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ηνλ παηέξα κνπ, Λνπθή,  

πνπ ε κλήκε ηνπ ήηαλ δπλαηή αξθεηά, 

γηα λα κε ζπληξνθεύεη ζε κία πνξεία,  

όπνπ από ηελ αξρή ην γλώξηδα πωο ζα είλαη εθεί,  

ζην ηέξκα, λα κε πεξηκέλεη...  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 
H δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, κε ηίηιν «Η γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: Η πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ – Πξφηαζε πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ», ζεσξψ φηη είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο. Η 

ζπλεξγαζία κνπ ζε δηάθνξα επίπεδα κε ηελ θ. Άλλα Ινξδαλίδνπ, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα 

Γισζζνινγίαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηελ εμειηθηηθή δηακφξθσζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ 

πξντφληνο θαη απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηεο φιεο εξγαζίαο κνπ. Η ζεκαληηθή ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε ηεο θ. Ινξδαλίδνπ θαη ε πινχζηα δξάζε ηεο ζην πεδίν ηεο Δθαξκνζκέλεο 

Γισζζνινγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο, κε 

θχξην ην πξσηνπνξηαθφ έξγν ηεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο ζηνλ ειιαδηθφ θαη ηνλ θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ζπλζέηνπλ ην επηζηεκνληθφ 

πξφηππν κε βάζε ην νπνίν αλέπηπμα ηε δηθή κνπ πξφηαζε γηα πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

 

ην πιαίζην, επίζεο, εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο, θπζηθή θαη αλακελφκελε ήηαλ 

ε ζπλεξγαζία κνπ κε νκάδα ή/θαη νκάδεο αηφκσλ πνπ ζπλέβαιαλ πνηθηινηξφπσο ζηελ 

επηηπρή νινθιήξσζή ηεο. Η ζπλεηζθνξά φζσλ αηφκσλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ήηαλ 

πξαγκαηηθά ρξήζηκε θαη σθέιηκε, νιηζηηθά αιιά θαη επηκεξηζηηθά, ζε ζρέζε κε ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ επραξηζηψ ζεξκά: 

 

 ηα δχν άιια κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηελ θ. Παλαγηψηα 

Παπνχιηα-Σδειέπε, νκφηηκε θαζεγήηξηα Γισζζηθψλ Μαζεκάησλ ζην Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ηνλ  θ. Υξηζηφθνξν 

Υαξαιακπάθε, θαζεγεηή Γισζζνινγίαο ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, γηα ηηο εηζεγήζεηο θαη ηελ φιε ζηήξημή ηνπο, θαζψο θαη ηα ινηπά κέιε ηεο 

επξχηεξεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο: ηελ θ. Αγγειηθή Ράιιε, θαη ηνλ θ. 

Αξγχξε Αξράθε, θαζεγήηξηα Γισζζνινγίαο θαη επίθνπξν θαζεγεηή 

Κεηκελνγισζζνινγίαο, αληίζηνηρα, ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, ηελ θ. Μαξηάλλα Κνλδχιε, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο ζην Σκήκα Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ηελ θ. Κιενπάηξα Γηαθνγηψξγε, επίθνπξε 

θαζεγήηξηα Φπρνγισζζνινγίαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 ηνλ θ. Λεσλίδα Κπξηαθίδε, επίθνπξν θαζεγεηή Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, γηα 

ηελ θαζνδήγεζή ηνπ φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη, πξσηίζησο, ζε φ, ηη 

αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο 

 ηελ θ. ηαπξνχια Σζηπιάθνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο ζην 

Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, θαη ηνλ θ. Φεηδία 

Κνπληνχξε, φπσο, επίζεο, ηελ θ. Έιελα Υαηδεγηάλλε-Γηάγθνπ, ζπλάδειθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε εηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο 

Γιψζζαο, γηα ηηο κεηαμχ καο επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θάζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε δηαηξηβή εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ην ξφιν ηνπο σο 

βαζκνινγεηέο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ (παηδηψλ) ζηελ έξεπλα 

 ηνπο/ηηο ζπλάδειθνπο εθπαηδεπηηθνχο, θ. Αληξέα Γεσξγίνπ, θ. Καηεξίλα 

Κνληνγηάλλε, θ. Νίθν Μνπζνπιίδε, θ. Διέλε Παπαγεσξγίνπ, θ. Μάξην ηπιηαλνχ 
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θαη θ. Λνχθα Σζνχθθα, γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

 ην Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θ. Γξεγφξε Υφπιαξν, ηνλ Πξψην Λεηηνπξγφ 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ, θ. Πέηξν 

Νηθνιάνπ, θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δλδνηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο Γισζζηθνχ, θ. Γεψξγην 

Γεσξγίνπ, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ επέδεημαλ ζην πξφζσπφ κνπ θαη ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηηο πξαγκαηηθά επίπνλεο θάζεηο ηφζν ηεο πηινηηθήο έξεπλαο 

(2000-2001) φζν θαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (2001-2002) 

 ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Φξελάξνπο θαη Αξαδίππνπ Α΄, θ. 

Γεψξγην Ράθηε θαη θ. Θεφθηιν Παπακάξθνπ, αληίζηνηρα, πνπ ζηήξημαλ θάζε κνπ 

πξνεξεπλεηηθή θαη, θπξίσο, εξεπλεηηθή ελέξγεηα είηε ζηελ ηάμε ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο είηε ζηελ ηάμε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, γηα κία πεξίπνπ ζπλερή δηεηία (2000-

2002) 

 ηηο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, θ. Μαξία Καιιή θαη θ. Άληξε Γεκεηξίνπ, νη 

νπνίεο αλέιαβαλ ην έξγν ηεο γξακκαηηθήο θαη, επξχηεξα, ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ζηελ Οκάδα Διέγρνπ, αληίζηνηρα, θαζψο 

θαη ηα παηδηά ησλ ηκεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Φξελάξνπο θαη 

Αξαδίππνπ Α΄ πνπ, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2001-2002, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

(σο Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη Οκάδα Διέγρνπ, αληίζηνηρα) 

 φινπο φζνη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο απηήο 

(Λεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζπλαδέιθνπο, γνλείο παηδηψλ, 

θ.ά.), θαζψο θαη ην θέξειπη Γηψξγν Μνπζηαθά. 

 

Χζηφζν, παξά ηε ζπιινγηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, 

δηεπθξηλίδεηαη επζαξζψο πσο γηα ηηο φπνηεο αδπλακίεο ή παξαιείςεηο ηεο ε επζχλε βαξαίλεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν εκέλα. 

 

Σέινο, επραξηζηψ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηά κνπ: ην ζχδπγφ κνπ, Πξφδξνκν, ηα ηέζζεξα 

παηδηά κνπ, Αληψλε, Κπξηαθνχια, Λνπθή θαη Παλαγηψηα-Καηεξίλα, θαη ηε κεηέξα κνπ, 

Κπξηαθή, πνπ πξφζπκα ζπγθαηέλεπζαλ λα δηέιζνπλ απφ κία καθξφρξνλε δνθηκαζία εληειψο 

αλνίθεηα γη’ απηνχο, απιψο θαη κφλν γηαηί ήηαλ «ε δηθή κνπ δνθηκαζία», θαη, βέβαηα, ηνλ 

παηέξα κνπ πνπ, επηπρψο, είλαη πάληα καδί κνπ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 
Η παξνχζα δηαηξηβή είρε σο θαηαξρήλ θίλεηξφ ηεο ηελ αλάγθε λα πξνηαζεί έλαο 

επηθνηλσληαθφο-θεηκελνθεληξηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν ηεο Κχπξνπ θαη, θαη’ επέθηαζε ηεο Διιάδαο, κέζσ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε αληίζηνηρν 

ραξαθηήξα θαη ζπλαθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα λα πξνζιάβεη ε πξφηαζε απηή 

επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη θχξνο, δηεμήρζε εκηπεηξακαηηθή έξεπλα κε πξνπεηξακαηηθφ θαη 

κεηαπεηξακαηηθφ έιεγρν κε δχν θπζηθψο ηζνδχλακεο νκάδεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

δεκνζηνπνηνχληαη ζε κία πξνζπάζεηα λα δνζνχλ λέεο ή ελαιιαθηηθέο ιχζεηο έλαληη ηνπ 

«γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο», ην νπνίν θαη απνηειεί ζεκείν ηξηβήο, φρη κφλν ζηνλ θππξηαθφ 

ή/θαη ηνλ ειιαδηθφ αιιά θαη ζην δηεζλή εθπαηδεπηηθφ ρψξν. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν, ηε ζρνιηθή ρξνληά 2001-2002 (θαηά 

ηνπο κήλεο επηέκβξην κέρξη Γεθέκβξην), κε ηα είθνζη παηδηά ηνπ Σκήκαηνο Γ1΄ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φξελάξνπο λα απνηεινχλ ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ηα είθνζη 

ηέζζεξα παηδηά ηνπ Σκήκαηνο Γ2΄ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αξαδίππνπ Α΄ λα απνηεινχλ ηελ 

Οκάδα Διέγρνπ. Πξηλ απφ ηελ έξεπλα απηή, δηεμήρζε, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2000-2001, 

πηινηηθή έξεπλα (πξνέξεπλα), ε νπνία θαη νδήγεζε ζηε βειηίσζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο, ζε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην κέζν ή 

εξγαιείν, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ, 

αληίζηνηρα. 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη, κε ηελ απαξαίηεηε επηθχιαμε, βέβαηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο (ή ηεο «επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο»), σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (αηηίαο), ζε ζρέζε κε ηε 

γισζζηθή επάξθεηα (θαη ηηο δχν ζπληζηψζεο ηεο, ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα) παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ ζηελ Κχπξν, σο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο (απνηειέζκαηνο). Η επηινγή γηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε 

ήηαλ ζθφπηκε, αθνχ ε Γ΄ Γεκνηηθνχ ζεσξείηαη έλα θνκβηθφ ζεκείν, φζνλ αθνξά ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, άξα θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ (ν νπνίνο εξκελεχεηαη σο 

επξχηεξε, ελλνηνινγηθά, ηθαλφηεηα απφ ηε γισζζηθή επάξθεηα). Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

νξγάλσζε ηεο φιεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο ζηεξίρζεθαλ ζηελ παξαδνρή φηη απηή είλαη 

ζπκβαηή κε ηε θηινζνθία ηνπ λένπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα ην 

νπνίν, αλ θαη βξηζθφηαλ αθφκα ππφ δηακφξθσζε, ηέζεθε ζηε δηάζεζε ησλ Κχπξησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 1999-2000. 

 

Η έξεπλα ήηαλ πνζνηηθή. Η αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηδφζεηο 

ησλ παηδηψλ ησλ δχν νκάδσλ, κεηά απφ ηε ρνξήγεζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπ δνθηκίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο, έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

SPSS (Statistical Package of Social Studies or Sciences) θαη, ζπγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε κε 

παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ έιεγρσλ (ή θξηηεξίσλ). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ, ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Mann-Whitney U Test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα («for 

independent samples»). Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη φπνηεο 

δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ζηελ 
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αξρηθή αμηνιφγεζε, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 

(ακθίπιεπξνο έιεγρνο), γεγνλφο πνπ δειψλεη ηελ αξρηθή ηζνδπλακία ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο ησλ δχν νκάδσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 

ζηηο επηδφζεηο θάζε νκάδαο, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ παξέκβαζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Wilcoxon Signed-Rank Test πξνζεκαζκέλσλ ηεξαξρηψλ γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα («for 

dependent or related samples»). Σν εηδηθό δνθίκην, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε (θαη κέηξεζε) ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ 

ησλ δχν νκάδσλ, εμέηαζε κε πνηθηιία έξγσλ (θαη ζρεηηθψλ αζθήζεσλ) ην γεληθφ επίπεδν ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο, ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηάο ηνπο, 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ, αλάκεζα ζε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο έξεπλαο, ηφζν ε 

εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ φζν θαη ε θαηαζθεπαζηηθή εγθπξφηεηά ηνπ. 
 

εκεηψλεηαη φηη, γηα ζθνπνχο κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο (ζχγθιηζεο) δεδνκέλσλ, θαη 

έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο 

έξεπλαο, αθνινπζήζεθε κία ζχλζεηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζσ κεζφδσλ 

ζρεηηθψλ κε ην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα (θαηλφκελν). Η ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ησλ πνηνηηθψλ (θεηκεληθψλ, αθξηβέζηεξα) δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ, θπξίσο, ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο, ρξεζίκεπζε ζηελ επαλαβεβαίσζε θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ζηελ επαλεξκελεία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζρεηίδνληαη, φλησο, κε ην φιν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

θαη ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε θαζαπηή.  

 

Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο εζηίαζαλ ζε νξηζκέλα γισζζηθήο θαη επηθνηλσληαθήο θχζεσο 

ελλνηαθά ππνεπίπεδα, ζπλαξηήζεη ηνπ επξχηεξνπ ελλνηαθνχ επηπέδνπ «γισζζηθή επάξθεηα», 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζνγξαθηθή γλψζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ «ακηγψο γξακκαηηθή» 

(κνξθνζπληαθηηθή) γλψζε (ή γλψζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ) 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 
ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

ζε ζρέζε κε ηε κεηαγιψζζα (βαζηθή γξακκαηηθή νξνινγία); 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 
ζην γεληθό επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (γισζζηθέο επηδφζεηο) 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 
ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηδαζθφκελνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

γλψζε δφκεζεο γξαπηνχ ιφγνπ (άξα θαη παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ) εληφο 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ [θαη αλαιχεηαη βάζεη επηκέξνπο ζρεηηθψλ δεηθηψλ 

(θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο)]; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 

ζην γεληθό επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (επηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο) ηνπ δηδαζθνκέλνπ; 

 Πνηα είλαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο
 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ; 
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Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαη ζηε βάζε 

ησλ ππνζέζεψλ ηεο, εηδηθφηεξα, θαηέδεημαλ φηη φλησο ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

σο πξνο:  

 ηηο «γισζζηθέο» θαη ηηο «επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο» ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηάο ηνπο, αληίζηνηρα) 

 ηηο «γισζζηθέο επηδφζεηο» θαη ηηο «επηθνηλσληαθέο» επηδφζεηο
 
ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα) 

 ην ηειηθφ γεληθό επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ 

 ην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ γεληθό επίπεδν ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ην ζπγθεθξηκέλν πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο» είρε ζεηηθή, άξα 

θαη απνηειεζκαηηθή επίδξαζε, εηδηθά θαη γεληθά. Χο εθ ηνχηνπ, ην γεγνλφο απηφ επηηξέπεη λα 

κειεηεζνχλ νη πξννπηηθέο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, κε εθηθηνχο 

φζν θαη βηψζηκνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη λα είλαη δενληνινγηθά ζπκβαηνί κε ηελ αληίζηνηρε 

γισζζνδηδαθηηθή ζεσξία θαη ηε ζχζηνηρε παηδαγσγηθή ηεο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη λα γίλνπλ 

ώξηκεο ζθέςεηο γηα ηελ επηβεβιεκέλε, απφ ηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ξεηή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, 

κε βάζε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν (ηα 

ζπκθξαδφκελα). 

 

Η δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κηθξνδνκήο, ηεο καθξνδνκήο θαη ηεο 

ππεξδνκήο, θαζηζηά ηε γξακκαηηθή ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ (ή ηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή 

γξακκαηηθή) πξνηεξαηφηεηα θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα αλάιεςε πεξαηηέξσ 

εξεπλεηηθήο δξάζεο, ε νπνία νθείιεη λα θηλεζεί ζε δχν πεδία. Σν πξψην είλαη ην πεδίν 

αμηνιφγεζεο ηεο ηειεπηαίαο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο, ζπλαξηήζεη ηεο πξνζέγγηζεο θαη, 

επξχηεξα, ηεο θηινζνθίαο ηελ νπνία πξνσζεί θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, φπσο επίζεο ησλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ (απηή) εθαξκφδεηαη. Σν δεχηεξν είλαη ην 

πεδίν αμηνιφγεζεο ελφο θεηκελνθεληξηθνχ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ην 

νπνίν, βέβαηα, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην αλάινγν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Πεξαηηέξσ, έλα 

ηέηνην πξφγξακκα πξέπεη λα αμηνπνηεί νπζηαζηηθά, θαη κε παηδαγσγηθέο, νπσζδήπνηε, 

πξαθηηθέο, ην ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο, θαη ελ γέλεη ηνπ γξακκαηηζκνχ. Απφ πώο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, έηζη, ε 

εζηία ελδηαθέξνληνο ζηξέθεηαη ζηo πνηα είδε θεηκέλνπ, ζε πνηα ηάμε θαη κε πνηα ζεηξά. Η 

πεξαηηέξσ έξεπλα, άιισζηε, επηβάιιεηαη απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο παηδαγσγηθέο ζε ζρέζε κε 

ηε γισζζνδηδαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε Κχπξν θαη Διιάδα, νη νπνίεο ρξήδνπλ άκεζνπ 

ειέγρνπ, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο γισζζηθήο 

αγσγήο πνπ παξέρεηαη ζήκεξα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Μέζσ ελφο ηέηνηνπ γισζζηθνύ 

ζρεδηαζκνύ αλακέλεηαη λα αλαγλσξηζηεί θαζνιηθά θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμίαο ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ην ζχγρξνλν εγγξάκκαην πνιίηε.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 
Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν «Η γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: Η 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ – Πξφηαζε πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ» εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ελφο 

καθξφρξνλνπ «εζσηεξηθνχ αλαβξαζκνχ», κε θχξηα εζηία ελδηαθέξνληνο ηε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία (θαη πνηθίιεο άιιεο, ζρεηηθέο κε ην ζέκα, παηδαγσγηθέο θαη γισζζνδηδαθηηθέο 

πηπρέο). Δλ κέζσ ζπδεηήζεσλ, θαη αληηπαξαζέζεσλ αθφκα, αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη ηεο Διιάδαο, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελφ ηεο κία 

δηεπξπκέλε, ζηε βάζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο, 

ζχκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο δηαθεξχμεηο ηνπ λένπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

 

Ο ηίηινο ηεο δηαηξηβήο, θαζαπηφο, δειψλεη πξνθαηαξθηηθά φηη ε ελ ιφγσ κειέηε 

εγθχπηεη ζε κία εξεπλεηηθή πεξηνρή φπνπ νη ζπλαθείο εξγαζίεο είλαη απφ ειάρηζηεο κέρξη 

κεδακηλέο, θαη ζε έλαλ παηδαγσγηθφ ρψξν κε ραξαθηεξηζηηθέο γισζζηθέο θαη άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ελψ εγγξάθεηαη ζε κία ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

Κχπξνο θαη Διιάδα πηνζεηνχλ θαη, βέβαηα, πξνσζνχλ κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο, φρη κφλν 

ζην γισζζηθφ ηνκέα αιιά ζε φιν ην θάζκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. Απψηεξνο 

ζθνπφο θαη ησλ δχν (Κχπξνπ θαη Διιάδαο), βέβαηα, είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηεο ζρνιηθήο πξάμεο, ζην πξφηππν πνπ απαηηεί ηφζν ε 

επξσπατθή δηάζηαζε φζν θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο. Τπφ ην πξίζκα ηεο 

ζχγρξνλεο δηεπηζηεκνληθήο εζηίαζεο ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ηεο ζπλερνχο ξνήο, αιιά θαη 

δηάρπζεο, λέσλ ηδεψλ, ε απαίηεζε γηα απνηειεζκαηηθή γισζζηθή δηδαζθαιία απνθηά 

επηηαθηηθφ ραξαθηήξα, ελψ ε απαίηεζε γηα απνηειεζκαηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία, έηζη 

ψζηε λα πξνθχπηεη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή επάξθεηα θαη ην 

γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, πξνζιακβάλεη απμεηηθέο δηαζηάζεηο.  

 

Η ζρέζε γξακκαηηθήο θαη γισζζηθήο επάξθεηαο, θαη θαη’ επέθηαζε γξακκαηηθήο θαη 

γξακκαηηζκνχ, απνηειεί κία απφ ηηο ηζρπξέο γισζζνδηδαθηηθέο ζέζεηο πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζπληζηνχλ ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Η ζρέζε 

απηή ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάγθε γηα ρξήζε ηεο γιψζζαο σο επηθνηλσληαθνχ θψδηθα ζε 

δεδνκέλν ζπγθείκελν, ε νπνία θαη έρεη κεηαζέζεη, πιένλ, ην θέληξν βάξνπο ηεο ζηνρνζεζίαο 

θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο απφ ηελ αθεξεκέλε κεηαγισζζηθή γλψζε 

ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ πξνο ηελ θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε. Πξφθεηηαη γηα κία 

ζχγρξνλε αληίιεςε πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γλψζεο θαη 

ρξήζεο ηεο γξακκαηηθήο γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηε δφκεζε δηάθνξσλ εηδψλ θεηκέλνπ, ε νπνία 

(ηθαλφηεηα) απνηειεί ερέγγπν φρη κφλν ζρνιηθήο επηηπρίαο αιιά θαη θνηλσληθήο θαηαμίσζεο. 

Σν ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ινηπφλ, βαζίδεηαη ζηε 

δεδνκέλε αληίιεςε θαη είλαη «πξνζαξκνζκέλν» ζηηο θχξηεο (θαη δεπηεξεχνπζεο) 

ζπλεπαγσγέο ηεο, φπσο δειψλνληαη ζηε ζρεηηθή δηεζλή βηβιηνγξαθία.  
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Αλαιπηηθφηεξα, ε παξνχζα δηαηξηβή ζπληζηά κία θηινζνθηθή φζν θαη εκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο. Με βάζε ην ζρεηηθφ κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά έθαζηνπ 

παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο, Κχπξνπ θαη Διιάδαο (αιιά θαη ηνπ κεηαμχ ηνπο «θνηλνχ 

πεδίνπ»), πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο «επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο» ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, ζηελ Κχπξν, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο, φζνλ αθνξά ην επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο νξηζκέλνπ δείγκαηνο 

θαη ππφ δεδνκέλεο, ελλνείηαη, εξεπλεηηθέο ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνχο, αλαιχνληαη, 

παξνπζηάδνληαη, ζπδεηνχληαη θαη εξκελεχνληαη πνηθηινηξφπσο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε 

ηθαλφηεηα «γισζζηθή επάξθεηα» αμηνινγείηαη κε βάζε ην βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ 

γξακκαηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ λφκσλ (θαλφλσλ) ηεο γιψζζαο (απφ ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο). Κεληξηθφ ξφιν ζηελ παξέκβαζε θαηέρνπλ: α) ην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, πνπ 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη ηα πνηθίια 

επίπεδα ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη β) ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απηνχ, ν νπνίνο 

θαη ιεηηνπξγεί δηακνξθσηηθά ππέξ ηνπ πώο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 

Γηα ζθνπνχο νξηνζέηεζεο ηνπ ππφ ζπδήηεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ, δηεπθξηλίδεηαη φηη 

(απηφ) αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, αιιά έρεη σο δεπηεξεχνλ (ή/θαη παξάιιειν) 

ζεκείν αλαθνξάο ηνλ παηδαγσγηθφ ρψξν ηεο γισζζνδηδαθηηθήο ζηελ Διιάδα. Οη ελ ιφγσ 

πεξηπηψζεηο (Κχπξνπ θαη Διιάδαο) αληηπξνζσπεχνπλ δχν απηφλνκα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, ε επίζεκε γισζζηθή πνιηηηθή ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη κία δηαθνξνπνηεκέλε 

ελόηεηα ή νκνηνγέλεηα, θαη επνκέλσο παξνπζηάδεη έλαλ πξαγκαηηθά ηδηάδνληα ραξαθηήξα. Χο 

εθ ηνχηνπ, ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δεδνκέλε έξεπλα δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα θιεηζηφ γισζζηθφ πξφγξακκα κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, πνπ 

αθνξά, δειαδή, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ, αιιά (θαη ππφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο) ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δπλεηηθά εθαξκφζηκν θαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο. Δμάιινπ, ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο γισζζηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ε νπνία θιείλεη ηνλ πξψην ηεο, ηνπιάρηζηνλ, θχθιν ηε ζρνιηθή ρξνληά 2007-

2008 (κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγγξαθήο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε 

γιψζζα θαη ηελ θαζνιηθή εηζαγσγή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν), νη πξνηάζεηο απηέο κπνξεί 

λα απνβνχλ επνηθνδνκεηηθέο γηα ην λέν δηάινγν πνπ είλαη βέβαην πσο ζα εγθαηληαζηεί, θαηά 

θαη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο. Η θαηλνηνκία απηή επεξεάδεη 

άκεζα ην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ επεξεάδεη θαη ην ειιαδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αθνχ εθαξκφδεηαη ηαπηφρξνλα (θαη ζε παξόκνηεο, ζρεδφλ, ζπλζήθεο) 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

Κχξηα, ινηπφλ, θηινδνμία ηνπ φινπ έξγνπ είλαη λα ζπλεηζθέξεη επνηθνδνκεηηθά ζηηο 

πξνζπάζεηεο επαλαπξνζδηνξηζκνχ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο ζχγρξνλεο γισζζηθήο αγσγήο, κέζα 

απφ ηελ ηεθκεξησκέλε γλψζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Γεληθά, 

ζθνπεχεη λα αλαδείμεη θαη λα πξνζδηνξίζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ (λέν) ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηεο γξακκαηηθήο, βάζεη, θπξίσο, ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο (ηεο ζρεηηθήο, 

δειαδή, ζεσξίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ απηή εηζεγείηαη). Πεξαηηέξσ, θηινδνμεί λα 

αλαδείμεη ην δηεπξπκέλν ξφιν ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αλαπιαηζηψλεηαη ε έλλνηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη απνθηά ηδηαίηεξν δηδαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

 

Η επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (ή δηδαζθαιία) ηεο γξακκαηηθήο 

ππνγξακκίδεη, εληέιεη, ηε ζπλδπαζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο 

θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη, θαηαιεθηηθά, ππαηλίζζεηαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, φζνλ αθνξά ηφζν ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα φζν θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη, βέβαηα, ηε «λενθαλή» θεηκεληθή 

ηθαλφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα δεισζεί θαη σο «ηθαλφηεηα γηα (απνηειεζκαηηθή) θεηκεληθή 

επηθνηλσλία». 
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ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

 
Σν θείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο επηκεξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα, θαζέλα απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ππνθεθάιαηα, ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο, θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ ζρεηηθέο ππνζεκεηψζεηο (αξηζκεκέλεο, εθ λένπ, αλά θεθάιαην), φπνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ή δηεπθξηληζηηθέο ή εληζρπηηθέο, ζε ζρέζε κε ην θπξίσο θείκελν, 

πιεξνθνξίεο. ε έθαζην θεθάιαην πξνηάζζεηαη ε θαηάιιειε εηζαγσγή, ελψ θαζέλα απφ 

απηά νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπλνπηηθψλ ζρνιίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε δνκή θαη ε 

δηάζξσζε ηεο δηαηξηβήο έρνπλ σο εμήο: 

Σν «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ» απνζαθελίδεη ηνπο βαζηθνχο γηα 

ηελ φιε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία άμνλεο, φπσο είλαη ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν, ην 

πξφβιεκα θαζαπηφ, ν ζθνπφο, ε αλαγθαηφηεηα, ηα θίλεηξα, ε ζπνπδαηφηεηα, ηα εξσηήκαηα 

θαη νη ππνζέζεηο, νη πεξηνξηζκνί, νη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί θαη ε θχξηα παξαδνρή ηεο έξεπλαο. 

Σν «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ» επηρεηξεί, 

κέζσ ηεο κειέηεο πνηθίισλ πεγψλ, λα πεξηγξάςεη εθηελψο ην νξηδφκελν σο «γξακκαηηθφ 

δήηεκα». Πεξηιακβάλεη, θαηά πξψηνλ, έλα ζχλνιν «ηζηνξηθψλ» αλαθνξψλ γηα ηε 

γξακκαηηθή θαη ηηο πνηθίιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο ηεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, εζηηάδεη ζε ζρεηηθέο 

ζχγρξνλεο δηεζλείο ηάζεηο, ζπλαξηήζεη, βέβαηα, ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηεξεπλάηαη. Έηζη, ζε 

έλα πξσηνγελέο επίπεδν, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αθνξά ηα θπξίαξρα ελλνηαθά θαη 

δηδαθηηθά ζρήκαηα γηα ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία απφ ην επξχηεξν επηζηεκνληθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ πεδίν, ηα νπνία θαη πξνζεγγίδνληαη κε θξηηηθφ ζηνραζκφ ζηε βάζε 

παξεκθεξψλ, κε ηελ έξεπλα, έξγα. Παξάιιεια, εζηηάδεη ηφζν ζηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε φζν θαη ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, θαζψο θαη ζε έλλνηεο πνπ εκπίπηνπλ 

ζηε ζεκαηνινγία θαζεκίαο, απφ απηέο, φπσο: «γισζζηθή ηθαλφηεηα», «επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα», «γισζζηθή επάξθεηα», «θείκελν», «γξακκαηηζκφο» θ.ά. ην ζπγθεθξηκέλν 

πξσηνγελέο επίπεδν, φπνπ πξνέθπςε ε αλάγθε αλαθνξάο ζε ζέκαηα θαη έλλνηεο νη νπνίεο  γηα 

πξψηε θνξά ίζσο ηπγράλνπλ ιεπηνκεξνχο θαη ζε βάζνο πξαγκάηεπζεο, ε αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε, αιιά, εθ ησλ πξαγκάησλ, επηβαιιφκελε. ε έλα 

δεπηεξνγελέο επίπεδν, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επηδηψθεη λα πεξηγξάςεη ηε ζρνιηθή 

θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, θαη ηεο γξακκαηηθήο, 

εηδηθφηεξα. Η απνπζία ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζέκα απηφ νδήγεζε ζηε κειέηε 

ζρεηηθνχ αξρείνπ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, απ’ φπνπ θαη πξνέθπςαλ ζηνηρεία 

ηα νπνία κπνξεί λα πεξηγξάςνπλ ζαθέζηεξα ην παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξίπησζεο ηεο Κχπξνπ, βέβαηα, 

θαηεχζπλε ζπλεηξκηθά, θαη πξνο ηε δηαδνρηθή ή/θαη ηελ παξάιιειε κειέηε ηεο αληίζηνηρεο 

πεξίπησζεο ηεο Διιάδαο, φπσο θαη ζην κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκφ. 

Σν «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ» παξαζέηεη, κε 

πεξηγξαθηθφ ηξφπν, πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ δίλεηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κέζα απφ πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο (ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ), θαη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπ θάζεηο. Πεξηγξάθεηαη, γεληθά θαη εηδηθά, 

ην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ θαη δηεπθξηλίδνληαη βαζηθά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηινηηθή (πξνεξεπλεηηθή) εθαξκνγή ηνπ. Πεξαηηέξσ, παξνπζηάδνληαη ην κέζν θαη νη κέζνδνη 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ, αληίζηνηρα, αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηνπο θαη 

επεμεγείηαη ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ εγθπξφηεηα θαη ζηελ 

αμηνπηζηία ηνπ κέζνπ θαη ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθνχ ή ηθαλφηεηαο (ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, δειαδή), ησλ 

κεηξήζεσλ (απνηειεζκάησλ) θηι., φπσο  θαη ηεο έξεπλαο θαζαπηήο. 

Σν «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ» αζρνιείηαη κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ έιεγρν θαη, 

επνκέλσο, ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο ησλ παηδηψλ-ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα 

θαη ηηο πξνθαζνξηζκέλεο, βέβαηα, εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Δπίζεο, αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη 

πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ζπλέληεπμεο, 

θπξίσο, θαη ειέγρζεθαλ, απνζθνπψληαο ζηε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε (ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζπλδπαζηηθά θαη κε άιια, επίζεο, «εληζρπηηθά» πνηνηηθά δεδνκέλα θαη κία ππφ 

εμέιημε, απφ θεθάιαην ζε θεθάιαην, παξνπζίαζε «ληνθνπκέλησλ», φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, δείγκαηα απφ ην «αξρείν εξγαζηψλ» ησλ παηδηψλ), ζην πιαίζην ηεο δηαθξίβσζεο 

ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο (θαη αμηνπηζηίαο) ηεο έξεπλαο. Η εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία είλαη 

έλλνηεο πνπ ζπληζηνχλ, ηαπηφρξνλα, «ζηαζεξά» ζεκεία αλαθνξάο, θαη νξηδφληην ζηφρν, ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. 

Σν «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ» επηθεληξψλεηαη ζην ζρνιηαζκφ ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ζπλαξηήζεη ηεο 

φιεο ζεσξεηηθήο πιαηζίσζήο ηεο, θαη επηκέξνπο πηπρψλ ηεο, φπσο απνζαθελίζηεθαλ απφ 

ηελ αξρή. Σέινο, ζπλππνινγίδνληαο ηνπο βαζηθνχο άμνλεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη 

εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, ζην πέκπην θεθάιαην δηαηππψλνληαη γεληθά πνξίζκαηα θαη 

ζρεηηθέο εηζεγήζεηο. Δθηφο απφ ηελ ηππηθή αλαθεθαιαίσζε θαη ζπδήηεζε ησλ απνξξεφλησλ 

θχξησλ ζεκείσλ, θαηαηίζεηαη, κεηαμχ άιισλ, κία ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα αμηνπνίεζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε ζρνιηθή πξάμε, ε νπνία θαη αθήλεη λα δηαθαλνχλ νη πξννπηηθέο 

γηα αλάιεςε πεξαηηέξσ ή λέαο θεηκελνθεληξηθήο εξεπλεηηθήο δξάζεο, αλαθνξηθά κε ηελ 

πθηζηάκελε φζν θαη ηελ ελ εμειίμεη γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε Κχπξν θαη Διιάδα, ε 

νπνία θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ «κέηξσλ γισζζηθήο 

κεηαξξχζκηζεο» (φπνπ πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηε 

γιψζζα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν). 

ην ηέινο ηεο δηαηξηβήο, εθηφο απφ ηα ηππηθά ζηνηρεία ελφο επηζηεκνληθνχ θεηκέλνπ 

(Βηβιηνγξαθία θαη Πεγέο), επηζπλάπηεηαη κία ζεηξά απφ Παξαξηήκαηα, ην πιηθφ ησλ νπνίσλ 

εληζρχεη ηηο αλαθνξέο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, εηδηθφηεξα ζε φ, ηη αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο αιιά θαη ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ν ζρεδηαζκφο ησλ πεηξακαηηθψλ καζεκάησλ, δείγκαηα απφ ηηο εξγαζίεο ησλ 

παηδηψλ, ηα έξγα αμηνιφγεζεο, ηα θείκελα ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, νη 

ζεκεηψζεηο απφ ηε ζεηξά ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ θ.ν.θ.). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

1. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

1.1 Δηζαγφγή 

 

Οη νινέλα θαη κε κεγαιχηεξε έκθαζε δηαηππσκέλεο απφςεηο εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ επξχηεξν δηεζλή ρψξν, φζνλ αθνξά ηελ 

αλάγθε δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (ζε αληίζεζε κε 

παιαηφηεξεο ή θαη κεκνλσκέλα ηζρχνπζεο αθφκα ζέζεηο γηα πεξηνξηζκφ ή/θαη 

θαηάξγεζή ηεο), έρνπλ πξνζδψζεη κία δηαθνξνπνηεκέλε δπλακηθή, ζπγθξηηηθά κε ην 

παξειζφλ, ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κε γισζζνινγηθέο θαη αλάινγεο δηδαθηηθέο 

πξνεθηάζεηο: H γξακκαηηθή αλαγλσξίδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο δηδαθηέν θαη 

δηδάμηκν γλσζηηθό αληηθείκελν (βι. ελδεηθηηθά Bygate, Tonkyn & Williams, 1994
. 

Carter, 1990
.
 Celce-Murcia, 1985, 1992

.
 Halliday, 1985

α. 
Hudson, 1998, 1999

.
 Hudson 

& Walmsley, 2005
.
 Larsen-Freeman, 1993, 1995

.
 Martin, 1993

α
).  

 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ήδε δηακνξθσκέλε ηάζε ζην πεδίν ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο, γεληθά, θαη ηεο γισζζηθήο αγσγήο, εηδηθφηεξα, φηη ζήκεξα 

ρξεηάδεηαη θαη ζην δηθό καο εθπαηδεπηηθό ρώξν
1
 ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, κέζσ κίαο λέαο πξνζέγγηζεο, κε επηθνηλσληαθφ-

θεηκελνθεληξηθφ ραξαθηήξα (βι. ελδεηθηηθά Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999
. 

Ινξδαλίδνπ, 1993
. 
Κσζηνχιε, 1999, 2001

. 
Μπακπηληψηεο 1988, 1999

α
, 1999

β. 
Πατδε 

& Καβνπθφπνπινο, 2001
. 

Παπαξίδνο, 1999
α. 

Φηιηππάθε-Warburton, 1999, 2000
.
 

Xαξαιακπάθεο, 1994
. 

Υαηδεζαββίδεο, 2002
α
). «Κνηλφο ηφπνο» ησλ ζπδεηήζεσλ 

γχξσ απφ ηε λέα απηή πξνζέγγηζε είλαη ε «απαίηεζε» γηα αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ
2
, αθελφο, θαη παξάιιειε δηεχξπλζε ηεο 

                                                 
1
Με ηε θξάζε «(ζην/ν δηθφ/ο καο εθπαηδεπηηθφ/ο ρψξν/ο», θαη άιιεο παξφκνηεο θξάζεηο, 

εθπξνζσπείηαη εληαία ν εθπαηδεπηηθφο ρψξνο ηφζν ηεο Κχπξνπ φζν θαη ηεο Διιάδαο. Σηηο 

πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Κχπξνπ, ζε ή 

εθηφο παξέλζεζε/ο, ζεκεηψλεηαη (θαη ελλνείηαη) φηη ε αλαθνξά απηή ηζρχεη δπλεηηθά θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Βι. επίζεο  Υπνζεκείσζε 4, θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη ζρφιηα, 

θπξίσο ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.11. 

 

2
Η ζηαζεξή ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο, ζε πεξηπηψζεηο φπσο θαη ε ζπγθεθξηκέλε (π.ρ. «ν 

δηδάζθσλ», «ν εμεηαδφκελνο» θ.ά.), είλαη έλα ζπκβαηηθφ ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, απιψο θαη 
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επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηάο ηνπ, αθεηέξνπ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο 

πξνζδνθψκελεο, άξα θαη λέαο, γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηά ηεο λα απνηειέζεη ην αλνηθηφ εθείλν ελλνηαθφ φζν θαη δηδαθηηθφ ζρήκα 

πνπ, βάζεη επηζηεκνληθψλ (φζν θαη ειαζηηθψλ, θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο) 

πξνδηαγξαθψλ, λα κπνξεί λα δηαζθαιίδεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ, ηνπιάρηζηνλ, επίπεδν 

γισζζηθήο επάξθεηαο ζην δηδαζθφκελν.  

 

ην πιαίζην, ινηπφλ, ηνπ δηαιφγνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ην 

«γξακκαηηθφ δήηεκα»
3
 παξαηεξείηαη, γεληθφηεξα, ε ηάζε γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

θαη ηνπ θχξνπο ηεο γξακκαηηθήο, ηφζν ζην ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

φζν θαη ζηε ζρνιηθή δηδαθηηθή πξάμε. Σν θέληξν βάξνπο ησλ ζπλαθψλ ζπδεηήζεσλ 

κεηαηνπίδεηαη δηαδνρηθά ζε έλα εηδηθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ: «Πώο πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη  ε γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα 

αλακελφκελα, απφ ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία, απνηειέζκαηα;».  

 

Πξφθεηηαη γηα πξνβιεκαηηζκφ πνπ επηδέρεηαη απφ κεδεληθέο κέρξη πνηθίιεο 

απαληήζεηο, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο 

εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, θαη δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: «Πώο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζήκεξα ε γξακκαηηθή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Κχπξνπ (θαη ηεο Διιάδαο)
4
, ψζηε ν δηδαζθφκελνο λα 

θαζίζηαηαη επαξθήο γλψζηεο θαη ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ θαη 

ηεο θνηλσλίαο φπνπ δηαβηνί;»
5
.  

                                                                                                                                            
κφλν, γηα λα δηεπθνιπλζεί, κέζσ ηεο απινχζηεπζήο ηεο, ε δηαδηθαζία ηεο ιεθηηθήο δηαηχπσζεο ηνπ 

δεδνκέλνπ θεηκέλνπ. 

 
3
Ο φξνο «γξακκαηηθφ δήηεκα» ρξεζηκνπνηείηαη αλαινγηθά πξνο ηνλ φξν «γισζζηθφ δήηεκα», γηα λα 

θαηαδείμεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ην ζέκα απηφ. 

 
4
ην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο δηαηξηβήο είλαη ε θππξηαθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, άξα θαη ηεο γξακκαηηθήο, σο αδηεξεχλεην παηδαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ, ζε ζπζρεηηζκφ, βέβαηα, κε ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ νη 

γισζζηθνί θαη νη εθπαηδεπηηθνί δεζκνί Κχπξνπ θαη Διιάδαο, φπσο πξνθχπηεη θαη κέζα απφ ηελ φιε 

ζεψξεζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, είλαη αδηακθηζβήηεηνη. [Bι. θαη 

Τπνθεθάιαην 2.11, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε.] 

 
5
Ννείηαη, βέβαηα, φηη ζηελ εμεηδηθεπκέλε κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιεκαηηζκνχ πξνζηίζεληαη, 

θαη ζπλεπψο πεξηιακβάλνληαη, θαη ηα ππνεξσηήκαηα: α) «Γηαηί πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζήκεξα ε 
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Ωο εθ ηνχηνπ, ε παξαδνρή
6
 φηη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο, θαηά 

ην ζηνηρεηψδε θχθιν ζπνπδψλ ηνπ παηδηνχ, ζπληζηά έλα πξνβιεκαηηθφ πεδίν πνπ 

επηδεηεί ιχζεηο νξίδεη ην αληηθείκελν (ή ην πξφβιεκα) ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 

δηεξεπλήζεη ε κειέηε απηή. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξαδνρή πνπ ζέηεη εθηφο 

ηνπ δεηνπκέλνπ, σο αλαπνηειεζκαηηθφ, ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ππνζηεξίδεη φηη ε επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

κπνξεί λα δψζεη επαξθείο απαληήζεηο ζην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα. Μία ηξίηε 

παξαδνρή είλαη φηη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε γισζζηθή 

επάξθεηα φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ
7
. Τπφ ηε δεδνκέλε πξνυπφζεζε, ε 

ζρέζε απηή πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζαθέζηεξα θαη λα αμηνπνηεζεί πξνο ην ζθνπφ ηεο 

πνηνηηθήο βειηίσζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη, ζπλεπψο, ηεο επξχηεξεο 

γισζζηθήο θαηάξηηζεο ηνπ παηδηνχ (βι. ελδεηθηηθά Halliday & Hasan, 1989
.
 Knap & 

Watkins, 1994
. 
Κσζηνχιε, 1999, 2000

β
, 2000

γ
, 2001).  

 

                                                                                                                                            
γξακκαηηθή;» θαη β) «Γηαηί πξέπεη ε γξακκαηηθή λα δηδάζθεηαη κε ‘λέν’ (επηθνηλσληαθφ-

θεηκελνθεληξηθφ) ηξφπν;». 

 
6
Πξφθεηηαη γηα παξαδνρή πνπ, φπσο θαη νη δχν άιιεο πνπ αθνινπζνχλ, ζπληζηνχλ άμνλεο αθηίλσζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη έρνπλ ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα (δελ απνηεινχλ, δειαδή, παξαδνρέο πνπ εκπίπηνπλ 

ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο). 

 
7
εκεηψλεηαη φηη ζηε δηαηξηβή απηή πηνζεηείηαη ν φξνο «γισζζηθή επάξθεηα» (ηνπ δηδαζθνκέλνπ), 

παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη θαη ν φξνο «επηθνηλσληαθή επάξθεηα» (βι. ελδεηθηηθά Κσζηνχιε, 2000
α
). 

Η ρξήζε ηνπ φξνπ «γισζζηθή επάξθεηα» παξακέλεη ζηαζεξή απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο 

δηαηξηβήο, αθνχ θαη νη ειάρηζηεο εγρψξηεο έξεπλεο πνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα πξάηηνπλ ην ίδην. Ωζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «επηθνηλσληαθή επάξθεηα», φηαλ γίλεηαη 

αλαθνξά φρη ζην δηδαζθφκελν αιιά ζην θείκελν. Ο φξνο «γξακκαηηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη σο ν 

ειιεληθφο δφθηκνο φξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αγγιηθφ φξν «literacy». Με ηελ επθαηξία απηή 

ζεκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε αγγιηθή νξνινγία ρξεζηκνπνηείηαη, ζην παξφλ θείκελν, κε ζρεηηθή θεηδψ 

θαη, θπξίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ επηρεηξείηαη ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ειιεληθψλ αδφθηκσλ 

αθφκα, φξσλ  ή/θαη φξσλ πνπ ε απφδνζή ηνπο ζηελ ειιεληθή είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε. Ο 

αγγιηθφο φξνο ηνπνζεηείηαη ζε παξέλζεζε θαη εηζαγσγηθά θαη γξάθεηαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο. Έηζη, 

γηα παξάδεηγκα, ν επηθξαηψλ ειιεληθφο δφθηκνο φξνο «επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε» δε ζεσξείηαη 

αλαγθαίν λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αγγιηθφ φξν «communicative approach». Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο 

φξνπο «γισζζηθή ηθαλφηεηα», «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα», «γισζζηθή επάξθεηα» («linguistic 

competence», «communicative competence», «linguistic adequacy», αληίζηνηρα, θ.ν.θ). Όκσο, θαηά 

ηελ ειιεληθή απφδνζε, γηα παξάδεηγκα, ηνπ γισζζνδηδαθηηθνχ κνληέινπ «δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο κε βάζε ην ζπγθείκελν» ζεκεηψλεηαη παξάιιεια θαη ε αληίζηνηρε νξνινγία σο εμήο: 

(«teaching grammar in context»). Η ρξήζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ γίλεηαη, ζπλήζσο, θαηά ηελ πξψηε 

παξνπζίαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ φξνπ ζην θείκελν, εθφζνλ ν φξνο απηφο αληηπξνζσπεχεη κία 

κεγάινπ ελλνηνινγηθνχ εχξνπο έλλνηα.  Όηαλ, φκσο πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλνπο φξνπο , π.ρ. «χθνο», 

«θεηκεληθφο ηχπνο» θηι., ε ρξήζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ γίλεηαη ζην ζεκείν αθξηβψο φπνπ (απηνί) 

εξκελεχνληαη αλαιπηηθά, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί, απφ πξνεγνπκέλσο, ζηελ φιε 

ξνή ηνπ θεηκέλνπ.  
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1.2      Περηγραθή ηοσ αληηθεηκέλοσ (ή προβιήκαηος) ηες έρεσλας  

 

Η επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε
8
 απνηειεί ζήκεξα γηα ηνλ 

επξχηεξν ειιελφθσλν ρψξν, πνπ πεξηιακβάλεη Κχπξν θαη Διιάδα, θαη επίζεκα 

πιένλ, ηελ θχξηα ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή βάζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνσζείηαη ε 

γισζζηθή αγσγή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Όπσο ηεθκαίξεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2002
α
, ζ. 26)

9
, ν θχξηνο εηδηθφο 

ζθνπφο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο «σο θψδηθα 

επηθνηλσλίαο», κέζσ ζπλαθψλ δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ αληινχλ 

απφ επηζηήκεο φπσο είλαη ε Δζλνγξαθία ηεο Δπηθνηλσλίαο, ε Αλάιπζε ηνπ Λφγνπ, ε 

Θεσξία ησλ Γισζζηθψλ Πξάμεσλ, ε Κνηλσληνγισζζνινγία, ε Κεηκελνινγία θαη 

άιιεο εηδηθέο ή ζρεηηθέο πεξηνρέο ηεο Γισζζνινγίαο, βέβαηα «ππφ ηε ζπλζεηηθή 

ζεψξεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ζχγρξνλεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο» (Πεγή: Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2002
β
, 

ζ.22). ε ζεσξεηηθό επίπεδν, νη ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο εηζεγνχληαη 

ηελ αμηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επηηέιεζε γισζζηθψλ πξάμεσλ, κε βάζε 

                                                 
8
Γηα κία δηαθξηηή, κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ, ζεψξεζε, βι. «Κεθάιαην Γεχηεξν: 

Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.7 θαη Τπνθεθάιαην 2.8. Η «πξφηαμε» κίαο 

ζπλδπαζηηθήο, ζε ζρέζε κε ηηο δχν αλαθεξζείζεο, πξνζέγγηζεο αηηηνινγείηαη κε βάζε ηελ ελλνηαθή 

ζπλάθεηα πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη ζηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε γισζζηθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη (ή πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη), ζχκθσλα κε ηνπο Φηιηππάθε-Warburton 

(2000), Κσζηνχιε (2001) θαη Αξράθε (2005), απφ κία ηάζε κεηαβαηηθφηεηαο απφ ηελ πξψηε (ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε) πξνο ηε δεχηεξε (ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε). 

 
9
Όινη νη ηίηινη ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ Κχπξνπ θαη Διιάδαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, λνκηθνχ 

(ξπζκηζηηθνχ) ραξαθηήξα, αιιά θαη ηπρφλ ηίηινη ζρνιηθψλ βηβιίσλ, κεηαθέξνληαη απηνχζηνη θαη 

θαηαγξάθνληαη, ζηηο «Πεγέο». Η ηαθηηθή απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηίηινπο άιισλ επίζεκσλ 

εγγξάθσλ (απφ Διιάδα, Κχπξν, ην εμσηεξηθφ). ηηο «Πεγέο», επίζεο, θαηαγξάθνληαη ηίηινη θαη 

πεξαηηέξσ ζηνηρεία θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ, κεηά απφ κειέηε, γηα ζηήξημε απφςεσλ θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, πξνεξρφκελα φρη κφλν απφ επίζεκα αιιά θαη απφ αξρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκεξήζηνπ ηχπνπ, φπσο θαη απφ κε δεκνζηνπνηεκέλα πξνζσπηθά αξρεία ηδησηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή άιισλ θνξέσλ. Γεληθφηεξα, ζηηο «Πεγέο» θαηαγξάθεηαη νξηζκέλνο αξρεηνζεηεκέλνο 

ιφγνο ν νπνίνο παξαζέηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα αλαδεηθλχνπλ κία ζπγθεθξηκέλε 

θηινζνθία, λα ζηεξίδνπλ εθθξαζζείζεο απφςεηο ή λα νδεγνχλ ζε ζπλαθή κε, φζν θαη εληζρπηηθά, γηα 

ηελ έξεπλα πνξίζκαηα. 
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πνηθίια είδε ιφγνπ θαη ηχπνπο θεηκέλσλ, δίλνληαο κία επηθνηλσληαθή φζν θαη 

θεηκελνθεληξηθή θαηεχζπλζε ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη εηζάγνληαο, παξάιιεια, 

νξηζκέλα ζηνηρεία γξακκαηηζκνχ.  

 

Ωζηφζν, ε ζεζκνζέηεζε ηεο δεδνκέλεο ζπλδπαζηηθήο πξνζέγγηζεο, ζην 

πιαίζην κίαο ππφ εμέιημε γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο, φθεηιε λα αθνινπζείηαη άκεζα 

απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο έληαμεο ηεο γιψζζαο ζε έλα επηθνηλσληαθφ-

θεηκελνθεληξηθφ πιαίζην δηδαθηηθήο θαη δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε λα δηδάζθεηαη 

ζπζηεκαηηθά, θαη απνηειεζκαηηθά, κέζσ πνηθίισλ επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ, 

επξχηεξα, πεξηζηάζεσλ. Δπίζεο, φθεηιε λα ζπλνδεχεηαη απφ δεδνκέλεο ζηξαηεγηθέο 

ξεηήο δηδαζθαιίαο ησλ ηζρπξψλ εηδψλ ιφγνπ, εληφο ηεο νπνίαο λα πεξηιακβάλεηαη 

θαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ δφκεζεο δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

θαη ηχπσλ, αλάινγα κε ην ζπγθείκελν
10

. Οη πξνηάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο  απηέο, 

φκσο, αλακέλεηαη αθόκα λα απνζαθεληζηνχλ, θαη λα θξηζνχλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, κέζα απφ ην δηδαθηηθό πιηθό ησλ λέσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

γηα ηε γιψζζα θαη ησλ ζχζηνηρψλ ηνπο, ελλνείηαη, δξαζηεξηνηήησλ, αλ θαη εθόζνλ 

εθαξκνζηνύλ από θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, 

πσο ε ηειεπηαία γισζζηθή κεηαξξχζκηζε ζηηγκαηίδεηαη απφ ην ρξνληθφ θελφ πνπ 

κεζνιάβεζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, γεγνλφο ην νπνίν είρε (θαη ζπλερίδεη λα έρεη) 

αλάινγεο ζπλέπεηεο ηφζν ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, γεληθά, φζν θαη ζηε δηδαζθαιία 

ηεο γξακκαηηθήο, εηδηθφηεξα. 

Καηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο (θαηά ηελ 

πξνεξεπλεηηθή, δειαδή, θάζε, ηε ρξνληθή πεξίνδν 1999-2000), φπνπ, αθνχ 
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Με ηνλ φξν «ζπγθείκελν» απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή ν αγγιηθφο φξνο «context». Πξέπεη  λα ηνληζηεί, 

φκσο, φηη ε «δεκνθηιήο» απηή απφδνζε ηνπ φξνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηo ελλνηνινγηθφ εχξνο ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, φπσο δηαζαθελίδεη ν Μαηζαγγνχξαο (2001), ν φξνο «ζπγθείκελν» («co-text») 

«ρξεζηκνπνηείηαη [...] γηα λα δειψζεη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηα 

ζπκθξαδφκελα πνπ πξνεγνχληαη ή έπνληαη κίαο ιέμεο, πξφηαζεο ή παξαγξάθνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελλνηνδφηεζή ηνπο» (ζ. 156). Ο φξνο «πεξηθείκελν» είλαη γισζζνινγηθά νξζφηεξνο θαη αθξηβέζηεξνο, 

αθνχ δηαζέηεη ελλνηνινγηθφ εχξνο ηέηνην πνπ δειψλεη: α) ην θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ ή πιαίζην, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί θαλνληζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (πέξημ, δειαδή, ηνπ 

θεηκέλνπ), κε ηξφπν πνπ λα θαζνξίδεη ηε δνκή, ηε κνξθή θαη ην χθνο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ β) ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη ν γξαπηφο ιφγνο θαη αθνξά ην ζέκα, ην ζηφρν θαη 

ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ελψ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηνπ θεηκέλνπ (βι. ελδεηθηηθά Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999, ζ. 55-57
.
 

Μαηζαγγνχξαο 1997, ζ. 157-158 θαη 2000, ζ. 438
.
 Μπακπηληψηεο, 1991, ζ. 227-230). Θα πξέπεη, 

ινηπφλ, ν φξνο «ζπγθείκελν» λα ζεσξεζεί ηαπηφζεκνο κε ηνλ φρη θαη ηφζν ζπρλφρξεζην φξν 

«πεξηθείκελν», αληηπξνζσπεχνληαο ηφζν ην ελδνγισζζηθφ φζν θαη ην εμσγισζζηθφ πεξηβάιινλ. 
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επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, νξίζηεθε θαη δηαηππψζεθε ην 

ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα, επηθξαηνχζε κεγάιε ζχγρπζε γχξσ απφ ην ζέκα 

«πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο». Μφιηο είραλ δεκνζηνπνηεζεί, ηφηε, ην 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Νενειιεληθή Γιψζζα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε» θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν (βι. Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / 

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 1999
α 

θαη 1999
β
, αληίζηνηρα), σο πξνπνκπνί ησλ 

αληίζηνηρσλ ζεζκηθψλ (λνκηθψλ) θεηκέλσλ ηνπ 2002 (βι. Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2002
α
 θαη 2002

β
,
 

αληίζηνηρα) αιιά θαη εληειψο απνθνκκέλα απφ ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο λέσλ 

δηδαθηηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ. Η πξνσζνχκελε επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, έηζη, ηέζεθε θαη παξέκεηλε «επί ράξηνπ» 

γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ ην 1999 κέρξη ην 2006, ρξνλνινγία 

έθδνζεο θαη θαζνιηθήο ρξήζεο ησλ λέσλ βηβιίσλ γηα ηε γιψζζα ζε Διιάδα θαη 

Κχπξν), γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεκέλα αλαδσπχξσζε ηηο αλεζπρίεο γηα ην πώο ζα 

δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη, ζπλεπψο, αλ ηα παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (ζα) καζαίλνπλ, εληέιεη, γξακκαηηθή, ζηνλ πξνζδνθψκελα 

απνηειεζκαηηθφ βαζκφ. 

Ο κνλνκεξήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γξακκαηηθήο, ρσξίο ηηο 

απαξαίηεηεο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο εηζεγήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο, ελέηεηλε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ζε Κχπξν θαη Διιάδα. Απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηε γξακκαηηθή 

πξνγξακκαηηθέο δηαθεξχμεηο ηνπ λένπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηε 

γιψζζα θάλεθε φηη φλησο ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζηξέθεηαη πξνο κία λέα 

θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην ηη πξφθεηηαη λα δηδαρζεί ζε ζρέζε κε ηε 

γξακκαηηθή (ην πεξηερφκελν, δειαδή ηεο γξακκαηηθήο), ππνδεηθλχνληαη ηξία επίπεδα: 

α) ην επίπεδν ηεο ιέμεο, β) ην επίπεδν ηεο πξφηαζεο θαη γ) ην επίπεδν ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ. Η γξακκαηηθή ησλ δχν πξψησλ επηπέδσλ (ηεο ιέμεο 

θαη ηεο πξφηαζεο) ζπληζηά ηε γξακκαηηθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία θαη 

ζπλαξηάηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, θαη δηδάζθεηαη γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηελ ππφ έκθαζε γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, 

επνκέλσο θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηεο δηεχξπλζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. 

Αλαπάληεην θαη αδηεπθξίληζην, σζηφζν, εμαθνινπζνχζε (θαη εμαθνινπζεί ζε 
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ππνινγίζηκν βαζκφ) λα παξακέλεη ην πώο, δειαδή ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 

Σν Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ αληέδξαζε επζχο ακέζσο 

κφιηο δηέγλσζε φηη ππάξρεη γεληθνινγία φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ
11

 (Πεγή: 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή Γισζζηθνχ, 

2000). Σαπηφρξνλα, αιιά θαη ζπλ ησ ρξφλσ, ζεκαληηθφ ήηαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ 

εθδειψζεθε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα (βι. Πεγέο: 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

2002
α. 

Παγθχπξηα Δθπαηδεπηηθή Οξγάλσζε ΑΚΙΓΑ, 2004, 2005, 2006
.
 Παγθχπξηα 

Δθπαηδεπηηθή Οξγάλσζε ΠΑΓΔΓ, 2006).  

Η δεδνκέλε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε επέηξεπε, νπζηαζηηθά, λα ζπλερίδεηαη ε 

απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηεο πξνεγνχκελεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο, πνπ 

επηρεηξήζεθε κέζσ ηνπ παιαηνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε γιψζζα (βι. 

Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ 

Ιλζηηηνχην, 1985) θαη ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ», γηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο [βι. ζρεηηθή αξζξνγξαθία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, π.ρ. 

Αβδάιε (1985) θαη Σζνιάθεο (1985) θαη Πεγέο: Τπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 1985
α
)
12

. Δπηπιένλ, επέηξεπε λα δηαησλίδνληαη 

επηθίλδπλα ε άγλνηα θαη νη δηδαθηηθνί εξαζηηερληζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γχξσ απφ 

ηηο πξννπηηθέο έληαμεο ηεο γξακκαηηθήο ζε έλα επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ 

ζρήκα δηδαζθαιίαο. Η χπαξμε, άιισζηε, παξαλνήζεσλ θαη ε εθαξκνγή εζθαικέλσλ 
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Η θαηαγεγξακκέλε απηή αληίδξαζε, εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ,  

ίζσο λα είλαη θαη ε πξψηε ζνβαξή κνξθή επίζεκεο ηνπνζέηεζεο έλαληη κίαο «επί ράξηνπ», φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, λέαο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο. εκεηψλεηαη φηη νη «θαηεγνξίεο» γηα 

γεληθνινγία, ε νπνία απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε, επεθηείλνληαη θαη  ζηνλ 

απξνζδηφξηζην (αζαθή) ραξαθηήξα ηεο πξνηεηλφκελεο, θαηά ηάμεηο, θαηαλνκήο ηεο γξακκαηηθήο χιεο 

(βάζεη, ελλνείηαη ηνπ λένπ ζρνιηθνχ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ). 

  
12

πγθεθξηκέλα, νη θξηηηθέο ησλ Αβδάιε (1985) θαη Σζνιάθε (1985) επηθεληξψλνληαη ζηε 

κεραληζηηθή δηάζηαζε ησλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, φπνπ απηνεγθισβίδεηαη ν δηδαζθφκελνο, θαζψο 

θαη ζηελ απνπζία ελφο γξακκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ ην «λέν», 

ηφηε, κεραληθν-δηαηζζεηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο. Ο δε Καξαγηψξγεο (βι. Πεγέο: Τπνπξγείν 

Παηδείαο Κχπξνπ / Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 1985
α
), φληαο ζηελ ηεξαξρία ηνπ επνπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ, πξνβιέπεη, ηδηαίηεξα λσξίο, φηη ηα 

γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα είλαη αλέθηθην λα ζπλεηδεηνπνηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ κέζα απφ 

έλα δεδνκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ ηα πξνζεγγίδεη επθαηξηαθά θαη ρσξίο ινγηθή αηηηφηεηα. 
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ή «δήζελ» επηθνηλσληαθψλ-θεηκελνθεληξηθψλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηηο 

φπνηεο πξνζπάζεηεο νκαινχο κεηάβαζεο απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε θαη θαζπζηεξνχλ 

δξακαηηθά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

Βάζεη ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθήο, θαζίζηαηαη ακεζφηεξα αληηιεπηή (θαη 

θαηαλνείηαη πιεξέζηεξα) ε αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο κίαο έξεπλαο αληρλεπηηθήο 

κνξθήο
13

, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ην πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο κίαο 

λέαο νξηνζεηεκέλεο
14

 πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηε Γεκνηηθή 

Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ (θαη ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο)
15

. ην 

πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ζρεηηθψλ κε 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο ελ γέλεη γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηδαζθνκέλνπ. 

 

1.3       σλοπηηθή δηαηύπφζε ηοσ αληηθεηκέλοσ (ή προβιήκαηος) ηες έρεσλας  

 

Σν αληηθείκελν ηεο δεδνκέλεο έξεπλαο, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ παηδαγσγηθνύ 

(ππν)πεξηβάιινληνο (απηνύ, δειαδή, ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ ζην Γεκνηηθό Σρνιείν ηεο 

Κύπξνπ) δηαηππψλεηαη ζπλνπηηθά σο εμήο: «ε πνην βαζκφ ε επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο ζπληζηά κία απνηειεζκαηηθή 

δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ δηαζθαιίδεη ηε γισζζηθή επάξθεηα ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ζηελ 

νπνία ζθφπηκα πεξηιακβάλεηαη ε επαξθήο γλώζε (ησλ) θαλόλσλ θαη όξσλ ηνπ 

γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο, ε επαξθήο γλώζε (ησλ) θαλόλσλ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο 

γιώζζαο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, θαη ε επαξθήο γλώζε ηνπ ηξόπνπ 
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Γηα ηελ «ππνρξεσηηθά» αληρλεπηηθή κνξθή ηεο έξεπλαο (ιφγσ κηθξνχ δείγκαηνο) βι. θαη 

Τπνθεθάιαην 1.8. 

 
14

Η νξηνζέηεζε ηεο «λέαο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» πξέπεη λα εξκελεπηεί σο αληαπάληεζε έλαληη 

ηεο επηθξαηνχζαο γεληθνινγίαο γηα ην ζέκα απηφ, ε νπνία θαη ζρνιηάζηεθε ήδε.  

15
Ο φξνο «Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Κχπξν γηα λα θαιχςεη ηελ παξερφκελε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηηο ηάμεηο Α΄ - η΄ Γεκνηηθνχ. Ο φξνο «Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» είλαη ν 

αληίζηνηρνο ηεο «Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο» φξνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεκα ζηελ Διιάδα. 
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δόκεζεο ελόο απνηειεζκαηηθνύ θεηκέλνπ [βάζεη (ησλ θύξησλ) νξηζκέλσλ ζπκβάζεώλ 

ηνπ];»
16

.  

 

 

1.4       θοπός ηες έρεσλας 

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε αλαδήηεζε ηθαλνπνηεηηθψλ απαληήζεσλ γχξσ απφ 

έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

χπαξμε κίαο πνηθηιίαο ακθηιεγφκελσλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ 

ελ νλφκαηη ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ππέδεημε ην γεληθφ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Ο ζθνπφο απηφο αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

επίδξαζεο πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ ζηελ Κχπξν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπλήζεηο θαη 

πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο, σο πξνο ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηηο ζχζηνηρεο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξαθηηθέο. Δπεηδή ε έλλνηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (ζχκθσλα θαη 

κε ην Τπνθεθάιαην 1.3) αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ζπληζηψζεο, ν παξαπάλσ ζθνπφο ζα 

κπνξνχζε λα αλαιπζεί ζε ηξεηο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο, ηνπο εμήο: 

 δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ζηε γισζζηθή ηθαλόηεηα [ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ηε γλώζε (ησλ) 

γξακκαηηθώλ (κνξθνζπληαθηηθώλ) θαη νξζνγξαθηθώλ θαλόλσλ, όπσο θαη 

(ησλ) γξακκαηηθώλ όξσλ ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο] παηδηψλ ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ ζηελ Κχπξν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπλήζεηο θαη πεξηζζφηεξν 

παξαδνζηαθέο, σο πξνο ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηηο ζχζηνηρεο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξαθηηθέο 

 δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 
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Βι. εξκελεία ηνπ φξνπ «γισζζηθή επάξθεηα», θαη άιισλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηαηχπσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο (πξνβιήκαηνο), ηνπ ζθνπνχ, ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ 

ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο, ζην Τπνθεθάιαην 1.9, αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ππνθεθάιαηα θαη ελφηεηεο 

ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, φπνπ θαη δίλνληαη θαη αλαιχνληαη νη ζρεηηθνί ζεσξεηηθνί νξηζκνί. 
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γξακκαηηθήο ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα
17

 [ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ηε γλώζε 

(ησλ) θαλόλσλ απνηειεζκαηηθήο (θαη δηαθνξνπνηεκέλεο) ρξήζεο ηεο γιώζζαο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, θαη ηνπ ηξόπνπ δόκεζεο ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ θεηκέλνπ [βάζεη (ησλ θύξησλ) νξηζκέλσλ ζπκβάζεώλ ηνπ] 

παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, ζηελ Κχπξν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπλήζεηο θαη 

πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο, σο πξνο ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηηο ζχζηνηρεο 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξαθηηθέο 

 δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ζην (ηειηθφ) γεληθό επίπεδν ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (ηεο 

γισζζηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο) παηδηψλ ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, ζηελ Κχπξν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπλήζεηο θαη πεξηζζφηεξν 

παξαδνζηαθέο, σο πξνο ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηηο ζχζηνηρεο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξαθηηθέο. 

 

1.5       Αλαγθαηόηεηα ηες έρεσλας 

Σν παξφλ εξεπλεηηθφ έξγν θξίλεηαη αλαγθαίν, απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

είλαη αλαγθαία ε ίδηα ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, παξά ηηο 

νπνηεζδήπνηε πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαηππσκέλεο απφςεηο (βι. ελδεηθηηθά Hillocks, 

1995
.
 Hillocks & Smith, 1991

. 
Holden, 1994

. 
Krashen, 1981, 1982, 1984, 1985, 1992, 

1993
α
, 1993

β.
 Van Gelderen, Couzijn & Hendrix, 2000)

18
. Οη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ 

ππέξ ηεο αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξφθεηηαη γηα ηε γξακκαηηθή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ζρεηίδνληαη κε ηα πνιιαπιά 
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Η ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ φξνπ «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα», σο απνηέιεζκα ηεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, δειψλεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ φξν 

«θεηκεληθή ηθαλφηεηα» («discourse competence»). Σνπνζεηψληαο ηνπο δχν φξνπο ζην πιαίζην ηεο 

κειέηεο απηήο, ν πξψηνο φξνο εληάζζεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ελψ ν 

δεχηεξνο απνηειεί ζεσξεηηθή έλλνηα ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Ωζηφζν, κία απφ θνηλνχ 

ζεψξεζε ησλ δχν φξσλ αθήλεη λα δηαθαλεί φηη νη δχν φξνη, παξά ηε κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνίεζε, 

ζπγθιίλνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ή/θαη ρεηξίδνληαη ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο 

γιψζζαο. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηίζεηαη ππφ ην πξίζκα 

θεηκελνγισζζνινγηθψλ ή θεηκελνινγηθψλ αλαιχζεσλ, «κεηαηξέπεηαη» ζε θεηκεληθή ηθαλφηεηα. Βι. 

πεξηζζφηεξα γηα ηνπο φξνπο απηνχο, ζηα Τπνθεθάιαηα 2.7 θαη 2.8. 
18

Γηα πεξαηηέξσ ζρνιηαζκφ ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηέο, 

θαζψο θαη άιισλ, βι. «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.3. 
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νθέιε πνπ ν δηδαζθφκελνο απνθνκίδεη κέζσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δνκψλ θαη 

ησλ κεραληζκψλ ηεο γιψζζαο (βι. ελδεηθηηθά Carter, 1990, 1999
α.

 Fairclough, 1992
..
 

Hudson, 2000
. 

Martin, 1993
α. 

Mπακπηληψηεο, 1994
α. 

Φηιηππάθε-Warburton, 2000
.
 

Weaver, 1996)
19

. Σα νθέιε απηά δηαβαζκίδνληαη ζε κία θιίκαθα: α) απιψλ 

παξαδνζηαθψλ απαηηήζεσλ (π.ρ. επηηπρία ζε κία γισζζηθή εμέηαζε), β) απηνλφεησλ 

απαηηήζεσλ (π.ρ. βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ) θαη γ) 

νπζησδψλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ (π.ρ. θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ 

θαηαζθεπήο λνεκάησλ πνπ νξηνζεηνύλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσλίαο). Η ζπζηεκαηηθή, ινηπφλ, γξακκαηηθή δηδαζθαιία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο αιιά θαη ηεο θξηηηθήο 

γισζζηθήο επίγλσζεο ηνπ παηδηνχ [βι. ζρεηηθά Hawkins (1984) θαη Μπνπηνπινχζε 

(2000)]
20

.  

ην εμσηεξηθφ έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί ε αμία ηεο δηδαζθαιίαο απηήο σο πξνο 

ηελ αθνκνίσζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη 

ηελ θξηηηθή εθηίκεζε ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ. Γη’ απηφ αθξηβψο ην ιφγν 

παξαηεξείηαη κία έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ δηαθφξσλ γξακκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζε ζρέζε κε 

παξακέηξνπο φπσο είλαη ε εθαξκνγή γξακκαηηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ [βι. 

ελδεηθηηθά Bryant, Nunes & Bindman (2004)], ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ [βι. ελδεηθηηθά Weaver (2001)] θαη ην επίπεδν γξακκαηηζκνχ ηνπ 

δηδαζθφκελνπ [βι. ελδεηθηηθά Kenkel & Yates (2003)].  

Αλάκεζα ζηηο έξεπλεο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

νξγάλσζε επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (βι. ελδεηθηηθά Fotos, 1994
. 
Kowlan & 

Swain,
 
1994

.
 Nunan, 1989

α. 
Swain, 1998), θαζψο θαη εξεπλεηηθά έξγα, φπσο ησλ 

Doughty & Williams (1998
α
, 1998

β
, βι.επίζεο DeKeyser, 1998

.
 Harley, 1998

. 
White, 

1998 θ.ά.) πνπ έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ φζσλ 

επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζην κήλπκα, 
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ρεηηθή αλαιπηηθή αλαθνξά, βι. ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», 

Τπνθεθάιαην 2.5. 

 
20

Δπίζεο, βι. «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.5 θαη Τπνθεθάιαην 

2.8. 
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ππνζηεξίδνληαο επαλαθνξά ηεο δηδαθηηθήο έκθαζεο ζηε δνκή. Δπίζεο, κε ηηο έξεπλεο 

απηέο ζπλεξγνχλ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο, φζνλ αθνξά ην ξφιν 

πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε γξακκαηηθή σο γλσζηηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν, 

ππνζηεξίδνληαο κία βαζηθή ηδηφηεηα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο: ηε δπλαηόηεηά ηνπ, 

λα ζπκβάιιεη ζηε δπλακηθή ηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο [βι. ελδεηθηηθά Halliday & 

Martin (1993, ζ. 22)]. 

 

Οη έξεπλεο απηέο, σζηφζν, φπσο θαη θάζε έξεπλα (θαη νη φπνηεο επηζηεκνληθά 

έγθπξεο πξνηάζεηο), δε δηαζθαιίδνπλ απαξαίηεηα ίδηα ή παλνκνηφηππα απνηειέζκαηα 

ζε νπνηνδήπνηε παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ. ηε δεδνκέλε πεξίπησζε, επνκέλσο, ε 

γελίθεπζε απνηειεί δηαδηθαζηηθφ ζθάικα ηεο έξεπλαο (ή ζεσξίαο) θαη θαζηζηά ηνλ 

παξάγνληα «παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ» αλαπφζπαζην παξάγνληα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ
21

. Δπείζαθηα, άιισζηε, γισζζνδηδαθηηθά απνηειέζκαηα εξεπλψλ ή/θαη 

πξφηππα δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, θαη εηδηθά ηεο γξακκαηηθήο, ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν 

λα απνδεηρζνχλ αζχκβαηα κε ηε δηθή καο ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, κε βηψζηκα θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, απνηπρεκέλα θαη αλαπνηειεζκαηηθά [βι. θαη Καβνπθφπνπινο (2002)]. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ (θαη ηεο Διιάδαο), φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

ζρεηηθή κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, δελ ππάξρνπλ επίζεκνη 

κεραληζκνί εθαξκνγήο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ πνπ λα δηεξεπλνχλ 

πηινηηθά (ή ηνπιάρηζηνλ έγθαηξα) ηηο δπλαηφηεηεο κίαο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο, 

φπσο απηήο πνπ φρη κφλν πξνσζείηαη αιιά ζρεδφλ ηείλεη λα νινθιεξσζεί. Σν 

εξεπλεηηθφ θελφ είλαη έθδεια ππαξθηφ ζε ζρέζε, εηδηθά, κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξνζεγγίζεσλ ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, αθνξά άκεζα ηε 

ζεκαηνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

Καηαξρήλ, ην ζχλνιν ησλ κεκνλσκέλσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζην 

ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο ελδηαηξίβνπλ ζε ζέκαηα 
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Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ «παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο» εληφο ηνπ νπνίνπ ζρεδηάζηεθε θαη 

δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα, θαη επηκέξνπο παξακέηξσλ ηνπ, βι. «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.11.  
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πνπ δελ άπηνληαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ή έρνπλ θαηαζηεί πιένλ 

αλεπίθαηξα, ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ γισζζνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Πξφθεηηαη βαζηθά γηα έξεπλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ» ή άιια 

γισζζηθά πξνγξάκκαηα, ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ ηεινχλ ππφ νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο, θαη ζρνιηάδνληαη ζπλαξηήζεη ηεο φιεο πιαηζίσζεο πνπ αθνξά ηε 

κειέηε απηή.  

1.5.1 Η έπεςνα ζε ζσέζη με ηο γλωζζικό μάθημα ζηην Κύππο 

ηελ Κχπξν, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κία έξεπλα αμηνιφγεζεο 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζηε Β΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Πεγή: 

Παπαλαζηαζίνπ, 1990) θαη κία παξφκνηα έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο ζηελ Γ΄ ηάμε (Πεγή: Υαξαιάκπνπο, Καλάξεο, Υαξαιάκπνπο & 

Μηραειίδνπ, 1994)
22

, ζε κία πξνζπάζεηα λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θαηλνηφκνπ ηφηε εηζαγσγήο θαη ρξήζεο ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ» ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Η έξεπλα Παπαλαζηαζίνπ, ε νπνία ρξνληθά ζπλέπεζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο ζηελ Κχπξν (ηε ζρνιηθή ρξνληά 1986-1987), εμέηαζε 

ηέζζεξηο ηνκείο (θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ελλνηνινγηθφ ιεμηιφγην, νξζνγξαθία θαη 

γξακκαηηθή, γξαπηή έθθξαζε) θαη θαηέγξαςε ζηνηρεία ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φζν θαη γηα ππνζχλνια, αλάινγα κε ην θχιν, ηελ πξνέιεπζε ησλ 

καζεηψλ (αγξνηηθή, αζηηθή), ηελ επαξρία θαη ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε εγγελψλ 

αδπλακηψλ ζην δνθίκην αμηνιφγεζεο, ην νπνίν θαη ρνξεγήζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 1986-1987 (ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ινχλην ηνπ 1987). Έλδεημε ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ απνηειεί ην κηθξφ εχξνο ηνπ κέξνπο ηνπ δνθηκίνπ πνπ αμηνινγεί ηελ 

νξζνγξαθία θαη γξακκαηηθή, φπνπ πεξηιακβάλεηαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αζθήζεσλ 

                                                 
22

Η έξεπλα ησλ Υαξαιάκπνπο, Καλάξε, Υαξαιάκπνπο & Μηραειίδνπ είλαη θαη ε κφλε έξεπλα απφ 

φζεο έρνπλ επηζεκαλζεί ζηελ Κχπξν, ε νπνία αζρνιήζεθε κε παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ. 
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γηα ηελ αμηνιφγεζε γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ (ηνληζκφο ιέμεσλ, ζπκπιήξσζε 

θαηαιήμεσλ, κεηαζρεκαηηζκφο πξνηάζεσλ επηζπκίαο), ηα νπνία θαίλεηαη πσο έρνπλ 

επηιεγεί ζηελ απνπζία έγθπξνπ θξηηεξίνπ. Αλαθνξηθά κε ην ελλνηνινγηθφ ιεμηιφγην 

εθηηκάηαη, επίζεο, φηη ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ είδνπο ησλ θαηεγνξηψλ, γηα 

ζεκαζηνινγηθή αληηζηνηρία, εχξεζε αληηζέησλ θαη νκαδνπνίεζε ζπγγεληθψλ ιέμεσλ, 

δελ ήηαλ θαη πάιη αληηπξνζσπεπηηθφο.  

Η εκθαλψο ζηαζεξή ππεξνρή, άξα, ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ζηνπο ηνκείο  

απηνχο ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηνλ πςειφ βαζκφ επθνιίαο ησλ αμηνινγηθψλ 

αζθήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ην ζπκπέξαζκα φηη νη πςειέο 

επηδφζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο ηνκείο ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηεο γξακκαηηθήο, 

φπσο θαη ηνπ ελλνηνινγηθνχ ιεμηινγίνπ, νθείινληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θαηλνηνκίαο ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ, γηα ηελ ππφ ζπδήηεζε ρξνληθή πεξίνδν, 

βηβιίσλ. Δπηπξφζζεηα, ην ζπκπέξαζκα απηφ, φπσο δηαηππψζεθε ζηε γξαπηή 

ζπλνπηηθή έθζεζε ηνπ εξεπλεηή, είλαη δπλαηφ λα ακθηζβεηεζεί, αθνχ ε ηφηε έξεπλα 

δελ έιαβε ππφςε ηηο παξακέηξνπο «δηδαθηηθφ πιηθφ» θαη «δηδαθηηθή κεζνδνινγία». 

Οη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη κάιινλ ζπλεθηηκήζεθαλ σο δεδνκέλεο, φηη δειαδή ην 

πιηθφ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ε εθαξκνδφκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

βξίζθνληαλ ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην φιν πεξηερφκελν θαη ηε θηινζνθία ηεο ζεηξάο 

ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ». Η ζπλεθηίκεζε απηή, βέβαηα, απνηειεί παξαδνρή ηεο 

έξεπλαο ε νπνία, φκσο, βάζεη ησλ ηξφπσλ εθαξκνγήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Κχπξν
23

 ζα έπξεπε λα ειεγρζεί εξεπλεηηθά θαη λα ηεθκεξησζεί. 

Σα θελά, ινηπφλ, θαη νη ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη λα ππάξρνπλ γεληθά, 

αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνκέσλ ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ εηδηθφηεξα (νη νπνίνη ηνκείο ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη αληηζηνηρνχλ, ελ κέξεη, πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο), κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. 

                                                 
23

Γηα ην ζέκα ηνπ πψο πξνσζείηαη ε εθπαηδεπηηθή γισζζηθή πνιηηηθή ζηελ Κχπξν, βι. πεξηζζφηεξα 

ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.11. ρεηηθέο, ελλνείηαη, είλαη 

νη κέρξη ζηηγκήο Υπνζεκεηώζεηο 1, 4, 21. 
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Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο, φπνπ νη επηδφζεηο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ήηαλ ζαθψο θαηψηεξεο απφ εθείλεο ησλ άιισλ ηνκέσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα αληηζηνηρεζεί ε αμηνιφγεζε ηεο 

γξαπηήο έθθξαζεο κε ηε κέηξεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νη αμηνινγνχκελνη είραλ λα επηιέμνπλ έλα απφ ηξία πξνηεηλφκελα ζέκαηα 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ θαη, νπσζδήπνηε, εθηφο επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ (ηχπνπ 

«έθζεζεο: θέθηνκαη θαη γξάθσ», δειαδή) θαη, αθνινχζσο, λα ην αλαπηχμνπλ.  

Η επηινγή, φκσο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηεο γξαπηήο 

έθθξαζεο θαηακαξηπξεί ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ην ηη ζεκαίλεη «εθθξάδνκαη 

γξαπηψο», ζε κία επνρή φπνπ αλακελφηαλ φηη, κέζα απφ ηε ρξήζε «ζχγρξνλνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ», ζα ππήξρε θαη ε αλάινγε ζηξνθή πξνο ηελ επηθνηλσληαθή 

δηάζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Σα θξηηήξηα, εμάιινπ, βαζκνιφγεζεο 

ησλ γξαπηψλ απηψλ θεηκέλσλ είλαη ζηεξεφηππεο κνξθήο [πεξηερφκελν (πινχηνο 

ηδεψλ), γιψζζα (ινγηθή αθνινπζία, παξάγξαθνη, αθξηβνινγία θ.ά.), ζχληαμε, 

νξζνγξαθία θαη γξακκαηηθή, εκθάληζε έθζεζεο), ρσξίο πεξαηηέξσ δείθηεο αλάιπζεο 

θαη, θπξίσο, ρσξίο θακία ζχλδεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ πξντφληνο κε πξαγκαηνινγηθά 

ζηνηρεία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, θαη πξέπεη λα δεισζεί εκθαληηθά φηη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα εξεπλψλ γηα ηε γξακκαηηθή θαη ηελ 

επξχηεξε γισζζηθή  δηδαζθαιία ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Κχπξνπ απνθαιχπηνπλ 

θαη επηθξαηνχζεο ηφηε λννηξνπίεο, ζθηαγξαθψληαο ην παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ 

δηεμαγσγήο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο αιιά θαη αηηηνινγψληαο ηηο φπνηεο ξνπέο θαη ηάζεηο 

ηνπο. 

Η έξεπλα ησλ Υαξαιάκπνπο, Καλάξε, Υαξαιάκπνπο & Μηραειίδνπ γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ θάιπςε ηέζζεξηο ζρνιηθέο ρξνληέο (1987-1988, 

1988-1989, 1989-1990, 1990-1991). Όπσο θαη ε έξεπλα Παπαλαζηαζίνπ, εμέηαζε 

ηέζζεξηο ηνκείο (θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ελλνηνινγηθφ ιεμηιφγην, νξζνγξαθία θαη 

γξακκαηηθή, γξαπηή έθθξαζε) θαη θαηέγξαςε ζηνηρεία ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φζν θαη γηα ππνζχλνια, αλάινγα κε ην θχιν, ηελ πξνέιεπζε ησλ 

καζεηψλ (αγξνηηθή, αζηηθή), ηελ επαξρία θαη ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ. Αλ θαη ε 

ζπλνδεπηηθή γξαπηή έθζεζε ηεο έξεπλαο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ ηεο, κε έκθαζε ζηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλά ζρνιηθή ρξνληά, ν ππνςηαζκέλνο αλαγλψζηεο ζα κπνξνχζε εχθνια λα ππνζέζεη 

φηη αθνινπζήζεθε ε ίδηα κεζνδνινγία κε ηελ έξεπλα Παπαλαζηαζίνπ, θξίλνληαο απφ 

ην ζρεδφλ θνηλφ ζεκείν έλαξμεο ηνπ θάζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξάιιειε 

εκπινθή ησλ ίδησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζε απηά (γηα παξάδεηγκα, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ηα δνθίκηα αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο ηνπο 

εηνηκάζηεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ, αληίζηνηρα, απφ Λεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο 

Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο). Λνγηθά, έηζη, 

ζπκπεξαίλεηαη πσο ε εγθπξφηεηα θαη απηήο ηεο έξεπλαο πάζρεη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, πξψηα ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Παπαλαζηαζίνπ γηα ηε Β΄ Γεκνηηθνχ θαη, έπεηηα, ζπγθξίλνληαο ηηο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ αλά ζρνιηθή ρξνληά, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε. Δλψ, ινηπφλ, ζηελ 

έξεπλα Παπαλαζηαζίνπ παξνπζηάδνληαη πςειέο επηδφζεηο ζην ελλνηνινγηθφ 

ιεμηιφγην, ζηελ νξζνγξαθία θαη ζηε γξακκαηηθή θαη ρακειφηεξεο ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ θαη ζηε γξαπηή έθθξαζε, ζηελ έξεπλα ησλ Υαξαιάκπνπο, Καλάξε, 

Υαξαιάκπνπο & Μηραειίδνπ ε ζεηξά απηή αλαηξέπεηαη. Οη πςειφηεξεο επηδφζεηο 

επηηπγράλνληαη ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ζην ελλνηνινγηθφ ιεμηιφγην, ζηελ 

νξζνγξαθία θαη ζηε γξακκαηηθή θαη ε ρακειφηεξε, θαη πάιη, ζηε γξαπηή έθθξαζε. 

Με γλσξίδνληαο ιεπηνκέξεηεο γηα ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία, θαη θαηά πφζν νη δηδάζθνληεο έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε 

νξζνγξαθηθνχο θαη γξακκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ζην ιεμηιφγην, παξά ζηε γξαπηή 

έθθξαζε, είλαη δχζθνιν, φζν θαη παξαθηλδπλεπκέλν, λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο 

ηα απνηειέζκαηα ή λα δηθαηνινγεζεί ε δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο αλάκεζα ζηα δείγκαηα ησλ δχν εξεπλψλ. Γεληθά, φκσο, θαη έρνληαο 

επίγλσζε φηη πξφθεηηαη γηα εξκελεπηηθή εηθαζία θαη φρη γηα αληηθεηκεληθή άπνςε, ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη επηζεκαίλεηαη κία ππνβφζθνπζα ηάζε πξνζθφιιεζεο 

ζε γπκλάζκαηα πξφζιεςεο πεξηερνκέλνπ θαη ζε κεραληθνχ ηχπνπ αζθήζεηο, θαζψο 

θαη κία παξάιιειε ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο άπνςεο ηεο γιψζζαο, πηζαλφλ 

ιφγσ κίαο κεζνδνινγίαο πνπ δίλεη πξνβάδηζκα ζηε ζησπεξή αλάγλσζε έλαληη ηεο 
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πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο θαη κεηαηξέπεη ην γισζζηθφ κάζεκα ζε απιή δηεθπεξαίσζε 

ησλ αζθήζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ («ζπκπιήξσζε», «αληηζηνίρηζε» θηι., βι. 

ζρεηηθά θαη Παπαξίδνο, 1993). 

πγθξίλνληαο, ηψξα, ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ αλά ζρνιηθή ρξνληά, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ησλ Υαξαιάκπνπο, Καλάξε, Υαξαιάκπνπο & 

Μηραειίδνπ, ην «γεληθφ επίπεδν ζην γισζζηθφ ζέκα» ησλ ζπκκεηερφλησλ
24

, θαηά ηα 

έηε 1990 θαη 1991, είλαη ζαθψο αλψηεξν απφ ην αληίζηνηρν επίπεδν ησλ εηψλ 1987 

θαη 1988, αιιά θαηψηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 1989.  

Η εξεπλεηηθή νκάδα εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα απηά σο ζεκαληηθή πξφνδν 

πνπ δηαθάλεθε κεηά απφ ηα δχν πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο (ηεο 

εηζαγσγήο, δειαδή, ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ», θαηά ζηε ζρνιηθή 

ρξνληά 1986-1987) θαη ζηε ζπλέρεηα, αλ θαη δελ παξνπζίαζε πεξαηηέξσ βειηίσζε, 

ζηαζεξνπνηήζεθε.  

Σα απνηειέζκαηα απηά, φκσο, ππφ κία λέα εξκελεπηηθή νπηηθή πνπ δειψλεη 

απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηα γεγνλφηα κίαο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ πξφζθαηνπ 

παξειζφληνο, είλαη δπλαηφ λα εξκελεπηνχλ θαη δηαθνξεηηθά, δειαδή σο έλδεημε κίαο 

θαηάζηαζεο πνπ, δηαθνξνπνηνχκελε ή κεηαβαιιφκελε, επεξεάδεη αλάινγα ηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηελ νπηηθή απηή, ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

αδηεπθξίληζηεο αηηίαο ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο, φπσο είλαη ην πςειφ «γεληθφ 

επίπεδν ζην γισζζηθφ ζέκα» θαηά ην έηνο 1989, ζα έπξεπε ίζσο λα ειεγρζεί ην 

ελδερφκελν κίαο «καδηθήο» αιιαγήο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ), πνπ ζπλέβε κελ ηπραία ή ζπκπησκαηηθά αιιά θαζφξηζε ην 

ηειηθφ εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα. 

Καηαιήγνληαο, είλαη βέβαην πσο νη δχν απηέο έξεπλεο, έρνπλ κελ ελδηαθέξνλ 

σο νη πξψηεο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηνλ 

θππξηαθφ ρψξν, γη’ απηφ άιισζηε θαη ε ζρεηηθή κε απηέο ζπδήηεζε είλαη κάιινλ 

εθηεηακέλε, αιιά παξνπζηάδνπλ θελά ηέηνηα πνπ θαζηζηνχλ ην νπνηνδήπνηε 

                                                 
24

Με θάζε επηθχιαμε ην «γεληθφ επίπεδν ζην γισζζηθφ ζέκα» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 

«αζξνηζηηθφο δείθηεο ή γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο». 
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εμαγφκελν ζπκπέξαζκα γηα ην επίπεδν γξακκαηηθήο γλψζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, φπσο θαη γεληθφηεξν επίπεδν γισζζνγλψζεο ηνπο, ακθηιεγφκελν.  

πκπεξαζκαηηθά, νη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ εθκαηεχνληαη απφ ηηο 

έξεπλεο απηέο ζρεηίδνληαη κε έλα πξφζθαην «ηζηνξηθφ» γισζζηθφ παξειζφλ. Τπφ ηηο 

άκεζεο γισζζηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ή επίθεηηαη λα ζπκβνχλ ζηνλ 

επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ καο ρψξν, ε αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή κίαο ζχγρξνλεο 

γισζζηθήο έξεπλαο, ρσξίο ηνπο δεδεισκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνεγνπκέλσο 

αλαθεξζείζεο αδπλακίεο, απνηειεί εθπαηδεπηηθή πξνηεξαηφηεηα. 

Αθνχ δηήιζε κία δεθαεηία, πεξίπνπ, απφ ηηο ελ ιφγσ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

θαη, ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1997-1998, δηεμήρζε έξεπλα ζε 

επαξρηαθφ (φρη ζε παγθχπξην) επίπεδν, κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ, πνπ ζθνπφ είρε ηε δηαπίζησζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ παηδηψλ ηεο η΄ ηάμεο ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, ηεο 

νξζνγξαθίαο, ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο γξαπηήο έθθξαζεο, γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ 

γισζζηθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε κειινληηθή ηνπο θνίηεζε ζην γπκλάζην (Πεγή: 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ/Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο 

Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ, 1997/1998). Οη ρακεινί κέζνη φξνη ησλ βαζκνινγηψλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε θάζε ηνκέα γεληθά (κε ηελ νξζνγξαθία λα ζπγθεληξψλεη ζρεηηθά 

πςειφ κέζν φξν βαζκνινγίαο) αιιά θαη εηδηθά, αλαθνξηθά δειαδή κε ηε γξακκαηηθή 

(ηφζν ζηηο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ αζθήζεηο φζν θαη θαηά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο εληφο 

ελφο απινύ, κέρξη απιντθνύ, επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ), παξά ην ζρεηηθά ρακειφ 

βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ δνθηκίνπ, πξνθάιεζαλ έληνλε αλεζπρία ζηνπο αξκνδίνπο.  

Η κειέηε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απνηειεζκάησλ, φκσο, δελ επηηξέπεη θαη 

πάιη ηελ εμαγσγή νπνησλδήπνηε ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε γισζζηθή ή/θαη 

ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, ιφγσ ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηεο 

εξαζηηερληθφηεηαο ή/θαη ηεο πξνρεηξφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ή θαηαξηηζκνχ ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ην ίδην ην δνθίκην 

θαζαπηφ, παξ’ φιν πνπ ε κεκνλσκέλε απηή πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί 

σο νδεγφο, γηα πεξαηηέξσ νξγαλσκέλε εξεπλεηηθή δξάζε. Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη 

φηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε παξάκεηξνο «δηδαθηηθφ πιηθφ», φπσο θαη ε 

παξάκεηξνο «δηδαθηηθή κεζνδνινγία, δελ έηπραλ θακίαο αλάιπζεο ή ζρνιηαζκνχ, κε 
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ηνπο ππεχζπλνπο Δπηζεσξεηέο λα απνδέρνληαη αλεπίζεκα φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

παξάκεηξνη είλαη ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο θάζε εθπαηδεπηηθνχ, εληζρχνληαο ην 

θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο γισζζηθψλ κηθξνπνιηηηθψλ έλαληη ηεο επίζεκεο 

γισζζηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ
25

.  

ε ηειηθή αλάιπζε, έηζη, επηζεκάλζεθαλ κφλν δχν έξεπλεο παγθχπξηαο 

εκβέιεηαο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα θαη κία έξεπλα ζε πεξηθεξεηαθφ (επαξρηαθφ) 

επίπεδν, κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Αλαπφθεπθηα, ινηπφλ, ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζε απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Κχπξνπ ζε δηεζλείο έξεπλεο γηα ηε γιψζζα, ζπγθξηηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

άιισλ ρσξψλ. 

Η ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζηε δηεζλή έξεπλα PIRLS γηα ην γισζζηθφ 

αιθαβεηηζκφ (2000/2001) [Progress in International Reading Literacy Study / Φνξέαο 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (ΙΔΑ), 

Πεγή: Mullis, Martin, Gonzalez & Kennedy, 2001], φπνπ θαη αμηνινγήζεθε κέζσ 

έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ θαη θαηαιιήισο ζηαζκηζκέλσλ δνθηκίσλ, ε ηθαλφηεηα 

παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο γξαπηέο 

κνξθέο γιψζζαο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ θνηλσλία ή/θαη έρνπλ αμία γηα ην άηνκν 

(Campell, Kelly, Mullis, Martin & Sainsbury, 2001), νδήγεζε ζε εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο 

θαη, ζπλεπψο, κε ην γξακκαηηζκφ. Με επηδφζεηο, εθ κέξνπο ησλ Κππξηνπαίδσλ, 

ρακειφηεξεο ηνπ  δηεζλνχο κέζνπ φξνπ, θπξίσο ζηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηεο γιψζζαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε θεηκέλνπ 

(ινγνηερληθνχ, πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ κε δηαγξάκκαηα, εηθφλεο θηι.), 

ζπκπεξαίλεηαη, αλάκεζα ζε άιια, φηη νη Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ «λα 

δηδάζθνπλ δηά ησλ θεηκέλσλ, γιψζζα θαη επηθνηλσλία» [βι. Πεγέο: Υαηδεινπθά-

Μαπξή (2003) θαη Κνπηζειίλε & Παπαλαζηαζίνπ (2006)]. Σν ζπκπέξαζκα απηφ έρεη 

κία δπλεηηθή ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλαδεηθλχεη ηηο 

αδπλακίεο ησλ πθηζηάκελσλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ επηιέμηκνπ γηα γισζζηθή 

δηδαζθαιία πιηθνχ ζηελ Κχπξν. 

                                                 
25

Γηα ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο «γισζζηθψλ κηθξνπνιηηηθψλ», εθ κέξνπο ηνπ ψκαηνο ησλ 

Δπηζεσξεηψλ ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, βι. ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: 

«Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.11. 
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Σα ζρεηηθά πξφζθαηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο PIRLS, ζε ζρέζε κε ηελ 

Κχπξν
26

, θαίλεηαη φηη ιεηηνχξγεζαλ παξσζεηηθά γηα ηε δηεμαγσγή παξφκνησλ 

εξεπλψλ. Ιδηαίηεξε κλεία αμίδεη πξφζθαηε έξεπλα, ε νπνία εμέηαζε ην επίπεδν 

αιθαβεηηζκνχ παηδηψλ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ ζε ζπλερφκελα (ζπλερή) θαη κε ζπλερφκελα 

(α-ζπλερή) θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο γιώζζαο. Οη 

ρακειέο, θαη πάιη, επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζεγγίδνπλ, επαξθψο θαη απνηειεζκαηηθά, δηδαθηηθφ πιηθφ επηθνηλσληαθά-

θεηκελνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλν (κέζσ ηεο απαξαίηεηεο θξηηηθήο γισζζηθήο 

επίγλσζεο), ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο κε 

ηξφπν πνπ λα αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα άζθεζεο θξηηηθήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

κελχκαηνο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα θαη εχιεπηα κέζσ 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπο (Βαζηιεηάδεο, αββίδεο & Κνπηζειίλε, 

2006). 

Η κνλαδηθή ζπλνπηηθή παξνπζίαζε έξεπλαο γηα ηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε ζηελ Κχπξν αλήθεη ζηηο Κνληνβνχξθε & Κνπηζειίλε (2003, 2004) θαη, 

επνκέλσο, ζπληζηά απνηέιεζκα πξνζσπηθήο πξσηνβνπιίαο. Παξ’ φιν πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπλεμεηάδεη ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, ε έκθαζε ε νπνία δφζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

δηδαθηηθψλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηε βειηίσζε δεδνκέλσλ ηνκέσλ ηεο γιψζζαο (φπσο 

είλαη ην ιεμηιφγην, ε θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ε γξακκαηηθή) 

πξνζεγγίδεη ζε θάπνην βαζκφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο δηαηξηβήο. Ωζηφζν, ε 

παξεκβαηηθή δηδαζθαιία ηεο δνκήο θηλήζεθε ζε έλα πξψην επηθνηλσληαθφ επίπεδν, 

θαηά ην νπνίν ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία ηχγραλαλ επεμεξγαζίαο κε παξαδείγκαηα πνπ 

παξήγαγαλ ηα παηδηά, κε ζηφρν λα θαηαιήμνπλ ζε εκπεηξηθνχο θαλφλεο, 

απνθεχγνληαο ηε κεραληζηηθή εθηέιεζε αζθήζεσλ.  

                                                 
26

Σα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο έξεπλαο PIRLS, πνπ αθνξνχλ ηα πνζνζηά γισζζηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ, θέξλνπλ ηελ Διιάδα ζηνλ πίλαθα γεληθήο θαηάηαμεο ρσξψλ ζε πςειφηεξε ζέζε ζε 

ζρέζε κε ηελ Κχπξν, αθνχ ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ησλ Διιελνπαίδσλ είλαη πςειφηεξνο απφ ην 

δηεζλή κέζν φξν. Σν εχξεκα απηφ δηαθνξνπνηεί ηηο δχν πεξηπηψζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ζπληζηά γεγνλφο 

πνπ κφλν κε βάζε ην ηδηα παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο κπνξεί λα εξκελεπζεί. 
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Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνπεηξακαηηθνχ θαη κεηαπεηξακαηηθνχ 

ειέγρνπ ζε δχν ηζνδχλακεο νκάδεο
27

 παηδηψλ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ θαηέδεημε βειηίσζε 

ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, φπνπ θαη 

εθαξκφζηεθε ε παξέκβαζε, θπξίσο ζηελ παξαγσγή θαηάιιεινπ αλά πεξίζηαζε 

ιφγνπ, αιιά ζνβαξέο αδπλακίεο ζηα παηδηά θαη ησλ δχν νκάδσλ, φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπιήξσζε γξακκαηηθψλ θεηκεληθψλ αζθήζεσλ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δνκήο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

ιφγνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απφξξηςε ηεο ππφζεζεο φηη ε επηθνηλσληαθή 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο επηδξά ζεηηθά ηφζν ζηε γισζζηθή φζν θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. Πεξαηηέξσ ηνλίδεη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο γισζζηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή, θαη ηε γισζζηθή 

επάξθεηα, ζπλαξηήζεη θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ζπλαθνχο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο. Οη ίδηεο νη εξεπλήηξηεο, εμάιινπ, ππνζηεξίδνπλ πσο αλάκεζα ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο είλαη «ε 

δηδαζθαιία ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο, δεδνκέλνπ φηη ε επθαηξηαθή δηδαζθαιία κέζα 

απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ ή αθφκα θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη επαξθήο, 

εηδηθά γηα καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο (Κνληνβνχξθε & Κνπηζειίλε, 2004, ζ. 107). 

Οη πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο είλαη φζεο ηίζεληαη εγγχηεξα ζην αληηθείκελν ή 

ζην πξφβιεκα ηεο ζεσξεηηθήο φζν θαη εκπεηξηθήο απηήο κειέηεο. Η δηεξεχλεζε 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ή/θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, 

φπσο νξίδνληαη ελλνηνινγηθά ζηε δηαηξηβή απηή, δελ ππήξμε ζπλεηδεηή πξφζεζε ή 

επηδίσμε γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο. H δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο 

κε επηθνηλσληαθφ, ηνπιάρηζηνλ, ηξφπν, θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο δε θαίλεηαη λα απαζρνιεί νπνηαδήπνηε άιιε δεκνζηεπκέλε 

έξεπλα ζηελ Κχπξν, παξά κφλν νξηζκέλα δεκνζηεχκαηα, αλαθνξηθά κε ην γξαπηφ 

ιφγν, γεληθά, θαη ηε γξαπηή έθθξαζε, εηδηθφηεξα. Σα δεκνζηεχκαηα απηά 

επηζεκαίλνληαη ζε θππξηαθά, θπξίσο, παηδαγσγηθά πεξηνδηθά θαη, ζε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο, ζε ειιαδηθά επηζηεκνληθά ή/θαη εθπαηδεπηηθά έληππα.  

                                                 
27

 Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ησλ Κνληνβνχξθε & Κνπηζειίλε είλαη ε ίδηα κε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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Οξηζκέλα απφ ηα δεκνζηεχκαηα βαζίδνληαη ζηελ απιή βηβιηνγξαθηθή κειέηε 

(Ισαλλίδεο, 1993) θαη άιια επηρεηξνχλ κία ζπλζεηφηεξε παξνπζίαζε πνξηζκάησλ 

απφ έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ (βι. Μέζζηνπ, 2001, 2003
.
 Υαηδεγηάλλε & Υαηδεγηάλλε, 

1996
α
, 1996

β
, 1997). Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη θάπνηα δεκνζηεχκαηα ηα νπνία 

αλαιψλνληαη ζηελ πξφηαμε πξνηάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζσπηθή δηδαθηηθή 

πείξα ησλ ζπγγξαθέσλ (Κνπθαιίδεο, 2001
α
, 2001

β
), θαζψο θαη ζε άζθεζε θξηηηθήο 

θαηά ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ 

(Υαηδεινπθά-Μαπξή, 1999). Οη ειάρηζηεο δε θππξηαθέο εθδφζεηο γχξσ απφ ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο είλαη κελ εθηηκεηέεο, αιιά δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη 

παξακέλνπλ ζε κία παξεκπηπηφλησο πξνθχςαζα, άξα θαη ζχληνκε, αλαθνξά ζηε 

γξακκαηηθή, απφ κία ζαθψο παηδαγσγηθή νπηηθή [βι. Λενληίνπ, Κπξηάθνπ, Γακηαλφο 

& Κνπληνχξεο (1989) θαη Πνιπβίνπ (1993)], κε εμαίξεζε ηνλ Κνπληνχξε (1993), ν 

νπνίνο πξνζδίδεη έλα γισζζνδηδαθηηθφ ραξαθηήξα ηφζν ζηελ έλλνηα ηεο 

γξακκαηηθήο φζν θαη ζε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζήο ηεο. 

Πεξαηηέξσ, κία άιιε ζεκαληηθή δεκνζίεπζε ηνπ ηδίνπ (Κνπληνχξεο, 2000), 

ζπληζηά πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

ηεο Κχπξνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ηε δεκνζίεπζε απηή, ζπγθεθξηκέλα, 

δειψλεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2000 έρνπλ εθαξκνζηεί πεηξακαηηθά δχν 

κνξθέο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο (ε επηθνηλσληαθή αμηνπνίεζε ελνηήησλ απφ ηε 

ζεηξά βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ» κε δηαθνξνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο, ε κία κνξθή, 

θαη ε ελαζρφιεζε κε επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο νξγαλσκέλεο ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο παξάιιεια κε θαη αλεμάξηεηα από ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 

ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ», ε άιιε κνξθή, κε βάζε ην δηδαθηηθφ πιηθφ 

απφ ην πξφγξακκα «Πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», βι. Ινξδαλίδνπ 

& Φηεξληάηε, 2000).  

Νννπκέλνπ φηη επηδίσμε ησλ πεηξακαηηθψλ απηψλ εθαξκνγψλ ήηαλ ε θάιπςε 

ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, κέζα απφ επηθνηλσληαθά αλνίγκαηα πνπ έδηλαλ 

επθαηξίεο ζηα παηδηά λα ελαζρνιεζνχλ κε δηάθνξα θεηκεληθά είδε, ε ζπγθεθξηκέλε 

δεκνζίεπζε εκπίπηεη ζηελ εζηία ελδηαθέξνληνο ηεο δηαηξηβήο. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη 

ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξέκβαζεο πεξηνξίδεηαη ζε επηζεκάλζεηο, γηα 
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ηνπο «καλζάλνληεο», ηνπ ηχπνπ: «θαηάιαβαλ φηη, φηαλ επεμεξγάδνληαη ην ιφγν πνπ 

παξάγνπλ [...] κπνξνχλ λα ηνλ βειηηψζνπλ» ή/θαη «δηαπίζησζαλ φηη [...] πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο επηθνηλσλίαο» (Κνπληνχξεο, 

2000, ζ. 391-392), ρσξίο άιιε ηεθκεξίσζε, θαηεπζχλεη απηεπάγγειηα πξνο ηελ 

νξγάλσζε κίαο παξέκβαζεο κε ζαθή επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ λα πξνρσξεί ζε εμεηδηθεπκέλν έιεγρν ησλ παξαπάλσ 

επηζεκάλζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο επηπξφζζεηεο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

«εθπαηδεπηηθνχο», φηη δειαδή άξρηζαλ «λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ 

[...] ζε ιεηηνπξγηθά δηαθνξνπνηεκέλε ρξήζε γισζζηθψλ ζηνηρείσλ» ή/θαη «λα 

κεηαηξέπνπλ ηε γισζζηθή δηαδηθαζία [...] ζε κία δεκηνπξγηθή θαη ελδηαθέξνπζα 

δηαδηθαζία» (Κνπληνχξεο, 2000, ζ. 392) θηι., νη νπνίεο, αλ θαη ζρεηηθέο κε ην 

πξφβιεκα ηεο έξεπλαο, ππφθεηληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

1.5.2 Η έπεςνα ζε ζσέζη με ηο γλωζζικό μάθημα ζηην Ελλάδα 

ηελ Διιάδα, νη πξψηεο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο αθνξνχζαλ 

αλακελφκελα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γισζζηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εηζήρζε κέζσ ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ». 

Δηδηθφηεξα, ζπγθεθξηκέλεο, θαη ειάρηζηεο ζηνλ αξηζκφ, έξεπλεο επηδίσμαλ λα 

εμεηάζνπλ ηελ πξνβαιιφκελε, σο βαζηθή κεηαξξπζκηζηηθή αξρή ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ λένπ, ηφηε, δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Έηζη ε 

Κνπηζνζίκνπ-Σζίλνγινπ (1985), θξίλνληαο, ππφ απηή ηελ νπηηθή, ηελ επηιεγκέλε γηα 

γισζζηθή δηδαζθαιία χιε, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη αζπκβαηφηεηα 

αλάκεζα ζηηο ζεσξεηηθέο δηαθεξχμεηο θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, κε απνηέιεζκα ε 

πξνζδνθψκελε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο λα θαζίζηαηαη αλέθηθηε. 

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ θαη δχν επφκελεο έξεπλεο 

(Παπαξίδνο, 1993). Η πξψηε έξεπλα Παπαξίδνπ, ην 1989, αζρνιήζεθε θαη πάιη κε ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ». πγθεθξηκέλα, δηεξεχλεζε 

ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ αζθήζεσλ πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηζρχνληνο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη απέδεημε πσο, παξάιιεια κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηεχξπλζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (αθνχ ε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο ζπζηεκαηνπνηείηαη 

ζπάληα ή θαζφινπ), αλαπνηειεζκαηηθή είλαη θαη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο 
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ηθαλφηεηαο (πξσηίζησο, ιφγσ ηεο χπαξμεο κε παξαγσγηθψλ αζθήζεσλ ζε ηδηαίηεξα 

πςειφ πνζνζηφ).  

Η δεχηεξε έξεπλα Παπαξίδνπ (1990) επηδίσμε λα πξνζδηνξίζεη ηελ εκπινθή 

εμσγισζζηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ην ιαλζάλνλ ζεσξεηηθφ κνληέιν 

πνπ ζηεξίδεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, ην νπνίν θαη ηειηθά 

απνδείρζεθε αζχκβαην πξνο ην επηθνηλσληαθφ δηδαθηηθφ κνληέιν. Ιδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζπκπέξαζκα φηη «δελ εληνπίζηεθε, ζε θαλέλα ζεκείν, 

δηαδηθαζία ή πξφβιεςε ζπζηεκαηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ 

νχηε ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο νχηε ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο» (Παπαξίδνο, 1993, ζ. 

148).   

Οη ηξεηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεζαλ παξαπάλσ ελέθπςαλ ζην πεξηερφκελν ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη, αθνινπζψληαο κία 

ζπγθξηηηθή κεζνδνινγία αλάκεζα ζην «ππάξρνλ» θαη ην «αλακελφκελν», θαηέζεζαλ 

ζπγθεθξηκέλα πνξίζκαηα ρσξίο, σζηφζν, λα δίλνπλ αθξηβείο απαληήζεηο γχξσ απφ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βηβιίσλ αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ή/θαη 

ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ απνπζία ειέγρνπ ησλ 

ηθαλνηήησλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο δηδαζθνκέλνπο, σο εξεπλεηηθά ππνθείκελα. 

Πξνζθνιιεκέλε ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο ζεηξάο ησλ 

βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ» είλαη θαη ε παηδαγσγηθή έξεπλα πνπ εζηίαζε πξσηίζησο, 

ζηελ θαηαλνκή εηδψλ θεηκέλσλ θαηά ηάμε, θαη εμέιαβε, εληέιεη, σο απηνλφεην 

βαζηθφ ζθνπφ ηνπο ηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 1988
α/β

). Ωο ζπλέρεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνέθπςε ε 

ζπγθξηηηθνχ ραξαθηήξα έξεπλα πνπ δηαπίζησζε δηαθνξά ζηε γισζζηθή επίδνζε 

παηδηψλ ηεο η΄ Γεκνηηθνχ «παιαηνχ δείγκαηνο» (πνπ δε δηδάρζεθαλ γιψζζα κέζσ 

ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ», 1980-1981) θαη παηδηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο 

«λεφηεξνπ δείγκαηνο» (πνπ δηδάρζεθαλ γιψζζα κέζσ ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η 

Γιψζζα κνπ», 1986-1987) (Μαηζαγγνχξαο, 1989).  

Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πνπ ζηφρνο ηεο ήηαλ λα ειέγμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζε ηέζζεξηο ηνκείο ηεο γξακκαηηθήο 
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(ην θζνγγνινγηθφ, ηνλ ηππνινγηθφ, ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, 

θαηά ηε ζχγρξνλε, κάιινλ, γισζζνινγηθή αληίιεςε ηεο γιψζζαο, βι. ζρεηηθά 

Παπαξίδνο, 1993, ζ. 15), ελδέρεηαη λα έρεη κηθξή ζεκαηνινγηθή ζπγγέλεηα κε ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή (θαη έξεπλα). Ο ιφγνο, φκσο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπδήηεζε 

απηή είλαη γηαηί ηα επξήκαηά ηεο ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ 

θαηά γξακκαηηθνχο ηνκείο, ηα νπνία θαη δειψλνπλ κέγηζηε δηαθνξά ζηελ επίδνζε 

ησλ δχν δεηγκάησλ, ππέξ ηνπ παιαηνύ, ζηνλ ηππνινγηθφ ηνκέα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εχξεκα θαζηζηά επηηαθηηθφηεξε ηελ αλάγθε γηα αλάιεςε εξεπλεηηθήο δξάζεο πνπ λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, πξνζδηνξίδνληαο θαη αμηνινγψληαο ηξφπνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί 

λα ζπκβεί απηφ. 

Αλαθέξεηαη, ηέινο, φηη, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε δεκνζίεπζε ησλ παξαπάλσ 

εξεπλψλ, δεκνζηεχηεθε έξεπλα (βι. Μπαζιήο, 1989). πνπ αλαηξέπεη ην εχξεκα ηεο 

έξεπλαο Μαηζαγγνχξα (1989), αθνχ, αθνινπζψληαο κία παξφκνηα κεζνδνινγηθή 

δηαδηθαζία, δηαπίζησζε, κέζσ ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ, 

ππεξνρή ζηε γισζζηθή επίδνζε ησλ λεφηεξσλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (καζεηψλ) 

(1987) έλαληη ησλ παιαηνηέξσλ (1976-1979) Σν γεγνλφο απηφ επηθπξψλεη, ίζσο, ηελ 

εζθαικέλα παγησκέλε αληίιεςε φηη ε δηδαζθαιία κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

δηαζθαιίδεη νκνηφκνξθεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, κεγηζηνπνηεί ην κέγεζνο ηνπ 

ππάξρνληνο εξεπλεηηθνχ θελνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αθνχ κέρξη θαη ην 1993/1994 

δελ θαηαγξάθεηαη θακία έξεπλα πνπ λα ζέηεη σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ελφο 

θαζαξά επηθνηλσληαθνχ πξνγξάκκαηνο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ηηο νπνίεο θαη λα αμηνινγεί κε έγθπξεο 

θαη αμηφπηζηεο κεζφδνπο [βι. θαη Μπακπηληψηεο (1994
β
) θαη Υαξαιακπάθεο (1994)]. 

Απηφ θαίλεηαη φηη ηζρχεη θαη ζηε ζπλέρεηα, παξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ πνπ 

πιένλ απνδεζκεχνληαη απφ ηα πθηζηάκελα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη αλαδεηνχλ λέεο 

ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γισζζηθφ κάζεκα. 

Απνδεζκεπκέλα, ινηπφλ, απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η 

Γιψζζα κνπ», αθξηβψο γηαηί ζεκειηψλνληαη ζηελ αλάγθε βειηίσζεο ή/θαη 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα εξεπλεηηθά πεηξακαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

εθπξνζσπνχλ δχν ηάζεηο, κε θνηλφ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία 
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θαη ζηνρνζεζία. Πξφθεηηαη, αθελφο, γηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

εθαξκφζηεθαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ Υαξαιακπφπνπινπ & Υαηδεζαββίδε ή απφ 

θνηλνχ κε ζπλεξγάηεο ηνπο (βι. ελδεηθηηθά Γξαίθνο, 2006
.
 Κνιέηνο, 2002

.
 

Υαξαιακπφπνπινο, 2000
. 
Υαξαιακπφπνπινο & Κσζηνχιε, 2000

. 
Υαξαιακπφπνπινο 

& Υαηδεζαββίδεο, 1997
. 

Υαηδεζαββίδεο, 2000) θαη ζηεξίδνληαη ζηελ νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ δνκήο θαη ρξήζεο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηερφκελν 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Αθεηέξνπ, πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζεκειηψλνληαη ζηε δηακφξθσζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε βάζε, πξσηίζησο, ηα 

δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν, πνηθίιεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ε γεληθή επίβιεςε ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ Ινξδαλίδνπ [βι. 

ελδεηθηηθά Ινξδαλίδνπ & Φηεξληάηε (2000)
 
 θαη Φηεξληάηε (2000, 2001

α
)]. 

Η πξσηνγελήο πεηξακαηηθή πξφηαζε ησλ Υαξαιακπφπνπινπ & 

Υαηδεζαββίδε, πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1991-1992 ζηηο ηάμεηο Δ΄ 

θαη η΄ Γεκνηηθνχ (βι. Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997), επηθεληξψζεθε 

ζηνλ θαζνξηζκφ δηηηνχ εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δηδαθηέαο χιεο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζηε ρξήζε ησλ δηδαζθφκελσλ γισζζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα ζχζηαζεο θαη εξκελείαο 

ησλ θεηκέλσλ θαζαπηψλ, ηα νπνία θαη θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ππξήλα 

θάζε γισζζηθήο / επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ (Αξράθεο, 2000). Οη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη, θηλνχληαη ζε δχν 

μερσξηζηά επίπεδα (επίπεδν δνκήο θαη επίπεδν ρξήζεο), αληίζεηα δειαδή απφ ηελ 

παξέκβαζε πνπ έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, 

φπνπ ε γιψζζα κειεηάηαη ηαπηφρξνλα σο ζχζηεκα θαη επηθνηλσληαθφ γεγνλφο.  

Δπηπιένλ, ην εξψηεκα θαηά πφζν ε φιε δηαδηθαζία ζπλεηέιεζε ψζηε ηα 

παηδηά λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξνη ρξήζηεο ηεο γιψζζαο (θαη ζε πνην 

βαζκφ), ην νπνίν παξνπζηάδεη άκεζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ηεο 

δηαηξηβήο (θαη σο εθ ηνχηνπ νη ζρεηηθέο απαληήζεηο ζα είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ), δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα δηεξεπλεζεί, φπσο αξρηθά πξνγξακκαηηδφηαλ, κε κία κέζνδν 

αμηνιφγεζεο, ζχκθσλε κε ηηο παηδαγσγηθέο δηδαθηηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

γεγνλφο φηη ε παξέκβαζε έιεμε κε κία πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πνπ θαηέδεημε ηηο 

ζεηηθέο, ζε γεληθέο γξακκέο, ζηάζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ, ρσξίο βέβαηα λα κεηψλεη 
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ηελ αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηηείλεη ηε «ζηαζηκφηεηα» πνπ ήδε εληνπίζηεθε ζε 

ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε (κέηξεζε) ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ, πξηλ θαη κεηά απφ 

ηελ εθαξκνγή ελφο δηδαθηηθνχ γισζζηθνχ πεηξάκαηνο, «απζεληηθά επηθνηλσληαθνχ».  

Η «ζηαζηκφηεηα» απηή ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο ηξεηο κεγάιεο ηάμεηο, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, ζε κία απφ ηηο 

ζπλερψο δηακνξθνχκελεο εθδνρέο ηνπ (κε ην ίδην δηδαθηηθφ πιηθφ, κέζσ ηεο ίδηαο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν γηα ηε δνκή φζν θαη γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο), αθνχ 

θαη πάιη ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηελ αμηνιφγεζε ζηάζεσλ γνλέσλ θαη παηδηψλ έλαληί 

ηνπ. Αμίδεη, φκσο, λα ηνληζηεί φηη επηζεκάλζεθαλ νξηζκέλεο επηθπιάμεηο φζνλ αθνξά 

ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε κεηάβαζε απφ ηε 

γξακκαηνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο πξνο ηελ επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζή ηεο απνηειεί πνιχπινθε ππφζεζε (Κνιέηνο, 2002). 

Πξφθεηηαη γηα έλα πφξηζκα πνπ ελδηαθέξεη ηε δηαηξηβή, σο εθ πξννηκίνπ ζπλζήθε 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
28

.  

Σν επηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ έξγν ηεο Ινξδαλίδνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

αλαθέξεηαη ζηελ «πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ηάμεηο Γ΄, Γ΄, Δ΄ 

θαη η΄)» θαηά ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο 1995-1996 θαη 1996-1997, βάζεη δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ πνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο, πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά 

θείκελα, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο (Ινξδαλίδνπ & 

Φηεξληάηε, 2000). Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
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Μεξηθψο δηαθνξνπνηεκέλν απφ ηηο βαζηθέο κνξθέο ηεο πξφηαζεο Υαξαιακπφπνπινπ &  

Υαηδεζαββίδε (1997) παξνπζηάδεηαη λα είλαη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο 

πνπ εθαξκφζηεθε ηελ ηξηεηία 2001-2004, κε ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ ησλ ηάμεσλ Γ΄ - Δ΄, έρνληαο σο 

βαζηθέο αξρέο ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο θαη ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, ηελ επηθέληξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηα θείµελα, ηελ θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο θεηµέλσλ, ηελ νξγαληθή 

ζχλδεζε ηεο ρξήζεο µε ηε δνµή ηεο γιψζζαο θαη ηελ θεηµεληθή γξαµµαηηθή (Γξαίθνο, 2006, ζ.118). Η 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο ήηαλ δηακνξθσηηθή θαη βαζίζηεθε ζηε δηαπίζησζε ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηε γισζζηθή θαη ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ θεηµέλσλ πνπ 

έγξαθαλ ηα παηδηά ζηε δηάξθεηά ηνπ, δηαπηζηψζεθε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζε φια ηα 

επίπεδα (µνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ, ζεµαζηνινγηθφ), ελψ ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα (ε ζρεηηθή κε 

ηελ παξαγσγή πνηθίισλ θεηµεληθψλ εηδψλ, ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, γλψζε) θξίζεθε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή (Γξαίθνο, 2006, ζ. 121-122). Παξ’ φιν πνπ θαίλεηαη πσο ην πξφγξακκα απηφ 

κεηαθηλήζεθε πξνο κία «ζαθέζηεξε» δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ζπγθξηηηθά κε 

πξνγελέζηεξα (ηεο ίδηαο, ελλνείηαη, ζεκαηνινγηθήο ή/θαη ζηνρνζεηηθήο θαηεχζπλζεο) πξνγξάκκαηα, ε 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ πεξηνξίζηεθε ζηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζίαζαλ νη 

ζπκκεηάζρνληεο ζε απηφ, ρσξίο νπνηνδήπνηε άιιν «έιεγρν», π.ρ. ζηαηηζηηθφ έιεγρν (πνπ ζα κπνξνχζε 

λα δηαζθαιηζηεί  κέζσ κίαο δηαθνξεηηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο).  
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θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή γισζζηθή 

ρξήζε γηα ζθνπνχο επηθνηλσλίαο (θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηελ θαηαλφεζε ζηξαηεγηθψλ 

δφκεζεο πνηθίισλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξρψλ νξγάλσζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ ησλ θεηκέλσλ απηψλ, 

ηελ παξαγσγή αλάινγσλ θεηκέλσλ, ηελ επηηέιεζε γισζζηθψλ πξάμεσλ θηι.). 

Καηαγξάθεηαη,, επίζεο, ε επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γξακκαηηθήο, κε ηελ έλλνηα φηη «ηα γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα γίλνληαη 

αληηιεπηά ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ησλ θεηκέλσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ» 

(Ινξδαλίδνπ & Φηεξληάηε, 2000, ζ. 10), δηεπθνιχλνληαο ηελ  θχξηα επηδίσμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. Η πξφλνηα απηή έρεη 

ηδηαίηεξα κειεηεζεί θαη εθηηκεζεί σο ζεκαληηθή, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ην νπνίν αζρνιείηαη εηδηθά ε δηαηξηβή 

απηή, γηαηί ζεσξήζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κέξνο ηεο φιεο θηινζνθίαο 

ηνπ
29

.  

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ην πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πεηξακαηηθή εθαξκνγή 

ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» αμηνπνηήζεθε θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο, απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην Διιάδαο, έξεπλαο κε ηίηιν 

«Γηδαζθαιία ηεο επηθνηλσληαθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο», ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο 1998-

1999 θαη 1999-2000. Η έξεπλα απηή θαηέδεημε βειηίσζε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

θαηαλφεζεο, ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάγλσζεο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο 

θεηκέλσλ θάζε είδνπο, σο απνηέιεζκα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

παξέκβαζεο (Φηεξληάηε, 2001
α
).  
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη πξναλαθεξζείζεο ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ 

«Πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε απφ ην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, ην νπνίν θαη απνδέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ 

πιηθφ σο αληηθείκελν πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1996-2000 (Κνπληνχξεο, 

2000). Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο απέβε ρξήζηκν ηφζν θαηά ηελ επηινγή ή/θαη εθπφλεζε ηνπ 

πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ φζν θαη θαηά ηελ νξγάλσζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ «θχθιν εξγαζηψλ» ηεο δηαηξηβήο απηήο γηα: α) ηαπηφρξνλε 

εζηίαζε ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, β) ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πώο 

ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιία θαη γ) γισζζηθφ, πξσηίζησο, γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ. 
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Παξ’ φιν, φκσο, πνπ επηρεηξήζεθε ε επηθνηλσληαθή (ιεηηνπξγηθή) πξνζέγγηζε 

ηεο γξακκαηηθήο χιεο πνπ δηδαζθφηαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο, απηή 

θαίλεηαη λα έρεη έλα κάιινλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ έγηλε κεηά απφ 

επηινγή νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ κνξθνινγίαο, ζχληαμεο θαη ζεκαζηνινγίαο πνπ 

θξίζεθαλ σο βαζηθά. Έηζη ειιείπεη ε ζπζηεκηθφηεηα θαη ε ζπζηεκαηηθφηεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα αμηνινγήζεη επαξθψο θαη ηε γξακκαηηθή γλψζε, ε νπνία δηεξεπλήζεθε, 

ελ ηέιεη, κέζα απφ ηε κειέηε θεηκέλσλ πνπ ηα παηδηά παξήγαγαλ θαη ελέπιεθαλ, απφ 

ηε θχζε ηνπο, ζπγθεθξηκέλεο δνκέο. Δίλαη, σζηφζν, εκθαλέο, φζν θαη δεδνκέλν, φηη 

ην ελ ιφγσ πξφγξακκα απέδσζε πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηελ επηθνηλσληαθή ρξήζε 

ηεο γιψζζαο.  

Η Φηεξληάηε (2001
β
), επίζεο, έζεζε ζην επίθεληξν κίαο άιιεο έξεπλάο ηεο ην 

πξντφλ, θαη φρη ηε δηαδηθαζία, ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε ηελ 

επηθνηλσληαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γισζζηθήο παξαγσγήο παηδηψλ ησλ ηάμεσλ 

Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, πξηλ θαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ελίζρπζε εξεπλεηηθά ηελ ήδε πξνυπάξρνπζα δηαπίζησζε φηη ε ζεηξά ησλ 

βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ» απέηπρε, ιφγσ εγγελψλ αδπλακηψλ, λα ζπκβάιεη ζηε 

δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. Η γισζζηθή ηθαλφηεηα εμαθνινπζεί, θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή, λα ζπδεηείηαη, σο έλλνηα, ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, 

ρσξίο, φκσο, λα ηπγράλεη δηεξεχλεζεο παξάιιεια κε ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. 

Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη, παξ’ φιν πνπ αλαγλσξίδεηαη (απφ ηελ ίδηα ηελ 

εξεπλήηξηα) φηη ν ηαπηφρξνλνο έιεγρνο θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ απνηειεί βαζηθή 

αξρή γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, φπσο ηεθκαίξεηαη 

απφ ηα κέζα θαη θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο θαη 

εηδηθήο γισζζηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ (Φηεξληάηε, 2001
α 

, 2001
β
).  

Η πξνψζεζε θαη ε εθαξκνγή δηαθφξσλ πεηξακαηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη απινχζηεξσλ δηδαθηηθψλ δνθηκψλ θηλήζεθαλ, έηζη, ζε 

καθξνεπίπεδν (έξεπλεο επξείαο θιίκαθαο) θαη κηθξνεπίπεδν (πεηξάκαηα εληφο 

ζρνιηθήο κνλάδαο) θαη νδήγεζαλ ζε δεκνζηεχζεηο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, νη 

νπνίεο δίλνπλ ην ζηίγκα κίαο ηξνρηνδξνκνχκελεο αιιαγήο ζην ππφ ζπδήηεζε ζέκα. 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αξζξνγξαθίεο ησλ Υαηδεζαββίδε (1985
α
, 1988

α
, 

1988
β
, 1988

γ
, 1990), Αδαιφγινπ, Γθαγθέιε, Πνχρα, Σζνιαθφπνπινπ, 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΔΙΟ 

Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  
ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΚΔΙΜΔΝΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗΝ Γ΄ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

 

 

© Δηρήλε Χαηδειοσθά-Μασρή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

30 

Υαξαιακπφπνπινπ & Υαηδεζαββίδε (1988), Σζνιαθνπνχινπ & Υαηδεζαββίδε 

(1988), Υνληνιίδνπ (1988), Υαξαιακπφπνπινπ (1990
β
), Υαξαιακπφπνπινπ, 

Υαηδεζαββίδε & Κηληζάθε (1992), Μήηζε (1993), Ινξδαλίδνπ, Καξβέιε & 

Κνπζνπιάθνπ (1994), Υαξαιακπφπνπινπ & Νηάγηνπ (2000), θ.ά., αιιά θαη εθδφζεηο 

φπσο ησλ Υαξαιακπφπνπινπ & Υαηδεζαββίδε (1997), Ινξδαλίδνπ & Φηεξληάηε 

(2000) θαη Υαξαιακπφπνπινπ & Κσζηνχιε (2000), γηα ηηο νπνίεο έγηλε ήδε 

αλαθνξά. 

Οη δεκνζηεχζεηο απηέο, φκσο, ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο «ηξάπεδα ηδεψλ 

θαη πιηθνχ» γηα αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε ηεο γισζζηθήο, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ελ φςεη ηεο ππνβφζθνπζαο πίεζεο γηα αιιαγή ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ [βι. θαη Σειφπνπινο (1998)], θαη πξνβαίλνπλ ζε κία 

πεξηνξηζκέλεο κνξθήο πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ λενεθαξκνδφκελσλ δηδαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ, κέζσ ππνθεηκεληθψλ, πεξηζζφηεξν, δηαπηζηψζεσλ πνπ απνθνκίζηεθαλ 

απφ ηελ φιε εκπεηξία. Ο εξεπλεηηθφο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο 

θαηλνηφκεο, φλησο, απηέο εθαξκνγέο εμαθνινπζεί λα απνπζηάδεη. 

Σν «γξακκαηηθφ δήηεκα» απνηέιεζε ζέκα θαη νξηζκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα (ζε αληίζεζε κε ηελ Κχπξν), φπσο νη εξγαζίεο ησλ ηιηγάξε 

(1992), Μήηζε (1995) θαη Αζαλαζίνπ, Μ. (1998). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο 

φηη νη εξγαζίεο απηέο έρνπλ εθπνλεζεί ζε κία ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη 

επηθξηηηθέο κέρξη αξλεηηθέο ηνπνζεηήζεηο, έλαληη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηδάζθεηαη 

(ή δε δηδάζθεηαη) ε γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, είραλ πιένλ παγησζεί. Η ίδηα 

ε γξακκαηηθή ηίζεηαη σο «ζψκα» («corpus») ππφ ακθηζβήηεζε θαη απνηειεί 

αληηθείκελν κειέηεο δηαθφξσλ θαηεπζχλζεσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ν ηιηγάξεο (1992) επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη ηα γξακκαηηθά 

θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο αζθήζεηο ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ  

«Η Γιψζζα κνπ» θαη θαηαιήγεη ζε δχν θχξηεο δηαπηζηψζεηο φηη: α) ππάξρεη 

αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαθηέαο 

χιεο θαη ηεο δηδαζθφκελεο ζηα γισζζηθά βηβιία χιεο θαη β) ε ζπρλφηεηα ζηηο ηηκέο 

θαηαλνκήο ησλ γξακκαηηθψλ θαη ησλ ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη άληζε θαη κε 

νξζνινγηζηηθή. Ο Μήηζεο (1995) παξαθνινπζεί ηζηνξηθά ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο 

γξακκαηηθήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη θαηαιήγεη ζε ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο γηα 
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ηελ εθαξκνγή κίαο γξακκαηηθήο δνκνιεηηνπξγηθνχ ηχπνπ, γηα πεξηγξαθή ηφζν ησλ 

δνκψλ (θσλνινγηθψλ, κνξθνινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ, ζεκαζηνινγηθψλ) φζν θαη ησλ 

κνξθνζπληαθηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηεινχλ νη κνξθέο απηέο. Ο Μ. Αζαλαζίνπ 

(1998) εμεηάδεη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ηεο γξακκαηηθήο 

απφ κία παηδαγσγηθή, ςπρνινγηθή θαη γισζζνινγηθή νπηηθή, κε έκθαζε ζηελ 

ηεξάξρεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο (ησλ κνξθνινγηθψλ δνκψλ θαη ησλ ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ ηεο λενειιεληθήο κεηξηθήο γιψζζαο ) ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Οη εξγαζίεο απηέο, αλ θαη δελ πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία κέηξεζεο 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ή/θαη δηδαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θάηη πνπ 

επαπμάλεη ην κέγεζνο ηνπ θελνχ ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ηεο δηαηξηβήο, 

εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ ζεκαηνινγηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο κειέηεο απηήο, σο ζπλφινπ, θαη ηηο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηεο 

παξέκβαζεο (ηνπ πεηξάκαηνο). 

Έρνπλ εληνπηζηεί, επίζεο, κεξηθά άιια δεκνζηεχκαηα ζε βηβιία, άξζξα ηφκσλ 

θαη άξζξα πεξηνδηθψλ, κεηά απφ ηε ρξήζε ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Η Γιψζζα κνπ», 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (απφ ην 1984/1985 θαη εληεχζελ), ηα 

νπνία, ζχκθσλα κε ην βαζκφ ζπλάθεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ην ππφ δηεξεχλεζε 

πξφβιεκα ηεο δηαηξηβήο, κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.  

ηελ πξώηε θαηεγνξία (πνπ εθπξνζσπεί ην ζηάδην ηεο απαξαίηεηεο, γηα ηελ 

αιιαγή, πξνεηνηκαζίαο) εληάζζνληαη εθδφζεηο θαη δεκνζηεχζεηο κε παηδαγσγηθφ ή/θαη 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα, σο πξνο ζέζεηο θαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ή/θαη ηεο γξακκαηηθήο (βι. 

ελδεηθηηθά Βνπγηνχθαο, 1988, 1994, 1996
. 
 Καηηαβελφο, 1986

. 
 Μειάο, 1992, 1999

. 
 

Παπαγξεγνξίνπ, 1989
. 

Παπάο, 1995
. 

Παζράιε, 1999
. 

Φψηεο, 1989). ηε δεύηεξε 

θαηεγνξία (πνπ ζπκπίπηεη κε ην ζηάδην κεηάβαζεο από κία παξσρεκέλε πξνο κία λέα 

θαηάζηαζε) ππνινγίδνληαη φζα θείκελα αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ κία 

γισζζνινγηθφηεξε  ζηάζε έλαληη ηνπ ζέκαηνο, πξνβιεκαηίδνληαο θαη πξνηείλνληαο 

κία αλαλεσκέλε γισζζηθή δηδαζθαιία κε επηθνηλσληαθφ φζν θαη ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηήξα (βι. ελδεηθηηθά Αλαζηαζηάδεο, 1995
. 

Ινξδαλίδνπ, 1993
. 

Μήηζεο, 1995, 

1999
α. 

Παπαξίδνο, 1987
. 
Σνκπατδεο, 1992

. 
Σζνιάθεο, 1995, 1998

. 
Υαξαιακπφπνπινο, 

1990
α
, 1997). ηελ ηξίηε θαηεγνξία (πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηάδην ηεο «σξίκαλζεο», 
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όπνπ θαη γίλνληαη απνδεθηέο ξηδνζπαζηηθόηεξεο ιύζεηο) θαηεγνξηνπνηνχληαη απφςεηο  

πνπ επηθπξψλνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο, γηα 

επίηεπμε ζηφρσλ γξακκαηηζκνχ (βι. ελδεηθηηθά Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999
.
 

Καξαληδφια, 2000
. 

Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, 1997
. 

Κσζηνχιε, 1997
α
, 1999

. 

Μαηζαγγνχξαο, 2001, 2006
.  

Μεηζηθνπνχινπ, 2000
. 

Παπνχιηα-Σδειέπε, 1999
30. 

Φηιηππάθε-Warburton, 2000)
31

.  

            Έηζη, ελψ παξαηεξείηαη λα ππάξρεη κία πγηήο ξεπζηή θαηάζηαζε 

πξνβιεκαηηζκνχ ε νπνία κεηαιιάζζεηαη πξννδεπηηθά, αλ θαη φρη ζε απνιχησο 

θάζεηε ρξνληθή ζεηξά
32

, δηεξσηάηαη θαλείο γηαηί νη εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ κεηαβαηηθφ 

ραξαθηήξα, ζπλεπψο θαη απηέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθέο, παξακέλνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ζηάδην ζπγγξαθήο ηεο κειέηεο, αλεθπιήξσηεο, κε αξλεηηθφ 

θπζηθά αληίθηππν ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Η 

αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ «φληνο» θαη «πξαθηένπ» έρεη πξαγκαηηθά κία αλεζπρεηηθά 

κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, φπσο απφ ηελ αξρή ππνζηεξίρζεθε
33

, ε νπνία θαηέζηεζε 

αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Δληειψο πξφζθαηε, θαη «εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ», είλαη ε έξεπλα ε νπνία 

δηεμήρζε απφ εξεπλεηηθή νκάδα, απνηεινχκελε απφ εθπαηδεπηηθνχο-ζπγγξαθείο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ (παθέηνπ) «Γιψζζα Δ΄ Γεκνηηθνχ (Σεο γιψζζαο ξφδη θαη 

                                                 
30

Οη απφςεηο απηέο ηεο Παπνχιηα-Σδειέπε (1999) είλαη πξντφλ έξεπλαο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε 

γξαπηή έθθξαζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη  θαηαιήγεη ζε θάπνηεο πξψηεο εθηηκήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην γξακκαηηζκφ θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα δφζεθε έκθαζε ζην βαζκφ αλάπηπμεο θαη επεμεξγαζίαο 

θάζε παξαγφκελνπ είδνπο θεηκέλνπ (πιεξνθνξηαθνχ, αθεγεκαηηθνχ, επηρεηξεκαηνινγηθνχ), ρσξίο λα 

ζπλεθηηκψληαη εηδηθά νη επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη, ζπλεπψο, ρσξίο 

επηπξφζζεηε ή ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε ζέκαηα ρξήζεο γξακκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαλφλσλ ηεο 

γιψζζαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη, σζηφζν, ζεκαληηθά, αθνχ δειψλνπλ ζαθψο ην 

γξακκαηηζκφ σο πξνβιεκαηηθφ πεδίν θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ άκεζε αλάγθε γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ 

κέζσλ, ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα απηφ. ρφιην γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ηεο Παπνχιηα-Σδειέπε 

θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ Υπνζεκείσζε 62.  

 
31

Σνλίδεηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εθδφζεηο θαη δεκνζηεχζεηο δελ εληάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο κε ρξνλνινγηθά θξηηήξηα, δειαδή νη πξνγελέζηεξεο ζηελ πξψηε θαηεγνξία θαη νη πην 

ζχγρξνλεο ζηελ ηξίηε θαηεγνξία, αιιά κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη, παξά 

ην θξηηήξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή εμαθνινπζεί λα είλαη απνηέιεζκα 

ππνθεηκεληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ. 

 
32

Γηα παξάδεηγκα, ην 1999 ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα θείκελα εληαγκέλα θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο (βι. 

Καηεγνξία 1
ε
: Παζράιε, 1999, Καηεγνξία 2

ε
: Μήηζεο, 1999

α
, Καηεγνξία 3

ε
: Γεσξγαθνπνύινπ & 

Γνύηζνο, 1999). 

 
33

Βι. Τπνθεθάιαην 1.2 θαη «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.11. 
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ξνδάλη)» (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / 

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2006
α
) θαη ζπλεξγάηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθάξκνζαλ 

κέξνο ηνπ πιηθνχ απηνχ ζηε ζρνιηθή πξάμε. πγθεθξηκέλα, νη Ινξδαλίδνπ, 

Αλαζηαζνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, Γξπο, Δπζηαζίνπ, Κφηηα, Πέηηα, νθηαλνπνχινπ 

& Υαιηθηάο (2005) νξγάλσζαλ έξεπλα δξάζεο («action research»), κε ζθνπφ λα 

δνθηκάζνπλ πηινηηθά κία απφ ηηο ελφηεηεο ηνπ παξαπάλσ δηδαθηηθνχ πιηθνχ
34

 (έζησ 

θαη άηππα, αθνχ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην είρε κφλν πξνβιέςεη εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζή ηνπ)
35

.  

Κχξηα επηδίσμε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ήηαλ ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα δηδαθηηθά θείκελα, θαζψο θαη 

ζηε δηαηχπσζε θαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ. Η 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έγηλε κε αλάιπζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

(φπσο, κε αλάιπζε ιαζψλ, αλάιπζε εκεξνινγίνπ εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αιιά 

θαη βαζκνιφγεζε επαλαιεπηηθψλ θπιιαδίσλ θαη γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, 

αληίζηνηρα). Με ηνπο εξεπλεηέο λα εκπιέθνληαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

θαη λα αζθνχλ παξαηήξεζε, θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη αιιαγή (κέζσ εθαξκνγήο, 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, επαλαηξνθνδφηεζεο, επαλαζρεδηαζκνχ θαη λέαο 

εθαξκνγήο), εμεηάζηεθε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ αζθήζεσλ ηνπο, θαζψο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκή ηνπ 

πιηθνχ δηδαζθαιίαο, σο πξνο ην καζεηηθφ θνηλφ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ην 

ίδην ην πιηθφ.  

Σα απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ζε πξνβιεκαηηζκφ, φρη ηφζν γηαηί εληνπίζηεθαλ 

αλππέξβιεηα πξνβιεκαηηθά πεδία αλαθνξηθά κε ην πιηθφ θαζαπηφ ή αξλεηηθέο 

ζηάζεηο έλαληη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά επεηδή, φπσο απφ ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ησλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζπκπεξαίλεηαη, πξννηθνλνκνχληαη πξνβιήκαηα 

                                                 
34

Πξφθεηηαη γηα ηε δηδαθηηθή ελφηεηα 9 «Βηβιία-Βηβιηνζήθεο» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Βηβιίν 

Μαζεηή (Σεχρνο  Β΄) θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ (Σεχρνο Α΄) ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ «Γιψζζα Δ΄ 

Γεκνηηθνχ (Σεο γιψζζαο ξφδη θαη ξνδάλη)», ζ. 33-53 θαη ζ. 63-71, αληίζηνηρα (Πεγή: Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2006
α
). 

 
35

Η ππφ ζπδήηεζε έξεπλα δξάζεο απνηειεί, βέβαηα, εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα ηεο εηζαγσγήο 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ρσξίο ηελ αλαγθαία πξνθαηαξθηηθή εξεπλεηηθή κειέηε. 
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ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηνλ ηξφπν επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο, απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ην ζεκείν απηφ έξρεηαη θαη πάιη ζην πξνζθήλην ην θαίξην πξφβιεκα πνπ απφ 

ηελ αξρή ηέζεθε ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο, φζνλ αθνξά ην πώο ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, κε πνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, δειαδή, είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ε 

αλακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο, κέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη 

ηεο δηδαθηηθήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, κε ηελ πξνζδνθψκελε (θαη φζν ην δπλαηφλ 

απξφζθνπηε) απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηε γισζζηθή επάξθεηα θαη, ππφ κία 

πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλε έλλνηα, ην γξακκαηηζκφ. Ωζηφζν, θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο, ην ελδηαθέξνλ ηεο 

έξεπλαο επηθεληξψζεθε ζηα ζεκεία εθείλα πνπ ζα παξνπζίαδαλ πςειφ βαζκφ 

δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ 

δηδαθηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηε ζπλέρεηα. Σν επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ, ιφγσ ηεο κνξθήο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο 

έξεπλαο, δε δηεξεπλήζεθε, παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο γισζζηθήο ηνπο 

επάξθεηαο αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε. 

εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ζηελ Διιάδα έρνπλ εληνπηζηεί δχν εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο, ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή επάξθεηα, νη νπνίεο θαη αθνξνχλ ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η έξεπλα ηνπ Υαηδεζαββίδε (1993, 1994) ζπληζηά κία 

κειέηε πεξίπησζεο φπνπ ζπκκεηείραλ παηδηά ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη αηνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηε γισζζηθή ηνπο επάξθεηα, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ επίδξαζήο ηνπο ζε απηή. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ν φξνο «γισζζηθή επάξθεηα» ρξεζηκνπνηείηαη κε εηδηθή 

πεξηνξηζηηθή ζεκαζία, νξίδνληαο κία δέζκε δεμηνηήησλ (γισζζηθή επρέξεηα, 

πξνθνξηθφο ιφγνο, γξαπηφο ιφγνο) πνπ θαζηζηά ηα παηδηά ηθαλά λα πξνζαξκφδνπλ ην 

ιφγν ηνπο ζηε λφξκα ηεο ζρνιηθήο γιψζζαο, ε νπνία θαη επηβάιιεηαη απφ ηηο 

επηθνηλσληαθέο, παξνπζηαδφκελεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, θαηαζηάζεηο. Δίλαη εκθαλέο 

πσο ε έξεπλα απηή είλαη «μέλε», ηφζν σο πξνο ηε κεζνδνινγία θαη ηε ζηνρνζεζία 

φζν θαη σο πξνο ηηο ελλνηνινγηθέο ηνπνζεηήζεηο ηεο, έλαληη ηεο φιεο πιαηζίσζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο δηαηξηβήο. 
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Η άιιε έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνπο Γαλαζζή-Αθεληάθε, Μηράιε, Μπισλά, 

παλφ & Φνπληνπνχινπ (2002), θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1997-2000, θαη αθνξνχζε 

παηδηά ηεο Γ΄ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα, απνζθνπνχζε ζηελ αλίρλεπζε ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ηνπ βαζκνχ 

θαηνρήο ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, επηκεξηζκέλσλ ζε 

δχν ελφηεηεο. Η κία ελφηεηα πεξηειάκβαλε δείθηεο, φπσο είλαη ε κνξθνινγία, ε 

ζχληαμε, ε νξζνγξαθία, θαη ε άιιε δείθηεο, φπσο είλαη ε αλάπηπμε ζέκαηνο γηα 

παξαγσγή θεηκέλνπ, ζε κία εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα λα ειεγρζνχλ νη ηθαλφηεηεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε ρξήζε απαηηεηηθψλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, 

αθελφο, θαη απνηειεζκαηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ηξφπσλ, αθεηέξνπ.  

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη θαη ε κφλε ε νπνία απνδείρζεθε, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζεκαηνινγηθά ζρεηηθή κε ην πξφβιεκα πνπ εμεηάδεη ε δηαηξηβή, κε φιεο ηηο 

ππάξρνπζεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο ζε επηκέξνπο κελ αιιά βαζηθέο παξακέηξνπο 

(δείγκα έξεπλαο, ζθνπφο, πεξηερφκελν θαη βαζκφο δπζθνιίαο θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο 

θηι.). Έηζη, θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα ζρεηηδφηαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ππάξρνπζαο γισζζηθήο θαηάζηαζεο θαη φρη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο λέαο 

ζρνιηθήο πξαθηηθήο (δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο), παξνπζηάδεη, 

σο «ρνξεγφο λέαο γλψζεο», ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη 

(θαη αμηνινγεί) ηε γισζζηθή επάξθεηα.  

Ο ηξφπνο εξκελείαο ηεο έλλνηαο «γισζζηθή επάξθεηα» απφ ηνπο Γαλαζζή-

Αθεληάθε, Μηράιε, Μπισλά, παλφ & Φνπληνπνχινπ (σο πνιπδηάζηαηεο θαη κε 

πνιιαπιέο πξνεθηάζεηο) κειεηήζεθε, θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ, θαη ζπλέβαιε ζηνλ, εθ λένπ, ελλνηνινγηθφ νξηζκφ ηεο γηα έλα δηαθνξεηηθφ 

δείγκα έξεπλαο (παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ), κέζσ κίαο δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο (πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζηνρνζεζία θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν). 

Παξάιιεια, ε δηαπίζησζε ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

ζην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο «είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηδαζθαιία θαη αμηνπνίεζε ηεο γιψζζαο σο ζπζηήκαηνο θαη 

ιηγφηεξν ζηελ πξνψζεζε γισζζηθήο εξγαζίαο θαη άζθεζεο κε ζέκαηα θαη καζήκαηα 

ζηε ζπλζεηηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα γισζζηθή εξγαζία» (Γαλαζζήο-
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Αθεληάθεο, Μηράιεο, Μπισλάο, παλφο & Φνπληνπνχινπ, 2002, ζ. 219), πξνβάιιεη 

ηελ αλάγθε γηα εθαξκνγή κίαο «πξνιεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο» ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, έηζη ψζηε λα δίδεηαη ηζφξξνπε δηδαθηηθή έκθαζε ζηε δνκή θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηα αλάινγα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Πξφθεηηαη γηα δηαπίζησζε πνπ 

επηηείλεη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο έξεπλαο γηα ηε γισζζηθή επάξθεηα ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν, ζε κία ηάμε, φπσο ε Γ΄ Γεκνηηθνχ, φπνπ νη ζπλζήθεο θαη ηα 

δεδνκέλα ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξάμεο [δηδαθηηθά αληηθείκελα, ειηθηαθφ 

επίπεδν παηδηψλ, δπλεηηθή αλάπηπμε επηπέδνπ γισζζηθήο επάξθεηαο (θαη 

γξακκαηηζκνχ) θηι.] αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή πνξηζκάησλ, 

αμηνπνηήζηκσλ φρη κφλν ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ (θαη ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο), αιιά θαη ζηα ινηπά ππνζπζηήκαηα ηνπ 

γεληθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
36

.  

1.5.3 Σςμπεπάζμαηα από ηην επεςνηηική δπάζη ζε ζσέζη με ηο γλωζζικό 

μάθημα ζε Κύππο και Ελλάδα
37

 

                                                 

36
Μία άιιε δηαθξηηή ζεκαζία ηεο έξεπλαο ησλ Γαλαζζή-Αθεληάθε, Μηράιε, Μπισλά, παλνχ & 

Φνπληνπνχινπ είλαη φηη εθαξκφζηεθε θαη ζηελ Κχπξν (ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2004, κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ θαη ηεο παξαπάλσ εξεπλεηηθήο νκάδαο), κεηά απφ 

ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο νη νπνίεο θαη ραηξεηίδνληαη ζεηηθά, γηαηί αθνινπζνχλ ηελ επηζηεκνληθή 

αξρή ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε πεξηβάιινλ 

έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζην θππξηαθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, ε 

ηθαλφηεηα γηα κνξθνινγηθή ελφηεηα θαη γξακκαηηθή νκνηνκνξθία ζην γξαπηφ ιφγν ζπζρεηίζηεθε κε 

ηελ απνδνρή θαη ρξήζε ηεο ζρνιηθήο λφξκαο, ρσξίο δηαιεθηηθνχο ηχπνπο ή άιια ηδησκαηηθά γισζζηθά 

ζηνηρεία. Οη δηαπηζηψζεηο, φπσο θαη νη πξνηάζεηο, ηεο έξεπλαο απηήο ζπλεγνξνχλ, αθφκα κία θνξά, 

πξνο ηελ αλάιεςε κίαο ηέηνηαο εξεπλεηηθήο δξάζεο, πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δηδαθηηθήο γισζζηθήο δηαδηθαζίαο κε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ γισζζηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ακεζφηεξε επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε, ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 

επίπεδν. 

37
Όπσο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ εξεπλψλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ Κχπξν έγηλε αλαθνξά ζε 

δηεζλείο έξεπλεο γηα ηε γιψζζα, αλαθέξεηαη φηη ε Διιάδα, εθηφο απφ ηελ έξεπλα PIRLS, ζπκκεηείρε  

θαη ζηε δηεζλή έξεπλα PISA [Programme for International Student Assessment / Φνξέαο Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ/OECD) 2003]. Απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ έξεπλα 

PISA, ε Διιάδα έρεη λα θαηαδείμεη πνιχ ρακειέο επηδφζεηο ζηηο δεμηφηεηεο αλαγλσζηηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ πνπ πξνέθπςαλ, ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θαη 

ρξήζεο θεηκέλσλ απφ δεθαπεληάρξνλνπο καζεηέο, ζε  ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο καζεηψλ ησλ άιισλ 

ρσξψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ (Πεγή: OECD INDICATORS, 2005). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπληζηνχλ 

ζπγθξίζηκνπο δείθηεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ειιαδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελδέρεηαη λα 

εξκελεπηνχλ σο ζπλέπεηα απφ ηελ αληηθαηηθή εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ ζε κία ππφ εμέιημε 

γισζζηθή κεηαξξχζκηζε. 
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Απφ ηε ζπδήηεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξάζεο ζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ κάζεκα 

ζε Κχπξν θαη Διιάδα πξνθχπηεη φηη, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, σο αληηθείκελν κειέηεο: 

 

 Δίλαη, αξηζκεηηθά, πεξηνξηζκέλε. 

 Θεκαηνινγηθά επηθεληξψλεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παιαηψλ 

ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

 ηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ νξγαλψλεηαη, άκεζα ηνπιάρηζηνλ, 

απφ επίζεκνπο θξαηηθνχο θνξείο (φπσο ζα ήηαλ δενληνινγηθά νξζφ). 

 Γελ εμεηάδεη ηε γισζζηθή επάξθεηα ππφ ην πξίζκα ηεο ζχγρξνλεο 

δηεπξπκέλεο έλλνηά ηεο (σο ζηνηρείν, δειαδή, ζρεηηθφ ή ηαπηφζεκν κε 

ην γξακκαηηζκφ). 

 ηεξείηαη (νξηζκέλεο, ηνπιάρηζηνλ, θνξέο) εγθπξφηεηαο, ιφγσ 

δηδαθηηθψλ άηππσλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη, νη νπνίεο θαη είλαη 

δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 

            Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ παξαηεξείηαη φηη ε εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα δε ιακβάλεη ππφςε παξακέηξνπο κε ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο 

είλαη ην «δηδαθηηθφ πιηθφ» θαη ε «δηδαθηηθή κεζνδνινγία», ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο πεξηιακβάλεη πεηξακαηηθά γισζζηθά πξνγξάκκαηα πνπ επελδχνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ινηπψλ επεξεαδνκέλσλ έλαληί ηνπο 

ή/θαη αμηνινγνχλ (κνλνκεξψο) ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. Κνηλή, επίζεο, 

δηαπίζησζε θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη φηη απνπζηάδνπλ εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (ή ππάξρνπλ ειάρηζηα παξαδείγκαηα), γχξσ απφ ην «πψο δηδάζθνληαη 

ηα Διιελφπνπια λα ρξεζηκνπνηνχλ ην γξαπηφ ιφγν (σο ζπγγξαθείο, φρη σο 

αλαγλψζηεο) θαη ηη απνηειέζκαηα έρεη ε δηδαζθαιία απηή» (Παπνχιηα-Σδειέπε, 

1999, ζ. 1)
38

.  

Καηαιεθηηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη θακία εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ζε Κχπξν 

θαη Διιάδα, δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο πξνρσξήζεη ζε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

γισζζηθήο επάξθεηαο παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, σο απνηειέζκαηνο 

                                                 
38

Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο, σζηφζν, εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά ζην εμσηεξηθφ, π.ρ. ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο (National Assessment of Educational Progress) θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

(Assessment of Performance Unit). 
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ηεο ρξήζεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ λα έρεη εθπνλεζεί ζην πιαίζην ελφο 

επηθνηλσληαθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ πξνγξάκκαηνο γισζζηθήο θαη, επνκέλσο, 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο (πξνζέγγηζεο, γεληθφηεξα), φπνπ ηζφηηκε, ηνπιάρηζηνλ, κε 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζέζε έρνπλ νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

1.5.4 Άλλα κίνηηπα για ηη διεξαγωγή ηηρ έπεςναρ 

Δθηφο απφ ηελ θαζαπηή αλάγθε δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, ηελ αλάγθε γηα 

θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην πώο ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο (ελ φςεη κίαο νιηθήο αλαλέσζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο), ηελ αλάγθε 

γηα θάιπςε ηνπ ππάξρνληνο εξεπλεηηθνχ θελνχ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

(ηεο) ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο σο πξνο δεδνκέλεο ηθαλφηεηεο 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ζεκεηψλεηαη φηη ππέξ ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ιεηηνχξγεζαλ 

θαη ηα αθφινπζα επηκέξνπο θίλεηξα: 

 (εηδηθή) αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε 

επηθνηλσληαθφ ηξφπν θαη ζε επίπεδν θεηκέλνπ, γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο 

(γισζζηθή ηθαλφηεηα), απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ιφγνπ 

επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ (επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα) [αλάπηπμε γισζζηθήο 

επάξθεηαο] 

 (γεληθή) αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, κέζσ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ λα ζέβεηαη ηηο αξρέο: α) ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο β) 

ηεο αμηνπνίεζεο ηεο απζεληηθήο φζν θαη ηεο άκεζεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (ζπγθείκελνπ θαη πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, αληίζηνηρα) 

θαη γ) ηεο έκθαζεο ζηε δφκεζε δηαθφξσλ εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκέλνπ 

(εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο) 

 αλάγθε γηα δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ησλ θεηκέλσλ, κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο (γξακκαηηζκνχ) 

 αλάγθε γηα θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνθαηαξθηηθώλ πξνηάζεσλ έλαληη κίαο 

θαηλνηνκίαο πνπ ηειεί ππφ θξίζε, ίζσο θαη ππφ ακθηζβήηεζε, ζην πιαίζην 

ελφο γφληκνπ επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ δηαιφγνπ, κε ζπδήηεζε ησλ 

πξννπηηθψλ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε 
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 αλάγθε γηα δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ γισζζηθήο επάξθεηαο παηδηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, γεληθά, θαη, εηδηθόηεξα, παηδηώλ πνπ θνηηνύλ 

ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνύ
39

, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο (ηελ νπνία θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ «αζαθψο θαη 

άθξηηα» ην λέν ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα θαη ηα λέα ζρνιηθά βηβιία ηεο 

γιψζζαο): α) ζε ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ ρψξν θαη β) κε έγθπξν θαη 

αμηφπηζην ηξφπν. 

Πξφθεηηαη γηα θίλεηξα εθπαηδεπηηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο πθήο πνπ, 

γελεαινγηθά, ζπζρεηίδνληαη κε γισζζηθέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο θαη πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, φπσο θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, επελδχνληαο ζηελ αμία φρη κφλν γισζζηθά επαξθψο 

θαηαξηηζκέλσλ παηδηψλ αιιά θαη εγγξάκκαησλ πνιηηψλ. 

 

1.6          ποσδαηόηεηα ηοσ προβιήκαηος 

Σν πξόβιεκα πνπ δηεξεπλάηαη εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηνπ 

«γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο» πνπ, φπσο έρεη ήδε δεισζεί, δε ραξαθηεξίδεη κφλν ην δηθφ 

καο ρψξν αιιά θαη ηα πιείζηα ζρνιηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα δηεζλψο. ην πιαίζην 

ηεο ελαξκφληζεο παιαηψλ θαη ζχγρξνλσλ ηάζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ή φρη ηεο 

γξακκαηηθήο (βι. ελδεηθηηθά Bowen, Madsen & Hiferty, 1985
. 
 Celce-Murcia, 1991

α.
 

Christie 1999
.
 Halliday, 1985

α.
 Richards, Platt & Plat, 1992

. 
Savignon, 1991)

40
, ε 

                                                 

39
Η Γ΄ Γεκνηηθνχ απνηειεί έλα θνκβηθφ ζεκείν ηεο γισζζηθήο αγσγήο, αθνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ην θππξηαθφ θαη ην ειιαδηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ηα παηδηά ηεο ειηθίαο 

απηήο έρνπλ δηέιζεη ηα ηππηθά «εκπφδηα» ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη ηεο πξψηεο γξαθήο, 

νινθιεξψλνληαο, έηζη, ην βαζηθφ θχθιν ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζήο ηνπο. πλεπψο, απνηειεί 

ππνρξέσζε έθαζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε δηεξεχλεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ ηξφπσλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ λα δηαζθαιίδεηαη έλα επαξθέο επίπεδν αλάπηπμεο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

δηεχξπλζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, εηδηθά, αιιά 

θαη ζε ζρέζε  κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο κεηξηθήο γιψζζαο. Βι. πεξηζζφηεξα γηα ην 

ελ ιφγσ ζέκα, ζην «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο». 

40
Βι. πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», 

Τπνθεθάιαην 2.5. 
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ζπζηεκαηηθή έκθαζε ζηε δνκή κε απνηειεζκαηηθό, δηαθνξεηηθό ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ, ηξφπν έρεη πξνηαζεί πνιιέο θνξέο σο ε επηζπκεηή, θαη ζπκβηβαζηηθή ησλ 

αθξαίσλ ηάζεσλ, ιχζε (Harmer, 1987
. 
Ur, 1988

.
 Widdowson, 1986). Η ιχζε απηή 

εκθαλίζηεθε, αλακελφκελα, θαη ζην γισζζνδηδαθηηθφ πξνζθήλην Κχπξνπ- Διιάδαο, 

κε δηάθνξεο νλνκαζίεο, φπσο: «δνκνιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή», «ιεηηνπξγηθή 

γξακκαηηθή», «επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή», «γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ» θ.ν.θ. 

Ωζηφζν, ε κεηαηφπηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηε κνξθνζχληαμε 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο πξνθάιεζε (θαη ζπλερίδεη λα 

πξνθαιεί) κεγάιε ζχγρπζε [βι. θαη Μήηζεο (1995)], κε απνηέιεζκα ζπρλά λα ηίζεηαη 

ππφ αίξεζε είηε ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ιφγσ ππεξβνιηθήο 

έκθαζεο ζηε γισζζηθή ρξήζε, είηε ε επηθνηλσληαθή ηνπ ηθαλφηεηα, ιφγσ 

ππεξβνιηθήο έκθαζεο ζηε γισζζηθή δνκή, θαη, δηαδνρηθά, λα ππνβαζκίδεηαη ην 

επίπεδν ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ, ελ γέλεη.  

Η «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε» είλαη ε επίζεκε ιχζε πνπ 

έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ πιένλ πξφζθαην, φζν θαη «πξσηνεκθαληδφκελν», ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ καο ρψξν, γισζζηθφ ζρεδηαζκφ («language planning») (Παπαξίδνο, 

2004). Θεσξεηηθά, ε πξνζέγγηζε απηή είλαη δπλαηφ λα «επέκβεη» ζε νξηζκέλα 

πξνβιεκαηηθά πεδία ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απαίηεζε 

γηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, κε αθεηεξία 

(θαη θαηάιεμε) επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (Υαξαιακπάθεο, 1994) ή/θαη έλα κεγάιν 

εχξνο γισζζηθψλ πνηθηιηψλ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ (Σζηπιάθνπ, Υαηδεησάλλνπ & 

Κσλζηαληίλνπ, 2006). Παξάιιεια, φκσο, κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ απηναλαίξεζε, αλ 

δελ ειεγρζεί θαη δελ ηεθκεξησζεί επηζηεκνληθά ε εθ πξννηκίνπ αλακελφκελε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.  

Δμεηάδνληαο, ινηπφλ, ηηο πξαθηηθέο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο (ή δηδαζθαιίαο) ηεο γξακκαηηθήο 

πξνζδνθάηαη φηη, ηαπηφρξνλα κε ηελ θάιπςε ελφο ζεκαληηθνχ, ηνπιάρηζηνλ, κέξνπο 

ηνπ ππάξρνληνο εξεπλεηηθνχ θελνχ πνπ έρεη εληνπηζηεί λα ππάξρεη ζηνλ 

παηδαγσγηθν-επηζηεκνληθφ ρψξν Κχπξνπ θαη Διιάδαο, είλαη δπλαηφ:  
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 λα αληρλεπζεί ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ζε ζρέζε κε ηε 

γισζζηθή επάξθεηα ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, κε ην 

γξακκαηηζκφ
41

  

 λα δηακνξθσζεί έλα πηινηηθό απνηειεζκαηηθφ ζρήκα δηδαζθαιίαο πνπ ζα 

πεξηνξίδεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηπρφλ ελζηάζεηο ή/θαη ακθηβνιίεο έλαληη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο 

 λα δηαηππσζνχλ νξηζκέλεο εθηθηέο θαη βηψζηκεο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε επηθνηλσληαθνχ 

πιαηζίνπ ή/θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ εθάζηνηε είδνπο θεηκέλνπ 

 λα εδξαησζνχλ νη επηρεηξνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα αλαβάζκηζε ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κε αλάινγεο ζπλέπεηεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.  

 λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηνη ζπλδεηηθνί δεζκνί ηεο γισζζηθήο αγσγήο 

κε ηελ θνηλσλία, έλαληη ηεο νπνίαο νη θνξείο ηεο φπνηαο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο θαινχληαη λα ινγνδνηήζνπλ 

 λα δηαθαλνχλ, έζησ σο πξώηεο ελδείμεηο, νη λέεο πξννπηηθέο ηεο γισζζηθήο 

αγσγήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζε Κχπξν θαη Διιάδα, νη νπνίεο κπνξεί  λα 

ππεξβνχλ ηε ζηελφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα θαη λα επεξεάζνπλ 

επξχηεξα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, φπνπ ε ζπκκεηνρή εγγξάκκαησλ πνιηηψλ 

ζπληζηά παξάγνληα επεκεξίαο, θαηαμίσζεο θαη επηηπρίαο. 

            Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο δηακεζνιαβνχλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο γισζζηθήο 

αγσγήο θαη αλάγνπλ ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζε ζέκα πξνηεξαηφηεηαο αλακέλεηαη 

λα απνβνχλ πξνο φθεινο φρη κφλν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. 

Η δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζπληζηά βαζηθή ζπλζήθε γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο, ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ζπγθείκελνπ θαη ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, εθ κέξνπο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ. Η ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζρεηηθέο 

επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο, δίλεη έλα πξφζζεην ελλνηνινγηθφ εχξνο ζηε γξακκαηηθή 

θαζαπηή πνπ, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θαζηζηά ην δηδαζθφκελν ηθαλφ λα ειέγρεη ην 
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Γηα ηε ζέζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ παξνχζα έξεπλα, βι., θαηαξρήλ, Τπνθεθάιαην 1.8. Δπίζεο, γηα 

κία ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ, βι. «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.8. 
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πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ δηαθνξνπνηεκέλσλ ή ελαιιαθηηθψλ ρξήζεσλ ηεο γιψζζαο 

(Baynham, 1995
. 
Cook-Gumperz, 1986

. 
Γελδξηλνχ, 2000

α. 
 Gee, 1996

.
 Καξαληδφια, 

2000
. 
Μπνπηνπινχζε, 2000

. 
Φηιηππάθε-Warburton, 2000)

42
.
 
 

Δπεηδή ε επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο 

απνηειεί, ζπλαξηήζεη ησλ πξνιεγνκέλσλ, ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο, ε ελ ιφγσ έξεπλα θηινδνμεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο κίαο κεζνδνινγηθήο 

πξφηαζεο πνπ επηδηψθεη, κέζσ ηεο γξακκαηηθήο αλάιπζεο, ηελ εμππεξέηεζε 

επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ. Πεξαηηέξσ, θηινδνμεί λα δηεπξχλεη ην βαζηθφ απηφ 

ππφβαζξν θαη λα αλαδείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλσλ, νξζψλ 

γξακκαηηθά, γισζζηθψλ ηχπσλ θαη δνκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ. Φηινδνμεί, 

επίζεο, λα ηξνθνδνηήζεη κε γφληκν ηξφπν ην δηάινγν πνπ έρεη ήδε εγθαηληαζηεί, θαη 

αλακέλεηαη λα θαιχςεη θαηλνηφκα ζέκαηα νπζίαο, κε ηελ θαζνιηθή ρξήζε ησλ λέσλ 

ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σέινο, ζέηεη σο κέγηζηε 

πξνζδνθία ηεο λα ζπκβάιεη ζεηηθά, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, 

ζηηο ηξνρηνδξνκνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνληαο ην ηη, 

δηαζαθελίδνληαο ην πώο θαη εκβαζύλνληαο ζην γηαηί ηεο ζχγρξνλεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο. Όιεο νη παξαπάλσ ζηνρεχζεηο ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο δειψλνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ δηεξεπλνχκελνπ πξνβιήκαηνο, έρνπλ σο ζηαζεξφ ζεκείν 

αλαθνξάο ην ππάξρνλ ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. 

 

1.7       Δρφηήκαηα θαη σποζέζεης
43

 ηες έρεσλας 

                                                 
42

Πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ δηεπξπκέλε αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ηαπηφρξνλα ζηε γλψζε θαη ζηε ρξήζε ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνηθίισλ εηδώλ ιόγνπ (θεηκεληθώλ εηδώλ θαη ηύπσλ), κέζσ ζπζηεκαηηθήο θξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ή (αληίζηνηρνπ) θξηηηθνχ ειέγρνπ [βι. ελδεηθηηθά Halliday (2000)]. Η αληίιεςε απηή, 

βέβαηα, εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο σο ζπλφινπ θαλφλσλ γηα ηε κνξθή / δνκή θαη 

ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Σν πξφγξακκα «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο», εθαξκνδφκελν ζε κία ζαθψο κεηαβαηηθή, γηα ην κέιινλ ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, 

πεξίνδν (βι. ζρεηηθά Υπνζεκείσζε 8), επηδίσμε λα έρεη κία κάιινλ δηεπξπκέλε ελλνηαθή θαη πξαθηηθή 

δηάζηαζε. Βι. θαη Τπνθεθάιαηα 1.8 θαη 1.9 «Πεξηνξηζκνί έξεπλαο» θαη «Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί», 

αληίζηνηρα.  
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Η φιε έξεπλα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηδαζθφκελσλ, ζε ζπλζήθεο πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηε βίσζε ησλ φπνησλ αιιαγψλ επηηεινχληαη ζε ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία. Βάζεη ηνπ γεληθνχ απηνχ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, δηαηππψζεθαλ ηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
44

 ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα
45

 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζνγξαθηθή 

γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ «ακηγψο 

γξακκαηηθή» (κνξθνζπληαθηηθή) γλψζε (ή γλψζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ) ηνπ δηδαζθνκέλνπ; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο  επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 

ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε γλψζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαγιψζζα (βαζηθή γξακκαηηθή νξνινγία); 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 

ζην γεληθό επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (γισζζηθέο 

επηδφζεηο) ηνπ δηδαζθνκέλνπ;  

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 

ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηδαζθφκελνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε γλψζε δφκεζεο γξαπηνχ ιφγνπ (άξα θαη παξαγσγήο γξαπηψλ 
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Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ζην «Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο», ε δεισηηθή δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ κεηαηξέπεηαη ζε κεδεληθή [βι. 

Wood, Fletcher & Hughes (1986, ζ. 188-190) θαη Γηαιακάο (2005, ζ. 112-120)]. 

 
44

Ο φξνο «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο», ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηαζεξά γηα ηελ νλνκαηνπνίεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πεξηιακβάλεηαη ζε 

φια ηα εξσηήκαηα, σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (αληηπξνζσπεχνληαο ην γεληθφηεξν φξν 

«επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο»). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ζηε 

ζπλέρεηα, ν φξνο απηφο απινπνηείηαη πεξαηηέξσ θαη δειψλεηαη σο «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή 

γξακκαηηθή», ρσξίο θακία απνιχησο αιιαγή ζηελ ελλνηνινγηθή ππφζηαζε ησλ δχν φξσλ. 

 
45

Ο φξνο «γισζζηθή ηθαλφηεηα» αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο νξζψλ γξακκαηηθψλ 

δνκψλ θαη ν φξνο «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα» ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο φρη κφλν νξζψλ γξακκαηηθψλ 

δνκψλ αιιά θαη δνκψλ πνπ λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ 

ζηφρνπ ή/θαη γηα ηε δφκεζε ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ. Η γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ε επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο επηκέξνπο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, σο νη δχν 

ζπληζηψζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (θαη, σο εθ ηνχηνπ, θύξηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο). Οη 

ζπληζηψζεο απηέο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ, θαη νξίδνληαη ιεηηνπξγηθά, ζην Τπνθεθάιαην 1.9. 
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θεηκέλσλ) εληφο επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ [θαη αλαιχεηαη βάζεη επηκέξνπο 

ζρεηηθψλ δεηθηψλ (θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο)]; 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο
 

ζην γεληθό επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

(επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο) ηνπ δηδαζθνκέλνπ; 

 Πνηα είλαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο
 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ; 

Βάζεη ηεο δηαηχπσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ εξσηεκάησλ 

ηεο έξεπλαο
46

, ε θχξηα ππφζεζε πνπ πξνθχπηεη πξνο δηεξεχλεζε θαη αλακέλεηαη λα 

γίλεη απνδεθηή είλαη φηη: Τν πεηξακαηηθό παξεκβαηηθό πξόγξακκα «επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή», κε ην δεδνκέλν (πεηξακαηηθό) δηδαθηηθό πιηθό θαη ηηο 

δεδνκέλεο (πεηξακαηηθέο) δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (απνηέιεζκα κίαο νξγαλσκέλεο 

γισζζνδηδαθηηθήο παηδαγσγηθήο κε ζπγθεθξηκέλε ηαπηόηεηα), έρεη ζεηηθή επίδξαζε. Ωο 

εθ ηνχηνπ, αλακέλεηαη:  

 Να ππάξμεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο «γισζζηθέο» θαη ηηο 

«επηθνηλσληαθέο» επηδφζεηο
47

 ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη 

ησλ αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ ηειηθή 
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Σνλίδεηαη, ζην ζεκείν απηφ φηη ε επηινγή εμέηαζεο ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο (σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο), ζε ζρέζε κε 

εμεηδηθεπκέλεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη ε «νξζνγξαθηθή γλώζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ» θαη «ε 

γλώζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαγιώζζα (βαζηθή γξακκαηηθή νξνινγία»), είλαη ζθφπηκε. 

Σνλίδεηαη, επίζεο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηίζεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή ζηήξημε ηφζν 

γεληθά, θαηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζην δεχηεξν θεθάιαην, φζν θαη εηδηθά, ζην 

πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ηξίην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο.  

 
47

Ο φξνο «γισζζηθέο επηδφζεηο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή ηθαλόηεηα. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ νξζνγξαθηθή άζθεζε 

ξνπηίλαο, απνπιαηζησκέλεο (παξαδνζηαθνχ ηχπνπ) γξακκαηηθέο αζθήζεηο θαη αζθήζεηο γλψζεο 

ζηνηρεηψδνπο γξακκαηηθήο νξνινγίαο. Καη’ αλαινγία, ν φξνο «επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα. Γειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δειψζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλνηθηέο / δεκηνπξγηθέο αζθήζεηο δφκεζεο γξαπηνχ 

ιφγνπ ή «αζθήζεηο γηα απνηειεζκαηηθή θεηκεληθή επηθνηλσλία» πνπ εμεηάδνπλ, ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ή θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (φπσο είλαη, αλάκεζα ζε άιινπο, ε νξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ, ην ύθνο, ην ιεμηιφγην, ε γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία), ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ απφ ηα παηδηά θεηκέλσλ. (Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλαπηχζζεηαη ιεπηνκεξψο ζην 

«Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο».) 
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αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα). 

 Να ππάξμεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο «γισζζηθέο επηδφζεηο» θαη 

ηηο «επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο»
 

ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, 

αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο 

ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, 

αληίζηνηρα). 

 Να ππάξμεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ηειηθφ γεληθό 

επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη 

ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

 Να ππάξμεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ γεληθό 

επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο. 

 

1. 8       Περηορηζκοί ηες έρεσλας 

Η εξεπλεηηθή απηή εξγαζία δηεξεπλά ην επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο 

(αλαιπηηθά θαη, εληέιεη, νιηζηηθά) παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ ζε νξηζκέλν 

παηδαγσγηθφ (ππν)πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ, ζπλαξηήζεη ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, αθνινπζψληαο κία ζπγθεθξηκέλε 

«εηδηθή» κεζνδνινγία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε παξνχζα έξεπλα είλαη ήδε νξηνζεηεκέλε 

θαη έλα αλάινγν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «κίαο άιιεο κεζνδνινγίαο» ζα κπνξνχζε, 

αζθαιψο, λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Τν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο είλαη κηθξό. Σπγθεθξηκέλα, θαιύπηεη 

ζαξάληα ηέζζεξηο (44) πεξηπηώζεηο παηδηώλ [είθνζη (20) πεξηπηώζεηο παηδηώλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη είθνζη ηέζζεξηο (24) πεξηπηώζεηο  παηδηώλ ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ]: Η κε απνδέζκεπζε ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηα ππεξεζηαθά ηεο θαζήθνληα θαη 

ε απνπζία νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο γηα εξγνδφηεζε ζπλεξγαηψλ, νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ (φπσο απηφ ηεο 

ρνξήγεζεο ησλ δνθηκίσλ, ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ζπλεληεχμεσλ θηι.), ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ δείγκαηνο, θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηάο ηνπ, θαη ψζεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ 
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πξνπεηξακαηηθνχ-κεηαπεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο κε δχν θπζηθψο 

ηζνδχλακεο νκάδεο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε άξζεο ησλ παξαπάλσ «εκπνδίσλ», 

ζα εμαθνινπζνχζε λα είλαη κάιινλ αλέθηθηε ε εκπινθή πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ (άξα 

θαη νκάδσλ) θαη, θαη’ αλαινγία, ε ζπκκεηνρή εθ ησλ πξνηέξσλ θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην γισζζηθφ 

πξφγξακκα ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο δηαθνξνπνηήζεθε, γηα έλα ηξίκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (απφ επηέκβξην κέρξη Γεθέκβξην), κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο 

απφ ην Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε απηφ εηδηθά ην ηκήκα, φπσο 

είζηζηαη, ζχκθσλα κε ελδνυπεξεζηαθνχο θαλνληζκνχο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηψλ 

εξεπλεηψλ
48

. Έηζη, ε «επηβεβιεκέλε» ζπκπεξίιεςε ζην δείγκα κηθξνχ αξηζκνχ 

παηδηψλ δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο [βι. ζρεηηθά 

Anderson (1990, ζ.196-206) θαη 
.
Robson (1993, ζ. 136-145)]. Γη’ απηφ θαη ε παξνχζα 

έξεπλα πξνηίζεηαη λα νδεγήζεη
49

 ζε έλαλ πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ, κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο, ν νπνίνο, γηα λα γεληθεπηεί ζε 

επξχηεξν πιεζπζκφ, ζα πξέπεη λα δηέιζεη κέζα απφ ηελ απαξαίηεηε (βειηησηηθή) 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ φινπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Ωζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη, εθηφο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ θαη ηε δεδνκέλε κεζνδνινγηθή νξγάλσζε ηεο έξεπλαο 

(πξνπεηξακαηηθφο-κεηαπεηξακαηηθφο έιεγρνο κε δχν θπζηθψο ηζνδχλακεο νκάδεο), 
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Σα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο δηδάρζεθαλ γξακκαηηθή κέζσ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν 

εθπνλήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη αληηθαηέζηεζε ην πξψην ηεχρνο ησλ βηβιίσλ ηεο ζεηξάο                   

«Η Γιψζζα κνπ» γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ. Δλλνείηαη, έηζη, φηη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ, ηα παηδηά απηά ήηαλ «εθηεζεηκέλα» ζηηο ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ελφο 

«αλεπίζεκνπ» δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ ζχζηνηρψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθφο 

πνπ αλέιαβε ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα έηπρε αλάινγεο «επηκφξθσζεο» απφ ηελ εξεπλήηξηα. Αλ, 

ππνζεηηθά, εμαζθαιηδφηαλ άδεηα γηα εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, ε επέθηαζε 

ηεο παξέκβαζεο ζα ήηαλ έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν εγρείξεκα, ιφγσ ησλ «απαηηήζεσλ» ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο χπαξμεο πνηθίισλ άιισλ πξαθηηθήο θχζεσο πξνβιεκάησλ (φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε αδπλακία επηκφξθσζεο πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ θηι.). 

49
Γηα ηελ πξφζεζε απηή ηεο έξεπλαο, βι. ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Τπνθεθάιαην 1.2, φπσο νη εμήο: 

«Βάζεη ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθήο, θαζίζηαηαη ακεζφηεξα αληηιεπηή (θαη θαηαλνείηαη πιεξέζηεξα) ε 

αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο κίαο έξεπλαο αληρλεπηηθήο κνξθήο, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί  ην πξφβιεκα 

ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο κίαο λέαο νξηνζεηεκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηε 

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ (θαη ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο)». Δπίζεο, βι. 

Τπνθεθάιαην 1.6, φπνπ δειψλνληαη ηα αθφινπζα: «[...] πξνζδνθάηαη [...] φηη είλαη δπλαηφ [...] λα 

αληρλεπζεί ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή επάξθεηα θαη, θαη’ 

επέθηαζε, κε ην γξακκαηηζκφ [...] λα δηακνξθσζεί έλα πηινηηθό απνηειεζκαηηθφ ζρήκα δηδαζθαιίαο 

πνπ ζα πεξηνξίδεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηπρφλ ελζηάζεηο ή/θαη ακθηβνιίεο έλαληη ηεο πξνζέγγηζεο, λα 

δηαθαλνχλ, έζησ σο πξώηεο ελδείμεηο, νη λέεο πξννπηηθέο ηεο γισζζηθήο αγσγήο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, ζε Κχπξν θαη Διιάδα [...]» Αθφκα: «[...] ε ελ ιφγσ έξεπλα θηινδνμεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο ππέξ 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο κίαο κεζνδνινγηθήο πξφηαζεο [...]» (ζπγθεθξηκέλσλ, ελλνείηαη, πξνδηαγξαθώλ). 
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ιήθζεθε πξφλνηα γηα αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηάο ηεο (άξα θαη 

ηεο εμσηεξηθήο εγθπξφηεηάο ηεο), κέζσ κίαο ζχλζεηεο πξνζέγγηζεο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ [κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ζηηο δχν νκάδεο θαη 

ζπλεληεχμεηο κε ηηο δαζθάιεο θαη ησλ δχν νκάδσλ
50

 [Θενθηιίδεο (1990, ζ. 120-125) 

θαη Παπαλαζηαζίνπ, (1990, ζ. 76-77)]. Δλλνείηαη, επίζεο, φηη θαηά ην ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο, επηιέρζεθαλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία αλάιπζεο 

(αλ θαη κε παξακεηξηθά, ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο)
51

. 

Η δηαδηθαζία επηινγήο ή/θαη εθπόλεζεο ηνπ πεηξακαηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

ηεινύζε «ππό ηνπο όξνπο» ηεο δηδαθηέαο ύιεο ηνπ βηβιίνπ «Η Γιώζζα κνπ γηα ηελ 

ηξίηε δεκνηηθνύ, 1, Βηβιίν Μαζεηή» θαη ηνπ ζρεηηθνύ Βηβιίνπ ηνπ Γαζθάινπ (βι. 

Πεγέο: Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθό 

Ιλζηηηνύην, 1986
α
 θαη 1986

β
, αληίζηνηρα)

52
: Σν έξγν, δειαδή, ηεο εχξεζεο (κέζσ 

επηινγήο ή/θαη εθπφλεζεο) πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ έπξεπε λα παξνπζηάδεη 

ηνλ απαξαίηεην βαζκφ ζπλάθεηαο πεξηερνκέλνπ κε ην «παξαδνζηαθνχ ηχπνπ» 

δηδαθηηθφ πιηθφ, γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Καηά θχξην ιφγν, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

απφ ην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
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Δπηπξφζζεηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο» θαη δηαθαίλεηαη 

ζην «Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο», πιεξνθνξίεο απφ 

ην εκεξνιφγην πνπ ηήξεζε ε δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη απνηειεί κία ελδνζθφπεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηαθαλνχλ πξνβιήκαηα θαη λα πξνθχςνπλ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα (βι. McDonough, 1994
. 

Nunan, 1989
β
, 1992

. 
Swan, 1985), αμηνπνηήζεθαλ σο 

ππνζηεξηθηηθέο, γηα ζθνπνχο κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο θαη, επνκέλσο, αληίζηνηρεο ζχγθιηζεο 

[βι. Denzin (1988) θαη Καξαγεψξγηνο (2002, ζ. 282)]. (Γεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη αθνξνχλ ζηάζεηο ησλ παηδηψλ έλαληη ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο πξηλ θαη 

κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε, θαζψο θαη δεδνκέλα απφ ζπλεληεχμεηο κε παηδηά θαη ησλ δχν 

νκάδσλ (Πεηξακαηηθήο θαη Διέγρνπ) είλαη κελ αμηνπνηήζηκα, θαη φλησο αμηνπνηνχληαη ζε θάπνην 

βαζκφ, αιιά εθηφο ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο απηήο, αθνχ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηάζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ θαη επεξεαδνκέλσλ από ηελ έξεπλα θαη φρη κεηξήζεηο επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφ αμηνιφγεζε ηθαλφηεηα «γισζζηθή επάξθεηα».) 

51
Βι. πεξαηηέξσ ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζην ηξίην θαη, θπξίσο, ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο.  

 
52

Σν πεηξακαηηθφ, δειαδή, δηδαθηηθφ πιηθφ εθπνλήζεθε ζπλαξηήζεη ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

ελ ιφγσ ηεχρνπο ηνπ βηβιίνπ ηεο ζεηξάο «Η Γιψζζα κνπ», κε ηελ έλλνηα, φκσο, φηη (απηά) 

πξνζεγγίζηεθαλ, κειεηήζεθαλ θαη δηδάρζεθαλ, δηαπιεθόκελα κεηαμύ ηνπο, σο ε «γξακκαηηθή» 

νξηζκέλσλ θεηκέλσλ («ράξηλ νξηζκέλσλ θεηκέλσλ»), αληίζεηα, δειαδή, απφ ηε ζπλήζε πξαθηηθή κέζσ 

ηεο νπνίαο ηα δηάθνξα θείκελα, σο επί ην πιείζηνλ πξνθαηαζθεπαζκέλα ή ινγνηερληθά, 

πξνζεγγίδνληαλ «ράξηλ ηεο γξακκαηηθήο». Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηλνκέλσλ πνπ δηδάρζεθαλ ππφ ηηο 

ξεηέο πξνυπνζέζεηο ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

είλαη ηα νξηζηηθά άξζξα, ηα αφξηζηα άξζξα θαη νη αφξηζηεο αλησλπκίεο, νη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, νη 

εθθξάζεηο επηζπκίαο αιιά θαη ν ζπιιαβηζκφο, ηα θχξηα νλφκαηα θ.ά. Βι. ζρεηηθά «Κεθάιαην Γεχηεξν: 

Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο» θαη, θπξίσο,  «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο». 
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παξέκβαζεο, πξνείρε ε δέζκεπζε εθ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο φηη ηα παηδηά ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζα δηδάζθνληαλ ηα ίδηα γισζζηθά θαηλόκελα θαη γξακκαηηθά 

ζηνηρεία, κέζσ ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ απφ απηφ ηνπ βηβιίνπ «Η Γιψζζα κνπ» 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηηο άιιεο δηδαθηηθέο νδεγίεο ή εηζεγήζεηο ηεο ζρνιηθήο 

γισζζηθήο ζεηξάο γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, όρη όκσο πιήξσο αλεμάξηεηνπ
53

. Καηά 

δεχηεξν, θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ιφγν, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ελφο θνηλνύ 

γισζζηθνχ αληηθεηκέλνπ ήηαλ αλαγθαία, γηα λα είλαη νη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ) κεηξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο 

ζχζηνηρεο θαη ζπγθξίζηκεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπδεηήζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο, ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο. θφπηκα, 

ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ επηιέρζεθε ή/θαη εθπνλήζεθε, ηειηθά, κε 

βάζε ηελ «αξρή ηεο αληηπξφηαζεο»: Γηα θάζε, δειαδή, «ζπλήζε (παξαδνζηαθή)» 

δηδαθηηθή πξφηαζε» ηνπ πθηζηάκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (κε ην νπνίν 

εμαθνινπζνχζε λα εξγάδεηαη ε Οκάδα Διέγρνπ) δηακνξθψζεθε θαη ε αληίζηνηρε 

«επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή αληηπξφηαζε», πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο κία λέα 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, θαη ηεο γιψζζαο επξχηεξα, κε ηε ζπκπεξίιεςε 

πνηθίισλ γισζζηθψλ/ θαηαζηαζηαθψλ επηπέδσλ θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ. Έηζη, ε 

Πεηξακαηηθή Οκάδα εξγάζηεθε, αθνινπζψληαο ην ζχλνιν ησλ αληηπξνηάζεσλ απηψλ, 

νη νπνίεο: α) θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε ινγηθή αιιά θαη ζρέζεηο δηαπινθήο 

ηφζν ησλ ππφ δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ δνκψλ φζν θαη ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ, 

β) βαζίδνληαη ζε αληίζηνηρν πξνο ηε ινγηθή απηή ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, γ) ζπληζηνχλ 

δεδνκέλεο βηώζηκεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη δ) ζεκειηώλνπλ ηελ φιε θηινζνθία θαη 

εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο
54

,ζε πξσηεχνπζεο επηθνηλσληαθέο-

θεηκελνθεληξηθέο αξρέο. 

                                                 
53

Βι. θαη Υπνζεκείσζε 48: «[…]θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ, ηα παηδηά απηά 

ήηαλ ‘εθηεζεηκέλα’ ζηηο ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ελφο ‘αλεπίζεκνπ’ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 

ζχζηνηρψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ». Η αλαζθάιεηα πνπ δηθαηνινγεκέλα δηαθαηέρεη ηνπο ηζχλνληεο, ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θαη ε επζχλε πνπ ηνπο βαξαίλεη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ πεηξάκαηνο 

δηθαηνινγεί, ελ κέξεη, ηελ «επηβνιή» ηεο ελ ιφγσ δέζκεπζεο. 
54

Βι. θαη Τπνθεθάιαην 1.9. Γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο, φζνλ αθνξά ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηφζν 

ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο φζν θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, βι «Κεθάιαην Γεχηεξν: 

Aλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο». Δπίζεο, γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο, φζνλ αθνξά ηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή», 

βι. «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο». 
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Οη κεηξήζεηο  ησλ επηδόζεσλ ησλ παηδηώλ, ζην πιαίζην ηεο  αμηνιόγεζεο ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο, πεξηνξίζηεθαλ ζε νξηζκέλα, αιιά βαζηθά θαη ζπκβαηά  κε 

ην πξνθίι ηεο έξεπλαο, ππν-επίπεδά ηεο
55

 (ηα νπνία θαη, δηαδνρηθά, θαζόξηζαλ θαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ αληίζηνηρνπ δνθηκίνπ): α) Λφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ, πνπ 

έρνπλ ήδε ζρνιηαζηεί (έιιεηςε νηθνλνκηθψλ κέζσλ, ζπλεξγαηψλ, δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ), απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (ηεο γισζζηθήο, γεληθφηεξα, επάξθεηαο) ησλ παηδηψλ 

εμαηξέζεθε ν πξνθνξηθόο ιόγνο. Δμάιινπ, νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, ζπλαξηήζεη ελφο 

πξνγξάκκαηνο λέαο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ ακεζφηεξα 

κέζσ ηνπ πξνζρεδηαζκέλνπ γξαπηνχ ιφγνπ, εμαηηίαο ησλ γξακκαηηθψλ θαη 

νξζνγξαθηθψλ θαλνληθνηήησλ αιιά θαη ησλ ινηπψλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ. Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ε κία, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο 

αζθήζεηο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ εκπεξηείρε θαη ζηνηρεία πξνθνξηθνχ 

θαζεκεξηλνχ (ρηνπκνξίζηηθνπ) χθνπο. Παξάιιεια, ηνλίδεηαη πσο «ν γξαπηφο ιφγνο 

δε ζεκαίλεη απνθιεηζηηθά επίζεκν χθνο» [βι. θαη Γαλαζζήο-Αθεληάθεο, Μηράιεο, 

Μπισλάο, παλφο & Φνπληνπνχινπ (2002, ζ. 105)]. Δπνκέλσο, κέζσ ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ κπνξεί λα δηαπηζησζνχλ νη επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε 

πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο
56

. Πξέπεη, επίζεο, λα ηνληζηεί φηη ηα φπνηα γξαπηά 

                                                 
55

Πέξα απφ ηελ επίθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιφγσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ, ζεκεηψλεηαη φηη 

νη θχξηνη παξάγνληεο πιαηζίσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ είλαη ε πξνζπάζεηα κεηάβαζεο απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο (βι. ελδεηθηηθά Υπνζεκείσζε 8) θαη ε 

εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο εηδηθά ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ (βι. θαη Υπνζεκείσζε 39), ζπληζηνχλ 

απηνλφεηνπο πεξηνξηζηηθνχο ιφγνπο, ζε βαζκφ φκσο πνπ λα κελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο. Ο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκφο πνπ αθνινπζεί εμππεξεηεί ηελ πιεξέζηεξε νξηνζέηεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

 
56

Η άπνςε απηή, βέβαηα, είλαη ζπκβαηηθά απνδεθηή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε γξαπηή αμηνιφγεζε δελ 

κπνξεί λα απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη απζεληηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο [βι. ζρεηηθά Bachman (1990) 

θαη Scholfield (1995)]. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Bachman, ν πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ επηθνηλσληαθήο απζεληηθφηεηαο ελφο γξαπηνχ δνθηκίνπ γηα ηε γιψζζα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο. ηελ πξνζπάζεηα, κάιηζηα, λα πξνηαζνχλ ιχζεηο πνπ λα κεηψλνπλ ζρεηηθέο αλεζπρίεο, 

πξνηάζεθαλ, θαηά θαηξνχο, δνθίκηα πνπ επηδίσμαλ εμνκνίσζε ηνπ δεηνχκελνπ απνηειέζκαηνο κε ηελ 

«θαλνληθή ή πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο» («normal or real life language use»). Παξ’ φιν πνπ ηα 

δνθίκηα απηά ζπλνδεχηεθαλ απφ ραξαθηεξηζκνχο φπσο: «πξαγκαηνινγηθά», «ιεηηνπξγηθά», 

«επηθνηλσληαθά» θ.ά., εληνχηνηο ε ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ γισζζηθψλ ρξήζεσλ, ε νπνία θαη 

ζπλπθαίλεηαη κε ηνλ άπεηξν αξηζκφ ζπγθεηκεληθψλ πιαζίσλ, ζθνπψλ, ζεκάησλ θαη άιισλ παξακέηξσλ 

επηθνηλσλίαο, θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηε δηάθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο απφ ηε κε 

πξαγκαηηθή, δηαησλίδνληαο ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ωζηφζν, ε ινγηθή ε 

νπνία ζέιεη ηελ απζεληηθφηεηα ελφο δνθηκίνπ λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνληαη αιιά θαη 

εμεηάδνληαη θάζε θνξά νη αμηνινγνχκελεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε. Ο νξηζκφο, κάιηζηα, ηεο απζεληηθφηεηαο σο «δηεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ 

εμεηαδφκελν θαη ηηο γξαπηέο αζθήζεηο κε ηηο θαη ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη θαη λα 
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επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηε ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία, άξα ε φπνηα απφδνζε ησλ παηδηψλ ζην γξαπηφ δνθίκην κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο αμηνινγήζηκν απνηέιεζκα ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. Σέινο, 

εθφζνλ ηα γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ δελ έρνπλ επαξθψο 

πξνζδηνξηζηεί, ε θαηαζθεπή πξνθνξηθνχ θξηηεξίνπ (ζεκαηνινγίνπ κέηξεζεο 

επηδφζεσλ ηνπ απξνζρεδίαζηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ), ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζή 

ηνπ, εκπεξηέρνπλ ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο (Scholfield, 1995, ζ. 6) θαη, 

αληηζηξφθσο αλάινγα, ρακειφ, θαηά πεξίπησζε, βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. 

Σνλ ίδην βαζκφ δπζθνιίαο παξνπζηάδεη θαη ε εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ (θαη 

αλεκπφδηζησλ) ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, εληφο 

επίπιαζησλ ή/θαη απζεληηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο. β) Απφ ηηο ππφ ζπδήηεζε 

κεηξήζεηο εμαηξέζεθε θαη ε (πξνζιεπηηθή) ηθαλόηεηα ηεο θαηαλόεζεο ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ ιφγνπ (θαη θεηκεληθψλ εηδψλ), παξά ην γεγνλφο φηη, εμ νξηζκνχ, ε 

ζπγθεθξηκέλε (ηθαλφηεηα) πεξηιακβάλεηαη ζηε γισζζηθή επάξθεηα θαη ζπληζηά 

παξάκεηξν ηνπ γξακκαηηζκνχ. Η εμαίξεζε απηή πξνέθπςε, πξνθαλψο, γηαηί ε 

ζπλζήθε δηεξεχλεζεο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο (δειαδή, ηεο παξέκβαζεο 

«επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή» θαη ηνπ αλαγλσζηηθνχ αιθαβεηηζκνχ) 

ήηαλ, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, αξθεηά πνιχπινθν λα επηθπξσζεί θαη λα 

ζρνιηαζηεί πεξαηηέξσ. Παξ’ φιν, ινηπφλ, πνπ ε θαηαζθεπή αζθήζεσλ θαηαλφεζεο, 

εηδηθά ζε ζρέζε κε παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, είλαη κία ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία πνπ 

κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί κε πνηθίινπο ηχπνπο γπκλαζκάησλ [θιεηζηέο-αλνηθηέο 

εξσηήζεηο, εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζε ειιηπψλ πξνηάζεσλ, 

αλαδφκεζε θεηκέλνπ θηι. (βι. θαη πξνδηαγξαθέο δηεζλνχο έξεπλαο γηα ην γισζζηθφ 

αιθαβεηηζκφ PIRLS, Πεγή: Mullis, Martin, Gonzalez & Kennedy, 2001)], 

επηιέρζεθε ε κε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην γξαπηφ δνθίκην, ην νπνίν ηειηθά πεξηέιαβε 

αζθήζεηο εγγύηεξεο πξνο ην δεηνχκελν ηεο έξεπλαο, δειαδή νξζνγξαθηθέο θαη 

γξακκαηηθέο, θαζψο θαη αζθήζεηο παξαγσγήο (αθξηβέζηεξα δφκεζεο) ιφγνπ
57

. Η 

εζηίαζε ηεο δηεξεχλεζεο ζηνπο παξαγσγηθνχο, θαη φρη ζηνπο πξνζιεπηηθνχο, 

                                                                                                                                            
ζπκκεηάζρεη, αληίζηνηρα», ζπκβάιιεη ζηελ άξζε κέξνπο, ηνπιάρηζηνλ, ζρεηηθψλ ακθηζβεηήζεσλ, 

αθφκα θαη ζρεηηθψλ αθνξηζκψλ (Bachman,1990, ζ. 8-10). 

  
57

ηελ επηινγή απηή ζπλέβαιε θαη ε δηαπίζησζε (βι. Τπνθεθάιαην 1.5) φηη ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη 

ζηελ Διιάδα «απνπζηάδνπλ εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο (ή ππάξρνπλ ειάρηζηα παξαδείγκαηα), γχξσ απφ 

ην ‘πψο δηδάζθνληαη ηα Διιελφπνπια λα ρξεζηκνπνηνχλ ην γξαπηφ ιφγν (σο ζπγγξαθείο, φρη σο 

αλαγλψζηεο) θαη ηη απνηειέζκαηα έρεη ε δηδαζθαιία απηή (Παπνχιηα-Σδειέπε, 1999, ζ. 1)’».  
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κεραληζκνχο ηεο γιψζζαο είλαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλε κε έξεπλεο γηα ηε γισζζηθή 

επάξθεηα, φπνπ έγηλε ρξήζε γξαπηψλ δνθηκίσλ γηα λα ειερζνχλ ελλνηαθά ππνεπίπεδά 

ηεο, φπσο είλαη ε γξακκαηηθή νξζφηεηα θαη ε επηθνηλσληαθή θαηαιιειφηεηα ηνπ 

παξαγφκελσλ θεηκέλσλ [βι. ελδεηθηηθά Palmer (1981)]. Δπίζεο, είλαη ζπκβαηή κε 

«πξφηππεο εξγαζίεο» πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο θαη θαηαζθεπήο αληίζηνηρσλ γξαπηψλ δνθηκίσλ αμηνιφγεζήο ηεο, κε 

έκθαζε ζηε δφκεζε [(γισζζηθή) ζπλνρή θαη (λνεκαηηθή) ζπλεθηηθφηεηα] ιφγνπ (θαη 

θεηκέλνπ) θαη ηελ πθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε, αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

θαη, γεληθφηεξα, ην ζπγθείκελν. Σέηνηεο εξγαζίεο έρνπλ εθπνλήζεη, αλάκεζα ζε 

άιινπο, νη Bachman & Palmer (1982) θαη Swain (1985
α
, 1985

β
), δεδνκέλνπ φηη έρεη 

απνδεηρζεί πσο ε γισζζηθή επάξθεηα δελ είλαη κία κνλνδηάζηαηε ηθαλφηεηα, ελψ ε 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα είλαη ην ζπλάζξνηζκα
58

 επηκέξνπο ηθαλνηήησλ (Canale & 

Swain, 1980). γ) Η αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ (ππνθεηκέλσλ 

ηεο έξεπλαο) θαη, εηδηθφηεξα, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηάο ηνπο πεξηνξίζηεθε ζηνλ 

αλαθνξηθό ιόγν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξσηαξρηθέο κνξθέο ηνπ πεξηγξαθηθνχ θαη ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ
59

. Σν γξαπηφ θξηηήξην-ζεκαηνιφγην, ην ζχλνιν, δειαδή, ησλ 

γξαπηψλ αζθήζεσλ γηα αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά κέζσ ησλ θεηκέλσλ «ηνπο», αληηκεησπίζηεθε κε ηδηαίηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ, φζνλ αθνξά, πξσηίζησο, ηα «δεηνχκελα» είδε θεηκέλνπ. Νννπκέλνπ 

φηη νη ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο φθεηιαλ λα αλαδεηθλχνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ (θαηά ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ θαη, γεληθφηεξα, ηε δφκεζε 

ιφγνπ ζε δηαθνξεηηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην θάζε θνξά), κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

γισζζηθψλ αιιά θαη θεηκεληθψλ δνκψλ, ζην ελ ιφγσ «γξαπηφ θξηηήξην-ζεκαηνιφγην» 

πεξηιήθζεθαλ κία άζθεζε παξαγσγήο πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ θαη δχν αζθήζεηο 

παξαγσγήο ηζάξηζκσλ αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Stein 

(1984) ην πξψην θείκελν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «ηζηνξία πεξηγξαθηθήο 

δηαδνρήο», ζπληζηά δειαδή αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή γεγνλφηνο. Σα άιια δχν θείκελα 
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Η ρξήζε ηεο ιέμεο «ζπλάζξνηζκα» δελ ππνλνεί, θαη’ αλάγθελ,  φηη όιεο νη επηκέξνπο ηθαλφηεηεο πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζπζρεηίδνληαη θαη άκεζα κεηαμχ ηνπο [βι. Bachman & 

Palmer (1982) αιιά θαη ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο»]. 

 
59

Σνλίδεηαη φηη ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

παηδηψλ (θαηά ηε ζπιινγή, δειαδή, ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο) θαη φρη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ηζηνξία δηαδνρήο θαη αληίδξαζεο», κε ζηνηρεία ρξνληθψλ 

θαη αηηησδψλ ζρέζεσλ,. θαη δνκνχληαη σο αθήγεζε ηζηνξίαο εληφο δχν δηαθνξεηηθψλ 

πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο
60

 [βι. θαη Chall, Bissex, Conard, & Harris-Sharples 

(1996)]. Η αμηνιφγεζε, έηζη, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο εμνκνηψζεθε κε ηελ 

ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα, ή 

απνηειεζκαηηθήο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο, θαη είρε σο θξηηήξηα ηελ αλάινγε 

γισζζηθή θαη πθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε (φζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε θεηκέλνπ θαη 

ιφγνπ). Η ζπγθεθξηκέλε, σο πξνο ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, επηινγή ηέζεθε αξρηθά 

αληηκέησπε κε ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή λα πεξηιεθζνχλ ζην ζρεηηθφ δνθίκην (θαη 

κέζν ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ) αζθήζεηο πνπ λα απαηηνχλ ηελ παξαγσγή θαη 

άιισλ κνξθψλ αλαθνξηθνχ (πεξηγξαθηθνχ θαη αθεγεκαηηθνχ) ιφγνπ ή/θαη κνξθψλ 

θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ
61

. Μία επξχηεξε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο, κε «απαηηήζεηο» γηα 

δφκεζε θαη παξαγσγή πνηθηιίαο εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκέλσλ, αληίζηνηρα, 

αληηπξνζσπεχεη, αζθαιψο, επαξθέζηεξα ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ
62

. 

Αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο, φκσο, φπσο ήηαλ ν δεδνκέλνο ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ
63

, ν γεληθφηεξνο βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ δνθηκίνπ (σο πξνο ην είδνο 
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Γηα ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, βι «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία έξεπλαο». 

 
61

 Ο θαηεπζπληηθφο ιφγνο, βέβαηα, απνηέιεζε, φπσο θαη ν αλαθνξηθφο ιφγνο, αληηθείκελν άκεζεο 

δηδαζθαιίαο, ζηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, αθνχ κειεηήζεθαλ νη γισζζηθέο επηινγέο 

πνπ είλαη θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ παξαγσγή θαη δφκεζε αληίζηνηρσλ πεξηγξαθηθψλ θαη 

αθεγεκαηηθψλ, αιιά θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ, νδεγηψλ, πξνζθιήζεσλ θηι.  

  
62

Βι. θαη Φηεξληάηε (2001
β
), φπνπ ζηελ έξεπλά ηεο γηα δηεξεχλεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

παηδηψλ ησλ ηάμεσλ Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ ρξεζηκνπνίεζε, σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην δνθίκην 

πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Ministère de l’ Education 

Nationale / Direction de l’évaluation et de la prospective, 1991), πξνζαξκνζκέλν θαη ζηαζκηζκέλν ζηα 

ειιεληθά γισζζηθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. Σν δνθίκην απηφ αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πνηθίισλ κνξθψλ παξαγφκελνπ ιφγνπ (π.ρ. αλεπίζεκεο επηζηνιήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα, 

κηθξήο αγγειίαο, θεηκέλνπ αθίζαο, πξφζθιεζεο γελεζιίσλ, νδεγηψλ, πεξίιεςεο, αθήγεζεο 

θαληαζηηθήο ηζηνξίαο θηι.), κε εμεηδηθεπκέλνπο δείθηεο (θξηηήξηα) πνπ  αθνξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

επηθνηλσληαθέο θεηκεληθέο δεμηφηεηεο. Δπίζεο, βι. έξεπλα γηα ηε γξαπηή έθθξαζε ηεο Παπνχιηα-

Σδειέπε (1999), ε νπνία δηεξεχλεζε ηελ επίδνζε παηδηψλ ησλ ηάμεσλ Γ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, ζε ζρέζε  

κε ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηαθψλ, αθεγεκαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ, κε έξγα θαη 

θξηηήξηα βαζηζκέλα ζε δηεζλή πξφηππα αμηνιφγεζεο.  

 
63

Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ ηζρπξψλ θεηκεληθψλ εηδψλ (πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο γξακκαηηθήο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη), βι. Adams (1992), Cope & Kalatzis (1993), Knapp & Watkins 

(1994), Μαηζαγγνχξαο (2001). Η ζρνιηθή θεηκελνηαμηλνκία, θαη ε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ εηδψλ 

θεηκέλνπ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, είλαη έλα απφ ζέκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζην 

«Κεθάιαην Πέκπην: Δξκελεία απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο», σο κία απφ ηηο δηαλνηγφκελεο, κέζα απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξννπηηθέο ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο 

(θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ) ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 
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ή ηνλ αξηζκφ αζθήζεψλ ηνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ρξφλν), ε 

ρξνληθή πεξίνδνο ρνξήγεζήο ηνπ δνθηκίνπ
64

, ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ εμεηαδνκέλσλ-ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (ε ειηθία θαη ην 

πξνεγνχκελν γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν) θαη ε ζρεηηθά ζχληνκε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο
65

, ψζεζαλ ζηε «ιχζε» ηεο ζπκπεξίιεςεο κίαο άζθεζεο κηθηνχ 

πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ, φπσο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε ζρεηηθή κε ηελ 

αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή άζθεζε, θαη δχν αζθήζεσλ δφκεζεο αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ
66

, 

πνπ πξαγκαηψζεθαλ κέζσ αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ (θαη αλάινγσλ γισζζηθψλ 

επηινγψλ). Η ζπγθεθξηκέλε ιχζε, αθελφο, δελ απέθιεηε ηελ έλλνηα ηνπ 

γξακκαηηζκνχ θαη, αθεηέξνπ, δελ επεξέαδε ηελ πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε ηνπ 

δηεξεπλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ (πξνβιήκαηνο)
67

. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κε 
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Γηα ζθνπνχο αξρηθήο αμηνιφγεζεο (ή πξνπεηξακαηηθνχ ειέγρνπ ) («pre-test»), ην δνθίκην 

ρνξεγήζεθε ζηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη γηα ζθνπνχο ηειηθήο αμηνιφγεζεο (ή 

κεηαπεηξακαηηθνχ ειέγρνπ) («post-test»), ιίγν πξηλ απφ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Οη 

δεδνκέλνη ρξφλνη ρνξήγεζεο ηνπ δνθηκίνπ ζπκπίπηνπλ κε κία θπζηθή θαηάζηαζε κεξηθήο «ζρνιηθήο 

απνδηνξγάλσζεο» ησλ παηδηψλ ε νπνία, σζηφζν, δε δεκηνχξγεζε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 
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Σν πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα δηήξθεζε ηξεηο πεξίπνπ κήλεο (απφ ην κήλα επηέκβξην 

κέρξη ην κήλα Ννέκβξην). χκθσλα κε ηελ νινθιεξσκέλε «πξφηαζε θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο 

ηεο γξακκαηηθήο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ», πνπ θαηαηίζεηαη ζην «Κεθάιαην Πέκπην: Δξκελεία 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο», ρξεηάδεηαη έλα πνιχ επξχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ επηέκβξην κέρξη 

Ινχλην, ηνπιάρηζηνλ), γηα λα κπνξνχλ νη πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθέο εηζεγήζεηο λα είλαη βηψζηκεο 

θαη κε καθξνπξφζεζκε απνηειεζκαηηθφηεηα. Μία ρξνληθά πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε δηδαθηηθή 

επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξαθηηθή (θαη, θπξίσο, κία ζαθψο θεηκελνθεληξηθή πξαθηηθή) κπνξεί 

λα δηαζθαιίζεη ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ ηζρπξψλ, θαηάιιεισλ γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, θεηκεληθψλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηεγνξηψλ-αληηθεηκέλσλ ηνπο θαη ησλ 

δηαθφξσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ (απηά) πξαγκαηψλνληαη. 
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Η αθήγεζε, άιισζηε, βξηζθφκελε ήδε ζε «κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζην ξεπεξηφξην ηνπ παηδηνχ» 

(Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999, ζ. 266) θαη «φληαο θπξίαξρε ζηελ παηδηθή ειηθία, αθφκα θαη πξηλ 

κάζεη ην παηδί λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη» (Παπνχιηα-Σδειέπε, 1999, ζ. 9), ζεσξήζεθε, ππφ ηηο 

δεδνκέλεο ζπλζήθεο, φηη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη, είηε σο κηθηφ είδνο ιφγνπ (αλαθνξηθφο 

πεξηγξαθηθόο-αθεγεκαηηθόο ιφγνο) είηε σο ακηγέο είδνο ιφγνπ (αλαθνξηθφο αθεγεκαηηθόο ιφγνο), ην 

γεληθφ ζθνπφ θαη ηηο επηκέξνπο επηδηψμεηο ηεο έξεπλαο. Βι ζρεηηθά θαη Ghosn (2002). Δπίζεο, βι. 

Παπνχιηα & Μπιέθα (2000), φπνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά δηάθνξεο έξεπλεο (θαη ε κεζνδνινγία 

ηνπο), ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο / δφκεζεο εηδψλ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ απφ 

παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη ππφ πνηθίιεο πξν-νπηηθέο, φπσο είλαη ε πξννπηηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο 

γισζζνινγίαο, ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο θηι.  

67
Η αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο θαλόλσλ γηα ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά 

πεξηβάιινληα, κε θξηηήξηα ηελ αλάινγε γισζζηθή θαη πθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε αλά επίπεδν ιφγνπ 

θαη θεηκέλνπ (εδψ αλά επίπεδν πεξηγξαθηθνχ θαη αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζε ηξία δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο θείκελα), επηηξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζηθή επάξθεηα θαη 

αθήλεη πξνθαηαξθηηθά λα δηαθαλνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ, ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην, θαη πηπρέο πνπ 

αθνξνχλ ην γξακκαηηζκφ,. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, παξά 

ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο, δφζεθε ε δένπζα έκθαζε ηφζν ζηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ («content 

validity») φζν θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εγθπξφηεηα («construct validity») ηνπ δνθηκίνπ (Messick, 
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απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίζηεθε ε απαξαίηεηε αληηζηνηρία αλάκεζα ζην ζεσξεηηθφ 

νξηζκφ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ελ γέλεη, θαη ζηα αληηπξνζσπεπηηθά γλσζηηθά 

επίπεδα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, εηδηθφηεξα [φπσο είλαη ε γξακκαηηθή γλψζε, 

ε θνηλσληνγισζζνινγηθή γλψζε, ε θεηκεληθή γλψζε, βι. Canale & Swain (1980) θαη 

Canale (1983)]
68

. Η αμηνιφγεζε, ππφ ηηο δεδνκέλεο πξνυπνζέζεηο, θηλήζεθε ζε δχν 

επίπεδα: ζε επίπεδν παξαγσγήο θεηκέλνπ, βάζεη ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη 

νξζνγξαθηθψλ θαλνληθνηήησλ θαη άιισλ ηππηθψλ θαλφλσλ ζπλ-γξαθήο [(«text-

producing competence») ή («inscribing competence»)], αιιά θαη ζε επίπεδν δόκεζεο 

ιόγνπ, ζπλαξηήζεη δεδνκέλνπ επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ  ή κελχκαηνο [(«discourse-

structuring competence» ή («meaning-making competence»)
69

, βι. Gorman, Purves & 

Degenhart (1988, ζ. 43-44)]. Καηαιεθηηθά, ινηπφλ, ε αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο (θαη, επνκέλσο, ε κέηξεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ) έγηλε 

ζχκθσλα κε ην ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο. δ) Ο «αλαιπηηθφο 

θψδηθαο βαζκνιφγεζεο» ηνπ παξαγφκελνπ γξαπηνχ ιφγνπ (πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

ηύπν, ηελ θιίκαθα θαη άιιεο πηπρέο βαζκνιόγεζήο ηνπ) δελ κπνξνχζε λα είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηα ππνεπίπεδα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηα νπνία θαη 

αμηνινγήζεθαλ. Οη αζθήζεηο (δνθηκαζίεο) γηα παξαγσγή πεξηγξαθηθνχ θαη 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαζφξηζαλ θαη ηνλ θψδηθα κε ηνλ νπνίν ήηαλ δπλαηφ λα 

δηεθπεξαησζεί ε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζήο ηνπο πνπ, γηα αμηνινγηθνχο θαη κφλν 

ζθνπνχο, ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηνλ (ηειηθφ) πξντφληα γξαπηφ ιφγν (Kaplan, 1983). 

Γεδνκέλσλ ησλ δηαθσληψλ γηα ην ηη ζπληζηά απνηειεζκαηηθή γξαπηή έθθξαζε 

(Stewart, 1993) ή/θαη έγθπξε θαη αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ πξντφληνο 

(Cooper & Odell, 1977), κειεηήζεθε θαη πηνζεηήζεθε ε πεξίπησζε ηεο έξεπλαο Study 

of Written Composition [Φνξέαο International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA)]. χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ησλ Gorman, 

                                                                                                                                            
1980). (Ννείηαη, βέβαηα, φηη δφζεθε ε δένπζα έκθαζε γεληθφηεξα ζηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

κεηξήζεσλ αιιά θαη ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ [Παπαλαζηαζίνπ (1990) θαη Κπξηαθίδεο (2000)]. 

68
Βι. θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο». εκεηψλεηαη, 

σζηφζν, φηη ζθφπηκα δε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή γλψζε ε νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο, δελ 

εληάζζεηαη ζην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, αθνχ  ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο 

σο δεχηεξεο ή μέλεο, θαη, ζπλεπψο, έρεη κεδεληθφ αμηνινγηθφ ελδηαθέξνλ (δε ιακβάλεηαη, δειαδή, 

ππφςε, θαηά ηελ παξνχζα αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο). 
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 Η απφδνζε ζηελ ειιεληθή ησλ φξσλ «text-producing competence» ή «inscribing competence» θαη 

«discourse-structuring competence» ή «meaning-making competence» είλαη «απζαίξεηε», κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ έρνπλ εληνπηζηεί ζε «δφθηκε κνξθή» ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 
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Purves & Degenhart (1988, ζ. 48) γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (νη 

νπνίεο ηζρχνπλ ζε έξεπλεο επξχηεξεο θιίκαθαο), ζεσξήζεθε σο πιένλ θαηάιιεινο ν 

«ηχπνο πνπ παξαπέκπεη θπξίσο ζηελ αλαιπηηθή βαζκνιφγεζε» («analytical scoring 

or marking»). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο βαζκνιφγεζεο πξνυπνζέηεη φηη, αθνχ 

αλαιπζνχλ νη επηκέξνπο πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ ζε επίπεδν κελχκαηνο θαη κνξθήο / 

δνκήο (βι. θαη παξαπάλσ), φπσο π.ρ. είλαη ε νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ, ην χθνο, ην ιεμηιφγην, ε γξακκαηηθή (θαη ε νξζνγξαθία) θηι., 

βαζκνινγνχληαη μερσξηζηά
70

. Γηα θάζε πηπρή ππάξρνπλ πεξαηηέξσ δείθηεο / θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, θαη βαζκνιφγεζεο, πνπ δηαβαζκίδνληαη ζαθψο ζε επίπεδα ιφγνπ, κε 

εληζρπκέλν βαζκφ αμηνπηζηίαο ιφγσ ηεο εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο «εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ» αμηνινγεηψλ θαη, θαη’ επέθηαζε, 

βαζκνινγεηψλ («multiple assessors or raters or juries»). ε έθαζηε πεξίπησζε 

(άζθεζε-θείκελν), γηα παξάδεηγκα, ην ππφ αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθφ «νξγάλσζε 

θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ», αλαιχεηαη ζε πέληε επηκέξνπο επίπεδα πνπ 

δειψλνπλ ζηαζεξά ηηο δπλαηφηεηεο ελφο κηθηνχ ή ακηγψο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ 

φζνλ αθνξά ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλεθηηθφηεηά ηνπ, απφ ηελ φζν γίλεηαη 

αληηθεηκεληθφηεξε θξηηηθή νπηηθή (ή έιεγρν) ηξηψλ βαζκνινγεηψλ
71

.  

Οη πεξηνξηζκνί
72

 πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη αηηηνινγήζεθαλ παξαπάλσ 

νξηνζεηνχλ ην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Σν 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ θηλήζεθε ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ν βαζκφο πνπ 

                                                 
70

Οη άιινη δχν δεκνθηιέζηεξνη ή ζπλεζέζηεξνη ηχπνη είλαη ε «νιηζηηθή βαζκνιφγεζε» («holistic 

scoring or marking»), πνπ θξίλεη ππνθεηκεληθά θαη αμηνινγεί γεληθά  ηνλ παξαγφκελν γξαπηφ ιφγν, θαη 

ε «βαζκνιφγεζε πξσηαξρηθνχ ή δηαθξηηνχ γλσξίζκαηνο» («primary trait scoring or marking»), πνπ 

απνκνλψλεη ηα «κνλαδηθά φζν θαη θχξηα» ραξαθηεξηζηηθά (ζπκβάζεηο) ηνπ θεηκέλνπ, απνηηκψληαο ηα 

κε έλαλ νιηθφ βαζκφ Σα δχν απηά ζρήκαηα δηαρσξίδνπλ ηε δνκή απφ ην κήλπκα ηνπ θεηκέλνπ, γη’ 

απηφ θαη ζεσξήζεθαλ αζχκβαηα κε ην αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

 
71

Βι. πεξηζζφηεξα ζην «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο», φπνπ ππάξρεη ιεπηνκεξήο 

πεξηγξαθή ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ επηιεγφκελνπ, ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, ηχπνπ βαζκνιφγεζεο. 

Βέβαηα, ε φιε δηαδηθαζία αλαιπηηθήο αμηνιφγεζεο ζα παξνπζίαδε πεξηζζφηεξν, ίζσο, εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, αλ νη αζθήζεηο πεξηιάκβαλαλ θαη παξαγσγή θεηκέλσλ πνπ: α) θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνλ 

θαηεπζπληηθφ ιφγν θαη β) ηαμηλνκνχληαη ζε πεξηζζφηεξα, απφ ηα ππφ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε, 

θεηκεληθά είδε [βι. ζρεηηθφ πεξηνξηζκφ, εκείν (γ)]. 
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Η δηαδηθαζία γξαπηήο αμηνιφγεζεο έθιηλε, απηνλόεηα, πξνο ηελ παξαγσγή κνλνηξνπηθψλ (δειαδή 

θαζαξά γισζζηθψλ) θεηκέλσλ, ηα νπνία θαη ζπζηνηρίδνληαη ακεζφηεξα κε ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο. Πεξαηηέξσ, ε δηαδηθαζία απηή δηεθπεξαηψζεθε κε αηνκηθφ ηξφπν εξγαζίαο θαη φρη 

νκαδηθφ, αθνχ πξσηίζησο ελδηέθεξε ε γισζζηθή επάξθεηα έθαζηνπ ππνθεηκέλνπ. (Οη πεξηνξηζκνί πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηελ ππνζεκείσζε απηή, επεηδή, φπσο ήδε δειψζεθε, είλαη απηνλφεηνη, φζν θαη 

αλακελφκελνη, αλαθέξνληαη απιψο παξελζεηηθά θαη άλεπ άιινπ ζρνιίνπ). 
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ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα πηπρέο δηεξεπλήζεθαλ (ή δε δηεξεπλήζεθαλ) απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ παξάγνληεο, γη’ απηφ θαη 

ζπδεηνχληαη εθ λένπ ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. 

 

 

1.9      Λεηηοσργηθοί ορηζκοί 

 

Οη βαζηθνί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή κε εηδηθή φζν 

θαη ζηαζεξή, απφ ηελ αξρή κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζεκαζία εξκελεχνληαη 

ζπλνπηηθά ακέζσο παξαθάησ
73

: 

Δπηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή (ζηε βάζε, θπξίσο, ησλ φξνπ 

«επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο») είλαη ε πξνζέγγηζε 

(θαη πεηξακαηηθή παξέκβαζε) πνπ ζέηεη σο βαζηθφ επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ηελ επηθνηλσλία θαη ην θείκελν
74

 θαη έρεη σο ππνζηεξηθηηθφ επίπεδν ην 

γισζζηθφ ζχζηεκα (ηε ιέμε θαη ηελ πξφηαζε). ηεξίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ξεηή δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια, ζηεξίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηα γξακκαηηθά θαη, γεληθφηεξα, ζηα γισζζηθά θαηλφκελα λα 

δηαπιέθνληαη θαη λα δηαζπλδένληαη ζην πιαίζην πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, 

γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία, ηελ 

παξαγσγή (θαη ηε δφκεζε) αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ θεηκέλσλ, κέζα απφ 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηεο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο (ή επηθνηλσληαθέο-

                                                 
73

Γηα ηνπο δεδνκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο ιήθζεθαλ, βέβαηα, ππφςε, θαη νη ζεσξεηηθνί νξηζκνί 

αιιά θαη ην επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ αλαιχεηαη ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: 

Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο». Δηδηθά γηα ηνπο νξηζκνχο «γισζζηθή επάξθεηα», «γισζζηθή ηθαλφηεηα» 

θαη «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα» ιήθζεθαλ ππφςε θαη νη νξηζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Γαλαζζή-Αθεληάθε, Μηράιε, Μπισλά, παλνχ & Φνπληνπνχινπ (2002) (βι. ζρεηηθά θαη 

Τπνθεθάιαην 1.5.) 

 
74

Με απηή ηελ έλλνηα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο δελ ελδηαθέξεη ε ηερλεηή, θαη παξσρεκέλε, 

θαηάζηαζε «πψο έλα δηδαζθφκελν θείκελν εμππεξεηεί ηε γξακκαηηθή», αιιά ε ηήξεζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο ζπλζήθεο «πψο ε δηδαζθφκελε γξακκαηηθή εμππεξεηεί 

ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο ή/θαη ζπγθεθξηκέλν θείκελν». Η ζπλζήθε απηή ζηεξίδεηαη ζε 

δχν ππνεξσηήκαηα: «Γηαηί ε γξακκαηηθή ρ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο α ή/θαη ην 

θείκελν α, φρη φκσο γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο β ή/θαη ην θείκελν β;» θαη «Γηαηί ε γξακκαηηθή ρ 

είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο α ή/θαη ην θείκελν α, φρη φκσο ε γξακκαηηθή ς;» 

(Biber, 1988
.
 Bygate, Tonkyn & Williams, 1994

. 
Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999

.
 Hall & 

Shepheard, 1991). 
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θεηκελνθεληξηθέο πξαθηηθέο δηδαθηηθψλ θχθισλ, νη νπνίεο θαη πεξηγξάθνληαη, γεληθά 

θαη εηδηθά, ζε επφκελα θεθάιαηα). Πξνσζεί κία «ειεγρφκελε» παηδαγσγηθή γλψζε 

θαη ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο κεηαγιώζζαο, ε νπνία εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην 

αλάπηπμεο θαη ρξήζεο θξηηηθήο κεηαγιώζζαο, γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο, θαη πξσηίζησο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

θεηκέλνπ
75

. 

Γισζζηθή επάξθεηα είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν επηκέξνπο 

παξάγνληεο: ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. πλδπαζηηθά, 

δειαδή, αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο, 

κέζσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ 

δνκψλ θαη, ηαπηφρξνλα, ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ 

πθνινγηθώλ πξνεθηάζεψλ ηεο, γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δφκεζε, αληίζηνηρα, 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκέλσλ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο ή/θαη ην εθάζηνηε θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ (ζπγθείκελν)
76

.  

Γισζζηθή ηθαλόηεηα  είλαη ε ηθαλφηεηα επαξθνχο γλψζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα επίπεδα (θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ θαη 

ζπληαθηηθφ), ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ θαη ησλ θχξησλ νξζνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε θσλνινγηθή πξαγκάησζε θαη ηελ νξζή γξαθή θάζε ιέμεο, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθέο γξακκαηηθέο ζπκβάζεηο (πνπ αθνξνχλ ηελ εηπκνινγηθή 

                                                 

75
Γηα ην ζέκα ηεο γλψζεο θαη ρξήζεο ηεο γξακκαηηθήο κεηαγιώζζαο, βι. Sutton (1984), Harris & 

Rowan (1989) θαη Shepherd (1993). Γηα παξάδεηγκα, νη Harris & Rowan (1989)  εηζεγνχληαη φηη ν 

δηδαζθφκελνο δε ρξεηάδεηαη, βέβαηα, λα νδεγείηαη ζε κία ππεξβνιηθή ρξήζε γξακκαηηθψλ φξσλ, αιιά 

είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεί βαζηθέο γξακκαηηθέο έλλνηεο, γηα λα αληηκεησπίδεη επηηπρψο ηηο πιένλ 

ζπρλέο παξαλνήζεηο, γχξσ απφ απηέο. Όπσο νη ίδηνη εηζεγνχληαη, ε ινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηεο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο κπνξεί λα είλαη εθηθηή κέζσ ηεο αλάθιεζεο πξνεγνχκελεο γλψζεο, 

ηνπ ειέγρνπ ησλ επηκέξνπο πηπρψλ κίαο γξακκαηηθήο έλλνηαο, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πηζαλψλ 

δηαζηάζεσλ πνπ είλαη δπλαηφ ε έλλνηα απηή λα πξνζιάβεη θαη ηεο δηάθξηζήο ηεο, αθφκα θαη εθηφο 

πιαηζίνπ απζεληηθήο επηθνηλσλίαο ή πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η αλάπηπμε (θαη ρξήζε) θξηηηθήο 

κεηαγιώζζαο ζπληζηά έλδεημε αληίιεςεο ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο δπλακηθήο θεηκέλσλ, φπνπ είλαη 

δηαθξηηφο θαη εθηηκεηένο ν ξφινο ηεο γξακκαηηθήο [βι. ελδεηθηηθά Kalantzis & Cope (1999].  Γηα 

εθηελή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο, βι. «Κεθάιαην Γεχηεξν: Aλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 

2.8. Ο ζπζρεηηζκφο, αλάκεζα ζε άιιεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο κε ηε 

γξακκαηηθή θαη ην γξακκαηηζκφ δηθαηνινγεί γηαηί ζην ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο (δηδαζθαιίαο) πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε γλψζε (θαη ρξήζε) γξακκαηηθήο 

κεηαγιψζζαο φζν θαη ε αλάπηπμε (θαη ρξήζε) θξηηηθήο κεηαγιψζζαο. 

76
Η εξκελεία απηή, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ηεο δηαηξηβήο, αληηπξνζσπεχεη θαη κία 

«εηδηθή» έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ. 
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πξνέιεπζε ιέμεο, κνξθνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο θαηαιήμεηο, ηνλ ηνληζκφ θαη ηε 

ρξήζε ζεκείσλ ηεο ζηίμεο). Η γλψζε ζηνηρεηψδνπο γξακκαηηθήο νξνινγίαο 

(ζπλαξηήζεη ηνπ γισζζηθνχ θαη, αζθαιψο, ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ παηδηψλ) 

εθιακβάλεηαη σο κέξνο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. 

Δπηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα (ή ηθαλόηεηα θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο) είλαη ε 

ηθαλφηεηα επαξθνχο γλψζεο (ησλ) θαλφλσλ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο γιψζζαο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη 

ην δηαθξηηφ θεηκεληθφ είδνο (θαη θεηκεληθφ ηχπν), βάζεη ησλ θαηάιιεισλ θαη νξζψλ 

γξακκαηηθά (θαη νξζνγξαθηθά) γισζζηθψλ επηινγψλ. Δίλαη, επίζεο, ε ηθαλφηεηα ε 

νπνία πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηε γλψζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θεηκέλνπ, θαη ηε 

γλψζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο απνηειεζκαηηθνχ ιόγνπ, κε ζπλνρή (κνξθήο) θαη 

ζπλεθηηθφηεηα (πεξηερνκέλνπ)
77

 πνπ, επηπιένλ, πξέπεη λα πξαγκαηψλεηαη κε 

επαλάγλσζηα γξαπηά, ελλνείηαη, ζχκβνια. 

 

 

1.10 Παραδοτή έρεσλας
78

 

 

Κχξηα παξαδνρή ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζπληζηά πξνυπφζεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο, είλαη φηη ην πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο 

ζρεδηάζηεθε, ιακβάλνληαο άηππα ππφςε ηα ππφ δεκνζίεπζε θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 

1999-2000 θείκελα ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Νενειιεληθή 

Γιψζζα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (βι. Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 1999
α 

θαη 1999
β
, 

                                                 
77

Δπνκέλσο, θαη ζχκθσλα κε φζα ήδε έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζηηγκήο, ν φξνο «γισζζηθή επάξθεηα» 

απνηηκάηαη πνζνηηθά κε βάζε θαη ηηο γισζζηθέο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Καη’ 

επέθηαζε, ν φξνο «γισζζηθή ηθαλφηεηα» απνηηκάηαη πνζνηηθά κε βάζε ηηο «γισζζηθέο επηδφζεηο» ησλ 

παηδηψλ θαη ν φξνο «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα» κε βάζε ηηο «επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο» ηνπο. Βι. 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Τπνθεθάιαην 1.7, θαζψο θαη Υπνζεκείσζε 47 . 

 
78

 Δπηκέξνπο κηθξνπαξαδνρέο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ζην 

ηξίην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. Η θχξηα παξαδνρή πνπ ζεκεηψζεθε παξαπάλσ είλαη ππεξάλσ ησλ 

κηθξνπαξαδνρψλ απηψλ, θαζψο δηέπεη φιν ην θάζκα ησλ εκθάζεσλ ηεο κειέηεο, θηινζνθηθψλ θαη 

εκπεηξηθψλ. 
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αληίζηνηρα)
79

. Ο φινο ζρεδηαζκφο ηεο πεηξακαηηθή παξέκβαζεο βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ, θπξίσο ζε φ,ηη 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηα ηξία επίπεδα: ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, ν νπνίνο θαη πξνζδίδεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηφζν ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ φζν 

θαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. ην πιαίζην ηεο θχξηαο απηήο 

παξαδνρήο, δεδνκέλεο ηεο «ξεπζηήο» γισζζνδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο εληφο ηεο 

νπνίαο δηεμήρζε ε εζηηαζκέλε ζηελ «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή» 

παξέκβαζε, είλαη, επίζεο, παξαδεθηφ φηη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε (ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο) είλαη πξνδξνκηθή ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο (ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο) θαηάζηαζε θαη, αληίζηξνθα, ε θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε (ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο) απνηειεί κεηεμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο (ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο). Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο εμεηάδεηαη 

θαη ηεθκεξηψλεηαη ζε κία ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ, γεληθά, αιιά 

θαη εηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε, αλά πξνζέγγηζε, γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία, ζην επφκελν θεθάιαην.  

 

1.11 ύλουε ηες θύζες ηοσ προβιήκαηος 

 

Η γξακκαηηθή ηείλεη, ζήκεξα, λα γίλεη απνδεθηή σο έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θεηκεληθή επηθνηλσλία, κέζσ ησλ 

εθάζηνηε θαηάιιεια δηαθνξνπνηεκέλσλ ρξήζεσλ ηεο γιώζζαο θαη αληίζνηρσλ 

θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ. Ταπηόρξνλα, θαη ππό νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ τρόπο (δηεθπεξαίσζεο) θαη ην σκοπό (ππό επίηεπμε) ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο, ε γξακκαηηθή κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο επίπεδν, αιιά 

θαη θξηηήξην, ηόζν ηνπ γισζζηθνύ-ζρνιηθνύ όζν θαη ηνπ θνηλσληθνύ-θξηηηθνύ ή/θαη 

ιεηηνπξγηθνύ γξακκαηηζκνύ. 

 

Η ηάζε κεηαθίλεζεο από παξαδνζηαθέο, κνλνιηζηθέο ή αλαπνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο πξνο δηδαζθαιίεο επηθνηλσληαθά-θεηκελνθεληξηθά, άξα θαη θνηλσληθά, 
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Τπελζπκίδεηαη φηη ηα θείκελα απηά ήηαλ νη πξνπνκπνί ησλ αληίζηνηρσλ ζεζκηθψλ (λνκηθψλ) 

θεηκέλσλ ηνπ 2002 (βι. Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / 

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην Διιάδαο, 2002
α
 θαη 2002

β
) θαη πσο νη πξφλνηέο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία, παξακέλνπλ νη ίδηεο, ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε. 
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πξνζαλαηνιηζκέλεο, ε νπνία επηθξαηεί δηεζλώο, ρξεηάδεηαη λα ειεγρζεί εξεπλεηηθά 

θαη ζην δηθό καο (εθπαηδεπηηθό) παηδαγσγηθό ρώξν. Ο εξεπλεηηθόο απηόο έιεγρνο 

νθείιεη:  

 Να θαιύςεη παξάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά (ηνπο) ζηόρνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε γισζζηθή δνκή θαη ηε γισζζηθή ρξήζε, όπσο θαη ζρεηηθέο κε ηνπο 

ζηόρνπο απηέο παξακέηξνπο (όπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε γξακκαηηθή 

νξζόηεηα, ε επηθνηλσληαθή θαηαιιειόηεηα, ε επηθνηλσληαθή απνδεθηόηεηα, ε 

ζπλνρή θαη ε ζπλεθηηθόηεηα, ε θαηαζθεπή λνήκαηνο θ. ά.).  

 Να δηεθπεξαησζεί, κέζσ (κίαο) δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ λα 

επηθεληξώλεηαη: α) ζηε κεηαγισζζηθή ή γξακκαηηθή επίγλσζε θαη β) ζηελ 

επίγλσζε (ησλ) όξσλ επηθνηλσλίαο θαη (ησλ) θεηκελνινγηθώλ θξηηεξίσλ, 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο γισζζηθέο επηινγέο πνπ εμαξηνύλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

δόκεζε γραπτού λόγου
80

 (ζπλαξηήζεη ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ ηνπ). 

 Να ζηνρεύζεη ζην δυϊκό άμνλα ηεο κνξθνζύληαμεο θαη ηεο θεηκεληθήο 

επηθνηλσλίαο (ζε επίπεδν, δειαδή, ιέμεο, πξόηαζεο, επηθνηλσλίαο θαη 

θεηκέλνπ), έηζη ώζηε λα απνθηήζεη νινθιεξσκέλν, θαη όρη απνζπαζκαηηθό, 

δηδαθηηθό θύξνο θαη βαξύηεηα.  
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Δίλαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλέο φηη ε κειέηε απηή, ιφγσ ηνπ φηη ελδηαηξίβεη ζην πεδίν ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, δελ κπνξεί παξά λα ζπζρεηίδεη άκεζα ηηο φζεο ζρεηηθέο αλαθνξέο, θπξίσο 

κε ην γξαπηό ιόγν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1       Δηζαγσγή 

 

Ζ έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη άκεζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, είλαη φλησο πνιχπινθε θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπγθερπκέλε
1
. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν φξνο «γξακκαηηθή» πξνζέιαβε, θαηά 

θαηξνχο, πνηθίιν πεξηερφκελν, κε απνηέιεζκα ηε δηαηχπσζε πνιιαπιψλ εξκελεηψλ νη 

νπνίεο επζχλνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ (εηδψλ) θαη επηπέδσλ 

γξακκαηηθήο αιιά θαη ηε δηακφξθσζε δηαθφξσλ γξακκαηηθψλ ζεσξηψλ [βι. 

Μπακπηληψηεο (1991, 1998) θαη Μήηζεο (1995)]
2
. Βάζεη ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο δηαηξηβήο 

απηήο, ε έλλνηα (θαη ν φξνο) «γξακκαηηθή» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαδείμεη ην 

                                                 
1
Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν Hartwell (1985, ζ. 352-353) εξκελεχεη ηνλ φξν «γξακκαηηθή», δίλνληαο 

πέληε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο πνπ παξαπέκπνπλ: α) ζην κνξθνινγηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο, β) ζε 

δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ θιάδν, γ) ζε γισζζνινγηθή θαηεγνξία, δ) ζηε ζρνιηθή γξακκαηηθή θαη ε) ζηε 

γξακκαηηθή (δηδάμηκε) νξνινγία.  

 
2
Αλέθαζελ, θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο «ηζηνξηθήο εμέιημήο» ηνπ, ν φξνο «γξακκαηηθή» ζρεηηδφηαλ κε ηε 

δνκή ηεο/κίαο γιψζζαο, θαη, ζπγθεθξηκέλα, κε: α) ηελ αλάιπζε ηεο/κίαο γιψζζαο ζηα ζηνηρεία ηεο θαη β) 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ζ πνιιαπιφηεηα, σζηφζν, ησλ 

εξκελεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν φξν νθείιεηαη ζηηο εκθάζεηο θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ εθάζηνηε πεξηγξαθή (απφ ζπγθεθξηκέλνπο, ελλνείηαη, γξακκαηηθνχο), νη νπνίεο θαη ζπλαξηψληαη κε 

αληίζηνηρεο επηζηεκνληθέο (αιιά θαη κε επηζηεκνληθέο) πξνζεγγίζεηο. Έηζη δηθαηνινγείηαη, γηα 

παξάδεηγκα, ν θαζνξηζκφο «γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ή εηδψλ», φπσο: ξπζκηζηηθή γξακκαηηθή, πεξηγξαθηθή 

γξακκαηηθή, εξκελεπηηθή γξακκαηηθή. Καη’ αλάινγν ηξφπν έρνπλ θαζνξηζηεί θαη «επίπεδα γξακκαηηθήο» 

[ην παξαδνζηαθό (ζρνιηθό) επίπεδν θαη ην ζύγρξνλν γισζζνινγηθό επίπεδν], ελψ έρνπλ δηακνξθσζεί 

δηάθνξεο γξακκαηηθέο ζεσξίεο (πξφηππα ή κνληέια γξακκαηηθήο πεξηγξαθήο), νη αθφινπζεο: παξαδνζηαθή 

γξακκαηηθή,, ηζηνξηθνζπγθξηηηθή γξακκαηηθή, δνκηζηηθή γξακκαηηθή,, ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή, γελεηηθή-

κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή. Γηα ηηο «γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο», ηα «επίπεδα γξακκαηηθήο» θαη ηηο 

«γξακκαηηθέο ζεσξίεο», βι. θαη άιιεο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηε ζπλέρεηα. Γηεπθξηλίδεηαη, βέβαηα, φηη νη 

αλαθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα θπξίσο ζρόιηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ηνπ 

βαζηθνχ ζέκαηνο πνπ είλαη ε «ζρνιηθή γξακκαηηθή» (βι. σο επί ην πιείζηνλ Υπνζεκεηώζεηο), ρσξίο 

ηδηαίηεξε νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε εθπξνζψπνπο ή ζρνιέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο, επίζεο, ηίζεληαη 

ππφ νπηηθέο νη νπνίεο δηαζπλδένληαη ακεζφηεξα κε ηε δηαηξηβή θαη, επνκέλσο, εμππεξεηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ην αληηθείκελν ή πξφβιεκα ηεο έξεπλαο. Δλλνείηαη φηη νη δεδνκέλεο νπηηθέο αθνξνχλ 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ: «Πώο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα αλακελφκελα, απφ ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία, απνηειέζκαηα;» (ν νπνίνο θαη 

πεξηιήθζεθε ήδε ζην πξψην θεθάιαην). Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθήο, επηδηψθεηαη λα πξνβιεζνχλ 

θαη λα θαηαλνεζνχλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ γχξσ απφ ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. Ζ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο, 

άιισζηε, απνηειεί θπζηθή απφξξνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο, ε νπνία θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

γεληθφηεξεο εμέιημεο ηεο γισζζνινγίαο, ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο.  



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

60 

γλσζηηθό (δηδαθηέν θαη δηδάμηκν) αληηθείκελν ην νπνίν, ζρεηηδφκελν κε ηελ πεξηγξαθή, 

ηελ αλάιπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, εθδειψλεηαη σο ηξφπνο παξνπζίαζεο, 

ζπνπδήο θαη δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο, γη’ απηφ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ επίζεκνπ ζρνιηθνχ 

γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο (γηα ην γξαπηφ ιφγν). Ππξήλαο, ινηπφλ, ηεο ζπδήηεζεο πνπ 

αθνινπζεί, θαη ησλ πνηθίισλ επηκέξνπο πηπρψλ ηεο, είλαη ε «ζρνιηθή γξακκαηηθή», ε 

ζπζηεκαηηθή, δειαδή, θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ, γηα γλψζε 

ησλ θαλνληθνηήησλ ηεο/κίαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο, ζε δηάθνξα επίπεδα
3
. 

Ζ πξνζνρή, έηζη, ζηξέθεηαη δηαδνρηθά θαη ζηελ πνιπζεκία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

εηδηθό φξν «ζρνιηθή γξακκαηηθή», ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ζεσξήζεσλ αιιά θαη πιήζνπο 

αληηθαηηθψλ ππνθεηκεληθψλ αληηιήςεσλ [βι. Μήηζεο (1988/1989) θαη Short (2004)]
4
. 

                                                 

3
Πξφθεηηαη γηα ην θσλεηηθφ επίπεδν, ην θσλνινγηθφ επίπεδν, ην κνξθνινγηθφ επίπεδν, ην ζπληαθηηθφ 

επίπεδν θαη ηα επίπεδα πνπ πξνθχπηνπλ ζπλδπαζηηθά απφ ηα ηέζζεξα απηά θύξηα επίπεδα, φπσο είλαη ε 

κνξθνθσλνινγία, ε κνξθνζχληαμε θαη ε θσλνζχληαμε (βι. ζρεηηθά Καξαληδφια, 2000
. 
Πεηξνχληαο, 1984

. 

Φηιηππάθε-Warburton, 2000). Βάζεη, ινηπφλ, ηνπ παξαπάλσ ζρνιηαζκνχ, ε γξακκαηηθή εθιακβάλεηαη σο 

σο «ζρνιηθφο ηνκέαο-αληηθείκελν ηεο εληαίαο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο». Δλψ ε «ζρνιηθή γξακκαηηθή» 

παξνπζηάδεη δχν φςεηο, ηε κεζνδνινγηθή θαη ηελ επηζηεκνλνινγηθή, ε δηαηξηβή απηή δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ πξψηε (φςε), εθφζνλ γίλεηαη απνδεθηή ε «ζπλζήθε» φηη νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηηο ήδε αλαθεξζείζεο 

γξακκαηηθέο ζεσξίεο (π.ρ. ηε γελεηηθή-κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή ζεσξία) είλαη αμηνπνηήζηκα θαη γηα 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. Πεξαηηέξσ, ε δηαηξηβή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ «αξρή ηεο δηδαμηκόηεηαο» ηεο 

ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο, ε νπνία έρεη ηζρχ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, βέβαηα, ν γξακκαηηθφο κεραληζκφο ζεσξείηαη ήδε 

εζσηεξηθεπκέλνο γηα ην θπζηθφ ρξήζηε ηεο, γη’ απηφ θαη ν φξνο «γξακκαηηθή» ζεκαίλεη ηε ζπζηεκαηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ απηνχ θαη ηε κέζνδν πεξηγξαθήο, δειαδή ηε ζεσξία γηα ηε γιψζζα 

(Ηνξδαλίδνπ, 2006). Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζθνπφο ηεο ζηνηρεηψδνπο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δνκήο θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

γιψζζαο, ε δεδνκέλε εξκελεία ηνπ φξνπ «γξακκαηηθή» είλαη απηνλφεηε. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε 

ζρνιηθή γξακκαηηθή, φπσο ζπδεηείηαη εθηελέζηεξα ζην «Κεθάιαην Σξίην: Mεζνδνινγία ηεο έξεπλαο», 

ππνζηεξίδεη άκεζα έλαλ άιιν ζρνιηθφ γισζζηθφ ηνκέα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηελ νξζνγξαθία [βι. 

ελδεηθηηθά Φηιηππάθε-Warburton (2000)]. Ζ εμέηαζε, άξα, ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη ζηελ «νξζνγξαθηθή γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ», 

πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε γξακκαηηθήο θαη νξζνγξαθίαο. (βι. ζρεηηθά θαη Υπνζεκείσζε 46 ζην «Κεθάιαην 

Πξψηo: To πξφβιεκα», Τπνθεθάιαην 1.7). 

4
Παξαηίζεηαη, ελδεηθηηθά, δείγκα πνηθηιίαο νξηζκψλ πνπ δειψλεη θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ππφ ηελ νπνία 

ηίζεηαη ν φξνο «ζρνιηθή γξακκαηηθή»: «(ρνιηθή) γξακκαηηθή είλαη [...] ην λα κηιάκε θαη λα γξάθνπκε 

ζσζηά ηε γιώζζα καο [...] ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη ην γξαπηό ιόγν κίαο 

γιώζζαο [...] ε γλώζε ηεο θιίζεο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ[...] ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο κίαο γιώζζαο 

[...] ε γλώζε ηεο ιεηηνπξγίαο κίαο γιώζζαο [...] ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κίαο γιώζζαο πνπ 

γίλεηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν [...]» (Μήηζεο, 1988/1989, ζ. 132-133). Οη νξηζκνί απηνί δφζεθαλ 

απφ παηδηά Λπθείνπ, ζηα πιαίζηα κηθξνέξεπλαο, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1986-1987. Πνηθίινη, αιιά 

νκνινγνπκέλσο πεξηζζφηεξν «πξννδεπηηθνί» σο πξνο ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ ζέκαηνο, ήηαλ θαη νη 

νξηζκνί ηνπο νπνίνπο δηαηχπσζαλ δεπηεξνεηείο θνηηεηέο-ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

κειέηε πεξίπησζεο («case study») ηεο Short (2004), αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δηαθξίλνληαη απφςεηο φπσο: 

«Γξακκαηηθή είλαη [...] ην θιεηδί γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, πνπ καο θαζηζηά ηθαλνύο λα παξάγνπκε 
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Χζηφζν, δχν ππήξμαλ νη θπξίαξρεο θαηεπζχλζεηο
5
 ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία θαζαπηή. Πξφθεηηαη, θαηαξρήλ, γηα ηε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» 

(«explicit grammar teaching»), πνπ ζηε κνλνιηζηθή εθαξκνζκέλε εθδνρή ηεο 

εθπξνζσπεί δηδαθηηθά κνληέια ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηε δηαηχπσζε, εθκάζεζε θαη 

εθαξκνγή θαλφλσλ. Πξφθεηηαη, επίζεο, γηα ηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» 

(«implicit grammar teaching»)
6
 πνπ, θαηά αλάινγν αιιά εμ αληηζέηνπ ηξφπν, 

ελζηεξλίδεηαη κνξθέο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο πξνσζνχλ απνθιεηζηηθά ηε θπζηθή 

δηαδηθαζία πξφζθηεζεο ηεο γιψζζαο θαη θαηαξγνχλ ηε κεηαγιψζζα. Ο απφερνο απφ ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη, ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, νη δχν απηέο 

θαηεπζχλζεηο εμαθνινπζεί λα πξνβιεκαηίδεη πνηθηινηξφπσο κέρξη ζήκεξα. Ζ 

δηρνγλσκία, έηζη, ε νπνία επηθξάηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή 

δηδαθηηθή θαηεχζπλζε ηεο γξακκαηηθήο εληάζζεηαη αθξηβψο ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ 

πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ απνηειεί αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ ζηε ζπλέρεηα.  

                                                                                                                                                 
ιόγν κε λόεκα [...] οι κανόνερ μίαρ γλώζζαρ πος αθοπούν ηη δομή και ηη ζυζηή σπήζη ηηρ [...] ένα 

οπγανυμένο ζύζηημα ηο οποίο σπηζιμοποιούμε για ηην ππόζλητη ή ηη μεηάδοζη μηνςμάηυν επικοινυνίαρ 

[...]». 

 
5
Ο φξνο «θαηεχζπλζε» ρξεζηκνπνηείηαη ζθφπηκα θαη δηαθξίλεηαη απφ ηνλ φξν «πξνζέγγηζε». 

πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο φξνο («θαηεχζπλζε») ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη λα δεισζεί έλα δηεπξπκέλν 

ζεσξεηηθφ ζχλνιν-«πινεγφο» επηκέξνπο ζπλαθψλ ηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία» θαη ε «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», φπσο ζαθψο δηαθαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζπληζηνχλ 

πξσηνγελείο «πινεγνχο» γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, φπνπ θαη εληάζζνληαη δηάθνξεο ηάζεηο 

δεπηεξνγελνχο, ηξηηνγελνχο ή αθφκα θαη πβξηδηθνχ βαζκνχ ζπλάθεηαο καδί ηνπο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο 

δηακνξθψζεθαλ ηειηθά ζε πξνζεγγίζεηο. Καη’ επέθηαζε, ν δεχηεξνο φξνο («πξνζέγγηζε») ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη έλα «θαηεπζπλφκελν» ζχλνιν-πιαίζην ζεσξεηηθψλ αξρψλ (θηινζνθία) 

νξηζκέλνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ (ή ζε ζρέζε κε νξηζκέλν εηδηθφ αληηθείκελν), ην νπνίν θαη ζθηαγξαθεί ην 

πξνθίι αληίζηνηρσλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Βάζεη ησλ ζρεηηθψλ, δειαδή, αλαθνξψλ ηεο δηαηξηβήο 

απηήο, ν φξνο «θαηεχζπλζε» είλαη επξχηεξνο απφ ηνλ ήδε ελλνηνινγηθά δηεπξπκέλν φξν «πξνζέγγηζε», ν 

νπνίνο θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα δεδνκέλε θηινζνθηθή ζεψξεζε 

ηεο γιψζζαο ή/θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ (βι., γηα παξάδεηγκα, Υπνζεκείσζε 66). 

 
6
Οη φξνη «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» θαη «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηνπο φξνπο «explicit grammar teaching» θαη «implicit grammar teaching», 

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ ειιεληθή απφ ηνπο Μήηζε (1988/1989) θαη 

Υαηδεζαββίδε (2002
α
). ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ εληνπηζηεί θαη νη φξνη «γξακκαηηθνθεληξηθή ή 

κεηαγισζζηθή ή άκεζε ή εμσηεξηθεπκέλε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο», φζνλ αθνξά ηνλ πξψην φξν θαη 

«δηαηζζεηηθή ή ρξεζηηθή ή ελνξαηηθή ή έκκεζε ή εζσηεξηθεπκέλε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο», ζε ζρέζε 

κε ην δεχηεξν φξν. Ζ ζηαζεξή ρξήζε, σζηφζν, ησλ φξσλ, φπσο απνδφζεθαλ απφ ηνπο Μήηζε θαη 

Υαηδεζαββίδε, επηιέρζεθε γηα ζθνπνχο αλάπηπμεο ελφο ζπκβαηηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο κε ηνλ φπνην 

αλαγλψζηε ηεο κειέηεο απηήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη φξνη «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή» θαη «πξαθηηθή 

γξακκαηηθή» (ρσξίο, δειαδή, ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεο «δηδαζθαιία») αθνξνχλ λνεηηθέο θαηαζθεπέο ή 

ζχλνια ζεσξεηηθψλ αξρψλ πεξηγξαθήο ηνπ εζσηεξηθνχ γξακκαηηθνχ κεραληζκνχ/ηεο γιψζζαο, ελψ νη 

φξνη «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» θαη «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» ζπληζηνχλ 

θαηεπζχλζεηο, άξα θαη γεληθέο κνξθέο παξνπζίαζεο ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο. 
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Δλδεηθηηθέο είλαη νη ζρεηηθά πξφζθαηεο αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζε εξεπλεηέο-

ππνζηεξηθηέο ηεο πξψηεο θαηεχζπλζεο, φπσο νη Dekeyser (1994, 1995), Robinson 

(1997), Doughty & Williams (1998
α
, 1998

β
), Norris & Ortega (2000), Van Patten (2002) 

θαη ζε εξεπλεηέο-ππνζηεξηθηέο ηεο δεχηεξεο θαηεχζπλζεο, φπσο νη Holden (1994), 

Hillocks (1995), Van Gelderen, Couzijn & Hendrix (2000), Van Gelderen & Oostdam 

(2002, 2005)
7
, νη νπνίνη θαη εξγάζηεθαλ κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν γεληθφ θηινζνθηθφ 

«πινεγφ» θαζεκίαο, δηακνξθψλνληαο, σζηφζν, πνηθίιεο εθδνρέο θαη παξαιιαγέο ηνπο. 

Οη αληηπαξαζέζεηο, κάιηζηα, απηέο ζπζρεηίζηεθαλ αξθεηέο θνξέο κε ην είδνο ηεο γλψζεο 

πνπ έθαζηε θαηεχζπλζε δχλαηαη λα αλαπηχμεη αλαθνξηθά κε ην δηδαζθφκελν. Δπνκέλσο, 

πεξηζηξάθεθαλ γχξσ απφ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο είηε ηεο δεισηηθήο γλψζεο 

(«declarative knowledge») είηε ηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο («procedural knowledge») [βι. 

ζρεηηθά Anderson (1983, ζ. 215-218)], ζε φιν ην θάζκα ηεο γισζζνδηδαθηηθήο θαη ηεο 

                                                 
7
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη επηζεκαλζεί πιήζνο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ 

ζπδήηεζε ζέκα θαη πσο ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έγηλε κε θξηηήξην ην βαζκφ: α) επηθαηξφηεηάο ηνπο 

(πφζν πξφζθαηεο είλαη, δειαδή) θαη β) ζπζρέηηζήο ηνπο κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Πξέπεη, επίζεο, λα 

ζεκεησζεί, φηη νη βηβιηνγξαθηθέο απηέο αλαθνξέο, φπσο θαη άιιεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ή πξφθεηηαη λα 

θαηαγξαθνχλ ζηε ζπλέρεηα, παξαπέκπνπλ ζε ζπγγξάκκαηα φπνπ ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία θαηέρεη ηε 

ζέζε εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε ηφζν κε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο φζν θαη ηεο δεχηεξεο/μέλεο 

γιψζζαο, ζπλαξηήζεη ζπγθεθξηκέλεο/σλ πξνζέγγηζεο/πξνζεγγίζεσλ [βι. ζρεηηθά Nassaji & Fotos (2004)]. 

Ζ ηαθηηθή απηή απνθαζίζηεθε φρη άθξηηα, αιιά αθνχ ιήθζεθε ππφςε φηη, ζηηο πιείζηεο ηνπιάρηζηνλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ηα επξήκαηα εξεπλψλ θαη άιιεο κνξθήο κεζνδνινγηθά δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζηε κία 

πεξίπησζε δηδαζθαιίαο κεηαθέξνληαη θαη ζηελ άιιε ή/θαη ζπκβαδίδνπλ γεληθά κεηαμχ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ηεο γελεηηθήο-κεηαζρεκαηηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Chomsky γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο θπζηθνχο ρξήζηεο ηεο κεηξηθήο «δηαησλίδνληαη», κέζσ κίαο αληίζηνηρεο 

ζεσξίαο γηα ηελ απφθηεζε/κάζεζε ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο ε νπνία δηαηππψζεθε απφ ηνλ Krashen 

(βι. θαη Υπνζεκείσζε 19). Δλδεηθηηθφ, επίζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ, αλαθνξηθά κε 

ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ε νπνία άξρηζε σο κία πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο 

δεχηεξεο/μέλεο θαη εκθαλίδεηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία σο πξνζέγγηζε θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο (Κσζηνχιε, 2001), απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δηαηχπσζε δηδαθηηθώλ αξρψλ πνπ 

ηζρχνπλ θαη ζηηο δχν ππφ ζπδήηεζε πεξηπηψζεηο. Όπσο, φκσο, εχζηνρα ηνλίδεη ν VanGelderen (2006), ε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηε κεηξηθή γιψζζα εζηηάδεη, εμ αληηθεηκέλνπ, ζε ήδε «ελ ρξήζεη», 

κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο, ελψ ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε/μέλε γιψζζα 

αζρνιείηαη κε γισζζηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξόθεηηαη λα «ηεζνχλ ζε ρξήζε». [ρεηηθή είλαη θαη ε ζέζε ηεο 

Ηνξδαλίδνπ (2006), ζηελ Υπνζεκείσζε 3]. Αλάκεζα ζηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, 

αθελφο, θαη ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο, αθεηέξνπ, θαζψο θαη ηεο γξακκαηηθήο έθαζηεο γιψζζαο-ζηφρνπ 

ππάξρνπλ γλσζηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο, σζηφζν, είλαη εθηφο ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. πκπιεξσκαηηθά, ηέινο, θαη ζε φ,ηη αθνξά εηδηθά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (φπνπ, 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο ζχγρξνλεο θεηκελνθεληξηθέο αληηιήςεηο ελζσκαηψλεηαη θαη ε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία, βι. Τπνθεθάιαην 2.8), επηζεκαίλεηαη πσο ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο αλάκεζα ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα νπνία, φκσο, ζα πξέπεη, εθάζηνηε, λα ηπγράλνπλ ησλ 

θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ (βι. Cumming, 1989
.
 Hudelson, 1987

.
 Leeds, 1996

.
 Leki, 1990, 1992

.
 Matsuo 

& Bevan, 2002
. 
Paltridge, 2002

.
 Schmidt, 1993).

 
Σν ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνγήο, βέβαηα, είλαη αλαγθαίν θαη 

γηα ηνπο ινηπνχο ηνκείο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, θαη φρη κφλν ησλ ηνκέσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηε γξακκαηηθή.
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επξχηεξεο ζρνιηθήο πξάμεο, θαζψο θαη ζε ηπρφλ ζπλέπεηέο ηνπο
8
. Όκσο, αλ ιεηηνπξγήζεη 

θαλείο αθαηξεηηθά, ζα κπνξνχζε λα δηαθξίλεη φηη ε «ζχγθξνπζε» κεηαμχ ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο θαηεχζπλζεο απνξξέεη απφ αληίζηνηρα «ζεκεία 

ζχγθξνπζεο» (ζέζεηο θαη αληη-ζέζεηο), φπσο είλαη ηα αθφινπζα
9
: 

 ε «θιεξνλνκηθή» (δηαρξνληθή) αμία ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε λα 

κεηαβηβάδεηαη αδηαιείπησο ε γξακκαηηθή «αθαδεκατθή»/πξφηππε γλψζε [ή 

λφξκα («standard language»)] ζην δηδαζθφκελν («inherent value»), θαη ε 

ρξεζηηθή/εξγαιεηαθή (ζπγρξνληθή) αμία ηεο πνπ επηθπξψλεηαη κφλν αλ ν 

δηδαζθφκελνο επσθειείηαη πξαγκαηηθά, θαηά ηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο ηνπ, απφ 

ηελ πξνζιακβάλνπζα γξακκαηηθή γλψζε («instrumental value») 

 ε ξπζκηζηηθή παηδαγσγηθή ηάζε γηα ηε γξακκαηηθή, πνπ επηβάιιεη ηνλ απφιπην 

έιεγρν θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ γξακκαηηθνχ ιάζνπο, ζχκθσλα κε  ηνπο 

θαηαγεγξακκέλνπο θαλφλεο κίαο παγησκέλεο θαη θνηλά απνδεθηήο κνξθήο ηεο 

γιψζζαο («prescriptive/deductive pedagogy»)
10

, θαη ε πεξηγξαθηθή παηδαγσγηθή 

                                                 
8
Ζ δεισηηθή γλψζε αθνξά ην δηδαθηέν «ηη», ηηο γεληθεχζεηο θαη ηα βαζηθά ζρήκαηα γξακκαηηθήο πνπ 

απνξξένπλ απφ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, ζηε βάζε ζεσξεηηθώλ, θπξίσο, δηδαθηηθψλ κνξθψλ. Ζ 

δηαδηθαζηηθή γλψζε ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθό «πψο», ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα αμηνπνίεζε 

ηεο γξακκαηηθήο ζε δεδνκέλε πξαγκαηηθή θνηλσληθή/επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ζην πιαίζην πξαθηηθώλ 

δηδαθηηθψλ κνξθψλ πεξηζζφηεξν, γη’ απηφ θαη ζπληζηά, θαηά ην Μαηζαγγνχξα (1997, 2004), ηελ πξαμηαθή 

κνξθή/έθθξαζε ηεο δεισηηθήο γλψζεο [βι. επίζεο Gabrielatos (1994) θαη DeKeyser (1998)]. Οη Paradis 

(1994), DeKeyser (2002) θαη Hulstijn (2002) ζπζρεηίδνπλ ζαθψο ηε ζεσξεηηθή γξακκαηηθή κε ηε 

δεισηηθή γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή γξακκαηηθή κε ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε [βι. Ioup (2006)], ελψ, 

παξάιιεια, δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ην δεχηεξν γλσζηηθφ ζχζηεκα (ε δηαδηθαζηηθή, δειαδή, γλψζε) 

είλαη δηαθνξεηηθφ από θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ην πξψην (ηε δεισηηθή γλψζε) ην νπνίν, ιφγσ ηεο 

θχζεσο ηνπ, νηθνδνκείηαη απηφλνκα, κέζσ ζπλερνχο θαη καθξνπξφζεζκεο άζθεζεο. Καηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ «ζεσξεηηθήο» θαη «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» (βι. 

Τπνθεθάιαην 2.5) δηαθαίλεηαη, εκκέζσο πιελ ζαθψο, φηη δεισηηθή θαη δηαδηθαζηηθή γλψζε εληέιεη 

δηαζπλδένληαη θαη, επνκέλσο, πξέπεη λα απνδίδεηαη ηζφξξνπε έκθαζε ηφζν ζην «ηη» φζν θαη ζην «πψο» 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο.  

 
9
Σν πξψην ζθέινο ηεο δηαηχπσζεο θάζε ζεκείνπ αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο ζέζεηο ηεο ζεσξεηηθήο 

γξακκαηηθήο θαη ην δεχηεξν ζθέινο ηεο αληηπξνζσπεχεη ηηο αληη-ζέζεηο ηεο πξαθηηθήο γξακκαηηθήο. 

 
10

Σν ζπγθεθξηκέλν δηψλπκν ζέζεο-αληίζεζεο («ξπζκηζηηθή παηδαγσγηθή ηάζε» θαη «πεξηγξαθηθή 

παηδαγσγηθή ηάζε») ππάγεηαη ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο γξακκαηηθήο ζε είδε. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε απηή είλαη αλάινγε πξνο ηνπο ππφ έκθαζε ζηφρνπο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην έλα είδνο 

γξακκαηηθήο («ξπζκηζηηθή γξακκαηηθή») απφ ην άιιν («πεξηγξαθηθή γξακκαηηθή»). Ζ ξπζκηζηηθή 

γξακκαηηθή είλαη γλσζηή θαη σο θαλνληζηηθή γξακκαηηθή («normative grammar»). Έλα ηξίην είδνο 

γξακκαηηθήο, ε «εξκελεπηηθή γξακκαηηθή» («explanatory grammar»), επηδηψθεη λα εξκελεχζεη ηε δνκή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ κίαο γιψζζαο. Ρπζκηζηηθνύ ηχπνπ είλαη ε παξαδνζηαθή γξακκαηηθή, 

πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ ε ηζηνξηθνζπγθξηηηθή γξακκαηηθή θαη ε δνκηζηηθή γξακκαηηθή θαη εξκελεπηηθνύ 

ηχπνπ ε γελεηηθή-κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή. Πξέπεη, φκσο, λα ηνληζηεί φηη φιεο απηέο νη γξακκαηηθέο 
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ηάζε ε νπνία παξαηεξεί, «αλέρεηαη» θαη ζηαδηαθά λνκηκνπνηεί ηηο απνθιίζεηο απφ 

ηηο ζπκβαηηθέο θαλνληθφηεηεο ηεο γιψζζαο, φπσο εδξαηψλνληαη ζηε βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ 

(«descriptive/inducative pedagogy») 

 ε απηφλνκε ελζσκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ζηε βάζε κίαο νξγαλσκέλεο ζεηξάο καζεκάησλ («systematic 

curriculum»), θαη ε θαηά πεξίζηαζε ζπκπεξίιεςή ηεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

αλ θαη εθφζνλ, δειαδή, ππάξρνπλ ή πξνθχςνπλ ζπλζήθεο γηα ζθφπηκε γισζζηθή 

ρξήζε («incidental curriculum») 

 ε πιαηζίσζε ηεο γξακκαηηθήο ζχκθσλα κε ηελ «πξνζέγγηζε πξντφληνο», κε ην 

δηδαζθφκελν λα ρξεζηκνπνηεί ηε γξακκαηηθή γλψζε γηα λα παξάγεη ιφγν 

«γξακκαηηθά νξζφ» («product-oriented reflection»), θαη ε πιαηζίσζή ηεο 

ζχκθσλα κε ηελ «πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο», κε ηξφπν πνπ ν δηδαζθφκελνο λα 

αμηνπνηεί ηα/ηηο γισζζηθά/έο ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο («process-oriented reflection»)
11

 

 ε απφδνζε εηδηθήο κεηαγισζζηθήο έκθαζεο ζηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο θαη 

φξνπο («explicit knowledge») θαη ζηε δηαηζζεηηθή αληίιεςή ηνπο, κέζα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηαβάζκαηνο, θπξίσο,
12

 ή/θαη ηνπ γξαςίκαηνο («implicit 

knowledge») 

                                                                                                                                                 
θαηεγνξίεο είλαη πξνζθνιιεκέλεο ζηε γισζζηθή δνκή (άξα θαη ζηε κνξθή ηεο γιψζζαο) θαη φρη ζηε 

γισζζηθή ρξήζε. Ζ εκθάληζε ηφζν ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο φζν θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο ζην γισζζνδηδαθηηθό ρώξν πξνέθπςε, βαζηθά, φπσο ζρνιηάδεηαη αλαιπηηθά ζηα 

Τπνθεθάιαηα 2.7 θαη 2.8, σο αληηζηαζκηζηηθή πξφηαζε έλαληη ηεο κνξθνζπληαθηηθήο δηάζηαζεο θαη ππέξ 

ηεο πξαγκαηνινγηθήο δηάζηαζήο ηεο. 

 
11

Αλαθνξέο γηα ηελ πξνζέγγηζε πξντφληνο («product writing  approach») θαη ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο 

(«process writing approach»), σο πξνζεγγίζεηο θαζαπηέο πνπ ζρεηίδνληαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πεξηιακβάλνληαη θαη ζε άιια ππνθεθάιαηα (θαη ζπλαθείο ππνζεκεηψζεηο) 

ηεο δηαηξηβήο, πνπ έπνληαη. 

 
12

θφπηκα επηιέρζεθε ε ρξήζε ησλ φξσλ «δηάβαζκα» (θαη «γξάςηκν»), αληί ησλ φξσλ «αλάγλσζε» 

(«reading») [θαη «γξαθή» («writing»), αληίζηνηρα], γηα λα δεισζεί ε πξάμε θαη φρη ε δεμηφηεηα πνπ κπνξεί 

λα δειψλεη έθαζηνο φξνο. Ο Krashen (2000), o νπνίνο επηδηψθεη λα δηαζαθελίζεη ην ξφιν ηνπ δηαβάζκαηνο 

ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ («Iiteracy pedagogy»), ππνζηεξίδεη φηη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε 

γλώζε ηεο γξακκαηηθήο, ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ. θέξεη ε αλαγλσζηηθή πξάμε/δξαζηεξηφηεηα, 

θαη φρη ε ζπγγξαθηθή. Τπνζηεξίδεη, επίζεο, πσο ε γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηα θείκελα είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ δηαβάζκαηνο θαη φρη ηνπ γξαςίκαηνο [βι. επίζεο Krashen, 1993 θαη Smith (1994
α
,1994

β
)]. 

Οη ζέζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί: α) απνξξίπηνπλ ηε γξακκαηηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε, β) 

ππνζηεξίδνπλ ηελ νιηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε θαη γ) είλαη αζχκβαηεο κε ηελ θεηκελνθεληξηθή 
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 ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο γεληθφηεξεο γισζζηθήο αγσγήο, αξρίδνληαο 

απφ ην κφξθεκα, ηε ιέμε θαη ηελ πξφηαζε («down-top procedure»), θαη ε 

αλάζηξνθε ηεξάξρεζή ηνπο, κε αθεηεξία ην θείκελν θαη ηηο πξαγκαηνινγηθέο 

πηπρέο ηεο γιψζζαο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ύθνπο) («top-down procedure»). 

Σα παξαπάλσ ζεκεία, εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ησλ δχν θπξίαξρσλ γξακκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ιεηηνχξγεζαλ, αλάινγα, θαη σο 

παξσζεηηθά θίλεηξα πνπ θαηέιεμαλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ππνζηήξημε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κίαο ή ηεο άιιεο θαηεχζπλζεο, φπσο απηέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζηε ζπλέρεηα. Ζ παξνπζίαζε, ινηπφλ, πνπ αθνινπζεί ζηα 

επφκελα ππνθεθάιαηα πξνζεγγίδεη θξηηηθά ηε ζρεηηθή, κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, 

βηβιηνγξαθία θαη αληηκεησπίδεη ζθφπηκα ηφζν ηε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» 

φζν θαη ηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνπ 

έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνζιάβεη, σο κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ «γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο».  

Απφ ηηο κέρξη ηψξα ζρεηηθέο αλαθνξέο, αιιά θαη ηε ζπλαθφινπζε ή επαθφινπζε 

ζπδήηεζε, είλαη εκθαλέο φηη έλα ζεκαληηθφ, ηνπιάρηζηνλ, κέξνο ηνπ «γξακκαηηθνχ 

δεηήκαηνο» (αλ φρη ην «γξακκαηηθφ δήηεκα» ζηελ νιφηεηά ηνπ) έγθεηηαη ζην 

δηαθνξεηηθφ ξφιν πνπ αλακέλεηαη ή απαηηείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε γξακκαηηθή γλψζε 

ζην ρψξν ηεο γισζζηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ζηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ ξφινπ 

απηνχ, ζε ζρέζε κε ην δηδαζθφκελν. Έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε «ζεσξεηηθή 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία» ζπρλά αλάγνπλ, θαη αμηνινγνχλ, ηε γξακκαηηθή γλψζε σο 

απηνζθνπφ, ελψ έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» ηελ 

αληηκεησπίδνπλ, θαη ηελ αμηνπνηνχλ, σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίηεπμε πνηθίισλ 

γισζζηθψλ επηδηψμεσλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

                                                                                                                                                 
πξνζέγγηζε. Σφζν νη ζρεηηθέο, κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο, ζέζεηο ηνπ Krashen 

φζν θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηε γξακκαηηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηελ 

νιηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, ηεο γξακκαηηθήο θαη 

ηνπ γξακκαηηζκνχ, γεληθφηεξα, επαλαθέξνληαη θαη ζρνιηάδνληαη πεξαηηέξσ, βάζεη επηδησθφκελνπ θάζε 

θνξά ζηφρνπ (π.ρ. γηα λα πεξηγξαθεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο», 

γηα λα πξνβιεζνχλ νη εγγελείο αδπλακίεο ηεο νιηθήο γιψζζαο  ζε ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, γηα 

λα ζπγθξηζεί θαη λα ζπζρεηηζηεί ε πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο κε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θηι.). 
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γξαπηνχ ιφγνπ
13

. Ο βαζκφο δπζθνιίαο αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε ή/θαη ηε ζχδεπμε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απηψλ ξφισλ ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο, ζπλεπψο θαη ηεο ίδηαο ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα ηδηαίηεξα πςειφο (Long, 1991).  

Παξάιιεια κε ηηο εκθάζεηο πνπ ήδε θαηαγξάθεθαλ, ε παξνχζα δηαηξηβή 

ελδηαθέξεηαη λα ζέζεη ην «γξακκαηηθφ δήηεκα» ζε ζπγθεθξηκέλα παηδαγσγηθά 

πεξηβάιινληα [θαη (ππν)πεξηβάιινληα]. Αδηακθηζβήηεηα, εληφο ηνπ θππξηαθνχ (θαη ηνπ 

ειιαδηθνχ) εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γεληθά, θαη, εηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν (θαη ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα), ην «γξακκαηηθφ δήηεκα» απνθηά ζπγθεθξηκέλε ππφζηαζε 

θαη ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Γη’ απηφ, ακέζσο κεηά απφ ηελ πνιππξηζκαηηθή θαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, 

φλησο εθηεηακέλε παξάζεζε, θαη ζρνιηαζκφ, ζεκάησλ θαη ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία (θαη ηηο φζεο πηπρέο ηεο βέβαηα, έρνπλ άκεζε ζεκαηνινγηθή 

ζπλάθεηα κε ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο απηήο), αθνινπζεί κία ζπλνπηηθή «ηζηνξηθή» 

ηνπνζέηεζε ηνπ «γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο» ζην θππξηαθφ (θαη ειιαδηθφ) παηδαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ (θαηά ηξφπν παξάιιειν ή/θαη δηαδνρηθφ), ζηνρεχνληαο λα δηαθαλνχλ νη 

κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο
14

. 

Έηζη, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θηλείηαη ζε δχν επίπεδα: α) ζην πξσηεχνλ 

επηζηεκνληθφ (γισζζνινγηθφ) επίπεδν θαη β) ζην δεπηεξεχνλ παηδαγσγηθφ 

(γισζζνδηδαθηηθφ) επίπεδν δηεξεχλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ή πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 

                                                 

13
Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, λα ηνληζηεί φηη, ζπλαξηήζεη ησλ αληηιήςεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ππφ ζπδήηεζε 

έξεπλεο, σο ζεσξεηηθή πξέπεη λα εθιακβάλεηαη ε δηδαζθαιία πνπ πεξηιακβάλεη δηαηχπσζε θαη εθκάζεζε 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, φπσο θαη ρξήζε γξακκαηηθήο νξνινγίαο, θαη σο πξαθηηθή ε δηδαζθαιία ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, φπνπ ην δηάβαζκα ή ην γξάςηκν είλαη νη θπζηθέο (απζόξκεηεο) θπξίαξρεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο. Βέβαηα, απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ε ζπλχπαξμε 

ζηνηρείσλ θαη απφ ηηο δχν κνξθέο δηδαζθαιίαο, αθνχ ε ακηγήο νξηνζέηεζε ηεο θαζεκίαο ζπάληα ηεξείηαη, 

ζέηνληαο ζπρλά ππφ αίξεζε ηελ επηζηεκνληθφηεηα αξθεηψλ απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο. 

14
Σα «φξηα» έθαζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, άιισζηε, εμαξηνχλ θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πξνο εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο γιψζζαο, ελ φςεη ηεο πξνζπάζεηαο 

πνπ θαηαβάιιεη, έηζη ψζηε: α) λα δηαθνξνπνηεζεί απφ παξαδνζηαθέο ζρνιηθέο πξαθηηθέο θαη β) λα 

ζπκβαηνπνηεζεί κε ηηο ηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην επηζηεκνληθφ γισζζνδηδαθηηθφ 

πεδίν, δηεζλψο.  
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Κνηλή ζπληζηψζα θαη ησλ δχν επηπέδσλ αλαζθφπεζεο είλαη ε θξηηηθή ζεψξεζε φισλ 

ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκείσλ, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ηφζν απηψλ φζν θαη 

ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηνπο κεηαμχ ηνπο. 

 

2.2      Η «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» θαη νη πξνεθηάζεηο ηεο 

 

Ζ «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε (θαη 

επηθξάηεζε) ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζην ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα 

ε γλψζε ησλ θαλφλσλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίνη θαη βαζηθά δηέπνπλ ηε 

κηθξνδνκή ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, παξνπζηάδεη κία ζηελή κέρξη πιήξε 

ζπγγέλεηα κε ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθνθεληξηθή δηδαζθαιία
15

. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

                                                 
15

ρεηηθέο κειέηεο θαη ηζηνξηθέο έξεπλεο (βι. ελδεηθηηθά Λενληίνπ, Κπξηάθνπ, Γακηαλφο & Κνπληνχξεο, 

1989
. 

Μήηζεο, 1995
.
 Μπακπηληψηεο, 1998

.
 Νηίλαο, ρ.ρ.

.
 Πνιπβίνπ, 1993

.
 Φηιηππάθε-Warburton, 1992) 

θαηαγξάθνπλ ζπλνπηηθά ηα εμήο: Ζ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά, βαζηζκέλε ζηνπο 

θαλφλεο (θαη ηνπο ηχπνπο) θιίζεο νλνκάησλ θαη ξεκάησλ, φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο 

ησηθνχο θαη, θπξίσο, ηνπο Αιεμαλδξηλνχο, θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ησλ νπνίσλ είλαη ν Γηνλχζηνο ν Θξαμ 

(κε ην έξγν ηνπ «Γξακκαηηθή Σέρλε») θαη ν Απνιιψληνο ν Γχζθνινο (κε ην έξγν ηνπ «Πεξί πληάμεσο»). 

Οη Ρσκαίνη γξακκαηηθνί αθνινχζεζαλ ηνπο Έιιελεο γξακκαηηθνχο, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο πεξηγξαθήο ηεο γιψζζαο. Ζ πεξηγξαθή απηή είλαη 

ελλνηνινγηθή (ή ελλνηνθξαηηθή), αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε θαζνιηθψλ γξακκαηηθψλ 

ελλνηψλ, ζηνηρείν  ηνπ ιεγφκελνπ «γξακκαηηθνχ ειιελνθεληξηζκνχ». Χο γλσζηφ, νη θαλνληθφηεηεο πνπ 

δηαηχπσζαλ νη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη γξακκαηηθνί απνηέιεζαλ θαη ην θξηηήξην γηα κία απζηεξά 

ηππνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε νπνία θαη ζπληζηά ηελ εθαξκνζκέλε κνξθή ηεο 

παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο. Ζ κνξθή απηή ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο αλαιχεη ηε γιψζζα ζην 

θζνγγνινγηθφ, ην ηππηθφ (ή ηππνινγηθφ) θαη ην εηπκνινγηθφ επίπεδν. χκθσλα δε κε ηε λεφηεξε 

γξακκαηηθή αλάιπζε, ην θζνγγνινγηθφ επίπεδν θαηαλέκεηαη ζε ηξία ππνεπίπεδα: ην θσλεηηθφ, ην 

θσλνινγηθφ θαη ην κνξθνθσλνινγηθφ επίπεδν. Σν ηππηθφ θαιχπηεη ηαπηφρξνλα ην κνξθνινγηθφ, ην 

κνξθνθσλνινγηθφ θαη ην ζπληαθηηθφ επίπεδν, ελψ ην εηπκνινγηθφ ζπλεμεηάδεη ζηνηρεία απφ ην 

κνξθνινγηθφ θαη ην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Δίλαη, ινηπφλ, πξνθαλέο, φηη ε παξαδνζηαθή γξακκαηηθή, 

φληαο α-ζπληαθηηθή θαη α-ζεκαζηνινγηθή,  εμαηξεί εληειψο απφ ηε ζηνρνζεζία ηεο ηα επίπεδα ηεο 

ζχληαμεο θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο. Αλ θαη ε παξαδνζηαθή ζρνιηθή γξακκαηηθή, ε νπνία επηθξάηεζε ηηο 

δεθαεηίεο 1940-1950, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία εκπεηξηθή θαη αλεπαξθήο ζεσξία γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, εληνχηνηο ε αλαγφξεπζή ηεο ζε πξνζηηφ θαη νκνηφκνξθν ηξφπν ελαζρφιεζεο κε ηε δνκή ηεο 

γιψζζαο επλφεζε ηελ θαζηέξσζή ηεο, γηα ρξφληα, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, κέρξη πνπ λέεο κνξθέο θαη 

ζεσξίεο γξακκαηηθήο, κε επηζηεκνληθφ, πιένλ, θχξνο (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δνκηζηηθή γξακκαηηθή θαη 

ε γελεηηθή-κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή) εηζήγαγαλ ζηνηρεία ηέηνηα, πνπ ηελ θαηέζηεζαλ αλεδαθηθή θαη 

παξσρεκέλε. Ζ δνκηζηηθή γξακκαηηθή, αθνχ δηαδέρζεθε ην γισζζηθφ ζρεηηθηζκφ ηεο ηζηνξηθνζπγθξηηηθήο 

γξακκαηηθήο θαη ηελ επηθέληξσζή ηεο ζηελ πξνέιεπζε θαη εμέιημε ησλ ζηνηρείσλ θάζε ηδηαίηεξεο γιψζζαο 

(κε έκθαζε ζηε κνξθή θαη ηε δηαρξνληθή δηάζηαζή ηεο), εζηίαζε ζηελ έλλνηα ηεο δνκήο σο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο, γη’ απηφ θαη επηδίσμε ηελ αλάιπζε ηεο γιψζζαο ζηα ειάρηζηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία ή 

κνλάδεο, ηα θσλήκαηα θαη ηα κνξθήκαηα (κε έκθαζε ζηε γισζζηθή κνξθή, αιιά ζηε ζπγρξνληθή 

δηάζηαζή ηεο). Πξφθεηηαη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζηνξηθνζπγθξηηηθήο γξακκαηηθήο, γηα κία ζαθψο 

κνξθνθξαηηθή γξακκαηηθή (ζπγθξηηηθά κε ηελ ελλνηνθξαηηθή παξαδνζηαθή γξακκαηηθή), ε νπνία θαη 
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αληηπξνζσπεχεη κία πεξηζζφηεξν παξσρεκέλε θαηάζηαζε ε νπνία, σζηφζν, θαηαιείπεη 

κέρξη θαη ζήκεξα κία «δνγκαηηθή» εκκνλή γηα θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ γισζζηθψλ 

ρξήζεσλ, θαηά απφιπην κάιηζηα ηξφπν, έηζη ψζηε λα εμππεξεηείηαη επηηπρψο ην «νλ» 

ηεο γιψζζαο (βι. ελδεηθηηθά Chapman 1986
. 
Holderer 1995

. 
Gaddy, Hall & Marzano, 

1996)
16

. Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα κία ππυηαπσική έθθξαζε ηεο ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο (σο αλακέλεηαη): 

 εζηηάδεη ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ γηα ηε κνξθή θαη δνκή ηεο γιψζζαο 

 ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα ξπζκίδεηαη ε νξζή ρξήζε ηεο 

πξφηππεο (γξαπηήο) γιψζζαο ή λφξκαο (ζε βάξνο ηεο πξνθνξηθήο) 

 δηεμάγεηαη κέζσ θαλφλσλ, θιηηηθψλ παξαδεηγκάησλ, πησηηθψλ ζρεκάησλ θαη 

άιισλ ηππνπνηεκέλσλ κεραληζηηθψλ ηερληθψλ (π.ρ. θαηά ην γξακκαηηθφ πξφηππν 

«ιέμε θαη παξάδεηγκα») 

 εζηηάδεη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ «κεξψλ ηνπ ιφγνπ» 

 θαιχπηεη γξακκηθά κία απζηεξψο πξνθαζνξηζκέλε δηδαθηέα χιε 

 ζηεξίδεηαη ζηελ κνλνκεξή πξνζθνξά κεηξήζηκσλ γλψζεσλ  

                                                                                                                                                 
θαζνξίδεη ηηο γξακκαηηθέο κνλάδεο θαη ηα επίπεδα γξακκαηηθήο, κε απζηεξψο κνξθνινγηθά θξηηήξηα θαη 

ηχπνπο. Βέβαηα, ε ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνύ δνκηζκνχ, παξά 

ην γεγνλφο φηη ν ακεξηθαληθφο δνκηζκφο απνηειεί ηνλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ ηχπν ηεο δνκηζηηθήο 

γξακκαηηθήο, επηηπγράλεη λα πεξάζεη απφ ηε ζηαηηθή πεξηγξαθή ζηε δηαπίζησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε δεκηνπξγηθή αλαπαξαγσγή ηνπο. Γεληθά κηιψλαο, φκσο, ε δνκηζηηθή 

γξακκαηηθή πεξηνξίδεηαη ζηε κεραληθή εμέηαζε ηεο κνξθήο ηεο γιψζζαο θαη ζηνπο γισζζηθνχο ηχπνπο, 

πεξηζζφηεξν, παξά ζην πεξηερφκελν θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπ κελχκαηνο. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο 

απηήο, κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία ηνπνζεηείηαη αλάκεζα 

ζηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή θαη ηε δνκηζηηθή γξακκαηηθή. Πξφθεηηαη γηα ζπκπέξαζκα πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηα αμηνπνηήζηκα, όζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή πξάμε ζηνηρεία ησλ γξακκαηηθψλ απηψλ. Ζ γελεηηθή-

κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή, αθνχ εμήιζε απφ ηελ έκθαζε πνπ απέδσζε ζην ξφιν ηεο ζχληαμεο, 

ζηξάθεθε πξνο κία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεκαζηνινγηθή ζεψξεζε ηεο πξνηαζηαθήο δνκήο. Σν γεγνλφο 

φηη ελδηαθέξεηαη, εθηφο απφ ηε κνξθή, γηα ηηο θαζνιηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο θαίλεηαη φηη ηε θέξλεη 

εγγχηεξα κε ηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» (βι. θαη παξαθάησ, Υπνζεκείσζε 19). Ο Μήηζεο 

(1988/1989), βέβαηα, θξίλνληαο ππφ κία άιιε νπηηθή ην ελ ιφγσ ζέκα, ζπζρεηίδεη ηε ζεσξεηηθή 

γξακκαηηθή κε ηε γελεηηθή-κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή, ιφγσ ηεο αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ησλ θαλφλσλ 

θαη αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο, γηα ηελ «ηαρχηεξε θαη ηζρπξφηεξε θαηάθηεζή ηεο (ζ. 143). 

Παξάιιεια, ζπζρεηίδεη ηελ πξαθηηθή γξακκαηηθή κε ηε δνκηζηηθή γξακκαηηθή, πξνθαλψο εμαηηίαο ηεο 

επηδίσμήο ηεο λα θαηαιήμεη ζε κία απηνκαηνπνηεκέλε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο, αιιά θαη, πηζαλφλ, γηαηί 

ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγηθή ζεσξία, φπσο πξνβάιιεη ηηο δπλακηθέο ζρέζεηο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

(Λεηηνπξγηθή ρνιή ηνπ Παξηζηνχ) ή θαη ηελ αμία ηνπ ζπγθείκελνπ (Λεηηνπξγηθή ρνιή ηνπ Λνλδίλνπ).]  

 
16

Ζ εκκνλή απηή βξίζθεηαη, ζχκθσλα κε ηε δπλακηθή πνπ ραξαθηεξίδεη ηα λεφηεξα γισζζνινγηθά 

πνξίζκαηα, ζε κία ζπλερψο θζίλνπζα πνξεία θαη ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο έλα κεκνλσκέλν 

θνηλσληνγισζζηθφ πξφβιεκα, κάιινλ, παξά σο κία «απζεληηθή» βηψζηκε  δηδαθηηθή πξφηαζε. 
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 πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαδεηγκαηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο 

 έρεη σο απνθιεηζηηθφ δεηνχκελν θαη ζθνπφ ην «γξακκαηηθώο νξζό». 

Ζ «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», άξα, ζηελ πξσηαξρηθή, φζν θαη αθξαία, 

κνξθή ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζθφιιεζε ζηε κειέηε θαη εμέηαζε κεκνλσκέλσλ 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, ε δηδαθηηθή πξάμε ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο κεραληθήο 

απνκλεκφλεπζεο θαη ηεο επαλάιεςεο. Παξάιιεια πξνσζεί, κε απφιπην ηξφπν, ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ ζπλάδεη κε ηνπο πιένλ δηαδεδνκέλνπο θαη θνηλά απνδεθηνχο 

γισζζηθνχο ηχπνπο, νη νπνίνη θαη θπξηαξρνχλ ζηα πξφηππα γξαπηά θαη ινγνηερληθά, σο 

επί ην πιείζηνλ, θείκελα.  

Γεληθά, ηα απζηεξψο γξακκαηηθνδηδαθηηθά κνληέια αθνινπζνχλ κία έληνλα 

θαλνληζηηθή ζηάζε έλαληη ηεο γιψζζαο, αθνχ πξνσζνχλ θαη επηβάιινπλ γισζζηθά 

πξφηππα, ζπλαξηήζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχλ ηηο γισζζηθέο ρξήζεηο, απνξξίπηνληαο σο 

εζθαικέλε θάζε απφθιηζε απφ ηηο επίζεκα θσδηθνπνηεκέλεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 

γισζζηθέο κνξθέο. 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ ππεξβνιή ζηελ νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ν άθξαηνο 

γξακκαηηθνθεληξηζκφο, δελ κπνξεί θαλείο λα παξαγλσξίζεη ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ έξεπλεο νη νπνίεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο 

αλσηεξφηεηαο (ή ηεο δηδαθηηθήο ζπνπδαηφηεηαο) ηεο ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ξεηήο ζπνπδήο ηεο δνκήο. Δξεπλεηέο, φπσο είλαη νη 

Dekeyser (1995), Robinson (1997), Doughty & Williams (1998
α
, 1998

β
), Norris & 

Ortega (2000) θαη Van Patten (2002), πνπ αλαθέξζεζαλ ήδε, ζηξάθεθαλ πξνο ηε 

ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ πξνεξρνκέλσλ απφ πεηξακαηηθή ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία 

νξηζκέλσλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη απνηειεζκάησλ πξνεξρνκέλσλ είηε απφ αδηδαθηηθή 

γξακκαηηθή θαηάζηαζε είηε απφ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο «απζόξκεηεο» παξαγσγήο, θαη όρη 

ζθόπηκεο κειέηεο, ησλ ππφ έκθαζε δνκψλ. Οη αμηνινγηθέο κεηξήζεηο ησλ εξεπλψλ 

απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ πξνθνξηθψλ θαη, θπξίσο, γξαπηψλ αζθήζεσλ, νη νπνίεο 

ππνθηλνχζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνο ηε ρξήζε ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, θαηά ηε δηάξθεηα έθαζηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Οη δηαθνξέο νη νπνίεο παξαηεξήζεθαλ ζην επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

70 

γλψζεο ππέξ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεδνκέλεο ζαθείο γξακκαηηθέο δηδαζθαιίεο, έλαληη 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε αδηδαθηηθέο ή δηαηζζεηηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο, 

δηακφξθσζαλ αλάινγα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία απηή, βέβαηα, απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 

(βι., γηα παξάδεηγκα, Doughty, 1991
.
 Scott, 1988, 1990

. 
Van Patten, 1990

. 
Van Patten & 

Cadierno, 1993), νη νπνίεο θαη επηθεληξψζεθαλ, παξνκνίσο, ζηελ επίδξαζε πνπ δχλαηαη 

λα έρεη ε εζηίαζε ζηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο θαη φξνπο ζην δηδαζθφκελν, φζνλ αθνξά 

ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε γπκλάζκαηα ξνπηίλαο ή/θαη αζθήζεηο παξαγσγήο ιφγνπ, ζπγθξηηηθά, 

ελλνείηαη, πξνο ηελ απιή έθζεζή ηνπ ζε ζπλζήθεο θπζηθήο επηθνηλσλίαο. Ηδηαίηεξεο 

κλείαο αμίδεη λα ηχρεη ην θνηλφ εχξεκα ησλ Van Patten (1990) θαη Doughty (1991) νη 

νπνίνη, εληζρχνληαο ηηο δηαθεξπγκέλεο ζέζεηο ηνπο γηα ηελ αλάγθε ζπνπδήο ηεο δνκήο, 

απνθαίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε ηαπηφρξνλε πξνζήισζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζηε 

κνξθή θαη ζην κήλπκα εζθαικέλα ζεσξείηαη σο κία απηνλφεηε ή απιή δηαδηθαζία, αθνχ 

πξναπαηηεί ηελ νξγάλσζε θαηάιιεινπ, πξνο ην ζθνπφ απηφ, δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ.  

Ζ ζε βάζνο κειέηε, σζηφζν, εξεπλψλ φπσο θαη νη πξναλαθεξζείζεο, αθήλεη λα 

δηαθαλνχλ θαη αδπλακίεο ζρεηηθέο κε ηε κεζνδνινγία πνπ (απηέο) αθνινχζεζαλ θαη 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη, ελ γέλεη, πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο είηε ηνπ 

πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο είηε ηνπ αληίζηνηρνπ γηα ηελ/ηηο νκάδα/εο ειέγρνπ 

πξνγξάκκαηνο. Καηαξρήλ, είλαη αμηνζεκείσηε ε πνηθηιία ησλ κνξθψλ πνπ πξνζέιαβε, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ απηψλ, ηφζν ε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» φζν 

θαη ε «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία». Γηα παξάδεηγκα, ε παξέκβαζε ράξηλ ηεο 

δνκήο ζηηο έξεπλεο ηνπ Scott (1988, 1990) πεξηιάκβαλε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο πξνέθππηε ε παξαγσγή ησλ δηδαθηέσλ γξακκαηηθψλ 

δνκψλ, ελψ ζηελ έξεπλα ησλ Van Patten & Cadierno (1993) ε δηδαζθαιία ησλ 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ έγηλε κέζσ άκεζεο κεηαγισζζηθήο αλάιπζεο αιιά θαη 

ηαπηφρξνλεο ζπκκεηνρήο ζε επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο κάζεζεο. Σελ ίδηα αλνκνηνκνξθία 

παξνπζηάδνπλ ηα παξάιιεια, πξνο ηελ παξέκβαζε, πξνγξάκκαηα. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Scott (1988, 1990), ε δηαηζζεηηθή αληίιεςε ηεο 

γξακκαηηθήο αληηπξνζσπεχεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο αθξφαζεο θαη θαηαλφεζεο 

ηζηνξηψλ, φπνπ εκπεξηέρνληαη νη δηδαζθφκελεο γξακκαηηθέο δνκέο, ελψ ν Dekeyser 
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(1995), ζηε δηθή ηνπ έξεπλα πνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Τπνινγηζηή, επηιέγεη ζθφπηκα ηε κε γλσζηνπνίεζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζηα ππνθείκελα ηεο έκκεζεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Δίλαη, 

ινηπφλ, εκθαλέο πσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εμαγσγή επίζεο δηαθνξεηηθψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα, κε ζπγθξίζηκσλ κεηαμχ ηνπο, 

απνηειεζκάησλ.  

Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ελφο πξνζδηνξηζκέλνπ ζπλφινπ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ 

πξνσζνχλ ηε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», φπσο θαη ηα παξαπάλσ, επηβάιιεη, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηξηψλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαη λα ειέγρνληαη, θαηά ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ απηήο ηεο 

ζεκαηνινγίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη είλαη: 

 ν βαζκφο δπζθνιίαο, θαη γεληθφηεξα ε «πνηφηεηα», ησλ ππφ έκθαζε γξακκαηηθψλ 

δνκψλ  

 ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο 

 ν δπλεηηθφο ηξφπνο αληαπφθξηζεο θάζε καζεζηαθνχ ζηπι πξνο ηηο (δχν) 

δηαθξηηέο θαηεπζχλζεηο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 

Αλ θαη νη παξαπάλσ παξάκεηξνη εξκελεχνληαη πνηθηινηξφπσο, ελδηαθέξνπζα 

είλαη ε γλσζηηθή εξκελεία ηνπο ε νπνία, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηε ζεηξά θαηαγξαθή ηνπο, 

δειψλεη φηη: 

 νη απιέο γξακκαηηθέο δνκέο δηδάζθνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα κέζσ 

γξακκαηηθνθεληξηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ελψ νη πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο 

γξακκαηηθέο δνκέο απαηηνχλ ζηξαηεγηθέο πξαθηηθνχ (πξαγκαηνινγηθνχ, δειαδή) 

ραξαθηήξα (Green & Hecht, 1992) 
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 ε κέηξεζε γλψζεο ε νπνία θαηεγνξηνπνηείηαη σο δεισηηθή επηθέξεη 

απνηειέζκαηα άιια απφ ηε κέηξεζε γλψζεο δηαδηθαζηηθήο κνξθήο (Multhaup, 

1997)
17

 

 ην αλαιπηηθφ/ελδνπξνζσπηθφ ζηπι κάζεζεο ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε 

«ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», ελψ ην ζπλζεηηθφ/δηαπξνζσπηθφ ζηπι 

κάζεζεο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» 

(Felder, 1995
. 
Mariani, 1996

. 
Schulz, 1996)

18
. 

Ζ έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο, θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ππφ ζπδήηεζε εξεπλψλ, 

παξά ηηο φπνηεο πξνζέζεηο ηνπο γηα αλάδεημε ηνπ ζεηηθνχ ξφινπ ηεο κεηαγιψζζαο ζηε 

γισζζηθή αγσγή θαη ηηο νξηζκέλεο πεξί ηνχηνπ πεηζηηθέο ελδείμεηο (Larsen Freeman, 

1988
.
 Larsen Freeman & Long, 1991

.
 Long, 1983

.
), εμαθνινπζεί, νπζηαζηηθά, λα 

ζπληεξεί ην δίιεκκα αλ πξέπεη λα δηδάζθεηαη ή φρη ε δνκή ηεο γιψζζαο, κε έληνλα 

γξακκαηηθνθεληξηθφ, ηνπιάρηζηνλ, ηξφπν. εκαληηθή, εμάιινπ, γηα ηελ έξεπλα πνπ 

ελδηαηξίβεη ζε ζέκαηα γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, αλεμαξηήησο ηεο θαηεχζπλζεο πνπ 

επηιέγεη λα ππνζηεξίμεη, είλαη ε ζηάζκηζε θαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ 

επηκέξνπο παξακέηξσλ ή κεηαβιεηψλ, εηδηθά φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί 

λα πξνζιάβνπλ ακθφηεξεο νη θαηεπζχλζεηο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή (Scott, 1990, ζ. 785). 

                                                 
17

Βι. ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηε δεισηηθή γλψζε θαη ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ζηελ Υπνζεκείσζε 8. Σνλίδεηαη φηη φιεο νη ζπλαθείο, κε ηε δεισηηθή θαη ηε 

δηαδηθαζηηθή γλψζε, αλαθνξέο αθνξνχλ ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο γισζζηθήο κάζεζεο, ε νπνία θαη 

ηέζεθε ζην πξνζθήλην κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ άζθεζε ζην 

ρψξν ηεο ζχγρξνλεο Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο Γισζζνινγίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεη άκεζα ηηο 

πιένλ ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθέο ηάζεηο κε ηε ζεσξία ηνπ θνλζηαθηηβηζκνχ ή δνκεηηζκνχ, ελψ νη 

κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρνιή ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ζηαδηαθά εγθαηαιείπνληαη, 

θαηεγνξνχκελεο γηα αλαρξνληζκφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. (Βι. επίζεο εθηελέζηεξν ζρνιηαζκφ ζην 

Τπνθεθάιαην 2.4.) 

 
18

Ζ «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», βάζεη ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζεκείνπ, νξίδεηαη, ζηα ζρεηηθά 

βηβιηνγξαθηθά απνζπάζκαηα [βι. ελδεηθηηθά Felder (1995)], σο «δηδαζθαιία εζηηαζκέλε ζηε κνξθή 

(δνκή)» («form-oriented grammar teaching»), ελψ ε «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη κε 

ηνλ φξν «γξακκαηηθή δηδαζθαιία εζηηαζκέλε ζηελ επηθνηλσλία» ή «επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία» («communication-oriented grammar teaching») (Βι. πεξηζζφηεξα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο ζην Τπνθεθάιαην 2.3, Δλφηεηα 2.3.1.) 
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2.3        Η «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία»
19

  θαη νη πξνεθηάζεηο ηεο 

                                                 

19
H «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», φπσο ήδε θαηαγξάθεθε ζηελ Υπνζεκείσζε 15 θαη  βάζεη ηεο  

φιεο ζεψξεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, είλαη κάιινλ ζρεηηθή κε ηε ζεσξία ηεο γελεηηθήο-κεηαζρεκαηηζηηθήο 

γξακκαηηθήο ηνπ Chomsky [(1965), βι. επίζεο Αitchison, 1992
.
 Κφηδηα & Δπζπκίνπ, 2001

. 
Lyons, 1970

.
 

Φηιηππάθε-Warburton, 2000)]. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ν θπζηθφο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο 

θαηέρεη κία ππνζπλείδεηε γισζζηθή γλψζε πνπ νινθιεξψλεηαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ θαηάθηεζε, 

έηζη, ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο γίλεηαη κέζσ ηνπ βηνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ θέξεη ην 

παηδί [«Language Acquisition Device (LAD)»] θαη ραξαθηεξίδεη εγγελψο ηελ πξνγισζζηθή θαηάζηαζή ηνπ. 

Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εμειηθηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηεο θαη ν φγθνο ησλ εηζεξρφκελσλ γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ηα φπνηα αλαπηπμηαθά 

γισζζηθά ιάζε ζπληζηνχλ απφδεημε ιαλζάλνπζαο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη κεηψλνληαη 

ζηαδηαθά κε ηε θπζηθή επαθή ηνπ παηδηνχ ζε πνηθίια γισζζηθά πεξηβάιινληα. Ζ ζεσξία ηνπ Chomsky 

επεξέαζε αλάινγα ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, θαη ζπλέβαιε ζηε κεηαηφπηζε απφ ηε ζεσξεηηθή πξνο ηελ 

πξαθηηθή δηδαζθαιία, θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960-1970. πγθεθξηκέλα, ε ζεσξία απηή ηέζεθε έλαληη ηνπ 

κνξθνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ακεξηθάληθνπ δνκηζκνχ, εηδηθά,  θαη, θαηαθξίλνληαο ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

αλεπαξθή πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο, επηδίσμε λα εξκελεχζεη ηελ παξαγσγή πξνηάζεσλ ζπλαξηήζεη 

κεηαζρεκαηηζηηθψλ λφκσλ ή θαλφλσλ (βι. ζρεηηθά Μήηζεο, 1995
.
 Μπακπηληψηεο, 1998

.
 Φηιηππάθε-

Warburton, 1992). Δπηπιένλ, απνηέιεζε ηε βάζε γηα έλα ζχλνιν κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε  δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο θαη σο δεχηεξεο/μέλεο. πγθεθξηκέλα ν Krashen (1981, 1982, 1984, 1985, 1992, 1993
α
, 1993

β
), 

ζηε δηθή ηνπ θηινζνθηθή πξφηαζε, φπνπ πεξηγξάθεη ηε/ην «ζεσξία/κνληέιν κεραληζκνχ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ» («the foreign/second language monitor theory/model»), αληηκεησπίδεη ηελ απόθηεζε ηεο γιψζζαο 

σο αλεμάξηεην ζχζηεκα απζφξκεηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα, δηαθξίλεη ηελ απόθηεζε απφ 

ηε κάζεζε ηεο γιψζζαο. Θεσξεί φηη ε κάζεζε ηεο γιψζζαο είλαη πξντφλ ηεο ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

πνπ νδεγεί ζηε ζπλεηδεηή γλψζε ησλ θαλφλσλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο («the acquisition-learning 

hypothesis»). Όπσο, φκσο δηαηείλεηαη, ην φπνην απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο δε 

κεηαβηβάδεηαη ζην επίθηεην ζχζηεκα θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη αλίθαλν λα ππνβνεζήζεη ζηελ απζφξκεηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο. Τπνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ε απφθηεζε ηεο γιψζζαο δελ έρεη ζρέζε  κε ηε ξχζκηζε θαη 

ηελ επηβνιή ηνπ «γξακκαηηθψο νξζνχ» θαη ακθηζβεηεί έληνλα, παξά ην φηη παξαδέρεηαη ηελ χπαξμή ηνπ, 

ην ξφιν ειέγρνπ ηεο γξακκαηηθήο νξζόηεηαο («the monitor hypothesis»), ζε ζρέζε κε απηή. Απνηέιεζκα 

ησλ ζεσξηψλ ησλ Chomsky θαη Krashen ππήξμε ε εθηίκεζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο σο πεξηηηήο θαη 

αρξείαζηεο δηαδηθαζίαο, κε δπλεηηθά επηδήκηεο ζπλέπεηεο, φπσο είλαη ε πξφζθιεζε θφβνπ ή/θαη 

απνζηξνθήο ζην δηδαζθφκελν, ε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ηε κάζεζε θ.ά. πκπεξαζκαηηθά, 

ινηπφλ, νη ζεσξίεο ησλ Chomsky θαη Krashen εηζεγνχληαη φπσο ε γξακκαηηθή θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα κε 

δηδάμηκα θαη κε δηδαθηέα γλσζηηθά αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε ακθηζβήηεζε ηεο χπαξμεο 

έκθπηνπ θαη θαζνιηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ιφγνπ θαη θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο [Slobin (1985) θαη 

McWhinney (1997), βι. επίζεο Καηή (1992) θαη Βνζληάδνπ (1995)]. Χο εθ ηνχηνπ, ν ίδηνο ν Chomsky 

(1981), αθνχ  θαηαλφεζε φρη κφλν ην ξφιν ηεο ζχληαμεο αιιά θαη ηελ αμία ηεο ζεκαζηνινγηθήο πηπρήο 

ηεο γιψζζαο, πξνρψξεζε ζε αλαζεψξεζε ηεο αξρηθήο ζεσξίαο ηνπ. Καηά παξφκνην ηξφπν, ν Krashen, ε 

ζεσξία ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίζηεθε σο πξνζσπηθή θαη αηεθκεξίσηε (ζεκειησκέλε θπξίσο ζε 

ζπγθερπκέλνπο/εο φζν θαη αδηεπθξίληζηνπο/εο φξνπο/έλλνηεο, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ απφθηεζε/κάζεζε ηεο γιψζζαο, βι. Baker, 2000, 2001
.
Δllis, 1990, 

1992
α
, 1992

β. 
Gregg, 1984

. 
Lightbown & Pienemann, 1993

.
 McLaughlin, 1987), επαλέξρεηαη ζην δήηεκα 

ηεο γξακκαηηθήο, γηα λα επαλαιάβεη κεξηθώο δηαθνξνπνηεκέλεο ηηο αξρηθέο απφςεηο ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο 

γξακκαηηθήο ζην ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα. Απνδέρεηαη, ινηπφλ, φηη ε ξεηή δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο κπνξεί λα εηζαρζεί επηπξόζζεηα, θαηά ην ζηάδην κίαο ήδε επαξθνχο απφθηεζεο ηεο γιψζζαο 

κέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο (Krashen, 1998). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επνκέλσο, ζπκθσλεί κε 

ζέζεηο επηθξηηψλ ηνπ, φπσο απηέο ησλ θαη Ellis (1985, 1994, 1997) θαη Rutherford (1987), φηη, δειαδή, ε 

κάζεζε ηεο γξακκαηηθήο είλαη εθηθηή ζε ζπλζήθεο θπζηθήο επηθνηλσλίαο (γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, π.ρ., 

ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ ζηνηρείνπ, φπσο είλαη ην άξζξν), νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ζπγθεηκεληθνχο 

αιιά θαη αηνκηθνχο παξάγνληεο. Ζ Ioup (2006), ζπδεηψληαο επηθξηηηθέο, έλαληη ηεο ζεσξίαο ηνπ Krashen, 

ζέζεηο παξαπέκπεη ζηνπο: α) Schwartz (1993), πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε κνξθνινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο 

πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά θαη β) Shriffrin & Schneider (1986) θαη McLaughlin (1990), νη νπνίνη 

δειψλνπλ πσο ηα φζα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ειάρηζηα ζηελ επηθνηλσλία, αιιά απνηεινχλ 
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Ζ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» πξνέθπςε, φπσο ήδε δηαθάλεθε, σο 

αληαπάληεζε ζηηο πξνηάζεηο ηεο «ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» γηα γλψζε ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ φξσλ ηεο γιψζζαο, θαη πξνέβαιε ηδηαίηεξα έληνλε αληίδξαζε θαηά 

φζσλ ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

(Hudson & Walmsley, 2005, ζ. 594). Έηζη, θαη κε βάζε κία αληίζεηε, ζε ζρέζε κε ηε 

«ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», ζεκεηνινγία, ε «πξαθηηθή γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία»:  

 ζηνρεχεη ζηελ εζσηεξίθεπζε ηεο δνκήο κέζσ ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

(ηεο θπζηθήο, δειαδή, επηθνηλσλίαο) 

 ζπζρεηίδεη ηε γξακκαηηθή γλψζε κε ηηο δηαδηθαζίεο (θαη ηηο δεμηφηεηεο) ηνπ 

δηαβάζκαηνο (θαη ηνπ γξαςίκαηνο) 

 ηνπνζεηεί ηελ εζηία δηδαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην επηθνηλσληαθφ κήλπκα (θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ) θαη φρη ζηε κνξθή / δνκή (ζηνπο γισζζηθνχο, δειαδή, ηχπνπο) 

 επηρεηξεί ηε δηαπινθή ησλ γξακκαηηθψλ θαη ησλ ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

 είλαη επέιηθηε φζνλ αθνξά ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

 δηαηείλεηαη φηη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθψλ θαλφλσλ είλαη αρξείαζηε (εηδηθά 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, φπνπ ε χπαξμε 

εζσηεξηθεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ηε θσλνινγηθή, κνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή 

πηπρή ηεο γιψζζαο είλαη δεδνκέλε) 

                                                                                                                                                 
κέξνο ηεο απαηηνχκελεο γξακκαηηθήο γλψζεο, ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζνρήο θαη άζθεζεο. εκεηψλεηαη, 

πεξαηηέξσ, φηη ε «ζεσξία ηεο θαηάθηεζεο κίαο γλσζηηθήο δεμηφηεηαο» («acquisition of a cognitive skill») 

ηνπ McLaughlin (1987) έζεζε νπζηαζηηθά ηέξκα ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ δχλαηαη λα έρεη ε 

ηππηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, ε νπνία πξνβάιιεηαη σο «κέηξν» απφδνζεο ινγηθήο έκθαζεο ζηηο 

επηθνηλσληαθέο αζθήζεηο, απνδεηθλχνληαο φηη, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ελέρεη ν θίλδπλνο ηππνπνίεζεο 

ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο ησλ εηζξνψλ-πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ ζχζηεκα. εκεηψλεηαη, 

ηέινο, φηη, παξά ηελ θξηηηθή πνπ δέρζεθαλ θαηά θαηξνχο νη απφςεηο ηνπ Krashen,  ε ζπκβνιή ηνπ ηδίνπ θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζηνλ επηθνηλσληαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, αλ θαη φρη 

απνιχησο άκεζε, απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο (βι. ελδεηθηηθά Dulay, Burt & Krashen, 1982
.
 Krashen 

& Terell
.
1983

. 
Terell, 1991).  Βι. θαη Τπνθεθάιαην 2.3, Δλφηεηα 2.3.1. 
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 έρεη σο απνθιεηζηηθφ δεηνχκελν θαη ζθνπφ ην «επηθνηλσληαθώο νξζό», ην νπνίν 

θξίλεη κε βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνδεθηφηεηά ηνπ ζε δεδνκέλεο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. 

 ελδηαθέξεηαη γηα ην «δένλ» ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. 

Τπφ ηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, αλαθέξνληαη αθνινχζσο παξαδείγκαηα απφ 

εξεπλεηηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο, ζρεηηθέο κε ηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», νη 

νπνίεο θαη ππνγξακκίδνπλ, αληίζεηα απφ ηε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», φηη ε 

γισζζηθή αγσγή επσθειείηαη πξαγκαηηθά, φηαλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηεο 

γιψζζαο εμαηξείηαη ε ζπζηεκαηηθή ζπνπδή ηεο δνκήο (Van Gelderen, 2006). 

Ζ άπνςε απηή έρεη ππνζηεξηρζεί θαη’ επαλάιεςε θαη κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν θαη ζην παξειζφλ. Παιαηφηεξεο έξεπλεο, φπσο ησλ Tordoir & 

Wesdorp (1979) θαη Hillocks (1984), νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζε ηξφπνπο βειηίσζεο 

ηεο ζπγγξαθηθήο δεμηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

ζηε κεηξηθή γιψζζα, θαη αμηνιφγεζαλ πνηθίια δείγκαηα ηνπ ζπγγξαθηθνχ ηνπο 

πξντφληνο, δελ ειαρηζηνπνίεζαλ απιψο αιιά εθκεδέληζαλ ην ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε κνξθνζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο γιψζζαο, αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ 

παξάκεηξν. πγθεθξηκέλα, νη Tordoir & Wesdorp (1979) ππνζηήξημαλ φηη νη ιεγφκελεο 

«άκεζεο δηδαζθαιίεο», πνπ πεξηιάκβαλαλ δηάβαζκα θαη γξάςηκν θαη θαζφινπ 

γξακκαηηθέο αλαθνξέο, απνδείρζεθαλ αλψηεξεο απφ ηηο γξακκαηηθνθεληξηθέο 

δηδαζθαιίεο. Ο Hillocks (1984) θαηέιεμε φηη ε παξαδνζηαθή γξακκαηηθή απνδεηθλχεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεξε απφ νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο δηδαζθαιία θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

δελ έρεη θακία απνιχησο καζεζηαθή αμία. ην ίδην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη κεηέπεηηα 

έξεπλεο, φπσο απηέο ησλ Holden (1994) θαη Hillocks (1995), πνπ επέλδπζαλ ηδηαίηεξα 

ζηελ άπνςε φηη ν δηδαζθφκελνο, ν νπνίνο είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί ήδε  κέζσ ηεο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, δελ έρεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν λα αλακέλεη απφ ηηο 

νπνηεζδήπνηε εηδηθέο γξακκαηηθέο δηδαθηηθέο εκθάζεηο. Οη Hammond (1988), Winitz 

(1996) θαη Lally (1997), επίζεο, πξνβάιινπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ησλ θπζηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ γισζζηθήο κάζεζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη νη θαηαζηάζεηο 

απηέο δηαζθαιίδνπλ ζην δηδαζθφκελν ηφζν ηελ απαηηνχκελε γξακκαηηθή γλψζε φζν θαη 

ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα επηθνηλσλία.  
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Δξεπλεηέο, ηέινο, φπσο νη Van Gelderen, Couzijn & Hendrix (2000) θαη Van 

Gelderen & Oostdam (2002, 2005) πξνβιεκαηίδνπλ, γηα πνιινζηή θνξά, θαηά πφζν 

ελδείθλπηαη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία πνπ απνζθνπεί ζηε γλψζε ηεο γξακκαηηθήο ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο, εθφζνλ κπνξεί λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζεκαζίαο απηήο ηεο γλψζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο, κέζσ ζρεηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Γεληθφηεξα, ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ φπσο νη παξαπάλσ, πνπ εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο σο θαζνξηζηηθή παξάκεηξν ηνπ επηπέδνπ ηεο γξακκαηηθήο 

γλψζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε πσο πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο κέζσ ηεο γισζζηθήο ρξήζεο (ρσξίο 

ηδηαίηεξε, δειαδή, δηδαζθαιία), έρνπλ λα επηδείμνπλ θαη αληίζηνηρα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

Χζηφζν, φπσο θαη θαηά ηελ παξνπζίαζε εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο «ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο», έηζη θαη απφ ηε 

δεδνκέλε παξνπζίαζε (θαζψο θαη ηελ φιε θξηηηθή πξνζέγγηζή ηεο), πξνθχπηνπλ, 

αλακελφκελα, παξφκνηνη πξνβιεκαηηζκνί, ζρεηηθνί κε ηηο εηεξνγελείο εξκελείεο θαη 

κνξθέο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη νη δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο γξακκαηηθήο, σο 

κεηαβιεηέο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, είηε γηα ζθνπνχο παξέκβαζεο είηε γηα ζθνπνχο 

ζχγθξηζεο θαη ειέγρνπ. 

Δθηφο, φκσο, απφ ην γεγνλφο απηφ, αξθεηέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ εληάζζνληαη ζηε 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ξφινπ ηεο «πξαθηηθήο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξεζνχλ γηα κεζνδνινγηθή 

αλεπάξθεηα, ιφγσ πεξηνξηζκψλ πνπ νθείινληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ηηο ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, πξνθαιεί εξσηεκαηηθά θαηά 

πφζν κία έξεπλα πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία θαζαπηή, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη καζεζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο φπσο είλαη ε παξαγσγή θαη ε νξγάλσζε ηδεψλ, 

ε επαλεμέηαζε θαη βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ θηι. [βι. ελδεηθηηθά Hayers & 

Flower (1980) θαη  Bereiter & Scardamalia (1987)] ελδείθλπηαη λα είλαη απνθιεηζηηθά 

εζηηαζκέλε ζηε γισζζηθή δνκή, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία αθνξά, άκεζα ηνπιάρηζηνλ, 
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ηε καθξνδνκή ηνπ θεηκέλνπ. Δμάιινπ, εξσηεκαηηθά πξνθαιεί θαη ε πξνθχπηνπζα ζέζε 

θαηά πφζν ζε κία απνπιαηζησκέλε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κπνξεί λα ειεγρζεί, θαη λα 

αμηνινγεζεί, ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ ηεο γιψζζαο, αθνχ ν ζπγγξαθέαο-

ππνθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη βαζηθά ειεχζεξνο λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε δνκέο 

ζπλάδνπλ κε ηηο πξνζσπηθέο ηδέεο ηνπ θαη φρη κε ηηο γξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ιφγνπ πνπ 

παξάγεηαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ ή/θαη ηαμηλνκείηαη ζε 

νξηζκέλν θεηκεληθφ είδνο. 

ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ επηθπιάμεσλ
20

 θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξνζηεζεί θαη ην 

γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε λεφηεξεο ζρεηηθέο αληηιήςεηο, ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν (σο 

κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίεο) δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν κάζεζεο ηεο 

γξακκαηηθήο
21

, αθνχ κία ηέηνηα παξαδνρή ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε, θαη θαηά ζπλέπεηα 

ππνβαζκίδεη, ηε ρξεζηηθή αμία ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ ρξεζηηθφηεηα, άιισζηε, 

ηεο γξακκαηηθήο εμσηεξηθεχεηαη σο επηηπρήο ρξήζε ησλ κεκαζεκέλσλ γισζζηθψλ 

δνκψλ, κε ηξφπν πνπ λα έρεη λφεκα γηα ην δηδαζθφκελν θαη φρη σο απιή κεηαθνξά ησλ 

άγλσζησλ ή νιηγφρξεζησλ δνκψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα αλαγλσζηηθφ θείκελν, 

ζε πεξηνξηζκέλσλ «δπλαηνηήησλ» γξαπηέο αζθήζεηο νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηεο 

αλαγλσζηηθήο πξάμεο [Myhill, 2005, βι. επίζεο Scott & Randall (1992)]. Σν γεγνλφο 

απηφ έρνπλ επηζεκάλεη, επίζεο, θαη νη Van Gelderen & Oostdam (2002, 2005) πνπ, αλ 

θαη ππνζηεξηθηέο ηεο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο», δηακνξθψλνπλ, κέζσ ηεο 

εκπεηξηθήο κεζφδνπ, ηε δηθή ηνπο ζέζε. Βάζεη ηεο ζέζεο απηήο, ε ηζρπξή ζρέζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηηθψλ δνκψλ κε ζπγθεθξηκέλα θείκελα, ε νπνία θαη έρεη σο 

                                                 
20

Δλλνείηαη φηη νη επηθπιάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ελ ιφγσ κεζνδνινγηθέο αλεπάξθεηεο εξεπλψλ πνπ 

θηλήζεθαλ ππέξ ηεο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» έρνπλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ πιαίζην 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη θξηηηθήο, ίδηα ηζρχ θαη ζηελ πεξίπησζε εξεπλψλ πνπ ηίζεληαη ππέξ ηεο «ζεσξεηηθήο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο», θαη αληίζηξνθα. (Δπηζεκαίλεηαη, επηπιένλ, ε ζθφπηκε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«κάζεζε» ζηελ πεξίπησζε ηεο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ φξνπ 

«δηδαζθαιία» ζηελ πεξίπησζε ηεο «ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο».) 

 
21

Γηα ηελ εμ αληηζέηνπ άπνςε, φηη δειαδή ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν 

κάζεζεο ηεο γξακκαηηθήο, βι. Elley (1991) θαη Krashen (1993
γ
, 2000), φπσο θαη άιιεο ζπλαθείο αλαθνξέο 

πνπ πξνεγήζεθαλ]. 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

78 

απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπο ζε ππεξπξνηαζηαθφ
22

 επίπεδν, πξέπεη λα 

απνηειεί ηνλ πξννξγαλσηή θάζε γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. 

Καηαιήγνληαο ππνζηεξίδεηαη φηη φιεο νη παξαπάλσ αλαθνξέο ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ κε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε πξαθηηθή γξακκαηηθή, 

κεηαιιαζζφκελε θαη ππεξβαίλνληαο ηα φξηα κίαο απιήο δηδαθηηθήο θαηεχζπλζεο πνπ 

ζπιιεηηνπξγεί παξάιιεια κε άιιε/εο, πξνρψξεζε ζε πιήξε εμαίξεζε ή θαηάξγεζε ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο απφ ην ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο 

νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε κίαο απνιχησο αληηγξακκαηηθήο κέρξη α-γξακκαηηθήο 

ηάζεο
23

, θαηά ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν κε βάζε ηνλ νπνίν ε ζεσξεηηθή γξακκαηηθή 

εηζήγαγε ηελ απζηεξά παξαδνζηαθή γξακκαηηθνθεληξηθή ηάζε ζην επξχηεξν πιαίζην 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο
24

. Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα ηηο δχν αθξαίεο εθδνρέο 

εθαξκνζκέλεο «πξαθηηθήο» θαη, αληίζηνηρα, «ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο», νη 

νπνίεο ζπληζηνχλ, ηαπηφρξνλα, ηελ ελδεηθηηθή έθθαλζε ηεο κεηαμχ ηνπο αληηπαιφηεηαο, 

θαζψο θαη ηελ θχξηα αηηία γηα ζρεηηθέο κε ην «γξακκαηηθφ δήηεκα» αληηπαξαζέζεηο, 

αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ήδε.  

Δπηπιένλ, φκσο, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζε ζρέζε, θπξίσο, κε ηελ 

«πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία», αθήλεη λα δηαθαλεί φηη ε αξρηθή, ηνπιάρηζηνλ, 

πξνζπάζεηα γηα κεηαθίλεζε απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηε κεηαγιψζζα θηλήζεθε ζε δχν 

βαζηθά εξεπλεηηθέο πεξηνρέο. Ζ κία δηαθξίλεηαη γηα ηνλ επηθνηλσληαθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο γξακκαηηθήο θαη ε άιιε δειψλεη ζπλαθήο κε ηε δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε (ή 

πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο) παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ
25

. Οη πεξηνρέο απηέο, δειαδή, 

                                                 
22

εκεηψλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηνλ φξν «ππεξπξνηαζηαθφο», πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεη πνηθίινπο άιινπο 

γισζζνδηδαθηηθνχο φξνπο, φπσο: «επίπεδν» (ππεξπξνηαζηαθό επίπεδν), «δνκή» (ππεξπξνηαζηαθή δνκή), 

«ζρέζεηο» (ππεξπξνηαζηαθέο ζρέζεηο), «ζχλνια» (ππεξπξνηαζηαθά ζύλνια), «ζεκαζία» (ππεξπξνηαζηαθή 

ζεκαζία), ν Μπακπηληψηεο ζεσξεί σο νξζφηεξε ηε ρξήζε ησλ φξσλ «δηαπξνηαζηαθφο»/«θεηκεληθφο», νη 

νπνίνη θαη θαηαδεηθλχνπλ εκθαλέζηεξα ηελ «κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, θαη ηεο έξεπλαο, ησλ 

ζχγρξνλσλ γισζζνιφγσλ απφ ηελ πξφηαζε […] ζην θείκελν» (1991, ζ. 222). ηελ παξνχζα, φκσο, 

δηαηξηβή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηδεηά ν πιένλ ζπρλφρξεζηνο φξνο «ππεξπξνηαζηαθφο». 

 
23

Βι. θαη Υπνζεκείσζε 19.  

 
24

Βι. αλαθνξέο γηα ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθνθεληξηθή δηδαζθαιία ζην Τπνθεθάιαην 2.2.  

25
εκεηψλεηαη, πξνθαηαξθηηθά, φηη, ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ε δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ζεσξία ηεο 

Οιηθήο Γιψζζαο, αλαθέξεηαη θαη σο «νιηζηηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε» (βι. ζρεηηθά θαη Τπνθεθάιαην 
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αθνξνχλ έξεπλεο φπνπ ε ζπνπδή ηεο δνκήο εμεηάδεηαη ζπλαξηήζεη επηθνηλσληαθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ζπγγξαθηθήο πξάμεο, αληίζηνηρα. 

Δίλαη βέβαηα απηνλφεην πσο πέξα απφ ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ε 

επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε γξακκαηηθή θαη ε πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ γηα ζθνπνχο έξεπλαο (σο πεηξακαηηθέο, ελλνείηαη, παξεκβάζεηο), 

ζπληζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ ιεηηνχξγεζαλ (ή επηδίσμαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ) θαηαιπηηθά γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηε «ζεσξεηηθή» 

θαη ηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία»
26

. 

2.3.1 Η επικοινωνιακά πποζαναηολιζμένη γπαμμαηική διδαζκαλία
27

 

Ζ επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζεκειηψλεηαη 

ζηελ ηδέα φηη νη γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ρξεηάδεηαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, γηα λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο. Ζ πνηθηιία, κάιηζηα, ησλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα εκπιαθεί ν δηδαζθφκελνο, θαηά ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, ζπληζηά 

εληζρπηηθφ παξάγνληα πξνο ην ζθνπφ απηφ [βι. Hood (1990) θαη Storti (1990)].  

Ζ πεξίπησζε απηή, βάζεη πξνεγνχκελσλ αλαθνξψλ θαη ζρνιίσλ, απηνδειψλεηαη 

σο πξνζπάζεηα φρη γηα θαηάξγεζε ηεο γξακκαηηθήο αιιά γηα κεηαθίλεζή ηεο απφ ηελ 

πξνηαζηαθή ζηελ ππεξπξνηαζηαθή δνκή θαη νξγάλσζή ηεο, αλάινγα κε ην ζπγθείκελν ή 

ηα ζπκθξαδφκελα (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ ελδνγισζζηθνχ θαη ηνπ εμσγισζζηθνχ 

πεξηβάιινληνο). Ππξεληθή ζέζε ζηε δεδνκέλε πξνζπάζεηα θαηέρνπλ, επίζεο, ν ζηφρνο 

θαη ην κήλπκα επηθνηλσλίαο, ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ην πεξηερφκελν θαη 

                                                                                                                                                 
2.3, Δλφηεηα 2.3.2, φπσο επίζεο Τπνθεθάιαην 2.5). ηε ζπλέρεηα, θπζηθά, πξνέθπςε σο αληίδξαζε πξνο 

ηνλ απζηεξά γλσζηηθφ θαη «αηνκηθφ» ραξαθηήξα ηεο «νιηζηηθήο-δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο» ε 

«θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε», γηα ηελ νπνία γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ζην Τπνθεθάιαην 2.8.   

26
Ζ γεθχξσζε απηνχ ηνπ ράζκαηνο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο κίαο δηαιεθηηθήο ηάζεο 

αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή θαη ζηελ πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία, ε νπνία εκθαλίζηεθε θαη εμειίρζεθε 

ζηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980-1990. 

 
27

Δλλνείηαη φηη ε επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε γξακκαηηθή δηδαζθαιία είλαη κέξνο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν εθηελέζηεξνπ ζρνιηαζκνχ ζην Τπνθεθάιαην 

2.7. 
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ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε γξακκαηηθή γλψζε (Hassan, 2001). 

Δπνκέλσο, θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα, ε επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε γξακκαηηθή 

ηίζεηαη εθηφο ηεο θαηάζηαζεο πφισζεο ζηελ νπνία είραλ νδεγήζεη νη ππεξβνιέο, ράξηλ 

ηεο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο»
28

. Βαζηθή, βέβαηα, πξνυπφζεζε, γηα λα 

ηζρχζεη κία νξζνινγηζηηθήο κνξθήο επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

ίδηαο, θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, λα ρεηξηζηνχλ θαη λα αληηθξνχζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηπρφλ παξαλνήζεηο γχξσ απφ ην ζέκα απηφ [φπσο, γηα παξάδεηγκα, φηη ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία δελ απαηηεί, θαη’ αλάγθελ, απφιπηε γξακκαηηθή νξζφηεηα, βι. ζρεηηθά 

Thompson (1996)], νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ θνηλσληνγισζζνινγηθέο θαη, θπξίσο, 

ςπρνγισζζνινγηθέο επηξξνέο
29

. Ζ γξακκαηηθή δηδαζθαιία απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα αλνηθηφ κνληέιν έληαμεο ηεο γισζζηθήο δνκήο ζε κία 

επηθνηλσληαθή δηδαθηηθή θαηάζηαζε, φπνπ ηα γισζζηθά ζηνηρεία δηδάζθνληαη κε 

ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή άζθεζε θαη ρξήζε ζε πνηθίιεο/α πεξηζηάζεηο ή πεξηβάιινληα 

επηθνηλσλίαο.  

Σαπηφρξνλα, θαη ελψ ζπλεθηηκάηαη σο κία απφ ηηο κνξθέο ηηο νπνίεο πξνζέιαβε ε 

πξαθηηθή γξακκαηηθή, ε επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε γξακκαηηθή ηείλεη λα 

απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ζπλδπαζηηθήο θαηεχζπλζεο, ε νπνία 

επηρεηξεί λα δψζεη παξάιιειε έκθαζε ζηε δνκή θαη ζην κήλπκα ηφζν θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο [βι. Lowe (2000) θαη Boas (2001)] φζν θαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο [βι. Fulcher (2000) θαη Airola (2001)]. Απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 

                                                 
28

Βι. Υπνζεκείσζε 19. Δπίζεο, γηα ηελ «απνθαηάζηαζε» ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη  ε 

επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε γξακκαηηθή, βι. ελδεηθηηθά Krashen & Terrell (1983) θαη Terrell (1991), 

ν νπνίνο δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε επίδξαζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο κφλν κέζσ ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο είλαη δπλαηφ λα γίλεη αληηιεπηή θαη λα απνβεί σθέιηκε. Χο γλσζηφ, ε ζηξνθή 

πξνο ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε δεκηνχξγεζε ηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη ε γξακκαηηθή ηίζεηαη εθηφο 

πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο, γη’ απηφ θαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε θαηεγνξήζεθε επαλεηιεκκέλα γηα 

ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο γξακκαηηθήο [βι. Nassaji (1999) θαη Kwolek (2000)].  Αληίζεηα πξνο ηηο φπνηεο 

θαηεγνξίεο, ε ζηξνθή απηή έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνπζα θαη θαηαλνεηή γηα ην δηδαζθφκελν, κεηαζέηνληαο ην θέληξν βάξνπο ηεο απφ ηελ 

απνπιαηζησκέλε ζπνπδή ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ («focus on forms») ζηε ζπνπδή ηεο δνκήο εληφο 

πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο («focus on form»), φπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεηαη απφ ην Long (1991) θαη 

ππνζηεξίδεηαη ελζέξκσο απφ ηνπο White (1991) θαη Green & Hecht (1992).  

29
Έηζη, ην γεγνλφο φηη ε γξακκαηηθή ηθαλφηεηα ζπληζηά κέξνο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο δελ απνηειεί 

ζήκεξα επηρείξεκα γηα πεξηνξηζκφ ή ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. Αληίζεηα, 

ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο. Βι. πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ππφ αλαθνξά φξσλ ζην 

Τπνθεθάιαην 2.7. 
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απηνχ είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο σο 

ππνθαηεγνξίαο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, έηζη ψζηε ν δηδαζθφκελνο λα είλαη ζε 

ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο γισζζηθέο δνκέο ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο 

θαη επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ [βι. Bachman (1990, ζ. 84, 87, 100)], γεγνλφο ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε πξφβιεκα πνπ δηεξεπλά ε δηαηξηβή. 

Oη Skehan (1996) θαη Lightbown (1991, 1998) επηθαινχληαη ηελ αλάγθε γηα 

δηαπινθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ θνηλσληθή εμσγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο ε νπνία, ελψ επηηξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη ε δνκή, ηαπηφρξνλα 

απνηξέπεη ηελ αλαβίσζε παξσρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο (π.ρ. ηελ απνζηήζηζε 

θαλφλσλ). Άμην ιφγνπ είλαη ην εξεπλεηηθφ εχξεκα φηη ην κνξθνζπληαθηηθφ ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην ζεκαζηνινγηθφ, επνκέλσο ε εζηίαζε ζηε δνκή εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ είλαη δηδαθηηθά πξφζθνξε θαη σθέιηκε 

(Skehan, 1998)
30

. 

Γηα ηελ επηζηεκνληθή ζεκειίσζε, επίζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζρεηηθέο έξεπλεο, φπσο απηέο ησλ Kowlan & Swain (1994), Fotos (1994) θαη Swain 

(1998), κέζσ ησλ νπνίσλ πξνέθπςε φηη ε νξγάλσζε επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

βειηίσζε ζεκαληηθά ην επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

απνδνρή ηνπ γισζζηθνχ ιάζνπο απνηέιεζε κέξνο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, νη 

νπνίεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ δνκψλ ζε 

απζεληηθέο ή πιαζκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο (φπσο είλαη ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ, ε αθήγεζε κίαο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο, ε εηνηκαζία κίαο πξφζθιεζεο κε 

ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε, ε εθηέιεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ), κε ζθνπφ, εθάζηνηε, ηελ 

απνηειεζκαηηθή (θεηκεληθή) επηθνηλσλία. 

Έξεπλεο φπσο θαη νη παξαπάλσ αλάγνπλ ην επηθνηλσληαθφ κήλπκα ζε δηδαθηηθφ  

ζηφρν-απνηέιεζκα, ηθαλφ λα δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο γξακκαηηθήο 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ επξήκαηνο απηνχ κε ην θνηλφ εχξεκα ησλ Van Patten (1990) 

θαη Doughty (1991) φηη «ε ηαπηφρξνλε πξνζήισζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζηε κνξθή θαη ζην κήλπκα 

εζθαικέλα ζεσξείηαη σο κία απηνλφεηε ή απιή δηαδηθαζία, αθνχ πξναπαηηεί ηελ νξγάλσζε θαηάιιεινπ, 

πξνο ην ζθνπφ απηφ, δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ» (βι. Τπνθεθάιαην 2.2). 
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δηδαζθαιίαο, ζε αληίζεζε κε παξαδνζηαθέο ή ππέξκεηξα πξννδεπηηθέο (ξηδνζπαζηηθέο) 

πξνζεγγίζεηο [βι. Allen (1983) θαη Stern (1992)]. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο γξακκαηηθήο, ε επηκνλή γηα 

ηαπηφρξνλε έκθαζε ζην κήλπκα θαη ζηε κνξθή / δνκή ηεο γιψζζαο κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο γηα ηε γιψζζα κέζσ ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο (βι. 

ζρεηηθά Harley, 1998
. 

Harley & Swain, 1985
. 

Lightbown & Spada, 1990
.
 Neuleib & 

Brosnahan, 2001
. 
Spada & Lightbown, 1993)

31
. Υαξαθηεξηζηηθφ δε είλαη ην γεγνλφο φηη ν 

Δllis, ζηνλ νπνίν έγηλε ήδε αλαθνξά, έδσζε ην επηζηεκνληθφ παξφλ ηνπ ζην 

γισζζνδηδαθηηθφ ρψξν αξρηθά ππνζηεξίδνληαο έληνλα ηελ απνθιεηζηηθή εζηίαζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην κήλπκα (1992), γηα λα ηεζεί, ζηε ζπλέρεηα, ππέξ ηεο 

επηθνηλσληαθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο (2002), θαη ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζπλδπαζκνύ: γισζζηθή δνκή-γισζζηθή ρξήζε (2002)
32

. 

2.3.2     Η γπαμμαηική διδαζκαλία ζηο πλαίζιο ηηρ ζςγγπαθικήρ ππάξηρ 

Ζ γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζην πιαίζην ηεο ζπγγξαθηθήο πξάμεο πξνζδηνξίδεηαη, 

φπσο πξνεγνπκέλσο δηεπθξηλίζηεθε, κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηνπο εκθαλείο ζπζρεηηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ηεο γξακκαηηθήο ζηελ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζία.  
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Οη εξεπλεηέο απηνί πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ επηδίσμαλ λα απνδείμνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελνπνίεζεο ησλ γξακκαηηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ ζην γισζζηθφ 

κάζεκα, κε ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνχο ηξφπνπο, ζε κία πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηνπ παξάγνληα 

«κήλπκα» έλαληη ηνπ παξάγνληα «δνκή» [βι. ζρεηηθά Nassaji (1999)]. ηελ ίδηα θαηεγνξία εξεπλεηψλ 

πεξηιακβάλνληαη, ζπκπιεξσκαηηθά, θαη νη αθφινπζεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: Fotos & Ellis (1991), Ellis 

(2001
α
, 2001β, 2002), Fotos (2001), Williams (2001) θαη Wilson (2005). Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ 

ηεο γξακκαηηθήο, βάζεη ηνπ ζηφρνπ ηεο επηθνηλσλίαο είλαη θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ εξεπλεηηθψλ απηψλ 

έξγσλ θαη ζρεηηθφο κε ην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα.  

 
32

Βι. Υπνζεκείσζε 19. Δπίζεο, βι. Ellis & Gaies (1998) νη νπνίνη, κε απνδερφκελνη ηελ παξαδνζηαθή 

γξακκαηηθή αιιά θαη αξλνχκελνη ηελ θαηάξγεζε ηεο γξακκαηηθήο, εηζεγνχληαη ηελ αλαθαιππηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο («grammar-discovery approach»), κε επηθνηλσληαθά λνεκαηνδνηεκέλνπο 

ηξφπνπο. 
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Ζ πξνζέγγηζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ
33

 θαη πξνσζεί ηελ νιηζηηθή-δηαδηθαζηηθή επηηέιεζε ηεο ζπγγξαθηθήο 

πξάμεο νδήγεζε, θαηαξρήλ, ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο δνκήο [βι. Krapels (1990) 

θαη Myles (2002)]. ηε ζπλέρεηα, φκσο, ζηξάθεθε ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ ππνβνιή 

«ζεξαπεπηηθψλ» πξνηάζεσλ πνπ επηδίσμαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ην θχξνο ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζε κία ζχλζεηε, κε γξακκηθή, 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ιφγνπ. 

Γεδνκέλεο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ σο δηαδηθαζίαο κε 

γλσζηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα, δεκηνπξγήζεθε έλα «ξεπζηφ» ζχζηεκα 

πξνηεξαηνηήησλ ην νπνίν θαη πεξηιάκβαλε, αθελφο, ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο 

ζηαδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
34

 θαη, αθεηέξνπ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δηά ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο είλαη 

ζεκαληηθέο, εθφζνλ εμαξηνχλ θαη θαζνξίδνπλ, αλάινγα, ηα θξηηήξηα, ζπλαξηήζεη ησλ 

νπνίσλ ην εθάζηνηε ζπγγξαθηθφ πξντφλ επαλεμεηάδεηαη θαη βειηηψλεηαη (βι. ελδεηθηηθά 

Fitzgerald, 1987
. 
Graves, 1983

. 
Myles, 2002

. 
Sengupta, 2000

.
 Zamel, 1982).  

Ζ γξακκαηηθή ηέζεθε, πξνγξακκαηηθά, εθηφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Με βάζε ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο 

ηεο δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο, ην θξηηήξην ηεο γξακκαηηθήο νξζφηεηαο ζεσξείηαη 
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Οη ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο επηκεξίδνληαη: α) ζε γλσζηηθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν δηδαζθφκελνο είλαη 

ηθαλφο λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα παξαρζεί έλα θείκελν, ηελ παξαγσγή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θεηκελνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ηδεψλ, ηελ επαλεμέηαζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ παξήρζε (Hayes & Flower, 1980) θαη β) ζε 

επηθνηλσληαθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν δηδαζθφκελνο είλαη ηθαλφο λα αλαθαιχπηεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ην 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ παξάγνληεο φπσο είλαη ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ν αλαγλψζηεο, ν ζπγγξαθέαο, 

θαη ην ππφ αλάπηπμε ζέκα (Johns, 1990). Οη ζπγγξαθηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο εθιακβάλνπλ ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ σο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη νη αληίζηνηρεο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο σο δηαδηθαζία πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο, κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία. ην ζχλνιν ηεο, φκσο, ε 

νιηζηηθή-δηαδηθαζηηθή επηηέιεζε ηεο ζπγγξαθηθήο πξάμεο έδεημε φηη «πάζρεη», ζε θάπνην βαζκφ, ιφγσ ηεο 

βαξχηεηαο πνπ απέδσζε ηφζν ζην γλσζηηθφ παξάγνληα φζν θαη ζηνλ αηνκηθηζηηθφ/εγσθεληξηθφ, σο επί ην 

πιείζηνλ, ραξαθηήξα ηεο  δηαδηθαζίαο ζπγγξαθήο, κέρξη πνπ, ζπλερψο δηακνξθνχκελε, απέθηεζε  ηνλ 

απαηηνχκελν θνηλσληθφ ραξαθηήξα. (Σν ζέκα απηφ, φπσο θαη ζρεηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ, επαλέξρεηαη γηα 

λα ζπδεηεζεί ζπγθξηηηθά ή/θαη ζπλδπαζηηθά κε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Βι. 

ζρεηηθά Τπνθεθάιαην 2.8.) 

 
34

Αθεηεξία απηήο ηεο «ζεηξάο ησλ ζηαδίσλ» ελλνείηαη φηη είλαη ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ (θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή θαη νξγάλσζε ηδεψλ), ελψ θαηάιεμή ηεο είλαη ην ζηάδην θαηά 

ην νπνίν εθδίδεηαη ην ηειηθφ θείκελν (αθνχ ηχρεη επαλεμέηαζεο θαη θαηάιιειεο επηκέιεηαο, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη έθδνζή ηνπ). 
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ειάζζνλνο ζεκαζίαο, ζπγθξηηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ αμηνινγνχλ ην βαζκφ 

θαηαιιειφηεηαο, απνδεθηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. Οη 

Peregoy & Boyle (1997) ππνζηήξημαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

θεηκελνπνίεζε ησλ ηδεψλ ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηε γξακκαηηθή νξζφηεηα, ην 

ζπγγξαθηθφ πξντφλ είλαη κεησκέλεο ή πεξηνξηζκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ νη νπνίεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηρεηξνχλ λα 

αηηηνινγήζνπλ γηαηί εμαηξνχλ ηελ παξαδνζηαθή ή ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο απφ ηελ επξχηεξε γισζζηθή δηδαζθαιία ζπληζηά γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο. Δξεπλεηέο φπσο είλαη νη McQuade (1980) θαη 

Hillocks (1986)
35

 απέξξηςαλ παληειψο ηελ νπνηαδήπνηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηηο ζπγγξαθηθέο ηθαλφηεηεο ησλ φζσλ ζπκκεηείραλ ζηα ππφ 

ηελ επζχλε ηνπο εξεπλεηηθά έξγα 
36

.  

Παξάιιεια φκσο, θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο έξεπλεο απηέο, δηεμήρζεζαλ θαη 

έξεπλεο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθνχο δηδαθηηθνχο ηξφπνπο γηα 

                                                 
35

Βι. θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ Hillocks, σο εξεπλεηή-ππνζηεξηθηή ηεο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο», ζην Τπνθεθάιαην 2.3. Δπίζεο, βι. Hillocks & Mavrognes (1986) θαη Hillocks (2003), γηα ην 

ζπλερή αλαζηνραζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηή γχξσ απφ ηε ζρέζε γξακκαηηθήο θαη παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ. ρεηηθή, εμάιινπ, αλαθνξά γίλεηαη ζε ππνζεκείσζε πνπ αθνινπζεί. 

36
Παιαηφηεξα, νη Elley, Barham, Lamb & Wyllie (1976) ακθηζβήηεζαλ αθφκα θαη ην ξφιν πνπ δχλαηαη  λα 

δηαδξακαηίζεη ε ζπνπδή ηεο δνκήο ζηελ απνθπγή ή ηε δηφξζσζε γξακκαηηθψλ ιαζψλ. Σν δήηεκα απηφ 

απνηέιεζε, θαη πάιη, αληηθείκελν εξεπλψλ πνπ ζπλεθηηκήζεθαλ απφ ηελ Ioup (2006), ε νπνία θαη θαηέιεμε 

φηη ε ζπνπδή ηεο δνκήο εληφο επηθνηλσληαθψλ ή θεηκελνθεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα επηηξέςεη 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα γξακκαηηθά ηνπ ιάζε. Γηα ηε 

δηαηχπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο απηνχ, ε Ioup αληηπαξέβαιε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηνπ ξφινπ ηεο 

γξακκαηηθήο, αλαθνξηθά κε ην ρεηξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γξακκαηηθνχ ιάζνπο (βι., γηα 

παξάδεηγκα, ζρεηηθά επηρεηξήκαηα εθ κέξνπο ησλ: Alenan, 1995
.
 Cardell & Carno, 1982

. 
 Ferris, 1999

. 

White, 1987) θαη ηελ εμ αληηζέηνπ επηρεηξεκαηνινγία, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηε δηφξζσζε ησλ 

γξακκαηηθψλ ιαζψλ σο αλνχζηα θαη αλψθειε θαη δεηά ηελ θαηάξγεζή ηεο (βι. π.ρ. ζρεηηθά επηρεηξήκαηα 

απφ ηνπο: Fathman & Walley, 1990
. 
Kepner, 1991

.
 Semke, 1984

. 
Truscott, 1996). Ζ φιε εξγαζία ηεο Ioup 

εληζρχεη πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο McAlexander (2000), ε νπνία εθάξκνζε έλα πξφγξακκα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζε εθπαηδεπηηθνχο, κε πξννπηηθέο πξνζαξκνγήο ηνπ θαη ζε επίπεδν παηδηψλ. 

Σν πξφγξακκα απηφ πεξηιάκβαλε γξακκαηηθή δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαηά ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Παξάιιεια, ήηαλ ζπλδπαζκέλν κε έλα ππνπξφγξακκα ειέγρνπ ηεο 

γξακκαηηθήο νξζφηεηαο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε απνδεθηή ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελφο «δηνξζσηή γξακκαηηθήο» («grammar-checker»), ζε ζρέζε κε 

ηνλ παξαγφκελν γξαπηφ ιφγν. (Βι. θαη Υπνζεκείσζε 19, γηα κία ζρεηηθή ζχγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απφςεσλ απηψλ κε ηε ζεσξία ηνπ Krashen, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά «ηε ξχζκηζε θαη ηελ επηβνιή ηνπ 

‘γξακκαηηθψο νξζνχ’»). 
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βειηίσζε ηνπ επίπεδνπ ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο. Ο Calkins 

(1980), γηα παξάδεηγκα, ζπλεγφξεζε ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, κέζα 

απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ γξακκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απηφλνκεο δηδαζθαιίαο 

ηεο γξακκαηηθήο, θαη ην ζεηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, απνθάλζεθαλ θαη νη DiStefano & Killion (1984), θαζψο θαη νη Hillocks & 

Smith (1991). Οη ηειεπηαίνη εζηίαζαλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζηε ζπζρέηηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζχλζεζεο θαη επαχμεζεο ησλ πξνηαζηαθψλ δνκψλ κε ηελ πθνινγηθή 

παξάκεηξν θαη βξήθαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο 

έηζη κία άιιε πξννπηηθή ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο.  

Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ε πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, «σξηκάδνληαο» αιιά θαη 

δερφκελε πνηθίιεο θξηηηθέο (θαη επηδξάζεηο), κπφξεζε ηειηθά λα απαιιαγεί απφ ηελ 

αθακςία πνπ αξρηθά ηε ραξαθηήξηδε θαη λα δηακνξθψζεη κία πεξηζζφηεξν δεθηηθή 

ζηάζε έλαληη ηεο γξακκαηηθήο [βι. ζρεηηθά Keh (1990, 1991)]
37

. Δληζρπηηθά αλαθέξεηαη 

φηη ν Horowitz (1986
α
, 1986

β
) απαίηεζε ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γξακκαηηθήο 

νξζφηεηαο, ελψ ν Long (1990) ηφληζε φηη ε γξακκαηηθή γλψζε δελ πξέπεη λα 

εθιακβάλεηαη σο απηφκαην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο, αθνχ ε 

γισζζηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ελεκεξφηεηα γηα ηε δνκή, ε νπνία θαη πξνθχπηεη κφλν 

αλ δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηή.
 

Σέινο, ν Dyer (1996), θηλνχκελνο πξνο κία 

ζπλδπαζηηθή, ηεο ζεσξεηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο γξακκαηηθήο, θαηεχζπλζε, ππνζηήξημε 

έκπξαθηα ηε ζηαδηαθή ζπγγξαθή θεηκέλνπ, κε βάζε νξηζκέλα αμηνινγηθά θξηηήξηα ηφζν 

ζε ζρέζε κε ηε ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία φζν θαη αλαθνξηθά κε ην ηειηθφ ζπγγξαθηθφ 
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Βι, επίζεο, ηε ζρεηηθά πξφζθαηε δεκνζίεπζε ησλ Green, Johnson, O’Dono Van& Sutton (2003), φπνπ  

παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο πξνηαζηαθήο δνκήο, θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

πεξίνδν φπνπ ππήξμε ζπζηεκαηηθή ζρεηηθή (γξακκαηηθή) δηδαζθαιία, ζπκθσλψληαο κε ηα επξήκαηα 

πξνγελέζηεξεο έξεπλαο ησλ Hillocks & Mavrognes (1986). Δπεηδή, φκσο, φπσο είλαη άιισζηε, θπζηθφ, 

θάζε έξεπλα, ηίζεηαη, απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζήο ηεο, ππφ ακθηζβήηεζε, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

εξεπλεηέο, φπσο είλαη νη Fogel & Ehri (2000), ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαγξαθφκελε, απφ ηνπο Hillocks & 

Mavrognes (1986), βειηίσζε νθείιεηαη ζηε δηαζχλδεζε ηεο γξακκαηηθήο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

δηδαζθνκέλσλ θαη φρη κε ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία θαζαπηή, άπνςε ηελ νπνία αζπάδνληαη θαη εληζρχνπλ 

νη Perera (1987) θαη Kress (1994). Οη παξαπάλσ αλαθνξέο: α) ζθηαγξαθνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηε 

ραξαθηεξηζηηθή έιιεηςε νκνθσλίαο, θαζψο θαη ηε ξεπζηφηεηα απφςεσλ γχξσ απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηεο γξακκαηηθήο θαη β)  δηαησλίδνπλ πνηθηινηξφπσο ην «γξακκαηηθφ δήηεκα».  
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πξντφλ, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη νξζφ ηφζν απφ επηθνηλσληαθήο φζν θαη απφ 

γξακκαηηθήο άπνςεο.
 

Ζ γξακκαηηθή δηδαζθαιία δειψλεη ελδεηθηηθά ηελ παξνπζία ηεο ζην πιαίζην ηεο 

ζπγγξαθηθήο πξάμεο, κε: α) ηελ απφδνζε έκθαζεο ζηε δνκή θαη ζηε γξακκαηηθή 

νξζφηεηα (θαηά ηα ζηάδηα ηεο επαλεμέηαζεο, ηεο επηκέιεηαο θαη ηεο έθδνζεο ηνπ ηειηθνχ 

θεηκέλνπ), β) ηε ρξήζε γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (γηα δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγγξαθήο), γ) ηνπο πνηθίινπο γισζζηθνχο πεηξακαηηζκνχο ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε 

πξνηαζηαθφ θαη ππεξπξνηαζηαθφ επίπεδν (βι. Daiker, Kerek, & Morenberg, 1990
. 

Killgallon, 1987
. 
Rosen, 1987

. 
Strong, 1986) θαη, γεληθφηεξα, κε ηε κεηαθίλεζή ηεο απφ 

κία αξρηθά απνθιεηζηηθή πξνο κία ηειηθά δηαιεθηηθή ηάζε, επξχηεξεο απνδνρήο
38

. 

Ο Noguschi (1991), έλαο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο, 

εηζεγείηαη ρξήζε ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ηεο κεηαγιψζζαο ζε ζεκαηηθά πεδία, 

φπνπ ζα απνβεί νπζηαζηηθή πξνο ην ζθνπφ ηεο κείσζεο ησλ γξακκαηηθψλ ιαζψλ θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηαζηαθψλ δνκψλ. Νσξίηεξα, ν Hartwell 

(1985)
 
θαη, αξγφηεξα, ν Glenn (1995) βαζίζηεθαλ ζηελ ίδηα θηινζνθία, επηδηψθνληαο λα 

πξνηαζνχλ ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία λα κπνξεί λα αλαθηήζεη  

ηε ζέζε ηεο ζην γξαπηφ ιφγν. Αθνινχζεζαλ, αλάκεζα ζε άιινπο εξεπλεηέο, νη 

Brosnahan & Neuleib (1995) θαη Neuleib & Brosnahan (2001), πνπ κειέηεζαλ ηo 

πξνβιεκαηηθφ πεδίν ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηφληζαλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 
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Γεδνκέλσλ ησλ δχν, θαηά παξάδνζε, «αληίπαισλ» πξνζεγγίζεσλ ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, ε 

δηαιεθηηθή ζρέζε γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθηθήο πξάμεο, ε νπνία θαη ζπδεηείηαη εθηελψο ζηε 

ζπλέρεηα, ζεκειηψλεηαη ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζέγγηζεο πξντφληνο θαη ηεο πξνζέγγηζεο δηαδηθαζίαο 

(βι. ζρεηηθά Badger & White, 2000
.
 Hagemann, 2003

.  
Hopkins, 1990). Ζ πξνζέγγηζε πξντφληνο 

εθπξνζσπεί ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ (βι. ελδεηθηηθά Applebee, 1986
. 
Grabe 

& Kaplan, 1996
. 

Zemelman & Daniels, 1993). πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπγγξαθηθήο δεμηφηεηαο είλαη αξθεηή ε άκεζε δηφξζσζε ησλ γξακκαηηθψλ ιαζψλ, έηζη ψζηε ην 

ζπγγξαθηθφ πξντφλ λα κπνξεί, κέζσ ηεο γξακκαηηθήο νξζφηεηαο, λα θαηαζηεί φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

φκνην κε ην πξφηππν («πξνο κίκεζε») θείκελν [βι. Connors (1997) θαη Peregoy & Boyle (1997)]. Ζ 

θξηηηθή έλαληη ηεο πξνζέγγηζεο πξντφληνο ζηξάθεθε θαη θαηά ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο γηα νξγάλσζε 

ειεγρφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, κε ηε ρξήζε δνζκέλσλ γισζζηθψλ δνκψλ θαη 

ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ (Grundy & Li, 1998
. 
Raimes, 1991

. 
Rosen, 

1993). Ζ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, φηαλ πέηπρε λα εθηηκήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

πξνεγνχκελεο πξνζέγγηζεο, πεξηέιαβε ηε γξακκαηηθή νξζφηεηα ζην ζχζηεκα ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο ηνπ (Yonglin, 1995). Αθνινχζεζε κία 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο εθηίκεζεο απηήο, θεηκελνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε, ε νπνία θαη ζπδεηείηαη 

εθηελψο ζην Τπνθεθάιαην 2.8.  
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αληηκεηψπηζε ηεο γξακκαηηθήο σο αλαπφζπαζηνπ κέξνπο ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνσζνχκελε, απφ ηνπο ελ ιφγσ εξεπλεηέο, ζέζε φηη δελ 

πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφ θείκελν ζηελ απνπζία επαξθνχο γξακκαηηθήο γλψζεο θαη, 

ακθίδξνκα, φηη, δειαδή, ε γξακκαηηθή είλαη αλχπαξθηε (αρξείαζηε) εθφζνλ δελ 

ππεξεηεί ην λφεκα ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ.  

Πξφζθαηεο, άιισζηε, έξεπλεο, επηκέλνπλ ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε απηήο ηεο 

ηάζεο, απνδερφκελεο φηη ε ξεηή δηδαζθαιία ηεο δνκήο, ελζσκαησκέλε ζηε δηαδηθαζία 

ζπγγξαθήο θεηκέλνπ, νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (βι. 

ελδεηθηηθά Bryant, Devine, Ledward & Nunes, 2002
.
 Bryant, Nunes & Bindman, 2004

.
 

Hurry, 2005
.
 Hurry, Nunes, Bryant, Pretzlik, Parker, Curno, & Midgely, 2005

.
 Nunes, 

Bryant & Bindman, 1997
α
). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ δειαδή ε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία απνκνλψλεηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο θαη απηνπεξηνξίδεη ηελ 

πξνζθνξά ηεο ζηε κεηαγισζζηθή ελεκέξσζε, παξαηεξείηαη αλάινγε κείσζε θαη ζηελ 

επίδξαζή ηεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγγξαθηθνχ πξντφληνο ή ζην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ (βι. ελδεηθηηθά Andrews, Beverton, Locke, 

Low, Robinson, Torgerson & Zhu, 2004
.
 Elley, 1994

.
 Hudson, 2001

.
 Wyse, 2001)

39
.  

 

 

2.4 Γεληθή «ηζηνξηθή» απνηίκεζε ηεο «ζεσξεηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» 

Ζ φιε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη ελδεηθηηθή ηνπ γεγνλφηνο φηη αλάκεζα 

ζηηο γξακκαηηθνθεληξηθέο θαη ηηο αληηγξακκαηηθέο ηάζεηο κεζνιάβεζαλ, θαη 

κεζνιαβνχλ, πνηθίιεο ζεσξήζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο γξακκαηηθήο, πξνζθνιιεκέλεο 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηε κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε, ζεσξεηηθή ή πξαθηηθή [βι. θαη 

Lowe (2003)].  
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 Βι. επίζεο: Brathwaite (1995)
. 
Connors (2000)

. 
DeBeaugrande (1984

α
)

. 
Dykstra (1997)

. 
Glover & Byron 

(1995)
. 

Haussamen (1993)
. 

Haussamen, Benjamin, Kolln & Wheeler (2003)
. 

Hunter & Wallace (1995)
. 

Morenberg (1997)
. 

Noden (1999). Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ επηπξόζζεησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ 

απνδεηθλχεη φηη ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία βξέζεθε φλησο πνιιέο θνξέο ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπνπ θαη κειεηήζεθε σο εηδηθή παξάκεηξνο ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο. 
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πγθεθξηκέλα, ε δηακάρε αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζπζηεκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη ησλ ζθνδξψλ πνιέκηψλ ηεο είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δηακφξθσζε επηζηεκνληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πξνηάζεσλ, πξνο επίιπζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ άξρηζαλ λα ζπζζσξεχνληαη. Πξφθεηηαη γηα πνηθηιία 

ζπκβηβαζηηθώλ ή ζπλαηλεηηθώλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο δηαζψδνληαη ζαθψο απφ ήδε 

θαηαγεγξακκέλεο αθξφηεηεο, αλ θαη ζπρλά θηλνχληαη «νξηαθά», αλάινγα κε ην θέληξν 

βάξνπο ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπο θαη ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ πηνζεηνχλ. Πιείζηεο απφ απηέο 

ήηαλ απνηέιεζκα πεξηζηαζηαθνχ πεηξακαηηζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, είραλ 

απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, ελψ νξηζκέλεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ νξγάλσζή 

ηνπο ζε δηδαθηηθά κνληέια θαη  «θηλήκαηα», έρνπλ, απνδεδεηγκέλα, κεγαιχηεξε απήρεζε 

ζην γισζζνδηδαθηηθφ ρψξν θαη ηπγράλνπλ αλάινγεο αλαγλψξηζεο  

Ζ ζπλερψο ππφ εμέιημε «ηζηνξία» ηεο ζέζεο, ηνπ ξφινπ θαη ηνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, φπσο ήδε παξνπζηάζηεθε: α) αλαδεηθλχεη ηνλ πςειφ 

βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ζπνπδήο ηεο δνκήο κε ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή (ησλ 

δεθαεηηψλ 1940-1950), β) πξνβάιιεη ηελ έληνλε ακθηζβήηεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζηα 

ζρνιηθά γισζζηθά πξνγξάκκαηα (θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960-1970) θαη γ) αηηηνινγεί ηελ 

αλάπηπμε κίαο δηαιεθηηθήο, αλάκεζα ζηε «ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία», ηάζεο (θαηά ηηο δεθαεηίεο 1980-1990). Ζ ηάζε απηή δελ είλαη ηπραίν 

θαηλφκελν, αιιά απνηέιεζκα ζχλζεζεο ησλ δχν θπξίαξρσλ, ζπρλά πνισηηθψλ, 

θαηεπζχλζεσλ. Χο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ γισζζηθνχ ζρεδηαζκνχ
40

 πνπ 

δηαλχνπκε ζήκεξα, πξαγκαηψλεηαη ζην δηδαθηηθφ πιαίζην: «ζπγθείκελν-θείκελν-

γξακκαηηθή», κε θαζνξηζηηθέο, γηα ην γισζζηθφ κάζεκα (θαη ην ζηφρν ηνπ 

γξακκαηηζκνχ), ζπλέπεηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο αλαθνξέο πνπ αθνινπζνχλ. 

Ζ γεληθή «ηζηνξηθή» απνηίκεζε ηεο «ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο» πνπ έρεη, εθ ησλ πξαγκάησλ, δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ζπλνςίδεηαη ζην 

ηξίπηπρν: «γξακκαηηθνθεληξηθή ηάζε» – «αληηγξακκαηηθή ηάζε» – «δηαιεθηηθή 
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 Γηα ηνλ φξν «γισζζηθφο ζρεδηαζκφο», βι. πεξηζζφηεξα ζην Τπνθεθάιαην 2.11. 
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γξακκαηηθή ηάζε»)
41

. Σo ηξίπηπρν απηφ θαίλεηαη φηη είλαη πξντφλ κίαο παξάιιειεο ή/θαη 

δηαδνρηθήο εκπινθήο επηζηεκψλ [φπσο είλαη ε Γισζζνινγία (ζεσξεηηθή θαη 

εθαξκνζκέλε)
42

, ε Φπρνινγία (ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη γλσζηηθή) θαη ε 

Κνηλσληνγισζζνινγία (κε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο)
43

], ην νπνίν εγγξάθεηαη ζην 

πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο πξνζδηνξηζκνχ θαη δηαηχπσζεο απνηειεζκαηηθψλ, 

ζε ζρέζε κε ηε γισζζνγλψζε, δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ.  

Πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί φηη νη λεφηεξεο γισζζηθέο ζεσξίεο δηαθξίλνληαη γηα 

ην γλσζηηθφ θαη, θπξίσο, γηα ηνλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ραξαθηήξα ηνπο, ελψ ν 

ζπκπεξηθνξηζηηθφο παξάγνληαο αληηπξνζσπεχεη ζεσξίεο πνπ είηε θξίλνληαη σο 

παξσρεκέλεο είηε ακθηζβεηνχληαη, πιένλ, έληνλα. Ζ ινγηθή απηή ππαγνξεχεη φηη νη 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ελφο λένπ ηξφπνπ γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ζρεηίδνληαη, πξσηίζησο, κε ηε κεηαθίλεζε απφ ζπκπεξηθνξηζηηθά δηδαθηηθά 

κνληέια πξνο κνληέια πνπ ζηεξίδνπλ ηε κάζεζε ζην δνκεηηζκφ θαη ηε δηδαθηηθή δξάζε 

ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.  

χκθσλα κε ηελ Weaver (1996), νη αξρέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ «ππνρξέσζαλ» 

ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία λα εκκέλεη ζε άηεγθηα ζηνηρεία δηδαθηηθήο θαη δηδαζθαιίαο 

(φπσο είλαη ε επαλάιεςε, ε ζπλερήο φζν θαη αλειαζηηθή άζθεζε, ε κίκεζε πξνηχπσλ 

θαη ε ζηαηηθή κνξθή αμηνιφγεζεο), ελψ νη αξρέο ηνπ δνκεηηζκνχ επέλδπζαλ ζηε δφκεζε 

(θαηαζθεπή) θαη ηελ αλαδφκεζε (κεηαζρεκαηηζκφ) ησλ ελλνηνινγηθψλ (γλσζηηθψλ) 

θαηαζθεπψλ ή ζρεκάησλ, θαζψο επίζεο ζηελ ελεξγφ φζν θαη πξσηφηππε καζεζηαθή θαη 
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Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη: «γξακκαηηθνθεληξηθή ηάζε» – «αληηγξακκαηηθή ηάζε» – «δηαιεθηηθή 

γξακκαηηθή ηάζε», αλ θαη αδφθηκνη, θξίλεηαη φηη κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηε γισζζηθή απφδνζε ησλ 

πξαγκαηηθνηήησλ πνπ έθαζηνο αληηπξνζσπεχεη.  

 
42

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηάθξηζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο» απφ ην επξχηεξν 

πεδίν ηεο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο θαη ε εμέιημή ηνπ ζε απηφλνκν δηδαθηηθφ θιάδν επζχλεηαη, ζε 

κεγάιν βαζκφ, γηα ηελ έληνλε ακθηζβήηεζε (θαη θαηάξγεζε) ηεο παξαδνζηαθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. 

Ζ ζπλεπηθνπξία ηεο Γισζζνινγίαο απφ ηηο επηζηήκεο ηεο Φπρνγισζζνινγίαο, ηελ 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο, ηεο Κεηκελνγισζζνινγίαο, ηεο Τθνινγίαο, ηεο εκαζηνινγίαο θαη ηεο 

Παηδαγσγηθήο ζπλέβαιε ζεκαληηθά πξνο ην ζθνπφ απηφ.  

 
43

Πξφθεηηαη, αλαιπηηθφηεξα, γηα ηε Γηαδξαζηηθή Κνηλσληνγισζζνινγία («Interactional Sociolinguistics», 

ηελ Κνηλσληνγλσζηηθή Φπρνινγία («Sociocognitive Psychology»), ηελ Δθπαηδεπηηθή Δζλνγξαθία 

(«Educational Ethnography») θ.ά. 
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αμηνινγηθή δηαδηθαζία ζπνπδήο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο δνκήο. Δπηπξφζζεηα, νη αξρέο 

πνπ πξφβαιαλ νη πιένλ ζχγρξνλεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο είραλ ηελ 

αλάινγε επίδξαζε ζηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία (θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, 

γεληθφηεξα). Ζ εζηίαζε ζηελ ελεξγφ νηθνδφκεζε ηεο γισζζνγλψζεο, κέζσ ηεο 

αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ησλ θεηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δνκψλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο νκαδνζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηθνηλσληαθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ 

ηχπνπ θ.ν.θ.
44

, είλαη απνηέιεζκα ησλ ζεσξηψλ απηψλ. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία ε ςπρνινγηθή (γλσζηηθή) δηάζηαζε ηεο γισζζηθήο κάζεζεο, 

θαη ζπλεπψο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, πεξηνξίδεηαη ζε εχιεπηα ζρφιηα πξνο ην ζθνπφ ηεο ζεσξεηηθήο 

ζηήξημεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν δηεξεπλάηαη. Γηα ζθνπνχο, σζηφζν, επαξθέζηεξεο θαηαλφεζεο 

κεζνδνινγηθψλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, ζε ζρέζε, θπξίσο, κε 

ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη, δηαδνρηθά, ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο, επηρεηξείηαη κία απιή αλαθνξά ζε ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο, κε θξηηήξην ην ρξόλν εκθάληζήο 

ηνπο, ζπλδένληαη αλαπφθεπθηα κε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο γιώζζαο 

θαη ηεο γξακκαηηθήο. Σν θξηηήξην απηφ ππνλνεί φηη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο γξακκαηηθήο, αθελφο, θαη πξννδεπηηθέο (φζν θαη κεηαπξννδεπηηθέο) δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

αθεηέξνπ, ζπλδένληαη κε αληίζηνηρεο ζεσξίεο κάζεζεο. εηξνζεηψληαο, έηζη, ηα γεγνλφηα θαη ζρεηηθέο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, δηεπθξηλίδεηαη θαηαξρήλ φηη ε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ νξίδεη ηε κάζεζε σο 

κία αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ε νπνία πξνθχπηεη κέζσ εκπεηξηψλ θαη αζθήζεσλ πνπ 

ηίζεληαη απφ ην δηδάζθνληα (σο «κεηαδφηε ηεο γλψζεο» ή «ξπζκηζηή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο»), έηζη 

ψζηε νη δηδαθηηθνί ζηφρνη λα κεηαηξέπνληαη ζε κνξθέο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή κάζεζε έρεη πξνθχςεη κέζα απφ αληίζηνηρα έξγα ησλ Pavlov, Watson, Thorndike, 

Skinner (βι. κνληέια «πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο» θαη «γξακκηθήο νξγάλσζεο») θαη Gagne (βι. 

κνληέιν ηνπ «δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ»). Απνηειεί έλα ζαθψο ζπληεξεηηθφ ελλνηαθφ ζρήκα, ην νπνίν θαη 

ζηήξημε παξσρεκέλεο κνξθέο γισζζηθήο θαη γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ ζεσξία ηνπ δνκεηηζκνύ 

αλαδεηθλχεη ηε κάζεζε ζε κία ππνθεηκεληθή/εζσηεξηθή δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο λνεκάησλ, εγγελνχο 

ραξαθηήξα, θαη ηε ζεσξεί απνηέιεζκα νξγάλσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε ήδε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο. Ο δηδαζθφκελνο αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ηφζν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο 

φζν θαη ζηελ αλαδφκεζε ή ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξφηεξεο γλψζεο ηνπ. Ζ κάζεζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γλψζεσλ, είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ν δηδαζθφκελνο 

πεηξακαηίδεηαη, θαηαζθεπάδνληαο έλα πξντφλ πνπ έρεη λφεκα γηα ηνλ ίδην. Ο δηδάζθσλ, έηζη, δηαδξακαηίδεη 

έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ζην πιαίζην ηεο φιεο δξάζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Ζ κεηαθίλεζε 

απφ ηε κεραληζηηθή αληίδξαζε, έλαληη ησλ δηδαθηηθψλ εξεζηζκάησλ ή θαηαζηάζεσλ, πξνο ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο έγηλε ζηε βάζε ησλ απφςεσλ ησλ Piaget, Gagne, Newell θαη Simon 

(βι. «ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο») θαη ραξαθηεξίδεη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο γηα 

ηε γιψζζα θαη ηε γξακκαηηθή. Ζ ζεσξία ηνπ δνκεηηζκνχ επζχλεηαη θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

ιεγφκελσλ «θoηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ», φπνπ θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, φπσο πξνέθπςε κέζα απφ ηηο εξγαζίεο ζπλερνχο αλαζηνραζκνχ ησλ Vygotsky, Leontiev, 

Luria θαη Νardi. Ζ ζεσξία απηή εθιακβάλεη ηε κάζεζε σο δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Τπφ 

απηή ηελ πξνυπφζεζε, ν δηδαζθφκελνο αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

κε ηνπο άιινπο (θπξίσο ελειίθνπο), νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα βξίζθνληαλ ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε 

εμέιημεο. Οη ζέζεηο ησλ Bruner (γηα ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε) θαη Vygotsky [γηα ηελ επηθνηλσληαθή  θαη 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο (θαη ηεο γιψζζαο)], θαηέδεημαλ ηε ζεκαζία ησλ νκαδνζπλεξγαηηθψλ ή 

δηεπηδξαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. εκαληηθή, νπσζδήπνηε, ζέζε ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

ζεσξηψλ θαηέρεη ε αξρή ηεο «δψλεο ηεο επηθείκελεο ή εγγχηαηεο αλάπηπμεο» («zone of proximal 

development»), ε νπνία απνηειεί ηελ αλεμεξεχλεηε πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

(πνπ, ζχκθσλα κε φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ηειεί ππφ κία ελ δπλάκεη ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε εμέιημεο). Ζ 

δηακεζνιάβεζε ηνπ ελειίθνπ (π.ρ. ηνπ δηδάζθνληνο) θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο έρνπλ 
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Φαίλεηαη, σο εθ ηνχηνπ, φηη βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ζε εξγαζία πνπ έρεη επηθνηλσληαθφ-θνηλσληθφ λφεκα (Presselsen, 1992), ε 

δηεπίδξαζε δηδαζθνκέλνπ – δηδάζθνληνο – νκάδαο, γηα θνηλσληθά δνκεκέλεο αληαιιαγέο 

πιεξνθνξηψλ [βι. Johnson, Johnson & Smith (1991) θαη Olsen & Kagan (1992)], ε 

αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο σο ζπλφινπ επηινγψλ κε εηδηθή θνηλσληθή ζηφρεπζε θάζε 

θνξά θαη ε ρξήζε ηεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (Coehlo, 1992) θ.ν.θ., δηεξεπλήζεθαλ, ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν, ζπλαξηήζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο, γηα λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ νη ελ ιφγσ ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο εηζεγνχληαη.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, λα αληηιεθζεί θαλείο πψο νη αλαθεξφκελεο ζεσξίεο 

κάζεζεο (θαη νη επηκέξνπο αξρέο ηνπο) ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο πνπ επηηειέζηεθαλ ή 

επηηεινχληαη ζην γισζζνδηδαθηηθφ ρψξν, γεληθά, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία, εηδηθά, θάηη ην νπνίν ζπδεηείηαη πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα. Καηά ζπλέπεηα, 

ζπλδένληαη κε ηε «δηαιεθηηθή γξακκαηηθή ηάζε» ε νπνία, ζχκθσλα κε ηε κέρξη ηψξα 

γεληθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο, κεηαθξάδεηαη σο «αλάπηπμε δηαιεθηηθήο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηε ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία». 

                                                                                                                                                 
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε γλσζηηθή (θαη ηε γισζζηθή) αλάπηπμε ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Δλ θαηαθιείδη, ινηπφλ, 

απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ έρνπλ ζπλνπηηθά πεξηγξαθεί ζηελ παξνχζα ππνζεκείσζε, ζπκπεξαίλνληαη 

ηα αθφινπζα: α) ε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ππνβφζθεη ζε ή/ θαη πξνβάιιεη άκεζα από κνξθέο ηεο 

«ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο», ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο γξακκαηηθήο θηι. (βι. ελδεηθηηθά 

Τπνθεθάιαην 2.2), β) ε γλσζηηθή ζεσξία δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζε κνξθέο «ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο» θαη ζε κνξθέο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» [γηα παξάδεηγκα, ε επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε έρεη, ηαπηφρξνλα, γλσζηηθφ ραξαθηήξα (ζπζρεηίδεη ην «πεξηερφκελν» ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο, δειαδή, κε ηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο ζηνρεχζεηο ηνπ παξαγφκελνπ 

ιφγνπ) θαη ζπκπεξηθνξηζηηθφ (ραξαθηήξα) (απηνκαηνπνηεί ηε ζπζρέηηζε απηή, έηζη ψζηε λα εθαξκφδεηαη 

επηηπρψο ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο), βι. θαη Littlewood, 1984)] θαη γ) ε ζεσξία ηνπ 

θνηλσληθνχ δνκεηηζκνχ απνηειεί ηελ παηδαγσγηθή βάζε δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ επαλαθνξάο ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο κε «λένπο ηξφπνπο» [φπσο ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηελ νπνία νη Russel 

(1997), Winsor (1999), Bazerman (1997, 2000, 2004) θαη Andersen (2000) ζπζρεηίδνπλ εηδηθά κε ηε Νέα 

Ρεηνξηθή (βι. ζρεηηθά κε ηνλ φξν απηφ, θαη ην πώο ε Νέα Ρεηνξηθή θαη άιιεο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο 

πξνζεγγίδνπλ ην θεηκεληθφ είδνο, ζην Τπνθεθάιαην 2.8, φπνπ θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε δηαηξηβή απηή 

ελδηαθέξεη ε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γισζζνινγηθή ζεψξεζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο]. Έηζη, νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο φρη κφλν δηθαηνινγνχλ ηε κεηάβαζε απφ παξαδνζηαθά πξνο ζχγρξνλα δηδαθηηθά 

ζρήκαηα γιψζζαο θαη γξακκαηηθήο, αιιά δίλνπλ θαη κία άιιε («ηζηνξηθή») δηάζηαζε ησλ θπξίαξρσλ 

πξνζεγγίζεσλ ηνπ γξακκαηηζκνύ. Πξφθεηηαη γηα ηε γξακκαηηθνθεληξηθή, ηελ νιηθή-δηαδηθαζηηθή θαη ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (ηνπ γξακκαηηζκνχ), νη νπνίεο ζπληζηνχλ θπζηθή επέθηαζε ηφζν αληίζηνηρσλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο φζν θαη αλάινγσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο (βι. επίζεο θαη 

ζρεηηθέο αλαθνξέο πνπ πξνεγήζεθαλ ή έπνληαη ηεο ππνζεκείσζεο απηήο).  
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2.5 Η «δηαιεθηηθή ζρέζε ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» 

θαη νη πξνεθηάζεηο ηεο 

Ζ «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» (πνπ παξαπέκπεη ζηελ 

«γξακκαηηθνθεληξηθή ηάζε») θαη ε «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» (ε νπνία 

ζπλδέεηαη ακεζφηεξα κε ηελ «αληηγξακκαηηθή ηάζε») πέηπραλ ηειηθά λα αλαπηχμνπλ, 

ζηηο κέξεο καο, κία ζαθή (θαη φρη ζπγθερπκέλε) δηαιεθηηθή ζρέζε, νξηδφκελε, εληφο ηεο 

κειέηεο απηήο, σο «δηαιεθηηθή γξακκαηηθή ηάζε». 

Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε «ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» 

ζθηαγξαθείηαη: α) πέξα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθξηηψλ, κέρξη 

αθξαίσλ, δηαζηάζεσλ πνπ πξνζέιαβε ζην παξειζφλ θάζε δηδαθηηθή θαηεχζπλζε θαη β) 

κέζα απφ ηελ εζηίαζε ζε φ,ηη αθνξά ζπκβηβαζηηθέο ή αθφκα θαη ζπλδπαζηηθέο ή 

ζπλζεηηθέο, κεηαμχ ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ, ιχζεηο. Ήδε ε πιένλ ζχγρξνλε παξαδνρή φηη 

ζηηο φπνηεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο «ζεσξεηηθήο γξακκαηηθήο» παξεκβαίλεη θαη ε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο, ελψ αθφκα θαη ζηηο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ πξνο 

ηελ «πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» ε ζπνπδή ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ δελ 

κπνξεί παξά λα είλαη παξνχζα (Ηntemann, 2006), δηαγξάθεη ηελ αληηζεηηθή θαη 

επηζθξαγίδεη ηε δηαιεθηηθή γξακκαηηθή ηάζε. Έηζη, ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ζπιιεηηνπξγνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε λέα απηή θαηεχζπλζε ε νπνία, ρσξίο λα 

κεξνιεπηεί ππέξ ηεο γισζζηθήο δνκήο ή λα ζηξέθεηαη θαηά ηεο γισζζηθήο ρξήζεο (θαη 

αληίζηξνθα), επηρεηξεί ζηξνθή απφ ηε κνξθνινγηθή πξνο ηελ επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή 

δηάζηαζε ηεο γιψζζαο. Δπνκέλσο, νη φπνηεο δηδαθηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηε ζηξνθή απηή 

ζπλαζξνίδνληαη ζην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο 

ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηε δπλακηθή ηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο (Clarke, 

1989
. 
Gnutzmann, 1997

. 
Norris & Ortega, 2001

. 
Richards & Renandya, 2001

. 
Richards & 

Schmidt 1983).  

Δίλαη, ινηπφλ, πξφδειν, απφ ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, φηη ην ελδηαθέξνλ 

επηζηεκφλσλ θαη παηδαγσγψλ ζήκεξα επηθεληξψλεηαη, εμ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο γξακκαηηθήο κε ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγηθή 
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ζχλζεζε δχν αληίζεησλ νπζηαζηηθά δηδαθηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε 

ζπληεξεί ηηο πξφηππεο γισζζηθέο κνξθέο θαη ε δεχηεξε ελζαξξχλεη ηηο πνηθίιεο ρξήζεηο 

ηεο γιψζζαο. Ζ ζπλζεηηθή ηνχηε πξνζπάζεηα ππεξβαίλεη ηε κνλνκέξεηα ηφζν ηεο 

«ζεσξεηηθήο» φζν θαη ηεο «πξαθηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο» θαη ζηνρεχεη ζε κία 

δηεπξπκέλε γλψζε ηεο δνκήο. Χο εθ ηνχηνπ, νη δηδαθηηθέο εκθάζεηο ηεο κεηαθηλνχληαη 

απφ ηε κηθξνδνκή ηεο ιέμεο ή/θαη ηεο πξφηαζεο ζηε καθξνδνκή (θαη, φπσο ζπδεηεηείηαη 

αξγφηεξα, ζηελ ππεξδνκή) ηνπ θεηκέλνπ θαη, αλάινγα, απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

ελλνηνινγηθά γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηελ επξχηεξε επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή ηθαλφηεηα 

(Belanoff, Rorschach & Oberlink, 1993
.
 Byrd &  Reid, 1998

. 
Meyer, 1990). ηε βάζε, 

ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, έρνπλ δηαηππσζεί ζπγθεθξηκέλνη νξηζκνί νη νπνίνη 

θαη δειψλνπλ ηε λέα γισζζνδηδαθηηθή ηάζε έλαληη ηεο κνξθνζπληαθηηθήο δηδαζθαιίαο, 

παξαπέκπνληαο ζε βαζηθέο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο
45

.  

Γηα παξάδεηγκα, νη Bowen, Madsen & Hiferty (1985), κε απιφ αιιά δεισηηθφ 

ηεο ηάζεο απηήο ηξφπν, ππνζηεξίδνπλ φηη (ζχγρξνλε ζρνιηθή) γξακκαηηθή είλαη «νη 

θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλζέηνληαη ιέμεηο κε λφεκα, θαη κέξε ησλ ιέμεσλ, γηα λα 

κεηαδψζνπλ θαηαλνεηά κελχκαηα επηθνηλσλίαο (ζ.161). Ζ Rivers [βι. Arnold (1991)] 

εθιακβάλεη ηε γξακκαηηθή σο ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε γιψζζα θαη 

απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηε δηδαθηηθή ζεκαζηνινγηθή θαη ηελ πξαγκαηνινγηθή άπνςή 

ηεο. Ζ Celce-Murcia (1991) δηεπθξηλίδεη φηη γξακκαηηθή είλαη ην κέζν δηά ηνπ νπνίνπ 

δεκνπξγείηαη θαη θαζίζηαηαη θαηαλνεηφο ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο, ελψ ν 

Savignon (1991) ηνλίδεη φηη ρσξίο απηή (θαη ηε δηδαζθαιία ηεο) δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

επηθνηλσλία. Οη Richards, Platt & Platt (1992) ζεσξνχλ ηε γξακκαηηθή σο πεξηγξαθή ηεο 

δνκήο ηεο γιψζζαο, δηακέζνπ ηεο νπνίαο ηα γισζζηθά ζηνηρεία (φπσο είλαη νη ιέμεηο θαη 

νη θξάζεηο) δεκηνπξγνχλ γισζζηθέο ελφηεηεο (φπσο είλαη νη πξνηάζεηο θαη ηα θείκελα), 

ιεηηνπξγψληαο, ηαπηφρξνλα, ζε κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν. Σέινο, ε Ur νξίδεη ηε 

(ζχγρξνλε ζρνιηθή) γξακκαηηθή σο έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ δειψλνπλ πψο νη ιέμεηο (ή 

                                                 
45

ηελ πεξίπησζε απηή ε αμηνπνίεζε ηεο Παηδαγσγηθήο Γισζζνινγίαο θαη ζπλαθψλ επηζηεκψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο είλαη ρξήζηκε θαη έρεη φλησο πξφζζεηε δηδαθηηθή φζν θαη καζεζηαθή 

αμία [βι. Halliday (1982)
 
θαη Trask (1999]). ρεηηθή είλαη θαη ε Υπνζεκείσζε 3. 
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κέξε ησλ ιέμεσλ) ζπλδπάδνληαη ή δηαθνξνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ απνδεθηέο 

λνεκαηνδνηεκέλεο γισζζηθέο ελφηεηεο (1996). 

Γξακαηηθά απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ηνπο ηππηθνχο νξηζκνχο γηα ηε γξακκαηηθή 

είλαη φζνη (νξηζκνί) δηαζέηνπλ, πέξα απφ ηελ επηθνηλσληαθή, θαη ηελ θεηκελνθεληξηθή 

δπλακηθή. Δλδεηθηηθφο είλαη ν εμήο νξηζκφο, ν νπνίνο εμάγεηαη απφ κία ιεπηνκεξή 

κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Halliday (1985
α
), φηη δειαδή ε γξακκαηηθή δελ είλαη απιψο έλα 

ζχλνιν ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ αιιά ην απνηέιεζκα επηινγψλ θαη ζρέζεσλ ζηνηρείσλ απφ 

ην γισζζηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν θαη ιεηηνπξγεί σο ζεκαζηνινγηθφο θψδηθαο πνπ 

νξηνζεηείηαη απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν. Δπνκέλσο, σο δηδάμηκν 

αληηθείκελν ηεο γξακκαηηθήο νξίδεηαη ε ζπνπδή ηεο δνκήο κε ηελ εκπινθή ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ζε θεηκελνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζεγγίδεη 

ην ζχζηεκα-θψδηθα, κε βάζε ηελ θνηλσληθή δπλακηθή πνπ δηαζέηνπλ ηα δηάθνξα είδε 

ιφγνπ θαη θεηκέλνπ (Byrnes, 2001
.
 Christie 1999

. 
Freedman & Medway, 1994

α
, 1994

β. 

Martin, 1985
α
).  

ρεηηθέο κε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο είλαη θαη νη απφςεηο πνπ εληάζζνληαη ζηε 

ινγηθή ηεο επξχηεξεο αλαπιαηζίσζεο ηνπ φξνπ «γξακκαηηθή». Γηα παξάδεηγκα, ν 

Bakhtin (1986) παξαηεξεί εχζηνρα πσο ν θνηλσληθφο ξφινο πνπ έρνπλ (θαη κπνξνχλ) λα 

δηαδξακαηίζνπλ ηα είδε ιφγνπ ηζνδπλακεί κε ηελ παξαγσγή ελφο είδνπο ή ηχπνπ 

θεηκέλνπ «απφ ηελ αξρή», ζχκθσλα κε ηηο (ιεμηθνγξακκαηηθέο) ζπκβάζεηο πνπ ην 

δηέπνπλ (ζ. 80). Οη Knap & Watkins (1994, 2005), νη επξχηεξεο απφςεηο ησλ νπνίσλ 

ζπδεηνχληαη εθηελψο ζην ππνθεθάιαην πνπ εμεηάδεη ηε ζρέζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη 

ηχπσλ κε ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία
46

, πεξηγξάθνπλ θαη ζρνιηάδνπλ ηε γξακκαηηθή σο 

δηεπξπκέλε έλλνηα πνπ θηλείηαη πέξα απφ ηε ζπζηεκαηηθή ζπνπδή ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζρνιηθφο ηνκέαο 

«γξακκαηηθή» πεξηγξάθεη ηνλ εηδηθφ φζν θαη αλαγλσξίζηκν ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

πνηθίινη θεηκεληθνί ηχπνη θσδηθνπνηνχληαη, σο πξντφληα αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαινγνχλ πξνο ηα είδε θεηκέλνπ, ελδηαηξίβνληαο, έηζη, ζηε «γξακκαηηθή ησλ 

                                                 
46

Βι. Τπνθεθάιαην 2.8 (ζρεηηθέο ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο). Βι. επίζεο «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία 

ηεο έξεπλαο».  
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θεηκεληθψλ εηδψλ» («genre-based grammar»), ε νπνία θαη αζρνιείηαη κε ηε γξακκαηηθή 

ηεο «ζρνιηθήο παξαγσγήο ιφγνπ». 

χκθσλα δε κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηνλ ππφ ζπδήηεζε φξν 

(ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα πξνεγνχκελα ζρεηηθά ζρφιηα), ε γξακκαηηθή πξέπεη λα 

εθηηκάηαη θαη λα αμηνπνηείηαη φρη κφλν σο κέζν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ 

«επίζεκε γιψζζα», θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, αιιά θαη 

σο κέζν γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ηελ θαηαζθεπή εθ 

λένπ λνεκάησλ, θαζψο αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο θάζε 

επηινγήο ζηε δνκή ηεο γιψζζαο (Halliday, 2000). 

πκπεξαζκαηηθά, νη παξαπάλσ εξκελείεο (θαη αλαιχζεηο) επαλαβεβαηψλνπλ ηελ 

αλάγθε δηδαζθαιίαο κίαο λέαο γξακκαηηθήο γηα νξηζκέλνπο εηδηθνύο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάδνπλ θαη ζπδεηνχλ ιεπηνκεξψο, αλάκεζα ζε άιινπο, νη Martin (1993
β
), Carter 

(1996, 1999
α
, 1999

β
), Ζawkins & Towell (1996), Weaver (1996), Hudson (1999, 2005) 

θαη Thornbury (2002) θαηξηθά θξίλνληαο, νη ιφγνη απηνί επηρεηξεκαηνινγνχλ άκεζα ή 

έκκεζα ππέξ ηνπ ζηφρνπ γηα γλψζε ηεο γιψζζαο σο θνηλσληθήο/νχ θαη 

επηθνηλσληαθήο/νχ δηαδηθαζίαο θαη πξντφληνο, ηείλνληαο λα κεηαηξέςνπλ ηε γισζζηθή 

εθπαίδεπζε ζε εθπαίδεπζε γξακκαηηζκνχ [βι. Baynham (1995) θαη
.
 Hasan & Williams, 

(1996)]
47

.  

Μία απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο «δέζκεο» ηέηνησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ ππνζηεξίδεη 

φηη ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία: 

                                                 
47

πλαθείο κε ηνπο νξηζκνχο απηνχο είλαη νη απφςεηο ηεο Κσζηνχιε [βι. ελδεηθηηθά Kostouli (2002, 2005
α
, 

2005
β
 , 2005

γ
), βι. επίζεο Κσζηνχιε (1997

α
, 1997

β
, 1997

γ
)]. Βαζηθφο άμνλαο ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

ηεο Κσζηνχιε, ε νπνία θαη αθνξκάηαη απφ ην θίλεκα ηνπ θεηκελνθεληξηζκνχ αιιά θαη ηε ζχγρξνλε 

θνηλσληνγλσζηηθή, φζν θαη ηελ θνηλσληνγισζζζνινγηθή, έξεπλα, είλαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ σο 

θνηλσληθνπνιηζκηθή πξαθηηθή πνπ, ηζηνξηθά, ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο 

πξάμεο. Αλαιπηηθφηεξα, εμνκνηψλεη ηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ κε κία θνηλσληθή θαηαζηαζηαθή δηαδηθαζία ε 

νπνία θαη επηδηψθεη ηε κεηάδνζε κελπκάησλ κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Παξάιιεια, αληηιακβάλεηαη ην 

θείκελν σο κνλάδα θνηλσληθήο δξάζεο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ παξάγνληα «ηδενινγία». Ζ 

ζπγγξαθηθή, άξα, δηαδηθαζία έρεη φρη κφλν γισζζνινγηθή αιιά, θπξίσο, θνηλσληνγισζζνινγηθή 

δηάζηαζε, ε νπνία θαη απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπγγξαθηθνχ πξντφληνο ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθείκελνπ, 

εληφο ηνπ νπνίνπ ην παηδί-ζπγγξαθέαο δηαβηνί. [Βι. επίζεο Fterniati
 
& Spinthourakis (2004) θαη 

 
Papoulia-

Tzelepi (2004)].  
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 ζπληζηά έλα ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο, ζηελ πεξίπησζε αλεπαξθνχο γισζζηθήο 

δηαίζζεζεο  

 δηεπθνιχλεη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία (θαη κάζεζε), αληηκεησπίδνληαο ηε γιψζζα 

σο νξγαλσκέλν δίθηπν ζρέζεσλ (δνκή) ην νπνίν κπνξεί λα δηδαρζεί ηφζν 

ζπζηεκαηηθά φζν θαη ζπζηεκηθά 

 επηηξέπεη ηε κεηαβίβαζε γλψζεο απφ ην δηδάζθνληα πξνο ην δηδαζθφκελν, αιιά 

θαη ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε 

 δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο ζην δηδαζθφκελν, ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο 

απηνξξχζκηζεο ηεο γισζζνκάζεηαο θαη γισζζνγλψζεο ηνπ 

 βειηηψλεη ηηο παξαγσγηθέο (θαη πξνζιεπηηθέο) δεμηφηεηεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, 

εηδηθά ζε ζρέζε κε ην γξαπηφ ιφγν 

 βνεζά ζηελ πιεξέζηεξε κεηάδνζε κελπκάησλ επηθνηλσλίαο, κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν 

 δηαζθαιίδεη έλα πςειφηεξν επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ζην δηδαζθφκελν (πνπ 

παξαπέκπεη ζην γξακκαηηζκφ) 

 αθππλίδεη ηνπο «κεραληζκνχο» ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο 

 ζπκβάιιεη ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ελδπλάκσζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ, έηζη ψζηε 

λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, παξάγνληαο (θαη πξνζιακβάλνληαο) κελχκαηα 

επηθνηλσλίαο  (Intemann, 2006). 

            Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε άπνςε ησλ Bygate, Tonkyn & Williams (1994), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε πξνζπάζεηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ θπζηθνχ ηξφπνπ εθκάζεζεο ηεο 

γιψζζαο λα ππνβαζκίζνπλ ηε ξεηή γξακκαηηθή δηδαζθαιία έρεη απνηχρεη, επαιεζεχεηαη. 

Οη ίδηνη κειεηεηέο εηζεγνχληαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο, κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα είλαη εθηθηή ε 

νξγάλσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ-θεηκεληθνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ε πξαγκάησζε 

ζεκαζηνινγηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ επηινγψλ.  

Πεξαηηέξσ, ε ηεθκεξίσζε ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί ηειηθά λα δηαδξακαηίζεη ε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία κέζα θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο (αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θαη ζρνιηαζηεί ήδε) απνδεηθλχεη, αθελφο, φηη νη δηδαθηηθέο εκθάζεηο ηεο 

ππεξβαίλνπλ ζαθψο ηελ πξνηαζηαθή δνκή, ελψ, αθεηέξνπ, επηθεληξψλνληαη ζηελ 
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νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε κνξθνζχληαμε (βι. ελδεηθηηθά Bryant, Devine, Ledward & Nunes, 2000
.
 

Bryant, Nunes & Bindman, 2004
.
 Nunes, Bryant & Bindman, 1997

α
, 1997

β
) θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο [βι. ελδεηθηηθά Heap (1991) θαη Mason 

& Mason (1997)] ζην γισζζηθφ κάζεκα ζθηαγξαθνχλ ην δεηνχκελν λέν «ηχπν» ηεο 

γξακκαηηθήο, έλαληη παιαηφηεξσλ «ηχπσλ» [βι. επίζεο Mccleary (1995) θαη Williams 

(1995)]. 

Καηαιήγνληαο, επνκέλσο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν λένο ηχπνο δηδαζθαιίαο 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (φπσο άιισζηε θαη ζηηο άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο) έρεη ηε γελεαινγία ηνπ ζηε «δηαιεθηηθή ζρέζε ζεσξεηηθήο θαη 

πξαθηηθήο γξακκαηηθήο». Σφζν ηα κνλνκεξψο γξακκαηηθνθεληξηθά φζν θαη ηα απνιχησο 

αληηγξακκαηηθά (ή α-γξακκαηηθά) δηδαθηηθά κνληέια έρνπλ αμηνινγεζεί θαη θξηζεί είηε 

σο αληηπαηδαγσγηθά είηε σο αλεπαξθή (Green & Hecht, 1992
.
 Hassan, 2001

. 
Μήηζεο, 

1986, 1988/1989
. 
Υαηδεζαββίδεο, 2000). Αληίζεηα, ηα δηδαθηηθά κνληέια πνπ επελδχνπλ 

ζε ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, φπσο είλαη ε «κειέηε ηεο γιψζζαο σο θνηλσληθά θαη 

επηθνηλσληαθά πιαηζησκέλεο νληφηεηαο», ε «αλάδεημε ησλ γισζζηθψλ θαη 

εμσγισζζηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο γισζζηθνχ 

θαηλνκέλνπ», ε «ζπνπδή ηεο δνκήο ζην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ», ε 

«εμέηαζε ηεο θεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο θαη πνηθηιφηεηαο», ε «δηεξεχλεζε ηεο πθνινγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο», ε «ζπκβαηηθή νξγάλσζε ησλ επηπέδσλ δνκήο έθαζηνπ «ηζρπξνχ» 

θεηκεληθνχ είδνπο» θ.ν.θ. (βι. θαη Τπνθεθάιαηα 2.7 θαη 2.8), απνδεηθλχνληαη θαηάιιεια 

γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο.  

Πξφθεηηαη γηα κνληέια πνπ πξνσζνχλ ηε ξεηή γξακκαηηθή δηδαζθαιία ηφζν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ γισζζηθψλ θαλνληθνηήησλ φζν θαη ησλ απεξηφξηζησλ γισζζηθψλ 

επηινγψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ έλα θείκελν αλαπαξηζηά, εληέιεη, ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Πξφθεηηαη, επίζεο, γηα κνληέια πνπ απαηηνχλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε θαη, 

θπξίσο, κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ, αλ θαη εθφζνλ ππάξμεη αιιαγή λννηξνπίαο [βι. Bygate, 

Tonkyn & Williams (1994)]. 
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2.5.1   Σύγσπονα γλωζζοδιδακηικά μονηέλα
48

 με βάζη ηη διαλεκηική γπαμμαηική ηάζη 

Όπσο ππνγξακκίζηεθε ήδε, ππάξρνπλ νξηζκέλα αληηπξνζσπεπηηθά κνληέια 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ηα νπνία έρνπλ επηηχρεη λα επεξεάζνπλ δξαζηηθά ηε 

ζχγρξνλε γισζζηθή αγσγή θαη λα δηαθξηζνχλ ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ 

ρψξν, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά σο γλσζηηθά (ή δηδαθηηθά) 

αληηθεηκέλα ηνπ επίζεκνπ ζρνιηθνχ γισζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Καζέλα απφ 

απηά ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη νξηνζεηεί, αλάινγα, 

πξαθηηθέο πνπ, δπλεηηθά ηνπιάρηζηνλ, αληηπξνζσπεχνπλ ηε δηαιεθηηθή γξακκαηηθή 

ηάζε.  

Αθνινχζσο εμεηάδνληαη μερσξηζηά, θαη ζε παξαιιειηζκφ κεηαμχ ηνπο, νη 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο (απ’ φπνπ θαη νη πεξηζζφηεξεο εηζξνέο πξνο ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα Κχπξνπ θαη Διιάδαο), κέζσ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Όιεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ απνδνρή ηεο αλάγθεο γηα επηζηξνθή ηεο γξακκαηηθήο ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην βαζηθφ πξνβιεκαηηζκφ «Πώο πξέπεη, ζε 

ηειηθή αλάιπζε, λα δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα αλακελφκελα, απφ ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία, απνηειέζκαηα;»
49

. 

Παξάιιεια, ην γισζζνδηδαθηηθφ κνληέιν θάζε πεξίπησζεο δίλεη απαληήζεηο, 

ζπλαξηήζεη, βέβαηα, ησλ δηθψλ ηνπ εκθάζεσλ, ζην ππνεξψηεκα: «Γηαηί πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη ζήκεξα ε γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, κε έλαλ πξνζδνθψκελα λέν 

ηξφπν;».  

ηε ζπλέρεηα, νη πεξηπηψζεηο απηέο δηεξεπλψληαη (παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά 

θαη ππφθεηληαη ζε θξηηηθή, κεηά απφ έλα ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα έθαζηε 

πεξίπησζε), ζην πιαίζην ελφο αληηθεηκεληθνχ ζρνιηαζκνχ ζχγρξνλσλ γισζζηθψλ 

                                                 
48

 Με ηνλ φξν «κνληέιν» αληηπξνζσπεχεηαη, εδψ, ε θηινζνθία θαη ην αληίζηνηρν δηδαθηηθφ ζρήκα πνπ 

απνξξέεη απφ ζπγθεθξηκέλν θίλεκα ππέξ ηεο επαλαθνξάο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Τπφ απηή ηελ 

πξνυπφζεζε, φιεο νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζπλδένληαη κε έλα «ζπκπαγέο ζψκα» ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ θαη φρη κε ην πεξηζηαζηαθφ απνηέιεζκα ελφο ζπλαθνχο κεκνλσκέλνπ πεηξάκαηνο. 

 
49

Βι. «Κεθάιαην Πξψην: To πξφβιεκα», Τπνθεθάιαην 1.1.  



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

99 

πξαγκαηηθνηήησλ (κε θπξίαξρεο ηελ νιηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε), ε κειέηε ησλ νπνίσλ απνηέιεζε πξναπαηηνχκεκλε 

ζπλζήθε, πξηλ από θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

2.5.1.1 H πεξίπησζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο: «Γηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο 

κε βάζε ην ζπγθείκελν» («teαching grammar in context»)  

           ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζρεδφλ παξάιιεια κε ηε ζέζε ηνπ Mccleary 

(1995) γηα ηελ επηζηξνθή ηεο γξακκαηηθήο ράξηλ ηεο «έθζεζεο» («composition»), 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Weaver θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο [βι. ελδεηθηηθά Weaver (1996, 

2001) θαη Weaver, McNally & Moerman (2001)] κία ππνβφζθνπζα (φρη δειαδή ηφζν 

ζαθήο) γξακκαηηθή ζεσξία ε νπνία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξλεηηθή θξηηηθή έλαληη 

ηεο πξνζέγγηζεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζπγθερπκέλεο ζηάζεο πνπ ηήξεζε έλαληη ηνπ 

«γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο», εμαηηίαο ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο κεηέπεηηα «επίθηεηεο» 

επηθνηλσληαθήο ππφζηαζή ηεο, θαζηεξψζεθε σο «δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε 

ην ζπγθείκελν» («teaching grammar in context»). Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, πνπ 

σο ζπγθείκελν νξίδεη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηεπθνιχλεη ην δηδαζθφκελν λα θαηαλνεί 

κελχκαηα, νπζηαζηηθά εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Οιηθήο 

Γιψζζαο [βι. ελδεηθηηθά Goodman, Bird & Goodman (1991) θαη Goodman, Goodman & 

Hood (1989), βι. επίζεο Βειινπνχινπ & Κνπθνπιηφο (1998) θαη
 

Παπαδνπνχινπ, 

(2000)
50

], φπνπ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ην γξαπηφ ιφγν 
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χκθσλα κε ηνπο Taylor, Stokes & Gilley (1997), ε Οιηθή Γιψζζα είλαη κία, εμ νξηζκνχ, νιηζηηθή, φζν 

θαη δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ, πξνσζνχκελε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε Νέα Εειαλδία, έρεη σο 

βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξφ ηεο ηηο αξρέο κάζεζεο ηνπ Piaget, νη νπνίεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ ελ γέλεη εμέιημε ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, θχξηα επηδίσμή ηεο είλαη ε νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ γλσζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε, κέζσ ηεο εκπεηξίαο, θαη ζε πεξηβάιινληα κε λφεκα θαη αμία γηα ην δηδαζθφκελν. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο απαηηείηαη ε εκπινθή ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε 

δηδαθηηθέο (ή καζεζηαθέο) θαηαζηάζεηο ηέηνηεο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην γξαπηφ 

ιφγν (θπξίσο ην ινγνηερληθφ ιφγν), γηα ηελ θάιπςε κίαο ελδηαθέξνπζαο, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ή ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ ζηφρνπ, κε ελεξγεηηθφ ηξφπν. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (φπσο 

είλαη ε κνπζηθή, ε ηέρλε, ηα θνηλσληθά ζέκαηα) πνπ, κε ηε κνξθή άκεζα πξνζθεξφκελσλ εκπεηξηψλ, 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο έθαζηνπ δηδαζθνκέλνπ. Πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πξνσζεί, έκκεζα, θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, κέζσ ηεο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίαο (ηεο ζηαδηαθήο, δειαδή, ζπγγξαθήο θεηκέλνπ), αλακέλνληαο φηη κε πξαθηηθέο, φπσο ε 

ζπγθεθξηκέλε, ν δηδάζθσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαγλψζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ αλαπηπμηαθή ή 
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ζεσξείηαη απφξξνηα ηεο αλαγλσζηηθήο πξάμεο (ή ηνπ δηαβάζκαηνο) [βι. Krashen (1993) 

θαη Smith (1994
α
, 1994

β
)]. 

2.5.1.1.1 Η ηαπηόηεηα ηνπ γισζζνδηδαθηηθνύ κνληέινπ 

Γεληθά, θαη κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία (θαη 

γισζζνδηδαθηηθφ κνληέιν) πξνηείλεη, θαη δηθαηνινγεί, ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, 

πξνηάζζνληαο ην επηρείξεκα-«ζχλζεκα»: «ε ειάρηζηε γξακκαηηθή γηα ην κέγηζην 

απνηέιεζκα» [«a minimum of grammar for maximum benefits», βι.Weaver (1996)], έηζη 

ψζηε ε ζχιιεςε ησλ θαλφλσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ λα γίλεηαη ην ίδην θπζηθά, φπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Weaver, 1990). ηφρνο, επνκέλσο, ηνπ 

κνληέινπ απηνχ είλαη λα βνεζήζεη ηε γξακκαηηθή λα εμέιζεη απφ ηελ απνκφλσζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη θαη λα ελζσκαησζεί ζηελ ελφηεηα (ζην φιν) ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο. Γη’ απηφ ην ιφγν, επηδηώθεη λα πξνζεγγίζεη παξάιιεια ηε δνκή θαη ην 

κήλπκα, ζεσξψληαο φηη κία ηέηνηα κνξθή δηδαζθαιίαο κπνξεί λα θαιχςεη 

απνηειεζκαηηθά ην κνξθνζπληαθηηθφ, ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ηνλ πξαγκαηνινγηθφ ηνκέα 

ηεο γιψζζαο [Frodesen (1991) θαη Larsen-Freeman (1991)
51

].  

                                                                                                                                                 
εμειηθηηθή πξφνδν ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Ζ Οιηθή Γιψζζα, αλ θαη απνηειεί κία πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη 

ζε παηδαγσγηθά απνδεθηέο αξρέο, έρεη θαηεγνξεζεί φηη ζηεξείηαη επαξθνχο ζεσξεηηθήο βάζεο ή/θαη πσο 

πεξηνξίδεηαη εκθαλψο ζε ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ επέθηαζεο θαη εκβάζπλζεο, κε απνηέιεζκα, γηα 

παξάδεηγκα, ε φιε δηαδηθαζία γισζζηθήο αλάπηπμεο λα ζηεξίδεηαη, ηειηθά, ζηελ ελαζρφιεζε κε ηε 

ινγνηερλία (ηζηνξίεο) [βι. Newnan & Church (1991)]. Τπελζπκίδεηαη φηη κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο 

Υπνζεκείσζεο 12, ν ίδηνο ν Krashen (2000) ζπζρεηίδεη, αθξηβέζηεξα ηαπηίδεη, ηελ Οιηθή Γιψζζα κε ηε 

δηθή ηνπ ζεσξία, ππνζηεξίδνληαο φηη, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο 

γιψζζαο (π.ρ. ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο), επηηειείηαη κέζσ ηνπ δηαβάζκαηνο γηα πξφζιεςε κελπκάησλ. 

Έηζη αλαδεηθλχεηαη θαη ε ζρέζε ηεο δεδνκέλεο πξνζέγγηζεο κε ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο πνπ 

απνηειεί θαη ην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα ηεο δηαηξηβήο απηήο. ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε, κάιηζηα, πξέπεη 

λα ζπλεθηηκήζεη θαλείο θαη πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ απνδεηθλχνπλ, αλάκεζα ζε άιια ζεκεία, ηελ 

ηζνδπλακία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ζπλήζεηο πξαθηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλάδνπλ κε 

ηελ Οιηθή Γιψζζα, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή δηδαζθνκέλσλ ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο παξαδνζηαθνχ αιιά θαη 

επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ (δνκήο θαη παξαγσγήο επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ, αληίζηνηρα) (βι. ελδεηθηηθά Hagerty, 

Hiebert & Owens, 1989
.
 Klesius, Griffith & Zielonka, 1991

.
 Merver & Hiebert, 1989

.
 Stahl, McKenna & 

Pagnucco, 1994). 

 
51

Αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην 

επξχηεξν (νιηθφ φζν θαη εληαίν) πιαίζην ησλ γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ζε θπζηθέο, 

ελλνείηαη ζπλζήθεο κάζεζεο, είλαη νη Wagner (1985), Duckart (1995), Kane (1997), Dunn & Lindblom 

(2003) θαη Smith (2003), απνδεηθλχνληαο έηζη, φηη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε ην ζπγθείκελν 

είλαη έλα γισζζνδηδαθηηθφ κνληέιν ην νπνίν, γηα πεξηζζφηεξν απφ κία, ηνπιάρηζηνλ, δεθαεηία, 

εμαθνινπζεί λα έρεη ππνζηεξηθηέο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν.  
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Σαπηφρξνλα, φκσο, ην ίδην ην θίλεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε ην 

ζπγθείκελν θαζηζηά ζαθέο φηη δε κηιά γηα επαλαθνξά ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο. Πεξαηηέξσ, επεμεγεί πψο κπνξεί ε δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ λα 

εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία ζηαδηαθήο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ (θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγγξαθήο αιιά, θπξίσο, θαηά ηελ επαλεμέηαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή έθδνζε ηνπ 

ηειηθνχ θεηκέλνπ), ρσξίο απαξαίηεηα λα ρξεηάδεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ κεξψλ ηνπ 

ιφγνπ, ε πεξαηηέξσ γξακκαηηθή αλάιπζε ηεο γιψζζαο ή ε απνκλεκφλεπζε θαλφλσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν 

δηδαζθφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηα επίζεηα, σο γξακκαηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δφκεζε ελφο 

πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ, θαη πξνσζεί ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηάιιειε πθνινγηθή απφδνζε θαη ηε βειηίσζε κίαο πξφηαζεο, φπσο 

είλαη ην ππνθείκελν, ην ξήκα, ε ζχλζεζε πξνηάζεσλ, ε ζηίμε. 

Ζ θηινζνθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε ην 

ζπγθείκελν απνδέρεηαη φηη νξηζκέλε γξακκαηηθή χιε κπνξεί λα απαηηεί δηδαζθαιία 

απνδεζκεπκέλε απφ ηε ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία ή/θαη επαλαδηδαζθαιία θαη, νπσζδήπνηε, 

απνθεχγεη λα επηβάιεη έλα άηεγθην δηδαθηηθφ πξφηππν, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ειαζηηθφηεηα πνπ πξέπεη εθάζηνηε λα ραξαθηεξίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη, 

ζπλεπψο γηα έλα αληηζπκπεξηθνξηζηηθφ γλσζηηθφ κνληέιν γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ην 

νπνίν δηέπεηαη απφ ειαζηηθφηεηα θαη επηδηψθεη λα επελδχζεη ζε κία δεκηνπξγηθή 

θαηαλφεζε ηεο γξακκαηηθήο. Ζ θαηαλφεζε δε ηεο γξακκαηηθήο δνκείηαη, ζεσξεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ, κε βάζε ην ζπγθείκελν ησλ δηδαζθφκελσλ αλαγλσζηηθψλ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ θαη φρη κέζσ ηεο κεραληθήο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δνκεηηζκνχ, πνπ ζηεξίδνπλ ην ππφ 

ζπδήηεζε κνληέιν, ην ιάζνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ γξακκαηηθνχ ιάζνπο (φπσο 

είλαη ε ππεξγελίθεπζε ή κε ηήξεζε ή ε αηειήο ηήξεζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ) απνηειεί 

θπζηθφ κέξνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο
52

. Ζ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

δηφξζσζεο ιαζψλ ππνζηεξίδεηαη φηη δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο 

γξακκαηηθήο, ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζε έλα κεηέπεηηα 

                                                 
52

Έίλαη, εκθαλήο, επνκέλσο, ε πξνζπάζεηα απνδέζκεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δηδαζθαιίαο απφ 

ελλνηαθά ή/θαη δηδαθηηθά ζρήκαηα πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ γξακκαηηθνχ ιάζνπο [βι. Krashen, 

(1993
α
)], ε νπνία, φκσο, δελ νινθιεξψλεηαη, αθνχ εμαθνινπζεί λα είλαη πξνζθνιιεκέλε ζε αξρέο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε απηά.  
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«σξηκφηεξν» ρξνληθφ ζηάδην (Bolton & Snowball, 1993
.
 Gentry, 1987

. 
Goodman, 1986). 

Ζ γξακκαηηθή, επνκέλσο, δηδαζθαιία είλαη έλαο ππφ εμέιημε δηαηζζεηηθφο ζηφρνο, κέζσ 

ηεο επαθήο θαη ελαζρφιεζεο, θπξίσο, κε ηε ινγνηερλία, θαη φρη έλαο ζπζηεκαηηθφο, ππφ 

ζπλερή έκθαζε, θεηκελνθεληξηθφο ζηφρνο. 

2.5.1.1.2  Κξηηηθή γηα ην γισζζνδηδαθηηθό κνληέιν 

Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε ην ζπγθείκελν θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη 

αηζζεηά απφ ηηο αθξαίεο ηάζεηο ηνπ γξακκαηηθνθεληξηζκνχ θαη ηνπ αληηγξακκαηηθηζκνχ, 

αλαβαζκίδνληαο κεξηθώο ην ξφιν ηεο γξακκαηηθήο ε νπνία θαη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη 

κεηαζέηεη ην θέληξν βάξνπο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο γιψζζαο ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα ιεηηνπξγεί θαη δνκείηαη, επηδηψθνληαο ν δηδαζθφκελνο λα 

γλσξίζεη ηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη λα απνθηήζεη γεληθή αληίιεςε ηεο γισζζηθήο 

ρξήζεο, ψζηε λα θαηαζηεί έλαο επαξθήο εγγξάκκαηνο ζπγγξαθέαο (McKenna & 

Robinson, 1993, ζ. 3-35). 

Παξ’ φιν, φκσο, πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία επηρεηξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε αλάκεζα ζηελ απνζπαζκαηηθή θαη ηελ θαζφινπ δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ κεραληζκψλ [θαη ε ζχζηνηρή ηεο δηδαθηηθή πξάμε επηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηαλφεζε θαη θαηάιιειε εθαξκνγή ησλ κεραληζκψλ απηψλ, θαηά ηε ζπγγξαθηθή 

πξάμε (ή ην γξάςηκν)], ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ δηάθεηηαη αξλεηηθά πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο (γηα πξνθαλείο, ζχκθσλα κε ηελ παξνπζίαζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ κνληέινπ απηνχ, ιφγνπο).  

Δπηγξακκαηηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε ηα πνξίζκαηα 

εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεδνκέλε «ειιηπνχο, αζζελνχο ή/θαη πεξηνξηζκέλεο 

βαξχηεηαο» γξακκαηηθή δηδαζθαιία. Αληηζέησο, ππνζηεξίδεηαη φηη ν δηδαζθφκελνο 

κπνξεί θαη πξέπεη λα σθειεζεί απφ ηελ πξαγκαηηθή (θαη φρη ηελ ππνβφζθνπζα) 

αλαβίσζε ή/θαη αλακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο, κέζσ ηεο 

νπνίαο δχλαηαη λα θαηαζηεί ηθαλφο λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πνηνηηθφ γξαπηφ ιφγν 

[βι. ελδεηθηηθά Murloy (1999)]. Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα κνξθέο θξηηηθήο πνπ 
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εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην αληίδξαζεο πξνο ηελ νιηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο, εηδηθά, θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ, επξχηεξα
53

. 

πγθεθξηκέλα, απφςεηο απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζέηνπλ επθξηλψο ηελ πξνβιεκαηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε ην ζπγθείκελν, έλαληη ηεο 

αλάγθεο γηα ζαθέζηεξε δηδαζθαιία θαη γλψζε ησλ γισζζηθψλ δνκψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ φρη κφλν ηα ινγνηερληθά θείκελα αιιά έλα γεληθφηεξν θαη πνηθηιφηεξν 

ζχλνιν εηδψλ ιφγνπ. Σφζν νη γισζζηθέο δνκέο φζν θαη ηα είδε ιφγνπ ρξήδνπλ, ζχκθσλα 

κε παξεκθεξείο αλαθνξέο, ζπζηεκαηηθφηεξεο θαη ακεζφηεξεο δηδαζθαιίαο.  

2.5.1.2  H πεξίπησζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο: Γηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κέζσ ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ «γλώζε γηα ηε γιώζζα» («θnowledge about language»)  

ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε αλάιεςε δξάζεο γηα αληηκεηψπηζε ηεο απνπζίαο 

ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε, κέζα 

κάιηζηα θαη απφ ζπρλέο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο, ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηελ εηζαγσγή ελφο λένπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, γλσζηνχ 

σο «γλψζε γηα ηε γιψζζα» («θnowledge about language»). Με ηελ θίλεζε απηή 

εγθαηληάδεηαη ε επνρή γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηε ρψξα ε νπνία, δερφκελε 

εμσηεξηθέο επηξξνέο (θπξίσο παξάιιειν «θεηκελνθεληξηθφ εκβνιηαζκφ» απφ ηελ 

Απζηξαιηαλή ρνιή), επεξέαζε αλάινγα ην γισζζηθφ ζρεδηαζκφ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο έγθεηηαη 

ζηελ έληνλε ζζελαξφηεηα κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη ε επαλαθνξά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. 

 

                                                 
53

Γείγκα απηήο ηεο θξηηηθήο απνηειεί ε πξφζθαηε άπνςε ηεο Myhill (2005), ε νπνία απνξξίπηεη ην 

γισζζνδηδαθηηθφ κνληέιν «δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε ην ζπγθείκελν», αθνχ, φπσο 

ππνζηεξίδεη, αθήλεη ηνλ θξίζηκν φξν «ζπγθείκελν» παληειψο αδηεπθξίληζην, κε απνηέιεζκα ε γξακκαηηθή 

λα ηίζεηαη νπζηαζηηθά εθηφο δηδαθηηθήο έκθαζεο. Καηεγνξεί, επίζεο, ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο φηη, αληί λα πξνζδηνξίζεη ηη ζεκαίλεη «δηδάζθσ γξακκαηηθή κε βάζε ην 

ζπγθείκελν», επηηξέπεη λα λνεζεί φηη «δηδάζθσ γξακκαηηθή» ζεκαίλεη απιψο «δηδάζθσ φρη 

απνπιαηζησκέλα». Η πξνζπάζεηα γηα κία αιεζνθαλή (κε αιεζηλή) ζπγθεηκεληθά πιαηζησκέλε δηδαζθαιία 

απηνθαηαξγεί, θαηά ηελ εξεπλήηξηα, ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο.  
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2.5.1.2.1    Η ηαπηόηεηα ηνπ γισζζνδηδαθηηθνύ κνληέινπ 

Ο Carter (1990, ζ. 104-121), ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ αλαζεψξεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα [βι. επίζεο Πεγέο: Department of 

Education and Science (DES) (1990)], επηδίσμε λα δηακνξθψζεη κία θαηλνηφκν 

πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο πνπ λα εζηηάδεη ζηα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία πνηθίισλ 

κνξθψλ ιφγνπ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ, αληαπνθξηλφκελε ζε επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο θαη 

θνηλσληθέο επηδηψμεηο, θαη ζηνρεχνληαο θχξηα ζηε γισζζηθή επίγλσζε («language 

awareness»)
54

. Ο ζηφρνο απηφο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο, κέζσ πνηθίισλ γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ην ρεηξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ [Hawkins 

(1984), βι. επίζεο Μπνπηνπινχζε (2000)]. 

Χο εθ ηνχηνπ, θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο (βι. ελδεηθηηθά Carter, 1990
.
 

Fairclough, 1992
.
 Hawkins 1984), ε γισζζηθή επίγλσζε ζηξέθεηαη ζαθψο πξνο ηε 

γισζζηθή ζπνπδή, επελδχνληαο ηδηαίηεξα ζηελ αμία ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο, άξα θαη ηεο ρξήζεο, ηεο γιψζζαο. Οη δνκέο θαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ελδηαθέξνπλ φρη ηφζν σο κνλάδεο ιφγνπ θαζαπηέο, αιιά σο 

κέζν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ έθθξαζε λνήκαηνο. Τπφ ηνλ φξν απηφ, πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο είλαη ε επίηεπμε επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο, κε ηηο 

θαηάιιειεο γισζζηθέο ρξήζεηο, θαη δεπηεξεχνλ ζηφρνο, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο 

απηνχ.  

Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο επαλέξρεηαη, φρη γηα λα επελδχζεη εθ λένπ ζε 

παξσρεκέλεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο (θαη αμίεο), αιιά γηα λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

γισζζηθήο επίγλσζεο, αμηνπνηψληαο ηελ σο κέζν γηα ηε κειέηε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ρξήζεο ηεο θαη, πξσηίζησο, σο κέζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο.  

                                                 

54
Ο αγγιηθφο φξνο «language awareness» απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή θαη σο «γισζζηθή ζπλεηδεηφηεηα».  
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Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ζπλάληεζε, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, αξθεηέο 

αληηδξάζεηο (Carter, 1996), ε ζπλερηδφκελε ζρεηηθή πξνζπάζεηα εμαθνινπζεί λα εκκέλεη 

θαη λα είλαη ππέξ ηεο επαλαθνξάο ηεο γξακκαηηθήο, γηα δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ιφγνπο, θαη φρη κφλν ράξηλ ηεο γιψζζαο. Αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε 

ξφισλ ζηελ θνηλσλία, ε εθκάζεζε άιισλ γισζζψλ θ.ά. [Πεγή: Qualifications and 

Curriculum Authority (QCA) (1998)]. Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, φηη ν ζηφρνο γηα γισζζηθή 

επίγλσζε κεηαηξέπεηαη ζε ππξήλα ηεο επξχηεξεο αγσγήο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί ε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ πνηθίια άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Όπσο, άιισζηε, πξνλνείηαη ζην θαη ζπζηήλεηαη από ην αλακνξθσκέλν απηφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε γλψζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο (ησλ γξακκαηηθψλ 

θαηεγνξηψλ αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πνηθίια 

άιια πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο, εθηφο ηνπ γισζζηθνχ (π.ρ. ζηε δηδαζθαιία ηεο 

θπζηθήο). Ζ γιψζζα, ινηπφλ, εθηηκάηαη θαη πξνσζείηαη, παξάιιεια, σο αληηθείκελν θαη 

κέζν δηδαζθαιίαο («language across the curriculum»). 

Ο Hudson (1998, 1999, 2000, 2001), επηρεηξεκαηνινγψληαο έληνλα ππέξ ηεο 

αλαλέσζεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, αληηθαζηζηά ην εξψηεκα «αλ ζα πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή» κε ην εξψηεκα «πνηα γξακκαηηθή πξέπεη λα δηδάζθεηαη», 

ππνζηεξίδνληαο φηη ηφζν ε κνξθνινγία φζν θαη ε δφκεζε θεηκέλσλ ζπληζηνχλ δηδάμηκα 

γξακκαηηθά αληηθείκελα θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηαπηφρξνλνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα.  

Ζ δηεχξπλζε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο [φινη εθ 

ησλ νπνίσλ θξίλνληαη σο εμίζνπ αμηφινγνη, βι. Hudson (1999)], πέξα απφ ηε βειηίσζε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ηφζν γηα πιαηζησκέλε δηδαζθαιία [εληφο, 

δειαδή, πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο («contextual grammar teaching») φζν θαη γηα 

απνπιαηζησκέλε δηδαζθαιία («discontextual grammar teaching»)], θαηά πεξίπησζε θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Σα γξακκαηηθά ζηνηρεία δηεξεπλψληαη θαη 

ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο θαη θεηκέλνπ, κε ξεηφ θαη, 

ηαπηφρξνλα, ελδηαθέξνληα ηξφπν, δίλνληαο έηζη απαληήζεηο ζην «ηη θαη πψο» ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, αθνχ φλησο ε δνκή ηεο γιψζζαο πιένλ κπνξεί λα δηδαρζεί 
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«αιιηψο», φπσο δηαηείλνληαη νη εηζεγεηέο ή/θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ θηλήκαηνο απηνχ [βι. 

ελδεηθηηθά Barton (1998) θαη Barton & Hudson (2002)].  

2.5.1.2.2  Κξηηηθή γηα ην γισζζνδηδαθηηθό κνληέιν 

Οη Hudson & Walmsley (2005) ζπλερίδνπλ λα αζρνινχληαη εθηεηακέλα κε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο επηζηήκεο ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο, κε ηξφπν ηδηαίηεξα θαπζηηθφ θαη δπλακηθφ κέρξη θαη ζήκεξα, εμεηάδνληαο 

ηδηαίηεξα, θαη απνδεηθλχνληαο, ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε, γεληθά, θαη ζηε γισζζηθή επίγλσζε, εηδηθφηεξα. Δίλαη, ινηπφλ, βέβαην, θαη 

θαζφινπ ηπραίν, φηη ε αλάπηπμε απηνχ αθξηβψο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ επηδηψθεη λα 

ιεηηνπξγήζεη εμηζνξξνπεηηθά αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο πξνζεγγίζεηο ηεο γξακκαηηθήο, 

πνπ ζπδεηήζεθαλ ήδε, φπσο εθδειψζεθαλ ζην δεδνκέλν παηδαγσγηθφ ρψξν [ζηε 

ζρνιαζηηθή, δειαδή θαη ζηείξα γξακκαηηθή αλάιπζε, αθελφο, θαη ηε θπζηθή 

(απζφξκεηε, ειεχζεξε ή βησκαηηθή) ρξήζε ηεο γιψζζαο, αθεηέξνπ], πξνθαιψληαο 

γισζζηθφ αδηέμνδν. Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κέζσ ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

«γλώζε γηα ηε γιώζζα» θηινδνμεί λα επηηχρεη κία ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, 

φπνπ ε κνξθή θαη ε ρξήζε λα εμεηάδνληαη αιιειέλδεηα. 

Τπάξρεη, σζηφζν, θαηαγξακκέλν έλα κεγάιν πνζνζηφ αληίδξαζεο έλαληη απηψλ 

ησλ εηζεγήζεσλ θαη ελεξγεηψλ [βι. ελδεηθηηθά Πεγέο: TES (2001, 2004) θαη 

IΝDEPENDENT (2005)], ην νπνίν θαη ζηεξίδεηαη ζην επηρείξεκα φηη ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο επαλαθαζηέξσζεο ηεο γξακκαηηθνθεληξηθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, θαη απηφ 

ιφγσ ηεο έληνλεο επηκνλήο ζηελ αλάγθε απφθηεζεο γξακκαηηθήο γλψζεο ηφζν απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο φζν θαη απφ ηνπο δηδαζθνκέλνπο.. 

Σν φιν πξφγξακκα γισζζηθήο αγσγήο, αιιά θαη ε ζπλερψο ππνζηεξηθηηθή πξνο 

ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία αξζξνγξαθία, αθήλνπλ λα δηαξξεχζεη, έκκεζα ή άκεζα, ε 

θπξηαξρία ηεο ζπνπδήο ησλ δνκψλ ηεο πξφηππεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερληθήο 

παξαγσγήο. Έληνλα ηζρπξή, επίζεο, είλαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ επίηεπμε  ησλ 

εζληθψλ επηπέδσλ («national standards») πνπ θαζνξίδνπλ, αζθαιψο, ην βαζκφ 

θαηάθηεζεο ησλ πξφηππσλ γξακκαηηθψλ δνκψλ, παξά ηελ αληίζεηε πξνγξακκαηηθή 
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δηαθήξπμε (θαη επηδίσμε) γηα δηεχξπλζε ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηνξηζκφ ηνπ 

ειέγρνπ ησλ ιαζψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαιεθηηθψλ). Οη δηαπηζηψζεηο 

απηέο δίλνπλ έλαπζκα ζηνπο επηθξηηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο 

γιψζζαο λα εληείλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θξηηηθή ηνπο, θαζηζηψληαο ηελ νινέλα θαη πην 

απζηεξή. 

2.5.1.3  H πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο: Γξακκαηηθή δηδαζθαιία κε έκθαζε ζηα θεηκεληθά 

είδε («genre-based grammar education»
55

) 

ηελ Απζηξαιία, φπνπ κέρξη θαη πξφζθαηα ήηαλ έθδειε ε πεξηγξαθή κίαο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, απ’ φπνπ απνπζίαδε παληειψο ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία ή 

εθπαίδεπζε (Rothery, 1996, ζ. 86), κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή ή ηζρπξά 

ηεθκήξηα πνπ λα ζηεξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ή/θαη ηελ πξαθηηθή σθειηκφηεηά ηεο, 

θαηαγξάθεηαη, φπσο θαη αιινχ, ε πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί, εθ 

λένπ, λα δηαδξακαηίζεη.  

Ο αλνηθηφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο γξακκαηηθήο, απφ 

ηνπο θαλφλεο ηεο γιψζζαο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, νδήγεζε ζηελ νινθιεξσηηθή 

αλακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ αλακνξθσηηθή απηή πξνζπάζεηα 

πινπνηήζεθε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ηεο ζπζηεκηθήο-

ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο [βι. Halliday (1978, 1985, 2002
α
)]

56
, αθελφο, αιιά θαη ηεο 

                                                 
55

Δλλνείηαη φηη ε δηδαζθαιία κε βάζε ηε γξακκαηηθή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη κέξνο ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία, φπσο θαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, απνηειεί αληηθείκελν 

εθηελέζηεξνπ ζρνιηαζκνχ ζηε ζπλέρεηα. 

 
56

Δμ νξηζκνχ, ε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή ζηεξίδεηαη, αθελφο, ζηελ έλλνηα  «ζχζηεκα» (ε νπνία 

θαη αλαδεηθλχεη ηελ πνηθηιία ησλ επηινγψλ πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα αμηνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηεο γιψζζαο 

ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα) θαη, αθεηέξνπ, ζηελ έλλνηα «ιεηηνπξγία» (πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

κε ην ζπληαγκαηηθφ άμνλα ζπλδπαζκνχο ησλ δνκψλ, νη νπνίνη είλαη δπλαηφ λα επηρεηξεζνχλ απφ ην ρξήζηε 

ηεο γιψζζαο, βάζεη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο ξφινπ ζηελ πξφηαζε (βι. Bloor & Bloor, 1995
. 
Butt, 1996

. 
 

Mathiessen & Nesbitt, 1996
. 
Paltridge, 1997). Βαζηθά, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηε κειέηε ζρεηηθψλ κε ηνλ 

φξν αλαθνξψλ, ε γξακκαηηθή ζεσξία ηνπ Halliday ζπλδέεη άκεζα ηε γιψζζα κε ηα ζπκθξαδφκελα, 

εμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ απηή δηαθνξνπνηείηαη απφ ζπγθείκελν ζε ζπγθείκελν θαη αλαδεηθλχνληαο ηα 

γισζζηθά ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ νξγαλψλνληαη ηα θείκελα, ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκα, ζπλαξηήζεη, 

γηα παξάδεηγκα, ηνπ ηξφπνπ πνπ επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ ζπνπδή θαη 

πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, θαη ησλ πνηθίισλ ρξήζεσλ ηνπο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζεσξίαο 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ζπλεπηθνπξεί ηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο λα 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζηα θνηλσληθψο απνδεθηά σο «ηζρπξά είδε ιφγνπ». 

Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Dik (1989, ζ. 3) αλαθέξεηαη ζηνλ φξν «ζπζηεκηθή-

ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή», επεμεγψληαο φηη πξφθεηηαη γηα ζεσξία ε νπνία ρεηξίδεηαη ηε γιψζζα σο 
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επηλφεζεο θαη εθαξκνγήο ιχζεσλ ή ηξφπσλ γηα εηζαγσγή ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζηε δφκεζε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κέζα απφ ηε γλψζε θαη ηε ρξήζε γξακκαηηθψλ ελλνηψλ θαη 

ζηνηρείσλ, ζχκθσλα, δειαδή, κε ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ («genre theory»)
57

 [βι. 

Martin (1993, 2000
α
, 2000

β
) θαη Martin & Rose (2003)].  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο απηήο ζην γισζζνπαηδαγσγηθφ ζρνιηθφ 

ρψξν αμηνινγήζεθε κε δηάθνξεο έξεπλεο δξάζεο, θπξίσο (βι. ελδεηθηηθά Cope & 

Kalantzis 1993
α. 

Derewianka 1990
. 

Hasan & Williams 1996
. 

Knapp & Watkins, 1994
. 

Williams, 1998). H επηηπρήο αμηνιφγεζή ηεο, κάιηζηα, θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εμειίζζεηαη, ζπλερψο απηνβειηησλφκελε, ηελ θαζηζηά, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλή λα αληαπνθξίλεηαη, σο 

εθαξκνζκέλε ζεσξία, ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ γξακκαηηζκνχ (γισζζηθνχ θαη 

θξηηηθνχ)
58

. Σν γεγνλφο απηφ, απφ κφλν ηνπ, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο ζε πνηθίινπο άιινπο ζρνιηθνχο θαη 

εμσζρνιηθνχο ηνκείο. 

 

 

                                                                                                                                                 
εξγαιείν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ. Ο ρεηξηζκφο 

απηφο ηεο γιψζζαο αμηνινγείηαη κε θξηηήξην ηελ απνηειεζκαηηθή ή κε επηηέιεζε γισζζηθψλ πξάμεσλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Βι. πεξηζζφηεξα ζην Τπνθεθάιαην 2.8.  

57
Ζ ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη έλα ζρεηηθά λέν επηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν θαη δηακνξθψζεθε 

βάζεη ησλ ζεσξεηηθψλ απφςεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ρψξν, θπξίσο, ηεο Κεηκελνγισζζνινγίαο, αιιά 

θαη άιισλ επηζηεκψλ, φπσο είλαη ε Ρεηνξηθή θαη ε Κνηλσληνγισζζνινγία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζεσξία 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ έρεη πξνσζεζεί φρη κφλν ζηελ Απζηξαιία, αιιά θαη αιινχ, ππφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο θαη εκθάζεηο, νη νπνίεο θαη έρνπλ δηακνξθψζεη αλάινγεο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

Χζηφζν, ε (απζηξαιηαλή) ιεηηνπξγηθή-ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ εηδψλ θεηκέλνπ, φπσο αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ Halliday θαη εθαξκφζηεθε ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε απφ εθπξνζψπνπο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο [βι. 

ελδεηθηηθά, θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά: Callaghan & Rothery (1988), Macken, Martin, Kress, Kalantzis, 

Rothery & Cope (1989), Callaghan, Knapp & Noble (1993) θαη Knapp & Watkins (1994), βι. επίζεο 

ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα απηά αλαθνξέο ζην Τπνθεθάιαην 2.8], είλαη ζην επίθεληξν ηεο ζεσξεηηθήο 

ζεκειίσζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ρσξίο, βέβαηα, λα απνθιείεηαη ε εηζξνή θαη απνδνρή ζηνηρείσλ απφ 

άιιεο ζπλαθείο θαηεπζχλζεηο, κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ελφο, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, ζπκπαγνχο 

ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ. 

58
Γηα ηνπο φξνπο «γξακκαηηζκφο» (θαη «γισζζηθφο γξακκαηηζκφο», «θξηηηθφο γξακκαηηζκφο» φπσο θαη 

γηα άιιεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ), βι. πεξηζζφηεξα ζην Τπνθεθάιαην 2.8. 
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2.5.1.3.1   Η ηαπηόηεηα ηνπ γισζζνδηδαθηηθνύ κνληέινπ 

O Martin, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο (θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα) ζηελ Απζηξαιία, κηιψληαο γηα ην 

θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ην νπνίν εηζεγείηαη [βι. Edwards 

(1999)], αλαθέξεηαη ζην ζπγθεξαζκφ αξρψλ ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο 

θαη ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ζε κία ζαθή πξνζπάζεηα ζπζρεηηζκνχ ηεο 

γιψζζαο κε ηε ρξήζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελφ ηεο, 

εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Οξίδεη ηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή σο κέζν γηα 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ην νπνίν θαη βαζίδεηαη 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηη γίλεηαη θαη ηη επηηπγράλεηαη ζηελ 

αλζξψπηλε δηεπίδξαζε. Παξάιιεια, ηε ζεσξεί κέξνο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

ελφο θπζηθνχ ρξήζηε ηεο γιψζζαο (βι. επίζεο Dik, 1989
.
 Halliday, 2000

.
 Λχθνπ, 2000). 

Γεληθά, εξκελεχεη ηε γιψζζα σο έλα ζεκεηνγελέο ή ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, σο έλα 

ζχζηεκα, δειαδή, ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο πξαγκαηψλνληαη απφ γισζζηθνχο 

ηχπνπο θαη γξακκαηηθέο δνκέο. 

Ζ γξακκαηηθή δηδαζθαιία κε έκθαζε ζηα θεηκεληθά είδε πξνζεγγίδεη, εμ νξηζκνχ, 

ην  θεηκεληθφ γέλνο/είδνο («genre»), ην νπνίν θαη δηαρσξίδεη απφ ην επίπεδν χθνπο [ή 

χθνο («register»)], εθιακβάλνληάο ηα σο δχν «παξαδεισηηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα» 

(«connotative semiotic systems»), ηα νπνία θαζνξίδνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζην γεληθφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν («language use in context») αιιά 

θαη απφ ηελ εηδηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, φπνπ θαη παξάγεηαη ην εθάζηνηε θείκελν 

(βι. ελδεηθηηθά Halliday & Hasan, 1989
. 

Macken-Horarik, 2000
.
 Martin, 1992

. 

Μεηζηθνπνχινπ, 1999
α.

, 1999
β
). Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θάζε είδνπο θεηκέλνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα θαη 

ηελ απνδεθηφηεηα ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ κέζσ ησλ νπνίσλ απηφ πξαγκαηψλεηαη, 

θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν γισζζνδηδαθηηθφ κνληέιν αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ γξακκαηηζκνύ, γεγνλφο πνπ ην δηαθνξνπνηεί εκθαλψο 

απφ ηα ινηπά κνληέια πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήδε.  
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Ζ γξακκαηηθή, έηζη, απνθηά έλαλ πνιχπινθν δπλακηζκφ θαη ε ζέζε ηεο ζην 

ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα ηζρπξνπνηείηαη, αθνχ πιένλ δηδάζθεηαη άκεζα φζν θαη 

ζπζηεκαηηθά. Δξκελεπφκελε, βάζεη ηεο ξεηνξηθήο
59

 νπηηθήο, εμνκνηψλεηαη κε ηε 

ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ επηινγψλ ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα πξνβεί ν ρξήζηεο ηεο 

γιψζζαο, ππεξβαίλνληαο ηε γλψζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε γιψζζα ηνπ «ηδαληθνύ 

νκηιεηή».  

Δπηπξφζζεηα, φπσο θαη ν ίδηνο ν Martin παξαδέρεηαη (Edwards, 1999), ε 

εληεηαγκέλε ζην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν γξακκαηηθή δηδαζθαιία πξνάγεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γιψζζαο θαη, ηαπηφρξνλα, εληζρχεη (θαη εληζρχεηαη από) ηελ 

επηθνηλσληαθή δηάζηαζή ηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσληαθή γλψζε θαη ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνηθίισλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαγθψλ επηθνηλσλίαο, 

κέζσ ησλ θαηάιιεισλ γισζζηθψλ επηινγψλ, θαζίζηαηαη αληηθείκελν ξεηήο δηδαζθαιίαο. 

χκθσλα, άιισζηε, κε ηηο ξεηνξηθέο αξρέο, απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη 

γξακκαηηθέο δνκέο ζπζρεηίδνληαη, ζε δηάθνξα επίπεδα, κε ηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο 

πνπ επηηεινχλ, ε «γξακκαηηθή ησλ θαλφλσλ» αληηθαζίζηαηαη, πιένλ, απφ ηε 

«γξακκαηηθή ησλ επηινγψλ»
60

. 

2.5.1.3.2 Κξηηηθή γηα ην γισζζνδηδαθηηθό κνληέιν 

Ζ ζηνρνζεζία ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία κε έκθαζε ζηα 

θεηκεληθά είδε (κε βάζε, δειαδή, ηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή θαη ηε ζεσξία 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ), θαίλεηαη φηη έρεη ππεξβεί ηνλ πξσηαξρηθφ γισζζηθφ ζηφρν ηεο 

πεξίπησζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (ζε ζρέζε κε ηε «γλψζε γηα ηε γιψζζα»), παξά ηελ 

φπνηα θνηλή ζεσξεηηθή ζεκειίσζε κπνξεί λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη δχν πεξηπηψζεηο.  

                                                 
59

Ζ ξεηνξηθή νπηηθή, ή απιψο ε ξεηνξηθή, αληηπξνζσπεχεη ζηξαηεγηθέο πξνζδηνξηζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ εηδψλ ιφγνπ, φπσο είλαη ν ζθνπφο θαη νη επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Βι. 

ελδεηθηηθά Μann & Thompson (1987) θαη ζπλαθείο αλαθνξέο ζηε ζπλέρεηα.  

 
60

Γηα ηε «γξακκαηηθή ησλ επηινγψλ», βι. πεξηζζφηεξα ζηηο αλαθνξέο γηα ηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή 

γξακκαηηθή (π.ρ. βι. Υπνζεκείσζε 56). Δπίζεο, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί ε έκκεζε ζπζρέηηζε 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξαδνρή ηνπ 

Martin. 
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Ζ επηδίσμε γηα γισζζηθή επίγλσζε δηεπξχλεηαη νπζηαζηηθά (θαη φρη ηππηθά) θαη 

εμειίζζεηαη ζε θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε (βι. «language awareness» θαη «critical 

language awareness», αληίζηνηρα). Ζ ηθαλφηεηα απηή θαζηζηά ην δηδαζθφκελν ηθαλφ λα 

επεμεξγάδεηαη θαη, θπξίσο, λα θαηαζθεπάδεη λνήκαηα, κε βάζε ην επξχηεξν ζπγθείκελν 

θαη ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, απνθηψληαο θνηλσληθή δχλακε, αθξηβψο γηαηί γλσξίδεη 

πψο ιεηηνπξγεί ε γιψζζα θαη κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά, φρη ζχκθσλα 

κε ηνπο ζηαηηθνχο γξακκαηηθνχο θαλφλεο, αιιά αλάινγα κε ηνπο θαλφλεο ηεο γιψζζαο, 

πνπ αμηνπνηείηαη σο θνηλσληνζεκεησηηθφ ζχζηεκα (Fairclough, 1992).   

Ζ γξακκαηηθή, άξα, κε ηελ εληειψο λέα ηεο δηάζηαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο, έηζη ψζηε 

λα νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε δφκεζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ ζπζηεκηθή-

ιεηηνπξγηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο (θαη ε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ) 

πξνβάιινπλ ηε ζεκαληηθή αληίιεςε φηη ε γξακκαηηθή δελ είλαη ε κειέηε ελφο 

απνπιαηζησκέλνπ γξακκαηηθνχ ζηνηρείνπ, αιιά ε πξαθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ελφο ζπλφινπ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ, απαξαίηεησλ γηα ηε δφκεζε θάζε θεηκεληθνχ 

είδνπο.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή, βέβαηα, παίξλεη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο θαη πξνεθηάζεηο, απφ 

ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εληέιεη απνζθνπεί ζην γξακκαηηζκφ, έηζη ψζηε ν 

δηδαζθφκελνο λα αληηιακβάλεηαη, αθελφο, ηα βαζχηεξα λνήκαηα πνπ εθθξάδνληαη κέζσ 

ηεο γιψζζαο ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο (ή ζε κηθηέο κνξθέο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ) θαη, 

αθεηέξνπ, λα ειέγρεη ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά, 

γηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, ηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν (Kress, 1994, 124-126). Γη’ 

απηφ θαη ελλνηνινγηθά δηεπξχλεηαη θαη θαζηεξψλεηαη σο θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε κε 

ζηφρν ην γξακκαηηζκφ («genre-based  literacy»). 

Σν ζπγθεθξηκέλν γισζζνδηδαθηηθφ κνληέιν επαλαπιαηζηψλεη εθ βάζξσλ ην ξφιν 

ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνλ αλαβαζκίδεη δξαζηηθά. Δπηδηψθνληαο ηε βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο θαη επεξεάζηεθαλ κάιινλ αξλεηηθά απφ ηελ 

εθαξκνγή αξρψλ ηεο Οιηθήο Γιψζζαο, πξνσζεί κία πνιπεπίπεδε αλάιπζε ηεο γιψζζαο 

ε νπνία θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην γισζζηθφ κάζεκα αιιά επεθηείλεηαη κε επηηπρία 
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θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (Macken-Horarick, 

2000). Ο γξακκαηηζκφο, έηζη, πέξα απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ην γισζζηθφ κάζεκα, 

θαζηεξψλεηαη σο νξηδφληηνο ζηφρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ζρνιείν («literacy across the curriculum»). ην πιαίζην απηφ, ν δηδαζθφκελνο δηδάζθεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα απνηειεζκαηηθά ζε πνηθίια θαηαζηαζηαθά πεξηβάιινληα, 

αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε επηθνηλσληαθφ ή/θαη θνηλσληθφ ζηφρν, αιιά θαη άιιεο 

παξακέηξνπο (πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζε εηδηθά ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ). 

Οη απζηεξνί επηθξηηέο, σζηφζν, ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

γξακκαηηθήο, πέξα απφ ηα νπνηαδήπνηε ηδενινγηθά θίλεηξα πνπ κπνξεί λα ππνβφζθνπλ 

πίζσ απφ ηελ άζθεζε θξηηηθήο έλαληί ηεο, πξνηάζζνπλ σο απνιχησο αξλεηηθή ηελ 

έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηελ απιή αλαπαξαγσγή πξφηππσλ θεηκέλσλ, κε ηελ 

πεξηνξηζηηθή επαλάιεςε θαη «αλαγθαζηηθή» ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε «λέεο» λφξκεο, 

θαλνληθφηεηεο, δειαδή, κίαο «λέαο» γξακκαηηθήο.   

Ζ θξηηηθή απηή δηέπεηαη απφ ηε ινγηθή ηεο αλειαζηηθήο κνληεινπνίεζεο ηεο  

(θεηκελνθεληξηθήο) ζεσξίαο, θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε, κε βάζε ηξεηο, θπξίσο, δεδνκέλεο 

θάζεηο: α) ηε θάζε ηεο απνδφκεζεο πξφηππνπ θεηκέλνπ [γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο (ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπ)], β) ηε θάζε ηεο 

ζπιινγηθήο ελαζρφιεζεο κε ην θείκελν [γηα ηελ απφ θνηλνχ, κε «άιινπο», πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο αλαδφκεζεο θεηκέλνπ (πνπ αλήθεη ζην ίδην, κε ην πξφηππν θείκελν, 

θεηκεληθφ είδνο)] θαη γ) ηε θάζε ηεο απηφλνκεο δφκεζεο θεηκέλνπ [γηα ηε ζηαδηαθή 

κέρξη ηελ ηειηθή δφκεζε απνηειεζκαηηθνχ, ζπκβαηνχ πξνο ην πξφηππν, θεηκέλνπ (ζε 

φια ηα επίπεδα δνκήο θαη λνήκαηνο)] (Πεγή: Department of School 

Education/Annandale, Australia, 1990). 

2.5.1.4  πκπεξάζκαηα από ηελ παξνπζίαζε ζύγρξνλσλ γισζζνδηδαθηηθώλ κνληέισλ κε 

βάζε ηε δηαιεθηηθή γξακκαηηθή ηάζε 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζχγρξνλσλ γισζζνδηδαθηηθψλ κνληέισλ γηα ηε γξακκαηηθή, γίλεηαη πξνθαλέο φηη νη 
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θηλεηνπνηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην εμσηεξηθφ, πξσηίζησο ζε Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  

Ακεξηθήο, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Απζηξαιία, είλαη πξντφλ ζνβαξνχ ζθεπηηθηζκνχ. 

Δπηπιένλ, ηα κνληέια απηά: α) είλαη αλνηθηά, ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, ζε 

θνηλσληνγισζζνινγηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο, β) ραξαθηεξίδνληαη απφ επηθαλεηαθέο 

ή βαζχηεξεο ζρέζεηο αιιεινεπεξεαζκνχ θαη γ) έρνπλ δηεηζδχζεη ζε γισζζηθά πεδία πνπ 

ήηαλ/είλαη αληηκέησπα κε ίδηνπο ή παξφκνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, φζνλ αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, κε εμαηξνπκέλνπ θαη ηνπ δηθνχ καο εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ.  

Ζ ινγηθή δηαζχλδεζεο ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ απηψλ κνληέισλ, κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο θαη ε δπλακηθή πνπ αλέπηπμαλ (ζεηηθή θαη αξλεηηθή), ζπληζηνχλ έθθξαζε 

κεζνδηθήο αληίδξαζεο έλαληη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζην «γξακκαηηθφ 

δήηεκα». Βέβαηα, ελψ θαηαδεηθλχνπλ ηε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν εκθαλή πξφζεζε ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο γηα κία ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, δελ πξέπεη λα 

ππνβαζκίδεηαη ην κέγεζνο ή/θαη ην πεξηερφκελν ησλ φπνησλ ελαληίνλ ηνπο θξηηηθψλ, πνπ 

θσδηθνπνηνχληαη ακέζσο παξαθάησ: 

 Γηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε βάζε ην ζπγθείκελν (θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο 

Οιηθήο Γιώζζαο): Δζηηάδεη, εληέιεη, ζε κία δηαηζζεηηθά πξνθχπηνπζα 

γξακκαηηθή γλψζε (ελψ ελδηαθέξεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ). 

 Γηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, κέζσ ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ «γλώζε γηα ηε 

γιώζζα»: Καηεγνξείηαη πσο ζπληεξεί, άηππα ηνπιάρηζηνλ, ηε λφξκα θαη ηηο 

θαλνληθφηεηεο ηεο γιψζζαο (αλ θαη επηδηψθεη ηε γισζζηθή επίγλσζε). 

 Γξακκαηηθή δηδαζθαιία κε έκθαζε ζηα θεηκεληθά είδε: Δλέρεη ηνλ θίλδπλν λα 

θαηαιήμεη ζε κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδφκεζεο/αλαπαξαγσγήο 

πξφηππσλ θεηκέλσλ (παξά ην γεγνλφο φηη απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ν θξηηηθφο 

γξακκαηηζκφο)
61

. 
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Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ απηνχ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο ιχζεηο, νη νπνίεο θαη 

αλαθέξνληαη θαηά ηελ εθηελή ζπδήηεζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο σο ζεσξίαο θαη πξάμεο, ζην 

ζρεηηθφ ππνθεθάιαην. 
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      Σα παξαπάλσ ζεκεία θξηηηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζρεηηθά κε ην γξακκαηηθφ 

δήηεκα ζεκεία ζπδήηεζεο, θαζηζηνχλ επθνιφηεξν ην έξγν βειηίσζεο ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ απηψλ γισζζνδηδαθηηθψλ κνληέισλ γξακκαηηθήο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, δειαδή, δελ είλαη αλάγθε λα αξρίζεη απφ κεδεληθή βάζε αιιά 

κπνξεί λα πξνθχςεη κέζσ ζχλζεζεο (θαη φρη αληίζεζεο ή ζχγθξνπζεο), φπσο 

άιισζηε επαλεηιεκκέλα ηνλίζηεθε, θαηά ηελ αλάπηπμε ζπλαθψλ κε ην γξακκαηηθφ 

δήηεκα ζεσξηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ. 

 

2.6      ύλνςε ηνπ πεξηερόκελνπ ησλ ηάζεσλ δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ θπξίαξρσλ ηάζεσλ
62

 δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, θαηά ηελ 

ηειεπηαία, ηνπιάρηζηνλ, ηξηαθνληαεηία θαηέδεημε, θαηαξρήλ, κία έληνλε αληηπαιφηεηα 

αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή δηάζηαζή ηεο ε νπνία, ζε νξηζκέλεο, 

ηνπιάρηζηνλ, πεξηπηψζεηο, νδήγεζε ζε επηθίλδπλεο αθξφηεηεο. Αλάκεζα ζηε 

γξακκαηηθνθεληξηθή θαη ηελ αληηγξακκαηηθή, κέρξη αγξακκαηηθή, ηάζε, 

δηακεζνιάβεζαλ εξεπλεηηθά έξγα ηέηνηα, πνπ είηε ζπλεγφξεζαλ ππέξ είηε 

ηνπνζεηήζεθαλ θαηά ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, πξνθάιεζαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ 

γχξσ απφ ην «ηη δένλ γελέζζαη». Ζ απφδνζε ή φρη δηδαθηηθήο έκθαζεο ζηε γισζζηθή 

δνκή  ή/θαη ηε γισζζηθή ρξήζε, φπσο θαη ν βαζκφο απφδνζεο δηδαθηηθήο έκθαζεο ζηε 

γισζζηθή δνκή ή/θαη ηε γισζζηθή ρξήζε, ππήξμαλ νη θχξηνη άμνλεο κίαο καθξφρξνλεο 

αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηφζν ηεο επηζηεκνληθήο φζν θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, δηεζλψο. Χζηφζν, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε θαηάξγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

«ςεπδνδηιεκκάησλ», ππφ ην πξίζκα ηεο ρξεζηηθήο αμίαο ηεο γξακκαηηθήο ε νπνία 

άξρηζε λα γίλεηαη επξχηεξα απνδεθηή. Ζ δηακφξθσζε θαη πξφηαμε γισζζνδηδαθηηθψλ 

κνληέισλ δηαιεθηηθνχ ραξαθηήξα, επηθεληξσκέλσλ, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζηελ αλάγθε 

γηα δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κέζσ κίαο δεκηνπξγηθήο δηδαθηηθήο ζχλζεζεο, απνηειεί 

πξαγκαηηθφηεηα γηα αξθεηά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κία εμειηθηηθή θαη 

                                                 
62

Ζ ρξήζε ηεο θξάζεο «ηάζεηο(εσλ) δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο» πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

θαηεπζχλζεσλ – πξνζεγγίζεσλ – γισζζνδηδαθηηθψλ κνληέισλ (θηλεκάησλ) ζε ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή 

θαη ηε δηδαζθαιία ηεο θηι., θαζψο θαη ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ αλαζθνπήζεθαλ κέρξη ζηηγκήο. 
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φρη ζηαηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξαγκαηεχεηαη εθ λένπ, κε βηψζηκν φζν θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ηνπο βαζηθνχο γισζζνδηδαθηηθνχο παξάγνληεο: «δνκή», 

«επηθνηλσλία», «ζπγθείκελν» θαη «θείκελν», έηζη ψζηε ηφζν νη γξακκαηηθνί φζν θαη νη 

θνηλσληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο λα ηπγράλνπλ ηαπηφρξνλεο ζεκαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο.   

Με βάζε, άξα, ην πξνθίι ηεο εμέιημεο απηήο, κπνξεί λα δνζνχλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζην ππνεξψηεκα, πνπ ηέζεθε καδί κε ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο 

έξεπλαο: «Γηαηί πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζήκεξα ε γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, κε 

έλαλ  πξνζδνθψκελα λέν ηξφπν;»
63

. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ φιε ηε ζεσξεηηθή 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε δηαιεθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία ρξεηάδεηαη, γηαηί έηζη ν 

δηδαζθφκελνο: 

 θαιιηεξγεί θαη δηεπξχλεη ηνλ/ηελ εζσηεξηθεπκέλν/ε γξακκαηηθφ/ή κεραληζκφ ή 

γλψζε (γηα ηε γισζζηθή, ελλνείηαη, δνκή) 

 ζπζηεκαηνπνηεί θαη βειηηψλεη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, κέζσ ηεο 

γισζζηθήο ρξήζεο 

 επηιέγεη, πξνζαξκφδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο γισζζηθέο δνκέο ζηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο ή/θαη ην γεληθφηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν 

 επηιέγεη θαη πξνζαξκφδεη ηηο γισζζηθέο δνκέο ζηνλ εθάζηνηε ηχπν θεηκέλνπ, 

αλάινγα θαη κε ην είδνο ιφγνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, κε ην είδνο θεηκέλνπ ην νπνίν 

δνκεί/παξάγεη
64

 

 ζπλδπάδεη ηε γλψζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κε ηελ θαηαζθεπή 

λνήκαηνο 

 ειέγρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηά ηνπ ιφγνπ ηνπ. 

Καηαιεθηηθά, θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ 

επηζεκάλζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ γηα ην ζθνπφ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο κπνξεί (θαη 

πξέπεη) λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζαλ ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

                                                 
63

Βι. ζρεηηθά κε ην ππνεξψηεκα απηφ θαη ζε πξνγελέζηεξν ζρνιηαζκφ.. 

 
64

Βι. ην εγρείξεκα γηα κία πνιππξηζκαηηθή δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ «είδνο ιφγνπ», «είδνο θεηκέλνπ» θαη 

«ηχπνο θεηκέλνπ», ζην Τπνθεθάιαην 2.8 (ζρεηηθή, ελλνείηαη, ππνελόηεηα). 
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θαη ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, εηδηθά, ζηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ «γξακκαηηθνχ 

δεηήκαηνο». Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε άξζε ηεο πφισζεο (πνπ θηλήζεθε 

αλάκεζα ζηελ άγνλε θαη αλαπνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε 

παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαη ηε ξηδνζπαζηηθή κέρξη αθξαία θίλεζε θαηάξγεζεο ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα) επηδηψρζεθε, ζε κεγάιν βαζκφ, 

κέζσ ηεο επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο γξακκαηηθήο
65

. Σαπηφρξνλα, ε ξεηή 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία κε έκθαζε ζηα είδε θεηκέλνπ θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ην 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

 

Σφζν ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε φζν θαη ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, σο 

απηνηειείο ζεσξίεο κε πξαθηηθέο κεζνδνινγηθέο δηαζηάζεηο, είλαη αληηθείκελν ησλ 

ππνθεθαιαίσλ πνπ αθνινπζνχλ. ρεηηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο, νη νπνίνη/εο έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο, παξνπζηάδνληαη θαη 

δηαζαθελίδνληαη, θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ππνθεθαιαίσλ απηψλ. Άιισζηε, ε 

επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο (ή ε επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή), βάζεη ηεο νπνίαο ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ην 

πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα, δηέπεηαη, εμ νξηζκνχ, απφ βαζηθέο αξρέο ησλ δχν 

απηψλ πξνζεγγίζεσλ. Αμίδεη, επίζεο, λα επαλαηνληζηεί φηη ε φιε πξνζπάζεηα ηειεί, 

ζθφπηκα θαη εθ πξννηκίνπ, ππφ ηελ πξννπηηθή ηεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο θαη εμέιημεο, 

φπνπ θαη ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε κεηάβαζε απφ ηε κία πξνζέγγηζε ζηελ άιιε (απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε).   

 

 

2.7      Η επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε
66

 σο ζεσξία θαη πξάμε 

                                                 
65

Θα κπνξνχζε λα γξαθεί: «[...] επηδηψρζεθε, ζε κεγάιν βαζκφ, κέζσ κίαο ‘νξζώο’ επηθνηλσληαθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο γξακκαηηθήο», γηα άξζε ηπρφλ επηθπιάμεσλ. 

 
66

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα (θαη 

ηα ππνθεθάιαηα πνπ έπνληαη), θξίλεηαη αλαγθαία ε δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ: «πξνζέγγηζε» («approach), 

«µέζνδνο» («method») θαη «ηερληθή» («technique»), ζχκθσλα κε ηνπο Richards & Rodgers (1986, ζ. 15) 

[βι. θαη Anthony (1963)]. Αξρίδνληαο απφ ηελ έλλνηα κε ην ειάρηζην ελλνηνινγηθφ εχξνο, γίλεηαη άκεζα 

αληηιεπηφ φηη έλα ζχλνιν ηερληθώλ δηακνξθψλνπλ κία κέζνδν, ε νπνία θαιείηαη λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο 

θχξηεο ζεσξεηηθέο αξρέο µίαο πξνζέγγηζεο (θαη ζπλεπψο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι κίαο δηδαθηηθήο 

θαηάζηαζεο). Οη θχξηεο πξνζεγγίζεηο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο 

αξρέο γηα ηελ επηινγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ, είλαη ε παξαδνζηαθή (δνκηζηηθή) 

πξνζέγγηζε θαη ε ιεηηνπξγηθή (επηθνηλσληαθή) πξνζέγγηζε. Ζ κελ πξψηε πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηε 
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Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεηαη, γηα πξψηε θνξά, ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, κε ζθνπφ λα δειψζεη ηελ αληίζεζή ηεο πξνο ηελ επηθξαηνχζα, ηφηε, 

δνκηζηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο δεχηεξεο ή μέλεο, θαη ηελ αληίζηνηρε (δνκηζηηθή) 

ζεσξία. Χζηφζν, ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θάλεη δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηεο 

θαη ζην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ρψξν κε ηε κνξθή πξφηαζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο σο κεηξηθήο (Κσζηνχιε, 1999), πξνζδίδνληαο ζην γισζζηθφ κάζεκα ηε 

γισζζνινγηθή ππφζηαζε πνπ ζπλαξηάηαη κε ηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο
67

. 

 

Όπσο θαη ζην εμσηεξηθφ, έηζη θαη ζην ρψξν καο, θχξηα πξνζπάζεηα (θαη 

εηδνπνηφο δηαθνξά) ηεο γισζζνδηδαθηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο 

δηδαθηηθήο έκθαζεο απφ ηε δνκή ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ρσξίο, σζηφζν λα 

απαηηεί ηελ θαηάξγεζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο (βι. ελδεηθηηθά Alwright & Bailey, 

1991
. 

Brown, 2001
. 

Nunan, 1989
α
, 1989

β
, 1999

. 
Savignon, 1991

. 
Widdowson, 1990

α
, 

1990
β
), αιιά θαη παιαηφηεξεο ή κε «θιαζηθέο» δεκνζηεχζεηο (π.ρ. Brumfit, 1980, 1984

.
 

                                                                                                                                                 
γιψζζα σο ζχζηεµα δνκηθψλ θαη αιιεινεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ [π.ρ. θσλνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

(θσλεκάησλ), γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ (κνξθεκάησλ) θ.ά.], κέζσ ησλ νπνίσλ θσδηθνπνηείηαη απιψο ην 

λφεκα, θαη ζέηεη σο πξσηαξρηθφ δηδαθηηθφ ζηφρν ηελ θαηάθηεζε απηνχ ηνπ ζπζηήµαηνο. Ζ δεχηεξε 

πξνζέγγηζε αμηνπνηεί ηε γιψζζα σο µέζν κεηάδνζεο λνεµάησλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζεµαζηνινγία θαη 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, κε θχξηα επηδίσμε ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Οη Richards & Rodgers (1986, ζ. 28) αλαθέξνληαη θαη ζε κία ηξίηε 

πξνζέγγηζε, ηελ αιιειεπηδξαζηηθή, ε νπνία θαη ρεηξίδεηαη ηε γιψζζα ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ζπληήξεζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (ηεο θνηλσληθήο, δειαδή, ζπλαιιαγήο κεηαμχ πξνζψπσλ]. Ζ 

αιιειεπηδξαζηηθή πξνζέγγηζε ζπζρεηίδεη δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, κε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο ζπλνµηιίεο ησλ εκπιεθφκελσλ, ζηε δηδαζθαιία, πξνζψπσλ (δειαδή ηνπ δηδάζθνληνο θαη 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ), έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν, ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο λα 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο γιψζζαο. χκθσλα κε ηελ νξηνζέηεζε θάζε 

έλλνηαο («πξνζέγγηζε», «κέζνδνο», «ηερληθή»), ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε «ππνρξενχηαη» λα πιεξνί 

πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ επηθνηλσληαθή θχζε ηεο 

γισζζηθήο µάζεζεο, κέζα απφ γλσζηηθέο δηεπηδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. Γη’ απηφ 

θαη ζρεηίδεηαη κε ζπλαθείο κεζόδνπο, νη νπνίεο θαη δηαζθαιίδνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο (δειαδή, ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο, ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πιηθνχ, ηνπο ηξφπνπο 

παξνπζίαζεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ην ξφιν δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ θαη ηηο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο). Σέινο, πεξηιακβάλεη ηερληθέο ηέηνηεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο/ησλ 

επηιεγκέλεο/σλκεζφδνπ/σλ, κε ζπκβαηέο, πξνο απηή/έο, πξαθηηθέο πξνηάζεηο επηθνηλσληαθνύ ηχπνπ, εληφο 

δεδνκέλνπ  παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο (Richards & Rodgers,1986, ζ. 28)]. 

 
67

Γηα ηελ ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο 

κεηξηθήο θαη σο δεχηεξεο/μέλεο, γεληθά, βι. θαη Υπνζεκείσζε 7. ε φ,ηη αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε, εηδηθά, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη νη θχξηεο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο 

αμηνπνηήζεθαλ, αθνχ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο (βι. ελδεηθηηθά Berns, 1990
.
 Canale & Swain, 1980

. 
Widdowson, 1990

α
). Έλα 

άιιν επίπεδν ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ, αθνξά ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη, θαη’ 

αλάινγν ηξφπν, ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ζηε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο, γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. 
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Brumfit & Johnson, 1979
. 
Johnson, 1982

. 
Littlewood 1981

α
, 1981

β. 
 Richards, 1986, 2001

. 

Richards & Rodgers, 1986
. 
 Richards & Schimidt, 1983

. 
Rivers 1987).  

Δπηδηψθνληαο, ηαπηφρξνλα, λα απνηειέζεη ηνλ αληίπνδα ηεο γελεηηθήο- 

κεηαζρεκαηηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Chomsky, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην παηδί καζαίλεη 

ηε δνκή ηεο γιψζζαο (φπνπ ν ξφινο ησλ παξακέηξσλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ είρε επηθίλδπλα ππνβαζκηζηεί), θαη ζαθψο 

επεξεαζκέλε απφ ην έξγν εθπξνζψπσλ ηεο πζηεκηθήο Λεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο 

[Firth (1957) θαη Halliday (1970)], ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο (Hymes, 1972
α
, 1972

β.
 

1974
. 
Gumperz, 1972, 1982

. 
Labov, 1972) θαη ηεο Θεσξίαο ησλ Γισζζηθψλ Πξάμεσλ 

[Austin (1975) θαη
 
Searle (1969, 1979)], ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε, αλά πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ρξήζε ηεο 

γιψζζαο
68

. 

Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

δνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο
69

, φπνπ θπξίαξρε ζέζε έρνπλ νη ζηαηηθνί θαη πεπεξαζκέλνη 

θαλφλεο ησλ γισζζηθψλ δνκψλ, πξνζδίδεη αμία ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο 

επηθνηλσληαθέο δνκέο, νη νπνίεο θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα ζην εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην (Johnson, 1982). Ζ αληίζεζε, βέβαηα, απηή θαηαιήγεη θαη πάιη 

ζην δηπνιηθφ ζρήκα «γισζζηθή δνκή θαη γισζζηθή ρξήζε», κε ηε δηαθνξά φηη, φπσο 

ήδε εθηελψο αλαπηχρζεθε, ζηελ ππφ ζπδήηεζε πεξίπησζε ππεξέρεη ε παξάιιειε 

ζηφρεπζε θαη ζηηο δχν δηδαθηηθέο εκθάζεηο (δνκή θαη ρξήζε), ε νπνία θαη νδεγεί ζε 

ζεκαληηθή αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ επηδηψμεσλ ηεο γιψζζαο. 

Γεληθά κηιψληαο, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε (βι. ελδεηθηηθά Celce-Murcia, 

1991
α. 

Littlewood, 1981
α
, 1981

β.
 Rivers, 1987): 

                                                 
68

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπ Howatt γηα ην ζέκα απηφ, ν νπνίνο, δηαθξίλνληαο ηελ «αζζελή» 

απφ ηελ «ηζρπξή» εθδνρή ηεο επηθνηλσληαθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, αλαθέξεη φηη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε «ν δηδαζθφκελνο καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα», ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε «ν 

δηδαζθφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα γηα λα κάζεη» (1984, ζ. 279). 

  
69

Βι. ζρεηηθά ζηελ Υπνζεκείσζε 66. 
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 αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα σο ζχζηεκα πνπ απνζθνπεί ζηελ επηθνηλσλία (άξα θαη 

ζηε κεηάδνζε κελπκάησλ) 

 δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πέξα απφ ηε δνκή 

(κνξθνζχληαμε) 

 ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζεκαζηνινγηθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο πηπρέο ηεο γιψζζαο 

 νξίδεη σο πξσηαξρηθφ δηδαθηηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά 

 νδεγεί ηε γισζζηθή δηδαζθαιία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ηδηαίηεξσλ γισζζηθψλ αλαγθψλ ηνπ δηδαζθνκέλνπ, κε επηθνηλσληαθνχο ηξφπνπο 

 ζπλδέεη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο
70

 (αθξφαζε, νκηιία, αλάγλσζε, γξαθή) κε ηελ 

επηθνηλσληαθή (θαη ηελ θνηλσληθή) ιεηηνπξγία ηνπο 

 επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε πξαγκαηηθέο, αλ είλαη 

δπλαηφ, πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, κέζσ ελφο 

νξγαλσκέλνπ ζπλερνχο δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

           Σν θηινζνθηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, αθνχ θαιχπηεη «ζηξαηεγηθά πξνβιήκαηα», ζε ζρέζε 

κε: α) ηηο πξναπαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρή έλαξμε κίαο αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο 

θαηάζηαζεο, β) ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεηηθή εμέιημε θαη ηελ επηηπρή 

πξνψζεζή ηεο θαη γ) ηηο πξντνχζεο ζπκπεξηθνξέο γηα αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο, 

ζην ηέινο.   

ηε ζπλέρεηα, θαη έρνληαο επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε παξνπζία ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζην βηβιηνγξαθηθφ πεδίν είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα, 

επηρεηξείηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ αξρψλ ηεο, 

γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο 

                                                 
70

Ο φξνο «δεμηφηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ζπλψλπκνο ή θαη ηαπηφζεκνο κε ηνλ φξν «ηθαλφηεηα» 

(Βνπγηνχθαο, 1994, ζ. 19), θαζψο ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν φξσλ είλαη νξηαθή. Ο πξψηνο φξνο, 

αλαθέξεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζε κία επίθηεηε ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ε νπνία πξνθχπηεη σο ζπλδπαζηηθφ 

απνηέιεζκα βηνινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ, δηδαζθαιίαο, παηδαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή γίλεηαη αλαθνξά ζε «νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα», «γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο» (φπσο γισζζηθή δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο) θ.ν.θ.. Ο φξνο «ηθαλφηεηα» αθνξά πεξηζζφηεξν 

«ελ δπλάµεη αηνµηθέο ςπρνθπζηθέο πξνυπνζέζεηο», εγγελείο ή έκθπηεο, δειαδή, θαηαζηάζεηο θαη γλψζεηο 

νη νπνίεο αθππλίδνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. ρεηηθή είλαη ε ζθφπηκε ρξήζε ησλ 

φξσλ «γισζζηθή ηθαλφηεηα», «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα» θ.ν.θ. 
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ινγηθήο πνπ δηέπεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία 

ηεο γξακκαηηθήο». Ζ αλαδήηεζε εθ λένπ πξνζδηνξηζκέλσλ, ελαιιαθηηθψλ θαη, θπξίσο, 

απνηειεζκαηηθψλ µνξθψλ γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζπληζηά κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

2.7.1    Η επικοινωνιακή πποζέγγιζη ωρ θεωπία 

            Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε έλα δεδνκέλν ζχλνιν ζεσξεηηθψλ 

αξρψλ νη νπνίεο θαη δειψλνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ηε δηαθξίλνπλ απφ άιιεο 

πξνζεγγίζεηο [βι. ελδεηθηηθά Allwright & Baily, 1991
. 
Brumfit & Johnson, 1976

. 
Johnson 

& Morrow, 1981
. 

Littlewood, 1981
α
, 1981

β
, 1983, 1984

. 
Melrose, 1995

. 
Morrow & 

Schocker, 1987
. 

Munby, 1978
. 

Nunan, 1992
. 

Richards & Rodgers, 1986
.
 Rivers, 1987

. 

Savignon, & Berns, 1984
. 
Swain, 1985

β. 
Widdowson, 1990

α
, 1999

β
 (βι. επίζεο ελδεηθηηθά 

Μήηζεο, 1992, 1993, 1996
. 

Μπακπηληψηεο, 1985, 1990/1991
.
 

 
Υαξαιαµπφπνπινο, 

1999)]. Όπσο θαίλεηαη ακέζσο παξαθάησ, νη αξρέο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πξνδηδαθηηθή, ηε δηδαθηηθή θαη ηε κεηαδηδαθηηθή 

θαηάζηαζε, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ην φιν θηινζνθηθφ πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο
71

. ηελ 

πξνδηδαθηηθή θαηάζηαζε εληάζζνληαη αξρέο νη νπνίεο ζπληζηνχλ ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ 

πεδίν ηεο πξνζέγγηζεο, ζηε δηδαθηηθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη αξρέο πνπ απνηεινχλ 

ζπλζήθε γηα νξζή εθαξκνγή ηεο θαη ζηε κεηαδηδαθηηθή θαηάζηαζε εθηηκψληαη νη πιένλ 

ζχλζεηνη παξάγνληεο, γηα κία ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. Έηζη, νη 

θχξηεο επηθνηλσληαθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πεξηγξάθνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζπλνπηηθά 

ζηελ θαηεγνξία φπνπ θαη ππάγνληαη, σο εμήο: 

                                                 

71
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά ζρεηηθά κε: «α) ηηο 

πξναπαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρή έλαξμε κίαο επηθνηλσληαθήο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, β) ηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεηηθή εμέιημε θαη επηηπρή πξνψζεζή ηεο θαη γ) ηηο πξντνχζεο ζπκπεξηθνξέο 

γηα αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο, ζην ηέινο». Πξφθεηηαη, επίζεο, γηα κία θαηεγνξηνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ πξφηαζε Φινπξή (1998, 2000), ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα ζχλνιν γισζζηθψλ δηδαθηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα νξηνζεηεζεί κε επειεμία, βάζεη ελφο «πξνγξάκκαηνο ηξηψλ ζηαδίσλ», ην νπνίν θαη 

αλαιχεηαη: α) ζην «Δπηδησθφκελν Πξφγξακκα», β) ζην «Δθαξκνζκέλν Πξφγξακκα» θαη γ) ζην 

«Καηαθηεζέλ Πξφγξακκα». Δλψ, φκσο, ε πξφηαζε Φινπξή θηλείηαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ε παξνχζα 

θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ζεσξεηηθήο θχζεσο.  

 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

121 

2.7.1.1 Αξρέο πξνδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο: 

 πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ έλαληη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ  

 ζεκαληηθή αμία θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

 έκθαζε θαη ζηε ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο 

 επηζήκαλζε επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ αλαγθψλ 

 έληαμε ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επηθνηλσληαθφ κνληέιν 

 εμέηαζε ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, ζπλαξηήζεη ηνπ ζπγρξνληθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ [ηεο νξηδφληηαο (γεσγξαθηθήο) θαη ηεο θάζεηεο (θνηλσληθήο) πνηθηιίαο] 

  αλάδεημε ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα 

 ζπκπεξίιεςε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ εμσγισζζηθνχ πεξηβάιινληνο (ζπγθείκελνπ) 

ζην «ζρήκα δηδαζθαιίαο» 

 απνηειεζκαηηθή επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

 κεηαηφπηζε ηεο ζηνρνζεζίαο απφ ηελ πξφηαζε ζην θείκελν. 

            Απφ γισζζνινγηθήο άπνςεο, νη αξρέο απηέο πξνδηαγξάθνπλ, πέξα απφ ην 

απηνλφεην ησλ δειψζεσλ πνπ ηηο εθπξνζσπνχλ, φηη ε επηθνηλσληαθή δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη ηαπηφρξνλε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, ησλ εμσγισζζηθψλ 

µέζσλ θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζµηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηθνηλσλία. 

πλεπάγεηαη, επίζεο, απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, κέζσ ηεο παξαγσγήο 

(ελλνείηαη θαη ηεο πξφζιεςεο) απζεληηθνχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ νξίδεηαη απφ δεδνκέλεο παξακέηξνπο, νη 

νπνίεο θαη απνηεινχλ ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο («situation»). 

πλνπηηθά, ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ θνηλσληθνχο θαλφλεο ηνπ 

ηχπνπ «πνηνο επηθνηλσλεί, κε πνην, πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπο, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

θαζελφο, γηα πνην ζέκα, πφηε θαη πνχ, πψο, γηαηί/γηα πνην ζθνπφ, κέζσ πνηνπ θαλαιηνχ». 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπληζηψζεο ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, άξα θαη ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ γεγνλφηνο («communicative or speech event») θαζαπηνχ, ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν επηθνηλσλίαο «speaking» ηνπ Hymes (1972
α
, 1974), είλαη νη αθφινπζεο: 
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 ην πιαίζην [ζθεληθό ή πεξηβάιινλ («setting»)], ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ρψξν, ην 

ρξφλν, ην ςπρνινγηθφ θιίκα, ζε ζηνηρεία, δειαδή, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε  

 νη κέηνρνη ή κέιε («participants»), ε παξνπζία ησλ νπνίσλ αιιά θαη ηα επηκέξνπο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ή ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ην θχιν, ε 

ειηθία, ε κφξθσζε, ην επάγγεικα, ε θνηλσληθή ζέζε θηι., εμαξηνχλ θαη 

επεξεάδνπλ αλάινγα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε  

 ν ζθνπόο/νη ζηόρνη («ends»), φπνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε πξφζεζε ησλ 

κεηφρσλ ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο  

 νη πξάμεηο («acts»), δειαδή ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο ην νπνίν αθνξά ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε  

 ν ηόλνο ή ύθνο («key»), π.ρ. ζνβαξφο/αζηείνο ηφλνο ή επίζεκν/αλεπίζεκν χθνο, 

θηι., πνπ δειψλεη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ε 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε  

 ηα κέζα ή εξγαιεία («instrumentalities»), ηα νπνία αθνξνχλ ηα θαλάιηα θαη ηνπο 

θψδηθεο επηθνηλσλίαο (γισζζηθνχο, φπσο είλαη ν πξνθνξηθφο ή ν γξαπηφο ιφγνο 

θ.ά., θαη παξαγισζζηθνχο/εμσγισζζηθνχο, φπσο είλαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, νη 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη ρεηξνλνκίεο θαη θηλήζεηο θ.ά.)  

 νη λόξκεο («norms»), γισζζηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο, πνπ δηέπνπλ ηελ 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζε νξηζκέλα άηνκα ηα νπνία απαξηίδνπλ έλα ζχλνιν ή κία 

θνηλφηεηα, έηζη ψζηε λα δειψλνληαη νη λφξκεο-κεραληζκνί αιιειεπίδξαζεο ησλ 

αηφκσλ απηψλ (π.ρ. ζεηξά, δηαθνπέο, επηθαιχςεηο ιφγνπ) θαη νη λφξκεο-ηξφπνη 

εξκελείαο ηνπ κελχκαηνο επηθνηλσλίαο βάζεη ηνπ εθάζηνηε ζπγθείκελνπ 

 ην είδνο ηνπ κελύκαηνο (ιόγνπ) («genre»), ην νπνίν θαη ζπλαξηάηαη κε ηηο κνξθέο 

πνπ δπλεηηθά πξνζιακβάλεη ε επηθνηλσλία (π.ρ. παξακχζη, πνίεκα, δηάιεμε, 

επηζηνιή θ.ά.). 

Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο επεξεάδεη θαη 

δηακνξθψλεη αλάινγα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, αλαδεηθλχνληαο, ηαπηφρξνλα, ηελ 

πνιπκνξθία, ηελ πνηθηιία θαη, θπξίσο, ηηο δπλαηφηεηεο δηαθνξνπνίεζήο ηεο, κέζσ ησλ 
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θαηάιιεισλ γισζζηθψλ επηινγψλ θαη βάζεη, βέβαηα, ησλ ζπκθξαδνκέλσλ, εληφο ησλ 

νπνίσλ λνεκαηνδνηείηαη θάζε γισζζηθφ ζηνηρείν (ιέμε ή πξφηαζε). Καη’ επέθηαζε, ε 

δηδαθηηθή επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ε πξαγκαηηθή επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία 

(ή γεγνλφο), θηλείηαη πέξα απφ ην πξνηαζηαθφ επίπεδν. Γελ πεξηνξίδεηαη, δειαδή, ζηελ 

απιή πξφηαζε, αιιά εθηείλεηαη ζε επξχηεξεο ελφηεηεο ιφγνπ (φπσο είλαη ην εθθψλεκα 

γηα ην νπνίν γίλεηαη εηδηθή κλεία ζε ππνζεκείσζε πνπ αθνινπζεί), πνπ θαιχπηνπλ ην 

ππεξπξνηαζηαθφ επίπεδν ή ην επίπεδν θεηκέλνπ. 

Ζ ζπνπδή θαη ε γλψζε ηεο δνκήο, θαη γεληθφηεξα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηδησθφκελε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία
72

, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν 

ην δεδνκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, εηδηθά, φζν θαη ην θνηλσληθφ ζπγθείµελν, 

γεληθφηεξα, αιιά θαη απνδίδνληαο ζεκαζία ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο [γεσγξαθηθέο θαη 

θνηλσληθέο, εηδηθέο θαη ηδηνγισζζίεο, βι. ζρεηηθά Σζνιάθεο (1988)]. Σν πεξηερφκελν, 

επνκέλσο, ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο επξχηεξεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, νξίδεηαη, εθ ησλ 

πξνηέξσλ, εθηφο απφ ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, θαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ήδε θαηαγεγξακκέλεο αξρέο ηεο «πξνδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο». Απηνί 
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Ο φξνο «ιεηηνπξγία» δειψλεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηηθψλ δνκψλ, ράξηλ δεδνκέλεο 

πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο ή δεδνκέλνπ θεηκέλνπ. ηε βάζε απηήο ηεο εξκελείαο, ν Halliday (1970) 

δηαθξίλεη ηξεηο βαζηθέο ηεο γιψζζαο: ηελ εκπεηξηθή ιεηηνπξγία («ideational function»), ηε δηαπξνζσπηθή 

ιεηηνπξγία («interpersonal function») θαη ηελ θεηκεληθή ιεηηνπξγία («textual function») (βι. πεξηζζφηεξα, 

ζην Τπνθεθάιαην 2.8). Πξνεγήζεθε, βέβαηα, ν Jacobson (1963) [βι. ελάηνο (1987) θαη Ηνξδαλίδνπ 

(1994)], πνπ πξνζδηφξηζε ηελ χπαξμε έμη ιεηηνπξγηψλ (ηελ αλαθνξηθή, ηε θαηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε 

βνπιεηηθή, ηε κεηαγισζζηθή θαη ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία), ηηο νπνίεο θαη πεξηέγξαςε ζχκθσλα κε ην δηθφ 

ηνπ κνληέιν επηθνηλσλίαο. ην κνληέιν απηφ ν Jacobson θαηαγξάθεη έμη παξάγνληεο: ηνλ πνκπό, ην δέθηε, 

ην κήλπκα, ηνλ θώδηθα, ηελ επαθή θαη ηελ αλαθνξά θαη αλαιχεη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, βάζεη ηεο νπνίαο 

αλαδεηθλχεηαη ν ιεηηνπξγηθφο ζθνπφο (π.ρ. ε ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία αθνξά ηε ζρέζε πνκπνχ-

κελχκαηνο θαη απνζθνπεί ζηε κνξθνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε κεηαγισζζηθή ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη 

ζηε ζρέζε θψδηθα-δέθηε θαη έρεη σο ζηφρν ηεο λα ειέγμεη αλ ν θψδηθαο ηπγράλεη ηεο ίδηαο ρξήζεο απφ ην 

ζχλνιν ησλ δεθηψλ θ.ν.θ.). Ο Hymes, αξγφηεξα (1972
α
), ζπγθεθξηκελνπνηψληαο θαη εξκελεχνληαο ην δηθφ 

ηνπ κνληέιν επηθνηλσλίαο «speaking» ην νπνίν παξνπζηάζηεθε, παξαπάλσ, εθηελψο, έδσζε κία λέα 

δπλακηθή ζηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο, αθνχ ππνζηήξημε φηη δηαθνξνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο. Αμίδεη, πάλησο, λα ηνληζηεί φηη ε Ηνξδαλίδνπ (1993), νξίδνληαο ηελ «επηθνηλσληαθή 

γξακκαηηθή», δηαηχπσζε ηε βαζηθή αξρή φηη ε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο πξέπεη λα ηίζεηαη ζηελ 

ππεξεζία ησλ επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ, έηζη ψζηε λα αμηνπνηνχληαη νη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο 

ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο, ζπλαξηήζεη ησλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο θαη πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ γισζζηθψλ δνκψλ. Ζ ηαμηλφκεζε ηεο γισζζηθήο χιεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε  

κνξθνινγηθά θξηηήξηα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αξρή απηή. Γηα παξάδεηγκα, ν πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηχπσζεο θαηάθαζεο ή άξλεζεο κφλν κέζσ θαηαθαηηθψλ θαη αξλεηηθψλ κνξθψλ πξφηαζεο είλαη 

αζχκβαηνο πξνο πιαίζηα επηθνηλσλίαο φπνπ ε θαηάθαζε κπνξεί λα δηαηππσζεί κέζσ άξλεζεο, θαη 

αληίζηξνθα. Γηα πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο ηεο επηθνηλσληαθήο γξακκαηηθήο ε νπνία 

ηαπηνπνηείηαη, εμ νξηζκνχ, κε αληίζηνηρε αξρή ηεο θεηκελνθεληξηθήο (ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο) 

γξακκαηηθήο,  βι. θαη «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία έξεπλαο».. 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

124 

νη παξάγνληεο είλαη: α) ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ή νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζπλαξηψληαη 

κε ηηο επηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο αλάγθεο, φζν θαη κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ (π.ρ. «νηθνγέλεηα», «θαηνηθία», «πεξηβάιινλ», «ςπραγσγία» θηι.), β) ηα 

ζηνηρεία αλαθνξάο, φπσο είλαη ε ηαπηφηεηα, ε πξνζσπηθφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα 

θίλεηξά ηνπ, ηα νπνία θαη ππνδεηθλχνπλ ηηο αλάγθεο απηέο, γ) νη γεληθέο θαη εηδηθέο 

έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη ζεκαζηνινγηθά κε έλα ζέκα θαη δ) νη γισζζηθέο πξάμεηο («speech 

acts»)
73

 νη νπνίεο θαη επηηεινχληαη κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

(φπσο παξάθιεζε, πιεξνθφξεζε, ζπκβνπιή, νδεγία, απεηιή θηι.). 

2.7.1.2  Αξρέο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο
74

: 

 νξγάλσζε θπζηθψλ γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ρξήζε απζεληηθνχ/ρξεζηηθνχ πιηθνχ 

 απηνλφκεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

 ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο  

 νκαδνζπλεξγαηηθφο- αιιειεπηδξαζηηθφο ηξφπνο εξγαζίαο 

 απηναμηνιφγεζε. 

Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηε δηδαζθαιία σο κνξθή θπζηθήο 

γισζζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (επηθνηλσλίαο). Ζ επηθνηλσληαθή, ζπγθεθξηκέλα, δηδαζθαιία 

απνηειεί έλα ζπλερέο γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ 

(ζηφρνη, χιε, αζθήζεηο) ελνπνηνχληαη, επηδηψθνληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

                                                 
73

Οη γισζζηθέο πξάμεηο, σο κία κία απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη εμ 

νξηζκνχ, είλαη πξάμεηο πνπ επηηεινχληαη κέζσ ηεο γιψζζαο, έηζη ψζηε ην γισζζηθφ κήλπκα λα επεξεάδεη 

δξαζηηθά ηνλ απνδέθηε, ππφ δεδνκέλεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο [βι. Searle (1969) θαη Austin (1975), βι. 

επίζεο Παπαξίδνο (1993) θαη Παπιίδνπ (1995)]. Γηαθξίλνληαη ηξία είδε γισζζηθψλ πξάμεσλ: ε 

εθθσλεηηθή («locutionary act»), ε πξνζιεθηηθή («illocutionary act») θαη ε επηηειεζηηθή («perlocutionary 

act»). Δίλαη εκθαλέο φηη ζεσξία ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ ζρεηίδεηαη ζεκαηνινγηθά κε ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή, αθνχ αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε ηεο επθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ κε ην ζπγθείκελν θαη 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη θαλφλεο (γξακκαηηθνί θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί) κε ηηο 

επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεηκέλνπ.  

 
74

Οη αξρέο ηεο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεσξίαο 

ηελ νπνία αληηπξνζσπεχνπλ, παξαπέκπνπλ άκεζα θαη ζηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ αλαιχνληαη 

ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα, απφ ηελ ακηγψο πξαθηηθή νπηηθή ηνπ ζέκαηνο, ζε ζρέζε, δειαδή, κε ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε σο πξάμε. 
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δηδαζθνκέλνπ
75

 ζε «ελδηαθέξνπζεο λνεκαηνδνηεκέλεο δξάζεηο» θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο ιφγνπ. Λφγσ ηεο επηδίσμεο απηήο, ε επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία απνθεχγεη ηε 

δέζκεπζή ηεο απφ «εγρεηξίδηα κνλαδηθήο θαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο». Αληί απηψλ, 

πηνζεηεί ηελ αμηνπνίεζε απζεληηθνχ/ρξεζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν θαη νξγαλψλεηαη ζε 

«επηιεγκέλα δηδαθηηθά παθέηα» κε ηξφπν πνπ: α) λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ (επηθνηλσληαθέο, γισζζηθέο, αιιά θαη γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θ.ά.), 

β) λα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ ηνπηθή επηθαηξφηεηα θαη γ) ηθαλφο λα 

ζπκβάιεη ηφζν ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα ην γισζζηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ηεο επηθνηλσληαθήο αμίαο ηνπ πιηθνχ απηνχ. 

ε κία επηθνηλσληαθή δηδαθηηθή θαηάζηαζε, νη παξαδνζηαθνί ξφινη δηδάζθνληνο 

θαη δηδαζθνκέλνπ αλαηξέπνληαη, αθνχ κεηαμχ ηνπο πθίζηαηαη πιένλ ζρέζε ηζφηηκεο 

ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ο δηδαζθφκελνο θαζίζηαηαη ν βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηε 

γισζζηθή ηνπ κάζεζε
76

. Ζ αλάιεςε ηεο επζχλεο απηήο απνηειεί κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο 

«επηθνηλσληαθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ» ηνπ ξφινπ ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα απηνλνκεζεί 

θαη λα θαηαζηεί κέηνρνο ελφο ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο. 

Αλάινγε είλαη θαη ε αιιαγή πνπ αθνξά ην δηδάζθνληα, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο 

ζπλεξγάηεο-ζπληνληζηήο ηνπ δηδαζθνκέλνπ: α) αλαιακβάλνληαο θαζνδεγεηηθφ, 

ζπλεξεπλεηηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ ξφιν, β) επηβξαβεχνληαο ( Holec, 1981), γ) δίλνληαο 

βησκαηηθή, επνκέλσο θαη επηθνηλσληαθή, αμία ή λφεκα ζηε δηδαζθαιία (McArthur, 

1983), δ) ζπκκεηέρνληαο θαη ζπκβνπιεχνληαο (Sheils, 1988) θ.ν.θ. Ζ ππνζηεξηθηηθή 

δξάζε ηνπ εληζρχεη ζεηηθά ηελ ελεξγεηηθή, δεκηνπξγηθή θαη αλαθαιππηηθή δξάζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ, αιιά θαη «νκαδηθέο δξάζεηο πνιιαπιήο αιιειεπίδξαζεο», ζε πνηθίια 

πεξηβάιινληα ηάμεο.  

ηα πεξηβάιινληα ηάμεο, φπνπ ε γιψζζα πξνζεγγίδεηαη επηθνηλσληαθά, ππάξρεη 

κία εηδηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ιάζνπο πνπ απνπνηληθνπνηείηαη, απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ 
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εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην καζεηνθεληξηζκφ πνπ δηέπεη ηελ φιε θηινζνθία ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «καλζάλσλ» αληί ηνπ φξνπ «δηδαζθφκελνο» ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξε θαη 

νξζφηεξε. Παξ’ φιν ηνχηνπ, φκσο, εμαθνινπζεί ε ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ φξνπ, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη 

άηππα θαη ηππηθά θαζνξηζκέλεο αξρέο ηνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο κε ηνλ φπνην αλαγλψζηε ηεο δηαηξηβήο, γηα 

ηνλ νπνίν (θψδηθα) έρνπλ γίλεη θαη άιιεο αλαθνξέο. 

 
76

ρεηηθή είλαη ε πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε (Υπνζεκείσζε 75). 
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νπνία είλαη απνδεθηφ σο θπζηνινγηθφ θαη αλακελφκελν. Σν ιάζνο, γισζζηθήο θαη, 

θπξίσο, επηθνηλσληαθήο κνξθήο (ή ιάζνο ην νπνίν είλαη αζχκβαην πξνο ηα δεδνκέλα θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο δεδνκέλνπ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο ή ζπγθείκελνπ) αληηκεησπίδεηαη 

κέζσ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ε εηεξναμηνιφγεζε ή 

αιιειναμηνιφγεζε θαη ε απηναμηνιφγεζε. 

Ζ απηναμηνιφγεζε είλαη ε δπλακηθφηεξε θαη ραξαθηεξηζηηθφηεξε έλδεημε 

απηνλφκεζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ πνπ, παξά ην γεγνλφο φηη σο δηδάμηκε γλσζηηθή 

δεμηφηεηα απνηειεί αλαγλσξηζκέλν πξνβιεκαηηθφ πεδίν, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, γηαηί: α) ελεκεξψλεη ην δηδαζθφκελν γηα ην επίπεδν ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ, κε βάζε νξηζκέλα «δηαθαλή» θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα εξγαζίαο, β) θαηεπζχλεη ην δηδαζθφκελν λα εμεηάζεη ην 

επίπεδν ηεο δηθήο ηνπ κάζεζεο, απφ κία ζαθψο ζεκαηνθεληξηθή φζν θαη ζηνρνθεληξηθή 

νπηηθή (ζέηνληάο ηνπ εξσηήκαηα, φπσο: «Ση έκαζα;» θαη «Ση πέηπρα κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κάζεζεο;»), γ) δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εκπεηξηψλ ηνπ δηδαζθνκέλνπ γηα 

ζέκαηα αμηνιφγεζεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ, 

γεληθφηεξα θαη δ) δεκηνπξγεί επθαηξίεο ζην δηδαζθφκελν λα κεηέρεη ζε κία δηαδηθαζία 

πνπ, παξαδνζηαθά, ήηαλ αλαθαίξεην πξνλφκην ηνπ δηδάζθνληνο, κε αλάινγεο ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεηθφλα ηνπ (βι. ελδεηθηηθά Blue, 1994
.
 

Dickinson 1987
. 
 Fredericksen & Collins, 1989

. 
Oscarsson, 1998

.
 Rolheiser, 1996).  

ην πιαίζην επηθνηλσληαθψλ πξαθηηθψλ, ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί σο κία θπθιηθή ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, απνηεινχκελε απφ ηέζζεξηο 

δηαδνρηθέο θάζεηο, φπνπ δηδάζθσλ θαη δηδαζθφκελνο: α) αξρηθά ζπλνκηινχλ, θαη 

πξνζδηνξίδνπλ, απφ θνηλνχ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επηθείκελεο εξγαζίαο, β) 

ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, κέζα απφ ηελ 

επίδεημε θαη ηε ζπδήηεζε παξφκνησλ εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια, γ) 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε ρνξήγεζε απνηειεζκαηηθήο επαλαηξνθνδφηεζεο, αλαθνξηθά κε 

ηελ απηναμηνιφγεζε πνπ έρεη επηρεηξεζεί θαη δ) ζρεδηάδνπλ καδί ηα επφκελα βήκαηα, 

βάζεη ησλ νπνίσλ ε ελνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ απηναμηνιφγεζεο ελφο πξνεγνχκελνπ θαη 

ελφο λένπ «πεδίνπ», ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ πιήξε απηνλφκεζε ηνπ 
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απηναμηνινγνπκέλνπ
77

 [βι. ζρεηηθά Ross, Rolheiser & Hogaboam-Gray (1998
α
, 1998

β
, 

1998
γ
)].

 

2.7.1.3  Αξρέο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο: 

 αλάπηπμε γισζζηθήο ηθαλφηεηαο 

 δηεχξπλζε επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

 θαιιηέξγεηα γισζζηθήο επάξθεηαο. 

Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, σο κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε δηηηήο δηδαθηηθήο 

έκθαζεο (σο πξνο ηε γλψζε ησλ θαλφλσλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, αθελφο, θαη ηε 

γλψζε απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ θαλφλσλ απηψλ ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο, αθεηέξνπ) παξνπζηάδεηαη, θαηά ηε κεηαδηδαθηηθή θαηάζηαζε, κε ηε κνξθή 

ζηφρσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηα δηαθξηηά απνηειέζκαηά 

ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, αλαθέξνληαη: α) ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ, β) ζηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θαη  γ) ζηελ, ελ 

γέλεη, θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπ.  

Δκθαλήο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθθεξηκέλεο πξνζέγγηζεο, επνκέλσο, είλαη 

ε ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα πνπ επηηπγράλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ιφγνπ ζηνπο «φξνπο» 

ηνπ ζπγθείκελνπ, κέζσ ηεο γξακκαηηθήο. Ζ γξακκαηηθή, εηδηθά, θαη ε γξακκαηηθή 

γλψζε, εηδηθφηεξα, κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

δπλαηνχ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο, αλ θαη εθφζνλ ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλφλεο 

πνπ επηβάιινπλ νη πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη απαηηνχλ αλάινγα 

δηαθνξνπνηεκέλεο, κεηαμχ ηνπο, γξακκαηηθέο δνκέο.  

Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, έηζη, δηαθξίλεη, θαη ηαπηφρξνλα ζπλδπάδεη, ηε 

γισζζηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο (γισζζηθήο ρξήζεο) δηακέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (γισζζηθήο δνκήο). 

Τπεχζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηε ζεσξεηηθή ζηήξημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ είλαη ν 
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Αλ, γηα παξάδεηγκα, ν απηναμηνινγνχκελνο έρεη εθαξκφζεη κε επηηπρία ην ζχζηεκα θξηηεξίσλ 

απηναμηνιφγεζεο ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζε δεδνκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο αλακέλεηαη φηη ζα 

κπνξεί, ζηε ζπλέρεηα, λα ην αλαπξνζαξκφζεη ζηηο ζπκβάζεηο ελφο άιινπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, ην 

νπνίν, φκσο, εληάζζεηαη ζε άιιν επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Σν ζέκα ηεο απηναμηνιφγεζεο επαλέξρεηαη θαη 

ζπδεηείηαη θάησ απφ κία άιιε νπηηθή, ζην Τπνθεθάιαην 2.8. 
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Hymes (1972
α
), ν νπνίνο θαη έδσζε κία λέα δηάζηαζε ζε πξνγελέζηεξνπο ζρεηηθνχο 

φξνπο, αθνχ, ιφγσ ηεο ζπλερνχο γισζζνινγηθήο εμέιημεο, θξίλνληαλ πιένλ σο 

αλεπαξθείο
78

. Ο επηηπρήο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ (δηαθξηηψλ θαηά άιια κεηαμχ 

ηνπο) ηθαλνηήησλ, επηθέξεη σο (γεληθφ) απνηέιεζκα ηε γισζζηθή επάξθεηα ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ
79

.  

Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα είλαη ζπλαθήο κάιινλ κε έλλνηεο (θαη παξακέηξνπο) ηεο 

«παξαδνζηαθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο». Αθνξά, ζχκθσλα θαη κε ην ιεηηνπξγηθφ 

νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε ζην πξψην θεθάιαην, ηελ επαξθή γλψζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα επίπεδα ηεο θσλνινγίαο, ηεο κνξθνζχληαμεο θαη ηεο 

ζεκαζηνινγίαο, ηφζν ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ φζν θαη ζην ζπληαγκαηηθφ άμνλα. Ζ γλψζε 
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Ζ δηάθξηζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο αληηζηνηρεί πξνο παιαηφηεξεο, 

ρξνληθά, δηαθξίζεηο ζρεηηθψλ φξσλ, φπσο είλαη νη φξνη: α) «ιφγνο» («langue») θαη «νκηιία» («parole») ηνπ 

Saussure, πνπ κπνξεί λα απνδνζνχλ θαη σο «ιφγνο-θνηλσληθή/εζσηεξηθή γιψζζα» θαη «νκηιία-

αηνκηθή/εμσηεξηθή γιψζζα» (Νηίλαο, ρ.ρ.) θαη β) «γισζζηθή ηθαλφηεηα» («linguistic competence») θαη 

«γισζζηθή επηηέιεζε ή πιήξσζε» («linguistic performance») ηνπ Chomsky. Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα, θαηά 

ηνλ Chomsky, απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο γισζζηθήο πιήξσζεο θαη ε γισζζηθή πιήξσζε είλαη ε πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ έλλνηα, φκσο, ηεο γισζζηθήο πιήξσζεο, πηζαλφλ γηαηί δελ είλαη 

ζαθψο νξηνζεηεκέλε, αθήλεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία λα θηλείηαη, θαηά ηελ παξαγσγή ιφγνπ, πφηε ζην 

επίπεδν ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ, δηαπηζηψλνληαο απιψο θαη κφλν ηε γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ γηα ηε 

γιψζζα, θαη πφηε ζην επίπεδν ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, σζψληαο ην δηδαζθφκελν λα αληηιεθζεί ηελ αλάγθε 

θαη λα κεηαβηβάζεη θάπνην κήλπκα, κε επηθνηλσληαθή, φλησο, ζθνπηκφηεηα. Με ηηο δχν απηέο φςεηο ηεο 

γισζζηθήο πιήξσζεο αζρνιήζεθε εθηεηακέλα θαη ν Widdowson (1990
α
), ν νπνίνο θαη αληηδηέζηεηιε ηνπο 

φξνπο «εθαξκνγή θαλφλσλ» θαη «γισζζηθή ρξήζε», εηζάγνληαο ηνπο φξνπο «usage» θαη «use», 

αληίζηνηρα. Πεξαηηέξσ, επηδίσμε λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ν δηδαζθφκελνο δε καζαίλεη γηα ηε γιψζζα 

αιιά καζαίλεη ηε γιψζζα, ππνζηεξίδνληαο φηη ε κνλνκεξήο γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

γιψζζαο («usage») δελ επαξθεί, αθνχ ρξεηάδεηαη θαη ε αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηεο γλψζεο απηήο γηα 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία («use»). Χζηφζν, ν Hymes, εθπξφζσπνο ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ  

«Δζλνγξαθία ηεο Δπηθνηλσλίαο», πξφιαβε λα δψζεη ην έλαπζκα γηα απνζαθήληζε ησλ ππφ ζπδήηεζε 

φξσλ, κε ηξφπν πνπ λα είλαη δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκνη θαη νπσζδήπνηε ζρεηηθνί κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο γιψζζαο. Όπσο, εμάιινπ, έρεη αλαθεξζεί θαη θαηά ην ζρνιηαζκφ ησλ «αξρψλ πξνδηδαθηηθήο 

θαηάζηαζεο», ν Hymes (1972
α
, 1974) φξηζε ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπληζηνχλ ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

(«πνηνο επηθνηλσλεί, κε πνηνλ, πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπο, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θαζελφο, γηα πνην ζέκα, 

πφηε θαη πνχ, πψο, γηαηί/γηα πνην ζθνπφ, κέζσ πνηνπ θαλαιηνχ»), αθξηβψο γηα λα εθθξάζεη ηελ αληίζεζή 

ηνπ πξνο ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο γισζζηθήο δνκήο. Μειεηψληαο ηνλ ηξφπν πνπ νη παξάκεηξνη απηνί 

επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ αλάινγα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, επηδίσμε λα πξνβάιεη, ζην ζαθέζηεξν 

δπλαηφ βαζκφ, ηε ζεκαζία ηεο γηα ζθνπνχο δηδαζθαιίαο. Ννείηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξαγκαηεχεηαη 

θαη ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία (βι. ελδεηθηηθά: Γξεγνξηάδεο, 1990
α
, 1990

β
, 1991

.
 Καηηαβελφο 1986

. 

Μήηζεο, 1992, 1994, 1996,1998
.
 Μπακπηληψηεο, 1990/1991, 1994

β. 
Παπαξίδνο, 1993

. 
Σνθαηιίδνπ, 1986

. 

Υαξαιακπάθεο, 1994). (Γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο, βι. επίζεο Newmeyer, 2003). 

  
79

Γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ «γισζζηθή ηθαλφηεηα», «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα» θαη «γισζζηθή 

επάξθεηα» βι. θαη «Κεθάιαην Πξψην: Σν Πξφβιεκα», Τπνθεθάιαην 1.9. ηελ παξνχζα ππνελφηεηα, 

φκσο, νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο, 

δελ ηπγράλνπλ δειαδή εηδηθήο πξνζαξκνγήο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζεσξεηηθνχο θαη φρη γηα ιεηηνπξγηθνχο 

νξηζκνχο, γη’ απηφ θαη αλαιχνληαη εθηελέζηεξα. 
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απηή ηνπ δηδαζθνκέλνπ είλαη απνηέιεζκα κίαο γελεηηθήο εμειηθηηθήο φζν θαη ζχλζεηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηπγράλεη πνηθίισλ κεηαζρεκαηηζκψλ κέρξη λα ηαπηηζηεί κε ηελ 

αληίζηνηρε γλψζε ελφο ελειίθνπ. Σνλίδεηαη, επίζεο, φηη ε δεδνκέλε γλψζε επηηξέπεη ζην 

δηδαζθφκελν λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη (φπσο, επίζεο, λα αλαγλσξίδεη) άπεηξν πιήζνο 

γξακκαηηθά νξζψλ πξνηάζεσλ
80

 πνπ, παξ’ φιν πνπ είλαη απνδεθηέο γηα ηε 

γξακκαηηθφηεηά ηνπο, είλαη, σζηφζν, αλειαζηηθέο θαη αδηαθνξνπνίεηεο έλαληη ηεο 

φπνηαο πεξίζηαζεο (ή αλάγθεο) επηθνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα, φκσο, απνηειεί ην ζχλδεζκν 

κεηάβαζεο απφ ηελ νξζή θαη απνδεθηή κειέηε θαη παξαγσγή γισζζηθψλ δνκψλ πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο γιψζζαο εληφο πιαηζίνπ 

επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο είλαη θαη ππαξθηφο θαη 

ππνινγίζηκνο, γηαηί ε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά 

πξνο ηελ παξαγσγή επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ ιφγνπ
81

.  

Ζ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα είλαη επξχηεξνο, ελλνηνινγηθά, φξνο, απφ ηε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα. Πξφθεηηαη γηα γλψζε πνπ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ην γισζζηθφ 

ζχζηεκα, θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ιφγνπ ζηα ζπκθξαδφκελα, φπνπ, 

αλακελφκελα, εκπιέθνληαη παξάκεηξνη θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο θαη πξαγκαηνινγηθήο 

θχζεσο. Ζ ηθαλφηεηα απηή αθνξά, θαηαξρήλ, ην απιφ επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ελψ, ζε έλα ζπλζεηφηεξν επίπεδν, ελδηαθέξεηαη γηα ηηο επηθνηλσληαθέο 

ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο ππνβνεζνχλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

δηδαζθφκελνπ, εηδηθά, θαη ηνπ αηφκνπ, γεληθφηεξα.  

Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο γξακκαηηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα, ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα επηηξέπεη λα επηζεκαίλνληαη δεδνκέλα, φπσο είλαη 

νη θαηεγνξίεο ησλ κεηερφλησλ ζηελ επηθνηλσλία, νη πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο 
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Ζ ζέζε απηή εληάζζεηαη ζηελ φιε ζεσξία ηεο γελεηηθήο-κεηαζρεκαηηζηηθήο γξακκαηηθήο. 

 
81

Ζ ζηήξημε πνπ παξέρεη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα παξαπέκπεη ζηελ 

παιαηφηεξε άπνςε ηνπ Saussure (1975) φηη ν ιφγνο θαη ε νκηιία ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο, ζε βαζκφ, 

κάιηζηα, πνπ ην έλα γισζζηθφ αληηθείκελν λα πξνυπνζέηεη ην άιιν (ε νκηιία ην ιφγν, γηα λα είλαη 

θαηαλνεηή, θαη ν ιφγνο ηελ νκηιία, γηα λα κπνξεί λα θαηαλνεζεί). Καη’ επέθηαζε, ε ζρεηηθή, κε ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, γισζζηθή ρξήζε είλαη αλέθηθηε, αλ απνπζηάδεη ε γισζζηθή δνκή θαη, 

πξνθαλψο, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα. Καηά κία αλάζηξνθε ινγηθή, ε γισζζηθή δνκή (γισζζηθή ηθαλφηεηα) 

δελ κπνξεί παξά λα δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο (επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο,) θαη, 

αλαπφθεπθηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε απηή, λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα. 
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θαη ηα παξαγφκελα είδε θεηκέλνπ, θαη λα αλαδεηνχληαη δείθηεο αληίζηνηρεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη νπνίνη θαη ηθαλνπνηνχληαη, εθφζνλ 

επηιέγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη πιένλ ζπκβαηέο πξνο ηα δεδνκέλα απηά γισζζηθέο 

επηινγέο
82

. Οη επηινγέο απηέο, βέβαηα, νθείινπλ λα πιεξνχλ, παξάιιεια, θαη ην θξηηήξην 

ηεο γξακκαηηθήο νξζφηεηαο. Καζψο ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κνξθή θαη 

επηθνηλσλία, ηαπηφρξνλα, ηα γισζζηθά ζηνηρεία θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο ζπλεμεηάδνληαη 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, κέζσ ηεο απαξαίηεηεο πξνβνιήο ζηηο εθάζηνηε πξαγκαηηθφηεηεο, 

ε θχζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηειηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ 

απηψλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ζπζηεκαηηθέο θαη νξγαλσκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ιφγνπ 

νη νπνίεο πξνθαινχληαη θαη, ζπλεπψο ζπλαξηψληαη, κε ηα πεξηβάιινληα ρξήζεο 

(«contexts of use»), ελψ, παξάιιεια, παξαπέκπνπλ ζηνλ φξν «χθνο» πνπ, δηαδνρηθά, 

θαηαδεηθλχεη ην πψο ν ρξήζηεο ηεο γιψζζαο ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα
83

. 

Με ηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο αζρνιήζεθαλ εηδηθά νη Canale & 

Swain (1980, βι. θαη Canale, 1983), νη νπνίνη θαη ηελ αλέιπζαλ ζε επηκέξνπο 

ηθαλφηεηεο. χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο απηνχο, δηαθξίλνληαη ηέζζεξα επίπεδα ηεο 

γλψζεο πνπ αληηζηνηρεί πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα: α) ε γξακκαηηθή ηθαλφηεηα 

(«grammatical competence»), β) ε θεηκεληθή ηθαλφηεηα («discourse competence»), γ) ε 

θνηλσληνγισζζνινγηθή ηθαλφηεηα («sociolinguistic competence») θαη δ) ε ζηξαηεγηθή 

ηθαλφηεηα («strategic competence»). Κάζε επίπεδν γλψζεο, θαηά ηνπο Bachman & 

Palmer (1982), αληηπξνζσπεχεη θαη κία δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ηεο δεδνκέλεο θύξηαο 

γλψζεο, γη’ απηφ θαη, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλαζξνίδνληαη πξνο ην ζθνπφ ηεο ζχζηαζήο 

ηεο, ε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε δελ είλαη απνιχησο άκεζε. Ζ ζέζε απηή θαίλεηαη κέζα 

απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, ε νπνία θηλείηαη ζηα δηαθξηηά γλσζηηθά 

επίπεδα: α) ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, β) ηεο δφκεζεο ιφγνπ θαη παξαγσγήο θεηκέλνπ, 
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Ζ πξννπηηθή πνπ δηαλνίγεηαη, κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ απηνχ, γηα ηελ αλάιπζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

θξηηηθήο γισζζζηθήο επίγλσζεο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπδεηείηαη ζην ακέζσο επφκελν ππνθεθάιαην. 

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ε Καηζηκαιή, ν δηδαζθφκελνο πξέπεη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, λα θαηαλνεί ηελ θνηλσληθή πθή πνπ έρνπλ νη γξακκαηηθνί ηχπνη θαη λα 

γλσξίδεη θάησ απφ πνηεο πεξηζηάζεηο είλαη απνδεθηνί ή φρη (1997, ζ. 5). 

 
83

Ο φξνο «χθνο» απνδίδεηαη ζηνλ Reid (1956). Πεξηζζφηεξα γηα ηνλ φξν «χθνο» (θαη «επίπεδν χθνπο»), 

βι. ζην Τπνθεθάιαην 2.8. 
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γ) ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο γισζζηθήο ρξήζεο θαη δ) ηεο αλάπηπμεο ζχλζεησλ 

επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Έηζη: 

 ε γξακκαηηθή ηθαλόηεηα αληηζηνηρεί πξνο ηε γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ
84

 ζε ζρέζε 

κε ηνπο θαλφλεο θσλνινγίαο, κνξθνινγίαο, ζχληαμεο θαη ζεκαζηνινγίαο θαη ην 

ιεμηιφγην ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ 

 ε θεηκεληθή ηθαλόηεηα πξνζδηνξίδεη ηε γλψζε πνπ θαζηζηά ην δηδαζθφκελν ηθαλφ 

λα ζπλδπάδεη ηε κνξθνζχληαμε (ηηο γξακκαηηθέο δνκέο θαη ηνπο γξακκαηηθνχο 

ηχπνπο) κε ην ζεκαζηνινγηθφ παξάγνληα, έηζη ψζηε λα παξάγεηαη δνκεκέλνο 

ιφγνο πνπ λα πιεξνί ηηο ζπκβάζεηο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ιφγνπ θαη θεηκέλνπ 

(π.ρ. αλαθνξηθνχ ή θαηεπζπληηθνχ είδνπο ιόγνπ θαη πεξηγξαθηθνχ, αθεγεκαηηθνχ 

ή/θαη επηρεηξεκαηνινγηθνχ είδνπο θεηκέλνπ)
85

 θαη λα αληαπνθξίλεηαη, επίζεο, ζηηο 

αξρέο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο
86

 

 ε θνηλσληνγισζζηθή ηθαλόηεηα αθνξά ηε γλψζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ πνπ 

επηηξέπεη ζην δηδαζθφκελν λα επηηειεί κε επηηπρία γισζζηθέο πξάμεηο, κέζσ ηεο 

θαηάιιειεο, γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (ηα ζπκθξαδφκελα), γισζζηθήο 

ρξήζεο 

 ε ζηξαηεγηθή ηθαλόηεηα πεξηγξάθεη ηε γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ γχξσ απφ 

ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ε ρξήζε κε γισζζηθψλ επηθνηλσληαθψλ 

κέζσλ, ιέμεσλ/θξάζεσλ κε παξφκνηα ή αληίζεηε ζεκαζία θ. ά., ε νπνία θαη 

κπνξεί λα ηνλ αλαδείμεη ζε επαξθέζηεξν ρξήζηε ηεο γιψζζαο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

                                                 
84

Ο φξνο «γξακκαηηθή ηθαλφηεηα», ππφ ηε δεδνκέλε εξκελεία, αληηζηνηρεί πξνο ηνλ φξν «εθαξκνγή 

θαλφλσλ» («usage») ηνπ Widdowson (1990
α
). (εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε ιέμε «δηδαζθφκελνο» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαδείμεη πνηνο ελεξγεί ή επεξεάδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο ζεσξεηηθέο επηθνηλσληαθέο 

«αξρέο ηεο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο», αιιά λνείηαη φηη κπνξεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ επξείαο 

έλλνηαο ιέμε «άηνκν».) 

 
85

Σα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην είδνο ιφγνπ θαη ην είδνο θεηκέλνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

επίζεκε ζέζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνγξακκαηηθέο δηαθεξχμεηο ηεο ηειεπηαίαο γισζζηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ζην ρψξν καο (φπνπ θαη πηνζεηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλνη φξνη) (βι. Πεγή: Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002
α 

). 

86
Όπσο ήδε δειψζεθε, ε θεηκεληθή ηθαλφηεηα απνηειεί ζεκείν ηδηαίηεξνπ ζρνιηαζκνχ θαη ζην  

ππνθεθάιαην πνπ έπεηαη. ην ίδην ππνθεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε ζρέζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκεληθήο 

ηθαλφηεηαο κε ηε γλψζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θεηκέλνπ κε ζπλνρή θαη 

ζπλεθηηθφηεηα. 
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πξαγκαηηθφ βαζκφ γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπ (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

γιψζζα-ζηφρνο δηδάζθεηαη σο δεχηεξε/μέλε)
87

. 

            Ζ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα δελ θαηαξγεί νχηε ππνθαζηζηά ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα. Αληίζεηα, αλαβαζκίδεη ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηηθή αμία ηεο ηεο γξακκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Καζψο θαιχπηεη «πεξηνρέο» φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαηλφκελα γξακκαηηθήο, 

επηθνηλσληαθήο θαη θνηλσληθήο πθήο (Hymes, 1972
α
), ζρεηίδεηαη κε κία πνιπδηάζηαηε 

γλψζε ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα γισζζηθέο δνκέο πνπ είλαη: α) απνδεθηέο («formally 

possible»), β) βηψζηκεο («feasible»), γ) επηθνηλσληαθά θαηάιιειεο, ζχµθσλα µε 

ζπµθξαδφµελα («appropriate in relation to a context»), θαη δ) ήδε θαηαγεγξακκέλεο 

(ππφ ρξήζε) ζην ιφγν («actually performed») [βι. ζρεηηθά Brumfit & Johnson (1979), ζ. 

21-24 θαη Richards & Rodgers (1986), ζ. 70-71)]. ην ηέινο ηεο επηθνηλσληαθήο 

δηδαζθαιίαο πξνζδνθάηαη φηη ν δηδαζθφκελνο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά δηάθνξεο δνκέο ιφγνπ (θαη θεηκέλνπ), «πηζηνπνηεκέλεο γξακκαηηθήο (ή 

γισζζηθήο) θαη επηθνηλσληαθήο νξζφηεηαο». 

Παξ’ φιν, βέβαηα, πνπ ε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 

αλαπηχζζνληαη παξάιιεια, ε πξψηε παξνπζηάδεη, απφ ςπρνγισζζνινγηθήο άπνςεο, 

ηαρχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο απφ ηε δεχηεξε. Χο εθ ηνχηνπ, ε γλψζε ηεο γισζζηθήο δνκήο 

                                                 
87

Ζ εξκελεία θαη ε ζε βάζνο αλάιπζε ηνπ φξνπ «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα» απφ ηνπο Canale & Swain 

(1980), επηδέρεηαη ζπκπιεξσκαηηθψλ αιιαγψλ απφ ηελ Bachman (1990) [βι. θαη Brown (1994)]. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο Βachman (1990, ζ. 84-108) θαη Brown (1994, ζ. 226-230), φιεο νη επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο γλψζεσλ, πνπ θαζφξηζαλ νη Canale & Swain, ζπληζηνχλ παξακέηξνπο κίαο επξχηεξεο 

ηθαλφηεηαο πνπ θαιχπηεη ηε δνκή θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο («language competence») θαη 

αλαθαηαλέκνληαη σο εμήο: α) ε γξακκαηηθή ηθαλφηεηα (γλψζε δνκήο ζε επίπεδν ιέμεο) θαη ε θεηκεληθή 

ηθαλφηεηα [γλψζε ππεξπξνηαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ππεξεηεί ην «ζπλερέο ηνπ ιφγνπ» (θείκελν), θαη 

κεηνλνκάδεηαη απφ «discourse competence» ζε «textual competence»] θαζίζηαληαη ηα ζπλζεηηθά κέξε ηεο 

νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο («organizational competence») θαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν δφκεζεο πξνθνξηθνχ 

θαη γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο επίζεο, ηηο βαζηθέο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ιφγνπ θαη β) 

ε θνηλσληνγισζζηθή ηθαλφηεηα αλαιχεηαη ζε δχν πξαγκαηνινγηθήο θχζεσο ζπληζηψζεο πνπ 

ζπλαπνηεινχλ, εμ νξηζκνχ, ηελ πξαγκαηνινγηθή ηθαλφηεηα («pragmatic competence»). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξνζιεθηηθή ηθαλφηεηα («illocutionary competence»), ε νπνία θαη θαιχπηεη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο ηεο 

γιψζζαο, αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή κελπκάησλ επηθνηλσλίαο, θαη ηελ 

θνηλσληνγισζζνινγηθή ηθαλφηεηα πνπ θαιχπηεη ζρεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, φπσο είλαη ε γισζζηθή 

πνηθηιία θαη ην χθνο, ζπλαξηήζεη ησλ ζπκθξαδνκέλσλ (ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ). Ζ 

νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ζπλεπηθνπξεί ηελ πξαγκαηνινγηθή ηθαλφηεηα, ράξηλ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλδπαζηηθήο 

γλψζεο ηεο γξακκαηηθήο νξζφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο απνδεθηφηεηαο θεηκεληθνχ ιφγνπ, ζε 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν. Σέινο, ε Bachman (1990, ζ. 98-108) αλαθέξεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή 

ηθαλφηεηα σο δηαθξηηφ ζπζηαηηθφ ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, νξίδνληάο ηελ σο ηελ θαη’ εμνρή γλψζε 

πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηηο ηειηθέο (θαη πιένλ θαηαιιειφηεξεο) γισζζηθέο θαη κε επηινγέο, πξνο ην ζθνπφ 

ηεο επηθνηλσλίαο.  
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ιακβάλεη ρψξα απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία [βι. ζρεηηθά Καηή (1992)], κε απνηέιεζκα λα 

απαηηείηαη, ζηε ζπλέρεηα, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο, δειαδή ε ζπζηεκαηνπνίεζή ηεο ζε 

ζπλζεηφηεξα επίπεδα γισζζνγλψζεο. Ζ επηθνηλσληαθή, φκσο, ηθαλφηεηα ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα δηεπξπλζεί, έηζη ψζηε λα γίλεηαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο 

γισζζνγλψζεο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη λα επηηπγράλεηαη ν 

επηδησθφκελνο, θάζε θνξά, επηθνηλσληαθφο ζηφρνο.  

Ο ζπλδπαζκφο, εληέιεη, ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο παξαπέκπεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηε γισζζηθή επάξθεηα. χκθσλα κε 

εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο γχξσ απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, πξφθεηηαη γηα 

ζπλδπαζηηθνχ ηχπνπ ηθαλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη, ηαπηφρξνλα, ηφζν ζηε γλψζε ησλ 

δνκψλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηε γλψζε θαηάιιειεο ρξήζεο ησλ δνκψλ 

απηψλ (βι. ελδεηθηηθά Anderson & Ross, 1998
.
 Cragan & Shields 1998

. 
Griffin 2000.  

Infante, Rancer & Womack, 1997
. 
Littlejohn, 1999

. 
 West & Turner, 2000

.
 Wood, 1997). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε γισζζηθή επάξθεηα πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηδηψμεηο θαη ζπληζηά ην 

θχξην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο, ην νπνίν θαη 

«εθδειψλεηαη» κέζα απφ ηελ επαξθή ζπκκεηνρή θαη αληαπφθξηζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε 

δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο [βι. 

Hudson (1980), ζ. 219-220 θαη Stern (1992), ζ. 94-95].  

χκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ κεηαδηδαθηηθψλ αξρψλ ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο, ε δηδαζθαιία ησλ θαλφλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, κε ηξφπν πνπ ν δηδαζθφκελνο λα 

πξνζιακβάλεη θαη, θπξίσο, λα δνκεί ιφγν ν νπνίνο λα πιεξνί, ηαπηφρξνλα, ηα θξηηήξηα 

ηεο γξακκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδεθηφηεηαο. Ο γισζζηθά επαξθήο θαζίζηαηαη «ηθαλφο 

γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία», κέζσ: α) ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο 

ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη β) ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

θαη ησλ πθνινγηθψλ πξνεθηάζεψλ ηεο, γηα ηελ παξαγσγή πνηθίισλ θεηκέλσλ, πνπ 

εληάζζνληαη ζε θαη επεξεάδνληαη αλάινγα από ην εθάζηνηε θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ
88

. 
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Ζ εξκελεία απηή ηαπηίδεηαη κε ην ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε γηα ηνλ φξν «γισζζηθή 

επάξθεηα», ζην «Κεθάιαην Πξψην: Σν πξφβιεκα».  
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Μία ηέηνηα ζεψξεζε ησλ κεηαδηδαθηηθψλ επηθνηλσληαθψλ αξρψλ δειψλεη θαη ηελ 

ππάξρνπζα ελλνηνινγηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ φξσλ «γισζζηθή επάξθεηα» θαη 

«γξακκαηηζκφο». Ζ ζπλάθεηα απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο δηαζχλδεζεο γιψζζαο θαη 

επη-θνηλσλίαο ε νπνία θαίλεηαη λα δηέπεη θαη ηηο δχν έλλνηεο, ζεσξψληαο φηη ε γιψζζα 

ιεηηνπξγεί σο έλα επηθνηλσληαθά (θαη θνηλσληθά) ζεµειησµέλν ζχζηεµα (Boutet, 1984, 

ζ. 39-46), ην νπνίν κπνξεί (θαη πξέπεη) λα ελζσµαηψλεηαη ζην ππάξρνλ επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην, γεληθά, θαη ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείµελν, γεληθφηεξα.  

Ζ γισζζηθή επάξθεηα, θαη θαη’ επέθηαζε ν γξακκαηηζκφο
89

, ζεσξείηαη δηδάμηκε 

ηθαλφηεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ νξζή, ζε ζρέζε κε ηηο γξακκαηηθέο δνκέο, θαη, 

παξάιιεια, ζηελ θαηάιιειε φζν θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο [βι. Holmes 

(1998)]. Δπηπιένλ, είλαη ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κεηά «απφ ηε δηδαζθαιία 

θαηάζηαζε», ε δε αμηνιφγεζή ηεο απαηηεί ηε δηαηχπσζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ αληίζηνηρσλ, 

κε ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελφ ηεο, θξηηεξίσλ. Γεδνκέλσλ ησλ ελδνγισζζηθψλ, ησλ 

εμσγισζηθψλ θαη ησλ θαζαξά γισζζηθψλ δηαδηθαζηψλ έθθξαζεο ελφο κελχκαηνο, ηα 

θξηηήξηα απηά αθνξνχλ ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηε κνξθή ηνπ. πλεπψο, φηαλ έλα 

κήλπκα αμηνινγείηαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαιχεηαη ζηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, επηβεβαηψλεηαη φηη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

πιαηζηψλεηαη κεηαμχ ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη, 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ελ γέλεη. Ζ «ηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ αλάκεζα ζηε δνκή θαη 

ζηε ρξήζε» ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο πιαηζίσζεο απηήο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

ειεγρζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ζεσξεηηθά, 

ηνπιάρηζηνλ, πεξηιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε ζην ζχλνιν ησλ αξρψλ ηεο θαη 

ηελ ππνζηεξίδεη ηφζν ζε επίπεδν ζηφρσλ φζν θαη ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ. 

 

 

                                                                                                                                                 
 
89

Βι. εθηελή ζπδήηεζε γηα ηνλ φξν «γξακκαηηζκφο» ζην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί.  
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2.7.2    Η επικοινωνιακή πποζέγγιζη ωρ ππάξη 

            Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, βάζεη ησλ ηξηψλ 

επηπέδσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο
90

 (πξσηίζησο ζε φ,ηη αθνξά ηηο αξρέο ηεο 

δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο), ππνδεηθλχεη ηξφπνπο επηηπρνχο ζχδεπμεο ηεο επηθνηλσληαθήο 

ζεσξίαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο πξάμεο. Γηα ηε ζχδεπμε απηή, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε 

φισλ φζσλ εκθάζεσλ θαζηζηνχλ ηηο πηνζεηνχκελεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο φλησο 

επηθνηλσληαθέο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (βι. ελδεηθηηθά Baker, 2001
. 

Clark, 1987
. 

Dass, 1984
.
 Dolle & Willems, 1984

.. 
Καηζηµαιή, 1997

.
 Μήηζεο, 1998

. 

Μπακπηληψηεο, 1991
.
 Pattison, 1987

.
 Riley, 1982

. 
Sheils, 1986

. 
Σνθαηιίδνπ, 1986

. 

Υαξαιακπφπνπινο, 1988), φπνπ εμέρνπζα ζεκαζία έρνπλ νη «πξαθηηθνπνηεκέλεο 

ζέζεηο» ηνπ Littlewood (1981
α
), ε επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία: α) ζηεξίδεηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ σο θχξηνπ ζπληειεζηή ηεο δηδαθηηθήο (καζεζηαθήο, θαη’ 

αθξίβεηα) πξάμεο θαη β) ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηάο ηνπ. Δπνκέλσο, απηνδειψλεηαη κέζσ αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ, φπσο είλαη: 

 ε ζπκκεηνρή ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηφζν ηνπ 

γισζζηθνχ φζν θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο 

 ε αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο γηα ζθνπνχο επηηπρνχο νηθνδφκεζεο ηεο γισζζηθήο θαη 

επηθνηλσληαθήο γλψζεο, εθ κέξνπο ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

 ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ηεο 

γισζζηθήο δνκήο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή γισζζηθή ρξήζε, απφ ην 

δηδαζθφκελν. 

Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ
91

: α) ζε πξνεπηθνηλσληαθέο («pre-communicative»), νη νπνίεο 

επηκεξίδνληαη ζε γξακκαηηθέο («structural») θαη ζε νηνλεί-επηθνηλσληαθέο («quasi-

                                                 
90

Πξφθεηηαη γηα ηηο «αξρέο ηεο πξνδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο», ηηο «αξρέο ηεο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο» θαη ηηο 

«αξρέο ηεο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο». 

 
91

Γηεπθξηλίδεηαη φηη παξ’ φιν πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο σο 

δεχηεξεο/μέλεο δηεθδηθνχλ ζεκαληηθή ζέζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο µεηξηθήο γιψζζαο, 

απνθνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ.  
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communicative») θαη β) ζε επηθνηλσληαθέο («communicative) πνπ  δηαθξίλνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο («functional communication») θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο («social interaction»). Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε 

ππνθαηεγνξία ησλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη, 

θαηά θχξην ιφγν, ζηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν, 

ζηε γξακκαηηθή νξζφηεηα θαη αθξίβεηα, γη’ απηφ θαη αμηνινγνχληαη βάζεη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηηεινχκελεο πξάμεο
92

. Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζηηάδεη ζην ζπγθείκελν εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πνηθίιεο γισζζηθέο ζπλαιιαγέο, κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

λα απνηειεί ην «δείθηε θαηαιιειφηεηαο» έθαζηεο γισζζηθήο πξάμεο
93

 [βι. Littlewood 

(1981
α
) θαη Νunan (1994)]

94
.  

 

Ζ δεδνκέλε, ινηπφλ, νκαδνπνίεζε ζπληζηά, ζην ζχλνιφ ηεο, κεζνδνινγηθφ 

εχξεκα πνπ επηδηψθεη λα ζπζρεηίζεη, κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο, ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, δεκηνπξγψληαο ηνπο 

απαξαίηεηνπο «δεζκνχο» κεηαμχ ησλ κνξθνγξακκαηηθψλ δνκψλ θαη ηεο ελδερφκελεο, 

                                                 
92

Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ε ζεηξνζέηεζε ησλ θάζεσλ ελφο 

γεγνλφηνο γηα λα δνκεζεί έλα θείκελν πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, ε 

εθηέιεζε νδεγηψλ θαηαζθεπήο ή παξαζθεπήο ελφο πξντφληνο, ε επηζήκαλζε πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε λα 

επηιχνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θηι.  

 
93

Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο είλαη νη ζπλνκηιηαθνί ξφινη, ε (ζεαηξηθή) 

ππφδπζε ξφισλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα ζπδήηεζε («debate») θηι.  

  
94

Ο Richards (1999) πξνβαίλεη ζε κία παξφκνηα δηάθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή αζθήζεσλ, αθξηβέζηεξα, 

πνπ κπνξεί πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσληαθή δηδαθηηθή πξάμε. Σπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη ζηε κεραληθή άζθζε («mechanical practice»), ηε λνεκαηνδνηεκέλε (ή λνεκαηνθφξν) άζθεζε 

(«meaningful practice») θαη ηελ επηθνηλσληαθή άζθεζε («communicative practice»). Η κεραληθή άζθεζε 

είλαη ειεγρφκελνπ ραξαθηήξα (π.ρ. άζθεζε επαλάιεςεο ή/θαη αληηθαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

γξακκαηηθά ζηνηρεία) θαη δηεθπεξαηψλεηαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί, θαη’ αλάγθελ, θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο. Η λνεκαηνθφξνο άζθεζε είλαη, ζπλήζσο, εκηθαζνδεγεκέλε θαη, γηα ηελ νξζή 

δηεθπεξαίσζή ηεο, απαηηείηαη ην «θξηηήξην ησλ θαηάιιεισλ (γισζζηθψλ) επηινγψλ, ζχκθσλα κε ην 

δεδνκέλν θαηαζηαζηαθφ πιαίζην». Η επηθνηλσληαθή άζθεζε ζπλδέεηαη κε απζεληηθέο γισζζηθέο ρξήζεηο, 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληαιιαγή πξαγκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εληφο ζπγθεθξηκέλεο πεξίζηαζεο, γηα 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Σπλαθήο είλαη ε δηάθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο «αθξηβείαο» («activities focusing on accuracy») θαη ζε επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

«άλεηεο ή επρεξνχο ρξήζεο» («αctivities focusing on fluency»). Υπάξρεη, βέβαηα, θαη ε πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλε θαηεγνξηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο, ε νπνία πεξηγξάθεη δξαζηεξηφηεηεο ζπκπιήξσζεο («task-completion activities»), 

δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ («information gathering activities»), δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ πιεξνθνξηψλ («information-transfer activities») θηι., πνπ πξνσζνχληαη κέζσ νκαδηθήο 

εξγαζίαο).  
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ιεηηνπξγηθήο θαη θνηλσληθήο ππφζηαζεο ή ζεκαζίαο ηνπο. Δπηπιένλ, θαη ζε 

αληηπαξαβνιή κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ επηδησθφκελε εκπινθή ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε θαηαζηάζεηο ηθαλέο λα  

ζπλδέζνπλ ηε γιψζζα µε ηα θνηλσληθά ζπµθξαδφµελα, έηζη ψζηε ε δηδαζθαιία λα 

θηλείηαη παξάιιεια ηφζν ζην επίπεδν ηεο ιέμεο θαη ηεο πξφηαζεο φζν θαη ζην επίπεδν 

ηεο επηθνηλσλίαο
95

. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, ηέινο, λα αλαθεξζεί φηη ε παξαπάλσ νκαδνπνίεζε, εθηφο απφ 

ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε, ζπλαξηάηαη θαη κε άιινπο παξάγνληεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηδαθηηθήο πξάμεο, φπσο είλαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη νη ξφινη 

δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ, γηα ηηο νπνίεο έγηλε ήδε κία ζεσξεηηθήο κνξθήο 

αλαθνξά.  

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

δξαζηεξηνηήησλ, αμηνπνηείηαη έλα πξνζερηηθά επηιεγκέλν απζεληηθφ πιηθφ, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

εθάζηνηε καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήµαηνο µε 

ζηνηρεία ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο. Σαπηφρξνλα, (αλα)ζρεδηάδεηαη ην δίθηπν ησλ 

                                                 
95

Καηά ηνλ Nunan (1992, ζ. 40), ππάξρεη θαη κία άιιε ινγηθή θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε σο πξάμε, ε νπνία θαη ηηο θαηαηάζζεη ζε: α) απζεληηθέο θαη β) 

παηδαγσγηθέο. Οη απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπνζεηνχλ ην δηδαζθφκελν ζε θαηαζηάζεηο εθηφο ηνπ 

θιεηζηνχ πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο, ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα ηηο πξνζεγγίζεη απνηειεζκαηηθά, κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Αληίζεηα, νη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαζ’ φια 

ζπκβαηέο κε ηνπο εμ αληηθεηκέλνπ (ξεαιηζηηθνχο) πεξηνξηζκνχο πνπ δηέπνπλ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ. 

Φαίλεηαη, σζηφζν, πσο κία ηέηνηα δηάθξηζε δελ κπνξεί λα γίλεη κε απνιχησο απζηεξά θξηηήξηα, αθνχ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απζεληηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηχπνπ ζπλππάξρνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε κία 

πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξαθηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα ή νη αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ε φπνηα κνλνδηάζηαηε ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δθηφο απφ ηηο πνηθίιεο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλνληαη θαη ηα ζηάδηα νξγάλσζεο θαζεκίαο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο [βι. Nunan (1989
α
) θαη Williss (1996)]. Βάζεη, δειαδή, ηνπ ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ, 

ηνπ ξφινπ δηδάζθνληνο-δηδαζθνκέλνπ θαη άιισλ παξακέηξσλ κίαο δξαζηεξηφηεηαο, επηζεκαίλνληαη ηα 

αθφινπζα ζηάδηα νξγάλσζήο ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη: α) ε πξν-

δξαζηεξηφηεηα (εηζαγσγή ζην ζέκα), β) ν θχθινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (νκαδηθή εξγαζία γηα 

πξνγξακκαηηζκφ, παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξγαζίαο) θαη γ) ε εζηίαζε ζηε γιψζζα (αλάιπζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη εμππαξρήο άζθεζε ζηα λέα ζηνηρεία πνπ  έρνπλ, ελ ησ κεηαμχ, 

πξνθχςεη). Σν ηξίην ζηάδην ηεθκεξηψλεη φηη, ζην πιαίζην ηνπ «μεδηπιψκαηνο» κίαο επηθνηλσληαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθά, θαη ηεο επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο, γεληθφηεξα, ιακβάλεη, φλησο, ρψξα, ε 

ζπνπδή γισζζηθψλ κνξθψλ / δνκψλ. 
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δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο «θνηλφηεηαο ηεο ηάμεο. Ο δηδαζθφκελνο 

ελεξγνπνηείηαη δπλακηθά θαη ζπµµεηέρεη ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζεµαηηθέο πεξηνρέο, ηηο έλλνηεο, ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 

γξαµµαηηθέο δνµέο, έρνληαο ηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

δηδάζθνληνο. Υξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ βνεζνχλ ην δηδαζθφκελν: α) λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα θξίλεη κία «ελ ρξήζεη γιψζζα επηθνηλσλίαο» θαη β) λα επηιέγεη ηε 

«γιψζζα επηθνηλσλίαο» πνπ ν ίδηνο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, δίλνληαο 

απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζε ζπλαθή πξνβιήκαηα (γισζζηθά, δειαδή, θαη 

επηθνηλσληαθά). Ζ δηδαθηηθή πξάμε αλαδεηθλχεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ππφ κειέηε 

επηθνηλσληαθνχ γεγνλφηνο θαη ειέγρεη ηελ απνδεθηφηεηα ησλ γισζζηθψλ δνκψλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ πξαγκαηψλεηαη. Ζ απνδεθηφηεηα ησλ δνκψλ απηψλ γίλεηαη κε βάζε ην 

«πφζν θαηάιιειεο είλαη» ζε ζρέζε κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο εληφο ηεο νπνίαο 

εγγξάθνληαη. Ζ γξακκαηηθή νξζφηεηα εηζρσξεί, άκεζα ή έκκεζα, ζηνλ έιεγρν ηεο 

απνδεθηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ.   

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ζέκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ, θχζεη θαη ζέζεη, απφ ηελ 

ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε αλέδεημε ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, 

κέζσ, θπξίσο, ηεο παξάιιειεο εζηίαζεο ζηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε απνηειεί κέξνο ηεο ζθφπηκεο πξνζπάζεηαο λα πεξηγξαθεί φζν 

γίλεηαη επαξθέζηεξα, θαη εγγχηεξα, σο πξνο ην πξφβιεκα πνπ εμεηάδεη ε έξεπλα (δειαδή 

ην πώο ηεο ζχγρξνλεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο), ε θηινζνθία πνπ ππνβφζθεη πίζσ απφ 

ην ζρεδηαζκφ ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. Δίλαη γηα ην ιφγν απηφ πνπ, ακέζσο κεηά, ε 

ζπδήηεζε επεθηείλεηαη θαη θαιχπηεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη (θχζεη θαη ζέζεη) κε ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ζε κία πξνζπάζεηα λα νινθιεξσζεί ε έμσζελ (ζεσξεηηθή) 

πεξηγξαθή ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Σν πξφγξακκα «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο» 

έρεη δηακνξθσζεί ζηε βάζε ησλ παηδαγσγηθν-γισζζνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηνλ αληίζηνηρν δηεζλή ρψξν θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη φξνη ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηνπ θεηκέλνπ δελ κπνξεί παξά λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο παξνχζαο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. 
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2.8       Η θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε σο ζεσξία θαη πξάμε 

Ζ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εκθαλίζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, είλαη, θαηαξρήλ, κία θηινζνθηθή ηνπνζέηεζε, δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκε, πνπ 

θηλείηαη πέξα απφ παξσρεκέλεο ή θιαζηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο γιψζζαο. Δπηηπγράλνληαο λα εμέιζεη απφ ηελ απνθιεηζηηθή αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα εηζέιζεη ζηελ πξαγκάηεπζε ηεο ζρέζεο γιψζζαο θαη θνηλσλίαο, 

ζηξέθεηαη, απηνλφεηα, θαηά ηεο παξαδνζηαθήο δνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Παξάιιεια, 

αμηνπνηψληαο, φπσο απνδεηθλχεηαη ζε πνηθίιεο αλαθνξέο πνπ αθνινπζνχλ, γφληκα 

ζηνηρεία άιισλ πξνζεγγίζεσλ (φπσο είλαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, αιιά θαη νη 

πξνζεγγίζεηο πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο, θπξίσο), δέρεηαη έληνλεο επηδξάζεηο απφ ηε 

ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ δνκεηηζκνχ
96

. Χο εθ ηνχηνπ, ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

δηαζπλδέεηαη θαη κε ην γξακκαηηζκφ (ην φιν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 

ζπδεηείηαη εθηελψο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ππνθεθαιαίνπ), αθνχ ε γισζζηθή 

δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη, ζεσξεηηθά, θαη νξγαλψλεηαη, πξαθηηθά, βάζεη ηεο θνηλσληθήο 

δηάζηαζεο ηεο γιψζζαο. 

Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα ζεσξία θαη πξάμε πνπ ελαληηψλεηαη ζηηο αξρέο θαη ηηο, ελ 

γέλεη απνδνρέο ηεο νιηθήο-δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο, αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ, παξά ην γεγνλφο φηη «ππνρξενχηαη» λα πηνζεηήζεη επηκέξνπο 

κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλνπο, βέβαηα, ιφγνπο, νη νπνίνη θαη 

                                                 

96
Αλαθνξηθά κε ηε δηαζχλδεζε πξνζεγγίζεσλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο. κε ζεκαληηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο, βι. Υπνζεκείσζε 44. Βι. επίζεο Υπνζεκείσζε 66, φπνπ ζρνιηάζηεθε εθηελψο ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θχξησλ γισζζνδηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Δπίζεο, βι. ηε ζρεηηθή, κε ην ζέκα, 

ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, κε έκθαζε ζηηο δηδαθηηθέο αξρέο ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, φπνπ είλαη 

εκθαλήο ν ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη γισζζνδηδαθηηθήο, αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ 

πξνζέγγηζε. Σέινο, βι. Κσζηνχιε (2001), φπνπ ε ζπλεμέηαζε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαηαδεηθλχεη ηηο κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, φπσο 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ αληίζηνηρεο γισζζηθέο δηδαζθαιίεο. Έηζη, νη νκνηφηεηεο κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ 

σο γφληκα ζηνηρεία θαη νη δηαθνξέο σο ελδεηθηηθά θξηηήξηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ «ράζκαηνο» κεηαμχ ησλ 

δχν πξνζεγγίζεσλ. Ο επηηπρήο ζπλδπαζκφο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγγηζεο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε πξνζέγγηζε. Ζ 

κεηάβαζε απηή είλαη θαη ην ηειηθφ δεηνχκελν απφ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, ηφζν ζην δηεζλή φζν θαη ζην 

δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν κφιηο πξφζθαηα άξρηζαλ λα θηλνχληαη ζην επίπεδν δηακφξθσζεο 

θαη εθαξκνγήο επίζεκεο γισζζηθήο πνιηηηθήο (κε ελδείμεηο γισζζηθνχ ζρεδηαζκνχ).  
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επεμεγνχληαη ζηε ζπλέρεηα. Όπσο, εμάιινπ, δηαθάλεθε θαη απφ πξνεγνχκελεο 

ζπδεηήζεηο, ε νιηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε απνηέιεζε ζηφρν επηθξηηηθψλ ζρνιίσλ, 

γηα ηε γεληθή πξνζήισζή ηεο ζε δηαηζζεηηθνχο, πεξηζζφηεξν, παξά ζε ξεηνχο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο. Ζ κεξηθή α-ζπκβαηφηεηα, ινηπφλ, 

αλάκεζα ζηελ νιηζηηθή-δηαδηθαζηηθή θαη ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ρξήδεη 

πεξαηηέξσ αλάιπζεο, γηαηί απνηειεί ζεκείν-θιεηδί ησλ ζρεηηθψλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ πηπρψλ ηεο πνπ απαζρνινχλ, αθνινχζσο, ηε κειέηε απηή. 

 Γεληθά κηιψληαο, ε νιηζηηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξήζεθε ππεχζπλε γηα 

πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε πεξηζηαζηαθή θαη αζαθήο (ππνβφζθνπζα) ελαζρφιεζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ κε ηηο γισζζηθέο δνκέο θαη ε πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ εμνηθείσζή ηνπ 

κε ηα είδε θεηκέλνπ, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη κνξθέο ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ 

θαηέρνπλ ηελ πξσηεχνπζα ζέζε ζηε γισζζηθή θαη γξακκαηηθή, εηδηθά, δηδαζθαιία. Ζ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε αλέιαβε «ζεξαπεπηηθφ ξφιν», έλαληη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκαηηθψλ πεδίσλ, κεηαηνπίδνληαο ηε δηδαθηηθή έκθαζε, απφ ηηο απιέο γισζζηθέο 

θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο ππεξπξνηαζηαθέο 

(θεηκεληθέο) δνκέο.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη θαηήγνξνη ηεο νιηθήο-δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο ζεσξνχλ φηη 

(απηή) πξνσζείηαη κέζσ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηεξεπλεηηθνχ θαη, θπξίσο, 

εγσθεληξηθνχ/εζσζηξεθνχο ραξαθηήξα, νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε 

γιψζζα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

λνεκάησλ, ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ηελ εδξαίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Hyland, 2003). 

Γηάθνξνη, εμάιινπ, κειεηεηέο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ  νιηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε (βι. Christie, 1996
. 

 Cope & Kalantzis, 1993
α
, 

1993
β.

 Feez, 2002
. 
Hasan, 1996

.
 Hammond & Macken-Horarik, 1999

. 
Macken-Horarik, 

2002
. 

Martin, 1993
α
, 1993

β
) ζπκβάιινπλ, κε ηηο ζέζεηο ηνπο πνπ εμέθξαζαλ θαηά 

θαηξνχο, ζηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο, δειψλνληαο, άκεζα ή έκκεζα, φηη ηα κνληέια 

δηαδηθαζίαο: 
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 επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην πώο ν δηδαζθφκελνο παξάγεη γξαπηφ ιφγν θαη 

ιηγφηεξν ή θαη θαζφινπ ζην γηαηί επηιέγεη δεδνκέλεο γισζζηθέο δνκέο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο  

 απνδπλακψλνπλ ην ξφιν ηνπ δηδάζθνληνο, κεηαηξέπνληαο ηε ζπγγξαθηθή πξάμε 

ζε ηδησηηθή ππφζεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ, θαη πεξηνξίδνληαο ή/θαη απνθιείνληαο ηε 

δηδαθηηθή πιαηζίσζε ηεο ζπγγξαθηθήο πξάμεο, κε βάζε θεηκεληθέο παξακέηξνπο 

(παξακέηξνπο, δειαδή, πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ 

θεηκελνηαμηλνκία, ην χθνο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ ζπλαξηήζεη ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ θηι.) 

 απνθεχγνπλ λα δηαζπλδέζνπλ ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη 

πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ λα αμηνπνηεί  ηηο 

θαηαιιειφηεξεο γισζζηθέο επηινγέο είηε γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα «ηζρπξά είδε 

ιφγνπ» (θαηαλνψληαο ηα) είηε γηα λα θαηαζθεπάδεη λνήκαηα, ζπλεπηθνπξνχκελνο 

απφ ηελ αλαγθαία θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε. 

Τπφ κία αληηζηξφθσο αλάινγε ινγηθή, νη ππνζηεξηθηέο ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο δηαηείλνληαη φηη πξφθεηηαη γηα ζεσξία πνπ αλαγλσξίδεη έκπξαθηα ηελ αμία 

ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνβνιήο (θαη επεμήγεζεο) ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο ζε πνηθίια 

ζπκθξαδφκελα. Οη έλλνηεο «θείκελν» θαη «ζπγθείκελν» αλαγνξεχνληαη ζε ξπζκηζηή ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο, ελψ ν γλσζηηθφο παξάγνληαο παχεη λα ειέγρεη απφιπηα ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία.  

Πξννδεπηηθνί νξηζκνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξαγσγή ιφγνπ σο κία απιή 

δηαδηθαζία νξγάλσζεο (θαη αλαδηνξγάλσζεο) ηδεψλ (Zamel, 1983, ζ. 165), σο επίιπζε 

πξνβιήκαηνο αηνκηθήο θχζεσο (Emig, 1983) ή σο εζσηεξηθά θαηεπζπλφκελε 

θαηάζηαζε, φπνπ ε γισζζηθή ρξήζε είλαη απνθιεηζηηθφ πξντφλ πξνζσπηθψλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ (βι. Bizzell, 1992) ζεσξνχληαη αηειείο θαη, γεληθφηεξα, κεησκέλεο ή/θαη 

εζθαικέλεο δπλακηθήο. χκθσλα κε ηνλ Halliday (1985
β
)

97
, απφςεηο φπσο θαη νη 
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Ο Halliday ζηεξίδεη ην έξγν ηνπ ζηε ζρέζε γιψζζαο θαη θνηλσλίαο θαη, θηλνχκελνο ζαθψο ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο, δηεξεπλά ηε κεηξηθή γιψζζα, θαη ηε δηδαζθαιία ηεο, απφ 

κία ιεηηνπξγηθή άπνςε. Αλαιπηηθφηεξα, ζεσξεί φηη ν δηδαζθφκελνο, σο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, κπνξεί, 

ζηαδηαθά, λα δηαρεηξίδεηαη βαζηθέο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα νηθνδνκεί έλα ζχλνιν δπλεηηθψλ 
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ζπγθεθξηκέλεο ζέηνπλ ππφ πεξηνξηζκφ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε κίαο ζαθψο παξαγσγηθήο 

γισζζηθήο δεμηφηεηαο θαη επηδηψθνπλ λα ηεο πξνζδψζνπλ θαζνιηθφ θαη παλνκνηφηππν 

ραξαθηήξα, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην δεηνχκελν είλαη κία αλαγλσξίζηκε φζν θαη 

εχθακπηε πνηθηιία ζηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, έηζη, δεκηνχξγεζαλ 

ζηαδηαθά έλα ζψκα απφ ππξεληθέο κεηαπξννδεπηηθέο ζέζεηο («post-progressivism 

attitudes»)
98

 νη νπνίεο, απαηηψληαο ηε ξεηή δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηελ επαλέκθαζε ζηε κεηαγισζζηθή θαηαλφεζε, ππεξίζρπζαλ, ζε ζεσξεηηθφ 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ησλ πξννδεπηηθψλ ζέζεσλ. Ζ ζπνπδή, επίζεο, ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ην ζπγθείκελν επηδξά ζην θαη επεξεάδεη ην ζπγγξαθηθφ πξντφλ («δεζκεχνληαο» 

ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, πξνηάζζνληαο κνλαδηθέο ή ελαιιαθηηθέο 

γισζζηθέο επηινγέο, θαζνξίδνληαο ηηο αλάγθεο ζπγγξαθέα θαη αλαγλψζηε θηι.) (βι. 

Martin, Christie & Rothery, 1987), δίλεη ραξαθηεξηζηηθά ην ζηίγκα ηφζν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαπξννδεπηηθήο ηάζεο φζν θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο 

θαζαπηήο. 

 Χζηφζν, αλαθέξεηαη πξνθαηαξθηηθά φηη, εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ φλησο 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ νιηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, δηαθξίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θαη κία ηδηάδνπζα ραξαθηεξηζηηθή 

ζρέζε. Όπσο εηδηθνί, γηα ην ζέκα, επηζεκαίλνπλ (βι. ελδεηθηηθά Anderson, 1998
. 
Chaffee, 

McMahon & Stout, 1998
. 
 Fisher, 1990), ε ζρέζε απηή αθνξά ην ξφιν πνπ κπνξεί λα 

                                                                                                                                                 
επηινγψλ, κε ζεκαζηαθή αμία. Ζ απφθηεζε απηνχ ηνπ «ζεκαζηαθνχ δπλακηθνχ» είλαη αλαγθαία, 

λννπκέλνπ φηη ζηα θχξηα, φζν θαη εκθαλή αιιά θαη δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκα, ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο 

πεξηιακβάλνληαη ε πνιπκνξθία, ε πνηθηιία θαη ε επηβεβιεκέλε δηαθνξνπνίεζή ηεο, ζχκθσλα κε  ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. πλεπψο, ε γισζζηθή αγσγή νθείιεη λα ζηξαθεί πξνο ηε ζηνρνζεηηθή εθείλε 

θαηεχζπλζε ε νπνία επηηξέπεη, εληέιεη, ζην δηδαζθφκελν λα ειέγρεη «ηηο πνηθίιεο, ιεηηνπξγηθά 

δηαθνξνπνηεκέλεο, κνξθέο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνηλσλία» (Υαξαιακπφπνπινο, 1999, 

ζ.48).  

 
98

Βι. ζρεηηθά θαη Watkins (2004, ζ. 2), o νπνίνο δειψλεη φηη ε ζηξνθή ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνλ 

πξννδεπηηζκφ πξνο ην κεηαπξννδεπηηζκφ («post-progressivism») εθθξάδεηαη κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ησλ 

θεηκελνθεληξηθψλ πξαθηηθψλ λα επηηχρνπλ ηελ άκεζε δηαπινθή ηνπ δηδαζθνκέλνπ κε ηηο θεηκεληθέο δνκέο 

θαη ηε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο. Ο McWilliam (1996, ζ. 369), επίζεο, επεμεγεί ηε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνλ πξννδεπηηζκφ θαη ην κεηαπξννδεπηηζκφ, βάζεη ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν δηδάζθσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ λα παξάγεη πνηθίια θεηκεληθά είδε. 

χκθσλα κε ηνλ McWilliam, ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ζπληζηά ελδεηθηηθφ «απηφλνκν κεηαπξννδεπηηθφ 

ζηνηρείν».  
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δηαδξακαηίζεη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, εληαζζφκελε ζην φιν δηδαθηηθφ 

ζρήκα ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη, επνκέλσο, «θσηνγξαθίδεη» κία επέιηθηε 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε νπνία αμηνπνηεί κεζνδνινγηθά 

ζηνηρεία απφ ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο («genre-based process approach»)
99

, ρσξίο λα 

απνηάζζεηαη ηε δηθή ηεο θηινζνθία. Οη θχξηνη άμνλεο, έηζη, ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο, φπσο ηίζεληαη ππφ ηεο παξαπάλσ νπηηθήο, είλαη νη αθφινπζνη (βι. 

ελδεηθηηθά Delpit, 1988
. 
Feez, 2002

. 
Johns, 1997

. 
Paltridge, 2001): 

 δεκηνπξγία «ηξάπεδαο» εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ 

 κειέηε θαη αμηνπνίεζε «πξφηππσλ θεηκέλσλ», κε ζθνπφ ηελ αλαδφκεζε θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη, ηαπηφρξνλα, ην κήλπκα θαη ε 

δνκή ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ, αληίζηνηρα 

 θπθινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δόκεζεο θεηκέλνπ, κε ηξφπν πνπ λα πεξηιακβάλεη 

επίδεημε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο νξηζκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο, αιιειεπηδξαζηηθή 

ζπδήηεζε, απηφλνκν γξάςηκν θαη απην-αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, 

βαζηζκέλε ζην βαζκφ ζπλάθεηάο ηνπ κε ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο 

«ηδηφηεηεο» ηνπ ζπγθείκελνπ 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ζεσξεηηθέο θαη νη πξαθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο ηεο 

δηαηξηβήο ππάγνληαη ζηε λέα απηή φζν θαη δηεπξπκέλε «θεηκελνθεληξηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ». Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα πηνζέηεζε θαη εθάξκνζε 

αληίζηνηρεο «ηδέεο», επηδηψθνληαο λα δηδάμεη (θεηκελνθεληξηθά) ηε γξακκαηηθή νξηζκέλσλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ θαη, ηαπηφρξνλα, δηεπθνιχλνληαο (δηαδηθαζηηθά) ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζηνπο 

νξγαλσκέλνπο «θχθινπο εξγαζηψλ δφκεζεο γξαπηνχ ιφγνπ» Βέβαηα, θαη παξά ηελ ελζσκάησζε «άιισλ 

ζηνηρείσλ», ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ ηζρχ 

ηνπ έλαληη ηεο δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο, ν ξφινο ηεο νπνίαο πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο κφλν πξαθηηθέο 

δηδαθηηθέο πηπρέο. Μάιηζηα, ν ξφινο ηνχηνο ειαρηζηνπνηείηαη ζε βαζκφ πνπ ε κεξηθή ελζσκάησζε 

ζηνηρείσλ απφ ηε δηαδηθαζηηθή ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε λα ζεσξείηαη πιένλ σο αλακελφκελε 

ή/θαη απηνλφεηε θίλεζε (βι. ελδεηθηηθά Badger & White, 2000
. 
Johns, 2002

α. 
Matsuo & Bevan, 2002), 

κάιινλ εληζρπηηθή γηα ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Μάιηζηα, νη Badger & White (2000), νη νπνίνη 

έρνπλ ελδηαηξίςεη εηδηθά ζην ελ ιφγσ ζέκα, παξαηεξνχλ φηη ζην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν 

ελζσκαηψλνληαη θαη ζηνηρεία απφ ηελ πξνζέγγηζε πξντφληνο (βι. ζρεηηθά Τπνθεθάιαην 2.3., π.ρ. 

Υπνζεκείσζε 38, αιιά θαη Τπνθεθάιαην 2.8, π.ρ. Υπνζεκείσζε 184 θαη Υπνζεκείσζε 207). Ζ 

ελζσκάησζε απηή δηέπεηαη απφ ηελ απιή ινγηθή φηη θάζε επεξρφκελε πξνζέγγηζε δελ κπνξεί παξά λα 

ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο, ελψ αθνξκάηαη απφ ηελ επηδίσμε γηα κία  φζν ην 

δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ παηδαγσγηθνχ θεηκελνθεληξηζκνχ. Βι. επίζεο θαη «Κεθάιαην 

Σξίην: Mεζνδνινγία ηεο έξεπλαο». 

. 
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 ζαθήο δηάθξηζε ησλ ζπκβάζεσλ (ηδηαίηεξσλ θεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) ησλ 

εηδψλ θεηκέλνπ, φπσο πξαγκαηψλνληαη κέζα απφ πνηθίινπο θεηκεληθνχο ηχπνπο 

 άκεζε δηδαζθαιία (θαη απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο) ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ 

 άκεζε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζην επίπεδν ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ηνπ θεηκέλνπ 

 ζαθήο ελεκέξσζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ απνηειέζκαηνο.  

Άμηα ιφγνπ, εμάιινπ, είλαη θαη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαηά 

ηεο έκθαζεο πνπ απνδίδεηαη ζηε ξεηή δηδαζθαιία ησλ εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκέλνπ. Όπσο 

ππνζηεξίδεηαη, ε ζπγθεθξηκέλε έκθαζε πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ηελ παζεηηθή 

αληαπφθξηζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ [Dixon (1987) θαη Raimes (1991)] θαη λα θαηαιήμεη ζε 

κία απζηεξψο πξνδηαγξακκέλε δηδαθηηθή θαηάζηαζε, ζεκειησκέλε ζε κία αληίζηνηρνπ 

ραξαθηήξα αλειαζηηθή θεηκελνθεληξηθή ζεσξία («recipe theory of genre») (Freedman & 

Medway, 1994
β
). Ο Luke (1996, ζ. 314) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν «έληνλνο» 

πξνζαλαηνιηζκφο (θαη ε πιήξεο πξνζήισζε) ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζην θείκελν κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεραληζηηθή αλαπαξαγσγή, παξά ζε θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ «αληηθεηκέλνπ» 

πνπ ηπγράλεη επεμεξγαζίαο, γηα ζθνπνχο θαηαζθεπήο λνήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν 

θίλδπλνο απηφο ειινρεχεη ζηελ πεξίπησζε, εηδηθά, φπνπ ν δηδάζθσλ είλαη άπεηξνο ή/θαη 

αλεπαξθψο θαηαξηηζκέλνο. Απνηειεί, σζηφζν, θνηλή πεπνίζεζε ησλ νπαδψλ ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο φηη ε νξζνινγηζηηθή εμνηθείσζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ κε ηα 

είδε ιφγνπ (θαη ηηο ζπλαθείο ππνδηαηξέζεηο ηνπο) είλαη δεκηνπξγηθή θαη φρη θαζεισηηθή 

ή ξπζκηζηηθή πξάμε, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηαδίσλ πνπ αθνξνχλ ηε δφκεζε ιφγνπ [βι. 

Ellis (2000) θαη Hyland (2003, ζ. 26)].  

Πξνο άξζε ησλ επηθπιάμεσλ πνπ εγείξνληαη ζε ζρέζε κε ηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, ζεκεηψλεηαη ε άπνςε φηη ε δηδαζθαιία ησλ ηζρπξψλ θεηκεληθψλ εηδψλ δελ 

πξνζδνθεί ζε απφιπηε («ηπθιή») θξηηηθή αλάιπζε αιιά ζε νπζηαζηηθή θξηηηθή εκπινθή 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Bakhtin (1986, ζ. 80) θαη 
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Hammond & Macken-Horarik (1999, ζ. 529), νη πξαθηηθέο απηέο αλακέλεηαη λα  

θαηαζηήζνπλ ην δηδαζθφκελν ηθαλφ λα ειέγρεη, κε απηφλνκν ηξφπν, ηηο δχν θχξηεο 

ζπληζηψζεο ηεο πξνζέγγηζεο (δειαδή ην ζπγθείκελν θαη ην θείκελν), πξηλ απφ ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ή ηε ρξήζε ηνπο,  

Πξνβιεκαηηζκφο, βέβαηα, ππάξρεη θαη γχξσ απφ ηε ζέζε ηεο γξακκαηηθήο ζε έλα 

θεηκελνθεληξηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν. Παξά ην γεγνλφο φηη ν πξνβιεκαηηζκφο απηφο 

ζπδεηήζεθε εθηελψο ζε ππνθεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε
100

, ππνγξακκίδεηαη, εθ λένπ, φηη  

ε ζπζηεκαηηθή εζηίαζε ζηηο γισζζηθέο επηινγέο πνπ απαηηεί ε παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ 

νδεγεί ζηε ρξήζε κεηαγιψζζαο, κε ηε κνξθή ιεηηνπξγηθψλ ηξφπσλ αλαθνξάο θαη 

ζπιινγηζκνχ γχξσ απφ ηε γιψζζα (Hasan, 1996), ε νπνία θαη δηεπθνιχλεη φ,ηη 

δειψζεθε παξαπάλσ σο «νπζηαζηηθή θξηηηθή εκπινθή» ζε θεηκελνθεληξηθέο πξαθηηθέο. 

Ζ κεηαγιψζζα, ζπλεπψο, πξνζθέξεη ζην δηδαζθφκελν κία απεπζείαο (ρσξίο 

ππνλννχκελα θαη λχμεηο) γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα ιεηηνπξγεί γηα 

ζθνπνχο επηθνηλσλίαο, ε νπνία θαη ηνλ ππνβνεζεί ζηηο δηεξγαζίεο απνδφκεζεο θαη 

(αλα)δφκεζεο ηνπ ιφγνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ πνπ παξάγεη. Ζ κεηαγιψζζα, 

θαη’ επέθηαζε, είλαη σθέιηκε ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κέζσ ησλ 

θεηκέλσλ φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο έλαληί ηνπο.  

Όπσο θαηαγξάθεθε θαη ζρνιηάζηεθε ήδε, ε δπλαηφηεηα θαη ην δπλακηθφ ηεο 

γισζζηθήο επηινγήο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο, 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνεκάησλ. Ο φξνο 

«γξακκαηηθή ησλ επηινγψλ», εθηφο απφ ηηο δχν έλλνηεο-άμνλεο ηνπ «ζπζηήκαηνο»
101

 θαη 

ηεο «ιεηηνπξγίαο», νη νπνίεο ηεο έρνπλ πξνζδψζεη θαη ηελ νλνκαζία «ζπζηεκηθή-

ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή», πεξηιακβάλεη θαη ηελ πνηθηιία ησλ επηινγψλ, ελψπηνλ ησλ 

νπνίσλ ηίζεηαη ν ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη λνήκαηα. Οη 

επηινγέο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ην ζεκαζηνινγηθφ, ην ιεμηθνγξακκαηηθφ θαη ην 

θσλνινγηθφ επίπεδν θαη βξίζθνληαη ζε ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ηε δηακνξθώλνπλ αιιά θαη δηακνξθώλνληαη από απηή.  

                                                 
100

Βι. Τπνθεθάιαην 2. 5. 

 
101

Πξφθεηηαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα «δίθηπν ζπζηεκάησλ» («system network»). 
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πλνςίδνληαο ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη, ζην πιαίζην 

ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ε γξακκαηηθή εθιακβάλεηαη σο ε ζεσξία ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο ε νπνία θαη κεηαηξέπεηαη ζε λφεκα, βάζεη ησλ γξακκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο γιψζζαο θαη ησλ κέζσλ πξαγκάησζήο ηνπο, δειαδή ησλ ιέμεσλ θαη 

ησλ ινηπψλ γισζζηθψλ δνκψλ. 

Ζ παξαπάλσ ζπδήηεζε, ε νπνία αλέδεημε, ζθαηξηθά, ην ηη πξεζβεχεη ε 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, δίλεη αλάινγα εξείζκαηα ππέξ ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηεο. 

Όπσο θαηά ηεθκήξην θαίλεηαη, ε πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ ηαπηφρξνλε 

πξφζβαζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε ζπκθξαδφκελα θαη ζε γισζζηθέο «πεγέο», κέζσ ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη, λα ζπγθξίλεη, λα κεηαζρεκαηίζεη θείκελα, δηαθξίλνληαο 

ακέζσο ηελ θνηλσληθή (ή θαη ηελ ηδενινγηθή) ζηφρεπζή ηνπο. Παξάιιεια, πξνσζεί ηελ 

εκθαλή, φζν θαη ζθφπηκε, δηδαθηηθή δξάζε γηα απφθηεζε θξηηηθήο γισζζηθήο 

επίγλσζεο, κε ηελ νπνία θαη αληηθαζηζηά ηνπο έκκεζνπο πεηξακαηηζκνχο γηα δηαηζζεηηθή 

αληίιεςε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο. Γηα 

λα επηθεληξσζεί ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, έλλνηα πνπ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ 

αθνινχζσο, εγθαηαιείπεη ηηο αφξηζηεο θαη γεληθνχ ηχπνπ δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνβάιιεη ηδηαίηεξα ηελ χπαξμε πνηθηιηψλ γισζζηθήο ρξήζεο έλαληη ηεο θαζνιηθήο 

ρξήζεο παλνκνηφηππσλ γισζζηθψλ ηχπσλ, ε νπνία θαη αθπξψλεη ηφζν ην ξφιν ηνπ 

ζπγθείκελνπ φζν θαη ηελ αμία ηνπ θεηκέλνπ. 

Ζ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε βξίζθεηαη ζήκεξα ζην επίθεληξν ηεο 

(δη)επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ησλ ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο θαηλνηφκνπ 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Οη θχξηεο πηπρέο ηεο πξνζέγγηζεο, πνπ ηελ αθνξνχλ ηφζν σο 

ζεσξία φζν θαη σο πξάμε, ζπδεηνχληαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηε ζπλέρεηα.  

2.8.1    Η κειμενοκενηπική πποζέγγιζη ωρ θεωπία 

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζεκειηψλεηαη ζηηο  

βαζηθέο γισζζνδηδαθηηθέο ζέζεηο ηνπ Halliday (1978, 1985
α
), νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ 

ηε γιψζζα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη ηελ αμηνπνηνχλ σο θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο εθηηκήζεθε απφ πιήζνο κειεηεηψλ, φπσο 
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είλαη, ελδεηθηηθά, νη Bakhtin, (1986), Reid (1987), Christie (1987, 1996), Kress (1989), 

Cope & Kalantzis (1993
β
), Martin, (1993

α
), Hasan & Williams (1996), Hasan (1996

α
), 

Johns (1997), Barton & Hamilton (1998), Bhatia (2000), Hammond & Macken-Horarik 

(1999), Hyland (2000
β
, 2002

α
), Paltridge (2001, 2002) θαη Coe (2002), νη νπνίνη θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ ακνηβαηφηεηαο πνπ δηέπνπλ ην θείκελν θαη 

ην ζπγθείκελν, φπνπ παξάγεηαη θαη επηηειεί ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.  

Ζ αλάγθε γηα εζηίαζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην θείκελν έρεη πξφζθαηα 

επηζεκαλζεί, φπσο άιισζηε ήηαλ αλακελφκελν, ππφ ην βάξνο ησλ θαηαηγηζηηθψλ 

γισζζνινγηθψλ εμειίμεσλ παηδαγσγηθήο πθήο, θαη ζηελ Διιάδα (βι. ελδεηθηηθά 

Αξράθεο, 2005
. 

Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999
. 

Μαηζαγγνχξαο, 2001
. 

Υαηδεζαββίδεο, 2005)
102

. Γη’ απηφ θαη ε παξάζεζε, ε νξγάλσζε, αιιά θαη ε αλάιπζε 

ησλ αξρψλ πνπ επζχλνληαη γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εδξαίσζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο, είλαη φλησο ρξήζηκε, εηδηθά ζην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν 

θαη αλαγνξεχεηαη ζε έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν επίθαηξα θαηλνηφκα δεηήκαηα ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. 

Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη βαζηθέο αξρέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηεο πξνδηδαθηηθήο, ηεο δηδαθηηθήο 

θαη ηεο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, φπσο, δειαδή, παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ 

νη αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο
103

.  

                                                 
102

Ζ επηζήκαλζε ηεο αλάγθεο απηήο εληάζζεηαη, πξνθαλψο, ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ γηα εθαξκνγή 

ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, φπνπ θαη δηαθξίλεηαη έληνλα ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ 

απφ ην πψο κπνξεί (ην πιαίζην απηφ) λα επεξεάζεη ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, γεληθά, θαη ηεο 

γξακκαηηθήο εηδηθφηεξα. Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνβιεκαηηζκφο ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

πξνζέγγηζεο λα νδεγήζεη ζε κία λέα αληηκεηψπηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη αλαδεηά ή επηδηψθεη λα δψζεη 

απαληήζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ, ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εηδψλ θεηκέλνπ, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπκβάζεσλ ελφο θεηκεληθνχ είδνπο (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γξακκαηηθήο «ηνπ»), ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε, ηαμηλόκεζε, ηππνιόγεζε ησλ θεηκέλσλ (ζε είδε ιφγνπ, θεηκεληθά είδε θαη θεηκεληθνχο 

ηχπνπο, αληίζηνηρα), γηα ζθνπνχο δηδαζθαιίαο, (ηα) θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θηι.  

  
103

Βι. ζρεηηθά Τπνθεθάιαην 2.7 (θαη, ζπγθεθξηκέλα, Δλφηεηα 2.7.1). Ζ πηνζέηεζε ηεο ίδηαο ηαθηηθήο 

αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ απφ θνηλνχ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ (επηθνηλσληαθήο θαη 

θεηκελνθεληξηθήο), κε ηξφπν πνπ λα πξνβάιινληαη, φζν γίλεηαη ακεζφηεξα, νη κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο 

αιιά θαη νη ππάξρνπζεο, φλησο, δηαθνξέο ηνπο. 
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2.8.1.1 Αξρέο πξνδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο
104

: 

 αλαγλψξηζε ηεο γιψζζαο σο: α) θνηλσληθνχ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη β) 

κέζνπ θαηαζθεπήο, πεξηζζφηεξν, παξά έθθξαζεο, λνήκαηνο 

 εθηίκεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο ζηνηρείνπ γξακκαηηζκνχ, δειαδή σο θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο πνπ ζπλεξγεί, κε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, γηα ηελ θαηαζθεπή 

λνήκαηνο 

 αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ θεηκέλνπ έλαληη ηεο πξφηαζεο 

 πξνβνιή ηεο ζηελήο δηαζχλδεζεο θεηκέλνπ θαη ζπγθείκελνπ 

 επέλδπζε ζηελ αμία πνπ έρεη ε κεηαγισζζηθή επίγλσζε (γλψζε ηεο γξακκαηηθήο 

νξνινγίαο) γηα ην δηδαζθφκελν
105

. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Eggins (1994), ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν δηδαζθφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα, ζε 

δεδνκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ή βάζεη ησλ ζπκθξαδνκέλσλ, γηα λα επηηειέζεη 

νξηζκέλε ιεηηνπξγία
106

 θάζε θνξά, θαηαζθεπάδνληαο λνήκαηα κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ [βι. επίζεο Christie & Unsworth (2000, ζ. 2)]. Ζ άπνςε απηή ηνπ 

Eggins εκπεξηέρεη φιεο ηηο ζέζεηο νη νπνίεο ζπλαπνηεινχλ ηνλ θχξην ππξήλα ηεο ζεσξίαο 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ (φπνπ, βέβαηα, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή 

ζεσξία γηα ηε γιψζζα). Πεξαηηέξσ, επηβεβαηψλεη φηη ε κειέηε ηεο γιψζζαο είλαη 

ζχλζεηε θαη πνιχπινθε, φπσο ζχλζεηε θαη πνιχπινθε είλαη ε ίδηα ε θχζε ηεο γιψζζαο, 

γη’ απηφ θαη πξέπεη λα πξννξγαλψλεηαη νξζά, γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο γισζζηθήο 

                                                 
104

Οη αξρέο πνπ αλαιχνληαη ζε θάζε θαηεγνξία απνηεινχλ, ζε θάπνην βαζκφ, ζπλέρεηα ή επέθηαζε ησλ 

αληίζηνηρσλ αξρψλ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο. Οη φπνηεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο (πνπ 

αζθαιψο ππάξρνπλ), απνηεινχλ αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνινπζεί ζην Τπνθεθάιαην 

2.9. 

 
105

Ο φξνο «δηδαζθφκελνο» ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλαξηήζεη ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ε άιιε πεξίπησζε ζηε ζέζε ηνπ ζα γηλφηαλ ρξήζε ηνπ φξνπ «άηνκν».   

106
Δξκελεία ηνπ φξνπ «ιεηηνπξγία», κε βάζε, απηή ηε θνξά, ηελ φιε ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. ην ίδην πιαίζην, αθνινπζεί εξκελεία φξσλ φπσο 

«θείκελν», «ζπγθείκελν», «γξακκαηηζκφο» θ.ά. Τπελζπκίδεηαη φηη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο 

πξαγκαηψλνληαη. κέζσ ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ επηινγψλ ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε γξακκαηηθή λα ππνζηεξίμεη 

ην γισζζηθφ ζχζηεκα, αθελφο, θαη λα αλαδείμεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γιψζζαο ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο, 

αθεηέξνπ. 
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δηδαζθαιίαο. Σν φιν ζέκα εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο αλαθνξέο νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ θαη επηρεηξεζνχλ λα αλαιχζνπλ ιεπηνκεξέζηεξα ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ 

πξνυπνζέηνπλ, θαη δηεπθνιχλνπλ, ηελ νξγάλσζε κίαο θεηκελνθεληξηθήο δηδαθηηθήο 

θαηάζηαζεο.  

Καηαξρήλ, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε εμίζσζε ηεο γιψζζαο απφ ην Saussure (1975) 

κε έλα «ζχζηεκα ζεκείσλ» («system of signs»), φπνπ δηαθξίλεηαη ην «ζεκαίλνλ» 

(«signifier») θαη ην «ζεκαηλφκελν» («signified») [βι. επίζεο Μπακπηληψηεο (1980) θαη 

Φηιηππάθε-Warburton (1992)], έδσζε ην έλαπζκα γηα ην κεηέπεηηα ραξαθηεξηζκφ ηεο σο 

«ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο» [βι. Halliday (1985
α
, ζ. 4)]. Όπσο θαη ζηελ πξσηφηππε 

ζεσξία, έηζη θαη θαηά ηελ πξννδεπηηθά εμειηθηηθή κνξθή ηεο ζεσξίαο απηήο, ν φξνο 

«ζεκεησηηθή» («semiotics») θαιχπηεη ηε κειέηε φισλ ησλ γισζζηθψλ θαη κε 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. Καζέλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγεί θαη 

εμσηεξηθεχεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θφξκεο ή ζεκεία απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη ε θνηλσληθή 

δσή. Ο φξνο «ζεκεησηηθή», ζπλεπψο, αλαθέξεηαη ζε λνήκαηα ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ κε δηάθνξα κέζα, πεξηιακβαλνκέλνπ ή/θαη εμαηξνπκέλνπ ηνπ 

γισζζηθνχ θψδηθα [βι. Butt (1996)
 
θαη Christie (2002)]

107
.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε γιψζζα απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε [βι. ελδεηθηηθά Hasan (1996, ζ. 14)], αθνχ απφ ζχζηεκα 

θαλφλσλ κεηαηξέπεηαη ζε θνηλσληθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα [βι. Christie (1990) θαη 

Halliday & Martin (1993]. Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κία 

πνιπδηάζηαηε φζν θαη πνιπεπίπεδε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη πξαγκαηψλεηαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ γξακκαηηθψλ δνκψλ. Πεξαηηέξσ, πξφθεηηαη γηα «ζχζηεκα 

θαηαζθεπήο λνήκαηνο» («meaning-making system») θαη φρη, απιψο, γηα «ζχζηεκα 

                                                 
107

Ζ ζεκεησηηθή, σο ν γεληθφηεξνο φξνο απφ φινπο φζνη έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, 

αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα ζεκείσλ φπσο είλαη νη πηλαθίδεο ζην δξφκν, ηα ζπλζήκαηα, νη θψδηθεο ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ θηι. Βέβαηα, ε γιψζζα είλαη ην επαξθέζηεξν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, φπνπ θαη  

πεξηιακβάλνληαη ζπλαθείο ππνέλλλνηεο, νη θχξηεο απφ ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ αλσηέξσ. Γελ απνηειεί, 

βέβαηα, βαζηθφ ζηφρν ηεο κειέηεο λα αζρνιεζεί εθηελψο κε ην ζέκα απηφ. Χζηφζν πξνζδηνξίδεηαη 

ζαθέζηεξα φηη θάζε γισζζηθφ ζεκείν/ιέμε ζπλίζηαηαη ζηελ έλλνηα/ην λφεκα πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ιέμε 

απηή (δειαδή ην ζεκαηλφκελν) θαη ηελ αληίζηνηρε αθνπζηηθή εηθφλα (δειαδή ην ζεκαίλνλ). Ζ ζρέζε 

κεηαμχ ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ, αλ θαη αδηάξξεθηε, είλαη απζαίξεηε, αθνχ ε ζχλδεζε κίαο έλλνηαο 

κε δεδνκέλε αθνπζηηθή εηθφλα πθίζηαηαη σο κία θνηλσληθά απνδεθηή ζχκβαζε, αλάινγα κε ην ηδηαίηεξν 

γισζζηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ έλα γισζζηθφ ζεκείν ηνπνζεηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη.  
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έθθξαζεο λνήκαηνο» («meaning-expressing system») [βι. Halliday & Martin, 1993, ζ. 23 

θαη Veel (1997)].  

Μία ηέηνηα, βέβαηα, παξαδνρή, ε νπνία πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηε δπλακηθή 

ηεο γιψζζαο, ζέηεη νπζηαζηηθά ηέινο ζηα πξνγελέζηεξα ελλνηνινγηθά δηψλπκα ησλ 

Saussure θαη Chomsky
108

 θαη, γεληθά, ηεξκαηίδεη ηελ επηθξαηνχζα δηρνγλσκία ζρεηηθά κε 

ηελ πξνηεξαηφηεηα (ή φρη) ηεο γισζζηθήο δνκήο έλαληη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο (θαη 

αληίζηξνθα) (βι. Bloor & Bloor, 1995
. 

Christie, 1990
. 

Hymes, 1996
. 

Veel, 1997). Σν 

γεγνλφο απηφ δηακνξθψλεη, ηαπηφρξνλα, κία λέα γισζζνδηδαθηηθή αληίιεςε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην λφεκα δνκείηαη απφ έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ γισζζηθψλ επηινγψλ 

(πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηνπο ξεκαηηθνχο ρξφλνπο, ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή δηαηχπσζε κίαο 

πξφηαζεο, ηηο νλνκαηηθέο ή ξεκαηηθέο θξάζεηο θηι.), γεθπξψλνληαο, έηζη, ην φπνην 

ράζκα ππήξρε κεηαμχ κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ. Μία ηέηνηα, επίζεο, παξαδνρή, απνηειεί 

βαζηθή ζεσξεηηθή αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη πνηθίιεο άιιεο θεηκελνθεληξηθέο ζέζεηο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ηεο γιψζζαο κε ηελ θνηλσλία θαη ηε δηαζπλδένπλ κε ην 

γξακκαηηζκφ.  

Ζ έληαμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ, ζχκθσλα κε ηελ φιε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ έπεηαη, δίλεη έλα ηδηαίηεξν εχξνο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ε νπνία θαη ππεξβαίλεη ηα φξηα κίαο απιήο γλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο (γηα αλάγλσζε ή/θαη γξαθή). Ζ δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζπλεπάγεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ηφζν ε θαηαλφεζε φζν θαη ε παξαγσγή ιφγνπ 

πξνυπνζέηνπλ γλψζε ηνπ ηξφπνπ ζπγγξαθήο, θαζψο θαη ηνπ εθάζηνηε ζπγθεηκεληθνχ 

πιαηζίνπ (Halliday & Martin, 1993). Οη ελ ιφγσ δεμηφηεηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα άκεζε πξφζβαζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, φπνπ «εθηίζεληαη» πνηθίια θεηκεληθά 

είδε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επνκέλσο, νη δεμηφηεηεο απηέο είλαη απνηέιεζκα θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο, ην νπνίν (απνηέιεζκα) πξνθχπηεη, αλ θαη εθφζνλ ν δηδάζθσλ επηηχρεη λα 

αλαπηχμεη ζην δηδαζθφκελν ηηο ζρεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα αλάγλσζε θαη γξαθή θεηκέλσλ 
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Βι. ζπδήηεζε, γηα φξνπο φπσο: «ιφγνο θαη νκηιία», «γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη γισζζηθή πιήξσζε», 

«εθαξκνγή γισζζηθψλ θαλφλσλ θαη γισζζηθή ρξήζε», «γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα», ζην Τπνθεθάιαην 2.7. Ηδηαίηεξα ζρεηηθή είλαη ε Υπνζεκείσζε 78. 
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πνπ πνηθίινπλ σο πξνο ηε κνξθή, ηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία. Οη 

ηθαλφηεηεο απηέο δηαζθαιίδνπλ γισζζηθέο εκπεηξίεο ζην δηδαζθφκελν, νη νπνίεο κπνξεί 

λα ζπκβάινπλ αθφκα θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηάο ηνπ (βι. Chafe, 

1985
.
 Cook-Gumpertz, 1986

.
 Dickinson, 1994

.
 Gee, 1996). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρφιηα, επνκέλσο, ε θεηκελνθεληξηθή γισζζηθή 

δηδαζθαιία πξννξγαλψλεηαη έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη νη δχν θχξηεο 

θνηλσληθέο κνξθέο ή όςεηο ηεο γιψζζαο: α) ν γξακκαηηζκόο θαη β) ην ζπγθείκελν (βι. θαη 

παξαθάησ, εθηελέζηεξν ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ). Μία ηξίηε θνηλσληθή γισζζηθή κνξθή ή 

φςε απνηειεί ην θείκελν, ε νπνία δνκείηαη εληφο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζρέζεσλ ηνπ πνκπνχ 

(ζπγγξαθέα) θαη ηνπ δέθηε (αλαγλψζηε) [«who acts, and in relation to whom», βι. Luke 

& Freebody (1997, ζ. 218) θαη Kress (2003, ζ. 84)] θαη, επηπιένλ, κπνξεί λα δηδαρζεί. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δηδάζθσλ νθείιεη λα επηθεληξσζεί, εθ ησλ πξνηέξσλ, ζε 

θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, νη νπνίεο θαη ζα επηηξέςνπλ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή ελνηήησλ ιφγνπ κε ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ ξφιν, 

ζχκθσλα κε ην ζπγθεηκεληθφ παξάγνληα (φπσο επεμεγείηαη θαη παξαθάησ).  

Ο ξφινο ηνπ θεηκέλνπ έλαληη ηνπ ξφινπ ηεο πξφηαζεο θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε  

ζην ζώκα αξρώλ ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

απνδέρεηαη ην θείκελν σο ζεκείν εθθίλεζεο, θαη πιαίζην νξγάλσζεο ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, ελψ απνξξίπηεη ηνλ απνπιαηζησκέλν ιφγν (Christie & Unsworth, 2000
. 

Eggins, 1994
.
 Halliday, 1985

α.
 Halliday & Martin, 1993). Ζ απφξξηςε ηνχηε παξαπέκπεη 

άκεζα ζηε ζηελή δηαζχλδεζε θεηκέλνπ θαη ζπγθείκελνπ θαη ππνβάιιεη ηε δηδαθηηθή 

αλάγθε αλαδήηεζεο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα θεηκεληθά είδε θαη ζηα ζπκθξαδφκελά ηνπο 

(Bloor & Bloor, 1995, ζ. 8
. 
Eggins, 1994, ζ. 7

. 
Halliday & Martin 1993, ζ. 22-23).  

Καηά ζπλέπεηα, θαη ζηε βάζε φζσλ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ζρνιηαζηεί, ε 

γξακκαηηθή αληηκεησπίδεηαη σο κέζν εμππεξέηεζεο ηνπ θεηκέλνπ, γη’ απηφ θαη ν δηδάζθσλ 

αλαιακβάλεη, εγθαίξσο θαη πξνγξακκαηηζκέλα, λα επελδχζεη ζηελ αμία πνπ έρεη ε 

γισζζηθή επίγλσζε, σο ζπλδπαζκφο ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

γιψζζαο [βι. Μπνπηνπινχζε (2000)], γηα ην δηδαζθφκελν. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά, 

εμάιινπ, ππνζηεξίδεη ν Martin (1993), ε νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ 
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ζπγθείκελνπ, επηηξέπεη λα γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο γξακκαηηθήο ηνπ, 

θαη αληίζηξνθα, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ ε αλάιπζε ηεο γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ην ζπγθείκελν.  

Ζ θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία, επνκέλσο, είλαη κία κνξθή άκεζεο 

δηδαζθαιίαο, πνπ απνζθνπεί ζε κία εμίζνπ άκεζε επίγλσζε ηνπ ζθνπνχ, ηνπ ηξφπνπ θαη 

ηεο «γιψζζαο» ελφο θεηκέλνπ, γη’ απηφ θαη εζηηάδεη ζε ζηνηρεία φπσο είλαη νη 

κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο, ην ιεμηιφγην, ην χθνο θ.ά. (ηα νπνία θαη επηιέγνληαη γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ εθάζηνηε αλαθχνληαη). 

Πξφθεηηαη, άξα, γηα ξεηή δηδαζθαιία ε νπνία, σζηφζν, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο 

απζεληηθήο γισζζηθήο ρξήζεο θαη ζέβεηαη ηελ νιφηεηα ησλ επηκέξνπο γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ [βι. Feez (2002) θαη
 

Gibbons (2002)]. Ζ ξεηή γισζζηθή δηδαζθαιία 

απνηειεί νπζηψδεο κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ κίαο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, φπνπ ε γισζζηθή 

επίγλσζε φρη κφλν ελδπλακψλεη θνηλσληθά ην δηδαζθφκελν (Morgan, 1997, ζ. 19), αιιά 

θαη κπνξεί, ζχκθσλα κε ηνλ Derewianka (1998), λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ή/θαη δεδνκέλνπ ηξφπνπ ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε, βέβαηα, άπνςε είλαη ελλνηνινγηθά δηεπξπκέλε θαη ππνλνεί φηη ε 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα είλαη απνηέιεζκα ηνπ βαζκνχ θαηνρήο ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά θαη αληίζηξνθα, φηη, δειαδή, ν βαζκφο θαηνρήο ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα (ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη, 

γεληθφηεξα, ηνπ αηφκνπ). 

Πεξαηηέξσ, αμίδεη λα ηνληζηεί ε παηδαγσγηθή, φπσο θαη ε ρξεζηηθή, αμία ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο (θαη, επνκέλσο, ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο 

γξακκαηηθήο). Πξφθεηηαη γηα γξακκαηηθή δηδαζθαιία ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηε 

ζηνρνζεζία ηεο ηελ θαηαλφεζε: α) ησλ δνκηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

γιψζζαο θαη β) ησλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία κπνξεί λα 

ηχρνπλ ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ. Ο 

δεδνκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, κε άιια ιφγηα, επηθεληξψλεηαη ζηελ 

επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ, γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ, πνπ 

αληαλαθιψληαη ηφζν ζην βαζκφ (επαξθνχο) πξφζιεςεο φζν θαη ζην επίπεδν 

(απνηειεζκαηηθήο) δφκεζεο (θαη παξαγσγήο) ιφγνπ. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ γισζζηθψλ 
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επηινγψλ, εηδηθά, θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θεηκεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλεη ή ηηο νπνίεο αμηνπνηεί, αληίζηνηρα, ν δηδαζθφκελνο, απνηεινχλ επζχλε ηνπ 

δηδάζθνληνο, πνπ, νπζηαζηηθά, θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, σο δηδαθηέν 

θαη δηδάμηκν αληηθείκελν, φπνπ, ην «ζρήκα δφκεζεο» θαη ε «ξεηνξηθή δνκή»
109

 πνηθίισλ 

ηχπσλ θεηκέλσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο (βι. θαη εληζρπηηθά, πεξί ηνχηνπ, ζρφιηα 

ζηε ζπλέρεηα). 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζπδήηεζε, γχξσ απφ ηηο πξνδηδαθηηθέο αξρέο ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, θαηέδεημε, κέρξη ηνπ ζεκείνπ απηνχ, ηε ζπρλφηεηα αιιά 

θαη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ελλνηψλ φπσο: «ιεηηνπξγία», «θείκελν» – «ζπγθείκελν» – 

«χθνο» θαη «γξακκαηηζκφο», ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. 

Καηά ηελ αλάιπζε, βέβαηα, ησλ ελλνηψλ απηψλ, πνπ αθνινπζεί ακέζσο παξαθάησ, 

εκπιέθνληαη θαη άιιεο, ζρεηηθέο κε απηέο, έλλνηεο, φπσο: «είδε ιφγνπ», «είδε θεηκέλνπ», 

«ηχπνη θεηκέλνπ» θ.ά. Ζ δηαζαθήληζε ηνπ ελλνηαθνχ πεξηερνκέλνπ «εηδηθψλ 

θεηκελνθεληξηθψλ φξσλ» κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξνζδνθψκελε ζπλαληίιεςε, 

αλαθνξηθά κε ηε ζεσξία ηελ νπνία εθπξνζσπνχλ, θαη λα άξεη ηπρφλ παξαλνήζεηο, ζε κία 

ρξνληθή πεξίνδν φπνπ, ηφζν ε αθαδεκατθή φζν θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζε 

Διιάδα θαη Κχπξν, εγθχπηεη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα φπνηα ζρεηηθά, ζεσξεηηθήο 

θχζεσο, ζέκαηα
110

. 

 

                                                 

109
Ζ ξεηνξηθή δνκή εθθξάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα κνξθνζπληαθηηθά ζηνηρεία (θαη ζρήκαηα ιφγνπ) θαη 

δειψλεη ηε δηάξζξσζε ησλ κεξψλ ελφο θεηκέλνπ. ην πιαίζην ηεο ιεγφκελεο «ξεηνξηθήο πξνζέγγηζεο ή 

αλάιπζεο», ε ξεηνξηθή δνκή αμηνπνηείηαη γηα ηελ «θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ δηακέζνπ ηεο γιψζζαο». Βι. 

ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ φξν «ξεηνξηθή», ζηηο Υπνζεκεηώζεηο 57 θαη 59, πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ηηο 

Υπνζεκεηώζεηο 137, 139 θαη 144 πνπ έπνληαη ηεο παξνχζαο ππνζεκείσζεο. Δπίζεο, βι. ζπλαθή ζρφιηα ζε 

φιν ην θάζκα ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί. 

110
Λφγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο, ε γισζζνινγηθή θαηάξηηζε ηνπ 

δηδάζθνληνο εθηηκάηαη φηη είλαη κία απφ ηηο θχξηεο πξνυπνζέζεηο, γηα επηηπρή κεηαθνξά ησλ αξρψλ ηεο 

πξνδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο ζηε δηδαθηηθή θαηάζηαζε (γεγνλφο πνπ ζπλάδεη θαη κε ηνλ φιν ηξφπν 

δηάξζξσζεο ηνπ παξφληνο ππνθεθαιαίνπ). Ζ απμεηηθή ηάζε γηα αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηεο 

γισζζνινγίαο, θαη νξηζκέλσλ ζέζεσλ ηνπο, ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαίλεηαη φηη θεξδίδεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν έδαθνο. Απαξαίηεηε, εθ ησλ πξαγκάησλ, είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο γισζζνινγηθήο έξεπλαο κε 

ηε γισζζηθή αγσγή, θαη αληίζηξνθα, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί κία ζεσξία πνπ λα πεξηγξάθεη πψο ε 

γιψζζα θαη ε δηδαζθαιία είλαη δπλαηφ λα αιιεινεπεξεάδνληαη, πξνο φθεινο ηνπ δηδαζθνκέλνπ (Hudson, 

2003). 
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2.8.1.1.1 Λεηηνπξγία θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε: 

Ο φξνο «ιεηηνπξγία» απαζρφιεζε ηε δηαηξηβή απηή, θαηαξρήλ, ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ αθνξνχζε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Ο Halliday, βέβαηα, 

δηαηχπσζε ηε δηθή ηνπ πξφηαζε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο
111

 θαη, ηδηαίηεξα, γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαζηαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, δηακνξθψλνληαο κία λέα αληίιεςε γχξσ απφ ηε γισζζηθή επάξθεηα
112

. 

Γεδνκέλεο, ινηπφλ, ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο, ν 

Halliday (1970) δηαθξίλεη ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο
113

: α) ηελ 

                                                 
111

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο ζην Τπνθεθάιαην 2.7 ζρνιηάζηεθαλ, φπσο αλαθέξζεθε, ππφ κία 

επηθνηλσληαθή νπηηθή. Ο ζρνιηαζκφο ηεο έλλνηαο «ιεηηνπξγία» δελ εμαληιείηαη νχηε κε ηα φζα ζρφιηα 

πξνεγήζεθαλ νχηε θαη κε ηηο ζέζεηο ηνπ Halliday, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ππνελφηεηα απηή. 

Άιισζηε, είλαη κεγάινο ν αξηζκφο φζσλ αζρνιήζεθαλ κε ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Crystal (1991) εμεηάδεη ηηο επηθνηλσληαθέο θαη, θπξίσο, ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο θαη ην 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, σο πξνο ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ηελ 

εμσηεξίθεπζε ζηάζεσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληνγισζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ (φπσο 

είλαη κία αλεπίζεκε θαηάζηαζε επηθνηλσλίαο), ή ηνλ πξνζδηνξηζκφ πνηθηιηψλ ηεο γιψζζαο (φπσο είλαη ε 

«εηδηθή» επηζηεκνληθή γιψζζα). Πξνεγνπκέλσο, ν Biber (1988, ζ. 33) ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε 

δηαζχλδεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ νξηζκέλσλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο. Αθφκε πην λσξίο, νη Brown & Yule (1983, ζ. 1) επηθεληξψζεθαλ ζηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε 

ηεο γιψζζαο θαη, εξκελεχνληαο ην ιφγν σο «γιψζζα ελ ρξήζεη» («language in use»), ηφληζαλ πσο ε 

πεξηγξαθή ησλ γισζζηθψλ δνκψλ δελ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην ζθνπφ ή ηε ιεηηνπξγία πνπ 

θαινχληαη λα επηηειέζνπλ, θαηά ηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο. Ο Enkvist (1985, ζ. 11-12), εμάιινπ, έρεη 

δειψζεη ζαθψο φηη, αθνχ ε γισζζηθή δνκή είλαη εμαξησκέλε επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ, ε ζρέζε ηεο κε ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο, θαη θαη’επέθηαζε κε ηε γισζζηθή ρξήζε, είλαη 

δηδάμηκε. Ο Leech (1985, ζ. 40) επηζεκαίλεη, επίζεο, πσο γηα ηελ εδξαίσζε απηήο ηεο ζρέζεο είλαη 

ζεκαληηθή ε πθνινγηθή παξάκεηξνο, παξαπέκπνληαο ζε παξαδείγκαηα, φπσο, π.ρ., φηη ζηνλ επηζηεκνληθφ 

ιφγν ε ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο είλαη ζπρλή, ζε αληίζεζε κε ην δηαθεκηζηηθφ ιφγν. Οη «ιεηηνπξγίεο 

ιφγνπ» («functions of discourse») είλαη ε αθεγεκαηηθή («narrative function of discourse»), ε πεξηγξαθηθή 

(«descriptive function of discourse»), ε εθζεηηθή/επεμεγεκαηηθή («expository function of discourse»), ε 

επηρεηξεκαηνινγηθή («argumentative function of discourse»), θαη ε θαζνδεγεηηθή («instructive function of 

discourse»). Όπσο ζπδεηείηαη εθηελψο ζε επφκελε ελφηεηα, πνπ αζρνιείηαη εηδηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηνπ ιφγνπ, ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ιόγνπ απνηεινχλ ζπλάξηεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ιόγνπ, νη 

νπνίεο θαη ελζσκαηψλνληαη πνηθηινηξφπσο ζηα δηάθνξα είδε ιόγνπ.  

112
ρεηηθή είλαη ε εηδηθή ζπδήηεζε γηα ην γξακκαηηζκφ, πνπ αθνινπζεί. 

 
113

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κεηαιεηηνπξγίεο («metafunctions») (βι θαη Υπνζεκείσζε 72). Ο 

Halliday (1975) δηαθξίλεη, πέξα απφ ηηο κεηαιεηηνπξγίεο, θαη επηά ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο αλαπηπμηαθήο 

κνξθήο, πνπ αθνξνχλ, δειαδή έλα παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Βάζεη ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ, ην παηδί 

ελεξγνπνηείηαη λα θαηαθηήζεη ηε γιψζζα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη θπζηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αλάγθεο, θαζψο επίζεο λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη ε νξγαληθή 

(«instrumental function»), ε ξπζκηζηηθή («regulatory function»), ε πξνζσπηθή («personal function»), ε 

αιιειεπηδξαζηηθή («interactional function»), ε επξηζηηθή («heuristic function»), ε θαληαζηηθή 

(«imaginative function») θαη ε πιεξνθνξηαθή ιεηηνπξγία («representational function»). Ζ νξγαληθή 

ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη ζε αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, ε ξπζκηζηηθή επηδηψθεη λα ξπζκίζεη ηηο πξάμεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο άιισλ, ε πξνζσπηθή επηηξέπεη ηελ απηνέθθξαζε ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ε αιιειεπηδξαζηηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηακνξθψζεη θαη λα εδξαηψζεη θνηλσληθέο 
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αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία («ideational function»), β) ηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία 

(«interpersonal function») θαη γ) ηελ θεηκεληθή ιεηηνπξγία («textual function»)
114

.  

Ζ αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ε γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη κία εκπεηξία ή κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε, ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν, αθελφο, 

θαη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν, αθεηέξνπ. Ζ ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζε δχν 

ππνιεηηνπξγίεο: ηελ εκπεηξηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηερφκελν ή ηδέεο θαη ηε ινγηθή, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηδεψλ («experiential function» θαη «logical 

function», αληίζηνηρα). Καηά ηελ αλαπαξάζηαζε (θαηαζθεπή) ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε επηινγή ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε αλαπαξάζηαζε είλαη αλάινγε ηεο επηινγήο, άξα κία δηαθνξεηηθή 

επηινγή νδεγεί ζηελ αλαπαξάζηαζε δηαθνξεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ζ δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία αθνξά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο γηα ζθνπνχο 

δεκηνπξγίαο θαη εδξαίσζεο ζρέζεσλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, επηηπγράλεηαη ε έληαμε ζε θνηλσληθέο νκάδεο, εληφο ησλ 

                                                                                                                                                 
ζρέζεηο, ε επξηζηηθή ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, κέζσ εξσηήζεσλ θαη 

ειέγρνπ ππνζέζεσλ, ε θαληαζηηθή αθνξά ηε δεκηνπξγία εμσπξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, ηέινο, ε 

πιεξνθνξηαθή ιεηηνπξγία θαιχπηεη, εμ νξηζκνχ, ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Οη ηέζζεξηο πξψηεο 

ιεηνπξγίεο, έηζη, αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε θπζηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ελψ νη 

ηξεηο ηειεπηαίεο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 
114

Γηα κία ζρεηηθά εχιεπηε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ, ζπλνδεπφκελε απφ παξαδείγκαηα, βι. Λχθνπ 

(2000). Ζ Λχθνπ, επίζεο, δίλνληαο έκθαζε ζην φηη ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζεκειηψλεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ζηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή (ή γξακκαηηθή ησλ επηινγψλ), επεμεγεί πψο 

πξαγκαηψλεηαη θάζε ιεηηνπξγία: H αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαβηβαζηηθφηεηαο («transitivity system»), φπνπ πεξηιακβάλνληαη oη δηαδηθαζίεο (ηα ξήκαηα), νη 

κεηέρνληεο (ηα νλφκαηα/νπζηαζηηθά) θαη ηα θαηαζηαζηαθά ζηνηρεία (πξνζεηηθέο θξάζεηο ρξφλνπ, ηφπνπ, 

ηξφπνπ θηι), ε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ηξφπνπ («mood system»), ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ βεβαηφηεηαο [ζχζηεκα ηξνπηθφηεηαο («modality system»)] πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ 

πξφηαζε, ζην είδνο ησλ πξνηάζεσλ (δήισζε, εξψηεζε), ζηνπο δείθηεο επγέλεηαο θηι. θαη ε θεηκεληθή 

ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζέκαηνο – ξήκαηνο («theme-rheme»), πνπ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα 

κνηίβα («patterns») νξγάλσζεο ηεο πξφηαζεο. Γηα ζπλαθή ζέκαηα, βι. επίζεο Κέθηα (2003) θαη Πεγέο: 

Disadvantaged School Program (Met East) (1994). ρεηηθή είλαη θαη ε Υπνζεκείσζε 132. 
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νπνίσλ αλαπηχζζεηαη, θαηά ηξφπν θαζνξηζηηθφ, έθαζηε πξνζσπηθφηεηα. Ο ρξήζηεο ηεο 

γιψζζαο, έηζη, «παξεκβαίλεη» ζην θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ, γηα λα θαηαζέζεη ή λα 

εμσηεξηθεχζεη δηθέο ηνπ απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  ή/θαη λα ηξνπνπνηήζεη απφςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο άιισλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαπαξαζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο, έηζη 

θαη φζνλ αθνξά ηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία, ε επηινγή δηαθνξεηηθψλ 

ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ επηθέξεη ηελ θαηαζθεπή δηαθνξεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

κεηερφλησλ ζηελ επηθνηλσλία (ππέξ, γηα παξάδεηγκα, ή ζε βάξνο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε 

ηεο γιψζζαο).  

Ζ θεηκεληθή ιεηηνπξγία εμεηάδεη ηελ ηδηφηεηα ηεο γιψζζαο, ράξηλ ηεο νπνίαο είλαη 

δπλαηή ε δφκεζε κίαο νιφηεηαο ζπγθξνηεκέλνπ ιφγνπ, «κε γισζζηθή θαη λνεκαηηθή 

αιιεινπρία». Σν ζπγθεθξηκέλν, εληφο εηζαγσγηθψλ, θξαζηηθφ ζχλνιν αληηζηνηρεί πξνο 

ηνπο φξνπο «ζπλνρή» («cohesion») θαη «ζπλεθηηθφηεηα» («coherence»), πνπ εηζήγαγαλ 

νη Halliday & Hasan (1976), ζε κία πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζνπλ επαξθέζηεξα ηελ 

έλλνηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ζε ζρέζε κε ην γξαπηφ ιφγν. πγθεθξηκέλα, νη 

Halliday & Hasan εζηίαζαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο θεηκεληθφηεηαο
115

 ηελ νπνία αλήγαγαλ 

ζε πξνυπφζεζε απνδνρήο ηνπ νπνηνπδήπνηε ζπλφινπ γξακκαηηθψλ δνκψλ (πξνηάζεσλ) 

σο θεηκέλνπ, πέξα απφ ηε κνξθνζπληαθηηθή δνκή ηνπ θαζαπηή.  

Πξνθαηαξθηηθά, θαη πξηλ απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ φξσλ απηψλ, 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπλνρή θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ιεμηθνγξακκαηηθψλ, πξσηίζησο, 

                                                 

115
Ζ θεηκεληθφηεηα («texture») είλαη ε ηδηφηεηα ε νπνία πξνζδίδεη λφεκα, άξα θαη δηαζηάζεηο θεηκέλνπ, 

ζηνλ παξαγφκελν ιφγν. Ο φξνο παξαπέκπεη ζηε ζρέζε πνπ δηέπεη ηα επηκέξνπο λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ (βι. 

ελδεηθηηθά Eggins, 1994
.
 Hasan, 1985

α
, ζ. 71

.
 Lemke, 1991, ζ. 23

.
). Όπσο ν Halliday (1975, ζ. 111) 

ζρνιηάδεη, ε θεηκεληθφηεηα απνηειεί έλαλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ νιηθνχ λνήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηελ ηππηθά απνηειεζκαηηθή δφκεζε ηνπ θεηκέλνπ, 

αιιά θαη απφ ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο θεηκεληθέο ηνπ ζπκβάζεηο (σο αθεγεκαηηθφ, γηα 

παξάδεηγκα, θείκελν, πεξηγξαθηθφ, επηρεηξεκαηνινγηθφ θηι.). Υαξαθηεξηζηηθή έλδεημε, θαη θξηηήξην, ηεο 

ηδηφηεηαο απηήο είλαη ε ζπλνρή, φπσο επηηπγράλεηαη (ή δελ επηηπγράλεηαη), κέζσ πνηθίισλ γισζζηθψλ 

κέζσλ θαη ηερληθψλ, πνπ ππαγνξεχνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα νξγάλσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ελφο θεηκέλνπ. Κξηηήξηα ηεο θεηκεληθφηεηαο είλαη, εθηφο απφ ηε ζπλνρή, ε ζπλεθηηθφηεηα, ε 

πιεξνθνξηθφηεηα, ε πξνζεηηθφηεηα, ε δηαθεηκεληθφηεηα, ε πεξηζηαζηαθφηεηα θαη ε απνδεθηφηεηα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζπδεηνχληαη, έκκεζα ή άκεζα, ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο απηήο, σο έλλνηεο πνπ 

θαζηζηνχλ αληηιεπηή ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζχζηαζε ελφο θεηκέλνπ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο [π.ρ. θαηά ηε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο αμηφινγεζεο γξαπηνχ (ή πξνθνξηθνχ) ιφγνπ θηι].  
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ζηνηρείσλ ζε ππεξπξνηαζηαθφ επίπεδν, ελψ ε ζπλεθηηθφηεηα εδξαηψλεηαη ζε 

ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλνρή δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κνξθνινγία ή/θαη ηε ζχληαμε, αιιά εθηείλεηαη θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ κέζα ζηνλ «πξαγκαηηθφ 

ρξφλν», θαζψο θαη ζηε δηεπίδξαζή ηνπο κε άιια θξηηήξηα-παξάγνληεο θεηκεληθφηεηαο, 

φπσο είλαη ε ζπλεθηηθφηεηα. Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ελφο θεηκέλνπ δελ απνηειεί, 

θαη’αλάγθελ, θαη ερέγγπν γηα ηε ζπλεθηηθφηεηά ηνπ, ελψ ε απνπζία ζπλνρήο δε 

ζπλεπάγεηαη ηε βέβαηε απνπζία θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο. 

Ο φξνο «ζπλνρή»
116

, ινηπφλ, έρεη ζέζε ζηελ πεξίπησζε φπνπ κειεηψληαη νη 

ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδνληαη νη ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

θεηκεληθά ζηνηρεία, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έπεηαη ηνπ άιινπ. Οη ηξφπνη απηνί 

αληηπξνζσπεχνληαη, θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, απφ γισζζηθά ζηνηρεία, 

δειαδή ζπλδέζκνπο (παξαηαθηηθνχο θαη ππνηαθηηθνχο), αλησλπκίεο, ηξνπνπνηεηέο 

(επίζεηα θαη επηξξήκαηα) θαη άιινπο ζπλδεηηθνχο θεηκεληθνχο δείθηεο. Δπίζεο 

πξαγκαηψλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ γξακκαηηθψλ ρξφλσλ, ηεο ξεκαηηθήο φςεο («aspect») 

θαη ηεο ηξνπηθφηεηαο. ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ κε ακειεηέν ξφιν έρεη, βέβαηα, θαη ε 

ιεηηνπξγηθή πξννπηηθή ηεο πξφηαζεο, δειαδή ε νξγάλσζή ηεο ζε ζέκα θαη ζρφιην, 

έρνληαο σο άμνλα ηελ παξάζεζε ήδε γλσζηήο θαη ηελ εηζαγσγή λέαο πιεξνθνξίαο.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη Halliday & Hasan (1976)
117

, επηζεκαίλνπλ πέληε ηξφπνπο ή 

κεραληζκνχο νη νπνίνη, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο ελειίθνπ, κπνξεί λα 

                                                 
116

Παξ’ φιν πνπ ε ε έκθαζε ζην παξφλ θείκελν αθνξά ην γξαπηφ ιφγν, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε ζπλνρή ελφο πξνθνξηθνύ θεηκέλνπ δηαδξακαηίδνπλ ε επηηφληζε, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη νη 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο πνπ, σο παξαγισζζηθά ζηνηρεία, ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε γισζζηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο επηθνηλσλίαο. Βι. θαη ζρεηηθή αλάιπζε ηνπ φξνπ 

«ζπλνρή» θαζαπηνχ. 

117
Ο φξνο «ζπλνρή», φπσο θαη ν φξνο «ζπλεθηηθφηεηα» ζπδεηήζεθαλ θαηά θαηξνχο θαη απφ άιινπο 

κειεηεηέο (βι., γηα παξάδεηγκα: Carter & McCarthy, 1988
 .
 Chafe, 1994

 .
 DeBeaugrande, & Dressler, 1981

.
 

Gumperz, 1982
 .
 Schiffrin,1994

 .
Tannen, 1988). θφπηκα, φκσο, επηιέρζεθε λα ζρνιηαζηνχλ, ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα, βάζεη ηεο πξσηφηππεο κειέηεο ησλ Halliday & Hasan (1976), θαη ησλ έξγσλ δηαδνρήο ηεο 

κειέηεο απηήο [βι. Hasan (1984) θαη Halliday & Hasan (1989)]. Σθφπηκα, επίζεο, επηιέρζεθε, φπσο ε φιε 

πξνζπάζεηα ζπλεπηθνπξεζεί απφ φζν γίλεηαη εγγχηεξεο ζεκαηνινγηθά θαη, νπσζδήπνηε, κεηαγελέζηεξεο 

αλαθνξέο είηε γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη είηε γηα εκπινπηηζκφ ηνπο. ηελ 

Διιάδα κε ζπλαθή, σο πξνο ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα, ζέκαηα έρνπλ αζρνιεζεί νη Αξράθεο (1996), 

Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ (1997), Κσζηνχιε (1998), Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο (1999) θ.ά. 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ην δηδαζθφκελν (παηδί-ζπγγξαθέα), έηζη ψζηε ν παξαγφκελνο 

ιφγνο ηνπ λα απνθηήζεη ζπλνρή [βι. επίζεο Bloor & Bloor (1995)]. Οη κεραληζκνί απηνί 

είλαη: α) ε αλαθνξά («reference»), β) ε ππνθαηάζηαζε («substitution»), γ) ε έιιεηςε 

(«ellipsis»),δ)  ε ζχλδεζε («conjunction») θαη ε) ε ιεθηηθή ζπλνρή («lexical 

cohesion»)
118

.  

Ζ αλαθνξά, σο κεραληζκφο ζπλνρήο ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ, ππνδεηθλχεη πψο ν 

ζπγγξαθέαο εηζάγεη ηνπο κεηέρνληεο θαη κε πνην ηξφπν ζπλερίδεη, κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θεηκέλνπ, λα αλαθέξεηαη ζε απηνχο (Eggins, 1994, ζ.95). Πέξα απφ ηηο θαηεγνξίεο 

θαη ππνθαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαιπζεί ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο, 

θαίλεηαη πσο ηξεηο είλαη νη πξσηαξρηθνί ηξφπνη-θαηεγνξίεο ηεο αλαθνξάο: ν πξνζσπηθόο 

(«personal reference»), φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηχπσλ πξνζσπηθψλ θαη θηεηηθψλ 

αλησλπκηψλ, φπσο «απηφο/ή» «δηθφο κνπ/ζνπ/ηνπ/ηεο», ν δεηθηηθόο («demonstrative 

reference»), ν νπνίνο πξαγκαηψλεηαη κε «παξαπνκπέο» ηεο κνξθήο «εθείλν/α», 

«εδψ/εθεί» θαη ν ζπγθξηηηθόο («comparative reference»), πνπ επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη ηε 

ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ κέζσ επηζέησλ, φπσο, π.ρ. «δηαθνξεηηθφο», «φκνηνο», «άιινο» θηι. ή 

επηξξεκάησλ, φπσο «έηζη», «αιιηψο», θαζψο θαη άιισλ παξφκνησλ ζπλδεηηθψλ, 

ζρεηηθψλ κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεηερφλησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

θείκελν (Halliday & Hasan 1976, 37-39).  

Ζ ππνθαηάζηαζε, φπσο θαη ε έιιεηςε, ιεηηνπξγεί πξνο ην ζθνπφ ηεο ζπλνρήο  ζην 

ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ελφο 

γξακκαηηθνχ ζηνηρείνπ (ζπλήζσο νλφκαηνο ή ξήκαηνο), κε ηελ εχξεζε ππαιιαθηηθήο 

ιχζεο, κέζσ ηεο νπνίαο λα επηηειείηαη ίδηα ιεηηνπξγία (Bloor & Bloor, 1995, ζ. 96).  Ζ 

έιιεηςε είλαη κία «κεδεληθή ππνθαηάζηαζε» («substitution by zero»), κε ηελ έλλνηα φηη 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζηνηρείν ην νπνίν θαη δελ ηνπνζεηείηαη νχηε ζεκεηψλεηαη, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ππνθαηάζηαζεο, αιιά δειψλεηαη κέζα απφ ηελ φιε δνκηθή ζχλδεζε ησλ 

ινηπψλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ.  

                                                 
118

Οη κεραληζκνί απηνί, ζχκθσλα κε ηνπο Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik (1985), ηεξαξρνχληαη κε 

βάζε ην εχξνο ησλ ζπλνρηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο σο αθνινχζσο: «Αλψηεξνη» ζεσξνχληαη νη κεραληζκνί 

ηεο έιιεηςεο θαη ηεο ππνθαηάζηαζεο, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αλαθνξάο, ηεο ζχλδεζεο 

θαη, ηέινο, ηεο ιεθηηθήο ζπλνρήο.  
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Ζ ζύλδεζε είλαη έλαο ζπλνρηθφο δεζκφο αλάκεζα ζε θεηκεληθέο/ά θξάζεηο/κέξε       

ν νπνίνο θαη λνεκαηνδνηεί ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε [Bloor & Bloor (1995, ζ. 96) θαη 

Halliday & Hasan (1976, ζ. 227)]. Ο ζπγθεθξηκέλνο δεζκφο κπνξεί λα έρεη πξνζζεηηθή 

αμία κε ηε ρξήζε ζπλδεηηθψλ φπσο είλαη ηα: «θαη», «επίζεο», «επηπξφζζεηα», αιιά θαη 

ηα «νχηε ... νχηε», «είηε ... είηε». Μπνξεί, αθφκα, λα δειψλεη αληίζεζε πξνο ην 

πξνζδνθψκελν [«contrary to expectation», βι. Halliday & Hasan (1976, ζ. 250)], κε 

αληίζηνηρνπ ζεκαζηνινγηθνχ θνξηίνπ ζπλδεηηθά (π.ρ. «παξ’ φιν», «φκσο»), λα εθθξάδεη 

απνηέιεζκα, ιφγν ή ζθνπφ κέζσ ζπλδεηηθψλ (φπσο: «ψζηε», «γη’ απηφ», «επεηδή», 

«έηζη»), θαζψο επίζεο, λα θαιχπηεη ζεκεία ρξνληθήο δηαδνρήο. Παξαδείγκαηα ζχλδεζεο 

απηήο ηεο κνξθήο είλαη ηα: «κεηά», «ζηε ζπλέρεηα», «ηελ επνκέλε», «ηαπηφρξνλα» θ.ά. 

Ζ ζχλδεζε, θαηά ηνλ Halliday (1985
α
, ζ. 324), ζπλεξγεί άκεζα πξνο ην ζθνπφ ηεο 

ζπλνρήο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, αθνχ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ν ζπγγξαθέαο 

δεκηνπξγεί  ινγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε φ,ηη δνκεί έλα θείκελν [βι. επίζεο Eggins, 

(1994, ζ. 105)]. Οη Halliday & Mathiessen (2004, ζ. 538-548), εμάιινπ, επαλεξρφκελνη 

ζην ξφιν ηεο ζχλδεζεο, επεμεγνχλ πψο νη ζπλδεηηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ 

«επεμεξγαζία» («elaboration»), ηελ «επέθηαζε» («extension») θαη ηελ «ελίζρπζε» 

(«enhancement»). Πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά λένπο φξνπο ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο 

γισζζνινγίαο, νη νπνίνη θαη δηεπξχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην ελλνηνινγηθφ εχξνο ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (κεηαηξέπνληάο ηελ, εμ νξηζκνχ, ζε θεηκεληθή ηθαλφηεηα, βι. 

ζρεηηθά ζηε ζπλέρεηα). Ο πξψηνο φξνο αθνξά ηε ζρέζε ηεο επαλαδήισζεο ή ηεο 

δηεπθξηληζηηθήο δήισζεο κε κία θεηκεληθή πξφηαζε ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ή 

αληηπξνζσπεχεη εθ λένπ κία πξνεγνχκελε πξφηαζε, κέζσ ιέμεσλ/θξάζεσλ φπσο νη 

εμήο: «κε άιια ιφγηα», «ζα ήζεια λα πσ», «γηα παξάδεηγκα». Ο δεχηεξνο φξνο αθνξά 

παξφκνηεο, κε ηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο, ιέμεηο/θξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

αλάκεζα ζε άιιεο, κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηα πξνιεγφκελα, ελψ ν ηξίηνο φξνο θαιχπηεη 

ηε ζρέζε νπνηαζδήπνηε πξνζζήθεο ζηε ζεκαζία ή δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζεκαζίαο κίαο 

θεηκεληθήο πξφηαζεο απφ κία άιιε, κε ηε ρξήζε, ζπλήζσο, ζπλδεηηθψλ πνπ κπνξεί λα 

δειψζνπλ απηή ηε ζρέζε («αθελφο ... αθεηέξνπ», «ζηελ κία πεξίπησζε ... ζηελ άιιε 

πεξίπησζε» θηι.)  
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Ζ ιεθηηθή ζπλνρή δηαθέξεη απφ ηα άιια ζπλνρηθά ζηνηρεία ελφο γξαπηνχ 

θεηκέλνπ, γηαηί δελ έρεη ζαθψο γξακκαηηθή ππφζηαζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ιεθηηθή 

ζπλνρή αθνξά ην ζπλνρηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ (Halliday & Hasan, 1976, ζ. 274). Ο κεραληζκφο απηφο θαίλεηαη 

λα θηλείηαη θαη λα πξαγκαηψλεηαη ζε δχν επίπεδα. Σν έλα επίπεδν αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

ηνλ φξν «επαλάιεςε» («reiteration»), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε ή έκκεζε ρξήζε 

ζπλψλπκεο, δειαδή, ή ελαιιαθηηθήο ή γεληθά ζρεηηθήο ιέμεο, ζηε ζέζε κίαο άιιεο. Σν 

άιιν επίπεδν αλαθέξεηαη ζηνλ φξν «ηνπνζέηεζε» («collocation»), φπνπ παξαηεξείηαη λα 

ζπκβαίλεη ην εμήο: έλα δεχγνο ιέμεσλ, φρη θαη’αλάγθε αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο φζνλ 

αθνξά ηε ζεκαζηνινγηθή παξάκεηξν, εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα, ή ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, 

ζην ίδην ιεμηινγηθφ πεδίν ή πεξηβάιινλ. Όζν εγγχηεξα ηνπνζεηνχληαη νη ιέμεηο απηέο 

κεηαμχ ησλ θεηκεληθψλ πξνηάζεσλ ηφζν επαξθέζηεξν είλαη ηειηθά ην απνηέιεζκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ (Halliday & Hasan, 1976, ζ. 286).  

Κιείλνληαο ηνλ παξαπάλσ ζρνιηαζκφ, ν νπνίνο επηδηψθεη λα δηαζαθελίζεη ηε 

ζεκαληηθή, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο, θεηκεληθή ιεηηνπξγία, 

δειψλεηαη, ζπκπεξαζκαηηθά, φηη ε έλλνηα ηεο ζπλνρήο: α) παξαπέκπεη ζην θαη 

θαζνξίδεηαη από ην βαζκφ ζρεηηθφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο κίαο ιέμεο/θξάζεο σο πξνο 

ηα ζπκθξαδφκελα, β) δειψλεη ή φρη ηελ χπαξμή ηεο, βάζεη ηεο απνδεθηφηεηαο ησλ 

φπνησλ ζπλδεηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ σο ζπλέρεηαο ησλ ζπκθξαδνκέλσλ πνπ πξνεγνχληαη, γ) 

εμεηάδεηαη κέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζε δηαδνρηθέο 

θεηκεληθέο πξνηάζεηο, δ) επηθπξψλεη ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηε γιψζζα 

σο ζχζηεκα ην νπνίν εμσηεξηθεχεηαη κε δνκέο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα λνήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη 

ε) αλαδεηθλχεη πψο ε ιεμηθνγξακκαηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο κπνξεί λα αλαπηχμεη κία 

δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ δφκεζεο ελφο θεηκέλνπ (γεγνλφο 

πνπ ελδηαθέξεη άκεζα ηελ φιε ζεκαηνινγία θαη ζηνρνζεζία ηεο δηαηξηβήο απηήο).  

Δλψ, ινηπφλ, ε ζπλνρή (κνξθήο), αλαθεξφκελε ζηε γισζζηθή αιιεινπρία, 

ζηξέθεη ηελ εζηία ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο
119

 νη νπνίεο 

                                                 
119

ε ηειηθή αλάιπζε, γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ζπλνρήο ελφο θεηκέλνπ ελεξγνπνηνχληαη ηξεηο ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο ηεο ζεκαζηνινγίαο, δειαδή: α) νη «ιεμηινγηθέο αιπζίδεο» (νη «ιέμεηο πεξηερνκέλνπ» ηνπ 
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ζπληίζεληαη κέζσ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελδνθεηκεληθνύ λνήκαηνο, ε 

ζπλεθηηθφηεηα (πεξηερνκέλνπ), ε νπνία απνηειεί ηε δεχηεξε ζπληζηψζα ηεο θεηκεληθήο 

ιεηηνπξγίαο αιιά θαη έλαλ άιιν παξάγνληα θεηκεληθφηεηαο, εζηηάδεη ζην ζπγθεηκεληθφ 

λφεκα, αληηπξνζσπεχνληαο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θεηκεληθνχ λνήκαηνο 

(πεξηερνκέλνπ), φζνλ αθνξά ηελ πεξηβάιινπζα πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο («situational 

context»)
120

. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα γισζζνινγηθφ φξν πνπ, δειψλνληαο ηε λνεκαηηθή 

αιιεινπρία (ή αιιεινπρία ζεκαζηψλ), επηηξέπεη ζηνλ παξαγφκελν ιφγν λα είλαη 

θαηαλνεηφο θαη ζαθήο, σο θείκελν.  

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ζπλεθηηθφηεηα θαζηζηά έλα θείκελν ζεκαζηνινγηθά 

επαξθέο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηεξείηαη ζπλνρήο
121

. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε ελ 

ιφγσ θεηκεληθή ηδηφηεηα δελ ελδηαηξίβεη κφλν ζηηο επηθαλεηαθέο (γισζζηθέο) ζρέζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ, αιιά εκπιέθεη ην ζπγθείκελν, ην νπνίν θαη θαζνξίδεη ηη είλαη λνεκαηηθά 

ζπλαθέο καδί ηνπ, ψζηε λα ππνβνεζεί ε πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο
122

. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

έλα εθθψλεκα, ή έλα ζχλνιν εθθσλεκάησλ, λνεκαηνδνηείηαη, αλ εληαρζεί ζε δεδνκέλν 

πιαίζην πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο 

                                                                                                                                                 
θεηκέλνπ, νη νπνίεο βνεζνχλ ηελ παξαγσγή λνήκαηνο), β) νη «ζχλδεζκνη» (νη ινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θξάζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ) θαη γ) ε «αλαθνξά» (ε πεγή γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα θείκελα) [βι. Κέθηα (2003)]. 
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Δλλνείηαη φηη ε «πεξηβάιινπζα πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο» έρεη σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ην κέζν/θαλάιη 

επηθνηλσλίαο (π.ρ. πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο), ην είδνο ιφγνπ ή θεηκέλνπ (πεξηγξαθή, αθήγεζε, 

επηρεηξεκαηνινγία θηι.), ην ζέκα θαη ην ζθνπφ επηθνηλσλίαο θηι. 

 
121

Σαπηφρξνλα, είλαη πξνθαλέο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλνρήο δελ επαξθνχλ γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλεθηηθφηεηα ελφο θεηκέλνπ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε εμαγσγή λνήκαηνο είλαη 

αδχλαηε. Άξα, ε χπαξμε ησλ φπνησλ ζπλδεηηθψλ δελ απνηειεί επαξθέο ή απνιχησο αλαγθαίν θξηηήξην γηα 

ηε ζπλεθηηθφηεηα. Όκσο, θαη παξ’ φιν ηνχηνπ, είλαη πηζαλφλ ε ζπλεθηηθφηεηα λα απνδπλακψλεηαη απφ ηελ 

απνπζία ζπλνρήο. Σν βέβαην είλαη φηη έλα ζχλνιν/κία ζεηξά πξνηάζεσλ απνηειεί θείκελν, κφλν εθφζνλ 

ππάξρεη ζπλνρή αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο θαη ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ λνεκάησλ ηνπ. Ζ πξνυπφζεζε 

απηή ηεξείηαη, αλ: α) κέζσ ησλ ηξφπσλ πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί θαη επεμεγεζεί, ε κεηάβαζε απφ ηε κία 

ιέμε, πξφηαζε ή παξάγξαθν ζηελ άιιε γίλεηαη θπζηθά θαη νκαιά, ρσξίο θελά θαη ράζκαηα θαη β) ε 

πξφζιεςε ησλ επηκέξνπο λνεκάησλ, αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκεληθνχ λνήκαηνο (ε απνηειεζκαηηθή, 

δειαδή, αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ), δηελεξγείηαη κε ηελ απξφζθνπηε κεηάβαζε απφ ην έλα λφεκα ζην άιιν.  

 
122

ηελ πεξίπησζε απηή ε γλψζε δελ είλαη, βέβαηα, κφλν δεισηηθή. Πξφθεηηαη γηα κάιινλ δηαδηθαζηηθή 

γλψζε, ε νπνία θαη επηηπγράλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ, ησλ ρξνληθψλ, ησλ αηηηνθξαηηθψλ θηι. 

ζρέζεσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ιεθηηθά ζχλνια (γισζζηθέο εθθξάζεηο). 
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πιεξνθνξίεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ή, αθξηβέζηεξα, ηνπ θεηκεληθνχ γεγνλφηνο («literacy 

event»)
123

, αλαθνξηθά κε ην ρξφλν, ην ρψξν, ηα πξφζσπα θηι.  

Νννπκέλνπ φηη πξνεγήζεθε κία αξθεηά εθηεηακέλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνλ φξν 

«ζπλνρή», πηζηεχεηαη φηη ε «κέζνδνο ηεο αληηπαξαβνιήο» κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 

πιεξέζηεξα ηνλ φξν «ζπλεθηηθφηεηα». Με βάζε, ινηπφλ, κία ζπιιεθηηθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πνπ πεξηιάκβαλε, εθηφο απφ ην έξγν ησλ Halliday & Hasan (1976), θαη 

ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ησλ DeBeaugrande & Dressler (1981), Brown & Yule (1983) θαη 

William & Thompson (1987), αθνινπζεί ε εξκελεία ηνπ φξνπ «ζπλεθηηθφηεηα», 

ζπλαξηήζεη ηνπ φξνπ «ζπλνρή» (θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ππαξρνπζψλ νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ).  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν φξνο «ζπλεθηηθφηεηα» (ζπγθξηηηθά κε ηνλ φξν «ζπλνρή»): 

 «δηεηζδχεη» πέξα απφ ηελ εμσηεξηθή ή επηθαλεηαθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη 

εκπιέθεηαη ζε ελλνηαθά ζρήκαηα θαη ζρέζεηο πνπ ππνγξακκίδνπλ ην λφεκα ή 

πεξηερφκελφ ηνπ 

 θαιχπηεη κεγαιχηεξεο ελφηεηεο ιφγνπ 

 αθνξά ηελ αιιεινπρία (ζπλέρεηα) πνπ εθαξκφδεηαη φρη ζε επίπεδν ιέμεο ή 

πξφηαζεο αιιά ζε επίπεδν «ζπγθεηκεληθήο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο» 

 επεθηείλεηαη ζε γλσζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, 

ζηε βάζε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ θαη ηεο ζρέζεο θεηκέλνπ θαη αλαγλψζηε, 

ππεξβαίλνληαο ην φξην ηεο ρξήζεο ησλ θεηκεληθψλ ζπλδεηηθψλ δεηθηψλ 

 απνδίδεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ιφγνπ, ζην επηθνηλσληαθφ θαη, θαη’ επέθηαζε, 

ζην θεηκεληθφ γεγνλφο [«discourse-as-process (the communicative or literacy 

event)»] αληί ζην πξντφλ ιφγνπ, ζηε γισζζηθή, δειαδή, δνκή [(«discourse-as-

product (the linguistic construct)]  

 ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηε ζπλνρή. 

                                                 
123

Βι. αλαθνξά ζην επηθνηλσληαθφ γεγνλφο, θαη ηηο ζπληζηψζεο ηνπ, ζην Τπνθεθάιαην 2.7. χκθσλα κε 

ηελ Κσζηνχιε (2000
α
, ζ. 182), «ε έλλνηα ηνπ θεηκεληθνχ γεγγνλφηνο εηζήρζε σο παξάιιειε κε εθείλε ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ γεγνλφηνο, γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πιαηζηψλνπλ θαη πξνζδίδνπλ λφεκα ζηηο 

πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ ιφγνπ».   
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Όζνλ αθνξά, ηψξα, θνηλέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο δχν φξνπο
124

, ζεκεηψλεηαη φηη 

ηφζν ε ζπλεθηηθφηεηα φζν θαη ε ζπλνρή κπνξεί λα αθνξνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ην ιφγν
125

 

(«local cohesion/coherence» θαη «global cohesion/coherence», αληίζηνηρα) θαη λα 

ζρεηίδνληηα, αλάινγα, κε ηα επίπεδα κηθξνδνκήο ή καθξνδνκήο. Μπνξεί, επίζεο, λα 

αλαθέξνληαη ζηε γξακκαηηθή ή/θαη ην ιεμηιφγην («grammar-driven cohesion/coherence» 

θαη «vocabulary-driven cohesion/coherence», αληίζηνηρα), ζηνηρεία ηα νπνία ζπλήζσο 

ζπλεξγνχλ γηα λα εληζρχζνπλ φ,ηη ζπλεπάγεηαη θάζε φξνο. Μία άιιε θνηλή αξρή ηνπο 

είλαη πσο νη ζρέζεηο ζπλεθηηθφηεηαο  ή/θαη ζπλνρήο ζην θείκελν «αληρλεχνληαη» κε 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «πνηνο», «πνχ», «πφηε», «γηαηί», «ηη», νη νπνίεο θαη ζρεηίδνληαη κε 

ην επηθνηλσληαθφ ή θεηκεληθφ γεγνλφο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. Παξ’ φιν ηνχηνπ, φκσο, 

ε ζπλνρή δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, απφ κφλε ηεο, πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ελφο 

θεηκέλνπ. Σαπηφρξνλα, ε ζπλεθηηθφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη επηηπρψο ηελ 

θεηκεληθή ιεηηνπξγία, λννπκέλνπ φηη παξαγφληεο, φπσο είλαη ην ιεμηιφγην, νη 

πξνηαζηαθέο δνκέο, ην ζπγθείκελν, ην χθνο, ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο πξνο ην ζθνπφ 

απηφ. Πιήξεο ή κεξηθή απνπζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ δειψλνπλ φηη ε 

ζπλεθηηθφηεηα πάζρεη.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ε ζπλνρή θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ζπλαπνηεινχλ ηελ 

έλλνηα ηεο θεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο, πεξηγξάθνπλ ηελ θεηκεληθή ηθαλφηεηα (ηελ 

ηθαλφηεηα, δειαδή, ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη ηνπ αηφκνπ, ελ γέλεη, λα δνκεί γξαπηφ ιφγν 

θαη, επνκέλσο, λα παξάγεη γξαπηά θείκελα), ελψ αλαγλσξίδνληαη, ηαπηφρξνλα, σο 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάζε θεηκέλνπ. Καζψο ε ζπλνρή θαιχπηεη ηε κνξθηθή ζχλδεζε, 

κεηαμχ ησλ θεηκεληθψλ πξνηάζεσλ, κε ηα θαηάιιεια ζπλδεηηθά, ε ζπλεθηηθφηεηα 

ζηξέθεηαη πξνο ηε λνεκαηηθή ζχλδεζε (θαη εξκελεία) ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ 

απηψλ. Οη Halliday & Hasan (1976), άιισζηε, παξαδέρνληαη ηελ χπαξμε ηεο θεηκεληθήο 

ιεηηνπξγίαο, κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν γξαπηφο ιφγνο παξνπζηάδεη ελφηεηα θαη 

                                                 
124

Γηα έλαλ απιφ παξαιιειηζκφ ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερφκελνπ έθαζηνπ φξνπ, βι. Louwerse & Graesser,  

(2005).  

 
125

χκθσλα κε ηνπο Halliday & Hasan (1976), νη καθξνδνκέο («macrostructures») ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εηδώλ ιόγνπ. Ο Van Dijk (1980) εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ «ππεξδνκψλ» 

(«superstructures»), ε νπνία δηαζπλδέεηαη κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ. Οη κηθξνδνκέο, ηέινο, 

ηαμηλνκνχλ θαη δηαθξίλνπλ ηνπο θεηκεληθνύο ηύπνπο κεηαμχ ηνπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπλέρεηα ηεο 

ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηνπο φξνπο απηνχο, ε νπνία δηεμάγεηαη ζε επφκελε ππνελφηεηα. 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

164 

νξγάλσζε ηέηνηα, ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ην ζθνπφ επηθνηλσλίαο θαη ηνλ 

απνδέθηε-αλαγλψζηε πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη. ε ηειηθή αλάιπζε, επνκέλσο, ην 

φιν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη θαη πάιη ην θείκελν, ην νπνίν γηα λα έρεη ππφζηαζε 

πξέπεη, πξσηίζησο, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ λνεκάησλ ζην ζπληαθηηθφ 

επίπεδν θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ κεξψλ ηνπ, απφ ηελ άπνςε ησλ ηδεψλ πνπ ην ζπλζέηνπλ.  

Ζ ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ κε ην ζπγθείκελν θαη ε ελλνηνινγηθή δηάθξηζή ηνπ απφ ην 

επίπεδν χθνπο, φπσο θαη απφ άιιεο ζεκαηνινγηθά ζπλαθείο έλλνηεο, ρξήδνπλ, επίζεο, 

πεξαηηέξσ κειέηεο θαη δηαζαθήληζεο, ζην πιαίζην ηεο ζεσξεηηθήο δηάζηαζεο ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, γεληθά, θαη ησλ πξνδηδαθηηθψλ πξνυπνζέζεψλ θαη 

απαηηήζεψλ ηεο, εηδηθφηεξα. 

2.8.1.1.2  Κείκελν –  ζπγθείκελν – επίπεδν ύθνπο θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε: 

Ζ πνιπζήκαληε ρξήζε ηνπ φξνπ «θείκελν» («text») απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ φρη 

κφλν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, αιιά θαη ησλ πνηθίισλ ζπκθξαδνκέλσλ, φπνπ εθάζηνηε 

ηνπνζεηείηαη θαη, παξάιιεια, εξκελεχεηαη. Ζ πνιπζεκία πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν φξν δελ κπνξεί παξά λα είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ, κεηαμχ ηνπο, 

ζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή θαη, θπξίσο, ηελ επηζηεκνληθή 

δηάζηαζή ηνπ. Πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ πξνζεγγίδεηαη ακηγψο επηζηεκνληθά, ην ζεκαζηνινγηθφ 

πεξηερφκελν (θαη ην φιν «εθηφπηζκά» ηεο) εμαθνινπζεί λα πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηνλ 

θιάδν ή ηε ζρνιή βάζεη ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο νξίδεηαη, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηε ζπλέρεηα.  

Ο φξνο «θείκελν» αληηπξνζσπεχεη, θαηαξρήλ, κία δηαθξηηή, σο πξνο ηνλ φξν 

«ιφγνο» («discourse»), έλλνηα
126

, αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλνη φξνη ζπρλά ζπγρένληαη κεηαμχ 
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Ζ πνιπζεκία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ φξν «θείκελν» ραξαθηεξίδεη, βέβαηα, θαη ηνλ φξν «ιφγνο», ν νπνίνο 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζε πιήζνο αλαθνξψλ ηεο δηαηξηβήο, κε ηε γεληθή πεξηζζφηεξν ζεκαζία ηνπ, π.ρ. ζε 

θξαζηηθά ζχλνια ηεο κνξθήο: «αλα-δφκεζε (ή αλα-παξαγσγή) ιφγνπ», «ιφγνο πνπ δνκείηαη», 

«παξαγφκελνο ιφγνο» θ.ν.θ., έρνληαο επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

επηζηεκνληθά νξζφηεξε ε ρξήζε θξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην ξήκα «δνκψ» (ην κήλπκα), αληί κε ην ξήκα 

«παξάγσ» (ηε δνκή) (βι. θαη άιια ζπλαθή, κε ηελ επηζήκαλζε απηή, ζρφιηα, φπσο ζην παξαπάλσ θπξίσο 

κέξνο ηεο δηαηξηβήο). ηα ππνθεθάιαηα, φκσο, πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη, 

πξσηίζησο, ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ν φξνο πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ θνηλσληνγισζζνινγηθή άπνςε 
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ηνπο, ηαπηίδνληαη ή/θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά
127

. Η κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην κείμενο, φληαο έλα ζχλνιν εθθσλεκάησλ ή θεηκεληθψλ 

πξνηάζεσλ («utterances»)
128

 πνπ απαξηίδνπλ έλα νινθιεξσκέλν λφεκα (θαη ζπληζηνχλ 

                                                                                                                                                 
θαη απνθηά εηδηθή ζεκαζία, ζχκθσλα κε ηηο θηινζνθηθέο αξρέο έθαζηεο επηζηεκνληθήο θαηεχζπλζεο. Απφ 

ηελ άπνςε απηή, ινηπφλ,, ν φξνο «ιφγνο» ζεκαίλεη έλα ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν ζχλνιν δειψζεσλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ πξαγκαηψλνληαη ιεθηηθά ζεζκνπνηεκέλα λνήκαηα νξηζκέλεο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο 

[λνήκαηα, γηα παξάδεηγκα, πνπ ππάγνληαη ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε άιινπο 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο, βι. Kress (1987)]. Ο ιφγνο θάζε θνηλσληθνχ ζεζκνχ, έηζη, ζπγθξνηεί έλα ζχλνιν 

δειψζεσλ πνπ δχλαηαη λα ξπζκίζεη, λα πεξηνξίζεη, λα απνηξέςεη θαη λα αθπξψζεη  ηελ επηθνηλσλία. Έηζη ν 

ιφγνο (άξα θαη ε επηθνηλσλία) είλαη θνηλσληθφ (θαη εμειίμηκν) θαη φρη αηνκηθφ (ή ζηαηηθφ) θαηλφκελν. 

Καη’επέθηαζε, ε γιψζζα απνηειεί πεγή θνηλσληθά νξηνζεηεκέλσλ λνεκάησλ θαη φρη κέζν δηαηχπσζεο 

αηνκηθψλ θξίζεσλ. Αμίδεη, ηέινο, λα ηνληζηεί φηη ν έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

φξνπ «ιφγνο», νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, ππφ ηελ νλνκαζία «Discourse 

Studies» [βι. ελδεηθηηθά Renkema, (1993), βι. επίζεο Bhatia, 1993
. 

Γελδξηλνχ, 1999
. 

Μεηζηθνπνχινπ,  

1999
γ
, 1999

δ. 
Van Dijk, 1997

. 
Swales, 1990]. 

127
Oη Kress (1985, 1989), Hodge & Kress (1988) θαη Hodge (1990), επηρεηξψληαο λα εληνπίζνπλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δχν φξνπο, εθθηλνχλ απφ ην γεγνλφο φηη ην θείκελν εληάζζεηαη 

ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο γισζζνινγίαο, ελψ ν ιφγνο ππάγεηαη ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν Kress (1985) επηρεηξεί λα δηαθξίλεη ηηο δχν έλλνηεο, ζχκθσλα κε ηηο εκθάζεηο θαη ηνπο 

ζηφρνπο δηεξεχλεζεο θαζεκίαο, σο εμήο: Όηαλ ζην επίθεληξν ηίζεηαη ε πιηθή πξαγκάησζε, ε κνξθή θαη ε 

δνκή ηεο γιψζζαο, αληηθείκελν ζπδήηεζεο είλαη ην θείκελν. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην πεξηερφκελν, ε 

ιεηηνπξγία θαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο γιψζζαο είλαη ην επηθξαηφλ ζηνηρείν, πξφθεηηαη γηα κειέηε 

πνπ παξαπέκπεη ζην ιφγν. Ζ δηάθξηζε απηή αλάκεζα ζην θείκελν θαη ην ιφγν είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηε 

δηάθξηζε άιισλ ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε έλλνηα «είδνο ιφγνπ» (πνπ ζπλδέεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχεηαη ν ιφγνο) θαη ε έλλνηα «ηχπνο θεηκέλνπ» (πνπ ηίζεηαη εγγχηεξα 

πξνο ηε ζεκαζία ηνπ θεηκέλνπ). Βι. ζρεηηθή ζπδήηεζε παξαθάησ. 

128
Σν εθθψλεκα (ή θεηκεληθή πξφηαζε) είλαη «ε κνλάδα ζχζηαζεο ηνπ θεηκέλνπ» θαη ην θείκελν «ε 

ζεκαίλνπζα κνλάδα ηνπ ιφγνπ» (Κress, 1989, ζ. 18). Τπφ απηή ηελ παξαδνρή, θαηαλνείηαη γηαηί ε 

Κεηκελνγισζζνινγία («Text Linguistics») ζεσξείηαη θιάδνο ηεο Aλάιπζεο Λφγνπ («Discourse Analysis»). 

Ζ επηζηήκε ηεο Αλάιπζεο Λφγνπ ελδηαηξίβεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο (θαη ηελ ίδηα ηελ 

επηθνηλσλία), ηελ νπνία ζέηεη ππεξάλσ ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο νξζψλ γξακκαηηθψλ δνκψλ [βι. Cook 

(1989, ζ. 3)]. Ο Coulthard (1985, ζ. 3) επεμεγεί, πεξαηηέξσ, φηη ε Αλάιπζε Λφγνπ  δηαζπλδέεηαη κε 

παξεκθεξείο επηζηήκεο, φπσο είλαη ε Φηινζνθία, ε Φπρνινγία, ε Κνηλσληνινγία θ.ά., ελψ ν McCarthy 

δηαζαθελίδεη πσο ην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο απηήο είλαη ε ζπνπδή ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε γιψζζα θαη 

ηα πνηθίια ζπκθξαδφκελα, εληφο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη (1991, ζ. 1). Ζ Αλάιπζε Λφγνπ, επίζεο, 

θαηά ηνπο McCarthy (1991) θαη Brazil (1995), εζηηάδεη ζηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ, ζε 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρέζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ζε γισζζηθέο πξάμεηο, γισζζηθέο θνηλφηεηεο, 

ζρέζεηο ζπλνκηιεηψλ θαη άιιεο αθφκα δηαζηάζεηο ηνπ. Ο Sinclair (1998) ζεσξεί πσο ε επηζηήκε απηή 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε, αθνχ αθνξά ηελ θξηηηθή επίγλσζε ιφγνπ («critical 

awareness of discourse»), ε νπνία ζηξέθεηαη γχξσ απφ δχν βαζηθνχο άμνλεο: α) ηελ θαηαλφεζε ηεο αξρήο 

φηη ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο δνκνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη γηα πνηθίινπο ζθνπνχο, ζε 

θευπηηικό επίπεδο θαη β) ηελ ηθαλφηεηαο δηεξεχλεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (θαη ησλ 

ζπκβάζεψλ ηνπο), κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ («discourse analysis tools»), ζε ππακηικό επίπεδο. 

Όζνλ αθνξά ηελ Κεηκελνγισζζνινγία, αξρηθά αλαγλσξηδφηαλ σο ε επηζηήκε πνπ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά 

ην γξαπηφ ιφγν. ήκεξα, φκσο, ιφγσ ηεο νξηαθήο, πιένλ, δηάθξηζεο θαη ησλ ππφ αλάπηπμε δεζκψλ 

αλάκεζα ζηε γξαθή θαη ηελ νκηιία, θαιχπηεη θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Έλδεημε ηεο 

ζρέζεο γξαθήο θαη νκηιίαο, άιισζηε, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε επηηπρήο κεηάδνζε κελπκάησλ απφ ηνλ 

πνκπό-ζπγγξαθέα (θαηά ηε ζπγγξαθηθή πξάμε) ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην δέθηε-αλαγλώζηε (θαηά ηελ 

αλαγλσζηηθή πξάμε) [βι. ελδεηθηηθά Chafe (1982) θαη Halliday (1985
α
)]. Ο γξαπηφο ιφγνο, βέβαηα, ζηνλ 
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έλα θνηλσληθά νξηνζεηεκέλν κήλπκα), απνηειεί ηελ πιηθή εθθνξά ή πξαγκάησζε ηνπ 

λόγος [βι. Halliday (1978) θαη
 
Μπακπηληψηεο (1991)], γη’ απηφ θαη, ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηε ρξήζε ησλ θξάζεσλ: «δφκεζε ιφγνπ» θαη «παξαγσγή θεηκέλνπ» [ζε έλα επίπεδν, 

βέβαηα, ζαθψο επηζηεκνληθφ θαη εθφζνλ ε δηαθνξνπνίεζε απηή επηβάιιεηαη ή είλαη 

φλησο ρξήζηκε (βι. θαη Υπνζεκείσζε 127)]. Δλψ ν ιφγνο δειψλεηαη σο δηαδηθαζία γηα 

ηελ (νηθν)δφκεζε θαηαλνεηνχ, ελδηαθέξνληνο θαη αλαγλσξίζηκνπ λνήκαηνο, ην θείκελν 

νξίδεηαη σο πξντόλ ηνπ ιφγνπ
129

, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη από ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλεηαη, βάζεη ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

φπνηαο θνηλσληθήο δηεπίδξαζεο. Γη' απηφ θαη ηα λνήκαηα ελφο θεηκέλνπ είλαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, θαη ηα λνήκαηα ηνπ ιφγνπ, ζηνλ νπνίν θαη νθείιεη ηελ «νληνινγηθή» πξνέιεπζή 

ηνπ [βι. ελδεηθηηθά DeBeaugrande (1980) θαη
 

DeBeaugrande & Dressler (1981)]. 

Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο, ε χπαξμε κίαο ακθίδξνκεο ζρέζεο, αθνχ: α) κέζσ ηνπ 

θεηκέλνπ ν ιφγνο απνθηά γισζζηθή ππφζηαζε θαη β) κέζσ ηνπ ιφγνπ ην θείκελν 

ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγά ζε πνηθίια επηθνηλσληαθά πιαίζηα ή πεξηβάιινληα. Κείκελν θαη 

(ζπλερήο) ιφγνο, κνλνινγηθφο ή ζπλνκηιηαθφο, ζπληζηνχλ, εληέιεη, γισζζηθέο νληφηεηεο 

αλψηεξνπ επηπέδνπ (ζπγθξηηηθά κε ηελ πξφηαζε), ην πεξηερφκελν θαη ε ζχζηαζε ησλ 

νπνίσλ ππφθεηληαη, ηαπηφρξνλα, ζε γισζζηθνχο θαη εμσγισζζηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Οη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ην θείκελν, εηδηθά, σο έλλνηα-θιεηδί ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, είλαη δεισηηθνί ησλ ηδηνηήησλ πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ 

αιιά θαη ηεο νπηηθήο ππφ ηεο νπνίαο νη ηδηφηεηεο απηέο εξκελεχνληαη. «πληεξεηηθνί», 

γηα παξάδεηγκα, είλαη νη νξηζκνί νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην θείκελν σο λα είλαη απιψο 

ιέμεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ζπκπιέθνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα φιν, ελψ πεξηζζφηεξν 

πξννδεπηηθήο (θνηλσληνγισζζνινγηθήο) θχζεσο νξηζκνί επηζεκαίλνπλ ηελ ελλνηνινγηθή 

ζπγγέλεηα θεηκέλνπ-ιφγνπ, κηιψληαο γηα «θνηλσληθά θαη επηθνηλσληαθά νινθιεξσκέλε 

                                                                                                                                                 
νπνίν θαη εζηηάδεη ε παξνχζα δηαηξηβή, παξνπζηάδεη κία κνξθνινγηθή πνιππινθφηεηα, ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, πεξηζζφηεξν ζχλζεηε δνκή θαη ζαθέζηεξε νξγάλσζε (ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα).  

            
129

Τν θείµελν εθιακβάλεηαη σο δηαµνξθσµέλν γισζζηθφ πξντφλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζρεδηαζµέλνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Πεξαηηέξσ, ζεσξείηαη φηη είλαη έλα ππφ εμέιημε γισζζηθφ πξντφλ, φπσο απηφ ζπκβαίλεη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ απξνζρεδίαζηνπ ζπλνµηιηαθνχ ιφγνπ. Μία «ελδηάκεζε», έηζη, ζεψξεζε ηνπ φξνπ, 

ππνζηεξίδεη φηη ην θείκελν απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη πξντφλ, εθφζνλ πξνζιάβεη γξαπηή (ή ειεθηξνληθή 

κνξθή) αιιά θαη δηαδηθαζία, φπσο θαίλεηαη λα ιακβάλεη ρψξα σο απξφβιεπηε δηαπξαγκάηεπζε ιφγνπ 

(ζπλνκηιία), κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπλνκηιεηψλ.  
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ζεκαζηνινγηθή γισζζηθή ελφηεηα, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο, κνλνινγηθήο ή ζπλνκηιηαθήο 

κνξθήο, κε αξρή θαη ηέινο, πνπ νθείιεη ηελ θεηκεληθφηεηά ηεο φρη ζηελ έθηαζή ηεο αιιά 

ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο λα κεηαδίδεη κελχκαηα επηθνηλσλίαο» (Christie & 

Misson, 1998
. 
Eggins, 1994

.
 Fairclough & Wodak, 1997

.
 Feez & Joyce, 1998

α.
 Halliday, 

1975
. 
Kress, 1993

.
 Lemke, 1991). Μία, επίζεο, ζχγρξνλε φζν θαη ζπλνπηηθή εξκελεία 

ηνπ φξνπ αληηκεησπίδεη ην θείκελν σο «φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε γιψζζα, κε νπνηνδήπνηε 

κέζν, ην νπνίν έρεη λφεκα γηα φπνηνλ γλσξίδεη ηε γιψζζα» [βι. Halliday & Matthiessen 

(2004, ζ. 3)].  

ε ηειηθή αλάιπζε, επνκέλσο, νξηζκνί, φπσο θαη νη παξαπάλσ, εθιακβάλνπλ ην 

θείκελν σο έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν θεηκεληθψλ πξνηάζεσλ πνπ δνκνχληαη απφ 

αιιεινεμαξηψκελα εθθσλήκαηα, ζπλαξηήζεη ηνπ άκεζνπ γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Απνιχησο ζπλαθήο πξνο ηνλ ππφ ζπδήηεζε φξν «θείκελν» είλαη ν φξνο 

«ζπγθείκελν»
130

, κε ηελ εηδηθή  ή ηε γεληθή κνξθή ηνπ, ν νπνίνο δηακεζνιαβεί γηα λα 

θαηαδείμεη «φια φζα ζηνηρεία ζπλνδεχνπλ ην θείκελν» (Christie & Misson, 1998, ζ. 8). 

Ζ πξψηε (εηδηθή) κνξθή ζπγθείκελνπ είλαη ην πιαίζην πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο 

(«context of situation») ην νπνίν, φπσο αλαιπηηθφηεξα θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ (βι. Halliday, 1975, 1982
. 

Halliday & 

Martin, 1993
.
 Hasan, 1996

.
 Martin, 1997)

131
, πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηξηψλ κεηαβιεηψλ πνπ, 

νλνκαζηηθά, είλαη: α) ην «πεδίν» («field»), β) ν «ηφλνο» ή νη «ζπλνκηιηαθνί ξφινη» 

(«tenor») θαη γ) ν «ηξφπνο» («mode»)
132

. Αλαιπηηθφηεξα: 

                                                 
130

Βι. θαη «Κεθάιαην Πξψην: To πξφβιεκα», Υπνζεκείσζε 10, φπνπ ζρνιηάζηεθε αξρηθά ν 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο.  

 
131

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν εμηζψλεηαη, βάζεη ησλ αλαθεξφκελσλ εξεπλεηψλ θαη 

κειεηεηψλ, κε ην ζπζηεκηθφ-ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηεο γιψζζαο. 
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Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη αλάινγεο γισζζνινγηθέο θαη γισζζνδηδαθηηθέο ζπλέπεηεο. Οη Knapp & 

Watkins (1994), γηα παξάδεηγκα, ζηε δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκε πξφηαζή ηνπο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε 

ζπγθείκελνπ, θεηκέλνπ θαη γξακκαηηθήο ζπλδπάδνπλ: α) ην πεδίν κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία θαη ην 

γξακκαηηθό ζύζηεκα ηεο κεηαβηβαζηηθόηεηαο, ην νπνίν ελδηαθέξεηαη γηα ην «πνηνο θάλεη θάηη, γηα πνηνλ, 

πφηε, πνχ θαη πψο» («who does what to whom, when, where and how»), β) ηνλ ηόλν κε ηε δηαπξνζσπηθή 

ιεηηνπξγία θαη ην γξακκαηηθό ζύζηεκα ηνπ ηξόπνπ, πνπ αθνξά ην «πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα 

έλαληη ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηνπ αλαγλψζηε θαη ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη («what is the writer’s attitude to 
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 Ο φξνο «πεδίν» αληηπξνζσπεχεη ην «ηη ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ή ζηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο» θαη, ζπγθεθξηκέλα, «ηελ ππφ εμέιημε δξαζηεξηφηεηα ή ην ππφ 

εμέηαζε ή αλάπηπμε αληηθείκελν (πεξηερφκελν)» [βι. Halliday (1975, ζ. 131) θαη 

Feez (2002)], θαζψο επίζεο «ηε θχζε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ε νπνία ιακβάλεη 

ρψξα» [βι. Halliday (1985
α
, 1985

γ
) θαη Feez & Joyce (1998, ζ. 5)]. Ζ δξάζε απηή 

ζπλίζηαηαη ζε κία ζεηξά δηαδνρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο θάπνην θνηλσληθφ ζθνπφ, βάζεη ηνπ ζέκαηνο πνπ «ππνθηλεί» ηελ 

επηθνηλσλία. Σν θίλεηξν επηθνηλσλίαο έρεη άκεζε θαη θαζνξηζηηθή ζρέζε κε ην 

ζπγθεηκεληθφ πιαίζην, ζηελ πεξίπησζε, εηδηθά, πνπ (απηφ) θαηαζθεπάδεηαη κφλν 

κέζσ ηεο γιψζζαο. 

 Ο φξνο «ηφλνο» αθνξά ην «πνηνο ζπκκεηέρεη» [Halliday (1985
γ
, ζ. 12) θαη  

Halliday & Martin (1993, ζ. 32)] ή ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

κία γισζζηθή επηθνηλσλία (ίζε/άληζε, π.ρ. ζρέζε ηεξαξρηθά αλψηεξνπ θαη 

πθηζηακέλνπ) (Eggins, 1994, ζ. 52
. 
Halliday, 1975, ζ. 131

. 
Hasan, 1996

β
, ζ. 47), 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ην είδνο ηεο επαθήο ηνπο (άκεζε/έκκεζε) (Macken-

Horarik, 2002). Οη φπνηεο δηαθνξέο ελεξγψλ, εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

«ξφισλ» (νληφηεηαο/ππφζηαζεο, ζηάζεσλ θηι.), ζε κία δεδνκέλε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε/δηεπίδξαζεο, επεξεάδνπλ αλάινγα ηνλ παξαγφκελν ιφγν. 

 Ο φξνο «ηξφπνο» ζεκαίλεη ην πώο επηηειείηαη ε επηθνηλσλία, δειαδή ην 

«ζπκβνιηθφ» θαλάιη επηθνηλσλίαο ην νπνίν επηιέγεηαη θαη, πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο  [βι. 

Halliday, (1975, ζ. 131) θαη Martin (1997)]. Ο πην απιφο ηξφπνο (εθθνξάο, 

ελλνείηαη, ηεο γιψζζαο), παξαπέκπεη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν 

(Macken-Horarik, 2002, ζ. 24). Ζ θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ επηθνηλσλία, απφ ηελ άπνςε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ή ε «πξφζσπν κε 

                                                                                                                                                 
himself, the reader») γ) ηνλ ηξόπν κε ηελ θεηκεληθή ιεηηνπξγία θαη ην γξακκαηηθό ζύζηεκα ηνπ ζέκαηνο-

ξήκαηνο («theme-rheme»), κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαδεηνχληαη απαληήζεηο ζην εξψηεκα «πψο νξγαλψλεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ» («how is the content of the text organized»). Οη επηζεκάλζεηο απηέο ησλ Knapp 

& Watkins απνηεινχλ ζπλέρεηα αληίζηνηρσλ ζέζεσλ ηνπ Halliday (1975, 1985
α
) νη νπνίεο θαη 

επαλέξρνληαη θαηά θαηξνχο (βι. ζρεηηθά Christie & Unsworth, 2000
.
 Colombi & Scleppegrel, 2002

.
   

Martin, 1997
.
 Feez & Joyce, 1998

α
). Οη ζπζρεηίζεηο απηέο, βέβαηα, δελ είλαη απζαίξεηεο αιιά άκεζα 

ζρεηηθέο κε ηελ εξκελεία θάζε ιεηηνπξγίαο, πνπ ήδε πξνεγήζεθε [βι. Υπνζεκείσζε 114 θαη πεξαηηέξσ 

αλαθνξέο ζην έξγν ησλ Knapp & Watkins (1994), ζηε ζπλέρεηα].  
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πξφζσπν επηθνηλσλία» έρνπλ αλάινγε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν (Feez & Joyce, 

1998). Σν ίδην ηζρχεη γηα ηε δπλαηφηεηα εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, έηζη ψζηε λα 

ππάγεηαη επηηπρψο ζε θαηεγνξίεο πνπ απαηηνχλ πεξηγξαθή, επεμήγεζε, πεηζψ, 

θαζνδήγεζε, πιεξνθφξεζε θηι. (Halliday, 1985
γ
, ζ. 12

. 
Halliday & Martin, 1993, 

ζ. 33
.
 Martin 1992, ζ. 493-546). Ο ηξφπνο, επίζεο, αληαλαθιά ζην ξφιν ηεο 

γιψζζαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο θαη 

δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα κε αλ έρεη απηφλνκν ξφιν (σο κία δξαζηεξηφηεηα) ή 

εληζρπηηθφ ξφιν (σο δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλνδεχεη κία άιιε).   

Οη ηξεηο κεηαβιεηέο ηνπ πιαηζίνπ πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο [σο πξνο «ην ηη, 

κεηαμχ πνησλ θαη πψο» («what, who, how of the context of situation»)] απνθαινχληαη θαη 

«κεηαβιεηέο χθνπο» («register variables») (Eggins, 1994). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν 

νξηζκφο πνπ δηαηππψλεη ν Halliday (1985
γ
, ζ. 38-89) γηα ηνλ φξν «επίπεδν χθνπο»

133
, 

ππνζηεξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα δηακφξθσζε λνεκάησλ («configuration of meanings») 

ηα νπνία ηππηθά ζπλδένληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεδίνπ, ηνπ ηφλνπ/ησλ 

ζπλνκηιηαθψλ ξφισλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζην πιαίζην ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο θαη 

εθθέξνληαη κε ηηο θαηάιιειεο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο (φπσο, επίζεο, εθθξάζεηο θαη 

θσλνινγηθά ζηνηρεία), πνπ ζπλνδεχνπλ ή εληζρχνπλ ηα θαηαζθεπαζζέληα λνήκαηα. To 

επίπεδν χθνπο, άξα, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην επηθνηλσληαθφ ή ζπγθεηκεληθφ πιαίζην, 

εληφο ηνπ νπνίνπ δνκείηαη ν ιφγνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, παξάγεηαη έλα θείκελν.  
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Αξρηθά, ν φξνο «επίπεδν χθνπο» εθιήθζεθε σο κία αθφκα θεηµεληθή ζηπιηζηηθή πνηθηιία [«stylistic 

variation» (Montgomery, 1996, ζ. 105). Αξγφηεξα, ελεξγνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ χθνπο κε ηα ιεμηθνγξαµµαηηθά ζηνηρεία ζπγθεθξηµέλσλ ηχπσλ θεηκέλνπ, ρσξίο, 

σζηφζν, πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην ζέκα. Ζ ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γισζζνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο (Halliday & Hasan, 1985) ιακβάλεη ππφςε ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηµέλνπ, βάζεη ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ηνπ πιαηζίνπ, ην νπνίν δηακνξθψλεη ην επηπέδν χθνπο ζε «θιεηζηφ» (φπσο ζπκβαίλεη ζε 

θείκελα φπνπ ε γιψζζα είλαη απζηεξψο πξνζδηνξηζµέλε, κε ειάρηζηα πεξηζψξηα επηινγψλ) ή ζε 

«αλνηθηφ» (ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε), κε αλάινγεο, βέβαηα, δηαβαζκίζεηο [βι. θαη Μεηζηθνπνχινπ 

(1999
γ
)]. Ζ πξνζέγγηζε απηή θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά επαξθήο θαη πεηζηηθή, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζδηνξίδεη, ζπζρεηίδεη (ή δηαθξίλεη) κεηαμχ ηνπο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην 

«ζπγθείκελν» θαη ην «επίπεδν χθνπο», αλ ιάβεη ππφςε θαλείο ππφςε ηε ζχγρπζε πνπ γεληθά επηθξαηεί ζην 

ελλνηνινγηθφ πεδίν φπνπ αλήθνπλ. Δθηελήο αλαθνξά ζην επίπεδν χθνπο, αιιά θαη επηγξακκαηηθή 

πξνζπάζεηα δηάθξηζήο ηεο απφ ζπλαθείο έλλνηεο, αθνινπζεί. εκεηψλεηαη φηη ν  φξνο «επίπεδν χθνπο» 

απνηέιεζε εηδηθφ αληηθείκελν κειέηεο γηα πνιινχο εξεπλεηέο [βι. ελδεηθηηθά Leckie-Tarry (1995), ε νπνία 

αλαπηχζζεη κία ιεηνπξγηθή ζεσξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν φξν]. 
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Ο Martin (1992) εληζρχεη ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, φπσο ην 

πεξίγξαςε ν Halliday, θαη ζεσξεί φηη ην επίπεδν χθνπο απνηειεί «παξαδεισηηθφ 

ζεκεησηηθφ ζχζηεκα», ην νπνίν θαη πξαγκαηψλεη ηηο γισζζηθέο επηινγέο πνπ αθνξνχλ 

ην θείκελν ζην επίπεδν ηεο ζχληαμεο ησλ θεηκεληθψλ θξάζεσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ 

[βι. επίζεο Derewianka, (1990, ζ. 22)]. Οη επηινγέο απηέο κπνξεί λα πξνζδψζνπλ ζην 

(παξαγφκελν) θείκελν ην αλάινγν χθνο (κπνξεί λα πξνζδψζνπλ, δειαδή, ζε κία 

επηζηνιή, επίζεκν ή θηιηθφ χθνο ή ζε κία ζπλέληεπμε δεκνζηνγξαθηθφ ή επηζηεκνληθφ 

χθνο θ.ν.θ..). Καηά ζπλέπεηα, νη γεληθεπκέλεο γισζζηθέο επηινγέο πξνζδηνξίδνπλ θαη ην 

γεληθφ χθνο ηνπ θεηκέλνπ. 

Δθηφο απφ ην πιαίζην πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, ππάξρεη θαη κία δεχηεξε (γεληθή) 

κνξθή ζπγθείκελνπ, εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ πξψηε. Πξφθεηηαη γηα ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν («context of culture»), φπνπ εληάζζεηαη ε γισζζηθή 

ρξήζε, ην νπνίν θαη επεξεάδεη δξαζηηθά ηε γισζζηθή κνξθή. Δλψ ην πιαίζην 

πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο αληηζηνηρεί, φπσο ζπδεηήζεθε ήδε, πξνο ην άκεζν γισζζηθφ 

πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν αθνξά ηελ επξχηεξε θαηάζηαζε, εληφο 

ηεο νπνίαο ην θείκελν παξάγεηαη: α) δίλνληαο ζθνπφ θαη λφεκα ζε απηφ (Eggins, 1994, ζ. 

26-30) θαη β) πξνζδηνξίδνληαο θαη πεξηγξάθνληαο φρη κφλν ην επίπεδν χθνπο, αιιά θαη 

ηελ θεηκεληθή θαηεγνξία (θαη’ αθξίβεηα ην «γέλνο ιφγνπ»
134

), ζηελ νπνία ππάγεηαη θαη, 

ηειηθά, ηαμηλνκείηαη. Ο Halliday (1985
γ
, ζ. 46-47), νξηνζεηψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν ζπγθεηκεληθψλ κνξθψλ, δειψλεη φηη θάζε πιαίζην πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, σο 

εθάζηνηε δηακφξθσζε ηνπ πεδίνπ, ηνπ ηφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ πξαγκάησζεο ελφο 

θεηκέλνπ, δελ είλαη κία ηπραία κίμε ζηνηρείσλ αιιά έλα εληαίν ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ 

παξαπέκπνπλ ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ (θαηαζηαζηαθφ) πιαίζηφ ηνπ. 

Δπνκέλσο, φιεο/νη νη ππφ ζπδήηεζε, κέρξη ζηηγκήο, έλλνηεο θαη φξνη (θείκελν, 

ζπγθείκελν, επίπεδν χθνπο) δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα: Γηα 

παξάδεηγκα, ην θείκελν αθνξά άκεζα ηε γιψζζα θαζαπηή, ελψ ην επίπεδν χθνπο 
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Σν «γέλνο ιφγνπ» («genre») ζπγρέεηαη, ζπρλφηαηα, θαη ηαπηίδεηαη κε ην επίπεδν χθνπο (βι. Fairclough, 

1995, ζ. 14
.
 Kress & Threadgold, 1988, ζ. 216

.
 Leckie-Tarry 1995, ζ. 7-8). Ο Halliday (1978, ζ. 145), σο 

βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο, δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε έλλνηα 

ηνπ γέλνπο ιφγνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ επηπέδνπ χθνπο, θαζψο αληηπξνζσπεχεη ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Βι. πεξηζζφηεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν φξν, ζηε ζπλέρεηα. 
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αλαθέξεηαη ζην πιαίζην πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο θαη έκκεζα επεξεάδεη ηε γιψζζα ηνπ 

θεηκέλνπ. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ην κνληέιν ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο 

ιεμηθνγξακκαηηθήο («model of systemic-functional lexicogrammar») ηνπ Matthiessen 

(1991) αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηιία ησλ επηπέδσλ χθνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ (απηά) 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δεισζεί, 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, επηζεκφηεηα, νηθεηφηεηα ή επγέλεηα θ.ν.θ.
135

.  

Κιείλνληαο ην πξώην επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηελ έλλνηα-θιεηδί 

«θείκελν» θαη ηηο ζρεηηθέο, κε απηή, έλλνηεο «επίπεδν χθνπο» θαη «ζπγθείκελν», είλαη 

εκθαλήο ε πξνβνιή, ε εξκελεία θαη, εληέιεη, ε απνδνρή ηνπ θεηκέλνπ σο κίαο 

«θνηλσληθήο θαηαζθεπήο» πνπ επεξεάδεηαη από θαη ζπλαξηάηαη κε παξάγνληεο, φπσο 

είλαη ην πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ κελχκαηνο, αιιά θαη ε 

ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα
136

. Πεξαηηέξσ, ε 

ζρέζε θεηκέλνπ θαη ιφγνπ (θαη αληίζηξνθα) εθηηκάηαη σο δεδνκέλε φζν θαη δπλακηθή. 

                                                 
135

Καζέλαο, φκσο, απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξεηο φξνπο (θείκελν – ζπγθείκελν – επίπεδν χθνπο), παξά 

ηελ φπνηα ελλνηνινγηθή ζπλάθεηά ηνπ κε (ηνπο) άιινπο φξνπο, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ απηνηέιεηά 

ηνπ θαη λα απνηειεί κέξνο ηεο φιεο θεηκελνθεληξηθήο (ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο) ζεσξίαο. εκεηψλεηαη, 

επίζεο, φηη, βάζεη ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο ιεμηθνγξακκαηηθήο, ε ζρέζε επηπέδνπ χθνπο –

γξακκαηηθήο – επγέλεηαο, εηδηθά, αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηεο πεηξακαηηθήο 

παξέκβαζεο πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 
136

Δλδηαθέξσλ είλαη ν δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ειιαδηθφ αθαδεκατθφ ρψξν, κε αληηθείκελν ηελ 

έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ. Γεληθά, ν δηάινγνο απηφο επηδηψθεη, ζχκθσλα θαη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, λα 

πξνβάιεη, λα ππνζηεξίμεη θαη λα εξκελεχζεη ην θείκελν σο: 

 

 ην θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηεο ζχγρξνλεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο [βι. ελδεηθηηθά Μαηζαγγνχξαο, 

(2001, ζ.141)] 

 ιεθηηθή νληφηεηα αιιά θαη απεηθφληζε ησλ πξαγκάησλ (Σδηψθα-Δπαγγέινπ, 2006, ζ. 91) 

 ελφηεηα ιφγνπ κε ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα (Αξράθεο, 2005) 

 ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ αλεμάξηεηεο, φπσο θαη ζπλδεφκελεο, κεηαμχ ηνπο, γισζζηθέο 

ππννκάδεο (ιέμεηο/πξνηάζεηο) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα 

[Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο (1999) θαη
 
Μαηζαγγνχξαο (2001, 2004)] 

 κέγηζηε ζεκαζηνινγηθή κνλάδα ε νπνία παξάγεηαη θαη ιεηηνπξγεί, πξνζαξκφδνληαο ην πεξηερφκελν, 

ηε δνκή, ην χθνο ηεο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη παξακέηξνπο επηθνηλσλίαο 

(Παπαξίδνο, 1999
β. 

Σνθαηιίδνπ, 2001, 2003
. 
Υαξαιακπάθεο, 1994

.  
Υαηδεζαββίδεο, 2000) 

 πξντφλ πνπ εκπεξηέρεη εγγελψο ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα ην  

δηακνξθψλεη, γη’ απηφ θαη γηα λα επηηειεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη επηθνηλσληαθά 

απνηειεζκαηηθφ (Υαηδεζαββίδεο, 2005, ζ. 31). 

 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο, αλ θαη είλαη αδχλαην λα θαιχςνπλ φιν ην εχξνο ηνπ δηαιφγνπ πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί, κπνξεί λα δψζνπλ ελδείμεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή γισζζνινγηθή θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία 

(απηφο) ζηξέθεηαη. Ζ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ ζπδεηείηαη, ππφ κία κάιινλ ζεσξεηηθή γισζζνινγηθή άπνςε, 

απφ ηνπο Γελδξηλνχ (1999), Μεηζηθνπνχινπ (1999
α
, 1999

β
,1999

γ
),

 
Πνιίηε (1999

α
, 1999

β
, 1999

γ
, 1999

δ
, 
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Έλα άιιν ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε θεηκέλνπ θαη ιφγνπ, εθηφο απφ ηα 

φζα θαηαγξάθεθαλ ήδε, είλαη φηη έρνπλ σο θνηλφ αληηθείκελν κειέηεο (αιιά θαη 

«θξηηήξην ειέγρνπ») ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θπζηθή θαη θνηλσληθή. Κείκελν θαη ιφγνο, 

επνκέλσο, ζπγθιίλνπλ ζην «ηη» ηνπο αθνξά θαη δηαπιέθνληαη κε, επίζεο, δπζδηάθξηηεο 

φζν θαη ζπγθερπκέλεο, κεηαμχ ηνπο [παξάιιειεο, ππάιιειεο ή ππεξθείκελεο, θαηά ην 

Μαηζαγγνχξα (2007
α
)] «εηδηθέο θεηκελνθεληξηθέο έλλνηεο». Οη έλλνηεο απηέο ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή νξηνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε κίαο «απιήο 

ζπκβαηηθήο πξφηαζεο» ρξήζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο θαη, 

πξσηίζησο, δηδαζθαιίαο, θαη είλαη νη αθφινπζεο: α) ην «είδνο ιφγνπ» («type of discourse 

or discourse genre»), β) ην «γέλνο ή ηξφπνο ιφγνπ» («genre»), πνπ ηαπηνπνηείηαη κε ην 

«είδνο θεηκέλνπ (θεηκεληθφ είδνο») («text genre»), θαη, εμ νξηζκνχ, έρεη ηε κεγαιχηεξε 

δηδαθηηθή αμία, ή ηνπιάρηζηνλ θαηέρεη ηελ θεληξηθφηεξε ζέζε ζηε ζεσξία ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ θαη γ) ν «θεηκεληθφο ηχπνο» («text type»)
137

. Η νξηνζέηεζε ησλ 

                                                                                                                                                 
1999

ε
) θ.ά. Οη ζπγθεθξηκέλνη κειεηεηέο, κεηαμχ άιισλ, εζηηάδνπλ ζηε δηάθξηζε ελλνηψλ φπσο: «γέλε 

ιφγνπ», «είδε ιφγνπ» θ.ά. Οπζηαζηηθά, φκσο, ε δηάθξηζε ηελ νπνία επηρεηξνχλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επηθαιχςεηο θαη, επνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα απινπνηεζεί. Ο Πνιίηεο (1999
α
, 1999

β
), γηα παξάδεηγκα, 

δηαθξίλεη ην «γέλνο ιφγνπ», σο ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, απφ ηνλ φξν «είδνο ιφγνπ», 

σο γεληθφ θεηκεληθφ θψδηθα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ ζθνπνχ. 

Γηαθξίζεηο, φπσο νη παξαπάλσ, είλαη, ζε θάπνην βαζκφ, αιιεινεπηθαιππηφκελεο, αθνχ ηα είδε ιφγνπ 

αλαθέξνληαη θαη σο θεηκεληθά είδε, ελψ δε δηαζαθελίδνληαη νη φπνηεο «ελλνηαθέο απνζηάζεηο» αλάκεζα 

ζηα «είδε θεηκέλνπ» θαη ηνπο «θεηκεληθνχο ηχπνπο». Άκεζα ζρεηηθή είλαη θαη ε παξαθάησ ππνζεκείσζε. 
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Ζ δηάθξηζε ησλ εηδηθψλ θεηκελνθεληξηθψλ ελλνηψλ ή «γεληθψλ θεηκεληθψλ επηπέδσλ» δηεπθνιχλεη, ζε 

θάπνην βαζκφ, ηελ πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο θαη εμππεξεηεί αλάγθεο ηεο έξεπλαο, γεληθά, αιιά θαη ηεο 

παξνχζαο. Παξάιιεια, φκσο, ε δηάθξηζε απηή, θαζψο δελ πξνθαιεί έληνλν «γισζζνινγηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ», ελδέρεηαη λα κελ έρεη ηδηαίηεξε δηδαθηηθή αμία [βι. Lee (2001)]. Ζ αλαζθφπεζε, πάλησο, 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, αθφκα θαη ηεο πιένλ πξφζθαηεο, θέξλεη ζην πξνζθήλην ηνλ ππνθεηκεληζκφ 

πνπ επηθξαηεί θαηά ηε δήισζε ησλ γεληθψλ θεηκεληθψλ επηπέδσλ, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ δελ ακθηζβεηείηαη 

απφ θαλέλα. Δλδεηθηηθέο είλαη νη ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο Santini (2006), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: α) ν 

Görlach (2004) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «είδνο ιφγνπ», γηα λα δειψζεη ηα ρξεζηηθά θείκελα θαη λα ηα 

δηαθνξνπνηήζεη απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα, β) νη Stubbs (1996) θαη Karlgren (2000) ελαιιάζζoπλ, θαηά 

ηε ρξήζε ηνπο, ηνπο φξνπο «είδνο ιφγνπ» θαη «είδνο θεηκέλνπ», γ) νη Kilgarriff & Grefenstette (2003) 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ φξνπ «είδνο ιφγνπ», ρσξίο επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ην πψο πξέπεη λα εξκελεχεηαη, 

εληφο ηνπ ζπγθείκελνπ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θ.ν.θ. Η δηάθξηζε ησλ φξσλ «genre» θαη «text genre», 

«γέλνο ιφγνπ» θαη «είδνο θεηκέλνπ», αληίζηνηρα, θαίλεηαη φηη πάζρεη ηδηαίηεξα, θαη είλαη είηε νξηαθή είηε 

αλχπαξθηε, θπξίσο, φκσο, αζαθήο θαη αζηαζήο. Έηζη, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «genre» γεληθεχεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα λα αληηπξνζσπεχεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζπλαθείο φξνπο. ηελ 

πεξηνξηζκέλε, ζε έθηαζε, ειιεληθή ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πεξηζζφηεξν ζπρλφρξεζηνο είλαη ν φξνο «είδνο 

θεηκέλνπ» [βι. ελδεηθηηθά Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (2002
β
)], φπσο, άιισζηε, θαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. ε άιιν θνηλσληθφ ή/θαη παηδαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ, ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο γισζζνινγηθέο εκθάζεηο ή 

πξνηηκήζεηο (Faigley & Meyer, 1985). Γηα παξάδεηγκα, ζρεηηθή έξεπλα ηεο Macken-Horarik (2000) 

θαηέδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Απζηξαιία ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο φξνπο «θεηκεληθό είδνο» θαη «ηύπνο 

θεηκέλνπ», σο ζπλψλπκνπο, κε απμαλφκελε ηελ ηάζε γηα ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ φξνπ. ην πιαίζην ηεο  
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παξαπάλσ ελλνηψλ δελ είλαη απζαίξεηε. Αληίζεηα, ζηεξίδεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε πνπ 

παξαηεξείηαη λα ππάξρεη α) ζην εχξνο: ηνπ δηαθξηηνχ ελλνηνινγηθνχ πεξηερφκελνπ ηνπο 

θαη β) ζην εχξνο: ηνπ επίπεδνπ δνκήο (μακποδνκήο, ςπεπδνκήο, μικποδνκήο), ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ην πεξηερφκελν απηφ, φρη θαη’ αλάγθε ηεξαξρηθά θαη γ) ζηηο, κεηαμχ 

ηνπο, αλαθπφκελεο ζρέζεηο
138

. 

                                                                                                                                                 
«απιήο ζπκβαηηθήο πξφηαζεο» πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, παξά ην γεγνλφο φηη (απηή) 

δελ ηαπηνπνηείηαη πιήξσο ηνπιάρηζηνλ, κε άιιεο παξεκθεξείο πξνηάζεηο ζην δηεζλή ή/θαη ηνλ ειιαδηθφ 

βηβιηνγξαθηθφ ρψξν [βι. θαη ηε ζρεηηθή πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ Μαηζαγγνχξα (2007
α
, ζ. 69-98)], ην 

«θεηκεληθό είδνο» θαη ν «ηύπνο θεηκέλνπ» πεξηγξάθνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη σο δηαθξηηέο, κεηαμχ ηνπο, 

έλλνηεο,. Ζ πξφηαζε απηή βαζίδεηαη ζε ζρεηηθή εξγαζία ηεο Trosborg (1997), ε νπνία θηλείηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο άμνλεο: α) Γηαρσξίδεη ηηο θεηκεληθέο θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιφγν (π.ρ. Longacre, 

1976) απφ φζεο (ηαμηλνκίεο) ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν (π.ρ. Biber, 1988, 1989). β) Γηαθξίλεη, ζηε 

ζπλέρεηα, ην θεηκεληθφ είδνο, σο κία επξχηεξε θεηκεληθή ηαμηλνκία [(«open-ended set»), βι. Schauber & 

Spolsy (1986)], απφ ηνλ θεηκεληθφ ηχπν, σο «θιεηζηή» θεηκεληθή ηππνινγία («closed set»), βι. Chafe, 

(1982)] θαη θσδηθνπνηεί ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. γ) Αμηνπνηεί ηε ξεηνξηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ 

θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο, σο ζηξαηεγηθέο πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεληθφηεξσλ (αθεξεκέλσλ) 

θαηεγνξηψλ / εηδψλ ιφγνπ (Kinneavy, 1971), θαη, ηαπηφρξνλα, γηα λα θαηαδείμεη φηη ν επηθνηλσληαθφο 

ζθνπφο δίλεη ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα ζην θεηκεληθφ είδνο θαη ζηνλ ηχπν θεηκέλνπ. δ) Δπηζεκαίλεη φηη ε 

καθξνδνκή ηνπ ιφγνπ επεξεάδεη ηε γεληθή δνκή ελφο θεηκέλνπ, ελψ ε κηθξνδνκή ηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ 

απνηειεί εηδηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ζπγγξαθέα. ε) Σνλίδεη φηη ην θεηκεληθφ είδνο πξνυπνζέηεη κία 

πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε (ξεηνξηθή, γλσζηηθή, γισζζζνινγηθή), ρσξίο, φκσο, απηή λα ζεσξείηαη πιήξσο 

επαξθήο γηα ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζή ηνπ, αθνχ επεξεάδεηαη πνηθηινηξφπσο απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

θαη κπνξεί λα θξηζεί απφ δηάθνξεο νπηηθέο. πκπιεξσκαηηθή βάζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ είλαη ν «ηίηινο 

εθθψλεζεο» πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία, ηαμηλνκία, ηππνινγία (φπσο: «discourse type taxonomy», 

«genre prototypes», «text typology») θ.ν.θ. 

138
Οη «νλνκαηνπνηήζεηο ή νλνκαηνδνζίεο» ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ αθνξνχλ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη 

ραξηνγξάθεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε θάζε γισζζηθή ρξήζε, ε νπνία 

εθηπιίζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αλζξψπηλεο δηεπίδξαζεο. Τν άηνκν έρεη ηε δηαίζζεζε, ή ηελ επαηζζεζία, λα 

παξάγεη (θαη λα εξκελεχεη) ηηο πνηθίιεο κνξθέο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, γεληθά, αιιά θαη ηνπ ιφγνπ ή/θαη ηνπ 

θεηκέλνπ εηδηθφηεξα, έηζη ψζηε λα δηαθξίλεη ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο, λα αλαγλσξίδεη ηπρφλ ιάζε 

ή παξεκβάζεηο, θαηά ηε κνξθνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ή/θαη ηνπ θεηκέλνπ θηι. [βι. ελδεηθηηθά Adam (1999) θαη 

Faigley & Meyer (1985)]. To φιν «ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο» ησλ γισζζηθψλ ρξήζεσλ, ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη σο κία δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκε πξφηαζε δηάθξηζήο ηνπο, νξγαλψλεηαη κε βάζε «δεχγε 

θξηηεξίσλ», φπσο: α) «ζθνπφο θαη ζέκα», β) «ππεξδνκηθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία», «εμσθεηκεληθνί θαη 

ελδνθεηκεληθνί παξάγνληεο» θ.ν.θ. Δπίζεο νξγαλψλεηαη, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ πεξηζζφηεξν αθεξεκέλε 

έλλνηα θαη, ζπλεπψο, θαηαιήγνληαο ζηελ πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, σο εμήο: «είδνο ιφγνπ» 

(καθξνδνκή) – «γέλνο ιφγνπ» ή «είδνο θεηκέλνπ» (ππεξδνκή) – «θεηκεληθφο ηχπνο» (κηθξνδνκή). ηελ 

νξγάλσζε απηή, ππνβνεζεηηθφ ήηαλ ην «ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο» ηεο Macken-Horarik (2000) ε νπνία, 

ππνζηεξίδεη, ραξαθηεξηζηηθά, ηα εμήο: «Ο ηζηνξηθφο ιφγνο [...] είλαη έλα είδνο (νξηνζεηεκέλνπ, 

επηζηεκνληθνχ) ιόγνπ, θαη δηαθέξεη απφ ην ιφγν ηεο θπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο ινγνηερλίαο θαη 

ηεο ςπρνινγίαο. ηα πιαίζηα ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ αλαπηχζζνληαη θεηκεληθά είδε, φπσο [...] πξνζσπηθή ή 

απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε θηι. Σν θεηκεληθφ είδνο «απηνβηνγξαθηθή δηήγεζε» κπνξνχκε λα ην δνχκε λα 

πινπνηείηαη κέζα απφ δηαθφξσλ ηύπσλ θείκελα, φπσο είλαη [...] έλα άξζξν εθεκεξίδαο, έλα θεθάιαην 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηζηνξίαο, έλα εξσηηθφ δηήγεκα ζε πεξηνδηθφ, έλα ζεαηξηθφ έξγν θηι.». Βι. θαη ηελ 

πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή πξφηαζε ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ φξσλ απηψλ, ε νπνία θαη απνζθνπεί ζηε 

ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ κε ηε δηδαθηηθή πξάμε, ζην «Κεθάιαην Πέκπην: Δξκελεία 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο». 
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Πξνρσξψληαο ζε έλα δεύηεξν επίπεδν ζπδήηεζεο, ν φξνο «είδνο ιφγνπ» 

δηαζπλδέεηαη κε ην ζθνπφ ή ηε ιεηηνπξγία , ελψ ν φξνο «γέλνο ιφγνπ», άξα θαη ν φξνο 

«είδνο θεηκέλνπ», αθνξά ην ζέκα ηεο εθάζηνηε γισζζηθήο ρξήζεο (βι. θαη Υπνζεκείσζε 

137). Ζ δηάθξηζε, δειαδή, ησλ δχν φξσλ, γίλεηαη κε βάζε: α) ην γηαηί» («πνηνο ν 

ζθνπφο») θαη β) ην «ηη» («πνην ην αληηθείκελν ή ζέκα»), αληίζηνηρα, θαη είλαη αλάινγε 

πξνο ηε δηάθξηζε ηνπ Van Dijk (1980) αλάκεζα ζηε καθξνδνκή θαη ηελ ππεξδνκή 

(έλλνηεο νη νπνίεο ζρνιηάζηεθαλ, θαηαξρήλ, ζηελ Υπνζεκείσζε 125).  

Ζ καθξνδνκή είλαη ν ζπλνιηθφο «θνηλσληθφο θψδηθαο πεξηερνκέλνπ» ή ε γεληθή 

ιεθηηθή δνκή ιόγνπ, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζχλνια εθθσλεκάησλ, φπσο ιεηηνπξγνχλ εληαία ζην ζεκαζηνινγηθφ 

επίπεδν. Ζ ππεξδνκή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζνιηθή γεληθή κνξθή θεηκέλνπ, πνπ δηεπξύλεηαη 

ζε πξφηππν ή «ζρήκα ή ζρεκαηηθή θαηεγνξία» θεηκεληθήο νξγάλσζεο. Ζ ππεξδνκή, κε 

άιια ιφγηα, ζπλαζξνίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, 

θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηηο δηθέο ηνπ γελεηηθέο (ή εηδνινγηθέο) ζπκβάζεηο («generic 

conventions»). Οη ππεξδνκηθέο θαηεγνξίεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο απαξηίδνληαη απφ ηα 

πξνηαζηαθά θαη ηα θεηκεληθά ζέκαηα («discourse topics»), κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη 

καθξνδνκέο. Τπφ απηή ηε ινγηθή, νη ππεξδνκέο ηίζεληαη ππεξάλσ ησλ καθξνδνκψλ θαη, 

βέβαηα, ησλ κηθξνδνκψλ. Οη ηειεπηαίεο θηλνχληαη ζην πξνηαζηαθφ επίπεδν θαη, 

επηθεληξσκέλεο ζηε γισζζηθή κνξθή, κειεηνχλ πψο ζπλδπάδνληαη ηα γισζζηθά ζηνηρεία 

κεηαμχ ηνπο, θαζψο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο. Ζ ζπδήηεζε πνπ 

αθνινπζεί πξνζεγγίδεη, ζθφπηκα, πξψηα ηελ έλλνηα ηνπ είδνπο ιφγνπ, αθνινχζσο ηελ 

έλλνηα ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ. 

2.8.1.1.2.1 Η εηδηθή έλλνηα «είδνο ιόγνπ» 

Σα είδε ιόγνπ, φπσο πξνθαηαξθηηθά αλαθέξζεθε: α) παξαπέκπνπλ ζηηο 

κνθξνδνκέο, β) αληηπξνζσπεχνπλ γεληθέο θνηλσληθέο θσδηθνπνηήζεηο, ρσξίο ηδηαίηεξν 

γισζζνινγηθφ ππφβαζξν θαη γ) επηθεληξψλνληαη ζην ζθνπφ δφκεζεο ηνπ ιφγνπ
139

, ν 
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ρεηθή είλαη θαη ε Υπνζεκείσζε 111. Ο ξφινο, πάλησο,  πνπ δηαδξακαηίδεη ζε ζρέζε κε ηα είδε ιφγνπ, 

εηδηθά, ν ζθνπφο («purpose», ζε αληηπαξαβνιή κε ηνπο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλνπο ελλνηνινγηθά φξνπο  

«goal», «intention», «end» ή «aim») δελ έρεη αξθνχλησο δηεξεπλεζεί, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζπλέβε κε 
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νπνίνο, ζε ηειηθή αλάιπζε, αηηηνινγεί ηελ αλάγθε χπαξμεο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Αλάινγα κε ηελ εζηία έκθαζεο ηνπ ζθνπνχ δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθά είδε ιφγνπ, 

δίλνληαο ην ζηίγκα κίαο αληίζηνηρεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο
140

.  

                                                                                                                                                 
ηνπο παξάγνληεο «απν-δέθηεο» θαη «ζπγθείκελν», παξά ηε ξεηνξηθή αμία ηνπ [βι. ελδεηθηηθά Blyler 

(1989)]. Απφ ηηο νιηγάξηζκεο ζρεηηθέο κειέηεο, πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δχν εηδψλ ζθνπνχ: νη ηαμηλνκηθνί 

θαη νη ιεηηνπξγηθνί («taxonomic purposes» θαη «operational purposes», αληίζηνηρα). Οη ηαμηλνκηθνί ζθνπνί 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ [βι. ελδεηθηηθά Kinneavy (1971) θαη Britton, 

Burgess, Martin, McLeod & Rosen (1975)] θαη νη ιεηηνπξγηθνί ζθνπνί σο δηαδηθαζηηθφ κέζν παξαγσγήο 

ιφγνπ. Έηζη, ε πξψηε θαηεγνξία ζθνπψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή αληαπφθξηζε ηνπ αλαγλψζηε («reader-

response criticism») έλαληη ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ιφγνπ. Ζ γεληθή ιεθηηθή δνκή έθαζηνπ είδνπο ιφγνπ, 

ιφγσ θαη ηνπ δηαθεηκεληθνχ ραξαθηήξα ηεο, δεκηνπξγεί ζηνλ αλαγλψζηε πξνζδνθίεο θαη ηνλ θαζηζηά 

ηθαλφ λα πξνζιακβάλεη επηηπρψο ηα κελχκαηά ηνπο [βι. ζρεηηθά Connors, 1981
. 
Miller, 1984

. 
Odell, 1985, 

βι.επίζεο Υαηδεζαββίδεο (2003), φπνπ θαη ππνζηεξίδεηαη πσο ηα είδε ιφγνπ είλαη θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

παξάγνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ αλαγλσζηηθψλ 

ζπλεζεηψλ θαη δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ αλάγλσζή ηνπο, πνπ είλαη θνηλνί γηα ηα κέιε 

ηεο «αλαγλσζηηθήο» θνηλσλίαο (θνηλφηεηαο»)]. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, κε άιια ιφγηα, είλαη 

εζηηαζκέλε ζην θείκελν (σο θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ απνθσδηθνπνηεί ζθνπνχο), ζην ζπγθείκελν (φπσο 

δηακνξθψλεηαη κέζα ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη γισζζηθέο θνηλφηεηεο) θαη ζηνλ αλαγλώζηε 

[ν νπνίνο θαη κεηέρεη ελεξγά ζε απηέο («the reader-oriented view of purpose»)]. Οη παξάγνληεο «θείκελν» 

θαη «ζπγθείκελν», θαζαπηνί, νδεγνχλ απφ ην είδνο ιφγνπ ζην είδνο θεηκέλνπ, είηε δηεπθνιχλνληαο ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε είηε ζπκβάιινληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηαμηλνκηθνχ ζθνπνχ παξαγσγήο ιφγνπ, κέζσ 

πξφηππσλ ζρεκάησλ, ηα νπνία, αλ θαη αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ επαξθψο ζέκαηα θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο ιφγνπ, επεξεάδνπλ ηφζν ηνλ αλαγλψζηε φζν θαη ην ζπγγξαθέα, δηαζπλδένληαο ηε ζεσξία ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ κε ηε «ζεσξία ησλ ζρεκάησλ» («schema theory»). Βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο, ηα 

ζρήκαηα απηά πξνέξρνληαη από θαη εθαξκφδνληαη ζε θνηλσληθέο θαη ξεηνξηθέο θαηαζηάζεηο [βι. 

πεξηζζφηεξα γηα ηε ζεσξία ησλ ζρεκάησλζε ππνελφηεηα πνπ αθνξά ηηο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, 

βι. θαη ζπδήηεζε γηα «είδνο θεηκέλνπ», εηδηθά, πνπ έπεηαη)]. Οη ιεηηνπξγηθνί ζθνπνί αθνξνχλ ην 

ζπγγξαθέα θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ην ζθνπφ παξαγσγήο, θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

επαλεμέηαζεο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, θαη απνηεινχλ αληηθείκελν πεξηζζφηεξν ηεο γλσζηηθήο 

δηαδηθαζηηθήο ζεσξίαο («cognitive process theory»), γηα ηελ νπνία έγηλαλ ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην 

Τπνθεθάιαην 2.4 (βι. ζρεηηθά Flower, 1988
. 
 Flower & Hayes, 1980, 1981

. 
 Knoblauch, 1980).   

140
Ο Wikberg (1992, ζ. 248), κηιψληαο γηα θαηεγνξίεο ιφγνπ («discourse categories»), παξαδέρεηαη ηελ 

χπαξμε ηεο αθεγεκαηηθήο («narrative category»), ηεο πεξηγξαθηθήο («descriptive category»), ηεο 

εθζεηηθήο/επεμεγεκαηηθήο («expository category»), ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο  («argumentative category») 

θαη ηεο δηαδηθαζηηθήο/θαζνδεγεηηθήο θαηεγνξίαο («procedural/instructive category»), νη νπνίεο θαη 

δειψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο αλνκνηνγελνύο, ζπλήζσο, θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην βαζκφ 

δπζθνιίαο, ζηελ πεξίπησζε θεηκεληθήο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ιφγνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο, φπσο θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Kinneavy (1971), πνπ 

επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηεί εθηελέζηεξα, ηνπ Jacobson [(1963), βι. ελάηνο (1987)], αιιά θαη ησλ 

Britton, Burgess, Martin, McLeod & Rosen (1975), κεηαγελέζηεξα. Ζ ηειεπηαία νκάδα κειεηεηψλ 

θαζφξηζε ηξεηο ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο ιφγνπ θαη, θαη’ αληηζηνρία, ηξεηο θαηεγνξίεο εηδψλ 

ιφγνπ: ην ζπλαιιαθηηθφ είδνο ιφγνπ («transactional discourse»), γηα επηθνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε, ην 

πνηεηηθφ είδνο ιφγνπ («poetic discourse»), γηα αηζζεηηθή θαιηέξγεηα θαη δεκηνπξγία, θαη ην εθθξαζηηθφ 

είδνο ιφγνπ («expressive discourse»), γηα δηεξεχλεζε, επεμεξγαζία ηδεψλ θαη αλαζηνραζκφ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία. Τα δχν πξψηα είδε ιφγνπ, θαηά ηνπο Britton, Burgess, 

Martin, McLeod & Rosen, απνηεινχλ ηνπο δχν πφινπο ηνπ ίδηνπ ζπλερνχο, κε ηνλ εθθξαζηηθφ ιφγν λα 

απνηειεί «ελδηάκεζν είδνο ιφγνπ» (1975, ζ. 19). Άμηα ιφγνπ είλαη θαη ε εξγαζία ηνπ Moffett [1968, βι. 

Blyler (1989)], ν νπνίνο πξνζδηφξηζε ηέζζεξα είδε ιφγνπ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

βάζεη αληίζηνηρσλ ζθνπψλ, φπσο είλαη: ν δξακαηηθφο ζθνπφο («drama’s purpose») πνπ δειψλεη ηη 

ζπκβαίλεη, ν αθεγεκαηηθφο ζθνπφο (« narrative’s purpose») πνπ αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ, ν 
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Ζ «δηαρξνληθή» (θιαζηθή), θαηά θάπνην ηξφπν, θαη παηδαγσγηθά ρξήζηκε, 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν Kinneavy (1971), βάζεη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο, 

απνδέρεηαη φηη νη ζθνπνί-αληηθείκελα ηνπ ιφγνπ είλαη ηέζζεξηο (φζνη θαη νη εμήο 

παξάγνληεο: πνκπόο, δέθηεο, πξαγκαηηθόηεηα αλαθνξάο, κήλπκα) θαη, ζπλεπψο, δηαθξίλεη 

ηζάξηζκεο θαηεγνξίεο εηδψλ ιφγνπ
141

. 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ κειεηεηή, ε πξψηε θαηεγνξία εηδψλ ιφγνπ 

δηακνξθψλεηαη φηαλ αληηθείκελν ηνπ ιφγνπ είλαη ν ίδηνο ν πνκπόο, ν νπνίνο εθθξάδεη θαη 

εμσηεξηθεχεη ζηνηρεία είηε ηεο δηθήο ηνπ πξνζσπηθήο ππφζηαζεο είηε κίαο νκαδηθήο 

νληφηεηαο (νκάδαο). Πξφθεηηαη γηα ην εθθξαζηηθό είδνο ιόγνπ («expressive 

discourse»)
142

, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, έλα εκεξνιφγην ή έλα «επρνιφγην», φπνπ 

γίλεηαη εθθξαζηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ζπλαηζζήκαηα θαη εληππψζεηο, ζην 

πιαίζην απηνέθθξαζεο ή ζπιινγηθήο έθθξαζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ιφγνπ 

ζεκειηψλεηαη ζηελ θπξηαξρία, θαζ’ φιε ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ησλ αξρψλ ηεο 

θεληξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ ή ηνπ ζπλφινπ θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ή ηεο 

δηππνθεηκεληθφηεηαο, αληίζηνηρα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο, κέζσ ηνπ πνκπνχ, επηθεληξψλεηαη ζηνλ απνδέθηε, 

νπζηαζηηθά επηδηψθεη λα ηνλ πείζεη ψζηε λα πηνζεηήζεη κία άπνςε ή λα δηαθνξνπνηήζεη 

ηελ αξρηθή ηνπ δηάζεζε ή πξφζεζε, ζε ζρέζε κε κία επηθείκελε ελέξγεηα ή πξάμε ηνπ. Ο 

ιόγνο ηεο πεηζνύο («persuasive discourse»), π.ρ. ε δηαθήκηζε, ε δηθαζηηθή αγφξεπζε, ν 

ιφγνο ησλ πνιηηηθψλ, ν άηππνο δηδαθηηθφο ιφγνο θηι., απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ 

                                                                                                                                                 
επεμεγεκαηηθφο ζθνπφο (exposition’s purpose») πνπ επηρεηξεί γεληθεχζεηο γηα φ,ηη ζπκβαίλεη θαη ν ινγηθά 

επηρεηξεκαηνινγηθφο ζθνπφο («logical argumentation’s purpose») πνπ ζεσξεηηθνινγεί σο πξνο ην ηη 

κπνξεί λα ζπκβεί. 

141
Ζ ζεσξία ηνπ Kinneavy (1971) ζε ζρέζε κε ηα είδε ιφγνπ, έηζη φπσο ζεκειηψλεηαη ζηα ηέζζεξα 

ζηνηρεία ηνπ «επηθνηλσληαθνχ ηξηγψλνπ» («communication triangle») [ηνλ πνκπφ («encoder»), ηνλ 

απνδέθηε («decoder»), ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξάο («reality») θαη ην κήλπκα ή ην επηθνηλσληαθφ 

ηξίγσλν θαζαπηφ («message»)], ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ηέζζεξα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε ηέζζεξηο αληίζηνηρνπο ζθνπνχο, εληφο ελφο «δνζκέλνπ κέζνπ γηα 

επηθνηλσλία» («within a given means of communication») νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί, αιιά φρη κνλαδηθνί. 

Καη’ αλαινγία, ε επηινγή ελφο είδνπο ιφγνπ, έλαληη ησλ ππνινίπσλ, θαζνξίδεη ην βαζκφ επίηεπμεο (ή φρη) 

ηνπ θχξηνπ ζθνπνχ ηνπ ζπγγξαθέα.  

142
Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ππφ ζπδήηεζε είδε ιφγνπ, είδε θεηκέλνπ θαη θεηκεληθνί  ηχπνη ζ 

ζπκθσλεί κε ην πψο εληνπίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη φρη κε ην πώο (κε πνηα ζεηξά) 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη. 
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απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξάο ηα νπνία, φληαο γλσζηά ζηνλ απνδέθηε, κπνξεί λα 

πινπνηήζνπλ ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν ηνπ. Ζ δηαλνεηηθή ή ε ζπλαηζζεκαηηθή αιιαγή ή ε 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνδέθηε πνπ ζπκβαίλεη ηειηθά, κεηά απφ ηελ 

ηαπηνπνίεζή ηνπ κε ηνλ πνκπφ, ζπληζηά ηνλ θχξην εμσθεηκεληθφ ζηφρν ηνπ ιφγνπ απηνχ, 

πνπ νδεγεί ζε αληίζηνηρνπο ελδνθεηκεληθνχο ζηφρνπο (φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε 

θαηαιιειφηεηα πεξηερνκέλνπ θαη χθνπο, ε αμηνπηζηία ησλ πξνβαιιφκελσλ ηεθκεξίσλ 

θηι.). 

Ο πιεξνθνξηαθόο ιόγνο («referential discourse») εζηηάδεη ζηελ πνιιαπιή 

δπλαηφηεηα ηεο γιψζζαο λα πιεξνθνξεί, θαηά ηε ρξήζε ηεο. Έηζη, εζηηάδεη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα αλαθνξάο, ηελ νπνία πεξηγξάθεη, είηε αλαπαξηζηψληαο ηελ απιψο, φπσο 

ζπκβαίλεη κε έλα δειηίν θαηξνχ/εηδήζεσλ, έλα εγθπθινπαηδηθφ ιήκκα, έλα απφζπαζκα 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θηι., είηε επεμεξγαδφκελνο ηα δεδνκέλα πνπ ηελ αθνξνχλ κε 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνπο ηξφπνπο, θάηη πνπ ηζρχεη, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επηζηήκεο ηεο βνηαλνινγίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηε δηάζηαζε εθείλε ηεο 

γιψζζαο πνπ, αλαδεηψληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλαδεηθλχεη ηε δηεξεπλεηηθή δηάζηαζε 

ηεο αλαπαξαζηαηηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Ο πιεξνθνξηαθφο ιφγνο επηηπγράλεη ην 

ζθνπφ ηνπ κε θείκελα αλαθνξάο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο είλαη ε ζπλέληεπμε ή ην 

εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ ιφγνπ απηνχ, δειαδή ηνλ ηππηθά 

πιεξνθνξηαθφ ιφγν, ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν θαη ην δηεξεπλεηηθφ ιφγν («informative 

discourse», «scientific discourse» θαη «exploratory discourse», αληίζηνηρα), δηδαθηηθά 

βηψζηκε είλαη ε πξψηε ππνθαηεγνξία, αθνχ θείηαη εγγχηεξα πξνο ην ζθνπφ ηεο 

πεξηγξαθήο κίαο «απηήο» θπζηθήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ο ινγνηερληθόο ιόγνο («literary discourse»), ηέινο, δίλεη ζθφπηκε πξνηεξαηφηεηα 

ζην κήλπκα, εμαηξψληαο ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο παξάγνληεο (πνκπφο, δέθηεο, 

πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξάο), κε απνηέιεζκα ε χπαξμε ή παξνπζία ηνπ πνκπνχ, νη 

κεραληζκνί θαη ζηξαηεγηθέο πεηζνχο θαη νη αλαθνξέο ζην πξαγκαηηθφ ή εμσπξαγκαηηθφ 

ζηνηρείν λα ηίζεληαη ππφ ηνπ ινγνηερληθνχ γεγνλφηνο. Δίλαη εκθαλέο φηη ν ινγνηερληθφο 

ιφγνο θαηαζθεπάδεη κία πξαγκαηηθφηεηα εθ ηνπ κεδελφο, κηκνχκελνο ηελ πξαγκαηηθή, 

θαη απνζθνπεί ζηε «ζπκκεηνρή» ηνπ απνδέθηε ζην γεγνλφο απηφ, φπσο θαη ζηελ 

αηζζεηηθή απφιαπζε. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφ ηα άιια είδε 
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ιφγνπ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κνξθνπνίεζεο θαη ζηε γξακκηθφηεηα ηεο χιεο ηνπ πνπ, 

δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ νξηδφληηα δηάηαμε ή ελφηεηα ησλ δνκψλ (ρσξίο λα ππνηηκά 

ηελ αμία ηεο θάζεηεο δηάηαμεο ή ελφηεηαο), επηδηψθεη ηελ παξέθθιηζε είηε ζε επίπεδν 

χθνπο είηε φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή δνκή θαζαπηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε επηθέξεη 

θσλνινγηθέο, γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο, θαη άιιεο κνξθήο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη ζπλαξηήζεη εμσγισζζηθψλ παξαγφλησλ, ζπλαξηήζεη, δειαδή, ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ.   

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Kinneavy (1971)
143

 αθήλεη, ηαπηφρξνλα, λα λνεζεί φηη 

θάζε είδνο ιφγνπ παξνπζηάδεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ, αθνχ ν ζθνπφο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαπέκπεη (άκεζα ή έκκεζα) ζε αλάινγα γξακκαηεηαθά γλσξίζκαηα, φπσο είλαη ε 

θχζε, ηα ζπζηαηηθά, ηα γλσζηηθά εξγαιεία, ν πθνινγηθφο ραξαθηήξαο, νη 

πξαγκαηνινγηθνί θαη νη ζεκαζηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, αιιά θαη ε 

γξακκαηηθή ηνπ (πνπ αθνξά εηδηθά ην πξφβιεκα ηεο δηαηξηβήο). ρεηηθά κε ηνλ 

εθθξαζηηθφ ιφγν, αμηνζεκείσηε, θαηά ηνλ Kinneavy, είλαη ε πξσηνπξφζσπε ξεκαηηθή 

ρξήζε («εγψ» γηα ηελ αηνκηθφηεηα θαη «εκείο» γηα ηε ζπιινγηθή αηνκηθφηεηα), ε 

ππνηαθηηθή έγθιηζε θαη ε θαζ’ ππφηαμε ζχληαμε, ν ππεξζεηηθφο βαζκφο επηζέησλ θαη 

επηξξεκάησλ θηι., σο γξακκαηηθνί δείθηεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηάζεσλ θ.ά. ην ιφγν 

ηεο πεηζνχο παξαηεξείηαη έθδειε παξνπζία δεισηηθψλ πξνηάζεσλ θαη εξσηήζεσλ, 

νξηζηηθήο έγθιηζεο θαη δπλεηηθψλ εγθιίζεσλ. ηνλ πιεξνθνξηαθφ ιφγν είλαη επδηάθξηηε 

ε απινπζηεπκέλε ζηίμε, θπξίσο, θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε επηζέησλ, 

καθξνζθεινχο ή ππνηαγκέλεο παξάηαμεο, θπξίσο. Ο ινγνηερληθφο ιφγνο δηαθξίλεηαη γηα 

ηε ρξήζε πνηθίισλ κέζσλ θαη ζρεκάησλ ιφγνπ πνπ κπνξεί λα αλαδείμνπλ επηηπρψο ην 

εθάζηνηε ινγνηερληθφ γεγνλφο. 

Παξάιιεια, φκσο, ε ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε δειψλεη ηελ αδπλακία 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα ηέζζεξα παξαπάλσ είδε ιφγνπ λα είλαη απζχπαξθην θαη ακηγέο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν παξάγεηαη έλα θείκελν ζηεξείηαη, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλεμαξηεζίαο ή απηνλνκίαο, κε απνηέιεζκα ε επηθάιπςε ζηφρσλ 

ζε έλα θείκελν λα είλαη ζπρλφ θαη αλακελφκελν θαηλφκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ιφγνπ, φπνπ γηα ην ζθνπφ ηεο πιεξνθφξεζεο ηα 

                                                 
143

Βι. Πνιίηεο (1999
α
), γηα κία ζρεηηθή εθηεηακέλε αλάιπζε. 
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γεγνλφηα είλαη δπλαηφ λα νξγαλσζνχλ βάζεη ηεο γεληθήο ιεθηηθήο δνκήο άιισλ εηδψλ 

ιφγνπ. Έηζη, ν πιεξνθνξηαθφο ιφγνο «ελζσκαηψλεηαη» θαη παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα 

θείκελν εθθξαζηηθνχ ιφγνπ ή ιφγνπ πεηζνχο, κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα είηε ηεο έθθξαζεο είηε ηεο πεηζνχο. 

Άιιεο «παξαδνζηαθά ξεηνξηθέο»
144

 θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ εηδψλ ιφγνπ αλήθνπλ 

ζηνπο Werlich (1976), Longacre (1976), DeBeaugrande & Dressler (1981), Adam (1992) 

θ.ά. Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξίεο γεληθψλ εηδψλ ιφγνπ, φπνπ θαη ππάγνληαη δηαθνξεηηθά 

είδε θεηκέλνπ.  

Ο Werlich (1976, ζ. 39) δηαθξίλεη πέληε αθεξεκέλεο ζεκειηψδεηο κνξθέο εηδψλ 

ιφγνπ: ηνλ πεξηγξαθηθφ («description»), ηνλ αθεγεκαηηθφ («narration»), ηνλ 

επεμεγεκαηηθφ («exposition»), ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ («argumentation») θαη ηνλ 

θαζνδεγεηηθφ ιφγν («instruction). Κάζε είδνο ιφγνπ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

γισζζηθέο πξνηαζηαθέο δνκέο. Γηα παξάδεηγκα, θαη φπσο είλαη ινγηθά αλακελφκελν, ν 

αθεγεκαηηθφο ιφγνο ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ρξνληθψλ θαη ηνπηθψλ επηξξεκαηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ, ελψ ν θαζνδεγεηηθφο ιφγνο κε ηε ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο. Κάζε είδνο 

ιφγνπ, επίζεο, αλαπαξηζηάλεηαη, δπλεηηθά, κε ςποκειμενικό ή ανηικειμενικό ηξφπν 

(Werlich, 1976, ζ. 55). Ο πξψηνο ηξφπνο, ν νπνίνο δειψλεη ηελ αληίιεςε ηνπ 

ζπγγξαθέα, «απαηηεί» ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο θαη ν δεχηεξνο ηξφπνο, πνπ 

αληαλαθιάηαη ζηον θαη επαιεζεχεηαη από ηνλ αλαγλψζηε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε 

ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο. Σχκθσλα κε ηνλ Werlich, αθνχ αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ 
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O ραξαθηεξηζκφο «ξεηνξηθή θαηεγνξηνπνίεζε» πξνέξρεηαη απφ ηελ αξηζηνηειηθή έκθαζε ζην ζθνπφ 

θαη ζηνλ ηξφπν αληί ζην κέζν, ε νπνία αμηνπνηείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ, βάζεη ηεο 

ινγηθήο φηη ην ίδην πεξηερφκελν είλαη δπλαηφ λα εθθξαζζεί γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο (αλάινγα µε ην αλ ην 

θείµελν είλαη πξνθνξηθφ, γξαπηφ, ππφ αθξφαζε ή ππφ αλάγλσζε) θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ζε ζρέζε κε 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο). Δλλνείηαη φηη ε ξεηνξηθή ινγηθή δηέπεη νιφθιεξν ην κέξνο απηφ 

ηεο δηαηξηβήο, πνπ αζρνιείηαη κε ηηο έλλνηεο ηφζν ηνπ «είδνπο ιφγνπ» φζν θαη ηνπ «είδνπο θεηκέλνπ». 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ινγηθή απηή αλαηξέπεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηελ ηδηαίηεξα ππεξαπινπζηεπκέλε, 

φζν θαη απζηεξή δηάθξηζε ησλ εηδψλ ιφγνπ, ζπλαξηήζεη ησλ δχν αληίζεησλ κέζσλ: «πξνθνξηθφο ιφγνο» 

θαη «γξαπηφο ιφγνο». Μία ηέηνηα, άιισζηε, αλαηξνπή ήηαλ αλακελφκελε, αθνχ ηα λέα ή ζχγρξνλα είδε 

ιφγνπ, φπσο είλαη έλα ηειεθσληθφ ή ειεθηξνληθφ κήλπκα, έρνπλ ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ηφζν ζην έλα φζν 

θαη άιιν κέζν. Άξα, ε νπνηαδήπνηε εκκνλή γηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ, αθνινπζψληαο ηελ 

αλειαζηηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν, δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

[βι. θαη Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο (1999, ζ. 65-66)]. Δπηπιένλ, νη «ξεηνξηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο» 

ζπληζηνχλ «ζπζηήκαηα» πνπ ηίζεληαη ππεξάλσ ησλ φζσλ πξνγελέζηεξσλ πξνζπαζεηψλ έγηλαλ κε άμνλα ηε 

ζεσξία ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ.   
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δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο, ηα είδε ιφγνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, βάζεη 

ηνπ κέζνπ/θαλαιηνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηψλνληαη, ηνπ πξνθνξηθνχ, δειαδή, ή ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Ο ίδηνο, κάιηζηα, πεξηγξάθεη ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο επηινγέο ή πξνηάζεηο ηνπ, ππνζηεξίδνληαο, για παπάδειγμα, φηη ην ζρφιην είλαη 

δηαθξηηφ ζε έλα ςποκειμενικό επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν, κε βάζε αλεπίζεκα 

πθνινγηθά ζηνηρεία (π.ρ. εηξσληθά, ζεηηθά, ππνηηκεηηθά, πεηζηηθά) (Werlich, 1976, ζ. 

108).  ε έλα αληηθεηκεληθό εηδεζενγξαθηθφ θείκελν, φκσο, ην ζρφιην είλαη δηαθξηηφ απφ 

δηαθνξεηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ζηνηρεία χθνπο. Παξάιιεια, ν 

Werlich δηεπθξηλίδεη φηη έλα ηέηνην θείκελν είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεί θαη ζηνηρεία 

χθνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ελφο θαζνδεγεηηθνχ θεηκέλνπ, αλ απηφ 

θξίλεηαη αλαγθαίν, βάζεη ηνπ ζθνπνύ ηνπ (Werlich, 1976, ζ. 112). Σέινο, ζε έλα 

ξεπνξηάδ, ε αληηθεηκεληθή αλαθνξά ζε γεγνλφηα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 

ππνθεηκεληθή παξνπζίαζε (ή πεξηγξαθή), επεμήγεζε θαη ζρνιηαζκφ (Werlich, 1976, ζ. 

68). Η δεδνκέλε θαηεγνξηνπνίεζε, άξα, εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά κε ην 

βαζκφ νκνηνγέλεηαο θάζε είδνπο θεηκέλνπ θαη ηε δπλαηφηεηα εγγελνχο θεηκεληθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, φπσο αθξηβψο ηζρχεη θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Kinneavy. 

Δκπεηξηθνί, πάλησο, δείθηεο (φπσο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο ν Werlich παξαζέηεη) 

απνδεηθλχνπλ φηη ην έλα είδνο ιφγνπ ζπλήζσο εκπιέθεηαη κε έλα άιιν, π.ρ. ν 

πεξηγξαθηθφο ιφγνο εκπιέθεηαη κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν, θαη πσο είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιν έλα είδνο ιφγνπ λα θαηεγνξηνπνηεζεί  πιήξσο απφ ηε ζηηγκή ηεο «γέλεζήο» 

ηνπ.  

Ο Longacre (1976) αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα είδε ιφγνπ, έρνληαο σο θξηηήξην 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηε γιψζζα θαη ηε ρξήζε ηεο, κέζσ ηεο νπνίαο επηηειείηαη/νχληαη 

ζπγθεθξηκέλε/εο ιεηηνπξγία/εο. Αλαιπηηθφηεξα, κηιά γηα ην αθεγεκαηηθφ είδνο ιφγνπ, ην 

εθζεηηθφ/επεμεγεκαηηθφ, ην δηαδηθαζηηθφ θαη ην παξαηλεηηθφ («narrative discourse», 

«expository discourse», «procedural discourse» θαη «horatory discourse», αληίζηνηρα). 

Δπηδηψθνληαο ηε κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε, θαηαζέηεη ηα εμήο:  

 To αθεγεκαηηθό είδνο ιόγνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πξσηνπξφζσπε ή ηξηηνπξφζσπε 

ξεκαηηθή ζχληαμε, απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε, εληάζζεηαη ζε έλα 
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ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην θαη αθνξά νξηζκέλν επηηειεζκέλν ρξφλν 

πνπ εμειίζζεηαη δηαδνρηθά. 

 Σν επεμεγεκαηηθό είδνο ιόγνπ είλαη ζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν, ρξνληθά 

απξνζδηφξηζην, ζεκειησκέλν ζηε ινγηθή ησλ πξαγκάησλ, κε πξναηξεηηθέο 

αλαθνξέο ζε εληνιέο. 

 Σν δηαδηθαζηηθό είδνο ιόγνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξνληθή δηαδνρή πξάμεσλ, πνπ 

αλακέλεηαη λα επηηειεζηνχλ ζε κειινληηθφ ρξφλν, θαη έρεη απνδέθηε ρσξίο, φκσο, 

«εηδηθή» ηαπηφηεηα. 

 Σν παξαηλεηηθό είδνο ιόγνπ ρξεζηκνπνηεί ην δεχηεξν ξεκαηηθφ πξφζσπν θαη, 

ρσξίο λα αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηνλ παξάγνληα «ρξφλνο», ζηξέθεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, ελψ δηαθεχγεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηεο ινγηθήο ησλ 

πξαγκάησλ. 

Κσδηθνπνηψληαο θαη απινπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηνλ παξαπάλσ ηξφπν 

θαηεγνξηνπνίεζεο, θαίλεηαη πσο ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα δηάθξηζεο ησλ εηδψλ ιφγνπ απφ 

ηνλ Longacre αθνξνχλ, αθελφο, ηελ ύπαπξη ή μη ρξνλνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ 

αναθοπά ή όσι ζε εληνιέο θαη, αθεηέξνπ, ζρεηίδνληαη κε ηελ ύπαπξη ή όσι δηαδνρήο 

(ρξφλνπ) θαη ηελ πποβολή ζην κέιινλ ή ζε άιιν ρξφλν ή μη. Πξφθεηηαη γηα δχν νκάδεο 

θξηηεξίσλ πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά έθαζην είδνο ιφγνπ, κε ηελ 

πξψηε νκάδα λα ζπληζηά ηα θξηηήξηα «επηθαλεηαθήο δνκήο» θαη ηε δεχηεξε ηα θξηηήξηα 

«βαζείαο δνκήο». Απηφ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ν αθηγημαηικόρ λόγορ νξίδεηαη σο 

ην είδνο ιφγνπ φπνπ δηαθξίλεηαη λα ππάξρνπλ ε δηαδνρή (θξηηήξην «βαζείαο δνκήο») θαη 

ην ρξνλνινγηθφ πιαίζην (θξηηήξην «επηθαλεηαθήο δνκήο») θαη, ηαπηφρξνλα, δηαθξίλεηαη 

λα μην ππάξρνπλ ε πξνβνιή (θξηηήξην «βαζείαο δνκήο») θαη ε αλαθνξά ζε εληνιέο 

(θξηηήξην «επηθαλεηαθήο δνκήο»). Βάζεη ηεο ίδηαο ινγηθήο, ν παπαινεηικόρ λόγορ νξίδεηαη 

σο ην είδνο ιφγνπ φπνπ δηαθξίλεηαη λα ππάξρνπλ ε πξνβνιή (θξηηήξην «βαζείαο δνκήο») 

θαη ε αλαθνξά ζε εληνιέο (θξηηήξην «επηθαλεηαθήο δνκήο») θαη, ηαπηφρξνλα, 

δηαθξίλεηαη λα μην ππάξρνπλ ε δηαδνρή (θξηηήξην «βαζείαο δνκήο») θαη ην ρξνλνινγηθφ 

πιαίζην (θξηηήξην «επηθαλεηαθήο δνκήο»)
145

. Τν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 
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πλερίδνληαο, είλαη πξνθαλέο φηη ν εκθεηικόρ/επεξηγημαηικόρ λόγορ νξίδεηαη σο ην είδνο ιφγνπ φπνπ 

δηαθξίλεηαη λα μην ππάξρεη ε δηαδνρή θαη ε πξνβνιή (θξηηήξηα «βαζείαο δνκήο») νχηε ην ρξνλνινγηθφ 

πιαίζην θαη ε αλαθνξά ζε εληνιέο (θξηηήξηα «επηθαλεηαθήο δνκήο»). Ο δε διαδικαζηικόρ λόγορ νξίδεηαη σο 
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θαηεγνξηνπνίεζεο επηδηψθεη λα νξίζεη ηι είναι έλα είδνο ιφγνπ, απνθαηλφκελν ηι δεν 

είναι, κέζσ θξηηεξίσλ πνπ είηε ςθίζηανηαι είηε δεν ςθίζηανηαι, δειψλεη απηεπάγγγειηα 

δχν βαζηθέο αδπλακίεο ηεο: Καηαξρήλ, φηη δελ είλαη επηζηεκνληθά δενληνινγηθφ λα 

πξνζδηνξίδεηαη κία έλλνηα αξλεηηθά θαη, παξεπφκελα, λα εμηζψλεηαη απνιχησο ε 

ζπνπδαηφηεηα ελφο είδνπο ιφγνπ, φπσο είλαη ην αθεγεκαηηθφ είδνο, κε ηα ππφινηπα είδε. 

Η άζθεζε θξηηηθήο, ινηπφλ, έλαληη ηεο πξφηαζεο απηήο ηνπ Longacre ζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ηα παξαπάλσ ζεκεία θαη, ηηζέκελε ππφ ηε δεδνκέλε νπηηθή, θαίλεηαη φηη είλαη 

δηθαηνινγεκέλε [βι. θαη Reddick (1992)].  

Η ζπλερήο αλαδήηεζε βειηησκέλσλ πξνηάζεσλ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εηδψλ 

ιφγνπ νδήγεζε ηνπο DeBeaugrande & Dressler (1981) λα εηζεγεζνχλ επηά είδε ιφγνπ, 

εκκέλνληαο ζε είδε πνπ πξνυπήξραλ, φπσο ν αθεγεκαηηθφο, ν πεξηγξαθηθφο, ν 

επηρεηξεκαηνινγηθφο θαη ν ινγνηερληθφο ιφγνο, θαη εηζάγνληαο ηξία λέα είδε: ην 

επηζηεκνληθφ, ην δηδαθηηθφ θαη ην πνηεηηθφ είδνο ιφγνπ («scientific discourse», «didactic 

discourse» θαη «poetic discourse», αληίζηνηρα»). Ο Adam (1992)
146

 πεξηγξάθεη πέληε 

είδε ιφγνπ, ηα νπνία θαη νλνκαηνδνηεί σο αθνινχζσο: αθήγεζε («récit»), πεξηγξαθή 

(«description»), επηρεηξεκαηνινγία («argumentation»), εμήγεζε («explication») θαη 

δηάινγνο («dialogue»). Ο Adam, ζπγθεθξηκέλα, ζέηεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηελ νπνία 

πξνηείλεη, καδί κε ηηο ινηπέο «αληαγσληζηηθέο» θαηεγνξίεο εηδψλ ιφγνπ, επηδηψθνληαο, 

κέζα απφ ηε δηαηχπσζε ζηαζεξψλ, ζρεηηθά, «δεζκεχζεσλ» (ιεθηηθψλ, θεηκεληθψλ, 

ηνπηθψλ/ζπκβαηηθψλ) λα θαηαδείμεη, εληέιεη, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη εηεξνγέλεηα πνπ 

κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη θάζε θείκελν. Δπηπξφζζεηα, δηθαηνινγεί ην πεξηερφκελν ηεο 

πξφηαζήο ηνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη απηή πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο κνλνζζελείο/κνλνινγηθέο 

κνξθέο (ηελ αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή, ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ εμήγεζε) θαη κία 

πνιπζζελή/ζπλνκηιηαθή κνξθή, ην δηάινγν, δειαδή, ν νπνίνο δχλαηαη  λα πεξηιακβάλεη 

ηηο αθεγεκαηηθέο, πεξηγξαθηθέο, επηρεηξεκαηνινγηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο κνλνζζελείο 

κνξθέο θεηκεληθφηεηαο. 

                                                                                                                                                 
ην είδνο ιφγνπ φπνπ δηαθξίλεηαη λα ππάξρεη ε δηαδνρή  θαη ε πξνβνιή (θξηηήξηα «βαζείαο δνκήο») θαη, 

ηαπηφρξνλα, δηαθξίλεηαη λα ππάξρεη ην ρξνλνινγηθφ πιαίζην θαη ε αλαθνξά ζε εληνιέο (θξηηήξηα 

«επηθαλεηαθήο δνκήο») [βι. ζρεηηθά θαη Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο (1999, ζ. 67)]. 

 
146

Βι. θαη ειιεληθή έθδνζε (Adam, 1999).  
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Απφ ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ απφ ηα βαζηθά είδε ιφγνπ εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη κία δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο είλαη αλαγθαία, έηζη 

ψζηε λα δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο νη ρξήζεηο ησλ θεηκέλσλ. Παξάιιεια, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο κία ηέηνηα δηάθξηζε ελέρεη δπζθνιίεο πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε 

ζπγθερπκέλεο «πξνηάζεηο». Η θεηκελνγισζζνινγηθή, φζν θαη δηεπηζηεκνληθή,
147

 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ έξρεηαη αληηκέησπε κε «αζηάζκεηνπο παξαγφληεο», 

φπσο είλαη ε άπνςε ηνπ αλαγλψζηε γηα έλα θείκελν, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζην πιαίζην 

ηεο αλαθάιπςεο ηνπ ζθνπνχ παξαγσγήο, θαη αλάγλσζήο, ηνπ θαη απνηειεί, ηειηθά, 

«πξνβιεκαηηθφ» πεδίν. Έηζη, νη πξνηάζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ, θαζψο θαη άιιεο, φπσο ησλ Van Dijk & Kintsch (1983) θαη Waller (1987), 

θιίλνπλ πξνο ηελ θαηαιεθηηθή άπνςε ηνπ DeBeaugrande (1980) φηη, δειαδή, θακία 

θαηεγνξία εηδψλ ιφγνπ δελ είλαη κνλαδηθή ή απνιχησο δηαθξηηή απφ άιιεο 

θαηεγνξίεο
148

. Παξ’ φιν ηνχηνπ, φκσο, φπσο ζα επεμεγεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε 

γισζζνδηδαθηηθή άπνςε ηνπ φινπ ζέκαηνο απνθηά πξννπηηθή, κφλν αλ γίλεη, έζησ θαη’ 

ζχκβαζε, απνδεθηφ φηη ν ζχγρξνλνο ζρνιηθφο ιφγνο θαηαλέκεηαη ζε νξηζκέλα δηδάμηκα 
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Ζ δηεπηζηεκνληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηαπηφρξνλεο εκπινθήο θαη 

θιάδσλ ηεο επηζηήκεο ηεο (Γλσζηηθήο) Φπρνινγίαο, θαζψο θαη άιισλ επηζηεκψλ, φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε επηζηήκε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο νπνίαο 

έρεη δεκηνπξγεζεί έλα λέν είδνο ιφγνπ, ην ππεξθείκελν [«hypertext», βι. ελδεηθηηθά McKnight, Richardson 

& Dillon (1988) θαη 
 
McKnight, Dillon & Richardson (1989). Σν ππεξθείκελν είλαη έλαο ηξφπνο 

νξγάλσζεο ζηαηηθνχ ή δπλακηθνχ πιηθνχ, πνπ ηίζεηαη ππεξάλσ ησλ πεξηνξηζκψλ νη νπνίνη ραξαθηεξίδνπλ 

έλα παξαδνζηαθφ είδνο ιφγνπ, θαη απνζθνπεί ζηελ απηφκαηε δηαζχλδεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ  κε άιια 

θείκελα («documents hyperlinks»). Ο Nelson (1970) φξηζε ην ππεξθείκελν σο «θιάδν ή παξνπζίαζε θαη’ 

εληνιή» («branch or perform on request»), εηζάγνληαο, παξάιιεια ζηε ινγηθή πνπ εθηηκά φηη ηα είδε 

ιφγνπ είλαη απνηέιεζκα φρη κφλν ησλ ππφ εμέιημε θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ε ζεκεξηλή ηερλνινγηθή πξφνδνο. Δπηπιένλ, νη γισζζηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα «άηππν» είδνο γξακκαηηζκνχ, πνπ 

εμαθνινπζεί, φκσο, λα πξνυπνζέηεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γισζζηθήο παξαγσγήο, ζπλαξηήζεη ησλ 

πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο [π.ρ. ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία εζηηάδεη ζηε ξνή θαη ζην λφεκα ησλ 

κελπκάησλ θαη παξαβιέπεη γξακκαηηθνζπληαθηηθά ιάζε (Merchand, 2003)]. 

148
Οη Van Dijk & Kintsch (1983), πεξηγξάθνληαο ηα είδε ιφγνπ σο καθξνδνκέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

δπλακηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, εκκέλνπλ ζηελ αμία ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ («discourse 

comprehension»), κέζσ ηνπο. Οη Dillon & McKnight (1990) ζπκπιεξψλνπλ, θαη αλαζεσξνχλ, ελ κέξεη, 

ηελ άπνςε απηή, νξίδνληαο ηξεηο παξάγνληεο («the How, Why and What axes»), νη νπνίνη κπνξεί λα 

κεηψζνπλ ην βαζκφ ζηαζεξφηεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ φπνηνπ «θαηεγνξηνπνηεκέλνπ» είδνπο 

ιφγνπ. Πξφθεηηαη γηα ην ην πώο δηαβάδεηαη έλα θείκελν (π.ρ. κία θνξά ή θαη’ επαλάιεςε, επηθαλεηαθά ή 

ζε βάζνο θηι.), γηαηί δηαβάδεηαη (π.ρ. γηα επαγγεικαηηθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο, απφ ελδηαθέξνλ ή 

θαηφπηλ «εμαλαγθαζκνχ» θηι.) θαη ηη είδνπο πιεξνθνξίεο πεξηέρεη (π.ρ. γεληθήο ή εηδηθήο θχζεσο, 

γισζζηθέο ή εηθνληθέο θηι.). Ζ πξνζζήθε απηή, βέβαηα, ηίζεηαη ππφ κία ςπρνινγηθή νπηηθή θαη ππνλνεί 

πσο δχν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ηνπνζεηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ην ίδην είδνο ιφγνπ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Document
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
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είδε ιφγνπ, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη, κε βάζε ην/ηνπο ζθνπφ/νχο πνπ κπνξεί λα 

δηαθξίλνπλ (θαη λα «κνηξαζηνχλ») ηα κέιε ηεο (ζρνιηθήο) γισζζηθήο θνηλφηεηαο.  

χκθσλα, επνκέλσο, κε ηηο αλάγθεο-θίλεηξα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, θαίλεηαη 

πσο ηα δηαθξηηά, ηνπιάρηζηνλ, είδε ιφγνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην 

θεηκελνθεληξηθψλ δηδαζθαιηψλ (βι. θαη «αξρέο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο») πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπο
149

.  
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί πψο πξνζεγγίδεηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, εηδηθά, ν φξνο «είδνο ιφγνπ». 

Καηαξρήλ, ην θαηλφκελν ησλ ελαιιαθηηθψλ ή παξάιιεισλ ή/θαη επηθαιππηηθψλ ρξήζεσλ ηνπ φξνπ, ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο «είδνο θεηκέλνπ» θαη «ηχπνο θεηκέλνπ», πνπ παξαηεξνχληαη αιινχ (ίζσο 

γηαηί αθήλνπλ, νπζηαζηηθά, αλεπεξέαζηε ηε δηδαθηηθή πηπρή ηνπ ζέκαηνο), παξαηεξείηαη θαη ζηελ 

Διιάδα. Ό,ηη ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν, φκσο, είλαη ηα ζπζηήκαηα-θαηεγνξίεο, ηα νπνία πξνηείλνληαη πξνο 

αμηνπνίεζε ζην εγρψξην παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ. Ο Μπακπηληψηεο, γηα παξάδεηγκα, δηαθξίλεη ηα εμήο 

είδε ιφγνπ: δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο, επηζηεκνληθφο ιφγνο, δηαθεκηζηηθφο ιφγνο, πνιηηηθφο ιφγνο, 

ζεαηξηθφο ιφγνο, θαζεκεξηλφο πξνθνξηθφο ιφγνο, πνηεηηθφο ιφγνο, θηινζνθηθφο ιφγνο θαη ρξηζηηαληθφο 

ιφγνο. Ο Υαηδεζαββίδεο (1996, 1999, 2002
γ
) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, πνπ 

απνζθνπεί ζηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε, ζηελ πιεξνθόξεζε-ελεκέξσζε, ζηελ ηδενινγηθή 

δηακόξθσζε- δηαπαηδαγώγεζε, ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζηελ «επηβνιή εμνπζίαο» θαη ζηελ αλαηξνθνδόηεζε. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αλάιπζε απηή ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ, κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο, ιεηηνπξγηψλ (δειαδή, ηεο δηακεζνιαβεηηθήο, ηεο 

πιεξνθνξηαθήο-ελεκεξσηηθήο, ηεο δηακνξθσηηθήο-δηαπαηδαγσγηθήο, ηεο θνηλσληθνπνηεηηθήο, ηεο 

εμνπζηαζηηθήο θαη ηεο αλαηξνθνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο,). Δπηπιένλ, ν Υαηδεζαββίδεο δηεξεπλά θαη ζρνιηάδεη 

ηε κνξθή, ηε δνκή, ηε γιψζζα θαη ηα επηκέξνπο είδε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη 

αλάινγα κε ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ ν ιφγνο απηφο παξάγεηαη θαη πνπ είλαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ θαη κνξθνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Δμάιινπ, νη λέεο παηδαγσγηθέο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ πξνσζνχλ ην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν σο έλα είδνο ιφγνπ, ην νπνίν κπνξεί λα δηδαρζεί. 

Ζ γιψζζα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ιφγνπ, ζην επίπεδν χθνπο, ηνπιάρηζηνλ, ην νπνίν, κέζα απφ ηηο 

θαηάιιειεο γισζζηθέο επηινγέο θαη γξακκαηηθνζπληαθηηθέο δνκέο, πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφ, ζπάληα 

ινγνηερληθφ θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθήλεηα, ζπληνκία θαη αθξίβεηα, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν δηδαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ. [Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, βι. θαη Πνιίηεο 

(2006)]. Οη Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο (1999) απινπζηεχνπλ ηνλ ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εηδψλ 

ιφγνπ θαη κηινχλ γηα αθεγεκαηηθφ θαη κε αθεγεκαηηθφ ιφγν. ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη ηα 

ινγνηερληθά θείκελα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε κεηάδνζε ππνθεηκεληθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία φια φζα θείκελα επηδηψθνπλ ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Κάζε είδνο ιφγνπ, θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο, επηηεινχλ δηαθνξεηηθέο 

γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θαηαιήγνπλ ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο / κειεηεηέο πηνζεηνχλ ηελ αθήγεζε σο βάζε ησλ θεηκεληθψλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ, κε ζαθψο θεηκελνινγηθά θαη θνηλσληνγισζζηθά θξηηήξηα. Οη ιεηηνπξγίεο θαη νη 

ππεξδνκέο θεηκέλσλ αθεγεκαηηθνχ ή κε αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ απνηεινχλ ηηο ζπληζηψζεο ηεο κεηαμχ ηνπο 

δηάθξηζεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο πξαγκάησζήο ηνπο. Ο Μαηζαγγνχξαο (2001) 

δηαθνξνπνηείηαη κεξηθψο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε ηαμηλφκεζεο ησλ εηδψλ ιφγνπ, ζεσξψληαο φηη ε 

πεξηγξαθή δελ ππάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ κε αθεγεκαηηθφ ιφγν, φπσο νη Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο 

ππνζηεξίδνπλ, νχηε κπνξεί λα εληαρζεί ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν, αιιά ηνπνζεηείηαη ζην ελδηάκεζν ησλ δχν 

κεγάισλ θαηεγνξηψλ (π.ρ. ε ινγνηερληθή πεξηγξαθή είλαη εγγχηεξα ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν, ελψ ε 

δηαδηθαζηηθή πεξηγξαθή πιεζηάδεη πξνο ην κε αθεγεκαηηθφ ιφγν). Δπίζεο, ν Μαηζαγγνχξαο επηιέγεη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξν «κε αθεγεκαηηθφο ιφγνο», πνπ νξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ιφγνπ αξλεηηθά, κε 

ηνλ φξν «κνλνζεκηθφο ιφγνο», αθνχ ζηα θείκελα απηά ε ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη κνλνζεκηθή θαη ηα ίδηα 

απνβιέπνπλ ζηε κνλνζεκία. Με ηα είδε ιφγνπ αζρνιείηαη θαη ν Αξράθεο (2005), πνπ κηιψληαο γηα ηελ 
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Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα δειψλεη, παξάιιεια, φηη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

απνηειεί ζαθέο θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ην νπνίν θαη ηίζεηαη ππεξάλσ ησλ φπνησλ 

γεληθψλ θξηηεξίσλ επζχλνληαη γηα απιέο θαηεγνξίεο εηδψλ ιφγνπ, φπσο: «πξνθνξηθφο 

ιφγνο», «γξαπηφο ιφγνο», «απξνζρεδίαζηνο ιφγνο», «ζρεδηαζκέλνο ιφγνο», «δηάινγνο», 

«κνλφινγνο», «επίζεκνο ιφγνο», «αλεπίζεκνο ιφγνο», «ππνθεηκεληθφο ιφγνο», 

«αληηθεηκεληθφο ιφγνο», «πξνζσπηθφο ιφγνο», «δηαπξνζσπηθφο ιφγνο» θ.ν.θ. Δπίζεο, 

δειψλεη φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ δελ είλαη αξθεηφ λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

αληηζεηηθή ζρέζε δχν θξηηεξίσλ, π.ρ. «πθνινγηθά απιφο ιφγνο-πθνινγηθά ζχλζεηνο 

ιφγνο», «πξσηεχνπζαο πθνινγηθήο ζεκαζίαο ιφγνο-δεπηεξεχνπζαο πθνινγηθήο 

ζεκαζίαο ιφγνο» θ.ν.θ. Αληίζεηα, ρξεηάδεηαη λα πξνβάιιεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ θξηηεξίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δηάθξηζε ελφο είδνπο ιφγνπ 

απφ έλα άιιν. 

Δμ φζσλ πξνθχπηεη, νχηε ε «θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ θαηά πεξίζηαζε 

(επηθνηλσλίαο)» («situational classification») κπνξεί λα απνηειέζεη κία πιήξσο 

                                                                                                                                                 
αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή, ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηε ινγνηερλία, ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά ηνπο φξνπο 

«είδε ιφγνπ» θαη «είδε θεηκέλνπ», ηνπο νπνίνπο θαη αλαιχεη, βάζεη ησλ δνκψλ, ησλ επηθνηλσληαθψλ 

πεξηζηάζεσλ θαη ησλ γισζηθψλ κέζσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Ζ πιένλ, φκσο, ζεκαληηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

φξνπ «είδνο ιφγνπ» είλαη απηή πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή γισζζηθή πνιηηηθή θαη είηε 

ππνζηεξίδεηαη απφ αξκνδίνπο είηε πεξηέρεηαη ζηα λέα ζεζκηθά θείκελα εθζπγρξνληζκνχ ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, φπσο θαη ζηα λέα δηδαθηηθά παθέηα γηα ηε Γιψζζζα (βι. ελδεηθηηθά Παπαξίδνο, 2002
.
 

Μπεξεξήο & Παπαξίδνο, 2006 θαη Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2002
α
, 2002

β
,
 
2006

β
). Πξφθεηηαη γηα έλα ιεηηνπξγηθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

εηδψλ ιφγνπ, ε νπνία πεξηιήθζεθε ζηηο θχξηεο πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο ησλ λέσλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ 

θαη πξνβάιιεη ηελ χπαξμε δχν θπξίαξρσλ εηδψλ ιφγνπ: ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ θαηεπζπληηθνχ 

ιφγνπ. Ο αλαθνξηθόο ιόγνο αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα, πξφζσπα, γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο θαη, απφ ηελ 

άπνςε ηεο ιεηηνπξγίαο, αληηπξνζσπεχεη ηε γιψζζα ηεο παξνρήο πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πνκπφ 

πξνο ην δέθηε ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο. Ο θαηεπζπληηθόο ιόγνο επηηειεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

επεξεαζκνχ ηνπ δέθηε απφ ηνλ πνκπφ. Δπηπιένλ, θαηεπζχλεη πξνο νξηζκέλε θαηεχζπλζε, ε νπνία θαη 

πξαγκαηψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ή κεηαβνιή δεδνκέλεο άπνςεο, ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο ηνπ δέθηε, 

έλαληη νπνηνπδήπνηε ζπδεηήζηκνπ αληηθεηκέλνπ (πξνβιήκαηνο). εκαληηθή είλαη ε δηεπθξίληζε φηη 

θξηηήξην απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, απφ ηελ νπνία θαίλεηαη λα εμαηξείηαη ν επεμεγεκαηηθφο ιφγνο, 

απνηέιεζε ν «ζθνπφο», σο παξάκεηξνο πνπ «ζπλδέεη ην νκηινχλ ππνθείκελν κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο πην άκεζα απ’ φ,ηη κε ην πξντφλ ηεο۠ θαη ε ακεζφηεηα απηή θαζηζηά πην πηζαλή ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ παηδηνχ λα ζπλδέζεη ην ζθνπφ κε ηε κνξθή πνπ ζα δψζεη ζην ιφγν ηνπ» (Παπαξίδνο, 2005). Σα δχν 

ζπγθεθξηκέλα είδε ιφγνπ, φπσο δειψλεηαη θαη κέζσ ησλ λέσλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ, 

πξνσζνχλ ηα ηζρπξά θεηκεληθά είδε (ηελ αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία). Δπηπιένλ, 

φληαο πνιπγελεηηθά, πξαγκαηψλνληαη κέζσ πνηθίισλ ηχπσλ θεηκέλσλ. Σνλίδεηαη, σζηφζν, φηη, παξά ηελ 

κεξηθή απνζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ν ινγνηερληθφο 

ιφγνο αλαγλσξίδεηαη σο έλα άιιν είδνο ιφγνπ, πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηελ «ελαξγέζηεξε πξνβνιή ηεο δνκήο, 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ νξίσλ ηεο γιψζζαο» (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002
α
, ζ. 55).   
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ηθαλνπνηεηηθή πξφηαζε δηάθξηζεο ησλ εηδψλ θεηκέλνπ κεηαμχ ηνπο. Καζψο ιακβάλεη 

ππφςε κφλν ην είδνο ηεο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη νξηνζεηείηαη θάπσο 

αφξηζηα, απφ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη κάιινλ 

πεξηνξηζηηθή. Ζ «ιεηηνπξγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ» («functional 

classification»), ε νπνία βαζίδεηαη ζην ζθνπφ ρξήζεο ηεο γιψζζαο, θαη κπνξεί λα 

θαηαδείμεη ην βαζκφ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηνπ ρξήζηε, απνηειεί κία επξχηεξε φζν 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιχζε, φπνπ ελζσκαηψλεηαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Η ιεηηνπξγηθή θαηεγνξηνπνίεζε, έηζη, δηεπθνιχλεη ηφζν ην 

δηδάζθνληα φζν θαη ην δηδαζθφκελν λα δηαθξίλνπλ δηάθνξα νξηνζεηεκέλα είδε, 

θαη’αληηζηνηρία πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο ινγνηερληθφο ιφγνο, ν εθθξαζηηθφο ιφγνο, ν 

θαζνδεγεηηθφο ιφγνο, ν ζπλαηλεηηθφο/ππνζρεηηθφο ιφγνο, ν ηζηνξηθφο ιφγνο, ν 

επηζηεκνληθφο ιφγνο, ν δεισηηθφο/απνθαληηθφο ιφγνο, θαζψο θαη άιια είδε ιφγνπ πνπ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθψλ έθαζηνπ κέινπο ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηεο δηδαμηκφηεηαο ζηα κέιε 

κηθξνθνηλσληψλ, φπσο είλαη νη ζρνιηθέο ηάμεηο. 

2.8.1.1.2.2  Η εηδηθή έλλνηα «είδνο θεηκέλνπ» 

Σα ζρεηηθά κε ηελ ππεξδνκή γέλε ιόγνπ ή θεηκεληθά είδε (βι. «παξαδνρή» 

ηαπηνπνίεζεο ησλ δχν φξσλ, πνπ πξνεγήζεθε) πεξηγξάθνπλ ηελ εγγελή ηδηαηηεξφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε θείκελν θαη ιεηηνπξγεί δεζκεπηηθά, σο πξνο ηελ εξκελεία θαη ηελ 

παξαγσγή ηνπ. Ζ δέζκεπζε απηή «επηβάιιεηαη» απφ νξηζκέλνπο δηακνξθσηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ νθείινληαη, πξσηίζησο, ζην ζπγθείκελν, κε ηε ζηελή θαη ηελ επξχηεξε, 

ηνπ φξνπ, έλλνηα. Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο, άξα θαη ην ίδην ην ζπγθείκελν 

πξνζδηνξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ.  

Έλα θεηκεληθφ είδνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηξφπν πνπ ν ζπγγξαθέαο (ή ν ρξήζηεο 

ηεο γιψζζαο, γεληθφηεξα) αληηιακβάλεηαη (θαη θαηαλνεί) ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα 

κε ην «ηη πεξηέρεη», θαη ηελ αλαπαξηζηά γισζζηθά. Ο ηξφπνο απηφο ζπληζηά θαζνξηζηηθφ 

θξηηήξην θεηκεληθήο ηαμηλφκεζεο, αθνχ δειψλεη πψο είλαη δπλαηή ε γισζζηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη, ζπλεπψο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηάθξηζε 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ κεηαμχ ηνπο.  
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Αλαιπηηθφηεξα, θαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο
150

, ν φξνο «θεηκεληθφ είδνο» θαιχπηεη ηνπο θνηλσληθά 

αλαγλσξίζηκνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, φπσο επηζεκαίλνληαη ζε δηάθνξεο νκάδεο 

«φκνησλ θεηκέλσλ». Σα φπνηα «φκνηα θείκελα» παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κέζσ ελφο θαζνιηθνχ γελεηηθνχ ή εηδνινγηθνχ πξνηχπνπ πνπ, 

δηαδνρηθά, είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπκθξαδνκέλσλ. Οη ηζρχνπζεο, γηα θάζε θεηκεληθφ 

είδνο, γελεηηθέο ή εηδνινγηθέο ζπκβάζεηο δηαζπλδένληαη κε ηελ επηηέιεζε γισζζηθψλ 

πξάμεσλ θαη δηακνξθψλνπλ, αλάινγα, θνηλσληθέο ζρέζεηο (θαη θαηαζηάζεηο). Ζ 

δηαπίζησζε απηή δειψλεη, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο φιεο ζπδήηεζεο πνπ 

έρεη πξνεγεζεί, φηη νη θνηλσληθέο θαη θεηκεληθέο ζπκβάζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο δνκείηαη 

                                                 
150

Δθηφο απφ ηε ζεσξία ηεο Λεηηoπξγηθήο Απζηξαιηαλήο ρνιήο («Sydney School genre-based theory»), ην 

θεηκεληθφ είδνο εξκελεχεηαη θαη ππό ηελ νπηηθή άιισλ ζεσξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ε «Νέα Ρεηνξηθή» («New Rhetoric») θαη ε «Γηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο» 

(«English for Specific Purposes») (βι. ελδεηθηηθά Bhatia, 1993
. 
Freedman & Medway, 1994

α. 
Johns, 2002

β. 

Swales, 1990, 1993). Ζ Νέα Ρεηνξηθή αλαπηχρζεθε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη επηθεληξψζεθε ζηε 

ζπζρέηηζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θεηκεληθψλ εηδψλ κε ηελ επηινγή ησλ ξεηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλαλ θεηκεληθφ ηχπν. Χζηφζν, ε θαηεχζπλζε απηή, ππνζηεξίδνληαο ηε 

δηαηζζεηηθή επαθή θαη φρη ηε ξεηή ή ηε ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε ελαζρφιεζε κε ηα θεηκεληθά είδε, δε 

ζπληζηά βηψζηκε πξφηαζε δηδαζθαιίαο (Coe, 2002, ζ. 195). Ζ Γηδαζθαιία ηεο Γιώζζαο γηα εηδηθνύο 

ζθνπνύο πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ηεο αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο γηα αθαδεκατθνχο / 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη πξνζβιέπεη ζηα ζηνηρεία δνκήο, χθνπο, πεξηερνκέλνπ θαη επηθνηλσλίαο ελφο 

θεηκεληθνχ είδνπο, θπξίσο επηζηεκνληθνχ ή αθαδεκατθνχ. Παξάιιεια, δίλεη έκθαζε ζηηο ξεηνξηθέο δνκέο 

πνπ απαξηίδνπλ έλα είδνο θεηκέλνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε έρεη γισζζνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζε 

αληίζεζε κε ηε Νέα Ρεηνξηθή. Πεξαηηέξσ, ηαπηίδεη ην θεηκεληθφ είδνο κε κία έθθαλζε δνκεκέλνπ 

επηθνηλσληαθνχ ή θεηκεληθνχ γεγνλφηνο πνπ αθνξά ηα κέιε κίαο εηδηθήο θνηλφηεηαο ιφγνπ ή θεηκεληθήο / 

γισζζηθήο θνηλφηεηαο («discourse community»), ηα νπνία θαη εζηηάδνπλ ζηνλ/νπο ίδην/νπο θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο (Swales, 1990, ζ. 45-47). Ζ κεηάδνζε επηθνηλσληαθνχ κελχκαηνο είλαη αλέθηθηε, αλ ν 

ζπγγξαθέαο δελ έρεη πξνζαξκφζεη ην ζθνπφ επηθνηλσλίαο ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ πξνο ηα επηζπκεηά ή 

πξνζδνθψκελα επίπεδα ησλ θπξίαξρσλ ζπκβάζεσλ ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία θαη 

απεπζχλεηεηαη, δηεθδηθψληαο λα γίλεη απνδεθηφο σο κέινο ηεο (Bizzell, 1992). ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη 

ν Bhatia (1993), ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

θαη δεζκεχνπλ ηα ππεξδνκηθά ζρήκαηα ελφο θεηκεληθνχ είδνπο, είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

θαηαλνεζνχλ. Ζ άπνςε απηή ηνπ Bhatia είλαη κεξηθψο, ηνπιάρηζηνλ, πεξηνξηζηηθή γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνδέρεηαη κία γισζζηθή-επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα σο 

είδνο θεηκέλνπ, κφλν αλ νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ, αληηιακβάλνληαη θαη απνδέρνληαη ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο ζπκβάζεηο ηνπ, σο δηθφ ηνπο επηθνηλσληαθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο («communicative modus operandi»). 

Μία ζχλζεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ, ζε ζρέζε κε ην θεηκεληθφ είδνο, θαηαδεηθλχεη φηη φιεο εθιακβάλνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα σο κίαο κνξθήο γεγνλφο πνπ επηηειείηαη ζην θνηλσληθφ ζπγθείκελν. Παξ’ φιν 

ηνχηνπ, νη δεδνκέλεο πξνζεγγίζεηο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, βάζεη ηεο παηδαγσγηθήο έκθαζεο πνπ 

απνδίδνπλ ζηελ ελ ιφγσ έλλνηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή, κε άιια ιφγηα, έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ηα 

θεηκεληθά είδε κπνξεί λα πξνζεγγηζηνχλ: α) σο απιή θεηκεληθή πξαγκάησζε ή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη β) σο αληηθείκελν ξεηήο ή φρη δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια, εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ εζηίαζεο θάζε 

πξνζέγγηζεο ζηνλ θεηκεληθφ ζθνπφ, ζην θείκελν θαζαπηφ, ζηελ θνηλσληθή (επηηεινχκελε) δξάζε θαη ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε.  
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έλα θεηκεληθφ είδνο, πξνζδηνξίδνληαη θαη εμαξηψληαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πιαηζίνπ, 

εληφο ηνπ νπνίνπ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν παξάγεηαη.  

Ζ ζρέζε, άιισζηε, κεηαμχ γιψζζαο, πιαηζίνπ πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δελ κπνξεί παξά λα αληαλαθιά θαη ηελ 

ακεζφηεηα ηεο ελλνηαθήο δηαζχλδεζεο θεηκεληθνχ είδνπο θαη ζπγθείκελνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αηηηνινγεί, εληέιεη, ηε δπλακηθή (ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο, 

κεηαβνιήο θαη αλαδηακφξθσζεο) πνπ δηέπεη ηνλ ππφ ζπδήηεζε φξν, σο θνηλσληθά 

ζηνρνζεηεκέλε δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν αθφινπζνο νξηζκφο γηα ην 

θεηκεληθφ είδνο, φηη, δειαδή: «(θεηκεληθφ είδνο) [...] είλαη κία ζηαδηαθά εμειηζζφκελε 

φζν θαη ζθφπηκε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ηεο γιψζζαο εκπιέθεηαη, σο 

κέινο δεδνκέλνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ [βι. Martin, (1984, ζ. 25) θαη Eggins 

(1994, ζ. 26)]
151
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Ο ηδηαίηεξνο ηξφπνο δφκεζεο έθαζηνπ θεηκεληθνχ είδνπο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ 

θαηαζθεπή αληίζηνηρνπ λνήκαηνο, ηδηαίηεξα. Ζ ππαγσγή ή ηαμηλφκεζε ηνπ παξαγφκελνπ 

θεηκέλνπ, ζε κία απφ ηηο θύξηεο ηαμηλνκίεο εηδψλ θεηκέλνπ, θαζνξίδεη ηηο γισζζηθέο 

επηινγέο ζην επίπεδν ηεο ππεξπξνηαζηαθήο δνκήο θαη πξνβάιιεη έληνλα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο.  

Χο εθ ηνχηνπ, ην θεηκεληθφ είδνο ζπληζηά έλα πξσηνγελέο επίπεδν αλάιπζεο πνπ, 

βξηζθφκελν ζε αιιειεμάξηεζε κε ην επίπεδν χθνπο, «εγγξάθεη» ην ιεμηθνγξακκαηηθφ 

επίπεδν ηνπ θεηκεληθνχ λνήκαηνο θαη αληηπξνζσπεχεη, αιιά θαη θξίλεη, ην βαζκφ 

επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ. χκθσλα θαη κε ηελ 

παηδαγσγηθή ηεο πζηεκηθήο-Λεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο, ν δηδαζθφκελνο κπνξεί λα 

αληηιεθζεί ηε ζρέζε ηνπ ην θεηκεληθνχ είδνπο θαη ηεο ηεο γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 
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Ζ επίγλσζε, εθ κέξνπο ηνπ ζπγγξαθέα (επνκέλσο θαη ηνπ δηδαζθνκέλνπ) ησλ ζπγθεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηε δφκεζε ελφο θεηκεληθνχ είδνπο. Ννείηαη, βέβαηα, φηη ε 

επίγλσζε ηνπ ζπγθείκελνπ είλαη πξναπαηηνχκελν θαη γηα ηνλ αλαγλψζηε πνπ είλαη κέξνο ηνπ ζπγθείκελνπ 

απηνχ. (Παξελζεηηθά ζεκεηψλεηαη, επίζεο, ε ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ φξσλ «δφκεζε» θαη παξαγσγή», 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα δηάθνξα επίπεδα ιφγνπ. ρεηηθή είλαη ε Υπνζεκείσζε 126.) 
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παξάγεηαη. Καη’ επέθηαζε, ην πεξηερφκελν, ην χθνο, ε δνκή, ε γιψζζα θάζε θεηκεληθνχ 

είδνπο, σο φιν, είλαη, παξάιιεια, έλα δηδάμηκν πεδίν, ην νπνίν απνζθνπεί ζηε γλψζε φρη 

κφλν ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ αιιά θαη ησλ θαλφλσλ ή ζπκβάζεσλ δφκεζεο πνηθίισλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, ζηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο ή/θαη ζην εθάζηνηε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην (βι. ελδεηθηηθά Cope & Kalantzis 1993
α. 

Hasan 1995
. 
 

Martin, 1989
α.  

Martin, 1989
β. 

Rothery, 1996). Σν γεγνλφο απηφ αλαθέξεηαη άκεζα ζην 

πξφβιεκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο (έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη, σο ιχζε, ε 

επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία).  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαθξηηψλ εηδψλ θεηκέλνπ ζπληζηά ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα 

ηεο θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ πεξηγξαθή θαη ε αθήγεζε, γηα παξάδεηγκα (θαη 

φπσο αλαιχεηαη εθηελψο ζηε ζπλέρεηα), πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο αλαπαξίζηαηαη ε γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα ζπλδένληαη κε ηελ 

εκπεηξηθή ζχιιεςε θαη απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ ε επηρεηξεκαηνινγία 

(αηηηνιφγεζε/αμηνιφγεζε) κε ηε λνεηηθή επεμεξγαζία ηεο
152
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Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηάθξηζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ νλνκάδεηαη «ζηξαηεγηθή θαηεγνξηνπνίεζε» 

(«strategic classification»), ζε αληηπαξαβνιή κε ηε ιεηηνπξγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ, θαη 

έρεη σο πξνηεξαηφηεηά ηεο ην ζέκα, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

πεξηγξαθή αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε έλα ζηαηηθφ, ζπλήζσο, ηξφπν πνπ απαξηζκεί ηα ηππηθά 

ζηνηρεία ηνπ πεξηγξαθφκελνπ «ζέκαηνο», βάζεη κίαο ζεηξάο ή πνξείαο: απφ ηα πεξηζζφηεξν ζηα ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά ζηνηρεία, απφ ην φιν ζηα επηκέξνπο, απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά πξνο ηελ εζσηεξηθή θ.ν.θ. 

Τπάξρεη, βέβαηα, θαη ν «δπλακηθφο» πεξηγξαθηθφο ηξφπνο, ν νπνίνο εθδειψλεηαη σο δηαδηθαζηηθή 

πεξηγξαθή κίαο ζεηξάο πξάμεσλ (π.ρ. γηα παξαζθεπή ή θαηαζθεπή ελφο «πξντφληνο»). Οη ζηαηηθέο 

πεξηγξαθέο απαηηνχλ, ζπλήζσο, ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα σο άρξνλνπ ρξφλνπ, επηζέησλ, ηνπηθψλ 

επηξξεκάησλ θαη επηξξεκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θ.ά., ελψ νη πεξηγξαθέο δηαδηθαζίαο πξνυπνζέηνπλ ηελ 

χπαξμε ξεκάησλ ζηελ πξνζηαθηηθή, παζεηηθή ή απξφζσπε ζχληαμε θηι. Ζ αθήγεζε  παξνπζηάδεη ην 

«ζέκα» ηεο, βάζεη πξναηξεηηθψλ (θαη φρη θαη’αλάγθε ππνρξεσηηθψλ) δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ (ή θάζεσλ), πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή/πεξίιεςε («abstract»), ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ/ηελ πιεξνθφξεζε («orientation»), 

φζνλ αθνξά ην ρξφλν, ην ρψξν, ηνπο ραξαθηήξεο, ηελ εμέιημε δξάζεο («complicating action»), κέζσ ηεο 

αλάδεημεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξέπεη λα επηιπζεί, ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο («resolution») θαη ην 

θιείζηκν («coda»), σο δίδαγκα, ηειηθή θξίζε θηι.). Ζ αθεγεκαηηθή πινθή πξνσζείηαη κέζσ ξεκάησλ 

δξάζεο, ζπρλά ζε παξειζνληηθφ ρξφλν, ρξνληθψλ επηξξεκάησλ ή/θαη επηξξεκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ, 

ζπλδέζκσλ θηι. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζπληζηά έλαλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ, παξά ηηο 

φπνηεο θνλσληθνπνιηηηζκηθέο παξαιιαγέο ηνπ, βαζίδεηαη, γεληθά, ζην νξγαλσηηθφ πξφηππν ζρήκα: 

εηζαγσγή («introduction»), επεμήγεζε ηεο ππφ επεμεξγαζία πεξίπησζεο («explanation of the case under 

consideration»), ζθηαγξάθεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο («outline of the αrgument»), ηεθκεξίσζε 

(«proof»)/απφξξηςε («refutation»), ζπκπέξαζκα («conclusion») (βι. πεξηζζφηεξα γηα ην «νξγαλσηηθφ 

πξφηππν ζρήκα», θαηά ηελ πξαγκάηεπζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο σο πξάμεο) Ζ παξάζεζε 

επηρεηξεκάησλ δηεπθνιχλεηαη, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαηάιιειεο γξακκαηηθέο δνκέο (π.ρ. επηζηεκηθά 

ξήκαηα, δενληηθά ξήκαηα, αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο, ζπκπεξαζκαηηθέο πξνηάζεηο θηι.).  
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Ζ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηαμηλνκηψλ εηδψλ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί 

επηδηψθεη λα θαηαδείμεη, αλάκεζα ζε άιια, φηη (απηά) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζδψζνπλ ζαθέζηεξε ηαπηφηεηα ζηα είδε ιφγνπ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 

γεληθφηεηα ηεο καθξνδνκήο, κέζσ ησλ δηαθξηηψλ (θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλσλ) 

ππεξδνκηθψλ ζρεκάησλ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη (π.ρ. ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ κελχκαηνο 

επηθνηλσλίαο, ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ επηινγψλ ηνπο θ.ά.). Πξηλ, φκσο, απφ ηελ 

παξνπζίαζε θεηκελνηαμηλνκηψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

ηεο ρνιήο ηνπ Halliday, ζεσξείηαη ρξήζηκν λα παξνπζηαζηεί ε «αξρεηππηθή» 

ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ θεηκέλνπ ε νπνία πξνηείλεηαη απφ ηνλ Kinneavy (1971). Η 

ηαμηλφκεζε απηή θηλείηαη πέξα απφ απηή ησλ εηδψλ ιφγνπ, βάζεη ηνπ ζθνπνχ θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Καηά ηνλ Kinneavy, ηα είδε θεηµέλνπ (ή «ηξφπνη») ηίζεληαη ππφ κία θηινζνθηθή 

νπηηθή γχξσ απφ ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο. Υπάξρεη, θαηαξρήλ, ε δηάθξηζε ζε ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ ηξφπν 

(αλάινγα, δειαδή, κε ην πψο δηαθξίλεηαη ην «πξαγκαηηθφ δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο» 

απφ ην «ρξνληθά κεηαβαιιφκελν πξαγκαηηθφ»). Η ζηαηική πξφζιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αθνξά έλα/ην άηνκν ζρεηίδεηαη κε ηελ πεπιγπαθή θαη, εθφζνλ 

εζηηάδεη ζε νκάδεο, νδεγεί ζηελ καηηγοπιοποίηζη («classification»). Η δςναμική 

πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε κεηαβνιή ή αιιαγή 

θαζαπηή, αλαθέξεηαη ζηελ αθήγηζη θαη, αλ ελδηαθέξεηαη γηα ην δπλακηθφ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαηαιήγεη ζε εκηίμηζη/αξιολόγηζη («evaluation»). Δίλαη πξνθαλέο, 

ινηπφλ, φηη νη πνιιαπιέο φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηα, πξνζδίλνπλ πνιιαπιφηεηα θαη 

ζηνπο ηξφπνπο πξφζιεςήο ηεο, ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ ηε «γέλεζή»ηνπο ε πεπιγπαθή, ε 

καηηγοπιοποίηζη, ε αθήγηζη θαη ε εκηίμηζη/αξιολόγηζη, σο θεηκεληθά είδε.  

Ο ηξφπνο πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ 

εηδψλ θεηκέλνπ θαη άιισλ, βέβαηα, εξεπλεηψλ θαη κειεηεηψλ ηνπ ζέκαηνο. Οη Hatim & 

Mason (1990), πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ φιε εξγαζία ηνπο ζην γλσζηηθφ παξάγνληα, 

απαξηζκνχλ θαη αλαιχνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: πεξηγξαθή (δηαθνξνπνίεζε θαη 

δηαζχλδεζε ησλ αληηιήςεσλ ζην ρψξν), αθήγεζε (δηαθνξνπνίεζε θαη δηαζχλδεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ζην ρξφλν), επηρεηξεκαηνινγία (εθηίκεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ελλνηψλ, 
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κέζσ ηεο επηζήκαλζεο νκνηνηήησλ, δηαθνξψλ ή αληηζέζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ), 

νδεγίεο (ζρεδηαζκφο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαηφπηλ επηινγήο, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηηο δηαθεκίζεηο ή ηηο ζπληαγέο θαη άλεπ επηινγήο, φπσο παξαηεξείηαη λα ηζρχεη ζηα 

λνκηθά θείκελα, ηα ζπκβφιαηα θηι.) θαη έθζεζε/επεμήγεζε (ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ γεληθψλ ελλνηψλ, κέζσ αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο)
153

. 

Ζ ηαμηλφκεζε απηή θαίλεηαη φηη έρεη κεγάιε απήρεζε, αλ θξίλεη θαλείο φηη πεξηιακβάλεη 

ηηο ηξεηο «θιαζηθέο» ηαμηλνκίεο (ηεο πεξηγξαθήο, ηεο αθήγεζεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο) θαη επηπξφζζεηα ελζσκαηψλεη δχν «λέεο» ηαμηλνκίεο (ηηο νδεγίεο 

θαη ηελ έθζεζε/επεμήγεζε)
154

.  

Όζνλ αθνξά, ηψξα, ηαμηλνκίεο εηδψλ θεηκέλνπ πνπ βαζίδνληαη ζην ζπζηεκηθφ-

ιεηηνπξγηθφ κνληέιν πξέπεη λα δεισζεί φηη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 
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χκθσλα κε ηελ Trosborg (1997), ηελ ίδηα κνξθή ηαμηλφκεζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πξνηείλεη θαη ν 

Albrecht (1995). Τπελζπκίδεηαη πσο ηελ ίδηα, πεξίπνπ, νλνκαηνπνίεζε ηεο ηαμηλφκεζεο απηήο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ ρξεζηκνπνίεζε θαη ν Werlich (1976) γηα ηα είδε ιφγνπ, αιιά θαη ν Βiber (1989) γηα ηνπο 

θεηκεληθνχο ηχπνπο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηελ «απζαηξεζία» ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηε ρξήζε 

ησλ παξαπάλσ φξσλ, ζηελ νιφηεηά ηνπο, πνπ απνηειεί έλα κάιινλ ζχλεζεο θαηλφκελν. Δληζρπηηθέο, ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη νη αλαθνξέο ησλ ΜcCarthy & Carter (1994, ζ. 24-38), φπνπ ν φξνο «γέλνο ιφγνπ» 

ηαπηνπνηείηαη πιήξσο κε ηνλ φξν «θεηκεληθφο ηχπνο», ε δε πηζαλή ζχγρπζε ηνπ πξψηνπ φξνπ κε ηνλ φξν 

«επίπεδν χθνο» δελ πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ηνπο ζπγγξαθείο. Όπσο νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ, ε νπζία 

έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ δηδάζθνληνο λα δηδάμεη ηελ πνηθηιία ηεο γισζζηθήο ρξήζεο θαη φρη ζηα 

επίπεδα θεηκεληθήο θαηεγνξηνπνίεζεο, ηαμηλόκεζεο ή ηππνιόγεζεο, θαζαπηά. Παξά ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο, 

ε ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ θεηκέλνπ ζε πεξηγξαθή, αθήγεζε, επηρεηξεκαηνινγία, νδεγίεο θαη 

έθζεζε/επεμήγεζε απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη πξνηηκεηέα ζηνπο παηδαγσγηθνχο θχθινπο, άξα 

θαη δηδαθηηθά «ρξεζηκφηεξε» ζε ζρέζε κε άιιεο ηαμηλνκήζεηο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα, ππφ 

εμέιημε, ζπδήηεζε, ε ηαμηλφκεζε απηή πηνζεηείηαη ηφζν απφ ην ζπζηεκηθφ-ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηεο 

Απζηξαιηαλήο ρνιήο φζν θαη απφ ηνπο εκπλεπζηέο / ζρεδηαζηέο ηνπ λένπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα (θαη ηνπο ζπγγξαθείο ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ γηα ηε γιψζζα, ζε έλα 

ζεσξεηηθό, ηνπιάρηζηνλ, επίπεδν). Δίλαη απνδεθηή, επίζεο, θαη απφ κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο, φπσο νη 

Πνιίηεο (1999
α
, 1999

β
, 1999

γ
, 1999

δ
, 1999

ε
), Μαηζαγγνχξαο (2001, 2007

α
) θαη Αξράθεο (2005), ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη πιήξεο ηαχηηζε απφςεσλ κεηαμχ ηνπο ή φηη ηεξείηαη πάληα ε ίδηα ζπλέπεηα 

ζηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ. Ο Πνιίηεο (1999
α
), γηα παξάδεηγκα, δηαθξίλεη, ζε ζρεηηθή 

δεκνζίεπζε, ηελ πεξηγξαθή, ηελ αθήγεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία σο γέλε ιόγνπ (ηα νπνία ζπλεξγάηεο 

ηνπ ηα νλνκάδνπλ θαη είδε θεηκέλνπ), ελψ, ζε κεηαγελέζηεξε δεκνζίεπζε [βι. Πνιίηεο, (2006)] 

ππνζηεξίδεη φηη νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη ηεξαξρηθά θαηψηεξεο θεηκεληθέο κνλάδεο, δειαδή θεηκεληθνί 

ηύπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά κεηαμχ ηνπο. 
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Βι. πεξαηηέξσ ζρεηηθή αλάιπζε, ζηε ζπλέρεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αλαθνξέο γχξσ απφ ηε ζρνιηθή 

θεηκελνηαμηλνκία ησλ Knapp & Watkins (1994). 
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ζρνιηθέο θεηκελνηαμηλνκίεο, θαη εηδηθφηεξα φζεο αθνξνχλ ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο (ζε ζρέζε, δειαδή, κε ηηο ηάμεηο Α΄- Γ΄ Γεκνηηθνχ)
155

.  

Μία πξσηαξρηθή δηάθξηζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ χπαξμε ή κε 

ρξνλνινγηθνχ άμνλα θαη ζπλαθψλ ζρέζεσλ [Chistie, 1987, βι. ΜcCarthy & Carter 

(1994, ζ. 27-29)]. Δθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ παξάγνληα «ρξφλνο», σο θξηηεξίνπ 

πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ππάξρνπλ θαη δεπηεξεπνχζεο θχζεσο παξάγνληεο πνπ 

εληζρχνπλ ηε κία ή ηελ άιιε ηαμηλνκία. Πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ακεζφηεηα ή φρη ηνπ χθνπο, ην βαζκφ εηδίθεπζεο/ππνθεηκελνπνίεζεο ή 

γελίθεπζεο/αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ ζέκαηνο αλαθνξάο, ηελ ππνηαθηηθή ή παξαηαθηηθή 

ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ θηι., θαη ζπκπιέθνληαη κε ην ρξνληθφ παξάγνληα, γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηε κία ή ηελ άιιε πξαγκαηηθφηεηα. Αλ θαη ε δηάθξηζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε επξχηεηα πεξηερνκέλνπ, εληνχηνηο απνηειεί έλαλ αξθεηά 

εχιεπην ηξφπν δηάθξηζεο ησλ εηδψλ θεηκέλνπ κεηαμχ ηνπο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέζσ ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ, είηε απεπζχλνληαη ζην δηδάζθνληα είηε αθνξνχλ ην δηδαζθφκελν, είλαη πνηθίιεο 

(βι. θαη Christie, Μartin & Rothery, 1991
. 
Cope & Kalantzis, 1993

α
, 1993

β 
 Derewianka, 

1990
. 
Littlefair, 1991

.
). εκαληηθφηαηε ζέζε, σζηφζν, ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο απηήο, 

θαηέρεη ε εξγαζία ησλ Knapp & Watkins (1994), νη νπνίνη, φπσο πξνθαηαξθηηθά 

αλαθέξζεθε, ελδηαηξίβνπλ ζηε ζρνιηθή γξακκαηηθή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ
156

, 

πξνζεγγίδνληαο ηελ παηδαγσγηθή πνπ δηέπεη ην ηξηψλπκν «ζπγθείκελν – θείκελν 

(θεηκεληθφ είδνο) – γξακκαηηθή» («context – text – grammar»). Ζ ζεκαζία ηεο εξγαζίαο 

απηήο είλαη εκθαλήο ηφζν ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο (βι. ακέζσο παξαθάησ) 

φζν θαη ζην πξαθηηθφ κέξνο ηεο (βι. «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο). 
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Δηζεγήζεηο πεξί ζρνιηθήο θεηκελνηαμηλνκίαο, κε ηε κνξθή «θεηκεληθψλ πξσηνηχπσλ» («texηual 

prototypes»), πεξηιακβάληαη ζηα γισζζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ηεο Απζηξαιίαο φζν θαη ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο. (Δλλνείηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά ρξνλνινγνχληαη, θπξίσο, απφ ην ηέινο ηνπ 1980 

θαη κεηά.) 
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Όπσο νη ίδηνη νη κειεηεηέο δηεπθξηλίδνπλ, ε εξγαζία ηνπο απηή: α) ζεκειηψλεηαη ζηε ζπζηεκηθή-

ιεηηνπξγηθή ζεσξία ηνπ Halliday, ηελ θνηλσληνγισζζνινγηθή πξνζθνξά ηνπ Kress θαη ηελ έξεπλα γχξσ 

απφ ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ησλ Μartin & Rothery, β) απνηειεί πιηθφ αλαθνξάο γηα ην 

δηδάζθνληα θαη γ) απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζεψξεζε ηεο έλλνηαο «θεηκεληθφ είδνο» απφ 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κειεηεηέο, θαζψο επηδίσμαλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

ζηαηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ εξκελείεο νη νπνίεο εκκέλνπλ ζηελ απφιπηε 

(«θνξκαξηζκέλε») ζηαζεξφηεηα ηεο δνκήο θαη ηεο δφκεζεο ησλ θεηκέλσλ. Οη Knapp & 

Watkins, ζπγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ ην θεηκεληθφ είδνο σο δηαδηθαζία θαη απνδίδνπλ κε 

ξήκα ην δηαδηθαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. ‘Δηζη δηαθξίλνπλ πέληε ηαμηλνκίεο θαη ηηο 

νλνκαηνπνηνχλ σο εμήο: «πεξηγξάθσ» («describe»), «επεμεγψ» («explain»), 

«θαζνδεγψ» («instruct»), «επηρεηξεκαηνινγψ» («argue), «αθεγνχκαη» («narrate»), 

επηηπγράλνληαο λα κεηαηνπίζνπλ ηελ εζηία έκθαζεο απφ ηε «κνλνιηζηθή εμνπζηαζηηθή 

δηδαζθαιία ησλ ζηαδίσλ δφκεζεο ηεο δνκήο» δηαθφξσλ θεηκέλσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο θαη πξνζαξκνγήο ησλ θαηάιιειεο γξακκαηηθήο γλψζεο ζε 

επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο, επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή 

απνηειεζκαηηθνχ ιφγνπ
157

. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, ινηπφλ, έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη, αληηκεησπίδνληαο ην θεηκεληθφ είδνο σο δηαδηθαζία, απνδέρνληαη ηελ 

χπαξμε ελφο θεηκεληθνχ επηπέδνπ ηεξαξρηθά αλψηεξνπ απφ ηνλ θεηκεληθφ ηχπν, πνπ, 

φπσο ζρνιηάδεηαη εθηελψο παξαθάησ, είλαη ην πξντφλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

απνδίδεηαη κε ηα αληίζηνηρα, ησλ «ξεκάησλ δηαδηθαζίαο» πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, 

νπζηαζηηθά [π.ρ. «πεξηγξάθσ» (describe») –«πεξηγξαθή» (description») θ.ν.θ.].  

Ζ δεδνκέλε απνδνρή νδεγεί ζε κία αλαπηπμηαθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, φπνπ ν δεκηνπξγηθφο απηφλνκνο ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί ηα θεηκεληθά είδε φρη σο 

«αληηθείκελα» πνπ αλαπαξάγνληαη «θαηά κίκεζε», αιιά σο δηαδηθαζίεο εκπινθήο 

                                                 
 
157

Οη Knapp & Watkins, εκθαλψο επεξεαζκέλνη απφ ηνλ Κress, αλήθνπλ ζηνπο κειεηεηέο νη νπνίνη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε έλαληη ηεο «απζεληηθήο» ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, 

αμηνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, δηαζαθελίδνληαο φηη ε «πεξηνξηζκέλεο δπλακηθήο» 

παξαγσγή «θαηεγνξηνπνηεκέλσλ ή ηαμηλνκεκέλσλ» θεηκέλσλ δελ απνηειεί νχηε απηνζθνπφ νχηε 

παλάθεηα. Κχξηα επηδίσμε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε «δηεπξπκέλεο δπλακηθήο» ρξήζε ηεο γιψζζαο, κέζσ 

γελίθεπζεο, αλάιπζεο θαη ππφζεζεο [βι. θαη Callaghan, Knapp & Noble (1993)]. O Kress (1983, 1993), 

άιισζηε, ηνλίδεη ζαθψο ηελ ππεξνρή κίαο ζρεηηθά ειαζηηθήο «θεηκελνεηδνινγηθήο παηδαγσγηθήο», έλαληη 

ηεο φπνηαο αληίζηνηρεο «εμνπζηαζηηθήο» παηδαγσγηθήο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε δεχηεξε 

πεξηιακβάλεη ξεηέο αλαθνξέο θαη ζπδεηήζεηο γηα ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο ή ηεο γισζζηθήο επίγλσζεο ζηελ θνηλσληθή απνδνρή ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ θαη ηνπ αηφκνπ, γεληθφηεξα. Βι. θαη Kress (2000).  
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ζπγθεηκεληθψλ, θεηκεληθψλ/δνκηθψλ θαη γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ
158

 νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ππφ εμέιημε. Πξηλ απφ ην ζρνιηαζκφ ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαζελφο απφ ηα πέληε 

θεηκεληθά είδε πνπ πξνηείλνπλ νη Knapp & Watkins, πξέπεη λα ηνληζηεί, θαη πάιη, φηη ε 

αλαπηπμηαθή δνκή φισλ αλεμαηξέησο ησλ εηδψλ θεηκέλνπ, ζπλαξηάηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη. Ζ επίδξαζε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ, ηεο 

επηθνηλσληαθήο, δειαδή, θαη ηεο επξχηεξεο ζπγθεηκεληθήο πεξίζηαζεο, είλαη θνηλή 

βαζηθή αξρή πνπ εθαξκφδεηαη ζε έθαζηε πεξίπησζε θεηκεληθνχ είδνπο. 

ην πεξηγξάθσ ηνπνζεηείηαη ην αληίζηνηρν θεηκεληθφ είδνο («genre of 

describing») απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ (σο πξντφληα) δηάθνξα είδε πεξηγξαθψλ 

(πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, πξνζψπνπ, δψνπ θηι.), εθζέζεσλ (ηερληθή πεξηγξαθή, 

πιεξνθνξηαθή αλαθνξά, επηζηεκνληθή αλαθνξά) θαη νξηζκψλ. Έηζη ε πεξηγξαθή λνείηαη 

σο ε δηαδηθαζία πνπ αλαπαξηζηά γλσζηηθά αληηθείκελα, κε έλα ζπζηεκηθφ ηξφπν ν 

νπνίνο επηηξέπεη αληηθεηκεληθή αλαθνξά/παξαπνκπή (άκεζε ή κειινληηθή) ζε φ,ηη 

πεξηγξάθεηαη (είηε ζε ηερληθά/επηζηεκνληθά ζεκαζηαθά είηε ζε θαζεκεξηλά/θνηλφρξεζηα 

πιαίζηα). Οη ηππηθέο πεξηγξαθέο («formal descriptions») νξγαλψλνληαη εθηφο ρξφλνπ 

αιιά εληφο ρψξνπ, κε θνξά, ζπλήζσο απφ ην γεληθφ ζην κεξηθφ [θαηαξρήλ κε 

νλνκαηνπνίεζε ηνπ πεξηγξαθνκέλνπ θαη θαηεγνξηνπνίεζε/παξνπζίαζε, ζηε ζπλέρεηα, 

ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (π.ρ. ησλ κεξψλ, ιεηηνπξγηψλ, ζπκπεξηθνξψλ ηνπ)], 

γεγνλφο πνπ ππνβνεζεί ζηελ παξαγξαθνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ. Ζ 

ηππηθφηεηα/αληηθεηκεληθφηεηα είλαη εθηθηή, εθφζνλ νη πεξηγξαθέο απηνχ ηνπ είδνπο 

αλαθέξνληαη ζε γεληθέο θαηεγνξίεο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πεξηγξαθή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ). Οη θαζεκεξηλέο/πξνζσπηθέο πεξηγξαθέο, αληίζεηα, νη νπνίεο 
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Σα ζηνηρεία απηά, δηαρσξηδφκελα ζε «εμσηεξηθά ή εμσθεηκεληθά» (ζπγθείκελν θαη δνκή/νξγάλσζε) θαη 

ζε «εζσηεξηθά ή ελδνθεηκεληθά» (γξακκαηηθή), ππνβνεζνχλ ζηε ζαθέζηεξε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ 

«θεηκεληθφ είδνο» θαη «θεηκεληθφο ηχπνο» (βι. θαη ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα «θεηκεληθφο ηχπνο» 

πνπ έπεηαη). Ζ παξνχζα ζπδήηεζε γηα θάζε θεηκεληθφ είδνο είλαη, θαηαξρήλ, γεληθή (ιφγσ δηαδηθαζίαο: 

εμσθεηκεληθφηεηαο-ζπκθξαδνκέλσλ θαη δνκήο). Ννείηαη, φκσο, πσο φηαλ κεηαθέξεηαη ζε επίπεδν 

θεηκεληθνχ ηχπνπ είλαη εηδηθή (ιφγσ πξντόληνο: ελδνθεηκεληθφηεηαο-γισζζηθψλ θαη γξακκαηηθψλ κέζσλ). 

(εκεηψλεηαη φηη ζρεηηθή πξφηαζε θεηκελνδηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ θαηαηίζεηαη ζην «Kεθάιαην 

Πέκπην: Δξκελεία απνηειεζκάησλ έξεπλαο». ηελ πξφηαζε απηή, γηα παξάδεηγκα, δίλεηαη έκθαζε ζηε 

γξακκαηηθή ηεο πεξηγξαθήο, φπνπ ππνγξακκίδεηαη ε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα, βνεζεηηθψλ ξεκάησλ, ηνπηθψλ 

επηξξεκάησλ θαη πξνζδηνξηζκψλ θ.ν.θ.).  
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έρνπλ σο ζέκα έλα εηδηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, παξνπζηάδνπλ κία πεξηζζφηεξν ραιαξή 

δνκή. Δθηφο, δειαδή, απφ ηα νξγαλσηηθά ζρήκαηα (θαη κνηίβα) ηεο ηππηθήο πεξηγξαθήο, 

εκπιέθνπλ ηελ πξνζσπηθή (θαη ζπλαηζζεκαηηθή) ζρέζε ηνπ ζπγγξαθέα κε φ,ηη 

πεξηγξάθεη. ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο ζπγθαηαιέγνληαη: ε ρξήζε ησλ 

ξεκάησλ «είλαη» θαη «έρσ» (φηαλ πεξηγξάθεηαη ε εκθάληζε/νη ηδηφηεηεο ελφο πξνζψπνπ 

ή ηα κέξε/ιεηηνπξγίεο ελφο αληηθεηκέλνπ) θαη ξεκάησλ δξάζεο (φηαλ, π.ρ., 

πεξηγξάθνληαη ζπκπεξηθνξέο/ζπλήζεηεο), ε ζχλδεζε πξνηάζεσλ θαη παξαγξάθσλ κε ην 

ζέκα πεξηγξαθήο, νη αηνκηθέο αλαθνξέο κέζσ αλησλπκηψλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνζσπηθήο πεξηγξαθήο) θαη νη γεληθέο αλαθνξέο (ζηελ πεξίπησζε ηεο ηππηθήο/ηερληθήο 

πεξηγξαθήο). 

ην εμεγώ ελλνείηαη φηη αληηζηνηρεί ην θεηκεληθφ είδνο ηεο εμήγεζεο («genre of 

explaining»), πνπ, σο δηαδηθαζία, αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ. Δπηδηψθεη ην ζπζρεηηζκφ θαηλνκέλσλ, γεγνλφησλ ή 

ελλνηψλ θαη έρεη δηηηφ πξνζαλαηνιηζκφ, πεξηιακβάλνληαο εμεγήζεηο ηνπ πώο ή ηνπ γηαηί. 

Πξντφληα ηνπ είδνπο απηνχ είλαη νη απνζαθελίζεηο, νη επεμεξγαζίεο, νη 

εθζέζεηο/επεμεγήζεηο ππνθεηκεληθήο ή αληηθεηκεληθήο κνξθήο (φπσο, δειαδή, ζπκβαίλεη, 

κε ηηο θαζεκεξηλέο/πξνζσπηθέο θαη ηηο ηππηθέο πεξηγξαθέο) θαη, γεληθφηεξα, ηα είδε 

ελεκεξσηηθψλ θεηκέλσλ. Οη θαζεκεξηλέο/πξνζσπηθέο εμεγήζεηο αξρίδνπλ κε ην 

πεξηγξαθηθφ ζηάδην («descriptive stage») θαη ελζσκαηψλνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ην ζηάδην 

ηεο επεμεγεκαηηθήο αιιεινπρίαο («explanatory sequence stage»), ε νπνία πξνυπνζέηεη 

πξνζσπηθή παξαηήξεζε θαη θξίζε, γηα λα δνκεζεί θαη λα νινθιεξσζεί ην θείκελν. Οη 

ηππηθέο εμεγήζεηο βαζίδνληαη ζε αξρηθή πεξηγξαθή, ε νπνία δηαζαθελίδεη ην θαηλφκελν 

ή γεγνλφο ή έλλνηα σο κέξνο νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ αλαθνξάο ή κε ηξφπν πνπ ζπλδέεη 

ην πεξηγξαθηθφ απηφ ζηάδην κε ην ζηάδην ηεο επεμεγεκαηηθήο αιιεινπρίαο πνπ 

αθνινπζεί. ε αληίζεζε κε ηηο ππνθεηκεληθέο εμεγήζεηο, νη ηερληθέο/επηζηεκνληθέο 

εμεγήζεηο νινθιεξψλνληαη ρσξίο πξνζσπηθή «παξέκβαζε», κε ηελ παξάζεζε 

δηαδνρηθψλ επεμεγεκαηηθψλ κνηίβσλ ηεο κνξθήο: επεμήγεζε – ζχληνκε 

πεξηγξαθή/αμηνιφγεζε. Όζνλ αθνξά ηε γξακκαηηθή ηεο εμήγεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο: γεληθέο αλαθνξέο (κέζσ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ νπζηαζηηθψλ), ελεζησηηθά 

ξήκαηα (εθηφο θαη αλ ε εμήγεζε αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα πνπ δελ πθίζηαληαη πιένλ, 
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νπφηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη παξειζνληηθφο ρξφλνο, ή ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ παξνληηθνχ, παξειζνληηθνχ ή 

κειινληηθνχ ρξφλνπ), ξήκαηα θαη ζχλδεζκνη (πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ επεμεγεκαηηθή 

αιιεινπρία), πξνζσπηθέο αλησλπκίεο (γηα ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ), κέζα ηξνπηθφηεηαο 

(π.ρ. γηα δήισζε πηζαλήο εμήγεζεο). Καηά απηνλφεην ηξφπν, ζην πεξηγξαθηθφ ζηάδην 

κίαο εμήγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γξακκαηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο.  

Σν θαζνδεγώ παξαπέκπεη ζην θεηκεληθφ είδνο ηεο παξνρήο νδεγηψλ («genre of 

instructing»), δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη θείκελα φπσο είλαη νη ηερληθέο 

νδεγίεο (κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, π.ρ. νδεγίεο πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηαζθεπήο, 

ιεηηνπξγίαο θηι.), νη ζπληαγέο, ηα επηζηεκνληθά πεηξάκαηα. Ζ δηαδηθαζηηθή παξνρή 

νδεγηώλ («procedural instructions») ζπζρεηίδεη ινγηθά ελέξγεηεο ή ζπκπεξηθνξέο θαη 

νξγαλψλεηαη κέζσ: α) ηεο πξνβνιήο ηνπ ζθνπνχ/ηίηινπ ηεο δηαδηθαζίαο β) ηεο 

θαηαγξαθήο ησλ ζπζηαηηθψλ/πιηθψλ, αλ θαη εθφζνλ, βέβαηα, είλαη αλαγθαία θαη γ) ηεο 

απαξίζκεζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ δηαδνρηθψλ ελεξγεηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ αξρηθά πξνβάιιεηαη. H κε δηαδηθαζηηθή 

παξνρή νδεγηώλ («non procedural instructions»), αλ θαη επηθεληξψλεηαη ζην ίδην «ζέκα», 

παξνπζηάδεη κία απνθιίλνπζα δνκή ζπγθξηηηθά κε ηηο δηαδηθαζηηθέο νδεγίεο, κε ηελ 

πξνβνιή ηνπ ζθνπνχ/ηίηινπ λα απνηειεί εκθαλέο θνηλφ δνκηθφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δχν 

κνξθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Ζ παξνρή νδεγηψλ «απαηηεί» άκεζε ή 

έκκεζε παξφηξπλζε θαη εμππαθνχεη ρξήζε δεχηεξνπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ αλησλπκηψλ ή 

παζεηηθήο θσλήο. Δπηπιένλ, «απαηηεί» ηε ρξήζε ξεκάησλ δξάζεο, ζε πξνζηαθηηθή ή 

ππνηαθηηθή έγθιηζε (θπξίσο), ρξνληθψλ ζπλδέζκσλ θαη κέζσλ ηξνπηθφηεηαο.  

Σν επηρεηξεκαηνινγώ είλαη δηαδηθαζία πνπ ηαπηνπνηείηαη κε ην θεηκεληθφ είδνο 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο («genre of arguing»), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ινγηθή, ηελ θξίζε 

θαη ηελ πεηζψ θαη είλαη αληίζηνηρν πξνο δνθίκηα, αληηινγηθέο ζπδεηήζεηο, αλαθνηλψζεηο 

θαη θξηηηθέο αλαζθνπήζεηο, εξκελείεο θαη άιια παξεκθεξή θείκελα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία αθνξά ηελ αλάπηπμε, ηε ζηήξημε θαη ηελ ηεθκεξίσζε κίαο ινγηθήο πξφηαζεο, 

πνπ επίθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή απφ άιιν/νπο θαη παξνπζηάδεη πνηθηιία δνκήο (θαη 
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νξγάλσζεο)
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. Οη εθζέζεηο θαη νη ζπδεηήζεηο ζπληζηνχλ δχν επηρεηξεκαηνινγηθέο 

κνξθέο. Ζ έθζεζε δνκείηαη κέζσ κίαο ζαθνχο ηνπνζέηεζεο («thesis stage»), ελφο 

ζρεηηθνχ επηρεηξήκαηνο ην νπνίν νξγαλψλεηαη βάζεη νξηζκέλνπ ζεκείνπ [θαη ζρεηηθήο 

επεμεξγαζίαο («point-elaboration)] («argument stage») θαη, ηέινο, ελφο ζπκπεξάζκαηνο 

πνπ ζπλνςίδεη θαη επαλαηνλίδεη ηελ θαηεχζπλζε (ζέζε), γχξσ απφ ηελ νπνία ζηξέθεηαη 

ην επηρείξεκα («concluding statement stage»). Όηαλ ην επηρείξεκα θαηαζηεί δνκηθά 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθν, απαξηίδεηαη, δειαδή, απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία, 

πξννηθνλνκεί ζαθέζηεξα ηελ θαηάιεμε ηεο έθζεζεο θαη νδεγεί ζε ζπλζεηφηεξεο κνξθέο 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ ζπδήηεζε, ινηπφλ, έπεηαη ηεο έθζεζεο, αθνχ πεξηιακβάλεη ηε 

ζεψξεζε ελφο «ζέκαηνο»/κίαο ζέζεο απφ πνηθίιεο νπηηθέο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη 

θαη ηηο κεηαμχ ηνπο δνκηθέο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, ε ζπδήηεζε πξνηάζζεη κία δήισζε 

ε νπνία ππαηλίζζεηαη ηελ χπαξμε δχν, ηνπιάρηζηνλ, ζέζεσλ («statement of issue stage»). 

Αθνινπζνχλ επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ζέζεο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ επεμεξγαζίαο ηνπο. Σφζν ηα 

επηρεηξήκαηα ππέξ («arguments for») φζν θαη ηα επηρεηξήκαηα θαηά («arguments 

against») δνκνχληαη ζηε βάζε ζεκείνπ-επεμεξγαζίαο. Ζ ζπδήηεζε θιείλεη κε ηε κνξθή  

εηζήγεζεο («recommendation stage»), ε νπνία δειψλεη ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, 

ζεκειησκέλε ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ πξνεγείηαη, έηζη ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπκπεξάζκαηνο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία πξαγκαηψλεηαη 

γισζζηθά κε ηε ρξήζε ξεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ γλψκε/άπνςε, ρξνληθψλ ζπλδέζκσλ νη 

νπνίνη ζεηξνζεηνχλ ηα επηρεηξήκαηα, αηηηνινγηθψλ θαη άιισλ ζπλδέζκσλ, απξφζσπσλ 

ξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, πνηθίισλ κέζσλ ηξνπηθφηεηαο, γεληθεπκέλσλ φξσλ (ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηαηχπσζεο κίαο αληηθεηκεληθήο γλψκεο) θηι. 

Σν αθεγνύκαη ή θεηκεληθφ είδνο ηεο αθήγεζεο («genre of narrating») αθνξά ηε 

δηαδηθαζία πνπ ζπζρεηίδεη πξφζσπα θαη γεγνλφηα ζην ρξφλν, θπξίσο, θαη ζην ρψξν. Οη 

πξνζσπηθέο εμηζηνξήζεηο/αλαδηεγήζεηο, νη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, νη κχζνη, ηα παξακχζηα 

είλαη κνξθέο αθήγεζεο. Πξφθεηηαη γηα κία δπλακηθή θσδηθνπνίεζε γεγνλφησλ πνπ 

θηλείηαη, θαηά πξψην ιφγν, ζην παξειζφλ, εζηηαζκέλε ζηνλ εμειηθηηθφ φζν θαη 

                                                 
159

Ζ επηρεηξεκαηνινγία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ εμήγεζε πνπ απαληά ζην «γηαηί». Έλα επηρείξεκα 

είλαη πξσηίζησο εζηηαζκέλν ζηελ έθθξαζε γλψκεο θαη ηελ πεηζψ, ελψ ε εμήγεζε έρεη ελεκεξσηηθφ, 

πεξηζζφηεξν, ραξαθηήξα (Knapp & Watkins, 1994, ζ. 120). 
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κεηαβιεηφ ραξαθηήξα ησλ φζσλ ζπλέβεζαλ
160

. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα αθεγεκαηηθά θείκελα απνηειεί έλα απφ ηα πξνβιεκαηηθά πεδία ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Έλαο ηξφπνο πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ηνπ πεδίνπ απηνχ 

είλαη ν επηκεξηζκφο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζε απινχζηεξεο κνξθέο αθήγεζεο, φπσο είλαη 

νη αλαδηεγήζεηο, νη απιέο εμηζηνξήζεηο θαη νη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο. Οη αλαδηεγήζεηο 

ζηεξίδνληαη ζην ζηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ («orientation stage»), θαηά ην νπνίν 

πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία δνκήο (αλαινγηθά πξνο ηηο εξσηήζεηο: πνηνο, πφηε, 

ηη, πνχ θηι. ). Οπζηαζηηθφ είλαη θαη ην ζηάδην ηεο αιιεινπρίαο ησλ γεγνλφησλ 

(«sequence of events»), φπνπ παξνπζηάδνληαη, ζε ρξνληθή, ζπλήζσο, ζεηξά, φια ηα 

αλαδηεγνχκελα ζεκαληηθά γεγνλφηα. Οη απιέο εμηζηνξήζεηο, παξαπέκπνληαο ζηε δνκή 

ησλ αλαδηεγήζεσλ, δηαθξίλνληαη γηα έλα πεξηζζφηεξν ζχλζεην νξγαλσηηθφ ζρήκα, ην 

νπνίν δηακνξθψλεηαη σο εμήο: ζηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηάδην ηεο αιιεινπρίαο 

ησλ γεγνλφησλ, ζηάδην ηεο επίιπζεο («resolution stage»). Σν ηειεπηαίν ζηάδην 

αλαδεηθλχεη φηη κία εμηζηφξεζε δνκείηαη βάζεη ηεο ζρέζεο πξνβιήκαηνο – πξάμεο/εσλ 

ιχζεο πξνβιήκαηνο – επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο δηαηεξνχλ ηε 

δνκή ηεο αθήγεζεο, ε νπνία ζηξέθεηαη πξνο κία ινγνηερληθφηεξε θαη πνηεηηθφηεξε 

θαηεχζπλζε, έηζη ψζηε λα αλαπαξαρζεί απνηειεζκαηηθά ην εμσπξαγκαηηθφ. Ζ 

κπζνπιαζία, έηζη, απνθηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο θαζαπηήο. Ζ 

γξακκαηηθή ηεο αθήγεζεο δηαθξίλεηαη γηα ηε ρξήζε ξεκάησλ δξάζεο, ρξνληθψλ 

ζπλδέζκσλ, παξειζνληηθψλ, σο επί ην πιείζηνλ, ρξφλσλ, κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ θαη 

εηθφλσλ.  

Ζ απνδνρή ηεο χπαξμεο θαη δηάθξηζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, κε βάζε ην 

θξηηήξην ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ 

κεηαμχ ηνπο ππαξρνπζψλ δηαθνξψλ, ιφγσ: α) ηεο πνηθηιίαο ησλ ζεκάησλ ή ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη β) ηεο ελζσκάησζεο, ζε θάζε είδνο 

θεηκέλνπ, δηαθφξσλ κνξθψλ θαη ππνηαμηλνκηψλ ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, έηζη, φηη ε 

ελαζρφιεζε κε ηηο κνξθέο θαη ππνηαμηλνκίεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ (π.ρ. ε ελαζρφιεζε 
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Ζ αθήγεζε θαηέρεη πξνεμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηα θεηκεληθά είδε γηα πνηθίινπο ιφγνπο, αλάκεζα 

ζηνπο νπνίνπο δηαθξίλνληαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ ζθνπψλ πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο θαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα ελζσκαηψζεη άιια είδε θεηκέλνπ, δηαηεξψληαο ηελ «ηζρχ» 

ηεο [Κnapp & Watkins (1994, ζ. 140)]. 
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κε ππνηαμηλνκίεο ηνπ «πεξηγξάθσ», φπσο «πεξηγξάθσ έλα αληηθείκελν», «πεξηγξάθσ 

έλα δψν», «πεξηγξάθσ έλαλ άλζξσπν», «πεξηγξάθσ έλα ρψξν» θ.ν.θ., κε αληηθεηκεληθφ ή 

ππνθεηκεληθφ ηξφπν, θηι.) είλαη δηδαθηηθά απαξαίηεηε θαη σθέιηκε, αθνχ νξηνζεηεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα ην ζρεδηαζκφ (θαη ην θαζαπηφ πεξηερφκελν) ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο θαη ε 

ζπδήηεζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ πνπ πξνεγήζεθε, δελ εμαληιείηαη, 

βέβαηα, κε ηηο φζεο αλαθνξέο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζην ππνθεθάιαην απηφ
161

. 

Αληίζεηα, ππνρξενχηαη λα επεθηαζεί, γηα λα θαιχςεη, ζε θάπνην, ηνπιάρηζηνλ, βαζκφ, 

ηνλ επηζηεκνληθφ αιιά θαη ην γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ, γχξσ απφ ηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ ζέκα.  

Ζ κέρξη ζηηγκήο επηζθφπεζε ηνπ γισζζνινγηθνχ θαη γισζζνδηδαθηηθνχ πεδίνπ, 

φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ή/θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκέλσλ
162

, νδεγεί ζην 
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Μία άιιε παηδαγσγηθή πξφηαζε ηαμηλφκεζεο ησλ εηδψλ θεηκέλνπ, κε, επίζεο, ζπζηεκηθφ-ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηήξα, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε παηδηά ησλ κεγάισλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζε αθφκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο δηδαζθνκέλσλ, αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε δχν βαζηθψλ θαηεγνξηψλ, φζνλ αθνξά ηα θεηκεληθά είδε. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ «ηζηνξία» («story genres») θαη ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» («factual genres») [βι. Holland 

& Lewis (2000, ζ. 75-80)]. Ζ πξψηε ηαμηλνκία πεξηιακβάλεη αλαδηεγεκαηηθά θαη αθεγεκαηηθά είδε 

θεηκέλνπ («recount genres» θαη «narrative genres», αληίζηνηρα). Οη αλαδηεγήζεηο έρνπλ πξνζσπηθφ 

ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ κία δξαζηεξηφηεηα ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζε επηκέξνπο ρξνλνινγηθέο θάζεηο, 

κέζσ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ (φπσο είλαη έλα εκεξνιφγην, κία πεξίιεςε, κία ηαηξηθή ηζηνξία). Οη 

αθεγήζεηο είλαη δπλαηφ λα ελζσκαηψλνπλ ζηελ ππεξδνκή ηνπο πεξηγξαθή/έο, ρσξίο, φκσο, λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ζπλέπεηα, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δφκεζεο. Πξνζβιέπνληαο, παξάιιεια, 

ζηελ επίηεπμε πνηθίισλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ, πξνβάιινπλ γεγνλφηα θαη δξάζεηο, ζε κία πξνζπάζεηα λα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ. Υξεζηκνπνηνχλ πξσηνπξφζσπεο θαη ηξηηνπξφζσπεο ξεκαηηθέο εθθξάζεηο 

θαη πνηθηιία ρξφλσλ. Παξάδεηγκα αθήγεζεο απνηειεί ε καξηπξία γηα έλα δπζηχρεκα, ε πεξηγξαθή ελφο 

ηαμηδηνχ θηι. [βι. θαη Martin, (1985
β
, 1992)]. Ζ δεχηεξε ηαμηλνκία ζρεηίδεηαη κε αλαθνξέο («reports») θαη 

εθζέζεηο ή επεμεγήζεηο/ζπδεηήζεηο («expositions/discussions»). Οη αλαθνξέο πεξηέρνπλ 

πξαγκαηηθέο/αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο, θάηη πνπ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε κίαο επηζηεκνληθήο αλαθνξάο ή 

ελφο εγθπθινπαηδηθνχ ιήκκαηνο.Οη εθζέζεηο ή επεμεγήζεηο/ζπδεηήζεηο πξνβαίλνπλ ζε δηεπθξηλίζεηο, βάζεη 

αηηηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ (ζρέζεσλ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο) ή/θαη θξίζεηο γηα θνηλσληθήο θχζεσο ζέκαηα. 

Πεξαηηέξσ, ηαμηλνκνχληαη ζε δχν ππνηαμηλνκίεο θεηκεληθνχ είδνπο: ην αλαιπηηθφ θαη ην παξαηλεηηθφ 

(«analytical genre» θαη «hortatory genre», αληίζηνηρα). ηελ αλαιπηηθή έθζεζε ππάγνληαη, π.ρ., νη νδεγίεο 

ιεηηνπξγίαο κίαο ζπζθεπήο, ελψ ζηελ παξαηλεηηθή έθζεζε ηαμηλνκνχληαη νη πνιηηηθνί ιφγνη. Γηα παξφκνηεο 

ηαμηλνκήζεηο, βαζηζκέλεο ζην πξαγκαηνινγηθφ θξηηήξην (φπνπ πεξηιακβάλνληαη αθεγεκαηηθά, 

πεξηγξαθηθά, δηαδηθαζηηθά, επεμεγεκαηηθά θ.ά. θείκελα), βι. θαη Macken (1989), Martin (1989
α
, 1989

β
), 

Christie (1990) θαη Derewianka (1990). 

 
162

Αλακέλεηαη φηη ζα πξέπεη έρεη γίλεη αληηιεπηή ε ζθφπηκε ρξήζε ησλ θξαζηηθψλ, νλνκαηηθψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ηνπο, ελλνείηαη, ξεκαηηθψλ, ζπλφισλ: α) «θαηεγνξηνπνίεζε ή/θαη θαηεγνξίεο εηδψλ ιφγνπ», 

β) «ηαμηλφκεζε ή/θαη ηαμηλνκίεο εηδψλ θεηκέλνπ» θαη γ) «ηππνιφγεζε ή ηππνινγίεο θεηκεληθψλ ηχπσλ» 

(ζηε ζπλέρεηα), ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ε εθάζηνηε επηιεθηηθή αλαθνξά, γηα παξάδεηγκα, ζε 

«θαηεγνξηνπνίεζε», «ηαμηλφκεζε» ή «ηππνιφγεζε» έρεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε δηδαθηηθή αμία. 

Πηζηεχεηαη, φκσο, φηη έλα ηέηνην εγρείξεκα είλαη δπλαηφ λα δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζπκβαηηθνχ, 
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ζπκπέξαζκα φηη ε «παξαδνζηαθή ή θιαζηθή» δηάθξηζε ή/θαη αλαγλψξηζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο (θαη ηεο ρξήζεο) ηεο αθήγεζεο ηεο πεξηγξαθήο, ηεο έθζεζεο/επεμήγεζεο, 

ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη ζεκείν ηνκήο (ζχγθιηζεο) ησλ 

πεξηζζφηεξσλ, ηνπιάρηζηνλ, πξνζεγγίζεσλ, ζε ζρέζε κε ηα θεηκεληθά επίπεδα. Χζηφζν, 

παξαηεξείηαη φηη νη πέληε απηέο θαηεγνξίεο (ή ηαμηλνκίεο ή/θαη ηππνινγίεο)
163

 κπνξεί λα 

νλνκάδνληαη «είδε ιφγνπ» [βι. Steen, (1999, ζ. 113)] ή/θαη λα απνθαινχληαη «θεηκεληθνί 

ηχπνη», αιιά λα αληηκεησπίδνληαη σο «είδε ιφγνπ» [βι. Faigley & Meyer (1983]) ή, 

αθφκα, λα ραξαθηεξίδνληαη, «θαηά ην δνθνχλ», σο «είδε θεηκέλνπ» ή/θαη «ηχπνη 

θεηκέλνπ» [βι. Stubbs (1996, ζ. 11)], κε απνηέιεζκα θάζε εηδηθφο φξνο λα ηίζεηαη ππφ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή θαη «ηζηνξηθή εμέιημε» Οπσζδήπνηε, φκσο, ηφζν ηα είδε ιφγνπ φζν 

θαη ηα είδε θεηκέλνπ αζρνινχληαη κε ην ίδην «ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν», δειαδή: ην 

ιφγν – ην ζπγθείκελν – ην θείκελν)
164

.  

                                                                                                                                                 
έζησ, θψδηθα επηθνηλσλίαο, γχξσ απφ ηα ζέκαηα απηά, κεηαμχ ησλ κειψλ, ηνπιάρηζηνλ, ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο. 

 
163

εκεηψλεηαη φηη ζπρλά είλαη απνδεθηέο ή αλαγλσξίζηκεο θαη θαηαγξάθνληαη, απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ 

ζέκαηνο, ηέζζεξηο αληί πέληε  θαηεγνξίεο είηε γηαηί εμαηξείηαη ε ηαμηλνκία ηεο θαζνδήγεζεο είηε επεηδή 

απηή ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηαμηλνκία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.  

164
Παξά ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί θαη ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ νη νπνίνη κπνξεί λα 

αληηπξνζσπέπζνπλ ηα δηάθνξα θεηκεληθά επίπεδα, κε ηα είδε θεηκέλνπ αζρνινχληαη εθηελψο ν Πνιίηεο 

(1999
γ
, 1999

δ
, 1999

ε
) θαη ν Μαηζαγγνχξαο (2001) (βι. θαη Υπνζεκείσζε 149)]. Ο Πνιίηεο, αθνχ αλαιχεη 

ηα είδε ιφγνπ, δηαθξίλεη ηξία γέλε ιφγνπ/είδνπο θεηκέλνπ: ηελ πεξηγξαθή, ηελ αθήγεζε θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία. Γηα ηελ παξνπζίαζε θάζε θεηκεληθνχ είδνπο, βαζίδεηαη ζε έλαλ πεξηεθηηθφ νξηζκφ, 

ζηηο κνξθέο πνπ έθαζην κπνξεί λα πξνζιάβεη, ζηα γλσζηηθά εξγαιεία, ζην νξγαλσηηθφ πξφηππν θαη ζηε 

γιψζζα ή γξακκαηηθή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα [βι. Πνιίηεο (999
γ
)], νξίδεη ηελ πεξηγξαθή σο «[...] ηέρλε’ ηνπ 

ρψξνπ πνπ  απαληά ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ ηη είλαη ην Υ αληηθείκελν, θαηλφκελν ή θαηάζηαζε, πνηα είλαη 

ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπγθξνηνχλ πψο νξγαλψλεηαη ζην ρψξν, πνηα κέζνδν αθνινπζεί ε νξγάλσζή ηνπ». 

Αθνινχζσο αλαιχεη ηελ πεξηγξαθή, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, ζε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή. 

Δληνπίδεη, επίζεο, φηη  επηρεηξεί πνηθίιεο ελλνηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο νλνκάησλ θαη επηζέησλ, πνπ 

απνδίδνπλ κνξθηθέο ή ζπζηαηηθέο ηδηφηεηεο ζηα πεξηγξαθφκελα αληηθείκελα, θαηλφκελα ή θαηαζηάζεηο 

πξαγκάησλ, ελψ ζηα γλσζηηθά εξγαιεία ηεο πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε/αληίζεζε ή ηελ αλαινγία, νπφηε ην 

πεξηγξαθφκελν αληηπαξαβάιιεηαη πξνο αληηθείκελν, θαηλφκελν ή θαηάζηαζε, πνπ θαηά ηεθκήξην είλαη 

γλσζηά ζην ζπγγξαθέα. Θεκειηψλεη ην νξγαλσηηθφ πξφηππν ηεο πεξηγξαθήο ζην ζηαηηθφ ραξαθηήξα ηεο, 

κέζσ ελφο ζθειεηνχ ή δνκηθνχ ζρήκαηνο, δειαδή, πνπ πεξηιακβάλεη γλσζηέο θαη άγλσζηεο (ζηνλ 

απνδέθηε) πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηγξαθφκελε (θεληξηθή) έλλνηα, πξνβάιινληαο, γεληθά, πνηα ζηνηρεία 

βξίζθνληαη ζε ζπκπαξάζεζε. Χο γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο (ή πεξηγξαθηθφ χθνο) δειψλεη ηα γξακκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαληνχλ ζε θάζε πεξηγξαθηθφ θείκελν, φπσο είλαη νη ηξνπνπνηεηέο νλνκαηηθψλ 

θξάζεσλ (επίζεηα), νη ηξνπνπνηεηέο ξεκαηηθψλ θξάζεσλ (επηξξήκαηα), ε θπξίαξρε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα 

θαη ηεο εμαθνινπζεηηθήο ξεκαηηθήο φςεο (πνπ δειψλεη ηελ αρξνληθή δηάξθεηα), ε ζπρλή ρξήζε 

βνεζεηηθψλ ξεκάησλ (θπξίσο ηνπ «είκαη») θαη ξεκάησλ κε ζηνηρεηψδε ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(θπξίσο ηνπ «έρσ») θηι. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ε νπνία δηαπιέθεη ηφζν εμσγισζζηθά  φζν θαη ζαθψο 

γισζζηθά ζηνηρεία, αλαιχνληαη ε αθήγεζε θαη ε επηρεηξεκαηνινγία (βι. Πνιίηεο, 1999
δ 

θαη 1999
ε
, 

αληίζηνηρα). Ο Μαηζαγγνχξαο, ζην πιαίζην ησλ εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκέλνπ, πξνηείλεη έλα ζρήκα 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/EIdi_geni/geni/popup1.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/EIdi_geni/geni/popup1.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/EIdi_geni/geni/popup1.htm
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Ζ ζπλζήθε απηή ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, ε 

ηππνιφγεζε ησλ νπνίσλ κειεηάηαη απφ ηνλ Biber (1988, 1989)
165

 ηφζν απηφλνκα φζν 

θαη ζε ζρέζε κε ηα είδε ιφγνπ θαη, θπξίσο, κε ηα είδε θεηκέλνπ, έλλνηα κε ηελ νπνία 

ζπγρένληαη θαη ζπλήζσο ηαπηίδνληαη. Ζ έλλνηα «ηχπνο θεηκέλνπ» αλαιχεηαη πεξαηηέξσ 

ζηε ζπλέρεηα. 

2.8.1.1.2.3  Η εηδηθή έλλνηα «ηύπνο θεηκέλνπ» 

Οη θεηκεληθνί ηχπνη θηλνχληαη ζην επίπεδν ησλ κηθξνδνκψλ (πξνηαζηαθφ 

επίπεδν), νη νπνίεο θαη είλαη επηθεληξσκέλεο ζηε γισζζηθή κνξθή, ελψ, παξάιιεια, 

κειεηνχλ πψο ζπλδπάδνληαη ηα γισζζηθά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο, γηα λα επηηχρνπλ ηε 

κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε. 

                                                                                                                                                 
ηαμηλνκίαο θεηκέλσλ ζρνιηθήο ρξήζεο (2001, ζ. 320), φπνπ δηαθξίλνληαη ηα αθεγεκαηηθά (πνιπζεκηθά) 

θείκελα, ηα πεξηγξαθηθά (πνιπζεκηθά θαη κνλνζεκηθά) θείκελα, ηα κε αθεγεκαηηθά (κνλνζεκηθά) 

θείκελα, κε ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο, θαη ηα πεξηιεπηηθά θείκελα (σο παξαγσγέο ιφγνπ, αλάινγεο πξνο ην 

είδνο θεηκέλνπ). ε ζρεηηθή πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, ν Μαηζαγγνχξαο εηζεγείηαη ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε: α) 

θεηκέλσλ βησκαηηθήο αλαδηήγεζεο θαη αλαπηπγκέλεο αθήγεζεο, β) θεηκέλσλ απεηθνληζηηθήο πεξηγξαθήο 

(πξνζψπνπ, δψνπ, αληηθεηκέλνπ, ηφπνπ/ρψξνπ θ.ά.), αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο, 

επίζεο, ηεο εηδεζενγξαθηθήο πεξηγξαθήο θαη ηεο δηαδηθαζηηθήο πεξηγξαθήο θαη γ) θνηλσληθψλ θεηκέλσλ 

(φπσο είλαη ε επηζηνιή, ε πξφζθιεζε, ε αγγειία), θεηκέλσλ εμσζρνιηθήο ρξήζεο, πξαγκαηνινγηθψλ 

θεηκέλσλ θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. ηε ζπδήηεζε απηή εμεηάδνληαη, αλάκεζα ζε άιια, ηα 

δνκηθά ζηνηρεία θαη ε ππεξδνκή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζε έθαζην 

είδνο. Αλαθνξά ζηα είδε θεηκέλνπ γίλεηαη θαη απφ ην Υαηδεζαββίδε (2002). Ο Αξράθεο (2005) 

αλαθέξεηαη ζηα είδε θεηκέλνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ Υπνζεκείσζε 149. Αμίδεη, ηέινο, λα 

ζεκεησζεί φηη ε πξφηαζε πνπ πηνζεηείηαη επίζεκα απφ ην λέν ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

δηαηππψλεηαη κέζσ ηεο ελαιιαθηηθήο ρξήζεο ησλ φξσλ «είδε ιφγνπ» ή/θαη «είδε θεηκέλνπ», ελψ 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαιιειφηεξε ζα ήηαλ, ίζσο, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «θεηκεληθφο ηχπνο» [βι 

επίζεο Παπαξίδνο (2005) θαη Υπνζεκείσζε 172]. χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θείκελν, σο είδε 

θεηκέλνπ κπνξεί λα εθηηκεζνχλ νη κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ (δειαδή ε αθήγεζε, ε 

πεξηγξαθή, ε επεμήγεζε) θαη, θαη’ αλαινγία, νη κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ (φπσο είλαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία, ε νδεγία, ε παξάθιεζε, ε πξφζθιεζε θηι.). Ζ επίζεκε πξφηαζε ζρεηηθά κε ηα είδε 

θεηκέλνπ αλαθέξεηαη θαη ζηα ινγνηερλήκαηα (αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, πξνηξεπηηθά θηι.), ηα νπνία 

«αλαπαξηζηνχλ ζχκβνια ή πξφζσπα, πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαληαζίαο» (Πεγή: Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002
α
, ζ. 55). Ο φξνο «είδνο θεηκέλνπ» 

πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα λέα δηδαθηηθά παθέηα ηνπ δεκνηηθνχ γηα ηε γιψζζα. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην Βηβιίν 

Γαζθάινπ, Γιψζζα Α΄ Γεκνηηθνχ, «Γξάκκαηα – Λέμεηο – Ηζηνξίεο», δειψλεηαη φηη ζηηο ηέζζεξηο 

ηειεπηαίεο ελφηεηεο ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή (Γεχηεξν Σεχρνο), «πνιιά απφ ηα θεθάιαηα εκπεξηέρνπλ είδε 

θεηκέλσλ, δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη ρξήζεσλ, πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο πινθήο: επηζηνιή, 

αλαθνίλσζε, νδεγίεο, πξφζθιεζε, πίλαθα δξνκνινγίσλ, ράξηε, θαλφλεο παηρληδηνχ, πεξηγξαθηθφ νξηζκφ, 

πεξηγξαθέο, αθεγήζεηο, πιεξνθνξηαθά θείκελα» (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2006
γ
, ζ. 17). 

165
Βι. θαη Biber & Finegan (1989). 
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Ο Biber (1988, ζ. 68-70), επεμεγψληαο ηνλ φξν «θεηκεληθφο ηχπνο», αλαθέξεηαη 

ζε νκαδνπνηεκέλα θείκελα πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλέο γισζζηθέο θφξκεο ή δνκέο (φκνηα, 

δειαδή, ιεθηηθά, κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά). Δπίζεο, δηαθξίλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν φξν απφ ηνλ φξν «θεηκεληθφ είδνο», ηνλ νπνίν θαη ζπζρεηίδεη κε θεηκεληθέο 

θαηεγνξίεο ή ηαμηλνκίεο, βαζηζκέλεο ζε κε γισζζηθά ζηνηρεία (φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα ν ζθνπφο ηνπ πνκπνχ ή/θαη ην αληηθείκελν αλαθνξάο ηνπ). Αξγφηεξα, ν ίδηνο 

(Biber, 1995, ζ. 52) ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξκελεία, αλαθνξηθά κε ην είδνο 

θεηκέλνπ, σο πξνβιεκαηηθή θαη πξνσζεί ηε ρξήζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε φξνπ («θεηκεληθφο 

ηχπνο») γηα ηελ επαξθέζηεξε ηππνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ
166

.   

Αλαιπηηθφηεξα, ν Biber (1988) ππνζηεξίδεη ηε ιεμηθνγξακκαηηθή δηαθνξνπνίεζε 

πνπ κπνξεί λα ππάξμεη αλάκεζα ζε δψδεθα είδε θεηκέλνπ, ηα εμήο: ζπλνκηιία 

(«conversation»), εθπνκπέο/κεηαδφζεηο («broadcasts»), θπζηθή νκηιία («spontaneous 

speech»), πξνζρεδηαζκέλε νκηιία («prepared speech»), πξνζσπηθή αιιεινγξαθία 

(«personal letters»), επαγγεικαηηθή αιιεινγξαθία («professional letters»), θείκελα 

γεληθήο θαληαζίαο («general fiction»), θείκελα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο («science 

fiction»), δεκνζηνγξαθηθφ ξεπνξηάδ («press reportage»), δεκνζηνγξαθηθέο 

αλαζθνπήζεηο («press reviews»), αθαδεκατθφο ιφγνο («academic prose») θαη επίζεκα 

έγγξαθα («official documents»). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αθνξά έμη νκάδεο παξάγνλησλ ή 

δηαζηάζεηο θεηκεληθψλ ηχπσλ («factors or ‘text dimensions’»), πνπ νξίδνπλ πνηθίια 

ζπλερή, κάιινλ, παξά απνιχησο απηφλνκα ζεκεία πξνθνξηθήο ή γξαπηήο παξαγσγήο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ «ππνθεηκεληθή έλαληη ηεο πιεξνθνξηαθήο, παξαγσγή»
167

 («involved 
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Με ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Biber (1988) ζπκθσλεί ν Clear (1992, ζ. 29), ν νπνίνο ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

χπαξμεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηάθξηζε ησλ θεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν 

Wikberg (1992, ζ. 247), πνπ νξίδεη ηνλ θεηκεληθφ ηχπν σο κία νκάδα θεηκέλσλ πνπ κνηξάδνληαη ηα ίδηα 

ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία, ζπγθξηηηθά κε κία άιιε νκάδα θεηκέλσλ.  

167
Όινη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδψζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγγιηθνχο φξνπο είλαη 

αδφθηκνη. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη νη Biber, Conrad & Reppen (1994, ζ. 182) ζεηξνζεηνχλ ηα είδε 

θεηκέλνπ απφ ηα πεξηζζφηεξν ππνθεηκεληθά πξνο ηα πεξηζζφηεξν πιεξνθνξηαθά, σο εμήο: ηειεθσληθέο θαη 

πξνζσπηθέο ζπλνκηιίεο («telephone and face-to-face conversations»), πξνζσπηθή αιιεινγξαθία, θπζηθέο 

νκηιίεο θαη ζπλεληεχμεηο («personal letters, spontaneous speeches and interviews»), πνηθίια θαληαζηηθά 

θείκελα, πξνζρεδηαζκέλεο νκηιίεο, επαγγεικαηηθή αιιεινγξαθία θαη εθπνκπέο/κεηαδφζεηο («different 

types of fiction, prepared speeches, professional letters and broadcasts»), βηνγξαθίεο, αθαδεκατθφο ιφγνο 

θαη δεκνζηνγξαθηθφ ξεπνξηάδ («biographies, academic prose and press reportage») θαη επίζεκα έγγξαθα 

(«official documents»). 
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versus informational production»), «ηα αθεγεκαηηθά έλαληη ησλ κε αθεγεκαηηθψλ 

ζέκαηα» («narrative versus non-narrative concerns»), ηηο «εμσηεξηθέο έλαληη ησλ 

θαηαζηαζηαθά εμαξησκέλσλ αλαθνξέο» («explicit versus situation-dependent 

references»), ηηο «αλνηθηέο/δεκφζηεο εθθξάζεηο πεηζνχο» («overt expressions of 

persuasion»), ηελ «αθεξεκέλε έλαληη ηεο κε αθεξεκέλεο πιεξνθνξία» («abstract 

versus non-abstract information») θαη ηελ «ειεθηξνληθή πιεξνθνξηαθή επεμεξγαζία» 

(«on-line informational elaboration»)
168

. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν Biber πξνζθέξεη έλα 

κνληέιν αληηπαξαβνιήο ησλ δηαθφξσλ θεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ θαη δηαζηάζεσλ, νη νπνίνη/εο ζεκειηψλνληαη ζε γισζζηθνχο άμνλεο, ππφ κία 

«αληίζηξνθε», ζπγθξηηηθά κε άιιεο παξεκθεξείο πξνζπάζεηεο, νπηηθή. Αληί, δειαδή, λα 

πξνζεγγίζεη έλα θείκελν, αμηνινγψληαο πξψηα ην ζθνπφ ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

αλαδεηψληαο, ζηε ζπλέρεηα, ηα ηδηαίηεξα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ, 

αξρίδεη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γξακκαηηθή ηνπ, ηα 

νπνία είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή, 

έηζη, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην «πνηα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία» ππάξρνπλ ζε έλα 

θείκελν, επηδηψθνληαο λα δηθαηνινγήζεη ηελ χπαξμή ηνπο (λα εμεγήζεη, δειαδή, ην 

«γηαηί» ππάξρνπλ) θαη πξνρσξεί ζε αλάιπζε ε νπνία πιεξνί ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο
169

. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή, θαηά θάπνην ηξφπν, ζέζε 
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Σξεηο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο νκάδεο παξαγφλησλ δηαθνξνπνηνχλ εηδηθά ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηα 

πξνθνξηθά θαη ηα γξαπηά θείκελα: ε «ππνθεηκεληθή έλαληη ηεο πιεξνθνξηαθήο παξαγσγή», νη «εμσηεξηθέο 

έλαληη ησλ θαηαζηαζηαθά εμαξησκέλσλ αλαθνξέο» θαη ε «αθεξεκέλε έλαληη ηεο κε αθεξεκέλεο, 

πιεξνθνξία».  

169
Ζ αλάιπζε πνπ πξνηείλεη ν Biber (1988) πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κίαο δνκεκέλεο δηαδηθαζίαο νθηψ (8) 

ζηαδίσλ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή θαη βαζίδεηαη ζε γισζζηθέο κεηαβιεηέο, ζην κηθξνεπίπεδν ηεο 

ιέμεο (ζε θαηεγνξίεο, δειαδή, φπσο είλαη νη δεπηεξνπξφζσπεο αλησλπκίεο, ηα ηνπηθά επηξξήκαηα, ηα 

ξήκαηα δξάζεο θ.ν.θ.) αιιά θαη ζε γξακκαηηθά άιια ζηνηρεία (φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη 

δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, ηα βνεζεηηθά ξήκαηα θηι.). Ζ ζεηηθή (+) θαη ε αξλεηηθή (-) ζχλδεζε έθαζηεο 

δηάζηαζεο θεηκεληθψλ ηχπσλ κε ηηο ζαθψο νξηζκέλεο γισζζηθέο κεηαβιεηέο ζπκβάιιεη θαη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ εμσγισζζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηάζηαζε ε νπνία απνθαιείηαη 

«ππνθεηκεληθή έλαληη πιεξνθνξηαθήο παξαγσγή» ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε ρξήζε ξεκάησλ, αλησλπκηψλ, 

επηξξεκάησλ θαη επηθσλεκάησλ θαη αξλεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηαζηηθψλ, πξνζέζεσλ θαη επηζέησλ. Μέζσ 

ηεο αλάιπζεο απηήο, δηαγλψλεηαη ε χπαξμε δχν παξακέηξσλ επηθνηλσλίαο: o ζθνπφο ηνπ πνκπνχ 

(πξνζσπηθφο ή πιεξνθνξηαθφο) θαη νη ζπλζήθεο παξαγσγήο ιφγνπ (απζεληηθέο/δηαδξαζηηθέο ή 

«πξνζεγκέλεο»/ηππηθέο) (Biber, 1988, ζ. 108). Ο Biber έρεη, ζηε ζπλέρεηα, πξνρσξήζεη ζε 

ζπκπιεξσκαηηθέο, ή εληζρπηηθέο ή βειηησηηθέο, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ πξφηαζε, εξγαζίεο. Όπσο 

δηεπθξηλίδεη ζε κεηέπεηηα δεκνζίεπζή ηνπ (Biber, 1995), ζηελ νκάδα παξαγφλησλ πνπ δειψλνπλ 

«ππνθεηκεληθή έλαληη πιεξνθνξηαθήο παξαγσγή» εληνπίδεηαη κεγάινο αξηζκφο ζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

δειψλνπλ άκεζε δηεπίδξαζε, εζηίαζε ζε δεδνκέλε πεξίζηαζε θαη πξνζσπηθή έθθξαζε ζηάζεσλ θαη 
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ηνπ Nunan (1992, 1993) φηη ν επηθνηλσληαθφο ζθνπφο αληαλαθιάηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο γισζζηθήο δνκήο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, ηα νπνία αμηνπνηνχληαη θαη 

ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη, θάζε 

επηθνηλσληαθφ γεγνλφο (ή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα) κεηαηξέπεηαη ζε θεηκεληθφ ηχπν κε 

δηαθξηηά ιεμηθνγξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Δπηρεηξψληαο κία νιηζηηθή ζεψξεζε, αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο 

ησλ θεηκεληθψλ επηπέδσλ, πξνβάιιεηαη, θαηαξρήλ, ε άπνςε ηνπ Hodge (1990, ζ. 22) φηη 

ηα θεηκεληθά είδε είλαη ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ θαη νη 

θεηκεληθνί ηχπνη κέζν πξαγκάησζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε είλαη 

αξθεηά ρξήζηκε, γηαηί, ελψ πηζηνπνηεί ηελ άξξεθηε ζρέζε εηδψλ θαη ηχπσλ θεηκέλνπ, 

ηαπηφρξνλα δηθαηνινγεί ηνλ ππάξρνληα βαζκφ δπζθνιίαο γηα κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε, φρη 

κφλν απφ ακχεηνπο ζην ζέκα αιιά θαη απφ γισζζνιφγνπο
170

.  

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε πξψηε έλλνηα ζρεηίδεηαη κε «εμσηεξηθά» /κε γισζζηθά θξηηήξηα, φπσο 

είλαη: α) ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ θαη β) ε επηθνηλσληαθή δξάζε πνπ, δηεπξπλφκελε, 

εκπιέθεη θαη άιια ζηνηρεία (π.ρ. ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα). Ζ δεχηεξε 

έλλνηα, αληίζεηα, αθνξά ηα «εζσηεξηθά»/γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θεηκέλνπ, ηα 

ιεμηθνγξακκαηηθά, δειαδή, ζηνηρεία ηνπ, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηε βάζε ησλ 

                                                                                                                                                 
ζπλαηζζεκάησλ θαη ιηγφηεξνο αξηζκφο αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ γεληθνπνηνχλ θαη αληηθεηκεληθνπνηνχλ 

θαηαζηάζεηο (Biber, 1995, ζ. 143). Άιινη, επίζεο, κειεηεηέο, αθνινπζψληαο ηελ «πξφηππε εξγαζία» ηνπ 

Βiber, πεξηιακβάλνπλ ζηελ θεηκεληθή αλάιπζε δνκέο πνπ αθνξνχλ, πέξα απφ ην επίπεδν ιέμεο, θαη ην 

πξνηαζηαθφ, ην παξαγξαθηθφ θαη ην θεηκεληθφ επίπεδν (Louwerse, McCarthy, McNamara & Graesser, 

2004). Έηζη, παξά ηε γεληθή απνδνρή ηεο νπνίαο ηπγράλεη ε πξφηαζε ηνπ Biber, ε επηζήκαλζε αδπλακηψλ 

θαη πεξηνξηζκψλ είλαη αλακελφκελν γεγνλφο. Γηα παξάδεηγκα, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

θεηκεληθψλ ηχπσλ ζεσξείηαη «a priori» δεδνκέλνο, ρσξίο επαξθή ηεθκεξίσζε. Χζηφζν, ε πξφηαζε απηή 

ζπληζηά κία απνηειεζκαηηθή βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεηκέλσλ, κε πξννπηηθέο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο. χκθσλα κε ηνλ Hoey [1997, βι. Tribble (2000)], απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο: «Πνηεο 

ιέμεηο ‘θπξηαξρνχλ’;», «Πνηνπ ιεθηηθνχ ζπλφινπ είλαη κέξνο ε ιέμε:», «Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ιέμεο κε 

επηκέξνπο λνήκαηα, δνκέο, ή ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ;» απνηεινχλ έλα πιαίζην πξαθηηθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ιεμηινγίνπ, αλάινγα κε ην θείκελν θαη ην ζπγθείκελν.  

170
Παξάιιεια, ε άπνςε απηή ηνπ Hodge (1990) θιίλεη πξνο ηελ άπνςε ηνπ Biber (1988) φηη νη έλλνηεο 

«είδε θεηκέλνπ» θαη «ηχπνη θεηκέλνπ» κπνξεί (θαη πξέπεη) λα είλαη δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο (βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ). Σαπηφρξνλα, εληζρχεη έκκεζα ηε ζέζε ησλ Knapp & Watkins (1994) 

αλαθνξηθά κε ηα είδε θεηκέλνπ (σο δηαδηθαζίεο) θαη ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο (σο πξντφληα), ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο.  
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θαηεγνξηψλ θάζε θεηκεληθνχ ηχπνπ θαη, ζπλεπψο, εμαηξνχληαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο [βι. Biber (1988, ζ. 70, 1989)] θαη Πεγέο: Expert Advisory Group on 

Language Engineering Standards (EAGLES), 1996]. Οη Atkins, Clear & Ostler (1992, ζ. 

5) ππνζηεξίδνπλ, ζρεηηθά, φηη ε πξσηνγελήο ηαμηλφκεζε ελφο θεηκέλνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

βάζεη ησλ φπνησλ εμσηεξηθψλ ελδείμεσλ ππάξρνπλ, αθνχ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, νη 

εζσηεξηθέο παξάκεηξνη δε ζπλδένπλ, θαη’ αλάγθελ ή άκεζα, ηνπιάρηζηνλ, ηε γιψζζα κε 

ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο νχηε παξέρνπλ (θαη’ αλάγθελ ή άκεζα, ελλνείηαη) 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε [βι. επίζεο Πεγέο: Expert Advisory Group on 

Language Engineering Standards (EAGLES), 1996, ζ. 7].  

Φαίλεηαη, εληέιεη, φηη ν φξνο «θεηκεληθφ είδνο» είλαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

ζπγγελήο κε ηε γισζζηθή ρξήζε, ελψ ν φξνο «θεηκεληθφο ηχπνο» ζπλπθαίλεηαη κε ηε 

γισζζηθή δνκή (Biber, 1988, ζ. 170). Ζ παξαπάλσ δηάθξηζε θεηκεληθνχ είδνπο θαη 

θεηκεληθνχ ηχπνπ επηηξέπεη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη, ζεσξεηηθά, δχν θείκελα 

κπνξεί λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηχπν θεηκέλνπ παξ’ φιν πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

είδε θεηκέλνπ, επεηδή παξνπζηάδνπλ θνηλέο γισζζηθέο θφξκεο, γξακκαηηθέο, δειαδή, 

δνκέο. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξηγξαθή ελφο γεγνλφηνο θαη ε αθήγεζε κίαο πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο, ππφ ηελ νπηηθή ηνπ παξαηεξεηή, πνπ ζπληζηνχλ δχν δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο 

θεηκεληθά είδε, είλαη δπλαηφ λα πξαγκαησζνχλ κέζσ ελφο δεκνζηνγξαθηθνχ άξζξνπ ή 

ελφο ινγνηερληθνχ απνζπάζκαηνο, πνπ επέρνπλ ηε ζέζε ηχπσλ θεηκέλνπ κε 

ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά (ρξεζηκνπνηνχλ, γηα παξάδεηγκα, παξειζνληηθφ 

ρξφλν). Παξάιιεια, κπνξεί λα ζπκβεί δχν θείκελα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην θεηκεληθφ είδνο 

λα ιεθηηθνπνηεζνχλ κέζσ αλφκνησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, ζηνπο νπνίνπο δηαθξίλνληαη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γισζζηθά ζηνηρεία [φπσο, π.ρ.. ηζρχεη ζηελ αθεγεκαηηθή 

βησκαηηθή αλαδηήγεζε, φπνπ επηζεκαίλνληαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ζην ρξφλν θαη ε 

πξσηνπξφζσπε ξεκαηηθή ρξήζε, ελψ ζηε βηνγξαθηθή αθήγεζε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία-θιεηδηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηo ρσξνρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ρξήζε 

ηξίηνπ (ζπγθεθξηκέλνπ) πξνζψπνπ]. Ο ξφινο ηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ, άξα, επηζεκαίλεηαη 

ζηε γισζζηθή δηεξεχλεζε εληφο θαη δηακέζνπ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ («within and across 

genres»). Δληφο, ινηπφλ, ελφο θεηκεληθνχ είδνπο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνηθίινη θεηκεληθνί 
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ηχπνη θαη δηακέζνπ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη δπλαηφ λα επηζεκαίλεηαη έλαο θαη 

κφλν θεηκεληθφο ηχπνο (Biber, 1989, ζ. 6)
171

.  

Γηάθνξνη ζεσξεηηθνί, ζε κία πξνζπάζεηα λα νξίζνπλ ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο κε 

δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκν ηξφπν, αλαθέξνληαη πξψηα ζηηο ηαμηλνκίεο ησλ εηδψλ θεηκέλνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχλ ζε επαλαηαμηλφκεζή ηνπο (νπζηαζηηθά, δειαδή, πξνρσξνχλ 

ζε ηππνιφγεζή ηνπο). Ο Collerson (1988), γηα παξάδεηγκα, κηιά γηα ηα «πξσηαξρηθά είδε 

θεηκέλνπ» («early genres») θαη ηνπο θεηκεληθνχο ηνπο ηχπνπο: πηλαθίδεο, 

παξαηεξήζεηο/ζρφιηα, αλαδηήγεζε θαη αθεγήζεηο («labels, observational comment, 

recount, and narratives»). Παξάιιεια, κηιά γηα ηα πξαγκαηνινγηθά είδε θεηκέλνπ 

(«factual genres») θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο θεηκέλνπ: δηαδηθαζηηθά θείκελα, 

αλαθνξέο, εμεγήζεηο θαη επηρεηξήκαηα ή έθζεζε/επεμήγεζε («procedural, reports, 

explanations, and arguements or exposition»). Ο Wing Jan (1991) ηαμηλνκεί ηα θεηκεληθά 

είδε ζε πξαγκαηνινγηθά («factual genre») θαη ηα αλαιχεη ζε ηχπνπο πνπ αλαινγνχλ ζε 

αλαθνξέο, εμεγήζεηο, δηαδηθαζηηθά, θείκελα πεηζνχο, ζπλεληεχμεηο, έξεπλεο, πεξηγξαθέο, 

βηνγξαθίεο, αλαδηεγήζεηο, θαη αθεγεκαηηθά («reports, explanations, procedures, 

persuasive writing, interviews, surveys, descriptions, biographies, recounts and narrative 

information»). Ζ δεχηεξε ηαμηλνκία εηδψλ θεηκέλνπ πνπ δηαθξίλεη είλαη ηα θαληαζηηθά 

                                                 

171
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνπ Biber ζπδεηείηαη ζην επηζηεκνληθφ επίπεδν ηεο θεηκελνγισζζνινγίαο, 

παξ’ φιν πνπ ε δηάθξηζε ησλ δχν ππφ ζπδήηεζε ελλνηψλ, φπσο δειψζεθε ήδε επαλεηιεκκέλα, θαη αξθεηά 

εκθαληηθά, δε ζεσξείηαη παλάθεηα. Έλαληη, βέβαηα, ησλ ζέζεσλ ηνπ Biber πεξί θεηκεληθνχ είδνπο θαη 

θεηκεληθνχ ηχπνπ, έρνπλ αλαπηπρζεί άιιεο κεξηθψο, ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξνπνηεκέλεο. Οη Hammond, Burns, 

Joyce, Brosnan & Gerot (1992) θαη Paltridge (1996), γηα παξάδεηγκα, αλ θαη θαηλνκεληθά θηλνχληαη πξνο 

ηελ ίδηα, κε ηνλ Biber, θαηεχζπλζε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «θεηκεληθφο ηχπνο» δε βαζίδνληαη ζην 

επηθαλεηαθφ επίπεδν ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ (ή ζπληαθηηθψλ) ζηνηρείσλ ηνπ, αιιά ζηξέθνληαη ζε 

θεηκεληθέο δνκέο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηε ινγηθή δηάθξηζεο θεηκεληθνχ είδνπο θαη θεηκεληθνχ ηχπνπ, πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Ζ πιήξεο ηαχηηζε απφςεσλ, αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα ή θαη άιια 

παξεκθεξή ζέκαηα, δελ είλαη απιή ππφζεζε. Πξνηεξαηφηεηα, σζηφζν, θαίλεηαη λα έρεη ε ζπλέπεηα ζηνλ 

ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ/ο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ «ζπλππάξρνπλ» γηα ζεσξεηηθνχο ιφγνπο θαη, 

πξσηίζησο, γηα πξαθηηθνχο δηδαθηηθνχο ιφγνπο. Σε ζηηγκή, βέβαηα, πνπ αθφκα θαη επηζηήκνλεο 

(γισζζνιφγνη) θαίλεηαη λα κελ αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ην ζέκα απηφ, ζα κπνξνχζε θαλείο εχινγα λα 

δηεξσηεζεί πνηα κπνξεί λα είλαη ε αμία ή ε ζεκαζία ηνπ «απφιπηνπ» θαζνξηζκνχ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο 

θαη ηχπνπ (Lee, 2001). 
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(«fictional genre»), πνπ ηα αλαιχεη ζε παξαδνζηαθά θαη ζχγρξνλα κνληέξλα θείκελα 

(«traditional fiction and contemporary modern fiction»)
172

. 

            2.8.1.1.2.4  πκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε εηδηθώλ «θεηκελνθεληξηθώλ» ελλνηώλ                   

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ, πνπ θαηέρνπλ 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πξννξγάλσζε κίαο θεηκελνθεληξηθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, 

θαίλεηαη φηη είλαη ρξήζηκν γηα ην δηδάζθνληα λα αληηιεθζεί φηη έλα θείκελν 

πξνζεγγίδεηαη πνιπδηάζηαηα. Ο πξψηνο άμνλαο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα είλαη ν ζθνπφο ή 

ε ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, ν δεχηεξνο άμνλαο ην ζέκα ή ην αληηθείκελν θαη ν ηξίηνο ε 

γισζζηθή κνξθή ή δνκή ηνπ. Οη δχν πξψηνη άμνλεο θαιχπηνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη 

θνηλσληθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ θαη, αληαπνθξίλνκελνη ζηνπο φξνπο θαη θαλφλεο ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηειεπηαίν άμνλα, 

απνηεινχλ ηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ ίδηνπ ζπλερνχο, φπνπ εληάζζεηαη ην θείκελν. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζην ζπλερέο απηφ εμεηάδεηαη ην είδνο ιφγνπ θαη ην είδνο θεηκέλνπ, σο επίπεδα 

φπνπ κπνξεί λα εκπίπηεη έλαο θεηκεληθφο ηχπνο. Τπφ ηα δεδνκέλα πνπ νη ζρεηηθέο 
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H ππάξρνπζα ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηνλ φξν «θεηκεληθφο ηχπνο», παξά 

κφλν, πεξηζηαζηαθά θαη ρσξίο ηδηαίηεξε ζπδήηεζε ή ζρνιηαζκφ (βι. ελδεθηηθά Αδαιφγινπ, 2001
.
 

Κσζηνχιε, 2000
γ. 

Σδηψθα-Δπαγγέινπ, 2006). Ο Μαηζαγγνχξαο (2006) ηνπνζεηείηαη ζπγθεθξηκέλα επί ηνπ 

ζέκαηνο θαη, βαζηδφκελνο ζε ζπλαθή έξγα [βι. ελδεηθηηθά Lewis & Wray (1995)], αλαθέξεηαη, φπσο ήδε 

θαηαγξάθεθε, ζην αθεγεκαηηθφ θαη κε αθεγεκαηηθφ είδνο ιφγνπ θαη πεξηγξάθεη ηελ αθφινπζε 

«ηαμηλνκία» θεηκεληθψλ ηχπσλ: θείκελα ηζηνξηθήο αλαδηήγεζεο («recount texts»), αθεγεκαηηθά θείκελα 

(«narrative texts»), εθζεηηθά θείκελα («reports»), θείκελα ζπγθξηηηθήο πεξηγξαθήο («compare and contrast 

texts»), δηαδηθαζηηθά θείκελα («procedural texts»), επεμεγεκαηηθά θείκελα («explanation texts»), 

αηηηνθξαηηθήο αλάιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ («problem-solution texts»), θείκελα πεηζνχο, 

(«persuasion texts») θαη θείκελα δηαιφγνπ («discussion  texts»). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηγξαθή απηή 

γίλεηαη βάζεη, θπξίσο, ηνπ ππεξδνκηθνχ ζρήκαηνο, ππφ ηε γεληθή ζεψξεζε φηη έλα θείκελν ελζσκαηψλεη 

ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, έηζη ψζηε λα 

απηνδηακνξθψλεηαη ζε ππεξπξνηαζηαθφ εθθψλεκα. (Γηα παξάδεηγκα, ε πεξηγξαθή ησλ θεηκέλσλ ηζηνξηθήο 

αλαδηήγεζεο γίλεηαη βάζε ηνπ ζρήκαηνο: ρσξνρξνληθφ πιαίζην, ρξνληθή παξάζεζε γεγνλφησλ, 

ζρνιηαζηηθή θαηαθιείδα, ε πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηηθψλ θεηκέλσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ ζρήκαηνο: δήισζε 

δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο, παξάζεζε βεκάησλ κε ρξνληθή αιιεινπρία θαη επεμεγεκαηηθά ζρφιηα, 

θξηηήξηα επηηέιεζεο δηαδηθαζίαο θαη ζρνιηαζηηθή θαηαθιείδα θ.ν.θ.). Γηα ζθνπνχο πξαθηηθήο ρξήζεο ηνπ 

φξνπ, ππνζηεξίδεηαη φηη ν ηχπνο θεηκέλνπ είλαη κέζν πξαγκάησζεο ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη σο 

ηέηνην ζεσξείηαη ην ινγνηερληθφ θείκελν, ην δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν θηι. [βι. Ηνξδαλίδνπ (2006) θαη 

Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ (ππφ δεκνζίεπζε)]. Ζ επίζεκε ζέζε ησλ αξκνδίσλ, γηα ηελ πξφζθαηε  

γισζζηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, είλαη φηη ζθφπηκα απνθεχγεηαη «ζην πξψηκν ζηάδην ηνπ δεκνηηθνχ 

ε δηάθξηζε ηνπ ιφγνπ (σο δηαδηθαζίαο) απφ ην θείκελν (σο πξντφλ)», έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί, ε 

κεηαγιψζζα ηεο δηδαθηηθήο ηνπ δεκνηηθνχ ζηε ρξήζε ησλ φξσλ αλαθνξηθόο ιόγνο θαη θαηεπζπληηθόο 

ιόγνο θαη λα απνθεπρζεί ε πηζαλή ζχγρπζε ηνπ ιφγνπ κε ην θεηκεληθφ είδνο ή ηνλ θεηκεληθφ ηχπν 

(Παπαξίδνο, 2005). Έηζη, ην λέν ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα πεξηνξίδεηαη λα δειψζεη 

απιψο φηη «νη εηδηθφηεξνη θεηκεληθνί ηχπνη δηδάζθνληαη αλάινγα κε ηα γλσξίζκαηά ηνπο» (Πεγή: 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002
α
, ζ. 55). 
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ζπδεηήζεηο αλαδεηθλχνπλ, πξνθχπηεη φηη ε φπνηα κνλνδηάζηαηε θεηκεληθή πξνζέγγηζε 

είλαη αλεπαξθήο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα θαηαλνεζεί φηη νη θαηεγνξίεο ησλ εηδψλ ιφγνπ είλαη 

δηεπξπκέλα καθξνδνκηθά πεδία πνπ δειψλνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 

θεηκέλνπ. Οη ηαμηλνκίεο ησλ εηδψλ θεηκέλνπ (θεηκελνηαμηλνκίεο) ππάγνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ εηδψλ ιφγνπ. Καζψο ηα είδε θεηκέλνπ αθνξνχλ ην ζέκα ή ην αληηθείκελν 

ελφο θεηκέλνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην αλαπαξηζηνχλ, εγγξάθνπλ αλάινγα ππεξδνκηθά 

ζρήκαηα, φπνπ πεξηέρνληαη δεδνκέλεο ζπκβάζεηο αιιά θαη έλλνηεο, φπσο θαη λνήκαηα, 

απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Οη ππνηαμηλνκίεο (θαηεγνξίεο-αληηθείκελα) ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

είλαη άκεζα πξνθχπηνπζεο κνξθέο απφ ηηο ηζρπξέο ππεξδνκέο. Οη ηππνινγίεο ησλ 

θεηκεληθψλ ηχπσλ νξίδνληαη απφ ηα γισζζηθά ή γξακκαηηθά κέζα πνπ αμηνπνηνχληαη γηα 

ηελ επηηέιεζε κίαο δεδνκέλεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη Guenthner & Knonblauch 

[1995, βι. θαη Paltridge (1997, ζ. 22)], αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη έλα θείκελν 

δνκείηαη ζε ηξία επίπεδα, ηα νπνία ηεξαξρνχληαη απφ ην «θαηψηεξν» πξνο ην «αλψηεξν», 

σο εμήο: επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ή επίπεδν ιεθηηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

(«internal structure»), επίπεδν ηεο πεξηζηαζηαθήο δνκήο ή επίπεδν ησλ ζπγθεηκεληθψλ 

ζηνηρείσλ («situative structure») θαη επίπεδν ηεο εμσηεξηθήο δνκήο ή επίπεδν 

ιεηηνπξγηψλ θαη αληηθεηκέλνπ αλαθνξάο («external structure»). 

 Γεληθφο άμνλαο ηεο πξνδηδαθηηθήο θεηκελνθεληξηθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη 

ε αλάδεημε ησλ εηδψλ θεηκέλνπ σο δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δφκεζε θεηκέλσλ, ηα 

νπνία δηαθξίλνληαη (ή παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο) αλαθνξηθά κε ηε δνκή, ηα γλσζηηθά 

εξγαιεία θαη ηε γξακκαηηθή. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε ζπλαπνηεινχλ ηελ θνηλή επηδίσμε γηα πξνζδηνξηζκφ θαη επεμήγεζε ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηνπ ηξφπνπ δνκήο θαη νξγάλσζεο έθαζηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηεο 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία επηηειείηαη, κέζσ απηνχ (Hyland, 

2002
α
, 2002

γ
)
173
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Ηδηαίηεξα ξεαιηζηηθή θαη βηψζηκε είλαη, επίζεο, ε πξφηαζε ησλ Μc Carthy & Carter (1994, ζ. 33) φηη, 

αληί γηα ην είδνο θεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα, ηεο αλαθνξάο («genre of report») είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «αλαθνξέο» («reports») ή «δξαζηεξηφηεηα ηεο αλαθνξάο» («activity of 

reporting»). Πξφθεηηαη γηα κία πξφηαζε ε νπνία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληνο 
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Βάζεη ηνπ έξγνπ ηνπ Halliday (1985
α
) θαη ζρεηηθψλ ππνέξγσλ (βι. ελδεηθηηθά 

Eggins, 1994
. 

Halliday & Hasan, 1989
.
 Halliday & Martin,1993

. 
Hasan, 1985

. 
Martin, 

1989
α
, 1992), ηδηαίηεξε δηδαθηηθή ζεκαζία θαη έκθαζε κπνξεί λα απνδνζεί ζηε 

ζρεκαηηθή δνκή («schematic structure»)
174

 νξγάλσζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο απηή 

εμειίζζεηαη σο θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη θαηαιήγεη ζε αληίζηνηρε (πξντνχζα) 

θαηαζθεπή. Σν νξγαλσηηθφ ζρήκα δφκεζεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί, επηκεξηζκέλν ζε ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ζηάδηα, ηα νπνία θαη 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Οη ζρεκαηηθέο δνκέο 

πνηθίιινπλ απφ θείκελν ζε θείκελν (αθφκα θαη αλάκεζα ζε δχν θείκελα πνπ 

εμειίζζνληαη ή πξνθχπηνπλ ζε ίδηα ζπγθείκελα), αλάινγα κε ην πνηα θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ζθφπηκν θαη είλαη ρξήζηκν λα ιάβεη ρψξα θάζε θνξά. Οη 

ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο απνηεινχλ κέξνο απηήο ηεο πνηθηιίαο (βι. Chistie, 1991, 

1994
.
 Martin & Peters, 1985

.
 Rothery, 1989), αιιά θαη έλδεημε γξακκαηηζκνχ, έλλνηα, ε 

νπνία αλαιχεηαη ακέζσο παξαθάησ. 

2.8.1.1.3  Γξακκαηηζκόο
175

 θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε: 

                                                                                                                                                 
λα αζρνιεζεί κε ηελ πνηθηιία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ρσξίο ζχγρπζε, ρεηξηδφκελνο 

ιεηηνπξγηθά ηελ φπνηα θαηεγνξηνπνίεζε, ηαμηλφκεζε ή/θαη ηππνιφγεζε ησλ θεηκεληθψλ επηπέδσλ. 

χκθσλα κε ηε ινγηθή πνπ δηέπεη ηελ πξφηαζε απηή, ηα θχξηα θεηκεληθά είδε ζπρλά ζπκπιέθνληαη θαη 

δηακνξθψλνπλ κεηθηά ή πβξηδηθά είδε θεηκέλνπ. Δπεηδή αθελφο ηα είδε θεηκέλνπ, φπσο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αληαλαθινχλ ηελ «πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θεηκεληθνχ θφζκνπ» («reality of textual 

world»), ζπλαξηήζεη ηνπ ζπγθείκελνπ, δελ κπνξεί λα είλαη απνιχησο ακεηάβιεηα, κνλνιηζηθά ή ακηγή, 

θαη, αθεηέξνπ, ε θεηκεληθή αλάιπζε βάζεη κφλν γισζζηθψλ ζηνηρείσλ είλαη κάιινλ πεξηνξηζηηθή, ν 

δηδάζθσλ απνδέρεηαη επθνιφηεξα ηελ χπαξμε γεληθψλ θεηκεληθψλ πξσηνηχπσλ («textual prototypes»). Σα 

θεηκεληθά πξσηφηππα επηηξέπνπλ κία ζαθή αλαγλψξηζε ηεο εηδνινγηθήο θαη ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο δνκήο, 

φπσο θαη ηνπ επηπέδνπ χθνπο πνηθίισλ θεηκέλσλ (Μc Carthy & Carter, 1994, ζ. 32-38). 

 
174

Ζ έλλνηα «ζρεκαηηθή δνκή» εμεηάδεηαη θαη απφ ηε γλσζηηθή νπηηθή, παξάιιεια κε ηελ 

θεηκελνγισζζνινγηθή νπηηθή, ζε ελφηεηα πνπ αθνινπζεί θαη αθνξά ηηο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο.  

175
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν φξνο «γξακκαηηζκφο», πνπ ζηελ ειιεληθή έρεη απνδνζεί θαη σο «εγγξακκαηνζχλε» 

θαη «εγγξακκαηηζκφο», φρη κφλν δηαζέηεη κεγαιχηεξν ελλνηνινγηθφ εχξνο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ φξν 

«αιθαβεηηζκφο», αιιά, θαη δηαθιαδηθφ ραξαθηήξα (σο πξνο ηα εηδηθά αληηθείκελα ζηα νπνία αλαθέξεηαη), 

γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ αθξηβή νξηνζέηεζή ηνπ. Οπσζδήπνηε, φκσο, δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα δειψζεη 

απιψο ηθαλφηεηα γηα αλάγλσζε, γξαθή θαη ρξήζε γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο. Αληίζεηα, πξνζιακβάλεη 

πνηθηιία εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ, κε θξηηήξην ηε ζπλερή δηεχξπλζή ηνπ ζε λέα αληηθείκελα ή πεδία, φπσο 

είλαη ε πξνθνξηθφηεηα (Ong, 1982), ε εηθφλα (Kress & VanLeeuwen, 1996) θαη ε ηερλνινγία (Tuman 

1992). Δπηπιένλ, νξίδεηαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο, βάζεη, δειαδή, ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Halliday & 

Martin, 1993), ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ (Bourdieu, 1991), ηεο εθπαίδεπζεο [Fairclough (1989, 1992
α
, 

1992
β
) θαη Lemke (1995)], ησλ ξεηνξηθψλ ζπνπδψλ (Bizzell, 1992), ησλ επηθνηλσληαθψλ θιάδσλ (Ong, 

1982), ησλ γισζζηθψλ πξνγξακκάησλ (Gee, 1996) θ.ά. Ζ απνδνρή ηεο χπαξμεο θαη ε κειέηε ηνπ 
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ηελ παξνχζα δηαηξηβή ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ζεκαληηθή ηφζν σο 

δηαθξηηνχ πεδίνπ γισζζηθήο θαη επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ηφζν θαη σο παξάγνληα 

ζηελά ζρεηηδφκελνπ κε ηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή ζεσξία, ν νπνίνο θαη είλαη δηδαθηηθά 

πξνζεγγίζηκνο. Καη’ αλαινγία, βέβαηα, πξνο ηηο θχξηεο πξνζεγγίζεηο ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο γξακκαηηθήο, νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ηξεηο: ε 

γξακκαηηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νιηζηηθή-δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε θαη ε, ππφ 

ζπδήηεζε, θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε [βι. θαη Μαηζαγγνχξαο (2006, 2007
α
)]. 

Πξνθαλψο, ε δηάθξηζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηε θχζε, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο θαη 

ηνλ εθάζηνηε ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα 

κε ηελ αλάινγε παξνπζίαζε πνπ επηρεηξήζεθε ζε ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή θαη, 

επξχηεξα, ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζε πξνγελέζηεξα ππνθεθάιαηα, είλαη ε πιένλ 

ζπληεξεηηθή θαη, νπζηαζηηθά, αζχκβαηε κε ηηο δχν άιιεο, πνπ αθνινχζεζαλ ρξνληθά. 

Μεξηθψο, ηνπιάρηζηνλ, αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο θαίλεηαη λα είλαη θαη νη δχν λεφηεξεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε γξακκαηηθνθεληξηθή, πξνζεγγίζεηο. Ζ αληίιεςε πνπ θαίλεηαη λα 

επηθξαηεί ζήκεξα είλαη φηη ν γξακκαηηζκφο κπνξεί λα δηδαρζεί, λα αλαιάβεη θνηλσληθφ 

ξφιν θαη λα επηδηψμεη κε επηηπρία ζπλαθείο ζηφρνπο, κφλν ζην γισζζνδηδαθηηθφ πιαίζην 

ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή εξκελεχεη ην γξακκαηηζκφ σο 

ηθαλφηεηα ρξήζεο γισζζηθψλ θαη κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαηά ηξφπν 

                                                                                                                                                 
επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ, ηνπ ηερλνινγηθνχ ή ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ θηι. είλαη πιένλ γεγνλφο. Ζ 

παξνχζα ζπδήηεζε, σζηφζν, αλαθέξεηαη ζην γισζζηθφ γξακκαηηζκφ, ην ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ, ηνλ 

θνηλσληθφ γξακκαηηζκφ θαη ηνλ θξηηηθφ-ιεηηνπξγηθφ γξακκαηηζκφ, έλλνηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

ακεζφηεξα κε ηελ φιε ζεκαηνινγία, ηελ πξνβιεκαηηθή θαη, θπξίσο, ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο 

δηαηξηβήο. Σν έξγν, εμάιινπ, ηνπ Fairclough (1989, 1992
α
, 1992

β
) ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ 

«θεηκεληθά πξνζαλαηνιηζκέλε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ» [«textually oriented discourse analysis» (TODA)], 

παξνπζηάδεη εμίζνπ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο εμεηάδεη ηε ζρέζε αιιά θαη ηε δπλακηθή ηεο γιψζζαο, 

φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο. εκεηψλεηαη, επηπξφζζεηα, φηη ν εηδηθφο φξνο 

«αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο» αθνξά ηε ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζε 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δπίζεο 

ζεκεηψλεηαη φηη ζήκεξα ν γξακκαηηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο δπλακηθή έλλνηα (Hull & Schultz, 2002
. 
New 

London Group, 1996
.
 Street, 2003), κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «γξακκαηηζκνί» 

(«literacies») θαη «πνιπγξακκαηηζκνί («multiliteracies»), γηα λα θαηαδείμνπλ: α) ηε γισζζηθή, ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη ηελ ηζηνξηθή πνηθηιία πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη θαη β) ηα πνηθίια κέζα (ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο) θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε κία πνιπηξνπηθή 

επηθνηλσλία, αληίζηνηρα [Cope & Kalantzis, 2000
.
 Kalantzis & Cope, 1999

.
 Kress, 1998, 2003

.
 Kress & 

VanLeeuwen, 1996, βι. επίζεο Υαηδεζαββίδεο (2003, 2005) θαη Υαηδεζαββίδεο & Γαδάλε (2005)]. 

. 
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απηόλνκν, θξηηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, γηα πξφζιεςε θαη δφκεζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ην ζπγθείκελν (θαη 

ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, εηδηθφηεξα), αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία έθαζηνπ 

θεηκέλνπ [βι. Hyland (2000, 2002
β
, 2002

γ 
) θαη Thompson (2001)]. 

Μία ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ινηπφλ, ζην πιαίζην ηεο 

ζπζηεκαηηθήο-ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο, δειψλεη, ηαπηφρξνλα, ηε γισζζηθή, ηελ 

θνηλσληθή θαη ηελ θξηηηθή-ιεηηνπξγηθή δηάζηαζή ηνπ, φζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

ρξήζε ηεο γιώζζαο, βάζεη γισζζηθψλ, θεηκεληθψλ θαη ζπγθεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ, γηα 

ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθώλ ζθνπώλ, ε νπνία ηειεί ππφ δεδνκέλεο θξηηηθήο 

αλάιπζεο θαη έρεη ιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα [βι. Halliday & Martin (1993) θαη Christie 

(1996)]. Δπνκέλσο, ε παηδαγσγηθή άπνςε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαιχπηεη ηέζζεξηο 

ζπλαθείο κεηαμχ ηνπο κνξθέο: ην γισζζηθφ γξακκαηηζκφ (σο βξαρππξφζεζκε 

γισζζνδηδαθηηθή επηδίσμε), ηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ (σο βξαρππξφζεζκε δηδαθηηθή 

επηδίσμε), ηνλ θνηλσληθφ γξακκαηηζκφ (σο κεζνπξφζεζκε επξχηεξε επηδίσμε) θαη ηνλ 

θξηηηθφ-ιεηηνπξγηθφ γξακκαηηζκφ (σο καθξνπξφζεζκε απψηεξε επηδίσμε).  

Ο γισζζηθόο γξακκαηηζκόο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επίγλσζεο θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ εηδνινγηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο θαη ησλ γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ελφο θεηκεληθνχ είδνπο ή/θαη ηχπνπ, κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη άκεζεο 

δηδαζθαιίαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξακκαηηθή κεηαγιψζζα (κε ηελ έλλνηα 

ηεο γλψζεο θαη ρξήζεο ηεο απαξαίηεηεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο). Ζ ζπλζήθε απηή 

εμππαθνχεη, θαηαξρήλ, φηη ν δηδαζθφκελνο πξέπεη λα εκπιέθεηαη ζε «δξψκελα» πνπ λα 

ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα γλσξίδεη πψο λα αλα-δνκεί έλα θείκελν γηα πνηθίινπο 

ζθνπνχο
176

. Δπνκέλσο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θνηλσληθφ, ζηνρνζεηεκέλν θαη 

ζηαδηαθφ ραξαθηήξα ησλ εηδψλ θεηκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, ν 

γισζζηθφο γξακκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα δεισζεί θαη σο «γξακκαηηζκφο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ». Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα γξακκαηηζκφ ν νπνίνο ζπλαπνηειείηαη απφ 

δεμηφηεηεο θνηλσληνγισζζηθήο θχζεσο, φπσο είλαη: α) ε θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ, ηεο 

                                                 
176

Σα «δξψκελα» απηά ζπδεηνχληαη εθηελψο ζηελ ππνελφηεηα πνπ θαιχπηεη ηηο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο  

(θεηκελνθεληξηθήο) θαηάζηαζεο θαη ζηελ ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ηελ πξαθηηθή φςε ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο.  
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θνηλσληθήο ζηφρεπζεο θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα 

θείκελν, β) ε αλαγλψξηζε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζην νπνίν απηφ ηαμηλνκείηαη, γ) ε 

έληαμή ηνπ ζην ζπγθείκελν εληφο ηνπ νπνίνπ δνκείηαη, δ) ε απνηειεζκαηηθή γξαπηή 

παξαγσγή, ζπλαξηήζεη ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαγθψλ θηι. (Christie, 1989, 

1990
. 
Cope & Kalantzis, 1993

β. 
Martin, 1997

.
 Macken-Horarik, 1998).  

Ο ζρνιηθόο γξακκαηηζκόο δηαζέηεη έλα πην γεληθφ ελλνηνινγηθφ  πεξηερφκελν θαη 

νη εκθάζεηο ηνπ θηλνχληαη, επξχηεξα, πξνο ηε δηηηή θαηεχζπλζε: α) ηεο 

θεηκελνγισζζνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (γισζζηθήο/κεηαγισζζηθήο θαη 

γλσζηηθήο/κεηαγλσζηηθήο), ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα πξφζβαζε ζηα ζρνιηθά θείκελα  

θαη β) ηεο θεηκεληθήο αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ ησλ ζρνιηθψλ θεηκέλσλ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε νξηδφκελε, απφ ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο παηδείαο θαη αγσγήο, 

ζρνιηθή επηηπρία. Ο βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ έλαληη: α) ησλ πνηθίισλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, ζην ζχλνιν ησλ νπνίσλ κπνξεί (θαη πξέπεη) λα πεξηιακβάλνληαη θαη 

θείκελα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη β) ηεο κεηαγιψζζαο, ηερληθήο θαη ζεσξεηηθήο 

κνξθήο, πνπ πεξηγξάθεη ηελ θεηκεληθή απηή πνηθηιία, θαζνξίδεη ην επίπεδν ζρνιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη, επνκέλσο, ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ηνπ, αλάινγα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο (ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θηι.) δεδνκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.   

Ο θνηλσληθόο γξακκαηηζκόο αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν θαη ην είδνο 

γξακκαηηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα νκαιή ζπκκεηνρή θαη θαηαμίσζε ζηελ θνηλσλία ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Δίλαη κία κνξθή-επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε δφκεζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλνπ 

(κνλνηξνπηθψλ ή πνιπηξνπηθψλ), βάζεη ηνπ ζπγθεηκεληθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, φπνπ ελππάξρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ νη δηάθνξνη θεηκεληθνί ηχπνη, νη νπνίνη «δηαβάδνληαη» θαη «ζπγγξάθνληαη» 

απνηειεζκαηηθά, θαη πάληνηε ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, αλ θαη 

εθφζνλ είλαη δπλαηή ε αληίζηνηρε δξάζε ζην ρψξν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ δξάζε απηή 

(ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ) ζπληζηά δηαδηθαζία πνπ ζπλπθαίλεηαη φρη 

κφλν κε θνηλσληθέο πξαθηηθέο, αιιά θαη κε κνξθέο ή δνκέο εμνπζίαο [βι. επίζεο Gee 

(1996) θαη Hasan & Williams (1996)]. Ζ αλάγθε γηα έιεγρν ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

(πθηζηάκελσλ θαη «λέσλ»), πξηλ απφ ηελ θαζαπηφ ρξήζε ηνπο, ν νπνίνο πξνζδίδεη 
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ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ζην άηνκν (Hammond & Macken-Horarik, 1999, ζ. 

529), ζπλνςίδεη ηελ θνηλσληθά αζηαζή δηάζηαζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Halliday & Martin, 

1993). Ο θνηλσληθφο γξακκαηηζκφο, κεηαβιεηφο θαη κεηεμειηζζφκελνο ζπλερψο, δίλεη 

εξείζκαηα θαη ππνδεηθλχεη πψο ε ζρνιηθή αγσγή δχλαηαη λα ζπζρεηίζεη ηε γιψζζα κε ηα 

ζπκθξαδφκελά ηεο (Martin, 1993, ζ. 116-136), κέζσ ηεο επαξθνχο γλψζεο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, ησλ ζπκβάζεσλ θαη θαλφλσλ δφκεζήο ηνπο θαη ησλ γισζζηθψλ 

επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν νξγάλσζήο ηνπο, θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.  

Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν δηδαζθφκελνο 

κπνξεί λα θξίλεη έλα θείκελν, αλάινγα κε ην ζπγθεηκεληθφ πιαίζην φπνπ εληάζζεηαη 

[Muspratt, Luke & Freebody (1997) θαη Shor (1999)]. Έηζη, ε δηδαζθαιία θηλείηαη άκεζα 

πξνο ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηα πνιηηηζκηθά ζρήκαηα, νη πεγέο άληιεζεο θαη αμηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ (Buckingham, 1998). Ζ θξηηηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ γχξσ απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ θπξίαξρσλ εηδψλ θεηκέλνπ θαη, θαη’ επέθηαζε: α) γχξσ απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ γξακκαηηζκνχ θαη β) ζε ζρέζε κε ηηο ηδενινγηθέο 

ρξήζεηο ηεο γιψζζαο, θαλεξψλεη φηη νη κνξθέο ηνπ γξακκαηηζκνχ δηακνξθψλνπλ αιιά 

θαη δηακνξθψλνληαη: α) βάζεη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη β) κέζα απφ ηδενινγηθέο ζέζεηο, 

αληίζηνηρα Οη ζέζεηο απηέο, βέβαηα, ζπλδένληαη κε κνξθέο θνηλσληθήο εμνπζίαο θαη 

ζπληζηνχλ (άηππν αιιά εκθαλέο) κέξνο ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πλαθήο, 

άξα, κε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ είλαη θαη ν ιεηηνπξγηθόο γξακκαηηζκόο ν νπνίνο, θαηά 

παξφκνην ηξφπν, επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε «θεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ επηηέιεζε 

«θεηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ», γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. 

Κνηλφ ζεκείν φισλ ησλ παξαπάλσ γξακκαηηζκψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο ηίζεηαη εγγχηεξα ησλ ζεκαηνινγηθψλ πηπρψλ ηεο 

κειέηεο απηήο, είλαη φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπο απηφ θπκαίλεηαη απφ ηε δπλακηθή ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ γηα ηε 

δφκεζε ελφο θεηκέλνπ κέρξη ηελ άζθεζε ηδενινγηθήο επηξξνήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ελφο ήδε δνκεκέλνπ θεηκέλνπ. Όπσο αλαθέξνπλ, άιισζηε, νη Freebody & Luke (1990), 

ε (γισζζνδηδαθηηθή) παιδαγυγική ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζπληζηά, ηαπηφρξνλα, κία 
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θνηλσληθή, θξηηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζεσξία γξακκαηηζκνχ, ε νπνία: α) ζεκειηψλεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο γνώζηρ ηνπ δηδαζθνκέλνπ γηα εθαξκνγή ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζρπξψλ εηδψλ ιφγνπ/θεηκέλνπ θαη β) πξνβάιιεηαη δηά ηεο ρξήζεο 

ηεο θαηάιιειεο γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο (ή κεηαγιψζζαο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ). Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο (γνώζηρ και σπήζηρ), φπσο δηαζαθελίδεηαη 

θαη ζην «Κεθάιαην Τξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο», πξνζδνθάηαη φηη κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ εμσζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
177

.  

Η νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ, αιιά θαη 

ηηο πξνδηδαθηηθέο θεηκελνθεληξηθέο αξρέο, γεληθφηεξα, θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα κία 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ δηδάζθνληνο. Η θαηάξηηζε απηή πξέπεη λα 

θαιχπηεη νξηζκέλα βαζηθά θεηκελνγισζζνινγηθά θαη γισζζνδηδαθηηθά ζέκαηα, κε 

ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία φισλ ησλ κνξθψλ θαη 

δηαζηάζεσλ ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη, θαη’ επέθηαζε, ην επηζπκεηφ 

φζν θαη πξνζδνθψκελν, αλά ειηθηαθή θαηεγνξία, επίπεδν γισζζζηθήο επάξθεηαο. Μία 

απφ ηηο θχξηεο φςεηο ηνπ ελ ιφγσ επηπέδνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδεηεζεί ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ γηα (γξαπηή) απνηειεζκαηηθή θεηκεληθή επηθνηλσλία, έηζη ψζηε ζε 

θάζε θείκελν πνπ δνκεί λα δηαπηζηψλεηαη: α) θαηάιιειε φζν θαη νξζή ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, β) χπαξμε (γισζζηθήο) ζπλνρήο θαη (λνεκαηηθήο) ζπλεθηηθφηεηαο, γ) 
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ηνλ ειιαδηθφ βηβιηνγξαθηθφ ρψξν, κε ην ζρεηηθά «λέν» φξν «γξακκαηηζκφο» αζρνινχληαη νη 

Κσζηνχιε (2000
γ
), Μπνπηνπινχζε (2000), Μεηζηθνπνχινπ (2001), Υαηδεζαββίδεο (2002β, 2003, 2005). 

θ.ά. Άκεζα ζρεηηθή, φκσο, κε ην πξφβιεκα ηεο δηαηξηβήο είλαη, φπσο αλαθέξζεθε ήδε ζην πξψην 

θεθάιαην, ε νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνπο Γαλαζζή-Αθεληάθε, Μηράιε Μπισλά, 

παλφ & Φνπληνπνχινπ (2002) θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε νξηνζέηεζε ηεο ζρέζεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη 

γξακκαηηζκνχ (ζ. 47-48). Ζ νκάδα απηή ησλ κειεηεηψλ νξίδεη, θαηαξρήλ, ην γξακκαηηζκφ σο ηθαλφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, κέζσ γισζζηθψλ 

θα κε γισζζηθψλ θεηκέλσλ. Αθνινχζσο,, πεξηνξίδεη ην ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε αλάγλσζε, ε γξαθή, ε γξακκαηηθή, ε δηαρείξηζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θηι., ελψ 

επεθηείλεη ηνλ θνηλσληθφ γξακκαηηζκφ ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

θεηκέλνπ, κνλνηξνπηθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπο. 

Με βάζε ην ζπιινγηζκφ φηη ν ζρνιηθφο γξακκαηηζκφο αληηζηνηρεί πξνο ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ν 

θνηλσληθφο γξακκαηηζκφο κε ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή νκάδα ηαπηίδεη 

ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, σο ζπλδπαζκνχ γισζζηθήο θαη επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, κε ηε 

γεληθφηεξε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ. Γηαβιέπνληαο φηη ππάξρεη κία ζπκβαηηθά απνδεθηή ινγηθή ζηελ 

εξκελεία φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ φξσλ, θπξίσο, ιφγσ, ηνπ γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαη ιεηηνπξγηθό, θαη φρη γεληθφ ή απιά ζεσξεηηθφ ηξφπν εξκελείαο ηνπο, ν παξαπάλσ 

ζπιινγηζκφο πεξηιήθζεθε ζηηο ζέζεηο νη νπνίεο ζηήξημαλ ην πξσηνβάζκην επίπεδν ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, εηδηθά, θαη ηεο δηαηξηβήο γεληθφηεξα. 
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εθηίκεζε θαη αλάδεημε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ ζπγθείκελνπ, γεληθφηεξα 

θαη δ) νξγάλσζε θαη έληαμή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο.  

Καηαιεθηηθά, θαη εθφζνλ ε πνιιαπιφηεηα, θαη ε απαηηεηηθφηεηα, ησλ βαζηθψλ, 

ηνπιάρηζηνλ, αξρψλ ηεο πξνδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο είλαη δεδνκέλε, νη δπλαηφηεηεο ηεο 

δνκήο πξέπεη λα είλαη ήδε γλσζηέο ζην δηδάζθνληα, «γηα λα κπνξεί λα ηηο γλσζηνπνηήζεη 

ζην δηδαζθφκελν». Η επαξθήο δηαρείξηζε ηεο κηθξνδνκήο (κεζνιαβνχζεο ηεο 

μεζοδομήρ, ζε επίπεδο παπαγπάθος), ηεο καθξνδνκήο θαη ηεο ππεξδνκήο δηεπθνιχλεη ηνλ 

θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αλάπηπμε πξνηαζηαθψλ θαη 

θεηκεληθψλ δνκψλ θαη ηελ πξαθηηθή δηαζχλδεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, νδεγεί ζηε δηακφξθσζε «θεηκεληθήο γλψζεο» ε νπνία: α) 

δηαθνξνπνηεί θεηκεληθνχο ηχπνπο κεηαμχ ηνπο, β) πξνζδηνξίδεη είδε ιφγνπ θαη γ) 

ζεκαηνδνηεί θνηλσληθψο απνδεθηά είδε θεηκέλνπ. Η «γλψζε ηνπ θεηκέλνπ» (κέζσ ηνπ 

θεηκέλνπ, γηα ην θείκελν) είλαη απνηέιεζκα δηδαζθαιίαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο 

δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

2.8.1.2  Αξρέο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο
178

 

                                                 
178

Oη ΜcCarthy & Carter (1994, ζ. 166-168) θαηαγξάθνπλ θαη αλαιχνπλ ηηο εμήο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ θεηκέλσλ («curricular principles of teaching texts»): α) ηελ «αξρή ηεο αληίζεζεο» («contrastive 

principle»), ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αληηζέζεηο πνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ αλάκεζα ζε θεηκεληθά είδε, 

θεηκεληθνχο ηχπνπο, επίπεδα χθνπο, ζρεκαηηθέο δνκέο, ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο γηα ηελ θαηαζθεπή 

λνεκάησλ, β) ηελ «αξρή ηνπ ζπλερνχο» («continuum principle»), πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αμηνπνίεζε ελφο 

ζπλερνχο πνηθίισλ θεηκέλσλ, γεληθά, θαη δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκέλσλ, νξγαλσκέλσλ γχξσ απφ ην 

ίδην ζέκα, εηδηθφηεξα, γ) ηελ «αξρή ηεο ζπκπεξαζκαηηθφηεηαο» («inferencing principle»), πνπ απνζθνπεί 

ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη γεληθεχζεσλ απφ απηφλνκα δηδαζθφκελα άηνκα, ηα νπνία αζρνινχληαη 

επηηπρψο κε «λέα» άγλσζηα θείκελα θαη ζπγθείκελα, δ) ηελ «αξρή ηνπ νηθείνπ θαη ηνπ αλνίθεηνπ» 

(«familiar to unfamiliar principle»), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φζν πεξηζζφηεξν νηθεία είλαη ηα θείκελα γηα ην 

δηδαζθφκελν, έηζη ψζηε λα ηνλ εκπιέθνπλ ζε γλσζηά ηνπ ζπγθείκελα θαη δνκέο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ε) ε «αξρή ηεο θξηηηθήο (γισζζηθήο) επίγλσζεο» 

(«critical principle») πνπ, σο ε ζπλζεηφηεξε απφ ηηο αξρέο, αθνξά ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα αλαθάιπςεο ησλ 

ηδενινγηψλ θαη αμηψλ, νη νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ επηινγψλ. Οη αξρέο 

απηέο, σζηφζν, θαίλεηαη φηη αθνξνχλ δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη ζηξαηεγηθέο θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο, αλ θαη νξηζκέλεο απφ απηέο, είλαη θαη πξαθηηθά ρξήζηκεο, (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε 

αξρή ε νπνία αθήλεη λα λνεζεί πσο ν δηδάζθσλ κπνξεί λα θαιέζεη ην δηδαζθφκελν λα μαλαγξάςεη έλα 

θείκελν, αιιάδνληαο ην επίπεδν χθνπο ηνπ, λα ην κεηαζρεκαηίζεη πξνβαίλνληαο ζε άιιεο γισζζηθέο 

επηινγέο θ.ν.θ. ή ε ηέηαξηε αξρή πνπ πξνσζεί ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ, γηα ην δηδαζθφκελν, 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ).  
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 ζπζηεκαηηθή (πνιπδηάζηαηε θαη πνιπεπίπεδε) δηδαζθαιία ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο 

(θαη παξαγσγήο) ελφο θεηκέλνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπ, 

κέζσ «δηδαθηηθψλ θχθισλ» («teaching cycles») 

 επεμεξγαζία (θξηηηθή αλάιπζε, απνδφκεζε, αλαδφκεζε) ηνπ ππφ κειέηε 

θεηκέλνπ θαη δηεξεχλεζε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ηνπ 

 θζίλνπζα θαζνδήγεζε («fading scaffolding») δηδαζθνκέλνπ 

 αιιειεπηδξαζηηθφο (νκαδνζπλεξγαηηθφο ή ζπλεηαηξηθφο) ηξφπνο εξγαζίαο 

δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ 

 «νξαηνί» ηξφπνη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο («critical evaluation»). 

Ζ ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή ζεσξία πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο, κέζσ ησλ δηαθφξσλ 

εθπξνζψπσλ ηεο, ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, νη 

βαζηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο απαξηζκήζεθαλ παξαπάλσ. Κεληξηθή ζέζε, αλάκεζα ζηηο 

αξρέο απηέο, δηεθδηθεί ε «αξρή ησλ δηδαθηηθψλ θχθισλ»
179

, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

παξαζηαηηθά ζην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν ηεο Rothery (1996). Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή 

αθνξά δχν δηδαθηηθνχο θχθινπο θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπο, νη νπνίεο αλαιχνληαη, 

δηαδνρηθά, ζε άιια, ζρεηηθά κε ηελ θαζεκία θάζε, ζηάδηα.  

Ο πξψηνο δηδαθηηθφο θχθινο πεξηιακβάλεη: α) ηε «δφκεζε ηεο γλψζεο γηα ην 

‘πεδίν’ (θεηκέλνπ)»/δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ‘πεδίνπ’ (θεηκέλνπ)» («building θnowledge of 

the field/negotiating field»)
180

, β) ηε «κνληεινπνίεζε/απνδφκεζε (θεηκέλνπ)» 

(«modelling/deconstruction») γ) ηε «ζπλεηαηξηθή δφκεζε (θεηκέλνπ)» («joint 

construction») θαη δ) ηελ «απηφλνκε δφκεζε (θεηκέλνπ)» («independent construction»). 

                                                 
179

Ζ αξρή απηή πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα γισζζηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ 

πηνζεηνχλ ηελ θπθιηθή κνξθή ησλ ζηαδίσλ δφκεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ, έλαληη ηεο γξακκηθφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη άιιεο κνξθέο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα ην «θπθιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ» 

(«curriculum cycle») ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα θχξηα ζηάδηα ηεο «κνληεινπνίεζεο» («modelling»), ηεο 

«ζπλεηαηξηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θεηκέλνπ» («joint negotiation of text») θαη ηεο «απηφλνκεο δφκεζεο 

θεηκέλνπ («independent construction of text») (βι. Feez & Joyce, 1998
α
, 1998

β.
 Feez, 2002

.
 Gibbons, 2002

.
 

Macken-Horarik, 2002). Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ θπθιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Derewianka (1990) θαη Butt, Fahey, Feez, Spinks & Yallop (2001) θαζνξίδνπλ ηέζζεξα 

ζηάδηα, ηα εμήο: «δηεξεχλεζε ζπγθείκελνπ» («context exploration»), «δηεξεχλεζε θεηκέλνπ βαζηζκέλε ζε 

κνληέια θεηκέλσλ» («text exploration based on model texts»), «ζπλεηαηξηθή δφκεζε θεηκέλνπ» («joint 

construction of a text») θαη «αηνκηθή εθαξκνγή» («individual application»). 

 
180

Πξφθεηηαη θαη πάιη, γηα αδφθηκνπο, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, φξνπο.  
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Ο ζπγθεθξηκέλνο θχθινο, έηζη, αλαιχεηαη, αληίζηνηρα πξνο ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ηέζζεξηο επηκέξνπο θάζεηο, ζε: α) ηαπηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην ζέκα ηνπ, 

β) επεμεξγαζία ηνπ «πψο» θαη «γηαηί» ηα ππφ κειέηε δείγκαηα, πξφηππα ή «κνληέια» 

ελφο θεηκεληθνχ είδνπο νξγαλψλνληαη θαη απνδνκνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο, 

θαη, παξάιιεια, θξηηηθή αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάζηαζήο ηνπο, γ) 

αλαδφκεζε ηνπ θεηκέλνπ (κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο) θαη δ) αλάιεςε 

πξνζσπηθήο επζχλεο (απφ ην δηδαζθφκελν) γηα ηελ αλα-δφκεζε ελφο θεηκέλνπ, 

ζπλαξηήζεη ηνπ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκεληθνχ ηνπ είδνπο. Καηά ηελ εμέιημε 

ησλ ηεζζάξσλ απηψλ θάζεσλ, απφ ην πξνζπγγξαθηθφ, δειαδή, κέρξη θαη ην 

κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην, ν δηδαζθφκελνο ηπγράλεη ζπλερνχο ζηήξημεο θαη βνήζεηαο, ε 

νπνία κεηψλεηαη ζηαδηαθά.  

Ο δεχηεξνο δηδαθηηθφο θχθινο κπνξεί λα θαιχςεη κφλν ηε «δφκεζε ηεο γλψζεο 

γηα ην ‘πεδίν’» θαη ηελ «απηφλνκε δφκεζε», λα εμαηξέζεη, δειαδή, ηε 

«κνληεινπνίεζε/απνδφκεζε» θαη ηε «ζπλεηαηξηθή δφκεζε»,ζεσξψληαο φηη νη ιφγνη πνπ 

έθαλαλ απαξαίηεηε ηε δηακεζνιάβεζε
181

 γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ 

εμαζζελνχλ θαη απνδπλακψλνληαη, κεηά απφ ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ πξψηνπ 

δηδαθηηθνχ θχθινπ (Feez, 2002, ζ. 67). Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη κειεηεηέο ηνπ κνληέινπ 

ηεο Rothery εθιακβάλνπλ ηελ ελαιιαθηηθή απηή ιχζε σο έλδεημε ειαζηηθφηεηαο, 

δίλνληαο απαληήζεηο ζε ηπρφλ επηθξηηηθά ζρφιηα πεξί επηβνιήο κίαο πιήξσο 

«κνληεινπνηεκέλεο» γισζζνδηδαθηηθήο πξφηαζεο. Οη Callaghan & Rothery (1988, ζ. 

48) γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη νη δηδαθηηθνί θχθινη δε ζπληζηνχλ 

κία άηεγθηε ή αδηαθνξνπνίεηε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, αιιεινπρία θάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε Macken-Horarik (2002, ζ. 26) ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη απφιπηα 

νξζφο ηξφπνο δηαζχλδεζεο ησλ δηδαθηηθψλ θάζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη, ζπλεπψο, δελ 

πξέπεη λα ζπδεηείηαη ζέκα δηδαθηηθήο αθακςίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο
182

.  
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Ζ «δηακεζνιάβεζε» είλαη παηδαγσγηθή έλλνηα (θαη γεγνλφο, καδί), πνπ ζπδεηείηαη πεξαηηέξσ ζηε 

ζπλέρεηα. 

182
Σν πξσηαξρηθφ κνληέιν ηεο Rothery δέρζεθε, ζπλ ησ ρξφλσ, δηάθνξεο παξεκβάζεηο, φπσο απηέο ησλ 

Feez & Joyce (1998
α
), Feez (2002), Gibbons (2002), Macken-Horarik (2002) θ.ά. Οη Feez & Joyce (1998

α
), 

γηα παξάδεηγκα, [βι. θαη Feez (2002)] ελζσκάησζαλ ζηνπο δηδαθηηθνχο θχθινπο ηε θάζε ηεο δηαζχλδεζεο 

θαη ηνπ παξαιιειηζκνχ ζρεηηθψλ, κεηαμχ ηνπο, θεηκέλσλ («linking related texts»), γηα εληνπηζκφ 
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            εκαληηθφ, φζν θαη ζρεηηθφ κε ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, είλαη ην πεξηερφκελν ησλ 

θάζεσλ απηψλ, ην νπνίν θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, παξέρνληαο, κέζσ ηνπ απαξαίηεηνπ πξνδηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ, έλα 

«επξχ πεδίν θεηκελνθεληξηθήο δξάζεο» ζην δηδάζθνληα (αιιά θαη ζην δηδαζθφκελν).  

ηε θάζε «δφκεζε ηεο γλψζεο γηα ην ‘πεδίν’»
183

, ν δηδαζθφκελνο κπνξεί λα 

εζηηάζεη, θαηαξρήλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θεηκέλνπ, έηζη ψζηε ν 

δηδαζθφκελνο λα αλαγλσξίζεη ηα δηάθνξα θεηκεληθά επίπεδά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλεμεηάζεη, κε ην δηδαζθφκελν, «πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο» ηνπ 

θεηκεληθνχ ζέκαηνο, ζπλνιηθά ή απνζπαζκαηηθά. Ζ δηαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

αλαγθαίαο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο, θαζψο θαη ηεο πνζφηεηαο θαη, θπξίσο, ηεο πνηφηεηαο 

ηεο «λέαο» γλψζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζιάβεη ν δηδαζθφκελνο, ππνδεηθλχεη ζην 

δηδάζθνληα ηη ζα ήηαλ θαιφ λα πεξηιάβεη ζηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε πνην 

ηξφπν.  

ηε θάζε «κνληεινπνίεζε/απνδφκεζε», ν δηδάζθσλ επηιέγεη πψο ζα γίλεη ε 

δηάγλσζε θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθείκελνπ θαη ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο. Σν χθνο 

ηνπ θεηκέλνπ, θαη νη επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ (ην πεδίν, ν ηφλνο θαη ν ηξφπνο), φπσο 

επίζεο νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ, ζπληζηνχλ ηνπο «άμνλεο 

κνληεινπνίεζεο» θαη, παξάιιεια, ηα «εξγαιεία απνδφκεζεο» ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν 

θαη κειεηάηαη σο πξφηππε κνξθή ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Ζ αλαθάιπςε ηεο 

ζρέζεο ζπγγξαθέα θαη αλαγλψζηε απνηειεί άιιν έλαλ παξάγνληα πνπ ππνβνεζεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεηκεληθνχ επηπέδνπ φπνπ ήδε θαηαηάζζεηαη ην πξφηππν θείκελν.  

Ζ θάζε «ζπλεηαηξηθή δφκεζε» είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζεί πξνο ην ζθνπφ ηεο 

«πξνεηνηκαζίαο» ηνπ δηδαζθνκέλνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δνκήζεη, εθ λένπ, έλα 

                                                                                                                                                 
νκνηνηήησλ ή/θαη δηαθνξψλ, φζνλ αθνξά ην ζθνπφ, ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηνπο. Ο Gibbons (2002),  

ελίζρπζε ηδηαίηεξα ηε θάζε «δφκεζε ηεο γλψζεο γηα ην ‘πεδίν’», επηδηψθνληαο ηε δεκηνπξγία ελφο 

επαξθνχο ππφβαζξνπ γχξσ απφ ζέκα ηνπ ιφγνπ πνπ ν δηδαζθφκελνο πξφθεηηαη λα δνκήζεη, θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηελ εδξαίσζε ηεο ζρεηηθήο γλψζεο,  πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

183
Ζ αλάιπζε ησλ θάζεσλ πνπ δηδαθηηθνχ θχθινπ είλαη βαζηζκέλε ζην ζρήκα πνπ πξνηείλεη ε ίδηα ε 

Rothery (1996, ζ. 102).  
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θείκελν. Ζ πξνεηνηκαζία απηή γίλεηαη κε πνηθηιία ηερληθψλ, φπσο είλαη ε ππνβνιή 

θαζνδεγεηηθψλ εξσηήζεσλ, ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα αλαδήηεζε θαη θσδηθνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ, παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε, αθξφαζε, αλάγλσζε, παξαθνινχζεζε ηαηληψλ, 

θηι. Δίηε πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία είηε φρη, ν δηδάζθσλ ζπλεηαηξίδεηαη κε ην 

δηδαζθφκελν γηα ηε δφκεζε ελφο λένπ θεηκέλνπ πνπ λα πιεξνί ηηο ζπκβάζεηο ηνπ 

πξφηππνπ θεηκέλνπ.. 

Καηά ηε θάζε, ηέινο, «απηφλνκε δφκεζε», ππάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα γηα 

πξνεηνηκαζία, θαηά αλάινγν ηξφπν κε ηελ πξνεγνχκελε θάζε. Πεξαηηέξσ, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα: α) πξφρεηξε έθδνζε (ή πξνγξαθή ή πξψηε γξαθή) θεηκέλνπ 

(εληεηαγκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο), β) επαλεμέηαζε ηεο έθδνζεο απηήο 

ζπλεηαηξηθά κε ην δηδάζθνληα ή ηνπο ζπλδηδαζθνκέλνπο (θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεογξαθήο), γ) επαλέθδνζε / ηειηθή έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

θξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηάο ηνπ, 

ζπλαξηήζεη δεδνκέλνπ θαηαιφγνπ θξηηεξίσλ (βι. ζρεηηθά «αξρέο κεηαδηδαθηηθήο 

θαηάζηαζεο»). ην ηειηθφ ηεο, δειαδή, ζηάδην, ε ηέηαξηε θάζε ηνπ δηδαθηηθνχ θχθινπ 

ζπκβαίλεη λα νινθιεξψλεηαη σο ζαθήο δξάζε γξακκαηηζκνχ, κε θνηλσληθφ, θξηηηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, φπνπ ν δηδαζθφκελνο είλαη δπλαηφ λα πξνζεγγίζεη ην θεηκεληθφ 

είδνο θαη απφ ηελ ηδενινγηθή άπνςε. 

Ζ εθαξκνγή, έηζη, ησλ δηδαθηηθψλ θχθισλ, σο πξσηεχνπζα αξρή ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, εμππεξεηεί ηνλ «έιεγρν ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ»
184

. Όιεο 

νη άιιεο αξρέο (βι. εηζαγσγή ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο) ζπληζηνχλ κέξνο ή 

ζπκπιήξσκά ηεο. Όπσο θαίλεηαη, δηακέζνπ ησλ θάζεσλ θαη ζηαδίσλ ησλ δηδαθηηθψλ 

θχθισλ, δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά ν ηξφπνο δφκεζεο θαη παξαγσγήο ελφο θεηκέλνπ, ζηηο 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη επίπεδα πνπ ρξεηάδεηαη λα ηχρεη επεμεξγαζίαο θαη λα 

                                                 
184

Δπαλαιακβάλεηαη φηη ε πξνζέγγηζε απηή δηαθνξνπνηείηαη ηφζν απφ ηελ πξνζέγγηζε πξντφληνο φζν θαη 

απφ ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, παξά ην γεγνλφο φηη ελζσκαηψλεη ζηνηρεία πνπ επηθαλεηαθά κπνξεί λα 

παξαπέκπνπλ ζε ελλνηαθά θαη πξαθηηθά ζρήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζέζε ησλ 

Badger & White (1999) φηη ε θεηκελνθεληξηθή δηαδηθαζία αληηκεησπίδεη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ σο 

κία ζεηξά θάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε «πιαηζησκέλν θείκελν», κε ην δηδάζθνληα λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφνδν 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ, αθξηβψο γηαηί ηνλ δηδάζθεη (αμηνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηε δηαίζζεζε ή ηηο ηπρφλ 

ππνςίεο ηνπ θαη θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ αλάπηπμε ηεο ππφ ζηφρεπζε γλψζεο, κεηαγισζζηθήο θαη 

κεηαγλσζηηθήο). 
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δηεξεπλεζεί (σο είδνο ιφγνπ, είδνο θεηκέλνπ θαη θεηκεληθφο ηχπνο). Ο ζθνπφο, ην ζέκα 

θαη ε γισζζηθή δνκή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηθνηλσληαθφ ή/θαη ην ζπγθεηκεληθφ πιαίζην 

θαη ην χθνο, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή πνπ έρεη σο πξντφλ 

ην θείκελν. πζηεκαηηθά δηδάζθνληαη θαη φια ηα επίπεδα γξακκαηηθήο 

(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ ηεο ιέμεο θαη ηεο πξφηαζεο), κε ηε δξάζε ηνπ 

δηδάζθνληνο θαη ην ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο λα πξνβάιινπλ ηδηαίηεξα έληνλα, ζην πιαίζην  

ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ. 

ην ζεκείν απηφ επεηζέξρεηαη ε παηδαγσγηθή άπνςε ηεο δηδαθηηθήο 

θεηκελνθεληξηθήο θαηάζηαζεο ε νπνία, ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο αλαθνξέο, φπσο: 

«δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ (δφκεζεο, θαη παξαγσγήο 

πνηθίισλ θεηκέλσλ)» θαη «θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ», εκθνξείηαη απφ ηε 

Γηακεζνιαβεηηθή Παηδαγσγηθή. Οη Cope & Kalantzis (1993
α
), Feez & Joyce (1998

α
), 

Butt, Fahey, Feez, Spinks & Yallop (2000), Feez (2002) θαη Macken-Horarik (2002) 

απνδέρνληαη θαη πξνσζνχλ ηελ ηδέα φηη «ν δηδάζθσλ δηδάζθεη γιψζζα θαη γξακκαηηθή 

ην δηδαζθφκελν». Βάζεη ηεο ηδέαο απηήο, ν δηδάζθσλ, σο πην έκπεηξν άηνκν, κπνξεί λα 

θαζνδεγεί ην ιηγφηεξν έκπεηξν άηνκν (ην δηδαζθφκελν), κέρξη πνπ λα επηηχρεη ζηαδηαθά 

λα πξνζιακβάλεη ή λα αλαπηχζζεη απηφλνκα ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αληίζηνηρα. 

Ζ «δηακεζνιάβεζε» θαη ε «θζίλνπζα θαζνδήγεζε» απνηεινχλ εθθάλζεηο ηεο ζεσξίαο 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη, επξχηεξα, ηνπ θνηλσληθνχ δνκεηηζκνχ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ηα γλσζηηθά ζηνηρεία αληηζηνηρνχλ πξνο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο. Όζνλ 

αθνξά ηε δηδαζθαιία, ηα ζηνηρεία απηά πξνζεγγίδνληαη θαη δνκνχληαη ζηαδηαθά ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπνπ εληάζζνληαη. 

χκθσλα κε ηε δεδνκέλε αλάιπζε, κία απνηειεζκαηηθή θεηκελνθεληξηθή 

δηδαζθαιία πνπ απνδίδεη ζθφπηκε έκθαζε ζηα θεηκεληθά είδε ζπκβαηνπνηείηαη κε 

παηδαγσγηθέο έλλνηεο, φπσο: «βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» («scaffolding»)
185

 [Wood, Bruner 

& Ross (1976) θαη Wells, 1999, 2001)] θαη «δψλε επηθείκελεο ή εγγχηαηεο αλάπηπμεο» 

(Vygotsky, 1962, 1978). Οη δχν απηέο έλλνηεο, αλ θαη ζεσξεηηθέο, παξαπέκπνπλ ην 

δηδάζθνληα (φπσο θαη θάζε άιιν ελδηαθέξνκελν) ζε πιαίζηα δηδαζθαιίαο, φπνπ: α) 

                                                 
185

Σα «βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» αλαθέξνληαη θαη σο «ζηξαηεγηθέο ππνβνήζεζεο» ηνπ δηδαζθνκέλνπ. 
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πξνζθέξεηαη βνήζεηα/ζηήξημε απφ ελήιηθν ν νπνίνο γλσξίδεη πψο λα ειέγμεη φζα 

δηδαθηέα ζηνηρεία ηίζεληαη πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαη ζηνλ θαηαιιειφηεξν δπλαηφ ρξφλν (Wells, 1999, ζ. 127) θαη β) 

δηαγλψλεηαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηιχεη πξνβιήκαηα, θαη ζην 

επίπεδν ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμήο ηνπ, ην νπνίν νξίδεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελειίθνπ ή ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε έκπεηξα ή ηθαλά 

νκήιηθα κέιε νκάδσλ, αληίζηνηρα. Ο δηδάζθσλ, επνκέλσο, νθείιεη λα εκπιέθεη ην 

δηδαζθφκελν ζε θνηλέο ζπλεηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ην ζεκείν θαηά ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε, θαη κε ηηο θαηάιιειεο δηακεζνιαβεηηθέο παξεκβάζεηο λα 

δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο φζν θαη ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε 

(Wells,1999, ζ. 159)
186

. Σα «βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, απνηειψληαο κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζήο ηεο, 

ε νπνία κπνξεί λα είλαη, θαηά δηαδνρή, δαζθαινθεληξηθή, νκαδνθεληξηθή θαη 

αηνκνθεληξηθή. 
187

 

                                                 
186

Ο Wells (2001), επεθηείλνληαο ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ δνκεηηζκνχ, αζρνιείηαη εθηεηακέλα κε ηελ 

θαηαζθεπή λνήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, εθηηκά φηη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο είλαη ε 

«γεθχξσζε» («building bridges») κεηαμχ κίαο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη ηεο ππφ έκθαζε ζρνιηθήο 

γλψζεο. Γηαδνρηθά (εθηηκά φηη) αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε γεθχξσζε είλαη ε ζπλεηαηξηθή ρξήζε 

«εξγαιείσλ» («tools»), απφ ην δηδάζθνληα θαη ην δηδαζθφκελν, πνπ απνζθνπεί ζε «θαηαζθεπέο» 

(«artifacts»), ζε δηάθνξεο, δειαδή, θεηκεληθέο κνξθέο, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη (θαη ρξεζηκνπνηνχληαη), 

απφ ηνπο ίδηνπο, σο (λέα) εξγαιεία γηα άιιεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη γλψζεηο 

αλαδνκνχληαη, κε απνηέιεζκα ηα θείκελα, θαη νη πνηθίιεο κνξθέο ηνπο, λα αλαγνξεχνληαη ζε ζπλερψο 

εκθαληδφκελα εξγαιεία αιιά θαη ζε ζπλερψο εκθαληδφκελεο θαηαζθεπέο. Η ζεκαζία ηεο εθηίκεζεο απηήο 

ηνπ Wells έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, εθ ησλ πξαγκάησλ, πξέπεη 

λα θαηαξγεζνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέεο παηδαγσγηθέο ζρέζεηο φπσο είλαη ε ζπλεξγαηηθή 

παηδαγσγηθή ζε κία δηεξεπλεηηθή δηαινγηθή θνηλφηεηα («community of dialogic inquiry»). Η 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, έηζη, κπνξεί, θαηά ηε δηδαθηηθή θαηάζηαζε, λα αληιήζεη απφ πνηθίια νέα 

παηδαγσγηθά κνληέια, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ άκεζε θαη ππνδεηγκαηηθή (πξφηππε) δηδαζθαιία, ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή ή ζπλεηαηξηθή εξγαζία, ηελ απηφλνκε εξγαζία ζε ζπλζήθεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο 

θ.ά. [Derewianka (2003) θαη Skourtou & Kourtis-Kazoullis (2003)]. 

 
187

Η ζχγρξνλε έξεπλα, ζε ζρέζε κε ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, δηαθξίλεη δχν ηχπνπο 

«βνεζεκάησλ/ζηεξηγκάησλ»: α) ηα «καθξν-βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» («macro-scaffolding») θαη β) ηα 

«κηθξν-βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» («micro-scaffolding»). Τα «καθξν-βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζηήξημε ε νπνία πξνζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη (πξνγξακκαηηζκέλα, ελλνείηαη), 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο («designed-in support»). Αληίζεηα, ηα «κηθξν-βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» 

αλαθέξνληαη ζηε ζηήξημε πνπ, ρσξίο λα έρεη πξνζρεδηαζηεί, πξνθχπηεη, σο αλάγθε, ζηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο («point-of-need scaffolding»), ζπλαξηήζεη ησλ «δηδάμηκσλ ζηηγκψλ» («teachable moments») 

πνπ επηζεκαίλεη θαη αλαιακβάλεη λα αμηνπνηήζεη ν δηδάζθσλ [βι. ελδεηθηηθά Dansie (2000) θαη
 
Sharpe, 

(2001)]. Η παηδαγσγηθή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηνπο δχν ηχπνπο ζηήξημεο θαη θζίλνπζαο 
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Ζ Γηακεζνιαβεηηθή Παηδαγσγηθή, έηζη, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. ηελ απνπζία ηεο, ε γισζζηθή δηδζθαιία είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή, γηαηί ν δηδάζθσλ αξθείηαη κφλν ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ν 

δηδαζθφκελνο κε ηε γιψζζα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φκσο, ε δηδαζθαιία απνθηά κία 

«επηζπκεηή φςε», αθνχ ν δηδαζθφκελνο εληζρχεηαη απφ ην δηδάζθνληα, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί, ζηαδηαθά, λα κεηαθηλεζεί, δηακέζνπ ηεο δψλεο εγγχηαηεο αλάπηπμεο, ζην 

δπλεηηθφ επίπεδν αλάπηπμήο ηνπ (Feez & Joyce, 1998
α
) θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη 

απνηειεζκαηηθή. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε δηαδηθαζία θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο δελ εμαηξεί ηε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία απφ ην ζχλνιν ησλ εκθάζεσλ ηεο, αιιά πξνζθέξεη 

βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα γηα ηελ ελ δπλάκεη αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο γλψζεο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ. ε έλα ηέηνην δηδαθηηθφ ζρήκα, ε γξακκαηηθή πξνσζείηαη σο ιχζε ζην πξφβιεκα 

ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο θαη παξαγσγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θεηκέλνπ (Callaghan, Knap 

& Noble, 1993), θαζψο ν δηδαζθφκελνο απνθηά, κε δηακεζνιαβεηηθέο παξεκβάζεηο, 

γλψζε ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δνκψλ θαη θαζίζηαηαη ηθαλφο λα δηεπξχλεη ηελ 

θνηλσληθή δχλακή ηνπ. 

 Όπσο, εμάιινπ, ππνζηεξίδεη ν Derewianka (1998), ε γξακκαηηθή γλψζε 

ζπκβάιιεη ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ («ηδηνθηεζίαο» ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ή άιισλ), ιακβάλνληαο ππφςε θξηηήξηα φπσο είλαη ε επαξθήο αλάπηπμε 

ησλ βαζηθψλ ζπκβάζεψλ ηνπ απφ ην ζπγγξαθέα θαη ν απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο ησλ 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο επίδξαζεο ζηνλ αλαγλψζηε. 

Αλαθέξεηαη, ηέινο, ζπκπιεξσκαηηθά, αιιά ελ πιήξεη αληηζηνηρία πξνο ην εξεπλεηηθφ 

πξφβιεκα, φηη, παξ’ φιν πνπ ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία είλαη απνξξηπηέα, πξσηίζησο απφ 

                                                                                                                                                 
θαζνδήγεζεο, ελ γέλεη. Ο πξψηνο ηχπνο εθαξκφδεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θεηκεληθφ είδνο ν δηδάζθσλ νξγαλψλεη απφ πξηλ κία ζεηξά δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

πξνβάιινληαη ηα γισζζηθά ηνπ ζηνηρεία θαη παξέρνληαη επθαηξίεο γηα ζρεηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο κέρξη 

ηε γξαπηή παξαγσγή. Ο δεχηεξνο ηχπνο πξνσζείηαη κέζσ δηαιφγνπ, θπξίσο, θαη κε ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη 

ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλεη δηαηζζεηηθά ν δηδαζθφκελνο, ζε κία ξεηή κνξθή απφ ην 

δηδάζθνληα. Ο ηχπνο απηφο ζπλαξηάηαη κε ην ζπλήζε ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ δηαιφγνπ πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηελ ηάμε, κε ηελ αθφινπζε κνξθή: εξψηεζε δηδάζθνληνο – απάληεζε δηδαζθνκέλνπ – αλαηξνθνδφηεζε 

δηδαζθνκέλνπ απφ δηδάζθνληα.   
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ην θίλεκα ησλ κεηαδνκηζηψλ (Threadgold, 1994, ζ. 22), ν ξφινο ηεο κεηαγιψζζαο ζηνλ  

θξηηηθφ ιφγν γεληθά, θαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, εηδηθφηεξα, είλαη θαζνξηζηηθφο 

αθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δφκεζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ (Martin, 1985
α
, 

1985
β
)
188

.  

Δλ θαηαθιείδη, νη αξρέο ηεο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο επηηξέπνπλ ζαθψο λα λνεζεί, 

κέζα απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, φηη πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν θεηκελνγισζζνινγηθό 

ππόβαζξν, ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε δηαζέηεη θαη κία επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 

παηδαγσγηθή βάζε, ζρεηηθή κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ δνκεηηζκνχ. βάζεη ηεο νπνίαο θαηαξξίπηνληαη, ζε θάπνην βαζκφ, νη ελαληίνλ 

ηεο θαηεγνξίεο γηα αλειαζηηθφηεηα. Ο δηακεζνιαβεηηθφο παηδαγσγηζκφο ηεο 

πξνζέγγηζεο αλαηξεί ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο έλαληί ηεο θαη, παξάιιεια, θαζηζηά 

επηηαθηηθφηεξε ηελ αλάγθε γηα άκεζε εθαξκνγή ηεο. Ζ πιένλ εκθαλήο θαη ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ηεο παηδαγσγηθήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππφξξεησλ 

ή έκκεζσλ θαηαζηάζεσλ πξνζθνξάο λέαο γλψζεο, κε ηε ξεηή θαη άκεζε δηδαζθαιία 

ηφζν ηεο επηθνηλσληαθήο (θαη θνηλσληθήο) φζν θαη ηεο ζεσξεηηθήο (θαη ηερληθήο) 

δηάζηαζεο ηεο γιψζζαο.  

Μία άιιε αμηνζεκείσηε παηδαγσγηθή άπνςε ησλ δηδαθηηθψλ αξρψλ ηνπ 

θεηκελνθεληξηζκνχ είλαη, φπσο ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηελ αξρή ησλ δηδαθηηθψλ θχθισλ, ην 

δηαδηθαζηηθό ζηνηρείν, σο κέξνο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπο (Derewianka, 

2003). Απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν εμηζνξξνπεί ηελ παζεηηθή δηδαθηηθή θαηάζηαζε πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηα θεηκεληθά είδε σο θείκελα-πξντφληα, ζηε βάζε ηεο πξνζέγγηζεο 

πξντφληνο [βι. Badger & White (2000)], κε ηελ ελεξγεηηθή δηδαθηηθή θαηάζηαζε, ε 

νπνία εζηηάδεη ζηα θεηκεληθά είδε σο δηαδηθαζηηθά, ζπλερψο κεηαβαιιφκελα επίπεδα, 

ειαρηζηνπνηψληαο ή/θαη εθκεδελίδνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηνλ θίλδπλν πηνζέηεζεο 

κνλνιηζηθψλ πξαθηηθψλ. Έηζη, ε θπθιηθή πνξεία ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο πξνζέγγηζεο δηαδηθαζίαο, αξρίδεη κε ηελ πξνζπγγξαθηθή δξάζε («pre-

writing activity») πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηελ νξγάλσζε ηδεψλ, πξνρσξεί ζηε 
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Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζην ζέκα ηεο κεηαγιψζζαο (γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο), κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

γλψζε θαη ρξήζε ζρεηηθψλ φξσλ, αθνινπζεί ζηελ ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε σο πξάμε.  
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ζπγγξαθηθή δξάζε («writing activity»), απφ φπνπ πξνθχπηεη ε πξψηε έθδνζε ελφο 

θεηκέλνπ, θαη θαηαιήγεη ζηε κεηαζπγγξαθηθή δξάζε («post-writing activity»), κε ηελ 

νξγάλσζε επηκέξνπο «δξάζεσλ» επαλεμέηαζεο, βειηίσζεο, επηκέιεηαο θαη έθδνζεο ηνπ 

ηειηθνχ ζπγγξαθηθνχ πξντφληνο [βι. ελδεηθηηθά Hyland (2003, ζ. 18)], ελζσκαηψλεηαη 

ζε θεηκελνθεληξηθά δηδαθηηθά. πξνγξάκκαηα, ππφ κία λέα νπηηθή.  

Ζ νπηηθή απηή ππαγνξεχεη, ζε αληίζεζε κε ηηο «απζεληηθέο» πξνηάζεηο ηεο 

πξνζέγγηζεο δηαδηθαζίαο, φηη: α) ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο είλαη άκεζνο, β) ν ιφγνο 

παξάγεηαη εληφο επηθνηλσληαθνχ/ζπγθεηκεληθνχ πιαηζίνπ (βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ) θαη γ) ε έκθαζε απνδίδεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο γιψζζαο 

θαη, πξσηίζησο, ζηε δπλαηφηεηά ηεο λα θαηαζθεπάδεη λνήκαηα, κέζσ ησλ εθάζηνηε 

θαηάιιεισλ δνκψλ ηεο. 

 Όζνλ αθνξά ηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, 

εηδηθά, ν δηαδηθαζηηθφο θχθινο επηηξέπεη, αθελφο, ζην δηδάζθνληα λα δηεπξχλεη 

ζπζηεκαηηθά ηα λνήκαηα πνπ ν δηδαζθόκελνο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη, θαη, αθεηέξνπ, 

ζην δηδαζθόκελν λα αμηνπνηεί θαη λα αμηνινγεί θξηηηθά ηηο πνηθίιεο γισζζηθέο ρξήζεηο, 

ηηο νπνίεο δηεξεπλά κέζσ ηεο δηεπίδξαζήο ηνπ κε ην δηδάζθνληα, πνπ «θζίλεη» ζηαδηαθά, 

κέρξη πνπ (ν πξψηνο) επηηχρεη λα απηνλνκεζεί πιήξσο [βι. ελδεηθηηθά Delpit (1988) θαη 

Feez (2002)]. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γλσζηηθέο αξρέο πνπ ζηεξίδνπλ απνθιεηζηηθά ηελ 

πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ζηελ 

θεηκελνθεληξηθή παηδαγσγηθή ππνρσξνχλ, γηα λα εμππεξεηεζνχλ φζν γίλεηαη 

εκθαλέζηεξα νη ζηφρνη ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ
189

.  
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Όπσο νη Grabe & Kaplan (1996) επηζεκαίλνπλ, ε πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, ππνζηεξίδνληαο, αλέθαζελ, 

ηε κεηαθίλεζε απφ ην ηειηθφ πξντφλ ησλ ζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ έλα 

θείκελν κπνξεί λα δνκεζεί (επηδεηψληαο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο: «Ση έρεη γξαθεί», «Με πνην 

βαζκφ κπνξεί λα αμηνινγεζεί;», «Πψο κπνξεί λα βειηησζεί;»), δηήιζε απφ ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα: 

Καηαξρήλ, δηήιζε απφ ην «εθθξαζηηθφ ζηάδην» («expressive stage»), ην νπνίν ήηαλ επηθεληξσκέλν ζηελ 

αλάγθε ηνπ ζπγγξαθέα λα εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ειεχζεξα, κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν («in his own ‘voice’»). 

Αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο «γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο» («cognitive approach»), πνπ αληηκεηψπηζε ηε 

ζπγγξαθηθή πξάμε σο ζθέςε, άξα θαη σο κία ηδηαίηεξα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα (Flower & Hayes, 1981). 

ηελ πξσηαξρηθή ηεο κνξθή, ε γλσζηηθή πξνζέγγηζε ζηφρεπζε ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλψζηε θαη φρη ηνπ ζπγγξαθέα, γη’ απηφ θαη θαηεγνξήζεθε: α) 

σο «θελή δηδαθηηθήο αμίαο», αθνχ νπζηαζηηθά δελ πεξηιάκβαλε ηνλ ηξφπν δφκεζεο ελφο θεηκέλνπ, β) σο 

γεληθή θαη αφξηζηε, ιφγσ ηεο εκκνλήο ηεο ζε κία νκνηφκνξθε, γηα φινπο ηνπο ζπγγξαθείο, δηαδηθαζία. ε 
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Σέινο, ζην ζεκείν νινθιήξσζεο ησλ δηδαθηηθψλ αξρψλ ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί κία αθφκα ζρέζε ηεο κε ην γλσζηηθφ παξάγνληα, ν 

νπνίνο δειψλεη ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπ ζην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν. Δλψ, ινηπφλ, 

ε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζηεξίδεηαη ζαθψο ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπληζηψζεο, πξνβάιιεη, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θαη κία ζρεηηθή γλσζηηθή ζεσξία πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία απφ ηε δηθή ηεο, δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκε, 

άπνςε. Πξφθεηηαη γηα ηε «ζεσξία ησλ ζρεκάησλ» («schema theory»), γηα ηελ νπνία 

έγηλαλ ήδε νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο λχμεηο. Ζ ζεσξία απηή παξαπέκπεη ζε έλα 

«λνεηηθφ ράξηε» («mental map») (ή ζε έλα ζχλνιν λνεηηθψλ ζρέζεσλ) πνπ 

αληηπξνζσπεχεη έλαλ ππνδεηγκαηηθφ ηχπν («κνληέιν ή πξφηππν») ηνπ είδνπο θεηκέλνπ 

πνπ πξφθεηηαη λα δνκεζεί (Kellogg, 1994).  

Γεληθά κηιψληαο, ηα «ζρήκαηα» (ή «ζρεκαηηθέο δνκέο») δηεπθνιχλνπλ ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ε δε ζρέζε ηνπο κε ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία 

αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπο ζε ζρήκαηα πεξηερνκέλνπ («content 

schemata») θαη ζε ζρήκαηα θφξκαο ή δνκήο («formal schemata»). Η πξψηε θαηεγνξία 

ζρεκάησλ είλαη πξνθαλέο φηη αθνξά ην ηι κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζε κία γξαπηή παξαγσγή 

                                                                                                                                                 
κία κεηέπεηηα κνξθή ηεο (Bereiter & Scardamalia, 1987), ε πξνζέγγηζε απηή θαηέιεμε λα έρεη δηηηή 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε, ζε ζρέζε κε: α) ηνπο ιηγφηεξν ηθαλνχο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηε 

ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία ζε επίπεδν απιήο αθεγεκαηηθήο γλψζεο («level of ‘knowledge telling’») θαη β) 

ηνπο πεξηζζφηεξν ηθαλνχο ζπγγξαθείο, πνπ θηλνχληαη ζε επίπεδν κεηαζρεκαηηζηηθήο γλψζεο («knowledge 

transforming»), π.ρ. γηα ηελ παξαγσγή επεμεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. Ζ δηάζηαζε απηή ήγεηξε 

πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν νη νπνίνη, ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιιεο αδπλακίεο, νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ «θνηλσληθνχ ζηαδίνπ» («social stage»). Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηελ παηδαγσγηθή ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο . ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δηαζπλδέεη άκεζα ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο κε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ζ 

θνηλσληθή πξνζέγγηζε επηθξίλεη ηελ ακηγψο δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ππνβάζκηζε θαη εμαίξεζε 

ηεο έλλνηαο (θαη ηνπ ξφινπ) ηνπ θνηλσληθνχ ζπγθεηκεληθνχ παξάγνληα θαη ηε ζπκπιεξψλεη ζρεηηθά (γηα 

παξάδεηγκα, εζηηάδεη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, σο κέινπο κίαο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο νκάδαο, 

γεγνλφο ην νπνίν δχλαηαη λα θαζνξίζεη ην ζθνπφ, ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν θάζε γξαπηήο παξαγσγήο, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ απνδέθηε ηεο). Φπζηθή πξνέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηαδίνπ είλαη ην «ζηάδην ηεο 

γισζζηθήο θνηλφηεηαο» («discourse community stage»), πνπ αληηκεησπίδεη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

σο θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηηο έλλνηεο ηνπ απνδέθηε θαη ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο λα δηαδξακαηίδνπλ 

πξσηεχνληα ξφιν. Πξνβιεκαηηθά πεδία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ απνηεινχλ ν κάιινλ αζαθήο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο πξψηεο έλλνηαο θαη ε «ππνρξέσζε» ηνπ ζπγγξαθέα λα αληαπνθξηζεί ζηηο λφξκεο, άξα 

θαη απαηηήζεηο, κίαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο δηαθνξεηηθήο απφ ηε δηθή ηνπ [βι. επίζεο Μαηζαγγνχξαο 

(2000
β
)]. 
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(ηδέεο), ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία ζρεκάησλ αλαθέξεηαη ζην πώρ κπνξεί λα πξαγκαησζεί 

ε γξαπηή παξαγσγή (γξακκαηηθά ζηνηρεία θαη γξακκαηηθέο δνκέο), αλάινγα κε ηηο 

ζπκβάζεηο έθαζηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Ο Swales (1990, ζ. 42) ιεηηνπξγεί ζπλζεηηθά θαη 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ζρήκαηα κπνξεί λα θαιχςνπλ ηαπηφρξνλα ηφζν ην ηι φζν θαη ην πώρ 

ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, ελ γέλεη. Δπνκέλσο, ν απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο θαη ε 

αλάινγε αμηνπνίεζή ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζην γξακκαηηζκφ ηνπ δηδαζθνκέλνπ.  

Παξά ην γεγνλφο, ινηπφλ, φηη νη ζρεκαηηθέο δνκέο απνηεινχλ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

ππνζηεξηθηψλ ηεο πξνζέγγηζεο δηαδηθαζίαο [βι. ελδεηθηηθά Hayes & Flowers (1980) θαη 

Bereiter & Scardamalia (1987)], εληνχηνηο, φπσο έρεη θαη αιινχ επηζεκαλζεί,, 

ελζσκαηψλνληαη θαη ζε θεηκελνθεληξηθά πξνγξάκκαηα. Η ελζσκάησζε απηή είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί πξνζθέξεη κία απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή ιχζε έλαληη ηεο 

αλάγθεο γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ζηελ 

θαηαζθεπή λνεκάησλ απφ ην δηδαζθφκελν. Η αλάπηπμε ζρεκάησλ κνξθήο ή δνκήο 

εληζρχεη ηε ζηήξημε
190

 πνπ πξνζθέξεηαη ζην δηδαζθφκελν, αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ηνπ 

ζέκαηνο («topic knowledge») θαη εκπινπηίδεη ηελ επξχηεξή ηνπ γλψζε γηα ην ιφγν 

(«discourse knowledge»), ζην πιαίζην ηνπ ζπλφινπ ησλ αξρψλ ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, γεληθά, θαη ηεο αληίζηνηρεο αξρήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

επεμεξγαζία (θξηηηθή αλάιπζε, απνδφκεζε, αλαδφκεζε) ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θεηκέλνπ, 

εηδηθφηεξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πξνσζνχληαη έκπξαθηα νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ιφγνπ: 

«πεξηερόκελν – δνκή – ιεηηνπξγία» («content – form – function») νη νπνίεο θαη, ζε ηειηθή 

αλάιπζε, ζπληζηνχλ ηε γισζζνδηδαθηηθή βάζε ησλ θεηκελνθεληξηθψλ κνληέισλ
191

.  

                                                 
190

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κε ζρνιηαζηεί ε δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη φηη ηα «ζρήκαηα» ηζνδπλακνχλ κε 

«βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα», άξα απνηεινχλ δηακεζνιαβεηηθέο παξεκβάζεηο, ζην πιαίζην ηεο 

Γηακεζνιαβεηηθήο Παηδαγσγηθήο, πνπ ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ζηελ παξνχζα ελφηεηα.  

 
191

Με απηφ ηνλ ηξφπν, επίζεο, δηαζθαιίδεηαη ε «αλσηεξφηεηα» ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ παξάγνληα 

(έλαληη ηνπ γλσζηηθνχ), ν νπνίνο εκπεξηέρεηαη ζηα δηδαζθφκελα θεηκεληθά είδε θαη ζπληεξείηαη απφ πηπρέο 

ηνπο φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν δπλακηζκόο θαη ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (κέζσ ηεο νπνίαο 

κνηξάδνληαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ν ζπγγξαθέαο θαη ν αλαγλψζηεο, θαη θαη’επέθηαζε, ν νκηιεηήο θαη ν 

αθξναηήο). Σν θεηκεληθφ είδνο, θαζαπηφ, ην νπνίν νχηε ζηαηηθνπνηεί νχηε δηαθαλνλίδεη ηε δηδαζθαιία 

βάζεη κφλν θνξκαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ, απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο, φηη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη δελ 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην πξντφλ ή ζηε δηαδηθαζία, αιιά, φπσο δειψλεηαη θαη αθνινχζσο (θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαδηδαθηηθψλ αξρψλ), επεθηείλνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ. Ζ πιένλ ζχγρξνλε ηάζε γηα παξάιιειε, ηνπιάρηζηνλ, 
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2.8.1.3 Αξρέο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο 

 γλψζε ηεο γιψζζαο 

 γλψζε κέζσ ηεο γιψζζαο 

 γλψζε γηα ηε γιψζζα. 

Ζ ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή ζεσξία θαιχπηεη θαη ην επίπεδν ησλ απνηειεζκάησλ
192

 

πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ κεηά απφ θεηκελνθεληξηθέο εθαξκνγέο ζηελ ηάμε, 

πξνζδηνξίδνληαο ηξεηο θχξηεο αξρέο ηεο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο: ηε γλψζε ηεο 

γιψζζαο («learning language»), ηε γλψζε κέζσ ηεο γιψζζαο («learning through 

language») θαη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα («learning about language») [Halliday (1987), 

βι. θαη McCarthy & Carter (1994, ζ. 134)]. χκθσλα κε ηνπο McCarthy & Carter (1994), 

ε γλώζε ηεο γιώζζαο πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ γισζζηθψλ θαλφλσλ 

θαη ζπκβάζεσλ, ε γλώζε κέζσ ηεο γιώζζαο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο 

κέζνπ γηα δηδαζθαιία άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή/θαη εθηίκεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θφζκνπ θαη ε γλώζε γηα ηε γιώζζα αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη κεηαδηδαθηηθέο αξρέο, έηζη, 

επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηξεηο δηαζηάζεηο-απνηειέζκαηα
193

 ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ζηξέθνληαη πξνο ην δηδαζθφκελν, έρνληαο αλάινγεο πξνζδνθίεο. Όζνλ αθνξά ηε 

γλψζε γηα ηε γιψζζα, θαζαπηή, πξνζδνθάηαη φηη ν δηδαζθφκελνο ζα θαηαζηεί ηθαλφο λα 

αλαπηχμεη «κία γιψζζα γηα λα ζπνπδάζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ ίδηα ηε γιψζζα» 

(Halliday, 1975).  

                                                                                                                                                 
έκθαζε ζηηο ζρέζεηο: α) ζπγγξαθέα θαη θεηκέλνπ θαη β) θεηκέλνπ θαη αλαγλψζηε ζπληζηά κία «εληζρπηηθή 

δηθιείδα αζθαιείαο», αλαθνξηθά κε ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα.  

 
192

Μηιψληαο γηα απνηειέζκαηα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο («outcomes»), φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη πξφθεηηαη γηα ηα επίπεδα φπνπ ν δηδαζθφκελνο 

επηηπγράλεη λα θηάζεη, φηαλ απηή νινθιεξσζεί. Σα δηδαθηηθά απνηειέζκαηα, έηζη, δηαθξίλνληαη απφ ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο («aims»), νη νπνίνη δειψλνπλ απιψο ηελ πξφζεζε ηεο δηδαζθαιίαο λα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ παξαγσγηθψλ (ή πξνζιεπηηθψλ) ηθαλνηήησλ.   

193
Ζ δηάθξηζε ησλ ηξηψλ απηψλ δηαζηάζεσλ-απνηειεζκάησλ είλαη, βέβαηα, ηερλεηή, αθνχ, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, φιεο ελνπνηνχληαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη απζχπαξθηεο.   
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Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηηο παξαπάλσ αξρέο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνπο Veel & 

Coffin (1996), ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ άκεζα ζηα ζχγρξνλα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα, θαίλεηαη φηη, ζην ζχλνιφ ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα 

εθπξνζσπήζνπλ ηε δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο σο γξακκαηηζκνχ 

(γισζζηθνχ, ζρνιηθνχ, θνηλσληθνχ θ.ν.θ.). Ο γξακκαηηζκφο, δειαδή, κε ηε κνξθή κίαο 

ζχλζεηεο ηθαλφηεηαο, πνπ έρεη σο ππξήλα ηεο ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ππφ ηελ «θιαζηθή» ηνπο εξκελεία (βάζεη θαη ησλ αξρψλ ηεο 

ζρεηηθήο κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο), ελψ 

παξάιιεια εμαθηηλψλεηαη ζε πεξαηηέξσ ηθαλφηεηεο, «κεηαπξννδεπηηθήο» θχζεσο
194

, 

ηίζεηαη επηθεθαιήο ηεο επηζπκεηήο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο ησλ φπνησλ 

θεηκελνθεληξηθψλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ. 

 Οη «πεξαηηέξσ κεηαπξννδεπηηθέο ηθαλφηεηεο γξακκαηηζκνχ» ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίηεπμε θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλσλ ζηφρσλ, κέζσ απνηειεζκαηηθψλ θεηκέλσλ ή 

θεηκέλσλ κε επηθνηλσληαθή επάξθεηα, νη νπνίνη θαη ππαγνξεχνπλ αλάινγεο ζρεκαηηθέο 

δνκέο θαη γισζζηθέο επηινγέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, θαη πεξηνξίδνληαη, απφ ην ηδηαίηεξν 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην δφκεζήο ηνπο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο, άξα, αθνξνχλ 

(ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθά πξνιεγφκελα) θαη ηελ «νξζή δηαρείξηζε» ησλ ηξηψλ 

κεηαβιεηψλ ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο (ηνπ πεδίνπ, ηνπ ηφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ), γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γισζζηθνχ επηπέδνπ χθνπο, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή, ηε δηαπξνζσπηθή θαη ηελ θεηκεληθή ιεηηνπξγία αιιά θαη ηα 

γξακκαηηθά ζπζηήκαηα ηεο κεηαβηβαζηηθφηεηαο, ηεο ηξνπηθφηεηαο θαη ηνπ ζέκαηνο –

ξήκαηνο. Παξαπέκπνπλ, επηπιένλ, ζηελ «νξζή δηαρείξηζε» εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ζπγθείκελνπ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθάζηνηε 

θεηκεληθνχ είδνπο [βι. ελδεηθηηθά Derewianka (1990, ζ. 22) θαη Martin (1992, ζ. 493-

546)].  

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηθαλφηεηεο ζρεηηθέο κε ζαθψο αιιεινεμαξηψκελα 

επίπεδα γισζζηθήο θαη ζπλ-θεηκεληθήο αλάιπζεο, φπσο είλαη ην γισζζηθφ επίπεδν χθνπο 

                                                 
194

Τπελζπκίδεηαη φηη ε κεηαπξννδεπηηθή θάζε ηνπ γξακκαηηζκνχ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πξννδεπηηθή 

θάζε ηεο γισζζηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, πξνβάιινληαο κία πεξηζζφηεξν άκεζε ελαζρφιεζε κε ηηο 

γισζζηθέο δνκέο θαη ηε γξακκαηηθή [βι. θαη Watkins (2004)].  
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θαη ην θεηκεληθφ είδνο, πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε, φπσο, επίζεο, νη ιεμηθνγξακκαηηθέο 

επηινγέο πνπ νηθνδνκνχλ ην θεηκεληθφ λφεκα. Ζ ηξηεπίπεδε απηή αλάιπζε (επίπεδν 

χθνπο – θεηκεληθφ είδνο – ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο) ζηνρεχεη, εληέιεη, ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα δηακνξθψλεη ηδενινγία, ηνπ ηξφπνπ, κε άιια ιφγηα, κε 

ηνλ νπνίν ε γιψζζα ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο [βι. ελδεηθηηθά Kress & Hodge (1979)]. 

Άκεζα ζρεηηθή κε ηελ αλάπηπμε θαη ζχλζεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ, είλαη ε πεξηγξαθή ζηελ νπνία πξνβαίλεη νThreadgold (1997), γηα λα 

πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηα θξηηήξηα, βάζεη ησλ νπνίσλ ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αμηνινγεί ην 

απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο, ζε ζρέζε κε ην γξακκαηηζκφ. Ο 

κειεηεηήο απηφο εμεηάδεη θαηά πφζν, ζηε κεηά απφ ηε δηδαζθαιία θαηάζηαζε, 

πξνθχπηνπλ θείκελα-θνηλσληθέο θαηαζθεπέο, ηθαλά λα ελδπλακψζνπλ θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, λα δηακνξθψζνπλ θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο θαη λα επεξεάζνπλ θνηλσληθέο 

ηδενινγίεο [βι. επίζεο Davison (2001, ζ. 49) θαη Feez (2002)].  

Πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνο είλαη ν Nunan (1992, 1993), o νπνίνο εζηηάδεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο γξαπηήο παξαγσγήο πνπ αθνινπζεί, αθνχ πξνεγεζεί δηδαζθαιία 

ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο ζηνρνζεζίαο, θαη επαλαβεβαηψλεη, απφ κία πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθή νπηηθή, ηηο αξρέο ηεο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο. Αξρηθά νξίδεη σο θχξηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: α) ηε ζρεκαηηθή δνκή (θαη θαηά πφζν είλαη ζπκβαηή κε ην 

θεηκεληθφ είδνο, φπνπ ππάγεηαη ε γξαπηή παξαγσγή), β) ηελ αλάπηπμε ζέκαηνο («topic 

development») (θαη ην βαζκφ εζηίαζεο θαη ζπζρέηηζήο ηνπ κε ην πεξηερφκελν ηεο 

γξαπηήο παξαγσγήο) θαη γ) ηελ αλαθνξά («reference») (σο έλδεημε ηεο θεηκεληθήο 

νξγάλσζεο θαη, ζπλεπψο, ηεο γισζζηθήο ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ). ηε ζπλέρεηα, θαη 

επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ηεο αλάγθεο ν δηδαζθφκελνο λα γλσξίδεη ζαθψο, θαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ, πψο λα δνκεί/παξάγεη απνδεθηά θείκελα δηαθφξσλ εηδψλ, δίλεη 

θσδηθνπνηεκέλνπο πίλαθεο, κέζσ ησλ νπνίσλ δειψλνληαη ηη αλακέλεηαη λα πξνθχςεη 

κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε 

δφκεζε/παξαγσγή ελφο επεμεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαη αλαιχεη ηα «πξέπεη» ηεο 

ππεξδνκηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ, ηνλίδνληαο φηη (απηά) 
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απαηηείηαη λα δηεθπεξαησζνχλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ζηήξημε
195

. Με παξφκνην ηξφπν 

αλαθέξεηαη ζηε δφκεζε/παξαγσγή κίαο αλαδηήγεζεο, νξίδνληαο, ελλνείηαη, δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θξηηεξίσλ θάζε θνξά.  

Οη «θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ» («rubrics»), νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηα 

επίπεδα ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο θάζε θξηηεξίνπ αλάπηπμεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ παηδαγσγηθνχ δνκεηηζκνχ, άξρηζαλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο ην γξακκαηηζκφ. Γη’ απηφ θαη εκπιέθνπλ ην δηδαζθφκελν ζε κία  απζεληηθή κνξθή 

αμηνιφγεζεο θαη ηζνδπλακνχλ κε δείθηεο αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θάζε εγγξάκκαην άηνκν («indicators of developing key abilities»). 

χκθσλα κε ην Seaton (2003)
196

, νη θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ είλαη 

απνιχησο θαηάιιειεο γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ, σο 

                                                 

195
Δδψ επαλέξρεηαη ε έλλνηα ησλ «βνεζεκάησλ/ζηεξηγκάησλ» απφ ην δηδάζθνληα, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή αιιά νθείιεη λα είλαη παξνδηθή (θαη φρη κφληκε), κέρξη, δειαδή, ν δηδαζθφκελνο λα 

αλαπηχμεη επηηπρψο ηηο ππφ έκθαζε ηθαλφηεηεο (ή/θαη δεμηφηεηεο). Ζ ζηήξημε απηνχ ηνπ είδνπο δε ζπληζηά 

απιή παξνρή βνήζεηαο γηα δηεθπεξαίσζε θαη νινθιήξσζε κίαο δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά 

ελίζρπζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ απηφλνκε αλάπηπμε ζχλζεησλ φζν θαη αλψηεξσλ 

ηθαλνηήησλ ζην κέγηζην (θαη ηάρηζην) δπλαηφ βαζκφ (Hammond & Gibbons, 2001). ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα ηνληζηεί πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

δνκείηαη. Ζ δηακφξθσζε ελφο ηζρπξνύ ππνβνεζεηηθνύ ηζηνύ απφ ην δηδάζθνληα γηα ην δηδαζθφκελν, έηζη 

ψζηε λα απνθηήζεη θπξίαξρν ξφιν ζηε κεηαμχ ηνπο δηεπίδξαζε, είλαη απνιχησο αλαγθαία. Ο θαηαξηηζκφο 

ελφο θαηαλνεηνχ θαη δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκνπ ζψκαηνο πιεξνθνξηψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

θαίλεηαη φηη είλαη, εθηφο απφ επηζπκεηφο, θαη εθηθηφο, γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

196
Γηα ηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, βι. επίζεο Seely (1994) θαη Goodrich-Andrade (2000). Ζ 

θιίκαθα απηή αλαιχεηαη, εμ νξηζκνχ: α) ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο («evaluation criteria»), ζηηο 

πξνδηαγξαθέο, δειαδή, θαηαιιειφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ηνπ πξνζδνθψκελνπ απνηειέζκαηνο (ή ηνπ 

παξαγφκελνπ έξγνπ) θαη β) ζην ζπλερέο ησλ δηαβαζκίζεσλ ηνπο, πνηνηηθήο κνξθήο («standards»), πνπ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ πςειήο θαη ρακειήο πνηφηεηαο θαη δειψλεηαη κε δηάθνξνπο ραξαθηεξηζκνχο. ήκεξα 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο. Βι. θαη 

Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνχξαο (2004), φπνπ ζπδεηείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, σο εμήο: εηδηθή ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε δηδάζθνληνο, 

ζπλδηακφξθσζε θξηηεξίσλ απφ ην δηδάζθνληα θαη ην δηδαζθφκελν, ζπλδηακφξθσζε επηπέδσλ επίδνζεο, 

πξφρεηξε θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ηειηθή θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Οη ίδηνη 

κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ παηδαγσγηθή αμία ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ ζε ζρέζε, θπξίσο, 

κε ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο δηθαηνινγεί ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ζε 

θεηκελνθεληξηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία, σο γλσζηφ, έρνπλ σο απψηεξφ ηνπο ζθνπφ ηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ. Βι. επίζεο θαη άιιεο αλαθνξέο, ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, πνπ 

αθνινπζνχλ. Γηα ηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, βι. θαη φξν «check-list», ν νπνίνο ζηελ 

ειιεληθή απνδίδεηαη σο «ιίζηα ειέγρνπ» θαη ζεσξείηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν εχρξεζηνο θαη πξνζηηφο γηα 

ην δηδαζθφκελν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, βέβαηα, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνβαίλεη ζε δηάθξηζε ησλ 

φξσλ «θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηήξίσλ» θαη «ιίζηα ειέγρνπ».  Έηζη, ν πξψηνο φξνο εξκελεχεηαη σο 

νδεγφο γηα (ππνθεηκεληθνχ ηχπνπ) αμηνιφγεζε, ν νπνίνο πεξηγξάθεη δηάθνξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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εχρξεζηα θαη εχιεπηα εξγαιεία θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, ηα 

νπνία κπνξεί λα πξνζθέξνπλ άκεζε επαλαηξνθνδφηεζε, γηα βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκείσλ ηνπ ιφγνπ πνπ δνκείηαη (θαη ηνπ θεηκέλνπ πνπ παξάγεηαη). 

Ζ ζχζηαζε κίαο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ απνηειεί ζεκαληηθή 

παηδαγσγηθή εκπεηξία γηα ην δηδαζθφκελν, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαιχεηαη, άξα 

εμππεξεηείηαη, πνηθηινηξφπσο ζπγθεθξηκέλν είδνο ιφγνπ, θεηκεληθφ είδνο ή θεηκεληθφο 

ηχπνο. Γηα ηε ζχζηαζεο κίαο ηέηνηαο θιίκαθαο (ή ιίζηαο ειέγρνπ) ιακβάλνληαη ππφςε ε 

καθξνδνκή, ε ππεξδνκή θαη ε κηθξνδνκή ηεο γξαπηήο παξαγσγήο, θαη θαηαγξάθνληαη 

ζεκεία ζε ζρέζε κε ηελ «νξαηφηεηα», ή κε, ηνπ ζθνπνχ ή ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ 

θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ γισζζηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, αληίζηνηρα. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ θαηαιφγνπ θξηηεξίσλ ηεο θιίκαθαο απφ ηνλ ίδην ην δηδαζθφκελν 

πξνυπνζέηεη, νπσζδήπνηε, θζίλνπζα θαζνδήγεζε. Ο δηδαζθφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαηππψζεη, θαη λα δηαβαζκίζεη, ηα θξηηήξηα απηά κε ηε ρξήζε πξσηνπξφζσπεο 

ξεκαηηθήο έθθξαζεο, γεγνλφο πνπ ηνλ ζπλδέεη άκεζα ηφζν κε ην ζπγγξαθηθφ ηνπ πξντφλ 

φζν θαη κε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ δεδνκέλνπ πξντφληνο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ή νπηηθή 

ηνπ απνδέθηε-αλαγλψζηε. Ζ θαηαξρήλ πξφρεηξε ζχζηαζε ηνπ θαηαιφγνπ θξηηεξίσλ θαη 

ε κεηέπεηηα «ηειεηνπνίεζή» ηνπ, κε ηε ζπλεξγαζία δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ, 

θαζηζηά ηε ρξήζε ηνπ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή
197

.  

                                                                                                                                                 
κίαο «(αλακελφκελεο) ζπκπεξηθνξάο», ζπλδένληάο ηα κε κία δηαβαζκηζκέλε (πνζνηηθή) θιίκαθα 

βαζκνιφγεζεο». Ο δεχηεξνο φξνο δειψλεη κία ζεηξά δειψζεσλ ή δηαδνρηθψλ βεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

κία επίζεο αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, ελψ ν αμηνινγεηήο ή ν απηναμηνινγνχκελνο ειέγρεη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν είλαη παξφληα ηα επηκέξνπο (πνηνηηθά) ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ζ κεηαμχ ησλ δχν φξσλ δηάθξηζε, έηζη, 

θξίλεηαη σο νξηαθή (θαη ζε ηειηθή αλάιπζε αρξείαζηε [βι. ελδεηθηηθά Davidson & Lynch (2002) θαη 

Πεγέο: The International Language Testing Association (2002)]. Οη Stevens & Levi (2005) θαη Zerwas 

(2006), κάιηζηα, ζεσξνχλ ηε ιίζηα ειέγρνπ σο ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ (= «έιεγρνο παξνπζίαο»), ζεσξψληαο φηη ε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο («rating scale») (= 

πξνζζήθε βαζκνχ ζε έλα βαζκνινγηθφ ζπλερέο), ε «πεξηγξαθηθή θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ» 

(«descriptive rubric») (= πξνζζήθε ζχληνκσλ πεξηγξαθψλ αλά επίπεδα θξηηεξίσλ) θαη ε νιηζηηθή θιίκαθα 

βαζκνιφγεζεο («holistic scoring guide») (= ρξήζε ζρνιίσλ εζηηαζκέλσλ ζηε γεληθή εηθφλα αληί ζηα 

επηκέξνπο θξηηήξηα), απνηεινχλ ηηο πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο κνξθέο ηεο. Υξήζηκε, ηέινο, φζνλ αθνξά ην ελ 

ιφγσ ζέκα, είλαη ε αθφινπζε βηβιηνγξαθία: Cooper (1999), Cooper & Odell (1999) θαη Goodrich-Andrade 

(2001). 

197
Ζ ζχζηαζε θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ έρεη ζθφπηκα πεξηιεθζεί ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, σο νπζηαζηηθφ, δειαδή, κέξνο ηεο 

κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο. Ο «Φάθεινο Δξγαζηψλ Γηδαζθνκέλνπ» («portfolio»), εμάιινπ, ν νπνίνο είλαη 

ε δεκνθηιέζηεξε κνξθή απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, ζπλπθαίλεηαη κε ην εξγαιείν απηφ θαη, ζπλεπψο, 

ιακβάλεη ρψξα ζε θάπνην βαζκφ ζηελ έξεπλα, ρσξίο φκσο λα ζπληζηά παξάκεηξν ηνπ πεηξάκαηνο. 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

232 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, επηζπλάπηεηαη σο θαηαιεθηηθφ ζρφιην ε 

άπνςε ηεο Devitt (2004) φηη ην θχξην απνηέιεζκα ηεο παηδαγσγηθήο πνπ αθνξά φρη 

απιψο ηα θεηκεληθά είδε αιιά ηελ επίγλσζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ («genre-awareness 

pedagogy») είλαη ε ελεξγφο θξηηηθή ζηάζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ έλαληη ηεο ηδενινγίαο πνπ 

ππνβφζθεη ζηα θείκελα, ηα νπνία θαιείηαη λα δνκήζεη (θαη, βέβαηα, λα θαηαλνήζεη). Ζ 

επίγλσζε απηή είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε ζπνπδή ηεο γιψζζαο πνπ δίλεη ζην 

δηδαζθφκελν, θαη ζην άηνκν γεληθφηεξα, ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη ην ζθνπφ, ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηε γξακκαηηθή ελφο θεηκέλνπ (Knapp, 1997, ζ. 113), πξνβαίλνληαο ζηηο 

ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο πνπ απαηηνχλ δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

θεηκεληθά είδε (Eggins & Slade, 1997, ζ. 235), έηζη ψζηε λα είλαη, θαηά ζχκβαζε, 

απνδεθηά
198

.  

2.8.2    Η κειμενοκενηπική πποζέγγιζη ωρ ππάξη 

 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ε θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, σο πξάμε, νξηνζεηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνδηδαθηηθψλ, ησλ δηδαθηηθψλ 

θαη ησλ κεηαδηδαθηηθψλ αξρψλ ηεο. Ζ θεηκελνθεληξηθή δηδαθηηθή πξάμε είλαη ζπκβαηή 

κε κεζφδνπο θαη ηερληθέο αληίζηνηρνπ ραξαθηήξα. Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη 

ηδηαίηεξα πινχζηα, αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο ζπζηεκηθήο-

ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ήδε (βι. ελδεηθηηθά Christie, 1987, 

1990, 1996, 2002
. 
Cope & Kalantzis, 1993

α
, 1993

β. 
Eggins, 1994

.
 Halliday, 1985

α
, 1985

β.
 

Halliday & Martin, 1993
.
 Halliday & Mathiessen, 2004

.  
Hammond & Macken-Horarik, 

1999
.
 Hasan & Williams, 1996

. 
Κnapp & Watkins, 1994

.
 Macken-Horarik, 2002

. 
Martin, 

1984, 1985
α
, 1985

β
, 1989, 1992

. 
Martin, Christie & Rothery, 1989

.
 Paltridge, 1996). 

                                                                                                                                                 
[ρεηηθέο, άιισζηε, έξεπλεο ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αμηνπηζηία απηήο ηεο κνξθήο αμηνιφγεζεο (βι. 

Gearhart, Herman, Baker & Whittaker, 1992
. 
Herman & Winters, 1994

.
 Spandel & Stiggens, 1997)]. 

198
Τνλίδεηαη φηη ε απνδεθηφηεηα ελφο θεηκέλνπ ζπλδέεηαη πιένλ άκεζα θαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί 

λα έρεη ν απνδέθηεο-αλαγλψζηεο (θαη φρη κφλν κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν πνκπφο-

ζπγγξαθέαο), αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηε γξακκαηηθή ελφο θεηκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

ηξεηο παξακέηξνπο νη νπνίεο, έκκεζα ή άκεζα, επζχλνληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ιφγνπ πνπ δνκείηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο. 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

233 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, απφ ηε δηδαθηηθή πξάμε 

εμαηξείηαη ε ζηαηηθή ή αδηαθνξνπνίεηε δηδαζθαιία. Αληίζεηα, πξνσζείηαη ε επέιηθηε θαη 

δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία, κε πξνδηαγξαθέο θεηκελνθεληξηθήο ζεσξίαο θαη κε φιεο ηηο 

ηπρφλ επηδξάζεηο απφ άιιεο ζεσξίεο πνπ έρεη αθνκνηψζεη, δηαηεξψληαο ηε δπλακηθή θαη 

ην δπλακηζκφ ηεο (ρσξίο, δειαδή, ε ίδηα λα αθνκνησζεί). Έηζη, ε πξνζπάζεηα λα 

πεξηγξαθεί ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγγηζε σο πξάμε αληιεί, αλαπφθεπθηα, απφ ην 

βαζηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ φπνπ, κε βάζε ηελ θξηηηθή κειέηε ηνπ Richards (1999), δηαθξίλνληαη ηα 

εμήο ζηνηρεία:  

 ζχλδεζε θεηκέλσλ κε ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελά ηνπο 

 επηζήκαλζε ησλ ππεξδνκηθψλ ζπκβάζεψλ ηνπο 

 άκεζε ζπνπδή ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ ηνπο 

 ζηήξημε ηνπ δηδαζθνκέλνπ, κε ζηξαηεγηθέο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, γηα 

θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ή ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ.   

Πεξαηηέξσ, φπσο ν Tribble (1997, ζ. 43) δηεπθξηλίδεη, έλα ηππηθφ 

θεηκελνθεληξηθφ πξφγξακκα επηκεξίδεηαη ζε ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

εμήο: 

 δξαζηεξηφηεηεο γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ζέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαπηπρζεί («content knowledge acηivities»)  

 δξαζηεξηφηεηεο γλψζεο ηνπ ζπγθείκελνπ, έηζη ψζηε λα νξηζηνχλ ζαθψο νη 

ζπγθεηκεληθέο ζπληζηψζεο βάζεη ησλ νπνίσλ δνκείηαη ν ιφγνο ηνπ παξαγφκελνπ 

θεηκέλνπ («context knowledge acηivities») 

 δξαζηεξηφηεηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ 

θαη γισζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο/α γηα ηε δφκεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο («language knowledge acηivities») 

 δξαζηεξηφηεηεο γλψζεο ηεο πξνζέγγηζεο δηαδηθαζίαο γηα απνηειεζκαηηθή γξαπηή 

παξαγσγή («writing process knowledge acηivities»). 
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Δκβαζχλνληαο ζηηο πξνηάζεηο ησλ Richards (1999) θαη ηνπ Tribble (1997), είλαη 

εκθαλέο φηη ε θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία, εθφζνλ ππνρξενύηαη λα εμεηάζεη ην 

θεηκεληθφ πεξηερφκελν απφ ηελ άπνςε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπγθείκελνπ θαη ηνπ 

επηπέδνπ χθνπο [βι. Luke & Freebody (1997, ζ. 218) θαη (Kress, 2003, ζ. 84)
.
 νθείιεη λα 

δηέιζεη απφ ηελ «αλάγλσζε ηεο ιέμεο θαη ηνπ θφζκνπ» («reading the word and the 

world» (Wallace, 1992
α
, ζ. 114, 2001). Όπσο είλαη ινγηθφ λα ζπκβαίλεη, νη παξάιιειεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζπλππάξρνπλ 

θαη σο παξάιιειεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Ζ νξγάλσζε, άξα, θεηκελνθεληξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γισζζηθήο δνκήο θαη γισζζηθήο ρξήζεο, είλαη πξαθηηθά εθηθηή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηακέζνπ ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηα πξφηππα 

θείκελα (πνπ ρξεζηκεχνπλ σο «κνληέια» γηα ηε δφκεζε ελφο λένπ θεηκέλνπ). 

Ζ ζέζε απηή γίλεηαη ακεζφηεξα αληηιεπηή, κέζσ κίαο ξεαιηζηηθήο παξνπζίαζεο 

πνπ αθνξά ηνλ «πξαγκαηηθφ» ξφιν ηεο αλάγλσζεο ζηελ θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία. 

χκθσλα κε ηνπο Κress (1985, 2003) θαη Wallace (1992
α
), δηαθξίλνληαη ηξεηο δηαδνρηθέο 

κνξθέο θεηκελνθεληξηθήο θξηηηθήο αλάγλσζεο: ε «πξν-αλάγλσζε» («pre-reading»), ε 

«ελ εμειίμεη αλάγλσζε» («while-reading») θαη ε «κεηα-αλάγλσζε» («post-reading»), νη 

νπνίεο θαη έρνπλ άξξεθηε ζρέζε κε ηνπο δηδαθηηθνχο θχθινπο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο.  

Ζ πξν-αλάγλσζε «εθζέηεη» ην δηδαζθφκελν ζε έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ, φπσο:  

 Πνηνο είλαη ν ζθνπφο δφκεζεο θαη παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ; 

 Πνηνο γξάθεη ζε πνηνλ θαη γηα πνην ζέκα; 

 Πψο αλαπηχζζεηαη ην ζέκα απηφ; 

 Πνηνη άιινη ηξφπνη ππάξρνπλ γηα λα αλαπηπρζεί ην ίδην ζέκα; 

Ζ πξν-αλάγλσζε κπνξεί λα επηθεληξψλεηαη θαη ζε εξσηήζεηο γηα εμαγσγή άκεζσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζπλαξηήζεη ηνπ ηίηινπ, ησλ ππφηηηισλ, ησλ εηθφλσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ 

ηνπ θεηκέλνπ θαη επηζήκαλζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζή ηνπ.  
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Ζ ελ εμειίμεη αλάγλσζε πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αλάγλσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ, γηα ζπλεηδεηνπνπνίεζε ησλ αμηψλ πνπ επηδηψθεη λα πξνβάιεη ν ζπγγξαθέαο 

ζηνλ αλαγλψζηε, πξνζδηνξηζκφ ησλ λνεκάησλ πνπ ζέιεη λα κεηαβηβάζεη, αλάιπζε ησλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ ηνπ (π.ρ. πψο, πνχ, γηαηί ππάξρεη ελεξγεηηθή, παζεηηθή ή 

απξφζσπε ξεκαηηθή έθθξαζε), έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην θεηκεληθφ είδνο ζην νπνίν 

αλήθεη θαη, ζπλεπψο, λα δηεπθξηληζηεί ε ζρεκαηηθή δνκή ηνπ (βι. ζρεηηθά Bloor & Bloor, 

1995
.
 Fairclough, 1989

.
 Wallace, 1992

β
).  

Δλψ ε πξν-αλάγλσζε εζηηάδεη ζηελ απαξαίηεηε πξφζιεςε ησλ λνεκάησλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ε ελ εμειίμεη αλάγλσζε ζηελ ηαμηλφκεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλνκία 

θεηκεληθνχ είδνπο, ε κεηα-αλάγλσζε θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξαηηέξσ 

θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο ηνπ δηδαζθφκελνπ αλαγλψζηε. Ζ ζχγθξηζε δχν θεηκέλσλ 

ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη ην ίδην ζέκα, ε ζε βάζνο ζπδήηεζε ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπο, ε αλάδεημε ηεο ηδενινγίαο ηνπ ζπγγξαθέα πνπ κπνξεί λα ππνβφζθεη ζε 

απηά, απνηεινχλ κέξνο ηεο δεδνκέλεο θεηκελνθεληξηθήο αλαγλσζηηθήο κνξθήο ή δξάζεο 

πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δχν άιιεο, θαζηζηνχλ ην έξγν ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

απινχζηεξν, ηφζν γηα ην δηδάζθνληα φζν θαη γηα ην δηδαζθφκελν [βι. ζρεηηθά Luke & 

Freebody (1997) θαη McGregor (2002)]. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αλάγλσζεο θαη 

παξαγσγήο ιφγνπ, κε επίθεληξν ην θείκελν, απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

δηδαζθφκελνο αλαγλψζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα αλαιάβεη δηάθνξνπο ξφινπο, 

ελεξγψληαο: σο απνθσδηθνπνηεηήο («code breaker»), ζπκκέηνρνο ζηα θεηκεληθά δξψκελα 

(«text participant»), ρξήζηεο ηνπ θεηκέλνπ («text user»), αλαιπηήο θαη θξηηήο ηνπ («text 

analyst and critic») (Luke & Freebody, 1997). Γηα ηελ αλάιεςε ησλ ξφισλ απηψλ, ε 

εχξεζε θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ, φζν θαη πνηθίισλ, θεηκέλσλ απφ ηνλ απζεληηθφ 

θνηλσληθφ ρψξν, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, λννπκέλνπ, 

βέβαηα, φηη ε επηινγή ηνπο δελ είλαη απζαίξεηε αιιά αληαπνθξίλεηαη ζηηο βαζηθέο 

γισζζνδηδαθηηθέο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηεο, κία απφ 

ηηο νπνίεο είλαη θαη ε γξαπηή παξαγσγή. 
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Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ελλνείηαη φηη είλαη άκεζνο θαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο 

έρεη ηελ επζχλε ηεο ξεηήο δηδαζθαιίαο ζε έλα «δηαινγηθφ» ή δηεπηδξαζηηθφ πιαίζην
199

 

(Freire & Shor, 1987, ζ. 101), ην νπνίν επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη πξαθηηθά αμηνπνηήζηκε 

ηε «δψλε ηεο εγγχηαηεο αλάπηπμεο». Όπσο νη Wood, Bruner & Ross (1976) 

πεξηγξάθνπλ, θαη κειεηεηέο φπσο νη Palincsar (1999) θαη Wells (1999) επηβεβαηψλνπλ, ν 

δηδάζθσλ πνπ δξα ζε έλα ηέηνην δηδαθηηθφ πιαίζην δηεθπεξαηψλεη έλαλ πνιιαπιφ ξφιν ν 

νπνίνο ζπλαπνηειείηαη απφ έμη επηκέξνπο ξφινπο, γηα: α) αθύπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα 

εκπιαθεί, β) απινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο, κε ηε ζηαδηαθή πξνζπέιαζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ πεδίσλ ηεο, κέρξη ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο ιχζεο, γ) δηαηήξεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, έλαληη ησλ πνηθίισλ πεδίσλ ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο, δ) ελεκέξσζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζρεηηθά κε ην «πνχ βξίζθεηαη» θαη «πνχ 

πξνβιέπεηαη λα θηάζεη», ε) ζηαδηαθή απηνλόκεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη ζη) 

πξνηππνπνίεζε ησλ ιχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, κε ζθνπφ 

ηελ (ηειηθή) πιήξε απηνλφκεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Αμηνζεκείσηε, σζηφζν, είλαη ε 

ζχλζεηε δηαπίζησζε φηη ν δηδάζθσλ, κε ηελ αλάιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ (πνιιαπινχ) 

ξφινπ, αλαπηχζζεηαη σο θξηηηθόο παηδαγσγόο, ελψ ν δηδαζθόκελνο δηακνξθψλεηαη ζε 

άηππν παηδαγσγό πνπ ηνλ εθπαηδεχεη, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν ίδηνο εθπαηδεχεηαη απφ φινπο 

φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηδάζθνληνο. 

Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ έπεηαη ησλ πνιπεπίπεδσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

αλάγλσζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε γλψζε ηφζν ηνπ ζπγθείκελνπ φζν θαη ηεο 

γιψζζαο ηνπ ππφ κειέηε θεηκέλνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα απνηειεζκαηηθή γξαπηή 

παξαγσγή είλαη εμίζνπ πνηθίιεο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, λννπκέλνπ φηη νξγαλψλνληαη 

κε ηξφπν πνπ αλαπιαηζηώλνπλ ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, βάζεη ησλ δηδαθηηθψλ 

θχθισλ ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Μία ηέηνηα αλαπιαηζίσζε επηζεκαίλεηαη ζην 

δηαδηθαζηηθό-θεηκελνθεληξηθό κνληέιν ησλ White & Arndt (1991), ην νπνίν, 

ζπγθξηλφκελν θαη ζπλδπαδφκελν κε ην θεηκελνθεληξηθό-δηαδηθαζηηθό κνληέιν ησλ Feez & 

                                                 
199

Γηεπίδξαζε ζπκβαίλεη, ζπλήζσο, ζηελ νκάδα («peer interaction»), θαηά ηε δηάξθεηα εηδηθψλ καζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ («writing conferences»). Οη ζπλζήθεο απηέο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε θεηκελνθεληξηθψλ πξνγξακκάησλ, άξα θαη ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ (θαη ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο). 
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Joyce (1998
α
), δίλεη δηάθνξνπο πξαθηηθνχο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

ζηελ ηάμε.  

Οη White & Arndt (1991) παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά «θάζεσλ δηδαζθαιίαο» 

δηαδηθαζηηθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηε 

δηδαθηηθή θάζε ηεο επαλεμέηαζεο ή αλαζεψξεζεο («re-viewing»), ηελ νπνία θαη 

δηαζπλδένπλ ζηαδηαθά κε ηηο επίζεο δηδαθηηθέο θάζεηο ηεο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο 

ηδεψλ («generating ideas and structuring»), ηεο εζηίαζεο («focusing»), ηεο πξφρεηξεο 

έθδνζεο ή πξν-γξαθήο («drafting») θαη ηεο αμηνιφγεζεο («evaluating»). Κάζε δηδαθηηθή 

ιχζε ζπλαξηάηαη κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ζηελ παξαγσγή ηδεώλ 

αληηζηνηρνχλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε ηδενζχειια. Γεληθφηεξα, αληηζηνηρνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα: «Ση κπνξψ λα γξάςσ γηα ην δεδνκέλν ζέκα;». 

ηελ νξγάλσζε ηδεώλ ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηνλ πξνζρεδηαζκφ θαη ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηνπ θεηκέλνπ, κε ην εξψηεκα: «Πψο κπνξψ λα παξνπζηάζσ ηηο δεδνκέλεο 

ηδέεο, κε ηνλ θαηαιιειφηεξν θαη ηνλ πιένλ απνδεθηφ, γηα ηνλ αλαγλψζηε, ηξφπν;», λα 

νξίδεη ην πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ (θαη δξαζηεξηνηήησλ), φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

«πεηξακαηηζκφο» κε ήδε «γλσζηνχο» θεηκεληθνχο ηχπνπο. Όζνλ αθνξά ηελ εζηίαζε, ην 

εξψηεκα ην νπνίν ηίζεηαη επηηαθηηθά είλαη ην εμήο: «Πνηνο είλαη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ δεδνκέλνπ θεηκέλνπ;». Ζ πξόρεηξε έθδνζε αθνξά ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

πξνεξρφκελε, απφ ην ζπγγξαθέα,ινγηθή («writer-based thought») ζην εζηηαζκέλν ζηνλ 

αλαγλψζηε θείκελν («reader-based text»). Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο πξφρεηξεο 

γξαπηήο παξαγσγήο δειψλεη θαη αληίζηνηρν αξηζκφ επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ παηδηνχ-

ζπγγξαθέα, ζην πιαίζην εηεξναμηνιφγεζεο (π.ρ. κεηαμχ δηδαζθνκέλνπ θαη δηδάζθνληνο) 

ή/θαη ζπιινγηθήο αμηνιφγεζεο (π.ρ. αλάκεζα ζην παηδί-ζπγγξαθέα θαη ζηα παηδηά-κέιε 

ηεο νκάδαο ηνπ). Καηά ηελ αμηνιόγεζε, δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε ρξήζε θιίκαθαο 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ ή ιίζηαο ειέγρνπ, πνπ ζπδεηήζεθαλ ήδε εθηελψο, 

πξνζθέξνπλ επαξθή αλαηξνθνδφηεζε θαη θαζνδεγνχλ ην δηδαζθφκελν λα πξνβεί ζε 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο (θαη παξαγξάθνπ), επηθνηλσλίαο 

θαη θεηκέλνπ). Σνλίδεηαη φηη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη ζθαηξηθή θαη έρεη σο βαζηθνχο 
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άμνλεο ην πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε θαη ηε γξακκαηηθή ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε επαλεμέηαζε ή αλαζεψξεζε σζεί ην δηδαζθφκελν λα απνζηαζηνπνηείηαη 

απφ ην θείκελφ «ηνπ», επηδηψθνληαο λα ην θαηαζηήζεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ, θαηάιιειν θαη απνδεθηφ γηα ην ζθνπφ πνπ έρεη παξαρζεί θαη ηνλ 

απνδέθηε ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Ζ ζρέζε δηδάζθνληνο θαη δηδαζθφκελνπ, 

αιιειεπηδξαζηηθή, αιιά θαη ζαθψο δηαθξηηή (ν δηδάζθσλ θαζνδεγεί κέρξη πνπ ν 

δηδαζθφκελνο επηηχρεη λα απηνλνκεζεί), έρεη ζεκαληηθή αμία γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ.  

Κξίλνληαο απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, νη θάζεηο δηδαζθαιίαο ηνπ 

δηαδηθαζηηθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ (ή «ζπγγξαθηθνί θχθινη») ζηεξίδνληαη ζηε 

ζπγθεηκεληθή θαη ηε γισζζηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ (ζην ζθνπφ θαη ηνλ απνδέθηε ηνπ 

θαη ζηε γξακκαηηθή ηνπ, αληίζηνηρα), ην νπνίν θαη δνκείηαη ζηαδηαθά (πξψηε, δεχηεξε ... 

κέρξη ηειηθή έθδνζε ή γξαθή). Ζ ζηαδηαθή ζπγγξαθή θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη δηεξεχλεζε 

θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία εκπιέθνληαη γηα ηε δφκεζή 

ηνπ. Ζ ελνπνίεζε ησλ ζπγθεηκεληθψλ θαη ησλ γισζζηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ελφο 

θεηκέλνπ σο απνηειεζκαηηθνχ απνηειεί έκθαζε-θιεηδί ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ελνπνίεζε απηή πξνυπνζέηεη, εθ ησλ πξαγκάησλ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ: α) λα δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπο ζπρλφρξεζηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο θαη β) λα 

ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πηπρέο ηεο γιψζζαο, βάζεη ησλ ζπκθξαδνκέλσλ 

έθαζηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Έηζη, ε θεηκελνθεληξηθή αλαπιαηζίσζε ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο απαηηεί ηε ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή κεηαγισζζηθή επάξθεηα 

δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ (θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηε ζρεηηθή δεισηηθή θαη 

δηαδηθαζηηθή γλψζε), γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηε 

«γξακκαηηθή ή γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ» πνπ δνκείηαη, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο πνπ (απηφ) 

παξνπζηάδεη κε ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα
200

.  

Σν δηαδηθαζηηθό-θεηκελνθεληξηθό κνληέιν ησλ White & Arndt (1991) 

ζπλδπάδεηαη, αθνινχζσο, κε ην θεηκελνθεληξηθό-δηαδηθαζηηθό κνληέιν ησλ Feez & Joyce 

                                                 
200

Ζ αλάγθε γλψζεο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο), ε νπνία εμππεξεηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

έλα θείκελν ελζσκαηψλεηαη ζε έλα θεηκεληθφ είδνο, σο θεηκεληθφο ηχπνο, δειαδή, θξίζεθε απαξαίηεην λα 

ζρνιηαζηεί εθηελέζηεξα,  ζην πιαίζην ηεο δεδνκέλεο ζπδήηεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε.  
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(1998), γηα κία ζθαηξηθφηεξε εμέηαζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξάμεο. πγθεθξηκέλα, νη 

«θάζεηο δηδαζθαιίαο» πνπ πξνηείλνπλ νη White & Arndt (1991) ζπλπθαίλνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηηο «θάζεηο δξαζηεξηνηήησλ» ησλ Feez & Joyce (1998
α
, ζ. 28-31), νη 

νπνίεο δηαθξίλνληαη ηφζν γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο φζν θαη γηα ηε ζαθήλεηα ησλ ζέζεψλ 

ηνπο, ππέξ ηεο ξεηήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 

ηε «θάζε δηακφξθσζεο ηνπ ζπγθείκελνπ» («building the context phase») 

ζπληζηάηαη ε ρξήζε θεηκεληθψλ ηχπσλ ζηελ απζεληηθή ηνπο κνξθή, νη νπνίνη επηιέγνληαη 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ δηδαζθφκελνπ. Οη 

«απζεληηθνί θεηκεληθνί ηχπνη, επίζεο, επηιέγνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξφηππα 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δηεξεπλεζνχλ παξάκεηξνη φπσο είλαη ε θνηλσληθή ζηφρεπζε 

(ζην γεληθφ πιαίζην ησλ ζπκθξαδνκέλσλ) θαη ην επίπεδν χθνπο (ζην εηδηθφ πιαίζην ηεο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ 

χθνπο πεξηιακβάλεη θαηαλφεζε θαη δηακφξθσζε γλψζεο, φζνλ αθνξά: α) ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ην πξφηππν θείκελν θαη ην είδνο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη, απαληψληαο ζην ηη (π.ρ. αίηεζε γηα εξγαζία), β) ηνπο ξφινπο θαη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηερφλησλ ζην θείκελν, φπσο επίζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ 

πξνσζνχληαη θαη εδξαηψλνληαη, δίλνληαο ιχζεηο ζην πνηνο/νη (π.ρ. ν αηηεηήο γηα εξγαζία 

θαη ν πηζαλφο εξγνδφηεο) γ) ην ππφ ρξήζε θαλάιη επηθνηλσλίαο, ζρεηηθά κε ην πώο (π.ρ. 

ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε, πξνζσπηθή ζπλνκηιία, ζπλέληεπμε) θηι. Δλ γέλεη, δειαδή, ε 

«θάζε δηακφξθσζεο ηνπ ζπγθείκελνπ» θαιχπηεη ηε ζπζηνηρία «πεδίν, ηφλνο, ηξφπνο» 

θαη πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε παξνπζίαζή ηνπ κέζσ εηθφλσλ θαη άιισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ε αμηνπνίεζε εμσζρνιηθψλ θαη άιισλ πεγψλ, ε αλαδήηεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ βάζεη ζπδήηεζεο ή κηθξνέξεπλαο, ε ζχγθξηζε ηνπ πξφηππνπ 

θεηκέλνπ κε ίδηα ή δηαθνξεηηθά θείκελα (π.ρ. ζχγθξηζε κίαο επαγγεικαηηθήο ζπλέληεπμεο 

κε κία ζπλνκηιία κεηαμχ θίισλ ) θ.ν.θ.  

ηε «θάζε κνληεινπνίεζεο θαη απνδφκεζεο θεηκέλνπ» («modelling and 

deconstructing the text phase»), o δηδαζθφκελνο επεμεξγάδεηαη ζε βάζνο ηα δνκηθά θαη 

ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ πξφηππνπ θεηκέλνπ θαη παξαιιειίδεη, ή αληηπαξαζέηεη, ηα 

ζηνηρεία απηά κε αλάινγα ζηνηρεία παξφκνησλ θεηκέλσλ. Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο (θαη έξεπλαο), νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γξακκαηηθή (θαη ηε 
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γξακκαηηθή κεηαγιψζζα), νη νπνίεο θαη κπνξεί λα εληαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε, 

έρνπλ ζεκαληηθή βαξχηεηα, γη’ απηφ θαη ζπδεηνχληαη ιεπηνκεξψο. Άιισζηε, ε ζρέζε: α) 

γξακκαηηθήο θαη γξακκαηηζκνχ θαη β) γξακκαηηζκνχ θαη γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο 

(νξνινγίαο) απνηειεί αλέθαζελ ζεκείν έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

αξθεηά ηα εξεπλεηηθά έξγα πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζρεηηθέο, κε ηελ παξαπάλσ ζρέζε, 

«πεξηνρέο» ηεο θεηκελνθεληξηθήο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε γξακκαηηθήο θαη γξακκαηηζκνχ, αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη νη Wray, Medwell, Fox & Poulson (2000) έρνπλ θαηαιήμεη, κεηά απφ 

έξεπλα, ζην πφξηζκα φηη, αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, 

απνηειεζκαηηθφηεξνη, ζε ζρέζε κε ην γξακκαηηζκφ, ήηαλ νη ηθαλνί λα πξνβνχλ ζε 

λνεκαηνδνηεκέλεο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα γξακκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

επηζεκαίλνληαη ζε επίπεδν ιέμεο θαη πξφηαζεο θαη λα ηα εκπιέμνπλ ιεηηνπξγηθά ζε 

επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ. Σεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε φηη, παξ’ φιν πνπ νη 

ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί επηθεληξψλνληαλ άκεζα ζηνπο γξακκαηηθνχο ζηφρνπο, ζε 

θαλέλα ζρεδφλ ζεκείν ηεο δηδαζθαιίαο δε θάλεθε φηη ε γξακκαηηθή είλαη ν απψηεξνο 

ζθνπφο ηνπο. Αληίζεηα, ιηγφηεξνη απνηειεζκαηηθνί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είραλ 

ηελ ηάζε λα δηδάζθνπλ άκεζα ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία, ρσξίο λα δηαζθαιίδνπλ έλα 

ζαθέο ζπγθεηκεληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία απηά επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία (Wray, Medwell, Fox & Poulson 2000, ζ. 81). Δξεπλεηηθά πνξίζκαηα, φπσο 

ηα ζπγθεθξηκέλα, εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ε θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ελδηαθέξεηαη 

γηα ηε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηε 

γξακκαηηθή ηεο ιέμεο θαη ηεο πξφηαζεο. Πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο 

πνπ, αληηκεησπίδνληαο ηε γιψζζα σο θνηλσληθή πξαθηηθή, ζπκβάιιεη ζην γξακκαηηζκφ 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ. 

 Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε γξακκαηηζκνχ θαη γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο, ε Myhill 

(2003) ζπδεηά, θαηαξρήλ, ηελ ππνρξέσζε ηνπ δηδάζθνληνο λα γλσξίδεη ηε γξακκαηηθή 

νξνινγία ηνπ ζέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ 

παξαλνήζεηο, εθ κέξνπο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ηφζν αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή θαζαπηή 

φζν θαη σο πξνο ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζε έλα θείκελν [βι. θαη Hudson & Walmsley 

(2005, ζ. 21)]. ηε ζπλέρεηα, ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλήηξηα ππνζηεξίδεη φηη ελαπφθεηηαη 
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ζηνλ ίδην (ην δηδάζθνληα) λα απνθαζίζεη θαη λα επηιέμεη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα εηζαγσγή 

θαη ρξήζε ηεο απαξαίηεηεο κεηαγιψζζαο. Σρεηηθέο, εμάιινπ, είλαη θαη νη έξεπλεο κέζσ 

ησλ νπνίσλ ηνλίδεηαη πσο ε γλψζε ηεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα 

ζηηο ζπληζηψζεο πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπ δηδάζθνληνο 

[Brumfit, Mitchell & Hooper (1996) θαη Borg (1999)]
201

.  

Γεδνκέλεο ηεο παξαδνρήο, ινηπφλ, φηη ην επίπεδν ηεο κεηαγισζζηθήο γλψζεο ηνπ 

δηδάζθνληνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ε ζπδήηεζε απηή παίξλεη επξχηεξεο δηαζηάζεηο. Δλδηαθέξσλ είλαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο θαηά πφζν ε δεισηηθή γλψζε ηνπ δηδάζθνληνο (ηη δειαδή γλσξίδεη γηα 

ηε γιψζζα) είλαη δπλαηφ λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε ηνπ, φπσο 

εμσηεξηθεχεηαη πξαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (Borg, 2003, ζ. 98). Ο 

πξνβιεκαηηζκφο απηφο ππήξμε αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηνλ Andrews (1997), ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη ε φπνηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε κεηαγισζζηθή γλψζε ηνπ δηδάζθνληνο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηε δεισηηθή φζν θαη ηε δηαδηθαζηηθή δηάζηαζή ηεο, 

                                                 

201
Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη αξηζκφο εξεπλψλ πνπ έγηλαλ, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν κεηαγισζζηθήο γλψζεο 

ππνςήθησλ ή ήδε ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθψλ, θαηέδεημαλ ην κέγεζνο ηνπ ζρεηηθνχ πξνβιήκαηνο (βι. 

ελδεηθηηθά Borg, 2003). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα ηνπ Bloor (1986, ζ. 159) ε νπνία, δηεξεπλψληαο 

θαηά πφζν θνηηεηέο πνπ νη ζπνπδέο ηνπο ζπλπθαίλνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε γξακκαηηθνχο φξνπο, έλλνηεο θαη άιιεο γισζζηθέο πηπρέο, θαηέδεημε φηη ππάξρεη κεγάιε 

δπζθνιία θαη άγλνηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ιεηηνπξγηθψλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ (φπσο «ππνθείκελν» θαη 

«αληηθείκελν»), ελψ ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ απιή γξακκαηηθή νξνινγία είλαη ζαθψο θαιχηεξε. Οη 

Wray (1993, ζ. 55) θαη Williamson & Hardman (1995) πξνζαλαηνιίζηεθαλ εξεπλεηηθά πξνο ηελ ίδηα, 

επίζεο, θαηεχζπλζε. Σπγθεθξηκέλα, ν Wray (1993) δεκνζηνπνίεζε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά ηνπ 

ππνςήθηνη, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ ζε ζρέζε κε γξακκαηηθέο 

δνκέο, ηε θχζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, γλσζηηθά πεδία πνπ αθνξνχλ ηε γεσγξαθηθή θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή γισζζηθή πνηθηιία θηι., είραλ σο κέζν φξν επηηπρίαο κφλν 42.3%. Έηζη, ν 

ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο, εληζρχνληαο ηνλ Bloor (1986), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην επίπεδν 

γξακκαηηθήο επίγλσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, παξά ηα εμ 

αληηζέηνπ αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο κφιηο πνπ πέηπραλ κέζν φξν 

30%, ζην κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε επηξξεκάησλ, 23% γηα ηηο αλησλπκίεο θαη 

ιηγφηεξν απφ 10% γηα ηηο πξνζέζεηο. Τέινο, νη Williamson & Hardman (1995) νη νπνίνη αμηνιφγεζαλ 

εθπαηδεπηηθνχο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαη ε έξεπλα ηνπ Wray (1993), ζρνιηάδνπλ φηη ζηελ 

νλνκαηνδφηεζε κεξψλ ηνπ ιφγνπ πξνέθπςε, σο κέζνο φξνο επηηπρίαο , ν βαζκφο 5.6 (κε κέγηζην βαζκφ ην 

10), ελψ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο παξνπζίαζε ε άζθεζε νλνκαηνδφηεζεο δηαθφξσλ εηδψλ 

θξάζεο. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ην επίπεδν ηεο κεηαγισζζηθήο επάξθεηαο ηνπ 

δηδάζθνληνο πξνβιεκαηίδεη έληνλα, αθνχ επηζεκαίλνληαη: α) θελά θαη αδπλακίεο ζηε γλψζε γηα ηε 

γξακκαηηθή, β) παξαλνήζεηο γηα ηε γιψζζα θαη γ) απνπζία ηεο απαξαίηεηεο, γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

γισζζηθήο ρξήζεο, κεηαγιψζζαο. Σα επξήκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, αλ θαη αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη ην κέγεζνο ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, επξχηεξα [βι. ελδεηθηηθά Borg (2003)]. 
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αθήλνληαο λα λνεζεί φηη ε επαξθήο δεισηηθή κεηαγισζζηθή θαηάξηηζή ηνπ δελ απνηειεί 

απαξαίηεηα πξνυπφζεζε γηα απνθπγή νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ δηαδηθαζηηθήο 

κνξθήο (ζ. 160). Αξγφηεξα, ν ίδηνο εξεπλεηήο εκβάζπλε πεξηζζφηεξν ζην δεδνκέλν 

πεδίν, δηαηππψλνληαο ηελ άπνςε φηη ε γλψζε γξακκαηηθήο νξνινγίαο είλαη έλαο απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ φρη κφλν εληζρχνπλ ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο επίγλσζεο ηνπ 

δηδάζθνληνο, αιιά δηαδξακαηίδνπλ θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε κίαο 

απνηειεζκαηηθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο (Andrews, 2001). 

Δπνκέλσο, ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ηφζν ηε δεισηηθή φζν θαη ηε 

δηαδηθαζηηθή γλψζε δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ γηα ηερληθήο θχζεσο φξνπο θαη 

πηπρέο ηεο γιψζζαο δελ κπνξεί λα πξνζεγγίδεηαη κνλνδηάζηαηα. Αληίζεηα, απαηηεί κία 

πολςδιάζηαηη διεπεύνηζη πνπ λα ζπλαξηάηαη κε επηκέξνπο παξάγνληεο φπσο είλαη ν 

ηξφπνο θαη ν βαζκφο εζηίαζεο ζηε κεηαγισζζηθή νξνινγία, νη κνξθέο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζε δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελν ζηε δηάξθεηα ηεο εζηίαζεο απηήο, νη 

αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο θαηά ηε ζπνπδή ησλ γισζζηθψλ δνκψλ, ε ζηαδηαθή 

δηεχξπλζε ηεο κεηαγισζζηθήο ρξήζεο, ε θχζε ησλ γξακκαηηθψλ φξσλ (αλ πξφθεηηαη, 

δειαδή, γηα παξαδνζηαθνχο ή ζχγρξνλνπο φξνπο) θηι.    

Τέινο, νη απφςεηο θαη ζηάζεηο απφ νκάδεο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφζζεηε (ή φρη) αμία ηεο κεηαγισζζζηθήο νξνινγίαο ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία, απνηεινχλ δχν άιια εξεπλεηηθά πεδία, ηα νπνία έρνπλ, επίζεο, δηεξεπλεζεί 

[βι. ελδεηθηηθά Johnston & Goettsch (2000) θαη Ferris (1995), αληίζηνηρα]. Τα πεδία 

απηά, σζηφζν, δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζρνιηαζηνχλ πεξαηηέξσ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Όκσο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε επξήκαηα εξεπλψλ νη 

νπνίεο εληνπίδνπλ ηελ αδπλακία δηδαζθνκέλσλ λα θαηαλνήζνπλ γξακκαηηθνχο θαλφλεο 

θαη κεηαγισζζηθνχο φξνπο πνπ δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζην πιαίζην 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα βειηίσζε δηθψλ ηνπο γξαπηψλ παξαγσγψλ, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην «πιηθφ» απηφ είλαη ηεξαξρεκέλν θαη θσδηθνπνηεκέλν ζε «πίλαθεο 

αλαθνξάο» [Ferris (1995) θαη
 
Ferris & Roberts (2001)].  

Δλψ, φκσο, ε ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο, βάζεη θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

επξεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, θαίλεηαη λα απνηειεί κέξνο ηεο 
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θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο σο πξάμεο, γεληθά, θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εμίζνπ πξνβιεκαηηθφ είλαη ην πεδίν πνπ αλαδεηεί ηνπο πιένλ 

θαηάιιεινπο, γηα δηδαζθαιία, γξακκαηηθνχο φξνπο. Μία ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ 

ζεκαληηθνχ απηνχ πξνβιεκαηηθνχ πεδίνπ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα δηάθνξεο παηδαγσγηθέο, 

ελλνείηαη, ζεσξήζεηο ηνπ ζέκαηνο. Ζ πιένλ βαζηθή ζεψξεζε ζρεηίδεηαη κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο ε νπνία, θηλνχκελε ζην επίπεδν ηεο ιέμεο, θαιχπηεη ηα 

κέξε ηνπ ιφγνπ θαη νδεγεί ζε επξχηεξεο ελφηεηεο (θξάζεηο, πξνηάζεηο θηι.). Ο 

Huddleston (1984, ζ. 98, 1988, 1989) πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε αξθεηψλ απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο γξακκαηηθνχο φξνπο [φπσο, γηα παξάδεηγκα, είλαη νη φξνη: «νπζηαζηηθφ», 

«αλησλπκία», «ξήκα», «επίζεην», «επίξξεκα», «πξφζεζε», «ζχλδεζκνο», «άξζξν» θηι. 

βι. θαη Blake (1988, ζ. 8)], παξά ηε κεηαθίλεζε πξνο πην ζχγρξνλα δηδαθηηθά ζρήκαηα, 

δειψλνληαο φηη έλαο ηέηνηνο θαηάινγνο (παξαδνζηαθψλ γξακκαηηθψλ φξσλ, δειαδή) 

απνηειεί κία παηδαγσγηθά νξζή αξρή. Αμίδεη δε λα ηνληζηεί, θαη κάιηζηα εκθαληηθά, φηη 

ν ίδηνο ν Halliday (1985
α
, ζ. 28) εθηηκά ηδηαίηεξα ηελ αμία φζσλ γξακκαηηθψλ φξσλ 

κπνξεί λα είλαη ήδε νηθείνη θαη πξνζηηνί ζην δηδαζθφκελν, ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

ηνπο.   

Ταπηφρξνλα, φκσο, ε ζέζε φηη ε γξακκαηηθή νξνινγία ρξεηάδεηαη αλαζεψξεζε 

θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. Ο Bernard (1994) ππνζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν 

«παξαδνζηαθφο» ηξφπνο πνπ νξίδνληαη ηα κέξε ηνπ ιφγνπ (π.ρ. ηα επίζεηα, νη ρξφλνη 

θ.ν.θ.) ήηαλ, θαη εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα λα είλαη, αλεπαξθήο θαη αλνκνηνγελήο. Η 

αλάγθε λα εηζαρζνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κεξηθνί 

επηπξφζζεηνη ζχγρξνλνη γξακκαηηθνί φξνη (φπσο, π.ρ., «θείκελν», «ζπγθείκελν», 

«ζπλδεηηθφο δείθηεο» θ.ά.), ζε έλα απιφ θαη εχιεπην αλά ηάμε επίπεδν, πξνβάιιεη 

έληνλε θαη επηηαθηηθή. Η αξρή ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ κεηαγισζζηθψλ ζηφρσλ, 

ζρεηηθψλ κε ηελ θεηκεληθή ζπλνρή. Ο Garner (1989, ζ. 194-197), εμάιινπ, είλαη έλαο 

απφ ηνπο κειεηεηέο ν νπνίνο, κειεηψληαο ηηο εθαξκνγέο ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο 

ζηελ αλάιπζε ιφγνπ, πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ελφο κεηαγισζζηθνχ θψδηθα απφ ην 

δηδαζθφκελν, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην ζπζρεηηζκφ «παιαηψλ» θαη «λέσλ» 

γξακκαηηθψλ φξσλ. Σηνλ θψδηθα απηφ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηεο ζχλδεζεο πξνηάζεσλ 

κέζσ επηξξεκάησλ (π.ρ. οπυζδήποηε), ηεο ζχλδεζεο πξνηάζεσλ κέζσ επηζέησλ πνπ 
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ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεηηθά (π.ρ. ο ακόλοςθορ ..., ο ηελεςηαίορ ... ) θ.ά. θαη αθήλεη λα 

δηαθαλνχλ νη πξννπηηθέο αιιά θαη νη δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη ην δήηεκα 

γλψζεο θαη ρξήζεο γξακκαηηθψλ φξσλ.  

Σπκπεξαζκαηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε, ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξηρζεί φηη ε δηδαζθαιία κίαο δηεπξπκέλεο, ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή, 

γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο, είλαη δπλαηφ λα πεξηιάβεη, αξρηθά, βαζηθνχο ζπλνρηθνχο 

φξνπο θαη, ζηαδηαθά, λα επεθηαζεί ζε θεηκεληθνχο φξνπο πνπ είλαη θαηαλνεηνί θαη εθηφο 

ηνπ γισζζνινγηθνχ ρψξνπ (π.ρ. «χθνο», «επίζεκν ή αλεπίζεκν χθνο» θ.ά.). Μία ηέηνηα 

«πξφηαζε δηεχξπλζεο» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηδαθηηθέο απαηηήζεηο 

ηεο ππάξρνπζαο γισζζηθήο πνηθηιίαο θαη λα δψζεη ιχζεηο ζε ζρεηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχνληαη αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή, γεληθά, θαη ηε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηνπ θεηκέλνπ, εηδηθφηεξα. Καηαγξάθεηαη, σζηφζν, ε θξηηηθή θαηά ηεο πξφηαζεο 

απηήο, κε ην επηρείξεκα φηη νη γξακκαηηθνί φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαδνζηαθή 

γξακκαηηθή απηνπεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο επίζεκεο γιψζζαο θαη νδεγνχλ ζε 

«απαγνξεπηηθνχο» θαλφλεο γηα ην ηη δεν πξέπεη λα ιερζεί ή λα γίλεη (Christie, Martin & 

Rothery, 1991, ζ. 106), ελψ αθνξνχλ κφλν ην γξαπηφ γισζζηθφ θψδηθα θαη απνθιείνπλ 

ηνλ πξνθνξηθφ (Christie, 1994, ζ. 18)
202

.  
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Όζνλ αθνξά ηα ηεθκαηξφκελα ζηνλ ειιαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε θξηηηθή ηεο 

Ηνξδαλίδνπ (2006) έλαληη ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ειιεληθφ ζρνιείν ε γξακκαηηθή πεξηγξαθή εμαθνινπζεί 

λα βαζίδεηαη ζε έλα παξαδνζηαθφ εγρεηξίδην γξακκαηηθήο (ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε Μηθξή 

Νενειιεληθή Γξακκαηηθή ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε, ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 1949). ε ηειηθή 

αλάιπζε, νη θαηά θαηξνχο αλαζεσξήζεηο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαίλεηαη φηη άιιαμαλ κφλν ην 

ζηφρν θαη ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο (βι. θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Τπνθεθάιαην 

2.11). Ζ ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή επεθηείλεηαη, επίζεο, ζην γεγνλφο πσο θαη απηή αθφκα ε λέα ζρνιηθή 

γξακκαηηθή γηα ην δεκνηηθφ (Δ΄ θαη η΄ ηάμε) θαη ην Γπκλάζην, απ’ φζν είλαη γλσζηφ, δε ζα αιιάμεη 

ζεκαληηθά ην ηνπίν, εθφζνλ ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο απφθιηζεο απφ ηελ ππάξρνπζα, ηε 

ζηηγκή πνπ, θαλνληθά, ε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ γξακκαηηθήο ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί ηεο εθπφλεζεο 

ησλ βηβιίσλ ηεο γιψζζαο, γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Πξσηίζησο, γηαηί ε ζχγρξνλε θνηλή λενειιεληθή 

παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε απφ κία αξθεηά πξνγελέζηεξε, ρξνληθά, θνηλή λενειιεληθή θαη, θαηά 

δεχηεξν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ ιφγν, επεηδή ηα πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο, ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα ππεξεηήζνπλ ην δηδαθηηθφ ζηφρν ηεο «πξαθηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο δνκήο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο ζηελ επηθνηλσλία», πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα», κέλνπλ 

νπζηαζηηθά αλαμηνπνίεηα. πκπεξαζκαηηθά, δειαδή,, ε λέα θεηκελνθεληξηθή-επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο (δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο) εμαθνινπζεί λα έρεη απέλαληί ηεο κία 

ηζρπξά ξηδσκέλε παξάδνζε ηεο ζρνιηθήο γξακκαηηθήο (κέξε ηνπ ιφγνπ, ιέμε θαη πξφηαζε, έκθαζε ζηε 

κνξθνινγία θαη θιίζε). Δπηπιένλ, αληηκεησπίδεη εγγελή, κε ηελ θνηλή ειιεληθή γιψζζα, πξνβιήκαηα, 

φπσο, είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε ππνηαθηηθή έγθιηζε ή ν εμαθνινπζεηηθφο, ν ζπλνπηηθφο, ν ζπληειεζµέλνο 

ηξφπνο ελέξγεηαο θ. ά. 
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Ζ ηάζε, έηζη, πνπ δηακνξθψλεηαη ζήκεξα γχξσ απφ ην ζέκα απηφ είλαη φηη, 

εθφζνλ ην ίδην ην ζχλνιν ηεο κεηαγιψζζαο ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο 

δελ είλαη δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκν, ε γλψζε φξσλ απφ ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή ή/θαη 

άιιεο γξακκαηηθέο είλαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, ρξήζηκε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ηεο πξψηεο. Ζ επηινγή ησλ φξσλ πνπ ζα δηδαρζνχλ ή πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζε 

έλα δηεπξπκέλν θάζκα γισζζηθψλ ηερληθψλ φξσλ («linguistic technical terms») πξέπεη 

λα απνηειέζεη ζεκείν έληνλνπ δηδαθηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, βαζηζκέλνπ ζηελ εηζήγεζε 

ηνπ Halliday (1985
α
, ζ. 28) γηα ρξήζε φξσλ φπσο: «νπζηαζηηθφ», «ξήκα», «εκπξφζεηε 

θξάζε» (γηα ηηο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο) θαη «ππνθείκελν», «αληηθείκελν», 

«θαηεγνξνχκελν» (γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο). Έλα ζχγρξνλν ζρνιηθφ γισζζηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, άξα, πξέπεη λα εθπνλείηαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δχν 

γξακκαηηθψλ (παξαδνζηαθήο θαη ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο), πξνζαξκφδνληαο ζθφπηκα 

ην πεξηερφκελν ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ [βι. θαη Πεγέο: Board of Studies NSW (New South Wales), 

(1993, ζ. 8, 1994)]. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλνπλ νη Hudson (1986, ζ. 804) θαη 

Newby (1987, ζ. 3), ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε γξακκαηηθή ηίζεηαη ππφ ηε ζπζηεκηθή-

ιεηηνπξγηθή νπηηθή θαη δηαζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θεηκεληθή επηθνηλσλία, ζα πξέπεη λα 

θαηαζηεί φζν γίλεηαη πην πξνζηηή ζην δηδαζθφκελν (θαη ζε θάζε άηνκν). Ζ επίιπζε ησλ 

δπζθνιηψλ, πνπ φλησο ππάξρνπλ γχξσ απφ ζεκεία-θιεηδηά ηεο κεηαγιψζζαο
203

 (πνηα, 

πόζε θαη πώο) είλαη πξφβιεκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα επηδεηρζεί ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή 

επαηζζεζία, έηζη ψζηε λα πξνηαζνχλ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο γηα ηα «ηερληθά δεηήκαηα» 

πνπ πξνθαινχλ, ηεξαξρηθά: 

 νη γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο ζε επίπεδν ιέμεο (φπσο είλαη ηα κέξε ηνπ ιφγνπ, νη 

θξάζεηο, νη ρξφλνη θηι.] 
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Μία δηεπξπκέλε ζεψξεζε ηεο κεηαγιψζζαο, απνιχησο ζρεηηθή κε ηνλ θεηκελνθεληξηθό γξακκαηηζκό, 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε κεηαγισζζηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Gombert (1992) σο 

ζηνραζκφο, κε αληηθείκελν ηε γιψζζα θαη ηε ρξήζε ηεο θαη ζεκείν αλαθνξάο φια ηα επίπεδα γισζζηθήο 

αλάιπζεο. Έηζη, ε κεηαγισζζηθή ηθαλφηεηα επηκεξίδεηαη ζε κεηαθσλνινγηθέο, κεηαζπληαθηηθέο, 

κεηαζεκαζηνινγηθέο ή κεηαιεθηηθέο θαη κεηαπξαγκαηνινγηθέο ή κεηαθεηκεληθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο θαη 

αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ελειίθνπο, αιιά θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε 

ην γξαπηφ ιφγν. Οη κεηαθσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο, νη κεηαζπληαθηηθέο κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή, νη κεηαζεκαζηνινγηθέο κε 

ηελ αλαγλψξηζε, παξαγσγή θαη εξκελεία ησλ ιέμεσλ θαη νη κεηαπξαγκαηνινγηθέο κε ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηε δφκεζε θεηκέλσλ. 
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 νη ιεηηνπξγίεο (π.ρ. ππνθείκελν, αληηθείκελν, θαηεγνξνχκελν, ηξνπνπνηεηήο θηι.) 

 ε αλάιπζε ιφγνπ [φζνλ αθνξά ηε ζπλνρή (π.ρ. αλαθνξά, ζχλδεζε), ηελ 

ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή θσλή θηι.] 

 ε γισζζηθή πνηθηιία θαη, θαη’ επέθηαζε, ην χθνο (π.ρ. επίζεκν θαη αλεπίζεκν 

χθνο, πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ζπγθείκελν θηι.)
204

. 

Η «πάγηα» γπαμμαηική μεηαγλώζζα θαη ε «κνληέξλα» κπιηική μεηαγλώζζα ή 

μεηαγλώζζα ηυν κειμενικών ειδών απνηεινχλ δχν «ρξεζηηθά εξγαιεία» γηα ην 

δηδάζθνληα ν νπνίνο ζηνρεχεη ζην γξακκαηηζκφ ηνπ δηδαζθνκέλνπ, φπνπ θαη 

εθρσξνχληαη νη ζρεηηθέο κε ηε γισζζηθή επάξθεηα ηθαλφηεηεο. Αλάκεζα, ινηπφλ, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θεηκελνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε δηδαζθαιία 

ηεο γξακκαηηθήο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο ή πξαθηηθέο νη νπνίεο 

λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπνπδή ηεο γισζζηθήο δνκήο θαη ηεο δνκηθήο ζχζηαζεο ησλ 

θεηκέλσλ, κέζσ ελφο ζαθνχο κεηαγισζζηθνχ θψδηθα δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ. Ο 

θψδηθαο απηφο νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ επαξθή κεηαγισζζηθή γλψζε ηνπ 

δηδάζθνληνο θαη λα ζπλδπάδεη, ζην βαζκφ πνπ βέβαηα απηφ είλαη δπλαηφ, ην πεξηερφκελν 

ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο κε ην πεξηερφκελν ηεο πιένλ ζχγρξνλεο γξακκαηηθήο. Η 

θάζε ηεο κνληεινπνίεζεο θαη απνδφκεζεο θεηκέλνπ, ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο νπνίαο 

εληάζζεηαη ν καθξνζθειήο απηφο ζρνιηαζκφο, θαίλεηαη φηη πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θψδηθα, δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία [βι. θαη Geoff (1995)]. 

Η «θάζε ηεο ζπλεηαηξηθήο δφκεζεο θεηκέλνπ» («joint construction of the text 

phase»), φπσο έρεη ήδε ζεσξεηηθά αλαιπζεί, πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ν 
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O Hudson (2001, ζ. 1), πάλησο, επηθαινχκελνο πνξίζκαηα απφ ην ρψξν ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο, 

επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο εηζαγσγήο ηεο κεηαγιψζζαο θαη ππνζηεξίδεη φηη ε κεηαγισζζηθή αλάπηπμε 

αξρίδεη απφ ηελ ειηθία κεηαμχ ησλ πέληε θαη επηά εηψλ (Herriman 1994). Σαπηφρξνλα, απνδέρεηαη φηη, 

αθνχ ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ γξακκαηηθή κεηαγιψζζα, αμίδεη λα ηε δηδαρζνχλ, κέζσ κίαο 

θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο. ηε βάζε φισλ φζσλ αλαθνξψλ έγηλαλ γηα ηε ρξήζε γξακκαηηθήο νξνινγίαο, 

γεληθά, θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο ηνπ Hudson, απνθαζίζηεθε λα εμεηαζηεί, ζχκθσλα κε ηα 

εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην, ν βαζκφο 

επίδξαζεο ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηε γλψζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ, ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή γξακκαηηθή νξνινγία.  
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δηδαζθφκελνο επηθεληξψλεηαη ζηε δφκεζε θεηκέλσλ, αξρηθά κε ηε ζηήξημε ηνπ 

δηδάζθνληνο, ν βαζκφο ηεο νπνίαο ζηαδηαθά θζίλεη. Ο «ζπλεηαηξηζκφο» απηφο 

πινπνηείηαη κέζσ ππνβνιήο εξσηήζεσλ, απφ ην δηδάζθνληα, ζπδήηεζεο, δηακφξθσζεο 

θαηάιιεισλ, γηα θάζε θείκελν, ζρεκάησλ, δφκεζεο θεηκέλνπ απφ ηελ νινκέιεηα ή 

νκάδεο ησλ δηδαζθνκέλσλ, απηναμηνιφγεζεο ή εηεξναμηνιφγεζεο (αιιειναμηνιφγεζεο) 

ηνπ πξντφληνο ιφγνπ θηι. 

Η «θάζε ηεο απηφλνκεο δφκεζεο θεηκέλνπ» («independent construction of the 

text phase») αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν δηδαζθφκελνο εξγάδεηαη 

απηφλνκα κε έλα θείκελν θαη ηα «θεηκεληθά δείγκαηα» ηεο απηνλνκίαο απηήο 

ρξεζηκεχνπλ σο ελδείμεηο επηηπρίαο θαη αμηνιφγεζήο ηνπ. Σπγθεθξηκέλα, αθνξά 

δξαζηεξηφηεηεο αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο (θαηαλφεζεο) θαη γπαθήρ (δόμηζηρ, 

δηλαδή, και παπαγυγήρ γπαπηού λόγος), νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε ζηαδηαθή 

«ηειεηνπνίεζε» ησλ θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
205

.  

Η «θάζε ηεο δηαζχλδεζεο ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκέλσλ» («linking to related 

texts phase») πξνυπνζέηεη ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα εχξεζε νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ κεηαμχ θεηκέλσλ ίδηνπ ή παξφκνηνπ ζπγθείκελνπ, επηπέδνπ χθνπο θαη 

γξακκαηηθήο
206

.  

Απφ ηελ πεξηγξαθή, επνκέλσο, ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο σο πξάμεο, 

κέζσ θάζεσλ δηδαζθαιίαο ή δξαζηεξηφηεησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ςβπιδικά θαη 

«αμιγώρ» κειμενοκενηπικά κνληέια [φπσο ησλ White & Arndt (1991) θαη Feez & Joyce 

(1998
α
), αληίζηνηρα], πξνθχπηεη φηη ηα κνληέια απηά (θαη νη πνηθίιεο εθδνρέο ηνπο) 

φλησο θηλνχληαη ζηηο ίδηεο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ππαγνξεχνπλ 

δφκεζε/παξαγσγή απνηειεζκαηηθψλ θεηκέλσλ, κε ηαπηφρξνλε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία 
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Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζα κπνξνχζε λα λνεζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνζέγγηζεο δηαδηθαζίαο 

αλαπηχζζνληαη, ηδηαίηεξα, ζηε θάζε απηφλνκεο δφκεζεο θεηκέλνπ. 

 
206

Πξφθεηηαη γηα κία θάζε, ε νπνία, βέβαηα, κπνξεί λα «δηαθηλείηαη θπιηφκελε» ζε φιν ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί, αληί λα νινθιεξψλεη ην 

δηδαθηηθφ θχθιν λα απνηειέζεη ην ζεκείν αθεηεξίαο ηεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη αθφκα κία θνξά ηελ 

επθακςία πνπ ραξαθηεξίδεη ην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 
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θαη ζην απνηέιεζκα (πξντόλ), εμηζνξξνπψληαο, έηζη, ηε δπλακηθή ηεο γισζζηθήο ρξήζεο 

κε ηε δχλακε ηεο γισζζηθήο δνκήο
207

.  

Καηαιεθηηθά, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί ην θαηαιεθηηθφ ζρφιην πνπ 

θαηαγξάθεθε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε σο πξάμε, φηη δειαδή απηή: « [...] αλέδεημε ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο 

γιψζζαο, κέζσ, θπξίσο, ηεο παξάιιειεο εζηίαζεο ζηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιψζζαο». Φαίλεηαη, φκσο, φηη έλα ηέηνην θαηαιεθηηθφ ζρφιην είλαη κάιινλ 

πεξηνξηζηηθφ γηα ηελ θεηκελνθεληξηθή πξάμε, δεδνκέλνπ φηη δηαθνξνπνηείηαη, έζησ θαη 

κεξηθψο, απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ιφγσ κίαο «ζαθνχο πνιππινθφηεηαο» πνπ 

θαιχπηεη αξθεηά απφ ηα ππφ δηεξεχλεζε πεδία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο (αλαθνξηθά κε ην 

πώο ηεο ζχγρξνλεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο). 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κία ζχληνκε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο 

επηθνηλσληαθήο θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, έηζη ψζηε: α) λα δηαθαλνχλ 

θνηλά ζεκεία ή ζεκεία ζχγθιηζεο θαη ηπρφλ δηαθνξέο ηνπο, β) λα αλαδεηρζεί 

ελαξγέζηεξα ην πξνθίι ηεο «επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο», πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο θαη γ) λα 

ηχρεη εληνλφηεξνπ φζν θαη επξχηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ε αλάγθε κεηάβαζεο απφ ηελ 

θεηκελνθεληξηθή ζηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη ζην δηθφ καο γισζζνδηδαθηηθφ 

ρψξν.  
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Ζ ίδηα ε θχζε, άιισζηε, ηνπ θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ε νπνία πξνυπνζέηεη: 

πξνηππνπνίεζε  – θαζνδήγεζε – εμάζθεζε – απηφλνκν γξάςηκν [βι.θαη Cope & Kalantzis (1993
α
)], 

επζχλεηαη γηα ηε ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη από θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη 

αθνξνχλ είηε ηνλ παξάγνληα «δηαδηθαζία» είηε ηνλ παξάγνλαηα «πξντφλ»). Όπσο ν Nunan (1999) 

παξαηεξεί, ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζπγρέεηαη:κε α) ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζηαδηαθή ζπγγξαθή θεηκέλνπ θαη β) ηελ πξνζέγγηζε πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη 

«κίκεζε» γηα ηελ ηειηθή («άςνγε») παξαγσγή θεηκέλνπ. Οη Badger & White (2000) επηηπγράλνπλ ηε 

δηάθξηζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηηο δχν απηέο πξνζεγγίζεηο. Αθελφο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ελζσκαηψλεη ηε γλψζε γηα ηε γιψζζα θαη ηνλ θαζνξηζκφ γξακκαηηθήο χιεο, 

έλαληη ηεο νπνίαο ν δηδαζθφκελνο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά, φπσο θαη ε πξνζέγγηζε πξντφληνο. 

Αθεηέξνπ, ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ελζσκαηψλεη έλα πιέγκα γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

επηδηψθεη λα αλαπηπρζνχλ εμειηθηηθά, φπσο θαη ε πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο. Ζ έκθαζε, σζηφζν, πνπ 

απνδίδεη ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζην ζπγθεηκεληθφ πιαίζην θαη ζην ζθνπφ ηεο γξαπηήο παξαγσγήο 

απνδεηθλχεηαη αλψηεξε ησλ εκθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζεγγίζεηο πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο, 

ζηηο νπνίεο δίλεη κία λέα (θνηλσληθή) δηάζηαζε, ρσξίο λα ηηο θαηαξγεί (Badger & White, 2000, ζ. 157-158). 
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2.9       ύληνκε ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμύ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο  

Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

επηβεβαηψλεη, θαηαξρήλ, ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθιηζε. Δλδεηθηηθή ηεο δηαπίζησζεο απηήο 

είλαη ε νπηηθή ππφ ηελ νπνία ν Richards (1999) εμεηάδεη ηηο δχν πξνζεγγίζεηο θαη ηε 

ζρέζε ηνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο  κειεηεηήο, ζην πιαίζην κίαο «ηζηνξηθήο» έξεπλαο γχξσ 

απφ παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο γισζζηθέο πξαθηηθέο, ζεσξεί ηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε
208

 σο κνξθή θπζηθήο κεηεμέιημεο ηεο θιαζηθήο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο 

[βι. θαη Μαηζαγγνχξαο (2001, ζ. 304)]. Οη νκνηφηεηεο, ινηπφλ, ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Richards, εληνπίδνληαη ζηα εμήο ζεσξεηηθά ζεκεία: 

 ρξήζε ηε γιψζζαο γηα εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ 

 γλψζε ηνπ ζπγθείκελνπ ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

 πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ ρξήζηε ηεο γιψζζαο 

 ζπκκεηνρή ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο (επηθνηλσληαθά γεγνλφηα) 

 επηζήκαλζε ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ (γηα ή δηακέζνπ ηε/ο γιψζζα/ο) 

 θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία 

 αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε «δηαπινθή ηνπ ιφγνπ» 

(«knitting together of discourse») 

 εζηίαζε ζηε γισζζηθή πνηθηιία 

 αμηνπνίεζε ηνπ ιεμηθνγξακκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο γιψζζαο («grammatical- 

lexical content»)  

 δεζκεπηηθφο ξφινο ησλ γεληθψλ γισζζηθψλ επηινγψλ. 

ε πξαθηηθφ επίπεδν (ζχκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Richards), ηα ζεκεία ζχγθιηζήο 

ηνπο είλαη ηα αθφινπζα: 

 δηεπηδξαζηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο 
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ηε δεδνκέλε πεξίπησζε (Richards, 1999), ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «text-based approach» (αληί ηνπ 

φξνπ «genre-based approach»). 
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 νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα κεηάδνζε λνεκάησλ, βάζεη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηε γιψζζαο 

  απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (σο αληηθείκελν θαη κέζν δηδαζθαιίαο)  

 αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο (σο κέξνπο ηεο ζηαδηαθήο ή εμειηθηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ) 

 γξακκαηηθά νξζή θαη επηθνηλσληαθά θαηάιιειε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

 ζαθήο αιιειεπηδξαζηηθφο ξφινο δηδαζθνκέλνπ, δηδάζθνληνο θαη ινηπψλ 

δηδαζθνκέλσλ. 

Μία πξψηε ζπζρέηηζε επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο θαηακαξηπξεί φηη θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο απνβιέπνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, εθφζνλ δηαζπλδένπλ ηελ ηθαλφηεηα γλψζεο 

ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο (γισζζηθή ηθαλφηεηα) κε ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο (επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα). Έηζη, ε γξακκαηηθή δε δηδάζθεηαη 

απνπιαηζησκέλα, αιιά ζπλαξηήζεη ησλ ζπκθξαδνκέλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο εθάζηνηε 

γισζζηθέο επηινγέο, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπνπδή ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ παξέρεη ηελ επθαηξία 

ζην δηδαζθφκελν λα «νηθεηνπνηεζεί ζεκαληηθά κνληέια ηεο γισζζηθήο ρξήζεο» θαη 

ζπληζηά πξνυπφζεζε-θιεηδί ηεο κεζνδνινγίαο ηφζν ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο φζν 

θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο.  

Αμίδεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί φηη ε παξαπάλσ πξσηαξρηθή ζπζρέηηζε ησλ ππφ 

ζπδήηεζε πξνζεγγίζεσλ πεξηγξάθεη απιψο ηα ζεκεία-νκνηφηεηέο ηνπο ρσξίο λα απνηηκά 

ζε πνην βαζκφ θαζέλα απφ απηά ραξαθηεξίδεη ηε κία ή ηελ άιιε πξνζέγγηζε. Πξφθεηηαη, 

δειαδή, γηα κία γεληθή θσδηθνπνίεζε κέξνπο ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο θαη φρη γηα επαξθή 

εκβάζπλζε ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπληζηνχλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά θαη, ινγηθά, 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο. Μία ιεπηνκεξέζηεξε, ινηπφλ, ζπζρέηηζε ησλ δχν 

πξνζεγγίζεσλ κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε πξνο ην ζθνπφ: α) ηεο ελίζρπζεο ηνπ 
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ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο θαη β) ηεο δηάλνημεο λέσλ 

πξννπηηθψλ ζηνλ επξχηεξν γισζζνδηδαθηηθφ ρψξν Κχπξνπ θαη Διιάδαο
209

.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο ν κπεκέλνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα δηαθξίλεη, 

θηλείηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο: α) ζηελ «εζσηεξηθή» θαηεχζπλζε πνπ εκβαζχλεη ζε 

θηινζνθηθέο αξρέο θαη β) ζηε ζπλαθφινπζε, ηεο εζσηεξηθήο, «εμσηεξηθή» θαηεχζπλζε, 

ε νπνία θαη πξνβάιιεηαη κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο έθαζηεο πξνζέγγηζεο.  

‘Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεχζπλζε, είλαη εκθαλέο φηη ε θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη «εζσηεξηθφ ή θηινζνθηθφ εχξνο», ην νπνίν δε δηαζέηεη ε 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Απηφ ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ζηε βάζε ηεο ζπγθεηκεληθήο 

(πεξηθεηκεληθήο) πιαηζίσζεο ηνπ γξαπηνχ (θαη ηνπ πξνθνξηθνχ) ιφγνπ. Ο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο απηφο, επίζεο, αθνξά ηελ ακθίδξνκε δηαζχλδεζε θεηκέλνπ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ / γισζζηθνχ πιαηζίνπ, ε νπνία  θαη πξνζδίδεη επηπξφζζεην 

δπλακηζκφ ζηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ιφγσ ηεο ζπλάξηεζήο ηεο φρη 

απιψο κε πνηθίια επηθνηλσληαθά πιαίζηα αιιά θαη κε ηε δνκηθή ζχζηαζε ηχπσλ 

θεηκέλνπ, θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλσλ. Ζ ζπλδπαζηηθή ρξήζε ιεμηθνγξακκαηηθψλ, 

ζεκαζηνινγηθψλ ή πξαγκαηνινγηθψλ θαη θεηκεληθψλ πεγψλ ή πφξσλ («lexico-

grammatical, semantico-pragmatic and discoursal resources») αλαδηακνξθψλεη ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζε «γελεηηθή ηθαλφηεηα» («generic competence»), ζε γλψζε, 

δειαδή ησλ θαλφλσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηα δηάθνξα είδε θεηκέλνπ ή ζε 

«ηθαλφηεηα γηα θεηκεληθή επηθνηλσλία» (ή, απιψο, ζε «θεηκεληθή ηθαλφηεηα») θαη ηε 

ζπζρεηίδεη άκεζα κε ην γξακκαηηζκφ [βι. ζρεηηθά Sinor (2002)]. 

Καη’ αλάινγν ηξφπν αλαδηακνξθψλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ πνπ, απφ απιή απζεληηθή επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα, κεηαηξέπεηαη ζε 

δπλακηθή επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία παξάγεηαη, εθάζηνηε, κία δνκεκέλε 

γισζζηθή κνξθή, ή αιιηψο, έλαο θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλνο ηχπνο 
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Με ηε ζπλεμέηαζε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, θαη ην 

ξφινπ πνπ ε θαζεκία δηαδξακαηίδεη ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο δεχηεξεο έλαληη ηεο πξψηεο, αζρνιείηαη εθηελψο ε Κσζηνχιε (2001). 
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θεηκέλνπ. Γηαδνρηθά, ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηξέθεηαη πξνο ηνλ θαζνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο ησλ θεηκέλσλ, ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα 

ππνρξεσηηθή θαη φρη πξναηξεηηθή πηπρή ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Δμίζνπ αλαγθαία 

ζεσξεί ηελ επεμεξγαζία ηνπ πθνινγηθνχ παξάγνληα, κέζσ ελφο ζπλφινπ ή ζψκαηνο 

γισζζηθψλ, πξαγκαηνινγηθψλ ή ζεκαζηνινγηθψλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ χθνπο. Ζ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, επίζεο, 

αληηθαζηζηά ηελ απζφξκεηε (ξερή) απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

παξαγφκελνπ θεηκέλνπ κε ηελ νξγαλσκέλε, φζν θαη ζαθή απνηίκεζή ηεο, βάζεη 

παξαγφλησλ πνπ αλαθέξνληαη, ηαπηφρξνλα, ζηα επίπεδα ηεο κηθξνδνκήο, ηεο 

καθξνδνκήο θαη ηεο ππεξδνκήο. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ζεκαζίαο 

πνπ απνδίδεηαη ζηε γλψζε ηεο δνκηθήο ζχζηαζεο ελφο θεηκέλνπ θαη ησλ γελεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ θνηλσληθά απνδεθηνχο ηχπνπο θεηκέλνπ, [θαη πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο (θπθιηθήο) δηαδηθαζίαο θαηαλφεζεο θαη δφκεζήο ηνπο].  

Σέινο, ε «εζσηεξηθή ή θηινζνθηθή θαηεχζπλζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο» πξαγκαηεχεηαη θαη ηηο «νξαηέο» αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο, φζνλ αθνξά, πξσηίζησο, ηνπο ξφινπο δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ θαη 

ηνλ ελ γέλεη αιιειεπηδξαζηηθφ ηεο ραξαθηήξα
210

. 

Ζ «εμσηεξηθή ή κεζνδνινγηθή θαηεχζπλζε ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο» 

είλαη δηαδνρηθή θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ή θηινζνθηθήο θαηεχζπλζεο πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Έηζη, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε πξψηε πξνζέγγηζε 

επηδηψθεη λα θαηαξγήζεη νξηζκέλεο αδπλακίεο ηεο δεχηεξεο, φπσο είλαη:  

 ην πεξηνξηζκέλν ζηνρνζεηηθφ πεδίν  

 ε ζπγθερπκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηε γισζζηθή θαη ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

ηεο γιψζζαο 
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Ζ Κσζηνχιε (2001) εληνπίδεη σο βαζηθέο αδπλακίεο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ζηελ ειιεληθή 

ηεο, ηνπιάρηζηνλ, εθδνρή ηνλ αλεπαξθή ηξφπν «πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο 

δχν ζαθψο επδηάθξηησλ νληνηήησλ» θαη ηελ ειιηπή δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

πξαγκαηψλεηαη πάληα ζε πνηθίια επηθνηλσληαθά πιαίζηα. Χο εθ ηνχηνπ, θαη γηα ιφγνπο πνπ ηεθκεξηψλεη 

πεξαηηέξσ, εηζεγείηαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. 

Βι. θαη Φηεξληάηε (2001
β
, ζ. 86). 
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 ν αζαθήο ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ  

 ν αζαθήο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ.  

Ζ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο ε νπνία, παξά ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνδεζκεπηεί απφ πξαθηηθέο 

δηαηζζεηηθήο δηδαζθαιίαο, εμαθνινπζεί λα ζπληεξεί, ζε θάπνην βαζκφ, ηε δηρνγλσκία 

αλάκεζα ζηε γισζζηθή δνκή θαη ηε γισζζηθή ρξήζε. Χο εθ ηνχηνπ, επηηξέπεη λα 

αζθεζεί έλα είδνο θξηηηθήο θαηά ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, γηα κεζνδνινγηθά 

ζεκεία πνπ δελ είλαη απνδεθηά απφ ηε ζχγρξνλε έξεπλα. Ζ κε αλαγλψξηζε ή 

παξαγλψξηζε ηνπ άκεζνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληνο ζπληζηά κέξνο απηήο ηεο θξηηηθήο
211

.  

 Ζ ζχληνκε ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, κε άμνλεο ζχγθξηζεο ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή 

θαηεχζπλζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ, πξνβάιιεη, αθελφο, ηε ζπλδπαζηηθή ηνπο ζρέζε (σο 

επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε) θαη, αθεηέξνπ, ηε ζπκπιεξσκαηηθή, 

κάιινλ, παξά αληηζεηηθή, ζρέζε ηνπο (κε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε λα 

ζπκπιεξψλεη ηηο αδπλακίεο, ηηο ειιείςεηο ή ηα θελά ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο). 

 Ζ «ζεσξία θαη ε πξάμε» ηνπ πεηξακαηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θιίλεη, εθ 

ησλ πξαγκάησλ, πξνο ηε ζπλδπαζηηθή ζρέζε ηνπο, αθνχ (φπσο δηαζαθελίζηεθε θαη 

αιινχ), (απηφ) εθαξκφζηεθε ζε έλα ζαθψο κεηαβαηηθό ζηάδην, αλαθνξηθά κε ηηο δχν 

πξνζεγγίζεηο (ην νπνίν, εμ φζσλ θαίλεηαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, κέρξη θαη ζήκεξα). 

Δλλνείηαη φηη ε κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε νδεγείηαη ζηαδηαθά πξνο κία φζν 
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εκεηψλεηαη φηη θαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ε νπνία θαηεγνξείηαη γηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

αζάθεηα, κπνξεί λα θαηαθξίλεη ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε γηα: α) απφιπηεο ή/θαη κεραληζηηθέο 

πξαθηηθέο δφκεζεο θεηκέλνπ, β) δηεθπεξαίσζε ηνπ «θαζήθνληνο» γξαπηήο παξαγσγήο, εθ κέξνπο ηνπ 

δηδαζθφκελνπ, βάζεη «έηνηκσλ» πξνδηαγξαθψλ, γ) θαηάξγεζε ηεο επθάληαζηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη γ) κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα [βι. ελδεηθηηθά Kay & Dudley-Evans (1998)]. Οη θαηεγνξίεο, 

σζηφζν, απηέο θαηαξξίπηνληαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο αμηνιφγεζαλ σο ζεηηθή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, σο πξνο ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ζηελ αλάπηπμε ή/θαη βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ δηδαζθφκελνπ θαη ηνπ χθνπο ησλ θεηκέλσλ 

πνπ αλαιακβάλεη λα δνκήζεη. Θεηηθή, επίζεο, απνδείρζεθε θαη ε ζηάζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ έλαληη ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαζαπηήο [βι. ελδεηθηηθά Henry & Roseberry (1998) θαη Flowerdew (2000)].  
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γίλεηαη πεξηζζφηεξν νκνηνγελή (ή ακηγή) θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

ελζσκαηψλεη ηηο θνηλέο παξαδνρέο ηνπο θαη αθπξψλεη ηηο φπνηεο αληηθάζεηο ηνπο.  

Πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί, φηη, ζε ηειηθή αλάιπζε, θαη ζηηο δχν κνξθέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο-θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο 

(ζπλδπαζηηθή ή νκνηνγελή/ακηγή), ε γισζζηθή δηδαζθαιία απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη, επξχηεξα, ηνπ γξακκαηηζκνχ, κέζα απφ 

αιιειεμαξηψκελεο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν 

δηδαζθφκελνο νηθεηνπνηείηαη ηφζν ηε γξακκαηηθή (θαη νξζνγξαθηθή) φζν θαη ηε γελεηηθή 

ή θεηκεληθή γλψζε, ηε γλψζε, δειαδή, πνπ αθνξά ηα θεηκεληθά είδε (θαη ηελ θνηλσληθή 

δπλακηθή ηνπο). Δπνκέλσο, θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε: α) ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο έθαζηεο 

πξνζέγγηζεο, β) ηνπ θνηλνχ, ζε θάπνην βαζκφ, ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνχ ηνπο θαη γ) ηνπ 

ηξφπνπ πνπ επεξέαζαλ ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί πξνδξνκηθή ηεο θεηκελνθεληξηθήο θαη, αληίζηξνθα, ε θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε είλαη δπλαηφ λα εθιεθζεί σο κεηεμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο. Ζ 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο ζρέζεο ησλ δχν ππφ ζπδήηεζε πξνζεγγίζεσλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηρεηξήζεθε παξαπάλσ, απνηειεί κέξνο ηεο θχξηαο παξαδνρήο ηεο έξεπλαο. 

Ζ ίδηα ζπλζήθε θαίλεηαη φηη δηέπεη θαη ηελ πεξηζζφηεξν εηδηθή ζρέζε κεηαμχ 

επηθνηλσληαθήο γξακκαηηθήο θαη θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο. Ζ γξακκαηηθή ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη νη φξνη εθαξκνγήο ηεο δηεπξχλνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε 

γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία θαη απνηειεί έλα «εθαξκνζκέλν ή πξνο ρξήζε 

γισζζηθφ ζχζηεκα» (Bourke, 2005). Οη γξακκαηηθνί θαλφλεο θαη νη παξάκεηξνη 

επηθνηλσλίαο δηαπιέθνληαη κε ηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο 

θαλνληθφηεηεο γηα ηε δφκεζε ιφγνπ, νη νπνίεο θαη εληάζζνληαη ζε έλα λέν κεηαγισζζηθφ 

θψδηθα. Ζ θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή, παξά ηελ πνιππινθφηεηά ηεο, επελδχεη ζηνπο 

θαλφλεο ηφζν ηεο γισζζηθήο δνκήο φζν θαη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, κε πεξηζζφηεξε 

ακεζφηεηα θαη ζαθήλεηα, απ’ φ,ηη ε επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή. 
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2.10  ύλνςε ησλ επηδξάζεσλ θαη πξννπηηθώλ επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ― 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο 

Ζ κεηάβαζε (κεξηθή ή νιηθή) απφ ηε δνκηζηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγγηζε, ε νπνία έιαβε/ιακβάλεη ρψξα ζην δηεζλή εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν
212

, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφδνζε ζεκαληηθήο έκθαζεο ζηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα. Ζ έκθαζε απηή δειψλεηαη κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη, φπσο εμ νξηζκνχ 

δειψλεη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ηεο γξακκαηηθήο, ηεο 

θνηλσληνγισζζηθήο, ηεο θεηκεληθήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηθαλφηεηαο. 

Ζ ζχγρξνλε έξεπλα γχξσ απφ θαηλφκελα πνπ εληάζζνληαη ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ 

δηακφξθσζε αληίζηνηρεο ζεσξίεο παηδαγσγηθνχ θαη γισζζνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε 

απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, κε ηξφπν ε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο λα δηαζπλδέεηαη ζπζηεκηθά- ιεηηνπξγηθά, φζν θαη απνηειεζκαηηθά, κε ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέιημεο, εκθαλίδνληαη ηάζεηο ζπλδπαζκνχ ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο κε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ή κεηάβαζεο απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Οη ηάζεηο απηέο 

νδήγεζαλ, θαη νδεγνχλ, αλακελφκελα, ζηελ εθπφλεζε ζρνιηθψλ γισζζηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε δηεπξπκέλε ζηνρνρνζεζία θαη πεξηερφκελν, νη νπνίεο θαη 

βαζίδνληαη ζην θείκελν θαη ζην ιφγν.  

Οη επηδξάζεηο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη, θπξίσο, ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο, φπσο δηακνξθψζεθε βάζεη ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγηθήο 

ζεσξίαο, αληαλαθινχλ άκεζα ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηελ ίδηα ηε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία. Ζ παξαγσγή θεηκέλνπ, ε νπνία πεξηνξηδφηαλ ζην επίπεδν ηεο 

ιέμεο θαη ηεο πξφηαζεο, θαη ζην αληίζηνηρν απνηέιεζκα, παξαρψξεζε ηε ζέζε ηεο ζηε 

δφκεζε ιφγνπ, ζε κία θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλε δηαδηθαζία, δειαδή, πνπ θαηαιήγεη 

ζε αλάινγν πξντφλ. ην πιαίζην απηφ, ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία αξρίδεη λα αλαθηά ην 
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πγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο φζνλ αθνξά ην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ρψξν (Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο) πεξηιακβάλνληαη ζην ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζεί ακέζσο παξαθάησ.  
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θχξνο ηεο, κέζσ ηεο (νξζά, ελλνείηαη εθαξκνζκέλεο) επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, θαη 

εδξαηψλεη, εληέιεη, ηε δηδαθηηθή αμία ηεο, κέζσ ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ 

απφδνζε ηζφηηκεο δηδαθηηθήο βαξχηεηαο ζηε γισζζηθή δνκή θαη ηε γισζζηθή ρξήζε, ε 

νπνία έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ εξεπλεηψλ θαη παηδαγσγψλ ζηε γξακκαηηθή ηεο ιέμεο, ηεο 

πξφηαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, απνηέιεζε ηελ θχξηα αξρή γηα κία λέα, 

ζπλζεηηθνχ ηχπνπ, αληηκεηψπηζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, πνπ δηέπεηαη απφ επαξθή 

φζν θαη πεηζηηθή επηζηεκνληθή ζεκειίσζε.  

πκπεξαζκαηηθά, νη επηδξάζεηο ηνπ ζπλδπαζκνχ επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο – 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηε γισζζηθή, γεληθά, θαη εηδηθφηεξα, ζηε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία, ππήξμαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλαγλσξίζηκεο θαη εθηηκεηέεο. Δθφζνλ 

νη πξννπηηθέο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ (πξσηίζησο ηεο θεηκελνθεληξηθήο), αθνξνχλ ην 

γξακκαηηζκφ ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ε γισζζνδηδαθηηθή ηνπο αμία δελ κπνξεί λα κέλεη 

αλαμηνπνίεηε. Ο θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνπλ ηελ θεηκεληθφηεηα (ηε ζπλνρή 

θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα), ε ζπνπδή ηνπ θεηκέλνπ ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθήο πνπ 

δεκηνπξγεί ε αλζξψπηλε δηεπίδξαζε (επηθνηλσλία) θαη ε έληαμε ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηαδηθαζία δφκεζεο ιφγνπ (πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ) νξίδνπλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηα ηζρπξά 

θεηκεληθά είδε θαη ηθαλψλ λα εγγξακκαηίζνπλ ην δηδαζθφκελν.  

Σφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πξνζεθηηθά βήκαηα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, 

θαη κε ηξφπν ψζηε λα νδεγήζνπλ επηηπρψο από ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηελ 

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε, αλ θαη νπζηαζηηθή, είλαη 

πινπνίεζηκε ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Μία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη θαη ε 

θαηαιιειφηεηα (ή σξηκφηεηα) ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ν 

αλαπξνζαλαηνιηζκφο ή ε ζηξνθή ηεο γισζζηθήο, θαη γξακκαηηθήο, δηδαζθαιίαο πξνο ηηο 

έλλνηεο «επηθνηλσλία» θαη «θείκελν». Δμ αθνξκήο ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο, θαη γηα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, ε ζπδήηεζε ηνπ επφκελνπ 

ππνθεθαιαίνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηα παηδαγσγηθά πεξηβάιινληα Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο, ππφ κία πνιππξηζκαηηθή νπηηθή. 
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2.11     Σν δηαθξηηό θαη ην θνηλό παηδαγσγηθό πεξηβάιινλ Κύπξνπ θαη Διιάδαο  

Σν πνιχπινθν, δηαθξηηφ θαη θνηλφ, παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο κειεηάηαη θαη, παξάιιεια, πεξηγξάθεηαη, ζε κία πξνζπάζεηα α) θαηαλφεζεο 

ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ε παξνχζα έξεπλα έρεη δηεμαρζεί θαη β) δηαηχπσζεο 

εηζεγήζεσλ, ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο δηαηξηβήο, πνπ δχλαληαη λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν ρψξνο (εηδηθφο θαη γεληθφο), εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη κία έξεπλα, 

ζπληζηά παξάγνληα πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη, ζε ππνινγίζηκν βαζκφ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο [βι. ελδεηθηηθά Αγγειίδεο (2002)
.
 Bird, Hammersley, Gomm & 

Woods (1999)
. 

Cohen & Manion (1997)]. Πεξαηηέξσ, ε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ 

(αδπλακηψλ) ελφο ηέηνηνπ ρψξνπ, αλάινγα κε ην ζπκβαίλεη ή δε ζπκβαίλεη ζε απηφ, 

δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θξίζεηο-παξαηεξήζεηο, έηζη ψζηε λα βειηησζεί θαη λα είλαη πιένλ 

θαηάιιεινο γηα ηηο φπνηεο επηδησθφκελεο ή πξνζδνθψκελεο αιιαγέο. 

Σν ελ ιφγσ ππνθεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη ζην 

κέιινλ ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, αλαθνξηθά κε ηα γισζζνδηδαθηηθά πεδία Κχπξνπ 

θαη Διιάδαο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη, θαηαξρήλ, σο δχν δηαθξηηνί κεηαμχ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνί ρψξνη θαη, αθνινχζσο, σο έλαο θνηλφο εθπαηδεπηηθφο ρψξνο. ηφρνο ηνπ 

είλαη λα θσηίζεη, πνηθηινηξφπσο, δηάθνξεο «ηζηνξηθέο» πηπρέο ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη αθνξνχλ ην θππξηαθφ, ην ειιαδηθφ αιιά θαη ην παηδαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ Κχπξνπ θαη Διιάδαο
213

, ζηελ νιφηεηά ηνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζηεξίδεηαη 

ζε κία ζεψξεζε ε νπνία δηαθνξνπνηεί, κε επαγσγηθφ ηξφπν, ην «θαηλνκεληθά ππάξρνλ» 

απφ ην «φληνο ππάξρνλ». Παξάιιεια ζηεξίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ «θαηλνκέλνπ ηεο 

                                                 

213
Παξ’ φιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο γισζζηθέο θαηλνηνκίεο πξνσζνχληαη απφ Διιάδα πξνο Κχπξν (θαη, 

επνκέλσο, νη πεξηζζφηεξεο γισζζηθέο θαηλνηνκίεο πηνζεηνχληαη, ζπλήζσο, ζηελ Κχπξν πξνεξρφκελεο απφ 

Διιάδα), ε ζεψξεζε απηή αξρίδεη δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζην θππξηαθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

θαη δηεμήρζε ε έξεπλα.  
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εμαξηψκελεο απηνλνκίαο», ην νπνίν θαη ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ηνπ θππξηαθνχ κε ην 

ειιαδηθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ
214

. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, ινηπφλ, αθνινπζείηαη κία εηδηθή 

ζηξαηεγηθή «ηζηνξηθήο αλάιπζεο» ησλ γισζζηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ πνπ, αθελφο, 

ζπλζέηνπλ ηελ ηδηνκνξθία ηεο παξαπάλσ ζρέζεο θαη, αθεηέξνπ, δηαζπλδένληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ην ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα 

2.11.1  Το παιδαγωγικό πεπιβάλλον ηηρ Κύππος 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζθηαγξαθείηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη πξνβιεκαηηζκνί, αλαθνξηθά 

κε ην ξφιν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ, θπξίσο: α) ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Κχπξν θαη β) ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ.  

Παξάκεηξνη φπσο είλαη ε γισζζηθή πνηθηιία, νη γισζζηθέο αλάγθεο, νη γισζζηθέο 

θαηλνηνκίεο, νη αδπλακίεο θαη ηα θελά ηεο γισζζηθνχ καζήκαηνο θ.ά. αλαιχνληαη, βάζεη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα νδεγήζνπλ ζηε ζχλζεζε αλάινγσλ 

ζέζεσλ ή/θαη ζπκπεξαζκάησλ. 
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Ζ θξάζε «εμαξηψκελε απηνλνκία» απνηειεί «γισζζηθή επηλφεζε» πνπ δειψλεη ηε ζρέζε Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο ζε ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη γισζζηθήο πνιηηηθήο ή γισζζηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηλφεζε θαη ρξήζε απηήο ηεο θξάζεο γίλνληαη αληηιεπηνί ζηε ζπλέρεηα.  
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2.11.1.1 Ο ξόινο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην θππξηαθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ην 

γισζζηθό κάζεκα
215

 

Ζ ειιεληθή γιψζζα, σο αληηθείκελν αιιά θαη κέζν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, 

έρεη κία άκεζε, θαη κνλνδξνκηθή σο επί πιείζηνλ (απφ Διιάδα πξνο Κχπξν), επίδξαζε 

ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο αθνξνχλ ην ζπγρξνληθφ 

γισζζηθφ ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο, φπσο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαζαξεχνπζαο απφ 

ηε δεκνηηθή (1976), ηνπ πνιπηνληθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην κνλνηνληθφ (1982) θηι.,
216

 

επεξεάδνπλ αλάινγα θαη ηελ θππξηαθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα [βι. Persianis & 

Polyviou (1992) θαη Μavri (1998)]. Ζ θνηλή λενειιεληθή γιψζζα, άιισζηε, απνηειεί 

ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ ηνπ θππξηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο)
217

.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα εμαθηηλψλεηαη ζε ζρεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο εμέρνπζα ζέζε έρεη ην γεγνλφο φηη νη Κχπξηνη είλαη, ηαπηόρξνλα, 

θπζηθνί νκηιεηέο κίαο ειιεληθήο γεσγξαθηθήο δηαιεθηηθήο πνηθηιίαο ε νπνία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απηφλνκα [θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαζψο θαη ζε νξηζκέλα 

                                                 

215
Κξίλεηαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηεί φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είλαη ζαθψο 

γισζζνδηδαθηηθή, ρσξίο θακία απνιχησο πξφζεζε γηα νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο πξνζέγγηζε (π.ρ. 

πνιηηηθή). Ζ ζπλζήθε απηή ηζρχεη γηα φια, αλεμαηξέησο, ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ ζπλεμεηάδνληαη ζην 

παξφλ ππνθεθάιαην.  

216
Σν ίδην, βέβαηα, ηζρχεη γηα ηηο φπνηεο γισζζηθέο αιιαγέο ή θαηλνηνκίεο ζρνιηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Σέηνηεο αιιαγέο είλαη είλαη ε εθπφλεζε λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε παξαγσγή λένπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, ε ζπγγξαθή θαη ρξήζε λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ε πηνζέηεζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ θηι. 

217
Γηα ηζηνξηθνχο θαη κφλν ιφγνπο ζεκεηψλεηαη φηη ε θνηλή λενειιεληθή γιψζζα αλαγλσξίδεηαη απφ ην 

χληαγκα ηνπ 1960, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο, σο κία απφ 

ηηο δχν επίζεκεο γιψζζεο ηεο θππξηαθήο δεκνθξαηίαο [Καξπνιαίκνπ (2001
β
) θαη Μνζρνλάο (2002)]

 
. (Ζ 

άιιε επίζεκε γιψζζα ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο είλαη ε ηνπξθηθή ε νπνία, φκσο, ιφγσ ηεο ηδηφκνξθεο 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν, δε ρξεζηκνπνηείηαη παξά κφλν ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο θαη δε ζρεηίδνληαη κε ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα. Με ην ίδην πλεχκα, ζεκεηψλεηαη, 

επίζεο, φηη ε ειιεληθή θαη ε ηνπξθηθή είλαη νη γιψζζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Ζ ε 

ειιεληθή γιψζζα, φκσο, ρξεζηκνπνηείηαη de facto, εθηφο απφ νξηζκέλεο, θαη πάιη, εμαηξέζεηο, πνπ δελ 

επεξεάδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην γεληθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ παξφληνο πξνβιεκαηηζκνχ, γη’ απηφ 

θαη δελ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ.) 
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«πεξηζσξηαθά» εγρψξηα είδε ιφγνπ (π.ρ. ζην «θππξηψηηθν ζθεηο»
218

 )] θαη, «επίζεκα 

δεδεισκέλνη» ρξήζηεο ηεο θνηλήο λενειιεληθήο (ζην γξαπηφ, ελλνείηαη, ιφγν).  

Γηάθνξνη κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ, θαηά θαηξνχο, ππφ κία ζαθψο 

γισζζνδηδαθηηθή φζν θαη παηδαγσγηθή νπηηθή, κε πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηε 

ζπλχπαξμε θππξηαθήο δηαιέθηνπ θαη θνηλήο λενειιεληθήο (βι. ελδεηθηηθά Ησαλλίδεο, 

1995
.
 Καξπνιαίκνπ, 2001

α.
 Μηραειίδεο, 1977

. 
Παχινπ, 2001

. 
Persianis, 1994/1995). Έλα 

ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πφξηζκα αλαθέξεη φηη, ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δχν 

ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο πνηθηιίεο, ε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη θαζηεξσζεί σο ε «γιψζζα-

πξφηππν», δηαγλψλνληαη, νξηζκέλεο θνξέο, πξνβιήκαηα γλσζηηθήο ή θνηλσληθήο 

θχζεσο, ηα νπνία θαη δπζρεξαίλνπλ, ρσξίο σζηφζν λα θαηαζηέιινπλ, ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνζδνθψκελσλ γισζζηθψλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηζρχνλ ζρνιηθφ γισζζηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (βι. επίζεο Μπαζιήο,
 
1988

. 
Papapavlou, 1994

. 
Παχινπ, 2005

. 

Pavlou & Ioannou-Georgiou, 2005
. 

Scirihα, 1996). πλαθείο έξεπλεο, εμάιινπ [βι. 

Αξράθεο & Ηνξδαλίδνπ (1999) θαη
. 

Αξράθεο, Παπαδαραξίνπ & Ηνξδαλίδνπ (2000)], 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά κεηαθέξνπλ ζπζηεκαηηθά ζηνηρεία πξνθνξηθφηεηαο ζην 

γξαπηφ ιφγν, κε απνηέιεζκα ζηα θείκελα πνπ παξάγνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαιεθηηθνχ ιφγνπ (δηαιεθηηθνί ηχπνη ξεκάησλ, δηπιά ζχκθσλα, 

θππξηαθέο ιέμεηο θηι.).   

Λφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε 

ηεο «επίζεκεο γξαπηήο» θαη ηεο «ζπλήζνπο πξνθνξηθήο» επηθνηλσλίαο, αλαδεηνχληαη 

αληηζηαζκηζηηθέο ιχζεηο, κέζσ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ 

ηε γισζζηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ ηεο Κχπξνπ
219

,. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζπληζηά κία απφ ηηο πξσηαξρηθέο απηέο ζρνιηθέο πξαθηηθέο, γεγνλφο 

πνπ έρεη ιεθζεί ππφςε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πεηξάκαηνο
220

. Παξάιιεια, θαη φπσο, ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεηαη απφ εηδηθνχο ηνπ 

                                                 
218

Σν θππξηψηηθν ζθεηο είλαη θείκελν γηα ζεαηξηθφ δξψκελν, γξακκέλν ζηελ θππξηαθή δηάιεθην.  

219
Παξφκνηεο αλαδεηήζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζε άιιεο ειιεληθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, φπνπ ηζρχεη ε 

ίδηα, κε ηελ Κχπξν, γισζζηθή θαηάζηαζε (π.ρ. ζηελ Κξήηε, ζηελ Ήπεηξν θαη αιινχ).   

220
Ζ ζπκπεξίιεςε ζην ζψκα ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη θεηκέλσλ ζηελ θππξηαθή δηάιεθην, 

φπνπ ε ρξήζε ηεο δηαιεθηηθήο γιψζζαο αλαδεηθλχεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε γισζζηθή επηινγή εληφο 
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ζέκαηνο (βι. Ηνξδαλίδνπ, 1999
. 
 Καθξηδή, 2000

 
 Καθξηδή, Καηή & Νηθεθνξίδνπ, 1999

. 

Καξαληδφια, 2001
. 

Σζαιαθνπνχινπ, 1988
.
 Υαηδεζαββίδεο, 1985

β
), ε κεζφδεπζε 

ηξφπσλ, δηά ησλ νπνίσλ ελζσκαηψλνληαη ζηε δηδαζθαιία ππαξθηέο γισζζηθέο κνξθέο 

θαη θαηαδεηθλχνληαη νη δπλακηθέο εμέιημεο ηεο γιψζζαο ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο, 

πεξηνξίδεη ηε δχλακε ηεο λφξκαο θαη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο αλεπαξθνχο αληαπφθξηζεο 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

Δηδηθνί ηνπ ζέκαηνο, επίζεο, δηεηείλνληαη φηη ε απνδνρή ηεο γιψζζαο ηνπ 

παηδηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ φπνηα γεσγξαθηθή ή θνηλσληθή πξνέιεπζε (θαη ε απνθπγή 

άζθεζεο θξηηηθήο ζηελ ηπρφλ ρξήζε ηδησκαηηθψλ ή δηαιεθηηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο) είλαη δπλαηφ λα εληζρχζεη δξαζηηθά ηελ απηνεηθφλα ηνπ 

(βι. ελδεηθηηθά Ηνξδαλίδνπ, 1987
.
 Μπαζιή, 1988

.
 Υαξαιακπάθεο (1997)] θαη λα 

βειηηψζεη, αλάινγα, ηε γισζζηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θα επίδνζε. 

Ζ ζέζε απηή απνηειεί κία απφ ηηο επίζεκεο αξρέο πνπ πξνσζεί ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν 

δηδαζθφκελνο πξέπεη «λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θνηλσληθή θαη ηε γεσγξαθηθή πνηθηιία 

                                                                                                                                                 
δεδνκέλεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, απνζθνπνχζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ αλαγθψλ ησλ 

δηδαζθνκέλσλ. Ζ ελέξγεηα απηή ιεηηνχξγεζε, έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, αληηζηαζκηζηηθά έλαληη 

ηεο απνπζίαο θεηκέλσλ γξακκέλσλ ζηελ θππξηαθή δηάιεθην απφ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο γιψζζαο, 

ηφζν ηα παιαηφηεξα φζν θαη ηα εληειψο πξφζθαηα. θνπφο ηεο ήηαλ λα δνθηκαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο κίαο 

γισζζηθήο πνηθηιίαο πνπ αθνξά απεπζείαο ην ρξήζηε, ρσξίο απηφο λα απηνπεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο 

«πξφηππεο» γιψζζαο. Γηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο 

δελ θαηέζηε δπλαηφ λα απνηηκεζεί πνζνηηθά, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ αλαινγνχζε ζην 

εμεηδηθεπκέλν απηφ κηθξνεπίπεδν ηεο παξέκβαζεο (βι. ζρεηηθά θαη «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο» ή/θαη αληίζηνηρν παξάξηεκα, φπνπ γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.) 

εκεηψλεηαη φηη ζηα λέα βηβιία «Γιψζζα Γ΄ Γεκνηηθνχ (Σα απίζαλα κνιχβηα)» (βι. Πεγέο:Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2006
δ
) δελ πεξηιακβάλνληαη θείκελα ζηελ 

θππξηαθή (ή άιιε) δηάιεθην, ελψ πεξηιακβάλεηαη έλα κφλν απφζπαζκα απφ θείκελν Κχπξηαο ζπγγξαθέα 

[Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2006
δ
), βι. «Δθείλν 

ην ζεκαδηαθφ θαινθαίξη», Μαξίαο Αβξαακίδνπ, «Γιψζζα Γ΄ Γεκνηηθνχ (Σα απίζαλα κνιχβηα), Βηβιίν 

Μαζεηή, (Σεχρνο Γ΄), ζ. 58], ην νπνίν, αλαθεξφκελν ζηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν, ζηηο 20 Ηνπιίνπ 

1974, έρεη εληαρζεί ζηελ ελφηεηα «Όινη κία αγθαιηά». Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ (βι. Πεγέο:Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2002
α
) εηζεγείηαη, βέβαηα, αληηθαηάζηαζε ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηα βηβιία θεηκέλσλ κε 

άιια (απζεληηθά θαη γισζζηθά θαηαιιειφηεξα), ζε έλα πνζνζηφ κέρξη 25% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπο. 

Χζηφζν είλαη δχζθνιν λα δηαζθαιηζηεί, εθ ησλ πξνηέξσλ, αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε 

ζα κπνξνχζε λα δψζεη ιχζεηο ζε «γισζζνδηδαθηηθά θελά», φπσο ηα παξαπάλσ. 
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ηεο ειιεληθήο γιψζζαο» [βι. Πεγέο:Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2002
β
, ζ. 28)]. ηελ πξάμε, φκσο, νη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ 

απφ πξνβιήκαηα πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ «πξαγκαηηθή θαηάζηαζε», πνπ 

έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ, θαζίζηαληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έληνλνη. 

Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ειιεληθή γιψζζα ζην γισζζηθφ κάζεκα, φζνλ 

αθνξά ην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Κχπξνπ, ζε παξαιιειηζκφ κε ηελ επηθνηλσληαθή 

δπλακηθή ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, είλαη κία ππνινγίζηκε πηπρή ηνπ θππξηαθνχ 

παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία θαη ιήθζεθε ππφςε, ζην βαζκφ πνπ ήηαλ δπλαηφ 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο. 

2.11.1.2  Πηπρέο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κύπξν 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ, κειεηήζεθαλ 

θαη πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή γισζζηθή πνιηηηθή ηεο θαη, 

θπξίσο, ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο.  

Καηαξρήλ, ν θαζνξηζκφο θαη ε εθαξκνγή επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

επξχηεξα, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, δηέπεηαη απφ ηνλ εκθαλή 

ζπγθεληξσηηζκφ ν νπνίνο θαη ραξαθηεξίδεη, ελ γέλεη, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Κχπξνπ, κε ηηο ήδε δηαγλσζκέλεο ζνβαξέο αδπλακίεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά πξνθχπηεη 

απφ ηελ Έθζεζε ΟΤΝΔΚΟ (1997) θαη ηελ Έθζεζε γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Μεηαξξχζκηζε (2004) [βι. Πεγέο: Γηεζλέο Ηλζηηηνχην γηα Δθπαηδεπηηθφ ρεδηαζκφ 

(1997) θαη
 

Καδακίαο, Γαγάηζεο, Κεξαπλνχ-Παπαειηνχ, Μπνπδάθεο, Σζηάθαινο, 

Φηιίππνπ & Υξπζνζηφκνπ (2004), αληίζηνηρα], ε δηαδηθαζία εηδηθά ηεο εθαξκνγήο 

πινπνηείηαη κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δπηζεσξεηηζκνχ, ν νπνίνο θξίλεηαη σο αλεπαξθήο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφο γηα ην έξγν ην νπνίν θαιείηαη λα επηηειέζεη. Ο ζεζκφο απηφο έρεη 

θαηεγνξεζεί φηη επζχλεηαη γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηελ αλαζηνιή ή ηελ θαηάξγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαηλνηνκηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε 

ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα (Φνχζηαο, 2004).   

Φαίλεηαη, ζπγθεθξηκέλα, φηη ν ζπγθεληξσηηζκφο πξνζδίδεη ζην επνπηηθφ 

πξνζσπηθφ (επηζεσξεηέο) «πξνλφκηα απζεληίαο θαη εμνπζίαο» θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε 
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άιιεο εγγελείο θαηαζηάζεηο, δεκηνπξγεί αλάινγα πξνβιήκαηα ζην θππξηαθφ 

παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ Kyriakides (1997), νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη κέζνδνη, πνπ εθαξκφδνπλ νη Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο εηζεγήζεηο ηνπ εθάζηνηε επηζεσξεηή, γη’ απηφ θαη κεηαβάιινληαη ζπρλά, 

πξνζαξκνδφκελεο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, ζηελ πξνηίκεζε ηνπ «θαζνδεγεηή θαη 

αμηνινγεηή ηνπο». Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζηξέθνληαη θαη νη δηαπηζηψζεηο Θενθηιίδε 

(2002
α
) θαη Κνθθίλνπ (2004). Οη εξεπλεηέο απηνί θαηαγξάθνπλ κία θαηάζηαζε, φπνπ ν 

ηίηινο «Δπηζεσξεηήο (Γεληθψλ Μαζεκάησλ)» αληηπξνζσπεχεη Λεηηνπξγνχο ηνπ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο: α) «πάζρνπλ» 

απφ έιιεηςε εκπεηξνγλσκνζχλεο (αθνχ δελ έρνπλ εηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο), β) αδπλαηνχλ λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο έλαλ επαξθή 

«επαγγεικαηηθφ» ζπληνληζκφ, γ) δηαθξίλνληαη απφ επζπλνθνβία θαη δ) αζθνχλ, θαηά ην 

δνθνχλ, έλα ππνθεηκεληθφ είδνο γισζζηθήο κηθξνπνιηηηθήο ζηα ζρνιεία φπνπ 

εληέιινληαη λα αζθήζνπλ επνπηηθφ, θαζνδεγεηηθφ θαη αμηνινγηθφ έξγν, ζπρλά, κάιηζηα, 

κε ηξφπν πξφρεηξν θαη εξαζηηερληθφ.  

Έηζη, παξά ηηο έληνλεο ζπγθεληξσηηθέο ηάζεηο πνπ δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ, ζπρλά παξαηεξνχληαη «ηάζεηο 

απνθέληξσζεο», κάιινλ απζαίξεηεο, ζε επίπεδν εθαξκνγήο. Πξφθεηηαη γηα κία 

παξαδνμφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο είλαη εκθαλή θαη ζηε γισζζηθή, επνκέλσο 

θαη ζηε γξακκαηηθή, δηδαζθαιία.
221

 Πεξαηηέξσ, ε παξαδνμφηεηα απηή επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ εθαξκνζκέλε ή κε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ζε επίπεδν αμηνιφγεζεο 
222

.. 

Σν ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα, γηαηί: α) αθελφο, είλαη 

αδχλαην λα αμηνινγεζνχλ φιεο νη απζαίξεηεο κνξθέο γισζζηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά θαη β) αθεηέξνπ, ζπάληα επηζεκαίλνληαη νξγαλσκέλεο 

δξάζεηο γηα αλαζηνραζκφ θαη επαλαηξνθνδφηεζε. Αληί απηψλ, ν Θενθηιίδεο (2002
β
) 

                                                 

221
Δπνκέλσο, πέξα απφ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζεσξεηηθφ επίπεδν, αδπλακίεο εληνπίδνληαη 

θαη ζην επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαζαπηήο. 

222
Παξάιιεια, δηαζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη ζρεηηθέο κε ην γισζζηθφ κάζεκα έξεπλεο ζηελ Κχπξν, 

ελδέρεηαη λα έρνπλ κεησκέλε εγθπξφηεηα, εθφζνλ είλαη πηζαλφλ λα εμεηάδνπλ φρη κία ζπγθεθξηκέλε 

γισζζηθή πνιηηηθή, αιιά πνηθίιεο, θαη ζπρλά άζρεηεο κεηαμχ ηνπο, γισζζηθέο «κηθξνπνιηηηθέο», φπσο 

έρεη ήδε πξνθχςεη απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην «Κεθάιαην Πξψην: To πξφβιεκα».  
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εληνπίδεη φηη ππάξρνπλ ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, ρσξίο αζξνηζηηθφ ραξαθηήξα, νη νπνίεο δε 

ζπληζηνχλ εληαία γλψζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ.  

Μία άιιε πξνβιεκαηηθή πηπρή, άξα, ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

Κχπξνπ είλαη ε απνπζία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ λα ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

φπνησλ θαηλνηνκηψλ εθαξκφδνληαη ζε παγθχπξηα θιίκαθα
223

. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

ζηξέθνληαη θαη νη θαηαγγειίεο ηεο πξφζθαηεο Έθζεζεο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Μεηαξξχζκηζε, γηα αλππαξμία κεραληζκνχ επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηηεπγκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίεο ή πξνζεγγίζεηο, εηδηθά, 

θαη ησλ επηηεχγκαησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Κχπξνπ, γεληθφηεξα 

(Πεγή: Καδακίαο, Γαγάηζεο, Κεξαπλνχ-Παπαειηνχ, Μπνπδάθεο, Σζηάθαινο, Φηιίππνπ 

& Υξπζνζηφκνπ, 2004). 

Έηζη, ε κειέηε πηπρψλ ηεο επίζεκεο γισζζηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Κχπξν (ζηα επίπεδα θαζνξηζκνχ / ιήςεο απνθάζεσλ, εθαξκνγήο θαη αμηφινγεζήο ηεο), 

δειψλεη ηελ χπαξμε ελφο ζνβαξνχ «ειιείκκαηνο». Σν έιιεηκα απηφ αληαλαθιά ζηνπο 

ηνκείο ηεο εηζαγσγήο, ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ή ειέγρνπ θαηλνηνκηψλ 

ζην γισζζηθφ κάζεκα.  

Σαπηφρξνλα, επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία παξαλνήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ θαηλνηνκηψλ, ε νπνία είηε ππνβαζκίδεηαη είηε εθθπιίδεηαη., ιφγσ, θπξίσο, 

ηεο απνπζίαο δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ φπνηα εθπαηδεπηηθή αιιαγή, 

φπσο, είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Σέηνηνπ είδνπο παξαλνήζεηο, άιισζηε, θαηαγξάθεθαλ θαη ζην πνιχ πξφζθαην 

παξειζφλ, θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο γξακκαηηθήο).  

 

                                                 
223

Ζ δηαπίζησζε απηή δηαζπλδέεηαη θαη πάιη κε ην «εξεπλεηηθφ θελφ», ην νπνίν απνηέιεζε αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ.   
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2.11.1.3 Η δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ 

Σν ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηε 

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ, ζην πιαίζην ηεο «λεφηεξεο ηζηνξίαο»ηεο, απνηειεί 

ηελ ηξίηε παξάκεηξν ηεο παξνχζαο ζπδήηεζεο.  

Χο «λεφηεξε ηζηνξία» ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε 

ηεο Κχπξνπ νξίδεηαη έλα ζχλνιν απνθάζεσλ ή/θαη ηνπνζεηήζεσλ, αλαθνξηθά κε ην ελ 

ιφγσ ζέκα, πνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο 

ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ» ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη ηελ πξνζπάζεηα 

εηζαγσγήο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ (δειαδή, απφ ην 1985 κέρξη ην 

πνιχ πξφζθαην παξειζφλ). Ζ «ηζηνξία» απηή θαηαγξάθεηαη βάζεη επίζεκσλ εγγξάθσλ 

ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο 

Κχπξνπ, ηα νπνία ζηάιζεθαλ, θαηά θαηξνχο, ζε φια ηα δεκνηηθά ζρνιεία
224

, θαη 

αλαθέξνληαη, είηε απνθιεηζηηθά είηε παξάιιεια κε άιια ζπλαθή ζέκαηα, ζην επίκαρν 

δήηεκα ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ακέζσο παξαθάησ ζεκεηψλνληαη, απηνύζηεο θαη 

ρξνληθά ηεξαξρεκέλεο
225

, αληίζηνηρεο ζέζεηο αξκφδησλ Λεηηνπξγψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (θαη ππεπζχλσλ γηα ηελ επηκφξθσζε ηεο βάζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ). ην ηέινο, αθνινπζεί ν ζρνιηαζκφο ηνπο, ππφ κία θξηηηθή νπηηθή, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπλέβαιαλ ζηηο ζρεηηθέο, κε ην «γξακκαηηθφ δήηεκα», 

εμειίμεηο. 

 «Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ πεηπραίλνληαη κε ηε λέα πξνζέγγηζε 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο [...] ‘Τψξα ε γξακκαηηθή θηλείηαη 

ειεχζεξα ζηε ζθαίξα ησλ ζπληαθηηθψλ θαη γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ [...] Ο 

ξφινο ηεο γξακκαηηθήο κεηαηνπίδεηαη απφ ηε ζεσξία γηα ηα γισζζνινγηθά 

                                                 
224

Δίλαη πξνθαλέο, έηζη, φηη δε ρξεηάζηεθε εηδηθή άδεηα γηα πξφζβαζε ζην επίζεκν αξρείν ηνπ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο φπνπ ηα έγγξαθα απηά είλαη θαηαρσξηζκέλα,αθνχ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ, φια 

καδί ή απνζπαζκαηηθά, ζην αξρείν θάζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Κχπξνπ. 

 
225

Ζ ππνρξεσηηθά απνζπαζκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ απηψλ γίλεηαη, έρνληαο επίγλσζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, αθνχ ελέρεη ν θίλδπλνο επηιεθηηθήο θαη 

φρη ζθαηξηθήο εζηίαζεο ζηα πεξηερφκελα ζεκεία ηνπο.  
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θαηλφκελα ζην πεδίν ησλ γισζζηθψλ εθαξκνγψλ’
226

 (Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο 

Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο, 1985
β
)». 

 «Η γξακκαηηθή πνπ πξνάγεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γιψζζαο [...] δελ είλαη ε 

παξαδνζηαθή γξακκαηηθή, αιιά ε γξακκαηηθή πνπ δίλεη ζεκαζία ζηα κελχκαηα 

ηεο γιψζζαο, φπσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή παξαγσγηθή γξακκαηηθή [Πεγή: 

Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 

66/73/4), 1985
γ
)]». 

 «Η γξακκαηηθή, ζηελ επξχηεξε εθδνρή ηεο (ζεκαζηνινγία, ζχληαμε, 

κνξθνινγία, θσλνινγία) εληάζζεηαη νξγαληθά κέζα ζην γισζζηθφ κάζεκα. Σηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο πεξηνξίδεηαη ε γξακκαηηθή νξνινγία. Σηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο 

ελδείθλπηαη ε νξγάλσζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ δηάζπαξησλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ πνπ δίλνληαη ζηα βηβιία [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / 

Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73/7), 1986
α
)». 

  «Τα γξακκαηηθά θαηλφκελα πξνζεγγίδνληαη, δηδάζθνληαη θαη καζαίλνληαη κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν. Γε δηδάζθνληαη γξακκαηηθνί φξνη γηα λα απνζηεζίδνληαη 

(Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο 

Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ, 1986
β
)». 

 «Η νκνηνκνξθία πνιιψλ πεξηπηψζεσλ βνεζά ηα παηδηά λα ζπιιάβνπλ 

δηαηζζεηηθά ηνλ θαλφλα [...] Δθείλν πνπ δελ είλαη απνδεθηφ ζε θακία πεξίπησζε 

είλαη λα δίλεη ν δάζθαινο έηνηκνπο θαλφλεο θαη νξηζκνχο, θαη κάιηζηα ζε 

θνξκαιηζηηθή δηαηχπσζε. Καη αθφκα πην απαξάδεθην είλαη λα ηνπο δίλεη 

γξαπηψο θαη λα δεηά απφ ηα παηδηά λα ηνπο απνζηεζίζνπλ [...] Σηφρνο ησλ 

εξγαζηψλ είλαη λα αζθεζνχλ ηα παηδηά έηζη πνπ λα καζαίλνπλ λα θαηαιήγνπλ ζε 

απηνκαηνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο κέζα ζηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο [...] 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γξακκαηηθή είλαη 

φηη δελ πξνυπνζέηνπλ ηδηαίηεξε δηδαζθαιία γξακκαηηθήο κε ηππηθνχο νξηζκνχο 

θαη θαλφλεο [...] Γισζζηθά θαηλφκελα απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ζπλεμεηάδνληαη 

φπνπ ππάξρεη ιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο 

Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73/7), 1987
α
)». 

                                                 
226

Πξφθεηηαη, φπσο δηεπθξηλίδεηαη, γηα απφζπαζκα απφ βηβιίν ηνπ δαζθάινπ ηεο ζεηξάο βηβιίσλ «Ζ 

Γιψζζα κνπ».   
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 «Η κεηαζρεκαηηζηηθή ζεσξία βιέπεη ηε γξακκαηηθή ππφ ηελ επξχηεξή ηεο έλλνηα 

[...] Οη αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο γξακκαηηθήο εθαξκφδνληαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο ζηα λέα βηβιία θαη, κέζσ ηνπο, επηδηψθεηαη ε ζπνπδή ηεο γιψζζαο 

[Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο 

(ΔΓΠ 56/77/7-66/73/5), 1987
β
)». 

 «Η γξακκαηηθή ζεσξία πνπ εθαξκφδεηαη πην πνιχ ζηα βηβιία ‘Η Γιψζζα κνπ’, 

είλαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή, γηαηί ε έκθαζε είλαη ζηνπο ηνκείο ηεο ζχληαμεο θαη 

ηεο ζεκαζηνινγίαο παξά ζηε κνξθνινγία (νλνκαηηθέο θαη ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο). 

Υπάξρνπλ θαη πεξηνξηζκέλα είδε αζθήζεσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ παξαδνζηαθή 

γξακκαηηθή θαη ηε δνκηζηηθή γξακκαηηθή [...] Φξεηαδφκαζηε ηε γξακκαηηθή ηεο 

πξφηαζεο, γξακκαηηθή πνπ λα θαηαπηάλεηαη θαη κε ηελ ηδησκαηηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο (απνρξψζεηο ζεκαζηψλ) θαη πνπ λα πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα [...] Οη 

αζθήζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ πξνηάζεσλ [...], εθηφο ηνπ φηη πξνάγνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα [...], βνεζνχλ ηα παηδηά λα δνκήζνπλ θαη λα αλαδνκήζνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο [...] Με ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ παίξλνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο ζηα βηβιία δίλεηαη ζην παηδί ε επθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη 

έρεη θαηαθηήζεη θπζηθά θαη αβίαζηα θαη λα δψζεη ζρήκα ζηηο γισζζηθέο ηνπ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν 

Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73/7-66/73/5), 1987
γ
)». 

 «Η ζπνπδή ηνπ θεηκέλνπ, απφ γξακκαηηθή άπνςε, γίλεηαη θπξίσο κε γξαπηέο 

εξγαζίεο. Γηα λα είλαη, φκσο απνηειεζκαηηθέο, πξέπεη λα μεθηλά κε επηζήκαλζε 

ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ κέζα ζην θείκελν απφ ηα παηδηά θαη κε θάπνηεο 

πνιχ απιέο εμεγήζεηο απφ ην δάζθαιν [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / 

Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73/7-65/73/6), 1987
δ
]». 

 «Με ηε κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή ε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία κεηαηνπίζηεθε 

ζηελ πξφηαζε, ζην κεηαζρεκαηηζκφ πξνηάζεσλ σο κέζν γηα αλάπηπμε ηνπ 

γισζζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ καζεηή [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / 

Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73), 1989
α
)». 

 «Υπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ γηα ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, αξθεί λα δεκηνπξγεζεί γλήζην ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά γηα λα 

εθθξαζηνχλ, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζην κήλπκα πνπ ζέινπλ λα 
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κεηαδψζνπλ, θαη φρη ζηε κνξθή ηεο γιψζζαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μεηαμχ 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα γίλνπλ θαη ηα εμήο: ζπδήηεζε ελφο 

πξνβιήκαηνο πνπ πεγάδεη απφ ην θείκελν, δξακαηνπνίεζε, κεηαζρεκαηηζκνί 

δηαθφξσλ εηδψλ, δηαθνξνπνίεζε πξνηάζεσλ κε αιιαγή εθθξαζηηθψλ κέζσλ [...] 

Έηζη ε έκθαζε είλαη ζηελ επηθνηλσληαθή επάξθεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. Η θηινζνθία απηή, γλσζηή σο επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, εθαξκφδεηαη 

θαη ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ. Με ηε δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο δελ απνθιείεηαη ε γξακκαηηθή [...] Γελ πξέπεη, φκσο, ν ξφινο ηεο λα 

ππεξηνλίδεηαη [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν 

Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73), 1989
β
)». 

 «Τν εγρεηξίδην ηνπ Φξ. Τζνιάθε ‘Νενειιεληθή Γξακκαηηθή’ [...] ρξεζηκεχεη σο 

βηβιίν αλαθνξάο θαη ζπκπιεξψλεη ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ 

πνπ πεξηέρνπλ νη εξγαζίεο ησλ βηβιίσλ ‘Η Γιψζζα κνπ’ [Πεγή: Υπνπξγείν 

Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73), 

1992
α
)». 

 «Η ειιεληθή γιψζζα, φηαλ δηδάζθεηαη,  ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη απφ ηελ άπνςε 

ηνπ ζπζηήκαηνο [...] Η γλψζε ηεο γξακκαηηθήο ζπκβάιιεη ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο [...] Σηφρνο καο είλαη ηα παηδηά λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα, εθφζνλ ε 

κεηξηθή γιψζζα έρεη απηφκαηεο δηαδηθαζίεο (Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο 

Κχπξνπ/ Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο, 1992
β
)». 

 «Δίλαη [...]  αλαγθαία ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ ‘γισζζηθή ηθαλφηεηα’ θαη 

«επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα’ [...] Γελ αξθνχλ νη γισζζηθέο γλψζεηο γηα 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Φξεηάδνληαη θαη εμσγισζζηθέο γλψζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηεο γιψζζαο [...] Γηα λα ραξαθηεξηζηεί [...] κία 

πξνζέγγηζε σο επηθνηλσληαθή πξέπεη απηή λα εληάζζεη ηε γιψζζα ζην κνληέιν 

‘επηθνηλσλία’ [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν 

Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73/11-65/73/8), 1993]». 

 «Πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί ν φξνο ‘επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε’. Σε απηφ ην πιαίζην 

ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα λα ζπλδένληαη άκεζα κε ην θείκελν. Μφλε ε γλψζε 

ηεο γξακκαηηθήο δελ απνηειεί γλψζε ηεο γιψζζαο. [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο 

Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (ΔΓΠ 56/73/12), 1995]». 
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 «Η γιψζζα δηδάζθεηαη εληαία [...] ιεηηνπξγηθά (ηα γισζζηθά ζηνηρεία εηζάγνληαη 

θπζηθά θαη αβίαζηα), γηαηί ην απαηηεί ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο [...] 

Δπηζεκαίλνληαη θαη εκπεδψλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη ηα είδε ιφγνπ. 

Σπλδέεηαη ε γισζζηθή κνξθή κε ην λφεκα πνπ απηή εθθξάδεη [...] Δμεηάδεηαη θαη 

ζρνιηάδεηαη ην γισζζηθφ χθνο, ζπλδέεηαη κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη 

αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ [...] Η παξαδνζηαθή γξακκαηηθή 

δίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηεο ζηελ επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή 

(Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν 

Παηδείαο Λεπθσζίαο, 1998)». 

 «Ιδέεο γηα βειηίσζε ηνπ θαζεκεξηλνχ γισζζηθνχ καζήκαηνο: Καηά ηε 

δηδαζθαιία ιακβάλεηαη ππφςε ε θνηλσληθή, επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο [...] Η δηδαζθαιία επεθηείλεηαη ζε εμσγισζζηθνχο παξάγνληεο 

(ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο [...] Κπξίαξρε κνξθή αμηνιφγεζεο είλαη ε 

απηναμηνιφγεζε. Η έλλνηα ηνπ νξζνχ θαη ηνπ ιάζνπο ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε [...] Δπηζεκαίλνληαη θαη 

αλαιχνληαη ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αθήγεζε, ηελ 

πεξηγξαθή, ην δηάινγν [...] Αμηνπνηνχληαη απζεληηθά/ρξεζηηθά θείκελα θαη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο [...] (Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / 

Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο, 1999
α
)». 

 «Παξαδείγκαηα επηθνηλσληαθήο γξακκαηηθήο απφ δεηγκαηηθφ κάζεκα ζηε 

γιψζζα: κεηαζρεκαηηζκφο θξάζεσλ ρσξίο λα αιιάδεη ην λφεκα, αληηθαηάζηαζε 

κίαο ιέμεο κε άιιε, ρσξίο λα αιιάδεη ην λφεκα, απφδνζε αληίζεηνπ λνήκαηνο ζε 

πξφηαζε, θιίζε επηζέησλ ζε –εο [...] (Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ, 2002
β
)». 

 «Παξαδείγκαηα επηθνηλσληαθήο γξακκαηηθήο απφ δεηγκαηηθφ κάζεκα ζηε 

γιψζζα: κεηαζρεκαηηζκνί πξνηάζεσλ κε αληηθαηάζηαζε πξνηάζεσλ, ξεκάησλ, 

νπζηαζηηθψλ, επηζέησλ θαη αληίζεηεο ιέμεηο [...] κεηαθνξά πξνηάζεσλ ζηνλ 

αληίζεην αξηζκφ, δηαηχπσζε επαπμεκέλσλ πξνηάζεσλ κε πξνζδηνξηζκνχο 

άξλεζεο, βεβαίσζεο, δηζηαγκνχ ή πηζαλφηεηαο [...] κεηαθνξά παξαγξάθνπ ζηνλ 
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ηζηνξηθφ ελεζηψηα [...] (Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / 

Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ, 2002
γ
)». 

 «Η ζεψξεζε ηεο γισζζηθήο πξάμεο σο κνλάδαο επηθνηλσλίαο ππαγνξεχεη 

ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ, θαη ζην ίδην ην παηδί, λα δηακνξθψζνπλ πξαγκαηνινγηθή 

ζηάζε γηα ηε γιψζζα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο, ε νπνία κπνξεί θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη δηάθνξα είδε ιφγνπ θαη πνηθίινπο ηχπνπο πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ 

θεηκέλσλ [...] Γη’απηφ θαη ζπληζηάηαη ε επεμεξγαζία φισλ ησλ εηδψλ ιφγνπ 

(αλαθνξηθνχ, θαηεπζπληηθνχ θαη βησκαηηθνχ) θαη ζε φια ηα επίπεδα, απφ ην απιφ 

ρξεζηηθφ θείκελν σο ην ινγνηέρλεκα. Η δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο αθνξά 

ηαπηφρξνλα ηξία επίπεδα θαη δηαθξίλεηαη ζε γξακκαηηθή ηεο ιέμεο [...] 

γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο [...] γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο  

[Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ (ΥΠΠ 5.29.16.1, 2002
α
)]». 

 «Γηα θάζε είδνο θεηκέλνπ […] ζρεδηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο [...] κέζα ζε ζσζηά 

επηθνηλσληαθά πιαίζηα θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζσζηψλ γισζζηθψλ 

κνξθεκάησλ [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ (ΥΠΠ 

5.29.16.1), 2004]». 

Οη παξαπάλσ ζέζεηο ραξαθηεξίδνληαη, θαηαξρήλ, απφ κία αλνκνηνγέλεηα, φζνλ 

αθνξά ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε, κε κεξηθέο απφ απηέο λα δειψλνπλ αξθεηή εμνηθείσζε ηνπ 

«θνξέα» ηνπο κε ην αληηθείκελν ηεο γιψζζαο [βι. ελδεηθηηθά Πεγέο: Υπνπξγείν 

Παηδείαο Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο (1998) θαη Υπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ (ΥΠΠ 5.29.16.1 (2002
α
)], άιιεο κηθξή κέρξη 

εξαζηηερληθή ή δηαηζζεηηθή γισζζνδηδαθηηθή γλψζε [Πεγή: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ (ΥΠΠ 5.29.16.1), 2004] θαη νξηζκέλεο αλεζπρεηηθή άγλνηα γηα 

ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο πθήο έλλνηεο [βι. Πεγέο: Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ (2002
β
) θαη Υπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο 
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Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ (2002
γ
)
227

. Πέξα απφ ην εκθαλέο απηφ γεγνλφο, θαηαγξάθνληαη 

νη αθφινπζεο, «επί ηεο νπζίαο», θξίζεηο-παξαηεξήζεηο:  

 Η αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, βάζεη ελφο 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ είρε σο ζεσξεηηθφ άμνλά ηνπ ηελ 

επηθνηλσλία (έθθξαζε θαη θαηαλφεζε), δειψζεθε (θαη εξκελεχηεθε) σο ζηξνθή 

πξνο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή, κε ηδηαίηεξα έληνλν ηξφπν, ν νπνίνο 

επεξέαζε καθξνπξφζεζκα ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη φηαλ, 

αξθεηά ρξφληα κεηά απφ ηηο πξψηεο απηέο παξεξκελείεο, εηζήρζε ν φξνο 

«επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή».  

 Η απνζαθήληζε ηνπ λένπ ηξφπνπ γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο έγηλε κε ηε ρξήζε 

«ζπλζεκάησλ» φπσο: «γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο», «πξναγσγή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο», «θπζηθή θαη αβίαζηε θαηάθηεζε ηεο γισζζηθήο γλψζεο», 

«ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο» θ.ά., ηα νπνία απνηεινχλ έλα κάιινλ 

ζπγθερπκέλν κείγκα δηαθφξσλ ζεσξηψλ [φπνπ, γηα παξάδεηγκα, ε πξαθηηθή 

δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο (βι. «θπζηθή θαη αβίαζηε θαηάθηεζε ηεο γισζζηθήο 

γλψζεο») ηαπηίδεηαη (δε ζπλδηαιέγεηαη, φπσο ζα ήηαλ νξζφηεξν θαη 

επνηθνδνκεηηθφηεξν) κε ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζή ηεο (βι. «ιεηηνπξγηθή ρξήζε 

ηεο γιψζζαο»)], ελψ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πεξηνξηζηηθά, γηα κία γισζζηθή 

θαηλνηνκία πνπ επελδχεη ζηε γεληθφηεξε επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο 

(βι. «γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο»). 

 Τν πξαγκαηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ λένπ ηξφπνπ γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

(επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε), εθηφο ηνπ φηη παξέκεηλε ζε επίπεδν 

                                                 

227
Η αξρηθή απηή δηαπίζησζε επηβεβαηψλεη, θαηά θάπνην ηξφπν, πξνεγνχκελεο επηζεκάλζεηο, ζην παξφλ 

ππνθεθάιαην, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο Λεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαηεγνξνχληαη 

γηα έιιεηςε εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη απνπζία εηδίθεπζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο 

Γιψζζαο». Δπηπιένλ δειψλεη φηη δελ αθνινπζείηαη κία ζπλεπήο, σο πξνο ην ρξφλν θαηαγξαθήο ησλ ζέζσλ 

θαη ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηά ηνπο, ηαμηλφκεζή ηνπο. Τν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε 

πξνγελέζηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα λα παξνπζηάδνληαη επηζηεκνληθά επαξθέζηεξεο απφςεηο, ζπγθξηηηθά κε 

κεηαγελέζηεξεο. Ταπηφρξνλα, αληαλαθιά θαη ζηα ίδηα ηα άηνκα ηα νπνία επηιέγνληαη, θάζε θνξά, γηα λα 

επηηειέζνπλ επνπηηθφ έξγν θαη, σο εθ ηνχηνπ, εγείξεη εχινγεο απνξίεο.  

 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

272 

πξνγξακκαηηθψλ δηαθεξχμεσλ: α) ζπλεηδεηνπνηήζεθε, κεηά απφ κία 

αδηθαηνιφγεηα κεγάιε ρξνληθά θαζπζηέξεζε, β) πξνβιήζεθε, γηα πξψηε θνξά, 

κε ηε ρξήζε γισζζνδηδαθηηθψλ φξσλ φπσο: «γισζζηθή ηθαλφηεηα», 

«επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα», «επηθνηλσληαθή επάξθεηα», «γισζζηθφ χθνο», 

«γισζζηθή πξάμε», «πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο», «επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή» θαη 

γ) ζπλνδεχηεθε, επίζεο γηα πξψηε θνξά, απφ επηζηεκνληθά νξζέο κεζνδνινγηθέο 

πξνηάζεηο πξνο εθαξκνγή, κε έκθαζε ζην θείκελν (αθνινπζψληαο, σζηφζν, 

«πνξεία παιηλδξφκεζεο» ηνπ ηχπνπ: «κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή» – 

«επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή» – «πξαθηηθή γξακκαηηθή» – «κεηαζρεκαηηζηηθή 

γξακκαηηθή» θ.ν.θ.)
228

. 

 Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηάξγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, 

αιιά θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, ιφγσ ηεο κε ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ 

ππφ δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, νδήγεζε, θαη πάιη κε αμηνζεκείσηε 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε, ζε παξαηλέζεηο γηα ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθήο 

(ηνπ Φξ. Τζνιάθε), σο βηβιίνπ αλαθνξάο, θαη ελίζρπζε ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 Η ζχγρπζε, παξά ηελ εμ αληηζέηνπ πξνζδνθψκελε θαηάζηαζε, θνξπθψλεηαη ιίγν 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πιένλ πξφζθαηεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο [αθνχ, γηα 

παξάδεηγκα, απφ νξηζκέλνπο αξκνδίνπο, ε επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή 

αληηζηνηρείηαη (εζθαικέλα, ελλνείηαη), κε αζθήζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ, ελψ κία 

άιιε νκάδα εηδηθψλ κεηαζέηεη, πνιχ νξζά, ηελ εζηία έκθαζεο απφ ηε ζεσξία ηεο 

επηθνηλσλίαο πξνο ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, άξα θαη απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή πξνο ηελ θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή].   

 Η ελαζρφιεζε ησλ αξκνδίσλ κε ην «γξακκαηηθφ δήηεκα», γεληθά, θαη ην πώρ ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, εηδηθφηεξα, θαίλεηαη λα είλαη απφ ειάρηζηε κέρξη 

κεδακηλή, θαηά ηε θάζε εηζαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

γηα ηε γιψζζα, ε νπνία επηβάιιεη, απηεπάγγειηα έληνλε ελεξγνπνίεζε γηα 
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Με ηελ ίδηα, ελλνείηαη, αδηθαηνιφγεηα κεγάιε ρξνληθά θαζπζηέξεζε, φπσο γηα ην ζεκείν (α), θαη γηα ηα 

ζεκεία (β) θαη (γ). 
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έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ
229

. 

Σα παξαπάλσ «ηζηνξηθά ηεθκήξηα» απνδεηθλχνπλ φηη ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία 

δηήιζε απφ κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ζηηγκάηηζε, κε ηηο αζάθεηεο, ηηο παξαλνήζεηο 

θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο, ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηδηαίηεξνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα.  

2.11.2  Το παιδαγωγικό πεπιβάλλον ηηρ Ελλάδαρ 

Σν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο κειεηάηαη θαη πεξηγξάθεηαη κε 

παξφκνην, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ηξφπν, εμαηξνπκέλεο, γηα επλφεηνπο 

ιφγνπο, ηεο πηπρήο πνπ αθνξά ηελ ειιεληθή γιψζζα. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελφηεηα απηή 

αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ: α) ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Διιάδα θαη β) ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ηεο 

Διιάδαο). 

2.11.2.1 Πηπρέο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα 

Οη πηπρέο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ πξνβιεκαηηθέο κε ηηο αληίζηνηρεο 

πηπρέο ζηνλ θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, αιιά, αλακελφκελα, ζπκβαηέο κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιαδηθνχ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο.   

Όζνλ αθνξά ηελ πηπρή ηεο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ γισζζηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζρεηηθέο έξεπλεο κηινχλ γηα πξνζθφιιεζε ζε παξσρεκέλεο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, παξά ηηο «εθ ησλ άλσ» εθζπγρξνληζηηθέο πξνζπάζεηεο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε έξεπλα ηνπ Καλάθε (1991) ε νπνία (κία θαη πιένλ πεληαεηία κεηά απφ ην 
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Απφ ην 2004, νπφηε δεκνζηνπνηήζεθε κία κεηαμύ άιισλ αλαθνξά ζηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, (βι. 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, ΥΠΠ 5.29.16.1, 2004) αλακέλεηαη, βάζεη αλεπίζεκσλ 

πιεξνθνξηψλ, λα απνζηαιεί ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο (ζε φια ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή), ηε (λέα) ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008. 
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θαηλνηφκν εγρείξεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηεο ζεηξάο βηβιίσλ «Ζ 

Γιψζζα κνπ») θαηέδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην γισζζηθφ κάζεκα 

εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε. Ο παλφο (2001), επίζεο, 

αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, παξέκεηλαλ «πηζηνί» ζε κία 

άιιε δηδαθηηθή αληίιεςε, δηδάζθνληαο «δηαπνξνχληεο», ζε κία πεξίνδν επηκνξθσηηθνχ 

ειιείκκαηνο. Γηα ηελ ίδηα, αθξηβψο, ρξνληθή πεξίνδν, ν Παπαξίδνο (2004) δειψλεη φηη νη 

λέεο ηδέεο «δελ είραλ αθφκα ζίγνπξνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ζηε δηδαθηηθή εθαξκνγή» 

(ζ. 84).   

Αδηακθηζβήηεηα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη πξφζθαηε έξεπλα ησλ Νηίλα, 

Ξαλζφπνπινπ & Σζαθηξίδνπ (2005), ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. ρεηηθφ, 

κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πφξηζκά ηεο παξνπζηάδεη 

ηε ζπληξηπηηθή ππεξνρή παξαδνζηαθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ δηδαθηηθψλ κνξθψλ, έλαληη 

ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ (θαη αληίζηνηρσλ, ελλνείηαη, αληηιήςεσλ), ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ 

ε επηθείκελε θαηλνηνκία εηζαγσγήο λέσλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ, βξηζθφηαλ 

πξν ησλ ππιψλ.  

Ζ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο, θαηά ηε δηάξθεηα, κάιηζηα, κίαο 

ζεζκνζεηεκέλεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο, δειψλεη απηεπάγγειηα ην κέγεζνο θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο, ελψ, παξάιιεια, παξαπέκπεη ζην πξνβιεκαηηθφ πεδίν ηεο επηκφξθσζεο 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ξηδηθψλ αιιαγψλ (βι. Αλδξένπ, 

1982
. 
Γθφιηαξεο, 1997

. 
Καξαγεψξγνο, 1991

. 
Μαπξφγησξγνο, 1982)

230
. Ζ λνζεξφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο εμεηδηθεχεηαη θαη δηεξεπλάηαη ζε δηάθνξεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο. Οη Μαηζαίνπ, Αγγειάθνο, Κσζηάθνο, Μάξθνπ, Μπελέθνπ & 

ππξνπνχινπ (1996), γηα παξάδεηγκα, εξγαδφκελνη ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, ππνγξακκίδνπλ ην εμήο ζεκαληηθφ, γηα ηε ζεκαηνινγία ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο: ε ζηξνθή απφ ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία πξνο κία 

                                                 
230

Γηακαξηπξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο εθθξάδνληαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξφζθαηε γισζζηθή 

κεηαξξχζκηζε, απφ δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο, θπξίσο, θχθινπο, παξά ηα επξείαο θιίκαθαο επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Διιάδαο.  
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γισζζνινγηθά ζεκειησκέλε γξακκαηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ δε δηαζέηνπλ, ήδε απφ ηνλ θαηξφ ηεο βαζηθήο θαηάξηηζήο ηνπο, ην απαηηνχκελν 

ζεσξεηηθφ θαη δηδαθηηθφ ππφβαζξν
231

.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πηπρή ηεο αμηνιφγεζεο, δηαγλψλεηαη φηη, παξ’ φιν πνπ ε 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζην παξερφκελν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν, 

εληνχηνηο είλαη επίζεο πξνβιεκαηηθή. πγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ηζρχεη, απφ ην 1982, ν 

ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ, ελψ ζεζκηθά είλαη πνιιαπιφο 

(επηκνξθσηηθφο, ζπληνληζηηθφο, θαζνδεγεηηθφο θηι.), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ζε 

κία ζπλερψο θζίλνπζα θαη ππνβαζκηζκέλε πνξεία (Βαικάο, Δπζηαζίνπ, Κνξάθεο, 

Νηηλνπνχινπ & Παγψλε, 2000). ήκεξα, ην θχξνο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ 

εμαθνινπζεί λα είλαη αζαθέο θαη απνδπλακσκέλν, φπσο θαη ν ξφινο ηνπ, ζε ζρέζε, 

εηδηθά, κε ηηο αθνινπζνχκελεο, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζρνιηθέο πξαθηηθέο. Ο ίδηνο ν 

ζεζκφο ακθηζβεηείηαη έληνλα, κε απνηέιεζκα λα πεξηζσξηνπνηείηαη, ζρεδφλ εληειψο, ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, σο κέζνπ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο (Αζαλαζίνπ, Λ., 1998
α.

 Μαπξφγησξγνο, 1993
.
 Μπνπδάθεο, 1998

.
 Tδάλε, 

1998)
232

. 

Όπσο, εμάιινπ, νη Γθαλάθαο, Μαπξνζθνχθεο & Μιεθάλεο (2005) απνθαίλνληαη, 

ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ), ε νπνία θαη ζα 

                                                 

231
Ζ  Αλησλνπνχινπ (2000, 2001) θαηέγξαςε, επίζεο, πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ 

θαη ηερληθψλ επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο, ηα νπνία θαη, ηεθκεξησκέλα, νθείινληαη ζην 

αλεπαξθέο (ή απιψο απφλ) γλσζηνινγηθφ/επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαθξηηφ κέξνο ηνπ 

νπνίνπ αθνξά θαη ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη αλαθνξέο απηέο 

θαιχπηνπλ ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο, ε νπνία θαη 

πξνζεγγίδεηαη άκεζα σο ζηφρνο επηθνηλσλίαο, ν βαζκφο αλεζπρίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο 

γιψζζαο, πξέπεη αλαινγηθά λα πνιιαπιαζηαζηεί [βι. επίζεο ζρεηηθά Bygate, Tonkyn & Williams (1994) 

θαη Liu & Master (2003), φπσο θαη αλαθνξέο ζε παξεκθεξείο έξεπλεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία].   

232
Μία ζεκαληηθή, άξα, δηαθνξά, επνκέλσο, ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ζηελ Διιάδα, απφ ην ζεζκφ ηνπ 

Δπηζεσξεηή, ζηελ Κχπξν, έγθεηηαη ζην βαζκφ επεξεαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ή αθφκα θαη «ςεπδνθαηλνηνκηψλ», απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πξντζηάκελεο 

αξρήο. Ο βαζκφο απηφο, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλνο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κε επαθφινπζν κία «ηάζε αλεζπρεηηθνχ εθεζπραζκνχ» (Φινπξήο, 1995).  
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κπνξνχζε λα ζπκβάιεη: α) ζηελ έγθπξε θαη αμηφπηζηε δηάγλσζε ησλ αδπλακηψλ ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, β) ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ 

απηψλ θαη γ) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζηφρν ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε [βι. επίζεο Καζζσηάθεο (1997
α
, ζ. 192-193)], απνπζίαδε 

απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν εθπαίδεπζεο γηα έλα επηθίλδπλα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα 

(θπξίσο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία). Χο εθ ηνχηνπ, απνπζίαδαλ θαη νη ηξφπνη 

ελδπλάκσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο, σο κνξθήο θνηλσληθνχ ειέγρνπ 

δηαθφξσλ παξακέηξσλ, φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη γισζζνδηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο (Φαζνπιήο, 2001). 

2.11.2.2     Η δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα  Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο 

Ζ θξηηηθή «ηζηνξηθή αλάιπζε» ζπληζηά ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν, ίζσο, ηξφπν 

δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα  Δθπαίδεπζε 

ηεο Διιάδαο, εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ ίζρπζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ. Ζ πιένλ 

πξφζθαηε ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηηο θχξηεο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαηαινγίδεηαη ζηελ Καξαληδφια (2000) [βι. επίζεο Μπακπηληψηεο (1999
β
) θαη 

Φηιηππάθε-Warburton (2000)]
233

. 

                                                 
233

Τπελζπκίδεηαη θαη ε απφ ην Μήηζε (1995) αλαδξνκή ζε πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο, ζρεηηθά κε ηε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία (φπσο είλαη ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, ε δνκηζηηθή πξνζέγγηζε, ε ιεηηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε). Δπηπιένλ, ππελζπκίδεηαη ε αλαθίλεζε ηνπ «γξακκαηηθνχ 

δεηήκαηνο» απφ ηελ Ηνξδαλίδνπ (1993) θαη ηελ Κσζηνχιε (1999, 2000
β
), κε επηθνηλσληαθή θαη 

θεηκελνθεληξηθή ζηφρεπζε, αληίζηνηρα, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε έλα είδνο «ζπγθξηηηθήο αλαδξνκήο», έηζη 

ψζηε λα αλαδεηρζεί ε αλσηεξφηεηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ «λέσλ» έλαληη ησλ «παιαηψλ» δηδαθηηθψλ ιχζεσλ 

γηα ηε γξακκαηηθή. Ζ επαλαθνξά ηνπ «γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο» ζην πξνζθήλην απφ ηηο Γελδξηλνχ (2000
α
, 

2000
β
), Καξαληδφια (2000), Φηιηππάθε-Warburton (2000) θ.ά., κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηεο ηζηνξηθήο 

πξννπηηθήο ηνπ, ζθηαγξαθεί ζαθέζηεξα ην ειιαδηθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ. [εκεηψλεηαη φηη ν Σφκνο 2 

ηνπ Γισζζηθνχ Τπνινγηζηή (2000) (δηαζέζηκνο ζην δηαδίθηπν: www.komvos.edu.gr) αθηεξψλεηαη ζηε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία, ζην πιαίζην ελφο επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ πνπ επηδηψθεη λα ιάβεη ππφςε, πέξα 

απφ ηε γισζζηθή, θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή  πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο. Έηζη, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ 

απηνχ πξνηείλνληαη, φρη αζθαιψο ηπραία, ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

ιεμηθνγξακκαηηθή ηεο γιψζζαο γηα ηελ θαηαζθεπή, αλαπαξαγσγή ή αιιαγή ηνπ ζπγθείκελνπ, απφ ην 

νπνίν θαη δηακνξθψλεηαη. 

http://www.komvos.edu.gr/
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χκθσλα κε ηελ Καξαληδφια (2000), θαη φπσο «ηζηνξηθά δεδνκέλα» πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεγέο δειψλνπλ, νη αιιαγέο-ζηαζκνί ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο «ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο/κέιινληνο» (πνπ 

ηξνρηνδξνκήζεθαλ/ηξνρηνδξνκνχληαη κεηαμχ 1982-1985 θαη 1999-2006, αληίζηνηρα, θαη 

αληηζηνηρνχλ πξνο ηηο δηαδηθαζηηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ησλ δχν «κεγάισλ» γισζζηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ) πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 Ωο πξνο ην παξειζόλ: Ζ γξακκαηηθή επηδηώθεηαη λα εληαρζεί νξγαληθά ζε έλα 

εληαίν γισζζηθφ κάζεκα θαη δηεπξχλεηαη, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην πιέγκα 

ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ (θαη φρη κφλν ηελ θιηηηθή κνξθνινγία ηνπ νλφκαηνο 

θαη ηνπ ξήκαηνο). Ζ δηδαθηηθή χιε επηδηώθεηαη, επίζεο, λα νξγαλσζεί κε βάζε ην 

επίπεδν ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη, ππό ηελ ίδηα ζπλζήθε, απνδίδεηαη έκθαζε ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεκαηηζκψλ ζηελ παξαγσγή 

ιφγνπ. Παξάιιεια, ζπληζηάηαη λα αμηνπνηνχληαη γξακκαηηθέο ηερληθέο γηα 

ζπζηεκαηηθή άζθεζε ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο (κε ππνηππψδεηο γισζζνινγηθέο 

εμεγήζεηο), λα ρξεζηκνπνηείηαη κε θεηδψ ε γξακκαηηθή νξνινγία θαη ηα 

γξακκαηηθά θαηλφκελα λα παξνπζηάδνληαη κέζσ πνηθηιίαο παξαδεηγκάησλ, κε 

ηξφπν πνπ ν δηδαζθφκελνο λα κπνξεί λα ζπιιάβεη ηηο θαλνληθφηεηεο [βι. θαη 

Βνπγηνχθαο (1994)]. 

 Ωο πξνο ην παξόλ/κέιινλ: H γξακκαηηθή εκθαλίδεηαη σο κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη, φπσο ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη, ππάξρεη 

ζαθήο αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη, ζε φιεο ηηο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
234

. Φαίλεηαη, επίζεο, φηη πξνσζείηαη ε γξακκαηηθή ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ (γηα παξάδεηγκα, δηαηππώλεηαη ε αλάγθε 
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θνπφο ηεο «Γξακκαηηθήο Α΄ - Β΄ Γεκνηηθνχ» είλαη «ε ζπλεηδεηνπνίεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δνκήο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο, κε ηε βνήζεηα ηεο δηαίζζεζεο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαλφλσλ» 

(Πεγή:Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002
β
, ζ. 47). ην 

ζθνπφ απηφ πεξηιακβάλνληαη, σο ζηφρνη, ε αλάπηπμε νξζνγξαθηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη γλψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ην βαζηθφ κνξθνζπληαθηηθφ επίπεδν ηεο γιψζζαο, κε εμαηξνπκέλεο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

ρξήζεο κεηαγισζζηθήο νξνινγίαο. θνπφο ηεο «Γξακκαηηθήο Γ΄ - η΄» είλαη «ε πξαθηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο, ζηελ επηθνηλσλία ζε επίπεδν θεηκέλνπ, 

πξφηαζεο, θαη ιέμεο» (Πεγή:Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2002
β
, ζ. 48-49). Πεξαηηέξσ, νη ζρεηηθνί γξακκαηηθνί ζηφρνη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

γισζζηθήο δνκήο θαζαπηήο, ηε κνξθνινγία θαη ηελ θιίζε ησλ ιέμεσλ, ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο πξφηαζεο 

θαη ηεο παξαγξάθνπ θ.ά. 
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αλαγλψξηζεο ησλ πνηθίισλ επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζχλδεζεο ηνπ επηπέδνπ 

χθνπο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θ.ν.θ.), κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο γξακκαηηθήο ηεο ιέμεο θαη ηεο πξφηαζεο
235

. Φαίλεηαη, αθφκα, φηη επηρεηξείηαη 

εηζαγσγή ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο, κε ηελ έλλνηα ηεο παξάιιειεο αμηνπνίεζεο 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή λνήκαηνο, κε βάζε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη νξηζκέλα 

θείκελα
236

. Γεληθά, θαη εθ πξψηεο φςεσο, ην δεηνχκελν ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο θαλνληθφηεηεο πνπ 

δηέπνπλ ην γισζζηθφ ζχζηεκα ζε επίπεδν κηθξνδνκήο (= γξακκαηηθή ιέμεο θαη 

πξφηαζεο), παξάιιεια κε ηηο ζρέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε επίπεδν καθξνδνκήο/ππεξδνκήο (= 

γξακκαηηθή επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ) [βι. Πεγέο:Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2002
β
, ζ. 56)]. 

Ζ ζθηαγξάθεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο/κέιινληνο ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο έγηλε ζηε βάζε ηνπ ηη επηδηώρζεθε θαη ηνπ ηη θαίλεηαη λα επηδηώθεηαη, 

αληίζηνηρα. Οη επηδηώμεηο γηα κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ πξνο έλα επηθνηλσληαθφ 

κνληέιν ηεο γξακκαηηθήο, πνπ έγηλαλ ζην παξειζόλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην απνηίκεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο, είραλ σο πξνζδνθψκελν απνηέιεζκά ηνπο: α) ηελ θαηάξγεζε ηεο γξακκηθήο 

κειέηεο ηεο γισζζηθήο δνκήο, β) ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ γισζζηθνχ 

κεραληζκνχ θαη γ) ηελ πξνψζεζε ηεο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο σο δεμηφηεηαο. Ζ 

πξνζδνθία απηή, σζηφζν, δειψλεη ηα όξηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηδηψμεσλ, σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, θαη φρη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (βι. ελδεηθηηθά 

Ηνξδαλίδνπ, 1993
.
 Κσζηνχιε, 2001

.
 Παπαξίδνο, 1993), αθνχ, αληηζέησο, νδήγεζαλ: α) 

ζηελ άηαθηε δηαζπνξά ησλ γξακκαηηθψλ δεδνκέλσλ, β) ζηε κεραλνπνίεζε ησλ 
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Ζ γξακκαηηθή ηεο ιέμεο θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ηεο κνξθνθσλνινγίαο, ε γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο 

αλαθέξεηαη ζην ζπληαθηηθφ πεδίν, ε δε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ θηλείηαη πέξα απφ 

ηε δνκή ηεο παξαγξάθνπ θαη επηδηώθεη λα εηζαγάγεη θαηλνηφκα ζηνηρεία, φπσο είλαη ην θεηκεληθφ είδνο, ην 

πιαίζην ή ν ζηφρνο επηθνηλσλίαο, ε θαηαιιειφιεηα ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, ην επίπεδν χθνπο, ε 

γισζζηθή ζπλνρή, νη θεηκεληθέο ζπκβάζεηο θ.ν.θ.  

 
236

Βι. Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2002
 β

, ζ. 51), 

φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα εμήο: «Ο καζεηήο [...] λα [...] ζπζρεηίδεη ην γισζζηθφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ κε ην 

νπηηθφ πιηθφ πνπ ην ζπλνδεχεη, π.ρ. εηθφλεο, πίλαθεο, δηαγξάκκαηα». 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

279 

γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ θαη γ) ζηελ, σο επί ην πιείζηνλ, δηαηζζεηηθή γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία. Οη θαηλνκεληθέο επηδηώμεηο γηα κεηάβαζε, ζε ηειηθή αλάιπζε, απφ ην 

δνκηζηηθφ ζην ιεηηνπξγηθφ (επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ) κνληέιν ηεο γξακκαηηθήο 

θαη αθνξνχλ ην παξόλ/κέιινλ ηεο αληίζηνηρεο δηδαζθαιίαο θξίλνληαη ζήκεξα 

πνηθηινηξφπσο
237

 (θαη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ φζν γίλεηαη ακεζφηεξα), αλάινγα κε 

ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπο: α) λα ζπζρεηίζνπλ ηα θεηκεληθά είδε κε ηα γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, β)  λα πξνζθέξνπλ ξεηή δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ 

κέζα απφ ην θείκελν θαη γ) λα αλαδείμνπλ ηελ επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή δηάζηαζε ηεο 

γξακκαηηθήο.  

Καηαιεθηηθά, ινηπφλ, θαηαγξάθεηαη κία ελ εμειίμεη αλαβάζκηζε ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία αλαιακβάλεη, εμνινθιήξνπ, ηελ επζχλε ηεο «απφζβεζεο» ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο πνπ φρη κφλν δελ αληαπνθξίζεθε 

ζην αίηεκα γηα απνηειεζκαηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία, αιιά ζπληεξήζεθε γηα έλα 

ηδηαίηεξα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θαηαιεθηηθφ απηφ ζπκπέξαζκα απνδίδεη 

πεξηγξαθηθά έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ειιαδηθνχ παηδαγσγηθνχ 

πεξηβάιινληνο (ηελ παξνχζα, ελλνείηαη, ρξνληθή ζηηγκή). 

2.11.3 Το «κοινό» παιδαγωγικό πεπιβάλλον Κύππος και Ελλάδαρ  

Όπσο δηαθάλεθε ήδε απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κχπξνπ θαη Διιάδαο, ππάξρεη κία ζεκαληηθή ζεσξεηηθή βάζε πνπ ζπλζέηεη ην κεηαμχ 

ηνπο θνηλφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ. Ζ πηνζέηεζε, άιισζηε, ηεο θνηλήο λενειιεληθήο σο 
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Βι. ζρεηηθέο θξηηηθέο απφ ηνπο Καξαληδφια (2000), Μπνχληα & Παπατσάλλνπ (2002) θαη 

 

Υαηδεζαββίδε (2002
α
). Τπάξρνπλ, βέβαηα θαη άιιεο ζρεηηθέο κε ην λέν ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ δεκνζηεχζεηο, φπσο, ελδεηθηηθά: α) ησλ Παπαξίδνπ & Μπαζιή (1998), Παπαξίδνπ, (1999
β
), 

Παπαξίδνπ & Μπεξεξή (2006) νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη κάιινλ ζε  παξνπζίαζε/πεξηγξαθή ηνπ, β) ησλ 

Γξφιιηνπ (1999, 2003) θαη Παηνχλα (2002) πνπ είηε εζηηάδνπλ κνλνκεξψο ζηελ θνηλσληνινγηθή άπνςή 

ηνπ είηε  επηθεληξψλνληαη ζε επηκέξνπο πηπρέο ηνπ, φπσο ε αμηνιφγεζε, αληίζηνηρα, γ) ησλ Κσηνχια & 

χθαληνπ (1999), φπνπ θπξηαξρεί  κία πεξηζζφηεξν παηδαγσγηθή παξά γισζζνδηδαθηηθή «εμέηαζή» ηνπ 

θαη δ) ησλ Υαξαιακπφπνπινπ (2000) θαη Υαηδεζαββίδε (2000). Οη δχν ηειεπηαίεο δεκνζηεχζεηο είλαη 

έληνλα επηθξηηηθέο θαη ζηξέθνληαη θαηά ηεο αληηθαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαθηλδπλεπκέλεο ιηηφηεηαο πνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο Υαξαιακπφπνπιν θαη Υαηδεζαββίδε, 

δηέπνπλ ην κεηαξξπζκηζηηθφ ζεζκηθφ/πξνγξακκαηηθφ θείκελν γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Δλλνείηαη φηη νη πιένλ πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο αθνξνχλ ηα αληίζηνηρα, πξνο ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηε γιψζζα.  
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πξφηππεο γιψζζαο είλαη θαη ν ζχλδεζκνο νηθνδφκεζεο ηεο ζηελήο φζν θαη ηδηάδνπζαο 

ζρέζεο ηεο επίζεκεο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηνχλ ηα δχν ζπγθεθξηκέλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
238

. Οη Persianis & Polyviou (1992) δηαζαθελίδνπλ φηη, κε 

εμαίξεζε ηηο θαηά θαηξνχο απνθιίζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πνιηηηθέο, θπξίσο, 

ηνπνζεηήζεηο, ε γεληθή γισζζηθή πνιηηηθή πνπ πξνσζεί ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Διιάδαο θαη ε αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο. 

Καηαξρήλ, ε Κχπξνο έρεη σο πάγηα εθπαηδεπηηθή αξρή ηεο ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ειιαδηθήο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο, «γηα εζληθνχο ιφγνπο», κε κεξηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θππξηαθήο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο
239

. Σν Μλεκφλην πλεξγαζίαο Κχπξνπ-Διιάδαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 
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χκθσλα δε κε ζπλαθείο εγρψξηεο αλαθνξέο, ε ζρέζε απηή είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε φ,ηη αθνξά ην 

γισζζηθφ κάζεκα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν [βι. ελδεηθηηθά Λενληίνπ, Κπξηάθνπ, Γακηαλφο & Κνπληνχξεο 

(1989)], ζε βαζκφ, κάιηζηα, πνπ νη ζρεηηθά πξφζθαηεο γισζζηθέο εμειίμεηο ζηνλ έλα θαη ζηνλ άιιν ρψξν 

λα ζπλεμεηάδνληαη ζπγθξηηηθά, ή κάιινλ εμνκνησηηθά, κεηαμχ ηνπο σο παξάιιειεο θαη ηαπηνπνηήζηκεο 

(Κνπληνχξεο, 1993). Σν γεγνλφο απηφ είλαη άκεζα ζρεηηθφ κε ηνπο βαζηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνεηνηκαζία πνπ ηπγράλνπλ νη θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, θαη κειινληηθνί δάζθαινη, θπξίσο απφ 

Διιαδίηεο επηζθέπηεο θαζεγεηέο, «ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε ζρνιηθή πξάμε» 

(Θενδνχινπ, 2000, ζ. 350), κε βάζε ηηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ Διιάδα αιιαγέο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

(λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηδαθηηθά παθέηα γηα ηε γιψζζα). [εκεηψλεηαη, παξελζεηηθά, φηη ε ζρέζε 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ππνζεκείσζε, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, δελ 

ηζρχεη θαη δελ επαλαιακβάλεηαη γηα θαλέλα άιιν κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο 

Κχπξνπ. Παξελζεληηθά, επίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδνληαη ή λα παξαγλσξίδνληαη νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ θππξηαθέο εθδφζεηο ή πξσηνβνπιίεο Kππξίσλ εθπαηδεπηηθψλ θέξδηζαλ ην πξνβάδηζκα 

ζηελ εηζαγσγή γισζζηθψλ θαηλνηνκηψλ (Κνπληνχξεο, 2000), κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη κία 

αλάζηξνθε, φζν θαη επνηθνδνκεηηθή, πνξεία επεξεαζκνχ (απφ Κχπξν πξνο Διιάδα). Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε «καξηπξία» ηνπ Υαξαιακπφπνπινπ (1990
α
) ν νπνίνο, θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 

καζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζηελ Κχπξν, δηαπηζηψλεη αμηνπνίεζε θεηκέλσλ, 

ελαιιαγή πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξαγσγή πνηθίισλ κνξθψλ ιφγνπ, επηθνηλσληαθή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θηι. Παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαηεξνχκελε 

βειηίσζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο νξηζκέλσλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ (ή, αθξηβέζηεξα, ζε ηάμεηο φπνπ ην γισζζηθφ κάζεκα δίδαζθαλ ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί) θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο Υαξαιακπάθε, Ηνξδαλίδνπ θαη Κσζηνχιε (Πεγή: Φνχζηαο, 

1997
α
, 1997

β
 θαη 1999, αληίζηνηρα). Ζ Κσζηνχιε ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «ε γεληθέο γξακκέο πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ελφο θεηκέλνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη απφ 

ηελ πιεπξά ηεο δφκεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηνχ αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην 

ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία πξέπεη λα εθαξκνζζεί πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθά ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», βι. Πεγή: Φνχζηαο (1999).] Τπφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, βέβαηα, επθηαία θαη 

πξνζδνθψκελε είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ «κε ακνηβαία νθέιε» (Υαξαιακπάθεο, 1994, ζ. 24). 

239
Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζπλήζσο, κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο 

γισζζηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε πιηθφ πνπ θαιχπηεη επαξθέζηεξα ηελ επεηεηαθή, θαη άιιε επηθαηξφηεηα, 
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Σνκέα, πνπ ππνγξάθεθε ην 1997 θαη αλαλεψζεθε ην 2001 (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 1997/2001), επηθπξψλεη ηελ πάγηα απηή πνιηηηθή. Βαζηθή 

πξφλνηα ηνπ Μλεκνλίνπ είλαη «λα ζπλερηζηεί ε απφ θνηλνχ κειέηε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε πξνζπάζεηα ελαξκφληζήο ηνπο» θαη λα πξνσζεζεί ε δξάζε 

ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο «αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηνκηψλ, 

θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο/έθδνζεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ» (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 1997/2001, ζ. 8-9)
240

.  

Χζηφζν, ην δεδνκέλν άκεζα αληηιεπηφ «θνηλφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ Κχπξνπ 

θαη Διιάδαο», ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε αλάινγε «ηζηνξία», ζηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθά 

πεπξαγκέλα (ζεζκηθέο απνθάζεηο/θείκελα θαη έξγα πινπνίεζή ηνπο) ηνπ ελφο ή ηνπ 

άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία θαη θξίλνπλ ην βαζκό ζπλάθεηαο ή 

ζπληαύηηζεο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ (ή πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ) θαη ησλ 

ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε γιώζζα, από ην 1980 κέρξη ζήκεξα, αλάκεζα ζηηο δχν ππφ 

κειέηε πεξηπηψζεηο. Ζ πνξεία ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζε 

Κχπξν θαη Διιάδα ε νπνία παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο, κέζσ αλαθνξψλ φπνπ 

πξνηάζζνληαη ν (εθάζηνηε) εηδηθφο παηδαγσγηθφο ρψξνο θαη ε (εθάζηνηε) 

ραξαθηεξηζηηθή ρξνλνινγία ησλ πεπξαγκέλσλ, νδεγεί ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα ζηε 

ζπλέρεηα
241

: 

 Κύπξνο (1981): Δθδίδεηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ ην «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ 

ρνιείσλ ηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο/Γισζζηθφ Μάζεκα» (Πεγή: Τπνπξγείν 

                                                                                                                                                 
θαζψο θαη ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη, επνκέλσο, δελ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ή πξνζέγγηζε 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

240
ην Μλεκφλην, ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ζπκπεξίιεςε, ζηηο εθδφζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσο 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ Διιάδαο, «πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Ηζηνξία, ηε Λνγνηερλία θαη ηνλ 

Πνιηηηζκφ ηεο Κχπξνπ» (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 1997/2001, ζ. 10), γεγνλφο πνπ 

απνηηκάηαη, ζε ζεσξεηηθφ, βέβαηα, επίπεδν, θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο πνπ πξνεγήζεθαλ, 

ζεηηθά. Δμάιινπ, ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ αιιά θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, βάζεη απζεληηθνχ πιηθνχ (θεηκεληθψλ εηδψλ) απνηειεί βαζηθή 

δηδαθηηθή αξρή ηεο ζχγρξνλεο γισζζηθήο (επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο) πξνζέγγηζεο. 

241
Γηα ηελ πνξεία ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν αμηνπνηήζεθαλ πεγέο 

πξνεξρφκελεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ. Γηα ηελ πνξεία ηεο επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, ππφ κία «ηζηνξηθή», ελλνείηαη νπηηθή, βι. ελδεηθηηθά 

Υαηδεζαββίδεο (1992) θαη Μήηζεο (1995, 1996, 1999
β
). 
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Παηδείαο Κχπξνπ, 1981). Υξεζηκνπνηνχληαη, φκσο, ηα ειιαδηθά «Αλαγλσζηηθά», 

κε θείκελα γξακκέλα απφ νκάδα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ έξγσλ παηδηθήο 

ινγνηερλίαο. Παξάιιεια, αμηνπνηνχληαη δχν θππξηαθέο εθδφζεηο/ζρνιηθά 

βνεζήκαηα, αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ. ηελ απνπζία βηβιίσλ εξγαζίαο γηα ην καζεηή, αμηνζεκείσηε είλαη ε 

παξαγσγή επηπξφζζεηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε γισζζηθέο θαη γξακκαηηθέο 

αζθήζεηο, ε νπνία γηλφηαλ κε πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηα 

αλάινγα ζπλεπαγφκελα απφ ηε ρξήζε ελφο ειεχζεξα ζρεδηαζκέλνπ (θαηάιιεινπ 

ή αθαηάιιεινπ) δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 Διιάδα (1982/1984): Δθπνλνχληαη ηα «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ/Νενειιεληθή Γιψζζα» (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1985). Σν 

ζρεηηθφ γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

ζεηξά βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ» (γηα ην καζεηή θαη ην δάζθαιν). Γηα κία 

εηθνζαεηία, ηνπιάρηζηνλ, ε επίζεκε γισζζηθή δηδαζθαιία ζηελ Διιάδα 

αθνινπζεί κία κάιινλ γξακκηθή πνξεία, κε εμαίξεζε ηελ επαλαεηζαγσγή ηεο 

γξακκαηηθήο ηνπ Υξ. Σζνιάθε, ην 1991 (Μήηζεο, 1999), ελψ, παξάιιεια, 

ιακβάλεη ρψξα ν θξηηηθφο δηάινγνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο απηνχ. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αξρίδεη ε εθαξκνγή 

πεηξακαηηθψλ ή πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, σο αληίδξαζε θαηά κίαο θαηλνηνκίαο, 

ε νπνία ρξνληθά, ηνπιάρηζηνλ, έρεη θιείζεη ηνλ θχθιν ηεο
242

.  

 Κύπξνο (1985): Απνθαζίδεηαη ε ηκεκαηηθή εηζαγσγή θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

ησλ λέσλ ειιαδηθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ (θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1986/1987), 

παξά ηελ εκθαλή αλαθνινπζία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε θηινζνθία ηνπ 

πθηζηάκελνπ θππξηαθνχ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 1981 θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ζεηξάο βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ» (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο 

Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεπθσζίαο, 1985
β
). Ζ ρξήζε θππξηαθψλ 

εθδφζεσλ, γηα ηε δηδαζθαιία θπξίσο ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο θαη ηελ θάιπςε 

ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη ακηγψο κε ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα (φπσο απηή 
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Βι. ζρεηηθά φζν θαη ελδεηθηηθά Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο (1997) θαη Ηνξδαλίδνπ & 

Φηεξληάηε (1999). 

. 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

283 

πνπ έρεη δηακνξθσζεί κεηά απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974), δε ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά ή αληηζεηηθά πξνο ηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ απηψλ. Σε ζπγθεθξηκέλε δε 

πεξίνδν αδξαλεί, παξ’ φιν πνπ δελ απαγνξεχεηαη ξεηά, ε ρξήζε ησλ θππξηαθψλ 

ζρνιηθψλ βνεζεκάησλ γηα ηελ νξζνγξαθία θαη ην γξαπηφ ιφγν. 

 Κύπξνο (1994/1996): Δθδίδνληαη θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ ηα «Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο/Νενειιεληθή Γιψζζα», ηα νπνία 

αληηθαζηζηνχλ ην πξνεγνχκελν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 1981 θαη 

αλαζεσξνχληαη κεξηθψο ην 1996 (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Κχπξνπ / Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ, 1994/1996). ην αλαζεσξεκέλν 

ζεζκηθφ θείκελν ηνπ 1996, ην νπνίν απνηειεί ηππηθφ εθθξαζηή ηεο επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο κέρξη θαη ζήκεξα, δειψλεηαη θαηά ιέμε φηη 

«ε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε πηνζεηεί ην ειιαδηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ηα 

βηβιία ‘Ζ Γιψζζα κνπ’» (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 

1996, ζ. 79), ελψ γίλεηαη μερσξηζηή κλεία γηα ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ θαη 

νξζνγξαθηθφ ιεμηιφγην
243

.   

 Διιάδα (1999): Γεκνζηνπνηείηαη ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

«Νενειιεληθή Γιψζζα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» θαη ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (Πεγή: Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1999
α/

,
 

1999
β
)
244

. Παξάιιεια, εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεηξά βηβιίσλ «Ζ 

Γιψζζα κνπ», παξά ηελ χπαξμε ελφο φλησο αλαβαζκηζκέλνπ θεηκέλνπ γηα 

εθζπρξνληζκφ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, κε λνκηθή κάιηζηα ππφζηαζε. 
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πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ην ιεμηιφγην εκπινπηίδεηαη κε ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο «αγλννχκελνο», «θπιάθην», «αληίζθελν» θ. ά,. γηα ηηο ηάμεηο Γ΄ - Γ΄, θαη 

«αλεμαξηεζία», «μεξηδσκφο», «εθηνπηζκέλνο» θ. ά., γηα ηηο ηάμεηο Δ΄ - η΄ (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 1996, ζ. 86). Αλ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ δηδαζθφκελνπ ιεμηινγίνπ δελ εληάζζεηαη ζηα 

ππφ ζπδήηεζε ζεκεία ηεο δηαηξηβήο, εληνχηνηο θαηαγξάθεηαη ν απζαίξεηνο, θαη ν πξφρεηξνο, ραξαθηήξαο 

ηέηνησλ ελεξγεηψλ, ρσξίο λα πξνεγεζεί ε απαξαίηεηε, πξνο ην ζθνπφ απηφ, έξεπλα [βι. ζρεηηθά θαη 

Παπαθψζηαο (1992)]. ηελ πξαγµαηηθφηεηα, άιισζηε, δελ ππάξρεη εληαίν βαζηθφ ιεμηιφγην, αιιά πνηθίια 

ππξεληθά ιεμηιφγηα, αλάινγα µε ην ζέµα θαη ηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ν αξηζµφο ησλ 

ιέμεσλ θπµαίλεηαη αλά ζεµαηηθφ θχθιν (ή θαηεγνξίεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο), φρη βέβαηα απζαίξεηα, 

αιιά βάζεη ελφο θαζνξηζκέλνπ σο κέγηζηνπ δπλαηνχ αζξνίζκαηνο. 
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Ζ εθζπγρξνληζηηθή απηή θίλεζε βξέζεθε ζην επίθεληξν ελφο ελδηαθέξνληνο, απφ δηάθνξεο απφςεηο, 

δηαιφγνπ θαη ζεσξείηαη ζεκείν-ζηαζκφο ζηελ πνξεία ηεο επίζεκεο γισζζηθήο πνιηηηθήο, πνπ αθνινπζείηαη 

ζηελ Διιάδα. 
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 Κύπξνο (1999): Δηνηκάδεηαη θαη απνζηέιιεηαη, παγθχπξηα, επίζεκε εγθχθιηνο κε 

ηίηιν «Δπηθνηλσληαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο: Μία 

θαηλνηνκία ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε» (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή Γισζζηθνχ, 1999). Oη 

εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη, «έρνληαο σο βάζε ηα πθηζηάκελα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη θχξην βνήζεκα ηα βηβιία ‘Ζ Γιψζζα κνπ’», λα εξγαζηνχλ κε 

ηξφπνπο, φπσο ε επηινγή, ε αληηθαηάζηαζε, ε ηξνπνπνίεζε, ε απάιεηςε, ν 

εκπινπηηζκφο ησλ θεηκέλσλ, ησλ αζθήζεσλ, ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θ.ν.θ., γηα λα ζπκβάινπλ ζηε ζηξνθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πξνο ηελ 

επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηά ηνκή ζηελ 

πνξεία ηεο επίζεκεο γισζζηθήο πνιηηηθήο, πνπ αθνινπζείηαη ζηελ Κχπξν
245

. 

 Κύπξνο (2000): Δγθξίλεηαη, απφ ην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Κύπξνπ, 

ην νπνίν πξνβαίλεη ζε κία πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζηηθή ελέξγεηα, ε πηνζέηεζε ηεο 

θηινζνθίαο, ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Διιάδαο (1999). Σαπηφρξνλα 

πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε, ζε απηφ, ζηνηρείσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

θππξηαθή ηδηαηηεξφηεηα θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ζθεπηηθφ ελαξκφληζεο ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηε γιψζζα Κχπξνπ-Διιάδαο 

(Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή 

Γισζζηθνχ, 2000), ην νπνίν, όκσο, θαη δελ θαηνρπξώζεθε λνκηθά. 

 Διιάδα (2000/2003): Δπηρεηξείηαη κία ζεηξά βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Νενειιεληθή Γιψζζα ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» θαη ηνπ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (Πεγή:Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1999
α
, 1999

β
), σο πξνο ην 

πεξηερφκελν, ηε κνξθή, ηηο ζηνρνζεηηθέο θαηεπζχλζεηο θηι. Πξντφλ απηψλ ησλ 

παξεκβάζεσλ είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαίζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε ηνκή, σζηφζν, πξαγκαηψλεηαη άηππα κέζσ δηδαθηηθψλ δνθηκψλ πνπ ζπληζηνχλ 

αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ρσξίο λα ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έξεπλα αμηνιφγεζήο ηνπο (φπσο, 

άιισζηε, ίζρπζε πξνεγνπκέλσο θαη παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη θαη ζηε ζπλέρεηα).   
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ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ, 

αληίζηνηρα (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002
α
, 2002

β
), πνπ επίζεκα, πιένλ, απνηεινχλ ην λέν 

«γισζζηθφ λφκν» ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Σνλ επφκελν 

ρξφλν (2003) ηξνρηνδξνκείηαη θαη ε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο λέσλ βηβιίσλ, κε ηελ 

πξνθήξπμε ζπγγξαθήο ηνπο, ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ (Πεγή: 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2003), ελψ ζπλερίδεηαη ε ρξήζε ησλ βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ». 

 Κύπξνο (2004/2006): Γηακνξθψλεηαη έλα ζπγθερπκέλν ζηάδην γισζζηθήο 

πνιηηηθήο, ρσξίο λα έρεη αλαιεθζεί νπνηαδήπνηε επίζεκε δξάζε γηα 

αληηθαηάζηαζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο/Νενειιεληθή Γιψζζα» ηνπ 1994/1996. ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 

απηνχ, νη Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα επίζεκε πνιηηηθή,  ηε ζεηξά βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ», ελ γλψζεη ηνπο 

φηη απηά δε ζπλάδνπλ κε ηηο επηθείκελεο αιιαγέο πνπ πξννηθνλνκνχλ ηα λέα 

ζρνιηθά γισζζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Διιάδαο ηνπ 2002 (ηα νπνία θαη 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο γηα κειέηε θαη πξνβιεκαηηζκφ). Οξηζκέλνη απφ απηνχο 

επηρεηξνχλ παξεκβάζεηο ζην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ή/θαη εξγάδνληαη κε δηθφ 

ηνπο πξσηνγελέο πιηθφ, ζε κία κεκνλσκέλε θαη απνζπαζκαηηθή πξνζπάζεηα λα 

αλαβαζκίζνπλ ηε γισζζηθή δηδαζθαιία, ζην πξφηππν ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ 

γισζζνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ζην πλεχκα, πξνθαλψο ηεο ηνκήο ηνπ 1999 γηα 

επηθνηλσληαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ εηζαγσγή ησλ 

λέσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ γηα ηε γιψζζα ζεσξείηαη θπζηθφ επαθφινπζν κίαο 

γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ απνδέρεηαη, εθ πξννηκίνπ, ηε θηινζνθία ηνπ πιηθνχ 

απηνχ (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ / Δπαξρηαθφ Γξαθείν 

Παηδείαο Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ, 2006). 

 Κύπξνο-Διιάδα (2006-2007/2007-2008): Δηζάγνληαη ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα γηα 

ηε γιψζζα ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Κχπξνπ θαη Διιάδαο, αληίζηνηρα. Η θάζε ηεο εθαξκνγήο ησλ παθέησλ απηψλ 

βξίζθεηαη αληηκέησπε κε πνηθίιεο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα ηχρνπλ 

ηεο δένπζαο επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο, εηδηθά φηαλ, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 
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2007-2008, νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κε ηελ έθδνζε θαη ρξήζε ησλ ινηπψλ 

ζρνιηθψλ γισζζηθψλ βηβιίσλ (γηα ηηο ηάμεηο Β΄ θαη Γ΄). 

Ζ φιε πνξεία ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο επηβεβαηψλεη άκεζα ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, σο 

απνηέιεζκα κίαο «ακνηβαίαο πξφζεζεο κεηαμχ ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ», ε νπνία θαη δε 

ζπλαληάηαη ζπρλά ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, εκκέζσο πιελ ζαθψο, 

επηηξέπεη λα λνεζεί φηη ν βαζκόο ζπλάθεηαο ή ζπληαύηηζεο ησλ αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ (ή πξνγξακκάησλ πνπδώλ) θαη ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε γιώζζα 

από ην 1980 κέρξη ζήκεξα Κχπξνπ θαη Διιάδαο ζπλαξηάηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη νπνίεο θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ηαχηηζή 

ηνπο. Σν ζπκπέξαζκα, ινηπφλ, είλαη φηη δηθαηνινγεκέλα ε Κχπξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κία εμαξηώκελε απηνλνκία ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, ζε ζέκαηα γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο
246

. Ζ ζθαηξηθή εμέηαζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο αλέδεημε, ζε επίπεδν γισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ην «θαηλνκεληθά θαη ην 

φληνο ππάξρνλ», γεγνλφο ην νπνίν θαη νδεγεί ζηηο παξαθάησ επηζεκάλζεηο: 

 Όζνλ αθνξά ηελ Κύπξν: Δίλαη έθδειν, αλάκεζα ζε άιια, ην θαηλφκελν ησλ 

«πξσζχζηεξσλ ζρεκάησλ». Σν θαηλφκελν απηφ είλαη απφηνθν ησλ φζσλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ ήηαλ ζε ηζρχ έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα αζχκθσλν κε ηα ελ 

ρξήζεη ζρνιηθά γισζζηθά εγρεηξίδηα θαη, αληίζηξνθα, απφηνθν, δειαδή, ησλ 

φζσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ γηλφηαλ ρξήζε βηβιίσλ γηα ηε γιψζζα πνπ δελ ήηαλ 

ζπκβαηά κε ην πεξηερφκελν ηνπ πηνζεηνχκελνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
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ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ππφ εμέιημε εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Κχπξν 

έρεη θαηαηεζεί πξφηαζε γηα αθφκα κεγαιχηεξε απνδέζκεπζε απφ ηελ Διιάδα, κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

παξαγσγήο απηνηειψλ ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θππξηαθψλ ζρνιηθψλ εθδφζεσλ, ηα νπνία λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα εμππεξεηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο [βι Πεγέο: Καδακίαο, Γαγάηζεο, 

Κεξαπλνχ-Παπαειηνχ, Μπνπδάθεο, Σζηάθαινο, Φηιίππνπ & Υξπζνζηφκνπ (2004)
 
θαη  Δξσθξίηνπ (2005)]. 

Μία, άιισζηε, κνξθή δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηε γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα  Κχπξνπ θαη Διιάδαο 

είλαη αλακελφκελε γηα «θπζηθνχο ιφγνπο», φπσο είλαη νη εμήο: ε ππάξρνπζα γεσγξαθηθή απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ν ρξφλνο πνπ δηακεζνιαβεί γηα λα γίλεη ε απαξαίηεηε δηάρπζε ηδεψλ απφ ην 

θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαγθαία επηκφξθσζε ηνπ επνπηηθνχ θαη 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γχξσ απφ επεξρφκελεο ή ήδε εθαξκνζκέλεο θαηλνηνκίεο, ε πηζαλή αλαζηνιή 

ηεο πξνψζεζεο κίαο εθζπγρξνληζηηθήο πξνζπάζεηαο ιφγσ πνιηηηθψλ ή άιισλ αιιαγψλ, ε κφληκε «έγλνηα» 

γηα πξνβνιή θαη ηνπ θππξηαθνχ ζηνηρείνπ, σο ζπληζηψζαο ηεο γισζζηθήο αγσγήο θ.ά.  
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(πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ) ή ηεο απνδεθηήο σο επίζεκεο γισζζηθήο 

θηινζνθίαο
247

. Πέξα απφ ηε κνλίκσο, ζρεδφλ, δηαθξηηή αζπκβαηφηεηα αλάκεζα 

ζηε θηινζνθία θαη ζηελ πξάμε ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο, ζεκαληηθή, επίζεο, 

είλαη ε ζπλχπαξμε επίζεκσλ θαη άηππσλ κνξθψλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζε 

έλα, εληέιεη, παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ «γισζζηθνχ πινπξαιηζκνχ»
248

. Οη κέρξη 

ζήκεξα πξνζπάζεηεο ηνπ θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηνξίδνληαη 

ζην ζηελφ, φζν θαη «πάζρνλ», πιαίζην ηεο ιήςεο θαη πξνψζεζεο απνθάζεσλ 

γισζζηθήο πνιηηηθήο.  

 Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα: Γηαθξίλεηαη, θαηαξρήλ, ην ζηνηρείν κίαο δεδεισκέλεο 

βξαδχηεηαο ζηελ εμέιημε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, αλαθνξηθά κε ηα 

«γισζζνδηδαθηηθά απηνλφεηα» πνπ επηθξαηνχλ δηεζλψο
249

. Γηαθξίλεηαη, επίζεο, 

αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο, ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ησλ βηβιίσλ γηα γισζζηθή δηδαζθαιία λα 

πινπνηήζνπλ ηηο πξνγξακκαηηθέο δηαθεξχμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο
250

. Παξ’ φιν ηνχηνπ, φκσο, νη πξνζπάζεηεο ηνπ ειιαδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεηηθά απιέο θαη ζαθείο θαη, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, επηηξέπνπλ ηελ αξγή αιιά ζηαζεξή κεηεμέιημε ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο 

ζε γισζζηθό ζρεδηαζκό
251

. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο 

                                                 
247

Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Νένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ ρνιείσλ 

ηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο/Γισζζηθφ Μάζεκα» (1981) θαη ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ» 

(ρξνληθή πεξίνδνο 1985-1994) θαη ζηελ αληίζηξνθεο ινγηθήο πεξίπησζε ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ ηεο «Ζ 

Γιψζζα κνπ» θαη ηεο πξφηαζεο γηα επηθνηλσληαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (ρξνληθή πεξίνδνο 

1996-2006). Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ην θαηλφκελν ησλ «πξσζχζηεξσλ ζρεκάησλ», έηζη φπσο εξκελεχεηαη 

ζηελ παξάγξαθν απηή, αιιά θαη εθ ησλ πξαγκάησλ, παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη ζε πνιχ κεγαιχηεξε 

έθηαζε ζηελ Κχπξν παξά ζηελ Διιάδα.  

 
248

Σν γεγνλφο απηφ, κάιηζηα, επέηξεςε ζηελ Κχπξν λα επηραίξεη γηα ην πξνβάδηζκά ηεο ζηελ εθαξκνγή 

ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο.  

 
249

Βι. ζρεηηθά θαη Παπαξίδνο (1990, 1993), Υαξαιακπάθεο (1994),  Μήηζεο (1995).  

 
250

Όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ «Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ καζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ/Νενειιεληθή Γιψζζα» (1982/1984) θαη ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ» (1985-2006).  

 
251

Ο γισζζηθόο ζρεδηαζκόο απνηειεί έλαλ ζρεηηθά λέν, φζν θαη ξεπζηφ, γηα ην ρψξν καο φξν. Βάζεη ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο έλα ζπγθξνηεκέλν ζχζηεκα ζθφπηκα νξγαλσκέλσλ 

ελεξγεηψλ νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηε γισζζηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε (βι. Cooper, 1989
.
 

Καξαληδφια, 2001
. 
Παπαξίδνο, 2002, 2004). 
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πιένλ πξφζθαηεο δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο γισζζηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, κέζσ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζρνιηθψλ 

γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

 Όζνλ αθνξά Κύπξν θαη Διιάδα: Γηαπηζηψλεηαη λα ππάξρεη πξφζεζε αιιά θαη 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα εθαξκνγή θνηλήο γισζζηθήο πνιηηηθήο αλάκεζα ζε Κχπξν 

θαη Διιάδα, ε νπνία σζηφζν πξνζθξνχεη ζε θπζηθά θαη άιια εκπφδηα. Έηζη, 

παξά ηηο ζρεηηθέο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα δελ θαηέζηε 

αθφκα δπλαηή κία πιήξεο ζχκπιεπζή ηνπο, εμαηηίαο, θπξίσο, κίαο κεηαμχ ηνπο 

ζεκαληηθήο ρξνληθήο αλαθνινπζίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο, νπζηαζηηθά, 

ζεσξίαο θαη πξάμεο. Πιήξεο θαη νπζηαζηηθή ζχκπιεπζε ζηελ επίζεκε 

εθπαηδεπηηθή γισζζηθή πνιηηηθή Κχπξνπ θαη Διιάδαο αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008, νπφηε δπλεηηθά ζα 

ηζρχζνπλ ηα ίδηα αθξηβψο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεδνκέλα, ηφζν ζηε κία φζν 

θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε
252

.   

2.11.4    Σςμπεπάζμαηα από ηη μελέηη ηος παιδαγωγικού πεπιβάλλονηορ ηος «σώπος 

μαρ»  

Απφ ηελ φιε δηεξεχλεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο Κχπξνπ θαη Διιάδαο 

πξνθχπηνπλ ζπλαθή ζπκπεξάζκαηα, πνπ θσδηθνπνηνχληαη κε ηε κνξθή ηεξαξρεκέλσλ, 

θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, πξνβιεκάησλ, σο εμήο:  

 Πξόβιεκα 1: Απνπζία (κεξηθή γηα ηελ Διιάδα θαη παληειήο γηα ηελ Κχπξν) 

γισζζηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Πξόβιεκα 2: Αλαληηζηνηρία  (εγγελήο γηα ηελ Διιάδα θαη επίθηεηε γηα ηελ 

Κχπξν) θηινζνθίαο ή ζεσξίαο θαη πξάμεο (αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη  

δηδαθηηθνύ πιηθνύ) 

                                                 
252

Δθ ησλ πξαγκάησλ, κία ηέηνηα εμέιημε αλακέλεηαη κε θάζε επηθχιαμε, αθνχ νη δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, είλαη, πξνο ην παξφλ, κε πξνβιέςηκα. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ην λέν ειιαδηθφ 

ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη άηππα ζε ηζρχ, ζηελ Κχπξν, αθνχ 

δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλν. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί έλα λέν πξσζχζηεξν ζρήκα γηα ηα θππξηαθά 

εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη, κελ ηα λέα γισζζηθά δηδαθηηθά παθέηα, ηζρχνληνο ηνπ 

πθηζηάκελνπ θππξηαθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, 

1994/1996) ην νπνίν, κέρξη ζηηγκήο, ηνπιάρηζηνλ, δελ έρεη ππνζηεί θακία ζρεηηθή αιιαγή. 
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 Πξόβιεκα 3: Απνπζία ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο θαη επαλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ (ζε Κχπξν θαη Διιάδα) 

 Πξόβιεκα 4: Αλαπνηειεζκαηηθφο ξφινο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δπηζεσξεηή (ζηελ 

Κχπξν) θαη ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ (ζηελ Διιάδα). 

Ζ επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ είλαη ζεκαληηθή γηαηί, φπσο ήδε δειψζεθε, 

εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη πεξηγξάθεη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

έξεπλα, δνκεί, κε εμίζνπ πεξηγξαθηθφ ηξφπν, ηελ αλαγθαία βάζε γηα βειηίσζε 

νξηζκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, έηζη ψζηε λα ελδπλακψλεηαη ν βαζκφο 

εθηθηφηεηαο, βησζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο φπνηαο λέαο γισζζνδηδαθηηθήο 

δξάζεο ή αιιάγήο. 

 

2.12 ύλνςε ησλ θύξησλ ζεκείσλ από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο  

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ππήξμε έλα φλησο επίπνλν εγρείξεκα ην νπνίν, 

θηλνχκελν ζε ηξία επίπεδα (γισζζνινγηθήο, παηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θχζεσο) 

επηδίσμε, κε ηε ζπλεπηθνπξία ζρεηηθψλ ππνεπηπέδσλ πνπ επίζεο αλαζθνπήζεθαλ: α) λα 

αλαδείμεη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο (αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο) θαη λα ηε ζπζρεηίζεη κε ηηο έλλνηεο ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο θαη, επξχηεξα, ηνπ γξακκαηηζκνχ, β) λα ζθηαγξαθήζεη ηε ζεσξεηηθή θαη ηελ 

πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο, θαζψο θαη επηκέξνπο πηπρέο ηνπο, γ) λα δηαθξίλεη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο θαη δ) λα πεξηγξάςεη ην παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, κε βάζε ην νπνίν 

νξηνζεηείηαη ηφζν ε παξνχζα έξεπλα, αιιά θαη φζεο εθζπγρξνληζηηθέο πξνζπάζεηεο, κε 

γισζζνδηδαθηηθή θαηεχζπλζε, αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηδηαίηεξν θαη ηνλ επξχηεξν 

εθπαηδεπηηθφ καο ρψξν.  

Σα θχξηα ζεκεία ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ απηνχ εγρεηξήκαηνο, πνπ νξηζκέλεο θνξέο 

είρε ηε κνξθή «ηζηνξηθήο αλάιπζεο», ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: 
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 Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε «ζεσξεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» θαη ηελ 

«πξαθηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία» ειέγρεη ζπλζεηηθά θαη εμηζνξξνπεηηθά ηηο 

φπνηεο πξνεθηάζεηο ηνπο θαη ζηξέθεη ηελ εζηία ελδηαθέξνληνο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε έλα «λέν» ηξφπν.  

 Ζ επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλε γξακκαηηθή θαη ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία 

ζην πιαίζην ηεο ζπγγξαθηθήο πξάμεο έρνπλ κία, γεληθά, ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπζζψξεπζε ε ππνβάζκηζε ή θαη ε θαηάξγεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 

 Ζ ζέζε, ν ξφινο, ην θχξνο θαη ε αμία ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο εληζρχνληαη 

απφ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ γλσζηηθν-γισζζνινγηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ, ζην δηεζλή εθπαηδεπηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν, 

φπνπ παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε γηα ην ζέκα απηφ. Οη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, γηα παξάδεηγκα, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Απζηξαιία είλαη 

ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ νινθιεξσκέλα (φρη, βέβαηα, «ηέιεηα») κνληέια γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο.  

 Ο θνηλσληνγισζζνινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δηέπεη ηηο πιένλ ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο κάζεζεο, γιψζζαο θαη γξακκαηηζκνχ θαηαθπξψλεηαη, ζήκεξα, ζηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε θηινζνθία θαη 

νη πξαθηηθέο πηπρέο ησλ νπνίσλ είλαη επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο θαη ζεκαληηθέο 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

  Ζ ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή παηδαγσγηθή γισζζνινγία απνδεηθλχεηαη επξχηεξε 

απφ ηελ φιε παηδαγσγηθνγισζζνινγηθή πιαηζίσζε ηεο επηθνηλσλίαο, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, ηίζεηαη ζαθέζηεξα φζν θαη εγγχηεξα πξνο ηε ξεηή δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο, αμηνπνηψληαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηηο έλλνηεο ηνπ «θεηκέλνπ», ηνπ 

«ζπγθείκελνπ», ηνπ «επηπέδνπ χθνπο», ηνπ «θεηκεληθνχ είδνπο» θαη 

απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Σν (ελλνηαθφ) πεξηερφκελν ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ηελ νπηηθή ππφ ηελ 

νπνία ηίζεληαη νη πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο, ελψ ε πξαθηηθή ηεο δηάζηαζε απνθηά 

επειημία θαη ειαζηηθφηεηα κε ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ινηπέο ζεσξίεο ή 

πξνζεγγίζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θπξίεο γλσζηηθέο. 
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  Ο εθπαηδεπηηθφο καο ρψξνο (παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ Κχπξνπ θαη Διιάδαο) 

ζηνλ νπνίν ζπκπιέθνληαη δηάθνξεο, πξνο θξίζε, παξάκεηξνη, απνηειεί έλα 

ηδηάδνλ θαη άμην ιφγνπ ζεκείν εξεπλεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ.  

Ζ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζπληζηά ηελ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία θαη πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ζην επφκελν θεθάιαην. Πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

εκθνξείηαη, εμ νξηζκνχ, απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηεο «θιαζηθήο» επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο θαη απφ ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηεο Απζηξαιηαλήο ρνιήο, κε ηηο 

ζεηηθέο επηξξνέο πνπ (απηή) έρεη δερζεί, θπξίσο, απφ ηελ πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο.  

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ «γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο» θάιπςε, ζεσξεηηθά, αληίζηνηρεο 

αξρέο θαη έλλνηεο, φπσο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε δφκεζε ιφγνπ, ε δνκηθή ζχζηαζε 

θεηκεληθνχ είδνπο, ε θεηκεληθή ηθαλφηεηα, ε ππεξδνκή, ε θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε 

θ.ν.θ. Οη αξρέο θαη έλλνηεο απηέο εληάζζνληαη ζηελ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη άξζεο παξαλνήζεσλ έλαληη 

ηεο κίαο ή ηεο άιιεο πξνζέγγηζεο.  

Ζ δηεξεχλεζε, επίζεο, ηνπ «γξακκαηηθνχ δεηήκαηνο» θάιπςε θαη πξαθηηθά 

γισζζνδηδαθηηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, φπσο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ε ρξήζε πξφηππσλ νξγαλσηηθψλ ή 

ππεξδνκηθψλ ζρεκάησλ, γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο, θιίκαθαο 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ απηναμηνιφγεζεο θεηκέλνπ θ.ν.θ.).  

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζεσξεηηθνχ ή/θαη πξαθηηθνχ ραξαθηήξα, εθηηκάηαη 

φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν θαη αλαθέξεηαη 

ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, εθηηκάηαη φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δηάξζξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ή πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη ήηαλ επηθεληξσκέλν ζηελ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

3.1       Ειζαγυγή 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελλνηαθνχ επηπέδνπ 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ην νπνίν θαη αληηζηνηρεί ζηα, επίζεο ελλνηαθά, ππνεπίπεδα 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο παηδηψλ ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ (Κχπξνπ), πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο 

«επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο». Έθαζην απφ ηα 

ππνεπίπεδα απηά αλαιχεηαη πεξαηηέξσ, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηεξεχλεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ή πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο (βι. ζρεηηθά «Κεθάιαην Πξψην: Σν 

πξφβιεκα»), κέζσ ηεο απαξαίηεηεο ζχγθξηζεο θαη ηεο εμαγσγήο ζρεηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Σν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη νη ζπλαθείο πηπρέο ηνπ (βι., γηα παξάδεηγκα, 

εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο, πεξηνξηζκνχο, ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο θηι. ζην πξψην 

θεθάιαην), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ή ζεσξίαο 

(βι. δεχηεξν θεθάιαην), νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ε 

νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην παξφλ θεθάιαην. Ζ πεξηγξαθή απηή αθνξά 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κνξθήο, ηνπ κέζνπ θαη ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, αληίζηνηρα, ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θηι. ηεο έξεπλαο 

θαη θαιχπηεη, αλάινγα, ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο. 

Οη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη αλαπηχρζεθαλ, κεηά απφ ηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο, πξννηθνλνκνχλ κία νξηνζεηεκέλε 

εμέηαζε, θαη απνζαθήληζε, ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη φξνη 

«γισζζηθή επάξθεηα», «γισζζηθή ηθαλφηεηα» θαη «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα». 

Σαπηφρξνλα, ε θεληξηθή, γηα ηε δηαηξηβή, έλλνηα «θεηκεληθή επηθνηλσλία» νξίδεηαη 

σο ε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ εμππαθνχεη ηε δηηηή επηδίσμε ηνπ πεηξάκαηνο γηα: α) απνηειεζκαηηθή 

γλψζε θαη ρξήζε ηεο ζπκβαηηθήο γξακκαηηθήο δνκήο θαη ηεο παξαδνζηαθήο 
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κεηαγιψζζαο, γεληθφηεξα θαη β) δηακφξθσζε θξηηηθήο ζηάζεο έλαληη ηεο θεηκεληθήο 

δνκήο θαη αλάπηπμε ηεο αληίζηνηρεο θξηηηθήο κεηαγιψζζαο. Σα γισζζηθά ζηνηρεία (ή 

ζηνηρεία γξακκαηηθήο) νξηζκέλσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ ζπνπδάδνληαη κε αλάινγα 

θεηκελνινγηθά αιιά θαη παηδαγσγηθά θξηηήξηα, πξνθεηκέλνπ ν δηδαζθφκελνο 

(ζπκκεηέρσλ-ππνθείκελν ηεο έξεπλαο θαη, εληέιεη, εμεηαδφκελνο) λα δηδαρζεί 

ιεηηνπξγηθά-ζπζηεκηθά ηφζν ηηο ελδνθεηκεληθέο φζν θαη ηηο εμσθεηκεληθέο ζπκβάζεηο 

ηνπο. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ «πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο (γισζζηθνχ) 

γξακκαηηζκνχ» ζε έλα θνκβηθφ ζεκείν ηεο ζηνηρεηψδνπο γισζζνδηδαθηηθήο, φπσο 

είλαη ε Γ΄ Γεκνηηθνχ, δηαδξακάηηζε έλαλ εμίζνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ φιε 

κνξθνπνίεζε θαη ην γεληθφ πεξηερφκελφ ηεο. 

Δπηγξακκαηηθά, ηα ππνθεθάιαηα πνπ έπνληαη έρνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, 

πεξηγξαθηθφ φζν θαη δηαθσηηζηηθφ ραξαθηήξα. Αθελφο, θαη φπσο ηνλίζηεθε ήδε, ηα 

ππνθεθάιαηα απηά απνζθνπνχλ ζηελ παξάζεζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηελ επηινγή 

ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο αιιά θαη ζηελ αηηηνιφγεζή ηεο, αθεηέξνπ. 

Παξάιιεια, ζηνρεχνπλ ζηελ πξνθαηαξθηηθή ηεθκεξίσζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε δεδνκέλε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

(Καξαγεψξγνο, 2002, ζ. 26). 

 

3.2       Μοπθή έπεςναρ 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ, επηιέρζεθε ε πεηξακαηηθή κνξθή εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (βι. Aζαλαζίνπ, 

2000
.
 Βάκβνπθαο, 1991

.
 Cohen & Manion, 1997

.
 Καξαγεψξγνο, 2002

.
 Landsheere, 

1996
. 

Παπαλαζηαζίνπ, 1996
. 

Παξαζθεπφπνπινο, 1993
α.

 Robson, 1993
. 

Wiersma, 

1995). Δηδηθφηεξα, πξνθξίζεθε ε εκη-πεηξακαηηθή, θαηά ηνπο Παπαλαζηαζίνπ (1990), 

Βάκβνπθα (1991), Robson (1993), Καξαγεψξγν (2002) θ.ά., έξεπλα («quasi 

experimental research») κε πξνπεηξακαηηθό θαη κεηαπεηξακαηηθό έιεγρν κε δύν 

θπζηθώο ηζνδύλακεο νκάδεο, έηζη ψζηε λα επηζεκαλζεί ε δπλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

(πεηξακαηηθήο) αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (πξφγξακκα «επηθνηλσληαθή-
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θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο») θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

[γισζζηθή επάξθεηα (γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα)]. 

Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή έξεπλαο (βι. ελδεηθηηθά Βάκβνπθαο, 1991, ζ. 

85-88
. 
Παπαλαζηαζίνπ, 1990, ζ. 73-76

. 
Robson, 1993, ζ. 89), ε νπνία απνθαιείηαη 

απφ ηνλ Σζνπάλνγινπ (2000) θαη «πεηξακαηηθή έξεπλα in vivo»:  

 Δπηιέγνληαη δχν νκάδεο θπζηθψο ηζνδχλακεο. 

 Διέγρνληαη νη επηδξάζεηο ησλ επείζαθησλ ή παξαζηηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο. 

 Γηαζθαιίδνληαη ζέκαηα εγθπξφηεηαο, κέζσ ηεο αξρηθήο ηζνδπλακίαο ησλ δχν 

νκάδσλ, ζε ζρέζε κε παξάγνληεο άιινπο απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, πνπ 

δχλαληαη λα επηδξάζνπλ ζην θαη λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 Υξεζηκνπνηείηαη ην πείξακα γηα κειέηε ηνπ δηεξεπλψκελνπ πξνβιήκαηνο θαη 

έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ.  

 Δπηηπγράλεηαη ν ρεηξηζκφο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο έηζη ψζηε λα είλαη 

φλησο παξνχζα, ελψ νη ινηπνί/έο παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο δηαηεξνχληαη 

ζηαηηθνί/έο θαη αλαιινίσηνη/εο, κε επηηξέπνληαο ηνλ επεξεαζκφ ηεο. 

 Πξνσζείηαη ν έιεγρνο ησλ κεηαβιεηψλ, γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 

επεξεαζκνχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

(βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη λα ζπκβαίλνπλ). 

 Πηζαλνινγείηαη φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη ε αηηία πνπ έρεη, σο 

απνηέιεζκα, ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ελψ νη δχν κεηαβιεηέο 

δηαζπλδένληαη, κεηαμχ ηνπο, κε θάζε επηθχιαμε). 

Ο εκηπεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο κίαο έξεπλαο ή, απιψο, εκηπεηξακαηηζκφο, 

πιεξνί ηνπο φξνπο: «πξνπεηξακαηηθή ή αξρηθή αμηνιόγεζε – κεηαπεηξακαηηθή ή ηειηθή 

αμηνιόγεζε: δύν ηζνδύλακεο θπζηθέο νκάδεο». Αλαιπηηθφηεξα, νη κεζνδνινγηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή έξεπλαο είλαη νη αθφινπζεο: 

α) επηινγή πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ, κε ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη κία 

εθ πξννηκίνπ (ππνζεηηθή) θπζηθή ηζνδπλακία ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δχν νκάδσλ, σο 

πξνο ηελ ειηθία, ην γλσζηηθφ επίπεδν, ην θνηλσληθφ ή ην νηθνλνκηθφ ή ην πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν (εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ζχζηαζή ηνπο κε ηπραίν ηξφπν), β) ρνξήγεζε 

ίδηνπ πξνπεηξακαηηθνχ ή αξρηθνχ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο θαη 
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δηαπίζησζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο (πνηνηηθήο) ηζνδπλακίαο ηνπο, σο πξνο ηελ ππφ 

δηεξεχλεζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, γ) έθζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ζηε ζρεηηθή, κε ηελ εθαξκνγή παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο (πεηξάκαηνο), 

επίδξαζε, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (θαη εθαξκνγή «ζπλήζνπο», ελλνείηαη, 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ), δ) ρνξήγεζε ίδηνπ κεηαπεηξακαηηθνχ ή 

ηειηθνχ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο θαη ε) εχξεζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ αξρηθήο 

αμηνιφγεζεο – ηειηθήο αμηνιφγεζεο (θαη κέζσ, ελλνείηαη, ησλ θαηάιιεισλ 

ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ).  

Ο εκηπεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο «πξνπεηξακαηηθή/αξρηθή αμηνιόγεζε – 

κεηαπεηξακαηηθή/ηειηθή αμηνιόγεζε: δύν ηζνδύλακεο θπζηθέο νκάδεο» έρεη παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ «πξνπεηξακαηηθή/αξρηθή αμηνιόγεζε  

– κεηαπεηξακαηηθή/ηειηθή αμηνιόγεζε: δύν ηζνδύλακεο κε ηπραία ηνπνζέηεζε νκάδεο», 

κε ηε δηαθνξά φηη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα ππνθείκελα δε ζπληζηνχλ ηπραία ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

 

3.3       Πληθςζμόρ και δείγμα ηηρ έπεςναρ 

Ο πιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ε έξεπλα, κε ηελ έλλνηα ηεο 

επξχηεξεο νκάδαο πνπ ελδηαθέξεη, γεληθά, ηνλ φπνην εξεπλεηή (βι. Γηαιακάο, 2005) 

είλαη ηα παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (κέζνπ φξνπ ειηθίαο νθηψ εηψλ), ηα νπνία: α) 

θνηηνχλ ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, β) έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ 

(θνηλή) λενειιεληθή, γ) έρνπλ θαηαθηήζεη επαξθψο ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζηηο δχν πξνγελέζηεξεο ηάμεηο (Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ) θαη 

δ) έρνπλ (επηπξφζζεηα) επηηχρεη λα νξγαλψζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ, ηνπιάρηζηνλ, 

βαζκφ ηελ πξνεγνχκελε (αλαδπφκελε) γλψζε ηνπο γηα ην γξαπηφ ιφγν. Γηα ηα παηδηά 

ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, επίζεο, ηζρχεη ε βαζηθή ζπλζήθε φηη ε αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο (γξαθνθσλεκαηηθήο θαη θσλεκαηηθνγξαθεκαηηθήο αληηζηνηρίαο θαη 

αληηζηνίρηζεο), πνπ πξνεγήζεθε, θαη ε θαηνρή ελφο βαζηθνχ ιεμηινγίνπ απνηεινχλ 

ερέγγπν γηα νκαιή (ρσξίο πξνβιήκαηα) αλάπηπμε ηφζν ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο 

φζν θαη ηεο κεηαγισζζηθήο δεμηφηεηαο ή γξακκαηηθήο γλψζεο ηνπο.  
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Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ είλαη, φπσο επαλεηιεκκέλα 

αλαθέξζεθε ζθφπηκε θαη ζηεξίδεηαη, πξσηίζησο, ζην πξνθίι θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. 

χκθσλα κε ηηο θνηλέο παξαδνρέο ησλ (επίζεκσλ ή «εζληθψλ») αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ) γηα ηε γιψζζα ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο) θαη ηνπ δηθνχ καο εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ (θππξηαθνχ θαη 

ειιαδηθνχ), ηα παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (κέζνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ), εθηφο απφ κία 

ππφ εμέιημε δηεχξπλζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο 

θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (βι. επίζεο 

Adam, 1999
.
 Brown, Palincsar & Purcell, 1986

.
 Cunningham & Stanovich, 1998

.
 

DeBeaugrande, 1984
β.

 Faigley & Meyer, 1985
. Hirsch, 1992

. 
Torgesen, Rashotte & 

Alexander, 2001): 

 Αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο θαη γισζζνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη, 

ζπλεπψο, λα ρεηξίδνληαη ηε γιψζζα σο δηαδξαζηηθφ κέζν ιεηηνπξγηθήο 

επηθνηλσλίαο.  

 Αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ ηνπο πνηθίινπο γισζζνινγηθνχο δείθηεο θαη λα ηνπο 

ρεηξίδνληαη κε νηθνλνκία θαη ζπλνρή. 

 Αξρίδνπλ λα δηαηππψλνπλ ζπλερή (αθεγεκαηηθφ, θπξίσο) ιφγν, βάζεη ηεο 

αληίιεςεο ζρέζεσλ ρψξνπ, ρξφλνπ, ελλνηψλ θαη επαγσγήο.  

 Aξρίδνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ξεηώο ηηο πνηθίιεο κνξθέο ρξήζεο ηεο γιώζζαο θαη 

λα «κνξθνπνηνύλ» (δνκνύλ) δηαθνξνπνηεκέλα κεηαμύ ηνπο θείκελα 

(θεηκεληθνύο ηύπνπο θαη θεηκεληθά είδε). 

 Αξρίδνπλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα ηεο γιψζζαο, ν 

νπνίνο εκπεξηέρεη ζηνηρεία φπσο είλαη ε ζπλδπαζηηθφηεηα, ε 

ππνθαηαζηαζηκφηεηα θαη ε επηινγή (θαηά ηε γισζζηθή ρξήζε). 

 Αξρίδνπλ λα δηδάζθνληαη γξακκαηηθή θαη, ζπγθεθξηκέλα, αξρίδνπλ λα 

δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά ην ξήκα θαη ην ππνθείκελν ζε ζπκθσλία κε ηνλ 

αξηζκφ θαη ην γέλνο νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ, φπσο θαη ηε ρξήζε 

αλησλπκηψλ, ρξφλσλ θαη πξνηάζεσλ ηχπνπ «ππνθείκελνξήκα», «ππνθείκελν-

ξήκα-αληηθείκελν», «ππνθείκελν-ξήκα-θαηεγνξνχκελν» θηι.
1
 

                                                 
1
ρεηηθά κε ηε Γξακκαηηθή ηεο Γ΄ - Γ΄ Γεκνηηθνχ, βι. Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2002
α
, ζ. 47-49). 
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Σν δείγκα ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ην δπλακηθφ παηδηψλ δχν ηκεκάησλ ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ηνλίδεηαη φηη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηζρχνπλ κφλν γηα ην πεξηνξηζκέλν 

κε ηπραίν, άξα θαη κεησκέλνπ βαζκνχ αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, σο πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ, δείγκα (βι. Παπαλαζηαζίνπ, 1990)] 

Ζ επηινγή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ έγηλε κε ηε 

κέζνδν ηεο ηπραίαο ηνπνζέηεζεο, αθνχ «ζηελ εθπαίδεπζε [...] νη νκάδεο, ηα ηκήκαηα 

είλαη πξνθαζνξηζκέλα» (Παπαλαζηαζίνπ, 1990, ζ. 83, βι. επίζεο Cohen & Manion, 

1997). Πξφθεηηαη, δειαδή, φπσο ήδε δηεπθξηλίζηεθε, γηα θπζηθέο νκάδεο πνπ 

νδεγνχλ ζε εκηπεηξακαηηζκφ, γη’ απηφ θαη δφζεθε ε δένπζα έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή 

εγθπξφηεηα («internal validity») ηεο έξεπλαο, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηεο λα 

είλαη εξκελεχζηκα, «κε αθξίβεηα θαη εκπηζηνζχλε» (βι. ελδεηθηηθά Καξαγεψξγνο, 

2002, ζ. 24-25). 

Ζ («θαη’ αλάγθελ»), ινηπφλ, επηινγή ηνπ Σκήκαηνο Γ1΄ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Φξελάξνπο σο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο
2
 ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε 

εθπαηδεπηηθφο ε νπνία είρε ηελ επζχλε εθαξκνγήο ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (ζην πιαίζην κίαο δηεηνχο, ηνπιάρηζηνλ, «εληαηηθήο» ζπλεξγαζίαο κε 

ηελ εξεπλήηξηα, γχξσ απφ γισζζνδηδαθηηθήο θχζεσο ζέκαηα), ππεξεηνχζε, θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνέξεπλαο θαη ηεο έξεπλαο θαζαπηήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα. Ζ (επίζεο «θαη’ αλάγθελ») επηινγή ηεο Οκάδαο Διέγρνπ αξρηθά αθνξνχζε 

ην παξάιιειν, πξνο ην Σκήκα Γ1΄, Σκήκα Γ2΄ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φξελάξνπο. 

Οη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο παξάιιεισλ ηκεκάησλ ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

Κχπξνπ ζεσξήζεθε φηη δηαζθαιίδνπλ ζε ππνινγίζηκν βαζκφ ηελ ηζνδπλακία ηνπο, σο 

πξνο ηελ ειηθία, ην θχιν, ην γλσζηηθφ επίπεδν («επίδνζε») θαη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ. Ζ θαζ’ νδόλ άξλεζε, φκσο, ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ηειηθά αλέιαβε ην Σκήκα Γ2,΄ λα απνδερζεί ηε «ιεηηνπξγία» ηνπ 

ηκήκαηνο απηνχ σο νκάδαο ειέγρνπ, παξά ην γεγνλφο φηη είρε έγθαηξα ελεκεξσζεί 

ηφζν απφ ηελ εξεπλήηξηα φζν θαη απφ ηελ Πξντζηάκελε Αξρή θαη ζπγθαηέλεπζε 

ζρεηηθά, νδήγεζε εληέιεη ζε άκεζε επηινγή. πγθεθξηκέλα (θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Πξψην Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο 

                                                 
2
Απφ ην ζεκείν απηφ, κε ηελ πξφηαμε θεθαιαίνπ γξάκκαηνο, πξνζδηνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δύν 

νκάδεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, σο «Πεηξακαηηθή Οκάδα» θαη «Οκάδα Διέγρνπ».  



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

298 

Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ), επηιέρζεθε ην Σκήκα Γ2΄ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αξαδίππνπ Α΄, γηα λα απνηειέζεη ηελ Οκάδα Διέγρνπ, βάζεη ησλ αθφινπζσλ γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ:  

 Γεληθά θξηηήξηα: α) Καηαξρήλ, ηα Γεκνηηθά ρνιεία Φξελάξνπο θαη 

Αξαδίππνπ Α΄ αλήθνπλ ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα θαη παξνπζηάδνπλ 

πςειφ βαζκφ «νκνηφηεηαο». Κνηλά θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη εκθαλή θαη ζηηο δχν θνηλφηεηεο. Αληίζηνηρα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ (κφξθσζε, 

επαγγέικαηα/αζρνιίεο θηι.). β) Σε ζρνιηθή ρξνληά 2001-2002, ζηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο δηεμήρζε ε έξεπλα, ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Φξελάξνπο 

ππεξεηνχζαλ δεθαέμη (16) εθπαηδεπηηθνί, ιεηηνπξγνχζαλ δψδεθα (12) 

ηκήκαηα θαη θνηηνχζαλ 285 παηδηά, ελψ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Αξαδίππνπ Α΄ 

ππεξεηνχζαλ δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθνί, ιεηηνπξγνχζαλ έλδεθα ηκήκαηα 

(11) θαη θνηηνχζαλ 255 παηδηά. Ζ νηθνζπζηεκηθή θαηάζηαζε, δειαδή, ησλ 

ζρνιηθψλ απηψλ κνλάδσλ ήηαλ πεξίπνπ ε ίδηα. γ) Σέινο, ηφζν ν Πξψηνο 

Λεηηνπξγφο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο 

Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ (ν νπνίνο είρε, εθ ηεο ζέζεψο ηνπ, ηε γεληθή επνπηεία 

θαη ησλ δχν ζρνιείσλ), φζν θαη ν νηθείνο Δπηζεσξεηήο ησλ ελ ιφγσ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πνπ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, ήηαλ ην ίδην άηνκν, 

ζπλεγφξεζαλ (έρνληαο δηακνξθψζεη κία «εθ’ φιεο ηεο χιεο» πξνζσπηθή 

άπνςε) ππέξ ηνπ πςεινχ βαζκνχ «νκνηφηεηάο» ηνπο
3
.  

 Eηδηθά θξηηήξηα: α) Ζ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ζηελ νπνία πξνέβεθαλ 

εθπαηδεπηηθνί ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Φξελάξνπο θαη Αξαδίππνπ Α΄, γηα ηα 

παηδηά ησλ δχν ηκεκάησλ, έηεηλε πξνο ηελ εμίζσζε ζρεηηθψλ, κε ηηο νκάδεο 

                                                 
3
Μάιηζηα, νη δχν απηνί Λεηηνπξγνί ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Λάξλαθαο/Ακκνρψζηνπ ήηαλ ζε ζέζε, σο αμηνινγεηέο εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζσ ηεο φιεο εκπεηξίαο θαη 

γλψζεο ηνπο, λα εθηηκήζνπλ ηελ «ηζνδπλακία» ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλέιαβε ηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλέιαβε ηελ Οκάδα Διέγρνπ. Καη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ήηαλ κεηαμχ  

10
νπ 

θαη 15
νπ

 έηνπο ππεξεζίαο, ζηε ζέζε κφληκεο δαζθάιαο, ρσξίο κεηαπηπρηαθά πξνζφληα αιιά κε 

πινχζηα ζπκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο (π.ρ. ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλαζηηηνχηνπ Κχπξνπ). Δπίζεο, ακθφηεξεο νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηζάξηζκεο θαη 

παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ πεξηγξαθηθέο αμηνινγήζεηο, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο επάξθεηαο. 

Σν γεγνλφο απηφ δηεπθφιπλε ηελ επίηεπμε ηνπ ζρεηηθνχ, κε ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα, ηεο έξεπλαο 

ζηφρνπ γηα: δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ ζε πνηνηηθά ηζνδύλακα ηκήκαηα-νκάδεο από ηνλ ίδην 

εθπαηδεπηηθό ή ηζνδύλακνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

επίδξαζε ησλ φπνησλ παξαζηηηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Σν ζεκαληηθό ζέκα ηεο 

εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ζπδεηείηαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Πεξαηηέξσ, 

ειέγρεηαη θαη δηαπηζηψλεηαη, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ, ζην ηέηαξην θεθάιαην.  
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(Πεηξακαηηθή θαη Διέγρνπ), εμσγελψλ θαη ελδνγελψλ παξαγφλησλ. β) Απιή 

πεξηγξαθηθή έξεπλα, γηα ηελ ειηθία θαη ηελ επίδνζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, ελίζρπζε ηελ παξαπάλσ εμηζσηηθή ηάζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ππνινγίζηεθε, ζε κήλεο, ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηηο δχν νκάδεο, 

παηδηψλ θαη απνηηκήζεθε ε (εηήζηα) επίδνζή ηνπο (ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ, βέβαηα, 

αθνχ ηα παηδηά-ππνθείκελα ηεο έξεπλαο «δηήλπαλ» ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ), κε 

αιθαβεηηθά ζχκβνια απφ ην Α σο ην Δ (φπνπ Α ε άξηζηε/πςειφηεξε επίδνζε 

θαη φπνπ Δ ε κέγηζηε ρακειή επίδνζε), θαζψο θαη «δηαθπκάλζεηο» ησλ 

ζπκβφισλ απηψλ (φπσο, γηα παξάδεηγκα: Α
-
, Β+ , Β

-
 θ.ν.θ.). Σα αληίζηνηρα, κε 

ηελ ειηθία θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ, ζηνηρεία εληνπίζηεθαλ, κεηά απφ ηε 

ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο, ζην «Μαζεηνιφγην» (κέξνο ηνπ αξρείνπ) ησλ δχν 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπνπ είζηζηαη λα θαηαρσξίδνληαη. Ζ άκεζε κειέηε, αιιά 

θαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο, έδσζαλ ρξήζηκα, αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνζεηηθή θπζηθή ηζνδπλακία ησλ δχν νκάδσλ, απνηειέζκαηα
4
. 

 

εκεηψλεηαη φηη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ε δηεχζπλζε, ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ έξεπλα (δχν) 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ έηπραλ έγθαηξεο φζν θαη επαξθνχο ελεκέξσζεο. Τπφ ηνπο 

δεδνκέλνπο φξνπο, ινηπφλ, ν Γηεπζπληήο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνξήγεζε άδεηα γηα 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζην Σκήκα Γ1΄ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φξελάξνπο (ζηνηρεία 

άδεηαο:Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ / Γξαθείν Γηεπζπληή Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Φαθ. 7.4.01.3/Π.5336, 28.08.2001, βι. Παξάξηεκα I). 

πκπιεξσκαηηθά, θαη επζχο ακέζσο κφιηο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά, ν Γηεπζπληήο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνξήγεζε άδεηα, κέζσ ηειεθσληθήο αξρηθά επηθνηλσλίαο 

ζηηο 10.09.2001, γηα εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην Σκήκα Γ2΄ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αξαδίππνπ Α΄, έηζη ψζηε 

λα αξρίζεη θαη λα δηεμαρζεί απξφζθνπηα ε έξεπλα. Αθνινχζεζε, βέβαηα, θαη ε 

«ηππηθή» ρνξήγεζε ηεο αληίζηνηρεο γξαπηήο άδεηαο (ζηνηρεία άδεηαο: Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ / Γξαθείν Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Φαθ. 

7.19.46, 2.10.2001, βι. Παξάξηεκα II). 

                                                 
4
Βι. ιεπηνκέξεηεο ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 
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3.3.1 Πεπιγπαθή δείγμαηορ (ή ηαςηόηηηα δείγμαηορ)
5
 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, έγηλε κία (αξρηθή) επηζθφπεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο, ζχκθσλα κε: α) εμ αληηθεηκέλνπ ζηνηρεία (φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν 

πιεζηθφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζχκθσλα κε ην θχιν αλά 

ηκήκα/νκάδα), β) ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ-δεδνκέλσλ απφ ην ζρνιηθφ 

καζεηνιφγην, φπσο είλαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο θάζε παηδηνχ θαη ε εηήζηα επίδνζή 

ηνπ, γηα θάζε πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά (βι. πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη γ) ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ελφο πνιχ απινχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη, εληέιεη, 

αθνξνχζε κόλν ην επίπεδν κφξθσζήο ηνπο
6
.  

Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS, ζπλεπηθνπξνχκελε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απφ 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο (πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα), δίλεη κηα ιεπηνκεξέζηεξε 

εηθφλα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο [βι. ελδεηθηηθά Παξαζθεπφπνπινο (1990, 

1991)]. Ζ εηθφλα απηή ζπληζηά κία πξνθαηαξθηηθή «αζθαιηζηηθή δηθιίδα» ππέξ ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο ηζνδπλακίαο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ, ε νπνία, 

βέβαηα, ειέγρζεθε πεξαηηέξσ, κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ αξρηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο (βι. ηέηαξην θεθάιαην). 

Σελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, ινηπφλ, απνηεινχζαλ είθνζη παηδηά (n=20), επηά 

αγφξηα (n=7) θαη 13 θνξίηζηα (n=13). Ζ κέζε ειηθία ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο απηήο 

πιεζηάδεη ηνπο 97 κήλεο (SD=3.086), κε δηάκεζν 98 κήλεο. Ζ κέζε (πξνεγνχκελε) 

επίδνζε ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ (ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ, ελλνείηαη) είλαη 3.3 (SD=1.719) 

                                                 
5
Γηα ηελ εχιεπηε πεξηγξαθή ηνπ πεηξάκαηνο, ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

ζρέζε κε ην δείγκα ηεο έξεπλαο γίλεηαη ζην παξφλ ζεκείν, έηζη ψζηε ην επφκελν θεθάιαην λα θαιχςεη, 

πξσηίζησο, ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ.  
6
Ζ  ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο κεηαβιεηήο «κφξθσζε γνλέσλ» ζεσξήζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη 

ηελ ππνζεηηθή θπζηθή ηζνδπλακία ησλ δχν νκάδσλ, ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο. Σνλίδεηαη φηη, παξ’ 

φιν πνπ ζην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ νη γνλείο, εκπεξηέρνληαλ θαη πιεξνθνξίεο ζε 

ζρέζε κε ην επάγγεικα έθαζηνπ γνλέα, εληνχηνηο (απηέο) δελ έηπραλ επεμεξγαζίαο ή αμηνπνίεζεο 

αθνχ, ζηελ Κχπξν ηνπιάρηζηνλ, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ δελ απνηειεί πξφθξηκα ηνπ φπνηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ησλ παηδηψλ. Σν γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή «κφξθσζε γνλέσλ», 

ζεσξήζεθε σο έλαο θαηαξρήλ παξάγνληαο θπζηθήο ηζνδπλακίαο ησλ δχν νκάδσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

παξάγνληα «επάγγεικα γνλέσλ», απνηειεί ηελ πξψηε κηθξν-παξαδνρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο (βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 78, ζην Κεθάιαην Πξψην «Σν πξφβιεκα»).  
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(κέγηζηε δπλαηή ηηκή επίδνζεο: 5.5), κε δηάκεζν 2.75. Σελ Οκάδα Διέγρνπ 

απνηεινχζαλ είθνζη ηέζζεξα παηδηά (n=24), δεθαηέζζεξα αγφξηα (n=14) θαη δέθα 

θνξίηζηα (n=10). Ζ κέζε ειηθία ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο απηήο πιεζηάδεη ηνπο 98 

κήλεο (SD=3.522), κε δηάκεζν 98.5 κήλεο. Ζ κέζε (πξνεγνχκελε) επίδνζε ησλ ελ 

ιφγσ παηδηψλ (ζπγθξηηηθά πξνο ηελ πεξίπησζε ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο) είλαη 3.67 

(SD=1.862) (κέγηζηε δπλαηή ηηκή επίδνζεο: 5.5), κε δηάκεζν 4.00. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α)«πιεζηθφο 

αξηζκφο» θαη «θχιν» παηδηψλ αλά ηκήκα/νκάδα, β) «ειηθία» παηδηψλ αλά νκάδα, γ) 

«επίδνζε Β΄ Γεκνηηθνχ» παηδηψλ αλά νκάδα θαη δ) «κφξθσζε γνλέσλ» («κφξθσζε 

παηέξα»/«κφξθσζε κεηέξαο»). 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο ζπρλφηεηεο (απφιπηε θαη ζρεηηθή) ησλ παηδηψλ 

ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ πιεζηθνύ 

αξηζκνύ θαη ηνπ θύινπ ηνπο. Όπσο θαίλεηαη, ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα ππεξέρεη ν 

αξηζκφο ησλ θνξηηζηψλ κε πνζνζηφ 65%, ζε αληίζεζε κε ηελ Οκάδα Διέγρνπ, φπνπ 

ππεξέρεη ν αξηζκφο ησλ αγνξηψλ κε πνζνζηφ 58.3%.
7
 

  Πίλαθαο 1 

πρλφηεηεο παηδηψλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ                        

ζπλαξηήζεη πιεζηθνχ αξηζκνχ θαη θχινπ 

Οκάδα Φχιν Απφιπηε ζπρλφηεηα ρεηηθή ζπρλφηεηα (%) 

Πεηξακαηηθή Άξξελ 

Θήιπ 

χλνιν 

   7 

13 

20 

35.0 

65.0 

                   100.0 

Διέγρνπ Άξξελ 

Θήιπ 

χλνιν 

14 

10 

24 

58.3 

41.7 

                  100.0 

O Πίλαθαο 2 πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ (ησλ 

δχν νκάδσλ, ελλνείηαη), θαηά ην ρξφλν έλαξμεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, φπσο έρνπλ 

ηχρεη ηεο θαηάιιειεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (κε θξηηήξηα, δειαδή, 

                                                 
7
Ζ ππάξρνπζα δηαθνξά, φζνλ αθνξά ην θχιν ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έθαζηε νκάδα, δε 

ζεσξήζεθε πξνβιεκαηηθή, αθνχ ε πηνζέηεζε ηεο άπνςεο φηη ε κεηαβιεηή «θχιν» δελ επεξεάδεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο πξνο κέηξεζε επηδφζεηο απνηειεί ηε δεχηεξε κεζνδνινγηθή κηθξν-παξαδνρή 

ηεο έξεπλαο (βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 5, φπσο θαη Τπνζεκείσζε 78 ζην Κεθάιαην Πξψην «Σν 

πξφβιεκα»). Με άιια ιφγηα, ην θχιν ησλ παηδηψλ ζπληζηά ειεγρφκελε κεηαβιεηή, έρεη κεδεληθή 

επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη, σο εθ ηνχηνπ, δε ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα(Καξαγεψξγνο, 2002, ζ. 36-37). 
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φπσο είλαη ε κέζε ηηκή, ε δηάκεζνο, ε ηππηθή απφθιηζε θ.ά.). Όζνλ αθνξά ηε 

κεηαβιεηή «ειηθία», νη ζρεηηθέο ηηκέο θεληξηθήο ηάζεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη 

Οκάδαο Διέγρνπ είλαη παξαπιήζηεο. Οη ιφγνη ηεο ινμφηεηαο πξνο ηα ηππηθά ηεο 

ζθάικαηα αλέξρνληαη ζε 0.621 θαη 0.163 γηα ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ηελ Οκάδα 

Διέγρνπ, αληίζηνηρα. Δθφζνλ είλαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο [-2,2], ε θακπχιε ηεο 

κεηαβιεηήο «ειηθία», θαη γηα ηηο δχν νκάδεο, πξνζεγγίδεη ζρεδφλ ζπκκεηξηθή 

θαηαλνκή (κε ειάρηζηε αξλεηηθή αζπκκεηξία), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ 50% ησλ παηδηψλ έρνπλ ειηθία κηθξφηεξε ησλ κέζσλ ειηθηψλ 97 

κελψλ, γηα ηελ πξψηε νκάδα, θαη 98 κελψλ, γηα ηε δεχηεξε νκάδα
8
. Οη απνθνκκέλνη 

κέζνη φξνη -5% [96.89 (SD=3.086) θαη 98.13 (SD=3.522), αληίζηνηρα] είλαη κάιινλ 

ειάρηζηα δηαθνξεηηθνί απφ ηηο αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο θαη, επνκέλσο, ε ηπρφλ χπαξμε 

παξάηππσλ θαη αθξαίσλ ζεκείσλ δελ επεξεάδεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο. O 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U Test ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=.05 

(ακθίπιεπξνο έιεγρνο)
9
, εμάιινπ, επηβεβαηψλεη φηη νη δηάκεζνη ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηψλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο [U=193.5 (20, 24)
10

, p=.275>.05]. 

 Οη θακπχιεο ηεο κεηαβιεηήο «ειηθία» είλαη πιαηπθπξηηθέο θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο, ελδεηθηηθέο κίαο ζρεηηθά κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ (γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζρεηηθά κεγάια ελδνηεηαξηνκνξηαθά εχξε, 5 θαη 7 γηα ηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ, αληίζηνηρα). O ζηαηηζηηθφο έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο Kolmogorov-Smirnov, κε δηφξζσζε Lilliefors γηα ηνλ έιεγρν 

πξνζαξκνγήο ζε θαλνληθή θαηαλνκή, φπσο αληηπξνζσπεχεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 (βι. 

παξαθάησ), δειψλεη φηη νη θαηαλνκέο ηεο κεηαβιεηήο «ειηθία» θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαλνληθέο [D(20)=.171, p=.128>.05, γηα ηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη D(24)=.132, p=.200>.05, γηα ηελ Οκάδα Διέγρνπ]. Πξέπεη, 

σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, ε κε χπαξμε 

                                                 
8
Γεδνκέλεο ηεο ζπλέπεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα απηή: 

1νλ) ε Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη 2
νλ

) ε Οκάδα Διέγρνπ, ε «πξψηε νκάδα» δειψλεη ηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα θαη ε «δεχηεξε νκάδα» ηελ Οκάδα Διέγρνπ. 

 
9
Πεξαηηέξσ γηα ηε ζεκαζία (θαη εξκελεία) ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ φπσο: «επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο», 

«ακθίπιεπξνο έιεγρνο» θ.ά., βι. «Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

έξεπλαο».  

 
10

Όπνπ (20, 24), δειψλεηαη ν πιεζηθφο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο (n=20) 

θαη ν αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ (n=24). 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο Kolmogorov-Smirnov 

δελ είλαη επαξθήο έλδεημε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο. Καηά πξνζέγγηζε, 

φκσο, θαη γηα ιφγνπο απιήο πεξηγξαθήο, ε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε είλαη αζθαιήο. 

 

Πίλαθαο 2 

Πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ                                                   

ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο  θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ                                                        

(βι. θαη Παξάξηεκα III: Γξάθεκα Π1) 

   Ζιηθία (ζε κήλεο) 

   Οκάδα 

   Πεηξακαηηθή Διέγρνπ 

ηαηηζηηθφ Μέζε ηηκή 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ην κέζν 

 

Μέζνο κε 5% απνθνπή 

Γηάκεζνο 

Γηαζπνξά 

Σππηθή απφθιηζε 

Διάρηζην 

Μέγηζην 

Δχξνο 

Δλδνη. εχξνο 

πκκεηξία 

Κχξησζε 

 

Καηψηαην φξην 

Αλψηαην φξην 

97.05 

95.61 

98.49 

 

96.89 

98.00 

   9.524 

3.086 

93 

104 

11 

5 

5.318 

-.489 

98.17 

96.68 

99.65 

 

98.13 

98.50 

12.406 

3.522 

93 

104 

11 

7 

.077 

-1.106 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Μέζεο ηηκήο 

πκκεηξίαο 

Κχξησζεο 

 .690 

.512 

.992 

.719 

.472 

.918 

Όπσο θαη ν Πίλαθαο 2, ν Πίλαθαο 3 πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ (ησλ δχν νκάδσλ) ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ, νη νπνίεο θαη 

αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, αληηθαζηζηψληαο ηα 

αιθαβεηηθά ζχκβνια απνηίκεζεο ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ: Α, Α
-
, Β+, Β, Β

-
, Γ+, Γ, 

Γ-, Γ+, Γ, Γ
-
, κε ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο: 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 

αληίζηνηρα, θαη ζεσξψληαο (θαηαρξεζηηθά, βέβαηα, αθνχ ε ρξεζηκνπνηνχκελε 

θιίκαθα απνηειείηαη απφ ηαθηηθέο ηηκέο, βι. Καζζσηάθεο, 1997
β
) φηη ε δηαθνξά 

κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ηηκψλ είλαη ε ίδηα (φηη, δειαδή, Α – Α
- 
= Α

- 
– Β

+ 
= Β

+ 
– Β 

θ.ν.θ., βάζεη ηζνδηαζηεκηθήο θιίκαθαο). Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή «επίδνζε ζηε Β΄ 

Γεκνηηθνχ», θαη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο θεληξηθήο ηάζεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη 

Οκάδαο Διέγρνπ, ε κέζε επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ είλαη 3.3 θαη 3.67 

γηα ηελ πξψηε νκάδα θαη ηε δεχηεξε νκάδα, αληίζηνηρα (ηηκέο, δειαδή πνπ 
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αληηζηνηρνχλ ζε Β
-
). Οη αληίζηνηρνη δηάκεζνη είλαη 2.75 θαη 4.00. πλεπψο, ε επίδνζε 

ηνπ 50% ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο απνηηκήζεθε πςειφηεξα ηεο 

επίδνζεο Γ θαη ε επίδνζε ηνπ 50% ησλ παηδηψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ απνηηκήζεθε 

πςειφηεξα ηεο επίδνζεο Β (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο). Οη απνθνκκέλνη κέζνη φξνη είλαη 

κάιινλ ειάρηζηα δηαθνξεηηθνί [3.33 (SD=1.719) θαη 3.71 (SD=1.365)] απφ ηηο 

αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο. Άξα, ε ηπρφλ χπαξμε παξάηππσλ θαη αθξαίσλ ζεκείσλ 

θαίλεηαη, θαη πάιη, φηη δελ επεξεάδεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο. Οη ιφγνη ησλ 

ηηκψλ ηεο ινμφηεηαο πξνο ηα ηππηθά ηεο ζθάικαηα αλέξρνληαη ζε -0.07 θαη -0.045 

γηα ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ, αληίζηνηρα. Δθφζνλ είλαη εληφο 

ηνπ δηαζηήκαηνο [-2,2], νη θακπχιεο ηεο κεηαβιεηήο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 

πξνζεγγίδνπλ ζρεδφλ ζπκκεηξηθή θαηαλνκή, κε ειάρηζηε ζεηηθή αζπκκεηξία ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ειάρηζηε αξλεηηθή αζπκκεηξία ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο (ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 58%, ζπγθεθξηκέλα) έρνπλ 

επίδνζε ρακειφηεξε ηνπ Β
-
, ελψ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ (ζε έλα 

πνζνζηφ 60%) έρνπλ επίδνζε πςειφηεξε ηνπ Β
-
. O ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Mann-

Whitney U Test επηηξέπεη λα ππνζηεξηρζεί φηη ε, εθ πξψηεο φςεσο, αλσηεξφηεηα ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ έλαληη ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή 

«επίδνζε ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ», δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο) [U=210.0 (20, 24), p=.483>.05]
11

. 

Οη θακπχιεο ηεο κεηαβιεηήο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο είλαη πιαηπθπξηηθέο, 

ελδεηθηηθέο κίαο ζρεηηθά κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ (γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηα ζρεηηθά κεγάια ελδνηεηαξηνκνξηαθά εχξε, 3 θαη 2 γηα ηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ, αληίζηνηρα), κε ηδηαίηεξα κεγάιε δηαζπνξά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. O ζηαηηζηηθφο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο Kolmogorov-

Smirnov, κε δηφξζσζε Lilliefors γηα ηνλ έιεγρν πξνζαξκνγήο ζε θαλνληθή θαηαλνκή 

(βι. Πίλαθα 4), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο 

«ειηθία», ππνδεηθλχεη φηη νη θαηαλνκέο ηεο κεηαβιεηήο «επίδνζε ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ» 

γηα ηηο δχν νκάδεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νξηαθά θαλνληθέο [D(20)=.189, 

p=.059>=.05 θαη D(24)=.180, p=.043, γηα ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε νκάδα, 

                                                 
11

Γηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, φηη ε απνηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ κέζσ αιθαβεηηθψλ ζπκβφισλ, 

φπσο ηνπιάρηζηνλ ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη ζηελ Κχπξν, ελέρεη κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο. 
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αληίζηνηρα]. Οπσζδήπνηε, φκσο, ην απνηέιεζκα απηφ δηαθπιάζζεηαη κφλν γηα 

ζθνπνχο απιήο πεξηγξαθήο. 

 

 

 

Πίλαθαο 3 

Πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ηεο επίδνζεο ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ                                 

ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ                                    

(βι. θαη Παξάξηεκα IV: Γξάθεκα Π2) 

   Δπίδνζε Β΄ Γεκνηηθνχ 

   Οκάδα 

   Πεηξακαηηθή Διέγρνπ 

ηαηηζηηθφ Μέζε ηηκή 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ην κέζν 

 

Μέζνο κε 5% απνθνπή 

Γηάκεζνο 

Γηαζπνξά 

Σππηθή απφθιηζε 

Διάρηζην 

Μέγηζην 

Δχξνο 

Δλδνη. εχξνο 

πκκεηξία 

Κχξησζε 

 

Καηψηαην φξην 

Αλψηαην φξην 

3.30 

2.49 

4.10 

 

3.33 

2.75 

2.956 

1.719 

1 

6 

5 

3 

-.035 

-1.334 

3.67 

3.09 

4.24 

 

3.71 

4.00 

1.862 

1.365 

1 

6 

5 

2 

-.411 

-.645 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Μέζεο ηηκήο 

πκκεηξίαο 

Κχξησζεο 

 .384 

.512 

.992 

.279 

.472 

.918 

 

Πίλαθαο 4 

Έιεγρνη θαλνληθφηεηαο γηα ηελ ειηθία θαη ηελ επίδνζε ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ                         

ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ 

   Kolmogorov-Smirnov
α
 

 

 

Oκάδα 

ηαηηζηηθφ Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

εκαληηθφηεηα  

Πεηξακαηηθή Ζιηθία 

Δπίδνζε Β΄ 

Γεκνηηθνχ 

.171 

.189 

20 

20 

.128 

.059 
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Διέγρνπ Ζιηθία 

Δπίδνζε Β΄ 

Γεκνηηθνχ 

.132 

.180 

24 

24 

 .200* 

                   .043** 

 
α.Με δηφξζσζε ζεκαληηθφηεηαο ηνπ Lilliefors. 

*Υακειφηεξν φξην απφ ηελ πξαγκαηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

**εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ε παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε κεηαβιεηή «κφξθσζε γνλέσλ» νινθιεξψλνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

πεξηγξαθήο ηνπ δείγκαηνο. Ζ κεηαβιεηή απηή επηκεξίδεηαη, φπσο είλαη πξνθαλέο, ζε 

«κφξθσζε παηέξα» θαη «κφξθσζε κεηέξαο» θαη, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο θαη 

παξνπζίαζεο, είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλε ζε επηκέξνπο «επίπεδα κφξθσζεο», βάζεη 

δηαηαθηηθήο θιίκαθαο, κε ηνπο εμήο αληηπξνζσπεπηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο γηα θάζε 

δηαηεηαγκέλε θαηεγνξία (επίπεδν κφξθσζεο): αξηζκφο 1 γηα επίπεδν κφξθσζεο: 

«θνίηεζε (κφλν) ζην Γεκνηηθφ», αξηζκφο 2 γηα επίπεδν κφξθσζεο: «θνίηεζε (θαη) 

ζην Γπκλάζην», αξηζκφο 3 γηα επίπεδν κφξθσζεο: «θνίηεζε (θαη) ζην Λχθεην/ζηελ 

Σερληθή ρνιή», αξηζκφο 4 γηα επίπεδν κφξθσζεο: θνίηεζε (θαη) ζε 

Αλψηεξε/Αλψηαηε ρνιή
12

. 

Ο Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηηο ζπρλφηεηεο (απφιπηε θαη ζρεηηθή) ησλ παηδηψλ 

ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ζπλαξηήζεη ησλ δχν επηκέξνπο 

κεηαβιεηψλ, δειαδή: α) ηεο κεηαβιεηήο «κόξθσζε παηέξα» θαη β) ηεο κεηαβιεηήο 

«κόξθσζε κεηέξαο». Καηαξρήλ, ν Πίλαθαο 5 δειψλεη φηη ην επίπεδν κφξθσζεο 

παηέξα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζρεηηθή ζπρλφηεηα θαη ζηηο δχν νκάδεο, 

είλαη απηφ πνπ αθνξά ηε θνίηεζε (θαη) ζην Λχθεην/ζηελ Σερληθή ρνιή, κε έλα 

πνζνζηφ 55% γηα ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη έλα πνζνζηφ 54.2% γηα ηελ Οκάδα 

Διέγρνπ. Πεξαηηέξσ, κέζσ ηνπ Πίλαθα 5, δηαπηζηψλεηαη, κία, εθ πξψηεο φςεσο,  

ππεξνρή ηνπ «γεληθνχ κνξθσηηθνχ επίπεδνπ κεηέξαο» γηα ηα παηδηά ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ έλαληη ηνπ «γεληθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κεηέξαο» γηα ηα παηδηά ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο. Ζ ππεξνρή απηή δηθαηνινγείηαη απφ ην κεδεληθφ πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην επίπεδν κφξθσζεο «θνίηεζε (κφλν) ζην Γεκνηηθφ» γηα ηα παηδηά ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ θαη ην πνζνζηφ 30% πνπ αληηζηνηρεί ζην ίδην επίπεδν γηα ηα παηδηά 

ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο.  

 

                                                 
12

Όπνπ «θνίηεζε ζε ...» ζεκαίλεη θαη «απνθνίηεζε απφ ...». 
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Πίλαθαο 5 

πρλφηεηεο παηδηψλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ                      

ζπλαξηήζεη ηεο κφξθσζεο παηέξα θαη ηεο κφξθσζεο κεηέξαο 

  Μφξθσζε παηέξα Μφξθσζε κεηέξαο 

Οκάδα Δπίπεδν κφξθσζεο 
Απφιπηε 

ζπρλφηεηα 

 

ρεηηθή 

ζπρλφηεηα (%) 

Απφιπηε 

ζπρλφηεηα 

 

ρεηηθή 

ζπρλφηεηα (%) 

Πεηξακαηηθή (κφλν) Γεκνηηθφ 3 15.0 6 30.0 

  

  

  

  

(θαη) Γπκλάζην 3 15.0 5 25.0 

(θαη) Λχθεην/ Σερληθή ρνιή        12 60.0 7 35.0 

(θαη) Αλψηεξε/Αλψηαηε ρνιή 2 10.0 2            10.0 

χλνιν        20          100.0          20          100.0 

Διέγρνπ (κφλν) Γεκνηηθφ 2  8.3 0 00.0 

  

  

  

  

(θαη) Γπκλάζην 8 33.3 8 33.3 

(θαη) Λχθεην/ Σερληθή ρνιή        13 54.2 15 62.5 

(θαη) Αλψηεξε/Αλψηαηε ρνιή 1   4.2 1   4.2 

χλνιν        24         100.0          24         100.0 

Ο Πίλαθαο 6 αθνξά ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ 

θχξηα κεηαβιεηή («κφξθσζε γνλέσλ») θαη ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ ηεο 

(«κφξθσζε παηέξα» θαη »κφξθσζε κεηέξαο»). χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα, νη 

δηάκεζνη, θαη ε θαηαλνκή γχξσ απφ απηέο, γηα ηελ επηκέξνπο κεηαβιεηή «κφξθσζε 

παηέξα», δειψλνπλ παξφκνην (ηζνδχλακν) κνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα αλάκεζα ζηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ (Mdn=3, Q1=1, Q3=3 θαη ζηηο δχν 

νκάδεο). Πεξαηηέξσ, ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U Test επηηξέπεη λα 

ππνζηεξηρζεί φηη νη αξρηθέο ελδείμεηο ηζνδπλακίαο ησλ δχν νκάδσλ, φζνλ αθνξά ηε 

κφξθσζε παηέξα, επηβεβαηψλνληαη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=.05 (ακθίπιεπξνο 

έιεγρνο), αθνχ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο [U=207.0 

(20, 24), p=.406>.05].  
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Όζνλ δε αθνξά ηελ επηκέξνπο κεηαβιεηή «κφξθσζε κεηέξαο», ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ κεηέξσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ε 

πςειφηεξε δηάκεζνο, θαη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ ηηκψλ γχξσ απφ απηή, 

δειψλνπλ πξνθαηαξθηηθή ππεξνρή ηεο Οκάδαο Διέγρνπ (Mdn=2, Q1=1, Q3=3 γηα ηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη Mdn=3, Q1=2, Q3=3 γηα ηελ Οκάδα Διέγρνπ). O ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο Mann-Whitney U Test, σζηφζν, επηηξέπεη λα ππνζηεξηρζεί φηη ε άκεζα 

πξνθχπηνπζα σο ππεξνρή (αλσηεξφηεηα) ηεο Οκάδαο Διέγρνπ έλαληη ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, αλαθνξηθά κε ηε κφξθσζε κεηέξαο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο) [U=175.5           

(20, 24), p=.099>.05]. 

Πίλαθαο 6 

Πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ παηέξα/κεηέξαο ησλ 

παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ                                              

(βι. θαη Παξάξηεκα V: Γξάθεκα Π3) 

Οκάδα  

Πεηξακαηηθή ηαηηζηηθφ 

   

  

  

 

   

  

  

  

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

παηέξα 

  

  

  

Γηάκεζνο 3.0 

Διάρηζην 1 

Μέγηζην 4 

Δχξνο 3 

Δλδνη. Δχξνο 1 

Σεηαξηεκφξηα Q1 2.0 

 Q3 3.0 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

κεηέξαο 

  

  

  

  

Γηάκεζνο 2.0 

Διάρηζην 1 

Μέγηζην 4 

Δχξνο 3 

Δλδνη. Δχξνο 2 

Σεηαξηεκφξηα Q1 1.0 

 Q3 3.0 

Διέγρνπ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

παηέξα 

  

  

  

Γηάκεζνο 3.0 

Διάρηζην 1 

Μέγηζην 4 

Δλδνη. Δχξνο 1 

Σεηαξηεκφξηα Q1 2.0 

 Q3 3.0 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

κεηέξαο 

  

  

  

Γηάκεζνο 3.0 

Διάρηζην 2 

Μέγηζην 4 

Δλδνη. Δχξνο 1 

Σεηαξηεκφξηα Q1 2.0 

 Q3 3.0 
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πκπεξαζκαηηθά (θαη πέξα απφ ηελ ηππηθή πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο 

ηνλ πιεζηθφ αξηζκφ θαη ην θχιν ησλ παηδηψλ), ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ηελ  επίδνζε ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ θαη ηε κφξθσζε ησλ 

γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δειψλεη κία εθ ησλ πξνηέξσλ, 

θαη νπσζδήπνηε ππό όξνπο απνδεθηή, αξρηθή ηζνδπλακία ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ ε νπνία, φπσο άιισζηε είλαη εξεπλεηηθά θαη δενληνινγηθά 

επηβαιιφκελν, ειέγρεηαη πεξαηηέξσ, ζηε ζπλέρεηα
13

. 

 

3.4       Πεπιγπαθή ζσεδιαζμού και διεξαγυγήρ ηηρ έπεςναρ 

ην ππνθεθάιαην απηφ ζπδεηνχληαη δηάθνξεο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ην 

ζρεδηαζκφ / ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ πεξηγξαθή πνπ 

αθνινπζεί έρεη σο αληηθείκελν ηηο ζρεηηθέο, κε ηελ έξεπλα, δνθηκαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη θαιχπηεη φιν ην ρξνληθφ θάζκα (θάζεηο) πνπ θπκαίλεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη θαη 

ηελ νινθιήξσζή ηεο. Έηζη, αλάκεζα ζε άιιεο πηπρέο, πεξηγξάθνληαη θαη 

ζπδεηνχληαη ην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, νη πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε γεληθή δηάξζξσζε («κνληέιν») ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, νη πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο θ.ν.θ. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο σο κέζνπ ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο 

πνπ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο, αλαπηχζζνληαη κε ηελ θάζε δπλαηή 

ιεπηνκέξεηα. Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο, ηνπ κέζνπ / ησλ κεζφδσλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπληζηνχλ κία ππφ έκθαζε πηπρή 

νιφθιεξνπ ηνπ ππνθεθαιαίνπ, ην νπνίν θαη επηδηψθεη, κέζσ κίαο ιεπηνκεξνχο 

πεξηγξαθήο ηνπ πεηξάκαηνο, λα θαηαδείμεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ θαηαιιειφηεηά 

ηνπ, βάζεη ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε. 

3.4.1   Φάζειρ ηηρ έπεςναρ 

                                                 
13

Ζ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη, 

δειαδή, λα εληζρχζεη ηε ζέζε πεξί αξρηθήο ηζνδπλακίαο ησλ δχν νκάδσλ.  
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Οη θάζεηο, απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο φιεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, είλαη νη εμήο: 

 Φάζε 1 (1999-2000): ρεδηαζκφο έξεπλαο [επηινγή ή/θαη εθπφλεζε 

πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, νξγάλσζε πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γεληθή δηάξζξσζε («κνληέιν») πεηξακαηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαηαζθεπή εηδηθνύ δνθηκίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο), σο κέζνπ ζπιινγήο πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ] 

 Φάζε 2 (2000-2001): Πηινηηθή εθαξκνγή έξεπλαο [πηινηηθή εθαξκνγή 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πηινηηθή ρνξήγεζε 

εηδηθνύ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, φπσο θαη 

δνθηκή ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (βι. ζρεηηθέο 

αλαθνξέο ζηε ζπλέρεηα)] 

 Φάζε 3 (2001-2002): Γηεμαγσγή έξεπλαο (εθαξκνγή πεηξακαηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο / ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ).  

3.4.2    Φάζη 1: Σσεδιαζμόρ  έπεςναρ  

Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο (θαη φζσλ ζρεηηθψλ ελνηήησλ 

αθνινπζνχλ), είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν φινο ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο, κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, πέξα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ππφ ηνπο νπνίνπο ηεινχζαλ
14

, 

άξρηζαλ απφ ζρεδόλ κεδεληθή βάζε. Απηφ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ηφζν ε 

γεληθή δηάξζξσζε («κνληέιν») ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζν 

θαη ε θαηαζθεπή ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο είλαη 

απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ πνπ είραλ σο κφλν δεδνκέλν «ηνπο» ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, 

ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο θαη θακία «έηνηκε ιχζε» 

έλαληη πξνβιεκαηηζκψλ, φπσο: α) «πψο κπνξεί λα δηαξζξσζεί έλα απνηειεζκαηηθφ 

κνληέιν επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, βάζεη ηνπ 

                                                 
14

Βι. Τπνθεθάιαην 1.8 ζην «Κεθάιαην Πξψην: Σν πξφβιεκα». Οη πεξηνξηζκνί απηνί 

επαλαζπδεηνχληαη, άκεζα ή έκκεζα, θαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο θαη ζην πέκπην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. 
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δεδνκέλνπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο έξεπλαο» θαη β) «πνηα/εο δνθηκαζία/εο 

κπνξεί λα αμηνινγήζεη/νπλ κε έγθπξν θαη αμηφπηζην ηξφπν ηε γισζζηθή επάξθεηα 

ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο;»
15

.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, γη’ απηφ 

θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπζαλ γηα: α) ηελ επηινγή ή/θαη ηελ 

εθπφλεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη β) ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωο εθ ηνχηνπ: α) 

πεξηγξάθνληαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζην πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα θαη β) θσδηθνπνηείηαη (ή 

«κνληεινπνηείηαη», ππφ ζπγθεθξηκέλεο, βέβαηα, πξνυπνζέζεηο) ν ηξφπνο πνπ ην 

πξφγξακκα απηφ δηαξζξψζεθε, γεληθά, γηα λα απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε 

βησζηκφηεηα (θαη απνηειεζκαηηθφηεηα). Ζ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο, έηζη, δειψλεη 

θαη ηελ πξψηε πξνζπάζεηα κνξθνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

3.4.2.1   Δπηινγή ή/θαη εθπόλεζε ηνπ πεηξακαηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ       

Όπσο ζρνιηάζηεθε εθηελψο (βι. πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο), ην πιηθφ 

δηδαζθαιίαο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο όθεηιε, εθ πξννηκίνπ, λα θαιχςεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, όθεηιε λα 

επηιεγεί (φζνλ αθνξά ηα θείκελα) θαη λα εθπνλεζεί (ζε ζρέζε κε ηηο αζθήζεηο) κε 

ηξφπν πνπ λα δηδάζθνληαη, κέζσ επηθνηλσληαθψλ-θεηκελνθεληξηθψλ πξαθηηθψλ, ηα 

γισζζηθά θαηλφκελα ζηα νπνία ζα επηθεληξσλφηαλ θαη ε ζπλήζεο (παξαδνζηαθή) 

γξακκαηηθή, θαη, ελ γέλεη, γισζζηθή δηδαζθαιία. Γηαδνρηθά, φθεηιε λα εζηηάζεη ζηηο 

γισζζηθέο επηινγέο (ή ζηηο γξακκαηηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο) νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνπλ ηα θείκελα (θεηκεληθνχο ηχπνπο) πνπ ηειηθά επηιέρζεθαλ γηα λα 

ζπζηήζνπλ ην δηδαθηηθό κέζν πινπνίεζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (ζπλνδεπφκελα, βέβαηα, απφ θαηάιιειεο θαη ζπκβαηέο, κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αζθήζεηο).  

Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη ηξεηο παξαπάλσ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο, 

εθηφο απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσληαθή-

                                                 
15

Σν γεγνλφο απηφ, βέβαηα, δπζρέξαηλε πεξηζζφηεξν ην ήδε «δχζθνιν» έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ (θαη ηεο 

νξγάλσζεο) ηεο έξεπλαο.  
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θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο (θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε ζπζηεκηθή-

ιεηηνπξγηθή παηδαγσγηθή γισζζνινγία ή ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ κε 

βάζε ηα θεηκεληθά είδε): 

 «Απνθσδηθνπνηήζεθε» (θαη «θσδηθνπνηήζεθε», δειαδή δηαηάρζεθε εθ λένπ, 

φπσο επεμεγείηαη παξαθάησ) ε δηδαθηέα χιε ηνπ βηβιίνπ «Ζ Γιψζζα κνπ γηα 

ηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ, 1, Βηβιίν Μαζεηή», ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ Βηβιίνπ ηνπ Γαζθάινπ (Πεγή: Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο/Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

1986
α
 θαη 1986

β
, αληίζηνηρα). 

 Μειεηήζεθε ην «Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο ζηηο ηάμεηο Γ΄ θαη 

Γ΄» πνπ πεξηέρεηαη ζηα «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ/Νενειιεληθή Γιψζζα» (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1985) θαη ην 

«Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν» 

[Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1999
β
 (βι. «Γξακκαηηθή Γ΄ - η΄ Γεκνηηθνχ»)

16
].  

 Μειεηήζεθαλ, επίζεο: α) ζχγρξνλεο γξακκαηηθέο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο 

[πέξα απφ ηηο ζρνιηθέο γξακκαηηθέο ησλ Μ. Σξηαληαθπιιίδε θαη Υξ. 

Σζνιάθε, βι. Πεγέο: Tξηαληαθπιιίδεο (1976) θαη Σζνιάθεο (1979), 

αληίζηνηρα], φπσο ησλ Πεηξνχληα (1984), Mackridge (1990), Tζνπαλάθε 

(1994), Kιαίξε & Mπακπηληψηε (1996, 1999, 2001)
17

, Holton, Mackridge & 

Φηιηππάθε-Warburton (1999)
18

, β) μελφγισζζεο γξακκαηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηελ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, φπσο ησλ 

                                                 
16

Βι. ζρεηηθά (θχξηα) παξαδνρή έξεπλαο, ζην «Κεθάιαην Πξψην: To πξφβιεκα», Τπνθεθάιαην 1.10.  

 
17

Βι. θαη Kιαίξεο & Mπακπηληψηεο (2004, 2005). 

18
Οη γξακκαηηθέο απηέο, αλ θαη δελ είλαη «παηδαγσγηθέο» είλαη ρξήζηκεο φρη κφλν γηα ηε γισζζνινγηθή 

έξεπλα αιιά θαη γηα ην επξχ αλαγλσζηηθφ θνηλφ (π.ρ. δηδάζθνληεο, δηδαζθνκέλνπο). Θεσξνχληαη φιεο 

ζχγρξνλεο, παξ’ φιν πνπ ε θαζεκία έρεη ηε δηθφ ηεο ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Γξακκαηηθή ηνπ Πεηξνχληα αθνινπζεί κία (πξψηκε) γελεηηθή πξνζέγγηζε, ρσξίο, 

σζηφζν, λα πεξηνξίδεηαη ζε απηή, ε Γξακκαηηθή ησλ Holton, Mackridge & Φηιηππάθε-Warburton ηε 

γελεηηθή γξακκαηηθή, παξάιιεια κε  ηελ παξαδνζηαθή αλάιπζε, ελψ ε Γξακκαηηθή ησλ Κιαίξε & 

Μπακπηληψηε δειψλεη ξεηά φηη αθνινπζεί, κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν, ηε δνκνιεηηνπξγηθή θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Ωζηφζν, πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθέο 

δηαθσλνχλ σο πξνο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηε κέζνδν πεξηγξαθήο ηεο γιψζζαο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο 

θνηλήο λενειιεληθήο.  
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Leech & Svartvik (1975), Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik (1985), 

Ζalliday (1985
α
) θαη Sinclair (1998), γ) ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε 

γιψζζα φπσο θαη ζρνιηθά γισζζηθά εγρεηξίδηα γηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (θαη ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ εηδηθφηεξα), ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε 

ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο, θπξίσο, 

θαη ηεο γαιιηθήο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη δ) βηβιία αλαθνξάο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο, βάζεη ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο [βι. 

ελδεηθηηθά Knapp & Watkins (1994, 2005)]
19

. 

 Αληειιάγεζαλ, ζε νξγαλσκέλε βάζε, απφςεηο κε άηνκα («κέιε ηεο νκάδαο 

ζπλεξγαηψλ» ηεο εξεπλήηξηαο) πνπ έρνπλ εηδηθεπηεί ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο [θαζέλα απφ ηα νπνία ζπλέβαιε ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ππφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή 

(ζαθψο γισζζνινγηθή, ακηγψο γισζζνδηδαθηηθή, παηδαγσγηθή θ.ν.θ.)]
20

, ελψ 

ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε Ά. Ηνξδαλίδνπ, σο επηβιέπνπζα 

ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Δμίζνπ πνιχηηκε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (ησλ δαζθάισλ, δειαδή, 

ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ), αιιά θαη ησλ 

δηεπζπληψλ, ησλ επηζεσξεηψλ (θαη άιισλ), πνπ «ελεπιάθεζαλ» κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε απηή [κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πεξηζηαζηαθνχ, έζησ, 

εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή ή ηνπ «θξηηηθνχ θίινπ» («critical friend»)]
21

, νη 

εηζεγήζεηο ή/θαη θξίζεηο ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή θαη 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηνπ πεηξάκαηνο. 
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Ζ ηδηφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο σο κέινπο ηεο Οκάδαο Καηαξηηζκνχ θαη Γηαηχπσζεο Δζληθψλ Δπηπέδσλ 

γηα ηε Γιψζζα ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, ηε ρξνληθή πεξίνδν 1999-2003, ε νπνία θαη «ππέβαιε» ηελ 

αλάγθε γηα κειέηε πνηθίισλ πεγψλ (εζληθψλ επηπέδσλ, πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ άιισλ ρσξψλ, επξσπατθψλ θαη κε) ήηαλ ηδηαίηεξα εληζρπηηθή πξνο ην ζθνπφ απηφ. 

 
20

Βι. νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηα άηνκα απηά ζηηο «Δπραξηζηίεο». 

21
Ο «θξηηηθφο θίινο», ζχκθσλα κε ζρεηηθέο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, είλαη «έλα έκπηζην 

πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο, εμεηάδεη έλα πξφβιεκα απφ πνηθίιεο νπηηθέο θαη 

θξίλεη θηιηθά ην έξγνπ θάπνηνπ άιινπ [βι. Costa & Kallick (1993, ζ. 50)]. Ο θξηηηθόο θίινο αθηεξώλεη 

ρξόλν γηα λα θαηαλνήζεη πιήξσο ην ζπγθείκελν εληόο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, 

ηνπο ππό έκθαζε ζηόρνπο θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηά ηνπ θαη ζπλεγνξεί ππέξ ηεο επηηπρίαο 

ηνπ. Όπσο ν West (2000) επεμεγεί παξαζηαηηθά, ν ξόινο ηνπ θξηηηθνύ θίινπ είλαη λα παξαηεξεί «ηη 

ζπκβαίλεη εληόο θαη ηη αληαλαθιάηαη έμσζελ» [«(doing) observations on the inside, reflections on the 

outside»), γη’ απηό θαη είλαη, ζπλήζσο, ζεηηθόο θαη παξαγσγηθόο, ζπκβάιινληαο, γεληθόηεξα, ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο (βι. επίζεο McDonald, 1998
. 

Myers & 

Richardson, 2001
. 
Swaffield, 2002).  
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Ο «πνιπζπιιεθηηθφο» ηξφπνο πνπ δηέπεη ηελ επηινγή ή/θαη εθπφλεζε ηνπ ελ 

ιφγσ πιηθνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνπνηήζεθαλ πνηθίιεο ηδέεο γηα δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθή, ζπλαξηήζεη ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο ή/θαη ηνπ είδνπο θεηκέλνπ, 

πξνζδηνξίδεη θαη ηελ αξρηθή εγθπξφηεηα «κνξθνπνίεζήο» ηνπ, ε νπνία θαη θαίλεηαη 

φηη πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαθάησ ινγηθήο: 

 

 

 

 

 

Κχξηα γξακκαηηθή ζεσξία (ζεσξεηηθφ πξφηππν) 

 Δπηθνηλσληαθή-Κεηκελνθεληξηθή (ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή) Γξακκαηηθή  

 

πκπιεξσκαηηθέο γξακκαηηθέο ζεσξίεο 

 Γνκνιεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή 

 Γεληθή-Μεηαζρεκαηηζηηθή Γξακκαηηθή 

 Γξακκαηηθή ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ (Παξαδνζηαθή Γξακκαηηθή) 

 

Αληηθείκελν/α ζπνπδήο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο  

 Ηδηαίηεξα  ραξαθηεξηζηηθά (ζπγρξνληθά θαη δηαρξνληθά) ηεο θνηλήο λενειιεληθήο 

γιψζζαο 

 Κεηκεληθνί ηχπνη  απφ έλα (ινγηθφ) θάζκα πνηθηιίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θππξηαθήο 

δηαιέθηνπ 

 Δίδε θεηκέλνπ (αθήγεζε, πεξηγξαθή, νδεγίεο/επηρεηξεκαηνινγία θαη «κείμεηο» ηνπο) 

 Δπηθνηλσληαθέο-θνηλσληθέο θαη θεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο 

 Οξγάλσζε ιφγνπ 

 Ύθνο 

 Μνξθνζπληαθηηθέο δνκέο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξζνγξαθηθήο πιεπξάο αληίζηνηρσλ 

θαηλνκέλσλ) 

 Λεμηιφγην – Δηπκνινγηθφ – εκαζηνινγία 

 Φσλνινγία 

 

Βαζηθφ επίπεδν δηδαζθαιίαο: Γξακκαηηθή Δπηθνηλσλίαο / Κεηκέλνπ 

 Πξνζαξκνγή δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ιφγνπ ζε δεδνκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο  

- Λύζε πξνβιεκάησλ γισζζηθήο ρξήζεο, βάζεη ησλ παξακέηξσλ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ  ή/θαη ησλ ζπκβάζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θεηκέλνπ  

- Δπηινγή θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ ύθνπο, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

- Δπηινγή θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θεηκέλνπ, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

 πλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα θεηκέλνπ 
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 Υξήζε «κεηαγιψζζαο θεηκεληθψλ εηδψλ»/Αλάπηπμε θξηηηθήο κεηαγιώζζαο 

 

Τπνζηεξηθηηθφ επίπεδν δηδαζθαιίαο: Γξακκαηηθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο (ηεο πξφηαζεο θαη 

ηεο ιέμεο) 

 Παξαγσγή, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο πξφηαζεο (κελχκαηνο) σο κνλάδαο 

επηθνηλσλίαο 

 Λεηηνπξγία ζπληαθηηθψλ ζηνηρείσλ, κεξψλ ηνπ ιφγνπ, γξακκαηηθψλ ηχπσλ, ζπκβαηηθψλ 

γισζζηθψλ/νξζνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (εληφο πξφηαζεο θαη κεκνλσκέλα) 

 Υξήζε ηεο/σλ θαηάιιειεο/σλ ιέμεο/εσλ ζην θείκελν (ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν χθνπο 

θαη δεδνκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο) 

 Υξήζε ηεο απαξαίηεηεο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (φξσλ,  θαλφλσλ) 

3.4.2.2   Πεξηγξαθή πεηξακαηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

Αλαιπηηθά κηιψληαο, ην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ κνξθνπνηήζεθε έηζη 

ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε, ππφ δηδαζθαιία, βαζηθή [ή «ειάρηζηε», ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, βι. Bygate, Tonkyn & Williams 

(1994)] γξακκαηηθή χιε, κε ζαθή ζηνηρεία δηεύξπλζεο. Ζ «ζπλ-δηδαζθαιία» 

γξακκαηηθήο ηεο δνκήο θαη γξακκαηηθήο ησλ επηθνηλσληαθώλ ιεηηνπξγηώλ, θαζψο θαη 

ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θεηκέλνπ, απνηέιεζε δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, ην νπνίν επηζηξαηεχηεθε γηα ηε ζπνπδή ζπγθεθξηκέλσλ κνξθνζπληαθηηθψλ 

δνκψλ, γξακκαηηθψλ ηχπσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ησλ 

νξζνγξαθηθψλ (γξακκαηηθψλ κνξθεκάησλ θαη πξνθαηαιεθηηθψλ ελδείμεσλ). Ζ 

ζπλδηδαζθαιία απηή, επνκέλσο, θηλήζεθε γχξσ απφ ην πώο ιεηηνπξγεί ε γξακκαηηθή 

ζηελ «απζεληηθή» ή θεηκεληθή επηθνηλσλία θαη πνηνη κπνξεί λα είλαη νη πξαθηηθνί 

ηξφπνη επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζήο ηεο.  

ην πιαίζην κίαο αδξνκεξνύο πεξηγξαθήο ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

ζπλππνινγίδνληαη: α) ε δηδαζθαιία (νξγάλσζε, ζπζηεκαηνπνίεζε θαη 

επνπηηθνπνίεζε) ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο
22

 θαη β) ε πξνζπάζεηα γηα 

                                                 
22

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο χιεο έγηλε κε ηε ρξήζε, απφ ηε δηδάζθνπζα θαη 

ηνπο δηδαζθνκέλνπο, ηεο πθηζηάκελεο (παξαδνζηαθήο) γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (φξσλ, νλνκαζηψλ 

θηι.). Σν γεγνλφο απηφ, βέβαηα, νθείιεηαη ζηα, ππφ ηζρχ, δεδνκέλα γηα ην ζέκα απηφ, φρη κφλν ζην δηθφ 

καο εθπαηδεπηηθφ ρψξν, αιιά θαη επξχηεξα (βι. ζρεηηθά «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο», Τπνθεθάιαην 2.8 θαη, εηδηθφηεξα, ηελ Τπνζεκείσζε 202). Αμίδεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί 

φηη ε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο δελ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζε 

ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε θξηηηθήο κεηαγιψζζαο ζηνπο θαη από ηνπο δηδαζθνκέλνπο-

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, αληίζηνηρα, «γηα λα κηινχλ, αιιά θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

ηελ πνιηηηζκηθή δχλακε [...] ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ» 

[(Σζίγθνπ & Ννχηζνπ (2006)]. Σν γεγνλφο απηφ ηεθκεξηψλεηαη κέζα θαη απφ κία ππό εμέιημε 

παξνπζίαζε «ληνθνπκέλησλ» απφ ηελ έξεπλα. Βι. .θαη «Κεθάιαην Σέηαξην: Aλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο».  
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πνιπδηάζηαηε θάιπςε ησλ γισζζηθψλ ηνκέσλ (ή επηπέδσλ) ηεο 

ζεκαζηνινγίαο/πξαγκαηνινγίαο, ηεο θσλνινγίαο, ηνπ ιεμηινγίνπ/εηπκνινγηθνχ θηι. 

Mία ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

πξαγκαηεχεηαη παξάγνληεο φπσο είλαη: α) ε πνηόηεηα ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ 

(είδνο ή/θαη ηχπνο θεηκέλνπ), β) ην πεξηερόκελν αιιά θαη ε δηάηαμε ηεο δηδαθηέαο 

γξακκαηηθήο χιεο, θαζψο επηδηψθεηαη ε ζπλεξγία ηεο δπλακηθήο ησλ ππφ δηδαζθαιία 

γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ (κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, ζχληαμεο, ιεμηινγίνπ, 

ζηίμεο, νξγάλσζεο ιφγνπ, χθνπο θηι.) κε ηε δύλακε ησλ πνηθηιηψλ γιψζζαο, 

επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ, γ) ν ηύπνο ησλ αζθήζεσλ (ή εξγαζηψλ) πνπ πιαηζηψλνπλ 

ηα δηδαζθφκελα θείκελα θαη δ) ε ρξεζηηθφηεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα νπνηνπδήπνηε 

άιινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζρεηηθφ κε ην θχξην ή πξσηνγελέο πιηθφ. 

Ζ γξακκαηηθή, ινηπφλ, πνπ δηδάρζεθε ζπληζηνχζε, θαηαξρήλ, έλα ζύλνιν 

επηθνηλσληαθώλ-θεηκελνθεληξηθώλ αληη-πξνηάζεσλ (έλαληη ησλ αδηαθνξνπνίεησλ
23

 

πξνηάζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο), ην νπνίν ήηαλ βαζηζκέλν ζε 

δηάθνξα (θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο) γισζζηθά ή/θαη θαηαζηαζηαθά επίπεδα θαη 

θείκελα (αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, θαζνδεγεηηθά/επηρεηξεκαηνινγηθά θηι.). 

Πεξαηηέξσ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ην ζχλνιν απηφ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλαδηάηαμε ησλ ήδε θαζνξηζκέλσλ, πξνο δηδαζθαιία, γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, έηζη 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλεμέηαζε, ε ιεηηνπξγηθή δηαπινθή θαη ε αλάπηπμε 

ζπζηεκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο 

γιψζζαο, ηα νπνία ζπιιεηηνπξγνχλ ζηελ επηθνηλσλία ή/θαη ζην θείκελν.  

Έηζη, ην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ θαηαλεκήζεθε, ζην ζχλνιφ ηνπ, ζε 

δεθαηέζζεξα (14) ρέδηα Δξγαζίαο
24

 [πνπ αθνξνχζαλ ζεκαληηθέο, γηα ην 

                                                 
23

Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο: 

«παξαδνζηαθέο», «πθηζηάκελεο», «ζπλήζεηο» ή θαη πξνηάζεηο πνπ, θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο, 

ζπληζηνχλ «αθαηέξγαζην, αλνξγάλσην ή εθθπιηζκέλν πξντφλ ηεο φπνηαο ζχγρξνλεο 

γισζζνδηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο». 

 
24

Σα ζπγθεθξηκέλα «ρέδηα Δξγαζίαο» δελ παξαπέκπνπλ άκεζα, ηνπιάρηζηνλ, ζηα δηαζεκαηηθά 

«ζρέδηα εξγαζίαο» («projects»). Έλαο ιεηηνπξγηθφο (εηδηθφο) νξηζκφο ηεο έλλνηαο «ζρέδηα εξγαζίαο», 

ράξηλ ηεο δηαηξηβήο απηήο, είλαη φηη πξφθεηηαη γηα δηδαθηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο δηαζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, σο εμήο: ην πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη κίαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πνπ πξνεγείηαη ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο κίαο άιιεο πνπ, ζπλήζσο, έπεηαη. Ζ κεηαμχ, ησλ «ρεδίσλ Δξγαζίαο», 

δηαζχλδεζε είλαη εκθαλήο ζηα ππφ δηδαζθαιία θείκελα θαη ηηο δνκέο ηνπο, ηε δηδαθηέα γξακκαηηθή 

(χιε) θαη ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ζε κηθξνεπίπεδν (επίπεδν έθαζηνπ «ρεδίνπ Δξγαζίαο») 

φζν θαη ζε καθξνεπίπεδν (επίπεδν ζπλφινπ «ρεδίσλ Δξγαζίαο»).  
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δηδαζθόκελν, ελφηεηεο («ζέκαηα ή πξνβιήκαηα»)], ηα νπνία «δηεθπεξαηψζεθαλ» 

κέζσ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, «ιεθηηθνπνηεκέλσλ» κε κνλνηξνπηθά ή 

πνιπηξνπηθά θείκελα, έθαζην απφ ηα νπνία δηαθξηλφηαλ γηα (ηα) ηδηαίηεξα γισζζηθά 

(ιεμηθνγξακκαηηθά) ζηνηρεία (ηνπ). ην πιαίζην, δειαδή, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρεδίσλ Δξγαζίαο, ηα παηδηά δηδάρζεθαλ αθεγεκαηηθά θείκελα (π.ρ. βησκαηηθή 

αλαδηήγεζε, κχζν, παξακχζη θ.ά.), πεξηγξαθηθά θείκελα (π.ρ. αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή, εηδεζηνγξαθηθή πεξηγξαθή, πεξηγξαθή δψνπ, πεξηγξαθή ηνπίνπ, 

δηαδηθαζηηθή πεξηγξαθή θ.ά.) θαη κε αθεγεκαηηθά θείκελα (δηαθεκίζεηο, νδεγίεο 

παξαζθεπήο/ζπληαγέο, πξνζθιήζεηο, επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα, θνηλσληθά θείκελα 

θ.ά.)
25

. Αξθεηά απφ ηα θείκελα ζπληζηνχζαλ κείμεηο αθεγεκαηηθνχ, πεξηγξαθηθνχ, 

εθθξαζηηθνχ ιφγνπ θαη κε αθεγεκαηηθνχ/θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Τπφ ην πξίζκα 

απηφ, ην ινγνηερληθφ θείκελν (σο βησκαηηθφο ιφγνο) ηέζεθε ζηελ ππεξεζία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο (γηα παξάδεηγκα, 

πεξηγξαθή, αθήγεζε θαη νδεγίεο δηδάρζεθαλ κέζσ ινγνηερληθψλ απνζπαζκάησλ).  

Σα θείκελα (θεηκεληθνί ηχπνη)
26

 ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα (θαη πηπρέο) ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ή/θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ: α) πξνθαινχζαλ ην (γεληθφ) 

ελδηαθέξνλ (ιφγσ θαη ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο ηνπο), β) δηεπθφιπλαλ ην ζαθή, 

άκεζν, ζπζηεκηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ζπζρεηηζκφ ηεο γιψζζαο, άξα θαη ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κε ην ζπγθείκελν θαη γ) θαηεχζπλαλ πξνο ηελ 

                                                 
25

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζην ζώκα ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πεξηιήθζεθαλ, εθηφο απφ 

θείκελα ζε έληππε κνξθή, θαη θείκελα φπσο: ξαδηνθσληθή ή ηειενπηηθή δηαθήκηζε, ερνγξαθεκέλα 

(πξνθνξηθά) θείκελα θηι. Δπίζεο, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη δηαηεξήζεθε, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 

ε απζεληηθφηεηά ηνπ πιηθνχ απηνχ (κε ηε βνήζεηα, ελλνείηαη, κέζσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, φπσο 

είλαη ην δηαθαλνζθφπην, ν βηληενπξνβνιέαο, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ε ηειεφξαζε, ην 

ξαδηφθσλν, ην ξαδηνθαζεηφθσλν). Ζ πνηθηινκνξθία, εηδηθά, ησλ θεηκέλσλ δίλεη ην ζηίγκα ηεο 

εθαξκνγήο κίαο αλνηθηήο πεηξακαηηθήο γισζζνδηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζεκείν αλαθνξάο, φπσο 

επηζεκάλζεθε επαλεηιεκκέλα, κία δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο. Τα πνιπηξνπηθά θείκελα, φπσο 

θαη ηα γισζζηθά κνλνηξνπηθά θείκελα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, 

δηαζπλδέζεθαλ κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ζηελ νπνία εληάζζνληαη, θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηεο, επηηειψληαο ιεηηνπξγίεο αλαπαξαζηαηηθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη θεηκεληθέο (Halliday & 

Hasan, 1985). Ωζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη επθηαία ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζψκαηνο πεηξακαηηθνχ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, νξγαλσκέλνπ ζε θεηκεληθά είδε, φπνπ λα εηζρσξεί θαη ην ζέκα (ζεκαηηθή ελφηεηα),  

αληί ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπνπ λα εηζρσξεί ην θεηκεληθφ είδνο. Σν ζψκα ηνπ παξφληνο πεηξακαηηθνχ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, φκσο, ζπληζηά θπζηθή απφξξνηα ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αλαιχζεθαλ ζην ζρεηηθφ 

ππνθεθάιαην ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Ο πξνβιεκαηηζκφο, βέβαηα, πνπ εγείξεηαη, παξά ηε κε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ «επθηαίνπ», παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γη’ απηφ θαη επαλέξρεηαη γηα 

ζπδήηεζε (θαη ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο-«ιχζεο») ζην «Κεθάιαην Πέκπην: Δξκελεία 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο». 

 
26

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηαηξηβή απηή αζρνιείηαη κε ηελ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή,  

ε αλαθνξά ζε «θεηκεληθνχο ηχπνπο» είλαη αλακελφκελε (ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθήο έλλνηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο). 
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απνηειεζκαηηθή φζν θαη παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ, ππφ δηδαζθαιία, 

ιεμηθνγξακκαηηθνχ πιηθνχ, ζχκθσλα κε δεδνκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο ή 

δεδνκέλν θεηκεληθφ ηχπν
27

.  

Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν (γξακκαηηθή χιε) ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, νη αφξηζηεο αλησλπκίεο, γηα παξάδεηγκα, δηδάρζεθαλ βάζεη ηνπ πώο ε 

ζπγθεθξηκέλε γξακκαηηθή εμππεξεηεί ην κχζν (σο είδνο θεηκέλνπ), θαη άιινπο 

ζρεηηθνχο θεηκεληθνχο ηχπνπο, αληί κέζσ ελφο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ (θαη θνηλσληθψο 

απξνζδηφξηζηνπ) θεηκέλνπ πνπ, ιφγσ ελφο ηερλεηά απμεκέλνπ βαζκνχ ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο θαη ρξήζεο αφξηζησλ αλησλπκηψλ, ππνρξενύηαη λα εμππεξεηήζεη ηε 

γξακκαηηθή απηή. Όπσο ηεθκεξηψλεηαη θαη αθνινχζσο, ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ 

πεηξάκαηνο πεξηείρε δηεπξπκέλεο κνξθήο γξακκαηηθή
28

 (βάζεη επηθνηλσληαθνχ-

θεηκεληθνχ πιαζίνπ) πνπ: α) πιεξνχζε ην θξηηήξην ηεο παηδαγσγηθήο θαηαιιειόηεηαο, 

γηα παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (θηιηθή µνξθή, ειθπζηηθή εηθνλνγξάθεζε, δηαζεκαηηθή 

πξφζεζε θ.ά.) θαη β) ζηεξηδφηαλ ζηελ θαηαιιειόηεηα ησλ γισζζηθώλ επηινγώλ, γηα 

ζθνπνχο επηθνηλσλίαο, γεληθά, θαη θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο, εηδηθφηεξα.  

ε ζρέζε κε ηε δηάηαμε ή, κάιινλ, κε ηελ αλαδηάηαμε ηεο γξακκαηηθήο χιεο 

ε νπνία πεξηιήθζεθε ζην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη ην 

                                                 

27
Αζθαιψο, πέξα απφ ηε γισζζνδηδαθηηθή αμία ηνπο, ηα θείκελα πνπ δηδάρζεθαλ πιεξνχζαλ ηα 

απαξαίηεηα παηδαγσγηθά θξηηήξηα φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

ειηαθηαθφ/γλσζηηθφ επίπεδν, ηηο γισζζηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο (βι. ζρεηηθά θαη θπξίσο θείκελν). 

28
Όπσο, επίζεο, δηαπηζηψλεηαη, απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππφ δηδαζθαιία 

γξακκαηηθή, ε δηεχξπλζε απηή πξνθχπηεη κέζα απφ επεθηάζεηο ηεο κνξθήο: α) «δηδάζθσ ζπκθσλία 

φξσλ πξφηαζεο, εληθφ αξηζκφ, πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη πιεζπληηθό επγελείαο ζπλαξηήζεη ζπγθείκελνπ θαη 

θεηκέλνπ», β) «δηδάζθσ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε θαη πεξηζηάζεηο/πεξηπηώζεηο (θεηκεληθήο) 

επηθνηλσλίαο, όπνπ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξννπηηθήο ηνπ κελύκαηνο (θαη ε κεηαβνιή ηεο δηάζεζεο ηνπ 

ξήκαηνο) δε γίλεηαη πάληα κε ηελ αιιαγή ηεο θσλήο (νπόηε ην ξήκα ζε –σ, κεηαηξέπεηαη ζην αληίζηνηρν 

ξήκα ζε –καη), γηαηί ππάξρνπλ ξήκαηα κε δύν ζπληάμεηο, ρσξίο αιιαγή θσλήο, ξήκαηα πνπ ζηελ αιιαγή 

ηεο ζύληαμεο αληηθαζίζηαληαη,, ελώ κπνξεί λα «επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηεο  απξόζσπεο ζύληαμεο», γ) 

«δηδάζθσ εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο (θαηαθαηηθέο θαη αξλεηηθέο), ην εξσηεκαηηθφ, θαηαθαηηθέο-

αξλεηηθέο απαληήζεηο, ηα επηξξήκαηα ‘λαη’ θαη ‘φρη’ θαη δήισζε άξλεζεο ρσξίο ηε ρξήζε αξλεηηθήο 

πξόηαζεο (κε θαηάθαζε), όπσο θαη δήισζε θαηάθαζεο κε ηε ρξήζε αξλεηηθήο πξόηαζεο» θηι. (βι. φπνπ 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηα ρέδηα Δξγαζίαο 2, 7 θαη 8, ζην θπξίσο κέξνο ηεο δηαηξηβήο ή/θαη ζηα 

Παξαξηήκαηα). Ζ κνξθή ηεο ζπγεθξηκέλεο δηεχξπλζεο, δειαδή, κπνξεί λα εξκελεπζεί σο επέθηαζε (ή 

άλνηγκα) πξνο ηελ/ηηο επηθνηλσληαθή/έο ή θεηκεληθή/έο ιεηηνπξγία/εο ησλ δηδαθηέσλ γξακκαηηθψλ 

δνκψλ, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξνβεί ν δηδαζθφκελνο, εθόζνλ, βέβαηα, ε «θύζε» ηνπ δηδαθηένπ ην επηηξέπεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρνπλ γξακκαηηθέο κνξθέο νη νπνίεο, εμ αληηθεηκέλνπ, δελ ηίζεληαη ππφ νπνηνδήπνηε 

επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαθηηθή ζπλζήθε, φπσο είλαη ηα θιηηηθά ζρήκαηα ξήκαηνο, ηα 

θιηηηθά ζρήκαηα πησηηθψλ (νπζηαζηηθνχ, επηζέηνπ, αλησλπκίαο θηι.). 
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νξηζηηθφ άξζξν δηδάρζεθε αθνινπζνχκελν από θαη ζπλδπαζηηθά κε ην αφξηζην 

άξζξν, νη αφξηζηεο αλησλπκίεο δηδάρζεθαλ παξάιιεια κε ην αφξηζην άξζξν, νη 

πξνζσπηθέο αλησλπκίεο ζε ζπλδπαζκφ ή/θαη αληηπαξαβνιή κε ηηο αφξηζηεο 

αλησλπκίεο θ.ν.θ.. Ζ αλαδηάηαμε απηή, φπσο ζπλνπηηθά πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, 

εθιήθζεθε απφ ηελ αξρή σο έλα «πιαίζην γισζζνδηδαθηηθήο ζηήξημεο», έηζη ψζηε, 

κέζσ ηνπ παξαιιειηζκνχ ή ηεο ζχγθξηζεο ησλ ππφ δηδαζθαιία δηαθφξσλ θεηκέλσλ 

(θεηκεληθψλ ηχπσλ) θαη ησλ δνκψλ ηνπο, λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζηάζεο έλαληη ηεο εθάζηνηε επηθνηλσληαθήο/θεηκεληθήο δνκήο αιιά θαη ε κεηαμχ 

ηνπο δηάθξηζε
29

. Δκβαζχλνληαο πεξηζζφηεξν ζην, απνιχησο ζρεηηθφ κε ηε δηάηαμε 

ηεο γξακκαηηθήο χιεο, ζέκα ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο αιιά θαη ηεξάξρεζεο ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ην είδνο θεηκέλνπ, 

νδεγείηαη θαλείο ζηνλ επξχηεξν πξνβιεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο «ηεξαξρεκέλεο 

θεηκελνηαμηλνκίαο», γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

γισζζηθήο αγσγήο, ελ γέλεη. 

Παξαηίζεηαη, ζηε ζπλέρεηα, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαπάλσ 

πξνιεγνκέλσλ, ν Πίλαθαο 7, ν νπνίνο δειψλεη ηελ πνηόηεηα ησλ βαζηθώλ θεηκέλσλ 

πνπ επηιέρζεθαλ γηα δηδαζθαιία θαη ηελ αλαδηαηαγκέλε, ζε ζχγθξηζε κε κία ζπλήζε 

(κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ρξήζεο ηεο ζεηξάο βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα 

                                                 
29

Ζ επηινγή ηεο «αλαδηαηαγκέλεο γξακκαηηθήο χιεο» ζηεξίδεηαη ζε γισζζνδηδαθηηθά θξηηήξηα θαη 

εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ θξηηήξηα γλσζηηθήο θχζεσο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα απηά, νη βαζηθέο-ππξεληθέο γλψζεηο πξέπεη λα δνκνχληαη 

ζπλαξηήζεη ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη λα απνηεινχλ, εμ νξηζκνχ, ηε βάζε ή ηνλ ππξήλα γηα 

ηε κεηαζρεκαηηζηηθή γλψζε (βι. Biggs, 1995
. 

Schnotz, Vosniadou & Carretero, 1999
.
 Tomlinson, 

1995
.
 Vosniadou, 1994). Δπνκέλσο, ηα ππφ δηδαζθαιία γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη, επξχηεξα, νη δνκέο 

ησλ ππφ δηδαζθαιία θεηκέλσλ, πξέπεη λα ηεξαξρνχληαη κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη ηα ηξία 

επίπεδα γλψζεσλ [(α) επίπεδν πξναπαηηνχκελεο γλψζεο, β) επίπεδν βαζηθήο/ππξεληθήο γλψζεο, θαη γ) 

επίπεδν κεηαζρεκαηηζηηθήο γλψζεο]. Ζ ζπζηεκηθφηεηα, ε ακνηβαηφηεηα, ε ζπλάθεηα, ε δηαπινθή θηι. 

ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαη ησλ δνκψλ ελφο θεηκέλνπ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ θξηηήξην/α 

«ηεξαξρεκέλεο γξακκαηηθήο θεηκελνδηδαζθαιίαο». πλήζσο, βέβαηα, είζηζηαη λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηε δηδαζθαιία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαηλνκέλσλ, βάζεη νξηζκέλσλ πάγησλ 

γξακκαηηθψλ αξρψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο γξακκαηηθήο γεληθφηεηαο θαη ηεο 

επηθνηλσληαθήο ρξεζηκφηεηαο, πξψην δηδάζθεηαη έλα επξύ απφ γξακκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή άπνςε 

γξακκαηηθφ θαηλφκελν θαη έπεηηα έλα πεξηθεξεηαθό γξακκαηηθφ θαηλφκελν. Ζ αξρή, επίζεο, ηεο 

ζεκειηαθήο αμίαο ελφο γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ή γύξσ από ην νπνίν κπνξεί λα 

δηδαρζνχλ άιια γξακκαηηθά ζηνηρεία, δχλαηαη λα θαζνξίζεη ηε γξακκαηηθή νξγάλσζε ηεο γιψζζαο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ, γηα ζθνπνχο δηδαζθαιίαο, ζώκα-ζπζηνηρία γξακκαηηθώλ 

θαηλνκέλσλ. Σν δεηνχκελν ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεύξπλζε ησλ 

αξρψλ ή θξηηεξίσλ απηψλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δηεπξπκέλε κνξθή ηεο γξακκαηηθήο θαη 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, πξνζδηνξίδνληαο, γηα παξάδεηγκα: «πνηεο δνκέο πνηνπ θεηκέλνπ απνηεινχλ, 

δπλεηηθά, ηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεηκέλνπ» θ.ν.θ. 
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κνπ»)
30

 γξακκαηηθή χιε. Σν φιν πεξηερφκελν ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

θαηαλέκεηαη αλά ζρέδην εξγαζίαο, κε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη πσο επηδηψθεηαη ε 

δηαζχλδεζε ηεο γξακκαηηθήο ρ (φρη ηεο γξακκαηηθήο ς) κε ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο α ή ην θείκελν α (φρη κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο β ή ην θείκελν 

β)
31

. 

Πίλαθαο 7 

Πεξηερφκελν πεηξακαηηθνχ  δηδαθηηθνχ πιηθνχ (Κείκελα – Γξακκαηηθή)                               

αλά ζρέδην εξγαζίαο 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 1
Ο 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 νπηηθνγξαθεκέλν πιηθφ  

 θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

 ηειενπηηθφ δειηίν εηδήζεσλ 

 πξσηνζέιηδν εθεκεξίδαο (ηίηινη, θύξηα 

είδεζε, δεκνζηνγξαθηθό άξζξν, 

θσηνγξαθία, ιεδάληα) 

 

 πξφηαζε 

 πξνηάζεηο θξίζεσο (θαηαθαηηθέο) 

 φλνκα-ξήκα 

 νλνκαηηθφ ζχλνιν 

 ξεκαηηθφ ζχλνιν 

 ζεηξά φξσλ πξφηαζεο 

 θεθαιαίν-ηειεία 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 2
Ο 32

 

ΚΔΗΜΔΝΑ  ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 πξνζσπηθφ εκεξνιφγην 

 εκεξνιφγην ηάμεο 

 γξαπηέο ζεκεηψζεηο 

 κήλπκα 

 νκηιία 

 ζπκθσλία φξσλ πξφηαζεο 

(ππνθεηκέλνπ-ξήκαηνο θαη 

ππνθεηκέλνπ-θαηεγνξνπκέλνπ) 

 εληθφο αξηζκφο 

 πιεζπληηθφο αξηζκφο  

 πιεζπληηθφο επγελείαο 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 3
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

                                                 
30

Ζ ζχγθξηζε απηή κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ «πίλαθα» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Βηβιίν 

Γαζθάινπ «Νενειιεληθή Γιψζζα, Γ΄ Σάμε» [βι. Πεγέο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1986
β
)], ν νπνίνο πεξηιακβάλεη βαζηθά 

γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη δηάξζξσζε ελνηήησλ ηνπ αληίζηνηρνπ Βηβιίνπ Μαζεηή [βι. Πεγέο: 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1986
α
)] θαη ηνπ 

Πίλαθα 7. Μία ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ησλ δχν πηλάθσλ αλαδεηθλχεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

(παξσρεκέλνπ ηχπνπ) δηδαζθαιία θεηκέλσλ ράξηλ ηεο γξακκαηηθήο θαη φρη ηε (ζχγρξνλνπ ηχπνπ) 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ράξηλ ησλ θεηκέλσλ. ρεηηθή είλαη ε Τπνζεκείσζε 52 ζην «Κεθάιαην 

Πξψην: Σν πξφβιεκα». 

31
Βι. ζρεηηθά ζρφιηα ζηελ Τπνζεκείσζε 74 ζην «Κεθάιαην Πξψην: To πξφβιεκα». Ζ δηαζχλδεζε 

απηή, βέβαηα, είλαη εκθαλήο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε 

νπνία απνηειεί αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ ζηε ζπλέρεηα θαη πεξηέρεη ιεπηνκεξή ελδεηθηηθή αλάπηπμε 

ελφο απφ ηα δεθαηέζζεξα ρέδηα Δξγαζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ Πίλαθα 7 πεξηιακβάλνληαη 

θείκελα πνπ εγγξάθνληαη ζε ή εγγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλν/ε ζπγθείκελν ή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, 

γεγνλφο ην νπνίν, βέβαηα, παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη φρη κφλν «επί ράξηνπ» αιιά θαη θαζ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο (πεηξακαηηθήο) δηδαθηηθήο πξάμεο (βι. ηελ ππφ εμέιημε παξνπζίαζε «ληνθνπκέλησλ» ηεο 

έξεπλαο).  

32
Πξφθεηηαη γηα ην (πεηξακαηηθφ) ρέδην Δξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν θαη 

ζπγθεθξηκέλεο επηζεκάλζεηο ηεο Τπνζεκείσζεο 135 ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο». 
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 «κήλπκα» (πξψηε ζειίδα παηδηθνχ 

πεξηνδηθνχ/πεξηγξαθή ηνπίνπ) 

 επηζηεκνληθή πεξηγξαθή δψνπ 

 πξφζθιεζε 

 πηλαθίδεο-ηακπέιεο 

 νπζηαζηηθά (νλφκαηα) 

 νξηζηηθφ άξζξν (ν, ε, ην) 

 ην γξακκαηηθφ γέλνο/θιίζε 

νπζηαζηηθψλ 

 ε ιεηηνπξγία ησλ πηψζεσλ 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 4
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 κνπζηθφ δηαθεκηζηηθφ ζήκα 

 κχζνη Αηζψπνπ 

 άξζξα απφ ηελ Οηθνπκεληθή 

 Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ              

(εηδηθή παηδηθή έθδνζε ) 

 άξζξα-εηδήζεηο απφ εθεκεξίδεο 

 αφξηζην άξζξν (έλαο, κία, έλα). 

 αφξηζηεο αλησλπκίεο (έλαο, κία, 

έλα/θάηη/θάζε/θαλέλαο, θακηά, 

θαλέλα/θάπνηνο, θάπνηα, 

θάπνην/κεξηθνί, κεξηθέο, κεξηθά) 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 5
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 έληππε δηαθήκηζε 

 ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή δηαθήκηζε 

 

 

 πξνζσπηθέο αλησλπκίεο  

              (εγώ, εζύ, απηόο/ή/ό) 

              (σο ππνθείκελα θαη 

              ζηνηρεία δείμεο) 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 6
Ο 33

 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 θππξηαθφ ζθεηο ( γηα αλάγλσζε, 

αθξφαζε, ζέαζε/ρξήζε θππξηαθήο 

δηαιέθηνπ) 

 θππξηαθφο κχζνο 

 ειιεληθή ηειενπηηθή ζεηξά (ρξήζε 

πνληηαθήο δηαιέθηνπ) 

 εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία 

 αζζελείο/θιηηηθέο πξνζσπηθέο 

αλησλπκίεο (αδχλαηνη ηχπνη), σο 

άκεζα αληηθείκελα ζε πηψζε 

αηηηαηηθή 

 αφξηζηεο αλησλπκίεο, σο άκεζα 

αληηθείκελα ζε πηψζε αηηηαηηθή 

 δεηθηηθέο αλησλπκίεο (απηόο, ηνύηνο, 

εθείλνο) σο άκεζα αληηθείκελα  ζε 

πηψζε αηηηαηηθή 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 7
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 νδεγίεο (γεληθά) 

 νδεγίεο παξαζθεπήο (ζπληαγέο) 

 νδεγίεο θαηαζθεπήο, ρξήζεο (...) 

 θαλφλεο παηρληδηψλ 

 θαλνληζκνί 

 κηθξέο αγγειίεο 

 άξζξα-εηδήζεηο 

 ελεξγεηηθή θσλή (ξήκαηα ζε –σ) 

 παζεηηθή θσλή (ξήκαηα ζε –καη) 

 ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε 

 ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο –καη θαη –κε 

 ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο –ηαη θαη –ηε 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 8
Ο 34

 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 έληππα ελεκεξσηηθά θείκελα πνηθίιεο  

ζεκαηνινγίαο 

 πξνγξάκκαηα εθδειψζεσλ/ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα 

 αλαθνηλψζεηο 

 πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ 

 εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο 

(θαηαθαηηθέο-αξλεηηθέο) 

 ην εξσηεκαηηθφ 

 θαηαθαηηθέο θαη αξλεηηθέο 

απαληήζεηο 

 ηα επηξξήκαηα «λαη» θαη «φρη» 

                                                 
33

Πξφθεηηαη γηα ην (πεηξακαηηθφ) ρέδην Δξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν θαη 

ζπγθεθξηκέλεο επηζεκάλζεηο ηεο Τπνζεκείσζεο 220 ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο». 

 
34

Πξφθεηηαη γηα ην (πεηξακαηηθφ) ρέδην Δξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν θαη 

ζπγθεθξηκέλεο επηζεκάλζεηο ηεο Τπνζεκείσζεο 72 ζην «Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο». 
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 δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα (γηα ζέαηξν, 

θηλεκαηνγξάθνο, πνδφζθαηξν...) 

 πξνζθιήζεηο (γελεζιίσλ...) 

 εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ( θφκηθο) 

 ζπλέληεπμε 

 ε παχια ζην δηάινγν 

 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 9
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 επηηξαπέδηα παηρλίδηα γλψζεσλ 

 ηειεπαηρλίδηα γλψζεσλ 

 έληππνη δηαγσληζκνί γλψζεσλ 

 απνζπάζκαηα απφ ζρνιηθά εγρεηξίδηα- 

πεξηνδηθά ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα 

 άξζξα-εηδήζεηο  

 πιεξνθνξηαθφ δειηίν   

 εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο (ηη/πνηνο, 

πνηα, πνην/πόζνο, πόζε, πόζν) 

 ηα εξσηεκαηηθά επηξξήκαηα ζε 

πηψζε πιάγηα (αηηηαηηθή) 

 πιήξεο θαη ειιεηπηηθή κνξθή 

εξψηεζεο-απάληεζεο 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 10
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 πνηθίια είδε αθεγεκαηηθνχ 

(ινγνηερληθνχ) ιφγνπ: πνίεκα, έκκεηξνο 

κχζνο, ζεαηξηθφ ζελάξην, κηθξή ηζηνξία 

 πάζε θζφγγσλ (έθζιηςε/απνθνπή θαη 

αθαίξεζε 

 ε απφζηξνθνο 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 11
Ο 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 ινγνηερληθφ θείκελν 

 αζιεηηθέο εηδήζεηο 

 κηθξέο αγγειίεο  

 πξνζθιεηήξην γάκνπ 

 επεηεηνιφγην 

 κνπζηθή παξηηηνχξα 

 ζηαπξφιεμν  

 ην ελσηηθφ  

 δηάθξηζε ηνπ ελσηηθνχ απφ ηελ 

παχια 

 ζπιιαβηζκφο [αλφκνησλ ( ή/θαη 

φκνησλ) ζπκθψλσλ]  

 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 12
Ο 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 θαηάινγνο (ιίζηα) νλνκάησλ 

 εκεξνιφγην 

 πξνζθιήζεηο 

 (γεληθά, πνηθίια θείκελα ζηα νπνία 

δειώλνληαη θύξηα νλόκαηα)  

 θχξηα νλφκαηα (αλζξσπσλύκηα, 

νλόκαηα ηύπσλ, εκεξώλ, κελώλ, 

θηεξίσλ, νδώλ, ενξησλύκηα θηι.) 

 θεθαιαηνγξάθεζε ηνπ αξρηθνχ 

γξάκκαηνο ησλ θχξησλ νλνκάησλ 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 13
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 θαηάινγνο/νη ιέμεσλ (νλνκάησλ) 

 ηειεθσληθφο θαηάινγνο 

 ιεμηθφ (νξζνγξαθηθφ ή/θαη εξκελεπηηθφ) 

 εγθπθινπαίδεηα 

 αιθαβεηηθή θαηάηαμε ιέμεσλ (κε 

βάζε ηα δχν πξψηα γξάκκαηα) 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 14
Ο 35

 

                                                 

35
Μία ζθαηξηθή ζεψξεζε ηνπ γεληθνύ πεξηερφκελνπ ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (Κείκελα –

Γξακκαηηθή) αλά ζρέδην εξγαζίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 7, επηηξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο 

παξαηεξήζεηο (ππφ ην πξίζκα, βέβαηα, ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ππήξραλ, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν 

απηφ): α) Σα ρέδηα Δξγαζίαο 1-9 εζηηάδνπλ ζε γξακκαηηθά (κνξθνζπληαθηηθά) θαηλφκελα, επνκέλσο 

θαη ζε αληίζηνηρεο δνκέο, ηα νπνία δηέπνληαη απφ κία ζπζηεκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα, 

φπσο δηαπιέθνληαη «θαηά ηελ εθθνξά ηνπο», λα δηαπιέθνληαη θαη θαηά ηελ επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηνπο, αιιά θαη λα επαλέξρνληαη/επαλαθέξνληαη κε θπζηθφηεηα απφ ηε 

κία δηδαθηηθή ελφηεηα ζηελ άιιε. β) Σα ρέδηα Δξγαζίαο 10-13 δελ εληάζζνληαη άκεζα ζηε ινγηθή 

ηεο «ζπζηεκηθήο δηαπινθήο» ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ κε ηα φζα 

γξακκαηηθά ζηνηρεία έρνπλ ήδε δηδαρζεί, αθνχ αλαθέξνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζε ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ωζηφζν, δηδάζθνληαη κέζσ επηθνηλσληαθψλ-θεηκελνθεληξηθψλ 

πξαθηηθψλ (βι. ζην Παξάξηεκα ΥII, ηηο πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηνηήηεο, ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ 
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ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) 

 έληππε δηαθήκηζε 

 ινγνηερληθφ θείκελν 

 ηειενπηηθή εθπνκπή  

 ζηήιε πεξηνδηθνχ γηα αιιεινγξαθία 

 επηζηνιή 

 πξνηάζεηο (εθθξάζεηο) επηζπκίαο 

(παξάθιεζεο/πξνζηαγήο) 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα πνπ πεξηγξάθεη ην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, 

θξίλεηαη νξζφ λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηα Γειηία Δξγαζίαο (θχιια εξγαζίαο), ηα νπνία 

απνηέιεζαλ: α) ην κέζν αλαηχπσζεο ησλ (έληππσλ) θεηκέλσλ ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαλ αλά ρέδην Δξγαζίαο θαη β) ην ζπλνδεπηηθφ, ησλ θεηκέλσλ απηψλ, 

δηδαθηηθφ πιηθφ. Πξφθεηηαη, γεληθά, γηα επέιηθην (κε δεζκεπηηθφ) πιηθφ, κε ηελ 

έλλνηα φηη επηιέρζεθε  ή/θαη εθπνλήζεθε κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη πνιιαπιέο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπ, φπσο είλαη ε απηνχζηα αμηνπνίεζή ηνπ ή ε θαηφπηλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ή πξνζαξκνγψλ αμηνπνίεζή ηνπ, ε κεξηθή ή εμνινθιήξνπ 

αμηνπνίεζή ηνπ, ε αμηνπνίεζή ηνπ κε πξνζζήθε ή αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε «χιεο» 

θηι.), βάζεη κίαο νκάδαο θξηηεξίσλ φπνπ ζπγθαηαιέγεηαη o βαζκφο επηθαηξφηεηαο, 

ελδηαθέξνληνο, ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ θηι.  

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γειηίσλ Δξγαζίαο 

επηδηψρζεθε, εθηφο απφ ηε «κειέηε (απνδφκεζε/επεμεξγαζία πξφηππσλ θεηκέλσλ, 

βι. ζρεηηθά επφκελε ελφηεηα), ε ρξήζε ιεμηθνγξακκαηηθνχ πιηθνχ (παξαγσγηθoχ 

ή/θαη εκπεδσηηθνχ ηχπνπ), κε ζθνπφ ηε δφκεζε ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ, ε νπνία 

απαηηνχζε θαηάιιεια επηιεγκέλε φζν θαη δηαθνξνπνηεκέλε γιψζζα, ζπλαξηήζεη 

επηθνηλσληαθνχ ή/θαη θεηκεληθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηαπηφρξνλε «δξάζε» ζηα 

επίπεδα κηθξνδνκήο – (καθξνδνκήο) – ππεξδνκήο. Γείγκα ηνπ πιηθνχ απηνχ είλαη 

νξηζκέλα απφ ηα «δηαρξνληθά» (κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππφθεηληαη ζε θξίζε, φζνλ 

αθνξά ην βαζκφ επηθαηξφηεηάο ηνπο) Γειηία Δξγαζίαο ησλ ρεδίσλ Δξγαζίαο 3, 4, 5, 

8, 11 θαη 14. Έηζη, γηα παξάδεηγκα: 

                                                                                                                                            
– γξακκαηηθήο πνπ αθνξνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ρέδηα Δξγαζίαο) θαη ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ φλησο ππάξρεη. Σν ρέδην Δξγαζίαο 14 

(Πξνηάζεηο επηζπκίαο), ην νπνίν θηλείηαη ζαθέζηαηα ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ θαη 

εμεηάδεη ηε ζρέζε θεηκέλνπ – ζπγθείκελνπ – επηπέδνπ χθνπο – γξακκαηηθήο (βι. Τπνζεκείσζε 135 ζην 

«Κεθάιαην Γεχηεξν: Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο), πξνζθέξεηαη γηα αλαθχθιεζε ηεο γξακκαηηθήο 

χιεο πνπ ήδε δηδάρζεθε, αλαθνξηθά κε ηηο κνξθέο, ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πξνηάζεσλ θξίζεσο, 

εξσηεκαηηθψλ πξνηάζεσλ, πξνηάζεσλ ηχπνπ «ππνθείκελν-ξήκα-αληηθείκελν», ηελ πθνινγηθή 

παξάκεηξν ηνπ πιεζπληηθνχ επγελείαο θηι.  
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 ην ρέδην Δξγαζίαο 3, ην νπνίν είρε σο επηδίσμε ηε δφκεζε θεηκέλσλ κε ηε 

ρξήζε νξηζηηθψλ πεξηγξαθψλ, «δηά ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ» (ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε), πεξηιήθζεθε Γειηίν Δξγαζίαο πνπ 

δεηνχζε ηε ζχληαμε κίαο δεκνζηνγξαθηθήο είδεζεο (εηδεζηνγξαθηθήο 

πεξηγξαθήο) γηα θάιπςε ελφο θνηλσληθνχ γεγνλφηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ πξφζθιεζε, ζρεηηθήο κε ην γεγνλφο απηφ 

(βι. Παξάξηεκα VI). 

 ην ρέδην Δξγαζίαο 4, ην νπνίν είρε σο επηδίσμε ηε δφκεζε θεηκέλσλ φπνπ 

νη δειψζεηο αθνξνχλ πξφζσπα ή πξάγκαηα αφξηζηα θαη φρη γλσζηά, «δηά ησλ 

αφξηζησλ άξζξσλ θαη ησλ αφξηζησλ αλησλπκηψλ» (ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε), πεξηιήθζεθε Γειηίν Δξγαζίαο πνπ σζνχζε ζηελ 

αλαδφκεζε κχζνπ (κε ηε ζπκβαηηθή «αφξηζηε» αξρή θαη ηηο «λέεο, άξα, 

αφξηζηεο πιεξνθνξίεο, επίζεο ζηελ αξρή μεηπιίγκαηνο ηεο ππφζεζεο»») (βι. 

Παξάξηεκα VII)
36

. 

 ην ρέδην Δξγαζίαο 5, ην νπνίν είρε σο επηδίσμε ηε δφκεζε θεηκέλσλ φπνπ 

νη δπλαηνί ηχπνη ησλ πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δήισζε/δείμε πξνζψπνπ/σλ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζε δεδνκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο (είηε γηα απφδνζε 

έκθαζεο είηε γηα αληηδηαζηνιή), πεξηιήθζεθαλ Γειηία Δξγαζίαο κε 

δηαθεκηζηηθά θείκελα (γηα ζθνπνχο επεμεξγαζίαο ή/θαη παξαγσγήο ιφγνπ) ηα 

νπνία εμππεξεηνχληαη απφ ηα δεδνκέλα γξακκαηηθά ζηνηρεία (βι. Παξάξηεκα 

VIII). 

 ην ρέδην Δξγαζίαο 8, ην νπνίν είρε σο επηδίσμε ηε δφκεζε θεηκέλσλ φπνπ ε 

δήισζε άξλεζεο κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηε ρξήζε αξλεηηθήο πξφηαζεο (κε 

θαηάθαζε) θαη ε δήισζε θαηάθαζεο κε ηε ρξήζε αξλεηηθήο πξφηαζεο 

(ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε), πεξηιήθζεθε Γειηίν 

Δξγαζίαο πνπ αθνξνχζε κία εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία, φπνπ νη 

                                                 
36

πγθξίλνληαο θαλείο ηα Γειηία Δξγαζίαο ησλ Παξαξηεκάησλ VI θαη VII, δηαπηζηψλεη φηη, κέζσ 

απηψλ θαη άιισλ, βέβαηα, Γειηίσλ Δξγαζίαο, δηαθαίλεηαη ε επηδησθφκελε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, δηαπινθή ησλ δηδαζθφκελσλ κνξθψλ θαη δνκψλ ηεο γξακκαηηθήο ζε 

νξηζκέλνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο, κε ζπζηεκαηηθφ φζν θαη ζπζηεκηθφ-ιεηηνπξγηθφ ηξφπν. ηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε πξνεγήζεθε ε επηθνηλσληαθή (ιεηηνπξγηθή) ρξήζε ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν (πεξηγξαθηθφ) θείκελν-είδεζε θαη αθνινχζεζε ε επηθνηλσληαθή (ιεηηνπξγηθή) ρξήζε 

ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ παξάιιεια κε ην νξηζηηθφ (άξζξν), αθνχ απηφ «επηβάιιεηαη» απφ ηηο ζπκβάζεηο 

ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ φπσο είλαη ν κχζνο: λέα, άξα αφξηζηε πιεξνθνξία – ρξήζε αφξηζηνπ 

άξζξνπ – γλσζηή (πιένλ) πιεξνθνξία – ρξήζε νξηζηηθνχ άξζξνπ. 
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«πξσηαγσληζηέο», ζην πιαίζην κίαο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο, «πξνηείλνπλ ή 

δέρνληαη (πξνηάζεηο) – (απν)δέρνληαη – αξλνχληαη (θάηη)» κε κε 

«ζπκβαηηθνχο» ηξφπνπο (γηα λα αθνινπζήζεη ε «δεκηνπξγία» 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο, ζηε βάζε ηεο γισζζηθήο πξάμεο «πξνηείλσ-

δέρνκαη-αξλνχκαη θάηη)] (βι. Παξάξηεκα IX). 

 ην ρέδην Δξγαζίαο 11, ην νπνίν είρε σο επηδίσμε ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ 

ελσηηθνχ (-) ζε θείκελα, γηα ηε δήισζε ηνπ ρσξηζκνχ/ζπιιαβηζκνχ κίαο 

ιέμεο, βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε λενειιεληθή ζηίμε (θαη 

ζχκθσλα, ελλνείηαη, κε ηηο «αλάγθεο» πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εθάζηνηε 

θείκελν  ή/θαη ηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε), πεξηιήθζεθε Γειηίν 

Δξγαζίαο πνπ αλέζεηε ηελ ηνπνζέηεζε ζηίρσλ ελφο παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ ζην 

πεληάγξακκν, αληηζηνηρίδνληαο λφηα-ζπιιαβή (βι. Παξάξηεκα Υ). 

 ην ρέδην Δξγαζίαο 14, ην νπνίν είρε σο επηδίσμε ηελ άκεζε  ή/θαη ηελ 

έκκεζε δήισζε επηζπκίαο κε πνηθηιία γισζζηθψλ κέζσλ (φπσο είλαη νη 

απνθαληηθέο ή εξσηεκαηηθέο ή πξνζηαθηηθέο πξνηάζεηο, θαηάιιεινπ 

βαζκνχ/ηχπνπ επγελείαο) αιιά θαη κε γισζζηθψλ κέζσλ (εληφο πνηθίισλ 

πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο), πεξηιήθζεθε Γειηίν Δξγαζίαο κε δηαθεκηζηηθφ 

θείκελν πνπ εγγξάθεηαη ζε κία πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (απαηηεηηθόο 

πηηζηξηθάο δεηά επηηαθηηθά λα ηνπ αγνξάζνπλ ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ) θαη 

Γειηίν Δξγαζίαο («δηαζθεπή» ηνπ πξψηνπ) κε δηαθεκηζηηθφ θείκελν λα 

εγγξάθεηαη ζε άιιε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (ήξεκνο/γιπθόο πηηζηξηθάο 

παξαθαιεί επγεληθά λα ηνπ αγνξάζνπλ ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ) (βι. 

Παξάξηεκα  ΥI)
37

. 

3.4.2.3 Οξγάλσζε πεηξακαηηθώλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

                                                 
37

ην πεηξακαηηθφ πιηθφ ζα κπνξνχζε λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη: α) νη «Οδεγνί γηα ηε γιψζζα», απιά, 

δειαδή, θαη εχιεπηα «επνπηηθά έληππα αλαθνξάο» [βι. θαη Matsagouras & Couloubaritsis (1996)], ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπκβάζεηο θεηκέλνπ/σλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ), κε 

ηα νπνία ζπρλά νινθιεξσλφηαλ/ψλνληαλ ν/νη θχθινο/νη έθαζηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο θαη β) νη «Λίζηεο 

ειέγρνπ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ/ελζσκαηψζεθαλ ζε θάζε ρέδην Δξγαζίαο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο θεηκέλνπ/σλ, βάζεη θεηκελνινγηθψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

γξακκαηηθψλ) θξηηεξίσλ (= θξηηήξηα θεηκεληθόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ ιόγνπ, βι. θαη δεχηεξν 

θεθάιαην). Δπεηδή, φκσο, ην πεξηερφκελν ηφζν ησλ «νδεγψλ γηα ηε γιψζζα» φζν θαη ησλ «ιηζηψλ 

ειέγρνπ» ζπλαπνθαζηδφηαλ καδί κε ηα παηδηά ή/θαη εηνηκαδφηαλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ζεσξήζεθε φηη 

ην πιηθφ απηφ ππεξβαίλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ «θιαζηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (= θείκελν θαη αζθήζεηο), 

γη’ απηφ θαη ε παξνπζίαζή ηνπ εμαηξέζεθε απφ ηελ παξνχζα ελφηεηα. Λφγνο γηα ηνπο «νδεγνχο γηα ηε 

γιψζζα» θαη ηηο «ιίζηεο ειέγρνπ» γίλεηαη ζε ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, φζνκ αθνξά ηε γεληθή 

δηάξζξσζε («κνληέιν») ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ζηελ πεξηγξαθή πνπ 

άπηεηαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ, κε παξάιιειε παξνπζίαζε ζρεηηθψλ δεηγκάησλ ζηα Παξαξηήκαηα. 
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            Οη πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θξίλνληαη σο δξαζηεξηφηεηεο 

κε επηθνηλσληαθό ραξαθηήξα, ιφγσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ φξσλ επηθνηλσλίαο, θαη, 

ηαπηφρξνλα, σο δξαζηεξηφηεηεο κε θεηκελνθεληξηθή ρξνηά, ιφγσ ηεο δηδαζθαιίαο 

(δφκεζεο) θνηλσληθψο πξνζδηνξηζκέλσλ θεηκέλσλ
38

. Δίλαη, επίζεο, δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ νξγαλψζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ κνληέινπ ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, γεληθά, θαη ηεο γξακκαηηθήο, εηδηθφηεξα (βι. ζρεηηθή 

ζεσξεηηθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζην δεχηεξν θεθάιαην) θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

πεξηιάκβαλαλ, γηα παξάδεηγκα: κεηαηξνπή ηνπ ύθνπο ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (κεηαθσδηθνπνίεζε), κεηαηξνπή 

ελφο θεηκέλνπ ζε άιιν, αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

ξφισλ, αιιαγή νπηηθήο γσλίαο αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε επηθνηλσληαθφ ζηφρν θ.ν.θ.. 

κέζσ, ελλνείηαη, ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο ρξήζεο (άξα θαη ησλ θαηάιιεισλ 

γξακκαηηθψλ δνκψλ). Ζ δξάζε ηεο απνδφκεζεο θαη ηεο αλα-δφκεζεο πξφηππσλ 

θεηκέλσλ ππήξμε θνηλφο θεληξηθφο άμνλαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία θαη ζπλνδεχηεθε 

απφ παξάιιειε θαζνδεγεκέλε, ζπλεηαηξηθή ή/θαη απηφλνκε δξάζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ.  

Σνλίδεηαη, ηέινο, φηη νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεηξάκαηνο, 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ πνπ κειεηήζεθαλ, επηδηψρζεθε λα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηε δηά ηνπ δηδάζθνληνο δηδαζθαιία ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νξγαλψζεθαλ κε ηξφπν ψζηε ν δηδάζθσλ λα είλαη ζε ζέζε: α) λα επηδείμεη άκεζα ζην 

δηδαζθφκελν [σο επαξθώο έκπεηξν θαη θαηαξηηζκέλν πξόηππν γλώζεο θαη ρξήζεο ηεο 

γιώζζαο)] ηε λέα γλψζε θαη ηηο ζπλαθείο ηεο δεμηφηεηεο θαη β) λα δηεπθνιχλεη ην 

                                                 

38
Βι. πξνθίι επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθεθε ζην δεχηεξν 

θεθάιαην, απφ ην νπνίν δηαθξίλεη θαλείο ηηο (επηθνηλσληαθέο) δξαζηεξηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηφζν ηνπ 

γισζζηθνχ φζν θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο (θεηκελνθεληξηθέο) δξαζηεξηφηεηεο 

ζχλδεζεο θεηκέλσλ κε ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελά ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ην θιαζηθό 

ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκελνθεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ν βαζκφο 

ακεζφηεηαο, φζνλ αθνξά ηε ζπνπδή θαη δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη ησλ ελ γέλεη 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ. Οη πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη αίξνπλ ηε 

δηαθνξνπνίεζε απηή. Αμηνπνηψληαο επηθνηλσλία θαη θείκελν ζπνπδάδνπλ θαη, επνκέλσο, δηδάζθνπλ 

άκεζα ηε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, ρσξίο, σζηφζν, λα «παζεηηθνπνηνχλ» ην 

δηδαζθφκελν. Ζ ελεξγφο φζν θαη εμειηθηηθά απηφλνκεο δξάζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα 

ζπδεηεζεί θαη λα δηαζαθεληζηεί πεξαηηέξσ (βι., γηα παξάδεηγκα, ελφηεηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην 

δηδαθηηθφ κνληέιν «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο», ζην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ην πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα). 
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δηδαζθφκελν, πξνζθέξνληάο ηνπ πιαίζηα ζηήξημεο, ζε αλάινγεο, ελλνείηαη, 

παηδαγσγηθέο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα αζθεζεί θαηάιιεια, ζπλεξγαηηθά ή 

δηεπηδξαζηηθά, αιιά θαη απηφλνκα, θαη λα απνθηήζεη ή/θαη λα αλαπηχμεη, εληέιεη, ηηο 

πξνζδνθψκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

3.4.2.4 Πεξηγξαθή πεηξακαηηθώλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Ζ πεξηγξαθή δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε, 

απνθνκκέλσλ απφ ηα θείκελα θαη ηε (δηδαθηέα) γξακκαηηθή (χιε) ζα ήηαλ αρξείαζηε 

θαη αζχκβαηε κε ηηο θηινζνθηθέο αξρέο ηεο. Αληηπξνζσπεπηηθό, ινηπφλ, δείγκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ – γξακκαηηθήο, παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

Πίλαθεο 8, 9 θαη 10 πνπ αθνινπζνχλ
39

. Πξφθεηηαη γηα «θείκελα – γξακκαηηθή –

δξαζηεξηόηεηεο» ησλ ρεδίσλ Δξγαζίαο 1, 7 θαη 14 (πνπ «ζεκαηνδνηνύλ» ηελ 

αξρή/έλαξμε, ηε(λ) κέζε/εμέιημε θαη ην ηέινο/νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο 

παξέκβαζεο).  

Όπσο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη, 

θαη πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 

είδνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ σο γεληθφ θνηλφ γλψξηζκα: α) ηελ απνδόκεζε, 

επεμεξγαζία, ηελ β) αλ-δόκεζε/αλ-παξαγσγή [κε επηθνηλσληαθφ ζηφρν (ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαη απνδέθηε)] θαη γ) ηελ αμηνιόγεζε πξφηππσλ θεηκέλσλ, απφ έλα πνηθίιν 

θάζκα θεηκεληθώλ εηδώλ θαη ηύπσλ πνπ έθαζην/ο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαθξηηή 

θνηλσληθή ζηφρεπζε
40

.  

Δλλνείηαη φηη θαζέλα απφ ηα δεθαηέζζεξα ρέδηα Δξγαζίαο πεξηιάκβαλε θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο ξεηήο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο (θαη ηεο γιψζζαο), ε νπνία θαη 

πξφζδσζε πξόζζεηεο ηδηόηεηεο ζην φιν πείξακα). Πεξηιάκβαλε, ηέινο, θαη άιιεο 

                                                 
39

Βι. θαη «χλνιν πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ – γξακκαηηθήο 

ρεδίσλ Δξγαζίαο 1-14» ζην Παξάξηεκα XII. 

 
40

Σν ζεκαληηθφ απηφ «γεληθφ θνηλφ γλψξηζκα» παξαπέκπεη ζε επηκέξνπο θνηλά γλσξίζκαηα ησλ 

πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην χθνο, ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, 

ην ζπγθείκελν, ηηο ζπκβάζεηο θεηκέλνπ θ. ά. Σα γλσξίζκαηα απηά είλαη εκθαλή ηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ινηπψλ ρεδίσλ Δξγαζίαο. Βι. επίζεο 

πεξηζζφηεξα, γηα ην ίδην ζέκα, ζηα ζρφιηα γηα ηε γεληθή δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πνπ έπνληαη.  
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απηνλφεηεο, «δεύηεξνπ ή ηξίηνπ βαζκνύ» επηθνηλσληαθέο-θεηκελνθεληξηθέο, 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα παηρλίδηα θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ (ζπκπιήξσζε αθξνζηηρίδαο, ιχζε ζηαπξνιέμνπ θ.ά.) θαη ν 

παξαιιειηζκφο ίδησλ ή δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκεληθψλ εηδψλ θηι.. Οξηζκέλεο 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπκπαξνπζηάδνληαη, κε ηηο «πξψηνπ βαζκνχ» 

επηθνηλσληαθέο-θεηκελνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, 

Πίλαθαο 8 

Γείγκα πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ – γξακκαηηθήο 

ρεδίνπ Δξγαζίαο 1 

 
ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 1

Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ  (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 νπηηθνγξαθεκέλν 

πιηθφ  

 θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ 

 ηειενπηηθφ δειηίν 

εηδήζεσλ 

 πξσηνζέιηδν 

εθεκεξίδαο (ηίηινη, 

θύξηα είδεζε, 

δεκνζηνγξαθηθό 

άξζξν, 

θσηνγξαθία, 

ιεδάληα) 

 

 πξφηαζε 

 πξνηάζεηο θξίζεσο 

(θαηαθαηηθέο) 

 φλνκα θαη ξήκα 

 νλνκαηηθφ ζχλνιν 

 ξεκαηηθφ ζχλνιν 

 ζεηξά φξσλ πξφηαζεο 

 θεθαιαίν θαη ηειεία 

 

 απνδφκεζε, 

επεμεξγαζία πξφηππεο 

αθεγεκαηηθήο 

πεξηγξαθήο (απιήο θαη 

εηδεζηνγξαθηθήο), αλα-

δφκεζε θαη αμηνιφγεζε 

θεηκέλνπ (βάζεη 

πξφηππεο 

αθεγεκαηηθήο 

πεξηγξαθήο), γηα 

νξγάλσζε θαη 

κεηάδνζε λέαο 

πιεξνθνξίαο [κε 

έκθαζε ζην 

πξσηνζέιηδν 

εθεκεξίδαο (ηάμεο)] 

 πξνζαξκνγή ηνπ χθνπο  

αθεγεκαηηθήο 

πεξηγξαθήο, ζχκθσλα 

κε ην ζθνπφ θαη ηνλ 

απνδέθηε ηεο 

επηθνηλσλίαο ή/θαη ηνπ 

θεηκέλνπ, (π.ρ. απιή 

αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή γεγνλφηνο, 

γηα ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) 

ζπλνκίιεθνπ γλσζηνχ 

κνπ πξνζψπνπ θαη  

εηδεζηνγξαθηθή 

αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή, γηα 

ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) ησλ 

αλαγλσζηψλ ηεο  

εθεκεξίδαο «κνπ» 
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Πίλαθαο 9 

Γείγκα πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ –
γξακκαηηθήο ρεδίνπ Δξγαζίαο 7 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 7
 Ο

 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ  (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 νδεγίεο (γεληθά) 

 νδεγίεο 

παξαζθεπήο 

(ζπληαγέο) 

 νδεγίεο 

θαηαζθεπήο            

(ρξήζεο...) 

 θαλφλεο παηρληδηψλ 

 θαλνληζκνί 

 κηθξέο αγγειίεο 

 άξζξα θαη εηδήζεηο 

 

 ελεξγεηηθή θσλή 

 ( ξήκαηα ζε –σ) 

 παζεηηθή θσλή 

 (ξήκαηα ζε –καη) 

 ελεξγεηηθή θαη 

παζεηηθή ζχληαμε 

 ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο  

–καη θαη –κε 

 ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο  

–ηαη θαη –ηε 

 απνδφκεζε, 

επεμεξγαζία πξφηππσλ 

δηαδηθαζηηθψλ 

πεξηγξαθψλ, αλα-

δφκεζε θαη αμηνιφγεζε 

θεηκέλσλ (βάζεη 

πξφηππσλ 

δηαδηθαζηηθψλ 

πεξηγξαθψλ) γηα 

ηξνπνπνίεζε 

(«θαηεχζπλζε») 

ζπκπεξηθνξάο, κέζσ 

ηεο εθηέιεζεο ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ  

 ρξήζε ζεκεησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο (εηθφλσλ, 

γξαθηθψλ θαη 

αξηζκεηηθψλ 

ζπκβφισλ), πέξαλ ηνπ 

γισζζηθνχ 

 δήισζε θαη αιιαγή ηεο 

ζπληαθηηθήο/ 

ζεκαζηνινγηθήο 

πξννπηηθήο ελφο 

κελχκαηνο, αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο (φηαλ ν/ε 

................... δίλεη 

νδεγίεο/«θαηεπζχλεη» 

ην(λ)/ηε(λ) .............., 

γηα ........................... ή 

γηα ........................... ή 

γηα .......................... 

θ.ν.θ), ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξαγκαηηθφ 

επηθνηλσληαθφ 

πεξηβάιινλ  ή/θαη κέζσ 

ππφδπζεο ξφισλ 

 κεηαθνξά πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε γξαπηφ 

 «έθδνζε βηβιίνπ (κε 

νδεγίεο: ζπληαγέο, 

θαλόλεο παηρληδηώλ 

θηι.) 

 απνδφκεζε, 

επεμεξγαζία πξφηππνπ 

έληππνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ 

ιφγνπ, αλα-δφκεζε θαη 

αμηνιφγεζε θεηκέλνπ 

(βάζεη πξφηππνπ 
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έληππνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ 

ιφγνπ), γηα δεκνζίεπζε  

«κηθξψλ αγγειηψλ»  

ηχπνπ «ΕΖΣΔΗΣΑΗ», 

«ΠΩΛΔΗΣΑΗ» θηι. θαη 

άξζξσλ θαη εηδήζεσλ 

(αληηθεηκεληθνχ χθνπο) 

ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

ηάμεο 

 Πίλαθαο 10  

Γείγκα πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ – γξακκαηηθήο 

ρεδίνπ Δξγαζίαο 14 

 
ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 14

Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ  (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 έληππε δηαθήκηζε 

 ινγνηερληθφ 

θείκελν 

 ηειενπηηθή 

εθπνκπή  

 ζηήιε πεξηνδηθνχ 

γηα αιιεινγξαθία 

 επηζηνιή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 πξνηάζεηο (εθθξάζεηο) 

επηζπκίαο 

(παξάθιεζεο/ 

πξνζηαγήο) 

 απνδφκεζε, 

επεμεξγαζία πνηθίισλ 

πξφηππσλ θνηλσληθψλ 

θεηκέλσλ (βι. ηήιε 

«Κείκελα»), αλα-

δφκεζε θαη αμηνιφγεζε 

θεηκέλσλ (βάζεη ησλ 

πξνηχπσλ), γηα 

έθθξαζε πξνζσπηθψλ 

επηζπκηψλ, κε βάζε 

πξαγκαηηθέο 

πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο θαη κέζσ 

δηαθφξσλ θεηκεληθψλ 

ηχπσλ, π.ρ. κέζσ 

επηζηνιήο 

 έθθξαζε πξνζσπηθψλ 

επηζπκηψλ, κε ηελ 

απαξαίηεηε ή/ θαη 

εληζρπηηθή παξνπζία 

ησλ θαηάιιεισλ 

παξαγισζζηθψλ θαη 

εμσγισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ 

 κεηαζρεκαηηζκφο/ 

κεηάπιαζε ελφο 

θεηκεληθνχ ηχπνπ ζε 

άιιν, ζχκθσλα κε 

νξηζκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

(γηα παξάδεηγκα, 

κεηαζρεκαηηζκφο ελφο 

αθεγεκαηηθνχ ή 

πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ 

ζε επηζηνιή, γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, 

π.ρ. γηα έθθξαζε 

επηζπκίαο, θαη 

ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε 
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           Ζ φιε νξγάλσζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε βάζε 

ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο δειψλνπλ, θαη πάιη, ηελ 

αξρηθή εγθπξφηεηα «κνξθνπνίεζήο» ηνπο. 

3.4.2.5   Γεληθή δηάξζξσζε («κνληέιν») πεηξακαηηθνύ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Σν πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ [πνηθίια θείκελα (θεηκεληθνί ηχπνη) θαη 

ζρεηηθφ ζπλνδεπηηθφ πιηθφ – πεξηερφκελν θαη (αλα)δηάηαμε γξακκαηηθήο χιεο] θαη νη 

πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο [επηθνηλσληαθέο-θεηκελνθεληξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο – δξαζηεξηφηεηεο ξεηήο ή 

άκεζεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ζην πιαίζην κίαο αληίζηνηρεο πξνζέγγηζεο ηεο 

γιψζζαο)] είλαη ηα «ζπζηαηηθά» κε ηα νπνία δνκήζεθε ην «κνληέιν» ηνπ 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηε βάζε δεθαηεζζάξσλ, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ρεδίσλ Δξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα «γισζζνδηδαθηηθφ κνληέιν» ην 

νπνίν, επηδηψθνληαο λα δψζεη απαληήζεηο-ιχζεηο ζην βαζηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα 

ηνπ «πώο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή» επεμεξγάζηεθε θάζεηα ην δηδαθηηθφ 

πιηθφ θαη αλέπηπμε νξηδόληηα (έλαληη ηνπ πιηθνχ απηνχ) ζρεηηθέο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα «παηδαγσγηθφ κνληέιν γλσζηηθήο 

καζεηείαο» («cognitive apprenticeship») επαγσγηθνχ ηχπνπ [βι. ελδεηθηηθά 

Καξαληδφια (2000) θαη Μαηζαγγνχξαο (2000
γ
, 2006)], κε ην νπνίν ε γξακκαηηθή 

ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ (θαη ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο, ην ζύζηεκα θαη ε 

ιεηηνπξγία) ζπζρεηίζηεθε θαη αμηνπνηήζεθε κε θαη γηα ηε δφκεζε θεηκεληθψλ εηδψλ, 

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο/ηα ζπκθξαδφκελα. Ωο εθ 

ηνχηνπ, νη επηθνηλσληαθέο-θεηκελνθεληξηθέο δηδαζθαιίεο ήηαλ εζηηαζκέλεο φρη κφλν 

ζηα κνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ηνπο θνξηίν 

(ηδέεο, αμίεο, ελδηαθέξνληα), γηα «έιεγρν επί ησλ ηζρπξψλ κνξθψλ εμεηδηθεπκέλεο 

γιψζζαο» (Καξαληδφια, 2000). 

Έηζη, ε γεληθή δηάξζξσζε («κνληέιν») ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο, φπσο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ εηδηθή δηάξζξσζε («κηθξνδηδαζθαιίεο») ησλ ρεδίσλ 

Δξγαζίαο «ηνπ», παξνπζηάδεη ηελ αθφινπζε «εηθφλα-ζρήκα»: 

 (Γξακκαηηθή) 

 Δπηδίσμε/εηο (ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θεηκέλνπ) 
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 Eπηθνηλσληαθή/θεηκελνθεληξηθή δξάζε (πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θεηκέλνπ) 

- (Πξν)ζρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο 

- (Σειηθή) Δπηινγή – Δχξεζε (άιινπ) δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

- Αμηνπνίεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

- Αλαδήηεζε θαη αλαθάιπςε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δξάζεο, ζχκθσλα κε 

δεδνκέλε/εο πεξίζηαζε/εηο επηθνηλσλίαο: 

- Καηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δξάζεο 

- Δμειηθηηθή πνξεία δξάζεο 

 Αμηνιφγεζε (θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο θεηκέλνπ) 

Ζ παξαπάλσ «εηθφλα-ζρήκα» είλαη ζαθψο πξνζαξκνζκέλε, σο πξνο ηνλ 

ηξφπν δηαηχπσζεο θαη παξνπζίαζεο, ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδάζθνληνο
41

, έηζη ψζηε λα 

είλαη εχιεπηε, άξα θαη βηψζηκε/εθηθηή, σο δηδαθηηθή πξφηαζε. Δπίζεο, φπσο άκεζα 

γίλεηαη αληηιεπηφ, αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα «δηδαζθαιία θεηκέλνπ» θαη 

ζπλαξηάηαη κε ηελ χπαξμε (θαη εμέιημε) ηνπ παξάγνληα «δξάζε». Ο ζπλδπαζκφο 

θεηκεληθνύ άμνλα – εμειηθηηθνύ παξάγνληα επηδηψθεη λα δειψζεη (ή δειψλεη) ηε 

ζηήξημε ηνπ φινπ πεηξάκαηνο ζε γισζζνδηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

θεηκελνθεληξηθό δηαδηθαζηηθό κνληέιν (φπσο ζρνιηάζηεθε θαηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο), φπνπ ελζσκαηψλεηαη θαη ε παηδαγσγηθή ή ε ζεσξία ηεο 

επηθνηλσλίαο. Δθηφο, φκσο, απφ ην παξάγνληα «δξάζε», θαη νη ινηπνί 

γισζζνδηδαθηηθνί παξάγνληεο είραλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πψο 

δηαξζξψζεθε θαη, εληέιεη, εθαξκφζηεθε, ε πεηξακαηηθή παξέκβαζε, νιηθά θαη ζε 

ζρέζε κε ηα δεθαηέζζεξα «νξγαλσηηθά κέξε» ηεο (ηα αληίζηνηρα, δειαδή, ρέδηα 

Δξγαζίαο)
42

.  

                                                 
41

Ζ απιή φζν θαη ιεηηνπξγηθή απηή «εηθφλα-ζρήκα» ηεο δηάξζξσζεο, άξα θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο (θαη έθαζηνπ «ρεδίνπ Δξγαζίαο») είλαη απνηέιεζκα 

αληαιιαγήο απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο (θπξίσο κε ηηο δαζθάιεο ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ), θαη άιινπο ζπλεξγάηεο ηεο εξεπλήηξηαο. Δίλαη, επίζεο, απνηειέζκα 

ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. Βι. 

ζρεηηθή ελφηεηα θαη ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ παξαηίζεηαη 

δείγκα ελφο πιήξσο αλαπηπγκέλνπ, ζηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο «εηθφλαο-ζρήκαηνο», ρεδίνπ 

Δξγαζίαο. 

 
42

Θεσξείηαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη γηα ηε δαζθάια πνπ αλέιαβε ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο 

εηνηκάζηεθε πξνθαξθηηθά έλαο «Πξαθηηθφο νδεγφο δηδαζθαιίαο». Μεηά απφ ηελ πξνεξεπλεηηθή θάζε, 

ν νδεγφο απηφο «ηειεηνπνηήζεθε» θαη θάζε «γισζζνδηδαθηηθφο παξάγνληαο» αλαιχζεθε κε 

ιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: α) Παξάγνληαο «Δπηδίσμε/εηο», [...] 

«Αληηζηνηρεί/νχλ πξνο ηελ θαηαλφεζε/ζπλεηδεηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο/σλ επηθνηλσληαθήο/ψλ 

ιεηηνπξγίαο/ψλ ηεο γιψζζαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο «Γξακκαηηθήο», ζε ζπγθεθξηκέλν 

θείκελν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο αλάγθεο θαη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ 

επηθνηλσληαθνχ ζθνπνχ», β) Παξάγνληαο «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δξάζε», [...] «πλνςίδεη ην 
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Ο πξψηνο, ζηε ζεηξά, παξάγνληαο «επηδίσμε/επηδηψμεηο» (βι. πξνηεηλφκελε 

εηθφλα-ζρήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο) θηλήζεθε πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, αλαθνξηθά 

κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πώο: α) ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο/θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

επεξεάδνπλ ηε κνξθή ελφο θεηκέλνπ, β) νη ζπκβάζεηο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. ν 

ζθνπφο θαη ν ξφινο ησλ κεηερφλησλ ζε απηέο) θσδηθνπνηνχληαη ζηε γξακκαηηθή ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ αλαδνκείηαη, γ) ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο (θαη γξακκαηηθέο) επηινγέο 

εμππεξεηνχλ ηε ζπκβαηηθνπνηεκέλε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ θαη δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο 

δχν ή πεξηζζφηεξνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο θαη θεηκεληθά είδε, δ) ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία νδεγεί ζηελ αλαδφκεζε θεηκέλνπ, ε) ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνινγνχλ 

(ζπλαξηήζεη γισζζηθήο δνκήο θαη γισζζηθήο ρξήζεο) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (θαη 

ηελ θνηλσληθή δχλακε) ηνπ θεηκέλνπ θαη ζη) ε γλψζε βαζηθήο γξακκαηηθήο θαη 

θξηηηθήο κεηαγιψζζαο εληζρχεη ζεηηθά θαη νδεγεί ζε «θνηλσληθνπνίεζε». Ο 

παξάγνληαο, δειαδή, «επηδίσμε/επηδηψμεηο» επηδίσμε λα θαιχςεη ην δεηνύκελν ηεο 

έξεπλαο, φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (γισζζηθήο θαη 

                                                                                                                                            
ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, εληφο δεδνκέλνπ 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ θαηαλφεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δφκεζε/παξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο, κε έκθαζε ζην ζθνπφ ηεο επηηεινχκελεο επηθνηλσλίαο. Ο 

πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο πνπ ηπγράλεη επεμεξγαζίαο  ή/θαη ν παξαγφκελνο απφ ηα παηδηά ιφγνο, 

«ππεξεηείηαη» απφ ηελ «ππό δηδαζθαιία» γξακκαηηθή. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο, επεμεξγαζίαο 

θαη παξαγσγήο ιφγνπ, ελαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη κελ θπθιηθή αιιά 

ζε θακία πεξίπησζε ζηαηηθή [...] Σν δηδαθηηθφ πιηθφ αμηνπνηείηαη κε ηξφπν/νπο πνπ 

ππνβάιινπλ/«επηβάιινπλ» ηε δηεξεχλεζε θαη ιχζε πξνβιήκαηνο/σλ, κέζα απφ ην δηάινγν, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δηεπίδξαζε δαζθάινπ/αο – παηδηψλ, παηδηψλ – παηδηψλ θαη παηδηψλ – δηδαθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο [δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη άιισλ (εληζρπηηθψλ/ππνζηεξηθηηθψλ) κέζσλ δηδαζθαιίαο] [...] 

Ζ αλαδήηεζε θαη αλαθάιπςε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δξάζεο ζχκθσλα κε δεδνκέλε/εο 

πεξίζηαζε/εηο επηθνηλσλίαο, αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαλφεζε/ζπλεηδεηνπνίεζε, εθ 

κέξνπο ησλ παηδηψλ, ηη κπνξεί λα επηηχρνπλ κέζσ ηεο ίδηαο  ή/θαη παξφκνηαο δξάζεο, ε νπνία νδεγεί 

ζε ρξήζε θαη αλάινγε πξνζαξκνγή ηεο γιψζζαο, ζε ζρέζε θαη κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θεηκέλνπ 

(αθεγεκαηηθφ, πεξηγξαθηθφ, νδεγίεο θηι.)» θ.ν.θ.. Ο «Πξαθηηθφο νδεγφο δηδαζθαιίαο», φπσο δφζεθε 

ζηε δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε (βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ), ππάξρεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη αξηζκεί νγδφληα 

κία (81) ζειίδεο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη Γειηία Δξγαζίαο, ηα νπνία θαη επηιέγνληαλ ή/θαη 

εθπνλνχληαλ ιίγν πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θάζε ρεδίνπ Δξγαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ επηζπλάπηεηαη 

ζηα Παξαξηήκαηα, αιιά απνηειεί κέξνο ηνπ αξρείνπ πνπ ζπκπιεξψλεη ηα Παξαξηήκαηα. Δμάιινπ, ην 

ζρεηηθφ, κε ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε, πνηθίιεο κνξθήο πιηθφ (πεξηγξαθηθήο ή απηνχζηαο), πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζην θπξίσο κέξνο ηεο κειέηεο ή/θαη επηζπλάπηεηαη ζηα Παξαξηήκαηα, είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ «πιηθνχ» θαη επαξθεί γηα λα δψζεη κία ζπλνιηθή  εηθφλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζην θπξίσο κέξνο ελζσκαηψλεηαη πιηθφ ην νπνίν, εθηφο ηνπ φηη 

αλαθέξεηαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαιχπηεη (πνιπδηάζηαηα) 

πέξα απφ ην 50% ησλ ρεδίσλ Δξγαζίαο «ηνπ». [πγθεθξηκέλα θαιχπηεη «δηαζηάζεηο» (δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, Γειηία Δξγαζίαο -ζπκπιεξσκέλα θαη κε-, «νδεγνχο γηα ηε γιψζζα», «ιίζηεο 

ειέγρνπ» θ.ά. ησλ ρεδίσλ Δξγαζίαο 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11 θαη 14. Δπνκέλσο θαιχπηεη, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ 

άιιν ηξφπν, νθηψ (8) ρέδηα Δξγαζίαο απφ ηα δεθαηέζζεξα (14) ζπλνιηθά ρέδηα Δξγαζίαο ηα νπνία 

απνηέιεζαλ ηνλ «θνξκφ» ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο.]  
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επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο) θαη ηηο βαζηθέο κνξθέο ηνπ γξακκαηηζκνχ (πξσηίζησο 

ηνπ γισζζηθνχ). 

Ο δεχηεξνο, ζηε ζεηξά, παξάγνληαο «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δξάζε» 

πεξηιάκβαλε, εμ φζσλ θαίλεηαη: α) πξαθηηθέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο 

επηθνηλσλίαο, θεηκέλνπ θαη γξακκαηηθήο θαη β) πιηθφ, φπσο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

δηδαζθαιίαο πνπ επηθπξψλνπλ ηε ζρέζε απηή. Ωο εθ ηνχηνπ, (πξν)ζρεδηαζκόο 

δηδαζθαιίαο, (ηειηθή) επηινγή-εύξεζε (άιινπ) δηδαθηηθνύ πιηθνύ, αμηνπνίεζε 

δηδαθηηθνύ πιηθνύ, αλαδήηεζε θαη αλαθάιπςε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο δξάζεο, 

ζύκθσλα κε δεδνκέλε/εο πεξίζηαζε/εηο, θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο δξάζεο 

θαη εμειηθηηθή πνξεία δξάζεο απνηέιεζαλ εθαιηήξηα γηα ην/ηνπο δηδαθηηθφ/νχο 

θχθιν/νπο, ζην επίθεληξν ησλ νπνίσλ ήηαλ: α) ε εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

ή/θαη ην εθάζηνηε θείκελν (θεηκεληθφ είδνο) θαη β) ε «γξακκαηηθή» ηνπ θεηκέλνπ 

(θεηκεληθνχ ηχπνπ). Μέζσ ησλ εθαιηεξίσλ απηψλ, δηεπθνιπλφηαλ ε «ελεξγνπνίεζε» 

ηνπ/ησλ θχθινπ/σλ δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα δηεπθνιπλφηαλ ε «ελεξγνπνίεζε» 

ησλ θάζεσλ ηεο (παξνπζίαζεο)/απνδόκεζεο θαη ηεο από θνηλνύ επεμεξγαζίαο 

πξόηππνπ θεηκέλνπ, ηεο απηόλνκεο δόκεζεο θεηκέλνπ θαη ηεο επαλεμέηαζεο/βειηίσζεο 

ηνπ πξσηνγελνύο θεηκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα κνξθέο ή παξαιιαγέο ησλ επέιηθησλ 

θάζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ εθηελψο θαηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο, κε ηε 

ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, βηβιηνγξαθίαο (βι. θαη δείγκαηα πεξηγξαθήο 

πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα)] 

Έηζη, ε «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δξάζε», εμειηζζφκελε (ζηαδηαθά) 

ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν θαη θαιχπηνληαο, παξάιιεια, ηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, πξνλννχζε ηα εμήο: 

 Απνδόκεζε θαη από θνηλνύ επεμεξγαζία πξόηππνπ θεηκέλνπ: Οη δηδαζθφκελνη-

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δηδάζθνληαη λα απνδνκνχλ ην (ππφ δηδαζθαιία) 

πξφηππν θείκελν θαη επηζεκαίλνπλ, κε ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο 

δηδάζθνπζαο
43

 θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, ηελ ππεξδνκή ηνπ θεηκεληθνχ 

είδνπο ζην νπνίν (απηφ) αλήθεη. ηελ απνδφκεζε (θαη ππεξδνκή) ηνπ 

θεηκέλνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηζήκαλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο 

                                                 
43

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, ε 

νπνία είρε ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ππφ ζπδήηεζε πξνγξάκκαηνο. 
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ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Ζ θεηκεληθή ππεξδνκή  

ζπδεηείηαη/ζρνιηάδεηαη κε ηε ρξήζε ηφζν ηεο απαξαίηεηεο φζν θαη ηεο 

θαηάιιειεο γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο, αληίζηνηρα, γηα έθαζην 

θεηκεληθφ είδνο. Έηζη, «ζρεκαηνπνηείηαη» ιεθηηθά ή/θαη κε ελλνηνινγηθφ 

ράξηε (= «θεηκελφγξακκα»), δεκηνπξγψληαο ην ππφβαζξν γηα αλαδφκεζε ηνπ 

θεηκεληθνχ ηχπνπ (θαη είδνπο), κε ηελ «θαηάιιειε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο 

γξακκαηηθήο», εληφο επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ
44

.   

 Απηόλνκε δόκεζε θεηκέλνπ: Οη δηδαζθφκελνη δνκνχλ δηθά ηνπο θείκελα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηα πξφηππα πνπ απφ 

θνηλνχ (δηδάζθνπζα – δηδαζθφκελνο θαη δηδαζθφκελνο – ζπλ-δηδαζθφκελνη) 

επεμεξγάζηεθαλ θαη απνδφκεζαλ. Αθνινχζσο, ηαμηλνκνχλ ην θείκελν ζε 

ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο θαη ην εληάζζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ή/θαη αληίζηξνθα, έρνληαο σο θξηηήξηα ηηο θεηκεληθέο 

ζπκβάζεηο, ην ζθνπφ θαη ηνλ απνδέθηε επηθνηλσλίαο [βι. δείγκα 

πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, π.ρ. βι. Πίλαθα 8 (Γείγκα 

πεηξακαηηθώλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ – γξακκαηηθήο 

ρεδίνπ Δξγαζίαο 1): (δνκψ) «απιή αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή γεγνλφηνο, γηα 

ελεκέξσζε/πιεξνθφξεζε ζπλνκίιεθνπ γλσζηνχ κνπ πξφζσπν θαη 

εηδεζηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή, γηα ελεκέξσζε/πιεξνθφξεζε ησλ 

αλαγλσζηψλ ηεο εθεκεξίδαο ‘κνπ’»]. Ζ δφκεζε έθαζηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ 

είλαη «πξφβιεκα ην νπνίν επηιχεηαη κε ηηο θαηάιιειεο γισζζηθέο δνκέο θαη 

ρξήζεηο (επηινγέο)». Ζ ρξήζε/αμηνπνίεζε πεξαηηέξσ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

(βνεζεκάησλ-ζηεξηγκάησλ), ην νπνίν κπνξεί λα θαιχπηεη «πξνβιήκαηα» 

κηθξνδνκήο, (καθξνδνκήο) θαη ππεξδνκήο (ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο θαη 

                                                 
44

Δθφζνλ ην θείκελν ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλα (ή άιιν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο), νη 

δηδαζθφκελνη απνδνκνχλ (θαη θαηαλννχλ) φρη ην θείκελν, απιψο, αιιά θαη ηελ πνιπηξνπηθόηεηά ηνπ 

[βι. Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis (2001, ζ. 12-13)]. χκθσλα κε ηελ αλαπιαηζίσζε ηεο έλλνηαο 

θαη ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνύ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ πολςγπαμματισμών, ε αμηνπνίεζε 

ηεο πολςτποπικότηταρ, σο κίαο από ηηο παξακέηξνπο θάζε θεηκέλνπ, «επηβάιιεηαη» Υπό ηελ επίδξαζε 

ησλ λέσλ επηθνηλσληαθώλ ηερλνινγηώλ, «ε παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο ησλ ζύγρξνλσλ θεηκέλσλ δε 

ζηεξίδεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά ζην(λ) γισζζηθό σημειωτικό σύστημα/τπόπο [mode], αιιά ζηε 

ζπιιεηηνπξγία ηνπ κε άιια/νπο ζεκεησηηθά/νύο ζπζηήκαηα/ηξόπνπο (νπηηθνύ, αθνπζηηθνύ, ρσξηθνύ 

ηύπνπ θ.ά.) [βι. New London Group (1996, ζ. 681-682 θαη ζ. 688)]. Έηζη, ην λόεκα ελόο θεηκέλνπ δελ 

πξνθύπηεη αζξνηζηηθά, αιιά κέζσ ηεο σςνεξέτασηρ ζεκεησηηθώλ ζπζηεκάησλ/ηξόπσλ, όπσο είλαη ε 

εηθόλα, ηα νπνία ζπλαπνηεινύλ έλα εληαίν ζεκείν [βι. ελδεηθηηθά Kress & van Leeuwen (1996, ζ. 

940), Kress & van Leeuwen (1998, ζ. 187), Φνληνιίδνπ (1999, ζ. 116-117) θαη Κνλζνύιε (ρ.ρ.). 

Σρεηηθή κε ην ζέκα απηό είλαη θαη ε Υποσημείωση 175 ζην δεύηεξν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο αιιά θαη ε 

Υποσημείωση 25 ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ].  
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επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ) ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ηεο φιεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δξάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ εμειίζζεηαη. 

 Δπαλεμέηαζε/βειηίσζε ηνπ πξσηνγελνύο θεηκέλνπ
45

: Οη δηδαζθφκελνη 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε πιαίζην θαη ζπλζήθεο ζηήξημεο, ηελ νπνία 

δέρνληαη απφ ηε δηδάζθνπζα, θαζψο θαη δηά ηεο κεηαμχ ηνπο δηεπίδξαζεο. 

Διέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ απηφλνκα 

δνκήζεη, κε θξηηήξηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε κνξθνζπληαθηηθά ιάζε, 

άζηνρεο γισζζηθέο επηινγέο, επηθνηλσληαθά ζθάικαηα θαη αδπλακίεο, 

«παξαβηάζεηο» θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ, ειιηπή ή/θαη πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, θηλνχκελνη, φπσο ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ, ζε 

επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο, επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ. Ο εληνπηζκφο ιαζψλ, 

φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ, θαη ε άζθεζε θξηηηθήο αμηνιόγεζεο, νδεγνχλ 

ζηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν ηίζεηαη ππφ «ηελ επνπηεία ηνπ ζθνπνχ 

θαη απνδέθηε ηνπ» θαη νθείιεη λα «έρεη λφεκα θαη ελδηαθέξνλ»
46

. Ζ ζεηηθή 

αμηνπνίεζε γισζζηθψλ ελδείμεσλ, ε αληηθαηάζηαζε αλεπηηπρψλ γισζζηθψλ 

επηινγψλ κε άιιεο θαηαιιειφηεξεο, ε ελίζρπζε θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ 

θεηκεληθψλ κεραληζκψλ ή ζηξαηεγηθψλ θηι., κε ηελ αμηνπνίεζε «πεγψλ 

αλαθνξάο»
47

, θαζηζηνχλ ην έξγν απηφ απινχζηεξν. 

                                                 
45

Βι.θαη ζρφιηα γηα ηνλ παξάγνληα «αμηνιφγεζε» πνπ αθνινπζνχλ. εκεηψλεηαη φηη ε επαλεμέηαζε 

θαη βειηίσζε ηνπ «πξντφληνο ιφγνπ» δελ αθνξά κφλν ην γξαπηφ ιφγν αιιά θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν 

νπνίνο ζπρλά ερνγξαθείηαη, εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ην έξγν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο 

γξακκαηηθήο ηνπο. 

46
Πεξαηηέξσ, ε «έθδνζε ηνπ βειηησκέλνπ πξσηνγελνχο θεηκέλνπ», κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ή ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έθζεζήο ηνπ, ράξηλ ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ, δειψλεη επηζπκεηφ  

ή πξνζδνθψκελν επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο (θαη γξακκαηηζκνχ). 

47
ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη φηη νη «νδεγνί γηα ηε γιψζζα», γηα ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεθε εηδηθφ 

ζρφιην ζηελ Τπνζεκείσζε 37, κπνξνχζαλ, ζχκθσλα κε ηε γεληθή δηάξζξσζε ηεο πεηξακαηηθήο 

παξέκβαζεο, λα αμηνπνηεζνχλ πνηθηινηξφπσο. Οη νδεγνί, δειαδή, απηνί ήηαλ, ζηελ πξάμε, έληππα, 

κέζα ή/θαη πεγέο: α) ραξηνγξάθεζεο ηεο ππεξδνκήο ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο, β) νξγάλσζεο 

θαη επνπηηθνπνίεζεο ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο, γ) θξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαζηνραζκνχ 

(απηναμηνιφγεζεο), δ) αλαθνξάο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ, ε) επαλαθνξάο 

(αλάθιεζεο) ηεο γξακκαηηθήο χιεο πνπ δηδάρζεθε θαη ζη) παξάζεζεο ηεο «ειάρηζηεο γξακκαηηθήο θαη 

θξηηηθήο κεηαγιψζζαο». Έλαο «νδεγφο γηα ηε γιψζζα» δπλεηηθά αξρίδεη λα εηνηκάδεηαη απφ ηε 

δηδάζθνπζα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδαζθνκέλνπο. ηε ζπλέρεηα, ιφγσ ηεο «εθαξκνζκέλεο 

θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο», κπνξεί λα εηνηκάδεηαη απφ ηνλ ίδην ην δηδαζθφκελν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε 

ηεο «επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δξάζεο» θξηζεί ρξήζηκν θαη φρη κφλν ζην ηέινο ηεο δξάζεο 

απηήο. Δλδεηθηηθφο είλαη ν «Οδεγφο γηα ηε γιψζζα» πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηε δηδάζθνπζα θαη ηνπο 

δηδαζθνκέλνπο ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο 1 (ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο), ν νπνίνο θαη 

επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα XIΗΗ, θαη ν «Οδεγφο γηα ηε γιψζζα» πνπ αθνξά ην ρέδην Δξγαζίαο 14 

(ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο) θαη «ζηεξίρζεθε» κε ηξφπν ψζηε λα εηνηκαζηεί απφ ην δηδαζθφκελν. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έληππν επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα XIV, καδί κε ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα 
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Ο ηξίηνο παξάγνληαο «αμηνιφγεζε» είλαη αιιειέλδεηνο κε ηνπο παξάγνληεο 

«επηδίσμε/επηδηψμεηο» θαη «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δξάζε», κε ηελ έλλνηα 

φηη ην ζηνηρείν ηνπ θξηηηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ην ηη επηδηψθεηαη θαη ην ηη 

δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ-θεηκελνθεληξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δθηφο απφ ηε δηακνξθσηηθή ή/θαη ηειηθή κνξθή ηεο, ε αμηνιφγεζε 

κπνξεί λα δηελεξγείηαη: α) κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ, δηδαζθνκέλνπ θαη 

δηδαζθνκέλνπ (εηεξναμηνιφγεζε), β) δηδάζθνληνο θαη ζπλφινπ ή/θαη νκάδαο 

δηδαζθνκέλσλ, νκάδαο δηδαζθνκέλσλ θαη νκάδαο δηδαζθνκέλσλ (ζπιινγηθή 

αμηνιφγεζε) θαη γ) κε θξηηηθφ αλαζηνραζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

(«ζπγγξαθέα») (απηναμηνιφγεζε). ε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο, νη 

εκθάζεηο παξακέλνπλ νη ίδηεο θαη αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνδεθηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ (γξακκαηηθή, επηθνηλσληαθή, 

αιιά θαη εμσηεξηθή, ζπκβαηηθή θηι.)
48

. 

                                                                                                                                            
ζπκπιεξσκέλνπ «νδεγνχ». Ο πξψηνο «νδεγφο» εηνηκάζηεθε κεηά απφ ηελ απνδφκεζε πξφηππνπ 

αθεγεκαηηθνχ εηδεζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ, ελψ ν δεχηεξνο πξηλ απφ ηελ επαλεμέηαζε θαη βειηίσζε ηνπ 

πξσηνγελνχο θεηκέλνπ, ην νπνίν θαη αθνξνχζε ηξφπνπο έθθξαζεο πξνζσπηθήο επηζπκίαο. Ηδηαίηεξν, 

βέβαηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ελζσκάησζε, ζηνπο «νδεγνχο γηα ηε γιψζζα», ηεο «γξακκαηηθήο 

πνπ δηδάζθεηαη κε επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ ηξφπν». 

 
48

εκαληηθή είλαη ε ζρέζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηηο «ιίζηεο ειέγρνπ» (βι. θαη Τπνζεκείσζε 37). Οη 

«ιίζηεο» απηέο, φπσο θαη νη «νδεγνί γηα ηε γιψζζα», κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ, επίζεο, 

πνηθηινηξφπσο. ηελ πξάμε, δειαδή, δηαηππψλνληαλ κε ηξφπν ψζηε: α) λα αλαιχνπλ, αθελφο, ηελ 

ππεξδνκή ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ ζε επηκέξνπο επίπεδα θαη, αθεηέξνπ, λα ηε ζπλζέηνπλ, γηα ζθνπνχο 

ζπζηεκαηηθνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο, κε ην θείκελν θαη ηε γξακκαηηθή «ηνπ», κεηα-γιψζζαο θαη β) λα 

ιεηηνπξγνχλ σο θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη πνηφηεηάο ηνπ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ «νδεγψλ γηα ηε γιψζζα», έηζη θαη νη «ιίζηεο 

ειέγρνπ» κπνξεί λα εηνηκάδνληαη απφ ηε δηδάζθνπζα θαη ηνπο δηδαζθνκέλνπο θαη, εθφζνλ ε θζίλνπζα 

θαζνδήγεζε ειαρηζηνπνηείηαη, απφ ην δηδαζθφκελν. Οη «ιίζηεο ειέγρνπ» ιεηηνπξγνχλ θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηεο «επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δξάζεο», δειαδή πξηλ, θαηά 

θαη κεηά απφ ηελ απηφλνκε δφκεζε θεηκέλνπ, αλάινγα, σο: α) ελλνηνινγηθφο ράξηεο ή ζρήκα ηεο 

ππεξδνκήο ηνπ θεηκέλνπ (πξηλ απφ ηε θάζε ηεο απηφλνκεο δφκεζεο θεηκέλνπ), β) ζεκαληηθφ 

βνήζεκα/ζηήξηγκα (θαηά ηε θάζε ηεο απηφλνκεο δφκεζεο θεηκέλνπ) θαη γ) πιαίζην αμηνιφγεζεο 

(κεηά απφ ηε θάζε ηεο απηφλνκεο δφκεζεο θεηκέλνπ). Όζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε, 

ζεκεηψλεηαη φηη θάζε ιίζηα ειέγρνπ ήηαλ «δηπιήο φςεσο», γηα λα αληαπνθξίλεηαη επαξθέζηεξα πξνο 

(ηα) δεδνκέλα θξηηήξηα ηεο θεηκεληθφηεηαο (φπσο είλαη ε δηαθεηκεληθφηεηα, ε  πεξηζηαζηαθφηεηα, ε 

πξνζεηηθφηεηα, ε  απνδεθηφηεηα θ.ν.θ.). Ζ «πξψηε φςε» θαζνδεγνχζε ην δηδαζθφκελν πξνο ηε ζαθή 

πιαηζίσζε ηνπ ιφγνπ πνπ επξφθεηην λα δνκεζεί ή είρε δνκεζεί, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο 

θεηκέλνπ/θεηκεληθνχ ηχπνπ θαη ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο (ζθνπφο θαη απνδέθηεο θεηκέλνπ). 

Δλλνείηαη φηη ην ζέκα (πεξηερφκελν) ηεο εθθψλεζεο θάζε εξγαζίαο είρε νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

πιαηζίσζε ηνπ ιφγνπ. Ζ «δεχηεξε φςε» θαζνδεγνχζε ην δηδαζθφκελν πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Δλδεηθηηθή, θαη πάιη, είλαη ε «Λίζηα ειέγρνπ» πνπ 

εηνηκάζηεθε απφ ηε δηδάζθνπζα θαη ηνπο δηδαζθνκέλνπο ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο 1 (ζηελ 

αξρή ηνπ πεηξάκαηνο), ν νπνίνο θαη επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα XV, θαη ε «Λίζηα ειέγρνπ» πνπ 

αθνξά ην ρέδην Δξγαζίαο 14 (ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο) πνπ «ζηεξίρζεθε» κε ηξφπν ψζηε λα 

εηνηκαζηεί απφ ην δηδαζθφκελo θαη επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα XVI. ηελ πεξίπησζε απηή, θαη νη 

δχν «ιίζηεο ειέγρνπ» εηνηκάζηεθαλ ζην ηέινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη είραλ ηε 

κνξθή ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ εζηίαζε ζηα γξακκαηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο γεληθήο 

δηάξζξσζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηδίσμε λα ζπλδπάζεη 

ηελ άκεζε θαη ηε δηεπηδξαζηηθή δηδαζθαιία (βι. θάζεηο απνδόκεζεο πξόηππνπ 

θεηκέλνπ θαη από θνηλνύ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ) κε ηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε 

(θάζε απηόλνκεο δόκεζεο θεηκέλνπ) [βι. θαη Μαηζαγγνχξαο (2000
α
, 2000

β
)], 

αμηνπνηψληαο σο δηακεζνιαβεηηθφ κέζν ηνπ θχθινπ (ζπλερνχο) απηνχ ηε θζίλνπζα 

θαζνδήγεζε
49

. 

Ζ αθφινπζε «θιείδα ζχλνςεο» ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάξζξσζε 

ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο απνζαθελίδεη πεξηζζφηεξν ην γισζζνπαηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα ηεο θαη πξνζππνγξάθεη έλα «επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο»
50

, ην νπνίν απνηειεί, απηεπάγγειηα, ζηνηρεηψδεο 

κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο: 

 Πξνηππνπνίεζε δηδαζθαιίαο (ν δηδάζθσλ σο πξφηππν, ρξήζε πξφηππσλ θεηκέλσλ: 

«ειεγρόκελνο» δαζθαινθεληξηζκόο) 

                                                                                                                                            
άκεζα ζρεηηθή κε ην πξφβιεκα ηεο δηαηξηβήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζεκαληηθή. Σα Παξαξηήκαηα XV θαη 

XVI πεξηιακβάλνπλ, έθαζην, θαη ην Γειηίν Δξγαζίαο κε ηελ εθθψλεζε ηεο άζθεζεο γηα παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ, ελψ ην Παξάξηεκα XVI πεξηιακβάλεη θαη ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπιεξσκέλα απφ ηα 

παηδηά, δείγκαηα «ιηζηψλ ειέγρνπ» [κία «ιίζηα ειέγρνπ δηπιήο φςεσο» θαη ηξεηο κε έκθαζε ζηε 

«δεχηεξε φςε»]. Μία αλάιπζε ηνπ ιφγνπ απηψλ ησλ δεηγκάησλ, ε νπνία άκεζα δειψλεη ηθαλφηεηα 

ρξήζεο γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο αιιά θαη ηε ινγηθή κε ηελ νπνία ηα παηδηά κπνξεί λα 

ηεξαξρνχλ θαη δηαβαζκίδνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελφο θεηκέλνπ, απνηειεί, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, 

πεδίν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Ζ ελζσκάησζε «δνκψλ πξνο ρξήζε» ζε ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ 

ηχπν ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη είδνπο ιφγνπ (π.ρ. ε ελζσκάησζε ησλ πξνηάζεσλ 

επηζπκίαο ζε θείκελν πνπ ηππνινγείηαη σο (πξνζσπηθή) επηζηνιή, ηαμηλνκείηαη ζηηο πξνζθιήζεηο θαη 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν) απνηειεί κία άιιε έλδεημε «ζπλχπαξμεο 

ιεμηθνγξακκαηηθνχ θαη δνκηθνχ πιηθνχ ελφο θεηκέλνπ», ζε έλα φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθξνηεκέλν, γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, ζρήκα ππεξδνκήο. Ζ επηζχλαςε, ζηα Παξαξηήκαηα 

XIII, XIV θαη XV, XVI, «νδεγψλ γηα ηε γιψζζα» θαη «ιηζηψλ ειέγρνπ» απφ ηα ίδηα ρέδηα Δξγαζίαο, 

αληίζηνηρα, ζηνρεχεη ζε κία πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο γεληθήο δηάξζξσζεο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ απηνχ, ζπληζηάηαη ε κειέηε ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεηξακαηηθέο 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ – γξακκαηηθήο ησλ ρεδίσλ Δξγαζίαο 1 θαη 14, 

αληίζηνηρα (βι. Παξάξηεκα XII). ηα ζπγθεθξηκέλα παξαξηήκαηα παξνπζηάδνληαη δείγκαηα απφ ην 

«αξρείν εξγαζηψλ» ησλ παηδηψλ-ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ηα νπνία, αλαιπκέλα, ζε θάπνην βαζκφ, 

ζηελ παξνχζα θαη ηελ πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε, ζπληζηνχλ «ληνθνπκέληα» ππέξ ηεο εγθπξφηεηαο 

ηεο έξεπλαο (βι. θαη «Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο»).  

 
49

Βι. πεξηζζφηεξα γηα ηελ παηδαγσγηθή φπνπ εληάζζεηαη ε δηακεζνιάβεζε απηή ζηελ ελφηεηα πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο (βι. επίζεο ηελ αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζην ηέηαξην θεθάιαην). 

 
50

 Γηα ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθή (εηδηθή) νλνκαηνπνίεζε επζχλνληαη νη φξνη 

«επηθνηλσλία»/ζπγθείκελν – θείκελν – γξακκαηηθή». Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα νλνκαζία κνληέινπ πνπ 

επηδηψθεη λα ηαπηνπνηεζεί κε ην θεηκελνθεληξηθφ-δηαδηθαζηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο 

(θαη ηεο γιψζζαο). 
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 Απφ θνηλνχ (ζπλεηαηξηθή) εξγαζία (δξάζε) (επεμεξγαζία πξφηππσλ θεηκέλσλ, επίιπζε ζρεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε επίπεδν ιέμεο – πξφηαζεο – (παξαγξάθνπ) – επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ: 

νκαδνθεληξηζκόο 

 Απηφλνκε εξγαζία (δξάζε) [δφκεζε (θαη παξαγσγή) ιφγνπ απφ ην δηδαζθφκελν: 

απηνξπζκηδόκελνο καζεηνθεληξηζκόο] 

 Απφ θνηλνχ αλαηξνθνδφηεζε (εηεξναμηνιφγεζε θαη ζπιινγηθή αμηνιφγεζε: νκαδνθεληξηζκόο) 

  Απηφλνκε βειηησηηθή αμηνιφγεζε (απηναμηνιφγεζε: απηνξπζκηδόκελνο καζεηνθεληξηζκόο) 

 Φζίλνπζα θαζνδήγεζε* (ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, εληχπσλ αλαθνξάο, δηαβαζκηζκέλσλ 

θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο. γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο: δαζθαινθεληξηζκόο – 

νκαδνθεληξηζκόο (δηεπίδξαζε) – απηνξπζκηδόκελνο καζεηνθεληξηζκόο) 

*Σν ζηνηρείν ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο «δηαπνηίδεη» φιν ην ζψκα ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο θιείδαο (ιέμεηο-θιεηδηά: 

δώλε επηθείκελεο αλάπηπμεο, πιαίζην βνήζεηαο/ζηήξημεο, παηδαγσγία γλσζηηθήο καζεηείαο) 

Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, φηη ε παξέκβαζε, θαζαπηή, ζπληζηνχζε πείξακα 

ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο γισζζν-γλσζηηθψλ θαη γισζζν-επηθνηλσληαθψλ-

θεηκελνθεληξηθψλ δεμηνηήησλ ε νπνία, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο, αξρηθά, θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ζηε ζπλέρεηα, επέλδπζε ηφζν ζηε δαζθαινθεληξηθή – 

δαζθαινκαζεηηθή φζν θαη ζηε καζεηνθεληξηθή – δηακαζεηηθή ζρέζε. Πξφθεηηαη γηα 

ην πιένλ γεληθφ δηαξζξσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεηξάκαηνο ην νπνίν ζπδεηήζεθε 

ζεσξεηηθά (ζηελ αλαζθφπεζε ζπγθεθξηκέλεο φζν θαη ζρεηηθήο, κε ην ζέκα, 

βηβιηνγξαθίαο) θαη πηνζεηήζεθε, σο παηδαγσγία γλσζηηθήο καζεηείαο, ζην πξαθηηθφ 

κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο.  

Ζ επίδξαζε, ηέινο, ηνπ έξγνπ ησλ Knapp & Watkins (1994), ε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ νπνίνπ ζπδεηήζεθε δεφλησο ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, είλαη, επίζεο, 

πξφδειε. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνηεηλφκελνπ, απφ ηνπο ελ ιφγσ εξεπλεηέο, 

δηδαθηηθνχ/καζεζηαθνχ κνληέινπ («teaching/learning model»), ηα νπνία εχθνια 

ζπζρεηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο παξαπάλσ «ζπλνπηηθήο θιείδαο» ηνπ, θαη’ 

αληηζηνηρία πξνο απηφ, «πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ δηδαθηηθνχ/καζεζηαθνχ 

κνληέινπ» είλαη ηα αθφινπζα [βι. Knapp & Watkins (1994, ζ. 23-28), βι. επίζεο 

Knapp & Watkins (2005)]:  

 «πεξηερφκελν/γιψζζα» («content/language»), όπνπ ν δηδάζθσλ εηζαγάγεη 

άκεζα ην δηδαζθφκελν ζηηο ππφ δηδαζθαιία δνκέο θαη ρξήζεηο, κέζσ 

πξνηχπσλ αλάγλσζεο («reading models») θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα 

ζπλεηαηξηθή έξεπλα, ψζηε λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα φπσο είλαη, πξσηίζησο, 
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ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε ζρεκαηνπνίεζε ηεο ππεξδνκήο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη, ζηε ζπλέρεηα, λα αλαδνκεζεί, πξνζθέξνληαο ηα 

θαηάιιεια «βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα» (βι. αληίζηνηρα ζηνηρεία 

«θιείδαο»:πξνηππνπνίεζε δηδαζθαιίαο – από θνηλνύ (ζπλεηαηξηθή) εξγαζία 

(δξάζε) – θζίλνπζα θαζνδήγεζε) 

 «δνκή/ζπγγξαθή» («structure/writing»), όπνπ ελζσκαηψλνληαη ε 

ζρεκαηνπνίεζε/κνληεινπνίεζε ηεο ππεξδνκήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ, σο «βνεζεκάησλ/ζηεξηγκάησλ» (κε ηελ αλάινγε, ζε βαζκφ 

θαζνδήγεζεο, ζπκβνιή ηνπ δηδάζθνληα) γηα ζπγγξαθή (δφκεζε/παξαγσγή) 

θεηκέλνπ απφ ην δηδαζθφκελν, ην νπνίν ηαμηλνκείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

θεηκεληθφ είδνο (βι. αληίζηνηρα ζηνηρεία «θιείδαο»: απηόλνκε εξγαζία (δξάζε) 

– θζίλνπζα θαζνδήγεζε) 

 «γξακκαηηθή/έθδνζε» («grammar/editing»), όπνπ, θαζίζηαηαη ζαθέζηαηα 

δηαθξηηφο/ξεηφο ν ξφινο ηεο γξακκαηηθήο ζην θείκελν πνπ ζπγγξάθεηαη 

(παξάγεηαη ή δνκείηαη) ζηαδηαθά, κε ηε ρξήζε/«κνληεινπνίεζε» ηεο 

απαξαίηεηεο γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο, ε νπνία ζηεξίδεη/βνεζά 

ηε ζπλεηαηξηθή ή αηνκηθή επαλεμέηαζε/αμηνιφγεζε, βειηίσζε θαη «έθδνζή» 

ηνπ (βι. αληίζηνηρα ζηνηρεία «θιείδαο»: από θνηλνύ αλαηξνθνδόηεζε – 

απηόλνκε βειηησηηθή αμηνιόγεζε – θζίλνπζα θαζνδήγεζε). 

Ζ πεηξακαηηθή παξέκβαζε «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή» 

επηδίσμε, κέζσ ηνπ «επηθνηλσληαθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο»: α) λα δψζεη, θαηαξρήλ, πξαθηηθή ππφζηαζε ζηε ζρεηηθή, κε ην ζέκα 

ηεο δηαηξηβήο, ζεσξία, β) αθνινχζσο, λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηνπ πεηξάκαηνο, εθαξκφδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ή/θαη εθπφλεζεο 

ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη νξγάλσζεο ησλ πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ θαη γ) ηειηθά, λα κεηξήζεη θαηαιιήισο (έγθπξα 

φζν θαη αμηφπηζηα) ηα απνηειέζκαηα ηεο πεηξάκαηνο. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο-

ζέκαηα ζπδεηνχληαηζηηο ελφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη παξαθάησ.  

3.4.3    Πιλοηική έπεςνα 

Ζ πηινηηθή έξεπλα ή πξνέξεπλα («pilot study or pre-search»») έιαβε ρψξα 

κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ φζσλ δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ αθνξνχζαλ ηελ 
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πεηξακαηηθή παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (πιηθφ, δξαζηεξηφηεηεο θαη κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, ελ γέλεη). ηφρνο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ήηαλ ε έγθαηξε επηζήκαλζε θαη 

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκαηηθώλ πεδίσλ [βι ελδεηθηηθά Baker (1994, ζ. 82-183) θαη De 

Vaus (1993, ζ. 54)], σο πξνο ηα παξαπάλσ ζέκαηα
51

.  

Έηζη, θαηά ηελ πξνεξεπλεηηθή (δεχηεξε) θάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξνιήθζεθαλ ή ιχζεθαλ πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ή/θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο είηε ζε 

κηθξνεπίπεδν (επίπεδν πνπ αθνξά έθαζην ρέδην Δξγαζίαο) είηε ζε καθξνεπίπεδν 

[επίπεδν πνπ θαιχπηεη ζθαηξηθά φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ 

«κνληέινπ», πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (δαζθάιαο θαη παηδηψλ) θαη ησλ 

αληηδξάζεψλ ηνπο]. Δπίζεο, ιήθζεθαλ ππφςε πνηθίιεο άιιεο πξνθαηαξθηηθέο 

«εθξνέο» απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, φζνλ αθνξά ηνλ (αλαγθαίν) βαζκφ θαη ηελ 

(αλαγθαία) πνηφηεηα ηεο γισζζνδηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ηεο δαζθάιαο, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο έξεπλαο, επξχηεξα, ηνλ φιν 

ηξφπν δφκεζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ έλαξμε 

κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ηε «δηάηαμε ηνπ ρξφλνπ», αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε 

ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο (αξρηθήο θαη ηειηθήο) θ.ν.θ. 

Γεληθά, ε πηινηηθή έξεπλα, ε νπνία είρε σο έλαλ απφ ηνπο πιένλ βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, επηθχξσζε ηελ 

αξρηθή εγθπξφηεηα (θαη αμηνπηζηία) ηνπ πεηξάκαηνο θαη απνηέιεζε ερέγγπν γηα ηελ 

απαξαίηεηε ηειηθή (κεηά απφ αλαζεψξεζε) εγθπξφηεηα (θαη αμηνπηζηία) ηεο.  

Δπεηδή ε ζχγρξνλε ηάζε ζην ρψξν ηεο έξεπλαο (εθπαηδεπηηθήο θαη κε) επλνεί 

ηε δεκνζηνπνίεζε κίαο πηινηηθήο έξεπλαο, φπσο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 

ζθνπηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηεο [βι. ελδεηθηηθά Lindquist (1991) θαη Van Teijlingen & 

Hundley (2001)], γηα ιφγνπο εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο φζν θαη ρξεζηηθνχο (ζε 

ζρέζε κε άιινπο εξεπλεηέο), αθνινπζεί, ακέζσο παξαθάησ, κία πεξηιεπηηθή αιιά 

νπζηαζηηθή αλαθνξά, ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πηινηηθή έξεπλα, ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην φζν θαη σθέιηκν κέξνο ηεο φιεο έξεπλαο. 

                                                 
51

ην πιαίζην ηεο πηινηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, ε πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλνπ «δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο», ην νπνίν απνηέιεζε ην κέζν 

ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, θαη ε δνθηκή ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ, ζε ζρέζε κε ην 

πείξακα. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δνθίκην θαη ηηο κεζφδνπο απηέο ζπδεηνχληαη δηεμνδηθά ζε επφκελν 

ππνθεθάιαην.  
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εκεηψλεηαη, θαηαξρήλ, φηη, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα, ρνξεγήζεθε άδεηα απφ 

ην Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ηκήκα ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Φξελάξνπο, φπνπ ππεχζπλε (ζα) ήηαλ ε δαζθάια (θ. Μαξία Καιιή), ε νπνία ηελ 

επφκελε ρξνληά ζα είρε ηελ επζχλε ηειηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηνηρεία 

άδεηαο: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ/Γξαθείν Γηεπζπληή Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, YΠΠ 343/68/3Β/Π.5336, 16.06.2000, βι. Παξάξηεκα ΥVΗΗ). Ζ 

πηινηηθή απηή εθαξκνγή έγηλε βάζεη ηεο αξρηθήο κνξθνπνίεζεο ηνπ 

«επηθνηλσληαθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο», φπσο 

απηφ αλαιχζεθε αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή θάζε θαη δηήξθεζε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2001. 

3.4.3.1   Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πηινηηθήο έξεπλαο 

 Γηα ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε (ή δφκεζε) ηνπ κνληέινπ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε 

ην πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα, ζπιιέρζεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ ρξήζηκα, 

πξνο ην ζθνπφ απηφ πνηνηηθά εζλνγξαθηθά δεδνκέλα. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ επέηξεςε ζηελ εξεπλήηξηα «λα αθνινπζήζεη, πξνθαξθηηθά, έλαλ πιήξε 

θπζηθφ θχθιν εμέιημεο ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο» (Denzin & Lincoln, 1994, 

2000
. 

Lofland & Lofland 1995
. 
Patton, 1990). Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε 

θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην εκεξνιφγην ηεο εηδηθά θαηαξηηζκέλεο, γηα εθαξκνγή ηεο 

πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, δαζθάιαο θαη ηηο ζπκκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 

εξεπλήηξηαο, ηα νπνία πξνέθπςαλ κέζα απφ ηνλ θνηλφ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ ησλ δχν 

(ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαζθάιαο θαη ηεο εξεπλήηξηαο) εθηηκψληαη σο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ 

(βι. Elliot, 1991
 
 McDonough, 1994

 
 Nunan, 1989

β
, 1992

 
 Smith, 2000

 
 Swan, 1985) 

γηλφηαλ ζε θαζεκεξηλή, ζρεδφλ, βάζε θαη νη ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο (βι Goetz & 

LeCompte, 1984
 
 Spradley, 1980

 
 Strauss & Corbin, 1990) πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο.  

Σν εκεξνιφγην γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο: α) είρε αλεπίζεκε, άηππε θαη κε 

δνκεκέλε κνξθή θαη β) πεξηείρε ζηνηρεία εζηηαζκέλα ζην ππφ εμέηαζε πξφβιεκα (ή 

θαηλφκελν), ηελ εμέιημε θαη ηελ «πξφνδφ» ηνπ (Hughes, 1996). ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζπληζηνχζε κία ελδνζθφπεζε ηεο πηινηηθήο δηδαζθαιίαο, κε «ηζηνξηθφ πιηθφ» 

(«history material»), γχξσ δειαδή απφ ηη ζπλέβε ζηελ ηάμε, «πιηθό 
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αλαηξνθνδόηεζεο» («material for reflection»), ζε ζρέζε κε πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε δηδαζθαιία θαη πιηθφ πιεξνθφξεζεο («information material»), 

φζνλ αθνξά εληππψζεηο θαη θξίζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ 

δαζθάια ηεξνχζε ην εκεξνιφγην ζην ηέινο ηεο εκέξαο, θαηαγξάθνληαο, κε ην δηθφ 

ηεο ηξφπν, εληππψζεηο γηα «ην πψο πήγε ην κάζεκα, θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη 

ζηφρνη, πνηεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, πψο ε ίδηα βίσζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο 

απηέο, ηη έγηλε, ηη δελ έγηλε θαη γηαηί, ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη αιιηψο θαη γηαηί ...». 

Δθηφο απφ ηελ ηήξεζε ηνπ παξαπάλσ εκεξνινγίνπ, ζην πιαίζην εζηηαζκέλεο 

κε δνκεκέλεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, φπνπ ε εξεπλήηξηα ήηαλ παξνχζα θαη 

ζπκκέηνρνο ζηηο πεηξακαηηθέο δηδαζθαιίεο, παξαηεξήζεθαλ ζπζηεκαηηθά «δηδαθηηθά 

γεγνλφηα» θαη ηεξήζεθε εκεξνιφγην γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή εζηίεο 

ελδηαθέξνληνο, αλαθνξηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αληηδξάζεηο δαζθάιαο θαη 

παηδηψλ. Καηαγξάθεθαλ, θπξίσο, πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε «ην ηη ζπλέβε, απφ 

πνηνλ/πνηνπο, πψο, πφηε ζπλέβε θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη αλ απηφ ήηαλ αλακελφκελν ή 

φρη, γηαηί ζπλέβε ή δε ζπλέβε θάηη θ.ν.θ.». 

Αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ηελ ηειηθή θεηκελνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

δεδνκέλσλ ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, θαη ζρφιηα γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

πξνζέθεξαλ, παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

Γείγκα απφ ηα θείκελα ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο δαζθάιαο                                                                                 

(θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο)
52

 

15 επηεκβξίνπ 2000: 

«Θεηηθή αληαπόθξηζε ζηε ζπδήηεζε. Καηάιεμε ζε βαζηθέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηειενπηηθήο παξνπζίαζεο (είδεζεο) κε βνεζεηηθέο εξσηήζεηο. Καηαγξαθή ησλ ελλνηώλ ζε 

πίλαθα (κεηάδνζε αιεζηλώλ πιεξνθνξηώλ, αθξίβεηα, ζαθήλεηα, ιηηόηεηα, απιό ιεμηιόγην, 

ρξήζε θαηαθαηηθώλ πξνηάζεσλ [...]» 

                                                 
52

Ζ παξνπζίαζε φισλ ησλ θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πηινηηθήο (βι. παξαπάλσ), ήηαλ αδχλαηε, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ θξίζεθε αλαγθαία (βι., γηα παξάδεηγκα, επηζχλαςε απηνχζησλ ηέηνησλ 

θεηκέλσλ ζε παξάξηεκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην «Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο»). Ζ παξάζεζε δείγκαηνο απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα κπνξεί, βάζεη ηεο 

αξρήο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε γηα κία φζν γίλεηαη πεξηζζφηεν 

αληηθεηκεληθή θαη ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. εκεηψλεηαη φηη ε παξάζεζε 

ησλ εκεξνινγηαθψλ θεηκέλσλ, εηδηθά, απνηειεί θαη κία επηπιένλ έλδεημε εγθπξφηεηαο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. (Τπελζπκίδεηαη φηη ηα φπνηα «ηεθκήξηα» αθνξνχλ ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο, πνηνηηθά θαη πνζνζηηθά, είλαη αξρεηνζεηεκέλα θαη απνηεινχλ «επέθηαζε» αιιά θαη 

«ζπκπιήξσκα» ηνπ φινπ πεξηερνκέλνπ ησλ Σφκσλ Η θαη ΗΗ ηεο δηαηξηβήο, ζχκθσλα κε ηε ινγηθή πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ Τπνζεκείσζε 42).  
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20 επηεκβξίνπ 2000: 

«Γηαθνπή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνθαιεί αλαζηάησζε, γηαηί δελ κπνξεί λα γίλεη πξνβνιή 

θσηνηππεκέλεο γξαπηήο παξαγσγήο (είδεζεο κε ζέκα ηνλ αγηαζκό ζην ζρνιείν καο) θαη 

επίδεημε ηνπ πώο αμηνινγείηαη θαη βειηηώλεηαη ε πξόρεηξε έθδνζε ελόο θεηκέλνπ [...]» 

3 Οθησβξίνπ 2000: 

«Eλαζρόιεζε κε πξόζθιεζε. (Σα παηδηά) δπζθνιεύνληαη αξθεηά λα εθθξαζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο. Αθήλνπλ ζηνηρεία ηεο πίζσ (παξαιείπνπλ ζπκβάζεηο) [...].  

9 Οθησβξίνπ 2000: 

«(Σα παηδηά) δείρλνπλ κεγάιν ελζνπζηαζκό, όηαλ εξγάδνληαη κε ην κύζν «Ο ιαγόο θαη ε 

ρειώλα». (Πξνβαίλνπλ ζε) ρξήζε ηόζν ησλ αόξηζησλ άξζξσλ θαη αλησλπκηώλ, κε ζσζηό 

ηξόπν θαη νξζή γξαθή, όζν θαη νξηζηηθώλ άξζξσλ, κε αξθεηά κεγάιν βαζκό επηηπρίαο. 

(Πξνβαίλνπλ ζε) ζπκπιήξσζε check-list (‘ιίζηαο ειέγρνπ’).» 

12 Οθησβξίνπ 2000: 

«Γηαθεκίζεηο θαη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο. Κάπσο κεησκέλε ε ζπκκεηνρή (ησλ παηδηώλ). 

(Υξεηάδεηαη) απινπνίεζε εξσηήζεσλ, λα επηιερζνύλ πην απιέο δηαθεκίζεηο (δηαθεκηζηηθά 

θείκελα). (Τπάξρεη) δπζθνιία ζηελ αιιαγή νπηηθήο γσλίαο από ην ‘εγώ’ ζην ‘εζύ’.» 

19 Οθησβξίνπ 2000: 

«Κππξηαθό ζθεηο ‘Ζ Βαζηιεία ηεο Βαζηινύο’. Αθνινπζνύλ εξγαζίεο ζε πξνθνξηθό θαη γξαπηό 

επίπεδν. Έληνλα αλαγθαία ε ζπιινγηθή εξγαζία θαηά ηε κεηαθνξά θππξηαθνύ  κύζνπ (ζηελ 

θνηλή λενειιεληθή). Δξγαζία ζην Σεηξάδην ‘Γισζζνκάζεηα’. Σειείσζε ν ρξόλνο. Γε δόζεθε ε 

αλαθνίλσζε γηα ηηο ‘Ηζηνξίεο ηνπ ρσξθνύ’.» 

31 Οθησβξίνπ 2000: 

«Απηναμηνιόγεζε κε check-list (‘ιίζηα  ειέγρνπ’) ‘ζπληαγήο γηα ξύδη πηιάθη’. Λεηηνπξγεί πνιύ 

θαιά. Αθνινπζεί θαζαξνγξαθή, κε έκθαζε ζηηο ζσζηέο θαηαιήμεηο ξεκάησλ θαη ζηε ζσζηή 

ζεηξά ησλ ‘νδεγηώλ παξαζθεπήο ζπληαγήο’. Παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο ζηε δηαηύπσζε ησλ 

νδεγηώλ κε ηε ζσζηή ζεηξά. (Σα παηδηά) απνθεύγνπλ ηε ρξήζε πξνζηαθηηθήο. Υξεζηκνπνηνύλ ην 

‘εκείο’ θαη ‘εζείο’ ζηελ νξηζηηθή. Γελ έγηλε ‘Σν εκεξνιόγην ηνπ Λόπλη’ (πξνγξακκαηηζκέλε 

άζθεζε) νύηε ε (επίζεο πξνγξακκαηηζκέλε) εξγαζία ζην Σεηξάδην ‘Γισζζνκάζεηα’»  

3 Ννεκβξίνπ 2000: 

«Τςειόο βαζκόο δπζθνιίαο παξνπζηάζηεθε ζηηο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ρσξίο εξώηεζε. 

Παξνπζηάζηεθε κεγάιε δπζθνιία ζηε γξαπηή ζπκπιήξσζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο 

(‘ζπλλεθάθηα: ‘πξνηείλσ – δέρνκαη – αξλνύκαη’). Να ζπληνκεπηεί, λα αιιάμεη, ίζσο [...]» 

21 Ννεκβξίνπ 2000: 

«(Σα παηδηά) εξγάδνληαη ζην Σεηξάδην ‘Γισζζνκάζεηα’. ρνιηάδνληαη νη γξαπηέο παξαγσγέο κε 

ζέκα ηελ αλαθήξπμε ηνπ ςεπδνθξάηνπο (θαη ην πώο κνξθνπνίεζαλ ηα θείκελά ηνπο, 

ζπιιαβίδνληαο ζσζηά ηηο ιέμεηο πνπ ‘δε ρσξνύζαλ’). Μεξηθά παηδηά πξνβαίλνπλ ζε βειηηώζεηο 

[...] (Δηζαγσγή) Πξνθνξηθή εξγαζία γηα δηδαζθαιία ηεο θεθαιαηνγξάθεζεο ησλ θύξησλ 

νλνκάησλ, κε ην εμήο ζέκα (επηθνηλσληαθό πιαίζην): ‘Δηνηκάδσ, σο καζεηήο ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Φξελάξνπο, έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Καιινλήο Λέζβνπ, κε αμηνζέαηα θαη ρώξνπο ηεο Κνηλόηεηάο καο, κε ζθνπό λα ηε γλσξίζνπλ 

θαιύηεξα, ελ όςεη ηεο επίζθεςήο ηνπο γηα δηδπκνπνίεζε ησλ δύν ζρνιείσλ’. Καζνδεγώ ηα 
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παηδηά ζην ‘κεγάισκα’ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη ππελζπκίδσ όηη πξέπεη λα 

απνθεύγνπλ ηελ επαλάιεςε ιέμεσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπλνρή θαη ηε ζπλεθηηθόηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπο [...]» 

27-28 Ννεκβξίνπ 2000: 

«Πξνηάζεηο επηζπκίαο. Πώο εθθξάδσ επηζπκίεο[..]. Μεηαπιάζεηο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο 

Γειηίσλ Δξγαζίαο [...] Αλάινγν ύθνο. Γξαπηή εξγαζία ζην Σεηξάδην ‘Γισζζηθέο Γνθηκαζίεο’. 

Πξνβνιή βηληενγξαθεκέλσλ ζηηγκηόηππσλ από ηελ εθπνκπή «Πεο ην θαη ζα γίλεη». Γξαπηή 

επηζηνιή, από ηα παηδηά, ζηνπο ππεπζύλνπο ηεο εθπνκπήο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλε 

επηζπκία ηνπο. Καζαξνγξαθή ζην Σεηξάδην ‘Σειηθή Έθδνζε’. πκπιήξσζε, ρσξίο ζηήξημε (από 

κέλα), ηνπ Σεηξαδίνπ ‘Γισζζνκάζεηα’, ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο επηζπκίαο.» 

 

Γείγκα απφ ηα θείκελα ησλ ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ ηεο εξεπλήηξηαο, εκεξνινγηαθνχ ηχπνπ    

(θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

14-15 επηεκβξίνπ 2000: 

«Ζ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 14.09.00 ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε δελ έγηλε, ιόγσ κεραληθήο 

βιάβεο ηεο (κίαο) ηειεόξαζεο πνπ δηέζεηε ην ζρνιείν. Πξνβιεκάηηζαλ ζέκαηα θαηαλνκήο 

δηδαθηηθνύ ρξόλνπ, πξνζαξκνγήο νδεγηώλ θαη απαηηήζεσλ ρεδίσλ Δξγαζίαο, αιιά θαη 

ηερληθήο θύζεσο πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, π.ρ. ζηελ πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, θαη 

πξνθάιεζαλ θάπνηα αλαζηάησζε κέρξη λα επηιπζνύλ. Οη εληππώζεηο πνιύ ζεηηθέο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο κηθξέο θαη αθνξνύλ, θπξίσο, ηνπο ηξόπνπο ππνβνήζεζεο/ζηήξημεο ησλ παηδηώλ. 

Ζ αληαπόθξηζε ησλ παηδηώλ άκεζε [...] Ο ηξόπνο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Δπηηπγράλεηαη νκαδνθεληξηθόο ηξόπνο εξγαζίαο, εζηίαζε ζην 

θείκελν θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζπγθεθξηκέλε γξακκαηηθή εμππεξεηεί νξηζκέλν είδνο θεηκέλνπ, κε 

βάζε ηα ζπκθξαδόκελα.»  

25 επηεκβξίνπ 2000: 

«Φαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί, ζε θάπνην βαζκό, ην ‘ζύζηεκα ηεηξαδίσλ’ πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

a) ‘Γισζζνκάζεηα’΄ (ηεηξάδην αλαθνξάο), β) ‘Γισζζηθέο δνθηκαζίεο’ (ηεηξάδην γηα γξαπηέο 

γισζζηθέο αζθήζεηο θαη πξόρεηξε παξαγσγή ιόγνπ), γ) ‘Σειηθή Έθδνζε’ (ηεηξάδην βειηησκέλεο 

παξαγσγήο ιόγνπ, ), δ) ‘Ο Λόγνο καο’ (ηεηξάδην κε έκθαζε ζηελ νξζνγξαθία) θαη ε) ‘Ο 

Φάθειόο κνπ’ (ληνζηέ κε έληππα θείκελα θαη ‘ιίζηεο ειέγρνπ’), όρη, όκσο, ηδηαίηεξα επέιηθηα θαη 

κε πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ‘ζπζηήκαηνο’ απηνύ. 

Οξηζκέλα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, δπζθνιεύνληαη λα ‘πεξηθέξνληαη’ από ην έλα ηεηξάδην ζην 

άιιν, παξά ην γεγνλόο όηη αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ θάζε ηεηξαδίνπ.» 

4 Οθησβξίνπ 2000: 

«Σα δείγκαηα από ηηο εξγαζίεο ησλ παηδηώλ αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηηο 

επηδηώμεηο/πξνζδνθίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κείκελα ππό επεμεξγαζία, όπσο ε πξόζθιεζε (πνπ 

αμηνπνηήζεθε ζην πιαίζην αληίζηνηρνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο), ζα πξέπεη λα γίλνπλ απινύζηεξα ή 

λα αληηθαηαζηαζνύλ[...]» 

10 Οθησβξίνπ 2000: 

«Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ εμαθνινπζεί λα πξνβιεκαηίδεη. Οξηζκέλα 

Γειηία Δξγαζίαο, όπνπ δελ αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή νδεγία αλαιπηηθά, απαηηνύλ πεξηζζόηεξν 

ρξόλν γηα λα γίλεη αληηιεπηό ην επηθνηλσληαθό πιαίζην παξαγσγήο ιόγνπ. Ζ εξγαζία ζην 

Σεηξάδην ‘Γισζζνκάζεηα’ είλαη αξθεηά ρξνλνβόξα θαη θαίλεηαη λα θνπξάδεη θάπνηα από ηα 

παηδηά. Σν ηεηξάδην ‘Σειηθή Έθδνζε’ αξέζεη ζηα παηδηά, παξά ην ρξόλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

πξνβνύλ ζε βειηησηηθέο δηνξζώζεηο.» 
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20 Οθησβξίνπ 2000: 

«Τπάξρεη απμεκέλνο αξηζκόο γξαπηώλ εξγαζηώλ [...] Ο ρξόλνο δελ αξθεί γηα λα γίλνπλ όια όζα 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα γίλνπλ [...] Παξ’ όιν πνπ ην πξόγξακκα είλαη επηθεληξσκέλν ζηε 

γξακκαηηθή, (απηό) θαιύπηεη επαξθώο θαη ηνπ ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο 

νξζνγξαθίαο. Σα παηδηά δηαβάδνπλ κε θξηηηθό πλεύκα, θαηαλννύλ, πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα όηαλ 

θαζαξνγξάθνπλ ζην Σεηξάδην ‘Σειηθή Έθδνζε’ θαη δίλνπλ ζεκαζία ζηελ νξζνγξαθία θαη ηελ 

θαιαίζζεηε γξαθή. Σνπο αξέζεη ε ιύζε ζηαπξόιεμνπ [...]» 

30 Οθησβξίνπ 2000: 

«Ζ δαζθάια θαίλεηαη λα είλαη ‘ππό πίεζε/έληαζε’ (ε ίδηα πξηλ αξρίζεη ην κάζεκα αλαθέξζεθε 

ζηηο πνιιέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιόγσ ‘ησλ ζπλερώο πξνζαξκνγώλ θαη 

αλαπξνζαξκνγώλ ηνπ θαη ηεο ζθιεξήο πξνεηνηκαζίαο γηα λα  αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο 

απαηηήζεηο απηέο’. Θα πξέπεη, ίζσο, ν ‘Πξαθηηθόο νδεγόο δηδαζθαιίαο’ πνπ ηεο δόζεθε (ζηελ 

αξρή ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο), λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθόο. Γαζθάια θαη 

παηδηά εξγάδνληαη πνιύ θαιά. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ γξακκαηηθνύο όξνπο. Δπηπιένλ, κηινύλ 

γηα «είδνο θεηκέλνπ», «ραξαθηεξηζηηθά θεηκέλνπ», ζέηνπλ γξακκαηηθά θαη άιια θξηηήξηα γηα  λα 

θξίλνπλ δηθά ηνπο θείκελα ή θείκελα άιισλ. ήκεξα πεξίκελαλ ‘λέεο εθπιήμεηο’ [...]                      

Ζ δαζθάια ρξεηάζηεθε λα γίλεη, ζε θάπνηα ζεκεία, ηδηαίηεξα θαζνδεγεηηθή, αθόκα θαη 

δαζθαινθεληξηθή. Απηό ζα πξέπεη λα πξνζερζεί.»  

15-16 Ννεκβξίνπ 2000: 

«Δπηηεύρζεθε ε ρξνληθή ‘ζπκπόξεπζε’ κε ην αδειθό ηκήκα. Παξαηεξήζεθε όηη (ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα) έγηλε αληηθαηάζηαζε ηνπ (αξρηθά επηιεγκέλνπ) θεηκέλνπ, ιόγσ 

επηθαηξόηεηαο, επηινγή αζθήζεσλ, ιόγσ πίεζεο ρξόλνπ, θαη αθαίξεζε αζθήζεσλ, ιόγσ 

απμεκέλνπ βαζκνύ δπζθνιίαο [ ..].»   

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ, φπσο απηά πνπ θαηαγξάθνληαη παξαπάλσ, 

νδήγεζε ηελ εξεπλήηξηα θαη ηε δαζθάια-ζπλεξγάηηδά ηεο ζε ηειηθέο γεληθέο θξίζεηο 

γχξσ απφ ηελ επηθείκελν πεηξακαηηθφ πξφγξακκα νη νπνίεο, φπσο θαίλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα, θάιπςαλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηνπ, σο εμήο
53

: 

 Πεηξακαηηθό δηδαθηηθό πιηθό: Σν «ζχζηεκα δηδαθηηθνχ πιηθνχ» [«ζχζηεκα 

ηεηξαδίσλ»: α) «Γισζζνκάζεηα» (ηεηξάδην αλαθνξάο), β) «Γισζζηθέο 

δνθηκαζίεο» (ηεηξάδην γηα γξαπηέο γισζζηθέο αζθήζεηο θαη πξφρεηξε 

παξαγσγή ιφγνπ), γ) «Σειηθή Έθδνζε» (ηεηξάδην βειηησκέλεο παξαγσγήο 

ιφγνπ), δ) «Ο Λφγνο καο» (ηεηξάδην κε έκθαζε ζηελ νξζνγξαθία) θαη ε) «Ο 

Φάθειφο κνπ» (ληνζηέ κε έληππα θείκελα θαη «ιίζηεο ειέγρνπ»)] λα 

αληηθαηαζηαζεί κε δχν ληνζηέ. ην έλα ληνζηέ λα θαηαρσξίδνληαη, κε ηε 

κνξθή (αξηζκεκέλσλ) Γειηίσλ Δξγαζίαο: α) ην έληππν γισζζηθφ πιηθφ (ζε 

ραξηί άζπξνπ ρξψκαηνο), β) νη «νδεγνί γηα ηε γιψζζα» (ζε ραξηί πξάζηλνπ 
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εκεηψλεηαη φηη νη «ηειηθέο γεληθέο θξίζεηο» γχξσ απφ ηελ επηθείκελν πεηξακαηηθφ πξφγξακκα» 

δηαηεξνχλ ηελ απζεληηθφηεηά ηνπο, θαηαγξάθνληαη, δειαδή φπσο αθξηβψο δηαηππψζεθαλ γξαπηψο ζην 

ρξφλν πνπ έιαβε ρψξα ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  
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ρξψκαηνο) θαη γ) «νξζνγξαθηθέο ζεκεηψζεηο» (ζε ραξηί ιηιά ρξψκαηνο). ην 

δεχηεξν ληνζηέ λα θαηαρσξίδνληαη: α) ε πξφρεηξε-πξψηε, δεχηεξε παξαγσγή 

ιφγνπ (ζε ραξηί γαιάδηνπ ρξψκαηνο), β) ε ηειηθή παξαγσγή ιφγνπ (ζε ραξηί 

άζπξνπ ρξψκαηνο), γ)νη γισζζηθέο αζθήζεηο (ζε ραξηί ξνδ ρξψκαηνο) θαη δ) 

νη «ιίζηεο ειέγρνπ» (ζε ραξηί θίηξηλνπ ρξψκαηνο). θνπφο ησλ δχν απηψλ 

ληνζηέ, ηνπ «Βηβιηνηεηξαδίνπ» θαη ηνπ «Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ», αληίζηνηρα, 

είλαη λα αλαπηπρζεί έλα επέιηθηνο φζν θαη ιεηηνπξγηθφο ηξφπνο νπζηαζηηθήο 

ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, πνπ λα επηηξέπεη: α) ηελ 

«επηθνηλσλία» (δηεπίδξαζε) δηδαζθνκέλνπ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ [ν 

δηδαζθφκελνο ηνπνζεηεί (θαη αλα-ηνπνζεηεί), εηθνλνγξαθεί, ρξσκαηίδεη ην 

πιηθφ ζηα ληνζηέ, αξηζκεί ηηο ζειίδεο ηνπο, ζπκπιεξψλεη ηνλ πίλαθα κε ηα 

πεξηερφκελά ηνπο, γλσξίδνληαο ηελ αμία/ζθνπηκφηεηά ηνπο θαη εθηηκψληαο ηα, 

σο «πιαίζηα ζηήξημήο» ηνπ αιιά θαη σο ελδείμεηο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ φια φζα δηδαρζεί/κάζεη (βι. ινγηθή πνπ δηέπεη ην «Φάθειν 

Δξγαζηψλ Γηδαζθνκέλνπ» ζηελ Τπνζεκείσζε 197 ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ) 

θαη β) ην δηεπηδξαζηηθφ φζν θαη παξαγσγηθφ ρεηξηζκφ δηδαθηηθνχ πιηθνχ – 

δηδαζθνκέλσλ – δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε νηθνλνκία ρξφλνπ [ε 

δηδάζθνπζα δηδάζθεη, θαζνδεγεί θαη νδεγεί ην δηδαζθφκελν πξνο ηελ 

απηνξπζκηδφκελε κάζεζε (βάζεη ηνπ «πεηξακαηηθνχ κνληέινπ»), κε απιά 

εππξνζάξκνζηα κέζα θαη βηψζηκεο φζν θαη εθηθηέο ζηξαηεγηθέο 

(δηαδηθαζίεο), αιιειέλδεηα/εο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα ζπληζηνχλ έλα 

νινθιεξσκέλν «παθέην δηδαθηηθφ παθέην γηα ηε γιψζζα θαη ηε γξακκαηηθή 

επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ»). Μέξνο ηνπ (επέιηθηνπ θαη πνιπεπίπεδνπ) απηνχ 

δηδαθηηθνχ παθέηνπ [πξνο επεμεξγαζία θείκελα ή άιιν γισζζηθφ πιηθφ (γηα 

(εμ)άζθεζε/εκπέδσζε)], πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο πςεινχ βαζκνχ δπζθνιίαο, 

λα αλαπξνζαξκνζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί κε πιηθφ θαηαιιειφηεξν γηα ην 

γλσζηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ θαη κε πην πξνζηηφ γηα ηελ ειηθία ηνπο 

ιεμηιφγην θαη ζέκα
54

. Ζ αξρή ηεο επηινγήο λα κπνξεί φλησο λα εθαξκνζηεί, 

λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα «ηξάπεδα πιηθνχ» θαη φρη γηα αδηαθνξνπνίεην, 

πξνο δηδαζθαιία, πιηθφ. 
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Γελ πξφθεηηαη εδψ, βέβαηα, γηα ηελ επηβαιιφκελε αληηθαηάζηαζε πιηθνχ, ιφγσ κε επηθαηξφηεηαο, 

πνπ εμαξρήο εζεσξείην δεδνκέλε.  
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 Πεηξακαηηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, φπνπ επηζεκάλζεθε φηη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθά πεδία, λα επαλαδηαηππσζνχλ θαη λα 

αλαδηνξγαλσζνχλ, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο επηινγήο [απφ κία «ηξάπεδα (πξνηεηλφκελσλ) 

δξαζηεξηνηήησλ»]. Ζ εθθψλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνθνξηθψλ ή 

γξαπηψλ, λα είλαη ηέηνηα πνπ: α) λα ζέηεη ζαθψο ππφςε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην παξαγσγήο ιφγνπ θαη β) λα ηνπ «δεκηνπξγεί εχινγεο 

ππνςίεο»
55

γηα ην είδνο/ηχπν ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα παξαγάγεη. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, 

κέζσ ελφο πιηθνχ αλαθνξάο, λα γίλνπλ πην ελδηαθέξνπζεο. Ζ απιή αληηγξαθή 

ηέηνηνπ πιηθνχ λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ή/θαη λα θαηαξγεζεί. Να 

δεκηνπξγεζεί κία έηνηκε, θαη’ αξρήλ, «βάζε» πιηθνχ αλαθνξάο, κέρξη ηα 

παηδηά λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα δξαζηεξηνπνηνχληαη απηφλνκα θαη λα 

εκπινπηίδνπλ απφ κφλα ηνπο απηή ηελ ήδε έηνηκε «βάζε».  

 Γισζζνδηδαθηηθή (ππν)ζηήξημε ηεο δαζθάιαο: Ο αξρηθφο «πξαθηηθφο νδεγφο 

δηδαζθαιίο» λα αλαζεσξείηαη φρη «επί ράξηνπ» αιιά «επί ησ έξγσ», βάζεη 

ησλ γεληθψλ ηειηθψλ θξίζεσλ πνπ αθνξνχλ δηδαθηηθφ πιηθφ θαη δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ε αλάπηπμε θάζε ρεδίνπ 

Δξγαζίαο λα εληαηνπνηεζνχλ, έηζη ψζηε λα δηαζπλδέεηαη άκεζα ε ζεσξία κε 

ηελ πξάμε, θαη αλαιπζνχλ κε απινχζηεξν ηξφπν. ηα ρέδηα Δξγαζίαο, 

εηδηθά, λα ελζσκαησζνχλ φιεο νη «αλαγθαίεο αιιαγέο» πνπ απνθαζίζηεθαλ. 

Οη ζπλαληήζεηο δαζθάιαο θαη εξεπλήηξηαο ζε ηαθηηθή ζπζηεκαηηθή βάζε λα 

ζπλερηζηνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο
56

. 

Σν επηζηέγαζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαηξνθνδφηεζεο ήηαλ φηη ε φιε δνκή 

θαη δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξά ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο, «δνπιεχνπλ θαη 
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Πξφθεηηαη γηα θξάζε πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηε δηάξθεηα κίαο απφ ηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, γηα 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ εκεξνινγίσλ, ε δαζθάια-ζπλεξγάηηδα ηεο εξεπλήηξηαο. 

 
56

Ζ «γεληθή ηειηθή θξίζε» πνπ αθνξά ηε «γισζζνδηδαθηηθή (ππν)ζηήξημε ηεο δαζθάιαο» είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο αλάγθεο γηα ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ [βι. ελδεηθηηθά Fullan & Pomfret (1977) θαη Fullan & Hargreaves (2002)].  
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απνδίδνπλ ζηελ πξάμε, ρσξίο αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα»
57

. Γηδάζθνπζα θαη 

δηδαζθφκελνη ρξεηάδνληαη ζπλερή θαζνδήγεζε. Υξεηάδεηαη, επίζεο, παηδαγσγηθή 

επαηζζεζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, γηα λα απνθεπρζεί ν ππέξκεηξνο 

δαζθαινθεληξηζκφο θαη ε ζηεξεφηππε/πξνβιέςηκε «πνξεία δηδαζθαιίαο». Ζ 

πινηερληθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο δηδάζθνπζαο (ζσζηή 

δηαξξχζκηζε ρψξνπ, δπλαηφηεηα ρξήζεο βηληενπξνβνιέα, δηαθαλνζθνπίνπ, 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηειεφξαζεο, ξαδηνθαζεηνθψλνπ), απνηειεί έλαλ έκκεζα 

γισζζνδηδαθηηθφ, αιιά κε ακειεηέν, παξάγνληα απνηειεζκαηηθήο ‘επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο’». 

Έηζη, ε άκεζε πεξηγξαθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, κεηαμχ ησλ κειψλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο νκάδαο, ζην πεδίν («fieldwork») ηεο ζρνιηθήο ηάμεο [βι. 

ελδεηθηηθά Fetterman (1998) θαη Eisenhart (2001)], θαηά ηε θάζε ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο, θαηέδεημε πσο ε πεηξακαηηθή παξέκβαζε ήηαλ θαηάιιειε γηα ην δείγκα, ηηο 

ζπλζήθεο θαη ην ζθνπφ ράξηλ ησλ νπνίσλ ζρεδηάζηεθε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

αδπλακίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ, θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο, ζα ιακβάλνληαλ, 

ζηε ζπλέρεηα, ππφςε. Οπσζδήπνηε, ε αλαηξνθνδφηεζε γηα απνθαηάζηαζε ησλ 

αδπλακηψλ απηψλ ππήξμε δπλακηθή θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηθαλή λα νδεγήζεη φρη κφλν 

ζηελ ηειηθή κνξθή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο αιιά θαη ζηελ εγθπξφηεηα θαη, 

θαη’ επέθηαζε, ζηελ αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο γηα αλακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλέβαιαλ θαη άιιεο κέζνδνη (θαη ηερληθέο), φπσο είλαη νη (άηππεο) εζηηαζκέλεο κε 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηπραίν δείγκα παηδηψλ, νη 

αλαηξνθνδνηηθέο ζπδεηήζεηο δαζθάιαο – εξεπλήηξηαο – θξηηηθψλ θίισλ
58

, ε 

θαηαγξαθή ζρνιίσλ παηδηψλ, θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, απφ ηε δαζθάια θαη, βέβαηα, νη 

ηαθηηθέο φζν θαη ζπζηεκαηηθέο ζπλαληήζεηο δαζθάιαο θαη εξεπλήηξηαο. Καηά ηηο 

                                                 
57

Όπσο θαη ζηελ Τπνζεκείσζε 55, πξφθεηηαη γηα θξάζε πνπ ρξεζηκνπνίεζε, πξνο ην ηέινο ησλ 

ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηε δηαηχπσζε «γεληθψλ ηειηθψλ θξίζεσλ», ε δαζθάια-ζπλεξγάηηδα ηεο 

εξεπλήηξηαο. 

 
58

Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 21. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν «θχθινο ησλ θξηηηθψλ θίισλ» είρε, απφ ηελ  

έλαξμε ηεο πξψηεο θάζεο ηεο έξεπλαο (1999-2000) κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο 

(2000-2001), δηεπξπλζεί αξθεηά. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, εθηφο απφ ηνπο δηεπζπληέο ή/θαη 

επηζεσξεηέο-ζπλεξγάηεο ηεο εξεπλήηξηαο, ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο «ελεπιάθε»  θαη ε δαζθάια ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, «θξίλνληαο θηιηθά» ην φιν έξγν.  
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ζπλαληήζεηο απηέο, αλάκεζα ζηα άιια πνπ θαηαγξάθεθαλ, πξνζεγγίζηεθαλ 

πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ε 

(ζηαδηαθή) αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο ηεο δηδάζθνπζαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

«Πξαθηηθνχ νδεγνχ δηδαζθαιίαο», ε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο γξακκαηηθήο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηε γισζζηθή επάξθεηα (ην γξακκαηηζκφ), ε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο 

ηεο γξακκαηηθήο ζην ππεξδνκηθφ ζρήκα ελφο θεηκέλνπ γηα ζθνπνχο δφκεζεο θαη 

αμηνιφγεζήο ηνπ θ.ά. 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη, θαη’ επέθηαζε, 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

3.4.4 Διεξαγωγή έπεςναρ 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηνπ φινπ έξγνπ (βι. γηα ζέκα 

ρνξήγεζεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθήο άδεηαο, πνπ ζπδεηήζεθε ήδε, Παξαξηήκαηα I θαη 

II:Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ/Γξαθείν Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Φαθ. 7.4.01.3/Π.5336, 28.08.2001 θαη Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ/Γξαθείν 

Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Φαθ. 7.19.46, 02.10.2001, αληίζηνηρα). 

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα δηεμήρζε ην πξψην ζρνιηθφ ηξίκελν (ζρνιηθή ρξνληά 2001-

2002) θαη δηήξθεζε ηξεηο πεξίπνπ κήλεο, απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην 

κήλα επηέκβξην, κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ
59

.  

Ζ «εκπεηξία» ηεο αξρηθήο κνξθνπνίεζεο, ηεο δνθηκήο θαη ηεο αλακφξθσζεο  

ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο κεζνδνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζπδεηήζεθε εθηελψο πξνεγνπκέλσο, είρε ηελ επηβαιιφκελε 

πξφζζεηε αμία ζηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε. Σν ζρεηηθφ κε απηή πξφγξακκα 

αλαδηακνξθψζεθε, φρη σο ζεσξία αιιά σο ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξάμε
60

 [ή σο 

ζεηξά/ζπλερέο ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξάμεσλ (καζεκάησλ/ρεδίσλ Δξγαζίαο)]. 

                                                 
59

Λφγσ ηεο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχζε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ), ε έξεπλα θαζαπηή νινθιεξψζεθε πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ, ιίγν πξηλ απφ ηηο 

δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

 
60

Ή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε, θαηά ηε δηαηχπσζε «ηειηθώλ γεληθώλ θξίζεσλ», απφ ηελ 

αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο δαζθάιαο θαη ηεο εξεπλήηξηαο: «όρη «επί ράξηνπ» αιιά 

«επί ησ έξγσ». 
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θαη βειηηψζεθε. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ αλακελφκελε, αθνχ ηφζν ε δηδαζθαιία, γεληθά, 

φζν θαη ην κνληέιν ηεο «επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο», εηδηθφηεξα, ζπληζηνχλ ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά πιαίζηα 

αλάπηπμεο ζηφρσλ θαη γλψζεσλ-δεμηνηήησλ.  

Έηζη, ν ζπλερψο ππφ αλαζεψξεζε «Πξαθηηθφο νδεγφο δηδαζθαιίαο», πνπ είρε 

ζηε δηάζεζή ηεο ε δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, φπνπ πεξηιακβάλνληαλ 

γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα θαη νη αλαπηπγκέλεο κνξθέο 

ησλ δεθαηεζζάξσλ ρεδίσλ Δξγαζίαο (κε ην πξνηεηλόκελν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηηο 

πξνηεηλόκελεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), ζηήξημε δπλακηθά, θαη φρη ζηαηηθά, ηε 

γισζζνδηδαθηηθή άπνςε ηεο παξέκβαζεο. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

«ηειεηνπνίεζε» ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο. ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην αλαδηακνξθσκέλν («ηειεηνπνηεκέλν) ρέδην Δξγαζίαο 4, σο 

δείγκα απφ ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο,  

3.4.4.1   Γείγκα από ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνύ παξεκβαηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (ρέδην Δξγαζίαο 4) 

ην ρέδην Δξγαζίαο 14 πεξηγξάθεη κία δηεπξπκέλε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο, κε βάζε επηθνηλσληαθέο θαη θεηκελνθεληξηθέο αξρέο, θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αλ ζπγθξίλεη θαλείο ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, φπσο 

αλαπηχρζεθε (ζεσξεηηθά) ζηνλ αξρηθφ «πξαθηηθφ νδεγφ δηδαζθαιίαο» θαη ην πψο 

δηακνξθψζεθε εληέιεη (πξαθηηθά), φζνλ αθνξά ηελ «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή 

δξάζε»
61

, δηαπηζηψλεη φηη νη πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη ρεηξηζκφ 

ηεο δξάζεο απηήο κε παηδαγσγηθή επαηζζεζία θαη δεκηνπξγηθόηεηα πιεξψζεθαλ. Ζ 

δηαπίζησζε απηή ήηαλ επηζπκεηή θαη πξνζδνθψκελε, γηα ην ζχλνιν ησλ ρεδίσλ 

Δξγαζίαο θαη φρη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν.  

Ζ (ραξαθηεξηζηηθή γηα ην πξφγξακκα) ιεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ ζρεδίνπ 

πξνέθπςε κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηε δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο (θαηαγεγξακκέλεο κε ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ), ακέζσο κεηά απφ ηελ 

                                                 
61

Ζ ζχγθξηζε απηή είλαη εθηθηή κέζσ ηεο κειέηεο ησλ ζεκεηψζεσλ νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηα 

ληνζηέ θάζε ρεδίνπ Δξγαζίαο. Βι. θαη θιείζηκν παξνχζαο ελφηεηαο, κεηά απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο. 
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εθαξκνγή ηνπ
62

, ε νπνία (άηππα) ήηαλ εζηηαζκέλε ζηηο αλαπξνζαξκνγέο ζηηο νπνίεο 

ε δαζθάια πξνέβε. Οη αλαπξνζαξκνγέο θηλήζεθαλ, εκθαλψο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε:  

 ηεο αιιαγήο ζηε ζεηξά ησλ (πξνηεηλφκελσλ) δξαζηεξηνηήησλ (ζε κία, 

ηνπιάρηζηνλ, πεξίπησζε), κε ηξφπν πνπ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη λα 

δηαπιέθνληαη ακεζφηεξα κεηαμχ ηνπο 

 ηεο αιιαγήο ζην ρξφλν θαη ζην κέζν «αλάδεημεο θαη πξνβνιήο» ηνπ 

ππεξδνκηθνχ ζρήκαηνο ηνπ, ππφ δηδαζθαιία, θεηκέλνπ [ε νπνία έγηλε κφιηο 

νινθιεξψζεθε ε θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ θαη φρη κεηά απφ ηελ 

επίιπζε ησλ «πξνβιεκάησλ δηεπξπκέλεο γξακκαηηθήο» (έγηλε, δειαδή, 

λσξίηεξα απφ φ,ηη είρε πξνγξακκαηηζηεί) θαη αληί ζηνλ πίλαθα, 

κνξθνπνηήζεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

«Kidspiration» (θαηάιιεινπ γηα ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ)]. 

 ηεο αιιαγήο ζην ρξφλν ζπλεηαηξηθήο «εθπφλεζεο» ηνπ «νδεγνχ γηα ηε 

γιψζζα» (πνπ, σο δηαδηθαζία θαη πξντφλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είρε ηελ 

πξνζσπηθή ζθξαγίδα ηεο δαζθάιαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο), ν νπνίνο θαη «εθπνλήζεθε» λσξίηεξα, πξηλ απφ ηελ 

απηφλνκε δφκεζε (αθξηβέζηεξα, πξηλ απφ ηελ αλαδφκεζε) θεηκέλσλ απφ ηα 

παηδηά θαη φρη κεηά, αθνχ θξίζεθε φηη κία ηέηνηα πξσηνβνπιία ελίζρπε ηελ 

ήδε παξερφκελε ζηα παηδηά θζίλνπζα θαζνδήγεζε 

 ηεο πεξηζζφηεξν «εληαηηθήο» εξγαζίαο ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ θαη ην 

ζπληαγκαηηθφ άμνλα (γηα ηαπηφρξνλε άζθεζε ζην «ζπζηεκηθφ» θαη ζην 

«ιεηηνπξγηθφ» άμνλα ηεο δηδαθηέαο γξακκαηηθήο χιεο)  

 ηνπ «ειεχζεξνπ» ρεηξηζκνχ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο έθαζηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο, γεληθφηεξα. 

Όπσο θαη κέζα απφ ηε ζεηξά ζπλεληεχμεσλ εξεπλήηξηαο θαη δαζθάιαο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ζπκκεηνρηθή 
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Ζ επηινγή γηα πεξηγξαθή ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο 4 ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα 

δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνχ: α) νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα εμνηθεηψζεθαλ αξθεηά 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ (είρε ήδε πξνεγεζεί ε εθαξκνγή ηξηψλ ηέηνησλ ρεδίσλ Δξγαζίαο) θαη β) ε 

δαζθάια ήηαλ ζε ζέζε λα αλαπηχμεη επηζηεκνληθά επαξθείο γισζζνδηδαθηηθέο πξσηνβνπιίεο. Σν 

ρέδην Δξγαζίαο 4, έηζη, κπνξεί λα εθιεθζεί σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο ινγηθήο, βάζεη ηεο 

νπνίαο έγηλε ε ηειηθή εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο.  
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παξαηήξεζε)
63

 δηαθάλεθε, ν ελεξγφο ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ζε έλα δηεπηδξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ ε ζρέζε ηνπ κε ην δηδαζθφκελν δηέπεη ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο, δχλαηαη λα επεξεάζεη, ζεηηθά σο επί ην πιείζηνλ, ηελ φιε εμέιημή ηεο, 

δίλνληάο ηεο ζπγθεθξηκέλε κνξθή, άξα θαη αμία (Scarcella & Oxford, 1992). Ο 

δηδάζθσλ, επνκέλσο, έρεη αλάγθε απφ έλα βαζηθφ ζψκα δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν, ηηζέκελν ππφ κίαο δεδνκέλεο πξνζέγγηζεο θαη 

ζπλνδεπφκελν απφ αλάινγε εηδηθή ζηήξημε, ζπκβάιιεη ζηελ επηλφεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή «λέσλ ηδεψλ».  

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 

(ηειηθφο) Υξφλνο: 4 x 80΄ 

                                                 
63

Βι. ζρεηηθή αλαθνξά θαη πεξαηηέξσ αλάιπζε ζην παξφλ θεθάιαην θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην πνπ 

έπεηαη, αληίζηνηρα.  
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1. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ: 

 

 

 

 

 

2. ΔΠΗΓΗΩΞΖ: 

 

 

 

 

3. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-

ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΡΑΖ:               

 

Αφξηζην άξζξν (έλαο, κία, έλα) 

Αφξηζηεο αλησλπκίεο (έλαο, κία, 

έλα/θάηη/θάζε/θαλέλαο, θακηά, θαλέλα/θάπνηνο, 

θάπνηα, θάπνην/κεξηθνί, κεξηθέο, κεξηθά) 

 

Υξήζε ησλ αφξηζησλ άξζξσλ θαη ησλ αφξηζησλ 

αλησλπκηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη αλάινγα κε ην 

θείκελν 

 

χληαμε (θαη εθθψλεζε) θεηκέλσλ κε αθφξκεζε 

πξαγκαηηθέο ( ή/θαη πιαζκαηηθέο) θαηαζηάζεηο, 

φπνπ νη δειψζεηο αθνξνχλ πξφζσπα ή πξάγκαηα 

αφξηζηα θαη φρη γλσζηά. 

 

4. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΡΟ(ΥΔΓΗΑΜΟ) ΔΝΟΣΖΣΑ 

4.1. «Υεηξηζκφο» ζψκαηνο δηδαθηηθνχ πιηθνχ [ην νπνίν απνηεινχλ: έλα ερνγξαθεκέλν θείκελν 

(κνπζηθφ ξαδηνθσληθφ ζήκα) θαη ηα ΓΔΛΣΗΑ ΔΡΓΑΗΑ 1-7 (δηάθνξα θείκελα θαη άιιν 

πιηθφ πνπ αλαθέξνληαη/πεξηγξάθνληαη παξαθάησ)]  

 Υξεζηκνπνηείηαη (ερνγξαθεκέλν) ην κνπζηθφ ζήκα γλσζηήο ξαδηνθσληθήο 

εθπνκπήο (ηεο απνγεπκαηηλήο δψλεο). 

 Αμηνπνηνχληαη, επίζεο, φπσο εμειίζζεηαη ην ζρέδην εξγαζίαο: 

- απνζπάζκαηα απφ ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ «Ζ κατκνύ θαη ην δειθίλη»          

( ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 1: «Παξακύζηα ηνπ Αηζώπνπ», ΣΟΜΟ Γ΄, 

Δθδφζεηο Άγθπξα) 

- άξζξα απφ ηελ εηδηθή παηδηθή έθδνζε «Μαζαίλσ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

δσγξαθίδνληαο κε ηνλ Κύπξν θαη ηελ Διπίδα» [ηεο Δπηηξνπήο 

Απνθαηάζηαζεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ Κχπξν] ( ΓΔΛΣΗΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 2) 

- απνθφκκαηα απφ εθεκεξίδεο (κε ζπγθεθξηκέλε/εο είδεζε/εηο) ( ΓΔΛΣΗΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 3). 

- άιιν/α απφζπαζκα/ηα θαη εηθφλεο απφ άιιν/νπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ                         

( ΓΔΛΣΗΑ ΔΡΓΑΗΑ 4-6), εηθφλεο απφ ην «Μαζαίλσ ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα ...» ( ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 7) 

4.2. Αλαδήηεζε θαη αλαθάιπςε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δξάζεο, ζχκθσλα κε δεδνκέλε/εο 

πεξίζηαζε/εηο (εληφο ηεο/ησλ νπνίσλ εγγξάθνληαη ηα ππφ επεμεξγαζία θείκελα, γισζζηθά 

θαη κε, κνλνηξνπηθά ή πνιπηξνπηθά): 

 Σα παηδηά «αηθληδηάδνληαη», αθνχγνληαο ζηελ ηάμε, απφ ην ξαδηνθαζεηφθσλν, 

ην κνπζηθφ ζήκα ηεο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο «ΚΑΣΗ ΣΡΔΥΔΗ». Σνπο δεηείηαη 

λα δψζνπλ απιέο, ινγηθέο απαληήζεηο πνπ λα απαληνχλ ζην εξψηεκα «Ση/Πνηνο 
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κπνξεί λα ηξέρεη;». 

                                    (Γείγκα) 

Σν άινγν ηξέρεη. 

Ο αζιεηήο ηξέρεη. 

Ζ ώξα ηξέρεη. (θηι.) 

 Οη απαληήζεηο απηέο (κε θπξηνιεθηηθή ή/θαη κεηαθνξηθή ζεκαζία) ππνηίζεηαη 

φηη κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηνλ ηίηιν/ην ζήκα κίαο άιιεο, δηθήο ηνπο παηδηθήο 

εθπνκπήο ζηελ νπνία, φκσο, ζα δηεπθξηλίδεηαη «Ση/Πνηνο ηξέρεη».  

 Παξάιιεια, νη απαληήζεηο απηέο, φπσο δηαπιέθνπλ πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, 

θείκελα θαη γξακκαηηθή πνπ ήδε δηδάρζεθαλ (ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο 

θξίζεσο, ην νλνκαηηθφ ζχλνιν, ην ξεκαηηθφ ζχλνιν, ην νξηζηηθφ άξζξν), 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηε «Γξακκαηηθή» θαη ηηο «Δπηδηώμεηο» ησλ «ΥΔΓΗΩΝ 

ΔΡΓΑΗΑ 1,2 θαη 3». 

 Απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο γίλεηαη αληηπαξαβνιή αλάκεζα ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, φπνπ ζηελ πξψηε δελ είλαη γλσζηφ 

«ηη ηξέρεη» ( «θάηη ηξέρεη»), ελψ ζηε δεχηεξε ην άγλσζην «θάηη» 

δηεπθξηλίδεηαη θαη νξίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ νξηζηηθψλ άξζξσλ ν, ε, ην.  

 Σν ππφ δηδαζθαιία ερνγξαθεκέλν θείκελν απνδνκείηαη θαη ηπγράλεη 

επεμεξγαζίαο απφ θνηλνχ. Ζ δαζθάια θαζνδεγεί ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ ηε 

(κεηαθνξηθή) ζεκαζία ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζήκαηνο «Κάηη ηξέρεη», πνπ 

δηαθεκίδεη κία ςπραγσγηθή, πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο, κνπζηθή εθπνκπή (ηεο 

νπνίαο ηα ζέκαηα είλαη «αδύλαην» λα πξναλαγγειζνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν). 

ηαδηαθά, θαζνδεγεί ηα παηδηά λα επεμεξγαζηνχλ ζπγθεθξηκέλα θείκελα 

(θεηκεληθά είδε θαη θεηκεληθνχο ηχπνπο), φπνπ ην πιαίζην ή νη ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο «απαηηνχλ», αλάινγα, νξηζηηθή ή αφξηζηε πεξηγξαθή. 

4.3. Καηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δξάζεο: 

 Σα παηδηά θαηαλννχλ φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κία  ή/θαη πεξηζζφηεξεο 

επηθνηλσληαθνί παξάκεηξνη (ρξφλνο, ρψξνο, πξφζσπα θ.ά.) είλαη αφξηζηεο, 

επεηδή δε γίλνληαη ή/θαη δε ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γλσζηέο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο 

αληρλεχνληαη ζε δηάθνξα θείκελα, πνπ ην θαζέλα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ ζθνπφ θαη απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε. 

4.4. Δμειηθηηθή πνξεία δξάζεο: 

       4.4.1. Γξάζε ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ 

 Σα παηδηά επεμεξγάδνληαη ζπλεηαηξηθά (κε ηε δαζθάια ή/θαη ζηηο νκάδεο ηνπο) 

ην κνπζηθφ ξαδηνθσληθφ ζήκα «Κάηη ηξέρεη», σο θείκελν πνπ έρεη παξαρζεί θαη 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηθνηλσληαθψλ 

θξηηεξίσλ (ζθνπφο: λα πξναγγειζεί ε έλαξμε κίαο εθπνκπήο πνπ δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απνδέθηεο: αθξναηέο ηεο απνγεπκαηηλήο δψλεο πνπ δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα θάηη πξνθαζνξηζκέλν, γξακκαηηθή: δελ αθνξά, άκεζα 

ηνπιάρηζηνλ, ην ήδε γλσζηφ, ζηα παηδηά, νξηζηηθφ άξζξν θ.ν.θ.). Πξνθύπηεη, 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

356 

έηζη, έλα ζηνηρεηώδεο ππεξδνκηθό ζρήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο «βνήζεκα/ζηήξηγκα» ησλ παηδηώλ, ζην πιαίζην ηεο 

θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (θαη ζηαδηαθήο απηνλόκεζήο) ηνπο. 

 Γίλνληαη, ζηε ζπλέρεηα, ην απφζπαζκα απφ ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ «Ζ κατκνύ θαη 

ην δειθίλη» ( ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 1) θαη άξζξα επηιεγκέλα απφ ην 

βηβιηαξάθη: «Μαζαίλσ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δσγξαθίδνληαο κε ηνλ Κύπξν 

θαη ηελ Διπίδα» ( ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 2).  

 Εεηείηαη απφ ηα παηδηά: 

- Να δηαβάζνπλ, ππνβάιινληαο ζε «θξηηηθφ έιεγρν», ηα θείκελα ησλ 

ΓΔΛΣΗΩΝ ΔΡΓΑΗΑ 1 θαη 2 θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην είδνο, ην ζθνπφ θαη 

ηνλ απνδέθηε θάζε θεηκέλνπ (Κείκελν ΓΔΛΣΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 1 = κύζνο, πνπ 

ζθνπό έρεη λα δηδάμεη θάηη ζηνλ αλαγλώζηε θάζε ειηθίαο, Κείκελν ΓΔΛΣΗΟΤ 

ΔΡΓΑΗΑ 2 = άξζξα από ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, δηαζθεπαζκέλα γηα παηδηά, πνπ θαζνξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα 

όισλ γεληθά ησλ παηδηώλ ηνπ πιαλήηε θαη ελεκεξώλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζε 

κία γιώζζα απιή, θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ηνπο). 

- Να εληνπίζνπλ («απνθσδηθνπνηήζνπλ») ηηο θχξηεο ζπκβάζεηο ησλ θεηκέλσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ΓΔΛΣΗΑ ΔΡΓΑΗΑ 1 θαη 2 θαη, κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο, λα ηηο θαηαγξάςνπλ («θσδηθνπνηήζνπλ») ζε 

ζρήκα, φπσο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                           4.4.2 Γξάζε ζε επίπεδν παξαγξάθνπ, πξόηαζεο θαη ιέμεο (ε ζεηξά «δξάζεο αλά 

επίπεδν είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη ππνρξεσηηθή) 

 Σα παηδηά, θαηά θαη κεηά απφ ηελ απνδφκεζε ησλ θεηκέλσλ, θαζνδεγνχληαη λα 

Ποιος ο αποδέκηης ηοσ;

ΜΥΘΟΣ

Ποιος ο ζκοπός ηοσ; Πώς ηελειώνει;

Πώς αρτίζει; Ποιοι 

πρωηαγωνιζηούν;

Ποια η "γλώζζα/

γραμμαηική" ηοσ μύθοσ;
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αζρνιεζνχλ, ζηηο νκάδεο ηνπο,  κε ηε γξακκαηηθή ηνπο. Καζνδεγνχληαη, 

δειαδή: 

- Να εληνπίζνπλ, λα ππνγξακκίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ, ζε θάζε θείκελν, 

(ηηο) ιέμεηο πνπ δειψλνπλ πξφζσπα ή πξάγκαηα αφξηζηα θαη φρη γλσζηά, 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 (Γείγκα) 

Κείκελν ΓΔΛΣΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 1 Κείκελν ΓΔΛΣΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 2 

έλα (θαξάβη) θάζε (άηνκν) 

κεξηθνί (έκπνξνη) θαλείο 

κηα (γσληά) θαζέλαο 

  

........................ ........................ 

 

- Να δηθαηνινγήζνπλ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ιέμεσλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζπκθξαδφκελα θάζε θεηκέλνπ: 

- ην κύζν, ν Αίζσπνο (κπζνπνηόο) δηεγείηαη θάηη από ηνλ θόζκν ησλ 

δώσλ, αιιεγνξηθά θαη θάλνληαο γεληθέο αλαθνξέο, κε ζθνπό λα δηδάμεη 

ηνλ αλαγλώζηε. 

- Σα άξζξα από ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  

έρνπλ «θαζνιηθό» ραξαθηήξα θαη αθνξνύλ όιν ηνλ θόζκν, όρη 

ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα. 

-   Να ζπζρεηίζνπλ ηε ρξήζε αφξηζηνπ άξζξνπ θαη αφξηζησλ αλησλπκηψλ, 

ζηελ αξρή ηνπ κχζνπ (φπνπ εηζάγεηαη κία λέα πιεξνθνξία, π.ρ. «κηα 

κατκνχ») κε ηε ρξήζε νξηζηηθνχ άξζξνπ, ζηε ζπλέρεηα ηνπ κχζνπ (φηαλ ε 

αξρηθά λέα πιεξνθνξία κεηαηξέπεηαη ζε γλσζηή, π.ρ.  «ε κατκνχ»).  

-   Να κεηαπιάζνπλ ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ κχζνπ ( ΓΔΛΣΗΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 1), κε βάζε λέν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, φπνπ νξίδνληαη:  

- ν ρξόλνο (πξηλ από δύν κέξεο, ζηηο ________)  

- ν ρώξνο (από Διιάδα πξνο Κύπξν),  

- ηα πξόζσπα (ν θ. _______ θαη ν θ. ________) 

- όια ηα άιια ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνύλ (π.ρ. ην 

όλνκα ηνπ θαξαβηνύ, ησλ λεζηώλ, ην είδνο ηεο δνπιεηάο ...). 

- Να αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αφξηζηεο δειψζεηο ζηα «νηθνπκεληθά άξζξα» κε 

ζπγθεθξηκέλν/α φλνκα/νλφκαηα ( ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 2).  

- Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαία γξακκαηηθή θαη θξηηηθή κεηαγιψζζα, 

γηα λα πεξηγξάςνπλ ην απνηέιεζκα ηεο (παξαπάλσ) κεηάπιαζεο θαη ηεο 

(παξαπάλσ) αληηθαηάζηαζεο θαη λα θαηαδείμνπλ ηε ρξήζε ηνπ αφξηζηνπ 

άξζξνπ θαη ησλ αφξηζησλ αλησλπκηψλ, ζε δεδνκέλε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο ή/θαη ζε ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ ηχπν, θαζψο θαη ηε 

ζεκαζηνινγηθή αληίζεζε θαη δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθαιεί, ζπζηεκηθά, ε 
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ρξήζε ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ. (Οη φξνη «αόξηζην άξζξν» θαη «αόξηζηεο 

αλησλπκίεο» αλαθέξνληαη θαη γηα λα ηνληζηεί ε αληίζεηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζε 

ζρέζε κε ηνλ ήδε γλσζηφ ζηα παηδηά φξν «νξηζηηθό άξζξν».) 

- Να κεηαηξέςνπλ ζχληνκε/εο είδεζε/εηο απφ ηελ εθεκεξίδα ( ΓΔΛΣΗΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 3) ζε «ανξηζηνινγίεο(!)», ψζηε λα ηνληζηεί ξεηά ν 

ζεκαζηνινγηθφο ξφινο ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ θαη ησλ αφξηζησλ 

αλησλπκηψλ. 

 Αθνινπζνχλ (θαη’ επηινγήλ) «δξάζεηο» πνπ εληάζζνληαη ζην «πιαίζην 

ζηήξημεο» ησλ παηδηψλ, λα (αλα)δνκήζνπλ, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά, θείκελα, φπσο είλαη είλαη ν κχζνο, κε ηηο θαηάιιειεο ρξήζεηο 

αφξηζηνπ άξζξνπ, αφξηζησλ αλησλπκηψλ θαη νξηζηηθνχ άξζξνπ, θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ επίιπζε «γισζζηθψλ πξνβιεκάησλ»: 

-     Γηα ηελ θαζνδεγεκέλε αλαθάιπςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιχεηαη ην 

«πξόβιεκα» ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ ζην αφξηζην άξζξν (γηα ην νπνίν 

ππήξμε πξντδεαζκφο ζην «ρέδην Δξγαζίαο 3»), δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα 

κεηαηξέςνπλ ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, θξάζεηο φπσο: «έλα θαξάβη», «κηα 

γσληά» θηι. Σα παηδηά «αλαγθάδνληαη» λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε νπζηαζηηθφ 

ρσξίο άξζξν είηε αφξηζηε αλησλπκία ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ: «θάπνηα 

θαξάβηα», «κεξηθέο γσληέο» θηι. 

-     Γηα επίιπζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» πνπ αθνξά ηελ θιίζε ησλ αφξηζησλ 

άξζξσλ θαη ησλ θιηηψλ αφξηζησλ αλησλπκηψλ ζηα ηξία γέλε, δίλεηαη 

δεχηεξν απφζπαζκα απφ ηνλ αηζψπεην κχζν «Ζ κατκνύ θαη ην δειθίλη» ( 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 4) απ’ φπνπ «απνπζηάδνπλ» ιέμεηο φπσο: έλαο, έλα ... 

θάπνηνη ... . Οη ζπκπιεξψζεηο-επηινγέο ησλ παηδηψλ ζρνιηάδνληαη. Μπνξεί, 

επηπιένλ, λα γίλεη θαη επεμεξγαζία ηνπ απνζπάζκαηνο ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ 

άμνλα, κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηείηαη ν ίδηνο ζθνπφο, φπσο: «Έλα κηθξό 

παηδί», αληί «Έλαο λαύηεο», «Ο παηέξαο ελόο κηθξνύ παηδηνύ», «Μία 

γπλαίθα» θηι.).  

-     Τπνβνεζνχληαη, επίζεο, ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη αφξηζηεο 

αλησλπκίεο φπσο: θάζε, θάηη ... (βι. ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 2) είλαη άθιηηεο. 

 Γαζθάια θαη παηδηά «ζπληάζζνπλ» έλαλ «νδεγφ» γηα ηε ζπγγξαθή ελφο κχζνπ  

ή/θαη ηε ζχληαμε ελφο «νηθνπκεληθνχ άξζξνπ». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

αλαπηχζζνληαη κε πεξηγξαθηθφ θαη παξαζηαηηθφ  ηξφπν, ηα ππεξδνκηθά 

ζρήκαηα ησλ θεηκέλσλ απηψλ (βι. θαη πάιη ην ππεξδνκηθφ ζρήκα γηα ην κχζν). 

Μέζσ ηνπ «νδεγνχ» απηνχ, θαζίζηαηαη ακεζφηεξα θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθήο, σο γιψζζαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ. 

 Σα παηδηά, ηέινο, εξγάδνληαη απηφλνκα γηα λα αλαδνκήζνπλ, ή λα δνκήζνπλ εθ 

λένπ, ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηνλ θεηκεληθφ ηχπν πνπ έρνπλ δηδαρζεί, 

πξνβαίλνληαο ζηηο θαηάιιειεο γισζζηθέο επηινγέο (άξζξσλ θαη αλησλπκηψλ):  

- Γίλνληαη εηθφλεο, πνπ αθνξνχλ ηε ζπλέρεηα θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ κχζνπ               
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«Ζ κατκνύ θαη ην δειθίλη» ( ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 5), θαη δεηείηαη απφ ηα 

παηδηά λα ζπλερίζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ην θείκελν. 

- Γίλνληαη εηθφλεο ελφο άιινπ γλσζηνχ κχζνπ ηνπ Αηζψπνπ [«Ο ιαγόο θαη ε 

ρειώλα» ( ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 6)] θαη δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα 

γξάςνπλ νιφθιεξν ην κχζν [βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ή 

ζπκβάζεψλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γξακκαηηθήο «ηνπ»]. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, άξα θαη θαζνδήγεζε, δίλεηαη ζην πώο έλα πξόζσπν, δών ή 

πξάγκα απνθηά ζηαδηαθά ζπγθεθξηκέλε «ηαπηόηεηα» (ζηνλ ηξόπν, δειαδή, 

κεηαηξνπήο ηεο λέαο πιεξνθνξίαο ζε γλσζηή), κε απνηέιεζκα ηε θπζηθή 

κεηάβαζε από ηε ρξήζε αόξηζηνπ άξζξνπ ή αόξηζηεο αλησλπκίαο, ζηε ρξήζε 

νξηζηηθνύ άξζξνπ[ π.ρ.«Ήηαλ έλαο ιαγόο...» (ζηελ αξρή) ./ «Ο ιαγόο...» (ζηε 

ζπλέρεηα)].  

- Γίλνληαη εηθφλεο (ζε ζηηι θφκηθο), απφ ην βηβιηαξάθη «Μαζαίλσ ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δσγξαθίδνληαο κε ηνλ Κύπξν θαη ηελ Διπίδα»  ( 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 7), θαη δεηείηαη απφ ηα παηδηά «λα ζπληάμνπλ» ην 

αληίζηνηρν άξζξν, κηιψληαο κε «νηθνπκεληθή γιώζζα». 

5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ [απηναμηνιφγεζε ή/θαη εηεξναμηνιφγεζε ή/θαη ζπιινγηθή αμηνιφγεζε (ε 

ζεηξά ησλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο είλαη ζρεηηθή)] 

 Γαζθάια θαη παηδηά ζπδεηνχλ γχξσ απφ ηε «ιίζηα ειέγρνπ» ηνπ/ησλ 

θεηκέλνπ/σλ πνπ έρνπλ δνκήζεη/παξαγάγεη θαη ηε δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ. 

Πξνβαίλνπλ ζε απηναμηνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ/σλ ηνπο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ πεξηιήθζεζαλ ζηε «ιίζηα ειέγρνπ». Πξνρσξνχλ ζε βειηησηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη εθδίδνπλ ηελ ηειηθή έθδνζε ηεο γξαπηήο παξαγσγήο ηνπο. Ζ 

δαζθάια, παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία 

ππνβάιινπλ ην/ηα θείκελφ/ά ηνπο ηα παηδηά, αμηνινγεί θαη ην βαζκφ εμνηθείσζήο 

ηνπο κε ηε κνξθνζπληαθηηθή δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ξφιν 

ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ θαη ησλ αφξηζησλ αλησλπκηψλ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο φζν 

θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπο ζε θείκελα, φπσο είλαη, ραξαθηεξηζηηθά, νη 

κχζνη.  

Σν ζχλνιν ησλ αλαπξνζαξκνγψλ πνπ έηπραλ ηα δεθαηέζζεξα ρέδηα 

Δξγαζίαο έδσζαλ θαη ην «απνιύησο ηειηθό» ζηίγκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Tα ζρέδηα απηά φπσο: α) κνξθνπνηήζεθαλ αξρηθά θαη β) αλαζεσξήζεθαλ κεηά απφ 

ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ πιήζνο ζεκεηψζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηπρφλ αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο ηνπο, 

είλαη θαηαρσξηζκέλα θαη αξρεηνζεηεκέλα ζε ηζάξηζκα (δεθαηέζζεξα) ληνζηέ. ηα 

ληνζηέ απηά πεξηιακβάλνληαη, επηπιένλ, πνηθίια Γειηία Δξγαζίαο θαη απφ ηηο ηξεηο 

θάζεηο ηεο έξεπλαο [θάζε ζρεδηαζκνχ, θάζε πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη θάζε ηειηθήο 
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εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (θαηά θαη ακέζσο κεηά από απηή). Όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πνηθίισλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ην ζπγθεθξηκέλν ζψκα 

πιηθνχ (έληππνπ αιιά θαη άιινπ), θαη νη ζχζηνηρέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ζπληζηά 

«επέθηαζε» ή/θαη «ζπκπιήξσκα» ηνπ φινπ πεξηερνκέλνπ ησλ Σφκσλ Η θαη ΗΗ ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Πηζηεχεηαη φηη ε παξάζεζε πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

άιισλ «ηεθκεξίσλ» (π.ρ. Γειηίσλ Δξγαζίαο, δείγκαηνο απφ ηηο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ 

θηι.), αλαθνξηθά κε ην «ζψκα πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ» ησλ πεηξακαηηθψλ 

ρεδίσλ Δξγαζίαο, είηε ζην θπξίσο κέξνο είηε ζηα παξαξηήκαηα ηεο δηαηξηβήο, δίλεη 

κία νιηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο παξέκβαζεο
64

. Δληζρχνληαο ηελ 

παξαπάλσ ζέζε, ζην Παξάξηεκα XVΗΗΗ επηζπλάπηνληαη ηεθκήξηα φπσο είλαη ηα 

(έληππα) Γειηία Δξγαζίαο, ν «Οδεγφο γηα ηε γιψζζα» θαη ε «Λίζηα ειέγρνπ» ηνπ 

ρεδίνπ Δξγαζίαο 4, θαζψο θαη δείγκα απφ ραξαθηεξηζηηθέο, επηθνηλσληαθνχ-

θεηκελνθεληξηθνχ ηχπνπ, εξγαζίεο ησλ παηδηψλ.  

Ζ επφκελε ελφηεηα αζρνιείηαη κε κία εμίζνπ ζεκαληηθή, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, πηπρή, ε νπνία αθνξά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ 

κέζνπ αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Όπσο θαη ε 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε, ην κέζν ζπιινγήο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ θαη νη κέζνδνη 

ζπιινγήο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ δνθηκάζηεθαλ, βειηηψζεθαλ, «θνξκαξίζηεθαλ» θαη 

νξηζηηθνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ θαζαπηφ ρξήζε ηνπο, ε νπνία έιαβε ρψξα θαηά ηελ 

ηξίηε (θαη ηειεπηαία) θάζε ηεο έξεπλαο.  

3.4.5 Μέζο και μέθοδοι ζςλλογήρ δεδομένων (ποζοηικών και ποιοηικών, 

ανηίζηοισα) 

Ζ δηεξεπλψκελε δπλεηηθή ζρέζε επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη γισζζηθήο επάξθεηαο σο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, 

αληίζηνηρα, ππέδεημε ην βαζηθό ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη εμέηαζεο ηνπ ππφ κειέηε 

πξνβιήκαηνο θαη πξφθξηλε ηνλ ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, γηα ηνλ νπνίν ίζρπζαλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

                                                 
64

Ζ παξαπνκπή ζηνπο Πίλαθεο 7, 8, 9, 10 θαη ζηα Παξαξηήκαηα VI κέρξη XVIII θξίλεηαη αλαγθαία φζν 

θαη ρξήζηκε. Ο Πίλαθαο 7, εμάιινπ, ζε ζπλδπζκφ κε ην Παξάξηεκα XII, «δνκνχλ» κία επαξθή 

πεξίιεςε ηεο φιεο θηινζνθίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. Ηδηαίηεξα ζρεηηθή  

κε ην βαζκφ αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ή επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ είλαη θαη ε 

Τπνζεκείσζε 42. 
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Ζ θαηαζθεπή ελφο εηδηθνύ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο 

πνπ λα κεηξά, ζπλαξηήζεη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, γισζζηθέο 

θαη επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο θαη, επνκέλσο, λα θαιχπηεη δηάθνξα ελλνηαθά επίπεδα 

ηφζν ηεο γισζζηθήο φζν θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ήηαλ, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, επηβαιιφκελε.  

Πεξαηηέξσ, ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο πνζνηηθήο απηήο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο, κε πνηνηηθά κεζνδνινγηθά ζηνηρεία, ράξηλ ηεο εζσηεξηθήο, σο επί ην 

πιείζηνλ, εγθπξφηεηαο ηνπ (πηνζεηνχκελνπ) εκηπεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, νδήγεζε 

ζηελ επηινγή ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο
65

, σο (θχξησλ) 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ ηεο έξεπλαο (βι. ελδεηθηηθά Bird, Hammersley, Gomm, & 

Woods, 1999
. 
Cohen & Manion, 1997

.
 Hammersley, 1993

.
 Κπξηαθίδεο, 2000).   

Μέζν ηεο ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν 

δνθίκην αμηνιόγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο. Μέζνδνη ζπιινγήο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ: α) ε εζηηαζκέλε κε δνκεκέλε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ηφζν ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο φζν θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ θαη β) ε δνκεκέλε θαη 

εζηηαζκέλε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηηο δαζθάιεο θαη ησλ δχν νκάδσλ. Σφζν ην 

ζπγθεθξηκέλν κέζν φζν θαη νη δεδνκέλεο κέζνδνη πεξηγξάθνληαη θαη ζρνιηάδνληαη 

ακέζσο παξαθάησ, φπσο αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην κίαο πνιπκεζνδνινγηθήο 

(ζχλζεηεο ή πνιιαπιήο) εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

3.4.5.1 Καηαζθεπή δνθηκίνπ γηα αμηνιόγεζε
66

 ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο 
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H ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή κεζνδνινγία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί, φπσο αλαθέξζεθε θαη αιινχ, κε ηελ 

ππφ εμέιημε παξνπζίαζε «ληνθνπκέλησλ» απφ ηελ έξεπλα, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην δείγκα απφ 

ην «αξρείν εξγαζηψλ» ησλ παηδηψλ-ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ην νπνίν ζπδεηείηαη ή/θαη επηζπλάπηεηαη 

ζε ππνζεκεηψζεηο θαη παξαξηήκαηα, αληίζηνηρα, ηεο δηαηξηβήο. 

 
66

Ζ ηάζε γηα δηάθξηζε φξσλ φπσο είλαη νη αθφινπζνη: «κέηξεζε», «αμηνιφγεζε», «βαζκνιφγεζε», 

«εμέηαζε», «επίδνζε» θ.ά. είλαη γεγνλφο κε ζρεηηθή ζεκαζία [βι. ελδεηθηηθά Lesh & Lamon (1992, ζ. 

6-7) αιιά θαη Φξάγθνο (1993), Καςάιεο (1994), Γεκεηξφπνπινο (1999) θ.ά.]. Γηα παξάδεηγκα, σο 

κέηξεζε («measurement») νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία «θαζνξίδεηαη ην πνζνηηθό κέγεζνο ελόο 

πξάγκαηνο κε βάζε κηα δεδνκέλε κνλάδα κέηξεζεο» (Καςάιεο, 1994, ζ. 11), ελψ ε αμηνιφγεζε 

(«evaluation or assessement») είλαη έθθξαζε θξίζεο γηα ηελ αμία ηνπ κεηξεζέληνο απνηειέζκαηνο ζε 

ζρέζε κε θάπνην ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε κέηξεζε (Φξάγθνο, 1993, ζ. 424), πνπ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο «ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

έθηαζεο επηηπρίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζθνπώλ» (Γεσξγνχζεο, 1999). Ζ έλλνηα «κέηξεζε», επνκέλσο, 

έρεη κηθξφηεξν ελλνηνινγηθφ εχξνο απφ ηελ έλλνηα «αμηνιφγεζε». Πεξαηηέξσ, ν φξνο «βαζκνιφγεζε» 

(«scoring or rating») δειψλεη ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ηνπ πξντφληνο δηδαζθαιίαο, ελψ ν φξνο 

«εμέηαζε» ή/θαη «έιεγρνο» («testing») αληηπξνζσπεχεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, κέηξεζεο θαη, 

θαη’επέθηαζε, βαζκνιφγεζεο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ή κίαο ηδηφηεηαο. Ο φξνο «επίδνζε» 

(«performance») ζεκαίλεη ηελ εμσηεξηθή πξντνχζα γλψζε (ην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο γλψζεο), 
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χκθσλα κε ηε ζρεηηθή γεληθή βηβιηνγξαθία (Αζαλαζίνπ, 1998
α. 

Βάκβνπθαο, 

1991
. 
Γεκεηξφπνπινο, 1999

. 
Καζζσηάθεο, 1997

β. 
Παπαλαζηαζίνπ, 1990, 1993) θαη 

ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ζηε γιψζζα, εηδηθόηεξα (Alderson, 

Clapham, & Wall, 1995
.
 Bachman, 1990. Bachman & Palmer, 1996. McNamara, 2000. 

Weir, 1993), έλα δνθίκην («test») απνηειεί κία αληηθεηκεληθή γξαπηή δνθηκαζία πνπ 

κπνξεί λα κεηξήζεη κία ή/θαη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο, ζπλαξηήζεη, βέβαηα, 

αληίζηνηρσλ ζηφρσλ θάζε θνξά. Έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην δνθίκην ζπληζηά κέζν 

ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία επηδηψθεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο πεηξακαηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ εκπίκπηεη ζην φιν ζηνρνζεηηθφ πιαίζην 

ηεο δηαηξηβήο απηήο. Ζ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ δνθηκίνπ, βέβαηα, απαηηεί λα 

αθνινπζνχληαη νξηζκέλα ζηάδηα, φπσο είλαη ε αλάιπζε θαη ν ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο 

ηεο έλλνηαο πνπ πξφθεηηαη λα αμηνινγήζεη θαη ε χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ ζπλερνύο 

γηα «αξρηθή-πεηξακαηηθή-ηειηθή» κνξθνπνίεζή ηνπ. Σεξνπκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

(θαη άιισλ) πξνυπνζέζεσλ, αλακέλεηαη, κέζσ ηεο επηινγήο ή θαηαζθεπήο θαη ηεο 

ρνξήγεζήο ηνπ, λα πξνθχςνπλ, εληέιεη, απνηειέζκαηα πςεινχ βαζκνχ εγθπξφηεηαο 

θαη αμηνπηζηίαο. 

Μηιψληαο ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ «δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο», βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο ππφ ζπδήηεζε έξεπλαο, ην 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη, πξσηίζησο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηη πξφθεηηαη λα 

πεξηιάβεη θαη, ζπλεπψο, λα αμηνινγήζεη, έηζη ψζηε: α) λα θαιπθζνχλ φια ηα επίπεδα 

                                                                                                                                            
κάιινλ, παξά ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ πξφζθηεζή ηεο [βι. Παπαλανχκ-Σδίθα (1985, ζ. 15) 

θαη Μαηζαγγνχξαο (2000
α
)]. Νννπκέλνπ φηη απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά νξηζκέλνη απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αθφκα κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απ’ φ,ηη πξνεγνπκέλσο, ε 

ηάζε απηή δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί, Οη παξαθάησ φξνη, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηαζεξά θαη κε 

ζπλέπεηα, σο εμήο [βι. McMillan (2000) θαη Καξαιήο (2006)]: α) αμηνιόγεζε = ε γεληθή εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία γηα απνηίκεζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο παξέκβαζεο, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, 

ε σθέιεηά ηεο αιιά θαη ε εηδηθή δηαδηθαζία απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο [φπσο 

«αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο», «αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο, «αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δφκεζεο (θαη παξαγσγήο) επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ (γξαπηνχ ιφγνπ)» θ.ν.θ., β) κέηξεζε 

= ε δηαδηθαζία πνζνηηθήο απνηίκεζεο ησλ (δχν) ππνεπηπέδσλ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ αξγφηεξα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (βι. ηέηαξην θεθάιαην), πνπ 

πεξηγξάθεηαη, ζπλήζσο, κε ξεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ: «ε ηθαλφηεηα γλψζεο γξακκαηηθήο 

νξνινγίαο κεηξήζεθε πνζνηηθά», γ) βαζκνιόγεζε = ε πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αζθήζεηο ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (φπσο «βαζκνιφγεζε 

ησλ αζθήζεσλ δφκεζεο (θαη παξαγσγήο) γξαπηνχ ιφγνπ») θαη δ) επίδνζε = ην πξντφλ ηεο 

αμηνιφγεζεο (π.ρ. «γισζζηθέο επηδφζεηο» θαη «επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο»). Ο φξνο «εμέηαζε» 

ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ηδηαίηεξν ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν, κε ηελ έλλνηα, δειαδή κίαο δηαδηθαζίαο πνπ 

κπνξεί λα αθνξά είηε ηελ αμηνιφγεζε είηε ηε κέηξεζε είηε ηε βαζκνιφγεζε.  
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ηεο έλλνηαο «γισζζηθή επάξθεηα» θαη β) λα δηαζθαιηζηνχλ, πξσηίζησο, ε 

εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ θαη ε εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο ησλ αζθήζεψλ 

ηνπ, ελψ νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο είλαη φιεο νη δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αξρηθή φζν θαη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, ν ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο «γισζζηθή επάξθεηα», 

φπσο αλαιχζεθε εθηελψο ζην πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο
67

, δηθαηνινγεί ην 

γεγνλφο φηη ην δνθίκην θαηαζθεπάζηεθε κε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο ηεο παξέκβαζεο: α) κε ηελ νξζνγξαθηθή δεμηόηεηα, ηε γλώζε (ή ηθαλόηεηα 

εθαξκνγήο) γξακκαηηθώλ θαλόλσλ (παξαδνζηαθνύ ηύπνπ), ηε γλώζε γξακκαηηθήο 

νξνινγίαο, φζνλ αθνξά ηε κέηξεζε γισζζηθψλ επηδφζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη β) ηελ ηθαλόηεηα δόκεζεο/παξαγσγήο επηθνηλσληαθά 

θαηάιιεινπ γξαπηνύ ιόγνπ, γηα ηε κέηξεζε επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ, θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο
68

. 

                                                 
67

Τπελζπκίδεηαη ν ζρεηηθφο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο, φπσο θαηαγξάθεθε ζην ζρεηηθφ ππνθεθάιαην ηνπ 

πξψηνπ θεθαιαίνπ: «Γισζζηθή επάξθεηα είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν επηκέξνπο 

παξάγνληεο: ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. πλδπαζηηθά, δειαδή, 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο 

θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη, ηαπηφρξνλα, ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ πθνινγηθώλ πξνεθηάζεψλ ηεο, γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δφκεζε, 

αληίζηνηρα, δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκέλσλ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

ή/θαη ην εθάζηνηε θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ (ζπγθείκελν)». 

68
Τπελζπκίδνληαη νη ζρεηηθνί ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί, φπσο θαηαγξάθεθαλ ζην ζρεηηθφ ππνθεθάιαην ηνπ 

πξψηνπ θεθαιαίνπ: α) «Γισζζηθή ηθαλόηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα επαξθνχο γλψζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα επίπεδα (θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ θαη ζπληαθηηθφ), ηνπ βαζηθνχ 

ιεμηινγίνπ θαη ησλ θχξησλ νξζνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε θσλνινγηθή 

πξαγκάησζε θαη ηελ νξζή γξαθή θάζε ιέμεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο γξακκαηηθέο ζπκβάζεηο (πνπ 

αθνξνχλ ηελ εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ιέμεο, κνξθνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο θαηαιήμεηο, ηνλ ηνληζκφ 

θαη ηε ρξήζε ζεκείσλ ηεο ζηίμεο). Ζ γλψζε ζηνηρεηψδνπο γξακκαηηθήο νξνινγίαο (ζπλαξηήζεη ηνπ 

γισζζηθνχ θαη, αζθαιψο, ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ παηδηψλ) εθιακβάλεηαη σο κέξνο ηεο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο.» θαη β) «Δπηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα (ή ηθαλόηεηα θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο) είλαη 

ε ηθαλφηεηα επαξθνχο γλψζεο (ησλ) θαλφλσλ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

γιψζζαο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ην δηαθξηηφ θεηκεληθφ είδνο (θαη 

θεηκεληθφ ηχπν), βάζεη ησλ θαηάιιεισλ θαη νξζψλ γξακκαηηθά (θαη νξζνγξαθηθά) γισζζηθψλ 

επηινγψλ. Δίλαη, επίζεο, ε ηθαλφηεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηε γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο θεηκέλνπ, θαη ηε γλψζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο απνηειεζκαηηθνχ ιόγνπ, κε ζπλνρή θαη 

ζπλεθηηθφηεηα πνπ, επηπιένλ, πξέπεη λα πξαγκαηψλεηαη κε επαλάγλσζηα γξαπηά, ελλνείηαη, 

ζχκβνια». Τπελζπκίδνληαη, επίζεο, ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ, ζχκθσλα κε 

αληίζηνηρν ππνθεθάιαην ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, επηθεληξψλνληαη ζην βαζκφ επίδξαζεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο: α) ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ [νξζνγξαθηθή γλψζε, «ακηγψο γξακκαηηθή» (κνξθνζπληαθηηθή) γλψζε θαη γλψζε ζε 

ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή κεηαγιψζζα (βαζηθή γξακκαηηθή νξνινγία)] θαη β) ζηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηά ηνπ, δειαδή ζηε γλψζε δφκεζεο (ελλνείηαη θαη παξαγσγήο) γξαπηνχ ιφγνπ, εληφο 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, βάζεη επηκέξνπο ζρεηηθψλ δεηθηψλ. 
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Σν ζπγθεθξηκέλν δνθίκην, ινηπφλ, επηκεξίζηεθε ζε δχν κέξε ηα νπνία, 

ελλνηνινγηθά, αληηζηνηρνχλ πξνο ηα δχν ππνεπίπεδα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, θαη’ 

αληηζηνηρία πξνο ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα (νξζνγξαθία, γξακκαηηθνί θαλφλεο, 

γξακκαηηθή κεηαγιψζζα) θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα (γξαπηφο ιφγνο γηα 

απνηειεζκαηηθή θεηκεληθή επηθνηλσλία). Έθαζην απφ ηα δχν απηά κέξε πεξηέιαβε 

αζθήζεηο δηαηππσκέλεο ζε ζπκβαηή κνξθή, αλαθνξηθά κε ην θαζέλα ππφ εμέηαζε 

ππνεπίπεδν, νη νπνίεο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζε ζρεηηθά κε απηέο έξγα. Γηα θαζεκία 

άζθεζε θαη γηα θάζε έξγν, γεληθφηεξα, πξνζδηνξίζηεθε ν ηξφπνο βαζκνιφγεζήο 

ηεο/ηνπ. 

Πξηλ απφ ηε ζε βάζνο ζπδήηεζε, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δνθηκίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, αλαθέξεηαη φηη, αθνχ εηνηκάζηεθαλ νη 

ζχζηνηρεο, πξνο ηα ιεηηνπξγηθψο νξηζκέλα ππνεπίπεδα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, 

αζθήζεηο (πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ), πξνεγήζεθε (φπσο έρεη ήδε ιερζεί) 

δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπο, ζην πιαίζην πηινηηθήο ρνξήγεζήο ηνπ ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο, ζε ζπλζήθεο πνιχ φκνηεο κε 

απηέο ηεο ηειηθήο θάζεο (θπξίσο φζνλ αθνξά ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο). Έηζη: α) έγηλαλ νξηζκέλεο βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξαθηηθφηεηα ηνπ δνθηκίνπ (γηα παξάδεηγκα, πεξηνξίζηεθε ν 

αξηζκφο ησλ ζειίδσλ ηνπ, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, κεηψζεθε ή απμήζεθε, 

αλάινγα, ν ρψξνο ηνλ νπνίν «απαηηνχζε» θάζε άζθεζε, ειαρηζηνπνηήζεθε ν αξηζκφο 

γξαπηψλ νδεγηψλ), β) ξπζκίζηεθαλ δηαδηθαζηηθά φζν θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα, ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηξφπν αλάζεζεο θάζε άζθεζεο (π.ρ. ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 

ππαγφξεπζεο ηνπ θεηκέλνπ νξζνγξαθίαο θαη ηνλ ηξφπν ζαθνχο αλάιπζεο ηνπ 

πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ εγγξάθνληαλ νη αζθήζεηο παξαγσγήο ιφγνπ), γ) 

δηαθαλνλίζηεθε ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ αζθήζεσλ (μερσξηζηά θαη 

ζπλνιηθά) θαη δ) αλαπξνζαξκφζηεθε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ηχπνο αζθήζεσλ, 

έηζη ψζηε απηέο λα εκπίπηνπλ ζηνλ θχθιν ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ-ππνθεηκέλσλ 

ηεο έξεπλαο, κε ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεηαη ε εηζαγσγή επείζαθησλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία [γηα παξάδεηγκα, ε άζθεζε 

ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο, ζε ζρέζε κε ηε γλψζε γξακκαηηθψλ φξσλ, 

αληηθαηαζηάζεθε κε άζθεζε ηχπνπ ζπκπιήξσζεο θαη αλαγλψξηζεο (φξσλ)].  
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Οη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο δίλνληαη, αλαιπηηθά, ζηε ζπλέρεηα. Πξφθεηηαη γηα δνθίκην πνπ, ζχκθσλα 

κε ηα φζα πξνεγήζεζαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηέιεζε κία ζπζηνηρία έξγσλ (θαη 

αζθήζεσλ) γισζζηθήο επάξθεηαο, κε ζθνπό ηε κέηξεζε γισζζηθώλ θαη 

επηθνηλσληαθώλ επηδόζεσλ, ε νπνία ήηαλ εληεηαικέλε λα εμεηάζεη ηα επηκέξνπο 

επίπεδα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (ηεο γισζζηθήο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο) ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, 

πξνπεηξακαηηθά θαη κεηαπεηξακαηηθά.  

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζρεηηθή ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη, αξθεηέο θνξέο, γχξσ απφ 

δχν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηζνδύλακα (ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ θαηαζθεπήο «ηνπο») 

δνθίκηα: α) ην πξνπεηξακαηηθφ δνθίκην ή δνθίκην αξρηθήο αμηνιφγεζεο θαη β) ην 

κεηαπεηξακαηηθφ δνθίκην ή δνθίκην ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ζθφπηκε αλαθνξά ζε 

«δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο» δειψλεη ηήξεζε φκνησλ, θνηλψλ 

θαη, φπνπ θξίζεθε θαηάιιειν, ίδησλ αθξηβψο πξνδηαγξαθψλ, ελψ ε αλαθνξά ζε «δχν 

δνθίκηα» γίλεηαη φπνπ είλαη αλαγθαία ε κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε, γηα ζαθέζηεξε 

πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν 

κεηαπεηξακαηηθφ δνθίκην ή δνθίκην ηειηθήο αμηνιφγεζεο απνηειεί, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, παξαιιαγή ηνπ πξνπεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ ή δνθηκίνπ αξρηθήο 

αμηνιφγεζεο. Σα δχν δνθίκηα είλαη, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, εμηζσκέλα 

κεηαμχ ηνπο, ζηε βάζε εληαίσλ θξηηεξίσλ.  

Ο πξνθαηαξθηηθόο, επνκέλσο, βαζκφο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δνθηκίνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο 

ηνπ θαη βαζίδεηαη αξθεηά ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (ζην πεξηερφκελν, κε 

άιια ιφγηα) ησλ αζθήζεσλ πνπ ην απνηεινχλ. Πεξαηηέξσ φζν θαη ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο, γχξσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

δνθηκίνπ, παξαηίζεληαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη αζθήζεψλ ηνπ. 

Δπίζεο, πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεκαληηθφ απηφ ζέκα παξαηίζεληαη θαη 

ζε απηφλνκεο ππνελφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. Οξηζκέλα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δνθηκίνπ ειέγρνληαη ζηαηηζηηθά ζην ηέηαξην θεθάιαην 

ηεο δηαηξηβήο. 

3.4.5.2 Αμηνιόγεζε νξζνγξαθηθήο δεμηόηεηαο 
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Ζ έξεπλα ζην δηεζλή, επηζηεκνληθφ ή εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη ζηνλ ειιαδηθφ, 

αληίζηνηρν, ρψξν επηθεληξψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ξφινπ ησλ µνξθεµάησλ, άξα θαη ησλ µνξθνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ γξαµµαηηζµνχ θαη, εηδηθφηεξα, ηεο νξζνγξαθεµέλεο γξαθήο [βι 

Aidinis 1998
. 

Ατδίλεο, 2000
. 

Μπνδαληδή & αµσλάθε, 1999]. Ζ «θαιή» ζρέζε, 

άιισζηε, νξζνγξαθίαο θαη παξακέηξσλ ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο είλαη ε 

δνκή, ην πεξηερφκελν, ε έθθξαζε ή ε κνξθή ηνπ, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ, θαη, επνκέλσο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί «κνξθσηηθφ πξνλφκην» γηα ην δηδαζθφκελν [βι. Templeton 

(1991) θαη Bear, Invernizzi, Templeton & Johnston (1996)]. 

Ζ άπνςε φηη νη εηδηθφηεξνη ηνκείο ηεο µεηαγισζζηθήο δεμηφηεηαο, ηεο 

εθαξµνγήο, δειαδή, γξαµµαηηθψλ θαλφλσλ, ζρεηίδνληαη κε θαη επηδξνχλ ζηελ 

νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. Οη Γθφηνβνο (1992) θαη Καξαηδάο 

(2000
α
, 2000

β
, 2000

γ
, 2004) έρνπλ θαη εξεπλεηηθά απνδείμεη ηφζν ηελ αλαγθαηφηεηα 

φζν θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο µνξθεµαηηθνγξαθεµαηηθήο αληηζηνίρηζεο, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αθξηβνχο µεηαγξαθήο ησλ πξνθνξηθψλ ιέμεσλ, απφ παηδηά ειηθίαο 

ελλέα-δψδεθα εηψλ (Γ΄- η΄ Γεκνηηθνχ). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα 

ηνπ Καξαηδά (2004), κέζσ ηεο νπνίαο δηαπηζηψλεηαη φηη ε νξζνγξαθηθή επίδνζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα κνξθεκαηηθνγξαθεκαηηθήο αληηζηνίρηζεο κε ηηο ηππηθέο 

θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ, θπξίσο, ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ παξαγσγηθώλ 

θαηαιήμεσλ
69

 (ζε δηαθνξεηηθφ, βέβαηα, βαζµφ γηα θάζε κνξθεµαηηθνγξαθεµαηηθή 

αληηζηνηρία θαηαιήμεσλ), εληζρχνληαο έηζη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Ατδίλε, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία ε «θαηαλφεζε απφ ηα παηδηά ησλ κνξθνινγηθψλ νξζνγξαθηθψλ 

ηχπσλ [...] δείρλεη κία ζεκαληηθή θαη εηδηθή ζπλάθεηα κε ηε γξακκαηηθή ηνπο 

ελεκεξφηεηα» (2000, ζ. 232). 

                                                 
69

Ζ ηππηθή θαηάιεμε ξπζκίδεη ην θιηηφ κέξνο ησλ ιέμεσλ, εκπιέθεηαη ζηελ αιιαγή ησλ πηψζεσλ, ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ αξηζκνχ θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε ζχληαμε ησλ ιέμεσλ, π.ρ. γξάθ–σ,             

γξάθ–εηο, γξάθ–εη θηι. Ζ παξαγσγηθή θαηάιεμε ξπζκίδεη ην παξάγσγν κέξνο ηεο ιέμεο, ζπκβάιιεη 

ζηελ αιιαγή ηνπ γξακκαηηθνχ είδνπο, π.ρ. ραξη–ί/ράξη–ηλνο, αξρ–ή/αξρ–ίδσ, αγξ–φο/αγξ–φηεο θηι. 

θαη πεξηιακβάλεη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα, θαη ηελ ηππηθή θαηάιεμε. Ζ 

κνξθεµαηηθνγξαθεµαηηθή αληηζηνηρία θαηαιήμεσλ, γεληθά, ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά απφ έλα ζχλνιν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ ηνπ ηππηθνχ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ κέξνπο ηεο 

γξακκαηηθήο (ή ησλ νξζνγξαθηθψλ αλαινγηψλ), ην νπνίν θαη είλαη δηδάμηκν. 
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Ζ δηαζχλδεζε γξακκαηηθήο θαη νξζνγξαθίαο κε ηελ επξχηεξε ζεκαηνινγία 

ηεο δηαηξηβήο απηήο δειψζεθε εμαξρήο, κέζσ ησλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ ηεο 

έξεπλαο θαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ ηεο έξεπλαο (βι. 

«Κεθάιαην Πξψην: To Πξφβιεκα», Τπνθεθάιαην 1.7 θαη Τπνθεθάιαην 1.9 

«Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί», αληίζηνηρα, θαζψο, επίζεο, ζρεηηθέο ππνκλήζεηο ζηελ 

Τπνζεκείσζε 67 θαη ηελ Τπνζεκείσζε 68 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ). Ζ δηαζχλδεζε 

απηή, επίζεο, επηθπξψλεηαη, εθ λένπ, ζηνλ ηξφπν πνπ, βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ 

ζθεπηηθνχ, ε νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα απνηηκάηαη πνζνηηθά, κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή 

επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο
70

. 
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Ζ δηαζχλδεζε γξακκαηηθήο θαη νξζνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηε Φηιηππάθε-Warburton (2000) είλαη 

δεδνκέλε [βι. επίζεο Καξαληδφια (2000)]. Ζ γξακκαηηθή, είηε σο ε ππνζπλείδεηε γισζζηθή γλψζε 

ηνπ ηη είλαη γισζζηθά νξζφ ή ιάζνο είηε µε ηε ζηελή έλλνηα ησλ µεξψλ ηνπ ιφγνπ θαη ησλ θαλφλσλ 

ζπλδπαζµνχ ηνπο, ππνζηεξίδεη ηελ νξζνγξαθία µε δχν ηξφπνπο. Αθελφο, αληηπξνζσπεχεη ηε 

γισζζνινγηθή µεηαγιώζζα θαη ππνζηεξίδεη ηελ νξζνγξαθία µε γισζζνινγηθνχο φξνπο,. Ζ δηδαζθαιία 

ησλ αληηζηνηρηψλ θσλεµάησλ θαη γξαθεκάησλ πξνζθεχγεη αλαγθαζηηθά ζηε ρξήζε γισζζνινγηθψλ 

φξσλ (φπσο νη φξνη «ζχµθσλα», «ζπµπιέγµαηα», «ζπιιαβή», «ιέμε», «πξφηαζε» θ.ά.). Ζ ρξήζε 

γισζζνινγηθψλ φξσλ αθνξά θαη ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ , ε νπνία παξαπέκπεη 

ζε «άξζξν», «θιηηηθή αλησλπκία», «αηηηαηηθή πηψζε» θ.ά.  Αθεηέξνπ, ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ 

γξαµµαηηθνχ θαη ηνπ γξαθεµηθνχ ζπζηήµαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αληηπξνζσπεχεη γξαµµαηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη µνξθνινγία θαη, έηζη, εκπιέθεηαη ζηε ξχζµηζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ θαηαιήμεσλ. 

πγθεθξηµέλεο ζπιιαβέο ή γξάµµαηα, θπξίσο, ηεο θαηάιεμεο µίαο ιέμεο, εθθξάδνπλ ζπληαθηηθέο 

ζρέζεηο απηήο ηεο ιέμεο µε άιιεο ιέμεηο ηεο θξάζεο ή πξφηαζεο, νη νπνίεο ξπζµίδνληαη θαη 

αηηηνινγνχληαη απφ ηνπο γξαµµαηηθνχο θαλφλεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγµαηα: «ην βάδν/ην 

βάδσ», «ην ξάθη/ην ξάβεη», «απηφ πίλεηαη πνιχ /δελ πξέπεη λα πίλεηε πνιχ» θηι. Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο 

ιέμεηο, π.ρ., ην βάδν θαη ην βάδσ, ην θψλεµα /ν/ εθθξάδεη δηαθνξεηηθή θάζε θνξά γξαµµαηηθή 

θαηεγνξία, γη’ απηφ απνδίδεηαη µε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία, ε νπνία θαη αηηηνινγείηαη κε ηνπο εμήο 

θαλφλεο: α) «Σα νπδέηεξα πνπ ιήγνπλ ζην θζφγγν /–o/ γξάθνληαη κε ν» θαη β) «Σα ξήκαηα πνπ 

ιήγνπλ ζην θζφγγν /–o/ γξάθνληαη κε σ».  Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε µνξθνινγία ησλ θαηαιήμεσλ µπνξεί 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ νξζνγξαθία ηνπ θαηαιεθηηθνχ µέξνπο µίαο ιέμεο ζε ηξεηο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

πεξηπηψζεηο, φηαλ, δειαδή: α) επηιέγεηαη ν νξζφο νξζνγξαθηθφο ηχπνο µεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

ηχπσλ β) πξαγκαηψλνληαη γξαπηψο µε πξνθεξφµελα θσλήκαηα θαη γ) παξαβηάδνληαη θαλφλεο 

αληηζηνηρίαο θσλεµάησλ θαη γξαθεµάησλ (βι. θαη Ατδίλεο, 2000, ζ. 223). Οη γξαµµαηηθέο, ινηπφλ, 

θαηεγνξίεο θαη ε µνξθνινγία ηεο θαηάιεμεο δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ αλαγλψξηζε φζν θαη ηελ 

νξζνγξαθεµέλε απφδνζε ησλ ιέμεσλ [Φηιηππάθε-Warburton (1999, 2000)]. πκπεξαζκαηηθά, ε 

γλψζε ησλ γξαµµαηηθψλ θαλφλσλ αηηηνινγεί ηηο νξζνγξαθηθέο επηινγέο, θαηά ηε γξαθή, θαη ξπζµίδεη 

ηελ αληηζηνηρία ησλ θαηαιεθηηθψλ µνξθεµάησλ ησλ πξνθνξηθψλ ιέμεσλ ζε γξαθεµαηηθά µνξθήµαηα 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη φπνηνη γεληθνί θαλφλεο κπνξεί λα δνζνχλ, νη νπνίνη λα 

αηηηνινγνχλ ηελ νξζνγξαθία, δηεπθνιχλνπλ ηελ εθκάζεζή ηεο. ην πιαίζην ηεο δηαζχλδεζεο 

γξακκαηηθήο θαη νξζνγξαθίαο πεξηιακβάλνληαη θαη φζα ζηνηρεία ππάξρνπλ ή ιεηηνπξγνχλ, 

ζπλαξηήζεη ησλ γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο ε ζηίμε  (πνχ, πψο πφηε γίλεηαη ρξήζε ηεο ηειείαο, 

ηνπ θφκκαηνο θηι., γηα απφδνζε λνήκαηνο), θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαλνεζνχλ νη έλλνηεο «ιέμε», 

«θξάζε», «πξφηαζε», φρη σο ζεκαζηνινγηθέο αιιά σο ζπληαθηηθέο ελφηεηεο. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο εζηηάδεη ζηε ζπληαθηηθή ππφζηαζε ησλ ελλνηψλ θαη ελνηήησλ απηψλ, κέζσ ζπληαθηηθψλ 

θαλφλσλ, ζρεηηθψλ κε ηηο αιιεινεμαξηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ θξάζεηο θαη πξνηάζεηο θαη 

πξνβάιιεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, ελψ, θαηά κία ακθίδξνκε ινγηθή, ηα ζεκεία ηεο ζηίμεο 

ζηεξίδνπλ έκκεζα ηελ χπαξμε ηεο θξάζεο θαη ηεο πξφηαζεο ζην γισζζηθφ ζχζηεκα. 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο γλψζεο, φπσο απηή εληζρχεηαη απφ ηε 

γξακκαηηθή γλψζε, ζεσξήζεθε αλαγθαία ε αλαδίθεζε ζε ζπλαθή εξεπλεηηθά πεδία 

ηα νπνία έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο ηελ εμέηαζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο 

παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (ή πιεζίνλ ηεο ηάμεο απηήο), ππφ ην πξίζκα κίαο 

δπλακηθήο, φζν θαη επξείαο, ζηήξημεο απφ θξηηήξηα πνπ παξαπέκπνπλ ζε επηινγέο 

ζρεηηθέο κε ηε γξακκαηηθή (ή ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία). Απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξφζθαησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα, εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην 

ρψξν καο (βι. ελδεηθηηθά Ατδίλεο, 2000
. 
Βάµβνπθαο, 1999

. 
Βάµβνπθαο & Πεδηαδίηεο, 

2005
. 
Γθφηνβνο, 1992

.
 Μπνδαληδή & αµσλάθε, 1999

. 
Καξαηδάο, 2004

.
) εγγχηεξα 

ζηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ήηαλ νη έξεπλεο ησλ Γθφηνβνπ, Ατδίλε θαη Καξαηδά
71

. 

Ζ (εµπεηξηθή θνηλσληνγισζζνινγηθή) έξεπλα ηνπ Γθφηνβνπ αμηνινγήζεθε σο ε 

πιένλ ζπλαθήο θαη έηπρε, ηειηθά, αμηνπνίεζεο, παξά ηηο όπνηεο αδπλακίεο ηεο, γηα 

ηέζζεξηο ιφγνπο: α) πξψηνλ, γηαηί ζηεξίρηεθε ζηελ ππφζεζε φηη θαηά ηε γξαθή (θαη 

ηελ αλάγλσζε) παξεµβάιιεηαη ε µνξθνινγηθή ελεµεξφηεηα (θαη φρη ε θσλνινγηθή) 

θαη, επνκέλσο, ε νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα αθνξά ηελ αληηζηνίρηζε µνξθεµάησλ θαη 

ηα θξηηήξηα γηα ηε γξαµµαηηθή ηνπο επηινγή, β) δεχηεξνλ, επεηδή θαηέδεημε φηη ε 

δηδαζθαιία µίαο ζχγρξνλεο γξαµµαηηθήο (θαη ελφο ζχγρξνλνπ ζπληαθηηθνχ) είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ρεηξηζκνχ ησλ νξζνγξαθηθψλ 

ζπµβάζεσλ, γ) ηξίηνλ, ιφγσ ηεο απιήο ζρεηηθά κεζνδνινγίαο πνπ αθνινχζεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ηξία άγλσζηα θείµελα γηα γξαθή θαζ’ 
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Γηα ηελ έξεπλα Γθφηνβνπ (1992), βι. πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ, ζην θπξίσο κέξνο 

ηεο δηαηξηβήο, ελψ γηα ηηο έξεπλεο Ατδίλε θαη Καξαηδά, βι. αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηελ 

ππνζεκείσζε απηή: α) Ο Ατδίλεο, (2000) [βι. θαη Aidinis (1998)] δηεξεχλεζε ηελ ηθαλφηεηα παηδηψλ 

απφ ηηο Β΄, Γ΄, ∆΄ θαη Δ΄Γεκνηηθνχ λα ρξεζηµνπνηνχλ νξζά ηηο γξαµµαηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηελ 

απφδνζε ησλ θσλεµάησλ /ν/, /e/ θαη /i/ ησλ θαηαιήμεσλ, κέζσ γξαπηήο νξζνγξαθηθήο άζθεζεο µε 

πξαγµαηηθέο θαη θαηαζθεπαζµέλεο ιέμεηο, θαζψο θαη (κέζσ) δχν γξαπηψλ αζθήζεσλ, ζε ζρέζε κε 

γξαµµαηηθέο γλψζεηο (ιεμηθήο αλαινγίαο θαη αλαινγίαο πξνηάζεσλ). β) Ο Καξαηδάο (2004) 

δηεξεχλεζε ηελ νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα παηδηψλ ησλ ηάμεσλ ∆΄, Δ΄ θαη η΄ Γεµνηηθνχ, σο απνηέιεζµα 

αιιειεπηδξάζεσλ γλσζηηθψλ παξαγφλησλ ελφο ππνθείµελνπ γλσζηηθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήµαηνο. 

πγθεθξηµέλα, δηεξεχλεζε ηηο ζρέζεηο µεηαμχ ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο θαη ηεο γισζζνινγηθήο 

ζπλείδεζεο (θσλνινγηθήο θαη µνξθνινγηθήο), ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(θσλεµαηηθνγξαθεµαηηθήο θαη µνξθεµαηηθνγξαθεµαηηθήο αληηζηνίρηζεο) θαη ηεο µεηαγισζζηθήο 

δεμηφηεηαο εθαξµνγήο γξαµµαηηθψλ θαλφλσλ, µε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ νξζνγξαθηθνχ 

ζπζηήµαηνο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα παηδηά ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ζηελ Διιάδα). Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ νξζνγξαθηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ, φπσο θαη ε µέηξεζε ηεο ίδηαο ηεο νξζνγξαθηθήο επίδνζήο ηνπο (ή ηεο γεληθήο 

νξζνγξαθηθήο ηνπο δεμηφηεηαο), πξαγµαηνπνηήζεθε «µε ηε ρξήζε ελφο θξηηεξίνπ θαη πέληε ηεζη 

επίηεπμεο». Δηδηθφηεξα, γηα ηε µέηξεζε ηεο γεληθήο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο (επίδνζεο) επηιέρζεθε 

έλα θείµελν, µε ραξαθηεξηζηηθά νξζνγξαθηθνχ θξηηεξίνπ, ελψ γηα ηε µέηξεζε ηεο θσλνινγηθήο θαη 

µνξθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ηεο θσλεµαηηθνγξαθεµαηηθήο θαη µνξθεµαηηθνγξαθεµαηηθήο 

αληηζηνηρίαο θαη ηεο µεηαγισζζηθήο δεμηφηεηαο εθαξµνγήο γξαµµαηηθψλ θαλφλσλ θαηαζθεπάζηεθαλ 

θαη ρνξεγήζεθαλ αληίζηνηρεο «γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη) επίηεπμεο». 
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ππαγφξεπζε (Κ1 γηα ηελ Α΄ θαη Β΄, Κ2 γηα ηε Γ΄ θαη ∆΄ θαη Κ3 γηα ηελ Δ΄θαη η΄ 

ηάμε), δηαθνξνπνηεµέλα µεηαμχ ηνπο σο πξνο ην βαζµφ δπζθνιίαο ησλ 

νξζνγξαθηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ
72

 θαη δ) ηέηαξηνλ, θαη πιένλ ζεκαληηθό, 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηελ Κχπξν πξνεγήζεθαλ (κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία 

θαη κε ηελ ελζάξξπλζε δηεπζπληψλ/επηζεσξεηψλ), φπσο ε εξεπλήηξηα ήηαλ ζε ζέζε 

λα γλσξίδεη
73

, εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πηινηηθνύ ηύπνπ γηα αμηνιφγεζε ηεο 

νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο παηδηψλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, βάζεη απηήο
74

 

Ζ κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ απηψλ πξνζπαζεηψλ θαηέδεημε φηη ρξεζηκφηεξε, 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ήηαλ απηή πνπ αθνξνχζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ ζηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο έξεπλαο Γθφηνβνπ
75

, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ππφ ηνπο φξνπο πνπ δηεπθξηλίζηεθαλ, ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο (ηεο Κχπξνπ) ηε ζρνιηθή ρξνληά 1997-1998 (θαη δηαθνξνπνηείηαη ζαθψο απφ 

ηηο φπνηεο αμηνινγήζεηο ή κεηξήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο έξεπλεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζην «Κεθάιαην Πξψην: Σν Πξφβιεκα, Τπνθεθάιαην 1.5). Ζ πξνζπάζεηα απηή, θαη 

ην θαζ’ ππαγφξεπζε νξζνγξαθηθφ θείκελφ «ηεο», πνπ ήηαλ θαη ε κφλε ηππνπνηεκέλε 

νξζνγξαθηθή άζθεζε ζε κία κεδεληθήο βάζεο δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο, εθηηκήζεθε σο θαηάιιειε θαη ελζσκαηψζεθε, απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, ζην πξνπεηξακαηηθφ δνθίκην πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα δηεθπεξαίσζε ηεο 
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Όπσο ππνζηεξίδεη ν Καξαηδάο (2004, ζ. 200-201), «ε πηζηή αλαπαξαγσγή απφ ηνπο µαζεηέο ελφο 

θεηµέλνπ θαζ’ ππαγόξεπζε ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ νξζνγξαθηθή δεμηφηεηά ηνπο. Οη µαζεηέο γηα 

λα µεηαθέξνπλ ζε γξαπηφ ιφγν έλα θείµελν θαζ’ ππαγφξεπζε πξέπεη λα ρξεζηµνπνηήζνπλ ηηο 

γισζζηθέο ηνπο γλψζεηο (θσλνινγηθή θαη µνξθνινγηθή ζπλείδεζε), ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο γηα 

θσλεµαηηθνγξαθεµαηηθή θαη µνξθεµαηηθνγξαθεµαηηθή αληηζηνίρηζε θαζψο θαη ηε µεηαγισζζηθή 

ηνπο δεμηφηεηα (εθαξµνγή γξαµµαηηθψλ θαλφλσλ). Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο απηέο ζπµβάιινπλ 

ζηελ πηζηή µεηαθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ µελχµαηνο (θείµελν θαζ’ ππαγφξεπζε) ζε γξαπηφ ιφγν». 

 
73

Ζ δπλαηφηεηα απηή ηεο εξεπλήηξηαο νθείιεηαη ζηελ ηδηφηεηά ηεο σο Λεηηνπξγνχ Αλάπηπμεο 

Πξνγξακκάησλ γηα ην Γισζζηθφ Μάζεκα, ηε ρξνληθή πεξίνδν 1999-2003, ππφ ηελ νπνία είρε ηελ 

επθαηξία λα ζπλεξγαζηεί κε πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ, ζε παγθχπξηα θιίκαθα, γχξσ απφ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο πνηθίινπο ηνκείο ηεο γιψζζαο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο.  

74
Σν γεγνλφο, δειαδή, φηη ηα ίδηα ή δηαζθεπαζκέλα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο έξεπλαο Γθφηνβνπ (ην/α 

θαζ’ ππαγφξεπζε θείκελν/α ή παξαιιαγέο ηνπ/ο), ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζε δηάθνξα 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, κε ηελ εκπινθή εθπαηδεπηηθψλ θαη κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηνπ 

επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ (κε εκπεηξία, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ή/θαη εηδίθεπζε ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο ηεο 

γιψζζαο), ζεσξήζεθε φηη κπνξνχζε λα απμήζεη πξνθαηαξθηηθά ην βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νξζνγξαθηθήο άζθεζεο.  

75
Απηφ ζπλέβε αθξηβψο γηαηί ε έξεπλα Γθφηνβνπ δηεμήρζε πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ελψ ε 

παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  
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παξνχζαο έξεπλαο. Σφζν ε πξνπεηξακαηηθή νξζνγξαθηθή άζθεζε φζν θαη ε 

ηζνδύλακή «ηεο» κεηαπεηξακαηηθή νξζνγξαθηθή άζθεζε (ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο 

θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα) πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

3.4.5.2.1 Πξνπεηξακαηηθή άζθεζε γηα αξρηθή αμηνιόγεζε νξζνγξαθηθήο δεμηόηεηαο 

Ζ πξνπεηξακαηηθή, γηα ζθνπνχο αξρηθήο αμηνιφγεζεο, άζθεζε ήηαλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, έλα θαζ’ ππαγφξεπζε θείκελν
76

 γηα παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ πνπ, 

ζχκθσλα θαη κε ηνπο εηδηθνχο (βι. Βάµβνπθαο, 1984
.
 Γθφηνβνο, 1992

.
 Καξαηδάο, 

2004): 

 Ήηαλ γισζζηθά πξνζηηφ, ζπκβαηφ κε δειαδή θαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία 

ησλ παηδηψλ απηψλ, κε απιή γξαµµαηηθή δνµή θαη ζπληαθηηθή πινθή, ρσξίο 

πνιιέο πξνηάζεηο απνθαηηθνχ, εξσηεµαηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηχπνπ πνπ ζα 

µπνξνχζαλ λα θάλνπλ δχζθνιε ηελ θαηαλφεζή ηνπ (γη’ απηφ θαη, ζε επίπεδν 

ιεμηινγίνπ, ήηαλ επηβεβιεκέλν λα θαηαζθεπζηεί βάζεη θξηηεξίσλ ζαθήλεηαο 

θαη φρη θξηηεξίσλ ινγνηερληθνχ χθνπο).  

 Πεξηείρε λνήκαηα ηέηνηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο, αμίεο θαη 

ζηάζεηο ησλ παηδηψλ [κέζσ κίαο απιήο ηζηνξίαο απφ ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή 

(ή ηελ νηθνγελεηαθή/θνηλσληθή) δσή]. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά κία δηεζλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, γλσζηή θαη ζην δηθφ καο ρψξν, ε 

αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθεµέλεο γξαθήο γίλεηαη κέζσ νξζνγξαθηθψλ αζθήζεσλ βαζηζκέλσλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (Moats, 1995) πνπ θαηεπζχλνπλ πξνο ηελ αμηνπνίεζε θαηαιφγσλ ιέμεσλ 

απφ ην βαζηθφ (γλσζηφ) ιεμηιφγην, κέζσ: πξνθνξηθήο ππαγφξεπζεο (ζεηξηαθήο/δηαδνρηθήο 

θσδηθνπνίεζεο) ιέμεσλ ή αλαγλψξηζεο νξζνγξαθεκέλσλ ιέμεσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

επηινγψλ ή ππαγφξεπζεο κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

γξακκαηηθνζπλαηαθηηθνχο θαλφλεο ή  ππαγφξεπζεο (ζπλερνχο) θεηκέλνπ  [βι. ∆ηαθνγηψξγε, Βαιµάο 

& Μπαξήο (2006)]. Ωζηφζν, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν Κχπξνπ-Διιάδαο απνπζηάδνπλ εξγαιεία 

κέηξεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ δεδνκέλα θξηηήξηα 

αλαθνξάο ή λόξµεο  («norm referenced tests»), αλ εμαηξέζεη θαλείο ην «ηεζη νξζνγξαθίαο» ησλ 

Μνπδάθε, Σηδεξίδε, Πξσηόπαπα & Σίκνπ (ρ.ρ.), ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κε ηξόπν πνπ λα 

αληηπξνζσπεύεη πνηθηιία νξζνγξαθηθώλ µνηίβσλ θαη εμαηξέζεσλ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο. Τν ηεζη 

απηό δελ είλαη απιά ζηαζκηζκέλν («ζε επίπεδν ηάμεο, ζρνιείνπ θαη πεξηθέξεηαο»), αιιά πιεξνί 

βαζηθά ςπρνµεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελώ, ηαπηόρξνλα, έρεη πςειό δείθηε εγθπξόηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο (π.ρ. εζσηεξηθή ζπλέπεηα, ζηαζεξόηεηα ζην ρξόλν, µνλνδηάζηαηε ζύλζεζε, πξνβιεπηηθή 

ζρέζε νξζνγξαθηθώλ επηδόζεσλ θαη άιισλ επηδόζεσλ, όπσο είλαη νη αλαγλσζηηθέο επηδόζεηο). Σην 

πιαίζην, όκσο, ηεο θαηαζθεπήο ηεο ππό ζπδήηεζε άζθεζεο, ζεσξήζεθε όηη, γηα κία «πιήξε 

αμηνιόγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηόηεηαο» ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ε πνηνηηθή (αλά γξακκαηηθή 

πεξηνρή) αλάιπζε νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ ήηαλ αλαγθαία [βι. Treiman (1993) θαη Moats (1995)] θαη 

εθηθηή κε κία νξζνγξαθηθή άζθεζε ηνπ ηύπνπ «θαζ’ ππαγόξεπζε ζπλερνύο θεηκέλνπ», ε νπνία, 

αλάκεζα ζε άιια, επηηξέπεη θαη ηνλ έιεγρν ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηµνπνηεί ν εμεηαδόκελνο θαηά ηελ 

παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ απηνύ (Bear, Invernizzi, Templeton, & Johnston, 1996). 
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 Δμαηξνχζε ιέμεηο µε ζπλαηζζεµαηηθή θφξηηζε πνπ, δπλεηηθά κηιψληαο, ίζσο 

νδεγνχζαλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζε «γλσζηηθή αλαζηνιή». 

 Πεξηιάκβαλε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ιέμεσλ απφ ην ήδε δηδαγκέλν ιεμηιφγην 

ησλ παηδηψλ, αθνχ απνηεινχζαλ µέξνο ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ ηνπ 

γισζζηθνχ µαζήµαηνο. 

 Αληηκεησπηδφηαλ απφ ηα παηδηά σο «άγλσζην θείκελν», κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

ηνπο είρε ππαγνξεπζεί μαλά. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην θείκελν ηεο αξρηθήο νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο (βι. 

Παξάξηεκα XIX) απνηεινχληαλ απφ δεθαπέληε (15) πξνηάζεηο θαη πεξηιάκβαλε 108 

ιέμεηο
77

, απφ ηηο νπνίεο νη νγδφληα νθηψ (88) ήηαλ δηαθνξεηηθέο, νη ηξηάληα (30) (ην 

30% πεξίπνπ, δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ ιέμεσλ) πεξηιακβάλνληαλ ζην νξηδφκελν σο 

«βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ»
78

, ελψ φιεο νη ππφινηπεο, φληαο απιέο 

θαη νηθείεο, ζπλέζεηαλ εμίζνπ απιέο θαη νηθείεο, ζηα παηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ειηαθηαθνχ/γλσζηηθνχ επηπέδνπ, πξνηάζεηο. Οιφθιεξν ην θαζ’ ππαγφξεπζε θείκελν 

«θαηαλεκήζεθε» ζε κία ζειίδα θαη, βάζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηε ζειίδα απηή 

αλαινγνχζαλ 108 ιέμεηο, απνδεηθλχεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηε 

ζπκβαηηθή πξνυπφζεζε φηη γηα ηα παηδηά ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ είλαη θαιφ λα αλαινγνχλ 

75-100 ιέμεηο αλά ζειίδα, ελψ γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο 115-145 ιέμεηο (αλά 

ζειίδα) (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθή Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 1999
γ
, ζ. 106). Ζ πξνθείκελε πεξίπησζε αθνξά παηδηά πνπ κφιηο είραλ 

αξρίζεη ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, νπφηε ε αλαινγία απηή (108 ιέμεηο αλά 

ζειίδα), ζεσξείηαη σο έλαο θαιφο «δείθηεο επθνιίαο αλάγλσζεο» ηνπ θεηκέλνπ, γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή θχκαλζε, θαη κία επηβεβαίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαιιειφηεηάο ηνπ
79

 (ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εχθνιε, γξήγνξε θαη νξζή 
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Πεξηπηψζεηο κνλνζχιιαβσλ ιέμεσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ ηφλν ζηε ιήγνπζα ηεο πξνεγνχκελεο, φπσο 

«άθνπζέ κε» θαη «ηεηξάδηφ κνπ» ζπλεθηηκψληαη σο κία. Σν ίδην ηζρχεη γηα ιέμεηο πνπ θσλεηηθά 

αθνχγνληαη σο κία (π.ρ. «θη φινη») (βι. «Παξάξηεκα XX: Κείκελν ηειηθήο νξζνγξαθηθήο 

αμηνιφγεζεο»).  

 
78

Ωο «βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ» ζεσξνχληαη, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, νη πξνηεηλφκελεο 

«ιέμεηο ηεο θαξηέιαο» ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ ηεο ζεηξάο «Ζ Γιψζζα κνπ», κέζσ ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά δηδάζθνληαλ γιψζζα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο. 
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Παξ’ φιν πνπ ν πξνζδηνξηζκφο επθνιίαο αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζ’ ππαγφξεπζε 

θεηκέλνπ έρεη ζρεηηθή αμία, εληνχηνηο ζεκεηψλεηαη φηη ην θείκελν παξνπζηάδεη δείθηε ζρεηηθήο 

επθνιίαο αλαγλσζηκφηεηαο θαηά Flesch κεηαμχ 100-90. Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη σο «πνιχ εχθνιν» 

θαη, δηαδνρηθά, θαηάιιειν γηα παηδηά κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, αλ εθιεθζεί σο δεδνκέλν φηη 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

372 

αλαγλψξηζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ελφο θεηκέλνπ πνπ «πξέπεη» λα πξαγκαησζεί 

γξαπηψο).  

Σν θείκελν απηφ ειέγρεη ζπλνιηθά, πελήληα δχν (52) πεξηπηψζεηο «εηο 

δηπινχλ», κε ηελ έλλνηα φηη πξφθεηηαη γηα είθνζη έμη (26) «θαζαξέο», δειαδή 

πξαγκαηηθά δηαθνξεηηθέο, κεηαμχ ηνπο, νξζνγξαθηθέο πξαγκαηψζεηο (κεηαβιεηέο) 

πνπ επαλαιακβάλνληαη εληφο ηνπ ηδίνπ θεηκέλνπ, ζε κία πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί 

ε «ζπλέπεηα πξαγκάησζεο νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ» (φηη, δειαδή, ε επαλάιεςε ηεο 

νξζνγξαθηθήο επηινγήο είλαη απνηέιεζκα ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ, ηεο 

επίζεκεο ζρνιηθήο νξζνγξαθίαο, θαη φρη ηπραία) (Γθφηνβνο, 1992, ζ. 46). Οη 52 

πεξηπηψζεηο νξζνγξαθηθψλ επηινγψλ πνπ ειέγρνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν 

θαιχπηνπλ έλα βαζηθφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ νξζνγξαθηθψλ πξαγκαηψζεσλ ελφο 

παηδηνχ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, ην νπνίν θαιείηαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

(ππαγφξεπζε) ζε γξαπηφ (θείκελν) θαη θαηαλέκνληαη ζε έμη γξακκαηηθέο πεξηνρέο. Ο 

Πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ νξζνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ θεηκέλνπ 

ηεο αξρηθήο νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Έρνληαο σο «πξφηππν» 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο έξεπλαο Γθφηνβνπ, νη 

ζπγθεθξηκέλεο έμη γξακκαηηθέο πεξηνρέο είλαη νη αθφινπζεο: ξήκα, φλνκα 

(νπζηαζηηθφ), άξζξν, ξίδεο, θσλεκαηηθά ζχλνια, θαη ηφλνο
80

 [φπνπ είλαη εκθαλήο θαη 

ν ζεβαζκφο πξνο ηελ πνιπηππία ηεο δσληαλήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο (βι., γηα 

παξάδεηγκα, ην ξεκαηηθφ ηχπν «θξαηάεη» αληί «θξαηά» ή «θξαηεί»)]. 

                                                                                                                                            
θείκελα «πνιχ εχθνια, κε δείθηε επθνιίαο αλαγλσζηκφηεηαο 100-90», είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά ησλ 

ηξηψλ κηθξψλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, «θείκελα εχθνια, κε δείθηε επθνιίαο αλαγλσζηκφηεηαο 90-80» 

είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά ησλ ηξηψλ κεγάισλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, ελψ θείκελα κε κηθξφηεξν 

δείθηε επθνιίαο αλαγλσζηκφηεηαο είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά γπκλαζίνπ-ιπθείνπ θ.ν.θ., κε ηηο 

αλάινγεο δηαθπκάλζεηο γηα θάζε ηάμε ή ειηθία [βι. ζρεηηθά Βάµβνπθαο (1984, ζ. 33) θαη Πεγή: 

Τπνπξγείν Δζληθή Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1999
γ
, ζ. 100-108)]. 

 
80

Με επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη απφ ηηο έμη πεξηνρέο νη ηξεηο [«ξήκα», «φλνκα» (ελλνείηαη θαη 

«επίζεην», αθνχ ε εζηία ελδηαθέξνληνο αθνξά ηα θιηηηθά ζρήκαηα πησηηθψλ) θαη «άξζξν»] ειέγρνπλ 

άκεζα ηελ πξαγκάησζε ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ ζπλαξηήζεη γξακκαηηθψλ θξηηεξίσλ (ηεο 

κνξθνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ή ηεο πεξηγξαθηθήο γλψζεο γχξσ απφ ηε γιψζζα ή ηεο κεηαγιψζζαο), 

αθνινπζήζεθε ε ινγηθή ηεο έξεπλαο Γθφηνβνπ, ζεσξψληαο φηη νη ππφινηπεο ηξεηο πεξηνρέο («ξίδεο», 

«θσλεκαηηθά ζχλνια» θαη «ηφλνο») ζρεηίδνληαη έκκεζα κε γξακκαηηθά θξηηήξηα θαη κπνξεί λα 

ζπκπιεξψζνπλ επαξθψο ηελ «εηθφλα» ηεο νξζνγξαθηθήο επίδνζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Δμάιινπ, ην θείκελν-παξαιιαγή ηνπ Κ2 ηεο έξεπλαο Γθφηνβνπ, (θαη, βέβαηα, ζαθψο πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο ζπλζήθεο ή/θαη αλάγθεο ρξήζεο θαη ρξεζηψλ «ηνπ») πξνυπήξρε θαη εθιήθζεθε φηη είλαη ήδε 

ζηαζκηζκέλν ζην δείγκα ηεο έξεπλαο. Πεξαηηέξσ, ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

(βι. «Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο») ηα απνηειέζκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηξεηο πξψηεο πεξηνρέο αλαιχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη αλεμάξηεηα από θαη 

ζπλδπαζηηθά κε ηηο άιιεο ηξεηο πεξηνρέο (βάζεη, ελλνείηαη ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο θαη 

παξνπζίαζεο). 
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Πίλαθαο 11 

Καηαλνκή ησλ νξζνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ θεηκέλνπ ηεο αξρηθήο                        

νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο ζε επηκέξνπο γξακκαηηθέο πεξηνρέο 

 Ρήκα Όλνκα 

(νπζηαζηηθφ) 

Άξζξν Ρίδεο Φσλεκαηηθά 

ζχλνια 

Σφλνο 

γέκηζε 

άξρηζε 

θξαηάεη 

ζέιεη 

αθνχσ 

βιέπσ 

απάληεζα 

ξώηεζε 

θνξνχκε 

πεξηκέλνπκε 

 

ζηνιή 

ράξε 

ηξαπέδη 

παηδί 

παηδηψλ 

καζεηώλ 

 

ε 

ε 

νη 

νη 

ηνλ 

ηνλ 

ηεο 

ηεο 

ησλ 

ησλ 

ηηο 

ηηο 

ζρνιείνπ* 

ζρνιείν 

καζεηέο* 

καζεηώλ 

έηνηκν 

έηνηκε 

είκαζηε** 

είλαη 

θφζκν 

θιεηζκέλνη 

ζηνιή 

ηέια 

ηξαπέδη 

ηξέμηκν 

έμσ 

μαλά 

θαηλνχξηα 

γηαηί 

καο 

καο 

ζηελ 

ζηα 

άθνπζέ κε 

ηεηξάδηό 

κνπ 

n= 10 n= 6 n= 12 n= 8 n= 10 n= 6 

χλνιν νξζνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ=52 

(κε πιάγηα γξάκκαηα ζεκεηώλνληαη νη επαλαιακβαλόκελεο πεξηπηώζεηο) 

 
*Καλνληθά νη δχν απηέο  πεξηπηψζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ γξακκαηηθψλ παξαγσγηθψλ κνξθεκάησλ (–είν θαη – 
εηήο, αληίζηνηρα) αιιά δελ έρνπλ δηδαρζεί ζηα παηδηά αθφκα σο ηέηνηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νξζή επηινγή, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, είλαη πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα απφ κλήκεο «δσγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο» ηεο ιέμεο, ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα παηδηψλ ησλ κηθξψλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη απνηέιεζκα ηαπηφρξνλεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (νιηθήο 
απν-θσδηθνπνίεζεο) θαη φρη γξακκαηηθήο ζεκειίσζεο.  

**Καλνληθά ε πεξίπησζε απηή αλήθεη ζηα ξήκαηα, αιιά, φπσο αθξηβψο θαη παξαπάλσ, δελ έρεη δηδαρζεί σο ηέηνηα.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ήηαλ ζε ζέζε λα εμεηάζεη αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

(πξνθαηαιεθηηθψλ θαη θαηαιεθηηθψλ) γξακκαηηθψλ κνξθεκάησλ [ξεκαηηθψλ 

θαηαιήμεσλ θαη θαηαιήμεσλ νλνκάησλ (νπζηαζηηθψλ)]. Οη πεξηπηψζεηο απηέο 

αθνξνχζαλ ηελ πξνζδνθψκελα γλσζηή γξακκαηηθή γλψζε, ζε ζρέζε κε
81

: 

 ηνλ αφξηζην ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ πξψηεο ζπδπγίαο ζε –ίδσ (–ηζα) 

 ηελ θιίζε ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ (α΄ εληθφ πξφζσπν ζε –σ, γ΄ εληθφ πξφζσπν 

ζε –εη, α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν ζε –κε) 

 ηνλ αφξηζην ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ β΄ ζπδπγίαο ζε –ψ (–εζα) 

 ηελ θαηάιεμε –ε ζειπθψλ νπζηαζηηθψλ 

 ηελ θαηάιεμε –η ησλ νπδέηεξσλ νπζηαζηηθψλ 

 ηε γεληθή πιεζπληηθνχ νπζηαζηηθψλ (ζε –ψλ). 

εκαληηθέο, εμάιινπ, είλαη νη εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο αλαθνξηθά κε ην 

νξηζηηθφ άξζξν θαη ηα νκφερα «ε» θαη «νη», «ηνλ» θαη «ησλ», «ηεο» θαη «ηηο», σο 

                                                 
81

Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ δελ παξαπέκπεη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεξάξρεζήο 

ηνπο. 
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νξζνγξαθηθέο επηινγέο πνπ, ζρεηηδφκελεο κε ηελ θιίζε ησλ νπζηαζηηθψλ, ζηεξίδνπλ 

ηελ (αλακελφκελε) νξζφηεηά ηνπο ζε δεδνκέλα, επνκέλσο ήδε δηδαρζέληα, 

γξακκαηηθά θξηηήξηα
82

. 

Πξηλ απφ ηε ζπκπεξίιεςε ηεο πξνπεηξακαηηθήο απηήο άζθεζεο ζην δνθίκην 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο έγηλε πξνθαηαξθηηθή δνθηκαζηηθή ρξήζε ηεο, 

κέζσ ηεο νπνίαο απνδείρζεθε ε θαηαιιειφηεηά ηεο, θαζψο επίζεο φηη: α) πξηλ απφ 

ηελ ππαγφξεπζε ηα παηδηά ζα έπξεπε λα είραλ ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ ην θείκελν 

κία πξψηε θνξά, γηα λα θαηαλνήζνπλ ην φιν αθεγεκαηηθφ πιαίζηφ ηνπ θαη β) ε 

ππαγφξεπζε από ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα [κε ηνλ ίδην «ζηαζεξφ ηξφπν» (χθνο, 

έληαζε/ρξνηά θσλήο, ξπζκφο θηι.)] απαηηνχζε ηξηάληα (30) ιεπηά ηεο ψξαο 

(πεξίπνπ).  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο ηεο άζθεζεο, θάζε νξζή νξζνγξαθηθή 

επηινγή [θάζε πεξίπησζε, δειαδή ιέμεο (κεηαβιεηήο) πνπ απνδηδφηαλ ζην γξαπηφ 

ιφγν µε ηε ζπκβαηηθψο νξζή γξαθή ηεο)] βαζκνινγήζεθε κε κία κνλάδα. Δπνκέλσο, 

ην ζχλνιν ησλ 52 κνλάδσλ αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε θαη πηζηή αλαθσδηθνπνίεζε ηνπ 

θαζ’ ππαγφξεπζε θεηµέλνπ ζε γξαπηφ ιφγν θαη, επνκέλσο, δειψλεη ηε κέγηζηε 

βαζκνινγία ηελ νπνία κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη έθαζηνο εμεηαδφκελνο-ππνθείκελν 

ηεο έξεπλαο
83

.  

3.4.5.2.2 Μεηαπεηξακαηηθή άζθεζε γηα ηειηθή αμηνιόγεζε  νξζνγξαθηθήο δεμηόηεηαο 

Ζ πεξηγξαθή ηεο κεηαπεηξακαηηθήο, γηα ζθνπνχο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο, άζθεζεο ζπληζηά, φπσο άιισζηε αλακέλεηαη γηα ιφγνπο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο, επαλάιεςε ηεο πεξηγξαθήο πνπ 

                                                 
82

Οη πεξηπηψζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζηε γξακκαηηθή πεξηνρή «ξίδεο» (κε ηηο ζθφπηκεο ηξεηο απνθιίζεηο 

απφ ην απζηεξά νξηδφκελν πιαίζην ηεο πεξηνρήο απηήο) αθνξνχζαλ ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο ηνπ βαζηθνχ 

ιεμηινγίνπ, νη πεξηπηψζεηο ησλ θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ εζηίαδαλ ζε ζπιιαβέο ηχπνπ χκθσλν-Φσλήελ 

(/ζκ/, /ζη/, /ηξ/), ζηελ θαηαρξεζηηθή δίθζνγγν /ηα/ (φηαλ κπξνζηά απφ ην <i> εµθαλίδεηαη ην γξάµµα 

<γ> θαη φηαλ δελ πξνθέξεηαη, π.ρ. κπξνζηά απφ <γ>) θαη ηα δχν θσλήκαηα /ks/=<μ>, ελψ νη 

«πεξηπηψζεηο ηφλνπ» αθνξνχζαλ ηελ θηεηηθή αλησλπκία «καο», εκπξφζεηα άξζξα θαη εγθιηηηθά. 

83
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, φιεο νη 

πεξηπηψζεηο ησλ γισζζηθώλ επηδόζεσλ (αλαθνξηθά κε ηε γλψζε νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

θαη γξακκαηηθψλ φξσλ) βαζκνινγνχληαη κε κέγηζην βαζκφ ην δέθα, θαηφπηλ κεηαηξνπήο (αλαγσγήο) 

ηεο φπνηαο θιίκαθαο βαζκνιφγεζεο ζε δεθαβάζκηα. Γηα ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηηο 

γισζζηθέο φζν θαη κε ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο, βι. «Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο». 
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πξνεγήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνπεηξακαηηθή ή αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο δεμηφηεηαο 

απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζπληνκεπκέλε, αθνχ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, 

παξαπέκπεη ζε ζεκεία πνπ ζπδεηήζεθαλ ήδε. 

Σν θείκελν, κε άιια ιφγηα, ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο (βι. Παξάξηεκα XX) 

δηακνξθψζεθε ζχκθσλα αθξηβώο κε ηηο πξνδηαγξαθέο (κνξθνζπληαθηηθήο δνκήο, 

λνεκαηηθήο πινθήο, ιεμηινγίνπ θηι.) ηνπ θεηκέλνπ ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ 

δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζήζεθε, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ νξζνγξαθηθψλ 

κεηαβιεηψλ, εηδηθά, θαη ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ, γεληθφηεξα, 

ήηαλ ε ίδηα πξνπεηξακαηηθά θαη κεηαπεηξακαηηθά, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν 

απαξαίηεηνο πςειφο βαζκφο έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ. Λακβάλνληαο 

ζνβαξά ππφςε θαη ηε κεζνιάβεζε ελφο ηξίκελνπ ζρεδφλ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

δηδαζθαιίαο, απφ ηε κία αμηνιφγεζε κέρξη ηελ άιιε, ζηε δεχηεξε (κεηά ην πείξακα) 

νξζνγξαθηθή άζθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε (σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν) άγλσζην θείµελν 

γηα γξαθή θαζ’ ππαγφξεπζε, παξαιιαγή, θαηά θάπνην ηξφπν, ηεο πξψηεο (πξν ηνπ 

πεηξάκαηνο) νξζνγξαθηθήο άζθεζεο. Ζ αμηνιφγεζε (θαη κέηξεζε) ηνπ ίδηνπ 

αληηθεηκέλνπ-ζηόρνπ, ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα ήηαλ, σζηφζν, ε ζηαζεξή 

αξρή ππφ ηελ νπνία ηεινχζαλ φιεο νη δηεξγαζίεο θαηαζθεπήο θάζε νξζνγξαθηθήο 

(φπσο θαη θάζε άιιεο) άζθεζεο, ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο. 

 Σν θείκελν απηφ, ινηπφλ, απνηεινχληαλ απφ δεθαηέζζεξηο (14) πξνηάζεηο  

θαη πεξηιάκβαλε 129 ιέμεηο, απφ ηηο νπνίεο νη ελελήληα ηέζζεξηο (94) ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο  θαη νη ηξηάληα πέληε (35) (ην 30% πεξίπνπ, θαη πάιη, ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιέμεσλ) αλαθέξνληαλ ζην νξηδφκελν σο «βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 

Γεκνηηθνχ»
84

. Με ηηο ιέμεηο απηέο, θαη άιιεο ζπρλφρξεζηεο θαη ήδε γλσζηέο γηα ην 

κέζν καζεηή ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο, ελλνείηαη, δηδαθηηθήο 

ρξνληθήο θάζεο ε νπνία αθνξά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ), έγηλε ε 

ζχλζεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Όπσο θαη ζην αξρηθφ θείκελν αμηνιφγεζεο 

ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο, έηζη θαη ζην ηειηθφ, νιφθιεξν ην θαζ’ ππαγφξεπζε 

                                                 
84

Ωο «βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ» ζεσξνχληαη, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, νη 

πξνηεηλφκελεο «ιέμεηο ηεο θαξηέιαο» ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ ηεο ζεηξάο «Ζ Γιψζζα κνπ», κέζσ 

ησλ νπνίσλ ηα παηδηά δηδάζθνληαλ γιψζζα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ (θαη 

δηεμαγσγήηο ηεο έξπλαο), κε ην «βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ» λα αθνξά ιέμεηο πνπ δηδάρζεθαλ 

κέζσ ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο ηνπ βηβιίνπ καζεηή (ηεο ηάμεο απηήο). 
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θείκελν «θαηαλεκήζεθε» ζε κία ζειίδα ζηελ νπνία αλαινγνχζαλ 129 ιέμεηο, γεγνλφο 

πνπ ην θαζηζηνχζε θαη ζπκβαηηθά θαηάιιειν γηα ηα παηδηά-ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

[ζην απνδεθηφ, απφ ην δείθηε επθνιία αλάγλσζεο, «εχξνο» ησλ 115-145 ιέμεσλ αλά 

ζειίδα (Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθή Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 1999
γ
, ζ. 106)]

85
.  

Σν θείκελν ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο ειέγρεη  επίζεο 

πελήληα δχν (52) πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ είθνζη έμη (26) επαλαιακβαλφκελεο 

«θαζαξέο», άξα θαη πξαγκαηηθά δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, νξζνγξαθηθέο 

πξαγκαηψζεηο (κεηαβιεηέο), γηα δπλεηηθφ έιεγρν ηεο ζπλεπνχο πξαγκάησζεο ησλ 

θαλφλσλ νξζνγξαθίαο. Οη 52 απηέο πεξηπηψζεηο νξζνγξαθηθψλ επηινγψλ 

θαηαλέκνληαη ζηηο έμη ήδε «δεδεισκέλεο» γξακκαηηθέο πεξηνρέο (γηα ηνπο ίδηνπο  ήδε 

«δεδεισκέλνπο» ιφγνπο). Ο Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ 

νξζνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηειηθήο νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  
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Πξφθεηηαη, πιένλ, γηα παηδηά πνπ είραλ ζρεδφλ νινθιεξψζεη ην πξψην ζρνιηθφ ηξίκελν θνίηεζή ηνπο 

ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ. Δπηπιένλ, θαη ππφ ηηο επηθπιάμεηο πνπ εθθξάζηεθαλ θαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θεηκέλνπ αξρηθήο αμηνιφγεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη θαη ην θείκελν ηειηθήο αμηνιφγεζεο έρεη δείθηε 

ζρεηηθήο επθνιίαο αλαγλσζηκφηεηαο θαηά Flesch κεηαμχ 100-90 θαη, ζπλεπψο, ζεσξείηαη θαηάιιειν, 

ζχκθσλα κε ηα πξνιεγφκελα, γηα παηδηά κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Βι. ζρεηηθά 

θαη Τπνζεκείσζε 79. 
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Πίλαθαο 12 

Καηαλνκή ησλ νξζνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηειηθήο                          

νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο ζε επηκέξνπο γξακκαηηθέο πεξηνρέο 

Ρήκα Όλνκα 

(νπζηαζηηθφ) 

Άξζξν Ρίδεο Φσλεκαηηθά 

ζχλνια 

Σφλνο 

γλσξίδεη 

λνκίδσ 

γλσξίδεη 

ζέιεη 

ηειεθψλεζε 

απάληεζε 

θαζαξίδνπκε 

ζηνιίδνπκε 

ραίξνκαη 

ζθέθηνκαη 

άλζξσπνη 

θίινη 

ζπίηη 

αζηέξη 

παηδηώλ 

μέλσλ 

 

 

ε 

ε 

νη 

νη 

ηνλ 

ηνλ 

ηεο 

ηεο 

ησλ 

ησλ 

ηηο 

ηηο 

ηειεθψλεζε 

ηειέθσλν 

επηπρηζκέλνη 

επηπρώο 

έηνηκν 

έηνηκε 

είκαζηε* 

είλαη 

πιάζκα 

επηπρηζκέλνη 

Υξηζηνχγελλλα 

ζηνιίδνπκε 

έηζη 

θισηζίηζεο 

Αιέμηα 

μέλσλ 

πην 

γηνξηή 

πσο 

πσο 

καο 

καο 

μάδεξθφο 

κνπ 

άθεζέ κε 

n=10 n=6 n=12 n=8 n=10 n=6 
χλνιν νξζνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ=52 

(κε πιάγηα γξάκκαηα ζεκεηώλνληαη νη επαλαιακβαλόκελεο πεξηπηώζεηο) 

 
*Βι. ζρεηηθή ζεκείσζε γηα ηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ Πίλαθα 11. 

Έηζη, ζεσξείηαη φηη θαη ε άζθεζε απηή θάιπςε επαξθψο πεξηπηψζεηο 

γξακκαηηθψλ κνξθεκάησλ, ζε ζρέζε κε θαηαιήμεηο ξεκάησλ θαη νλνκάησλ 

(νπζηαζηηθψλ). πγθεθξηκέλα, θάιπςε ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο είραλ σο 

πξναπαηηνχκελν ηελ αληίζηνηρε κνξθνινγηθή γξακκαηηθή ελεκεξφηεηα
86

: 

 ελεξγεηηθά ξήκαηα πξψηεο ζπδπγίαο ζε –ίδσ 

 θιίζε ελεξγεηηθώλ ξεκάησλ (α΄ εληθό πξόζσπν ζε–σ, γ΄ εληθό πξόζσπν ζε –εη, 

α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ζε –κε)
87

 

 θιίζε παζεηηθψλ ξεκάησλ (α΄εληθφ πξφζσπν ζε –καη) 

 αόξηζηνο ελεξγεηηθώλ ξεκάησλ β΄ ζπδπγίαο ζε –ώ (–εζα) 

 θαηάιεμε –νη ηεο νλνκαζηηθήο πιεζπληηθνχ αξζεληθψλ νπζηαζηηθψλ 

  θαηάιεμε –η ησλ νπδέηεξσλ νπζηαζηηθώλ 

 γεληθή πιεζπληηθνύ νπζηαζηηθώλ (ζε –ώλ). 

                                                 
86

Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ νχηε θαη απηή ηε θνξά παξαπέκπεη ζε νπνηαδήπνηε 

κνξθή ηεξάξρεζήο ηνπο. 

 
87

Οη πεξηπηψζεηο ηνπ νξζνγξαθηθνχ θεηκέλνπ ηειηθήο αμηνιφγεζεο νη νπνίεο είλαη γξακκέλεο κε 

πιάγηα γξάκκαηα είλαη θνηλέο κε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ νξζνγξαθηθνχ θεηκέλνπ αξρηθήο αμηνιφγεζεο. 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

378 

           πγθξίλνληαο ην πεξηερφκελν θαη ηα ζπλνδεπηηθά ζρφιηα ηνπ Πίλαθα 11 κε ηηο 

ελδείμεηο ηνπ Πίλαθα 12, είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ελφο «θνηλνχ 

πεδίνπ νξζνγξαθηθψλ επηινγψ (κεηαβιεηψλ») κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ αξρηθήο θαη ηνπ 

θεηκέλνπ ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε, γηα ηε κέγηζηε 

δπλαηή «εμνκνίσζε ηεο δχλακεο» ή ηζνδπλακία ησλ δχν θεηκέλσλ (σο εξεπλεηηθψλ, 

ελλνείηαη, εξγαιείσλ). Όζνλ αθνξά ηηο γξακκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ ξήκαηνο θαη ηνπ 

νλφκαηνο, νη θνηλέο νξζνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ζηα θείκελα ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο  

νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο αθνξνχλ ηελ θιίζε ελεξγεηηθώλ ξεκάησλ (α΄ εληθό 

πξόζσπν ζε –σ, γ΄ εληθό πξόζσπν ζε –εη, α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ζε –κε), ηνλ 

αόξηζην ελεξγεηηθώλ ξεκάησλ β΄ ζπδπγίαο ζε –ώ (–εζα), ηελ θαηάιεμε –η ησλ 

νπδέηεξσλ νπζηαζηηθώλ θαη ηε γεληθή πιεζπληηθνύ νπζηαζηηθώλ (ζε –ώλ), ελψ 

επαλαιακβάλνληαη αθξηβψο νη ίδηεο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο γηα ηε γξακκαηηθή 

πεξηνρή ηνπ άξζξνπ (ην νξηζηηθό, δειαδή, άξζξν θαη ηα νκόερα «ε» θαη «νη», «ηνλ» 

θαη «ησλ», «ηεο» θαη «ηηο»)
88

. 

Καηά ηελ πξνεξεπλεηηθή (ή δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο), ε άζθεζε απηή 

δνθηκάζηεθε, φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ αληίζηνηρή ηεο πνπ πξνεγήζεθε, θαη 

ζεσξήζεθε θαηάιιειε, αθνχ έγηλαλ νξηζκέλεο κηθξναιιαγέο φζνλ αθνξά ην κήθνο, 

θπξίσο, ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δνθηκαζηηθή ρξήζε ηεο άζθεζεο, επίζεο, 

επηβεβαίσζε ηα «επξήκαηα» απφ ηε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηεο άζθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε, γχξσ απφ ηη ζα έπξεπε λα γίλεη πξηλ από θαη θαηά ηελ 

ππαγφξεπζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ θεηκέλνπ. 

Ζ κεηαπεηξακαηηθή νξζνγξαθηθή άζθεζε βαζκνινγήζεθε κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν, φπσο θαη ε πξνπεηξακαηηθή νξζνγξαθηθή άζθεζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία κέηξεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ήηαλ 52 κνλάδεο.  
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Οη πεξηπηψζεηο πνπ εληάρζεθαλ, ππό όξνπο, ζηε γξακκαηηθή πεξηνρή «ξίδεο» ήηαλ, θαη πάιη, 

ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ, νη πεξηπηψζεηο ησλ θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ εζηίαδαλ ζε 

ζπιιαβέο ηχπνπ χκθσλν-Φσλήελ (/ζκ/, /ζη/, /ηζ/), ζηελ θαηαρξεζηηθή δίθζνγγν /ην/ (φηαλ ην /η/ 

πξνθέξεηαη σο /x/ εθφζνλ  πξνεγείηαη <π>  θαη φηαλ δελ πξνθέξεηαη, π.ρ. κπξνζηά απφ <γ>) θαη ηα 

δχν θσλήκαηα /ks/=<μ>, ελψ νη «πεξηπηψζεηο ηφλνπ» αθνξνχζαλ ηνλ εηδηθφ (άηνλν) ζχλδεζκν «πσο», 

ηελ θηεηηθή αλησλπκία «καο», εκπξφζεηα άξζξα θαη εγθιηηηθά. Σν «θνηλφ πεδίν νξζνγξαθηθψλ 

επηινγψλ/κεηαβιεηψλ» γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο απνηέιεζαλ νη πξαγκαηηθέο ή ζπκβαηηθά απνδεθηέο σο 

ξίδεο: «είλαη» θαη «έηνηκνο», ηα θσλεκαηηθά ζχλνια: /ζκ/, /ζη/ θαη /ks/=<μ> θαη νη ηφλνη: θηεηηθή 

αλησλπκία «καο» θαη εγθιηηηθά. 
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3.4.5.3 Αμηνιόγεζε γλώζεο γξακκαηηθώλ θαλόλσλ (παξαδνζηαθνύ ηύπνπ) 

Γεδνκέλνπ φηη ε πεηξακαηηθή παξέκβαζε εζηίαζε ζηα γξακκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ζην ξφιν ηνπο, αλαθνξηθά κε ηηο 

επηθνηλσληαθέο-θεηκεληθέο (θνηλσληθέο) ιεηηνπξγίεο ησλ εηδψλ απηψλ, ζεσξήζεθε 

αλαγθαία ε αμηνιφγεζε ηεο γλώζεο ή ηθαλόηεηαο εθαξκνγήο γξακκαηηθώλ θαλόλσλ 

(παξαδνζηαθνύ ηύπνπ) ε νπνία, εμ νξηζκνχ (ιεηηνπξγηθνχ αιιά θαη ζεσξεηηθνχ), 

αλαθέξεηαη ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα (ζηε κία, δειαδή, απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο) θαη εμεηάδεη γισζζηθέο επηδφζεηο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο 

απηήο ππεξεηνχζε ζηφρνπο ηεο φιεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νπδφισο ζρεηίδεηαη 

κε ην θαζαπηφ πεξηερφκελν ηεο λέαο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο γηα θεηκεληθή 

επηθνηλσλία [ή δφκεζε θαηά θεηκεληθά είδε («generic structuration»)].  

Ζ ζπκπεξίιεςε, ζην δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, 

γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ απνηειεί έλδεημε ηεο εγθπξφηεηάο ηνπ (πεξηερνκέλνπ θαη 

θαηαζθεπαζηηθήο). Ο βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ παηδηψλ-ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

ζηηο αζθήζεηο γξακκαηηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο ζηελ 

νξζνγξαθηθή άζθεζε (βι. παξαπάλσ) θαη ζηε κεηαγισζζηθή άζθεζε (βι. ζηε 

ζπλέρεηα) εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ηηο, ελ γέλεη, γισζζηθέο επηδφζεηο 

ηνπο, θαη λα άξεη ηηο φπνηεο ακθηζβεηήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο 

«επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο» ζε «πεξηνρέο» πνπ 

άπηνληαη ηεο γισζζηθήο δνκήο. Έηζη, παξά ηελ απνπζία νπνησλδήπνηε 

ηππνπνηεκέλσλ ή ζηαζκηζκέλσλ έξγσλ αμηνιφγεζεο ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο 

γλψζεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ ζην δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (θαη ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη 

ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ηέηνησλ έξγσλ), ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζε 

θαηαζθεπή ζψκαηνο γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ πξνπεηξακαηηθήο ή αξρηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη, θαη’ αληηζηνηρία, ζψκαηνο γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ 

κεηαπεηξακαηηθήο ή ηειηθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ εμέηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο κε γξαπηέο γξακκαηηθέο αζθήζεηο 

ζηξεθφηαλ βαζηθά ζηελ αλαδήηεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο αηηίαο γηα ηε ζρεηηθή κε 

απηέο επίδνζή ηνπο, ζην πιαίζην ηεο ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 
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ην ζπγθεθξηκέλν εμεηαζηηθό (εξεπλεηηθφ) εξγαιείν φθεηιε λα δηαζέηεη νξηζκέλα 

«θαιά ραξαθηεξηζηηθά-ηδηφηεηεο», ζεκαληηθά γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο εμίζνπ «θαινχ 

εμεηαζηηθνύ απνηειέζκαηνο» (δειαδή, έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ (θαη δηαζθάιηζεο) ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (βι. 

ελδεηθηηθά Βάκβνπθαο, 1991
. 

Καζζσηάθεο, 1997
β.

 Παπαλαζηαζίνπ 1993). Σα ελ 

ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχζαλ, πξσηίζησο, ην ζθνπφ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο, ηελ ειηθία θαη ηηο δπλαηφηεηεο («αληνρή») ησλ εμεηαδνκέλσλ, ην είδνο θαη 

ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ αζθήζεσλ θηι. Έηζη, ε κεζνδνινγία, ε νπνία  εθαξκφζηεθε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ αξρηθήο θαη ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο, ηεινχζε ππφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο [βι. επίζεο Stout (1990) θαη 

Camilli, Wang & Fesq (1995)]: 

 χπαξμε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ θαιείηαη «γλώζε ή ηθαλόηεηα εθαξκνγήο 

γξακκαηηθώλ θαλόλσλ (παξαδνζηαθνύ ηύπνπ)» 

 αμηνιφγεζε (θαη κέηξεζε) ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ηεο βαζκνιφγεζεο γξαπηψλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, κε ηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηνπ εμεηαδνκέλνπ λα επεξεάδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ην 

βαζκό χπαξμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

 χπαξμε ζεηηθήο ζπλάθεηαο αλάκεζα ζην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν 

αμηνινγείηαη [θαη ππνζεηηθά ραξαθηεξίδεη φια ηα ππνθείκελα ηνπ 

πιεζπζκνχ/δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, σο κεηξήζηκν απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο εμεηαδνκέλνπ θαη έθαζηεο άζθεζεο)] θαη ηνπ βαζκνχ 

νξζφηεηαο (ησλ) ιχζεσλ/απαληήζεσλ ζηηο αζθήζεηο 

 «αλεμαξηεηνπνίεζε» ησλ αζθήζεσλ κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ε ζπκπεξηθνξά 

(ιχζε/απάληεζε) ηνπ εμεηαδνκέλνπ ζε κία άζθεζε λα κελ επεξεάδεηαη απφ 

απφ ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε κία άιιε 

 ζχλδεζε ηεο βαζκνινγίαο πνπ ν εμεηαδφκελνο ζπγθεληξψλεη (ή ηεο επίδνζεο 

ηνπ εμεηαδνκέλνπ) κε ην βαζκφ (ή επίπεδν) αλάπηπμεο ηεο ππφ αμηνιφγεζεο 

ηθαλφηεηαο. 

3.4.5.3.1 ώκα γξακκαηηθώλ αζθήζεσλ πξνπεηξακαηηθήο ή αξρηθήο αμηνιόγεζεο 
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Σν ζψκα γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ ηεο πξνπεηξακαηηθήο ή αξρηθήο 

αμηνιφγεζεο, ην νπνίν έπξεπε λα απεπζχλεηαη ζε παηδηά (εμεηαδνκέλνπο) πνπ κφιηο 

άξρηζαλ λα θνηηνχλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, βαζίζηεθε ζε πίλαθα πξνδηαγξαθώλ 

(πξφθεηηαη γηα ηνλ Πίλαθα 13 πνπ παξνπζηάδεηαη κεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο 

πεξηγξαθηθέο δηεπθξηλίζεηο) θαη πξνέθπςε σο εμήο: 

 Αξρηθά θαηαγξάθεθαλ νη κεγάινπ εχξνπο ζηφρνη (γεληθνί ζηφρνη ή 

καθξνζηφρνη) πνπ επηδηψρζεθαλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ήδε θαζνξηζκέλεο 

γξακκαηηθήο χιεο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη θαη ηαπηνπνηήζεθαλ σο 

«Κχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο», ελψ δηαδνρηθά αλαιχζεθαλ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ππνελφηεηεο. 

 ηε ζπλέρεηα, νη θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ππνδηαηξέζεθαλ ζε κηθξφηεξνπ 

εχξνπο ζηφρνπο [εηδηθνχο αληηθεηκεληθνχο (θαηαιεθηηθνχο) ζηφρνπο ή 

κηθξνζηφρνπο] νη νπνίνη δηαηππψζεθαλ κε ηε κνξθή παξαηεξήζηκεο θαη 

επαιεζεχζηκεο ζπκπεξηθνξάο θαη ρξεζίκεπζαλ σο θξηηήξην εξκελείαο ηεο 

επίδνζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

 Κάζε εηδηθφο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο, έηζη, δηαζπλδέζεθε κε κία θχξηα 

ζεκαηηθή ελφηεηα, θαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο ππνελφηεηεο, ελψ θαζνξίζηεθε 

ε βαξχηεηα πνπ ζα έπξεπε λα δνζεί ζηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο 

έθαζηνπ απφ απηνχο (ν αξηζκφο, δειαδή, αζθήζεσλ αλά εηδηθφ αληηθεηκεληθφ 

ζηφρν). 

 ην ηέινο θαηαζθεπάζηεθαλ αζθήζεηο γηα θάζε εηδηθφ αληηθεηκεληθφ ζηφρν, 

κε ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο αληηζηνίρηζε εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ 

ζηφρσλ θαη αζθήζεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαη εθφζνλ νη δηδαθηηθνί (θαη δηδαθηένη) γξακκαηηθνί ζηφρνη 

είραλ σο βάζε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ δαζθάινπ θαη καζεηή Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ
89

, κειεηήζεθαλ φιεο νη γξακκαηηθέο αζθήζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ απηνχ 

πιηθνχ, νη νπνίεο θαη θαηαλεκήζεθαλ ζε δψδεθα (12) θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

βάζεη: α) ησλ νδεγηψλ θαη εηζεγήζεσλ ηνπ βηβιίνπ γηα ην δάζθαιν, αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο θαη β) ηνπ ηξφπνπ εθθψλεζεο ησλ νδεγηψλ θάζε άζθεζεο 

                                                 
89

Πξφθεηηαη γηα ηα αληίζηνηρα βηβιία ηεο ζεηξάο  «Ζ Γιψζζα κνπ», εμαηξνπκέλνπ ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο 

ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ηεο Α΄ ηάμεο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ (θείκελν θαη αζθήζεηο) εζηίαδε 

απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

382 

ζην βηβιίν γηα ην καζεηή
90

. Αθνχ εμαηξέζεθαλ αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ζηφρνπο, ραξαθηεξηδφκελεο σο «κε ακηγείο αζθήζεηο»
91

, 

νκαδνπνηήζεθαλ νη ραξαθηεξηδφκελεο σο «ακηγείο αζθήζεηο», κε απνηέιεζκα λα 

δηαθξηζνχλ, κέζσ ηεο νκαδνπνίεζεο απηήο, δψδεθα (12) θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

νη αθφινπζεο
92

: πξόηαζε, ξήκα, νπζηαζηηθό, αλησλπκία, άξζξν, επίζεην, επίξξεκα, 

κεηνρή, ζεκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία, ζπιιαβηζκόο, αιθαβεηηθή 

ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ, (άιιε)
93

.   

Ζ νκαδνπνίεζε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ζπιινγηθήο, θπξίσο, απφθαζεο 

νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ-ζπλεξγαηψλ ηεο εξεπλήηξηαο, ζε κία πξνζπάζεηα λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην «ελδερφκελν ζθάικαηνο» θαη βαζηζκέλε, ζε θάπνην βαζκφ (φπνπ 

ππήξραλ δηαθσλίεο ή εξσηεκαηηθά), ζηελ πξνζσπηθή «εηδηθή» άπνςε θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία, θαζψο θαη ζε απφςεηο εηδηθψλ, φπσο ηεο Ά. Ηνξδαλίδνπ, επηβιέπνπζαο ηνπ 

παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ
94

. Ζ νκαδνπνίεζε απηή, επίζεο, πεξηιάκβαλε θαη, 

ζπλαθείο γηα θάζε θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα, ππνελφηεηεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ 

κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθήζεσλ. Έηζη, ε θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα 

«πξφηαζε» πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο ππνελφηεηεο (θαηαθαηηθή πξφηαζε ηχπνπ Τ-Ρ θαη 

Τ-Ρ-Α, εξσηεκαηηθή πξφηαζε, αξλεηηθή πξφηαζε, πξνηάζεηο επηζπκίαο), ε θχξηα 

ζεκαηηθή ελφηεηα «ξήκα» επίζεο ηέζζεξηο ππνελφηεηεο (βνεζεηηθά ξήκαηα είκαη θαη 

έρσ, θιίζε ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ ζε –σ θαη ξεκάησλ ζε –ίδσ, –ψλσ, –αίλσ, θιίζε 

παζεηηθψλ ξεκάησλ ζε -καη, ρξφλνη νκαιψλ, ζπρλφρξεζησλ αλψκαισλ θαη 

απξφζσπσλ ξεκάησλ), ε θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα «νπζηαζηηθφ» ηξεηο ππνελφηεηεο 

                                                 
90

Γε ιήθζεθαλ ππφςε νη αζθήζεηο ηχπνπ «Γξάθσ θαη καζαίλσ» θαη «Λέμεηο γηα ηελ θαξηέια». 

 
91

Παξαδείγκαηα «κε ακηγψλ αζθήζεσλ»: δηάθξηζε ξεκάησλ θαη νπδέηεξσλ νπζηαζηηθώλ, κεηαθνξά 

ξεκάησλ από ηνλ εληθό ζηνλ πιεζπληηθό θαη από ην παξόλ ζην παξειζόλ, ζύλζεηεο θαη ζπλώλπκεο ιέμεηο 

θ.ν.θ.  

 
92

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη νη θχξηεο απηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο έρεη σο θξηηήξην ην 

«αληηθείκελν» ζην νπνίν αλαθέξεηαη θάζε ελφηεηα, αξρίδνληαο απφ ην επξχηεξν «αληηθείκελν» ηεο 

πξφηαζεο, πξνρσξψληαο ζηα «αληηθείκελα» ζχληαμεο (θαη νξγάλσζεο) πξνηάζεσλ, φπσο είλαη ην 

ξήκα θαη ην νπζηαζηηθφ (φλνκα), ζπλερίδνληαο κε άιια γισζζηθά-κνξθνζπληαθηηθά «αληηθείκελα», 

φπσο είλαη ε αλησλπκία, ην άξζξν, ην επίζεην θ.ν.θ.  

 
93

Παξαδείγκαηα «άιιεο (θχξηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο)»: κεηαθνξά κηθξνγξάκκαηεο ζε 

θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή (θαη αληίζηξνθα), δίςεθα θσλήεληα, ζπλδπαζκνί, ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, 

όκνηα ζύκθσλα, θαηαρξεζηηθή δίθζνγγνο –ηα, παξνκνηώζεηο, ζπληνκνγξαθίεο, εγθιεηζκόο θ.ν.θ. 

 
94

Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη άζθεζε ε νπνία δεηνχζε λα ηεξαξρεζνχλ αιθαβεηηθά νξηζκέλα επίζεηα, 

παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο αληηξξήζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, θαηαρσξίζηεθε ζηελ θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα 

«Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ» θαη φρη ζηελ θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα «Δπίζεηα». 
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(γέλε νπζηαζηηθνχ, θιίζε νπζηαζηηθνχ, θχξηα νλφκαηα), ε θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα 

«αλησλπκία» ηέζζεξηο (πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, αφξηζηεο αλησλπκίεο, δεηθηηθέο 

αλησλπκίεο, εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο) [επίζεο: «άξζξν» (νξηζηηθφ άξζξν, αφξηζην 

άξζξν), «επίζεην» (θιίζε επηζέησλ, βαζκνί επηζέηνπ) ..., «ζεκεία ηεο ζηίμεο θαη άιια 

νξζνγξαθηθά ζεκεία» (απφζηξνθνο, παχια, ελσηηθφ, δηαιπηηθά, θφκκα, ηόλνο) 

θ.ν.θ.]. Σν γεγνλφο φηη ηξεηο απφ ηηο θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ («επίζεην», «επίξξεκα», «κεηνρή», «άιιε») δελ απνηεινχζαλ 

αληηθείκελν εηδηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ Γ΄ Γεκνηηθνχ (θαηά ην 

πξψην ζρνιηθφ ηξίκελν)
95

, θαη ζπλεπψο δελ εληάρζεθαλ ζπζηεκαηηθά νχηε ξεηά 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο ή ζην πεξηερφκελν ηνπ πεηξακαηηθνχ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, νδήγεζε ζηελ εμαίξεζή ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ 

ζψκαηνο ησλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ γηα κέηξεζε (αληίζηνηρσλ) γισζζηθψλ 

επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ. Παξαθάησ απαξηζκνχληαη νη νθηψ (8) θχξηεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε, πξνο ην ζθνπφ απηφ, κε ηελ ελφηεηα πνπ έρεη ην 

«κεγαιχηεξν γισζζηθφ εχξνο» λα αλαθέξεηαη πξψηε θαη ηελ ελφηεηα πνπ έρεη ην 

«κηθξφηεξν γισζζηθφ εχξνο» λα αλαθέξεηαη ηειεπηαία (βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 

92), ελψ ζηελ παξέλζεζε ζεκεηψλεηαη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα (..) κε ηελ νπνία 

παξαηεξήζεθε φηη απαληνχλ ζην ζχλνιν ησλ θαηακεηξεκέλσλ θαη νκαδνπνηεκέλσλ, 

κε ηνλ ηξφπν πνπ επεμεγήζεθε παξαπάλσ, αζθήζεσλ: 

 Πξφηαζε (.. 12,28%) 

 Ρήκα (.. 22,80%) 

 Οπζηαζηηθφ (.. 25,73%) 

 Αλησλπκία (.. 5,26%) 

 Άξζξν (.. 5,84%) 

 εκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία (.. 5,26%) 

 πιιαβηζκφο (.. 5,84%) 

                                                 

95
Βάζεη, ελλνείηαη, ηνπ αληίζηνηρνπ πξψηνπ ηεχρνπο ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ηεο ζεηξάο «Ζ Γιψζζα κνπ» 

ηεο Γ΄ ηάμεο (θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ γηα ην δάζθαιν). Βέβαηα, ε θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα «επίζεην», ε 

νπνία ελδηαθέξεη σο κέξνο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πεξηγξαθηθνχ θεηκεληθνχ είδνπο, ην νπνίν θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, θαιχπηεηαη, απφ ηελ άπνςε ηνπ 

γξακκαηηθνχ θιηηηθνχ πησηηθνχ ζρήκαηνο, κε ηε ζπκπεξίιεςε, ζην ζψκα ησλ γξακκαηηθψλ 

αζθήζεσλ, αζθήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα «νπζηαζηηθφ/φλνκα» Βι. θαη 

πεξηγξαθή ηνπ ζώκαηνο γξακκαηηθώλ αζθήζεσλ κεηαπεηξακαηηθήο ή ηειηθήο αμηνιόγεζεο πνπ 

αθνινπζεί.  
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 Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ (.. 16,95%)
96

. 

ην πιαίζην θαηαζθεπήο ησλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ: 

 Aπνθιείζηεθαλ αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη επηιέρζεθαλ αζθήζεηο 

αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (σο επί ην πιείζηνλ αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο, φπνπ απηφ 

ήηαλ δπλαηφλ), νη νπνίεο θαη: α) επηδέρνληαλ, ελλνείηαη, κία κφλν νξζή 

ιχζε/απάληεζε, β) ζπλέβαιιαλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

ηπραίαο νξζήο ιχζεο/απάληεζεο θαη γ) ήηαλ πεξηζζζφηεξν νηθείεο ζηα 

παηδηά
97

. 

 Αθνχ ζρεκαηίζηεθε κία «πξνθαηαξθηηθή ηξάπεδα αζθήζεσλ», δηαλεκήζεθε 

ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο «εηδηθνχο», γηα έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηάο 

ηνπο θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ήηαλ ζε ζέζε λα κεηξήζνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ 

εηδηθνχ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαλ. 

 Απφ ηε «βειηησκέλε ηξάπεδα αζθήζεσλ» επηιέρζεθαλ δέθα (10) αζθήζεηο, 

απφ φζεο θξίζεθαλ σο θαηάιιειεο, θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πηινηηθφ 

δνθίκην (αξρηθήο, ελλνείηαη) αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ην νπνίν 

δνθηκάζηεθε θαηά ηελ πξνεξεπλεηηθή θάζε. Οη επηιεγκέλεο αζθήζεηο 

βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (βαζκνιφγεζεο), ζε κία 

πξνζπάζεηα λα δηαθαλεί αλ απηέο ήηαλ ιεηηνπξγηθέο θαη ζπκβαηέο κε ηελ 

πξνδηαγξαθφκελε πνηφηεηά ηνπο. Μηθξφο αξηζκφο αζθήζεσλ ρξεηάζηεθε 

                                                 
96

Δπνκέλσο, ε ηεξάξρεζε ησλ θχξησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, κε θξηηήξην ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ζηελ 

νπνία απαληνχλ ζην ζχλνιν ησλ αζθήζεσλ ηνπ (ζπγθεθξηκέλνπ) δηδαθηηθνχ πιηθνχ έρεη σο εμήο: 

 

 Oπζηαζηηθφ 

 Ρήκα 

 Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ 

 Πξφηαζε 

 Άξζξν 

 πιιαβηζκφο (ζηελ ίδηα «ζέζε ηεξάξρεζεο» κε «άξζξν») 

 Αλησλπκία 

 εκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία (ζηελ ίδηα «ζέζε ηεξάξρεζεο» κε «αλησλπκία») 

 
97

εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αζθήζεηο ήηαλ παξφκνηνπ ηχπνπ κε ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο 

επαλαιεπηηθέο, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο, ελφηεηεο πνπ ζπλφδεπαλ ηε ζεηξά ησλ βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα 

κνπ» ησλ ηάμεσλ Γ΄ - η΄. ε ειάρηζην βαζκφ δηαθνξνπνηεκέλεο ήηαλ νη αζθήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηηο θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο «εκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία», «πιιαβηζκφο» θαη 

«Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ», νη νπνίεο, είραλ κία εκη-ηππνπνεκέλε (φρη ηφζν ηππνπνηεκέλε, 

δειαδή) κνξθή. (Καηά κία ινγηθή εξκελεία, ίζσο απηφο λα είλαη ν ιφγνο πνπ, ζχκθσλα  κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο ρνξήγεζεο ηνπ δνθηκίνπ, ρξεηάζηεθε λα πξνηαρζεί, ηειηθά, ζρεηηθφ 

παξάδεηγκα, ζε κεκνλσκέλεο αζθήζεηο, ρσξίο απηφ, σζηφζν, λα «κεραλνπνηεί» κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ηελ άζθεζε, ηνλ ηξφπν ιχζεο ηεο ή ηε ιχζε ηεο θαζαπηή..  
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πεξαηηέξσ επεμεξγαζία [γηα απινπνίεζε, κείσζε ηεο έθηαζεο, άξα θαη ηνπ 

ρξφλνπ δηεθπεξαίσζήο ηνπο (πνπ ηειηθά νξίζηεθε ζηα ζαξάληα (40) ιεπηά ηεο 

ψξαο, πεξίπνπ), αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ εθθψλεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ θηι., ελψ ζηελ πξνπεηξακαηηθή θαη κεηαπεηξακαηηθή άζθεζε 

ζπιιαβηζκνχ (Άζθεζε 9), γηα παξάδεηγκα, ζεσξήζεθε αλαγθαία ε πξφηαμε 

παξαδείγκαηνο (βι. θαη Τπνζεκείσζε 97]. 

Ζ αξρή ηεο ηζόξξνπεο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο θαηαλνκήο ησλ αζθήζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή (θαη δηδαθηέα χιε), απνηέιεζε έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην πξν-θαηαζθεπήο αιιά θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ αζθήζεσλ, θαηά ηε 

δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπο.  

Ο Πίλαθαο 13, πνπ έπεηαη, απνηειεί ηνλ πίλαθα πξνδηαγξαθψλ, ζπλαξηήζεη 

ησλ νπνίσλ νη γξακκαηηθέο αζθήζεηο αξρηθήο αμηνιφγεζεο πξνθαηαζθεπάζηεθαλ θαη 

πήξαλ ηελ ελδεδεηγκέλε, γηα ζθνπνχο εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη ζπλέπεηαο, 

κνξθή. Όπσο ζαθψο θαίλεηαη, νη πξνδηαγξαθέο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο «Κχξηεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο», ζηηο «Τπνελφηεηεο» (ησλ θχξησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ»), ζηνπο 

«Δηδηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο» ζε ζρέζε κε ηνλ εμεηαδφκελν, ζηνλ αξηζκφ/ηελ 

αλαινγία αζθήζεσλ αλά εηδηθφ αληηθεηκεληθφ ζηφρν θαη ζηε κέγηζηε βαζκνινγία ηελ 

νπνία ζα κπνξνχζε (απηφο) λα εμαζθαιίζεη αλά άζθεζε (θαη, ζπλεπψο, ζπλνιηθά). 

Πξηλ απφ ηελ παξάζεζε ηνπ πίλαθα απηνχ, ζεκεηψλεηαη φηη ε βαζκνιφγεζε ησλ 

αζθήζεσλ έγηλε κε βάζε ηα αθφινπζα, πηινηηθά ειεγκέλα, θξηηήξηα: 

Άζθεζε 1:  

- 2 κνλάδεο γηα νξζή ζπκπιήξσζε ιέμεο-ηνπνζέηεζε ηειείαο, θεθαιαηνγξάθεζε (ζηελ αξρή 

ηεο πξφηαζεο)-νξζή ζπκπιήξσζε ιέμεο 

- 1 κνλάδα γηα νξζή ζπκπιήξσζε ιέμεο κφλν 

- 0 κνλάδεο γηα κε νξζή ζπκπιήξσζε ιέμεο, κε ηνπνζέηεζε ηειείαο, κε θεθαιαηνγξάθεζε 

(ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο) (= εζθαικέλεο ιχζεηο/απαληήζεηο) ή θελά 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 10 κνλάδεο 

Άζθεζε 2:  

- 1 κνλάδα γηα  νξζή ζπκπιήξσζε (ξεκαηηθνχ πξνθαηαιεθηηθνχ ή θαηαιεθηηθνχ κνξθήκαηνο)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε (ξεκαηηθνχ πξνθαηαιεθηηθνχ ή θαηαιεθηηθνχ 

κνξθήκαηνο) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 15 κνλάδεο 

Άζθεζε 3:  

- 2 κνλάδεο γηα ζπκπιήξσζε ξήκαηνο ζην «δεηνχκελν» ρξφλν (αφξηζηνο)-νξζνγξαθεκέλε 
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ζπκπιήξσζε ξήκαηνο 

- 1 κνλάδα γηα ζπκπιήξσζε ξήκαηνο ζην «δεηνχκελν» ρξφλν (αφξηζηνο)-κε νξζνγξαθεκέλε 

ζπκπιήξσζε ξήκαηνο 

- 0 κνλάδεο γηα κε νξζνγξαθεκέλε ζπκπιήξσζε ξήκαηνο θαη φρη ζην «δεηνχκελν» ρξφλν ή 

θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 20 κνλάδεο 

Άζθεζε 4:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή ζπκπιήξσζε (θαηάιεμεο νπζηαζηηθνχ)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε (θαηάιεμεο νπζηαζηηθνχ) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 20 κνλάδεο 

Άζθεζε 5:  

- 1 κνλάδα γηα θεθαιαηνγξάθεζε ιέμεο (θχξηνπ νλφκαηνο) 

- 0 κνλάδεο γηα κε θεθαιαηνγξάθεζε ιέμεεο (θχξηνπ νλφκαηνο) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 5 κνλάδεο 

Άζθεζε 6:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή ζπκπιήξσζε ιέμεο (πξνζσπηθήο αλησλπκίαο)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε ιέμεο (πξνζσπηθήο αλησλπκίαο) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 5 κνλάδεο 

Άζθεζε 7:  

- 1 κνλάδα γηα ζή ζπκπιήξσζε ιέμεο (νξηζηηθνχ άξζξνπ)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε ιέμεο (νξηζηηθνχ άξζξνπ) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 10 κνλάδεο 

Άζθεζε 8:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή ηνπνζέηεζε ζεκείνπ (απνζηξφθνπ) 

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ηνπνζέηεζε ζεκείνπ (απνζηξφθνπ) ή κε ηνπνζέηεζε απνζηξφθνπ 

(θελφ) 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 5 κνλάδεο 

Άζθεζε 9:  

- 1 κνλάδα γηα «νξζά ζπιιαβηζκέλε» ζπιιαβή 

- 0 κνλάδεο γηα «κε νξζά ζπιιαβηζκέλε ζπιιαβή» ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 39 κνλάδεο 

Άζθεζε 10:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή «αιθαβεηηθή θαηάηαμε» ιέμεο 

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε «αιθαβεηηθή θαηάηαμε» ιέμεο ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 10  κνλάδεο 

εκεηψλεηαη φηη ην ζψκα γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ αξρηθήο αμηνιφγεζεο 

(ηειηθή κνξθή) επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΥΗΗI, φπνπ θαη παξαηίζεηαη ην 

δνθίκην αξρηθήο αμηνιόγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (θαη ζην νπνίν 
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πεξηιακβάλνληαη φια ηα επηκέξνπο έξγα θαη αζθήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηε γλψζε 

νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο θαη 

δφκεζεο/παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ).  
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Πίλαθαο 13 

Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ πξνπεηξακαηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο 

Κχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο Τπνελφηεηεο Δηδηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

(O εμεηαδφκελνο:) 

Αζθήζεηο Μέγηζηε  

δπλαηή 

βαζκνινγία 

1. Πξφηαζε 1.1 Καηαθαηηθέο πξνηάζεηο  

(Τ-Ρ) 

 Να ζπκπιεξώλεη ζηηο θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο (Τ-Ρ) 

δνζκέλνπ κηθξνύ θεηκέλνπ ηνπο όξνπο: ππνθείκελν θαη 

ξήκα. 

 Να εθαξκόδεη ηε ζπκθσλία  ππνθεηκέλνπ-ξήκαηνο ζηηο 

θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ απηνύ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ην θεθαιαίν ζηελ αξρή θαη ηελ ηειεία ζην 

ηέινο ησλ θαηαθαηηθώλ πξνηάζεσλ, επίζεο ηνπ θεηκέλνπ 

απηνύ. 

Βι. 

Άζθεζε 1 

 

Βι. 

Άζθεζε 1 

 

Βι. 

Άζθεζε 1 

10 

2. Ρήκα 2.1 Δλεξγεηηθά ξήκαηα  Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν 

πξνθαηαιεθηηθά θαη θαηαιεθηηθά κνξθήκαηα ελεξγεηηθώλ 

ξεκάησλ α΄ ζπδπγίαο ζε –ώλσ θαη –ίδσ, ζηνλ ελεζηώηα 

ηεο νξηζηηθήο. 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν θείκελν ηνλ ελεξγεηηθό 

αόξηζην ξεκάησλ α΄ ζπδπγίαο ζε –ίδσ (–ηζα) θαη ξεκάησλ 

β΄ ζπδπγίαο (–εζα). 

 Να ζπκπιεξώλεη, ζην παξαπάλσ θείκελν, ηνλ ελεξγεηηθό 

αόξηζην ζπρλόρξεζησλ αλώκαισλ ξεκάησλ, 

όπσο:βξίζθσ-πήξα, παίξλσ-πήξα θηι.  

Βι. 

Άζθεζε 2 

 

 

Βι. 

Άζθεζε 3 

 

Βι. 

Άζθεζε 3 

15 

 

 

 

20 

3. Οπζηαζηηθφ 3.1 Κιίζε νπζηαζηηθψλ 

 

 

 

 

3.2  Κχξηα νλφκαηα 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν ηηο θαηαιήμεηο 

αξζεληθώλ (ζε –νο, –αο/εο), ζειπθώλ (ζε –ε, –α/εο) θαη 

νπδέηεξσλ νπζηαηηθώλ ζε (–η, –ν/α), ζηελ νλνκαζηηθή, 

γεληθή θαη αηηηαηηθή πηώζε  εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ 

αξηζκνύ. 

 Να γξάθεη κε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα θύξησλ 

νλνκάησλ (αλζξώπσλ, ρσξηώλ, κελώλ, εκεξώλ). 

Βι. 

Άζθεζε 4 

 

 

 

Βι. 

Άζθεζε 5 

 

 

20 

 

 

 

 

5 
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4. Αλησλπκία 4.1 Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο  Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν δπλαηνύο 

ηύπνπο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, όπσο: εγώ, εζύ ..., 

ζηελ νλνκαζηηθή θαη ζηελ αηηηαηηθή εληθνύ θαη 

πιεζπληηθνύ αξηζκνύ. 

Βι. 

Άζθεζε 6 

5 

5. Άξζξν 5.1  Οξηζηηθφ άξζξν  Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν ην νξηζηηθό 

άξζξν, ζε όιεο ηηο πηώζεηο εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ 

αξηζκνύ. 

Βι. 

Άζθεζε 7 

10 

6. εκεία ζηίμεο θαη άιια 

νξζνγξαθηθά ζεκεία 

6.1 Απφζηξνθνο  Να ζεκεηώλεη ηελ απόζηξνθν ζε ιέμεηο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν (κεηά από 

έθζιηςε, αθαίξεζε, απνθνπή). 

Βι. 

Άζθεζε 8 

5 

7. πιιαβηζκφο   Να ρσξίδεη ιέμεηο ζε ζπιιαβέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζε κηθξό δνζκέλν θείκελν, ζηηο πεξηπηώζεηο: 

- ελόο ζπκθώλνπ κεηαμύ δύν θσλεέλησλ 

- ελόο ζπκθώλνπ κεηαμύ θσλήεληνο θαη δίςεθνπ  

    θσλήεληνο 

- όκνησλ ζπκθώλσλ 

- ελόο ζπκθώλνπ κεηαμύ δίςεθσλ θσλεέλησλ 

- δύν ζπλερόκελσλ θσλεέλησλ 

- δηπιώλ ζπκθώλσλ. 

Βι. 

Άζθεζε 9 

39 

8. Αιθαβεηηθή ζεηξά/ 

θαηάηαμε ιέμεσλ 

  Να θαηαξηίδεη αιθαβεηηθό ιεμηθό/θαηάινγν, βάζεη 

δνζκέλνπ ζπλόινπ ιέμεσλ, κε θξηηήξην ην πξώην γξάκκα. 

 

Βι.  

Άζθεζε 10 

10 
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3.4.5.3.2 ώκα γξακκαηηθώλ αζθήζεσλ κεηαπεηξακαηηθήο ή ηειηθήο αμηνιόγεζεο 

To ζψκα γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ ηεο κεηαπεηξακαηηθήο ή ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο δηακνξθψζεθε, ζχκθσλα αθξηβψο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζψκαηνο 

γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ ηεο πξνπεηξακαηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο. Όπσο ήδε 

ηνλίζηεθε, ζε ζρέζε κε ηε γεληθή κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ δνθηκίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο αιιά θαη ηελ εηδηθή κεζνδνινγία ή δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, ιήθζεθε ε δένπζα πξφλνηα γηα 

εμνκνίσζε, άξα θαη γηα ηζνδπλακία, ηνπ εμεηαζηηθνχ εξγαιείνπ (άξα θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ), πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη θαη ζηελ ππφ ζπδήηεζε πεξίπησζε ίζρπζαλ φιεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ, πξνεγνπκέλσο, γηα ην ζψκα γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ αξρηθήο 

αμηνιφγεζεο. Βάζεη, ινηπφλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ (νη νπνίεο δελ 

επαλαιακβάλνληαη γηα απηνλφεηνπο ιφγνπο), κεηά απφ ηελ ηξίκελε εθαξκνγή ηνπ 

παξεκβαηηθνχ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην εμεηαζηηθφ εξγαιείν πνπ αθνξά ηελ 

«ακηγψο γξακκαηηθή» (κνξθνζπληαθηηθή), εζηίαζε, θαηαξρήλ, ζηηο  νθηψ (8) (φρη 

απζαίξεηα) επηιεγκέλεο θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη 

παξαθάησ, αξρίδνληαο θαη πάιη απφ ηελ ελφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε «γισζζηθή 

επξχηεηα» θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ελφηεηα κε ην «κηθξφηεξν γισζζηθφ εχξνο». ε 

παξέλζεζε ζεκεηψλεηαη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα (..) κέζσ ηεο νπνίαο δειψλεηαη πφζν 

ζπρλά απαληνχλ ζην ζχλνιν αζθήζεσλ ηνπ ππφ ρξήζε ηφηε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
98

: 

 Πξφηαζε (.. 18, 81%) 

 Ρήκα (.. 15, 84%) 

 Οπζηαζηηθφ (.. 29,70%) 

 Αλησλπκία (.. 13,86%) 

 Άξζξν (.. 4,95%) 

 εκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία (.. 8,91%) 

 πιιαβηζκφο (.. 2,98%) 

                                                 
98

Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα ην πξψην ηεχρνο ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ηεο ζεηξάο  «Ζ Γιψζζα κνπ», ηεο             

Γ΄ ηάμεο. 
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 Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ (.. 4,95%)
99

. 

ηε ζπλέρεηα θαηαξηίζηεθε ν πίλαθαο πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνθαηαζθεπή 

ησλ αζθήζεσλ, ν νπνίνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 14, βαζίζηεθε ζηηο νθηψ 

«Κχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο», θαη ηηο «Τπνελφηεηέο» ηνπο, θαη πξνζδηφξηζε ηνπο 

«Δηδηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο», ζε ζρέζε κε ηνλ εμεηαδφκελν. Ο αξηζκφο ησλ 

αζθήζεσλ, ε αλαινγία ηνπο αλά εηδηθφ αληηθεηκεληθφ ζηφρν, θαη ε κέγηζηε 

βαζκνινγία ηελ νπνία ζα κπνξνχζε ν εμεηαδφκελνο λα εμαζθαιίζεη αλά άζθεζε 

ή/θαη ζπλνιηθά απνηεινχλ κέξνο ηνπ πίλαθα απηνχ
100

. Σν φιν πιαίζην θαηαζθεπήο 

ησλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, πεξηιάκβαλε: 

 επηινγή δέθα αζθήζεσλ αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ απφ κία, ζηελ αξρή, 

«πξνθαηαξθηηθή» θαη, εληέιεη, «βειηησκέλε ηξάπεδα αζθήζεσλ» 

  πηινηηθή ρνξήγεζε θαη βαζκνιφγεζή ηνπο 

  αλακφξθσζε ή αλαπξνζαξκνγή νξηζκέλσλ αζθήζεσλ (κεηά απφ ηνλ 

παξαπάλσ ζχλζεηνπ ηχπνπ έιεγρν), φζνλ αθνξά, θπξίσο, ην πεξηερφκελν, ηνλ 

ηξφπν εθθψλεζήο ηνπο θηι. (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφηαμεο 

παξαδείγκαηνο ζηηο Αζθήζεηο 5, 8 θαη 9, ζε ζρέζε κε «θχξηα νλφκαηα», 

«απφζηξνθν» θαη «ζπιιαβηζκφ», αληίζηνηρα), έηζη ψζηε ν ρξφλνο 

δηεθπεξαίσζήο ηνπο φρη κφλν λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα «αληνρήο» ησλ 

εμεηαδνκέλσλ, αιιά θαη λα εμηζψλεη ην κεηαμχ ησλ δχν αμηνινγήζεσλ ρξφλν 

                                                 
99

Δπνκέλσο, ε ηεξάξρεζε ησλ θχξησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, κε θξηηήξην ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ζηελ 

νπνία απαληνχλ ζην ζχλνιν ησλ αζθήζεσλ ηνπ (ζπγθεθξηκέλνπ) δηδαθηηθνχ πιηθνχ έρεη σο εμήο: 

 Oπζηαζηηθφ 

 Πξφηαζε 

 Ρήκα 

 Αλησλπκία  

 εκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία  

 Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ  

 Άξζξν (ζηελ ίδηα «ζέζε ηεξάξρεζεο» κε «αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ ») 

 πιιαβηζκφο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηεξάξρεζε ζεσξήζεθε φηη, ζην ζχλνιφ ηεο, δελ ελείρε ζεκαληηθέο, ηνπιάρηζηνλ, 

απνθιίζεηο απφ απηή πνπ ίζρπζε ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο γξακκαηηθψλ 

αζθήζεσλ ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο θαη έηζη ν πίλαθαο πξνδηαγξαθψλ, ζε ζρέζε ην ζψκα 

γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο δηέπεηαη απφ ηηο ίδηεο αθξηβψο πξνδηαγξαθέο (βι. 

Πίλαθεο 13 θαη 14, αληίζηνηρα). 

 
100

Οη «Δηδηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη» ζηνλ πίλαθα πξνδηαγξαθψλ ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο «ακηγνχο 

γξακκαηηθήο γλψζεο» (Πίλαθαο 14) νη νπνίνη είλαη γξακκέλνη κε πιάγηα γξάκκαηα θαη ππνγξακκηζκέλνη 

είλαη θνηλνί κε ηνπο «Δηδηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο» πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα πξνδηαγξαθψλ αξρηθήο αμηνιφγεζεο (Πίλαθαο 13).   
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δηεθπεξαίσζήο ηνπο [ησλ ζαξάληα (40) ιεπηψλ, πεξίπνπ, ηεο ψξαο], θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ην κεηαμχ ηνπο βαζκφ δπζθνιίαο.   

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο γξακκαηηθψλ θαλφλσλ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, έγηλε κε ηα ίδηα 

θξηηήξηα πνπ ίζρπζαλ θαη γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ αζθήζεσλ ηεο 

αξρηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ: 

Άζθεζε 1*:  

- 2 κνλάδεο γηα νξζή δφκεζε ηεο πξφηαζεο-θεθαιαηνγξάθεζε (ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο)-

ηνπνζέηεζε ηειείαο 

- 1 κνλάδα γηα νξζή δφκεζε ηεο πξφηαζεο-θεθαιαηνγξάθεζε (ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο) κφλν 

ή γηα νξζή δφκεζε ηεο πξφηαζεο-ηνπνζέηεζε ηειείαο κφλν 

- 0 κνλάδεο γηα κε νξζή δφκεζε πξφηαζεο [ρσξίο λφεκα πξφηαζε-κε ηνπνζέηεζε ηειείαο-κε 

θεθαιαηνγξάθεζε (ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο)] (= εζθαικέλεο απαληήζεηο/ιχζεηο) ή θελά 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 10 κνλάδεο 

*Ζ άζθεζε απηή είλαη άζθεζε αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη δελ πξέπεη λα εθιεθζεί σο επηδερφκελε πεξηζζφηεξεο απφ κία νξζέο 

απαληήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, απαληήζεηο ηεο κνξθήο: «Υαίξνληαη ηα παηδηά.» θαη «Σα παηδηά ραίξνληαη.» θξίλνληαη σο 

δηαθνξεηηθέο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ηεο κίαο (θαη κνλαδηθήο) νξζήο απάληεζεο. 

Άζθεζε 2:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή ζπκπιήξσζε (ξεκαηηθνχ πξνθαηαιεθηηθνχ ή θαηαιεθηηθνχ κνξθήκαηνο)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε (ξεκαηηθνχ πξνθαηαιεθηηθνχ ή θαηαιεθηηθνχ 

κνξθήκαηνο) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 15 κνλάδεο 

Άζθεζε 3:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή ζπκπιήξσζε (θαηάιεμεο ξήκαηνο)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε (θαηάιεμεο ξήκαηνο) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 10  κνλάδεο 

Άζθεζε 4:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή ζπκπιήξσζε (θαηάιεμεο νπζηαζηηθνχ)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε (θαηάιεμεο νπζηαζηηθνχ) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 10 κνλάδεο 

Άζθεζε 5:  

- 1 κνλάδα γηα ππνγξάκκηζε θαη θεθαιαηνγξάθεζε ιέμεο/ιεθηηθνχ ζπλφινπ (θχξηνπ νλφκαηνο) 

- 0 κνλάδεο γηα ππνγξάκκηζε κφλν ή/θαη κε θεθαιαηνγξάθεζε ιέμεο/ιεθηηθνχ ζπλφινπ 

(θχξηνπ νλφκαηνο) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 7 κνλάδεο 

Άζθεζε 6:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή ζπκπιήξσζε ιέμεο (αφξηζηεο αλησλπκίαο ζηε ζσζηή πηψζε)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε ιέμεο αφξηζηεο (αλησλπκίαο ζηε ζσζηή πηψζε) ή 
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θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 5 κνλάδεο 

Άζθεζε 7*:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή (γξακκαηηθά θαη λνεκαηηθά) ζπκπιήξσζε ιέμεο (άξζξνπ, νξηζηηθνχ ή 

αφξηζηνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπ ηειηθνχ λ)  

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε ζπκπιήξσζε ιέμεο (άξζξνπ, νξηζηηθνχ ή αφξηζηνπ) ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 10 κνλάδεο 

*Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ εθιακβάλνληαη σο νξζέο ζπκπιεξψζεηο φπσο: έλα πίλαθα, έλαλ θχιαθα, ηε θαηαηγίδα θαη (έθηηαμε) ηνλ 

πίλαθα, (Έβαιαλ) έλαλ άλεκν θ.ν.θ.  

 

Άζθεζε 8*:  

- 1 κνλάδα γηα  εληνπηζκφ ηνπνζέηεζεο θαη νξζή ηνπνζέηεζε ζεκείνπ (απνζηξφθνπ) 

- 0 κνλάδεο γηα κε εληνπηζκφ ηνπνζέηεζεο θαη κε ηνπνζέηεζε ή εζθαικέλε ηνπνζέηεζε 

ζεκείνπ (απνζηξφθνπ) 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 4 κνλάδεο 

* Καη ε  άζθεζε απηή είλαη αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ [λννπκέλνπ φηη είλαη απνδεθηέο σο νξζέο ηέζζεξηο (4) απφ ηηο έμη (6) 

πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ ηνπνζέηεζεο ηεο απνζηξφθνπ, ηηο εμήο: «πήξ’ φια», «φι’ απηά», «απ’ ηε», «δάθξπζ’ ν (ήιηνο)», «Σ’ 

άξσκά (ζνπ)», «ζα ’ρσ». (εκεηψλεηαη φηη ζηελ απζεληηθή κνξθή ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
άζθεζε ηνπνζεηείηαη απφζηξνθνο ζηηο εμήο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο: «φι’ απηά», «απ’ ηε», «Σ’ άξσκά (ζνπ)», «ζα ’ρσ». 

 

Άζθεζε 9:  

- 1 κνλάδα γηα «νξζά ζπιιαβηζκέλε» ζπιιαβή 

- 0 κνλάδεο γηα «κε νξζά ζπιιαβηζκέλε ζπιιαβή» ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 38 κνλάδεο 

Άζθεζε 10:  

- 1 κνλάδα γηα νξζή «αιθαβεηηθή θαηάηαμε» ιέμεο 

- 0 κνλάδεο γηα εζθαικέλε «αιθαβεηηθή θαηάηαμε» ιέμεο ή θελφ 

Μέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία: 15  κνλάδεο 

Σν ζψκα γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο (ηειηθή κνξθή) 

επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα XXIV, φπνπ θαη παξαηίζεηαη ην δνθίκην ηειηθήο 

αμηνιόγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (θαη ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη, φπσο αθξηβψο 

ηζρχεη θαη γηα ην δνθίκην αξρηθήο αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, φια ηα 

επηκέξνπο έξγα θαη αζθήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηε γλψζε νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθψλ 

θαλφλσλ, γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο θαη δφκεζεο/παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ). 

Δπηπιένλ, ν Πίλαθαο 15, πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά απφ ηνλ Πίλαθα 14 (ηνλ 

πίλαθα, δειαδή, πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζψκαηνο ησλ «κεηαπεηξακαηηθψλ γξακκαηηθψλ 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

392 

αζθήζεσλ») θσδηθνπνηεί θαη απνδεηθλχεη ην «επηδησθφκελν ίζνλ» ησλ γξακκαηηθψλ 

αζθήζεσλ ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη 

ηεθκεξίσζε ηεο κεηαμχ ηνπο ηζνδπλακίαο (σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνελνηήησλ, ησλ 

εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ αζθήζεσλ θάζε κέηξεζεο, αλά θχξηα 

ζεκαηηθή ελφηεηα)
101

. 

Ωο θαηαθιείδα ζεκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγηθήο δηαδηθαζίαο πξνθαηαζθεπήο, θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

ζψκαηνο γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ, γηα ρξήζε πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή 

παξέκβαζε (ε νπνία θαη πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά), ζπλέβαιε, αλαινγηθά πξνο ην φιν 

δνθίκην θαη ηα επηκέξνπο επίπεδά ηνπ, ζηνλ πξνέιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα εμεηαδνκέλσλ θαη  ηε ζπγθεθξηκέλε 

(ππφ αμηνιφγεζε) ηθαλφηεηα, αθνχ ήηαλ βαζηζκέλε ζε παξάγνληεο φπσο είλαη: ην 

ζπλερέο αξρηθήο, πεηξακαηηθήο θαη ηειηθήο κνξθνπνίεζεο ησλ αζθήζεσλ, ε 

ηππνπνίεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηεο βαζκνιφγεζήο ηνπο, ε απάιεηςε 

ζρεηηθψλ πξνβιεκαηηθψλ πεδίσλ θ.ν.θ. Δθηφο απφ ηελ εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ (έηζη 

ψζηε νη αζθήζεηο λα αληηπξνζσπεχνπλ ην πεξηερφκελν ην νπνίν πξέπεη, ζχκθσλα κε 

ην ζρεδηαζκφ ηνπο, λα κεηξήζνπλ) θαη ηελ εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (ζην 

βαζκφ πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ λα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ, ζπλαξηήζεη 

ηεο κεηξήζηκεο ηθαλφηεηαο, δειαδή ηεο γλψζεο γξακκαηηθψλ θαλφλσλ), 

επηζεκαίλεηαη θαη ε χπαξμε θαηλνκεληθήο εγθπξόηεηαο (ζην βαζκφ πνπ νη αζθήζεηο 

θαίλεηαη λα κεηξνχλ φ,ηη ζεσξεηηθά επηδηψθνπλ λα κεηξήζνπλ, ν νπνίνο θαη 

πξνζδηνξίζηεθε απφ εηδηθνύο ζην ζέκα). εκεηψλεηαη φηη ην γεγνλφο απηφ παξέρεη 

πξφζζεηεο φζν θαη εληζρπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ππφινηπα είδε εγθπξφηεηαο
102

. 

                                                 
101

Σo «επηδησθφκελν ίζνλ», γηα ζθνπνχο ηζνδπλακίαο ησλ δχν αμηνινγήζεσλ (άξα θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ κεηξήζεσλ) δειψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 14 (βι. ππνγξακκηζκέλεο αλαθνξέο κε πιάγηα 

γξάκκαηα). ρεηηθή είλαη ε Τπνζεκείσζε 100. 

 
102

Γηα ηα είδε εγθπξφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο  ή/θαη άιια είδε εγθπξφηεηαο, βι. 

ζρεηηθέο αλαθνξέο θαηά ηε «ζχλνςε ζεκείσλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο», ζε απηφλνκε ππνελφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνθεθαιαίνπ. 
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Πίλαθαο 14 

Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ κεηαπεηξακαηηθήο ή ηειηθήο αμηνιφγεζεο 

Κχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο Τπνελφηεηεο Δηδηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

(O εμεηαδφκελνο:) 

Αζθήζεηο Μέγηζηε 

δπλαηή 

βαζκνινγία 

1.   Πξφηαζε 1.1 Καηαθαηηθέο πξνηάζεηο  

(Τ-Ρ θαη Τ-Ρ-Α) 

 Να ηνπνζεηεί ζηε ζεηξά ηνπο όξνπο: ππνθείκελν, ξήκα 

θαη αληηθείκελν γηα λα δνκήζεη κηθξό θείκελν κε 

θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο (Τ-Ρ) θαη (Τ-Ρ-Α). 

 Να εθαξκόδεη ηε ζπκθσλία ππνθεηκέλνπ-ξήκαηνο ζηηο 

θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ απηνύ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ην θεθαιαίν ζηελ αξρή θαη ηελ ηειεία 

ζην ηέινο ησλ θαηαθαηηθώλ πξνηάζεσλ, επίζεο ηνπ 

θεηκέλνπ απηνύ. 

Βι.  

Άζθεζε 1 

 

Βι.  

Άζθεζε 1 

Βι.  

Άζθεζε 1 

10 

2.   Ρήκα 2.1 Δλεξγεηηθά ξήκαηα ζε –σ 

 

 

2.2  Δλεξγεηηθά θαη παζεηηθά 

ξήκαηα 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν 

πξνθαηαιεθηηθά θαη θαηαιεθηηθά κνξθήκαηα 

ελεξγεηηθώλ ξεκάησλ a΄ ζπδπγίαο ζε –ώλσ θαη –ίδσ, 

ζηνλ ελεζηώηα ηεο νξηζηηθήο. 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν ηελ 

θαηάιεμε –κε (α΄πιεζπληηθό πξόζσπν ελεξγεηηθώλ 

ξεκάησλ θαη ηελ θαηάιεμε –καη (α΄ εληθό πξόζσπν 

παζεηηθώλ ξεκάησλ). 

Βι.  

Άζθεζε 2 

 

 

Βι.  

Άζθεζε 3 

 

 

15 

 

 

 

10 

3.   Οπζηαζηηθφ 3.1 Κιίζε νπζηαζηηθψλ 

 

 

3.2  Κχξηα νλφκαηα 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν ηηο νκόερεο 

θαηαιήμεηο νπζηαζηηθώλ: –η, –ε θαη –νη. 

 Να γξάθεη κε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα θύξησλ 

νλνκάησλ (αλζξώπσλ, ρσξηώλ, κελώλ, ρώξσλ 

εζληθνηήησλ, θηεξίσλ). 

Βι.  

Άζθεζε 4 

Βι.  

Άζθεζε 5 

10 

 

 

7 

4.   Αλησλπκία 4.1 Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο 

 

 

4.2  Αφξηζηεο αλησλπκίεο 

 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν δπλαηνύο 

ηύπνπο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, όπσο: εγώ, εζύ ..., 

ζηελ θαηάιιειε πηώζε. 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν ηηο αόξηζηεο 

αλησλπκίεο: έλαο, θάπνηνο ζηελ θαηάιιειε πηώζε.  

Βι.  

Άζθεζε 6 

 

Βι.  

Άζθεζε 6 

 

5 
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5.   Άξζξν 5.1 Οξηζηηθφ άξζξν 

 

 

5.2 Αφξηζην άξζξν 

 Να ζπκπιεξώλεη ζε δνζκέλν κηθξό θείκελν ηα νκόερα 

νξηζηηθά άξζξα: ηνλ-ησλ, ηεο-ηηο θαη ην νξηζηηθό άξζξν 

ηε(λ) ( κε ή ρσξίο ηειηθό λ). 

 Να ζπκπιεξώλεη, ζην παξαπάλσ θείκελν, ην αόξηζην 

άξζξν έλα (λ) ( κε ή ρσξίο ηειηθό λ). 

Βι.  

Άζθεζε 7 

 

Βι.  

Άζθεζε 7 

10 

6.   εκεία ζηίμεο θαη άιια  

      νξζνγξαθηθά ζεκεία 

6.1 Απφζηξνθνο  Να ζεκεηώλεη, αθνύ εληνπίζεη πόηε ελδείθλπηαη, ηελ 

απόζηξνθν ζε ιέμεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε 

δνζκέλν κηθξό θείκελν (κεηά από έθζιηςε, αθαίξεζε, 

απνθνπή). 

Βι.  

Άζθεζε 8 

 

 

4 

7. πιιαβηζκφο   Να ρσξίδεη ιέμεηο ζε ζπιιαβέο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηθξό δνζκέλν θείκελν, ζηηο 

πεξηπηώζεηο: 

- ελόο ζπκθώλνπ κεηαμύ δύν θσλεέλησλ 

- ελόο ζπκθώλνπ κεηαμύ θσλήεληνο θαη δίςεθνπ   

    θσλήεληνο 

- όκνησλ ζπκθώλσλ 

- ελόο ζπκθώλνπ κεηαμύ δίςεθσλ θσλεέλησλ 

- δύν ζπλερόκελσλ θσλεέλησλ 

- δηπιώλ ζπκθώλσλ 

- δύν ηξηώλ αλόκνησλ ζπκθώλσλ κεηαμύ δύν  

    θσλεέλησλ. 

Βι.  

Άζθεζε 9 

38 

8. ...Αιθαβεηηθή ζεηξά/ 

       θαηάηαμε ιέμεσλ 

  Να θαηαξηίδεη αιθαβεηηθό ιεμηθό/θαηάινγν, βάζεη 

δνζκέλνπ ζπλόινπ ιέμεσλ θαη κε θξηηήξην ην δεύηεξν 

γξάκκα. 

Βι.  

Άζθεζε 10 

15 
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Πίλαθαο 15 

Πνζνηηθή θαηαλνκή ππνελνηήησλ, εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη αζθήζεσλ,                                                                                                                                

αλά θχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα έθαζηεο αμηνιφγεζεο  (αξρηθήο θαη ηειηθήο) 

Κχξηα ζεκαηηθή ελφηεηα Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Σειηθή 

αμηνιφγεζε 

Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Σειηθή 

αμηνιφγεζε 

Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Σειηθή 

αμηνιφγεζε 

 Αξηζκφο ππνελνηήησλ Αξηζκφο εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ 

ζηφρσλ 

Αξηζκφο αζθήζεσλ 

1. Πξφηαζε 1 1 3 3 1 1 

2. Ρήκα 1 2 3 3 2 2 

3. Οπζηαζηηθφ 2 2 2 2 2 2 

4. Αλησλπκία 1 2 1 2 1 1 

5. Άξζξν 1 2 1 2 1 1 

6. εκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία 1 1 1 1 1 1 

7. πιιαβηζκφο / / 1 1 1 1 

8. Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ / / 1 1 1 1 

χλνιν 7 10 13 15 10 10 
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3.4.5.4 Αμηνιόγεζε γλώζεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο 

ην πιαίζην κέηξεζεο ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ, φζνλ αθνξά ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο, ζπλεμεηάζηεθε, παξάιιεια κε ην επίπεδν νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηάο 

ηνπο θαη ην επίπεδν ηθαλφηεηάο ηνπο γηα εθαξκνγή γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, θαη ην επίπεδν γλψζεο (άξα θαη ρξήζεο) γξακκαηηθψλ (κνξθν-

δνκν-ζπληαθηηθψλ) φξσλ. Ζ ζπλεμέηαζε απηή, άιισζηε, ήηαλ επηβεβιεκέλε γηα 

ιφγνπο ζπλέπεηαο πξνο ηα εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ γηα ηε γισζζηθή επάξθεηα θαη, θπξίσο, γηα γηα 

ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα. 

Με βάζε, ινηπφλ, θαη ηηο ζρεηηθέο, κε ηε γξακκαηηθή κεηαγιψζζα, ζέζεηο, νη 

νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην (κε ζεκείν, βέβαηα, αλαθνξάο ηελ 

επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο), ε γλψζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηηθψλ φξσλ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ρεηξηζκφ 

ηεο γιψζζαο. Ο ρεηξηζκφο απηφο είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζηελ αμηνπνίεζε κίαο 

κεηαγιψζζαο, κέζσ ηεο νπνίαο λα εθθξάδνληαη νη κνξθνζπληαθηηθέο αιιά θαη νη 

επηθνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ νξζή αμηνπνίεζε 

ηνπ γξακκαηηθνχ κεηαγισζζηθνχ θψδηθα, σο πξσηνβάζκηνπ επηπέδνπ κεηαγιψζζαο, 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζεηηθά θαη ηνλ θξηηηθφ κεηαγισζζηθφ θψδηθα, ζε έλα 

αληίζηνηρν δεπηεξνβάζκην επίπεδν
103

. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηφζν ηεο πξνπεηξακαηηθήο φζν θαη ηεο κεηαπεηξακαηηθήο 

άζθεζεο γηα αξρηθή θαη ηειηθή αμηνιφγεζε, αληίζηνηρα, ηεο γξακκαηηθήο 

κεηαγισζζηθήο γλψζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ιήθζεθαλ ππφςε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα, ηα νπνία ζπληζηνχλ κέξνο ηεο φιεο κεζνδνινγηθήο δηαδηθαζίαο, 

σο αθνινχζσο: 

 

 

                                                 
103

ρεηηθή είλαη θαη ε Τπνζεκείσζε 22. Ζ ηθαλφηεηα γλψζεο ηεο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο 

απνηηκήζεθε πνζνηηθά, ελψ ε ηθαλφηεηα γλψζεο θξηηηθήο κεηαγιψζζαο ηεθκκεξηψλεηαη κέζσ ηεο 

παξνπζίαζεο «ληνθνπκέλησλ» απφ ηελ έξεπλα, ε νπνία θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε (βι. επίζεο 

«Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο»). 
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 ε ζπρλφηεηα ρξήζεο γξακκαηηθψλ φξσλ ζηηο εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζην δηδαθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ήηαλ ήδε νηθείν ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (θαη, ηαπηφρξνλα, εμεηαδνκέλνπο)
104

  

 νη πξνηάζεηο ηνπ ηζρχνληνο (ηφηε) αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε γιψζζα 

 νη πξνηάζεηο ζρνιηθψλ γισζζηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εζληθψλ 

επηπέδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

 νη απφςεηο νκάδαο ζπλεξγαηψλ ηεο εξεπλήηξηαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

εηδηθήο γλψκεο ηεο Ά. Ηνξδαλίδνπ, πνπ επέβιεπε ην φιν εξεπλεηηθφ έξγν 

 νη απφςεηο νκάδσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄ - Γ΄ Γεκνηηθνχ 

 ε ππνθεηκεληθή θξίζε θαη πξνζσπηθή δηδαθηηθή πείξα ηεο εξεπλήηξηαο. 

Ζ κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ ππφ ζπδήηεζε αζθήζεσλ 

πξνθχπηεη άκεζα απφ ηε γεληθή θνηλή πεξηγξαθή ηνπο, αθελφο, θαη ηελ εηδηθή 

πεξηγξαθή θαζεκίαο απφ απηέο, αθεηέξνπ. 

Καηαξρήλ θαηαξηίζηεθε πίλαθαο κε ηνπο γξακκαηηθνχο φξνπο, νη νπνίνη 

εληνπίζηεθαλ ζην πθηζηάκελν δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Α΄ - Β΄ Γεκνηηθνχ (βι. Πίλαθα 

16) θαη πίλαθαο κε ηνπο γξακκαηηθνχο φξνπο πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην πθηζηάκελν 

πιηθφ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (βι. Πίλαθα 17). πγθεθξηκέλα, ν Πίλαθαο 16 παξνπζηάδεη 

ηνπο γξακκαηηθνχο φξνπο, φπσο πξνζηίζεληαη πξννδεπηηθά απφ δηδαθηηθφ ηεχρνο ζε 

δηδαθηηθφ ηεχρνο (αλ θαη, ελδερνκέλσο, ρσξίο ηδηαίηεξε κειέηε). Ο Πίλαθαο 17 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο παξαπάλσ θαη, επηπξφζζεηα, ηνπο «θαηλνχξηνπο» 

γξακκαηηθνχο φξνπο. εκεηψλεηαη φηη νη επηθαιχςεηο δειψλνπλ, ζε θάπνην βαζκφ, ηε 

ζρέζε (ζθφπηκε ή κε) κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν πηλάθσλ. εκεηψλεηαη, 

επίζεο, φηη νη ειάρηζηνη, ζρεηηθνί κε γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο, φξνη πνπ επηζεκάλζεθαλ 

(φπσο «πεξηγξαθή», «έθθξαζε επηζπκίαο», «δηάινγνο», «δηάιεθηνο») ήηαλ αδχλαην 

λα πεξηιεθζνχλ ζηνπο πίλαθεο απηνχο, ιφγσ: α) ηεο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο 

(απφιπηεο) ζπρλφηεηαο ζηελ νπνία απαληνχλ ζην δηδαθηηθφ πιηθφ (πνπ κειεηήζεθε 

γηα ην ζθνπφ απηφ) θαη β) ηεο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο ππφ ηελ νπνία ζα εηίζεην ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα, κε ηάζεηο ζπκπεξίιεςεο φξσλ θξηηηθήο θαη φρη απιψο 

γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο.   

                                                 
104

Σν νηθείν «ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα» δηδαθηηθφ πιηθφ αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ 

βηβιίσλ καζεηή ηεο ζεηξάο «Ζ Γιψζζα κνπ» ησλ ηάμεσλ Α (Σεχρε 1-2), Β΄ (Σεχρε 1-4) θαη Γ΄ 

(Σεχρνο 1). 
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 Πίλαθαο 16 

Γξακκαηηθνί φξνη ζην (πθηζηάκελν) δηδαθηηθφ πιηθφ Α΄ - Β΄ Γεκνηηθνχ                            

(ζεηξά βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ») 

Γξακκαηηθνί φξνη 

θεθαιαίν γξάκκα  

κηθξφ γξάκκα 

ηφλνο 

αληίζεηα 

αιθάβεην 

αιθαβεηηθή ζεηξά 

ιέμε 

ηειεία 

εξσηεκαηηθφ 

δηαιπηηθά 

ρατδεπηηθά (ππνθνξηζηηθά) 

θσλήεληα 

ζχκθσλα 

κνλνζχιιαβεο ιέμεηο 

πεληαζχιιαβεο ιέμεηο 

θχξηα νλφκαηα 

εξσηεκαηηθφ 

ζπιιαβή 

παξάγξαθνο 

πξφηαζε 

ξήκα 

νπζηαζηηθφ 

εληθφο αξηζκφο 

πιεζπληηθφο αξηζκφο 

αξζεληθά 

ζειπθά 

νπδέηεξα 

θφκκα 

παχια 

ζχλζεηεο ιέμεηο 

πεληαζχιιαβεο ιέμεηο 

νθηαζχιιαβεο ιέμεηο 

άξζξν 

νηθνγέλεηα ιέμεσλ 

επίζεηα 

ζπλψλπκα 

θείκελν 

επίξξεκα 

αξηζκεηηθά 

παξάγξαθνο 
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Πίλαθαο 17 

Γξακκαηηθνί φξνη ζην (πθηζηάκελν) δηδαθηηθφ πιηθφ Γ΄ Γεκνηηθνχ                                          

(ζεηξά βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ», Σεχρνο 1) 

Γξακκαηηθνί φξνη 

θείκελν
105

 

πξόηαζε 

άξζξν 

νπζηαζηηθό  

ξήκα 

θαηάιεμε 

ηειεία 

θεθαιαίν γξάκκα  

εληθόο αξηζκόο 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

αξζεληθά 

ζειπθά 

νπδέηεξα 

παύια 

εξσηεκαηηθό 

νξηζηηθά άξζξα 

αφξηζηα άξζξα 

αλησλπκίεο 

αφξηζηεο αλησλπκίεο 

πξνζσπηθέο αλησλπκίεο 

νλνκαζηηθή πηψζε 

αηηηαηηθή πηψζε 

δεηθηηθέο αλησλπκίεο 

νμχηνλα 

παξνμχηνλα 

απφζηξνθνο 

ελσηηθφ 

ζπιιαβή 

θύξηα νλόκαηα 

αιθαβεηηθή ζεηξά 

 

Μεηά απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν πηλάθσλ, ζε παξαιιειηζκφ κε 

ην πεξηερφκελν ζπλαθψλ θεηκέλσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο ζην Γεκνηηθφ [φπσο ην θιαζηθφ θείκελν 

«The Cox Report» (βι. Πεγέο: Department of Education and Science (DES) (1989)], 

επηιέρζεθαλ νη πην «ζπρλφρξεζηνη ή ρξήζηκνη» γξακκαηηθνί φξνη, ζε ζρέζε κε ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Οη απφςεηο ηεο νκάδαο ζπλεξγαηψλ ηεο εξεπλήηξηαο 

δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ φξσλ, πνπ 
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Με πιάγηα γξάκκαηα ζεκεηψλνληαη νη γξακκαηηθνί φξνη πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 16 θαη 

επαλαιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 17. 
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θαηαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, ζε γισζζηθνχο ηνκείο. ηνλ Πίλαθα 18, 

δειαδή, θαηαγξάθνληαη νη πξνηεηλφκελνη θαη απνδεθηνί σο «βαζηθνί γξακκαηηθνί 

φξνη» γηα παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ (πξψην ζρνιηθφ ηξίκελν), θαηαλεκεκέλνη ζε έμη 

(6) ηνκείο, πνπ είλαη νη εμήο: 

 θσλνινγία 

 γξαπηφο γισζζηθφο θψδηθαο 

 δνκή ιέμεο 

 δνκή πξφηαζεο 

 δνκή θεηκέλνπ 

 ιεμηιφγην
106

. 

Πίλαθαο 18 

Καηαλνκή βαζηθψλ γξακκαηηθψλ φξσλ ζε γισζζηθνχο ηνκείο γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ 

(πξψην ζρνιηθφ ηξίκελν) 

Γισζζηθνί ηνκείο 

 θσλνινγία γξαπηφο 

γισζζηθφο 

θψδηθαο 

δνκή 

ιέμεο 

δνκή 

πξφηαζεο
107

 

δνκή 

θεηκέλνπ 

ιεμηιφγην 

Βαζηθνί 

γξακκαηηθνί 

φξνη 

θσλήεληα 

ζχκθσλα 

ζπιιαβή 

 

 

 

γξάκκα 

(θεθαιαίν, 

κηθξφ) 

αιθάβεην 

αιθαβεηηθή 

ζεηξά 

ηφλνο 

ηειεία 

θφκκα 

εξσηεκαηηθφ 

απφζηξνθνο 

παχια 

ιέμε 

θαηάιεμε 

ξήκα 

νπζηαζηηθφ 

θχξηα 

νλφκαηα 

αξζεληθά 

ζειπθά 

νπδέηεξα 

άξζξν 

πξνζσπηθή 

αλησλπκία 

αφξηζηε 

αλησλπκία 

πξφηαζε 

παξάγξαθνο 

θείκελν 

ζπλψλπκα 

αληίζεηα 

ρατδεπηηθά 

(ππνθνξηζηηθά) 

ζχλζεηε ιέμε 

νηθνγέλεηα 

ιέμεσλ 
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Ζ θαηαλνκή ησλ γξακκαηηθψλ φξσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο έμη γισζζηθνχο ηνκείο αθνινπζεί ηε 

ινγηθή ππφ ηελ νπνία δηέπνληαη παξφκνηα εγρεηξήκαηα εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (θαη 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ) ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο). 
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Με έληνλα γξάκκαηα ζεκεηψλνληαη νη γξακκαηηθνί φξνη πνπ δεν θαηαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 16 

θαη 17, αιιά ζεσξήζεθαλ βαζηθνί (γη’ απηφ θαη πξνηάζεθαλ πξνο ζπκπεξίιεςε, γεγνλφο πνπ: α) 

δειψλεη κίαο κνξθήο αλεπάξθεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη β) ππνγξακκίδεη εληνλφηεξα ηελ αλάγθε εηδηθήο 

κειέηεο, πξνο ην ζθνπφ ηεο «επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ρξήζηκεο ή ρξεζηηθήο 

γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο». Πξφθεηηαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα γξακκαηηθνχο ζπληαθηηθνύο φξνπο, 

πνπ πξνζηίζεληαη ζην ζχλνιν ησλ γξακκαηηθψλ φξσλ κνξθήο / δνκήο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη γηα γισζζηθή/γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζε επίπεδν ηάμεο Γ΄ Γεκνηηθνχ.  
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ελσηηθφ 

δηαιπηηθά 

επίζεην 

αξηζκεηηθά 

επίξξεκα 

εληθφο 

αξηζκφο 

πιεζπληηθφο 

αξηζκφο 

ππνθείκελν  

ανηικείμενο 

πημαηικό 

ζύνολο 

ονομαηικό 

ζύνολο 

Σo πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δηαλεκήζεθε ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Α΄ - Γ΄ Γεκνηηθνχ, έηζη ψζηε λα ζπδεηεζνχλ θαη λα επηιεγνχλ νη ηνκείο θαη νη 

γξακκαηηθνί φξνη πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηε δηαηχπσζε εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

θαη ηελ θαηαζθεπή αζθήζεσλ, θαηάιιεισλ γηα ην ζθνπφ θαη ην δείγκα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηέδεημε (άηππα έζησ) ηελ αλαζθάιεηα θαη ηε 

θνβία πνπ δηαθαηέρεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία (ή κε) ηεο 

γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξηδαλ φηη δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζρεηηθή, κε γξακκαηηθνχο φξνπο, άζθεζε ζην δνθίκην αμηνιφγεζεο 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (ππνβαζκίδνληαο, νπζηαζηηθά, ηε ρξεζηκφηεηα ή 

ρξεζηηθφηεηά ηεο).. Έηζη, εθηφο απφ ηηο κηθξν-ζπλεληεχμεηο ηεο εξεπλήηξηαο κε 

εθπαηδεπηηθνχο, ρξεηάζηεθαλ, θαη πάιη, αλαηξνθνδνηηθέο ζπδεηήζεηο εξεπλήηξηαο θαη 

ζπλεξγαηψλ (θαη θξηηηθψλ θίισλ) πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ («εηδηθή») ππνθεηκεληθή 

θξίζε θαη ηελ πξνζσπηθή δηδαθηηθή πείξα, νδήγεζαλ ζηε ιήςε ησλ παξαθάησ 

απνθάζεσλ: 

 Να εμαηξεζνχλ, απφ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο αζθήζεσλ, νη γισζζηθνί 

ηνκείο: θσλνινγία, δνκή ιέμεο, δνκή θεηκέλνπ θαη ιεμηιόγην, εμαηηίαο: α) ηνπ 

κηθξνχ, ζπγθξηηηθά κε άιινπο γισζζηθνχο ηνκείο, αξηζκνχ γξακκαηηθψλ 

φξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη β) ηνπ αλακελφκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, 

αλαθνξηθά κε ηε δηαηχπσζε εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κε ηε κνξθή 

παξαηεξήζηκεο θαη επαιεζεχζηκεο ζπκπεξηθνξάο (θαη, επνκέλσο, αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηαζθεπή αζθήζεσλ). 

 Να πεξηιεθζνχλ, ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, νη ηνκείο: γξαπηόο γισζζηθόο 

θώδηθαο θαη δνκή πξόηαζεο, βάζεη θαη ησλ (εκπεηξηθψλ) θξηηεξίσλ: α) 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο ζηελ ηάμε» θαη β) «ξφινο ζηε γισζζηθή θαη ηε 

γξακκαηηθή εηδηθά δηδαζθαιία». 
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Αθνχ επηιχζεθε ην πξφβιεκα ηνπ εχξνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα 

θηλεζεί ε αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο, πξνθαηαζθεπάζηεθαλ, 

ζπλαξηήζεη πίλαθα πξνδηαγξαθψλ, ε πξνπεηξακαηηθή άζθεζε, κε ζηφρν ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε γλψζεο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο θαη ε κεηαπεηξακαηηθή άζθεζε, κε 

ζηφρν ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο απηήο. Ζ πηινηηθή ρξήζε ησλ αζθήζεσλ, 

ζην πιαίζην ηεο πξνέξεπλαο, ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

εθθψλεζεο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ, θπξίσο, θαζψο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ βαζκνιφγεζήο ηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νδήγεζε ζε κεξηθή 

αλαθαηαζθεπή ηνπο. 

Ακέζσο παξαθάησ δίλνληαη νη πξνδηαγξαθέο βάζεη ησλ νπνίσλ, κέζα απφ ηε 

κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε, απέθηεζαλ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπο νη αζθήζεηο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ νξίζηεθε σο «γλψζε γξακκαηηθήο 

νξνινγίαο».  

3.4.5.4.1 Πξνπεηξακαηηθή άζθεζε γηα αξρηθή αμηνιόγεζε γλώζεο γξακκαηηθήο 

νξνινγίαο 

Ο Πίλαθαο 19 αλαιχεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνπεηξακαηηθήο άζθεζεο γηα 

ζθνπνχο αξρηθήο αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο πέληε (5) ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηηθψλ 

φξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε έθαζην απφ ηνπο δχν γισζζηθνχο ηνκείο: «γξαπηφο 

γισζζηθφο θψδηθαο» θαη «επίπεδν πξφηαζεο». Δπίζεο, αλαιχεη ην πεξηερφκελν 

νκάδαο πέληε (5) αληίζηνηρσλ εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, αλά γισζζηθφ ηνκέα, 

νη νπνίνη θαη πξνζδηφξηζαλ επαθξηβψο ηνλ ηχπν θαη ηε δηαηχπσζε θάζε επηκέξνπο 

άζθεζεο.  

 

 

 

 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

403 

Πίλαθαο 19 

Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηεο πξνπεηξακαηηθήο άζθεζεο γηα αξρηθή αμηνιφγεζε                       

ηεο γλψζεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο 

Γισζζηθφο ηνκέαο Γξακκαηηθνί φξνη Δηδηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

(Ο εμεηαδφκελνο:) 

1.Γξαπηφο 

γισζζηθφο 

θψδηθαο 

1.1 Κεθαιαίν γξάκκα 

 

1.2 Κφκκα
108

 

 

1.3 Δξσηεκαηηθφ 

 

1.4 Παχια 

 

1.5 Γηαιπηηθά 

 Να νλνκάδεη ην θεθαιαίν γξάκκα ζηελ αξρή 

κίαο πξόηαζεο. 

 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ην θόκκα 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ 

θεηκέλνπ). 

 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ην 

εξσηεκαηηθό ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο 

ζύληνκνπ δηαινγηθνύ, ελλνείηαη, θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ηελ παύια 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ, 

δηαινγηθνύ, ελλνείηαη, θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ηα 

δηαιπηηθά ζε ιέμε δνζκέλεο πξόηαζεο 

(εληόο ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

2. Γνκή πξφηαζεο 2.1 Ρήκα 

 

2.2 Οπζηαζηηθφ 

 

2.3 Δπίζεην 

 

2.4 Δληθφο αξηζκφο 

 

2.5 Πιεζπληηθφο αξηζκφο 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ην ξήκα 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ 

θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ην 

νπζηαζηηθό ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο 

ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ην επίζεην 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ 

θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ιέμεηο 

ζηνλ εληθό αξηζκό ζε δνζκέλε πξόηαζε 

(εληόο ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ιέμεηο 

ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό  ζε δνζκέλε 

πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άζθεζεο νξίζηεθε, κεηά θαη απφ ηελ «ηειεηνπνίεζή» 

ηεο,  ζηα ηξηάληα (30) ιεπηά ηεο ψξαο. Κάζε νξζή νλνκαζία ή επηζήκαλζε ηνπ 

δεηνπκέλνπ, ζηελ παξαπάλσ ζαθψο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ άζθεζε, φπσο 

επηκεξίζηεθε ζε δχν νκάδεο ππναζθήζεσλ, βαζκνινγήζεθε κε κία κνλάδα [πέληε (5) 
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Όπνπ «ζεκείν ζηίμεο» (θφκκα, εξσηεκαηηθφ θηι.) ζην δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο αλαθέξεηαη, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, σο «ζεκαδάθη».  
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θαη νθηψ (8) κνλάδεο, αληίζηνηρα, θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην ζχλνιν ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

βαζκνινγίαο ήηαλ δεθαηξείο (13) κνλάδεο]. Κάζε εζθαικέλε ιχζε/απάληεζε ή θελφ 

βαζκνινγήζεθε κε κεδέλ κνλάδεο.  

Όπσο θαη φιεο νη αζθήζεηο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο, θαη ε ηειηθή κνξθή ηεο 

ελ ιφγσ άζθεζεο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΥΗΗI, ελζσκαησκέλε ζην δνθίκην 

(αξρηθήο) αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο. 

3.4.5.4.2 Μεηαπεηξακαηηθή άζθεζε γηα ηειηθή αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο γξακκαηηθήο 

νξνινγίαο 

Ο Πίλαθαο 20 αλαιχεη, παλνκνηφηππα κε ηνλ  Πίλαθα 19, ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο κεηαπεηξακαηηθήο άζθεζεο γηα ζθνπνχο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο 

γξακκαηηθήο νξνινγίαο [θαιχπηνληαο θαη πάιη πέληε (5) ζπγθεθξηκέλνπο 

γξακκαηηθνχο φξνπο, πνπ ππάγνληαη ζε έθαζην απφ ηνπο δχν γισζζηθνχο ηνκείο: 

«γξαπηφο γισζζηθφο θψδηθαο» θαη «επίπεδν πξφηαζεο», θαη’ αληηζηνηρία πξνο πέληε 

(5) εηδηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο/επηκέξνπο αζθήζεηο, αλά γισζζηθφ ηνκέα]. Μία 

ζπγθξηηηθή κειέηε  ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν πηλάθσλ δειψλεη απνηίκεζε ηεο 

γλψζεο θνηλώλ γξακκαηηθψλ φξσλ ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ 

πξνζζήθε πέληε (5) «λέσλ» ππφ αμηνιφγεζε φξσλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (δχν ζηνλ 

ηνκέα: «γξαπηφο γισζζηθφο θψδηθαο» θαη ηξηψλ ζηνλ ηνκέα: «δνκή πξφηαζεο»), σο 

απνηέιεζκα ηεο κεζνιάβεζεο «πξφζζεηνπ» δηδαθηηθνχ ρξφλνπ (απφ ηελ αξρή κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ), άξα θαη λέαο δηδαθηέαο φζν θαη δηδαθηηθήο 

χιεο. Ωζηφζν, ε ηζνδπλακία κεηαμχ ησλ αζθήζεσλ θάζε αμηνιφγεζεο παξακέλεη 

γεγνλφο ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ φιε κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο 

ηνπο πνπ, δηαδνρηθά, δηαζθαιίδεη ην βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ. 
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Πίλαθαο 20 

Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηεο κεηαπεηξακαηηθήο άζθεζεο γηα ηειηθή αμηνιφγεζε                        

ηεο γλψζεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο
109

 

Γισζζηθφο ηνκέαο Γξακκαηηθνί φξνη Δηδηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

(Ο εμεηαδφκελνο:) 

1.Γξαπηφο 

γισζζηθφο 

θψδηθαο 

1.1 Κφκκα 

 

1.2 Δξσηεκαηηθφ 

 

1.3 Παχια 

 

1.4 Δλσηηθφ 

 

1.5 Απφζηξνθνο 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ην θόκκα 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ 

θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ην 

εξσηεκαηηθό ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο 

ζύληνκνπ δηαινγηθνύ, ελλνείηαη, θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ηελ παύια 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ, 

δηαινγηθνύ, ελλνείηαη, θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ην ελσηηθό 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ 

θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ηελ 

απόζηξνθν ζε ιέμε δνζκέλεο πξόηαζεο 

(εληόο ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

2. Γνκή πξφηαζεο 2.1 Ρήκα 

 

2.2 Οπζηαζηηθφ 

 

2.3 Άξζξν 

 

2.4 Πξνζσπηθή αλησλπκία 

 

2.5 Αφξηζηε αλησλπκία 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ην ξήκα 

ζε  δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ 

θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ην 

νπζηαζηηθό ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο 

ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ην άξζξν 

ζε δνζκέλε πξόηαζε (εληόο ζύληνκνπ 

θεηκέλνπ). 

 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ηελ 

πξνζσπηθή αλησλπκία ζε δνζκέλε πξόηαζε 

(εληόο ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θπθιώλεη ηελ 

αόξηζηε αλησλπκία ζε δνζκέλε πξόηαζε 

(εληόο ζύληνκνπ θεηκέλνπ). 

Ο ρξφλνο γηα δηεθπεξαίσζε θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο, αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, 

άζθεζεο, κεηά απφ ηε δνθηκή θαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηεο, νξίζηεθε, φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο, ζηα ηξηάληα (30) ιεπηά ηεο ψξαο, ελψ ην ζχλνιν ηεο κέγηζηεο 
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Έρνπλ ππνγξακκηζηεί νη γξακκαηηθνί φξνη θαη νη εηδηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη νη νπνίνη είλαη θνηλνί 

ζηελ πξνπεηξακαηηθή θαη ηελ κεηαπεηξακαηηθή άζθεζε θαη, επνκέλσο, αμηνινγνχληαη ηφζν ζηε αξρηθή 

φζν θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (επαλαμηνινγνχληαη). 
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βαζκνινγίαο πνπ κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη θάζε εμεηαδφκελνο (έλαο βαζκφο γηα 

θάζε νξζή νλνκαζία ή επηζήκαλζε ηνπ δεηνπκέλνπ), ήηαλ δέθα (10) κνλάδεο [πέληε 

(5) κνλάδεο γηα ηε κία ππννκάδα αζθήζεσλ θαη πέληε (5) κνλάδεο γηα ηε δεχηεξε 

ππννκάδα, κε θάζε εζθαικέλε ιχζε/απάληεζε ή θελφ λα βαζκνινγείηαη κε κεδέλ 

κνλάδεο]. Ζ κεηαπεηξακαηηθή άζθεζε, ε νπνία πξνθαηαζθεπάζηεθε θαη 

αλαθαηαζθεπάζηεθε (κεξηθψο) κε ζθνπφ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο 

γξακκαηηθήο νξνινγίαο, απνηειεί κέξνο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΥΗIV [φπνπ θαη ην 

δνθίκην (ηειηθήο) αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο].  

3.4.5.5 Αξρηθή θαη ηειηθή αμηνιόγεζε ηθαλόηεηαο δόκεζεο/παξαγσγήο  

επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ γξαπηνύ ιόγνπ  

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ- 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο, βάζεη ησλ γισζζηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. Όπσο, άιισζηε, ήηαλ 

πξνζδνθψκελν (φζν θαη απφ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηβαιιφκελν), 

επεθηάζεθε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηάο ηνπο.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο, ή ηθαλφηεηαο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο, πξνζιακβάλεη έλα εηδηθφ 

ιεηηνπξγηθφ πεξηερφκελν θαη, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ πνπ δφζεθε 

ζην πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο (βι. θαη Τπνζεκείσζε 68 ζην παξφλ θεθάιαην), 

ζεκαίλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο: α) (ησλ) θαλφλσλ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο γιψζζαο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη 

ην δηαθξηηφ θεηκεληθφ είδνο, βάζεη ησλ θαηάιιεισλ, θαη νξζψλ γξακκαηηθά (θαη 

νξζνγξαθηθά), γισζζηθψλ επηινγψλ θαη β) ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θεηκέλνπ, 

παξάιιεια, θαη δφκεζεο απνηειεζκαηηθνχ ιφγνπ, κε ζπλνρή (γιψζζαο, κνξθήο) θαη 

ζπλεθηηθφηεηα (λνεκάησλ, πεξηερνκέλνπ), κέζσ επαλάγλσζησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ.  

Ζ δηαδηθαζία πνζνηηθήο απνηίκεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο ήηαλ, 

νπζηαζηηθά, εζηηαζκέλε ζηελ παξαγσγή δνκήο-θεηκέλνπ θαη δφκεζεο κελχκαηνο- 

ιφγνπ, θαηάιιεισλ γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Ζ ζρεηηθή, κε ην θείκελν-δνκή 

θαη ην κήλπκα ιφγν, γλψζε δηαζπλδέζεθε κε αληίζηνηρνπο επηκέξνπο δείθηεο ή 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (θαη βαζκνιφγεζεο). Σα θξηηήξηα απηά νξίζηεθαλ κε ηξφπν 

πνπ λα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, 
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θαη’ αλαινγία πξνο θαη ζπλδπαζηηθά κε ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο ηνπ, νη νπνίεο θαη 

ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ ζχκπηπμε ηεο «γλψζεο δφκεζεο ιφγνπ» θαη ηεο 

«γλψζεο παξαγσγήο θεηκέλνπ» ζε «γλψζε δφκεζεο/παξαγσγήο ιφγνπ» 

αληαπνθξίλεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγηθήο ηαθηηθήο (βι. θαη 

Τπνζεκείσζε 122, ζηε ζπλέρεηα). 

Σν έξγν αμηνιφγεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, πνπ πεξηιήθζεθε ζην 

δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ήηαλ αθξηβψο ην ίδην, ηφζν 

πξνπεηξακαηηθά φζν θαη κεηαπεηξακαηηθά. Οη αζθήζεηο, δειαδή, γηα απνηειεζκαηηθή 

δόκεζε/παξαγσγή επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ γξαπηνύ ιόγνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ πξνπεηξακαηηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνχζηεο θαη ζηε κεηά απφ ηελ 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε αμηνιφγεζε (βι. Παξάξηεκα XXIII θαη Παξάξηεκα XXIV, 

αληίζηνηρα)
110

. 

Σν έξγν απηφ, κε ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ε ζπζηνηρία αζθήζεσλ γισζζηθήο 

επάξθεηαο γηα ηε κέηξεζε γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ, νλνκάζηεθε 

(αληηπξνζσπεχηεθε απφ) «γξαπηφ θξηηήξην-ζεκαηνιφγην» θαη πξνθαηαζθεπάζηεθε 

(ζπιινγηθά)
111

 σο εμήο: 

 Καζνξίζηεθε ην «ειάρηζην πξναπαηηνχκελν» ηνπ έξγνπ ζε ηξεηο, 

ηνπιάρηζηνλ, αζθήζεηο απνηειεζκαηηθήο δφκεζεο/παξαγσγήο επηθνηλσληαθά 

θαηάιιεινπ ιφγνπ, νη νπνίεο λα είλαη ηθαλέο λα αμηνινγήζνπλ ην δεηνύκελν 

(= δφκεζε/παξαγσγή ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκέλσλ, κε ηηο 

θαηάιιειεο, γηα έθαζην απφ απηά, γισζζηθέο θαη θεηκεληθέο δνκέο, θαη ζαθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πθνινγηθήο παξακέηξνπ).  
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηα ελ ιφγσ παξαξηήκαηα, ν αλαγλψζηεο ηεο δηαηξηβήο απηήο δελ πξφθεηηαη λα 

βξεη παξά κφλν ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία δηεθπεξαίσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (κία απιή νδεγία, κία 

ζεηξά εηθφλσλ θαη ηνλ απαξαίηεην ρψξν γηα «γξάςηκν» ηξηψλ ζπλνιηθά αζθήζεσλ-θεηκέλσλ. Ο 

ζπζρεηηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ πίλαθα πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ αζθήζεσλ (βι. Πίλαθα 21) θαη ην «Πξσηφθνιιν νδεγηψλ εμεηαζηή (πξνο ηνλ 

εμεηαδφκελν)», ην νπνίν ίζρπζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηνπ δνθηκίνπ (πξνπεηξακαηηθά θαη 

κεηαπεηξακαηηθά) θαη παξνπζηάδεηαη ακέζσο κεηά, είλαη αλαγθαίνο γηα ηε δηακφξθσζε 

νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο γχξσ απφ ηηο ελ ιφγσ αζθήζεηο.  

 
111

χκθσλα κε φ,ηη ίζρπζε γηα ηα ππφινηπα έξγα/αζθήζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ, ε ζπιινγηθή 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φπσο ε θαηαζθεπή αζθήζεσλ γηα κέηξεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

επηδφζεσλ, νδήγεζε ζε «θαιέο» ιχζεηο θαη, πεξαηηέξσ, ελίζρπζε ην βαζκφ ηεο επηδησθφκελεο 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κέηξεζεο (φπσο θαη ηνπ εθάζηνηε εμεηαζηηθνχ 

εξγαιείνπ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο, γεληθφηεξα). ηε ζπιινγηθή απηή αληηκεηψπηζε, βέβαηα, 

βαξχλνπζα ζέζε είρε ε «γλψκε ηνπ εηδηθνχ». 
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 Βάζεη ηνπ «ειάρηζηνπ πξναπαηηνπκέλνπ», πξνζδηνξίζηεθε ην επηθνηλσληαθφ 

θαη θεηκελνινγηθφ πεδίν (εχξνο) ησλ αζθήζεσλ, ην νπνίν πεξηνξίζηεθε ζηνλ 

αλαθνξηθό ιόγν, θαη ζπγθεθξηκέλα, φπσο απφ ηελ αξρή δηεπθξηλίζηεθε (θαηά 

ηελ αλάιπζε ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο έξεπλαο ζην πξψην θεθάιαην), ζε 

πξσηαξρηθέο κνξθέο ηνπ πεξηγξαθηθνύ θαη ηνπ αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ, νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαλ γηα έιεγρν: α) αθελφο, γισζζηθψλ δνκψλ, επηθνηλσληαθά θαη 

θεηκεληθά πιαηζησκέλσλ, πνπ είραλ δηδαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο 

πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο (φπσο είλαη νη πξνηάζεηο Τ-Ρ θαη Τ-Ρ-Α, ην 

νξηζηηθφ άξζξν, ην αφξηζην άξζξν, ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά ξήκαηα θ.ν.θ.) 

θαη β) αθεηέξνπ, δηαθνξνπνηεκέλσλ γισζζηθψλ ρξήζεσλ, βάζεη 

επηθνηλσληαθνχ θαη θεηκεληθνχ πιαηζίνπ, νη νπνίεο θαη εγγξάθνληαλ ζηνπο 

ζηφρνπο ησλ πεηξακαηηθψλ παξεκβαηηθψλ (επηθνηλσληαθψλ-

θεηκελνθεληξηθψλ) δηδαζθαιηψλ (φζνλ αθνξά ην ζπγθείκελν, ην χθνο, ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, ηνπ θεηκεληθνχ ηχπνπ θηι.). 

 Διέγρζεθε θαη αληηζηνηρίζηεθε, κε ηελ εκπινθή ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη άιισλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο εξεπλήηξηαο [πνιππξηζκαηηθά, δειαδή, βι. 

Alderson, Clapham, & Wall (2001)], ν βαζκφο ζρεηηθφηεηαο δηαθφξσλ 

πξνηεηλφκελσλ κνξθψλ άζθεζεο, κε ην ζθνπφ θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη ηα αλακελφκελα, απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε, απνηειέζκαηα. 

 Δπηζεκάλζεθαλ νξηζκέλεο θαηάιιειεο κνξθέο άζθεζεο ή αλαζεσξήζεθαλ 

(βειηηψζεθαλ) κνξθέο άζθεζεο νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα θαηαζηνχλ 

θαηάιιειεο ή πξνηάζεθαλ άιιεο αζθήζεηο, κε βάζε ηηο ελαξθηήξηεο 

εξσηήζεηο-θιεηδηά: α) «ηη πξέπεη λα κεηξνχλ νη αζθήζεηο απηέο;» θαη β) «νη 

ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο κεηξνχλ φ,ηη πξέπεη λα κεηξήζνπλ;» [βι. Messick 

(1989, 1994) θαη Chapelle (1999)]. 

 Καηαξηίζηεθε κία πξώηε, επνκέλσο θαη ππνρξεσηηθά αλαιπηηθή, κνξθή ηνπ 

γξαπηνχ θξηηεξίνπ-ζεκαηνινγίνπ
112

, φπνπ θαη πξνζδηνξίζηεθε ν γεληθόο ηύπνο 

θαζεκίαο απφ ηηο ηξεηο αζθήζεηο «ηνπ», σο: κία άζθεζε παξαγσγήο 

αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο θαη δχν αζθήζεηο παξαγσγήο ηζάξηζκσλ ακηγώο 

αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ, ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα αζθήζεηο πνπ 
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Τπελζπκίδεηαη φηη ηφζν ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε φζν ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ίδην γξαπηφ θξηηήξην-ζεκαηνιφγην, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο, 

ζεσξψληαο φηη (απηφ) ήηαλ ηθαλφ λα κεηξήζεη ηηο πξαγκαηηθέο δηαθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

ζην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα («επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα»), γηα ην νπνίν είρε θαηαζθεπαζηεί.  
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εκπιέθνπλ ηφζν ην γισζζνινγηθφ-γλσζηηθφ φζν θαη ην θνηλσληθφ-

πξαγκαηνινγηθφ πεδίν αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ [βι. ζρεηηθά Παπνχιηα-

Σδειέπε (2000, ζ. 317)], ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Σν ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ έλαληη ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο, θαη θπξίσο νη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχζαλ ην πεξηερφκελν θαη ηε 

ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηνχλ νη επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο θαη λα εμαρζνχλ 

έγθπξα φζν θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Όπσο θαη φια ηα έξγα, ηα νπνία 

πεξηιήθζεθαλ ζην δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, φθεηιε λα πιεξνί 

νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

γλσξίζκαηνο (ή αληηθεηκέλνπ-ζηφρνπ), παξνπζίαδαλ κία δηαθξηηή πνιππινθφηεηα. Ζ 

πνιππινθφηεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηε δηαηχπσζε ησλ αζθήζεσλ, φπσο 

θαη ζηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζή ηνπο. 

Δπηδηψθνληαο, επίζεο, ηελ αλαγθαία «δξάζε εμεηαδνκέλνπ-εμεηαζηή» ζηα 

«παξάιιεια» επίπεδα ηεο δόκεζεο θαη ηεο παξαγσγήο ιφγνπ θαη θεηκέλνπ, 

αληίζηνηρα, κε δπλαηφηεηεο ηαπηφρξνλεο εζηίαζεο: α) ζηηο (θνηλσληθέο) ζπκβάζεηο 

δεδνκέλεο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο θαη β) ζηηο κνξθνζπληαθηηθέο θαη νξζνγξαθηθέο 

ζπκβάζεηο ζπλ-γξαθήο, νη ηξεηο αζθήζεηο ηνπ έξγνπ αμηνιφγεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο πξνδηαγξάθεθαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 21. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

πίλαθαο πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην γεληθφ ηχπν ησλ αζθήζεσλ. H φιε πεξηγξαθή 

αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ: α) κία νκάδα επηθνηλσληαθν-θεηκεληθψλ παξακέηξσλ , νη 

νπνίεο νξίδνπλ ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή, ηνλ απνδέθηε θαη 

ην ζθνπφ (αλ ππάξρεη) θάζε θεηκεληθνχ είδνπο θαη β) κία άιιε νκάδα παξακέηξσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ αζθήζεσλ (φπσο: 

«νξηζκφο πεδίνπ ηνπ γξαπηνχ θξηηεξίνπ-ζεκαηνινγίνπ», «πξνζαλαηνιηζκφο 

εμεηαδνκέλνπ ζην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή θάζε άζθεζεο-θεηκέλνπ» θ.ά.).
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Πίλαθαο 21 

 Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ «γξαπηνχ θξηηεξίνπ-ζεκαηνινγίνπ»                                                                                                                                                        

(γηα αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνηειεζκαηηθήο παξαγσγήο επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ ιφγνπ) 

Παξάκεηξνη αζθήζεσλ Άζθεζε 1 Άζθεζε 2 Άζθεζε 3 

1. Οκάδα παξακέηξσλ Α 

  (επηθνηλσληαθν-θεηκεληθέο παξάκεηξνη) 

 

1.1 Δίδνο θεηκέλνπ Γξαπηή πεξηγξαθή γεγνλφηνο 

(αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή), ζε ζπλερή 

ιφγν, βάζεη ζεηξάο ηεζζάξσλ (4) 

εηθφλσλ
113

 

 

Γξαπηή βησκαηηθή αλαδηήγεζε 

(αθήγεζε πιαζκαηηθήο ηζηνξίαο), ζε 

ζπλερή ιφγν, βαζηζκέλε ζε ζεηξά 

ηεζζάξσλ (4) εηθφλσλ (φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Άζθεζεο 1) 

Γξαπηή βησκαηηθή αλαδηήγεζε 

(αθήγεζε πιαζκαηηθήο ηζηνξίαο), ζε 

ζπλερή ιφγν, βαζηζκέλε ζε ζεηξά 

ηεζζάξσλ (4) εηθφλσλ (φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Άζθεζεο 1 θαη ηεο 

Άζθεζεο 2) 

1.2 Απνδέθηεο Γελ νξίδεηαη. αθξηβψο (επνκέλσο αθνξά 

ηνλ φπνην ελδηαθεξφκελν αλαγλψζηε) 

Οξίδεηαη (βι. επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

Άζθεζεο 2). 

Οξίδεηαη (βι. επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

Άζθεζεο 3). 

1.3 θνπφο Γεληθφο: Να πιεξνθνξήζεη θαη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ (φπνην) αλαγλψζηε. 

πγθεθξηκέλνο (βι. επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην Άζθεζεο 2) 

πγθεθξηκέλνο (βι. επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην Άζθεζεο 3) 

1.4 Θέκα ή/θαη επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

(ζπλαξηήζεη θεηκεληθνχ είδνπο) 

Διεχζεξν ζέκα θαη επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην (κε ηελ έλλνηα φηη 

απνθαζίδεηαη απφ ηνλ 

εμεηαδφκελν-ζπγγξαθέα) αιιά 

θαη ειεγρφκελν (απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο ζεηξάο εηθφλσλ)               

 

Γνζκέλν ζέκα θαη επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην: 

«Δίλαη Παξαζθεπή απόγεπκα. Έλαο/κία 

θαιόο/ή ζνπ θίινο/ε ζε έρεη θαιεζκέλν/ε 

ζηα γελέζιηά ηνπ/ηεο, ζηηο 4:00 κ.κ. 

Δηνηκάδεζαη από λσξίο λα παο θαη θάλεηο 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο εηνηκαζίεο. Μέρξη 

θαη ην πνδήιαηό ζνπ, κε ην νπνίν ζα παο 

ζηα γελέζιηα, ην έρεηο θάλεη λα ιάκπεη! 

Γνζκέλν ζέκα θαη επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην: 

«Δίλαη Παξαζθεπή  απόγεπκα. Ο/Ζ 

Γηεπζπληήο/Γηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ, ν/ε 

δάζθαινο/α ζνπ, θαζώο θαη νη 

ζπκκαζεηέο/ζπκκαζήηξηέο ζνπ, ζε 

πεξηκέλνπλ, ζηε ζρνιηθή απιή, ζηηο 4:00 

κ.κ., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ Βξαβείνπ 

Καζαξηόηεηαο ηεο ρξνληάο, από ηνλ 
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Γηα ζεηξά ηεζζάξσλ εηθφλσλ Άζθεζεο 1 (θαη Άζθεζεο 2 θαη Άζθεζεο 3), βι. Παξάξηεκα ΥΥΗ, φπνπ παξνπζηάδνληαη δχν εθδνρέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο εηθφλσλ 

(«picture sequences/cues»). Ζ κία έρεη σο πξσηαγσληζηή έλα αγφξη θαη ε δεχηεξε έλα θνξίηζη, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμεηαδνκέλσλ θάζε θχινπ ζην λα 

«πξνζαξνκνζηνχλ» είηε κε ην γεγνλφο ην νπνίν πεξηγξάθνπλ κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν είηε κε ηε βησκαηηθή ηζηνξία ηελ νπνία αλαδηεγνχληαη.  
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ην δξόκν, όκσο, έρεηο κία πεξηπέηεηα θαη 

θηάλεηο ζην ζπίηη ηνπ/ηεο θίινπ/εο ζνπ ζε 

... θαθά ράιηα. Ο/Ζ θίινο ζνπ, βιέπνληάο 

ζε έηζη, ζθάδεη ζηα γέιηα θαη ζε ξσηά λα 

κάζεη ηη ζπλέβε. Όινη γύξσ θαίλεηαη λα 

δηαζθεδάδνπλ καδί ζνπ θαη είλαη 

πεξίεξγνη λα ζε αθνύζνπλ. Δζύ, γειώληαο, 

αλαδηεγείζαη ηελ ηζηνξία ζνπ, γηα λα 

ελεκεξώζεηο όινπο όζνη ελδηαθέξνληαη 

γηα ην ηη πέξαζεο, κε ρηνύκνξ, θάλνληαο 

ηελ ηζηνξία ζνπ λα θαίλεηαη όζν ην 

δπλαηό πην αζηεία. έηζη ώζηε λα 

πξνθαιέζεηο ην γέιην (θαη λα 

δηαζθεδάζεηο ηνπο γύξσ ζνπ). 

Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο. Δηνηκάδεζαη 

από λσξίο λα παο θαη θάλεηο όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο εηνηκαζίεο. Μέρξη θαη ην 

πνδήιαηό ζνπ, κε ην νπνίν ζα παο ζηελ 

ηειεηή βξάβεπζεο, ην έρεηο θάλεη λα 

ιάκπεη! ην δξόκν, όκσο, έρεηο κία 

πεξηπέηεηα θαη θηάλεηο ζην ζρνιείν ζε ... 

θαθά ράιηα. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/Γηεπζύληξηα 

ηνπ ρνιείνπ, θαη ν/ε δάζθαιόο/α ζνπ, 

βιέπνληάο ζε έηζη,  απνξνύλ  θαη κε ζπκό  

ζε ξσηνύλ λα κάζνπλ ηη ζπλέβε. Όινη 

γύξσ θξαηνύλ ηελ αλάζα ηνπο από ηελ 

αγσλία θαη είλαη πεξίεξγνη λα ζε 

αθνύζνπλ. Δζύ, αξθεηά αλαζηαησκέλνο/ε, 

αλαδηεγείζαη ηελ ηζηνξία ζνπ, γηα λα 

ελεκεξώζεηο όινπο όζνη ελδηαθέξνληαη 

γηα ην ηη πέξαζεο, κε ζνβαξόηεηα, 

θάλνληαο ηελ ηζηνξία ζνπ λα θαίλεηαη 

όζν ην δπλαηό πην πεηζηηθή), έηζη ώζηε νη 

γύξσ ζνπ λα θαηαιάβνπλ όηη δελ έθηαηγεο 

εζύ γηα ό,ηη έγηλε (θαη λα είλαη επηεηθείο 

καδί ζνπ). 

1.5 πκβάζεηο θεηκέλνπ 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

γξακκαηηθήο θεηκέλνπ, ζε επίπεδν 

ιέμεο, πξφηαζεο, επηθνηλσλίαο θαη 

θεηκέλνπ: δνκή πξφηαζεο, 

ιεηηνπξγηθφο ξφινο επηζέησλ θαη 

αλησλπκηψλ, ξεκαηηθνί ρξφλνη 

(αφξηζηνο), ρξήζε δηαξζξσηηθψλ 

(κεηαβαηηθψλ) ιέμεσλ (π.ρ. 

 αληηθεηκεληθή (αζρνιίαζηε) 

πεξηγξαθηθή δηαδνρή αθεγνχκελνπ 

γεγνλφηνο (απνπζία πινθήο), κε 

«αξρή-κέζε-ηέινο» 

 δηαζαθήληζε ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ 

πνπ δηέπνπλ ην γεγνλφο (βάζεη ηνπ 

«πνχ»), ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

εμεηαδόκελνπ («ζπγγξαθέα) σο απινύ 

παξαηεξεηή 

 δηαζαθήληζε ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ 

πνπ δηέπνπλ ην γεγνλφο (βάζεη ηνπ 

 ππνθεηκεληθή αθεγεκαηηθή πινθή 

«δηαδνρήο θαη αληίδξαζεο», απφ ηνλ 

εμεηαδφκελν («ζπγγξαθέα»), πνπ 

ιεηηνπξγεί έκκεζα σο ππνθείκελν, 

(ηαπηηδφκελνο κε ην «πξαγκαηηθφ 

ππνθείκελν»), κε έκθαζε ζην δνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ «πνηνο», θαη «αξρή-

κέζε-ηέινο», φπνπ ελζσκαηψλεηαη ην 

ζρήκα: «αηηία-απνηέιεζκα» 

 δηαζαθήληζε ησλ ρσξηθψλ θαη, 

θπξίσο, ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ πνπ 

 ππνθεηκεληθή αθεγεκαηηθή πινθή 

«δηαδνρήο θαη αληίδξαζεο», απφ ηνλ 

εμεηαδφκελν («ζπγγξαθέα»), πνπ 

ιεηηνπξγεί έκκεζα σο ππνθείκελν, 

(ηαπηηδφκελνο κε ην «πξαγκαηηθφ 

ππνθείκελν»), κε έκθαζε ζην δνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ «πνηνο», θαη «αξρή-

κέζε-ηέινο», φπνπ ελζσκαηψλεηαη ην 

ζρήκα: «αηηία-απνηέιεζκα» 

 δηαζαθήληζε ησλ ρσξηθψλ θαη, 

θπξίσο, ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ πνπ 
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νξηζηηθψλ θαη αφξηζησλ άξζξσλ θαη 

αφξηζησλ αλησλπκηψλ) θηι.
114

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«πφηε»), ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

εμεηαδόκελνπ («ζπγγξαθέα) σο απινύ 

παξαηεξεηή 

 πξνβνιή, επίζεο, ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ «ηη», ηνπ «πψο» θαη ηνπ 

«γηαηί» ηνπ γεγνλφηνο, ππό ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ 

(«ζπγγξαθέα) σο απινύ παξαηεξεηή 

 ρξήζε ηξηηνπξφζσπσλ ξεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ ζηνλ αφξηζην (ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ε ρξήζε παξαηαηηθνχ ή 

ηζηνξηθνχ ελεζηψηα) 

 ρξήζε ηνπηθψλ θαη ρξνληθψλ 

επηξξεκάησλ θαη επηξξεκαηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ (σο θεηκεληθψλ 

ζπλνρηθψλ δεηθηψλ) 

 ρξήζε πεξηγξαθηθψλ νπζηαζηηθψλ θαη 

επηζέησλ 

δηέπνπλ ην αθεγνχκελν γεγνλφο 

(βάζεη ηνπ «πνχ» θαη ηνπ «πφηε»), 

ππό ηελ πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ 

εμεηαδόκελνπ («ζπγγξαθέα-αθεγεηή») 

 πξνβνιή, επίζεο, ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ «ηη», ηνπ «πψο» θαη, 

θπξίσο ηνπ «γηαηί» ηνπ αθεγνχκελνπ 

γεγνλφηνο (δηαζαθήληζε θαη ησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ ηνπ), ππό ηελ 

πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ εμεηαδόκελνπ 

(«ζπγγξαθέα-αθεγεηή») 

 ρξήζε πξσηνπξφζσπσλ ξεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ (ξεκάησλ δξάζεο) ζηνλ 

αφξηζην (ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

ρξήζε παξαηαηηθνχ ή ηζηνξηθνχ 

ελεζηψηα) 

 ρξήζε ηνπηθψλ θαη ρξνληθψλ 

επηξξεκάησλ θαη επηξξεκαηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ (σο θεηκεληθψλ 

ζπλνρηθψλ δεηθηψλ) 

 ρξήζε αηηηνινγηθψλ ζπλδέζκσλ (σο 

θεηκεληθψλ ζπλνρηθψλ δεηθηψλ) 

  ρξήζε πεξηγξαθηθψλ νπζηαζηηθψλ 

θαη επηζέησλ 

 ρξήζε θαηάιιεισλ ξεκάησλ γηα 

έθθξαζε ππνθεηκεληθψλ ζθέςεσλ ή 

ζπλαηζζεκάησλ (πξναηξεηηθό) 

 

δηέπνπλ ην αθεγνχκελν γεγνλφο 

(βάζεη ηνπ «πνχ» θαη ηνπ «πφηε»), 

ππό ηελ πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ 

εμεηαδόκελνπ («ζπγγξαθέα-αθεγεηή») 

 πξνβνιή, επίζεο, ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ «ηη», ηνπ «πψο» θαη, 

θπξίσο ηνπ «γηαηί» ηνπ αθεγνχκελνπ 

γεγνλφηνο (δηαζαθήληζε θαη ησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ ηνπ), ππό ηελ 

πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ εμεηαδόκελνπ 

(«ζπγγξαθέα-αθεγεηή») 

 ρξήζε πξσηνπξφζσπσλ ξεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ (ξεκάησλ δξάζεο) ζηνλ 

αφξηζην (ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

ρξήζε παξαηαηηθνχ ή ηζηνξηθνχ 

ελεζηψηα) 

 ρξήζε ηνπηθψλ θαη ρξνληθψλ 

επηξξεκάησλ θαη επηξξεκαηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ (σο θεηκεληθψλ 

ζπλνρηθψλ δεηθηψλ) 

 ρξήζε αηηηνινγηθψλ ζπλδέζκσλ (σο 

θεηκεληθψλ ζπλνρηθψλ δεηθηψλ) 

  ρξήζε πεξηγξαθηθψλ νπζηαζηηθψλ 

θαη επηζέησλ 

 ρξήζε θαηάιιεισλ ξεκάησλ γηα 

έθθξαζε ππνθεηκεληθψλ ζθέςεσλ ή 

ζπλαηζζεκάησλ (πξναηξεηηθό) 
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Βι. ην ζέκα ηεο γξακκαηηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν ηνπ Παξαξηήκαηνο XXII, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα, φηαλ επεμεγείηαη ιεπηνκεξψο ε 

θαηαζθεπή ηνπ εληαίνπ αλαιπηηθνχ θψδηθα βαζκνιφγεζε ησλ ππφ ζπδήηεζε αζθήζεσλ-θεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ζην παξάξηεκα απηφ ζπλνςίδνληαη ηα «βέιηηζηα ζεκεία 

(‘benchmarks’) γξακκαηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ (πξψην ζρνιηθφ ηξίκελν)», ηα νπνία αλακέλεηαη, αθνχ δηδαρζνχλ, λα επεξεάδνπλ  ζεηηθά ηελ νξζφηεηα ηελ 

κηθξνδνκήο αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καθξνδνκήο θαη ηεο  ππεξδνκήο έθαζηνπ θεηκέλνπ. 
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2. Οκάδα παξακέηξσλ Β 

    (παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο) 

 

2.1 Οξηζκφο πεδίνπ γξαπηνχ θξηηεξίνπ-

ζεκαηνινγίνπ 

Πξφθεηηαη γηα έλα απιφ, εθηφο πιαηζίνπ 

(απνπιαηζησκέλν»), θείκελν-ηζηνξία, 

ίδην γηα φια ηα παηδηά, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα πεξηγξάθεη, κε αθεγεκαηηθφ 

ηξφπν, ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, κε ηε 

«βνήζεηα» ηνπ ρσξνρξνληθνχ άμνλα. Ο 

εμεηαδφκελνο («ζπγγξαθέαο») 

πεξηγξάθεη δηαδνρηθά φ,ηη παξαηεξεί λα 

ζπκβαίλεη ζηε ζεηξά εηθφλσλ (εξέζηζκα 

γηα αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή), 

απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ην 

πεξηγξαθφκελν γεγνλφο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα απιφ, εληφο πιαηζίνπ 

(πιαηζησκέλν»), θείκελν-ηζηνξία, ίδην 

γηα φια ηα παηδηά, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αθεγείηαη, ππφ ηελ ππνθεηκεληθή νπηηθή, 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, αλαδεηθλχνληαο 

ηνλ πξσηαγσληζηή/ηελ πξσηαγσλίζηξηα, 

κε ηε «βνήζεηα» ηνπ ρσξνρξνληθνχ 

άμνλα θαη ηνπ ζρήκαηνο «αηηία-

απνηέιεζκα».  Ο εμεηαδφκελνο 

(«ζπγγξαθέαο») αθεγείηαη (αλαδηεγείηαη) 

δηαδνρηθά φ,ηη έκκεζα  έρεη βηψζεη 

(εθθξάδνληαο, αλ ζέιεη, θαη πξνζσπηθέο 

ζθέςεηο ή ζπλαηζζήκαηά ηνπ).  

Πξφθεηηαη γηα έλα απιφ, εληφο πιαηζίνπ 

(πιαηζησκέλν»), θείκελν-ηζηνξία, ίδην 

γηα φια ηα παηδηά, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αθεγείηαη,ππφ ηελ ππνθεηκεληθή νπηηθή, 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, αλαδεηθλχνληαο 

ηνλ πξσηαγσληζηή/ηελ πξσηαγσλίζηξηα, 

κε ηε «βνήζεηα» ηνπ ρσξνρξνληθνχ 

άμνλα θαη ηνπ ζρήκαηνο «αηηία-

απνηέιεζκα».  Ο εμεηαδφκελνο 

(«ζπγγξαθέαο») αθεγείηαη (αλαδηεγείηαη) 

δηαδνρηθά φ,ηη έκκεζα  έρεη βηψζεη 

(εθθξάδνληαο, αλ ζέιεη, θαη πξνζσπηθέο 

ζθέςεηο ή ζπλαηζζήκαηά ηνπ).  

2.2 Πξνζαλαηνιηζκφο εμεηαδνκέλνπ ζηε 

δνκή θαη ην  πεξηερφκελν θάζε 

άζθεζεο-θεηκέλνπ (κέζσ ζρεηηθώλ 

νδεγηώλ εμεηαζηή) 

Γίλεηαη ε ζεηξά ηεζζάξσλ ήδε 

αξηζκεκέλσλ εηθφλσλ, ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη ηε ζεηξά θαη ην αληηθείκελν 

ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηνπ 

πεξηγξαθφκελνπ γεγνλφηνο θαη, 

επνκέλσο, ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή 

ηνπ θεηκέλνπ-ηζηνξίαο. Καζνξίδεηαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο παξαγξάθσλ ηνπ 

θεηκέλνπ [ηέζζεξηο (4)]. Ζ δηαηχπσζε 

ηίηινπ, φζνλ αθνξά ην θείκελν, απφ ηνλ 

εμεηαδφκελν είλαη πξναηξεηηθή (αλ θαη 

εθφζνλ, δειαδή, ηνλ βνεζά κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν). Δπίζεο, πξν-

δειψλνληαη ε έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ (κηζή 

σο κία ζειίδα πεξίπνπ) θαη ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο [ηξηάληα σο 

ζαξάληα (30-40) ιεπηά, πεξίπνπ ηεο 

ψξαο].  

Γίλεηαη ε ζεηξά ηεζζάξσλ ήδε 

αξηζκεκέλσλ εηθφλσλ, ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη ηε ζεηξά ησλ επηκέξνπο 

θάζεσλ ηνπ αθεγνχκελνπ γεγνλφηνο θαη, 

επνκέλσο, ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ-

ηζηνξίαο. Πεξαηηέξσ, δίλεηαη ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηνπ αθεγνχκελνπ 

γεγνλφηνο θαη, επνκέλσο, νξίδεηαη ν 

απνδέθηεο θαη ν ζθνπφο ηνπ θεηκέλνπ-

ηζηνξίαο (θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ χθνπο ηνπ). 

Καζνξίδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο 

παξαγξάθσλ ηνπ θεηκέλνπ [ηέζζεξηο 

(4)].  Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ δηαηππσκέλνο [«Πεξηπέηεηα 

ζην δξφκν (α)] (γηα δηεπθφιπλζε ηνπ 

εμεηαδνκέλνπ). Δπίζεο, πξνδειψλνληαη 

ε έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ (κία ζειίδα 

πεξίπνπ) θαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο 

Γίλεηαη ε ζεηξά ηεζζάξσλ ήδε 

αξηζκεκέλσλ εηθφλσλ, ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη ηε ζεηξά ησλ επηκέξνπο 

θάζεσλ ηνπ αθεγνχκελνπ γεγνλφηνο θαη, 

επνκέλσο, ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ-

ηζηνξίαο. Πεξαηηέξσ, δίλεηαη ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηνπ αθεγνχκελνπ 

γεγνλφηνο θαη, επνκέλσο, νξίδεηαη ν 

απνδέθηεο θαη ν ζθνπφο ηνπ θεηκέλνπ-

ηζηνξίαο (θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ χθνπο ηνπ). 

Καζνξίδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο 

παξαγξάθσλ ηνπ θεηκέλνπ [ηέζζεξηο 

(4)].  Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ δηαηππσκέλνο [«Πεξηπέηεηα 

ζην δξφκν (β)] (γηα δηεπθφιπλζε ηνπ 

εμεηαδνκέλνπ). Δπίζεο, πξνδειψλνληαη 

ε έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ (κία ζειίδα 

πεξίπνπ) θαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο 
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άζθεζεο [ζαξάληα (40) ιεπηά, πεξίπνπ 

ηεο ψξαο].  

άζθεζεο [ζαξάληα (40) ιεπηά, πεξίπνπ 

ηεο ψξαο]. 

2.3 Δληαίνο αλαιπηηθφο θψδηθαο 

βαζκνιφγεζεο
115

 (δείθηεο ή 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

αζθήζεσλ) 

 Γεληθή εληχπσζε (γηα ην θείκελν σο 

ιόγν) 

 Πεξηερφκελν (ιόγνπ) 

 Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ (ιόγνπ) 

 Ύθνο (ιόγνπ) 

 Λεμηιφγην (θεηκέλνπ) 

 Γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία 

(θεηκέλνπ) 

 Γξαθή (θεηκέλνπ) 

 Γεληθή εληχπσζε (γηα ην θείκελν σο 

ιόγν) 

 Πεξηερφκελν (ιόγνπ) 

 Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ (ιόγνπ) 

 Ύθνο (ιόγνπ) 

 Λεμηιφγην (θεηκέλνπ) 

 Γξακκαηηθή (θαη  νξζνγξαθία) 

(θεηκέλνπ) 

 Γξαθή (θεηκέλνπ) 

 Γεληθή εληχπσζε (γηα ην θείκελν σο 

ιόγν) 

 Πεξηερφκελν (ιόγνπ) 

 Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ (ιόγνπ) 

 Ύθνο (ιόγνπ) 

 Λεμηιφγην (θεηκέλνπ) 

 Γξακκαηηθή (θαη  νξζνγξαθία) 

(θεηκέλνπ) 

 Γξαθή (θεηκέλνπ) 
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Βι. ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ θψδηθα απηφ ακέζσο παξαθάησ. 
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Οη πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αζθήζεσλ πνπ 

ζπλαπνηέιεζαλ ην ζρεηηθφ, κε ηε κέηξεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ, γξαπηφ 

θξηηήξην-ζεκαηνιφγην ζπλνδεχνληαη απφ ηα αθφινπζα δηεπθξηληζηηθά ζεκεία: 

 Κάζε άζθεζε ζπληζηά, γηα εξεπλεηηθνχο θαη κφλν ιφγνπο, ηειηθφ ζπγγξαθηθφ 

πξντφλ ην νπνίν θαη δελ κπνξεί λα ππνζηεί νπνηαδήπνηε βειηησηηθή 

παξέκβαζε απφ ηνλ εμεηαδφκελν, κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ, 

γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο, ρξφλνπ. 

 Σν ζχλνιν ησλ «νδεγηψλ εμεηαζηή» (ή «πξσηφθνιιν»)
116

 πξνζθέξεηαη κε 

«νπδέηεξν» ηξφπν θαη «αληηθεηκελνπνηείηαη» ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. 

 Ο «αλαιπηηθφο θψδηθαο βαζκνιφγεζεο» ησλ ηξηψλ αζθήζεσλ-θεηκέλσλ είλαη 

εληαίνο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία έθαζηεο 

κέηξεζεο, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε. 

Ο ηύπνο βαζκνιόγεζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ αζθήζεσλ απνηέιεζε θαίξην 

αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ ηφζν θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπο φζν θαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ρξήζεο ηνπο. Ζ κειέηε ησλ «δεκνθηιέζηεξσλ ή 

ζπλεζέζηεξσλ ηχπσλ βαζκνιφγεζεο» γξαπηνχ ιφγνπ ήηαλ φρη κφλν απαξαίηεηε 

αιιά θαη ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθή, πξνο ην ζθνπφ ηεο δηακφξθσζεο ελφο «εληαίνπ 

θψδηθα βαζκνιφγεζεο», θαηάιιεινπ γηα ηηο ελ ιφγσ αζθήζεηο.  

Βαζηθά ζηνηρεία απφ ηε κειέηε απηή, πνπ ιφγσ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο ήηαλ εζηηαζκέλε ζηελ άκεζε αμηνιόγεζε επηπέδνπ ηάμεο [απέθιεηε, 

δειαδή, ηελ έκκεζε (κέζσ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ή ζπκπιήξσζεο θελψλ) 

αμηνιφγεζε, ηελ επξχηεξεο θιίκαθα αμηνιφγεζε, ηελ αμηνιφγεζε ηχπνπ 

«θάθεινο/πνξηνθφιην» θηι.)], θξίλεηαη ζθφπηκν λα απνηειέζνπλ ιεηηνπξγηθφ κέξνο 

ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε άκεζε αμηνιφγεζε επηπέδνπ 

ηάμεο, παξά ηελ πξνβιεκαηηθή, γχξσ απφ δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, 

θχζε ηεο (βι. ελδεηθηηθά Camp, 1993
.
 Cherry & Meyer, 1993

. 
Grabe & Kaplan, 1996

. 

Williamson, 1993
. 
White, 1993) κπνξεί λα απνηειέζεη κία επαξθή βάζε ζπζρέηηζεο 
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Βι. «Πξσηόθνιιν νδεγηώλ εμεηαζηή (πξνο ηνλ εμεηαδόκελν)» ζηελ επφκελε ππνελφηεηα, ην νπνίν, 

φπσο είλαη επηκεξηζκέλν ζηα ππφ εμέηαζε ππνεπίπεδα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

«νδεγίεο εμεηαζηή» γηα ηηο αζθήζεηο δφκεζεο/παξαγσγήο (γξαπηνχ) ιφγνπ.  
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ελφο ζπγγξαθηθνχ πξντφληνο θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ δειψλνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ην 

πξντφλ απηφ επηδφζεηο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε άκεζε αμηνιφγεζε απνηέιεζε, εθ ησλ πξαγκάησλ, ηε κνξθή 

αμηνιόγεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αζθήζεσλ, ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα απνθαζηζηεί πνηνο ηύπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηιεγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, εμππεξεηψληαο απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σν «πεδίν επηινγψλ» πεξηιάκβαλε ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο 

ηχπνπο: α) ηελ νιηζηηθή βαζκνιφγεζε, β) ηελ αλαιπηηθή βαζκνιφγεζε θαη γ) ηε 

βαζκνιφγεζε πξσηαξρηθνχ ή δηαθξηηνχ γλσξίζκαηνο (βι. ελδεηθηηθά Cherry & 

Meyer, 1993
. 

Davies, Brown, Elder, Hill, Lumley & McNamara, 1999
. 

Faigley, 

Cherry, Jolliffe & Skinner, 1985
. 
Grabe & Kaplan, 1996

.
 Kroll, 1998

. 
Perkins, 1983

. 

Shohamy, Gordon & Kraemer, 1992
. 
White, 1993).

 

Ζ νιηζηηθή βαζκνιόγεζε είλαη ν πιένλ ζπρλφρξεζηνο ηχπνο βαζκνιφγεζεο. 

Μέζσ ηνπ ηχπνπ απηνχ, έλα θείκελν βαζκνινγείηαη κε έλαλ νιηθφ βαζκφ, ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη ηε γεληθή ή «ζαξσηηθή» (θαη ππνθεηκεληθή) εληχπσζε ηνπ 

βαζκνινγεηή. Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη βάζεη κίαο πξνθαζνξηζκέλεο θιίκαθαο, πνπ 

ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ δηεπθξηληζηηθέο ζεκεηψζεηο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νιηζηηθή 

βαζκνιφγεζε έρεη κεησκέλε δηακνξθσηηθή αιιά θαη δηαγλσζηηθή αμία, αθνχ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη, θαηά θάπνην ηξφπν, αφξηζηεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 

θαηεχζπλζε, ζηφρεπζε ή πξνζαλαηνιηζκφ.  

 Ζ αλαιπηηθή βαζκνιόγεζε παξαπέκπεη ζηνλ ηχπν βαζκνιφγεζεο ν νπνίνο 

αλαιχεη έλα θείκελν ζε επηκέξνπο πηπρέο, φπσο είλαη ε νξγάλσζε, ε δνκή, ε 

νξζνγξαθία θηι., θαη ην βαζκνινγεί κε αληίζηνηρα θξηηήξηα πνπ: α) αλαθέξνληαη ζην 

«θαιφ πνηνηηθφ γξάςηκν» θαη β) είλαη δηαβαζκηζκέλα ζε επίπεδα ιφγνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, βαζίδεηαη ζε θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο θαη δηαβάζκηζεο θξηηεξίσλ πνπ 

επηδηψθνπλ λα πιεξνθνξήζνπλ, επνηθνδνκεηηθά θαη κε ζαθήλεηα, γηα ην γεληθφηεξν 

επίπεδν («αμία») ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. 

Ζ βαζκνιόγεζε πξσηαξρηθνύ/δηαθξηηνύ γλσξίζκαηνο απνηειεί ηνλ ηχπν 

βαζκνιφγεζεο πνπ ζπλαξηάηαη κε έλα «ζρέδην ή ζρήκα», ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην βαζκνινγνχκελν «ζπγγξαθηθφ θαζήθνλ». Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

νδεγεί ζηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ελφο θεηκέλνπ κέζσ ελφο νιηθνύ βαζκνχ πνπ 
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αληηπξνζσπεχεη ην πξσηαξρηθφ/δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαζήθνληνο απηνχ (θαη 

ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ην είδνο θεηκέλνπ ή ην ζέκα ηνπ ή ηα «κεραληθά ζηνηρεία» 

ηνπ θ.ν.θ.)
117

. 

Οη παξαπάλσ ηχπνη βαζκνιφγεζεο: α) δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ 

ηξφπν θαη ην είδνο πιεξνθφξεζεο ην νπνίν παξέρνπλ γηα έλα θείκελν ή κία 

ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ή γηα ην επίπεδν ηνπ «ζπγγξάθεηλ» θαη β) ππφθεηληαη ζε 

δεδνκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, θαηά πεξίπησζε, ην 

βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπο (θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο νιηζηηθήο θαη 

ηεο αλαιπηηθήο βαζκνιφγεζεο) ή/θαη κεηψλνπλ ηηο πξννπηηθέο πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ηνπο (φπσο ζπκβαίλεη κε ηε βαζκνιφγεζε πξσηαξρηθνχ/δηαθξηηνχ γλσξίζκαηνο). Σα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ βαζκνιφγεζεο είλαη 

γλσζηά θαη ελαπφθεηηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ φπνηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ λα επηιέμεη ηνλ ηχπν πνπ ζεσξείηαη «θαη’ νηθνλνκία» ζπκβαηφο 

κε ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ή ηεο έξεπλαο
118

.  

Όζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, γηα ηελ αμηνιφγεζε / βαζκνιφγεζε 

ησλ επηθνηλσληαθψλ αζθήζεσλ επηιέρζεθε λα πηνζεηεζεί, κεηά απφ κεξηθή 

αλαπξνζαξκνγή, ην «ζρήκα βαζκνιφγεζεο» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ «επξείαο 

θιίκαθαο έξεπλα ζε ζρέζε κε ηε γξαπηή έθζεζε», απφ ηνπο Gorman, Purves & 

                                                 

117
Παξάιιεια κε ηε βαζκνιφγεζε ηνπ πξσηαξρηθνχ γλσξίζκαηνο έρεη αλαπηπρζεί έλαο παξεκθεξήο 

ηχπνο, ε βαζκνιφγεζε πνιιαπιψλ γλσξηζκάησλ («multiple trait scoring»). Οη δχν ηχπνη 

βαζκνιφγεζεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη πξνβαίλνπλ ζε βαζκνιφγεζε ελφο θεηκέλνπ, βάζεη ελφο 

«ζρήκαηνο», ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκνινγνχκελν «ζπγγξαθηθφ θαζήθνλ». Ο 

δεχηεξνο ηχπνο βαζκνιφγεζεο, φκσο, απνηηκά πνζνηηθά φρη έλα αιιά πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπγγξαθηθνχ θαζήθνληνο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «κεραληθήο δηάζηαζεο» ηνπ θεηκέλνπ, 

παξέρνληαο επθαηξίεο γηα δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο. Παξαιιαγή ησλ δχν ηχπσλ βαζκνιφγεζεο 

(πξσηαξρηθνχ γλσξίζκαηνο θαη πνιιαπιψλ γλσξηζκάησλ) απνηειεί ν ηχπνο βαζκνιφγεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη σο «αμηνιφγεζε επίδνζεο» («performance assessment»), ν νπνίνο θαη απνζθνπεί ζηελ 

πνζνηηθή απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηήξεζεο θαη πιήξσζεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ δεδνκέλν 

θεηκεληθφ ηχπν, αληί ζηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο γεληθήο ζπγγξαθηθήο επίδνζεο. Δξγαιείν ηεο 

απνηίκεζεο απηήο είλαη κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα 

δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο, φπσο θαη γηα ζθνπνχο θαηάηαμεο.  

118
΄Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε (ή κε ηε βαζκνιφγεζε, ζηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε) κίαο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία, κε παξαδνζηαθέο 

κνξθέο θαη ηχπνπο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο, αληίζηνηρα [βι. Camp, 1993
.
 Kroll, 1998

.
 Nevo, 

1995
.
 Williamson, 1993, βι. θαη Υαλησηάθεο (1999)], είλαη ππαξθηά αιιά εθηφο ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Μία απιή εκβάζπλζε ζην ζέκα δειψλεη εγγελείο αδπλακίεο, φπσο είλαη ηα 

ζθάικαηα αλαθνξάο, ε επίδξαζε ηεο άισ («balo-effect»), ε επίδξαζε ηεο επηείθεηαο («leniency-

effect»), ε πιάλε ηεο εγγχηεηαο («proximity errνr»), ε ηάζε ηεο πξνζθφιιεζεο («perseveration 

tendency»), ηα ιάζε θνηλσληθήο αληίιεςεο («social perception»), ε επίδξαζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ 

Ππγκαιίσλνο («PygmaIion-effect») θ.ά., πνπ δελ είλαη ηνπ παξφληνο λα ζπδεηεζνχλ. 
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Degenhart (1988), έηζη ψζηε ν φπνηνο αμηνινγεηήο / βαζκνινγεηήο λα είλαη ζε ζέζε: 

α) λα απνηηκήζεη πνζνηηθά ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο θάζε άζθεζεο-θεηκέλνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη, «θαηά νκάδεο», ηφζν κε ηε δνκή φζν θαη κε ην κήλπκα ηεο γξαπηήο 

παξαγσγήο, β) λα αξρίζεη ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε θάζε άζθεζεο-θεηκέλνπ κε έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ (κε αλαζηξέςηκν) βαζκφ πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηε γεληθή 

εληχπσζε ηνπ, ζε ζρέζε κε απηή θαη γ) λα βαζκνινγήζεη κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη, εθ ησλ πξνηέξσλ, ε αμηνπηζηία ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ είηε αλαθνξηθά 

κε ηηο βαζκνινγίεο ηπρφλ άιισλ βαζκνινγεηψλ είηε σο πξνο ηηο δηθέο ηνπ 

βαζκνινγίεο πνπ δίλνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα
119

. Γεληθά 

κηιψληαο, θαίλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα επηηξέπεη ζην βαζκνινγεηή λα 

εζηηάδεη παξάιιεια ζηε κεραληθή αιιά θαη ζηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ηνπ 

ζπγγξαθηθνχ πξντφληνο θαη λα πξνβαίλεη ζε ρξήζηκεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

βαζκνινγνχκελεο πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ (γξαπηνχ ιφγνπ). 

Αλαιπηηθφηεξα, ην «ζρήκα βαζκνιφγεζεο» πνπ θξίζεθε σο ην πιένλ 

θαηάιιειν: α) είλαη ζχλζεην, κε θπξίαξρν ηνλ αλαιπηηθφ ηχπν βαζκνιφγεζεο, φπνπ 

πεξηιακβάλεηαη, θαηά θάπνην ηξφπν, θαη ν νιηζηηθφο ηχπνο βαζκνιφγεζεο)
120

, β) 
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 Ζ αμηνπηζηία ησλ βαζκνινγήζεσλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο βαζκνινγεηέο θαη ν βαζκφο 

ζπζρέηηζεο ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο, εηδηθφηεξα, πξνθάιεζε, θαηά θαηξνχο, πνηθηιία πξνβιεκαηηζκψλ 

(βι. ελδεηθηηθά Breland, 1983
.
 Cherry & Meyer, 1993

. 
Gresham, MacMillan & Bocian, 1997

. 
Shohamy, 

Gordon & Kraemer, 1992). Σν ζέκα απηφ έρεη ζπλδεζεί κε: α) ηελ επαγγεικαηηθή ζέζε (έθαζηνπ) 

βαζκνινγεηή («professional background»), ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ην «πνχ, πψο, πφζν» (απηφο) 

εζηηάδεη ζε έλα γξαπηφ ελ ψξα βαζκνιφγεζεο, β) ηελ εηδηθή εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε (έθαζηνπ) 

βαζκνινγεηή («training»), ε νπνία επηδξά αλάινγα ζηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

γξαπηνχ θαη γ) ηελ θιίκαθα (εξγαιείν) βαζκνιφγεζεο («rating scale») (θαη ησλ δεδνκέλσλ (ή κε) 

θξηηεξίσλ ηεο,), ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ (έθαζηνο) βαζκνινγεηήο δχλαηαη λα αληηδξάζεη 

θαηά ηε βαζκνιφγεζε ελφο γξαπηνχ. Γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ βαζκνινγήζεσλ ζηηο επηθνηλσληαθέο (κε 

αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, δειαδή) αζθήζεηο ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο γισζζηθήο επάξθεηαο, βι. θαη 

εηδηθή απηφλνκε ππνελφηεηα, ζην παξφλ θεθάιαην, πνπ αζρνιείηαη κε «δεηήκαηα αμηνπηζηίαο ηεο 

έξεπλαο». 

120
Σν ζρήκα βαζκνιφγεζεο ησλ Gorman, Purves & Degenhart ήηαλ ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ, ηε ζηηγκή 

θαηά ηελ νπνία ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αληηκεησπίδεη κε θξηηηθή δηάζεζε ηελ επηινγή ηεο αλαιπηηθήο 

ή ηεο νιηζηηθήο βαζκνιφγεζεο. πγθξηηηθέο κειέηεο αλάκεζα ζηνπο δχν ηχπνπο βαζκνιφγεζεο, φπσο 

ησλ Bachman & Palmer (1996), Bachman (2002) θαη Weigle (2002) [βι. επίζεο Πεγέο: Center for 

Advanced Research on Language Acquisition (2001)]: 

 ηίζεληαη ζαθψο ππέξ ηεο αλαιπηηθήο βαζκνιφγεζεο («several items evaluation») έλαληη ηεο 

νιηζηηθήο βαζκνιφγεζεο («one item evaluation»), παξά ηε πξαθηηθφηεηα ηεο ηειεπηαίαο, θαη 

απηφ γηαηί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία κίαο βαζκνιφγεζεο, εηδηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, 

ηίζεληαη ππεξάλσ νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνηεξαηφηεηαο. 

 πξνηείλνπλ, θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο: α) πνιιαπιέο πηπρέο γηα βαζκνιφγεζε θαη πνιιαπιή 

βαζκνιφγεζε («multiple rating items» θαη «multiple raters», αληίζηνηρα) θαη β) κία πηπρή 

βαζκνιφγεζεο θαη πνιιαπιή βαζκνιφγεζε («one overall evaluation item» θαη «multiple 
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ππνζηεξίδεηαη απφ ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο δηφξζσζεο ή βαζκνιφγεζεο ή θξίζεο 

(«method of multiple raters or assessors or juries») [βι. ζρεηηθά Gorman, Purves & 

Degenhart (1988) θαη Davies, Brown, Elder, Hill, Lumley & McNamara (1999), βι. 

επίζεο Καζζσηάθεο (1997
α
, ζ. 105-109) θαη Καςάιεο (2000, ζ. 462-471)] θαη γ) 

θαιχπηεη, κέζσ ηεο «θπξίαξρεο» αλαιπηηθήο βαζκνιφγεζεο, πηπρέο ηφζν δφκεζεο 

(ιφγνπ) φζν θαη παξαγσγήο ή ζπλ-γξαθήο (θεηκέλνπ) [Gorman, Purves & Degenhart 

(1988, ζ. 43-44)]. 

                                                                                                                                            
raters», αληίζηνηρα) θαη, εθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, πνιιαπιέο πηπρέο γηα βαζκνιφγεζε θαη 

έλα βαζκνινγεηή («multiple rating items» θαη «one rater», αληίζηνηρα), πξνσζψληαο θαη ηνπο 

δχν ηχπνπο βαζκνιφγεζεο, κέζσ ηεο θάιπςεο εγγελψλ αδπλακηψλ ηνπο, θπξίσο ηεο νιηζηηθήο.  

 ππνζηεξίδνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ βαζκνινγήζεσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην ππνθείκελν κίαο 

έξεπλαο είλαη αλάινγνο κε ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπο (κεγάινο αξηζκφο βαζκνινγήζεσλ = 

πςειφο βαζκφο αμηνπηζηίαο), δεδνκέλνπ φηη ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ θαη θαηαζθεπήο ηεο 

γξαπηήο δνθηκαζίαο έρεη δηαζθαιηζηεί, πξηλ αθφκα ειερζεί ζηαηηζηηθά ε αμηνπηζηία ηεο (βι. θαη 

Nakamura, 2002). 

 Τπάξρεη, βέβαηα, θαη είλαη ζεβαζηή, ε άπνςε φηη ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία δελ εμαξηψληαη απφ 

ηνλ ηχπν βαζκνιφγεζεο αιιά απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα νδεγεί ζε 

έγθπξα θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα [βι.ελδεηθηηθά Moskal (2000) θαη Moskal & Leydens (2000). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία επηθξαηεί ε ίδηα άπνςε, πξνεξρφκελε απφ πεγέο φπσο είλαη νη εηδηθνί ζε 

ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, αμηνιφγεζεο θαη ζηαηηζηηθήο αιιά θαη επηζηήκνλεο ηεο 

γισζζνδηδαθηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν Καζζσηάθεο, σο εθπξφζσπνο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο (ησλ 

εηδηθώλ), αλαθέξεηαη ζηε «κέζνδν ηεο νιηθήο εθηηκήζεσο ή γεληθήο εληππψζεσο» θαη ζηελ 

«αλαιπηηθή κέζνδν δηνξζψζεσο» ηελ νπνία θαη ζεσξεί φηη είλαη ε θαιχηεξε απφ ηηο γλσζηέο κεζφδνπο 

δηφξζσζεο γξαπηψλ ηχπνπ δνθηκίνπ (1997
β
, ζ. 246-247). Παξάιιεια, ζπζηήλεη ηε «κέζνδν ηεο 

πνιιαπιήο δηνξζψζεσο», σο ην πην δηαδεδνκέλν κέζν αχμεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ θάζε γξαπηνχ (1997
β
, ζ. 106). Βέβαηα, 

δηεπθξηλίδεη φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηνξζσηψλ απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

βαζκνιφγεζεο, ρσξίο λα εμαθαλίδεη ηειείσο ηηο δηαθνξέο (απνθιίζεηο) κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ, κε 

ηηο νπνίεο πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηνξζσηέο απνηηκνχλ πνζνηηθά ηηο επηκέξνπο πηπρέο ελφο γξαπηνχ (ή, 

ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, κίαο «γξαπηήο έθζεζεο»). Ζ Αδαιφγινπ (1993, 1996, 1999
α
, 1999

β
, 

2000, 2004), εθπξνζσπψληαο ηε δεχηεξε θαηεγνξία (ησλ γισζζνδηδαθηηθώλ) νξηνζεηεί, θαηαξρήλ, ηελ 

έλλνηα «αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο» θαη επεμεγεί φηη πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα 

αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (ηεο γξακκαηηθήο γλώζεο ή γλψζεο ησλ 

κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηεο θνηλσληνγισζζηθήο γλώζεο ή γλψζεο ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

θαλφλσλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο επηθνηλσλίαο θα ηεο ηθαλόηεηαο κεηαηξνπήο ζε πξάμε ησλ παξαπάλσ 

κνξθώλ ηεο γλώζεο). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο ζεσξεί φηη ε έρνπζα επηθνηλσληαθή 

δηάζηαζε «γξαπηή έθθξαζε ή έθζεζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε» ζπληζηά ην «εγθπξφηεξν γισζζηθφ 

ηεζη» θαη ηνπνζείηαη ππέξ ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ βαζκνιφγεζήο ηεο, κε κία ζεηξά ζρεηηθψλ 

επηρεηξεκάησλ, αλάκεζα ζηα νπνία δηαθξίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ βαζκνινγεηή λα δίλεη «μερσξηζηέο 

πιεξνθνξίεο γηα θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν ίδηνο, π.ρ. ‘ζχληαμε’, ‘ιεμηιφγην’, ‘πεξηερφκελν’, 

‘χθνο’, ‘απνηειεζκαηηθφηεηα’ θηι.» (Αδαιφγινπ, 2004). Tέινο, ζεκαληηθή είλαη ε «πξνβιεκαηηθή ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ» πνπ αλαπηχζζεη ν Μαηζαγγνχξαο (2001, ζ. 285-294), ζε ζρέζε κε 

ηνπο ηνκείο, ηηο κνξθέο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπ. Ο Μαηζαγγνχξαο, ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεη 

ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ ηξηψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο (θαη ηχπσλ βαζκνιφγεζεο), δίλνληαο ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ αλαιπηηθή κνξθή, ρσξίο, σζηφζν, λα θαηαξγεί ηελ νιηζηηθή. Βι. επίζεο ζρεηηθά 

Υαξαιακπάθεο (1999). 
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Ζ φιε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ «αλάιπζε ησλ 

βαζκνινγνχκελσλ πηπρψλ». Δπηπιένλ πξνυπνζέηεη: α) ηνλ θαζνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη β) ηε δηαβάζκηζε ησλ επηπέδσλ ιφγνπ, γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο θιίκαθαο βαζκνιφγεζεο («rating/scoring scale»). Ο 

ζπλδπαζκφο θξηηεξίσλ γηα βαζκνιφγεζε θαη ε θιίκαθα βαζκνιφγεζήο ηνπο 

θαηαιήγεη ζε έλαλ «εληαίν θψδηθα βαζκνιφγεζεο» («rubric»)
121

, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν 

θάζε βαζκνινγεηήο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηη ζα βαζκνινγήζεη (θξηηήξηα), πψο 

θαη πφζν (θιίκαθα βαζκνιφγεζεο). Γεδνκέλνπ φηη κία δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο 

απνζθνπεί ζην λα εμεηάζεη ζε πνην βαζκφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα έρνπλ πξνζεγγηζηεί 

απνηειεζκαηηθά, ε αλαιπηηθή θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ («scoring rubric») 

ζπληζηά, ίζσο, ην θαηαιιειφηεξν γηα ην ζθνπφ απηφ εξγαιείν [ή, θαηά άιινπο, ηελ 

θαηαιιειφηεξε κέζνδν ή ηερληθή, βι. ζρεηηθά Brookhart (1999]. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ν πξν-ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ θψδηθα 

ζεσξήζεθε θξίζηκνο, ιφγσ ηνπ ξφινπ πνπ ζα κπνξνχζε θαη έπξεπε λα δηαδξακαηίζεη, 

φζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξαπηνχ θξηηεξίνπ-ζεκαηνινγίνπ 

γηα αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο (ή θεηκεληθήο αθξηβέζηεξα) ηθαλφηεηαο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αλαιπηηθφο θψδηθαο βαζκνιφγεζεο πξνζρεδηάζηεθε κεηά απφ ηνλ 

θαηαξηηζκφ ηνπ πίλαθα πξνδηαγξαθψλ ησλ αζθήζεσλ (βι. Πίλαθα 21), κε βάζε ηνλ 

νπνίν πξνζδηνξίζηεθε ιεπηνκεξψο ην ζπγγξαθηθφ πξντφλ πνπ αλακελφηαλ λα 

πξνθχςεη «ζην ηέινο». πγθεθξηκέλα, θαη ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο 

                                                 
121

Ο αγγιηθφο φξνο «rubric» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα, ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξεηηθφ, απφ ην παξαπάλσ, 

γισζζηθφ ζπγθείκελν ηεο δηαηξηβήο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν θεθάιαην (βι. Τπνθεθάιαην 2.8), 

γηα λα απνδνζεί ε απζεληηθή κνξθή αμηνιφγεζεο «θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ». ην παξφλ 

ζπγθείκελν ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάιη γηα κία ζρεηηθή, κε ηελ αμηνιφγεζε, έλλνηα: ηνλ 

«νδεγφ ή θψδηθα βαζκνιφγεζεο» («rating/scoring guide or code»), o νπνίνο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζην δηδάζθνληα ή ζηνλ φπνην βαζκνινγεηή (βι. Brookhart, 1999
.
 Moskal 2000

. 

Moskal & Leydens, 2000). Έλαο ηέηνηνο «αλαιπηηθφο νδεγφο» γξαπηνχ ιφγνπ απνηειείηαη, ζχκθσλα 

θαη κε ην θπξίσο θείκελν, απφ: α) «εμσηεξηθνχο» δείθηεο ή θξηηήξηα, β) ηα επίπεδα ιφγνπ θαη γ) ηελ 

θιίκαθα βαζκνιφγεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη, εμ νξηζκνχ, αλαιπκέλνο ζε πηπρέο (ή θαηεγνξίεο) 

θξηηεξίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επίπεδα ιφγνπ, ηα νπνία θαη απνηηκψληαη ζπλαξηήζεη ηεο θιίκαθαο 

βαζκνιφγεζεο. Ο ζρεδηαζκφο ελφο αλαιπηηθνχ θψδηθα βαζκνιφγεζεο γξαπηήο εξγαζίαο ή γξαπηνχ 

ιφγνπ, γεληθφηεξα, απνηειεί επζχλε ελφο εηδηθνχ θέληξνπ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, αμηνιφγεζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έξεπλεο ή «δνθηκαζίεο» επξχηεξεο θιίκαθαο («large-scale writing 

performance tests»). ηελ πεξίπησζε, φκσο, εξεπλψλ ή δνθηκαζηψλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο, φπσο θαη ε 

παξνχζα έξεπλα, ν ζρεδηαζκφο κπνξεί λα είλαη έξγν ηνπ ππεπζχλνπ ή ζπληνληζηή ηεο έξεπλαο ή/θαη 

ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηή, θπξίσο ησλ βαζκνινγεηψλ ησλ γξαπηψλ αζθήζεσλ (θεηκέλσλ), είηε σο 

εηδηθψλ είηε σο εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Βι ελδεηθηηθά ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, φπσο: Arter, 2000
.
 Huot, 1990

.
 Johnson, Penny & Gordon, 2000

.
 Leydens & Thompson, 

1997
. 
Moon & Hughes, 2002

. 
Moskal, 2000

. 
Welch, 2006

. 
Wiggins, 1998. 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο πξαθηηθφηεηαο θαη ηεο επηζηεκνληθφηεηαο, αθνινπζήζεθαλ ηα 

εμήο ζηάδηα: 

 ηάδην 1: Δπηινγή (θαη νλνκαηνπνίεζε/θαηεγνξηνπνίεζε) ησλ βαζηθώλ πηπρώλ 

(«rating items») θαη ησλ βαζηθώλ θξηηεξίσλ («rating key criteria») 
βαζκνιόγεζεο 

Γηα λα ππάξρεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ησλ εμεηαδνκέλσλ: α) ν ζπλδπαζκφο κήλπκα-δνκή, β) ην 

κήλπκα θαη γ) ε δνκή
122

 ηνπ «δεηνχκελνπ θεηκέλνπ» απνηέιεζαλ ηηο ηξεηο βαζηθέο 

πηπρέο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ θψδηθα. Ωο βαζηθά θξηηήξηα νξίζηεθαλ θαη 

νκαδνπνηήζεθαλ, αλά πηπρέο, ηα αθφινπζα: 

                                                 
122

Ζ πξφηαμε ηνπ φξνπ «κήλπκα» έλαληη ηνπ φξνπ «δνκή» ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν (γξαπηφ θξηηήξην-ζεκαηνιφγην) έρεη ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ επηθνηλσληαθή-

θεηκεληθή ηθαλφηεηα, σο κία απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, θαη λα κεηξήζεη 

επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο. Ζ ρξήζε, επίζεο, ησλ φξσλ απηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο «ηαθηηθήο» πνπ 

πξναλαγγέιζεθε απφ ην πξψην θεθάιαην φηη, δειαδή, ε αμηνιόγεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαιχπηεη ηφζν ηελ 

ηθαλφηεηα δφκεζεο ιφγνπ φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο θεηκέλνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ φξσλ «δφκεζε ιφγνπ» θαη «παξαγσγή θεηκέλνπ», πνπ παξαηεξείηαη ζηελ παξνχζα 

ππνελφηεηα, είλαη ζθφπηκε θαη ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ πξνζπάζεηα αληηζηνίρηζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κέηξεζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

νξηζκνχ ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Βάζεη, επνκέλσο, ηεο 

δηεπθξίληζεο απηήο, ε δηάθξηζε ησλ δεδνκέλσλ φξσλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε («ζπγθείκελν»), 

π.ρ. ζηελ αλάπηπμε ησλ ρεδίσλ Δξγαζίαο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, δελ έρεη θακία πξφζζεηε 

αμία. 

 
123

Σα θξηηήξηα απηά πνηθίιινπλ απφ έξεπλα ζε έξεπλα, ρσξίο σζηφζν λα δηαθνξνπνηείηαη ν ξφινο ηνλ 

νπνίν θαινχληαη λα επηηειέζνπλ, ν νπνίνο είλαη εζηηαζκέλνο ζην «θαιφ ή πνηνηηθφ γξάςηκν», γεληθά, 

θαη ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ «ζπγγξαθέα», εηδηθφηεξα. Οη Gorman, Purves & Degenhart 

(1988, ζ. 49), γηα παξάδεηγκα, ζηε δηθή ηνπο έξεπλα θαζφξηζαλ, εθηφο απφ ην αλεμάξηεην θξηηήξην 

«γεληθή εληχπσζε», άιια έμη (6) θξηηήξηα, σο εμήο: πνηφηεηα θαη ζθνπφο πεξηερνκέλνπ («quality and 

scope of content»), νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ («organization and presentation of 

content»), ζηηι (χθνο) θαη ηφλνο («style and tone»), ιεμηινγηθά θαη γξακκαηηθά ζηνηρεία («lexical and 

grammatical features»), νξζνγξαθηθέο ζπκβάζεηο («spelling and orhrographic conventions»), γξαθή 

θαη θαζαξφηεηα (γξαπηνχ) («handwriting and neatness»), αληίδξαζε βαζκνινγεηή («response of 

rater»). H Αδαιφγινπ (2004), απφ ην δηθφ καο παηδαγσγηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ρψξν, βαζίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο γξαπηήο (επηθνηλσληαθήο) έθθξαζεο (εληφο ηάμεο θαη αλάκεζα ζε δηδάζθνληα θαη 

δηδαζθνκέλνπο) ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: oξζνγξαθία, ζηίμε, ζχληαμε, ιεμηιφγην, νξγάλσζε, 

πεξηερφκελν, θαηαιιειφηεηα χθνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (θεηκέλνπ). Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη νη 

φπνηεο δηαθνξέο ζηηο πνηθίιεο δηαηππψζεηο ή αλαιχζεηο θξηηεξίσλ είλαη επηθαλεηαθέο, ελψ νπζηαζηηθέο 

είλαη νη νκνηφηεηέο ηνπο σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε θξηηεξίσλ πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο γισζζηθήο ρξήζεο 

(π.ρ. πεξηερφκελν, χθνο,) φζν θαη ηεο γισζζηθήο δνκήο (π.ρ. γξακκαηηθή, νξζνγξαθία).  

 

Πηπρέο Κξηηήξηα
123

 

1. Μήλπκα-Γνκή  Γεληθή εληχπσζε (γηα ην θείκελν σο ιόγν) 

2. Μήλπκα  Πεξηερφκελν (ιόγνπ) 

 Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ 

(ιόγνπ) 
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Η πξώηε πηπρή (κήλπκα-δνκή) πεξηιακβάλεη ην θξηηήξην «γεληθή εληχπσζε 

(γηα ην θείκελν σο ιόγν)». Σν θξηηήξην απηφ επηηξέπεη ζην βαζκνινγεηή/ζηηο 

βαζκνινγήηξηεο
124

 λα εζηηάζνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίδξαζε έλαληη θάζε 

άζθεζεο θαη ηνπ «ζπγγξαθέα ηεο», δηακνξθψλνληαο κία γεληθή εληχπσζε γηα ην 

ιφγν ή ηε δφκεζε ιφγνπ («discourse structuration»), ην θείκελν ή ηελ παξαγσγή 

θεηκέλνπ («text production») θαη, εληέιεη, γηα ην θείκελν σο ιφγν («text as a 

discourse»), ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηελ επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή, φπσο θαη 

ηε γισζζηθή άπνςή ηνπ (δφκεζε-κήλπκα ιφγνπ θαη παξαγσγή-δνκή θεηκέλνπ, 

αληίζηνηρα). Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, δειαδή, πξνζθέξεη ηε κνλαδηθή επθαηξία ή 

δπλαηφηεηα ζην πξφζσπν πνπ βαζκνινγεί, αθνχ δελ ηνπ επηηξέπεη λα επαλέιζεη θαη 

λα αλαζεσξήζεη ηε βαζκνινγία ηνπ, λα πξνβεί ζε κία ππνθεηκεληθή βαζκνιφγεζε 

θάζε άζθεζεο-θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο νιηζηηθά ππφςε ηα έμη [6 (3+3)] θξηηήξηα 

κελχκαηνο θαη δνκήο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα ηα «επη-ζεσξήζεη», ππφ κία 

φζν γίλεηαη αληηθεηκεληθφηεξε νπηηθή. 

Ζ δεχηεξε πηπρή (κήλπκα) πεξηιακβάλεη ηξία θξηηήξηα δφκεζεο ιφγνπ: α) ην 

«πεξηερφκελν (ιόγνπ)», β) ηελ «νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ (ιόγνπ)» 

θαη γ) ην «χθνο (ιόγνπ)». Σα θξηηήξηα απηά, ππνθείκελα ζηελ επξχηεξε ινγηθή ηνπ 

εληαίνπ αλαιπηηθνχ θψδηθα βαζκνιφγεζεο, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο, φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία θαη ην θείκελν, θαη 

θαηεπζχλνπλ πξνο ηε βαζκνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ-«ζπγγξαθέα» 

λα αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζε δεδνκέλα επηθνηλσληαθά-θεηκεληθά πιαίζηα δφκεζεο 

ιφγνπ. Γεληθφηεξα, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδνκέλνπ (ρξήζηε ηεο 

γιψζζαο) λα θαηαζθεπάδεη λνήκαηα («meaning-making ability»). 

ην θξηηήξην «πεξηερφκελν (ιόγνπ)» εγγξάθεηαη ε θαηαιιειφηεηα (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) ησλ ηδεψλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ ν εμεηαδφκελνο παξαζέηεη θαη 

αλαπηχζζεη, ζπλαξηήζεη ηνπ ζπγθείκελνπ θάζε άζθεζεο.  

                                                 
124

Οη αλαθνξέο απηνχ ηνπ ηχπνπ «θσηνγξαθίδνπλ» ηα πξφζσπα ηεο νκάδαο βαζκνινγεηψλ ησλ 

αζθήζεσλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην έξγν: «γξαπηφ θξηηήξην-ζεκαηνιφγην», γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 Ύθνο (ιόγνπ) 

3. Γνκή  Λεμηιφγην (θεηκέλνπ) 

 Γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία (θεηκέλνπ) 

 Γξαθή (θεηκέλνπ) 
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ην θξηηήξην «νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ (ιόγνπ)» 

ζπλεθηηκψληαη (απινί) ζπλνρηθνί θαη ζπλεθηηθνί ηξφπνη γισζζηθήο (κνξθηθήο) θαη 

λνεκαηηθήο (ινγηθήο) αιιεινπρίαο ή ζχλδεζεο, αληίζηνηρα, κέζσ ησλ νπνίσλ νη ηδέεο 

ή πιεξνθνξίεο νξγαλψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζαθψο (ρσξίο λα πξνθαινχλ 

ζχγρπζε). Ζ ρξήζε θεηκεληθψλ ζπλδεηηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. δηαξζξσηηθψλ ή 

κεηαβαηηθψλ ιέμεσλ), ε επαλάιεςε ή ε παξάιεηςε κίαο ιέμεο ή θξάζεο πνπ 

πξναλαθέξζεθε θαη ε αληηθαηάζηαζε κίαο ιέμεο κε αλησλπκία [π.ρ. ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ ή ηεο αφξηζηεο αλησλπκίαο θαη νπζηαζηηθνχ (= άγλσζηε 

πιεξνθνξία) απφ νξηζηηθφ άξζξν θαη νπζηαζηηθφ (= γλσζηή πιεξνθνξία), ε 

αληηθαηάζηαζε κίαο ιέμεο ή θξάζεο κε ζπλψλπκε ιέμε ή θξάζε] είλαη ελδείμεηο πνπ 

ζπζηνηρίδνληαη κε ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ [θαη ηελ εμσθεηκεληθή ζπλνρή, απφ ηε 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο (π.ρ. πξνζσπηθέο ή δεηθηηθέο 

αλησλπκίεο) κπνξεί λα παξαπέκπνπλ ζηε ζεηξά εηθφλσλ πνπ «ζπλνδεχνπλ» ην 

θείκελν]. Ζ ρξήζε θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ, χθνπο θαη πξνηαζηαθψλ δνκψλ 

ζπλππνινγίδνληαη (νιηζηηθά) σο ζπζηαηηθά ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ, γηα ηελ 

απφδνζε έθαζηεο «ζπγθεηκεληθήο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο», ρσξίο ινγηθά ράζκαηα, 

ραιαξή λνεκαηηθή ζχλδεζε, αλαθφινπζεο ή άζρεηεο κεηαμχ ηνπο ζθέςεηο (ηδέεο ή 

πιεξνθνξίεο). Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλνρήο φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπλεθηηθφηεηαο, ην πξφζσπν ην νπνίν βαζκνινγεί επηθεληξψλεηαη ζην βαζκφ πνπ ην 

θείκελν δειψλεη άκεζα ην ζθνπφ επηθνηλσλίαο θαη ηνλ απνδέθηε «ηνπ». Ζ 

παξαγξαθνπνίεζε απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ θξηηεξίνπ «νξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ».  

ην θξηηήξην «χθνο (ιόγνπ)» ειέγρεηαη ην πψο ν εμεηαδφκελνο-«ζπγγξαθέαο» 

(ρξήζηεο ηεο γιψζζαο) ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα κέζσ δηαθξηηψλ, κεηαμχ ηνπο, 

γισζζηθψλ (ιεμηθνγξακκαηηθψλ επηινγψλ) νη νπνίεο, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, 

πξέπεη λα απνηεινχλ ζπλάξηεζε ησλ ηξηψλ, επίζεο δηαθξηηψλ κεηαμχ ηνπο, 

επηθνηλσληαθψλ θαη θεηκεληθψλ πιαηζίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηζάξηζκεο αζθήζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, επηζπκεηέο ή/θαη πξνζδνθψκελεο γισζζηθέο επηινγέο είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ ζηελ πξψηε άζθεζε, ε 

ρξήζε ρηνπκνξηζηηθψλ εθθξάζεσλ ζηε δεχηεξε άζθεζε θαη ε ρξήζε πιεζπληηθνχ 

επγελείαο ζηελ ηξίηε άζθεζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ επηπέδνπ 

χθνπο, κε ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο «θαηάιιειεο γξακκαηηθήο», εληζρχεηαη απφ ηελ 

παξάιιειε αλάπηπμε ελφο πξνζσπηθνχ ζηηι (θαινχ γξαςίκαηνο). 
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Ζ ηξίηε πηπρή (δνκή) πεξηιακβάλεη ηξία θξηηήξηα παξαγσγήο θεηκέλνπ: α) ην 

ιεμηιφγην (θεηκέλνπ), β) ηε γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία (θεηκέλνπ) θαη γ) ηε γξαθή 

(θεηκέλνπ). Πξφθεηηαη γηα απιά φζν θαη ζαθή θξηηήξηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε 

γισζζηθή δνκή, ρσξίο, σζηφζν, λα είλαη απνθνκκέλα απν ηε γισζζηθή ρξήζε ή ην 

λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Δπνκέλσο, ε απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ παξνπζίαο ή απνπζίαο ηνπο 

είλαη ζεκαληηθή. Σπρφλ παξάιεηςε απνηίκεζεο ηνπ βαζκνχ απηνχ θαζηζηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο δφκεζεο/παξαγσγήο απνηειεζκαηηθνχ επηθνηλσληαθνχ 

γξαπηνχ ιφγνπ ειιηπή, αθνχ ε ζρέζε πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο πνιιψλ ζχγρξνλσλ γισζζνδηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Καη ηα ηξία 

θξηηήξηα: «ιεμηιφγην», «γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία» θαη «γξαθή», αλαθέξνληαη 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδνκέλνπ (γλψζηε ηεο γιψζζαο) λα εθθξάδεη λνήκαηα 

(«meaning-expressing ability») [ζε ζπκβαηηθή αληηδηαζηνιή κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

θαηαζθεπάδεη λνήκαηα]. Ο βαζκνινγεηήο/νη βαζκνινγεηέο, έηζη, πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαγλψλνπλ, θαη’ αληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα: α) νξζή ρξήζε 

ιέμεσλ θαη θξάζεσλ, β) νξζή γξαθή ιέμεσλ θαη θξάζεσλ, νξζή ζχληαμε θαη νξζή 

ζηίμε θαη γ) νξζή (φρη αθαηάζηαηε ή δπζαλάγλσζηε) απεηθφληζε ησλ γξαπηψλ 

ζπκβφισλ απφδνζεο ησλ ιέμεσλ. Δπνκέλσο, θαινχληαη λα θξίλνπλ, βάζεη ελφο 

ζπλφινπ «δηεπξπκέλσλ θαλνληθνηήησλ θεηκεληθήο κνξθήο», φπνπ νη απνθιίζεηο απφ 

(γλσζηνχο ζηνλ εμεηαδφκελν) γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηεο θνηλήο λενειιεληθήο 

απνηεινχλ ην θχξην αξλεηηθφ ζηνηρείν.  

Λεμηινγηθέο αζηνρίεο, αλαθξίβεηεο ή αζάθεηεο θαη ζρεηηθά ζθάικαηα, 

εθθξαζηηθή ζηαηηθφηεηα ή δπζθακςία, πνπ δειψλεηαη κε επαλαιήςεηο ησλ ίδησλ 

ιέμεσλ ή θξάζεσλ, θιπαξία ή θελνινγία, εληάζζνληαη ζην θξηηήξην «ιεμηιφγην 

(θεηκέλνπ)». Θα κπνξνχζε, άξα, λα ππνζηεξίμεη θαλείο πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην, ην νπνίν εμεηάδεη ην βαζκφ γλψζεο θαη ρεηξηζκνχ ελφο βαζηθνχ ιεμηινγίνπ, 

απνηειεί ην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο πηπρήο «κήλπκα» (δφκεζε ιφγνπ) κε ηελ, ππφ 

ζπδήηεζε, πηπρή «δνκή» (παξαγσγή θεηκέλνπ). 

Γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε, φπσο θαη ιάζε ζηίμεο, αθνξνχλ ην 

θξηηήξην «γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία (θεηκέλνπ)». Σα ιάζε απηά επηζεκαίλνληαη θαη 

βαζκνινγνχληαη, ζπλαξηήζεη κίαο «ζχλνςεο βέιηηζησλ ζεκείσλ («benchmarks») 

γξακκαηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνύ (πξώην ζρνιηθό ηξίκελν). Πξφθεηηαη 

γηα κία απνδειηίσζε, απφ ηελ εξεπλήηξηα, δειψζεσλ νη νπνίεο, κε βάζε ην 
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πεξηερφκελν ηνπ πθηζηάκελνπ ηφηε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε γιψζζα (αιιά θαη ήδε θαζνξηζκέλσλ 

εζληθψλ επηπέδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, π.ρ. ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο) πεξηγξάθνπλ ηη 

«αλακέλεηαη ή πξνζδνθάηαη λα γλσξίδεη θαη λα θάλεη» έλα παηδί ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ 

κέζνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ (δεισηηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο κνξθήο, 

αληίζηνηρα), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ (πνπ ζπληζηνχζε θαη ην 

ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο). Σν θείκελν ηεο ζχλνςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δειψζεσλ 

απηψλ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα XXII. 

Σν θξηηήξην «γξαθή (θεηκέλνπ)», ηέινο, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν (εμσηεξηθήο) 

πξαγκάησζεο» ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ. Δηδηθφηεξα αζρνιείηαη κε ηελ ηπρφλ 

πξνβιεκαηηθή πξαγκάησζε (θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ιφγνπ), εμαηηίαο ηνπ 

ηξφπνπ γξαθήο ησλ γξακκάησλ (π.ρ. αθαιαίζζεηνο ζρεδηαζκφο γξακκάησλ, 

αθαηάιιειε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηε γξακκή, κε δηαθξηηφ κέγεζνο 

θεθαιαίσλ θαη κηθξψλ) ή κεησκέλνπ βαζκνχ θαζαξφηεηαο ηνπ γξαπηνχ [π.ρ. κε 

ηήξεζε απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, κε δηαθξηηή ή δπζδηάθξηηε 

παξαγξαθνπνίεζε (χπαξμε παξαγξάθσλ), κνπληδνχξεο, ζβεζίκαηα θηι.)]. Σν 

γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη, νπζηαζηηθά, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

«ζπγγξαθέα» (εμεηαδνκέλνπ) θαη ηνπ αλαγλψζηε (βαζκνινγεηή), ν βαζκφο ηεο 

νπνίαο θξίλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δεχηεξνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε 

επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή ηθαλφηεηα ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζην 

πξψην θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, ηθαλφηεηα αλάπηπμεο κίαο θαιήο ζρέζεο αλάκεζα 

ζην πξντφλ-θείκελν θαη ην δέθηε-αλαγλψζηε, ν νπνίνο, ελ πξνθεηκέλσ, θέξεη ηελ 

επηπξφζζεηε ηδηφηεηα ηνπ αμηνινγεηή, γεληθά, θαη ηνπ βαζκνινγεηή, εηδηθφηεξα. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαδίνπ 1 πιεξψζεθε ε βαζηθή, γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ «εληαίνπ θψδηθα βαζκνιφγεζεο», ζπλζήθε αλάιπζήο ηνπ, έηζη ψζηε λα 

απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ (ή, επαθξηβέζηεξα, λα δηεπθνιχλεη ηα 

πξφζσπα πνπ είραλ ηελ επζχλε ηεο βαζκνιφγεζεο ζην λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε/εο θαηεχζπλζε/εηο).  

 ηάδην 2: Καζνξηζκόο (ιεπηνκεξώο θαη κε ζαθήλεηα) ησλ επηπέδσλ ιόγνπ 

(«standards for performance») γηα θάζε θξηηήξην θαη αλάπηπμεο ηεο 

θαηάιιειεο θιίκαθαο βαζκνιόγεζεο  
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Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπλερνύο ηεο ζρεδηαζηηθήο απηήο απφπεηξαο, 

θαζνξίζηεθαλ ηα επίπεδα θάζε θξηηεξίνπ θαη, ζπλεπψο, πεξηγξάθεθαλ κε αθξίβεηα ηα 

επηζπκεηά θαη πξνζδνθψκελα γλσξίζκαηα ή ραξαθηεξηζηηθά ιφγνπ (θαη θεηκέλνπ) ζε 

έθαζην επίπεδν. Βάζεη ησλ πξνηύπσλ ζρεδηαζκνχ ελφο αλαιπηηθνχ θψδηθα 

βαζκνιφγεζεο (βι. ελδεηθηηθά Richardson, 2001
.
 Upshur & Turner, 1995

. 
Zimmaro 

1999), αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην πξφηππν «ζχζηεκα αλαιπηηθήο 

αμηνιφγεζεο» ηεο Αδαιφγινπ (1999
α
, 1999

β
), νξίζηεθαλ πέληε επίπεδα: α) 

αξρίδνληαο απφ ην θαηψηεξν θαη θαηαιήγνληαο ζην αλψηεξν, β) απνθεχγνληαο ηε 

ρξήζε ζπγθξηηηθψλ αλάκεζα ζην δηάθνξα επίπεδα πεξηγξαθψλ θαη γ) πξνβάιινληαο 

πνηνηηθά πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία λα είλαη κνλαδηθά (λα κελ 

επαλαιακβάλνληαη) απφ επίπεδν ζε επίπεδν. Παξάιιεια, αλαπηχρζεθε ζπγθεθξηκέλε 

θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηα επίπεδα ηα νπνία νξίζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο, ε νπνία, ελλνείηαη, φηη δηαηεξήζεθε ζηαζεξή γηα φια ηα θξηηήξηα. 

Απηφ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ν βαζκφο 4 γηα ην θξηηήξην «χθνο» έρεη ηελ ίδηα 

βαξχηεηα (θαη επνκέλσο είλαη ζπγθξίζηκνο) κε ην βαζκφ 4 γηα ην θξηηήξην 

«γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία».  πγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε θιίκαθα κε κηθξφ εχξνο, 

1-5, γηαηί έηζη κεηψλεηαη ν πηζαλφο βαζκφο αζπκθσλίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

βαζκνινγήζεσλ κεηαμχ ησλ (ηξηψλ) βαζκνινγεηψλ. Ο βαζκφο επίδνζεο ηνπ 

εμεηαδνκέλνπ ζε φια ηα θξηηήξηα, βάζεη ηεο θιίκαθαο 1-5, πξνζδηνξίδεηαη ιεθηηθά κε 

ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο:  

 

 

 

 

Έηζη, ν ππφ ζπδήηεζε εληαίνο αλαιπηηθόο θώδηθαο βαζκνιόγεζεο θάιπςε φια 

ηα θξηηήξηα ηεο θεηκεληθφηεηαο (π.ρ. ζπλνρή θ.ά.) θαη είρε ηελ αθφινπζε κνξθή
125

: 

                                                 
125

Ζ ρξήζε ηνπ εληαίνπ αλαιπηηθνχ θψδηθα βαζκνιφγεζεο δελ αθχξσλε ηε ρξεζηηθή αμία ησλ 

πξνδηαγξαθψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθαλ νη ηξεηο αζθήζεηο ηνπ «γξαπηνχ θξηηεξίνπ-

Kιίκαθα βαζκνιφγεζεο 1-5* 

Βαζκφο επίδνζεο Λεθηηθφο ραξαθηεξηζκφο 

1 Απνηπρία  

2 Μέηξηα  

3 Καιά  

4 Πνιχ θαιά  

5 Άξηζηα 

*Πεξηπηψζεηο φπσο: «εθηφο ζέκαηνο γξαπηά», «γξαπηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

απνθσδηθνπνηεζνχλ ιφγσ γξαθήο», «θελφ ζηε ζέζε γξαπηνχ» δε βαζκνινγήζεθαλ. 
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Μνξθή εληαίνπ αλαιπηηθνχ θψδηθα βαζκνιφγεζεο 

Πηπρέο Κξηηήξηα Δπίπεδα 

[ην γξαπηφ ή ν ζπγγξαθέαο                    

(αλάινγα κε ην επίπεδν)] 

Βαζκφο 

1 2 3 4 5 

 

Μήλπκα-

δνκή 

Γεληθή εληχπσζε (γηα ην 

θείκελν σο ιόγν) 
 δελ πξνθαιεί θακία αληίδξαζε ζηνλ 

αλαγλώζηε 

 παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο ελδείμεηο πξνο ην 

ζθνπό ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ 

αλαγλώζηε 

 δειώλεη επίγλσζε ηεο ύπαξμεο αλαγλώζηε 

θαη επηδηώθεη λα εμαζθαιίζεη ηε ζεηηθή 

αληίδξαζή ηνπ, ηόζν σο κήλπκα όζν θαη σο 

δνκή 

 απνδίδεη δηαθξηηή έκθαζε ζην πεξηερόκελν 

θαη ηε κνξθή θαη εδξαηώλεη ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ κε ηνλ αλαγλώζηε 

 ζπλνιηθά, αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλώζηε 

 

Μήλπκα Πεξηερφκελν (ιόγνπ)  πεξηιακβάλεη ειάρηζην αξηζκό ηδεώλ ή 

πιεξνθνξηώλ,  ζπγθερπκέλσλ ή άζρεησλ κε 

ην ζέκα/πιαίζην επηθνηλσλίαο, ρσξίο 

θαζόινπ εζηίαζε ζε απηό 
 παξνπζηάδεη θελά ζηελ παξάζεζε ηδεώλ ή 

πιεξνθνξηώλ θαη αδπλαηεί λα εδξαηώζεη ηε 

ζρέζε ηόζν απηώλ όζν θαη ησλ ζρεηηθώλ 

γεγνλόησλ, κε ην ζέκα/πιαίζην επηθνηλσλίαο 
 αλαπηύζζεη κε ζρεηηθή ζαθήλεηα κεξηθέο ηδέεο 

θαη πξνζπαζεί λα πιεξνθνξήζεη, παξά ηελ 

 

                                                                                                                                            
ζεκαηνινγίνπ» γηα αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνηειεζκαηηθήο παξαγσγήο επηθνηλσληαθά 

θαηάιιεινπ ιφγνπ. Αληίζεηα, ηα δχν πεξηερόκελα [ηνπ θψδηθα θαη ηνπ πίλαθα πξνδηαγξαθψλ (βι. 

Πίλαθα 21) αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Σν κελ πεξηερφκελν ηνπ θψδηθα ζέηεη ζε ηζρχ έλα ζχζηεκα 

εληαίαο θξηηηθήο ζεψξεζεο θαη ησλ ηξηψλ γξαπηψλ αζθήζεσλ, φπσο επηβάιιεη κία φζν γίλεηαη 

αληηθεηκεληθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, ην δε πεξηερφκελν ηνπ πίλαθα πξνδηαγξαθψλ δίλεη άκεζεο 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο: «πνην είλαη ην ζέκα/πιαίζην επηθνηλσλίαο, ην νπνίν πξέπεη  λα ιεθζεί 

ππόςε ζηε βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ‘πεξηερφκελν’, κεηά από ηελ θαηάηαμή ηνπ ζην αληίζηνηρν 

επίπεδν;», «πνηεο κπνξεί λα είλαη νη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηε 

βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ‘νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ’, κεηά από ηελ θαηάηαμή ηνπ ζην 

αληίζηνηρν επίπεδν;», «πνηεο κπνξεί λα είλαη νη γισζζηθέο επηινγέο νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε 

ζηε βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ‘χθνο’, κεηά από ηελ θαηάηαμή ηνπ ζην αληίζηνηρν επίπεδν;» θ.ν.θ. Δθ 

ησλ πξαγκάησλ, ινηπφλ, ε ζρέζε θψδηθα βαζκνιφγεζεο θαη πίλαθα πξνδηαγξαθψλ ζηεξίδεηαη ζηε 

ινγηθή φηη ν πίλαθαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ιεπηνκεξέζηεξε ελεκέξσζε (ζηνλ φπνην βαζκνινγεηή), 

ζηε βάζε ηεο θηινζνθίαο πνπ δηέπεη ηνλ θψδηθα [βι. ζρεηηθά θαη Fountas (2001)]. Ζ δηεπθξίληζε απηή 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε, απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία, επηιέρζεθε ε πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ 

αζθήζεσλ-θεηκέλσλ θαη φρη ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ιφγνπ. Ζ ελαιιαθηηθή απηή επηινγή ζα επέηξεπε, 

ίζσο, ηελ πνηνηηθή εμέηαζε ηεο δπλακηθήο ηεο κεηθηήο πεξηγξαθήο ή ηεο ακηγνχο αθήγεζεο, κε ηε 

ρξήζε ζηνηρείσλ ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο [φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα 

ελλνηνινγηθά πεξηερόµελα, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε ηξνπηθόηεηα, κε ηε ρξήζε, π.ρ., δηαθόξσλ 

ξεκαηηθώλ δνκώλ βι. Ηalliday (1985
α
) ή κε βάζε ηε ραξαθηεξηζηηθή, γηα ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ, «γξακκαηηθή ηεο ηζηνξίαο» («story grammar»), φπνπ εληνπίδεηαη ην πξφβιεκα-εηζαγσγή, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο, ε δξάζε, ε αληίδξαζε, ε ιχζε θαη ην θιείζηκν [McCarthy (1991), βι. επίζεο, ηα 

θιαζηθά «αλαιπηηθά ζρήκαηα αθήγεζεο» ησλ Cooper (1977), Wilkinson (1983), Price & Takala 

(1986) θ.ά.]. Ωζηφζν, δε ζα επέηξεπε, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, λα γίλεη ε επηδησθφκελε 

εληαία («επί ίζνηο φξνηο») βαζκνιφγεζε ησλ αζθήζεσλ-θεηκέλσλ.   
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αδπλακία ηνπ λα εζηηάζεη επαξθώο, ζην 

ζέκα/πιαίζην επηθνηλσλίαο 
 δηαθξίλεηαη γηα ηε ζαθήλεηα ησλ ηδεώλ ηνπ νη 

νπνίεο, αλ θαη εζηηαζκέλεο ζην ζέκα/πιαίζην 

επηθνηλσλίαο, δελ είλαη απνιύησο 

εδξαησκέλεο, ζπλαξηήζεη ησλ γεγνλόησλ 
 είλαη πινύζην ζε ηδέεο νη νπνίεο επηηπγράλνπλ 

λα ζηεξίμνπλ πιήξσο ην ζέκα, όπσο, επίζεο,  

λα αλαδείμνπλ θαη λα πξνβάινπλ άκεζα ην 

πιαίζην επηθνηλσλίαο 

 Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ (ιόγνπ) 

 δελ παξέρεη θαλέλα ηεθκήξην γισζζηθήο θαη 

λνεκαηηθήο νξγάλσζεο ησλ ηδεώλ ή 

πιεξνθνξηώλ (ή ησλ γεγνλόησλ), είλαη ρσξίο 

παξαγξάθνπο θαη γεκάην επαλαιήςεηο ιέμεσλ 

( ή/θαη επηθαιύςεηο λνεκάησλ) 

 έρεη κεξηθέο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο, ζηνηρεηώδε, 

δειαδή, ζπλνρή, ρσξίο σζηόζν λα θηλείηαη 

γύξσ από έλαλ εκθαλή λνεκαηηθό άμνλα 

ή/θαη ρξεζηκνπνηεί ιαλζαζκέλα ή 

θαηαρξεζηηθά ηελ παξάγξαθν(ζρεδόλ ακέζσο 

κεηά από θάζε πξόηαζε) 

 δηαρεηξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ηηο δηαξζξσηηθέο 

ιεμεηο θαη ηηο παξαγξάθνπο, παξνπζηάδεη 

όκσο πξνβιήκαηα ζηελ αιιεινπρία ησλ 

λνεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ απνδπλάκσζή 

ηνπ 

 έρεη έλα δηαθξηηό ηξόπν νξγάλσζεο θαη 

παξνπζίαζεο (γισζζηθά θαη λνεκαηηθά), κε 

απνηέιεζκα λα είλαη εύιεπην, ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα 

 δηαξζξώλεηαη κε θαηάιιειεο όζν θαη 

επαξθείο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο θαη 

πξνζαλαηνιίδεη κε επηηπρία ζηα δηαδνρηθά 

ζεκεία ζηα νπνία ζηεξίδεηαη, γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ηα λνήκαηά ηνπ 

 

Ύθνο (ιόγνπ)  βάζεη ησλ γισζζηθώλ επηινγώλ πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ, θαίλεηαη λα κε  ιακβάλεη 

θαζόινπ ππόςε ην είδνο θεηκέλνπ ην νπνίν 

αληηπξνζσπεύεη θαη δειώλεη αδπλακία 

επίγλσζεο ηνπ επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ όπνπ 

εγγξάθεηαη  

 παξνπζηάδεη έληνλα ην ζηνηρείν-πξόβιεκα ηεο 

πξνθνξηθνπνίεζεο, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε 

πεξηνξηζκέλε όζν θαη απνζπαζκαηηθή ρξήζε 

ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ ύθνπο 

 επηρεηξεί κεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ 

ύθνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θεηκεληθνύ 

είδνπο ην νπνίν εθπξνζσπεί, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηθαλνπνηεηηθά ηελ 

«θαηάιιειε γξακκαηηθή» 

 ρξεζηκνπνηεί ην θαηάιιειν επίπεδν ύθνο, 

ζρεδόλ ζε όιε ηνπ ηελ έθηαζε, ρσξίο λα 

δείρλεη όηη «μερλά» ην πιαίζην επηθνηλσλίαο 

ζην νπνίν εγγξάθεηαη, ελώ παξάιιεια 

ππάξρεη πξννπηηθή γηα έλαλ πξνζσπηθό ηόλν 

αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο 

  ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειεο γισζζηθέο 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

429 

επηινγέο, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλύεη ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηνπ επηπέδνπ ύθνπο κέζσ ηεο 

«θαηάιιειεο γξακκαηηθήο» θαη, παξάιιεια, 

ραξαθηεξίδεηαη από πξνζσπηθό 

(πξσηόηππν/απζεληηθό) ζηηι (θαινύ 

γξαςίκαηνο) 

Γνκή Λεμηιφγην (θεηκέλνπ) 

 

 πεξηέρεη πεξηνξηζκέλν κέρξη απιντθό 

ιεμηιόγην (ιέμεηο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα, 

αθαηάιιειεο ή εζθαικέλεο ιέμεηο θαη είλαη 

θησρό ζε ιέμεηο (π.ρ. ζε πεξηγξαθηθά επίζεηα) 

 πεξηέρεη ιεμηιόγην αλεπαξθέο λα εθθξάζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα λνήκαηά ηνπ 

 ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο πνπ μεθεύγνπλ από ηηο 

ιέμεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (θαη ππάγνληαη ζε 

έλα «εηδηθό ιεμηιόγην» ) θαη δηαλζίδεηαη, 

κεξηθώο, από επίζεηα ή επηξξήκαηα,, ε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ, σζηόζν, ζπρλά είλαη αλεπηηπρήο 

θαη αλαθξηβήο 

 ρξεζηκνπνηεί έλα επαξθέο βαζηθό ιεμηιόγην, 

από ην νπνίν, όκσο, απνπζηάδεη ε 

απζεληηθόηεηα/ακεζόηεηα, γεγνλόο πνπ 

πξνθαιεί πξόβιεκα ζηελ απνηειεζκαηηθή 

έθθξαζε λνεκάησλ 

 μερσξίδεη γηα ην πινύζην ιεμηιόγην θαη ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε ηνπ (π.ρ. δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε επηζέησλ, επηξξεκάησλ, 

εηδθώλ ιέμεσλ θαη εθ-θξάζεσλ θ.ν.θ.) 

 

 Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία (θεηκέλνπ) 

 

 παξνπζηάδεη πνιιά κνξθνινγηθά ιάζε, αθόκα 

θαη όηαλ πξόθεηηαη γηα πεξηπηώζεηο θιίζεο 

πνιύ απιώλ ιέμεσλ, θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

ηελ ύπαξμε ζνβαξώλ νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ 

(π.ρ. ιαζώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξηθή 

νξζνγξαθία) 

 παξνπζηάδεη κε αλακελόκελα ιάζε ζηηο 

θαηαιεθηηθέο θαη παξαγσγηθέο θαηαιήμεηο 

νπζηαζηηθώλ, επηζέησλ θαη ξεκάησλ, θαζώο 

θαη κεγάιν αξηζκό κε αλακελόκελσλ 

νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ 

 παξνπζηάδεη κεξηθά πξνβιήκαηα κε ηηο 

θαηαιήμεηο νπζηαζηηθώλ, επηζέησλ θαη 

ξεκάησλ θαη αξθεηέο αδηθαηνιόγεηεο 

αλνξζξνγξαθίεο 

 δειώλεη επαξθή γξακκαηηθή ελεκεξόηεηα θαη 

νξζνγξαθηθή δεμηόηεηα (κνξθνινγία, 

ζύληαμε, ζηίμε), κε νξηζκέλα ιάζε όζνλ 

αθνξά, θπξίσο εμαηξέζεηο ή ηε γξαθή κε 

ζπρλόρξεζησλ ιέμεσλ 

 δειώλεη ζρεδόλ πιήξε γξακκαηηθή 

ελεκεξόηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ νξζόηεηα ηεο 

κνξθήο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηαζηαθώλ 

δνκώλ, όπσο θαη νξζή ρξήζε ησλ ζεκείσλ 

ηεο ζηίμεο (ηειεία, θόκκα, θ.ά.), θαζώο θαη 

έιεγρν ηεο νξζνγξαθίαο, αθόκα θαη ζηηο 
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πεξηπηώζεηο ιέμεσλ κε ζρεηηθά πςειό βαζκό 

δπζθνιίαο 

Γξαθή (θεηκέλνπ)  είλαη (ζρεδόλ) κε αλαγλώζηκν, ιόγσ 

αθαιαίζζεησλ θαη αθαλόληζησλ, σο πξνο ην 

κέγεζνο θαη ην ζρήκα, γξακκάησλ, απ’ όπνπ 

θαίλεηαη όηη απνδίδεηαη ειάρηζηε ζεκαζία 

ζηνλ παξάγνληα «θαζαξόηεηα», άξα θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ αλαγλώζηε, κέζσ 

εμσηεξηθώλ ζπκβαηηθώλ ζηνηρείσλ 

 αλαγηγλώζθεηαη κε αξθεηή δπζθνιία, γηαηί δελ 

ηεξνύληαη ζηαζεξά νη απαξαίηεηεο 

απνζηάζεηο αλάκεζα ζηηο ιέμεηο,(θάπνηεο από 

απηέο είλαη ελσκέλεο), νη παξάγξαθνη 

δηαθξίλνληαη ζε κία δύν πεξηπηώζεηο, ελώ 

ππάξρνπλ αξθεηά ζβεζίκαηα πνπ δειώλνπλ 

αβεβαηόηεηα 

 αλαγηγλώζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, 

αιιά ε θαθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ από ηα 

εμσηεξηθά ζπκβαηηθά ζηνηρεία (γξαθήο) 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα (επηθνηλσλίαο) 

 επηθνηλσλεί κε ηνλ αλαγλώζηε άκεζα, ιόγσ 

ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ από 

ηα εμσηεξηθά ζπκβαηηθά ζηνηρεία γξαθήο 

 επηθνηλσλεί άξηζηα κε ηνλ αλαγλώζηε, κέζσ 

ηεο επαλάγλσζηεο θαη θαιαίζζεηεο 

εκθάληζήο ηνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ 

θαζαξόηεηά ηνπ θαη δειώλεη απηόλνκν θαιό 

γξάςηκν, αιιά θαη ζεβαζκό πξνο ηνλ 

αλαγλώζηε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

 

 ηάδην 3: πιινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, κε ηνπο άκεζα 

εκπιεθνκέλνπο, ζρεηηθά κε ηνλ «εληαίν αλαιπηηθό θώδηθα βαζκνιόγεζεο», γηα 

ηε δηακόξθσζε κίαο θνηλήο αληίιεςεο σο πξνο ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ 

ην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θψδηθα, ε 

ζπδήηεζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ γχξσ απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο ελ γέλεη 

δπλαηφηεηεο (ή αδπλακίεο) ηνπ, κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο νκάδαο 

βαζκνινγεηψλ ησλ γξαπηψλ (επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ) αζθήζεσλ-θεηκέλσλ, 

ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε. Νννπκέλνπ φηη ηα πξφζσπα απηά δηέζεηαλ, ιφγσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο
126

, θνηλφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

αλέδεημε ην αλακελφκελν, φηη, δειαδή, ππήξρε κία εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία, 

                                                 
126

Τπελζπκίδεηαη φηη έξγν ηεο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ησλ παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλέιαβαλ ε θ. ηαπξνχια Σζηπιάθνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ηεο 

Γιψζζαο ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ν θ. Φεηδίαο Κνπληνχξεο, θαη ε 

θ. Έιελα Υαηδεγηάλλε-Γηάγθνπ, θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί κε εηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο. Ζ κε ζπκκεηνρή ηεο εξεπλήηξηαο ζην έξγν απηφ ήηαλ ζθφπηκε, γηα ιφγνπο 

«πξνζηαζίαο» ηεο φιεο δηαδηθαζίαο αιιά θαη κε επεξεαζκνχ ησλ βαζκνινγεηψλ απφ ηηο πξνζδνθίεο ή 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο.  

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

431 

αλαθνξηθά κε ην «πνχ, πψο, πφζν» ζα εζηίαδαλ «ελ ψξα βαζκνιφγεζεο» [(άξα θαη 

κία εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζθαιηζκέλε αμηνπηζηία ηεο βαζκνιφγεζεο, κε βάζε ηνπο 

εμαρζέληεο ηειηθνχο κέζνπο φξνπο ηξηψλ, αλά θξηηήξην, βαζκνινγηψλ.] 

Δλέξγεηεο φπσο ε γεληθή επηζθφπεζε ηνπ έξγνπ «γξαπηφ θξηηήξην-

ζεκαηνιφγην» θαη, εηδηθφηεξα, ηνπ θψδηθα-κέξνπο ηνπ έξγνπ απηνχ, αιιά θαη ησλ 

επηπέδσλ ιφγνπ γηα έθαζην θξηηήξην, ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο. Ζ δεηγκαηηθή 

βαζκνιφγεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ (θεηκέλσλ) πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πηινηηθήο ρνξήγεζεο ηνπ δνθηκίνπ (αξρηθήο θαη ηειηθήο) αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο, ζπιινγηθά, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα βαζκνινγεηψλ, φκσο, 

δηαδξακάηηζε ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε κίαο φλησο 

θνηλήο αληίιεςεο γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη, δηαδνρηθά, γηα ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπ θψδηθα [βι. ζρεηηθά Moskal (2000) θαη Moskal & Leydens (2000)]. ηηο 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξήζεθε ζρεηηθά κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζην «πνχ, 

πψο, πφζν» ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνιφγεζεο δηαθάλεθε ακέζσο ε αλάγθε γηα 

ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ «πξνβιεκαηηθψλ» επηπέδσλ ιφγνπ. Αμίδεη λα 

ηνληζηεί φηη ν πίλαθαο πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ησλ αζθήζεσλ ρξεζίκεπζε, ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, σο πεγή αλαθνξάο θαη άληιεζεο εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, 

επηβεβαηψλνληαο ην ζπκπιεξσκαηηθφ-ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ (φπσο, άιισζηε, 

ζρνιηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, ζηελ Τπνζεκείσζε 125). 

Αμίδεη, επίζεο, λα ηνληζηεί φηη ε πξνιεπηηθή ζπλεξγαζία εξεπλήηξηαο θαη 

κειψλ ηεο νκάδαο βαζκνινγεηψλ (απφ ηελ πξνεξεπλεηηθή, δειαδή, θάζε) ήηαλ 

ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή θαη ρξήζηκε, θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο εμέηαζεο ηεο 

γεληθφηεξεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εληαίνπ αλαιπηηθνχ θψδηθα αλαιπηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Δξεπλήηξηα θαη βαζκνινγεηήο/βαζκνινγήηξηεο, καδί θαη κε 

εθπαηδεπηηθνχο-κέιε ηεο επξχηεξεο νκάδαο ζπλεξγαηψλ ηεο εξεπλήηξηαο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαζθάισλ πνπ αλέιαβαλ λα δηδάμνπλ ζηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα θαη ζηελ Οκάδα Διέγρνπ), εμέηαζαλ απφ θνηλνχ ην ζέκα απηφ, δίλνληαο 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη 

θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιφγσ θψδηθα, σο εμήο: 

Όζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ: Όζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα θαηαζθεπήο: 
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 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αληαπνθξίλνληαη ζε 

φιεο ηηο πηπρέο πεξηερνκέλνπ, γηα ηε 

βαζκνιφγεζε ηνπ νπνίνπ ζρεδηάζηεθε ν 

θψδηθαο; 

 (Μήπσο ππάξρνπλ πηπρέο πνπ δελ πεξηιήθζεθαλ 

ή πηπρέο πνπ δελ πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ;) 

 Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο αληαπνθξίλνληαη 

ζε φιεο ηηο πηπρέο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, 

ζπλαξηήζεη ηεο ηθαλφηεηαο (βι. 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ζρεηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

νπνίαο ζρεδηάζηεθε ν θψδηθαο;  

 (Μήπσο ππάξρνπλ πηπρέο πνπ δελ 

πεξηιήθζεθαλ ή πηπρέο πνπ δελ πξέπεη λα 

πεξηιεθζνύλ;) 

Τπφ ην πξίζκα ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηνπ θψδηθα (εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ησλ εμεηαδνκέλσλ) νη 

εκπιεθφκελνη ζηε ζπδήηεζε απηή απνθάλζεθαλ φηη ππήξραλ ηζρπξέο ελδείμεηο ππέξ 

ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη θαηαζθεπήο ηνπ.  

Πεξαηηέξσ, ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο (πεξηερνκέλνπ θαη θαηαζθεπήο) ηνπ 

θψδηθα ελίζρπε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ (πξηλ απηή αθφκα ηχρεη ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ), 

κε ηελ έλλνηα φηη ε ζηαζεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαηλφηαλ φηη κπνξνχζε λα 

ζεσξείηαη δεδνκέλε, αλεμαξηήησο απφ ην «πνηνο ζα ήηαλ ν βαζκνινγεηήο» ή «πφηε 

ζα γηλφηαλ ε βαζκνιφγεζε». Σν γεγνλφο φηη: α) ηα επίπεδα ιφγνπ, θαη’αληηζηνηρία κε 

ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο 1-5, δελ ήγεηξαλ απνξίεο ζηα κέιε ηεο, επξχηεξεο απφ 

ηελ νκάδα βαζκνινγεηψλ, νκάδαο εμέηαζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ θψδηθα, β) νη 

δηαθνξέο απφ επίπεδν ζε επίπεδν ήηαλ δηαθξηηέο θαη γ) νη «πηινηηθέο» βαζκνινγίεο 

αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο βαζκνινγεηψλ ήηαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ζχκθσλεο κεηαμχ 

ηνπο
127

, θαηέδεημε φηη ν θψδηθαο πιεξνχζε ηνπο βαζηθνχο φξνπο γηα λα ραξαθηεξηζηεί 
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Ζ ζπκθσλία απηή ππνινγίζηεθε θαη πηζηνπνηήζεθε απφ ηελ πξνεξεπλεηηθή θάζε, κέζσ ηεο  

αθφινπζεο δηαδηθαζίαο, φπσο δειψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζρεηηθνχ (πξαγκαηηθνχ) παξαδείγκαηνο [βι. 

Herman, Aschbacher & Winters (1992)]:  

Οη βαζκνινγεηέο ζπκθσλνχλ πιήξσο κεηαμχ ηνπο; Οη βαζκνινγεηέο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ζε 

επίπεδν ζπλ/πιελ ελόο βαζκνύ; 

Βαζκνινγεηέο Άζθεζε-

θείκελν 1          

1νπ 
εμεηαδφκελνπ 

Άζθεζε-

θείκελν 1          

2νπ 
εμεηαδφκελνπ 

Μέζνο Όξνο 

ζπκθσλίαο 

Άζθεζε-

θείκελν 1          

1νπ 
εμεηαδφκελνπ 

Άζθεζε-

θείκελν 1          

2νπ 
εμεηαδφκελνπ 

Μέζνο 

Όξνο 

ζπκθσλίαο 

Βαζκνινγεηήο 1 λαη όρη 50% λαη όρη 50% 

Βαζκνινγεηήο 2 όρη όρη 0% λαη λαη 100% 
Βαζκνινγεηήο 3 λαη λαη 100% λαη λαη 100% 

ύλνιν ζπκθσλία ζε 

πνζνζηό 67% 

ζπκθσλία ζε 

πνζνζηό 33% 

50% ζπκθσλία ζε 

πνζνζηό 100% 

ζπκθσλία ζε 

πνζνζηό 67% 

83% 

 

Γεδνκέλα φπσο απηά ηνπ παξαδείγκαηνο εξκελεχηεθαλ σο εμήο: Όζνλ αθνξά ηελ πιήξε ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ, ν κέζνο φξνο ζπκθσλίαο είλαη 50% , ελψ ν κέζνο φξνο ζπκθσλίαο 

ζε επίπεδν ζπλ/πιελ ελφο βαζκνχ είλαη 83%. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξαηήξεζε φηη κεηά απφ ηελ 
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σο αμηφπηζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ή κέζνδνο βαζκνιφγεζεο ησλ αζθήζεσλ-θεηκέλσλ 

πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην «γξαπηφ θξηηήξην-ζεκαηνιφγην» [Yancey (1999) θαη Moskal 

(2000)]. 

Δπνκέλσο, ε εκπεηξία «πξν-αλάγλσζεο» ηνπ θψδηθα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ε νπνία θάιπςε αθφκα θαη ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ 

βαζκνινγηψλ ζε εηδηθφ έληππν, πξφζθεξε ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε, 

αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ηξφπνπ πνζνηηθήο απνηίκεζεο ηνπ (ηειεπηαίνπ) 

έξγνπ πνπ πεξηιήθζεθε ζην δνθίκην-ζπζηνηρία δνθηκαζηψλ θαη έλαλ «πεξηνδηθφ», 

έζησ, έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηξφπνπ απηνχ
128

 [βι. Herman, Aschbacher, & 

Winters (1992) θαη Bond (1995)]. 

Kαηαιεθηηθά, φπσο αθξηβψο ζπλέβε κε φιεο ηηο άιιεο αζθήζεηο ηνπ δνθηκίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, νη νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αζθήζεσλ αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο απνηειεζκαηηθήο 

παξαγσγήο επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ ιφγνπ, κε εμαηξνπκέλεο θαη ηεο επηινγήο ηνπ 

ηνπ ηξφπνπ βαζκνιφγεζήο ηνπο, απέθιεηε ην (αλεπηζχκεην) απζαίξεην πνπ ζπρλά 

απνδπλακψλεη αμηνινγήζεηο απηήο ηεο θχζεο θαη, δπλεηηθά, κεηψλεη ην βαζκφ 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ δνθηκαζηηθή ρξήζε ησλ ελ 

ιφγσ αζθήζεσλ, σο απηνλφεην κέξνο ηεο πηινηηθήο ρνξήγεζεο ηνπ δνθηκίνπ, 

απνηέιεζε έλαλ επηπιένλ εληζρπηηθφ παξάγνληα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δμίζνπ 

εληζρπηηθφ, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ήηαλ θαη ην «Πξσηφθνιιν νδεγηψλ εμεηαζηή 

(πξνο ηνλ εμεηαδφκελν)» ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

3.4.5.6 «Πξσηόθνιιν νδεγηώλ εμεηαζηή (πξνο ηνλ εμεηαδόκελν)» 

                                                                                                                                            
παξέιεπζε ελφο ινγηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο «εμάζθεζεο» ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ ππήξμε 

αχμεζε ζηνπο κεηαμχ ηνπο κέζνπο φξνπο ζπκθσλίαο (πιήξνπο θαη ζε επίπεδν ζπλ/πιελ ελφο βαζκνχ). 

 
128

Γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο ησλ ηξηψλ αζθήζεσλ ηφζν ζηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε φζν θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα  XXV ζρεηηθά 

δείγκαηα θεηκέλσλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αλάινγνπο δηεπθξηληζηηθνχο πίλαθεο. Σα δείγκαηα έρνπλ 

επηιεγεί ηπραία, κέζσ ηεο αθφινπζεο δηαδηθαζίαο: Σα δνθίκηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ησλ δχν νκάδσλ αλακίρζεθαλ θαη αξηζκήζεθαλ απφ ην 1 κέρξη ην 44, 

φζνο θαη ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο. Έγηλε θιήξσζε θαη επηιέρζεθαλ ηα δνθίκηα κε ηνλ «Αξηζκφ 3» θαη 

ηνλ «Αξηζκφ 38». ην ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα επηζπλάπηνληαη ηα ηξία (3) θείκελα-αζθήζεηο θάζε 

«αξηζκνχ» (αληίζηνηρνπ πξνο ζπγθεθξηκέλν εμεηαδφκελν) πνπ αθνξνχλ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ηα 

ηξία (3) θείκελα-αζθήζεηο ηνπ ίδηνπ «αξηζκνχ» ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Βι. επίζεο 

πεξαηηέξσ ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί θαη, θπξίσο, «Κεθάιαην Σέηαξην: Παξνπζίαζε θαη 

αλάιπζε απνηειεζκάησλ». 
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Ζ αλάγθε λα θαηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δνθηκίνπ έγθπξα θαη αμηφπηζηα, 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ελφο πξσηφθνιινπ νδεγηψλ ηηο 

νπνίεο ζα έπξεπε λα απεπζχλεη κε ζηαζεξφηεηα «ν εμεηαζηήο πξνο ηνλ εμεηαδφκελν». 

Σν πξσηφθνιιν απηφ δνθηκάζηεθε, φπσο θαη θάζε άιιν έξγν ηνπ κέζνπ ζπιινγήο 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ε πξνεξεπλεηηθή κνξθή ηνπ νξηζηηθνπνηήζεθε, εθφζνλ 

θάλεθε φηη δελ απνηεινχζε απφ κφλε ηεο πξνβιεκαηηθφ πεδίν ή δε δεκηνπξγνχζε 

άιια πξνβιεκαηηθά πεδία, ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο, αθαηαιιειφηεηαο θηι.  

Ζ πηινηηθή ρξήζε ηνπ πξσηφθνιινπ απηνχ ζε ζπλζήθεο θαη κε ζπκκεηέρνληεο 

πνπ πξνζνκνίαδαλ κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειηθή εθαξκνγή 

ηεο έξεπλαο ήηαλ απνιχησο αλαγθαία, γηα «έλα ζχκθσλν κε ηηο ππαγνξεχζεηο ηνπ 

δνθίκην» («conformance test»). Η πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο απνηέιεζε ηε 

ιύζε θαη ζην πξόβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ πξσηόθνιινπ. 

Σύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία [βι. ελδεηθηηθά McCallin (2006)], έλα 

ηέηνην πξσηόθνιιν βαζίδεηαη ζηε δπλαηόηεηα γηα «πξόηππε ρξήζε θαηά ηε ρνξήγεζε 

ελόο δνθηκίνπ» («standard usability testing practice»). Έρεη σο ζεκεία εζηίαζεο θαη 

αλαθνξάο ην ηη ζα ιερζεί, πώο ζα ιερζεί, πόηε ζα ιερζεί από ηνλ εμεηαζηή ζηνλ 

εμεηαδόκελν. Τν πεξηερόκελν ηνπ πξσηόθνιινπ, βέβαηα, δηαξζξώλεηαη από κία ζεηξά 

πξνηάζεσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ, ελ ζπληνκία, ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ν 

εμεηαδόκελνο, πώο θαη ζε πόζν ρξόλν. Σθνπόο ηνπ είλαη: 

 λα δηαζθαιίζεη ηελ εμαγσγή ίδησλ απνηειεζκάησλ 

 λα κεηξήζεη ηε γλώζε πνπ πξνηίζεηαη λα κεηξήζεη 

 λα πείζεη ηπραίνπο αιιά θαη εηδηθνύο «παξαηεξεηέο», γύξσ από 

δεηήκαηα εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο πνπ δύλαληαη λα εγεξζνύλ, θαη 

λα απνηειέζεη ζρεηηθό επηρείξεκα ή/θαη ηεθκήξην.  

Τν «Πξσηόθνιιν νδεγηώλ εμεηαζηή (πξνο ηνλ εμεηαδόκελν)»
129

, αθνχ έιαβε 

ππφςε φιεο ηηο δνθηκαζίεο (έξγα) ηα νπνία πεξηιήθζεθαλ ζηε ζπζηνηρία αζθήζεσλ 

πνπ ζπλέζηεζαλ ην δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη έηπρε κεξηθήο 

                                                 
129

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ δνθηκίνπ δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξνί, εθηφο απφ ην 

ιεθηηθφ ηνπ παξαπάλσ πξσηφθνιινπ, θαη νη εμήο παξάγνληεο: α) ην άηνκν πνπ ρνξήγεζε θαη 

εθθψλεζε ηηο νδεγίεο (πξφθεηηαη γηα ηελ εξεπλήηξηα), β) ν ηξφπνο εθθψλεζεο ησλ νδεγηψλ (ξπζκφο, 

ρξνηά, έληαζε θσλήο) θαη γ) ε ζηάζε ζψκαηνο θαη ε θίλεζε ζην ρψξν, θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ 

νδεγηψλ.  
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αλαζεψξεζεο γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφ θαη θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ ηνλ 

νπνίν αλέιαβε λα επηηειέζεη, έρεη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

α) Άζθεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηόηεηαο: 

- Γξάςηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζην εμώθπιιν ηνπ ζεη θπιιαδίσλ πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο. 

- Αθνύζηε κία θνξά πνπ θείκελν πνπ ζα δηαβάζσ, ρσξίο λα γξάθεηε ηίπνηα. Πξνζπαζήζηε λα 

θαηαιάβεηε ηη ιέεη. Όηαλ αξρίζσ λα δηαβάδσ ην θείκελν γηα δεύηεξε θνξά, αξρίζηε λα γξάθεηε 

ζηηο γξακκέο. Οη γξακκέο είλαη αξηζκεκέλεο από ην 1-12. Όηαλ ζα πσ «γξακκή έλα», ζεκαίλεη όηη 

ζα γξάςεηε ζηε γξακκή πνπ έρεη κπξνζηά ηνλ αξηζκό έλα, όηαλ ζα πσ «γξακκή 2», ζεκαίλεη όηη 

ζα γξάςεηε ζηε γξακκή πνπ έρεη κπξνζηά ηνλ αξηζκό 2 θ.ν.θ. 

- Η εξγαζία ζαο απηή ζα δηαξθέζεη ηξηάληα (30) ιεπηά πεξίπνπ.  

β) Άζθεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο γξακκαηηθψλ θαλφλσλ (παξαδνζηαθνχ ηχπνπ): 

- Λύζηε ηηο δέθα (10) αζθήζεηο γξακκαηηθήο πνπ είλαη ζην ζεη θπιιαδίσλ ζαο. Γηαβάζηε κε 

πξνζνρή ηηο νδεγίεο θάζε άζθεζεο, πξηλ αξρίζεηε λα ηηο ιύεηε, θαη βεβαησζείηε όηη θαηαιάβαηε ηη 

πξέπεη λα θάλεηε. 

- Η εξγαζία ζαο απηή ζα δηαξθέζεη ζαξάληα (40) ιεπηά πεξίπνπ. 

γ) Άζθεζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο γλψζεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο: 

- Γηαβάζηε κε πξνζνρή ηηο δύν αζθήζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εξγαζηείηε. Αξρίζηε λα ηηο ιύεηε, 

αθνύ πξνεγνπκέλσο βεβαησζείηε όηη θαηαιάβαηε ηη πξέπεη λα θάλεηε. 

-  Η εξγαζία ζαο απηή ζα δηαξθέζεη ηξηάληα (30) ιεπηά πεξίπνπ. 
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δ) Αζθήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνηειεζκαηηθήο παξαγσγήο επηθνηλσληαθά 

θαηάιιεινπ ιφγνπ: 

δ.1) 

- Μειεηήζηε κε πξνζνρή ηε ζεηξά ησλ ηεζζάξσλ εηθόλσλ πνπ είλαη ζην ζεη θπιιαδίσλ ζαο.  

- Γξάςηε, ζηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί, κία θαληαζηηθή ηζηνξία, κε βάζε ηηο ηέζζεξηο απηέο εηθόλεο, 

όπσο είλαη αξηζκεκέλεο από ην έλα κέρξη ην ηέζζεξα (1-4).  

- Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε ηέζζεξηο, ηνπιάρηζηνλ, παξαγξάθνπο, όζεο είλαη θαη νη εηθόλεο ηεο 

ηζηνξίαο. Με ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιόγνπο. 

- Να ζπκάζηε όηη ε ηζηνξία πνπ ζα γξάςεηε πξέπεη λα έρεη λόεκα θαη ελδηαθέξνλ γη’ απηό πνπ ζα ηε 

δηαβάζεη. Μπνξείηε, αλ ζέιεηε, λα γξάςεηε έλαλ ηίηιν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ ηζηνξία ζαο, είηε πξηλ 

αξρίζεηε λα γξάθεηε είηε αθνύ ηειεηώζεηε ην γξάςηκν. 

- Έρεηε ζαξάληα (40) πεξίπνπ ιεπηά ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ ηζηνξία ζαο. Τν 

θείκελν πνπ ζα γξάςεηε δε ζα ζαο μαλαδνζεί γηα λα δηνξζώζεηε ιάζε ζαο ή λα ην βειηηώζεηε κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν.  

δ.2) 

- Μειεηήζηε θαη πάιη ηε ζεηξά ησλ ηεζζάξσλ εηθόλσλ πνπ είλαη ζην ζεη θπιιαδίσλ ζαο.  

- Γξάςηε, ζηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί, κία θαληαζηηθή ηζηνξία, κε βάζε ηηο ηέζζεξηο απηέο εηθόλεο, 

όπσο είλαη αξηζκεκέλεο από ην έλα κέρξη ην ηέζζεξα (1-4). Η ηζηνξία απηή έρεη ηίηιν «Πεξηπέηεηα 

ζην δξόκν». Πξσηαγσληζηήο/πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηζηνξίαο ζα είλαη ν θαζέλαο/ε θαζεκία από 

εζάο.  

- Πξέπεη, όκσο, λα πξνζέμεηε ζε πνην θαη γηαηί ζα πείηε ηελ ηζηνξία πνπ ζα γξάςεηε. Γη’ απηό 

αθνύζηε πξνζερηηθά: 

«Δίλαη Παξαζθεπή απόγεπκα. Έλαο/κία θαιόο/ή ζνπ θίινο/ε ζε έρεη θαιεζκέλν/ε ζηα γελέζιηά 

ηνπ/ηεο, ζηηο 4:00 κ.κ. Δηνηκάδεζαη από λσξίο λα παο θαη θάλεηο όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εηνηκαζίεο. Μέρξη θαη ην πνδήιαηό ζνπ, κε ην νπνίν ζα παο ζηα γελέζιηα, ην έρεηο θάλεη λα 

ιάκπεη! ην δξόκν, όκσο, έρεηο κία πεξηπέηεηα θαη θηάλεηο ζην ζπίηη ηνπ/ηεο θίινπ/εο ζνπ ζε ... 

θαθά ράιηα. Ο/Ζ θίινο ζνπ, βιέπνληάο ζε έηζη, ζθάδεη ζηα γέιηα θαη ζε ξσηά λα κάζεη ηη 

ζπλέβε. Όινη γύξσ θαίλεηαη λα δηαζθεδάδνπλ καδί ζνπ θαη είλαη πεξίεξγνη λα ζε αθνύζνπλ. 

Δζύ, γειώληαο, αλαδηεγείζαη ηελ ηζηνξία ζνπ, γηα λα ελεκεξώζεηο όινπο όζνη ελδηαθέξνληαη γηα 

ην ηη πέξαζεο, κε ρηνύκνξ, θάλνληαο ηελ ηζηνξία ζνπ λα θαίλεηαη όζν ην δπλαηό πην αζηεία. έηζη 

ώζηε λα πξνθαιέζεηο ην γέιην (θαη λα δηαζθεδάζεηο ηνπο γύξσ ζνπ)». 

- Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ παξαγξάθνπο, όζεο είλαη θαη νη εηθόλεο ηεο 

ηζηνξίαο. Με ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιόγνπο. 

- Έρεηε ζαξάληα (40)  

- πεξίπνπ ιεπηά ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ ηζηνξία ζαο. Τν θείκελν πνπ ζα γξάςεηε 

δε ζα ζαο μαλαδνζεί γηα λα δηνξζώζεηε ιάζε ζαο ή λα ην βειηηώζεηε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. 

δ.3) 

- Μειεηήζηε αθόκα κία θνξά ηε ζεηξά ησλ ηεζζάξσλ εηθόλσλ πνπ είλαη ζην ζεη θπιιαδίσλ ζαο.  

- Γξάςηε, θαη πάιη, ζηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί, κία θαληαζηηθή ηζηνξία, κε βάζε ηηο ηέζζεξηο απηέο 

εηθόλεο, όπσο είλαη αξηζκεκέλεο από ην έλα κέρξη ην ηέζζεξα (1-4). Η ηζηνξία απηή έρεη ηίηιν 

«Πεξηπέηεηα ζην δξόκν», δειαδή έρεη ηνλ ίδην ηίηιν κε ηελ πξνεγνύκελε ηζηνξία πνπ γξάςαηε. 

Πξσηαγσληζηήο/πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηζηνξίαο ζα είλαη μαλά ν θαζέλαο/ε θαζεκία από εζάο.  

- Πξέπεη, όκσο, λα πξνζέμεηε ζε πνην θαη γηαηί ζα πείηε ηελ θαηλνύξηα ηζηνξία πνπ ζα γξάςεηε. Γη’ 

απηό, αθνύζηε πξνζερηηθά: 

«Δίλαη Παξαζθεπή  απόγεπκα. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/Γηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ, ν/ε δάζθαινο/α ζνπ, 

θαζώο θαη νη ζπκκαζεηέο/ζπκκαζήηξηέο ζνπ, ζε πεξηκέλνπλ, ζηε ζρνιηθή απιή, ζηηο 4:00 κ.κ., 

γηα ηελ παξαιαβή ηνπ Βξαβείνπ Καζαξηόηεηαο ηεο ρξνληάο, από ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο. 

Δηνηκάδεζαη από λσξίο λα παο θαη θάλεηο όιεο ηηο απαξαίηεηεο εηνηκαζίεο. Μέρξη θαη ην 

πνδήιαηό ζνπ, κε ην νπνίν ζα παο ζηελ ηειεηή βξάβεπζεο, ην έρεηο θάλεη λα ιάκπεη! ην δξόκν, 
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όκσο, έρεηο κία πεξηπέηεηα θαη θηάλεηο ζην ζρνιείν ζε ... θαθά ράιηα. Ο/Ζ 

Γηεπζπληήο/Γηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ, θαη ν/ε δάζθαιόο/α ζνπ, βιέπνληάο ζε έηζη,  απνξνύλ  

θαη κε ζπκό  ζε ξσηνύλ λα κάζνπλ ηη ζπλέβε. Όινη γύξσ θξαηνύλ ηελ αλάζα ηνπο από ηελ 

αγσλία θαη είλαη πεξίεξγνη λα ζε αθνύζνπλ. Δζύ, αξθεηά αλαζηαησκέλνο/ε, αλαδηεγείζαη ηελ 

ηζηνξία ζνπ, γηα λα ελεκεξώζεηο όινπο όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη πέξαζεο, κε ζνβαξόηεηα, 

θάλνληαο ηελ ηζηνξία ζνπ λα θαίλεηαη όζν ην δπλαηό πην πεηζηηθή), έηζη ώζηε νη γύξσ ζνπ λα 

θαηαιάβνπλ όηη δελ έθηαηγεο εζύ γηα ό,ηη έγηλε (θαη λα είλαη επηεηθείο καδί ζνπ).» 

- Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ παξαγξάθνπο, όζεο είλαη θαη νη εηθόλεο ηεο 

ηζηνξίαο. Με ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιόγνπο. 

- Έρεηε ζαξάληα (40) πεξίπνπ ιεπηά ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ ηζηνξία ζαο. Τν 

θείκελν πνπ ζα γξάςεηε δε ζα ζαο μαλαδνζεί γηα λα δηνξζώζεηε ιάζε ζαο ή λα ην βειηηώζεηε κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο θαη ηελ θαηαλνκή ρνξήγεζεο ρξφλνπ αλά έξγν 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ρξνληθή δηάηαμε πνπ αλαπηχζζεηαη παξαθάησ. 

3.4.5.7 Υξνληθή δηάηαμε ρνξήγεζεο δνθηκίνπ γηα αμηνιόγεζε ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο 

Ζ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάηαμεο ηίζεηαη ππφ ην επξχηεξν 

ρξνληθφ πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο (απφ 

ηελ 3
ε
 επηεκβξίνπ 2001 κέρξη ηελ 21

ε
 Γεθεκβξίνπ 2001) θαη θαιχπηεη ηφζν ηελ 

πεξίπησζε ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο φζν θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, 

γηα ζθνπνχο αξρηθήο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 22 θαη 

23, αληίζηνηρα. Οη «ρξφλνη» αλαθέξνληαη: α) ζηελ εκεξνκελία θαη ζηελ ψξα θαηά ηηο 

νπνίεο ρνξεγήζεθε ην δνθίκην θαη β) ζηελ ππνδηαίξεζε (ιεπηά) ηεο ψξαο πνπ 

δηήξθεζε θάζε έξγν αλά νκάδα (θαη αθνξνχλ ηηο «ζπλήζεηο πξσηλέο ψξεο» 

δηεμαγσγήο ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο). 

Πίλαθαο 22 

«Υξφλνη» ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ, γηα ζθνπνχο αξρηθήο αμηνιφγεζεο 

αλά νκάδα 

Οκάδα Ζκεξνκελία 

ρνξήγεζεο 

Ώξα ρνξήγεζεο Έξγν Υξνληθή 

δηάξθεηα 

αλά έξγν 

Πεηξακαηηθή Γεπηέξα, 10.09.2001  

 (δηακεζνιάβεζε δύν 7:45 π.κ.- 8:15 π.κ. Οξζνγξαθηθή 30΄ 
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δεθάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

άζθεζε 

8:25 π.κ.- 9:05 π.κ. Γξακκαηηθέο 

αζθήζεηο 

40΄ 

9:15 π.κ. - 9:45 π.κ. 

 

Άζθεζε γξακκαηηθήο 

κεηαγιψζζαο 

30΄ 

Σξίηε, 11.09.2001  

(δηακεζνιάβεζε δύν 

εηθνζάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

7:45 π.κ. - 8:25 π.κ. 

 

1
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

8:45 π.κ. - 9:25 π.κ. 

 

2
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

9:45 π.κ. - 10:25 π.κ. 

 

3
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

Διέγρνπ Σεηάξηε, 12.09.2001  

 (δηακεζνιάβεζε  δύν 

δεθάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

7:45 π.κ.- 8:15 π.κ. Οξζνγξαθηθή 

άζθεζε 

30΄ 

8:25 π.κ.- 9:05 π.κ. Γξακκαηηθέο 

αζθήζεηο 

40΄ 

9:15 π.κ. - 9:45 π.κ. 

 

Άζθεζε γξακκαηηθήο 

κεηαγιψζζαο 

30΄ 

Πέκπηε, 13.09.2001  

(δηακεζνιάβεζε δύν 

εηθνζάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

7:45 π.κ. - 8:25 π.κ. 

 

1
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

8:45 π.κ. - 9:25 π.κ. 

 

2
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

9:45 π.κ. - 10:25 π.κ. 

 

3
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

 

Πίλαθαο 23 

«Υξφλνη» ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ, γηα ζθνπνχο ηειηθήο αμηνιφγεζεο 

αλά νκάδα 

Οκάδα Ζκεξνκελία 

ρνξήγεζεο 

Ώξα ρνξήγεζεο Έξγν Υξνληθή 

δηάξθεηα 

αλά έξγν 

Πεηξακαηηθή Γεπηέξα, 10.12.2001  

 (δηακεζνιάβεζε  δύν 

δεθάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

7:45 π.κ.- 8:15 π.κ. Οξζνγξαθηθή 

άζθεζε 

30΄ 

8:25 π.κ.- 9:05 π.κ. Γξακκαηηθέο 

αζθήζεηο 

40΄ 

9:15 π.κ. - 9:45 π.κ. 

 

Άζθεζε γξακκαηηθήο 

κεηαγιψζζαο 

30΄ 

Σξίηε, 11.12.2001  
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(δηακεζνιάβεζε δύν 

εηθνζάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

7:45 π.κ. - 8:25 π.κ. 

 

1
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

8:45 π.κ. - 9:25 π.κ. 

 

2
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

9:45 π.κ. - 10:25 π.κ. 

 

3
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

Διέγρνπ Σεηάξηε, 12.12.2001  

 (δηακεζνιάβεζε  δύν 

δεθάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

7:45 π.κ.- 8: 15 π.κ. Οξζνγξαθηθή 

άζθεζε 

30΄ 

8:25 π.κ.- 9:05 π.κ. Γξακκαηηθέο 

αζθήζεηο 

40΄ 

9:15 π.κ. - 9:45 π.κ. 

 

Άζθεζε γξακκαηηθήο 

κεηαγιψζζαο 

30΄ 

Παξαζθεπή, 

14.12.2001 

 

(δηακεζνιάβεζε δύν 

εηθνζάιεπησλ 

δηαιεηκκάησλ) 

7:45 π.κ. - 8:25 π.κ. 

 

1
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

8:45 π.κ. - 9:25 π.κ. 

 

2
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

9:45 π.κ. - 10:25 π.κ. 

 

3
ε
 Άζθεζε 

παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ 

40΄ 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.8 ύλνςε ζεκείσλ από ηελ πεξηγξαθή ηνπ δνθηκίνπ αμηνιόγεζεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο  

Οινθιεξώλνληαο ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ δνθηκίνπ αμηνιόγεζεο ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπιιέρζεθαλ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζεσξείηαη αλαγθαία ε εζηίαζε ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηα νπνία ζπλνςίδνπλ ην πξνθίι ηνπ δνθηκίνπ απηνύ. Τα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

ζπληζηνύλ κία ζεηξά κηθξν-αλαθεθαιαηώζεσλ νη νπνίεο απνξξένπλ από ηελ όιε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ, θαηαζθεπήο, δνθηκήο θαη ηειηθήο δηακόξθσζεο ησλ 

επηκέξνπο, ηζνδύλακσλ κεηαμύ ηνπο γηα ζθνπνύο αξρηθήο θαη ηειηθήο αμηνιόγεζεο, 
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έξγσλ θαη είλαη ηα αθφινπζα (βι. ελδεηθηηθά Alderson, Clapham & Wall, 1995
. 
Gay, 

1987
. 
Rudner, 1994). 

 Δπηδηψρζεθε λα ππάξρεη κεγάινο βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ζηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε θαη ζηηο αζθήζεηο (ησλ έξγσλ) ηνπ 

δνθηκίνπ ή/θαη ζην δνθίκην σο φιν. To δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο απνηέιεζε ην κέζν γηα ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε (κέηξεζε) ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ηε γισζζηθή επάξθεηα, θαη, επνκέλσο, γηα ηελ 

ελ γέλεη απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο 

παξέκβαζεο.  

 Τπήξμε νξγάλσζε ησλ ζχζηνηρσλ έξγσλ θαη αζθήζεσλ ηνπ δνθηκίνπ: α) 

βαζηζκέλε ζε ζρεηηθφ γεληθφ «πιάλν» ή ζρεδηαζκφ θαη εηδηθνχο πίλαθεο 

πξνδηαγξαθψλ, έηζη ψζηε λα «πξνθαινχλ» ζπκπεξηθνξέο, αληηπξνζσπεπηηθέο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεηξάκαηνο («behavior-content matrix») θαη β) 

ζχκθσλε, σο πξνο ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε, κε ηα «φξηα αληνρήο» ηνπ 

δείγκαηνο. ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ, ελζσκαηψζεθαλ, αλάκεζα ζε 

άιινπο «φξνπο», θαη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ θάζε 

έξγνπ ηνπ δνθηκίνπ, κε ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

ππνθεηκεληθφηεηαο θαη αλαθξίβεηαο. Δπίζεο, ππήξμε νξγάλσζε ησλ έξγσλ 

απηψλ, ηέηνηα πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπιινγή ησλ πξνζδνθψκελα ρξήζηκσλ, 

γηα ηελ έξεπλα, πιεξνθνξηψλ (ζπλαξηήζεη ηνπ πψο πξνζδηνξίζηεθαλ 

ιεηηνπξγηθά «ηα ππφ αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμεηαδνκέλνπ»). 

 Αθνινπζήζεθε κία δενληνινγηθά, ηνπιάρηζηνλ, νξζή επηζηεκνληθή 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ δνθηκίνπ, ζε κία πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, κε ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, ηε κεξηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ, 

φπνπ παξαηεξήζεθαλ πξνβιεκαηηθά πεδία, ηα νπνία έρξεδαλ πεξαηηέξσ 

«ζεξαπεπηηθνχ ρεηξηζκνχ». Ζ δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη, ζην ζχλνιφ 

ηεο, απφ ζπλζεηηθφηεηα, ε νπνία βαζηθά απνζθνπνχζε ζην λα εληζρχζεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δνθηκίνπ, σο εξεπλεηηθνχ 

κέζνπ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, «θαιά 

ραξαθηεξηζηηθά». 
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Καηαιεθηηθά, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ αιιά θαη αλαιχεηαη πεξαηηέξσ 

ζην επφκελν θεθάιαην (φπνπ, βέβαηα, απηφ ελδείθλπηαη ή/θαη είλαη εθηθηφ), πξφθεηηαη 

γηα δνθίκην ην νπνίν επηδίσμε ηελ πιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ θύξησλ «αξρψλ πνηφηεηαο» 

(«test quality principals»), φζνλ αθνξά: 

 ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (γηα δηακφξθσζε έξγσλ θαη ζπκπεξίιεςε 

ζεκαηηθψλ πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ επαξθψο ην πεξηερφκελν ή ηελ χιε, κε 

ην/ηελ νπνίν/α ην δνθίκην ζρεηίδεηαη) [βι. Hughes (1989, ζ. 22) θαη Bachman 

(1990, ζ. 306)] 

 ηελ εγθπξφηεηα θαηαζθεπήο (έηζη ψζηε ην δνθίκην λα κεηξά φ,ηη έρεη νξίζεη 

σο ελλνηνινγηθφ αληηθείκελν ή ραξαθηεξηζηηθφ κέηξεζήο ηνπ) [βι. Brown 

(1994, ζ.  256) θαη Bachman & Palmer (1996, ζ. 21)].  

 ηε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα («face validity») (ζύκθσλα κε ην θαηά πόζν νη 

ρξήζηεο ηνπ δνθηκίνπ θαη, θπξίσο, νη αμηνινγεηέο ή βαζκνινγεηέο ηνπ 

ζεσξνύλ όηη απηό κεηξά ην/α ραξαθηεξηζηηθό/ά, γηα ην/α νπνίν/α έρεη 

θαηαζθεπαζηεί λα κεηξήζεη [Underhill (1987, ζ. 105) θαη Hughes (1989, ζ. 27)] 

 ηελ αμηνπηζηία κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ βαζκνινγεηψλ (κε ηξφπν πνπ λα 

δηαπηζηψλεηαη χπαξμε ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηηο βαζκνινγίεο ηνπο [Nunan 

(1992, ζ. 14-15) θαη Weir & Roberts (1994, ζ. 172)], ζηελ πεξίπησζε ησλ 

«αλνηθηώλ αζθήζεσλ ή αζθήζεσλ αλάπηπμεο» (παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ), 

εηδηθόηεξα. 

Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα
130

 ηνπ δνθηκίνπ πεξηιήθζεθε ζηηο επηδηψμεηο ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ [Davidson & Lynch (2002)], ε πεξηγξαθή ηεο 

νπνίαο, βέβαηα, δελ εμαληιείηαη εδψ, αθνχ ζρεηηθνί, κε ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα 

                                                 
130

Ζ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα («external or criterion-related validity») ηνπ δνθηκίνπ, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε ζπληξέρνπζα εγθπξφηεηα («concurrent validity») θαη ηελ πξνγλσζηηθή 

εγθπξφηεηα («predictive validity») ειέγρεηαη, ζπλήζσο, ζε κεγαιχηεξνπ εχξνπο δνθίκηα («'high-stakes' 

tests»), πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε άιιεο ηαπηφρξνλεο ή κειινληηθέο κεηξήζεηο, αληίζηνηρα 

[βι. Alderson, Clapham & Wall (1995) θαη Πεγέο: International Language Testing Association 

(2002)]. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε ζπληξέρνπζα ζρεηηδφκελε κε θξηηήξην εγθπξφηεηα 

(«concurrent criterion related validity»), πνπ αλαθέξεηαη ζε πξφβιεςε επηηεπγκάησλ ηνπ παξφληνο, 

δελ επηρεηξήζεθε, αθνχ ζεσξήζεθε φηη ην κφλν δεδνκέλν θξηηήξην ην νπνίν κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί 

κε ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ/αζθήζεσλ ηνπ δνθηκίνπ ήηαλ ε επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηε Β΄ 

Γεκνηηθνχ πνπ, σζηφζν, δελ απνηεινχζε απνιχησο αληηθεηκεληθφ θξηηήξην πξνο ζπζρεηηζκφ. Ζ 

πξνγλσζηηθή ζρεηηδφκελε κε θξηηήξην εγθπξφηεηα («predictive criterion related validity»), ε νπνία 

είλαη εθηθηή φηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα δνθίκην 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνβιέςνπλ έλα κειινληηθφ επίηεπγκα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα ειεγρζεί, αθνχ απαηηνχζε ζπζρεηηζκφ δχν κεηξήζεσλ (ησλ αζθήζεσλ θαη ηνπ 

νξηδφκελνπ θξηηεξίνπ) ζε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ ππνθείκελα, πνπ λα έρνπλ γίλεη ζε δχν κεγάια κεηαμχ 

ηνπο ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=1398#ref6#ref6
http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=1398#ref2
http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=1398#ref8
http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=1398#ref8
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ηεο έξεπλαο, πξνβιεκαηηζκνί επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην θαη ζε επφκελεο 

ζπδεηήζεηο ζην παξφλ ή/θαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

3.4.5.9 Γηαδηθαζία επηινγήο, δνθηκήο θαη εθαξκνγήο πνηνηηθώλ κεζόδσλ γηα έιεγρν 

ηεο εζσηεξηθήο εγθπξόηεηαο ηεο έξεπλαο 

Ζ κνξθή έξεπλαο ε νπνία επηιέρζεθε: πξνπεηξακαηηθή/αξρηθή αμηνιόγεζε-

κεηαπεηξακαηηθή/ηειηθή αμηνιόγεζε: δύν θπζηθώο ηζνδύλακεο νκάδεο, παξά ην 

πεξηνξηζκφ ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ν βαζκφο γελίθεπζεο ησλ φπνησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο (ιφγσ κηθξνχ δείγκαηνο), δειψλεη φηη ε έξεπλα θαζαπηή δηεμήρζε ζε έλα φζν 

γίλεηαη θπζηθό πεξηβάιινλ. Σν ζηνηρείν απηφ πξνζδίδεη κία ζρεηηθή εμσηεξηθή 

εγθπξφηεηα («external validity») ζηα απνηειέζκαηά ηεο (θαη, εηδηθφηεξα,/ ζην βαζκφ 

γελίθεπζήο ηνπο). Ζ εγθπξφηεηα, βέβαηα, απηή επηδηψρζεθε λα είλαη ηζφξξνπε κε ηελ 

εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

βαζκνχ ηεο νπνίαο θαηαβιήζεθε, ζθφπηκα, πξφζζεηε πξνζπάζεηα, φπσο, άιισζηε, 

επαλεηιεκκέλα ηνλίζηεθε.  

Ζ ζεκαληηθφηαηε, γηα ηελ έξεπλα, εζσηεξηθή εγθπξφηεηα
131

 δηήιζε απφ 

πεξαηηέξσ έιεγρν, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

«επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο» ήηαλ ε πξαγκαηηθή 

(ππφ επηθπιάμεηο) αηηία κεηαβνιήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «γισζζηθή 

επάξθεηα» («γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα»). Δθηφο απφ ηελ 

πξφλνηα πνπ ιήθζεθε, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, γηα απνκφλσζε ησλ 

φπνησλ παξαγφλησλ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

[φπσο ηπρφλ δηαθνξνπνηεκέλν κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη 

Οκάδαο Διέγρνπ) ηζηνξηθφ, ηπρφλ δηαθνξεηηθά φξγαλα κέηξεζεο ή εμεηαζηέο ή 

βαζκνινγεηέο, πηζαλή κε ηζνδπλακία ησλ δχν νκάδσλ φρη κφλν σο πξνο ηηο επηδφζεηο 

αιιά θαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο θαη ηα θίλεηξα θηι. ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο θηι.], 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηνηηθέο ηερληθέο ή κέζνδνη έξεπλαο θαη δφζεθε ηδηαίηεξε 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα απνηειεί ζέκα «θαινχ  πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζµνχ» θαη 

αληηπξνζσπεχεη ην βαζµφ ζηνλ νπνίν ηα απνηειέζµαηα κίαο έξεπλαο πξνζεγγίδνπλ, εληέιεη, ηελ 

«αιήζεηα ή πξαγκαηηθφηεηα», γη’ απηφ θαη είλαη αδχλαην λα δηαζθαιηζηεί ή λα εμαζθαιηζηεί κε ηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ή ειέγρσλ (Messick, 1989). Ζ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα 

δειψλεη ην βαζµφ ζηνλ νπνίν ηα απνηειέζµαηα µίαο έξεπλαο δχλαληαη λα εθαξµνζζνχλ επξχηεξα, ζε 

«θπζηθέο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο». 
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βαξχηεηα ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηε ζπλέληεπμε, κε ζθνπφ λα θσδηθνπνηεζνχλ, λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο νξηζκέλα πνηνηηθά δεδνκέλα, 

ρξήζηκα γηα ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα.  

Ζ κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε («methodological triangulation»)
132

 γηα ηελ 

επαλαβεβαίσζε (θαη, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ επαλεξκελεία) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο, ζεσξήζεθε φηη κπνξνχζε λα εμεηάζεη ζθαηξηθά ην ππφ 

δηεξεχλεζε πξφβιεκα ή θαηλφκελν (Bryman, 1995
.
 Denzin & Lincoln, 2000

.
 

Marshall & Rossman, 1999
. 
Schwandt, 1997).

 
ηελ παξνχζα έξεπλα, ην πξντφλ ησλ 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε έλα είδνο αξρείνπ πεξηγξαθηθνχ ή/θαη 

αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν κειεηήζεθε σο δηαθξηηφ είδνο θεηκέλνπ θαη αλέδεημε 

ηα ζπγθξηλφκελα κεηαμχ ηνπο ζέκαηα, φπσο επεμεγείηαη αλαιπηηθά ζην επφκελν 

θεθάιαην. Μέζσ ησλ ζεκάησλ απηψλ, ειέγρζεθε ε παξνπζία ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε επείζαθηεο κεηαβιεηήο, πξνο ελίζρπζε ηεο 

εγθπξφηεηαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ (βι. 

επίζεο Burns, 2000
. 
 Kelly, 2003

. 
 Ησζεθίδεο, 2003).  

Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηε βειηίσζε ηπρφλ 

πξνβιεκαηηθψλ πεδίσλ ηνπ, απνηέιεζε ηε κία απφ ηηο δχν εζλνγξαθηθέο κεζφδνπο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζρεηηθψλ κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Όπσο θαη ζηελ 

πξνέξεπλα, έηζη θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ε εξεπλήηξηα απνηέιεζε κέινο 
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Ο φξνο «κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε» δειψλεη ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ ή θαη ζπλδπαζκφ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ (δειαδή πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζφδνπ 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ). Με άιια ιφγηα, δειψλεη πνιιαπιή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ή 

πνιπ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε (Smith, 1997, ζ. 78) ηνπ πξνβιήκαηνο κίαο/ηεο έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα κία 

απφ ηηο κνξθέο ηξηγσλνπνίεζεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε εθηεηακέλα ν Denzin (1978), κηιψληαο, 

εθηφο απφ κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, γηα ηξηγσλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

(«data triangulation»), ηξηγσλνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλεηψλ («investigαtor  

triangulation») θαη ηξηγσλνπνίεζε ζεσξηψλ («theory triangulation»). Γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο, βι επίζεο: Hammersley & Atkinson (1983), Πεγηάθε (1988, ζ. 156), Fetterman 

(1989, ζ. 89), Hammersley (1990, ζ. 114-123), Woods (1991, ζ. 115) θαη Cohen & Manion (1997, ζ. 

321-346). Βέβαηα, ην ζέκα ηεο ηξηγσλνπνίεζεο έρεη εγείξεη δηάθνξα εξσηήκαηα θαη ακθηζβεηήζεηο 

[βι. Bryman (1988, 1992) θαη Brewer & Hunter (1989)], ελψ ε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζχδεπμε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κνξθψλ ή κεζφδσλ έξεπλαο, φπνπ αλαπφθεπθηα 

εκπιέθεηαη θαη ε ηξηγσλνπνίεζε, είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε θαη ελδηαθέξνπζα (βι. Brannen,1992
. 

Cresswell 1995
.
 Hammersley, 1995

.
 Niglas, 1999

. 
Tashakkori & Teddlie, 1998). Γηα κία εθ’ φιεο ηεο 

χιεο ζπδήηεζε, γηα ηα ζέκαηα απηά [κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, ζχδεπμε (ή κε) πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο έξεπλαο ή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ θηι. θαη ζρεηηθέο επηθαιχςεηο 

πνπ πξνσζνχληαη κέζσ, ζπγθερπκέλσλ κεηαμχ ηνπο, φξσλ φπσο απηνί πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγγιηθή 

βηβιηνγξαθία: «mixed methods», «mixed methods design», «mixed model design», «multimethods 

design», «multiple methods design», «multistrand design», θ.ν.θ.], βι. Niglas (1999, 2000). Βι. επίζεο 

Κπξηαθίδεο (2000).   
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ηφζν ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ φζν θαη ησλ νκάδσλ φπνπ ζπκκεηείρε (ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ), ηα ινηπά κέιε ησλ νπνίσλ 

γλψξηδαλ, εθ ησλ πξνηέξσλ, ηελ ηδηφηεηά ηεο [βι. θαη Βάκβνπθαο (1991)]. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ηεξήζεθαλ εηδηθέο (αθξηβείο θαη νινθιεξσκέλεο) ζεκεηψζεηο («field notes ad 

hoc»), ζε ζρέζε κε δηάθνξα ηεθκαηλφκελα-αληηθείκελα παξαηήξεζεο ηε ζηηγκή, 

ζρεδφλ, ηεο εθδήισζήο ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζεί ε «αιήζεηα ή πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο δξάζεο» (παξέκβαζεο), ζπλαξηήζεη ελφο κε δνκεκέλνπ αιιά εζηηαζκέλνπ θαηά 

ειεχζεξν ηξφπν ζρεδίνπ (Atkinson, Coffey, Delamont, Lofland & Lofland, 2001
. 

Jorgensen, 1989
. 
Spradley, 1980)

133
. Σπγθεθξηκέλνη/εο άξονερ ή εστίερ παπατήπησηρ, 

έζησ θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε δνκή, απνηεινύζαλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ απηνύ. 

Όπσο ζπρλά ζπκβαίλεη, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζπλδπάζηεθε κε κία 

άιιε εξεπλεηηθή κέζνδν, απηή ηεο ηειεθσληθήο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, αξρηθά, θαη 

ηεο «πξφζσπν κε πξφζσπν» εζηηαζκέλεο κε δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο (Hitchcock & 

Hughes, 1989
.
 Seidman, 1991

. 
Weiss, 1994), ζηε ζπλέρεηα. Ζ ζπλέληεπμε απηήο ηεο 

κνξθήο δηαθξίλεηαη γηα ηελ επειημία ηεο θαη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα θαηαγξάςεη 

απζφξκεηεο αληηδξάζεηο-απαληήζεηο ηνπ ζπλεληεπμηαδνκέλνπ, κε ζεκαληηθφ αιιά φρη 

θαη ηφζν θαλνληζηηθφ, πιεξνθνξηαθφ θνξηίν (Bailey, 1987, ζ. 174). Ζ δηαηχπσζε 

εξσηεκάησλ, κε απιφ θαη ηαπηφρξνλα «νπδέηεξν» ηξφπν, θαη ε καγλεηνθψλεζε 

εξσηεκάησλ θαη απαληήζεσλ, ελ γλψζεη ησλ ζπλεληεπμηαδνκέλσλ (ησλ δαζθάισλ, 

δειαδή, πνπ είραλ ηελ επζχλε ησλ δχν νκάδσλ, Πεηξακαηηθήο θαη Διέγρνπ) 

ρξεζίκεπζαλ ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ πεξαηηέξσ (βαζχηεξε) κειέηε, αθφκα θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί, επηδηψθνληαο ηε δηαζαθήληζε θαη ηελ φζν 

γίλεηαη νξζφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. Ζ χπαξμε, σο εθ ηνχηνπ, 

                                                 

133
Ζ εζηηαζκέλε κε δνκεκέλε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε επηθεληξψλεηαη ζε εζηίεο ηέηνηεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ παξαηεξήζεσλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ δηεξεπλψκελνπ θαηλνκέλνπ. Καζψο ν εξεπλεηήο απνηειεί ην 

πξσηαξρηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ν ξφινο ηνπ δειψλεηαη απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο 

ηεξεί, θαζψο θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο, θσδηθνπνίεζεο, αληηπξνζψπεπζεο, γεληθφηεξα, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, αλαθνξηθά κε ην «ηη ζπλέβε, απφ πνηνλ/πνηνπο, πψο, πφηε ζπλέβε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν θαη αλ απηφ ήηαλ αλακελφκελν ή φρη, γηαηί ζπλέβε ή δε ζπλέβε θάηη θ.ν.θ.» [βι επίζεο 

Goetz & LeCompte (1984) θαη Strauss & Corbin (1990)]. Ο αξρηθά πεξηγξαθηθφο (θαη πξφρεηξνο) 

ραξαθηήξαο ησλ ζεκεηψζεσλ απηψλ, ν νπνίνο έρεη σο πξνκεησπίδα ην «πνχ, πφηε θαη πνηα ψξα» 

έιαβε ρψξα θάζε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κεηαηξέπεηαη, ζην ηέινο, ζε αθεγεκαηηθφ, φπνπ θαη 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αμηφινγεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ παξαηεξεηή, πιεξνθνξίεο.  
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ζπγθεθξηκέλσλ αμόλσλ ή εξσηεκάησλ ήηαλ αλαγθαία γηα ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεο, 

ζρεηηθψλ κε ηελ επηδίσμε απηή, απαληήζεσλ (Cohen & Μanion, 1997, ζ. 388). 

Ζ πξνεξεπλεηηθή θάζε αμηνπνηήζεθε θαη γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αμόλσλ, 

(εζηηώλ παξαηήξεζεο θαη εξσηεκάησλ) γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο επηθεληξψζεθαλ ε 

παξαηήξεζε θαη ε ζπλέληεπμε, αληίζηνηρα. Σφζν ζηηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο-

παξαηεξήζεηο φζν θαη ζηηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο ιήθζεθε ππφςε ν παξάγνληαο 

«ζηαζεξφηεηα», παξά ηελ ειαζηηθφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηελ φιε πξνζέγγηζε. Ζ 

αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ (δειαδή «ζεκάησλ», βι. ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ζην ηέηαξην θεθάιαην), κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δχν κεζφδσλ, 

νδήγεζε νπζηαζηηθά ζηελ πνηνηηθή αλάιπζή ηνπο πνπ επαθνινχζεζε. Πξφθεηηαη γηα 

αλάιπζε ε νπνία βαζίζηεθε ζηνπο θαηάιιεινπο θαλφλεο θσδηθνπνίεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηνπ πιηθνχ πνπ ζπιιέρζεθε, κε ηξφπν πνπ λα δηαζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

πξφβιεκα ηεο έξεπλαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ζεκαηνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ 

απηψλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο άμνλεο πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο, 

παξαπέκπεη φρη κφλν ην πξφβιεκα θαζαπηφ, αιιά θαη ζηε ζεσξία, φπσο θαη ζηηο 

πξαθηηθέο, πνπ ην ζηεξίδνπλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο µεζνδνινγηθήο ζύγθιηζεο («triangulation convergence») κε επηζπκεηφ 

φζν θαη πξνζδνθψκελν πξντφλ ηελ (εζσηεξηθή) εγθπξφηεηα (θαη ηελ αμηνπηζηία)
134

 

ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζµάησλ (Ησζεθίδεο, 2003) αθνινπζήζεθε, κεηά απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Λ. Κπξηαθίδε, εηδηθνχ ζε ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη 

Αμηνιφγεζεο, ε αθφινπζε κεζνδνινγηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε: δηεμαγσγή κίαο 

ζεηξάο ζπκκεηνρηθώλ παξαηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε δηδαζθαιίεο ζηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα θαη ζηελ Οκάδα Διέγρνπ, νη νπνίεο αθνινπζνύζαλ κεηά από ηζάξηζκεο 
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χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε εγθπξφηεηα εθηηκάηαη σο πην ζεκαληηθή θαη ζχλζεηε 

έλλνηα απφ ηελ αμηνπηζηία. Μία απιή εξκελεία ηεο εθηίκεζεο απηήο είλαη φηη αλ κία έξεπλα, γεληθά, ή 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, εηδηθφηεξα, δε κεηξά αθξηβψο φηη πξνφξηζηαη λα κεηξήζεη είλαη ζαλ λα κελ 

έγηλε, αθφκα θαη αλ νη κεηξήζεηο ηεο παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. Άξα, ε αμηνπηζηία: α) 

είλαη αλαγθαία γηα ζθνπνχο έξεπλαο/αμηνιφγεζεο αιιά φρη επαξθήο απφ κφλε ηεο θαη β) απνηειεί κία 

απφ ηηο πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο/αμηνιφγεζεο. Ζ εγθπξφηεηα δηαζθαιίδεη ηηο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ εξεπλεηηθή/αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ «αιήζεηα ή πξαγκαηηθφηεηα», 

ελψ ε αμηνπηζηία δηαζθαιίδεη ζπζρεηίζεηο εληφο ηεο εξεπλεηηθήο/αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα, κία ηέηνηα δηαδηθαζία λα είλαη κελ αμηφπηζηε αιιά κε έγθπξε. ηελ πεξίπησζε, φκσο, 

πνπ είλαη έγθπξε είλαη, νπσζδήπνηε, θαη αμηφπηζηε. Ζ εγθπξφηεηα, επνκέλσο, ζπλεπάγεηαη αμηνπηζηία, 

ρσξίο, σζηφζν, λα ηζρχεη ην αληίζηξνθν. Βι. ζρεηηθά Kirk & Miller (1986) θαη Patton (2002). 
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ζπλεληεύμεηο κε ηηο δαζθάιεο θάζε νκάδαο θαη αθνινπζνύληαλ από ηζάξηζκεο 

ζπλεληεύμεηο κε ηηο δαζθάιεο θάζε νκάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε κεζνδνινγηθή απηή 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε είρε ην αθφινπζν πεξηερφκελν: 

 

 

πλεληεχμεηο κε ηηο δχν 

δαζθάιεο 

 (Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη 

Οκάδαο Διέγρνπ) 

πκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη 

ζηηο δχν νκάδεο 

(Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη Οκάδα 

Διέγρνπ) 

πλεληεχμεηο κε ηηο δχν 

δαζθάιεο 

 (Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη 

Οκάδαο Διέγρνπ) 

 

Γνκή ζπλέληεπμεο, πξηλ από ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Άμνλεο-εζηίεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο 

(θαηαγξάθνληαη θαη’ αληηζηνηρία 

πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ρξόλνπο)  

Άμνλεο-εξσηήκαηα ζπλέληεπμεο, 

κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε 

(δηαηππώλνληαη κε ηε κνξθή 

«θπζηθήο ζπλνκηιίαο») 

- Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ   

καζήκαηνο; 

- Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλσζεί γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ 

(ζπγθεθξηκέλσλ) ζηφρσλ ηνπ 

καζήκαηνο; 

- Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο 

έρνπλ πξννξγαλσζεί; 

- Πνηα είλαη ηα «θπιηφκελα» 

είδε (πξν-νξγαλσκέλσλ θαη 

κε) δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο (θαη ηα 

ζπλεπαγφκελά ηνπο); 

- Πνηα πξνβιήκαηα 

παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; 

- Πψο επηιχζεθαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ;  

- Πνηα είλαη ε γεληθή εληχπσζε 

(ηεο δαζθάιαο) γηα ην 

κάζεκα; 

- Πνηεο είλαη νη θξίζεηο (ηεο 

δαζθάιαο) γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ (θαη ηα 

ζπλεπαγφκελά ηνπο); 

- Πνηεο είλαη νη 

«αηηηνινγήζεηο» (ηεο 

δαζθάιαο) γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηειηθά 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ; 

πκπεξαζκαηηθά, πξφθεηηαη γηα πεξηερφκελν ην νπνίν κπνξνχζε λα 

«ηξηγσλνπνηεζεί», ιφγσ ησλ «δηαζηαπξνχκελσλ», κεηαμχ ηνπο, ζεκάησλ, θαη, 

επνκέλσο, λα ηεθκεξηψζεη θαη λα επηβεβαηψζεη ην «ηη έγηλε» (φπσο, βέβαηα, θαη ην «ηη 

δελ έγηλε»). Ζ ινγηθή (θαη ε ζηξαηεγηθή) ππφ ηελ νπνία δηαζπλδένληαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε εθαξκνγή θαη ηα απνξξένληα ησλ πξαγκαηηθνηήησλ (ή, 

αθξηβέζηεξα, ησλ δηδαζθαιηψλ), πνπ πξνζεγγίζηεθαλ κέζσ ζπλέληεπμεο θαη 

παξαηήξεζεο, αλαιχεηαη ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην, ζε κία πξνζπάζεηα λα 

απνδεηρζεί ε χπαξμε κίαο θαη κφλν κεηαβιεηήο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηα 

δεδνκέλα απνηειέζκαηα. Όιεο, ινηπφλ, νη παξάκεηξνη ηνπ επηθνηλσληαθνχ-
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θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο πνπ ζπδεηήζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο [πξνηππνπνίεζε δηδαζθαιίαο, απφ θνηλνχ (ζπλεηαηξηθή) εξγαζία – 

δξάζε, απηφλνκε εξγαζία – δξάζε, απηφλνκε βειηησηηθή αμηνιφγεζε, θζίλνπζα 

θαζνδήγεζε] ππνβφζθνπλ, σο ζεσξία-πξάμε, θαηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ φινπ 

«πνηνηηθνχ-θεηκεληθνχ πιηθνχ», ππνβνεζψληαο ζηνλ «έιεγρν ησλ ειεγρφκελσλ 

κεηαβιεηψλ» (Παπαλαζηαζίνπ, 1990).  

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε µεζνδνινγηθή ζχγθιηζε, πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, 

ζπλεπηθνπξήζεθε απφ ην εκεξνιφγην ην νπνίν ηήξεζε ε δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, φπσο 

αθξηβψο είρε πξάμεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν εκεξνιφγην απνηέιεζε κία δεπηεξνγελή κέζνδν 

ηξηγσλνπνίεζεο, ε νπνία θαη ρξεζίκεπζε ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο 

εγθπξφηεηαο, αθνχ ε ζπζρέηηζε (ζχγθξηζε) ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ην πεξηερφκελν 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο έξεπλαο 

έηπρε δεπηεξεπνχζαο κελ αιιά εμίζνπ ζεκαληηθήο αμηνπνίεζεο
135

. Παξάιιειν, πξνο 

ην πεξηερφκελν ηνπ εκεξνινγίνπ απηνχ, είλαη ην πεξηερφκελν νξηζκέλσλ 

εκεξνινγηαθψλ ζεκεηψζεσλ θαη απφ ηε δαζθάια ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ην νπνίν, 

σζηφζν, δελ κπφξεζε λα έρεη ηελ νξγάλσζε πνπ είρε ην πξψην.  

H ρξνληθή δηάηαμε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζεηξψλ ζπλέληεπμεο θαη 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, γηα έθαζηε νκάδα, θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 24. Μία 

αλάγλσζε ηνπ πίλαθα δειψλεη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά επηά (7) 

ζπλεληεχμεηο κε ηηο δαζθάιεο ησλ δχν νκάδσλ, πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, ελψ ζην κεηαμχ ησλ δχν ζπλεληεχμεσλ ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηζάξηζκεο ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο. Ζ αξρηθή απφθαζε λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δέθα (10) ζπλεληεχμεηο πξηλ θαη κεηά απφ δέθα (10) ζπκκεηνρηθέο 
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Αμίδεη, επίζεο, λα ηνληζηεί φηη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο ιήθζεθε πξφλνηα γηα δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ έλαληη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ  πεηξακαηηθή παξέκβαζε, κέζσ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ζθνπνχο κεζνδνινγηθήο ζχγθιηζεο «επί ηνχηνπ», πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξνπεηξακαηηθέο θαη κεηαπεηξακαηηθέο ζπλεληεχμεηο κε παηδηά θαη ησλ δχν νκάδσλ, θαζψο θαη κία 

«ηειηθή» ζπλέληεπμε κε ηηο δαζθάιεο ηνπο, ζην ηέινο, δειαδή, ηεο εθαξκνγήο ηεο πεηξακαηηθήο 

παξέκβαζεο. Ωζηφζν, επεηδή ην ζέκα ησλ ζηάζεσλ δελ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο νχηε θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, ην πιηθφ απηφ αμηνπνηείηαη άιισο πσο θαη εθηφο, 

ελλνείηαη, ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο θξίζεθε 

ρξήζηκν θαη ζθφπηκν λα αμηνπνηεζεί κε δεδνκέλν ηξφπν (π.ρ. ζηελ ππφ εμέιημε παξνπζίαζε 

«ληνθνπκέλησλ» απφ ηελ έξεπλα, θαη βάζεη, νπσζδήπνηε, ζπγθεθξηκέλεο αηηηνινγίαο).  
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παξαηεξήζεηο αλά νκάδα δελ θαηέζηε δπλαηή, ιφγσ εηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

εξεπλήηξηαο, νη νπνίεο επίζεο απνηέιεζαλ θαη ηελ αηηία ηεο κηθξήο θαζπζηέξεζεο 

πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ έλαξμε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. Γηεπθξηλίδνληαη, ηέινο, ηα 

αθφινπζα:  

 Οη ζπλεληεχμεηο πξηλ απφ θάζε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ηειεθσληθψο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη είραλ αθξηβψο ηελ ίδηα 

επαλαιακβαλφκελε δνκή. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, νη απαληήζεηο 

θαηαγξάθνληαλ, κε ζρεηηθή επθνιία, απφ ηελ εξεπλήηξηα, θαη ζηε ζπλέρεηα 

θσδηθνπνηνχληαλ κε ηε κνξθή ζεκείσλ επηκεξηζκέλσλ ζε θαηεγνξίεο, 

ζχκθσλεο πξνο ηνλ ηξφπν δφκεζεο θάζε ζπλέληεπμεο. 

 Οη ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο είραλ ρξνληθή δηάξθεηα νγδφληα (80) ιεπηά 

ηεο ψξαο έθαζηε, φζν, δειαδή, δηαξθνχλ δχν (πιήξεηο) δηδαθηηθέο πεξίνδνη 

(ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ). Ακέζσο κεηά απφ ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο, νη ζεκεηψζεηο πνπ είραλ θαηαγξαθεί απφ ηελ εξεπλήηξηα 

κεηαηξέπνληαλ ζε αθξηβή θαηαλνεηφ πεξηγξαθηθφ-αθεγεκαηηθφ, θπξίσο, (θαη 

νπσζδήπνηε, θεηκεληθφ) ιφγν. 

 Οη ζπλεληεχμεηο κεηά απφ θάζε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ακέζσο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη καγλεηνθσλνχληαλ, ε δε (γξαπηή) 

απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο ήηαλ πηζηή πξνο ηελ απζεληηθή (πξνθνξηθή, 

θπζηθή) κνξθή ηεο, κε εμαίξεζε κεξηθέο γισζζηθέο κηθξν-παξεκβάζεηο, έηζη 

ψζηε ην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν λα είλαη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

εχιεπην ζηνλ αλαγλψζηε «ηνπο» θαη ρξήζηκν γηα ζθνπνχο θσδηθνπνίεζεο 

(πνηνηηθήο αλάιπζεο). Οη παξακβάζεηο απηέο, σζηφζν, δελ επεξέαδαλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ην λφεκα ησλ ιερζέλησλ,  

Πίλαθαο 24 

«Υξφλνη»  πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζεηξψλ ζπλέληεπμεο θαη ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο αλά νκάδα 

Οκάδα Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο πξηλ 

απφ ηε ζπκκεηνρηθε 

παξαηήξεζε 

Ζκεξνκελία ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο θαη ζπλέληεπμεο 

κεηά απφ ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε 

Διέγρνπ 7 Ννεκβξίνπ 2001 8 Ννεκβξίνπ 2001 

Πεηξακαηηθή 8 Ννεκβξίνπ 2001 9 Ννεκβξίνπ 2001 
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Διέγρνπ 11 Ννεκβξίνπ 2001 12 Ννεκβξίνπ 2001 

Πεηξακαηηθή 13 Ννεκβξίνπ 2001 14 Ννεκβξίνπ 2001 

Πεηξακαηηθή 14 Ννεκβξίνπ 2001 

 

15 Ννεκβξίνπ 2001 

(1
ν
 νγδνληάιεπην) 

Πεηξακαηηθή 14 Ννεκβξίνπ 2001 

 

15 Ννεκβξίνπ 2001 

(2
ν
 νγδνληάιεπην) 

Διέγρνπ 15 Ννεκβξίνπ 2001 16 Ννεκβξίνπ 2001 

Διέγρνπ 18 Ννεκβξίνπ 2001 19 Ννεκβξίνπ 2001 

Διέγρνπ 19 Ννεκβξίνπ 2001 20 Ννεκβξίνπ 2001 

Πεηξακαηηθή 20 Ννεκβξίνπ 2001 21 Ννεκβξίνπ 2001 

Πεηξακαηηθή 22 Ννεκβξίνπ 2001 23 Ννεκβξίνπ 2001 

Πεηξακαηηθή 25 Ννεκβξίνπ 2001 26 Ννεκβξίνπ 2001 

Διέγρνπ 26 Ννεκβξίνπ 2001 

 

27 Ννεκβξίνπ 2001 

(1
ν
 νγδνληάιεπην) 

Διέγρνπ 26 Ννεκβξίνπ 2001) 

 

27 Ννεκβξίνπ 2001 

(2
ν
 νγδνληάιεπην) 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία νθείιεη λα 

ζπλδπαζηεί κε ηηο άιιεο παξεκθεξείο αλαπηχμεηο ζην ππνθεθάιαην  απηφ, πηζηεχεηαη 

φηη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ θαινχ ζρεδηαζκνχ ηνπ πεηξάκαηνο έρνπλ θαιπθζεί 

νιηζηηθά θαη ζε επίπεδν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη, φζν θαη λα ζηεξίδεηαη επαξθψο, ε 

αλάιπζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην αληίζηνηρν 

(ηέηαξην) θεθάιαην. Ζ εγθπξφηεηα ηνπ νξγάλνπ ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη, 

επνκέλσο, ησλ κεηξήζεψλ «ηνπ», φπσο έρεη πεξηγξαθεί θαη πξνβιεζεί, απνηειεί 

κέξνο απηήο ηεο «νιηζηηθήο θάιπςεο» (δεηεκάησλ εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο). 

3.4.5.10 Εεηήκαηα αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο
136

 

Γεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε εγθπξφηεηαο ζπλεπάγεηαη θαη χπαξμε αμηνπηζηίαο, 

ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε έξεπλα επηδίσμε λα θαηαιήμεη φρη κφλν ζε 

έγθπξα αιιά θαη ζε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Αλάκεζα ζηα δεηήκαηα αμηνπηζηίαο 

ζηα νπνία δφζεθε έκθαζε, κεξηθά απφ ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ήδε θαη άιια 

πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα (βι. «Κεθάιαην Σέηαξην: Aλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο») είλαη ηα αθφινπζα: 

                                                 
136

Γηα κία ζαθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο «εγθπξφηεηα» θαη «αμηνπηζηία», βι. Joppe (2000) 

θαη Golafshani (2003).  
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 ε αμηνπηζηία ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο γισζζηθήο επάξθεηαο (σο νξγάλνπ 

ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ), βάζεη, φρη κφλν ηεο κεζνδνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ, αιιά θαη κέζσ επηζηεκνληθά θαζνξηζκέλεο 

δηαδηθαζίαο, κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο ή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

[«coefficient of reliability (or internal consistency)»] Cronbach alpha (ή 

απιψο Cronbach α) 

 ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ (βαζκνινγήζεσλ) ζηηο επηθνηλσληαθέο (κε 

αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, δειαδή) αζθήζεηο ηνπ δνθηκίνπ, αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπζρέηηζεο βαζκνινγηψλ-βαζκνινγεηψλ («inter-rater reliability»), ν έιεγρνο 

ηεο νπνίαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman Rank 

Order Correlation Coefficient [Spearman’s rho, rs (ή απιψο ξ)] 

 ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ (βαζκνινγήζεσλ) ζηηο επηθνηλσληαθέο (κε 

αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, δειαδή) αζθήζεηο ηνπ δνθηκίνπ, αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπζρέηηζεο βαζκνινγηψλ-βαζκνινγεηή («intra-rater reliability»), ν έιεγρνο 

ηεο νπνίαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ.  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ειέγρνπο αμηνπηζηίαο απνηειεί, φπσο 

θαηαγξάθεθε ήδε, νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ ηεο δηαηξηβήο. 

εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε αμηνπηζηία ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ ηεο έξεπλαο, 

ηειεί ππφ ηε βαζηθή, γηα ην ζέκα απηφ, ζπλζήθε ηεο πξνγελέζηεξεο πηινηηθήο ρξήζεο 

ηφζν ηεο ζπλέληεπμεο φζν θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, αιιά θαη ηεο κειέηεο 

ησλ απνξξεφλησλ απφ ηελ θαζαπηφ ρξήζε ηνπο. Ζ φιε εξγαζία θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο πηινηηθήο έξεπλαο έδηλε, εθ πξννηκίνπ, πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο ζηελ έξεπλα θαη 

ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο. 

 

3.5 Διαδικαζίερ ανάλςζηρ και παποςζίαζηρ ποζοηικών και ποιοηικών 

δεδομένυν έπεςναρ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ζε ζρέζε κε ην κέζν θαη ηηο κεζφδνπο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ, παξαηίζεληαη νη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζήο ηνπο, νη νπνίεο 
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ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο 

έξεπλαο, αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα 

νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, 

επηιέρζεθαλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, κε παξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. πγθεθξηκέλα, ν κε παξακεηξηθφο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U 

Σest γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα («for independent samples») ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ, φζνλ αθνξά ηηο αξρηθέο 

θαη ηηο ηειηθέο επηδφζεηο (γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο, εηδηθά θαη γεληθά) ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. Ο επίζεο κε παξακεηξηθφο 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Wilcoxon Signed-Rank Test πξνζεκαζκέλσλ ηεξαξρηψλ γηα 

εμαξηεκέλα δείγκαηα («for dependent or related samples») ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ, φζνλ αθνξά ηηο αξρηθέο 

θαη ηηο ηειηθέο επηδφζεηο (γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο, εηδηθά θαη γεληθά) θαζεκίαο 

απφ ηηο δχν νκάδεο (Πεηξακαηηθήο θαη Οκάδαο Διέγρνπ).  

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα 

νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ, 

πξνθξίζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ («thematic content analysis»), βάζεη 

ελφο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλνπ «ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο» δεδνκέλσλ («a 

priori system of data codes»), άιισλ απφ ηα πνζνηηθά, πνπ είραλ ζπιιερζεί ήδε [βι. 

ζρεηηθά Ezzy, 2000
.
 Fereday & Muir-Cochrane, 2006

. 
Wolcott (2001)]. Πξφθεηηαη γηα 

ζηξαηεγηθή, κέζσ ηεο νπνίαο ζέκαηα (θαηεγνξηψλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηηθφ 

πξφβιεκα ηπγράλνπλ εηδηθήο επεμεξγαζίαο. ηε δεδνκέλε πεξίπησζε ε εηδηθή απηή 

επεμεξγαζία γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ ζηήξημε ηελ έξεπλα (θαη όρη 

«απξνζρεδίαζηα»). Έηζη, παξαπέκπεη ζε κία θαζνδεγεκέλε, από ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, πξνζέγγηζε ζεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ, κε 

θαηεχζπλζε «θνξπθή-βάζε» ή θαζνδηθή θαηεχζπλζε (theory-driven as well as up-

bottom thematic analysis approach»). 

Λεπηνκεξήο αλαθνξά γχξσ απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη θαη πάιη ζην ακέζσο 

επφκελν θεθάιαην, κεηά απφ ηελ, επίζεο ιεπηνκεξή, αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζε ζρέζε 
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κε ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο ηεο έξεπλαο, ζε κία πξνζπάζεηα λα επηβεβαησζεί ε 

ζρέζε ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο κε ηα ππφ ζπδήηεζε απνηειέζκαηά ηεο. 

 

3.6 ύνοτη μεθοδολογίαρ ηηρ έπεςναρ 

Καζ’ φιε ηελ πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ζην παξφλ (ηξίην) 

θεθάιαην, ε ζπδήηεζε ζηξάθεθε επαλεηιεκκέλα γχξσ απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα: α) 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη β) ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο, κεηά απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο αθνξνχζαλ δηάθνξεο πηπρέο (φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε κνξθνπνίεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 

πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε θαηαζθεπή ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο, ν θαηαξηηζκφο ηνπ εληαίνπ θψδηθα αλαιπηηθήο βαζκνιφγεζεο 

ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, ε επηινγή ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ, θηι.). 

Έηζη, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, δεκηνπξγήζεθαλ, φπνπ ήηαλ 

δπλαηφλ, αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο ππέξ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη, επνκέλσο, ηεο κείσζεο θαη, αλ είλαη 

δπλαηφλ, ηεο εθκεδέληζεο ηπρφλ αδπλακηψλ ηεο. Πεξαηηέξσ, κεηά απφ ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο, ν βαζκφο απηφο ειέγρζεθε πνηθηινηξφπσο, κέζσ: α) θαηάιιεισλ 

ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ θαη β) ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθήο ζηξαηεγηθήο. Σα ζεκεία απηά 

ζπληζηνχλ ην θχξην αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ.  

Κιείλνληαο ην ηξίην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, ηνλίδεηαη φηη, ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζηηθνχ ξφινπ ηεο κνξθήο θαη ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (εκηπεηξακαηηθή 

κνξθή θαη κηθξφ δείγκα), ε φιε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηεο 

επηδίσμε λα θαιχςεη δηεμνδηθά θαη ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο, πξνζεγγίδνληαο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηπρφλ 

δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά, πξσηίζησο, ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηηο 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. Ζ αλάδεημε ηνπ «πψο» 

κίαο λέαο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο είρε, αλακθηζβήηεηα, ππξεληθή ζέζε ζηελ 

εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Πεξαηηέξσ, ην κέζν θαη νη κέζνδνη ζπιινγήο πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, αληίζηνηρα, ζπληζηνχλ ζεκαληηθφηαην κέξνο ηεο. Σέινο, νη 
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δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γχξσ απφ δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ηεο έξεπλαο, εηδηθήο ή/θαη γεληθήο θχζεσο, θαη επηζηεκνληθνχ ειέγρνπ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο απνηεινχλ δηαθξηηφ ζηνηρείν ηεο.  

Αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην 

νκφηηηιν (ηέηαξην) θεθάιαην. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

4.1       Ειζαγυγή 

Ζ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ή επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

θαηέζηε δπλαηή κεηά απφ ηελ νξγάλσζε, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ θαηάιιειε, γηα 

θάζε θαηεγνξία δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία πξσηίζησο επηθεληξψλεηαη ην θεθάιαην απηφ, 

εζηηάδνληαο ζηελ απφξξηςε ή κε ησλ (κεδεληθψλ) εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, 

επηδηψρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ελδεδεηγκέλνη, αλά πεξίπησζε, ζηαηηζηηθνί 

έιεγρνη («test statistics»). Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, 

δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο ινγηθφηεηαο θαη ηεο «αιήζεηαο» ησλ 

απνηειεζκάησλ, είηε απηά ζρεηίδνληαη κε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο είηε 

αλαδεηθλχνληαη απφ ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο ηεο, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο ελίζρπζεο ηεο εγθπξφηεηάο ηεο. 

Σν ππφ αλάπηπμε θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην φιν πιαίζην ηεο έξεπλαο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα (βι. πξψην θαη ηξίην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο) θαη αθνξνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ : α) ηε ζχγθξηζε ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ κεηαμχ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, β) ηε ζχγθξηζε ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ κεηαμχ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, γ) ηε ζχγθξηζε ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ θάζε νκάδαο κε ηνλ «εαπηφ» ηεο (Πεηξακαηηθή Οκάδα – 

Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη Οκάδα Διέγρνπ – Οκάδα Διέγρνπ) θαηά ηηο δχν 

αμηνινγήζεηο, αξρηθή θαη ηειηθή θαη δ) αλάινγεο επεθηάζεηο ησλ ζπγθξίζεσλ απηψλ 

ζηα γεληθά επίπεδα ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ δχν νκάδσλ. Δπηπιένλ, θαη κε έξεηζκα ηελ πξφζζεηε 

αμία ηνπο, πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
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αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη 

ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζπλεπηθνπξνχλ, ππφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Οη δχν παξαπάλσ «θαηεγνξίεο» απνηειεζκάησλ, έηζη, αλαιχνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη κε ζθνπφ ηνλ (ηειηθφ) έιεγρν: α) ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ 

βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, ελ γέλεη θαη β) ηεο 

εζσηεξηθήο εγθπξφηεηάο ηεο. πγθεθξηκέλα, κε ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απηή, 

θαηά θχξην ιφγν ειέγρνληαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη κεδεληθέο ππνζέζεηο 

[«null hypothesis» (H0)] ηεο έξεπλαο, πνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο «γισζζηθέο» θαη ηηο 

«επηθνηλσληαθέο» επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη 

ησλ αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα). 

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο «γισζζηθέο επηδφζεηο» θαη 

ηηο «επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο»
 

ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, 

αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο 

ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, 

αληίζηνηρα). 

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ηειηθφ γεληθό 

επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη 

ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ γεληθό 

επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο
1
. 

                                                 
1
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία [βι. ελδεηθηηθά McLean & Kaufman (1998) θαη Woods, 

Fletcher & Hughes (2000)], έθαζηε κεδεληθή ππφζεζε δειψλεη φηη ηα απνηειέζκαηα κίαο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο νθείινληαη ζε ηπραία θαη φρη ζε ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα, ελψ έθαζηε αληίζηνηρε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε [«alternative hypothesis») (Ζa)] δειψλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Νννπκέλνπ, 

ινηπφλ, φηη νη παξαπάλσ κεδεληθέο ππνζέζεηο δηαηείλνληαη φηη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα, νη ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε απηά, ε νπνία θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί σο δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ζηε γισζζηθή επάξθεηα, θαη ζηα επηκέξνπο επίπεδά ηεο), ππφ ηελ επίδξαζε 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (ηεο «επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο»). 

Δπνκέλσο, βάζεη ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο πνπ θαηαγξάθεθε, γηα παξάδεηγκα, πξψηε, ε επίζεο πξψηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 
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Ζ πξνζπάζεηα γηα ππνζηήξημε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζπληζηά, φπσο απνδεηθλχεηαη ζηε ζπλέρεηα, 

ζθφπηκε, παξά ηελ πνιππινθφηεηά ηεο, ελέξγεηα, πνπ εληζρχεη ζεηηθά ην φιν 

πείξακα. Αλαθέξεηαη πξνθαηαξθηηθά, φζν θαη ελδεηθηηθά, φηη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζεκαηνπνηήζεθαλ, νκαδνπνηήζεθαλ, δειαδή, ζε ζεκαηηθέο 

(νκάδεο), νη νπνίεο θαη αμηνπνηήζεθαλ είηε ζπλδπαζηηθά είηε ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο, 

έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο θαη λα ηεθκεξηψλνληαη πεξαηηέξσ 

ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Πξηλ απφ ηελ θπξίσο αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ (ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο), θξίζεθε ζθφπηκν λα 

αλαιπζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ, ζην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί ακέζσο 

παξαθάησ, ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα «δεηήκαηα 

αμηνπηζηίαο» (βι. ζρεηηθά «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο»). 

 

4.2 Ανάλςζη και παποςζίαζη αποηελεζμάηυν ζε ζσέζη με ζηηήμαηα 

αξιοπιζηίαρ 

Σν ππνθεθάιαην απηφ, επηδηψθνληαο λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ην δπλαηφηεξν πεηζηηθφ ηξφπν, πεξηιακβάλεη ηα 

απαξαίηεηα ζρφιηα γηα ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ειέγρνπο αμηνπηζηίαο («reliability 

analysis»). Με άιια ιφγηα, ην ππνθεθάιαην απηφ αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη: 

                                                                                                                                            
‘γισζζηθέο’ θαη ηηο ‘επηθνηλσληαθέο’ επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο 

ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα)», ε δεχηεξε: 

«Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ‘γισζζηθέο επηδφζεηο’ θαη ηηο ‘επηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο’
 
ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, 

αληίζηνηρα)» θ.ν.θ. (βι. ζρεηηθά «Κεθάιαην Πξψην: Tν πξφβιεκα»). Καηαιεθηηθά, ην πξνζδνθψκελν 

ηεο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο πνπ αθνινπζεί είλαη ε απφξξηςε ησλ κεδεληθψλ ππνζέζεσλ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ε απνδνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο νη νπνίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ππέξ πνηαο νκάδαο αλακέλεηαη λα ππάξμεη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, 

ζεσξνχληαη σο «ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο κίαο θαηεχζπλζεο».  
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 ηα απνηειέζκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δνθηκίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο 

 ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηξηψλ 

βαζκνινγεηψλ (ή αμηνινγεηψλ) πνπ ελεπιάθεζαλ ζηε δηαδηθαζία 

βαζκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ, απφ ηηο επηθνηλσληαθέο αζθήζεηο, θεηκέλσλ, νη 

νπνίεο πεξηιήθζεζαλ ζην δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο  

 ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ βαζκνινγηψλ, 

βάζεη ησλ νπνίσλ έθαζηνο βαζκνινγεηήο βαζκνιφγεζε ηα πξντφληα θείκελα 

ησλ επηθνηλσληαθψλ αζθήζεσλ. 

Κάζε έιεγρνο απνηειεί θαη κία δηαθξηηή ελφηεηα, ζπλνδεπφκελε απφ ηηο απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλίζεηο.  

4.2.1 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο δνθηκίνπ 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ δνθηκίνπ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ην δνθίκην είλαη ζε 

ζέζε λα δψζεη ζηαζεξά απνηειέζκαηα ζε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο. Γηα ηνλ 

έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ (γξαπηνχ) δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, 

σο κέζνπ ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ή 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach alpha ησλ έξγσλ θαη ησλ αζθήζεσλ πνπ 

πεξηιήθζεζαλ ζην δνθίκην, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επεμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Σερλνθξαηηθά κηιψληαο, πξφθεηηαη γηα δείθηε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο («internal 

consistency reliability») (θαη φρη γηα ζηαηηζηηθφ έιεγρν), ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ (Santos, 1999). Σπρφλ αχμεζή ηνπ, 

επνκέλσο, παξαπέκπεη ζε αχμεζε ησλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζρεηίζεσλ 

(Allen & Yen, 2002). Ο δείθηεο Cronbach α, ζπγθεθξηκέλα, θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ 0 θαη 1. Όηαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 0.60, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ειέγρνληαη, δηαθξίλνληαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ αμηνπηζηίαο, ελψ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 0.90 δειψλνπλ πνιχ πςειφ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ [βι. Πεγέο: Statsoft, Inc. (2002)]. 

ηε δεδνκέλε πεξίπησζε, σο κεηαβιεηέο εθηηκψληαη νη αζθήζεηο ησλ 

επηκέξνπο έξγσλ ηνπ δνθηκίνπ κε ηηο επηκέξνπο, ελλνείηαη, κεηαβιεηέο ηνπο, νη νπνίεο 

θαη, νπζηαζηηθά, είλαη θαηαρσξηζκέλεο ζε δχν κέξε, αθνχ ην πξψην κέξνο δηεξεπλά 
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ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο [ζχλνιν ηεκαρίσλ («items»): δεθανθηψ (18)] 

θαη ην δεχηεξν κέξνο ην επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο [ζχλνιν ηεκαρίσλ: 

επηά (7)]
2
. Έηζη, ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δνθηκίνπ αθνξά ηελ αμηνπηζηία: α) 

ησλ αζθήζεσλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο (ή ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα) νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην δνθίκην αξρηθήο αμηνιφγεζεο, σο πξψηεο κέηξεζεο, θαη 

ζην δνθίκην ηειηθήο αμηνιφγεζεο, σο δεχηεξεο κέηξεζεο θαη β) ησλ αζθήζεσλ πνπ 

εμεηάδνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο (ή ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα) νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηα σο άλσ δνθίκηα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο ήηαλ πνιχ πςειφο ηφζν ζηελ αξρηθή φζν θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη ζρεηηθέο κε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα αζθήζεηο 

είραλ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α=.891 (>0.60) θαη Cronbach α=.966 (>0.60), 

αληίζηνηρα γηα θάζε αμηνιφγεζε. Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη ζρεηηθέο κε 

ηε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αζθήζεηο είραλ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach α=.932 

(>0.60) θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη Cronbach α=.987 (>0.60) θαηά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε.  

εκεηψλεηαη φηη, αλ αθαηξεζεί θάπνην απφ ηα ηεκάρηα (βάζεη, ελλνείηαη, ηεο 

ζηήιεο: «Cronbach's Alpha if Item Deleted»), ν δείθηεο αμηνπηζηίαο παξακέλεη 

αδηαθνξνπνίεηνο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε ζρέζε κε ηελ 

πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε 

ζρνιηθή ρξνληά.  

4.2.2 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο βαζκνινγηώλ ησλ βαζκνινγεηώλ 

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ έδσζαλ (ηξεηο) 

δηαθνξεηηθνί βαζκνινγεηέο ζηηο ίδηεο επηθνηλσληαθέο αζθήζεηο-θείκελα έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman Rank Order Correlation Coefficient. Ο 

ζπληειεζηήο απηφο ζπληζηά κία κε παξακεηξηθή
3
 ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο, 

                                                 
2
Πξφθεηηαη γηα ηηο έμη (6) πεξηνρέο ηεο νξζνγξαθίαο (ξήκα, φλνκα, άξζξν, ξίδεο, θσλεκαηηθά ζχλνια. 

ηφλνη), ηηο δέθα (10) γξακκαηηθέο αζθήζεηο θαη ηηο δχν (2) αζθήζεηο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο 

(νξνινγίαο), φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηνπο επηά (7) δείθηεο ή θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ επηθνηλσληαθψλ αζθήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα.  

 
3
Γηα ζηαηηζηηθέο έλλνηεο φπσο «κε παξακεηξηθή/φο δηαδηθαζία/έιεγρνο» θαη άιιεο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ (π.ρ.«επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο», «ακθίπιεπξνο έιεγρνο»), βι. πεξηζζφηεξα ζην 
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ε νπνία ειέγρεη θαηά πφζν δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

δηαηαθηηθή θιίκαθα, κεηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα ή απφ θνηλνχ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε (δειψλνληαο ζεηηθή ζπζρέηηζε) ή πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο 

(δειψλνληαο αξλεηηθή ζπζρέηηζε). Οη ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ θπκαίλνληαη απφ -1 

κέρξη +1. Ωο εθ ηνχηνπ, φπνπ rs=0 νη κεηαβιεηέο είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο, φπνπ 0>rs>1 νη κεηαβιεηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα απμάλνληαη ηαπηφρξνλα, φπνπ 

rs=1.0 ππάξρεη απφιπηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, φπνπ -1>rs>0 νη 

κεηαβιεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθή ηάζε (αχμεζεο-κείσζεο) θαη φπνπ rs=-1.0 ππάξρεη 

απφιπηε αξλεηηθή ή αληίζηξνθε ζπζρέηηζε (βι. Motulsky, 1999). 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φπσο ήδε πξνθαηαξθηηθά αλαθέξζεθε, ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman's rho ειέγρεη θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηνπο ζπλνιηθνχο κέζνπο φξνπο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ έδσζαλ νη ηξεηο 

βαζκνινγεηέο ζηηο επηθνηλσληαθέο (κε αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ) αζθήζεηο-θείκελα πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζην κέξνο ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ην 

νπνίν θαη αθνξνχζε ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ή ηελ ηθαλφηεηα θεηκεληθήο 

επηθνηλσλίαο. Ο έιεγρνο γίλεηαη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.01
4
. 

ηνπο δχν πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, δειαδή ζηνλ Πίλαθα 25 θαη 

ζηνλ Πίλαθα 26, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman's 

rho, κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ ησλ βαζκνινγηψλ θαη ησλ βαζκνινγεηψλ 

(1
νπ

, 2
νπ

 θαη 3
νπ

), ζε ζρέζε πξψηα κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη, αθνινχζσο, ζε 

ζρέζε κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, αληίζηνηρα.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν Πίλαθαο 25 δείρλεη φηη ππάξρεη κεγάιε θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ θαη ησλ βαζκνινγεηψλ 1, 2 θαη 3, 

αθνχ ε κηθξφηεξε ηηκή γηα ην δείθηε ζπζρέηηζεο είλαη ε ηηκή +.759 [rs=.759 (44)
5
, 

p=.000<.01, βι. δείθηε ζπζρέηηζεο πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ Βαζκνινγηψλ 1
νπ

 

                                                                                                                                            
ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί, φπνπ θαη επηρεηξείηαη κία εηζαγσγή γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αλαιχνληαη θαη, αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη.  

 
4
Πξφθεηηαη γηα ακθίπιεπξν έιεγρν, κε ηε έλλνηα φηη είηε ππάξρεη ηάζε νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο κίαο 

κεηαβιεηήο λα αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο είηε ππάξρεη ηάζε νη 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο κίαο κεηαβιεηήο λα αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. 

Βι. θαη Τπνζεκείσζε 9.   

 
5
Όπνπ (44) είλαη ν ζπλνιηθφο πιεζηθφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (n=44). 
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Βαζκνινγεηή θαη πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ Βαζκνινγηψλ 3
νπ

 Βαζκνινγεηή]. 

Νννπκέλνπ, ινηπφλ, φηη ππάξρνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο ηηκέο κε ζεηηθφ, φπσο θαίλεηαη, 

πξφζεκν νη νπνίεο δίλνπλ αθφκα πην πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο, πξνθχπηεη φηη ε ηάζε 

βαζκνιφγεζεο ηνπ ελφο βαζκνινγεηή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε βαζκνιφγεζεο ηνπ 

άιινπ (φπνπ, δειαδή, δίλνληαη πςειέο ή, αληίζεηα, ρακειέο βαζκνινγίεο απηφ ηζρχεη 

θαη γηα ηνπο ηξεηο βαζκνινγεηέο). εκεηψλεηαη φηη ε κέγηζηε ηηκή γηα ην δείθηε 

ζπζρέηηζεο είλαη ε ηηκή +.823 [rs=.823 (44), p=.000<.01, βι. δείθηε ζπζρέηηζεο 

πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ Βαζκνινγηψλ 1
νπ

 Βαζκνινγεηή θαη πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ 

Βαζκνινγηψλ 2
νπ

 Βαζκνινγεηή]. Δπνκέλσο, νη ηηκέο ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ 

rs=.759 κέρξη rs=.823. Σν γεγνλφο φηη ε θάζε ζπζρέηηζε είλαη θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.01 δειψλεη φηη είλαη θαη ζπζηεκαηηθή, 

επνκέλσο δελ νθείιεηαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο.  

Ο Πίλαθαο 26 δείρλεη, επίζεο, φηη ππάξρεη κεγάιε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ θαη βαζκνινγεηψλ 1, 2 θαη 3, θαηά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε, φπσο θαη ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. ηελ πεξίπησζε απηή, κάιηζηα, ε 

κηθξφηεξε ηηκή πνπ δίλεη ν δείθηεο ζπζρέηηζεο είλαη ε ηηκή +.874 [rs=.874 (44), 

p=.000<.01, βι. δείθηε ζπζρέηηζεο πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ Βαζκνινγηψλ 1
νπ

 

Βαζκνινγεηή θαη πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ Βαζκνινγηψλ 2
νπ

 Βαζκνινγεηή], θάηη πνπ 

αθήλεη λα λνεζεί φηη νη βαζκνινγίεο ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ ζπζρεηίδνληαη πνιχ 

κεηαμχ ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, ε κέγηζηε ηηκή γηα ην δείθηε ζπζρέηηζεο είλαη ε ηηκή 

+.914 [rs=.914 (44), p=.000<.01, βι. δείθηε ζπζρέηηζεο πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ 

Βαζκνινγηψλ 1
νπ

 Βαζκνινγεηή θαη πλνιηθνχ Μέζνπ Όξνπ Βαζκνινγηψλ 3
νπ

 

Βαζκνινγεηή]. Οη ηηκέο ζπζρέηηζεο, έηζη, θπκαίλνληαη απφ rs=.874 κέρξη rs=.914 θαη 

είλαη φιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.01.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο δχν πίλαθεο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ησλ βαζκνινγηψλ κε ηηο νπνίεο αμηνινγήζεθε 

ην επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη εμήρζεζαλ νη 

επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ηνπο είλαη κεγάινο. Απνθεχγνληαο ηηο φπνηεο γεληθεχζεηο, 

ιφγσ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ 

δείγκαηνο, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη επηθνηλσληαθέο αζθήζεηο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην 

δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

460 

ιεηηνπξγήζνπλ σο απηνηειέο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αλαπαξάγνληαο ηηο ίδηεο 

κεηξήζεηο (βαζκνινγίεο), αλεμαξηήησο ηνπ αηφκνπ πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

βαζκνινγεηή.   

 

 

Πίλαθαο 25 

 
Γείθηεο ζπζρέηηζεο (rs) ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ  

θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε 

 
Αξρηθή αμηνιφγεζε πλνιηθφο Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       

1
νπ

 Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       

2
νπ

 Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       

3
νπ

 Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ               

1
νπ

 Βαζκνινγεηή 

 

1.000     .823**     .759** 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                

2
νπ

 Βαζκνινγεηή 

 

    .823**               1.000     .777** 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                

3
νπ

 Βαζκνινγεηή 

    .759**     .777**                 1.000 

 
**Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α<0.01 (ακθίπιεπξνο  έιεγρνο). 

 

 

Πίλαθαο 26 

 
Γείθηεο ζπζρέηηζεο (rs) ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ  

θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

 
Σειηθή αμηνιφγεζε πλνιηθφο Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       

1
νπ

 Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       

2
νπ

 Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       

3
νπ

 Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ               

1
νπ

 Βαζκνινγεηή 

 

1.000 

 

    .874** 

 

 

    .914** 

 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                

2
νπ

 Βαζκνινγεηή 

 

    .874**              1.000     .905** 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                

3
νπ

 Βαζκνινγεηή 

    .914**     .905** 

 

              1.000 
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**Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α<0.01 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

 

 

 

 

 

4.2.3 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ βαζκνινγηώλ έθαζηνπ βαζκνινγεηή (αξρηθή 

αμηνιόγεζε – ηειηθή αμηνιόγεζε) 

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ βαζκνινγηψλ έθαζηνπ 

βαζκνινγεηή ζε δχν δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα έγηλε θαη πάιη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman Rank Order Correlation Coefficient. θνπφο ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο ήηαλ λα ειεγρζεί θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο 

ζπλνιηθνχο κέζνπο φξνπο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ έδσζε θάζε βαζκνινγεηήο ζηηο 

επηθνηλσληαθέο αζθήζεηο-θείκελα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην κέξνο ηνπ δνθηκίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα ή ηελ ηθαλφηεηα θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο. Οη βαζκνινγίεο απηέο δφζεθαλ 

απφ θάζε βαζκνινγεηή, κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ κε ζθνπφ ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε, φπσο επίζεο κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ δνθηκίνπ κε ζθνπφ ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε. Ζ ζηαζεξφηεηα αλάκεζα ζηηο δχν βαζκνινγήζεηο, νη νπνίεο 

δηελεξγήζεθαλ ππφ φκνηεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα δειψζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο, ζε ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ (ηθαλφηεηα) πνπ απηφ κεηξά 

(Barrett, 2001).  

Ο Πίλαθαο 27 θαλεξψλεη φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αξρηθψλ θαη ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ-ηειηθψλ βαζκνινγηψλ (αθξηβέζηεξα, ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ ησλ 

βαζκνινγηψλ) θάζε βαζκνινγεηή είλαη απφ ηθαλνπνηεηηθή κέρξη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. 

πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ζπζρέηηζεο βαζκνινγηψλ 1
νπ

 βαζκνινγεηή είλαη +.603 [rs=.603 

(44), p=.000<.01], ε ηηκή ζπζρέηηζεο βαζκνινγηψλ 2
νπ

 βαζκνινγεηή είλαη +.527 

[rs=.527 (44), p=.000<.01] θαη ε ηηκή ζπζρέηηζεο βαζκνινγηψλ 3
νπ

 βαζκνινγεηή 

είλαη +.518 [rs=.518 (44), p=.000<.01]
6
. Καη νη ηξεηο ηηκέο ζπζρέηηζεο (απφ rs=.518 

κέρξη rs=.603) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.01.  

                                                 
6
Ζ κέγηζηε ηηκή ζπζρέηηζεο (rs=.603) αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ κέζν ησλ βαζκνινγηψλ βαζκνινγεηή 

πνπ, εμ αληηθεηκέλνπ, είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλν κε γισζζνδηδαθηηθά πξνβιήκαηα, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε ελδηάκεζε ηηκή 
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Με ηε δένπζα επηθχιαμε, ινηπφλ, αθνχ πξφθεηηαη γηα κε παξακεηξηθέο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ππνζηεξίδεηαη φηη ην κέξνο απηφ ηνπ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο 

ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, σο, θαηά θάπνην ηξφπν, απηνηειέο εξγαιείν κέηξεζεο θαη 

κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, είλαη ηθαλφ λα αλαπαξαγάγεη ηηο ίδηεο κεηξήζεηο 

(βαζκνινγίεο), αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη κεηξήζεηο 

απηέο.  

Πίλαθαο 27 

  
Γείθηεο ζπζρέηηζεο (rs) ησλ βαζκνινγηψλ έθαζηνπ βαζκνινγεηή 

θαηά ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

 
Αμηνιφγεζε Αξρηθή Σειηθή 

 

 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       
1νπ 

Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       
2νπ 

Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       
3νπ 

Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       
1νπ 

Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       
2νπ 

Βαζκνινγεηή 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                       
3νπ 

Βαζκνινγεηή 

Αξρηθή       

πλνιηθφο 
Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ               

1νπ 
Βαζκνινγεηή 

 

1.000       .823**       .759** .603** .616** .639** 

πλνιηθφο 
Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                

2νπ 
Βαζκνινγεηή 

 

 

       .823** 
1.000         .777**        .362* .527** .483** 

πλνιηθφο 
Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                

3νπ 
Βαζκνινγεηή 

 

      .759**       .777** 1.000        .351* .435** .518** 

Σειηθή       

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ               
1νπ 

Βαζκνινγεηή 

 

    .603**         .362*         .351*      1.000 .874** .914** 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                
2νπ 

Βαζκνινγεηή 

 

    .616**      .527**     .435**      .874*      1.000 .905** 

πλνιηθφο 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκνινγηψλ                
3νπ 

Βαζκνινγεηή 

    .639**      .483**     .518** .914** .905**      1.000 

 

                                                                                                                                            
ζπζρέηηζεο (rs=.527) ζπλδέεηαη κε βαζκνινγεηή πνπ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλν κε ηε ζχγρξνλε 

γισζζνδηδαθηηθή θαη ε ειάρηζηε ηηκή ζπζρέηηζεο (rs=.518) απφ ην βαζκνινγεηή πνπ, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο δχν άιινπο, ήηαλ ιηγφηεξν εμνηθεησκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, ζε πξαθηηθφ, ελλνείηαη, 

επίπεδν. 
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** Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α<0.01 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 
  *Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α<0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο).
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4.3    Ειζαγυγή ζηην ανάλςζη και παποςζίαζη αποηελεζμάηυν ζε ζσέζη με ηα 

ποζοηικά δεδομένα ηηρ έπεςναρ  

Ζ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο παξαπέκπεη ζε ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο ή κεζφδνπο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζπλάγεηαη φηη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηέο (σο 

ινγηθή ζπλέπεηα ηεο απφξξηςεο ησλ κεδεληθψλ ππνζέζεσλ). ηηο δηαδηθαζίεο απηέο 

ελεπιάθεζαλ αξρηθά ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή («descriptive statistics») θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή («inferential statistics»). Ζ πξψηε έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ άκεζα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κέζσ, 

ελλνείηαη, πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ (κέηξσλ ή ηηκψλ)
7
 πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν ή κέζε ηηκή («mean or average») θαη 

ηελ ηππηθή απφθιηζε («standard deviation»). Ζ δεχηεξε πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ηεο 

ηζρχνο ησλ ππνζέζεσλ κίαο έξεπλαο, αλάινγα κε ηε ζεσξεηηθή θαηαλνκή πνπ 

αθνινπζεί ν πιεζπζκφο απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ην δείγκα, δίλνληαο ηηο αληίζηνηρεο 

επαγσγηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο
8
.  

Δπηγξακκαηηθά, νη ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα νδήγεζαλ ζε: α) πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ 

θαη β) έιεγρν χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, 

ηα απνηειέζκαηα απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ αζθήζεσλ πνπ πεξηιήθζεζαλ ζην 

δνθίκην αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαηαρσξίζηεθαλ θαη έηπραλ 

επεμεξγαζίαο ζε ινγηζηηθά θχιια ζην πξφγξακκα Microsoft Excel, ελψ νη 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δηελεξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 

(Ver. 13) [βι. ζρεηηθά Σζάληαο, Μσπζηάδεο, Μπαγηάηεο & Υαηδεπαληειήο (2005) 

                                                 
7
Γηα ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, βι., φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία: Παξαζθεπφπνπινο 

(1990),  Λ. Αζαλαζίνπ (1998
β
), Καξαγεψξγνο (2001), Παπαδεκεηξίνπ (2001), Υινπβεξάθεο (2002), 

Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ (2005) θ.ά. 

8
Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ειέγρνπο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, πνπ κπνξεί λα επηηξέςνπλ ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ κηθξά 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ [βι. Παξαζθεπφπνπινο (1993
β
) θαη Καηζίιιεο 

(2006)].  
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θαη Howitt (2006)]. Δλλνείηαη φηη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε απνηέιεζε 

πξναπαηηνύκελν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε
9
.  

Απνδίδνληαο ηε δένπζα ζεκαζία ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ππνζέζεσλ, ήηαλ εμαξρήο δεδνκέλε ε εθαξκνγή κε παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ή κεζφδσλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο θαλνληθή, ζηνηρεία πνπ 

δελ άθελαλ πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ επηινγέο. Οη παξακεηξηθέο, δειαδή, ζηαηηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ήηαλ, ζηελ πεξίπησζε, απηή κε εθαξκφζηκεο
10

. Ωο εθ ηνχηνπ, ν κε 

παξακεηξηθφο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U Σest γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ, 

φζνλ αθνξά ηηο αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο επηδφζεηο (γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο, 

εηδηθά θαη γεληθά) ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. Ο επίζεο κε 

παξακεηξηθφο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Wilcoxon Signed-Rank Test γηα εμαξηεκέλα 

δείγκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ, φζνλ αθνξά ηηο αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο επηδφζεηο (γισζζηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο, εηδηθά θαη γεληθά) θαζεκίαο απφ ηηο δχν νκάδεο (Πεηξακαηηθήο θαη 

                                                 
9
Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε εμαξηάηαη θαη ην θξηηήξην απφθαζεο γηα 

ηελ απφξξηςε ή ηελ απνδνρή ησλ κεδεληθψλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ή α-

επίπεδν («significance level or alpha level») ην 0.05, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη λα νξίδεηαη (εθ ησλ 

πξνηέξσλ) ε θξίζηκε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ, έηζη ψζηε: α=0.05, ακθίπιεπξνο έιεγρνο. Ο 

ακθίπιεπξνο έιεγρνο (two-tailed or two-sided  test») ζεκαίλεη, κε απιά ιφγηα, φηη νη απνθιίζεηο απφ 

νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε επηβάιινπλ δηαθνξεηηθή ελέξγεηα απφ απηή πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Καη’ επέθηαζε, ν κνλφπιεπξνο έιεγρνο (one-tailed  or 

one-sided test»), αξηζηεξφπιεπξνο ή δεμηφπιεπξνο, ζεκαίλεη φηη κφλν νη απνθιίζεηο πξνο κία 

θαηεχζπλζε απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε επηβάιινπλ δηαθνξεηηθή ελέξγεηα απφ απηή πνπ ππαγνξεχεηαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε (βι. ζρεηηθά Levin, 1999). Καηά ηνλ έιεγρν, έηζη, έθαζηεο ππφζεζεο, 

γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε κέγηζηε πηζαλφηεηα απφξξηςεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο ελψ είλαη αιεζήο, θαη 

θαη’ επέθηαζε γηα χπαξμε ζθάικαηνο, γλσζηνχ σο «ζθάικαηνο ηχπνπ I» (type I error»), είλαη 5%. [Ζ 

απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο, ελψ είλαη ςεπδήο, ηζνδπλακεί κε ηε δηάπξαμε «ζθάικαηνο ηχπνπ II» 

(type II error»).] Άξα, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο, ε πηζαλφηεηα ε ηειηθή απηή ζηαηηζηηθή 

απφθαζε λα είλαη νξζή είλαη 95%. εκεηψλεηαη φηη, γηα λα απνθαζηζηεί απφξξηςε ή κε ηεο φπνηαο 

κεδεληθήο ππφζεζεο, ππνινγίδεηαη (κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS) θαη ην ειάρηζην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ή ε ηηκή p (p-value) ηνπ δηελεξγνχκελνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, 

ζην νπνίν κπνξεί λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε. Έηζη, φπνπ p<α ππνζηεξίδεηαη φηη πθίζηαηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη, εθφζνλ, φκσο, 

p>α, ηζρχεη αθξηβψο ην αληίζεην (δειαδή, δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ε κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη). Ζ ειαρηζηνπνίεζε, έηζη, ηεο ηηκήο p, ζε φξνπο 

πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο, βάζεη, βέβαηα, ηεο δεηγκαηoιεπηηθήο θαηαλνκήο («sampling distribution») 

ελφο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηάθνξεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο 

απηήο, νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο (p<0.05). 

  
10

Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε κε παξακεηξηθψλ ειέγρσλ έλαληη ησλ παξακεηξηθψλ, ζεκεηψλεηαη φηη 

ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία, φκσο, ηίζεληαη ππφ ηεο αλάγθεο ρξήζεο 

ησλ κελ ή ησλ δε, αλάινγα κε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα (βι. Dallal, 1999
.
 Dawson, 1999

. 
Harrell, 1999). 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

465 

Οκάδαο Διέγρνπ)
11

. Αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, ζπλαξηήζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ πνπ, δηαδηθαζηηθά, 

αθνξνχλ ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ή κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ. Γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηζρχνπλ νη εμήο 

φξνη: 

 ην ελλνηαθφ πιαίζην ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ εληάζζνληαη, φπσο έρνπλ 

θαη ιεηηνπξγηθά νξηζηεί, νη επηδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε νξζνγξαθίαο, 

ηηο γξακκαηηθέο αζθήζεηο θαη ηηο αζθήζεηο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο 

(νξνινγίαο). 

 Οη γισζζηθέο επηδφζεηο έηπραλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, θαηφπηλ αλαγσγήο 

ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα. 

 Ζ επίδνζε ζηελ νξζνγξαθηθή άζθεζε πξνέθπςε απφ ην κέζν φξν ησλ 

επηδφζεσλ ζηηο έμη (6) πεξηνρέο (κεηαβιεηέο) πνπ εμεηάζηεθαλ (ξήκα, φλνκα, 

άξζξν, ξίδεο, θσλεκαηηθά ζχλνια, ηφλνη), κεηά πνπ απηέο νη επηκέξνπο 

επηδφζεηο είραλ αλαρζεί, έρνληαο σο κέγηζην βαζκφ ην δέθα (10). 

Δθαξκφδνληαο ηελ ίδηα ηαθηηθή, ε επίδνζε ζηηο γξακκαηηθέο αζθήζεηο 

πξνέθπςε απφ ην κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ζηηο δέθα (10) επηκέξνπο αζθήζεηο 

γξακκαηηθήο πνπ ζπλαπνηέιεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ επίδνζε ζηηο 

αζθήζεηο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο) πξνέθπςε απφ ην κέζν φξν 

ησλ επηδφζεσλ ζηηο δχν (2) αζθήζεηο πνπ, επίζεο, ζπλαπνηέιεζαλ ην έξγν 

απηφ. 

 ην ελλνηαθφ πιαίζην ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ εληάζζνληαη, ζχκθσλα 

θαη πάιη κε ζρεηηθφ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ, νη επηδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή θαη δφκεζε επηθνηλσληαθά/νχ θαηάιιεισλ/νπ θεηκέλσλ θαη ιφγνπ, 

αληίζηνηρα. 

 Οη επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο έηπραλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα πεληαβάζκηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο. Γηα ηηο επηδφζεηο απηέο, 

                                                 

11
Καη νη δχν απηνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη (Mann-Whitney U Σest θαη Wilcoxon Signed-Rank Test), ρσξίο 

λα πξνυπνζέηνπλ ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δεηγκάησλ, είλαη εθαξκφζηκνη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

«ππνθείκελα» κπνξεί λα δηαηαρζνχλ ζε ηαθηηθή ζεηξά («ranked scale»), αθνχ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ δηαηαθηηθψλ ειέγρσλ («rank-order tests»), πνπ απνηεινχλ ηκήκα ησλ κε παξακεηξηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ [βι. ζρεηηθά Daniel (1990) θαη Γηαιακάο (2005)].  
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ππνινγίζηεθε ε «κέζε βαζκνινγία», κε ηελ έλλνηα ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

βαζκνινγηψλ έθαζηνπ απφ ηνπο ηξεηο βαζκνινγεηέο ζηα επηά (7) επηκέξνπο 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηξηψλ αζθήζεσλ-θεηκέλσλ (γεληθή εληχπσζε 

πεξηερφκελν, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ, χθνο, ιεμηιφγην 

γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία, γξαθή θεηκέλνπ). Αθνινχζσο, εμήρζε ν κέζνο 

φξνο ησλ κέζσλ απηψλ βαζκνινγηψλ, ν νπνίνο θαη νξίδεη θαη ην γεληθφ 

επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. 

 Σν γεληθφ επίπεδν ησλ γισζζηθήο ηθαλφηεηαο νξίδεηαη, θαη’ αλαινγία, απφ ην 

κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ζηηο αζθήζεηο νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο γλψζεο 

θαη γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο).  

 Σν ηειηθφ γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο νξίδεηαη απφ ην κέζν φξν ηνπ 

γεληθνχ επηπέδνπ ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ην κέζν φξν ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, θαηφπηλ αλαγσγήο θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ή ηελ 

επηθνηλσληαθή (ή θεηκεληθή) ηθαλφηεηα ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα.  

Γηεπθξηλίδεηαη, ηέινο, φηη, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ζρεδηαζκνύ θαη 

ζηνρνζεζίαο ηεο έξεπλαο, ελδηαθέξεη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο σο «ελλνηαθά ζχλνια» θαη φρη σο ζχλνια επηκεξηζκέλα ζηα «ελλνηαθά 

ππνζχλνιά» ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ελδηαθέξεη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο νξζνγξαθηθήο γλψζεο θαη φρη  έθαζηεο πεξηνρήο 

ηεο γλψζεο απηήο (ξήκα, φλνκα, άξζξν θηι.), ν νπνίνο θαη πξνθχπηεη απφ φιεο, 

ζπλνιηθά, ηηο πεξηνρέο. Δμάιινπ, ε έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην 

επίπεδν ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, βαζηζκέλε ζηα δχν ππνεπίπεδα-ζπληζηψζεο ηεο, 

ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. Οη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηηο ηξεηο απηέο έλλνηεο θαζνξίδνπλ θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

θαη αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Οη φπνηεο ζρεηηθέο εμεηδηθεπκέλεο 

αλαθνξέο έρνπλ απιψο πιεξνθνξηαθφ ή δηεπθξηληζηηθφ ραξαθηήξα. Ζ 

ιεπηνκεξέζηεξε ζπδήηεζε ηνπο, πέξα απφ ηα ζχληνκα ζρφιηα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ππνζεκεηψζεηο πνπ ηηο αθνξνχλ, είλαη εθηφο ησλ ήδε θαζνξηζκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Όινη νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (απφ ηνλ 

Πίλαθα 28 κέρξη ηνλ Πίλαθα 37) ζπκβάιινπλ ζηελ επηζήκαλζε ησλ ππαξρνπζψλ 
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δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο κέζεο ηηκήο ησλ ζπγθξηλφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη απαληνχλ ζην 

εξψηεκα θαηά πφζν νη δηαθνξέο απηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ή φρη. 

4.4   ύγκπιζη γλυζζικών και επικοινυνιακών επιδόζευν Πειπαμαηικήρ 

Ομάδαρ – Ομάδαρ Ελέγσος (απσική αξιολόγηζη) 

Γηα πξαθηηθνχο θαη κφλν ιφγνπο, ε ζχγθξηζε ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ 

δηαρσξίζηεθε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ, φρη κφλν ζην παξφλ 

ππνθεθάιαην αιιά θαη ζε άιια ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, παξφιν πνπ ε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ζπλίζηαληαη, ζπκβάιινληαο ζηε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε γισζζηθή επάξθεηα, σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο. 

Ο Πίλαθαο 28 αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Mann-Whitney U Test ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 

θαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ, φπσο θαη ν πίλαθαο δειψλεη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο γισζζηθέο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ. Σν γεγνλφο απηφ 

γεγνλφο επηβεβαηψλεη θαη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν επηζηεκνληθφ ηξφπν ηελ ππνζεηηθή 

αξρηθή ηζνδπλακία ησλ δχν νκάδσλ. Ζ κε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξψλ 

πξνθχπηεη ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κέζσλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

γισζζηθέο επηδφζεηο ζε ζρέζε, δειαδή, κε ηελ άζθεζε ηεο νξζνγξαθίαο [U=192.0 

(20, 24)
12

, z=-1.132, p=.258>.05], ηηο γξακκαηηθέο αζθήζεηο [U=235.5 (20, 24), z=-

.106, p=.916>.05] θαη ηηο αζθήζεηο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο) [U=186.0 

(20, 24), z=-1.274, p=.203>.05]. Βάζεη κίαο πεξηζζφηεξν ελδειερνχο αλάιπζεο πνπ 

έγηλε γηα θαζαξά πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο θαη εμεηάδεη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε φ,ηη έρεη ιεηηνπξγηθά νξηζηεί σο γισζζηθή ηθαλφηεηα, νη κφλεο 

εμαηξέζεηο φπνπ ππάξρνπλ νξηαθέο, σο επί ην πιείζηνλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, πηζαλφλ ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, είλαη ε πεξίπησζε ησλ 

θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ ζηελ νξζνγξαθηθή άζθεζε [U=162.0 (20, 24), z=-2.006, 

                                                 
12

Τπελζπκίδεηαη φηη φπνπ (20, 24) είλαη ν πιεζηθφο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο (n=20) θαη ν αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ (n=24), κε ηζρχ ζε φινπο ηνπο 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη απφ ην ππνθεθάιαην απηφ θαη κεηά. Όζνλ αθνξά ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο γηα 

εμαξηεκέλα δείγκαηα, φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα ζπλεπάγεηαη φηη n=20 θαη φηαλ 

αλαθέξνληαη ζηελ Οκάδα Διέγρνπ ζπλεπάγεηαη φηη n=24. 
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p=.045<.05], ε γξακκαηηθή άζθεζε 2 [U=154.5 (20, 24), z=-2.022, p=.043<.05] θαη ε 

γξακκαηηθή άζθεζε 8 [U=177.0 (20, 24), z=-2.334, p=.020<.05]
13

.  

Πίλαθαο 28 
 

Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Mann-Whitney U Test ζε ζρέζε                       

κε ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο – Οκάδαο Διέγρνπ                                      

θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε 

 
 Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Οκάδα Διέγρνπ  

Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Γισζζηθέο 

επηδφζεηο 

Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο-              

Οκάδαο 

Διέγρνπ 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Mann-

Whitney 

U 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Οξζνγξαθία        

 Ρήκα 7.400 1.729 7.083 1.954 219.0   -.502 .616 

 Όλνκα 7.000 3.040 5.972 3.144 196.0 -1.058 .290 

 Άξζξν 6.626 2.137 6.007 2.292 207.0   -.784 .433 

 Ρίδεο 7.438 1.965 6.406 2.933 205.0   -.843 .399 

 Φσλεκ. ζχλ. 9.450 1.050 8.833 1.308 162.0 -2.006   .045* 

 Σφλνη 6.083 1.242 6.667 .695 173.0 -1.923 .054 

 Μ. Ο. Οξζ. 7.333 1.308 6.828 1.716 192.0 -1.132 .258 

 Γξακκαηηθή        

 Γξ. Άζθ. 1 4.200 2.984 3.208 3.134 193.5 -1.118 .264 

 Γξ. Άζθ. 2 4.167 3.244 6.111 2.715 154.5 -2.022   .043* 

 Γξ. Άζθ. 3 5.350 3.289 4.542 2.750 192.5 -1.124 .261 

 Γξ. Άζθ. 4 4.625 2.964 5.417 2.089 196.0 -1.041 .298 

 Γξ. Άζθ. 5 8.100 3.640 9.500 1.063 209.5   -.948 .343 

 Γξ. Άζθ. 6 8.000 2.513 8.333 2.988 208.5   -.826 .409 

 Γξ. Άζθ. 7 6.500 3.086 6.917 2.701 224.0   -.382 .703 

 Γξ. Άζθ. 8 2.300 3.854 .250 1.225 177.0 -2.334   .020* 

 Γξ. Άζθ. 9 4.897 3.973 3.910 3.829 193.5 -1.124 .261 

 Γξ. Άζθ. 10 5.400 4.740 5.042 4.428 232.0   -.200 .842 

 Μ. Ο. Γξακ.  5.353 2.553 5.322 1.581 235.5   -.106 .916 

 Μεηαγιψζζα        

 Αζθ. Μεη. 1 3.600 3.705 5.083 3.911 182.5 -1.386 .166 

 Αζθ. Μεη. 2 4.438 2.483 4.844 2.615 222.0   -.429 .668 

                                                 

13
Τπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο αλαθνξέο πνπ έγηλαλ ζην «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία 

ηεο έξεπλαο», ε πεξηνρή ησλ θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία. Ζ γξακκαηηθή άζθεζε 2 αθνξνχζε ηελ Κχξηα Θεκαηηθή Πεξηνρή «Ρήκα», ε δε 

γξακκαηηθή άζθεζε 8 ηελ Κχξηα Θεκαηηθή Πεξηνρή «εκεία ζηίμεο θαη άιια νξζνγξαθηθά ζεκεία». 

Βάζεη ηεο «κέζεο ηάμεο ή ζέζεο» («mean rank»), ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαίλεηαη λα ππεξέρεη ε 

Πεηξακαηηθή Οκάδα [θσλεκαηηθά ζχλνια: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (26.40)>mean rank γηα 

Οκάδα Διέγρνπ (19.25)]. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ ηξίηε πεξίπησζε [γξακκαηηθή άζθεζε 8: mean rank 

γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (25.65)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (19.88)], ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

θαίλεηαη λα ππεξέρεη ε Οκάδα Διέγρνπ [γξακκαηηθή άζθεζε 2: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα 

(18.23)<mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (26.06)].  
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 Μ. Ο. Μεη. 4.022 2.402 4.967 2.265 186.0         -1.274 .203 
                                                             
*εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

Ο Πίλαθαο 29 αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Όπσο 

θαη πξνεγνπκέλσο, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Mann-Whitney U 

Test πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, γηα φια ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηξηψλ επηθνηλσληαθψλ αζθήζεσλ ή αζθήζεσλ «θεηκεληθήο 

επηθνηλσλίαο», φπσο ζα κπνξνχζαλ, εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθξαδνκέλσλ, λα 

ραξαθηεξηζηνχλ νη αζθήζεηο απηέο θαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα φιεο ηηο κέζεο 

βαζκνινγίεο πνπ εμήρζεζαλ γηα θάζε θξηηήξην δηαπηζηψλεηαη ε κε χπαξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 [κέζε 

βαζκνινγία γηα «γεληθή εληχπσζε»: U=236.5 (20, 24), z=-.083, p=.934>.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα «πεξηερφκελν»: U=237.5 (20, 24), z=-.059, p=.953>.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα «νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ»: U=232.0 (20, 24), z=-

.189, p=.850>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «χθνο»: U=619.0 (20, 24), z=-.497, 

p=.619>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «ιεμηιφγην»: U=229.5 (20, 24), z=-.248, 

p=.804>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία»: U=231.00 (20, 24), 

z=-.213, p=.832>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «γξαθή»: U=215.5 (20, 24), z=-.578, 

p=.563>.05]. Αμίδεη λα θαηαγξαθεί φηη ε κε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο 

είλαη πξφδειε θαη ζην κέζν φξν επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (= «κέζνο φξνο 

θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο»), o νπνίνο θαη αληηπξνζσπεχεη ην κέζν φξν ησλ 

επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ην γεληθφ επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε [U=223.0 (20, 24), z=-.401, p=.689>.05].  
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Πίλαθαο 29 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Mann-Whitney U Test ζε ζρέζε                       

κε ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο – Οκάδαο Διέγρνπ                           

θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε 

 

ην πιαίζην, επνκέλσο, ηεο παξνχζαο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο 

απνηειεζκάησλ ηεθκαίξεηαη ε αξρηθή ηζνδπλακία ησλ δχν Οκάδσλ ηφζν σο πξνο ηηο 

γισζζηθέο φζν θαη πξνο ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ηνπο. Ζ απνδνρή ηεο θαηαξρήλ 

ππνζεηηθήο απηήο ηζνδπλακίαο ζπληζηά απαξαίηεηε ζπλζήθε ηφζν ηεο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε (βι. «Κεθάιαην Σξίην: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο) 

φζν θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ ελ γέλεη έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο.  

 Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Οκάδα Διέγρνπ  

Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Δπηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο 

Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο-              

Οκάδαο Διέγρνπ 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Mann-

Whitney 

U 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Γελ. εληχπσζε                 

(κέζε βαζκ.) 

 

2.027 

 

.710 

 

2.028 

 

.563 

 

236.5 

 

-.083 

 

.934 

  Πεξηερφκελν  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.162 

 

.724 

 

2.176 

 

.412 

 

237.5 

 

-.059 

 

.953 

 Οξγάλ. θαη 

παξνπζ. 

πεξηερνκέλνπ 

(κέζε βαζκ.) 

 

 

2.017 

 

 

.705 

 

 

2.059 

 

 

.618 

 

 
 

232.0 

 

 
 

-.189 

 

 
 

.850 

 Ύθνο  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.022 

 

.669 

 

2.092 

 

.426 

 

219.0 

 

-.497 

 

.619 

 Λεμηιφγην  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.132 

 

.675 

 

2.190 

 

.533 

 

229.5 

 

-.248 

 

.804 

 Γξακκαη. θαη 

νξζνγξ.                 

(κέζε βαζκ.) 

 

2.139 

 

.728 

 

2.199 

 

.819 

 
 

231.0 

 
 

-.213 

 
 

.832 

 Γξαθή  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.570 

 

.819 

 

2.644 

 

.857 

 

215.5 

 

-.578 

 

.563 

 Μέζνο όξνο θεηκ. 

επηθνηλσλίαο 

 

2.153 

 

.679 

 

2.198 

 

.547 

 

223.0 

 

-.401 

 

.689 
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4.5   ύγκπιζη γλυζζικών και επικοινυνιακών επιδόζευν Πειπαμαηικήρ 

Ομάδαρ –  Ομάδαρ Ελέγσος (ηελική αξιολόγηζη) 

Βάζεη ηεο ίδηαο ζηαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, 

ειέγρζεθε θαηά πφζν ππάξρνπλ ή φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ, Πεηξακαηηθήο θαη Διέγρνπ, 

ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαηηζηηθψλ 

αλαιχζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 30, γηα ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο, θαη ζηνλ 

Πίλαθα 31, γηα ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο. Καη νη δχν πίλαθεο, βέβαηα, 

παξαπέκπνπλ θαη πάιη ζηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Mann-Whitney U Test ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05. Ο Πίλαθαο 30 ππαγνξεχεη φηη, φζνλ αθνξά ηηο 

γισζζηθέο επηδφζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε ηεο νξζνγξαθίαο, ζηηο 

γξακκαηηθέο αζθήζεηο θαη ζηηο αζθήζεηο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο), 

φπσο απηέο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο κέζνπο φξνπο, ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο [φπνπ, γηα ην «κέζν 

φξν νξζνγξαθηθήο άζθεζεο»: U=79.0 (20, 24), z=-3.795, p=.000<.05, γηα ην «κέζν 

φξν γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ: U=62.0 (20, 24), z=-4.196, p=.000<.05 θαη γηα ην «κέζν 

φξν αζθήζεσλ γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο)»: U=83.0  (20, 24), z=-3.743, 

p=.000<.05]
14

. Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη, αλαιχνληαο πεξαηηέξσ θάζε θαηεγνξία 

αζθήζεσλ, ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ δηαπηζηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ππεξνρή ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο εληνπίδνληαη θαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Απηέο είλαη ε 

πεξίπησζε ησλ θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ ζηελ νξζνγξαθηθή άζθεζε [U=173.0 (20, 24) 

z=-1.683, p=.092>.05], ε γξακκαηηθή άζθεζε 2 [U=185.0 (20, 24), z=-1.306, 

p=.191>.05], ε γξακκαηηθή άζθεζε 3 [U=235.0 (20, 24), z=-.121,  p=.903>.05] θαη ε 

                                                 
14

Βάζεη, θαη πάιη, ηεο «κέζεο ηάμεο» («mean rank»), θαίλεηαη λα ππεξέρεη ε Πεηξακαηηθή Οκάδα 

γηαηί, γηα ην «κέζν φξν νξζνγξαθηθήο άζθεζεο»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (30.55)>mean 

rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (15.79), γηα ην «κέζν φξν γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ»: mean rank γηα 

Πεηξακαηηθή Οκάδα (31.40)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (15.08) θαη γηα ην «κέζν φξν αζθήζεσλ 

γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο)»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (30.35)>mean rank γηα 

Οκάδα Διέγρνπ (15.96). 
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γξακκαηηθή άζθεζε 4 [U=201.5 (20, 24), z=-.955, p=.339>.05]
15

. Ωζηφζν, νη 

κεκνλσκέλεο απηέο πεξηπηψζεηο, πνπ ζε έλα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο δείγκα ζα 

κπνξνχζαλ λα δψζνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, αθήλνπλ αλεπεξέαζηε ηε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ε νπνία έρεη πξνθχςεη, αλαθνξηθά κε ηνπο κέζνπο φξνπο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ζχκθσλα κε εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ζην πξψην θεθάιαην, ηε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα σο ηθαλφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη «νξζνγξαθηθή γλψζε», «ακηγψο 

γξακκαηηθή (κνξθνζπληαθηηθή) γλψζε (ή γλψζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ)» θαη «γλψζε ζε ζρέζε κε ηε κεηαγιψζζα (βαζηθή γξακκαηηθή 

νξνινγία)».  

Ο Πίλαθαο 31 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηηο 

επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ θαηά 

ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. Μέζσ ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ  Mann-Whitney U Test, είλαη εκθαλείο νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ππέξ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

α=0.05. Ζ ζηαηηζηηθή απηή ζεκαληηθφηεηα ηζρχεη γηα θάζε κέζε βαζκνινγία ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηξηψλ αζθήζεσλ «θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο» [κέζε 

βαζκνινγία γηα «γεληθή εληχπσζε»: U= 50.5 (20, 24), z=-4.475, p=.000<.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα «πεξηερφκελν»: U=47.0 (20, 24), z=-4.558, p=.000<.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα «νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ»: U=62.0 (20, 24), z=-

4.204, p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα «χθνο»: U=18.5 (20, 24), z=-5.239, 

p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα «ιεμηιφγην»: U=48.0 (20, 24), z=-4.550, 

p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα «γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία»: U=79.5 (20, 24), 

z=-3.789, p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα «γξαθή»: U=141.0 (20, 24), z=-2.336, 

p=.019<.05]. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππέξ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

εληνπίδεηαη θαη ζην «κέζν φξν θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο», ν νπνίνο ππελζπκίδεηαη φηη 

                                                 
15

Καη ζην ζεκείν απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί ε έκκεζε ζρέζε κεηαμχ θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ 

θαη γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Οη γξακκαηηθέο αζθήζεηο 2 θαη 3 αθνξνχζαλ ηελ Κχξηα Θεκαηηθή 

Δλφηεηα «Ρήκα» θαη ε γξακκαηηθή άζθεζε 4 ηελ Κχξηα Θεκαηηθή Δλφηεηα «Οπζηαζηηθφ».  
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αληηπξνζσπεχεη ην κέζν φξν ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ή ην γεληθφ επίπεδν 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο [U=54.5 (20, 24), z=-4.373, p=.000<.05]
16

.  

 

Πίλαθαο 30 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Mann-Whitney U Test ζε ζρέζε                                

κε ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο –  Οκάδαο Διέγρνπ                                     

θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

                                                 

16
Ζ ππεξνρή ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζπλαξηάηαη θαη πάιη κε ηε «κέζε ηάμε» («mean rank»). 

πγθεθξηκέλα, γηα ηε «κέζε βαζκνινγία γηα ‘γεληθή εληχπσζε’»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα 

(31.98)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (14.60), γηα ηε «κέζε βαζκνινγία γηα ‘πεξηερφκελν’»: mean 

rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (32.15)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (14.46), γηα ηε «κέζε 

βαζκνινγία γηα ‘νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ’»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα 

(31.40)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (15.08), γηα ηε «κέζε βαζκνινγία γηα ‘χθνο’»: mean rank γηα 

Πεηξακαηηθή Οκάδα (33.58)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (13.27), γηα ηε «κέζε βαζκνινγία γηα 

‘ιεμηιφγην’»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (32.10)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (14.50), γηα 

ηε «κέζε βαζκνινγία γηα ‘γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία’»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα 

(30.53)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (15.81), γηα ηε «κέζε βαζκνινγία γηα ‘γξαθή’»: mean rank γηα 

Πεηξακαηηθή Οκάδα (27.45)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (18.38) θαη γηα ην «κέζν φξν θεηκεληθήο 

επηθνηλσλίαο»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (31.78)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (14.77). 

 

 Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Οκάδα Διέγρνπ  

Σειηθή 

αμηνιφγεζε 

Γισζζηθέο 

επηδφζεηο 

Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο-              

Οκάδαο 

Διέγρνπ 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Mann-

Whitney 

U 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Οξζνγξαθία        

 Ρήκα 9.150 1.348 7.667 1.926 112.0 -3.112   .002* 

 Όλνκα 9.333 .997 7.222 3.210 155.5 -2.172   .030* 

 Άξζξν 9.083 .851 6.944 1.961   93.0 -3.522   .000* 

 Ρίδεο 7.188 1.808 4.792 2.725 123.5 -2.785   .005* 

 Φσλεκ. ζχλ. 9.300 .979 8.833 1.050 173.0 -1.683         .092 

 Σφλνη 8.000 2.394 6.181 1.151   98.5 -3.526  .000* 

 Μ. Ο. Οξζ. 8.676 1.031 6.940 1.569   79.0 -3.795  .000* 

 Γξακκαηηθή        

 Γξ. Άζθ. 1 9.250 2.314 6.417 3.147   95.5 -3.728   .000* 

 Γξ. Άζθ. 2 7.967 2.080 6.611 3.283 185.0 -1.306 .191 

 Γξ. Άζθ. 3 8.200 1.908 7.917 2.827 235.0   -.121 .903 

 Γξ. Άζθ. 4 9.050 .826 8.167 2.408 201.5   -.955 .339 

 Γξ. Άζθ. 5 7.429 3.025 4.464 2.740   87.0 -3.666   .000* 

 Γξ. Άζθ. 6 5.900 3.275 1.083 1.863   61.0 -4.451   .000* 

 Γξ. Άζθ. 7 8.200 2.118 5.708 2.645   95.0 -3.454   .001* 

 Γξ. Άζθ. 8 7.125 3.828 1.667 2.725   68.5 -4.259   .000* 

 Γξ. Άζθ. 9 7.961 3.401 5.318 3.520   79.5 -3.804   .000* 

 Γξ. Άζθ. 10 7.100 3.672 2.361 3.102   85.5 -3.742   .000* 

 Μ. Ο. Γξακ.  7.818 2.060 4.971 1.696   62.0 -4.196   .000* 
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 *εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 31 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Mann-Whitney U Test ζε ζρέζε                                 

κε ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο – Οκάδαο Διέγρνπ                                 

θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

 
 Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Οκάδα Διέγρνπ  

Σειηθή 

αμηνιφγεζε 

Δπηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο 

Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο-              

Οκάδαο Διέγρνπ 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Mann-

Whitney 

U 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Γελ. εληχπσζε                 

(κέζε βαζκ.) 

 

3.294 

 

.756 

 

1.996 

 

.699 

 

50.5 

 

-4.475 

 

.000* 

  Πεξηερφκελν  

(κέζε βαζκ.) 

 

3.422 

 

.713 

 

2.120 

 

.671 

 

47.0 

 

-4.558 

 

.000* 

 Οξγάλ. θαη 

παξνπζ. 

πεξηερνκέλνπ 

 (κέζε βαζκ.) 

 

 

3.367 

 

 

.867 

 

 

2.037 

 

 

.732 

 

 
 

62.0 

 

 
 

-4.204 

 

 
 

.000* 

 Ύθνο  

(κέζε βαζκ.) 

 

3.551 

 

.725 

 

1.967 

 

.634 

 

18.5 

 

-5.239 
.000* 

 Λεμηιφγην  

(κέζε βαζκ.) 

 

3.427 

 

.714 

 

2.153 

 

.746 

 

48.0 

 

-4.550 

 

.000* 

 Γξακκαη. θαη 

νξζνγξ. 
 (κέζε βαζκ.) 

 

3.389 

 

.669 

 

2.278 

 

.925 

 
 

79.5 

 
 

-3.789 

 
 

.000* 

 Γξαθή  

(κέζε βαζκ.) 

 

3.395 

 

.861 

 

2.642 

 

1.017 

 

141.0 

 

-2.336 

 

.019* 

 Μέζνο φξνο θεηκ. 

επηθνηλσλίαο 

 

3.407 

 

.733 

 

2.171 

 

.738 

 

 54.5 

 

-4.373 

 

.000* 

 Μεηαγιψζζα        

 Αζθ. Μεη. 1 9.000 2.384 5.750 3.650 104.0 -3.413   .001* 

 Αζθ. Μεη. 2 7.700 3.262 4.833 3.002 117.0 -2.964   .003* 

 Μ. Ο. Μεη. 8.350 2.519 5.292 2.774     83.0 -3.743   .000* 
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 *εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

Οη δχν παξαπάλσ πίλαθεο θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, φζνλ αθνξά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Απφ ηε 

ζχγθξηζε, επνκέλσο, ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο φιεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζήο ηνπο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη 

αλάκεζα ζηηο αξρηθά ηζνδχλακεο δχν νκάδεο, έρνπλ πξνθχςεη, κεηά απφ ηελ 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο δχν 

ζπληζηψζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «γισζζηθή επάξθεηα» (ηε γισζζηθή, 

δειαδή, θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηηο, ππφ δηεξέπλεζε, 

γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο), ππέξ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, 

δηαπίζησζε ε νπνία ζπδεηείηαη θαη ζηα αληίζηνηρα, γεληθφηεξεο θχζεσο, επίπεδα, ζηε 

ζπλέρεηα. 

4.6  ύγκπιζη γλυζζικών και επικοινυνιακών επιδόζευν Πειπαμαηικήρ  

Ομάδαρ (απσική αξιολόγηζη – ηελική αξιολόγηζη) 

Ζ ζχγθξηζε ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχο «ρξφλνπο». Ζ ζχγθξηζε απηή 

απνζθνπεί λα θαηαδείμεη θαηά πφζν ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα βειηηψζεθε ή φρη ζην 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο δχν αμηνινγήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο έξεπλαο. Γηα ηε ζχγθξηζε απηή εθαξκφζηεθε, φπσο έρεη απφ ηελ αξρή 

δηεπθξηληζηεί, ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Wilcoxon Signed-Rank Test ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0.05. Ο Πίλαθαο 32 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο, ηα νπνία κηινχλ γηα ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζεηηθώλ δηαθνξψλ, 

άξα γηα βειηίσζε, αλαθνξηθά κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο νξζνγξαθηθήο άζθεζεο [z=-

3.285 (20)
17

, p=.001<.05], ησλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ [z=-3.771 (20), p=.000<.05] 

θαη ησλ αζθήζεσλ γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο) [z=-3.773 (20), 

                                                 
17

Βι. Τπνζεκείσζε 12. 
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p=.000<.05]
18

. Πξνρσξψληαο ζε κία πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή αλάιπζε-παξνπζίαζε, ε 

νπνία απνζθνπεί ζηελ παξάζεζε επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπληζηνχλ ην φιν, 

αλαθέξνληαη, σο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηαθνξέο ζηηο γισζζηθέο 

επηδφζεηο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, κε πηζαλή αηηία, θαη πάιη, ην κηθξφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, νη αθφινπζεο: Όζνλ αθνξά ηελ νξζνγξαθηθή άζθεζε, ε 

πεξίπησζε ησλ ξηδψλ [z=-.722 (20), p=.470>.05] θαη ησλ θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ [z=-

.549 (20), p=.583>.05], αλαθνξηθά δε κε ηηο γξακκαηηθέο αζθήζεηο, ε γξακκαηηθή 

άζθεζε 5 [z=-1.296 (20), p=.195>.05] θαη ε γξακκαηηθή άζθεζε 10 [z=-1.468 (20), 

p=.142>.05]
19

.  

Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηξηψλ ελλνηαθψλ 

ππνζπλφισλ πνπ ζπληζηνχλ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα (νξζνγξαθηθή γλψζε, 

γξακκαηηθή γλψζε, γλψζε γξακκαηηθήο νξνινγίαο), δειψλνπλ, ηαπηφρξνλα, ηε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο, θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, έλαληη ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ πνπ επέδεημε 

ε ίδηα νκάδα, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε.   

Ο Πίλαθαο 33, πνπ έπεηαη, παξνπζηάδεη θαη ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε. Ζ ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ Wilcoxon Signed-Rank Test θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε κέζε βαζκνινγία έθαζηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο ησλ ηξηψλ αζθήζεσλ 

                                                 
18

ην ζπκπέξαζκα απηφ νδεγεί ην γεγνλφο φηη ε «κέζε ηάμε» γηα θάζε κέζν φξν είλαη κεγαιχηεξε γηα 

ηηο ζεηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο αξλεηηθέο ηεξαξρίεο (δηαθνξέο). Γηα ην κέζν φξν ηεο νξζνγξαθηθήο 

άζθεζεο: mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-ζεηηθέο δηαθνξέο (10.72)>mean rank (γηα Πεηξακαηηθή 

Οκάδα)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (8.50), γηα ην κέζν φξν ησλ γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ: mean rank (γηα 

Πεηξακαηηθή Οκάδα)-ζεηηθέο δηαθνξέο (10.84)>mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-αξλεηηθέο 

δηαθνξέο (4.00) θαη γηα ην κέζν φξν ησλ αζθήζεσλ γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο): mean rank 

(γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-ζεηηθέο δηαθνξέο (10.84)>mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-αξλεηηθέο 

δηαθνξέο (4.00). 

 

 
19

Αθνινπζψληαο ηελ ηαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε θαη ζε ζρεηηθέο πξνεγνχκελεο ππνζεκεηψζεηο, 

ππνγξακκίδεηαη ε έκκεζε ζρέζε κεηαμχ ξηδψλ θαη, φπσο έρεη μαλά ππνγξακκηζηεί, κεηαμχ 

θσλεκαηηθψλ ζπλφισλ θαη γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ γξακκαηηθή άζθεζε 5 αθνξνχζε ηελ Κχξηα 

Θεκαηηθή Δλφηεηα «Οπζηαζηηθφ». Ζ γξακκαηηθή άζθεζε 10 αθνξνχζε ηελ Κχξηα Θεκαηηθή Δλφηεηα 

«Αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ». 

 

 

.  
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«θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο» θαη, φπσο ήηαλ ινγηθφ επαθφινπζν, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην «κέζν φξν θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο» θαζαπηφ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.5 

[κέζε βαζκνινγία γηα «γεληθή εληχπσζε»: z=-3.928 (20), p=.000<.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα «πεξηερφκελν»: z=-3.922 (20), p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα 

«νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ»: z=-3.922 (20), p=.000<.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα «χθνο»: z=-3.923 (20), p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα 

«ιεμηιφγην»: z=-3.923 (20), p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα «γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία»: z=-3.924 (20), p=.000<.05, κέζε βαζκνινγία γηα «γξαθή»: z=-3.921 

(20), p=.000<.05 θαη κέζνο φξνο «θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο: z=-3.921 (20), 

p=.000<.05.]. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζεηηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη, επηηξέπνπλ λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε Πεηξακαηηθή Οκάδα βειηίσζε ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ηεο
20

. 

Απφ ηε δεδνκέλε ζχγθξηζε, ινηπφλ, πξνθχπηεη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, νη νπνίεο 

ζπληζηνχλ πξντφλ ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο επηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο ηεο ίδηαο νκάδαο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε.  

Πίλαθαο 32 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη  ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Wilcoxon Signed-Rank Test                   

ζε ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο (αξρηθή – ηειηθή αμηνιφγεζε 

 
  Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Σειηθή  

αμηνιφγεζε 

  

Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Γισζζηθέο 

επηδφζεηο  

 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Οξζνγξαθία       

 Ρήκα 7.400 1.729 9.150 1.348 -2.984(α)   .003* 

 Όλνκα 7.000 3.040 9.333   .997 -2.954(α)   .003* 

 Άξζξν 6.625 2.137 9.083   .851 -3.713(α)   .000* 

 Ρίδεο 7.438 1.965 7.188 1.808   -.722(β)  .470 

 Φσλεκ. ζχλ. 9.450 1.050 9.300   .979   -.549(β)  .583 

 Σφλνη 6.083 1.242 8.000 2.394 -2.659(α)   .008* 

                                                 
20

εκεηψλεηαη φηη θαη ζηε ζχγθξηζε απηή ε «κέζε ηάμε» γηα θάζε κέζν φξν είλαη κεγαιχηεξε γηα ηηο 

ζεηηθέο ζε ζρέζε  κε ηηο αξλεηηθέο ηεξαξρίεο (δηαθνξέο). πγθεθξηκέλα, ζε φινπο ηνπο κέζνπο φξνπο : 

mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-ζεηηθέο δηαθνξέο (10.50)> mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-

αξλεηηθέο δηαθνξέο (0.00). 
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 Μ. Ο. Οξζ. 7.333 1.308 8.676 1.031 -3.285(α)   .001* 

 Γξακκαηηθή       

 Γξ. Άζθ. 1 4.200 2.984 9.250 2.314 -3.935(α)   .000* 

 Γξ. Άζθ. 2 4.167 3.244 7.967 2.080 -3.830(α)   .000* 

 Γξ. Άζθ. 3 5.350 3.289 8.200 1.908 -3.233(α)   .001* 

 Γξ. Άζθ. 4 4.625 2.964 9.050   .826 -3.826(α)   .000* 

 Γξ. Άζθ. 5 8.100 3.640 7.429 3.025 -1.296(β)  .195 

 Γξ. Άζθ. 6 8.000 2.513 5.900 3.275 -3.157(β)   .002* 

 Γξ. Άζθ. 7 6.500 3.086 8.200 2.118 -3.012(α)   .003* 

 Γξ. Άζθ. 8 2.3000 3.854 7.125 3.828 -3.322(α)   .001* 

 Γξ. Άζθ. 9 4.897 3.973 7.961 3.401 -3.341(α)    .001* 

 Γξ. Άζθ. 10 5.400 4.740 7.100 3.672 -1.468(α)  .142 

 Μ. Ο. Γξακ.  5.353 2.553 7.818 2.060 -3.771(α)   .000* 

 Μεηαγιψζζα       

 Αζθ. Μεη. 1 3.600 3.705 9.000 2.384 -3.603(α)   .000* 

 Αζθ. Μεη. 2 4.438 2.483 7.700 3.262 -3.513(α)   .000* 

 Μ. Ο. Μεη. 4.022 2.402 8.350 2.519 -3.773(α)   .000* 
 

α. Με βάζε αξλεηηθέο ηεξαξρίεο. 

β. Με βάζε ζεηηθέο ηεξαξρίεο. 

*εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

 

Πίλαθαο 33 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Wilcoxon Signed-Rank Test                     

ζε ζρέζε κε ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο (αξρηθή – ηειηθή 

αμηνιφγεζε 

 
  Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Σειηθή  

αμηνιφγεζε 

  

Πεηξακαηηθή 

Οκάδα 

Δπηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο  

 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Γελ. εληχπσζε                 

(κέζε βαζκ.) 

 

2.027 

 

.710 

 

3.294 

 

.756 

 

-3.928(α) 

  

 .000* 

  Πεξηερφκελν  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.162 

 

.724 

 

3.422 

 

.713 

 

-3.922(α) 

  

 .000* 

 Οξγάλ. θαη 

παξνπζ. 

πεξηερνκέλνπ 

(κέζε βαζκ.) 

 

 

2.017 

 

 

.705 

 

 

3.367 

 

 

.867 

 

 
 

-3.922(α) 

 
 

 .000* 

 Ύθνο  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.022 

 

.669 

 

3.551 

 

.725 

 

-3.923(α) 

  

 .000* 

 Λεμηιφγην  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.132 

 

.675 

 

3.427 

 

.714 

 

-3.923(α) 

   

.000* 

 Γξακκαη. θαη 

νξζνγξ. 
(κέζε βαζκ.) 

 

2.139 

 

.728 

 

3.389 

 

.669 

 

-3.924(α) 
  

 .000* 

 Γξαθή  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.570 

 

.819 

 

3.395 

 

.861 

 

-3.921(α) 

  

 .000* 

 Μέζνο φξνο θεηκ. 

επηθνηλσλίαο 

 

2.153 

 

.679 

 

3.407 

 

.733 

 

-3.921(α) 

   

.000* 
 

 

α. Με βάζε αξλεηηθέο ηεξαξρίεο. 

β. Με βάζε ζεηηθέο ηεξαξρίεο. 

*εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 
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4.7   ύγκπιζη γλυζζικών και επικοινυνιακών επιδόζευν Ομάδαρ Ελέγσος 

(απσική αξιολόγηζη – ηελική αξιολόγηζη) 

Ζ ζχγθξηζε ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ, φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, 

δηελεξγείηαη «ππφ ηνπο φξνπο» πνπ έγηλε ε αληίζηνηρε ζχγθξηζε γηα ηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα. Καη γηα ηε ζχγθξηζε απηή, δειαδή, εθαξκφζηεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο 

Wilcoxon Signed-Rank Test ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05, ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 34 (γηα ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο) θαη ζηνλ 

Πίλαθα 35 (γηα ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο).  

Ο Πίλαθαο 34, ινηπφλ, δειψλεη ηη πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηε ζηαηηζηηθή ή κε 

ζεκαληηθφηεηα δηαθνξψλ, κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε κε ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο ηεο ίδηαο 

νκάδαο ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα δειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο 

κέζνπο φξνπο ηεο νξζνγξαθηθήο άζθεζεο [z=-.456 (24)
21

, p=.648>.05], ησλ 

γξακκαηηθψλ αζθήζεσλ [z=-1.886 (24), p=.059>.05] θαη ησλ αζθήζεσλ γξακκαηηθήο 

κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο) [z=-.486 (24), p=.627>.05]. Γειψλνπλ, επίζεο, θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, φπσο παξαηεξείηαη λα 

ζπκβαίλεη ζην φλνκα, ζην άξζξν θαη ζηηο ξίδεο, αλαθνξηθά κε ηελ νξζνγξαθηθή 

άζθεζε, θαη ζηηο γξακκαηηθέο αζθήζεηο 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 10. Απφ ηηο έληεθα (11) 

απηέο πεξηπηψζεηο, ε Οκάδα Διέγρνπ παξνπζηάδεη βειηίσζε ζηηο πέληε (5), δειαδή 

ζην φλνκα θαη ζην άξζξν (νξζνγξαθηθή άζθεζε), θαη ζηηο γξακκαηηθέο αζθήζεηο 1, 3 

θαη 4
22

, γεγνλφο αλακελφκελν, αθνχ ππήξρε δηαθνξεηηθή κελ, σο πξνο ηελ 

                                                 
21

Βι. Τπνζεκείσζε 12. 

 
22

H γξακκαηηθή άζθεζε 1 αθνξνχζε ηελ Κχξηα Θεκαηηθή Δλφηεηα «Πξφηαζε», ε γξακκαηηθή άζθεζε 

3 αθνξνχζε ηελ Κχξηα Θεκαηηθή Δλφηεηα «Ρήκα», ε γξακκαηηθή άζθεζε 4 αθνξνχζε ηελ Κχξηα 

Θεκαηηθή Δλφηεηα «Οπζηαζηηθφ». Γηα ην φλνκα (νξζνγξαθηθή άζθεζε): mean rank (γηα Οκάδα 

Διέγρνπ)-ζεηηθέο δηαθνξέο (9.82)> mean rank (γηα Οκάδα Διέγρνπ)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (5.60), γηα ην 

άξζξν (νξζνγξαθηθή άζθεζε): mean rank (γηα Οκάδα Διέγρνπ)-ζεηηθέο δηαθνξέο (10.87)>mean rank 

(γηα Οκάδα Διέγρνπ)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (6.75), γηα ηε γξακκαηηθή άζθεζε 1 (γηα Οκάδα Διέγρνπ)-

ζεηηθέο δηαθνξέο (10.94)> mean rank (γηα Οκάδα Διέγρνπ)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (5.00), γηα ηε 

γξακκαηηθή άζθεζε 3: mean rank (γηα Οκάδα Διέγρνπ)-ζεηηθέο δηαθνξέο (12.68)> mean rank (γηα 
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πεηξακαηηθή παξέκβαζε, αιιά νπσζδήπνηε νξγαλσκέλε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο, ζην επξχηεξν πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.  

Ζ αλππαξμία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηηο επξχηεξεο πηπρέο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο [νξζνγξαθηθή γλψζε, 

γξακκαηηθή γλψζε θαη γξακκαηηθή κεηαγιψζζα (νξνινγία)], φπσο δειψλνληαη απφ 

ηηο αληίζηνηρεο κέζεο γισζζηθέο επηδφζεηο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Οκάδα 

Διέγρνπ δελ παξνπζίαζε βειηίσζε ζε απηέο, παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο επηκέξνπο 

πηπρέο βειηηψζεθε. 

 

 

Πίλαθαο 34 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Wilcoxon Signed-Rank Test                                 

ζε ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο Οκάδαο Διέγρνπ                                                                   

(αξρηθή– ηειηθή αμηνιφγεζε) 

 
  Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Σειηθή  

αμηνιφγεζε 

  

 Οκάδα 

Διέγρνπ 

Γισζζηθέο 

επηδφζεηο  

 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Οξζνγξαθία       

 Ρήκα 7.083 1.954 7.668 1.926 -1.720(α) .085 

 Όλνκα 5.972 3.144 7.222 3.210 -2.103(α)   .035* 

 Άξζξν 6.007 2.292 6.944 1.961 -2.777(α)   .005* 

 Ρίδεο 6.406 2.933 4.792 2.725 -2.944(β)   .003* 

 Φσλεκ. ζχλ. 8.833 1.308 8.833 1.050 -.179(α) .858 

 Σφλνη 6.667 .695 6.181 1.151 -1.811(β) .070 

 Μ. Ο. Οξζ. 6.828 1.716 6.940 1.569 -.456(α) .648 

 Γξακκαηηθή       

 Γξ. Άζθ. 1 3.208 3.134 6.417 3.147 -3.230(α)   .001* 

 Γξ. Άζθ. 2 6.111 2.715 6.611 3.283 -1.376(α) .169 

 Γξ. Άζθ. 3 4.542 2.750 7.917 2.827 -3.690(α)   .000* 

 Γξ. Άζθ. 4 5.417 2.089 8.167 2.408 -3.933(α)   .000* 

 Γξ. Άζθ. 5 9.500 1.063 4.464 2.740 -4.295(β)   .000* 

 Γξ. Άζθ. 6 8.333 2.988 1.083 1.863 -4.155(β)   .000* 

 Γξ. Άζθ. 7 6.917 2.701 5.708 2.645 -2.398(β)   .016* 

 Γξ. Άζθ. 8 .250 1.225 1.667 2.725 -1.970(α)   .049* 

 Γξ. Άζθ. 9 3.910 3.829 5.318 3.520 -1.477(α) .140 

 Γξ. Άζθ. 10 5.042 4.428 2.361 3.102 -2.466(β)   .014* 

 Μ. Ο. Γξακ.  5.322 1.581 4.971 1.696 -1.886(β) .059 

                                                                                                                                            
Οκάδα Διέγρνπ)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (10.50) θαη γηα γξακκαηηθή άζθεζε 4: mean rank (γηα Οκάδα 

Διέγρνπ)-ζεηηθέο δηαθνξέο (13.00)> mean rank (γηα Οκάδα Διέγρνπ)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (7.00). 
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 Μεηαγιψζζα       

 Αζθ. Μεη. 1 5.083 3.911 5.750 3.650 -.678(α) .498 

 Αζθ. Μεη. 2 4.844 2.615 4.833 3.002 -.029(β) .977 

 Μ. Ο. Μεη. 4.967 2.265 5.292 2.774 -.486(α) .627 
 

α. Με βάζε αξλεηηθέο ηεξαξρίεο. 

β. Με βάζε ζεηηθέο ηεξαξρίεο. 

   *εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

           Ο Πίλαθαο 35 αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ 

Wilcoxon Signed-Rank Test ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05, ζε ζρέζε κε ηηο 

επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηηο δχν αμηνινγήζεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ. Απφ ηνλ έιεγρν απηφ πξνέθπςε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κέζε βαζκνινγία έθαζηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

ηξηψλ αζθήζεσλ «θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο». Δπίζεο πξνέθπςε φηη δελ πθίζηαηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην «κέζν φξν θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο», σο γεληθφ 

επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο [αλαιπηηθφηεξα, κέζε βαζκνινγία γηα 

«γεληθή εληχπσζε»: z=-.332 (24), p=.740>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «πεξηερφκελν»: 

z=-.687 (24), p=.492>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ»: z=-.260 (24), p=.795>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «χθνο»: z=-1.483 

(24), p=.138>.05, κέζε βαζκνινγία γηα «ιεμηιφγην»: z=-.175 (24), p=.861>.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα «γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία»: z=-1.401 (24), p=.161>.05, κέζε 

βαζκνινγία γηα  «γξαθή»: z=-.179 (24), p=.858>.05 θαη «κέζνο φξνο θεηκεληθήο 

επηθνηλσλίαο»: z=-.143 (24), p=.886>.05.    

Πίλαθαο 35 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Wilcoxon Signed-Rank Test                                  

ζε ζρέζε κε ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο Οκάδαο Διέγρνπ 

(αξρηθή– ηειηθή αμηνιφγεζε)                                                        

 
  Αξρηθή 

αμηνιφγεζε 

Σειηθή  

αμηνιφγεζε 

  

Οκάδα 

Διέγρνπ  

Δπηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο  

 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

 Γελ. εληχπσζε                 

(κέζε βαζκ.) 

 

2.028 

 

.563 

 

1.996 

 

.699 

 

-.332(α) 

 

.740 

  Πεξηερφκελν  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.176 

 

.412 

 

2.120 

 

.671 

 

-.687(α) 

 

.492 

 Οξγάλ. θαη 

παξνπζ. 

πεξηερνκέλνπ 

(κέζε βαζκ.) 

 

 

2.056 

 

 

.618 

 

 

2.037 

 

 

.732 

 

 
 

-.260(α) 

 
 

.795 
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 Ύθνο  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.092 

 

.426 

 

1.967 

 

.634 

 

-1.483(α) 

 

.138 

 Λεμηιφγην  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.190 

 

.533 

 

2.153 

 

.746 

 

-.175(α) 

 

.861 

 Γξακκαη. θαη 

νξζνγξ. 
(κέζε βαζκ.) 

 

2.199 

 

.819 

 

2.278 

 

.925 

 

-1.401(β) 
 

.161 

 Γξαθή  

(κέζε βαζκ.) 

 

2.644 

 

.857 

 

2.642 

 

   1.017 

 

-.179(β) 

 

.858 

 Μέζνο φξνο θεηκ. 

επηθνηλσλίαο 

 

2.198 

 

.547 

 

2.171 

 

.738 

 

-.143(α) 

 

.886 
 

α. Με βάζε αξλεηηθέο ηεξαξρίεο. 

β. Με βάζε ζεηηθέο ηεξαξρίεο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ, θαηά ηηο δχν αμηνινγήζεηο (αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε), 

εμάγεηαη ε κε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ, γεγνλφο πνπ ηζρχεη γηα φιεο 

ηηο ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο θαη ην κεηαμχ ηνπο κέζν φξν, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ζχγθξηζε, φζνλ αθνξά ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, φπνπ πθίζηαληαη φλησο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο θαλεξψλνπλ βειηίσζε, κεηά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. 
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4.8 ύγκπιζη γενικού επιπέδος γλυζζικήρ ικανόηηηαρ, επικοινυνιακήρ 

ικανόηηηαρ και γλυζζικήρ επάπκειαρ Πειπαμαηικήρ Ομάδαρ – Ομάδαρ 

Ελέγσος (απσική αξιολόγηζη και ηελική αξιολόγηζη) 

Ζ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο 

θαη ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο νδεγεί ζε γεληθφηεξεο δηαπηζηψζεηο. Παξ’ φιν πνπ 

κεξηθέο απφ απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο είλαη ήδε εκθαλείο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ κέρξη ζηηγκήο, ζην παξφλ θαη ζην επφκελν 

ππνθεθάιαην νξγαλψλνληαη θαη δηαζπλδένληαη ακεζφηεξα κε νξηζκέλεο απφ ηηο 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Οη ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή, ζηα ζπγθεθξηκέλα δχν 

ππνθεθάιαηα, εμεηάδνπλ ηηο ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο: α) γισζζηθή ηθαλφηεηα, β) 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη γ) γισζζηθή επάξθεηα, σο νινθιεξσκέλα, πιένλ, 

«ελλνηαθά ζχλνια», δηαθξηηά αιιά θαη δηαζπλδεφκελα, φπνπ ρξεηάδεηαη, κεηαμχ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί γηα θαζεκία απφ απηέο. 

Με ηε ρξήζε: α) ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ γισζζηθψλ επηδφζεσλ [ζηηο αζθήζεηο 

νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο γλψζεο θαη γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο)], β) 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επηκέξνπο 

επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο [γεληθή εληχπσζε, πεξηερφκελν, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ, χθνο, ιεμηιφγην γξακκαηηθή θαη νξζνγξαθία, γξαθή] θαη γ) ηνπ κέζνπ 

φξνπ πνπ εμάγεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ 

επηδφζεσλ, νξίζηεθαλ: α) ην γεληθφ επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, β) ην γεληθφ 

επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη γ) ην γεληθφ επίπεδν ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο, αληίζηνηρα, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ζπγθξηηηθψλ ειέγρσλ. Τπελζπκίδεηαη 

φηη, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, φινη νη κέζνη φξνη ησλ ζπληζησζψλ ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηαο, δειαδή ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο, θαζψο θαη ν κέζνο φξνο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαζαπηήο, έηπραλ 

αλαγσγήο ζηελ θιίκαθα 0-10, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπσο θαη νη πξνεγνπκέλσο, νη 

θαηάιιεινη, αλά πεξίπησζε, κε παξακεηξηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη. 

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U Test ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

ζχγθξηζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ, ηφζν ζηελ αξρηθή φζν θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ζε επίπεδν 
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ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 θαη έδσζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 36. ηνλ πίλαθα απηφ θαίλεηαη ε αξρηθή ηζνδπλακία ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο 

ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απφ ηηο νπνίεο, νη δχν πξψηεο, 

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη, ζπληζηνχλ ηελ ηξίηε κεηαβιεηή, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νλνκαζηεί θαη «γεληθφο δείθηεο γισζζηθήο επάξθεηαο». Αλάκεζα, 

δειαδή, ζην γεληθφ επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο [U=230.0, (20, 24), z=-.236, 

p=.814>.05)], ζην γεληθφ επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο [U=223.0 (20, 24), 

z=433.000, p=.689>.05)] θαη ζην γεληθφ επίπεδν (ή δείθηε) γισζζηθήο επάξθεηαο 

[U=221.0 (20, 24), z=431.000, p=.654>.05] δελ πθίζηαληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, γεγνλφο ηδηαίηεξν ρξήζηκν γηα ηελ «θαιή νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή» ηνπ 

πεηξάκαηνο, θαη ηεο έξεπλαο γεληθφηεξα. 

Δπίζεο, ζηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη αθνινχζσο φηη, φζνλ αθνξά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε, αλάκεζα ζηα ηξία γεληθά επίπεδα πνπ ηπγράλνπλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, 

πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο [γεληθφ επίπεδν ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο: U=59.5 (20, 24), z=-4.255, p=.000<.05, γεληθφ επίπεδν ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο: U=54.5 (20, 24),  z=-4.373, p=.000<.05 θαη γεληθφ 

επίπεδν (ή δείθηεο) γισζζηθήο επάξθεηαο: U=52.0 (20, 24), z=-4.431, p=.000<.05]. 

Απφ ηε δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη, ηαπηφρξνλα, φηη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

ησλ δηαθνξψλ δειψλεη ππεξνρή ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ
23

.  
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Ζ ππεξνρή ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζπλδέεηαη κε ηε «κέζε ηάμε», ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φζνλ 

αθνξά ην «γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο ηθαλφηεηαο»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (31.53)>mean 

rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (14.98), ην «γεληθφ επίπεδν επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο»: mean rank γηα 

Πεηξακαηηθή Οκάδα (31.78)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (14.77) θαη ην «γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο 

επάξθεηαο»: mean rank γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα (31.90)>mean rank γηα Οκάδα Διέγρνπ (14.67). 
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Πίλαθαο 36 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Mann-Whitney U Σest                                                  

ζε ζρέζε κε ηα γεληθά επίπεδα γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη 

γισζζηθήο επάξθεηαο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο – Οκάδαο Διέγρνπ                                           

θαηά ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

 

 
*εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

 

 

 

4.9 ύγκπιζη γενικού επιπέδος γλυζζικήρ ικανόηηηαρ, επικοινυνιακήρ 

ικανόηηηαρ και γλυζζικήρ επάπκειαρ Πειπαμαηικήρ Ομάδαρ και Ομάδαρ 

Ελέγσος (απσική αξιολόγηζη – ηελική αξιολόγηζη) 

Ζ ζχγθξηζε ησλ γεληθψλ επηπέδσλ γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο θαη γισζζηθήο επάξθεηαο σο πξνο ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

αλαθέξεηαη, θαηαξρήλ, ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηελ Οκάδα 

Διέγρνπ. Βαζηθή επηδίσμε ησλ ζπγθξίζεσλ απηψλ είλαη λα ειεγρζεί ζηαηηζηηθά αλ 

ππήξμε βειηίσζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηψλ-γεληθψλ επηπέδσλ, ζηελ κία ή ηελ 

άιιε νκάδα, απφ ηελ αξρηθή κέρξη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο 

Wilcoxon Signed-Rank Test πνπ εθαξκφζηεθε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05, 

νδήγεζε ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 37.  

  Πεηξακαηηθή Οκάδα Οκάδα Διέγρνπ    

Αμηνιφγεζε Γεληθφ επίπεδν Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

απφθιηζε 

SD 

Mann-

Whitney 

U 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

 

p-value 

Αξρηθή Γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

5.568 

 

1.799 

 

5.705 

 

1.640 

 

230.0 

 

-.236 

 

.814 

 Δπηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

4.306 

 

1.362 

 

4.396 

 

1.092 

 

223.0 

 

-.401 

 

.689 

 Γισζζηθήο 

επάξθεηαο 

 

4.938 

 

1.432 

 

5.051 

 

1.274 

 

221.0 

 

-.448 

 

.654 

Σειηθή Γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

8.282 

 

1.648 

 

5.734 

 

1.754 

 

59.5 

 

-4.255 

 

.000* 

 Δπηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

6.813 

 

1.467 

 

4.341 

 

1.476 

 

54.5 

 

-4.373 

 

.000* 

 Γισζζηθήο 

επάξθεηαο 

 

7.547 

 

1.438 

 

5.037 

 

1.534 

 

52.0 

 

-4.431 

 

.000* 
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Μειεηψληαο ην ηη ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, εμάγεηαη 

ην ζπκπέξαζκα φηη θαη ζηα ηξία γεληθά επίπεδα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά [«γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο ηθαλφηεηαο»: z=-3.883 (20), p=.000<.05, 

«γεληθφ επίπεδν επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο»: z=-3.920 (20), p=.000<.05 θαη «γεληθφ 

επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο»: z=-3.920 (20), p=.000<.05)]. Ζ ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ απηψλ είλαη ζεηηθή, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε 

βειηίσζε θαη ησλ ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ
24

. ηελ πεξίπησζε ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ, φπσο ν πίλαθαο δείρλεη, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

θαλέλα απφ ηα ηξία επίπεδα [«γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο ηθαλφηεηαο»: z=-.046 (24), 

p=.964<.05, «γεληθφ επίπεδν επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο»: z=-.143 (24), p=.886<.05 

θαη «γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο»: z=-.257 (24), p=.797<.05)]. 

Πίλαθαο 37 

 
Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε θαη ζηαηηζηηθέο ηηκέο απφ Wilcoxon Signed-Rank Test ζε ζρέζε 

κε ηα γεληθά επίπεδα γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη γισζζηθήο 

επάξθεηαο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ (αξρηθή – ηειηθή αμηνιφγεζε) 

 
  Αξρηθή αμηνιφγεζε Σειηθή αμηνιφγεζε   

Οκάδα Γεληθφ επίπεδν Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Μέζε 

Σηκή 

X  

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

Kξηηήξην 

ζεκαληηθφηεηαο 

ζχγθξηζεο 

Ε-score 

Αθξηβήο 

ζεκαληηθφηεηα 

ζχγθξηζεο 

p-value 

Πεηξακαηηθή  Γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

5.568 

 

1.779 

 

8.282 

 

1.648 

 

-3.883(α) 

   

.000* 

 Δπηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

4.306 

 

1.362 

 

6.813 

 

1.467 

 

-3.920(α) 

   

.000* 

 Γισζζηθήο 

επάξθεηαο 

 

4.938 

 

1.432 

 

7.547 

 

1.438 

 

-3.920(α) 

 

.000* 

Διέγρνπ Γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

5.705 

 

1.640 

 

5.734 

 

1.754 

 

-.046(α) 

 

         .964 

 Δπηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο 

 

4.396 

 

1.092 

 

4.341 

 

1.476 

 

-.143(α) 

 

         .886 

 Γισζζηθήο 

επάξθεηαο 

 

5.051 

 

1.274 

 

5.037 

 

1.534 

 

-.257(α) 

 

         .797 

 

α. Με βάζε ζεηηθέο ηεξαξρίεο. 
*εκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α0.05 (ακθίπιεπξνο έιεγρνο). 

 

                                                 
24

Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο δηαθνξέο θαίλνληαη απφ ηε «κέζε ηάμε» γηα θάζε γεληθφ επίπεδν, 

ε νπνία θαη είλαη κεγαιχηεξε γηα ηηο ζεηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο αξλεηηθέο ηεξαξρίεο (δηαθνξέο). Γηα ην 

«γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο ηθαλφηεηαο»: mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-ζεηηθέο δηαθνξέο 

(11.00)>mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (1.00), γηα ην «γεληθφ επίπεδν 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο»: mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-ζεηηθέο δηαθνξέο (10.50)>mean 

rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (.00) θαη γηα ην «γεληθφ επίπεδν γισζζηθήο 

επάξθεηαο»: mean rank (γηα Πεηξακαηηθή Οκάδα)-ζεηηθέο δηαθνξέο (10.50)>mean rank (γηα 

Πεηξακαηηθή Οκάδα)-αξλεηηθέο δηαθνξέο (.00). 
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4.10 Έλεγσορ ςποθέζευν έπεςναρ και ζσεηικά ζςμπεπάζμαηα 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παξαπάλσ, νη κεδεληθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο απνξξίπηνληαη. πλνςίδνληαο ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλαιχζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηα ππνθεθάιαηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ πξνθχπηεη φηη:  

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο «γισζζηθέο» θαη ηηο 

«επηθνηλσληαθέο» επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη 

ησλ αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα). 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο «γισζζηθέο επηδφζεηο» θαη ηηο 

«επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο»
 
ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, αλάκεζα 

ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα). 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ηειηθφ γεληθό επίπεδν 

γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έλαληη ηνπ 

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ γεληθό 

επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο. 

Πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγήζεθαλ 

θαηέδεημαλ: 

 ηελ αξρηθή ηζνδπλακία ησλ δχν νκάδσλ, εηδηθά, ζε ζρέζε, δειαδή, κε 

επηκέξνπο κεηαβιεηέο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηαο, ζπλαξηήζεη ησλ κέζσλ γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

επηδφζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ, αιιά θαη γεληθά, φζνλ αθνξά ηηο δχν απηέο 
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ζπληζηψζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, δειαδή, θαη ηελ ίδηα ηε γισζζηθή 

επάξθεηα 

 ηελ ππεξνρή ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζε ζρέζε κε ηελ Οκάδα Διέγρνπ, σο 

πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ειέγρζεθαλ 

 ηε βειηίσζε ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο απφ ηελ αξρηθή κέρξη ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε, κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, γεγνλφο 

πνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ Οκάδα Διέγρνπ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ζε φια ηα ζρεηηθά, κε ηηο ππνζέζεηο 

ηεο έξεπλαο, εξσηήκαηα ε απάληεζε είλαη φηη «ε επίδξαζε ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο είλαη ζεηηθή». Αλαιπηηθφηεξα, ε 

επηθνηλσληαθή θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαίλεηαη φηη επηδξά 

ζεηηθά: 

 ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζνγξαθηθή γλψζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ 

 ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ «ακηγψο γξακκαηηθή» 

(κνξθνζπληαθηηθή) γλψζε (ή γλψζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ παξαδνζηαθνχ 

ηχπνπ) ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

 ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζε 

ζρέζε κε ηε κεηαγιψζζα (βαζηθή γξακκαηηθή νξνινγία) 

 ζην γεληθό επίπεδν ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (γισζζηθέο επηδφζεηο) ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ 

 ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηδαζθφκελνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε γλψζε 

δφκεζεο γξαπηνχ ιφγνπ (άξα θαη παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ) εληφο 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ [θαη αλαιχεηαη βάζεη επηκέξνπο ζρεηηθψλ δεηθηψλ 

(θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο)] 

 ζην γεληθό επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο) 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

 ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ. 

Δπηγξακκαηηθά, ινηπφλ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη, εληφο, ηνπιάρηζηνλ, ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ ηεο δηαηξηβήο απηήο, ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «επηθνηλσληαθή 

θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο» επηδξά ζεηηθά ζηελ εμαξηεκέλε 
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κεηαβιεηή «γισζζηθή επάξθεηα», αθνχ ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο φζν θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. Ζ 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε σο «κία νξγαλσκέλε γισζζνδηδαθηηθά παηδαγσγηθή κε 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηόηεηα» ή γισζζνδηδαθηηθφ παηδαγσγηθφ κνληέιν ην νπνίν 

δηαξζξψζεθε κε επηθνηλσληαθφ θαη, θπξίσο, θεηκελνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηα πξνθχπηνληα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηα 

νπνία, ζε φια ηα γεληθά επίπεδα ησλ ππφ δηεξεχλεζε ηθαλνηήησλ, είλαη ππέξ ηεο 

θαιιηέξγεηαο (άξα θαη ηεο βειηίσζεο) ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο πνπ δηδάρζεθαλ γξακκαηηθή κε επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ ηξφπν 

(Πεηξακαηηθή Οκάδα) θαη φρη ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπλέρηζαλ λα δηδάζθνληαη 

γξακκαηηθή κε ην ζπλήζε ηξφπν (Οκάδα Διέγρνπ). 

Δπνκέλσο, ζπλππνινγίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο θχξηα ζέζε έρνπλ ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη νη κε παξακεηξηθέο 

ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο 

έξεπλαο εμάγεηαη ην δπλεηηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε παξέκβαζε, ιφγσ ηεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο ζεηηθήο επίδξαζήο ηεο ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηε γισζζηθή 

επάξθεηα (γισζζηθή θαη επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα) θαη ζηε γισζζηθή επάξθεηα 

θαζαπηή, κε ελδείμεηο πνπ ζπλεπηθνπξνχλ ηελ θεηκεληθή επηθνηλσλία θαη θηλνχληαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Σν δεδνκέλν 

ζπκπέξαζκα ηίζεηαη ππφ ηηο επηθπιάμεηο πνπ απφ ηελ αξρή εθθξάζηεθαλ σο πξνο ηε 

ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο κεηαμχ επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο 

θαη γισζζηθήο επάξθεηαο. 

 

4.11     Ειζαγυγή ζηην ανάλςζη και παποςζίαζη αποηελεζμάηυν ζε ζσέζη με ηα 

ποιοηικά δεδομένα ηηρ έπεςναρ  

Γεληθά, ην ππνθεθάιαην απηφ επηρεηξεί ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ απφ πνηνηηθέο κεζφδνπο, κέζα απφ κία 

δηεπξπκέλε νπηηθή, ε νπνία άπηεηαη ηφζν ηεο επηζηεκνινγηθήο φζν θαη ηεο 

νληνινγηθήο γλψζεο (Απδή, 2002/2003). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνθεθάιαην επηρεηξεί λα (αλα)θαιύςεη αιιά θαη λα (αλα)θαηαζθεπάζεη ην εξεπλεηηθφ 
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πξφβιεκα, αληιψληαο ηαπηφρξνλα απφ ηα πεδία ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Guba & Lincoln, 2000). Γηα ην ιφγν απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ «θξηηηθή αλαζηνραζηηθφηεηα», ε νπνία ζηξέθεηαη πξνο ηνλ 

επηζηεκνληθφ ιφγν ζηνλ νπνίν ζπκβάιιεη θαη κε ηνλ νπνίν δηαπιέθεηαη ε έξεπλα θαη, 

ηαπηφρξνλα (ζηξέθεηαη) πξνο ηελ έξεπλα θαζαπηή, δειαδή (πξνο) ην ζρεδηαζκφ, ηε 

κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο (Gibbs, 2006).  

Η φιε πξνζπάζεηα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο κεζνδνινγηθήο 

ηξηγσλνπνίεζεο (θαη ζχγθιηζεο) «κε αξηζκεηηθψλ-θεηκεληθψλ δεδνκέλσλ» («non 

numeral-textual data») [βι. Denzin & Lincoln (2000, 2003)], γηα ην νπνίν έγηλε 

αλαθνξά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. Τπελζπκίδεηαη φηη ηα δεδνκέλα 

απηά πξνθχπηνπλ, θπξίσο, απφ ηε «δηαρείξηζε» («management») ηνπ πιηθνχ κίαο 

ζεηξάο ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ (βι. ζρεηηθά Angosino & 

Mays de Perez, 2000
. 
Bernard & Ryan, 2000

. 
Fontana & Frey, 2000) θαη αθνξνχλ ηηο 

δχν φςεηο πνπ αλακελφκελα κπνξεί λα παξνπζηάζεη κία εξεπλεηηθή εξγαζία, ζε 

ζρέζε κε: α) ην ηη ππνζηεξίδεηαη φηη έγηλε θαη β) ην ηη πξαγκαηηθά έγηλε. Η ηαχηηζε 

ησλ δχν φςεσλ (αλ θαη εθφζνλ «νη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κέζνδνη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ιέλε ηελ ίδηα ‘ηζηνξία’»), φπσο επαλεηιεκκέλα αλαθέξζεθε, είλαη δπλαηφ 

λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην βαζκφ (εζσηεξηθήο) εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο [βι. Gibbs & Lewins (2005)]. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα αλαδείμεη, 

ζηελ νιφηεηά ηνπ, ην ζψκα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζην 

παξφλ ππνθεθάιαην, ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ νπνίσλ θξίλεηαη απφ έλα 

ζχλνιν ηεζζάξσλ ζπλππαξρφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ, θαηά ηελ εηδηθή νξνινγία 

ησλ Lincoln & Guba (2000), είλαη: ε πεηζηηθφηεηα («credibility»), ε 

κεηαβηβαζηηθφηεηα («transferability»), ε εμάξηεζε («dependability») θαη ε 

δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο («confirmability»). Άιισζηε, κία άμηα εκπηζηνζχλεο 

πνηνηηθή έξεπλα («trustworthiness qualitative research») δειψλεη (ή νθείιεη λα 

δειψλεη) φηη ηα φπνηα επξήκαηά ηεο δε ζπλαξηψληαη κε ηηο ππνθεηκεληθέο απφςεηο ή 

ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ εξεπλεηή.  

4.11.1  Η ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ σο ζηξαηεγηθή πνηνηηθήο αλάιπζεο θαη 

παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ  
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Ωο γλσζηφ, ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κίαο πνηνηηθήο 

έξεπλαο εμαξηψληαη απφ ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο, πξνο ην ζθνπφ απηφ, 

ζηξαηεγηθήο [βι. Green & Thorogood (2004)], πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

πγθεθξηκέλα, θαη γηα ζθνπνχο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, αλαδεηήζεθαλ ζηα 

«θείκελα» ηεο έξεπλαο (ζηηο θαηαγεγξακκέλεο, δειαδή, ζεκεηψζεηο απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ζηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο) ηα 

ππνδεηγκαηηθά εθείλα ζεκαηηθά ζηνηρεία («themes or patterns») ηα νπνία, ζεωξεηηθά, 

θαηείραλ θπξίαξρε ζέζε ζε απηά, έηζη ψζηε, κε ηηο κεηαμχ ηνπο θαηάιιειεο 

ζπλδέζεηο θαη ζπγθξίζεηο, λα ελδπλακσζεί, εληέιεη, ε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο 

Mayring (2000) θαη Hsieh & Shannon (2005): α) ηα πξσηνγελή πνηνηηθά δεδνκέλα 

θσδηθνπνηήζεθαλ, αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα ζέκαηα πνπ είραλ ήδε 

πξνθαζνξηζηεί, θαη, ζπλεπψο, ζπκππθλψζεθαλ θαη β) ηα πξντφληα (δεπηεξνγελή) 

πνηνηηθά δεδνκέλα δηαζπλδέζεθαλ κε ηελ έξεπλα, θαηαιήγνληαο ζε κία 

ππνζηεξηθηηθή, πξνο απηή, δνκή [βι. ζρεηηθά Schilling (2006)]. Ζ ελ ιφγσ δνκή 

επζχλεηαη, νπζηαζηηθά, γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο. 

Γηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν φηη, ελψ ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ην θιεηδί γηα 

ηελ αλαδήηεζε έθαζηνπ ζέκαηνο («keyness’ of a theme»), άιια εξσηήκαηα, φπσο 

είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα εξωηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ηνπο άμνλεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζθφπηκα δηαρσξίζηεθαλ απφ ηα ζέκαηα πνπ 

ηειηθά επηζεκάλζεθαλ. Καη απηφ γηαηί ε ηαπηνπνίεζε ζεκάησλ (αλάιπζεο) θαη 

εξσηεκάησλ (εξεπλεηηθήο κεζφδνπ) απνηειεί έλα απφ ηα ζπρλφηεξα ζθάικαηα πνπ 

δηαπξάηηνληαη θαηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ [βι. Braun & Clarke (2006)]. 

Αληίζεηα, έλαο επαξθήο «ζεκαηηθφο ράξηεο» («thematic map») πνπ δνκείηαη κέζα απφ 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ηχπνπ: «πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ (ζπγθεθξηκέλνπ) ζέκαηνο;», 

«πνηεο είλαη νη πηζαλέο πξνεθηάζεηο ηνπ;», «πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηε δεδνκέλε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ;» θ.ν.θ., πξνζθέξεη κία ελ δπλάκεη 

απνηειεζκαηηθή ελλνηνπνίεζε («conceptualation») ησλ ζεκάησλ, ε νπνία επηηξέπεη, 

αθελφο, ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε θαη, αθεηέξνπ, ηε κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε. 
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Ζ «κνλαδηθφηεηα» ησλ θαηεγνξηψλ θαη, θπξίσο, ησλ ζεκάησλ, γχξσ απ’ φπνπ 

πεξηζηξέθεηαη ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, αλακέλεηαη λα θαηαδείμεη 

κία ή θαη πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, εμαηξνχκελεο, 

βέβαηα, ηεο δηάζηαζεο πνπ αθνξά ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Οη φπνηεο 

ακθηβνιίεο ή πξνβιεκαηηζκνί πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ηε 

ζεκαηνπνίεζε, ηελ θσδηθνπνίεζε θηι. ησλ ζρεηηθψλ, κε ηα επξήκαηα απηά, 

δεδνκέλσλ ζπδεηήζεθαλ θαη ήξζεζαλ κε ηε ζπκβνιή ησλ αηφκσλ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ιερζεί φηη ζπλαπνηέιεζαλ, εληέιεη, κία«εξεπλεηηθή νκάδα». ηελ νκάδα απηή 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη δχν δαζθάιεο πνπ δίδαμαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

κε ηελ άδεηα θαη ελ γλψζεη ησλ νπνίσλ δεκνζηνπνηείηαη ηφζν ε «δξάζε» ηνπο (απφ ηηο 

ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο) φζν θαη ν «ιφγνο» ηνπο (απφ ηηο ζπλεληεχμεηο)]
25

.  

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ επηδηψθεη ηε δηακφξθσζε ελλνηνινγηθψλ δηθηχσλ 

(«conceptual networks»), ηα νπνία ζπλεπηθνπξνχληαη απφ απηνχζηα απνζπάζκαηα 

ησλ αμηνπνηνχκελσλ «θεηκέλσλ» [βι. Patton (2002)], ε δε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ζπληζηά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξνπζίαζε ησλ 

δηθηχσλ απηψλ. Η ιεπηνκεξήο, βέβαηα, γξαθή (πεξηγξαθή ή/θαη θαηαγξαθή) ηεο ελ 

ιφγσ δηαδηθαζίαο είλαη ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε φρη κφλν γηα ηα δεδνκέλα ή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αιιά θαη γηα ηελ έξεπλα θαζαπηή. Γηα απηνχ ηνπ είδνπο 

ηε γξαθή, ινηπφλ, αθνινπζήζεθε βαζηθά ν «νδεγφο ζεκαηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ» ησλ Taylor-Powell & Renner (2003), ελψ, ζην πιαίζην ηνπ 

αλαζεσξεηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνηήζεθαλ, επίζεο, νη ζρεηηθέο, θαη 

ρξνληθά λεφηεξεο, εηζεγήζεηο ησλ Braun & Clarke (2006)]. Οη «νδεγίεο» ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ κεηαπνηήζεθαλ ζε πξάμε, σο αθνινχζσο: 

                                                 

25
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ηελ πηινηηθή θάζε, κε ηελ εκπινθή θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο εξεπλήηξηαο, δφζεθε έκθαζε ηφζν ζηελ αμηνπηζηία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο φζν θαη ζηελ 

νκνηνγέλεηά ηεο. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα «αμηνπηζηία ζεκαηηθήο αλάιπζεο», ζεκεηψλεηαη φηη νη 

δχν αλαιχζεηο πνπ επηρείξεζε ε εξεπλήηξηα θαηά: α) ηελ πηινηηθή θάζε θαη β) ηε θάζε δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ήηαλ νκνηφκνξθεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα «νκνηνγέλεηα ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο», ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηάο ηεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ε αλάιπζε ηεο εξεπλήηξηαο θαη δχν επηπιένλ «αλαιπηψλ»-ζπλεξγαηψλ ηεο ήηαλ 

αξθεηά φκνηεο.. 
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 Οξίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ ππφ αλαδήηεζε (θαη θσδηθνπνίεζε) ζεκάησλ 

«εληφο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ» πνπ, ζην κεηαμχ, είραλ κεηαηξαπεί, κε ηε 

κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα, ζε γξαπηά θείκελα (ζε ειεθηξνληθή, ελλνείηαη, 

κνξθή). Οη θαηεγνξίεο απηέο είραλ σο ππξήλα ηνπο ηελ έλλνηα «δηδαζθαιία», 

ε νπνία ηέζεθε ζην επίθεληξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζηνραζηηθήο πξαθηηθήο, 

θαη ήηαλ νη αθφινπζεο: α) ην δηδαθηηθφ πιηθφ, β) νη δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, γ) ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα, δ) ν ξφινο ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη 

ε) νη κνξθέο αμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εμεηαζηεί εξεπλεηηθά ην 

γισζζνδηδαθηηθφ πώο (ή ε γισζζνδηδαθηηθή πξνζέγγηζε) ηφζν ζηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα φζν θαη ζηελ Οκάδα Ειέγρνπ, φπνπ θαη απνδίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (βι. ζρεηηθέο αλαθνξέο ζε φια ηα θεθάιαηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ). 

 Αθνινχζεζαλ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ-δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηνχλ νη θαλφλεο αλαγλψξηζεο, γηα ζθνπνχο 

έληαμεο ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ 

ζεκάησλ. Σα ζέκαηα ήηαλ, ππφ ηελ πεξηνξηζηηθή φζν θαη θαζνδεγεηηθή ηζρχ 

ηεο ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθήο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο, αλακελφκελα, θαη 

άκεζα ή έκκεζα εκθαλή ζην ζχλνιν ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ πξννξγαλσηηθά, πξαθηηθά θαη ξεαιηζηηθά 

δεηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο (δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο εθαξκνγέο θαη 

δηδαθηηθά πξνβιήκαηα, αληίζηνηρα). Πξηλ απφ ηελ αλαγλψξηζε θάζε ζέκαηνο 

επηβαιιφηαλ ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηα ζέκαηα πνπ είραλ ήδε θαηαγξαθεί ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία, βάζεη ηεο ζεκαζηνινγηθήο αμίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ. 

Έθαζηε θαηεγνξία, επνκέλσο, είλαη ην απνηέιεζκα ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ 

αξηζκνχ ζεκάησλ κε ην ίδην πιεξνθνξηαθφ θνξηίν, ηθαλψλ λα ζπζηήζνπλ 

έλαλ «αλαγλψζηκν», γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ζεκαηηθφ ράξηε [= «πέληε 

(θαηεγνξίεο) x δχν (ζέκαηα)/(5 x 2)»]. Αλαιπηηθφηεξα, ε θαηάζηαζε ζρεηηθά 

κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα ζέκαηα, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

«εξγνλνκηθή» γηα ην ηδηαίηεξν γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

θαηέιεμε λα έρεη σο εμήο:  

Καηεγνξίεο Θέκαηα* 

1. δηδαθηηθφ πιηθφ 1.1 είδνο θεηκέλνπ 
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1.2 κνξθή θεηκέλνπ 

2. δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

2.1. πνηφηεηα δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

2.2. πνηφηεηα δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν γξαπηνχ ιφγνπ 

3. ξφινο δηδάζθνληα 3.1 πνηφηεηα θαζνδήγεζεο 

3.2 βαζκφο θαζνδήγεζεο 

4. ξφινο δηδαζθνκέλνπ 4.1 πνηφηεηα απηνλνκίαο 

4.2 βαζκφο απηνλνκίαο 

5. αμηνιφγεζε (ζε φιεο 

ηηο κνξθέο ηεο ) 

5.1 πνηφηεηα αμηνιφγεζεο  

5.2 ρξφλνο (δηελέξγεηαο) αμηνιφγεζεο 

 *Πξφθεηηαη γηα ην ζεκαηηθφ ράξηε ηεο αλάιπζεο ν νπνίνο θαη «δνκεί ηε δνκή» 

ηεο. 

 Σέινο, έγηλε ν επηβεβιεκέλνο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ηα 

ζέκαηα πνπ ζπλαπνηέιεζαλ κία θαηεγνξία ήηαλ ζπκβαηά κε απηή. Η χπαξμε 

νπζηαζηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο θαη ζηα ζέκαηα πξηκνδφηεζε, 

θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, επηδηψθνληαο 

ηελ ηζρπξνπνίεζε θαη ηεο πξαγκαηνινγηθήο άπνςήο ηεο. Σα δηαπιεθφκελα 

κεηαμχ ηνπο ελλνηνινγηθά δίθηπα (ζπζηνηρίεο), ηα νπνία αλαδείρζεζαλ κέζα 

απφ ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε, φθεηιαλ, θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο σο 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, λα δειψλνπλ ηε ζπκθσλία επηζηεκνινγίαο («γηα 

ην ηη ζεσξεηηθά έγηλε») θαη νληνινγίαο («γηα ην ηη φλησο έγηλε»).   

Σν «πιαίζην αλάιπζεο δεδνκέλσλ» («framework for data analysis»), ην νπνίν 

ππαγνξεχεη ηηο ζπλζήθεο ή ηνπο φξνπο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαινγνχλ ζηελ παξνχζα 

κεζνδνινγηθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, είλαη ην αθφινπζν: 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

 

Πεξηπηψζεηο νκάδσλ Παξάζεζε απηνχζησλ απνζπαζκάησλ 

(αλά θαηεγνξία δεδνκέλωλ) 

 Δεδνκέλα 

ζπλέληεπμεο 1, 

2, 3 θ.ν.θ. 

(πξηλ απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε) 

 Δεδνκέλα 

ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο 

 Δεδνκέλα 

ζπλέληεπμεο 

1΄, 2΄, 3΄ θ.ν.θ. 

(κεηά απφ ηε 

 Πεηξακαηηθή 

 Ειέγρνπ 

 Καηεγνξία 1 

- Θέκα 1.1 

- Θέκα 1.2 

 Καηεγνξία 2 

- Θέκα 2.1 

- Θέκα 2.2 
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ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε) 

 

 Καηεγνξία 3 

- Θέκα 3.1 

- Θέκα 3.2 

 Καηεγνξία 4 

- Θέκα 4.1 

- Θέκα 4.2 

 Καηεγνξία 5 

- Θέκα 5.1 

- Θέκα 5.2 

Επίζεο, δηεπθξηλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα: α) ηεο νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε ην ρξφλν θαη ηε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αλά νκάδα), β) ν 

ζπκβνιηζκφο ησλ θσδηθψλ γηα θάζε ζέκα θαη γ) ν νξηζκφο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

ηξφπνπ αλαγλψξηζεο θάζε ζέκαηνο, γηα ηε ζεκαηηθή αλάιπζε, γεληθά (βι. Boyatzis, 

1998), θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εηδηθφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ην 

ηειεπηαίν ζεκείν [βι. εκείν (γ)], ην «Θέκα 1.1: Είδνο θεηκέλνπ», απφ ηελ 

Καηεγνξία 1: «Δηδαθηηθφ πιηθφ» νξίζηεθε σο «ε ρξήζε (ή κε) δηαθφξσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκέλσλ» θαη πεξηγξάθεθε κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

«ζπλέληεπμε – ν ζπλεληεπμηαδφκελνο εζηηάδεη (ή φρη) ζηε ρξήζε θεηκέλσλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ‘ζπγθεθξηκέλε γξακκαηηθή’ θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε – ν 

παξαηεξεηήο θαηαγξάθεη (ή φρη) ηε ρξήζε θεηκέλσλ, φπνπ επηβάιιεηαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο, κέζσ ‘ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθήο’». Άμηα 

ιφγνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο «αλαπαξάζηαζεο» (ή φρη) ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ ηεο φιεο δηαηξηβήο, κέζα απφ ηε ζεκαηηθή αλάιπζε, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

πεηζηηθή «εμεηδίθεπζε θαη δηθηχσζε», εληφο ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Σνλίδεηαη, ηέινο, ε πνιιαπιή ζεκαληηθφηεηα (θαη ζθνπηκφηεηα) ηεο παξάζεζεο 

απηνχζησλ απνζπαζκάησλ («verbatim quotations») σο: α) κέξνπο ηεο φιεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κεζνδνινγίαο, β) κέζνπ αλάδεημεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ξφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηή θαη γ) κέζνπ ελίζρπζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο 

θαη αλαγλσζηκφηεηαο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Corden &  Sainsbury, 2006). 

Δπηπιένλ, ηα απηνχζηα απνζπάζκαηα επέρνπλ ηε ζέζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

επεμεγήζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ (Corden &  Sainsbury, 2006
. 

Ritchie, Spencer & 
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O’Connor, 2003
. 

 Spencer,  Ritchie, Lewis & Dillon, 2003), ηα νπνία κπνξεί λα 

θαιχςνπλ ή λα αληηπξνζσπεχζνπλ κε επηηπρία ην απζεληηθό πεξηερόκελν ησλ θύξηωλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε ζην ηξίην θεθάιαην 

θαη επηζπλάπηεηαη, νξγαλωκέλν, ζην Παξάξηεκα XXVI.  

 
 
 

4.12  Θεμαηική ανάλςζη πεπιεσομένος ηυν ποιοηικών δεδομένυν  ηηρ έπεςναρ  

Η ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηε 

ινγηθή ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ππήξμε κία 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη επίπνλε πξνζπάζεηα, ην δε πνιπζέιηδν θαηαγεγξακκέλν 

απνηέιεζκά ηεο απνηππψζεθε κε ηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν ηεο εξεπλήηξηαο [κε ηε 

ρξήζε, δειαδή, πνηθηιίαο ζπκβφισλ θαη ρξσκάησλ, ηελ εθαξκνγή «ηερληθψλ 

ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ», φπσο είλαη ε «αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε» 

(«copy and paste») θηι.]. ηε ζπλέρεηα, θαη ηζρπφλησλ ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη 

νξίσλ, παξνπζηάδεηαη κέξνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, ην νπνίν θαιχπηεη έλα 

αληηπξνζσπεπηηθό θνηλό πεδίν ζεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα φζν θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ. 

Ωο ηέηνην επηιέγεθε ην πξψην πεδίν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο («Καηεγνξία 

1:Γηδαθηηθό πιηθό, Θέκα 1.1: Δίδνο θεηκέλνπ θαη Θέκα 1.2: Μνξθή θεηκέλνπ»). 

Ννείηαη φηη, γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ κέξνπο απηνχ ηεο φιεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην πιαίζην αλάιπζεο δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηακνξθψλνληαη νη θαινχκελεο σο «ππνδεηγκαηηθέο ζπζηνηρίεο ελλνηνινγηθψλ 

δηθηχσλ» («conceptual clustered networks or matrices»). Οη ζπζηνηρίεο απηέο 

ζπληζηνχλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγείηαη 

θαη, επνκέλσο, ηε δνκή [ζε νξηδφληηα ή θάζεηε δηάηαμε (αλά θαηεγνξία ζεκάησλ 

ή/θαη ζην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ/ζεκάησλ, αληίζηνηρα)] πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη, 

ππφ ηε δηθή ηεο δπλακηθή, ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν. Επηπιένλ, δηαζέηνπλ 

έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ θαη εμππεξεηνχλ ην βαζηθφ ζηφρν ηεο 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο, λα πξνβεί ζε «πξαγκαηηθέο δηαπηζηψζεηο» γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο, ελ γέλεη. 
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Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην 

δηδαθηηθό πιηθό αλακέλεηαη λα θαηαδείμεη πψο αλαιχζεθε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ 

(γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη φια ηα ζέκαηα). Σν γεγνλφο φηη ην πιηθφ απηφ 

δηαζπλδέεηαη άκεζα κε φ,ηη αθνξά ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

«ηπγράλεη αλάινγνπ ρεηξηζκνχ», είλαη επίζεο ρξήζηκν, γηα ηελ ελδεηθηηθή απηή 

αλάιπζε
26

., φπνπ: α) πξνεγείηαη ην ππν-πιαίζην αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη έπεηαη ην αληίζηνηρν ππν-πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ 

Οκάδα Διέγρνπ θαη β) αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο ππνδεηγκαηηθήο ζπζηνηρίαο ησλ 

ελλνηνινγηθψλ δηθηχσλ ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε δεδνκέλε αλάιπζε, κε ηελ 

νπνία εηζάγεηαη ε παξνπζίαζε θαη ησλ ινηπψλ ζπζηνηρηψλ-απνηειεζκάησλ ηεο 

αλάιπζεο πνπ έρεη δηελεξγεζεί. 

 

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 

(Τπν)δεηγκαηηθέο ζπζηνηρίεο απηνχζησλ απνζπαζκάησλ 

(αλά θαηεγνξία δεδνκέλωλ) 

 

 

Δεδνκέλα ζπλεληεχμεσλ 1-7             

(πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε) 

 

 

 

 

 

 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.1: Είδνο θεηκέλνπ 

 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1 

 «επεμεξγαζία πξόηππνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (πνηθίισλ θεηκέλσλ), 

εζηίαζε ζηε γξακκαηηθή θαη ηε «γιώζζα» ησλ θεηκέλσλ 

απηώλ, θαζώο θαη ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

εληόο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη έθαζην θείκελν»* 

 «απνδόκεζε θαη αλα-δόκεζε πνηθίισλ πξόηππσλ θεηκέλσλ, κε 

έκθαζε ζηα θεηκεληθά θαη γξακκαηηθά/γισζζηθά ηνπο 

ζηνηρεία»* 

 «απηναμηνιόγεζε δηαθεκηζηηθνύ θπιιαδίνπ  

 «επηζήκαλζε απνζηξόθνπ θαη αλαθάιπςε ηξόπνπ ‘ζπκβνιηζκνύ’ 

ηεο ζην γξαπηό ιόγν (θπξίσο, ζηνλ πνηεηηθό ιόγν)» 

 «παξαγσγή πνηεηηθνύ ιόγνπ (έθδνζε ‘παηδηθήο αλζνινγίαο’)» 

*Πξόθεηηαη γηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνηάζζνληαλ ζε θάζε 

ζπλέληεπμε, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. 

                                                 
26

Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη θαηά ηελ παξάζεζε απηνχζησλ απνζπαζκάησλ παξαηεξνχληαη 

θαηλνκεληθέο θαη κόλν επαλαιήςεηο ή επηθαιχςεηο. Ωζηφζν, απηφ δελ ηζρχεη, αθνχ θάζε θνξά 

πξνζεγγίδεηαη έλα δηαθνξεηηθφ ζέκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο κίαο «θαιήο ζεκαηηθήο αλάιπζεο» 

[βι. ζρεηηθά Βάκβνπθαο (1991, ζ. 263-280)], γεγνλφο πνπ δειψλεηαη κε ηε ρξήζε έληνλσλ 

γξακκάησλ, ε νπνία δειψλεη θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο θάζε θνξά. 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2 

 «επηζήκαλζε παύιαο θαη ελσηηθνύ ζε ινγνηερληθό απόζπαζκα» 

 «ζπδήηεζε (γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε ζεκείνπ ζηίμεο) κέζσ 

αμηνπνίεζεο (απνδόκεζεο) απζεληηθνύ πιηθνύ από δηάθνξεο 

πεγέο, π.ρ. εθεκεξίδεο [...] ή/θαη ζπλεληεύμεσλ [επίζεο, κέζσ 

αμηνπνίεζεο (απνδόκεζεο) απζεληηθνύ πιηθνύ, όπσο είλαη ηα 

πξνζθιεηήξηα γάκνπ, νη αλαθνηλώζεηο («θνηλσληθνύ 

πεξηερνκέλνπ) θηι.]» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3 

 «ιύζε ζηαπξνιέμνπ κε πξνηαθηηθά (θαη ρξήζε, ελλνείηαη, 

ελσηηθνύ)» 

 «‘αλαθάιπςε’ θαλόλσλ ζπιιαβηζκνύ, θαη ρξήζεο ελσηηθνύ θαηά 

ην ζπιιαβηζκό, κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπιιαβώλ ζηίρσλ 

ελόο ηξαγνπδηνύ, ζην κνπζηθό πεληάγξακκν» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4 

 «ζύληνκε επεμεξγαζία (άξα θαη απνδόκεζε) ηζηνξηθνύ θεηκέλνπ 

ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο ελόηεηαο ‘Γελ Ξερλώ θαη 

Αγσλίδνκαη’» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5 

 «δεκηνπξγία θαηαιόγσλ κε θύξηα νλόκαηα, γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνύ ζηόρνπ» 

 «ιεηηνπξγηθή ρξήζε θύξησλ νλνκάησλ ζε δηάθνξα ζπλερή θαη α-

ζπλερή θείκελα, εληόο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, όπσο: 

«Ταμηδεύνληαο ζηελ Κύπξν καο», «Τν ενξηνιόγην ηνπ κήλα», 

«Επηζηνιή ζε παηδηά γηα λα γλσξίζνπλ ηελ θνηλόηεηά καο», 

«Τη ζα κεηαδώζεη ην δηθό καο ηειενπηηθό θαλάιη» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6 

 «θαηαζθεπή θαηαιόγσλ νλνκάησλ» 

 «ζύληαμε παξνπζηνινγίνπ » 

 «πξαθηηθή άζθεζε ζηε ρξήζε ιεμηθώλ, ηειεθσληθνύ 

θαηαιόγνπ, εγθπθινπαηδεηώλ» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7 

 «δξακαηνπνίεζε δηάθνξσλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, γηα 

έθθξαζε επηζπκίαο, κε ηελ αμηνπνίεζε δηαθεκηζηηθνύ θεηκέλνπ 

θαη ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ» 

 «ρξήζε ηνπ θαηαιιειόηεξνπ ηξόπνπ δήισζεο επηζπκίαο θαη 

ύθνπο, αλά πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, εληόο θεηκέλσλ, όπσο είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, κία επηζηνιή» 

  «πξνζσπηθή, δεκηνπξγηθή γξαθή (π.ρ. ‘εθθξάδσ επηζπκίεο 

κέζσ επηζηνιήο κε ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε, δίλνληαο έκθαζε 

ζην ύθνο ηεο’)» 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.2: Μνξθή θεηκέλνπ 
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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1 

 «ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γλώζεο πνπ απνξξέεη από ηελ 

επεμεξγαζία θάζε κνξθήο θεηκέλνπ, ζε γισζζηθό θαη 

επηθνηλσληαθό-θεηκεληθό επίπεδν»* 

 «αμηνιόγεζε δηαθόξσλ κνξθώλ ηνπ παξαγόκελνπ ιόγνπ, 

ζύκθσλα κε ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο»* 

 «απηναμηνιόγεζε δηαθεκηζηηθνύ θπιιαδίνπ (κε έκθαζε θαη ζηε 

δύλακε ηεο εηθόλαο)» 

* Πξόθεηηαη γηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνηάζζνληαλ ζε θάζε 

ζπλέληεπμε, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2 

 «ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο παύιαο θαη ηνπ ελσηηθνύ ζην γξαπηό 

ιόγν θαη ε κεηαμύ ηνπο δηάθξηζε» 

 «ζπδήηεζε  (γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε ζεκείνπ ζηίμεο) κέζσ 

αμηνπνίεζεο-απνδόκεζεο απζεληηθνύ πιηθνύ από δηάθνξεο 

πεγέο, π.ρ. εθεκεξίδεο [...] ή/θαη ζπλεληεύμεσλ [επίζεο, κέζσ 

αμηνπνίεζεο (απνδόκεζεο) απζεληηθνύ πιηθνύ, όπσο είλαη ηα 

πξνζθιεηήξηα γάκνπ, νη αλαθνηλώζεηο («θνηλσληθνύ 

πεξηερνκέλνπ) θηι.]» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3 

 «ιύζε ζηαπξνιέμνπ κε πξνηαθηηθά (θαη ρξήζε, ελλνείηαη, 

ελσηηθνύ)» 

 «‘αλαθάιπςε’ θαλόλσλ ζπιιαβηζκνύ, θαη ρξήζεο ελσηηθνύ θαηά 

ην ζπιιαβηζκό, κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπιιαβώλ ζηίρσλ 

ελόο ηξαγνπδηνύ, ζην κνπζηθό πεληάγξακκν» 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4 

 «δεκηνπξγηθό γξάςηκν (αθνύ γίλεη αλάινγε πξνεξγαζία ζε 

πξνθνξηθό επίπεδν), ζε ζρέζε κε ην έλαλ επίθαηξν δηάινγν 

κεηαμύ παηδηώλ» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5 

 «παηρλίδη «Γξάθσ νλόκαηα αλζξώπσλ, πόιεσλ, ρσξώλ» 

 «ιεηηνπξγηθή ρξήζε θύξησλ νλνκάησλ ζε δηάθνξα ζπλερή θαη α-

ζπλερή θείκελα, εληόο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6 

 «θαηαζθεπή θαηαιόγσλ νλνκάησλ» 

 «ζύληαμε Παξνπζηνινγίνπ» 

 «πξαθηηθή άζθεζε ζηε ρξήζε ιεμηθώλ, ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ, 

εγθπθινπαηδεηώλ» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7 
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 «δξακαηνπνίεζε δηαθόξσλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, γηα 

έθθξαζε επηζπκίαο» 

 «παξάιιειε ρξήζε παξαγισζζηθώλ θαη πξνζσδηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο γιώζζαο» 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.1: Είδνο θεηκέλνπ 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 

 «(ηα παηδηά) αληαιιάζζνπλ, αλά δύν, ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα 

(αλαθνξηθά κε ην αλέβαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο)» 

 «ε δαζθάια.[...] ππελζπκίδεη ζηα παηδηά όηη ‘κία ζπδήηεζε 

κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε ζέζεηο  θαη επηρεηξήκαηα είηε κέζσ 

εξσηήζεσλ- απαληήζεσλ’» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2 

 «έλαο καζεηήο [...] αγσληά γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηεηηθνύ 

δηαγσληζκνύ «Παηδηθά Φηεξνπγίζκαηα» θαη πνηα πνηήκαηα ζα 

εθδνζνύλ ζε πνηεηηθή αλζνινγία (ηα πνηήκαηα είλαη πξντόλ ηνπ 

ρεδίνπ Δξγαζίαο 10, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο 

απνζηξόθνπ ζηνλ πνηεηηθό ιόγν») 

 «ηα παηδηά ζηξέθνπλ ηε ζπδήηεζε πξνο ηηο έλλνηεο ‘κύζνο’ θαη 

‘παξακύζη’» 

 «ε δαζθάια ‘επηζηξέθεη’ ζην ινγνηερληθό βηβιίν ‘Φηιελάδα 

θνπληνπθηά κνπ’» 

 «ε δαζθάια εμεγεί πσο [...] ‘θαη ζε απηνύ [...] ηνπ ηύπνπ ηα 

θείκελα, κε απηή ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ, γηα 

παξάδεηγκα, ηα πξνζθιεηήξηα, νη πξνζθιήζεηο, νη αζιεηηθέο 

εηδήζεηο θ. ά. (ηα νπνία, γηα ζθνπνύο δηδαζθαιίαο 

απνδνκνύληαη) ‘είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε παύια θαη 

ην ελσηηθό’». 

 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 3 

 «ε δαζθάια ζηέθεηαη ζην «θπξα-Μαξία» θαη ξσηά ηα παηδηά αλ 

ζέινπλ λα βξνπλ ηε ιύζε ελόο (νξζνγξαθηθνύ) ζηαπξνιέμνπ πνπ 

[…] ελώλεη δύν ιέμεηο» 

  «ε δαζθάια παξνηξύλεη ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηα θείκελα 

πξνεγνύκελσλ εκεξώλ (π.ρ. ινγνηερληθά απνζπάζκαηα από ην 

βηβιίν ‘Φηιελάδα θνπληνπθηά κνπ’) θαη λα εληνπίζνπλ 

πεξηπηώζεηο ρσξηζκνύ-ζπιιαβηζκνύ ιέμεσλ πνπ δε ρσξάλε ζηελ 

ίδηα γξακκή» 

 «αθνινύζσο, δίλεη κία ζειίδα από ζρνιηθό βηβιίν Μνπζηθήο 

θαη ηνπο δεηά λα παξαηεξήζνπλ πώο ζπιιαβίδνληαη νη ιέμεηο» 

 «ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο δίλεηαη θείκελν από ην πεξηνδηθό 

«Παηδηθή Χαξά» κε επίθαηξν ζέκα:‘Ζ αλαθήξπμε ηνπ 

ςεπδνθξάηνπο’» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 4 

 «πξνβάιινληαη εξγαζίεο ησλ παηδηώλ ζην δηαθαλνζθόπην (σο 
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θείκελα ζε ζηήιε πεξηνδηθνύ)» 

 «(ε δαζθάια) δίλεη ζρεηηθό ηζηνξηθό θείκελν, όπνπ 

πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο, ζε νλνκαηηθή κνξθή (σο 

ζεκεία, δειαδή)» 

 «κία δύν νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηε ζπδήηεζε πνπ εηνίκαζαλ [...] 

κέζα από ηελ εξγαζία ηνπο παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

εθθέξνπλ θξίζεηο γηα ηα γεγνλόηα θαη επηρεηξεκαηνινγνύλ» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 5 

 «ηα παηδηά αλαθαιύπηνπλ θαη δηαηππώλνπλ ηνπο όξνπο-θαλόλεο 

ηνπ παηρληδηνύ, σο νδεγίεο» 

 «ηα παηδηά αζρνινύληαη κε ηα Γειηία Δξγαζίαο-θείκελα πνπ ηνπο 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα (ιίζηεο νλνκάησλ, εκεξνιόγηα, 

ηαμηδησηηθά θείκελα, ράξηεο)» 

 «ππάξρεη ζπλερήο ελζάξξπλζε ησλ παηδηώλ θαη ζηήξημή ηνπο, γηα 

λα αληηιεθζνύλ ην είδνο θαη ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ  

(πεξηγξαθηθό θείκελν ή αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή, όπσο έλα 

ηαμηδησηηθό θείκελν θαη ζπλδπαζκόο εηθόλαο θαη γξαπηνύ 

ιόγνπ, όπσο ζπκβαίλεη κε έλα ράξηε θ.ά., αληίζηνηρα), θαζώο θαη 

ην ξόιν ησλ θύξησλ νλνκάησλ ζε απηά» 

 «(ε δαζθάια) επηιέγεη ζπγθεθξηκέλν ηαμηδησηηθό θείκελν, ην 

νπνίν ζπλδπάδεη πεξηγξαθή ηνπίνπ θαη αθήγεζε (αλαδηήγεζε 

πξνζσπηθήο εκπεηξίαο), δύν θεηκεληθά είδε γλσζηά ζηα παηδηά 

από ηα πξώηα ρέδηα Δξγαζίαο ηνπο» 

 «ηα παηδηά αζρνινύληαη κε ηα Γειηία Δξγαζίαο-θείκελα πνπ ηνπο 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα (ιίζηεο νλνκάησλ)» 

 «ε επόκελε δξαζηεξηόηεηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά είραλ λα 

αζρνιεζνύλ ήηαλ ε εηνηκαζία ηνπ ‘Ενξηνινγίνπ 2001’» 

 «δόζεθε ε επθαηξία (ζηα παηδηά) λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλα 

‘Εβδνκαδηαίν Πξόγξακκα γηα ηνπο κηθξνύο ηειεζεαηέο’»  

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 6 

 «ηα παηδηά αζρνινύληαη κε ηα δύν Γειηία Δξγαζίαο πνπ ηνπο 

δόζεθαλ (πξόθεηηαη γηα δύν θαηαιόγνπο κε νλόκαηα)»   

 «ηα παηδηά αζρνινύληαη κε ηε ζύληαμε ηνπ παξνπζηνινγίνπ ηεο 

ηάμεο» 

  «αλαηίζεηαη ζηα παηδηά ε δεκηνπξγία ιεμηθνύ ‘γηα δηάθνξα 

γνύζηα’, π.ρ. ‘ιεμηθό ηεο θύζεο’, ‘ιεμηθό ηεο ζάιαζζαο’, 

‘ιεμηθό ησλ δώσλ’» 

 «πξνο ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ηα παηδηά επεμεξγάδνληαη 

(απνδνκνύλ) απζεληηθά/ρξεζηηθά θείκελα θαη άιιν δηδαθηηθό 

πιηθό, όπσο είλαη ν ηειεθσληθόο θαηάινγνο, ην ιεμηθό, ε 

εγθπθινπαίδεηα» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 7 

 «ε δαζθάια επηιέγεη λα δώζεη έλα ζεη θπιιαδίσλ (δειηίσλ 

εξγαζίαο κε πνηθίια θείκελα)» 

 «ζηελ αξρή ππάξρεη κία δηαθήκηζε» 

 «γίλεηαη κία ‘επαλαζηξνθή’ ζηε δηαθήκηζε θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, σο είδνο θεηκέλνπ κε ην νπνίν ηα παηδηά 

ελαζρνιήζεθαλ ήδε» 

 «ε δαζθάια ηα πξνδηαζέηεη (ηα παηδηά) όηη ζηε ζπλέρεηα ζα 

επεμεξγαζηνύλ έλα ινγνηερληθό απόζπαζκα από ην βηβιίν ηεο 

Φηιίζαο Υαηδεράλλα ‘Ο Νηηληόλ, ν Παβειάθεο κνπ θη εγώ’, ‘όιν 
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δηαηαγέο’»  

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.2: Μνξθή θεηκέλνπ 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 

 «ε δαζθάια αμηνπνηεί ηελ ερνγξαθεκέλε αλαθνίλσζε ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε γηα ην ζέκα 

απηό (ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ζρνιηθήο εθδξνκήο)» 

 «κία από ηηο νκάδεο ζπδεηά, εληόο πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη ε 

ζπδήηεζε ερνγξαθείηαη» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2 

 «δίλνληαη ηα Γειηία Δξγαζίαο  2-3 [...] ε δαζθάια εμεγεί πσο ζηα 

Γειηία απηά ‘δελ ππάξρνπλ θείκελα πνπ λα έρνπλ ηε κνξθή 

απηώλ πνπ έρνπκε ζπλήζσο ζηα βηβιία καο. Καη ζε απηνύ, 

όκσο, ηνπ ηύπνπ ηα θείκελα, κε απηή ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη λα 

έρνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηα πξνζθιεηήξηα, νη πξνζθιήζεηο, νη 

αζιεηηθέο εηδήζεηο θ.ά.’ (ηα νπνία, γηα ζθνπνύο δηδαζθαιίαο 

απνδνκνύληαη), ‘είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε παύια θαη 

ην ελσηηθό’» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 3 

 «ε δαζθάια ζηέθεηαη ζην ‘θπξα-Μαξία’ θαη ξσηά ηα παηδηά αλ 

ζέινπλ λα βξνπλ ηε ιύζε ελόο (νξζνγξαθηθνύ) ζηαπξνιέμνπ πνπ 

… ελώλεη δύν ιέμεηο» 

 «ηα παηδηά [...] πξνζπαζνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ κε θεθαιαία 

γξάκκαηα ηα θελά θνπηάθηα ηνπ ζηαπξνιέμνπ» 

 «(ηα παηδηά) [...] πξνζπαζνύλ [...] λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο ζηίρνπο 

ηνπ ηξαγνπδηνύ ‘Σν καληηιάθη’ ζην πεληάγξακκν (θάησ από 

θαζεκία λόηα θαη κία ζπιιαβή)» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 4 

 «ε δαζθάια [...] έρεη πξνλνήζεη λα ερνγξαθήζεη ην πεξηερόκελν 

ηεο δεθάιεπηεο ζπγθέληξσζεο, κεηά από ην πξώην δηάιεηκκα, 

όπνπ δηαβάζηεθε θαη ζρνιηάζηεθε ην κήλπκα ηνπ Τπνπξγνύ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη αθνύζηεθαλ ζρεηηθά ζπλζήκαηα» 

 «(ε δαζθάια) δεηά από ηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα απηό 

ζηελ νκάδα ηνπο, κε ζθνπό λα ιάβνπλ κέξνο ζε παηδηθή 

ξαδηνθσληθή εθπνκπή, όπνπ ζα δηεμαρζεί ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο κε ζπδεηεηέο παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο»  

 «κία δύν νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηε ζπδήηεζε πνπ εηνίκαζαλ» 

 «ε δαζθάια ζπληνλίδεη ηηο ζπδεηήζεηο θαη ερνγξαθεί ηηο νκάδεο 

λα ζπδεηνύλ. Εεηά από ηα παηδηά είηε λα πξνβνύλ ζε 

απνκαγλεηνθώλεζε ηεο ζπδήηεζεο είηε ησλ νκάδσλ πνπ 

αθνύζηεθαλ είηε ζε κεηαηξνπή ηεο (πξνθνξηθήο ηνπο) 

ζπδήηεζεο ζε γξαπηό θείκελν γηα ζθνπνύο δεκνζίεπζεο»  

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 5 
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 «πξόθιεζε (από ηε δαζθάια) γηα ην παηρλίδη «Γξάθσ νλόκαηα» 

(αλζξώπνπ, ρώξαο, πόιεο, ρσξηνύ …)» 

 «ππάξρεη ζπλερήο ελζάξξπλζε ησλ παηδηώλ θαη ζηήξημή ηνπο, γηα 

λα αληηιεθζνύλ ην είδνο θαη ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ  

(πεξηγξαθηθό θείκελν, αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή, όπσο έλα 

ηαμηδησηηθό θείκελν θαη ζπλδπαζκόο εηθόλαο θαη γξαπηνύ 

ιόγνπ, όπσο ζπκβαίλεη κε έλα ράξηε θ.ά., αληίζηνηρα), θαζώο 

θαη ην ξόιν ησλ θύξησλ νλνκάησλ ζε απηά» 

 «θάζε παηδί, δνπιεύνληαο ζηελ νκάδα ηνπ, ζπκπιεξώλεη αλάινγα 

ην όλνκά ηνπ ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ θαηαιόγνπ, ζε 

δηαθάλεηα πνπ πξνβάιιεηαη ζην δηαθαλνζθόπην, σο εμήο: 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δύν θαηαιόγσλ, έλαο αληηπξόζσπνο 

από θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ 

δηελήξγεζαλ» 

 «ηα παηδηά εξγάδνληαη γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα ‘θνθθηλίζνπλ’ 

ζην ράξηε ηεο Κύπξνπ, ‘δηαβάδνληάο ηνλ’, ηε δηαδξνκή πνπ 

αθνινύζεζαλ ‘θαηά ηελ εθδξνκή ηνπο’ [...]»     

 «γηα ην πξόβιεκα ζε ζρέζε κε ηα νλόκαηα ησλ 

πεξηνρώλ/ρσξηώλ θηι. ρξεζηκνπνηήζεθε, σο ππνζηεξηθηηθό 

θείκελν πνπ ζπλδπάδεη ρξώκα, ζύκβνια, εηδηθό γξαθηζκό, 

ζρεηηθόο γεσγξαθηθόο ράξηεο»  

 «ε επόκελε δξαζηεξηόηεηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά είραλ λα 

αζρνιεζνύλ ήηαλ ε εηνηκαζία ηνπ «Δνξηνινγίνπ 2001», κε ην 

ζπλδπαζκό εηθόλαο αγίνπ – αξηζκώλ (εκεξνκελίαο) – 

γξαπηνύ ιόγνπ» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 6 

 «ηα ίδηα ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη όηη ηα νλόκαηα ζηνπο 

θαηαιόγνπο απηνύο κπνξεί λα είλαη γξακκέλα «είηε κε ζεηξά 

επηηπρίαο είηε ζε αιθαβεηηθή ζεηξά», αξθεηέο θνξέο έρνληαο 

κπξνζηά ηνπο αξηζκεηηθά ζύκβνια ή άιια ζεκαδάθηα 

(‘bullets’)» 

 «γηα λα είλαη θαηάιιειν πξνο ρξήζε ‘από παηδηά ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνύ’, ην θάζε ιεμηθό, όπσο ζπκβαίλεη κε ηα πξόηππα 

εηθνλνγξαθεκέλα ιεμηθά, ζπλνδεύεηαη από εηθόλα ή δσγξαθηά. 

Έκθαζε δίλεηαη θαη ζην γξαθηζκό ηνπ θεηκέλνπ (κέγεζνο θαη 

ρξώκα γξακκάησλ ηεο ιέμεο) ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην ππό 

θαηαζθεπή ιεμηθό)» 

 «ηα παηδηά επεμεξγάδνληαη (απνδνκνύλ) απζεληηθά/ρξεζηηθά 

θείκελα θαη άιιν δηδαθηηθό πιηθό, όπσο είλαη ν ηειεθσληθόο 

θαηάινγνο [...] κε βάζε δηάθνξεο πξαγκαηηθέο αιιά θαη 

πιαζκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα: 

‘Υξεηάδεζαη ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ηνπ Μηραήι άββα, γηα 

λα ηνλ εηδνπνηήζεηο όηη πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζην ζρνιείν. 

Καηάγεηαη από ην γεηηνληθό καο ρσξηό, ηε Γεξύλεηα’ θ.ν.θ.» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 7 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ 

 

ΠΡΟΦΤΓΕ ΜΗ  ΠΡΟΦΤΓΕ ΠΡΟΦΤΓΕ ΜΗ ΠΡΟΦΤΓΕ 

    

......... ......... ......... ......... 
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Δεδνκέλα ζπλεληεχμεσλ          

1΄-7΄ (κεηά απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ε δαζθάια [...] επηκέλεη ζηε ρξήζε όξσλ θαη ζε ζπζρεηηζκνύο, 

όπσο: «έληππε δηαθήκηζε – απνδέθηεο νη αλαγλώζηεο θαη 

ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε – απνδέθηεο νη αθξναηέο, ηειενπηηθή 

δηαθήκηζε – απνδέθηεο νη ηειεζεαηέο...). 

 «επίζεο ηνπο πξναλαθνηλώλεη (ε δαζθάια ζηα παηδηά) πσο ζα 

δνπλ έλα βηληενγξαθεκέλν επεηζόδην από ην ηειενπηηθό  

πξόγξακκα ‘Πεο ην θαη ζα γίλεη’, πνπ είλαη γεκάην επηζπκίεο».  

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.1: Είδνο θεηκέλνπ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1΄ 

 «ηα παηδηά είραλ εληνπίζεη ηε ρξήζε ηεο απνζηξόθνπ (ε 

απόζηξνθνο [... ]εληνπίζηεθε κε αξθεηή επθνιία, εμήγεζα γηαηί, 

πώο κπαίλεη απόζηξνθνο, πώο ζα θαλεί ζην γξαπηό ηνπο ιόγν, 

πξάγκα ην νπνίν, κεηά πνπ άξρηζε ε γξαπηή εξγαζία (ε 

αλαδόκεζε ελόο θεηκέλνπ  πνπ έκνηαδε κε θπζηθή ζπδήηεζε γηα 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, απόςεσλ θηι.), όλησο ην είδακε (λα 

ζπκβαίλεη) ζηελ πξάμε» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2΄ 

 «ηνπο έδσζα Γειηίν Δξγαζίαο κε ινγνηερληθά απνζπάζκαηα 

από έλα ινγνηερληθό βηβιίν, ζπγθεθξηκέλα από ην «Φηιελάδα 

Φνπληνπθηά κνπ», ηεο Αγγειηθήο Βαξειιά» 

 «[... ] θαη θάπνηα άιια ρξεζηηθά θείκελα από εθεκεξίδεο 

(εηδήζεηο από εθεκεξίδεο αζιεηηθέο) θαη πξνζθιεηήξηα [...] 

θαη θάπνηεο αλαθνηλώζεηο, ηα νπνία θαη απνδνκήζακε» 

 «ην όηη θάπνηα Γειηία Δξγαζίαο βαζίδνληαλ ζε απνζπάζκαηα 

από ην ινγνηερληθό βηβιίν πνπ ζα επεμεξγαζηνύκε ζην κέιινλ, 

πηζηεύσ όηη πξνθάιεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά» 

 «ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηα άιια ρξεζηηθά θείκελα. Δηδηθά ην 

θείκελν κε ηηο αζιεηηθέο εηδήζεηο, πνπ πξνθαιεί κεγάιν 

ελδηαθέξνλ (ηδηαίηεξα ζη’ αγόξηα), ήηαλ θάηη πνπ βνήζεζε ζην λα 

δηαθξίλνπλ ηελ παύια από ην ελσηηθό κε κεγάιε επθνιία» 

 «όηαλ αξρίζακε λα κηινύκε γηα ηα απνζπάζκαηα από ην 

ινγνηερληθό βηβιίν πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο, είραλ πεη όηη 

πξόθεηηαη γηα κύζν. Οπόηαλ, εθεί δόζεθε ε επθαηξία λα 

επαλαθέξνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κύζνπ, λα ζπγθξίλνπλ (ην 

κύζν) κε ηα θείκελα πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο θαη λα θαηαιήμνπλ 

όηη απηά δελ είλαη κύζνο θαη όηη είλαη θάηη άιιν, κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ κάζεη (πξόθεηηαη γηα αθήγεζε 

θαληαζηηθήο ηζηνξίαο, κε ζηνηρεία από ηελ πξαγκαηηθόηεηα)» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3΄ 

 «ηνπο δόζεθε ε επθαηξία (ζηα παηδηά) λα παίμνπλ κ’ έλα 

ζηαπξόιεμν βαζηζκέλν ζηε ρξήζε ηνπ ελσηηθνύ» 

 «εύθνια βξήθαλ [...] ην πώο βάθηηζε ν Αίζσπνο ηελ αιεπνύ 

(«θπξα -Μαξηώ»), αθνύ ήξζαλ ζε επαθή πξνεγνπκέλσο κε ηνπο 

κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ» 

  «[...] ππήξμαλ θάπνηεο δπζθνιίεο (θαηά ηελ απνδόκεζε ηνπ 

‘κνπζηθνύ θεηκέλνπ’), ιόγσ ίζσο ηνπ όηη νη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο 

δελ εζηίαδαλ άκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα» 
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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4΄ 

 

 «ζηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε δηακαξηπξίαο γηα ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ ςεπδνθξάηνπο, δόζεθε (ζηα παηδηά) έλα 

ελεκεξσηηθό θπιιάδην (ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ) από ηελ 

«Παηδηθή Υαξά» (παηδηθό πεξηνδηθό)» 

 «ε νδεγία πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο γηα λα δνπιέςνπλ, ήηαλ λα 

θαληαζηνύλ όηη είλαη δεκνζηνγξάθνη, όηη ε εθεκεξίδα ηνπο, ηνπο 

έρεη παξαρσξήζεη κόλν κία ζηήιε γηα λα δεκνζηεύζνπλ ην άξζξν 

απηό» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5΄ 

 «ιεηηνπξγνύζεο (εξεπλήηξηα πξνο δαζθάια) σο πξόηππν, σο 

ππόδεηγκα γηα λα θαζνδεγήζεηο ηνπο καζεηέο ζηνλ ηξόπν πνπ 

αλέκελεο λα αληηδξάζνπλ (όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο 

ηνπ πεξηγξαθηθνύ-αθεγεκαηηθνύ ηαμηδησηηθνύ θεηκέλνπ)» 

 «δήηεζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά λα θηηάμνπλ θαηαιόγνπο κε ηα 

νλόκαηα ησλ πην δεκνθηιώλ πξνζώπσλ ηεο ρξνληάο πνπ ζα 

θύγεη ζε ιίγν» 

 «θάηη πνπ ηνπο άξεζε πάξα πνιύ κε ηε δηαθάλεηα ήηαλ ην όηη ηνπο 

δόζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο ή λα ζπκπιεξώζνπλ ηνπο θαηαιόγνπο γηα ηνπο 

πξόζθπγεο καζεηέο ηεο ηάμεο καο» 

 «ζέινληαο λα δηεπξύλσ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ έλλνηα ησλ 

θπξίσλ νλνκάησλ, εθηόο από ηα βαθηηζηηθά νλόκαηα κε ηα νπνία 

έρνπλ δνπιέςεη σο εθείλε ηελ ζηηγκή, ηνπο έδσζα κία πνηθηιία 

από απζεληηθό ρξεζηηθό πιηθό, όπνπ ππήξραλ νλόκαηα 

αλζξώπσλ ρσξώλ, πόιεσλ, θηεξίσλ ηνπνζεζηώλ, αμηνζέαησλ 

θηι.» 

 «(ηα παηδηά) είραλ λα πεξηγξάςνπλ ηε δηαδξνκή ηεο εθδξνκήο 

καο ζηα Πεξβόιηα ηεο Λάξλαθαο» 

 «ζην ηέινο θαηαιήμακε ζην ενξηνιόγην ηνπ Ννέκβξε θαη ηνπ 

Γεθέκβξε» 

 «(ηα παηδηά) είραλ λα ζηείινπλ επηζηνιή ζε ζπγθεθξηκέλν 

απνδέθηε, γηα λα ηνπο γλσξίζνπλ ηελ θνηλόηεηά καο» 

 «ηνπο είρα δώζεη (ζηα παηδηά) ηα πξνγξάκκαηα ηεο παηδηθήο 

δώλεο όισλ ησλ (ηειενπηηθώλ) θαλαιηώλ ζε 

θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6΄ 

 «πνιύ ζεηηθή ζεσξώ ηε ρξήζε ησλ δύν δειηίσλ (εξγαζίαο)-

θεηκέλσλ ρξεζηηθνύ ηύπνπ, όπνπ θαη θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ 

ηελ θαηάηαμε ιέμεσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά από ηελ θαηάηαμε 

ιέμεσλ κε άιιν θξηηήξην, όπσο ε ζεηξά επηηπρίαο» 

 «(ε)βνήζεζε πνιύ ε επθαηξία πνπ ηνπο δόζεθε λα εηνηκάζνπλ 

θαηάινγν δηθώλ ηνπο νλνκάησλ (παξνπζηνιόγην), ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, θαη λα παξνπζηάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ζην δηαθαλνζθόπην» 

 «κηθξνπξνβιήκαηα αληηκεησπίζακε ζηε ρξήζε ιεμηθώλ, 

εγθπθινπαηδεηώλ, ηειεθσληθώλ θαηαιόγσλ πνπ ηα ίδηα ηα 

παηδηά έθεξαλ από ην ζπίηη ηνπο» 

 «ππήξραλ γξακκέλα ηα νλόκαηα ζε αλαθαησκέλε ζεηξά ηεο 

πνδνζθαηξηθήο εληεθάδαο ηεο Κύπξνπ, νπόηαλ ηα παηδηά έπξεπε 

λα θαηαηάμνπλ, ζε θαηαιόγνπο,  ηα επίζεηα (επώλπκα) ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ απηώλ, λα ηα θαηαηάμνπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, 
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κε βάζε είηε ην πξώην είηε ην δεύηεξν είηε αθόκα θαη ην ηξίην 

γξάκκα» 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7΄ 

 «δόζεθε ζηα παηδηά δειηίν εξγαζίαο-θείκελν (πξνο επεμεξγαζία) 

πνπ αθνξνύζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο, ε 

νπνία έηπρε επεμεξγαζίαο θάησ από δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο [...] 

ήηαλ έλα παηδί ζε κία δηαθήκηζε πνπ δεηνύζε θάηη από ηε κεηέξα 

ηνπ, πόηε απαηηεηηθά, πόηε παξαθιεηηθά, πόηε κε έκκεζν ηξόπν 

νπόηε ηα παηδηά ζπξώρηεθαλ λα μεθύγνπλ από ηηο εθθξάζεηο 

‘θιηζέ’ θαη λα αλαδεηήζνπλ θαηάιιεινπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηεο 

επηζπκίαο ηνπ παηδηνύ» 

 «ήηαλ έλα απόζπαζκα από ην ινγνηερληθό βηβιίν ηεο Φηιίζαο 

Υαηδεράλλα ‘Ο Νηηληόλ, ν Παβειάθεο κνπ θη εγώ’, όπνπ ηα 

παηδηά πξαγκαηηθά απόιαπζαλ απηό ην απόζπαζκα» 

 «κία άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ άξεζε ζηα παηδηά ήηαλ ε πξνβνιή, 

κέζσ βίληεν, ελόο απνζπάζκαηνο από ην πξόγξακκα ηεο 

Σδηνβάλαο Φξαγθνύιε ‘Πεο ην θαη ζα γίλεη’, νπόηαλ εθεί είραλ 

ηελ επθαηξία λα ζπλερίζνπλ ηηο επηζπκίεο θάπνησλ ηειεζεαηώλ 

πνπ είραλ ζηείιεη γξάκκα ζηελ παξνπζηάζηξηα θαη κεηά λα 

γξάςνπλ έλα δηθό ηνπο γξάκκα πξνο ηελ εθπνκπή  απηή, όπνπ 

δεηνύζαλ από ηελ θπξία Φξαγθνύιε λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεη ηε 

δηθή ηνπο επηζπκία. Ήηαλ θάηη πνπ άξεζε πάξα πνιύ ζηα παηδηά 

θαη δήηεζαλ λα ζηείινπλ απηό ην γξάκκα (επηζηνιή)» 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.2: Μνξθή θεηκέλνπ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1΄ 

 «ζθνπόο ηνπ ζεκεξηλνύ καζήκαηνο ήηαλ ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο 

απνζηξόθνπ κέζα από ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν» 

 «ζηε ζπλέληεπμή καο ηελ πξώηε (εξεπλήηξηα πξνο δαζθάια) είρεο 

πεη όηη ζε πξνβιεκάηηδε κε πνην ηξόπν ζα πξνθαιέζεηο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη κε πνην ηξόπν, επίζεο, ζα ζηεξίμεηο ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ λα παξαγάγνπλ πξνθνξηθό ιόγν» 

 «θαη κεηά ε αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζηε ζπγθέληξσζε όηη ε 

εθδξνκή, επηηέινπο, ζα γίλεη ηε Γεπηέξα (θαη ερνγξαθήζεθε)» 

 «όηαλ νη καζεηέο άθνπζαλ ερνγξαθεκέλν πιένλ ην απνηέιεζκα 

ηεο ζπδήηεζεο είηε ηεο νκάδαο ηεο πξώηεο είηε ηεο έθηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηε ζπλέρεηα έγηλε, πηζηεύεηο (εξεπλήηξηα πξνο 

δαζθάια), αληηιεπηή ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο απνζηξόθνπ θαη ζε 

πνην βαζκό;»  

 

 

        

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2΄ 

 

 «επηδίσμε ηνπ ζεκεξηλνύ καζήκαηνο ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

νη καζεηέο ην ιεηηνπξγηθό ξόιν ηεο παύιαο θαη ηνπ ελσηηθνύ 

κέζα ζην ιόγν (ην γξαπηό ιόγν) θαη ε δηάθξηζε ησλ δύν απηώλ 

‘ζπκβόισλ’».  

 «ηνπο έδσζα [...] θαη θάπνηα άιια ρξεζηηθά θείκελα από 

εθεκεξίδεο (εηδήζεηο από εθεκεξίδεο αζιεηηθέο) θαη 

πξνζθιεηήξηα [...] ηα νπνία θαη απνδνκήζακε.» 

 «ζπγθεθξηκέλα, ζηε ‘γισζζηθή δνθηκαζία’  πνπ ηνπο έδσζα ζην 
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ηέινο [...] είδα λα δνπιεύνπλ πνιύ άλεηα όζνλ αθνξά ηελ 

ηνπνζέηεζε απηώλ ησλ δύν «ζπκβόισλ», ζε δηάθνξεο κνξθέο 

ιόγνπ, θαη θάλεθε όηη είραλ μεθαζαξίζεη πόηε ζα κπεη ε παύια, 

πνύ ζα κπεη ε παύια, γηα πνην ιόγν ζα κπεη ε παύια, θαη πνύ ζα 

κπεη ην ελσηηθό, θαη κπνξνύζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ γηαηί ζα 

βάινπλ ηελ παύια θαη γηαηί ζα βάινπλ ην ελσηηθό» 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3΄ 

 «ηνπο δόζεθε ε επθαηξία  (ζηα παηδηά) λα παίμνπλ κ’ έλα 

ζηαπξόιεμν βαζηζκέλν ζηε ρξήζε ηνπ ελσηηθνύ» 

 «ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο (ηα παηδηά) λα αλαθαιύςνπλ ηνπο 

θαλόλεο ζπιιαβηζκνύ, ηνπο δόζεθε έλα γλσζηό ηνπο κνπζηθό 

πεληάγξακκν, από ην πεξζηλό βηβιίν ηεο Μνπζηθήο [...] Δίλαη ην 

ηξαγνύδη «Ο κηθξόο κνπζηθόο», νπόηαλ εδώ παξαηήξεζαλ όηη 

θάησ από θάζε λόηα αληηζηνηρνύζε θαη κία ζπιιαβή» 

 «ζηε ζπλέρεηα είραλ άιιν έλα κνπζηθό πεληάγξακκν, όπνπ ήηαλ 

δνζκέλνη νη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη έπξεπε λα γξάςνπλ θάησ 

από θάζε ελόηεηα ηε ζπιιαβή θαη αλαγθαζηηθά λα εθαξκόζνπλ, 

ζηνπο ζηίρνπο, ηνπο θαλόλεο ηνπ ζπιιαβηζκνύ» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4΄ 

  «ην ζέκα ήηαλ κία ερνγξαθεκέλε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε δύν 

παηδηά πνπ γλσξίδνπλ πνιιά γηα ηελ θππξηαθή ηξαγσδία θαη ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ ςεπδνθξάηνπο, νπόηαλ εδώ αβίαζηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο θαλόλεο ζπιιαβηζκνύ» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5΄ 

 «ζηόρνο ηεο ζεκεξηλήο δηδαθηηθήο ελόηεηαο ήηαλ ηα θύξηα 

νλόκαηα, κέζα από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ άξρηδαλ κε 

παηρλίδη, πξνρσξνύζαλ ζηε κειέηε πιηθνύ θαη νινθιεξώλνληαλ 

κε κία ζεηξά γξαπηώλ εξγαζηώλ δεκηνπξγηθνύ ραξαθηήξα» 

 «ζεώξεζα, ζηε ζπλέρεηα, αλαγθαίν λα θηλεζώ ζην κηθξνεπίπεδν 

ηεο ηάμεο κε ζέκαηα πεξηζζόηεξν νηθεία πξνο ηα παηδηά θαη 

αζρνιεζήθακε κε ηελ εηνηκαζία θαηαιόγσλ ησλ δηθώλ ηνπο 

νλνκάησλ, κε θάπνηα νξηζκέλα θξηηήξηα» 

 «δήηεζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά λα θηηάμνπλ θαηαιόγνπο κε ηα 

νλόκαηα ησλ πην δεκνθηιώλ πξνζώπσλ ηεο ρξνληάο πνπ ζα 

θύγεη ζε ιίγν» 

 «θάηη πνπ ηνπο άξεζε πάξα πνιύ κε ηε δηαθάλεηα ήηαλ ην όηη ηνπο 

δόζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο ή λα ζπκπιεξώζνπλ ηνπο θαηαιόγνπο γηα  

ηνπο πξόζθπγεο καζεηέο ηεο ηάμεο καο» 

  «ζέινληαο λα δηεπξύλσ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ έλλνηα ησλ 

θπξίσλ νλνκάησλ, εθηόο από ηα βαθηηζηηθά νλόκαηα κε ηα νπνία 

είραλ δνπιέςεη σο εθείλε ηελ ζηηγκή, ηνπο έδσζα κία πνηθηιία 

από απζεληηθό ρξεζηηθό πιηθό, ζε δηάθνξεο κνξθέο, όπνπ 

ππήξραλ νλόκαηα αλζξώπσλ ρσξώλ, πόιεσλ, θηεξίσλ 

ηνπνζεζηώλ, αμηνζέαησλ θηι» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6΄ 

 «κηθξνπξνβιήκαηα αληηκεησπίζακε ζηε ρξήζε ιεμηθώλ, 

εγθπθινπαηδεηώλ, ηειεθσληθώλ θαηαιόγσλ πνπ ηα ίδηα ηα 

παηδηά έθεξαλ από ην ζπίηη ηνπο» 

 «δνύιεςαλ κε όξεμε (ηα παηδηά) ζ΄ απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, παξ’ 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

© Ειπήνη Υαηζηλοςκά-Μαςπή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

507 

όιν ηνπ όηη δπζθνιεύηεθαλ λα βξνπλ ιέμεηο πνπ ηνπο δεηήζεθαλ 

είηε από ιεμηθά ή ηειέθσλα από ηειεθσληθνύο θαηαιόγνπο» 

 ππήξραλ γξακκέλα, θάησ από θσηνγξαθία, ηα νλόκαηα ζε 

αλαθαησκέλε ζεηξά ηεο πνδνζθαηξηθήο ελδεθάδαο ηεο Κύπξνπ, 

νπόηαλ ηα παηδηά έπξεπε λα θαηαηάμνπλ, ζε θαηαιόγνπο, ηα 

επίζεηα (επώλπκα) ησλ πνδνζθαηξηζηώλ απηώλ, λα ηα 

θαηαηάμνπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, κε βάζε είηε ην πξώην είηε ην 

δεύηεξν είηε αθόκα θαη ην ηξίην γξάκκα» 

  «θάζε θνξά πνπ είραλ λα θάλνπλ είηε κία πξνθνξηθή 

παξαγσγή είηε κία γξαπηή παξαγσγή, βάδακε θάπνηα πιαίζηα, 

θάπνηα θξηηήξηα (πνην είλαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, πνηα ε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο: πνηνο κηιά, ζε πνηνλ κηιά, γηα πνην 

ζθνπό…), νπόηαλ ηα παηδηά ηώξα έρνπλ μεθαζαξίζεη κέζα ηνπο 

ηηο ζπκβάζεηο θάζε θεηκέλνπ θαη ηηο παξακέηξνπο θάζε 

επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζνύλ. Κη απηό 

θαίλεηαη όηη έρεη βνεζήζεη πάξα πνιύ ηα παηδηά ζην λα 

εθθξάδνληαη θαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά» 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7΄ 

 

 «θαηάθεξαλ, ηα παηδηά, ζαλ ζύλνιν, λα θαηαλνήζνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο θαη λα αληαπνθξηζνύλ πνιύ απνηειεζκαηηθά ζε ό,ηη 

ηνπο δεηνύζα λα θάλνπλ. Όπσο, γηα παξάδεηγκα, λα εθθξάζνπλ 

επηζπκίεο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, λα δξακαηνπνηήζνπλ, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε έληαζε ηεο θσλήο, ηηο 

θαηάιιειεο θηλήζεηο θαηά ηελ δξακαηνπνίεζε» 

 «θάηη πνπ, επίζεο, πξόζεμα  (εξεπλήηξηα πξνο δαζθάια), ήηαλ ν 

ζπλδπαζκόο ηεο έθθξαζεο επηζπκίαο κε θηλήζεηο ζώκαηνο, κε 

θηλήζεηο ή κνξθαζκνύο πξνζώπσλ, κε ρεηξνλνκίεο θηι.» 

 «κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππήξραλ ζην πξόγξακκα, ηα παηδηά 

απζόξκεηα (ε)κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θαηάιιειν 

ηόλν ηεο θσλήο, ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο, ηνπο θαηάιιεινπο 

κνξθαζκνύο» 

 «νη δηάθνξεο θηλήζεηο, νη κνξθαζκνί, νη απμνκεηώζεηο ζηνλ 

ηόλν ηεο θσλήο είλαη θάηη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ζηηο 

δηάθνξεο θπζηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, νπόηαλ ε κεηαθνξά 

απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θπζηθνύ ηξόπνπ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν είλαη θάηη πνπ ηνπο 

βνεζάεη θαη ζηελ θαιύηεξε πξνζέγγηζε, θαιύηεξε εκπέδσζε 

δηαθόξσλ γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ» 

 «κία άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ άξεζε ζηα παηδηά ήηαλ ε πξνβνιή, 

κέζσ βίληεν, ελόο απνζπάζκαηνο από ην πξόγξακκα ηεο 

Σδηνβάλαο Φξαγθνύιε ‘Πεο ην θαη ζα γίλεη’» 

 

 

 

 

 

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

Οκάδα Ειέγρνπ 

(Τπν)δεηγκαηηθέο ζπζηνηρίεο απηνχζησλ απνζπαζκάησλ 

(αλά θαηεγνξία δεδνκέλωλ) 

 

 

Δεδνκέλα ζπλεληεχμεσλ 1-7             

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.1: Είδνο θεηκέλνπ 
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(πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1 

 θαηαλόεζε πεξηερνκέλνπ θεηκέλσλ από ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ή/θαη άιινπ απζεληηθνύ/ρξεζηηθνύ πιηθνύ»* 

 «αλάγλσζε θεηκέλνπ ή/θαη άιινπ πιηθνύ (ζησπεξή ή/θαη 

κεγαιόθσλε), γηα άξζε λνεκαηηθώλ θαη γισζζηθώλ δπζθνιηώλ, 

αξίζκεζε παξαγξάθσλ (αλ πξόθεηηαη γηα ζπλερέο θείκελν)»* 

 «θαηαλόεζε επαλαιεπηηθνύ θεηκέλνπ «Μία παξάμελε θσλή» 

(βηβιίν ‘Η Γιώζζα κνπ’, Γ΄, 1, 72-73)» 

 «επηζήκαλζε θαη ζπδήηεζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ θεηκέλνπ 

(βηβιίνπ) (απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο ‘πνηνο’, ‘πόηε’, ‘πνπ’, 

‘γηαηί’ θ.ά.)» 

*Πξόθεηηαη γηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνηάζζνληαλ ζε θάζε 

ζπλέληεπμε, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2                  

 «νινθιήξσζε καζήκαηνο ‘Ο δεηιόο θπλεγόο’» ‘Η Γιώζζα 

κνπ’, Γ΄, 1, 78-80)» 

 «ελαζρόιεζε κε κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ» 

 «ζύγθξηζε κύζνπ θαη είδεζεο» 

 «κεηαηξνπή κύζνπ ζε είδεζε» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3 

 «επεμεξγαζία επίθαηξνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ από ην βηβιίν 

‘Δελ Ξερλώ θαη Αγσλίδνκαη’, ζε ζπλδπαζκό κε 

ζπκπιεξσκαηηθά θπιιάδηα, κε ηζηνξηθό πιηθό γηα πεξαηηέξσ 

θαηαλόεζε» 

 «επαθή κε ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθό θαη ηζηνξηθό αλαγλσζηηθό 

πιηθό» 

 «αλαθώλεζε επίθαηξσλ ζπλζεκάησλ» 

 «πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο νκαδηθέο εξγαζίεο, ζε ζρέζε κε ηε 

δηαζεκαηηθή ελόηεηα ‘Γελ Ξερλώ θαη Αγσλίδνκαη’, όπσο 

εηνηκαζία ‘δηαθσηηζηηθήο έθζεζεο γηα ην θππξηαθό πξόβιεκα’» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4 

 «επεμεξγαζία επίθαηξνπ ηζηνξηθνύ πιεξνθνξηαθνύ θεηκέλνπ  

κε ζέκα ‘Σν Πνιπηερλείν’» 

 ζύληνκε ζπδήηεζε, κε αθόξκεζε ζρεηηθέο ηειενπηηθέο εηδήζεηο» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5 

 «επεμεξγαζία πνηθίινπ πιηθνύ, ζε ζρέζε κε ηα ‘Γηθαηώκαηα ηνπ 

Παηδηνύ’ (π.ρ. ‘Υάξηα Γηθαησκάησλ Παηδηνύ’, ζρεηηθή 

εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία θ.ά.)» 

 «γλσξηκία» κε ηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο ηεο επηζηνιήο» 

 «κειέηε πνηθίινπ αλαγλσζηηθνύ πιηθνύ, ζρεηηθνύ κε ην ζέκα» 

 «γξαπηή παξαγσγή κε βάζε ΄πξόηππν θείκελν επηζηνιήο΄ 

(επηζηνιή δηακαξηπξίαο ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Ο.Ζ.Δ, γηα 

ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Κύπξν)»  

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6 
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 «θαηαλόεζε θεηκέλνπ ‘Οδόο Επηέξπεο 13, ‘Η Γιώζζα κνπ’,  

Γ΄, 1, ζ. 97-101» 

 «αμηνπνίεζε παξνπζηνινγίνπ ηάμεο θαη άιισλ θαηαιόγσλ κε 

νλόκαηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, πξηλ από ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ από ην βηβιίν» 

 «αλάγλσζε θεηκέλνπ (βηβιίνπ) θαη άξζε γισζζηθώλ θαη 

λνεκαηηθώλ δπζθνιηώλ» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7 

 «ρξήζε ιεμηθώλ θαη ηόκσλ εγθπθινπαίδεηαο θαη άιισλ 

θεηκέλσλ, όπνπ ηα νλόκαηα κπαίλνπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά» 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.2: Μνξθή θεηκέλνπ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1 

 «αλάπηπμε γξαπηήο έθθξαζεο»* 

 «αλάγλσζε θεηκέλνπ ή/θαη άιινπ πιηθνύ (ζησπεξή ή/θαη 

κεγαιόθσλε), γηα άξζε λνεκαηηθώλ θαη γισζζηθώλ δπζθνιηώλ, 

αξίζκεζε παξαγξάθσλ (αλ πξόθεηηαη γηα ζπλερέο θείκελν)»* 

 «αμηνπνίεζε εηθόλαο καζήκαηνο» 

 «γξαπηή εξγαζία ζε θπιιάδηα»  

* Πξόθεηηαη γηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνηάζζνληαλ ζε θάζε 

ζπλέληεπμε, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2 

 «δξακαηνπνίεζε» 

 «δεκηνπξγία δηαιόγσλ» 

 «γξαπηέο εξγαζίεο» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3 

 «πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο νκαδηθέο εξγαζίεο, ζε «ζρέζε κε ηε 

δηαζεκαηηθή ελόηεηα ‘Γελ Ξερλώ θαη Αγσλίδνκαη’» 

 «αλαθώλεζε επίθαηξσλ ζπλζεκάησλ» 

 «πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο νκαδηθέο εξγαζίεο, ζε ζρέζε κε ηε 

δηαζεκαηηθή ελόηεηα ‘Γελ Ξερλώ θαη Αγσλίδνκαη’, όπσο 

εηνηκαζία ‘δηαθσηηζηηθήο έθζεζεο γηα ην θππξηαθό πξόβιεκα’» 

 «γξαπηέο γισζζηθέο αζθήζεηο γηα ήδε δηδαρζέληα γξακκαηηθά 

θαηλόκελα» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4 

 «ζύληνκε ζπδήηεζε, κε αθόξκεζε ζρεηηθέο ηειενπηηθέο 

εηδήζεηο» 

 «γξαπηέο αζθήζεηο ζε θπιιάδηα» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5 

 «επεμεξγαζία πνηθίινπ πιηθνύ, ζε ζρέζε κε ηα «Γηθαηώκαηα ηνπ 
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Δεδνκέλα ζπκκεηνρηθψλ 

παξαηεξήζεσλ 1-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παηδηνύ» (π.ρ. ‘Χάξηα Δηθαησκάησλ Παηδηνύ’, ζρεηηθή 

εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία θ.ά.)» 

 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6 

 «αμηνπνίεζε παξνπζηνινγίνπ ηάμεο θαη άιισλ θαηαιόγσλ κε 

νλόκαηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7 

 «ρξήζε ιεμηθώλ θαη ηόκσλ εγθπθινπαίδεηαο» 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.1: Είδνο θεηκέλνπ 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 

 «κάζεκα: ‘Μία παξάμελε θσλή’ (ζρνιηθό γισζζηθό 

εγρεηξίδην)» 

 «ε δαζθάια ππνδεηθλύεη ζηα παηδηά λα ειέγμνπλ καδί ηεο, ηνλ 

ηξόπν πνπ αξίζκεζαλ ηηο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ ζην βηβιίν 

ηνπο, όπσο: 1
ε
 παξάγξαθνο: ‘Ο Αιέμεο’» 

 «ηα πξόζσπα ηνπ θεηκέλνπ είλαη: ν παηέξαο, ε κεηέξα, ν Αιέμεο, 

ην βνπλό δελ είλαη πξόζσπν νύηε ε ερώ» 

 «ξσηά (ε δαζθάια): ‘αο άξεζε ην θείκελν απηό;’» 

 «ζεηηθέο απαληήζεηο. Τπήξμαλ θαη ζρόιηα όπσο: ‘ηώξα θαηάιαβα 

ηη ιέεη ην θείκελν’»    

 «ξσηά (ε δαζθάια) πνηα  ηδέα είρε ε κεηέξα, ζύκθσλα κε ην 

θείκελν» 

 «ζπλερίδεη (ε δαζθάια) κε ππνβνιή εξσηήζεσλ, π.ρ. ‘Πνηα 

απάληεζε έδσζε ν παηέξαο; Βξέζηε ηελ θαη δηαβάζηε ηελ από ην 

θείκελν’» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2 

 «κάζεκα: ‘Ο δεηιόο θπλεγόο’ (ζρνιηθό γισζζηθό εγρεηξίδην)» 

 «αλάθιεζε πεξηερνκέλνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο: ‘Πνην 

κάζεκα θάλακε (από ην βηβιίν) ζε ζρέζε κε ην θπλήγη;’».  

 «ε δαζθάια ξσηά: ‘Ση είλαη ην θείκελν;’ (Μύζνο. Σνλ έγξαςε ν 

Αίζσπνο.) [... ] δηαπηζηώλεη πσο θαλέλα από ηα παηδηά δελ έθεξε 

βηβιία κε κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ, από ην ζπίηη, όπσο είραλ 

ζπκθσλήζεη θαη αλαβάιιεηαη ε κειέηε κύζσλ πνπ είρε 

πξνγξακκαηηζηεί» 

 « ε δαζθάια παίξλεη ην ιόγν:’Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην 

θείκελν’[...] ‘Τπνγξακκίζηε ζην βηβιίν ζαο ζηνηρεία πνπ 

δείρλνπλ όηη ν θπλεγόο ήηαλ δεηιόο’[...] ‘Υσξίζηε ην θείκελν ζε 

δύν ελόηεηεο αλάινγα κε ην πεξηερόκελό ηνπο’» 

 «βνεζά (ε δαζθάια) ηα παηδηά λα πνπλ όηη ‘ην ελσηηθό κνηάδεη 

κε ηελ παύια’ θαη ηνπο αλαζέηεη λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο 1 θαη 2 

ηνπ βηβιίνπ, ιένληάο ηνπο πσο ‘όπνηνο ηειεηώζεη ζα θάλεη 

(γξαπηώο) ην δηάινγν ηνπ θπιιαδίνπ’» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 3 

 «κάζεκα κε βάζε ηελ επηθαηξόηεηα (ινγνηερληθό θείκελν από ην 
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βηβιίν ‘Δελ Ξερλώ θαη Αγσλίδνκαη’, Γ΄ & Δ΄ Δεκνηηθνύ», ζ. 

14-15» 

 «πξνζπάζεηα ηεο δαζθάιαο γηα γισζζηθή θαη λνεκαηηθή 

επεμεξγαζία ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ: Γηα παξάδεηγκα: 

‘Απηνύο πνπ έθπγαλ από ηα ζπίηηα ηνπο Πώο ηνπο ιέκε; 

(πξόζθπγεο)’» 

 «(αθνινπζεί) κεγαιόθσλε αλάγλσζε θεηκέλνπ, από ηα παηδηά, 

θαη αξίζκεζε παξαγξάθσλ» 

 «δεηά από ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ εηνηκαζία έθζεζεο 

πνπ ζθνπό έρεη λα ελεκεξώζεη όζνπο δε γλσξίδνπλ γηα ην 

θππξηαθό πξόβιεκα (ζηα πιαίζηα εηδηθήο ‘Γηαθσηηζηηθήο 

Δθζηξαηείαο’)» 

 «ε δαζθάια παξνηξύλεη ηα παηδηά λα θσλάμνπλ επίθαηξα 

ζπλζήκαηα, γεγνλόο πνπ εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο» 

 «αξρίδεη ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο (1-2 δπάδεο). 

Υσξίο λα γίλνπλ ζρόιηα ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ παξνπζηάζεηο, 

ηα παηδηά θαινύληαη λα γξάςνπλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ηελ έθζεζε 

απηή. Έλα παηδί ξσηά αλ κπνξεί λα εληάμεη ζηελ έθζεζή ηνπ 

ζπλζήκαηα» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 4 

 «κάζεκα κε βάζε ηελ επηθαηξόηεηα (ηζηνξηθό) πιεξνθνξηαθό 

θείκελν κε ζέκα ‘Σν Πνιπηερλείν’» 

 « δαζθάια εηζάγεη ηα παηδηά ζην ‘θείκελν ηεο εκέξαο’ σο εμήο: 

‘Αθνύ δελ μέξεηε γηα ην Πνιπηερλείν, λνκίδσ ην ζεκεξηλό 

θπιιάδην ζα ζαο βνεζήζεη λα κάζεηε θάπνηα πξάγκαηα’» 

 «ε δαζθάια δηαβάδεη κεγαιόθσλα ην θείκελν ηνπ θπιιαδίνπ» 

 «ηα παηδηά πξνρσξνύλ ζε γξαπηέο εξγαζίεο  (Πξόθεηηαη γηα 

αζθήζεηο, όπσο: ‘Τη είλαη ην Πνιπηερλείν’ (πεξηγξαθηθόο 

νξηζκόο), ‘Γξάςηε ηξία εηξεληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

θνηηεηέο’, ‘Γξάςηε ηξία ζπλζήκαηα ησλ θνηηεηώλ’» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 5 

 «ε δαζθάια δηαβάδεη ηα 10 πξώηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, από ηε ζρεηηθή Υάξηα» 

 «ε δαζθάια δηαβάδεη κεγαιόθσλα κία επηζηνιή παηδηώλ ζηελ 

εθεκεξίδα «Φηιειεύζεξνο», όπνπ δηακαξηύξνληαη γηα ηε ζηάζε-

άξλεζε ησλ Σνύξθσλ λα απνζηείινπλ θάξηεο ζηα εγθισβηζκέλα 

παηδηά [...] ακέζσο κεηά, δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξόπν γξαθήο ηνπ 

θεηκέλνπ/επηζηνιήο» 

 «ε δαζθάια αλαζέηεη ζηα παηδηά λα γξάςνπλ κία επηζηνιή πξνο 

ηνλ θ. Κόθη Αλάλ (μέξεηε πνηνο είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ 

Ο.Ζ.Δ.)[...] ηνπο δίλεη παξόκνηα ‘πξόηππε επηζηνιή’». 

 «ηα παηδηά αξρίδνπλ λα γξάθνπλ, έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηελ 

‘πξόηππε επηζηνιή΄» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 6 

 «ε δαζθάια δελ αξρίδεη ην κάζεκα, κε ηελ ‘αμηνπνίεζε 

παξνπζηνινγίνπ ηάμεο θαη άιισλ θαηαιόγσλ κε νλόκαηα ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, πξηλ από ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

από ην βηβιίν’, όπσο είρε πξνγξακκαηίζεη. Εεηά από ηα παηδηά 

λα αλνίμνπλ ην βηβιίν «Η Γιώζζα κνπ», ζηε ζ. 97, θαη λα 

δηαβάζνπλ ζησπεξά ην θείκελν ‘Οδόο Επηέξπεο 13’» 

 «ηα παηδηά αθεγνύληαη ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ 
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βηβιίνπ» 

 « ε δαζθάια κνηξάδεη από κία θσηνηππεκέλε ζειίδα ηνπ 

ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ Κύπξνπ, ζε όια ηα παηδηά» 

 «ηα παηδηά ιύνπλ ηηο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 7 

 «θαη πάιη ην κάζεκα δελ αξρίδεη όπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί, κε 

ηε ρξήζε θεηκέλσλ άιισλ από ηα γλσζηά θείκελα ηνπ 

βηβιίνπ»  

 «ε δαζθάια γξάθεη ζηνλ πίλαθα, ηνλ νπνίν ρσξίδεη ζε δύν 

ζηήιεο, ηα ίδηα νλνκαηεπώλπκα, αξρίδνληαο από ην επώλπκν. 

ηελ κία ζηήιε γξάθεη ηα νλνκαηεπώλπκα κε ηπραία ζεηξά, ζηελ 

άιιε ζηήιε κε αιθαβεηηθή ζεηξά [...] δεηά από ηα παηδηά λα 

παξαηεξήζνπλ, λα ζρνιηάζνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή κε ην κάζεκα ηνπ βηβιίνπ (‘Οδόο 

Επηέξπεο 13’). Σα παηδηά παξαηεξνύλ θαη αλαθέξνπλ, κε 

ζρεηηθή επθνιία, όηη ηα νλόκαηα ζηε κία ζηήιε ηα νλόκαηα είλαη 

γξακκέλα κε αιθαβεηηθή ζεηξά (‘όπσο θαη ζην θείκελν ηνπ 

βηβιίνπ’)» 

 «Κνηηάμηε (δαζθάια πξνο παηδηά) ηώξα, εδώ (θξαηά έλα ιεμηθό 

θαη ην δείρλεη). Φαληαζηήθαηε λα ςάρλσ ζ’ όιεο απηέο ηηο 

ζειίδεο γηα λα βξσ ηε ιέμε, αο πνύκε  ‘ρεηκσληάηηθνο’ […]» 

 «Καηαιάβαηε (δαζθάια πξνο παηδηά) πώο ρξεζηκνπνηείηε έλα 

ιεμηθό; Γνθηκάζηε, όζνη έρεηε ιεμηθό ζην ζπίηη, λα βξείηε ηε ιέμε 

«Πνζεηδώλαο» […] Σν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

εγθπθινπαίδεηα. Φάμηε, όζνη έρεηε εγθπθινπαίδεηα ζην ζπίηη, λα 

βξείηε πάιη θάηη πνπ ζέιεηε» 

 «ιέεη (ε δαζθάια  ζηα παηδηά: ‘Σώξα […] μέξεηε όηη ζηελ ηάμε 

καο ππάξρεη ην Παξνπζηνιόγην. Δθεί όπνπ ζεκεηώλσ ηηο 

παξνπζίεο θαη ηηο απνπζίεο ζαο. Δδώ, ινηπόλ (δείρλεη ην 

παξνπζηνιόγην), ηα νλόκαηά ζαο γξάθνληαη κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά. Θα δνθηκάζεηε ηώξα λα θάλεηε θη εζείο έλα ζύληνκν 

παξνπζηνιόγην κε ηα νλόκαηα πνπ ζα ζαο γξάςσ ζηνλ πίλαθα» 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.2: Μνξθή θεηκέλνπ 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 

 «ε δαζθάια ιέεη ζηα παηδηά: ‘Σπδεηήζηε κε ην δηπιαλό ζαο γηα 

ηελ εηθόλα ηνπ καζήκαηνο. Μεηά ζρνιηάζηε (παξνπζηάζηε ηα 

ζρόιηα ζαο) κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο’» 

 «ε δαζθάια ξσηά (θαη απαληά ηαπηόρξνλα): ‘Πνην είλαη ην παηδί 

ηεο εηθόλαο, ζύκθσλα κε ην θείκελν; Ο Αιέμεο;’, ‘Πνην είλαη ην 

ινπινύδη ηεο εηθόλαο, ζύκθσλα κε ην θείκελν’; θ.ν.θ.» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2 

 «‘Θπκίζηε κνπ (δαζθάια πξνο παηδηά) πώο ιέκε ηε ζπλνκηιία δύν 

πξνζώπσλ; (δηάινγν). πλερίδεη: ‘Να ζαο μαλαπώ όηη κπξνζηά 

από ηηο θνπβέληεο-ιόγηα ησλ πξνζώπσλ πνπ ζπλνκηινύλ κπαίλεη 

ε παύια’» 

 «δεηά (ε δαζθάια) από ηα παηδηά λα ζρνιηάζνπλ ηελ εηθόλα ηνπ 

‘θνβηζκέλνπ’ θπλεγνύ καδί κε ηνλ κπαξκπα-Βαγγέιε» 
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 «πξνβιεκαηίδεη (ε δαζθάια) ηα παηδηά: ‘Ση λα ιέλε ηα δύν 

πξόζσπα ηεο εηθόλαο πνπ θαίλεηαη λα ζπλνκηινύλ;’ (αηνκηθή 

εξγαζία – ρξήζε πιάγηνπ ιόγνπ)[...] αιιάδεη ηελ νδεγία: ‘Πέζηε 

όηη είζηε ν κπαξκπα-Βαγγέιεο θαη βξίζθεηε ζην δάζνο ηνλ 

θπλεγό. Ση ιέεη ν κπαξκπα-Βαγγέιεο; Ση ιέεη ν θπλεγόο;’ 

(ρξεζηκνπνηείηαη ν επζύο ιόγνο)» 

 «ε δαζθάια επαλέξρεηαη ζην θπιιάδην εξγαζίαο, ζηελ άζθεζε 

πνπ δεηά λα γξαθεί έλαο δηάινγνο» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 3 

 «αθξόαζε ερνγξαθεκέλνπ απνζπάζκαηνο από ζρεηηθή 

εθδήισζε» 

 «πξηλ από ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο πνπ θάζε 

δπάδα εηνίκαζε, ε δαζθάια παξνηξύλεη ηα παηδηά λα θσλάμνπλ 

επίθαηξα ζπλζήκαηα» 

 «αξρίδεη ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο (1-2 δπάδεο). 

Υσξίο λα γίλνπλ ζρόιηα ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ παξνπζηάζεηο, 

ηα παηδηά θαινύληαη λα γξάςνπλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ηελ έθζεζε 

απηή. Έλα παηδί ξσηά αλ κπνξεί λα εληάμεη ζηελ έθζεζή ηνπ 

ζπλζήκαηα» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 4 

 «ηα παηδηά θαίλνληαη εμνηθεησκέλα κε πξνθνξηθέο εξγαζίεο 

απηήο ηεο κνξθήο» 

 «ηα παηδηά πξνρσξνύλ ζε γξαπηέο εξγαζίεο  (Πξόθεηηαη γηα 

αζθήζεηο, όπσο: ‘Ση είλαη ην Πνιπηερλείν’ (πεξηγξαθηθόο 

νξηζκόο), ‘Γξάςηε ηξία εηξεληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

θνηηεηέο.’, Γξάςηε ηξία ζπλζήκαηα ησλ θνηηεηώλ’». 

 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 5 

 «ε δαζθάια, αληηιακβαλόκελε ηε δπζθνιία θαηαλόεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ απηώλ, πεγαίλεη ζην πίζσ κέξνο ηεο 

ηάμεο θαη αμηνπνηεί ζρεηηθό επνπηηθό κέζν (παηδηά από όιεο ηηο 

θπιέο ηνπ θόζκνπ), γηα λα επεμεγήζεη ην Άξζξν 1» 

 «ε δαζθάια, θαζνδεγνύκελε από ηελ αλακελόκελε, ζε θάπνην 

βαζκό δπζθνιία ζην λα θαηαλνεζεί ην πεξηερόκελν ησλ άξζξσλ 

γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, αμηνπνηεί ην πεξηερόκελν ηεο 

δεύηεξεο πιεπξάο ηνπ θπιιαδίνπ, όπνπ δίλεηαη κε ζπλνπηηθή 

κνξθή, ελώ ππάξρεη ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε, ζην ‘πλεύκα’ ηεο 

Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ» 

 «αμηνπνηείηαη ράξηεο ηεο Κύπξνπ (ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο)» 

 «[...] (ιέεη ε δαζθάια)! Γηα λα δνύκε έλα ζρεηηθό ζέκα από 

εθεκεξίδα» 

 «ε δαζθάια δηαβάδεη κεγαιόθσλα κία επηζηνιή παηδηώλ ζηελ 

εθεκεξίδα» 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 6 

 «(δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ παηδηώλ θαη δαζθάιαο) 

Παηδηά (νκαδηθά): (είλαη ν... ) Οδεγόο Αζήλαο, Πεηξαηά θαη 

πξναζηίσλ.  

Γαζθάια: Ση θαηαιαβαίλεηε από απηό; Δμεγήζηε κνπ κε δηθά 

ζαο ιόγηα.  
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Δεδνκέλα ζπλεληεχμεσλ         

1΄-7΄ (κεηά απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παηδί 5: Δίλαη έλαο ‘νδεγόο’ … 

Παηδί 6: Έλα βηβιίν … 

Παηδί 1: Ναη, έλα βηβιίν πνπ γξάθεη γηα ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά 

θαη ηα πξνάζηηα. 

Γαζθάια: Ναη, ηα πξνάζηηα πνπ είλαη νη πεξηνρέο θνληά ζηελ 

Αζήλα … θαη … ηη θάλεη απηό ην βηβιίν; 

Παηδί 3: Απηό ην βηβιίν έρεη νλόκαηα» 

 «ε δαζθάια κνηξάδεη από κία θσηνηππεκέλε ζειίδα ηνπ 

ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ Κύπξνπ, ζε όια ηα παηδηά». 

ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 7 

 «(δαζθάια πξνο παηδηά) Κνηηάμηε, ηώξα, εδώ (θξαηά έλα ιεμηθό 

θαη ην δείρλεη) (κε ηνλ ίδην ηξόπν ρεηξίδεηαη ηελ εγθπθινπαίδεηα 

θαη ην παξνπζηνιόγην ηεο ηάμεο») 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.1: Είδνο θεηκέλνπ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1΄ 

 «ε αληαπόθξηζε ήηαλ αλακελόκελε, ήηαλ όπσο ηελ πεξίκελα (ην 

κάζεκα ήηαλ επαλαιεπηηθό, θείκελν από ην βηβιίν θαη 

αζθήζεηο από θπιιάδηα)»  

 «Βιέπνληαο ηα επαλαιεπηηθά πνπ καο ζηέιινπλ από ηελ Διιάδα, 

ή ηα βηβιία πνπ καο ζηέιινπλ, βιέπσ όηη ζηηο αζθήζεηο 

ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηελ νξνινγία (πξόθεηηαη γηα ηε γξακκαηηθή 

νξνινγία).  Δγώ ηνπο ηελ αλαθέξσ θαη δελ επηκέλσ λα ηελ 

αθνκνηώζνπλ. Αιιά επηκέλσ λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά  ζηηο 

αζθήζεηο (ησλ θεηκέλσλ πνπ γίλνληαη από ηα βηβιία)» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2΄ 

 «Θα αξθεζηείο (εξεπλήηξηα πξνο δαζθάια) ζην θείκελν θαη ζηηο 

αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ, όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ ελσηηθνύ θαη 

ηεο παύιαο, ή βιέπεηο όηη ππάξρεη πξννπηηθή λα επεθηαζείο 

πεξαηηέξσ (είηε κε άιια θείκελα ή εξγαζίεο είηε κε άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο);» 

 «(ζπλέρεηα ζπλέληεπμεο) 

– Έρσ ζθνπό λα ηνπο δώζσ ζρεηηθό... θαη άιιν θπιιάδην, 

λα ηνπο δώζσ θπιιάδην γηα πεξαηηέξσ εκπέδσζε.  

– Όζνλ αθνξά ην ζηόρν-ηε δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθά κε ην 

κύζν θαη ηελ είδεζε... 

– Δελ ππάξρεη ρξόλνο...» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3΄ 

 «ζήκεξα θάλακε κάζεκα από ην βηβιίν ‘Δελ Ξερλώ θαη 

Αγσλίδνκαη’, δειαδή ην κάζεκά καο ήηαλ έλα ινγνηερληθό 

θείκελν ηζηνξηθνύ ραξαθηήξα»  
 «πξνζπάζεζα λα θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπο (ησλ παηδηώλ), 

κέζα από εκπεηξίεο θαη γλώζεηο ηνπο γύξσ από ηελ ηνπξθηθή 
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εηζβνιή θαη ην ςεπδνθξάηνο (αθνύζακε ερνγξαθεκέλεο εηδήζεηο, 

θσλάμακε ζπλζήκαηα)» 

 «ηη (άιιν) έθαλα δειαδή; ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο έβαια 

θάπνηα ζηνηρεία γισζζηθήο θύζεσο (γηα κία δηαθσηηζηηθή 

έθζεζε)»         

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4΄ 

 

 «κπήθα απεπζείαο ζην (ηζηνξηθό) θείκελν θαη βαζηθόο κνπ 

ζηόρνο ήηαλ ε θαηαλόεζε απηήο ηεο επεηείνπ (ηνπ 

Πνιπηερλείνπ)» 

 «(γηα παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ ζα κπνξνύζε λα ηεζεί...) έλα ζέκα 

πνπ λα ιέεη: ‘Θπκνύκαζηε κεηά από ηόζα ρξόληα ην 

Πνιπηερλείν’ ή ‘Τη πηζηεύεηε γηα ην Πνιπηερλείν’[…]» 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5΄ 

 

 «ζήκεξα ζθνπό είρα λα αζρνιεζώ κε ηα παηδηά κε δηάθνξα 

θείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην επίθαηξν ζέκα ‘Σα δηθαηώκαηα 

ηνπ παηδηνύ’» 

  «αλάκεζα ζηα θείκελα πνπ έδσζα ήηαλ θαη κία επηζηνιή, γηαηί 

είρα ζθνπό λα δώζσ έκθαζε ζηα ζηνηρεία κίαο επηζηνιήο θαη λα 

κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κία δηθή ηνπο επηζηνιή» 

 «όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνγξακκάηηζα ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε δηαθόξσλ εηδώλ θεηκέλoπ, π.ρ. άξζξα 

από ηε δηαθήξπμε δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, απιώλ 

θεηκέλσλ, ζε εηθνλνγξαθεκέλε έθδνζε, επηζηνιή ζε εθεκεξίδα, 

επηζηνιή πξνο ην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΕ, θαη είρα ζθνπό 

λα θαηαιήμσ ζηε γξαπηή, εθ κέξνπο ησλ παηδηώλ, (παξαγσγή) 

κίαο δηθήο ηνπο επηζηνιήο» 

 «ζέιεζα λα εκβαζύλσ παξαπάλσ ζην ζέκα ‘επηζηνιή’ θαη έθεξα 

δηάθνξεο ζρεηηθέο επηζηνιέο, άιιεο ήηαλ επίζεκεο άιιεο ήηαλ 

θηιηθέο, αζρνιεζήθακε κε ην πώο πξνζθσλνύκε θάπνηνλ 

αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηελ ηδηόηεηά ηνπ, πώο μεθηλνύκε ηελ 

επηζηνιή, πνηα ζηνηρεία βάδνπκε πάλσ, πώο θιείλνπκε ηελ 

επηζηνιή θαη είπακε θαη γηα ηνλ παξαιήπηε θαη ηνλ απνζηνιέα, 

πνύ γξάθνληαη ηα ζηνηρεία έμσ από ηνλ θάθειν» 

 «επαλεξρόκαζηε (ζα επαλέιζνπκε) ζηα βηβιία ‘Η Γιώζζα κνπ’,  

δηόηη παξαθάησ έρεη έλα θείκελν κε ζέκα ην γξάκκα (ηελ 

επηζηνιή), νπόηε θάπνηα απ’ απηά ζα είλαη γλσζηά, γη’ απηό θαη 

ίζσο δελ έπξεπε λα εκκέλσ ηόζν» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6΄ 

 «(ελώ) είρεο ζθνπό (εξεπλήηξηα πξνο δαζθάια) λα αξρίζεηο από 

έλα άιιν πιηθό, από έλα ρξεζηηθό πιηθό, ζην ηέινο επέιεμεο λα 

αξρίζεηο από ην βηβιίν «Η Γιώζζα κνπ», κε έλα θείκελν ην 

νπνίν είρε σο ζθνπό λα θαιύςεη ηνπο  ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο» 

 «ζην θείκελν (ηνπ βηβιίνπ) αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά (ηα παηδηά), 

αιιά βνεζήζεθαλ πεξηζζόηεξν από έμηξα πιηθό πνπ ηνπο 

έδσζα»  

 «όλησο ζην πξώην νγδνληάιεπην είδακε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

έμηξα πιηθό κία ζειίδα από ηειεθσληθό θαηάινγν» 

 «ζπγθεθξηκέλα, από ηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν πνπ είραλ 

κπξνζηά ηνπο δήηεζα λα κνπ βξνπλ θάπνην ην όλνκα» 

 «ήηαλ πεξηζζόηεξε ε αληαπόθξηζή ηνπο (ησλ παηδηώλ) απέλαληη 

ζην επηπξόζζεην πιηθό» 
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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7΄ 

 

 «αξρηθά έθακα επίδεημε  πώο βξίζθνπκε κία ιέμε από έλα ιεμηθό, 

ζπγθεθξηκέλα ηε ιέμε ‘ρεηκσληάηηθνο’, ηνπο έδεημα πώο λα βξνπλ 

απηή ηε ιέμε» 

 «(ζπλέρεηα ζπλέληεπμεο) 

– ε θάπνηα θάζε  ζε είδα λα ηνπο πξνβιεκαηίδεηο κε 

πνηα αξηζκεηηθή ζεηξά ζα κπνξνύζε λα κπνπλ (ζε 

θαηάινγν) ηα νλόκαηα ησλ δαζθάισλ ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα δελ είδα λα γίλεηαη εθαξκνγή ζηηο 

αζθήζεηο, απιώο ιέρζεθε πξνθνξηθά. Τπήξρε θάπνηνο 

ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο; 

– Βαζηθά ήηαλ ε έιιεηςε ρξόλνπ. Έγηλε,όκσο, ε 

αλαθνξά [...]» 

Καηεγνξία 1: Δηδαθηηθφ πιηθφ 

Θέκα 1.2: Μνξθή θεηκέλνπ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 1΄ 

 «απηό είλαη, κπνξώ λα πσ (είλαη) ζέκα επειημίαο θαη αλάινγα κε 

ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα βξσ ζηελ ηάμε (απηή ηε θνξά ήηαλ θαζαξά 

εξγαζία γξαπηήο κνξθήο» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 2΄ 

 «δελ ππάξρεη ρξόλνο (ε εξγαζία καο είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, 

γξαπηή)» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 3΄ 

 «(αθνύζακε ερνγξαθεκέλεο εηδήζεηο, θσλάμακε ζπλζήκαηα)» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 4΄ 

 «πξνζπάζεζα λα αληιήζσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη είραλ 

ππόςε ηνπο (ηα παηδηά), ό,ηη άθνπζαλ από ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο ή πιεξνθνξήζεθαλ» 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 5΄ 

 «(εξεπλήηξηα πξνο δαζθάια) ε ρξήζε απζεληηθνύ πιηθνύ, 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ θαίλεηαη λα 

κελ ήηαλ εληειώο ζην επίπεδό ηνπο, κε απνηέιεζκα λα βξεηο 

θάπνηα ιύζε εζύ, όπσο πνιύ θαιά είρεο πξνλνήζεη, λα θέξεηο ηε 

δηαθήξπμε ζε εηθνλνγξαθεκέλε έθδνζε ηόζν γηα λα γίλεη 

πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή» 

 

 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 6΄ 

 

 «ζπγθεθξηκέλα, από ηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν πνπ είραλ κπξνζηά 

ηνπο δήηεζα λα κνπ βξνπλ ην όλνκα, ην νλνκαηεπώλπκν θάπνηνπ 

αλζξώπνπ» 
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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 7΄ 

 

 «αξρηθά έθακα επίδεημε πώο βξίζθνπκε κία ιέμε από έλα 

ιεμηθό» 

 «επίζεο ηνπο έδεημα ην παξνπζηνιόγην ηεο ηάμεο» 

 

Ζ παξαπάλσ ζεκαηηθή αλάιπζε κπνξεί λα νδεγήζεη φρη κφλν ζε έλα αιιά ζε 

πνιιαπιά ελλνηνινγηθά δίθηπα ηα νπνία θαη κπνξεί λα απνηειέζνπλ κία πξψηε 

ζπζηνηρία, ζε ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Ζ ζπζηνηρία απηή αθνξά, φπσο 

αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο αλάιπζεο (θαη παξνπζίαζεο) απηήο, ηα ζέκαηα 

«Γηδαθηηθφ πιηθφ: Δίδνο θεηκέλνπ» θαη «Γηδαθηηθφ πιηθφ: Μνξθή θεηκέλνπ» θαη έρεη 

πξνθχςεη απφ ηελ ηξηγσλνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, 

φπσο, άιισζηε, θαη φιεο νη άιιεο ζπζηνηρίεο πνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο. Ζ 

ηξηγσλνπνίεζε θηλήζεθε ηφζν ζηνλ νξηδόληην άμνλα, π.ρ.: ζπλέληεπμε 1 – 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 1 – ζπλέληεπμε 1΄, ζπλέληεπμε 2 – ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε 2 – ζπλέληεπμε 2΄, ζπλέληεπμε 3 – ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 3 – 

ζπλέληεπμε 3΄  θ.ν.θ. φζν θαη ζηνλ θάζεην άμνλα, π.ρ.: ζπλέληεπμε 1 – ζπλέληεπμε 2 

– ζπλέληεπμε 3 θ.ν.θ., ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 1 – ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 2 – 

ζπκκεηνρηθή ζπλέληεπμε 3 θ.ν.θ, ζπλέληεπμε 1΄ – ζπλέληεπμε 2΄ – ζπλέληεπμε 3΄ 

θ.ν.θ. Σν απνηέιεζκα απφ ηελ «νξηδφληηα ηξηγσλνπνίεζε» ζε ζρέζε κε ηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα ζπζηνηρίζηεθε κε ην απνηέιεζκα ηεο «νξηδφληηαο 

ηξηγσλνπνίεζεο» ζε ζρέζε κε ηελ Οκάδα Διέγρνπ, σο εμήο: ζπλεληεχμεηο πξηλ απφ 

ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε – ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο – ζπλεληεχμεηο κεηά απφ 

ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ. Σν 

απνηέιεζκα, επίζεο, απφ ηελ «θάζεηε ηξηγσλνπνίεζε» ζε ζρέζε κε ηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα ζπζηνηρίζηεθε κε ην απνηέιεζκα ηεο «θάζεηεο ηξηγσλνπνίεζεο» ζε ζρέζε κε 

ηελ Οκάδα Διέγρνπ, σο αθνινχζσο: α) ζπλεληεχμεηο πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ, β) ζπκκεηνρηθέο 

παξαηεξήζεηο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ θαη γ) ζπλεληεχμεηο κεηά 

απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ. 
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4.13  Παποςζίαζη και ζςζήηηζη αποηελεζμάηυν ηηρ θεμαηικήρ ανάλςζηρ 

πεπιεσομένος ηυν ποιοηικών δεδομένυν ηηρ έπεςναρ 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ηίζεηαη ππφ ηε ινγηθή πνπ πεξηγξάθεθε 

ιεπηνκεξψο, ε νπνία θαη δηέπεη φιεο νη ππνδεηγκαηηθέο ζπζηνηρίεο ησλ ελλνηνινγηθψλ 

δηθηχσλ πνπ παξνπζηάδνληαη σο απνηειέζκαηα ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, αλά θαηεγνξία-ζέκα. Τπφ ηελ ίδηα ινγηθή, 

επνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα απηά ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ θαη λα δηαζπλδεζνχλ κε 

ην πξφβιεκα αιιά θαη κε ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ παξνπζίαζε απηή 

θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο-ζέκαηα: α) δηδαθηηθφ πιηθφ – είδνο θεηκέλνπ, β) 

δηδαθηηθφ πιηθφ – κνξθή θεηκέλνπ, γ) δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – πνηφηεηα 

δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν πξνθνξηθνχ ιφγνπ, δ) δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – 

πνηφηεηα δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν γξαπηνχ ιφγνπ, ε) ξφινο δηδάζθνληα – 

πνηφηεηα θαζνδήγεζεο, ζη) ξφινο δηδάζθνληα – βαζκφο θαζνδήγεζεο ε) ξφινο 

δηδαζθνκέλνπ – πνηφηεηα απηνλνκίαο, ζ) ξφινο δηδαζθνκέλνπ – βαζκφο απηνλνκίαο, 

η) αμηνιφγεζε – πνηφηεηα αμηνιφγεζεο θαη θ) αμηνιφγεζε – ρξφλνο (δηελέξγεηαο) 

αμηνιφγεζεο. Ζ παξνπζίαζε, επίζεο, πνπ αθνινπζεί, ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή 

ζπδήηεζε, κε ζηνηρεία φρη κφλν ζεκαηηθήο αιιά θαη θξηηηθήο αλάιπζεο, ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ εμαγσγή αληίζηνηρσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Γηαδηθαζηηθά, αθνινπζεί ηε ζεηξά πνπ θαηαγξάθεθε παξαπάλσ: 

Γηδαθηηθό πιηθό – Eίδνο θεηκέλνπ: Όζνλ αθνξά ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνηθηιία εηδψλ θεηκέλνπ. Όιεο νη κέζνδνη ζπιινγήο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαη ηα δεδνκέλα θαζαπηά, επηβεβαηψλνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηε ρξήζε 

θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο είλαη ε πεξηγξαθή, ε αθήγεζε, νη νδεγίεο, ε 

επηρεηξεκαηνινγία, παξά ην γεγνλφο φηη ε φιε δηαδηθαζία έγηλε ζε κία ρξνληθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα ππφ δηδαζθαιία γξακκαηηθά θαηλφκελα (π.ρ. παχια, 

ελσηηθφ, ζπιιαβηζκφο, αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε ιέμεσλ θ.ά.) δε δηαζέηνπλ, «εθ 

θχζεσο», ηζρπξή επηθνηλσληαθή ή θεηκελνθεληξηθή δπλακηθή. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη 

κία θπζηθή δηαπινθή ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ (ησλ ήδε δηδαρζέλησλ θαη ησλ 
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ππφ δηδαζθαιία), κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κία αλαπηπζζφκελε ηάζε 

ηαμηλφκεζεο ησλ θεηκέλσλ (ζε ππνηαμηλνκίεο θεηκεληθψλ εηδψλ, θπξίσο), κε βάζε 

θξηηήξηα ζηα νπνία ππάγνληαη θαη νη γισζζηθέο επηινγέο. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθέο 

είλαη νη ηαμηλνκήζεηο θεηκέλσλ, νη νπνίεο θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηνπο 

θαηάιιεινπο ζπζρεηηζκνχο κε άιια θείκελα, ζε φ,ηη αθνξά ην νξγαλσηηθφ ζρήκα 

δφκεζήο ηνπο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία ηνπο (φπσο 

ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ κχζνπ θαη ηεο αθήγεζεο θαληαζηηθήο ηζηνξίαο). Η 

δηαπινθή απηή, επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ, 

θαιχπηεη ηαπηφρξνλα φια ηα επίπεδα δνκήο, αθνχ θαίλεηαη φηη αλαδεηθλχεη ηα 

δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά φρη κφλν νξηζκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, αιιά θαη θεηκεληθψλ 

ηχπσλ, φπσο θαη εηδψλ ιφγνπ (κε εμαηξνπκέλνπ ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ, φπνπ 

ππνβόζθνπλ δηάθνξνη ηχπνη θεηκέλνπ). Απφ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πξνθχπηεη φηη 

ζην δηδαθηηθφ πιηθφ πεξηιήθζεθαλ δηάθνξα θείκελα, ζηελ εμσηεξηθή, ηε 

ζπγθεηκεληθή θαη ηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ νπνίσλ δφζεθε ζεκαληηθή δηδαθηηθή 

έκθαζε. ηελ Οκάδα Ειέγρνπ θαηαγξάθεηαη, επίζεο, ρξήζε, ή δηάζεζε γηα ρξήζε, 

πνηθηιίαο θεηκέλσλ, παξ’ φιν πνπ ην θχξην ζψκα δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζπλίζηαηαη ζηα 

θείκελα ηνπ ζρνιηθνχ γισζζηθνχ εγρεηξηδίνπ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, 

παξαηεξείηαη λα ππάξρεη πξφλνηα (θαη πξφζεζε) γηα ρξήζε ησλ ίδησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ (θαη ηχπσλ), όπωο θαη ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα. Παξάιιεια, δειαδή, κε ην 

«βηβιίν», ρξεζηκνπνηείηαη (ή πξνγξακκαηίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί) θαη έλα 

επηπξφζζεην δηδαθηηθφ πιηθφ, πνπ παξαπέκπεη ζην πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, κε 

ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ην ίδην πνιπεπίπεδα, φζνλ αθνξά απιά 

«πξνβιήκαηα» δνκήο θαη δφκεζεο ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ. Φαίλεηαη, σζηφζν, 

φηη, ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε, ηφζν ην πιηθφ απηφ φζν θαη ην ζχλεζεο πιηθφ 

δηδαζθαιίαο πξνζεγγίδνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ηζνπεδσηηθά θαη φρη πνιπεπίπεδα 

(ζηελ «απνπζία», δειαδή, ησλ επίπεδσλ δνκήο), γεγνλφο ην νπνίν απνδπλακψλεη 

ακέζσο ηελ «ηζρχ» ησλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη. Σα ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ 

πιηθφ, επνκέλσο, δηαζέηεη κία κάιινλ αλελεξγφ δχλακε ε νπνία θαη, νπζηαζηηθά, 

πεξηνξίδεη ηηο πξννπηηθέο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζε είδε θαη, θαη’ επέθηαζε, ηππνιφγεζήο 

ηνπο ζε ηχπνπο, φπνπ ε γξακκαηηθή πξνβάιιεηαη ζπζηεκηθά-ιεηηνπξγηθά, 

ππεξεηψληαο ηελ θεηκεληθή επηθνηλσλία.  
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Γηδαθηηθό πιηθό – Μνξθή θεηκέλνπ: Σν δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο, εμ φζσλ απνξξέεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξήζεθε, είλαη πνηθίιν θαη 

πνιπηξνπηθφ θαη, φπσο επίζεο δηαπηζηψλεηαη, ζπκβαηφ κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ 

(πνιπ)γξακκαηηζκνχ, φπνπ ε πνιπηξνπηθφηεηα κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειεί 

παξάκεηξν ηνπ πιηθνχ απηνχ. Πέξα απφ ηηο θιαζηθέο κνξθέο πξνθνξηθνχ θαη 

γξαπηνχ ιφγνπ, εκθαλήο είλαη ε ζθφπηκε παξνπζία ερνγξαθεκέλσλ θαη 

βηληενζθνπεκέλσλ «θεηκέλσλ», φπνπ ν ερεηηθφο θαη ν νπηηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο 

ζπλδξάκνπλ ηελ φιε πξνζέγγηζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηδαζθαιία α-ζπλερψλ 

θεηκέλσλ φπνπ ε εηθφλα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηε δηαθήκηζε, ην γεσγξαθηθφ ράξηε, ην εηθνλνγξαθεκέλν ιεμηθφ θηι. Ζ δηδαζθαιία 

ησλ θεηκέλσλ απηψλ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ απιή κεραληθή παξαηήξεζε 

ηεο «εηθφλαο πνπ ππάξρεη ζην θείκελν». χκθσλα κε ηηο πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

έηπραλ επεμεξγαζίαο, ην δηδαθηηθφ πιηθφ φρη κφλν εκπινπηίδεηαη κε κνξθέο θεηκέλνπ 

(θαη ιφγνπ) πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν, αιιά αλαβαζκίδεηαη απφ ηα 

πξνθχπηνληα νξγαλσηηθά ζρήκαηα δφκεζεο θεηκέλνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη κε ηε δηαθήκηζε, φπνπ ε εηθφλα απνηειεί αλαπφζπαζηε 

ζχκβαζε ηεο ελ ιφγσ θεηκεληθήο γιψζζαο (θαη επηθνηλσλίαο). Σα εμσγισζζηθά θαη 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία ελζσκαηψλνληαη κε παξφκνην ηξφπν ζηε δηδαζθαιία, 

απνηειψληαο κία ππνκνξθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ε νπνία θαη ζπλεπηθνπξεί ηηο βαζηθέο 

ή θχξηεο κνξθέο ηνπ. Αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

Οκάδα Διέγρνπ, είλαη πξφδειν πσο (απηφ) είλαη κνλνηξνπηθφ, αθνχ δειψλεηαη 

επαλεηιεκκέλα φηη έρεη γξαπηή κνξθή. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο επηζεκαίλεηαη ε 

αλαδήηεζε ηεο εηθφλαο, γηα «θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ», θαζψο θαη ε 

αλαδήηεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, φπσο είλαη έλαο γεσγξαθηθφο ράξηεο, ν νπνίνο, 

σζηφζν, αληηκεησπίδεηαη σο έλα επνπηηθφ κέζν, αληί σο θείκελν. Δπίζεο, αλ θαη 

νξηζκέλεο θνξέο ππάξρεη δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξεηαη γηα πεξαηηέξσ «λχμεηο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ (πνιπ)γξακκαηηζκνχ» πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ, γηα 

παξάδεηγκα, ην γξαθηζκφ ή/θαη ηνλ επηηνληζκφ ησλ ζπλζεκάησλ σο θεηκέλσλ, 

εληνχηνηο παξακέλεη ζηαηηθφ θαη πξνζθνιιεκέλν ζε κία αδηαθνξνπνίεηε, ζε ζρέζε 

κε ην ινηπφ πιηθφ, δηδαζθαιία.  

Γηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε επίπεδν πξνθνξηθνύ ιόγνπ: Απφ ηελ αλάιπζε 

ηνπ ζέκαηνο απηνχ πξνθχπηεη φηη ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα νξγαλψζεθαλ θαη 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζην πξνθνξηθφ επίπεδν, νη νπνίεο δηέπνληαλ απφ 

θνηλή ζηνρνζεζία θαη πξαθηηθή θαη δειψλνπλ, θπξίσο, δξάζε (αηνκηθή, ζπλεηαηξηθή, 

αηνκηθή-ζπλεηαηξηθή) γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο (θαη 

παξαγξάθνπ), επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ. Ζ θξηηηθή αλάγλσζε πξφηππσλ θεηκέλσλ 

γηα απνδφκεζε ή θεηκέλσλ πνπ έρνπλ αλα-δνκεζεί, ζπλαξηήζεη ησλ πξνηχπσλ, θαη ε 

θξηηηθή ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ή ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα απν- ή αλα-δφκεζε ή 

αμηνιφγεζε θεηκέλσλ ζπληζηνχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. 

Έηζη δηαξζξψλεηαη ε γεληθφηεξε θεηκελνθεληξηθή δξάζε, ε νπνία ζπρλά 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο ζπκβάζεηο θεηκέλσλ πνπ έρνπλ ηχρεη ή πξφθεηηαη λα 

ηχρνπλ δηδαζθαιίαο, κε αλάινγνπο, φπνπ πξνζθέξεηαη, ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

δξάζε απηή θηλείηαη πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ φζσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα 

ραξηνγξαθήζνπλ λνεηηθά ηελ ππεξδνκή ελφο θεηκέλνπ, φπσο δηαπηζηψλεηαη λα 

ζπκβαίλεη κε ην κχζν, ηε δηαθήκηζε, ηελ επηζηνιή. Παξάιιεια, ε επηθνηλσληαθή 

δξάζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα πιαίζηα 

επηθνηλσλίαο, θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πξνθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ φπνπ κπνξεί λα 

εγγξαθεί έλα θείκελν, φπσο φηαλ πξνζδηνξίδνληαη δχν δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο γηα ηε δηεμαγσγή ζπδήηεζεο γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή φηαλ 

αιιάδεη κία επηθνηλσληαθή παξάκεηξνο [π.ρ. ν ζπκκεηέρσλ (ην πξφζσπν)] κίαο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (θαη, ζηε ζπλέρεηα, γξαπηνχ ιφγνπ].  Η ζχδεπμε επηθνηλσληαθήο 

θαη θεηκελνθεληξηθήο δξάζεο ζεκεηψλεηαη πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηαθφξσλ θεηκέλσλ, κε ηελ πξψηε λα εληάζζεηαη ζην 

επξχηεξν πιαίζην ηεο δεχηεξεο, γεγνλφο πνπ επηζθξαγίδεη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ πξνθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πνηφηεηα απηή δελ είλαη αθξηβψο ε ίδηα 

ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ, θαηά ηεθκήξην, έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ Οκάδα 

Διέγρνπ. Δδψ απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη έλα κείγκα απφ ζπλήζεηο πξνθνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα: ζησπεξή ή κεγαιφθσλε αλάγλσζε θαη 

αξίζκεζε παξαγξάθσλ, επηζήκαλζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ, 

ησλ πξνζψπσλ, κεηαζρεκαηηζηηθέο αζθήζεηο ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ θαη ην 

ζπληαγκαηηθφ άμνλα θηι. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, εμ φζσλ θαίλεηαη, 

απνζθνπνχλ, πξσηίζησο, ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ζηελ επίιπζε ησλ γξαπηψλ 

αζθήζεσλ ηνπ βηβιίνπ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αζθήζεηο γξακκαηηθήο, θαη, 
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θαηά δεχηεξν ιφγν, ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Απνδεηθλχεηαη, επίζεο, φηη ε 

«κεηθηή» απηή πξνθνξηθή δξάζε, παξά ην γεγνλφο φηη ελζσκαηψλεη επηθνηλσληαθά 

φζν θαη θεηκελνθεληξηθά ζηνηρεία [θάηη πνπ παξαπέκπεη ζηε δεκηνπξγία δηαιφγσλ 

αλάινγα κε δνζκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ζην γξάςηκν επηζηνιήο ζην χθνο 

πνπ ππαγνξεχεη ην ζπγθείκελν (ν απνζηνιέαο, ν παξαιήπηεο, ν ζθνπφο ηεο 

επηζηνιήο), αληίζηνηρα], είλαη ζρεδφλ απνθνκκέλε απφ νπνηαδήπνηε «ζχγρξνλε» 

γξακκαηηθή επηδίσμε. Απηφ ζεκαίλεη φηη αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είηε κέλνπλ ζην επίπεδν ηεο ιέμεο είηε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο «θαηαξρήλ επηθνηλσληαθέο ή/θαη θεηκελνθεληξηθέο», απφ ηε 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δελ αληρλεχεηαη νπνηαδήπνηε «πξνδέζκεπζε ζχλδεζεο» ηεο 

δξάζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί κε ηε δξάζε πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ζε επίπεδν 

επηθνηλσλίαο θαη θεηκέλνπ. Καη’ επέθηαζε, θαη παξαθνινπζψληαο παξάιιεια ηελ 

«ηζηνξία» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξηγσλνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ηεο έξεπλαο, νη 

επηθνηλσληαθέο ή/θαη νη θεηκελνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ επηπέδνπ, 

θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ θαη φηη νινθιεξψλνληαη ρσξίο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα θαιχςνπλ ή λα επηιχζνπλ, κε ηνλ αλακελφκελα αλάινγν 

ηξφπν, πξνβιήκαηα γξακκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Τπάξρνπλ αθφκα θαη πεξηπηψζεηο 

ζαθψο θεηκελνθεληξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πξνθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ ε 

γξακκαηηθή ησλ ππφ επεμεξγαζία θεηκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαη ρξήζηκε 

(φπσο ε πεξίπησζε ηεο κεηαηξνπήο κχζνπ ζε είδεζε), πνπ ηειηθά ηίζεληαη εθηφο 

«ζρεδίνπ εξγαζίαο», ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ ν νπνίνο, πξνθαλψο, αλαιψλεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί παξαπάλσ.  

Γηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε επίπεδν γξαπηνύ ιόγνπ: Ίδηαο πνηφηεηαο κε ηηο 

πξνθνξηθέο είλαη θαη νη γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε. ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα 

θαηαγξάθεηαη, σο επαλαιακβαλφκελε, άξα ππαξθηή δξάζε, ε παξαγσγή θαη, 

αθξηβέζηεξα, ε δφκεζε ιφγνπ πνπ ηαμηλνκείηαη ζε δηάθνξα θεηκεληθά είδε, ηα νπνία 

δηδάζθνληαη κέζσ θεηκέλσλ πνπ, δπλεηηθά, δηαζέηνπλ πξφηππν νξγαλσηηθφ ζρήκα, ην 

νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα απνδφκεζε θαη αλαδφκεζε. Αλάκεζα ζε απηά 

δηαθξίλνληαη ν πνηεηηθφο ιφγνο (ν νπνίνο εμππεξεηείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο 

απνζηξφθνπ), ε αθεγεκαηηθή ηαμηδησηηθή πεξηγξαθή [φπνπ είλαη ιεηηνπξγηθά 

ρξήζηκε ε νξζνγξαθεκέλε ρξήζε θχξησλ νλνκάησλ (δεκφζησλ θηεξίσλ, ρψξσλ, 
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ρσξηψλ, πεξηνρψλ θηι.)], ην εηθνλνγξαθεκέλν ζεκαηηθφ ιεμηθφ γηα παηδηά (φπνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε αιθαβεηηθή ζεηξά/ θαηάηαμε ησλ ιέμεσλ, ελψ νη δηάθνξνη νξηζκνί 

ζπληζηνχλ απινχζηαηα πεξηγξαθηθά θείκελα) θηι. Γηαζηαπξψλνληαο κεηαμχ ηνπο ηηο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αληινχληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο ζπκκεηνρηθέο 

παξαηεξήζεηο, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δφκεζε θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ εμειίζζνληαη ζχκθσλα κε έλα πξαθηηθά 

επέιηθην αιιά ζεσξεηηθά ζηαζεξφ ζρεδηαζκφ, φπνπ θαη θαηέρνπλ ζεκαληηθφηαηε 

ζέζε. Γηα ην ιφγν απηφ νξγαλψλνληαη, αιιά θαη πξαγκαηνπνηνχληαη, ζε θαζεκεξηλή 

ζρεδφλ βάζε, ζην πιαίζην αληίζηνηρεο φζν θαη ξεηήο, ελλνείηαη, δηδαζθαιίαο. Ο 

ζρεδηαζκφο απηφο πεξηιακβάλεη θαη δεχηεξε θαη ηξίηε, αλ ρξεηαζηεί, γξαθή ελφο 

θεηκέλνπ [δεχηεξε θαη ηξίηε, δειαδή, «νκνεηδή» γξαπηή δξαζηεξηφηεηα (κεηά απφ 

απηή πνπ πξνεγείηαη)], κέρξη λα θαηαζηεί φζν γίλεηαη «πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ». Έηζη πηζηνπνηείηαη φηη αθνινπζείηαη έλαο θύθινο δξαζηεξηνηήησλ, 

φπνπ ην ηέινο κίαο γξαπηήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ θεηκεληθή 

επηθνηλσλία, ηζνδπλακεί κε ηελ έλαξμε κίαο λέαο, ε νπνία θηλείηαη νξγαλσκέλα ζην 

ίδην θάζκα επηδηψμεσλ θαη απνηειεζκάησλ. Πηζηνπνηείηαη αθφκα φηη, καδί θαη δίπια 

κε θαη από απηέο, αληίζηνηρα, είλαη θαη νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο γξαπηέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλ ζεσξεζνχλ σο θχξηεο νη δξαζηεξηφηεηεο δφκεζεο ιφγνπ θαη 

γξαπηήο παξαγσγήο θεηκέλσλ. Οη «ζπκπιεξσκαηηθέο γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο», 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, αλαιακβάλνπλ ην έξγν 

ηεο δεκηνπξγηθήο άζθεζεο ή/θαη εκπέδσζεο, φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή νξζνγξαθία θαη ηε ζχλνςε ελφο ζπλδπαζκνχ δεισηηθήο-

δηαδηθαζηηθήο γλψζεο ε νπνία έρεη, ζην κεηαμχ, πξνθχςεη, κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπο. Γηα ηελ 

νξζνγξαθία, επηζεκαίλνληαη γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ «απαηηνχλ» ηελ επίιπζε, 

γηα παξάδεηγκα, ελφο ζηαπξνιέμνπ θαη πνηθίιεο «γισζζηθέο δνθηκαζίεο, ‘κε ζθνπφ’ 

πνπ ζπλδέεηαη κε ην ιεηηνπξγηθφ ‘πεξηερφκελν’ ησλ ζηφρσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εκέξαο» [φπσο: «θηηάμε ην νηθνγελεηαθφ ζνπ  δέληξν, κε ζθνπφ ηελ 

θεθαιαηνγξάθεζε ησλ θχξησλ νλνκάησλ (‘βαθηηζηηθψλ’)»]. Γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο «λέαο γλψζεο», ζεκεηψλεηαη ε ζπλεηαηξηθή εηνηκαζία γξαπηήο «ιίζηαο 

ειέγρνπ» ή/θαη γξαπηνχ «νδεγνχ γηα ηε γιψζζα» γηα ζπγθεθξηκέλν είδνο θεηκέλνπ, 

είηε πξηλ είηε κεηά απφ ηε δφκεζή ηνπ, κε αλάινγε, ελλνείηαη, ιεηηνπξγία θάζε θνξά. 

Οη γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 
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Πεηξακαηηθή Οκάδα παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίεο, απ’ 

φ,ηη κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί, ηνπιάρηζηνλ απφ ην βαζκφ ζπρλφηεηά ηνπο, δελ 

ήηαλ νχηε ηπραίεο αιιά νχηε θαη πεξηζηαζηαθέο. Οη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ θηλνχληαη πξνο ηξεηο θαηεπζχλζεηο, σο εμήο: γξαπηέο εξγαζίεο ζην 

βηβιίν, γξαπηέο εξγαζίεο ζε θπιιάδηα (παξφκνηνπ ηχπνπ κε ηηο γξαπηέο εξγαζίεο ηνπ 

βηβιίνπ) θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε βάζε ην «θείκελν 

ηεο εκέξαο» θαη, ζπαληφηεξα, γηαηί απνθαζίζηεθε εηδηθά ε ελαζρφιεζε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο ή ηχπν, φπσο δηαπηζηψζεθε φηη ζπλέβε κε ηελ 

επηζηνιή. Αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε θεηκελνπνίεζε ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδεηαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, θαη ν ίδηνο ν γξαπηφο ιφγνο κε φιεο ηηο 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ, ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ γίλεηαη, βαζηθά, ρσξίο 

ηδηαίηεξε πξνεξγαζία, σο κία «ππφζεζε ξνπηίλαο» ε νπνία είζηζηαη λα πεξηιακβάλεη 

ζχληνκε φζν θαη αζρνιίαζηε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο «έθζεζεο» πνπ πξφθεηηαη 

λα γξαθεί θαη απεπζείαο γξαθή ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη θαηαγξάθεθαλ δχν, 

ηνπιάρηζηνλ, πεξηπηψζεηο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ εληφο πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο 

θαη κία πεξίπησζε θεηκελνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο γξαπηήο παξαγσγήο. Αλ θαη 

ε ηειεπηαία πεξίπησζε ελέπιεμε «πξφηππα θείκελα-επηζηνιέο» επηθνηλσληαθά 

πιαηζησκέλα, πξηλ θαη θαηά ηελ παξαγσγή κίαο επηζηνιήο, ε πξνηππνπνίεζε δελ 

πξνρψξεζε ζε βάζνο, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγήζεη σο κία απιή παξέλζεζε ζην 

ζχλνιν ησλ γξαπηψλ δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία, σζηφζν, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

πξνζιάβεη δηαθνξεηηθέο φζν θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

εχξεκα φηη νη γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ κία επζεία πνξεία, έηζη ψζηε ε 

νινθιήξσζε κίαο «έθζεζεο» λα νινθιεξψλεη, κε ην ζπλήζε ηππηθφ ηξφπν, ηελ 

πνξεία απηή. Μεηαμχ δχν γξαπηψλ παξαγσγψλ, εμάιινπ, θαίλεηαη λα κεζνιαβεί έλα 

ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, αθνχ, εμ 

αληηθεηκέλνπ, κεηψλεη ηηο επθαηξίεο γηα νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο 

γξακκαηηθήο ηνπο. 
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Ρόινο δηδάζθνληα – «Πώο θαζνδεγεί»
27

: Η θαζνδήγεζε, απφ ηε δαζθάια ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πιαηζίσλ ζηήξημεο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ηελ πξνζθνξά πνηθίισλ βνεζεκάησλ ή ζηεξηγκάησλ πνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ππφ αμηνπνίεζε πεγέο πιεξνθνξηψλ, είλαη έθδειε ζε δηδαθηηθά ζηηγκηφηππα φπνπ: α) 

πξνζδηνξίδνληαη νη παξάκεηξνη κίαο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο ή/θαη νη ζπκβάζεηο 

ελφο «πξφηππνπ θεηκέλνπ», θαζψο θαη ηα ζπκθξαδφκελά ηνπ, β) επηζεκαίλεηαη ξεηά 

(ή επαλέξρεηαη γηα ζθνπνχο ιεηηνπξγηθήο-ζπζηεκηθήο αμηνπνίεζεο) ν ηξφπνο πνπ 

ζπγθεθξηκέλε γξακκαηηθή εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν θείκελν θαη γ) θαζνξίδνληαη ηα 

θξηηήξηα γηα αμηνιφγεζε θαη, ζπλεπψο, γηα αλαζεψξεζε ελφο θεηκέλνπ πνπ έρεη 

δνκεζεί. Γεληθά, ε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ «θεηκεληθψλ δεδνκέλσλ» θαηάδεημε φηη ε 

θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο θάιπςε, θπξίσο, πξνβιεκαηηθά πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απνδφκεζε θαη ηελ αλαδφκεζε ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ ζε δηάθνξεο «ζηηγκέο» ηεο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο θαη φρη κφλν ζηηο 

ζαθψο πξνβιέςηκεο. Οη ιχζεηο έλαληη ησλ πξνβιεκαηηθψλ απηψλ πεδίσλ θαίλεηαη φηη 

ζπληζηνχλ, παξάιιεια, θαη ηξφπνπο θαζνδήγεζεο, αλάινγα πξνζαξκνζκέλνπο κε 

ηελ εθάζηνηε δηδαζθαιία (θεηκέλνπ). Απηφ δειψλεηαη κέζα απφ ηηο θαη’ επαλάιεςε 

θαηαγεγξακκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο «νκάδαο» (κε ηε ζηελή θαη ηελ επξχηεξε έλλνηα 

ηνπ φξνπ) ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν ηεο δηδαζθαιίαο, γηα «ζρεκαηνπνίεζε 

(ραξηνγξάθεζε)» ησλ θεηκέλσλ, φζν γίλεηαη πην «επξεκαηηθά», αλάδεημε ηνπ ξφινπ 

ηεο γξακκαηηθήο ή ηεο «γιψζζαο» θάζε θεηκέλνπ, αιιά θαη ζπλεηδεηή ρξήζε ηεο 

απαξαίηεηεο γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο. Η «γιψζζα ηεο δηδαζθαιίαο» 

ηαπηίδεηαη κε ηε «γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ», γη’ απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη φπσο: 

αφξηζην άξζξν, αφξηζηε αλησλπκία, πξνηαθηηθά, ελσηηθφ, παχια θηι., σο κέξνο κίαο 

επξχηεξεο νξνινγίαο πνπ λνεκαηνδνηεί ηελ ηερληθφηεηα ησλ φξσλ απηψλ. 

εκεηψλνληαη, γηα παξάδεηγκα, εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Πνην γξακκαηηθφ ζηνηρείν 

βξίζθνπκε ζην κχζν, ζηε δηαθήκηζε θηι.» πνπ θαζνδεγνχλ ζε απαληήζεηο φπσο: 

«Αφξηζηα άξζξα θαη αφξηζηεο αλησλπκίεο [...], ‘Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ [...]’» θαη 

«[...] δπλαηέο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο [...], εδψ ππάξρεη ε δπλαηή πξνζσπηθή 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα «θαζνδήγεζε (εθ κέξνπο ηνπ 

δηδάζθνληα)» θαη «απηνλνκία (ηνπ δηδαζθνκέλνπ)» ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο δελ ελζσκαηψλεηαη, ζε 

πιήξε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, αθνχ αληηκεησπίδεηαη, ζην ηέινο ηεο φιεο κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο, 

σο δηαθξηηφ ζέκα πνπ ρξήδεη ηεο απαξαίηεηεο εηδηθήο έκθαζεο.  
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αλησλπκία ‘εζείο’...», αληίζηνηρα
28

. Η θαζνδήγεζε, πνπ ιακβάλεη ρψξα κάιινλ 

ζπζηεκαηηθά, πξνζθέξεηαη κε πνηθηιία ηξφπσλ: α) ζε θάζε «λέα» δηδαζθαιία 

θεηκέλνπ (π.ρ. «επηζηνιή γηα έθθξαζε επηζπκίαο»), β) ζηε δηδαζθαιία εληφο 

δηδαζθαιίαο (π.ρ. κχζνο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αθήγεζε θαληαζηηθήο ηζηνξίαο) θαη 

γ) ζηελ επαλαιεπηηθή δηδαζθαιία (π.ρ. ζπκβάζεηο δηαθήκηζεο, κε αθνξκή δηάθνξεο, 

δηαπιεθφκελεο κεηαμχ ηνπο, γισζζνδηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο). Επηπιένλ, δηαθξίλνληαη 

άκεζα ε ζπλέπεηα ζηελ πξνζθνξά ηεο θαζνδήγεζεο απηήο θαη ν ιφγνο πνπ 

πξνζθέξεηαη, γηα λα κπνξέζεη θάζε δξαζηεξηφηεηα, δειαδή, λα εμειηρζεί ηφζν σο 

δηαδηθαζία φζν θαη σο πξντφλ. Η αλάιπζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, ζε ζρέζε κε ηελ Οκάδα 

Ειέγρνπ, απνδεηθλχεη, επίζεο, ηελ χπαξμε θαζνδήγεζεο απφ ηε δαζθάια. Όια ηα 

δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα κία παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε, απφ ηελ νπνία 

απνπζηάδεη ε γισζζνινγηθή εμεηδίθεπζε θαη εθδειψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη «απνδεδεηγκέλα» νη αθφινπζνη: 

παξφηξπλζε θαη πξνηξνπέο γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, ζπκβνπιέο ζε αηνκηθφ θαη 
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Πξνρσξψληαο ζε κία εληζρπηηθή ηξηγσλνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, γχξσ 

απφ ην αλ ππήξμε ή φρη ρξήζε, επνκέλσο θαη αλάπηπμε «ηεο απαξαίηεηεο γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο 

κεηαγιψζζαο», αλαθέξεηαη παξελζεηηθά φηη ε ζεκαηηθή αλάιπζε πνπ, φπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, βαζίζηεθε ζε εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζε ζπλεληεχμεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

επηθπξψλεη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, γηα αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή θαη ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, απφ ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαηαγξάθνληαη απαληήζεηο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζε γλψζε, θαηαλφεζε θαη θαηάιιειε 

ρξήζε φξσλ ηφζν ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο φζν θαη ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

γξακκαηηθήο. Δείγκα απαληήζεωλ ελόο παηδηνύ: «(ην κάζεκα ηεο γιψζζαο κνπ καζαίλεη)... λα κηιψ 

ζηνπο κεγαιχηεξνχο κνπ κε πιεζπληηθφ επγελείαο», «(ζε ζρέζε κε άιιεο ζρνιηθέο ρξνληέο)... πξηλ δελ 

ήμεξα ηηο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο πσο ήηαλ ‘εγψ-εκείο’. Μφλν έιεγα φηη ην ‘εγψ-εκείο’ ήηαλ θάπνηεο 

κηθξέο ιεμνχιεο θαη πξηλ δελ ήμεξα πσο ‘ην’ είλαη άξζξν […]», «(ηψξα)... θάλσ απηνέιεγρν γηα ην ηη 

πξέπεη λα έρεη ην θείκελφ κνπ [...] ππήξρε κία πεξίπησζε πνπ [....] μέραζα ηηο παξαγξάθνπο» – Γείγκα 

απαληήζεσλ άιινπ παηδηνύ: «(θέηνο ην πξφγξακκα) [...] κε βνήζεζε φπνπ έγξαθε πξνζσπηθέο 

αλησλπκίεο, ελεξγεηηθά ξήκαηα, παζεηηθά ξήκαηα, αφξηζηεο αλησλπκίεο, δεηθηηθέο αλησλπκίεο», «έλα 

πξσί είπα ζηε κεηέξα κνπ φηη ζέισ γιπθφ θαη επεηδή ζχκσζα, ρξεζηκνπνίεζα […] εθθξάζεηο 

επηζπκίαο πνπ έιεγαλ: ‘Μακά, ζέισ ακέζσο ηψξα γιπθφ’[...] ρξεζηκνπνίεζα εθθξάζεηο επηζπκίαο γηα 

ηελ πεξίζηαζε», «(ην πξφγξακκα, επίζεο)... κε βνήζεζε λα γξάθσ κχζνπο, φηαλ […] έλα θχξην φλνκα 

έπξεπε λα ην γξάθσ κε θεθαιαίν, λα ρξεζηκνπνηψ ηελ απφζηξνθν, άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ηηο 

δηαθεκίζεηο, πσο κηα δηαθήκηζε πξέπεη λα έρεη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, φπσο ‘εγψ, εζχ, απηφο, εκείο, 

εζείο, απηνί’, έηζη γηα λα πείζεη ηνπο αλαγλψζηεο λα αγνξάζνπλ απηφ ην πξάγκα, λα γξάθσ πάλσ ζε 

επηζηνιφραξηα [...]». Γηα παξφκνηεο εξσηήζεηο πξνο ηα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηαγξάθνληαη, 

σο επί ην πιείζηνλ, κνλνιεθηηθέο, ηειεγξαθηθνχ ή γεληθνχ ηχπνπ απαληήζεηο, ρσξίο ζεκαληηθέο, 

ελδείμεηο αλάπηπμεο γξακκαηηθήο ή/θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο. Γείγκα απαληήζεσλ ελόο παηδηνύ: «ε 

δαζθάια καο γξάθεη κεξηθέο ιέμεηο ζηνλ πίλαθα θαη ηηο βάδνπκε κέζα ζην ‘θέθηνκαη θαη γξάθσ’» – 

Γείγκα απαληήζεσλ άιινπ παηδηνύ: «γξάθνπκε ην ‘θέθηνκαη θαη γξάθσ’, χζηεξα ρξσκαηίδνπκε 

ζρέδην θαη βάδνπκε(λ) ηα (ηα ζρέδηα) ζηνλ πίλαθα», «γξάθσ σξαίεο ιεμνχιεο, γξάθσ σξαίεο [...] 

γξάθσ σξαία ‘θέθηνκαη θαη γξάθσ’, ρξσκαηίδσ σξαία ζρέδηα». 
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νκαδηθφ επίπεδν γηα ηελ εθηέιεζε νδεγηψλ πνπ δίλνληαη θαη απνζθνπνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ή/θαη ζηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θεηκέλνπ/ησλ θπιιαδίσλ, 

ζεκεηψζεηο ζηνλ πίλαθα αλαθνξηθά κε έλα γξακκαηηθφ θαηλφκελν (π.ρ. αλαθνξηθά κε 

ηελ νξζνγξαθία ησλ ξεκάησλ ζε «–ψλσ»), έλλνηεο ή ιέμεηο-θιεηδηά» γηα ηελ 

αλάπηπμε κίαο «έθζεζεο» ζην πιαίζην ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Ιδηαίηεξα 

αηζζεηφ είλαη ην «παξαδνζηαθφ παηδαγσγηθφ ηέρλαζκα» φπνπ δνκείηαη έλα είδνο 

ειεγρφκελνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηδαζθαιία, κέζσ ζεκείσλ 

πνπ έρνπλ δηδαθηηθή «γξακκαηηθή αμία», κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε πξνο ην 

δεηνχκελν. Υαξαθηεξηζηηθή, θαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο δεζπφδνπζαο απηήο κνξθήο 

θαζνδήγεζεο, είλαη ε «αλαηνκία» ηνπ δηαιφγνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα κε ζθνπφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε αιθαβεηηθή ζεηξά/θαηάηαμε 

ιέμεσλ. Αλ θαη ν δηάινγνο απηφο δηεμάγεηαη κε βάζε έλα ζρεηηθά θαηάιιειν 

επηθνηλσληαθφ-θεηκεληθφ πιαίζην, ην νπνίν πξνζθέξεηαη γηα δηεξεχλεζε ηφζν ηεο 

πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο φζν θαη ηνπ θεηκέλνπ, κε αλάινγεο «βνήζεηεο ή ζηξαηεγηθέο 

θαζνδήγεζεο», φπσο είλαη νη επηθνηλσληαθέο παξάκεηξνη, νη θεηκεληθέο ζπκβάζεηο, ε 

ηαμηλφκεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλνκία, βάζεη πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

θηι., επηιέγεηαη κία ζηξαηεγηθή ε νπνία θαζνδεγεί ζηηο δηδαθηηθέο εκθάζεηο, ρσξίο 

λα δηέξρεηαη δηακέζνπ ηνπο, ρσξίο, δειαδή λα εκβαζχλεη πεξαηηέξσ ζε απηέο. Απφ 

ηέηνηεο κνξθέο θαζνδήγεζεο πξνθχπηεη, ζπλήζσο, απξνβιεκάηηζηε ή έηνηκε γλψζε 

κε φιεο ηηο πηζαλέο αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα ηε ραξαθηεξίδνπλ (φπσο: γεληθή θαη 

δηαηζζεηηθή αληί ζαθήο θαη ξεηή πξνζέγγηζε γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηαηηθή αληί 

δπλακηθή αμηνπνίεζε ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ, φξσλ, θαλφλσλ θηι.). Επηπξφζζεηα, 

απφ ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα πιεξνθνξηψλ απνξξέεη φηη ζηελ Οκάδα 

Ειέγρνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο κεηαγιψζζαο (νξνινγίαο) ηνπ ζρνιηθνχ 

γισζζηθνχ εγρεηξηδίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη παξέρεηαη έλα βνήζεκα/ζηήξηγκα ρσξίο 

ηδηαίηεξε δπλακηθή, αθελφο γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν, ηνπιάρηζηνλ, βηβιίν (αιιά θαη ζε 

φια ζρεδφλ ηα βηβιία ηεο ζεηξάο «Η Γιψζζα κνπ») ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηνη 

γξακκαηηθνί φξνη, νη νπνίνη, αθεηέξνπ, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παξαδνζηαθή νξνινγία 

ηεο γξακκαηηθήο, κε ηελ έλλνηα φηη δε γίλεηαη δηαζχλδεζή ηνπο, ζε βάζνο, κε ηα 

θείκελα πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο θαη ηα ζπκθξαδφκελά ηνπο. Η αλάιπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, δειαδή, δειψλεη φηη ε γξακκαηηθή κεηαγιψζζα (νξνινγία) 

αλαθέξεηαη (απφ ηε δαζθάια), ρσξίο, σζηφζν, λα δηδάζθεηαη, βάζεη κίαο πάγηαο 

ηαθηηθήο ε νπνία εζηηάδεη, θπξίσο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ κίαο, γηα 
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παξάδεηγκα, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο εξγαζίαο (π.ρ. «ζπκπιήξσζε κε ιέμεηο-

νπζηαζηηθά πνπ δείρλνπλ ην ‘πνηνο’ ή κε ιέμεηο-ξήκαηα, πνπ θαλεξψλνπλ ‘ηη 

θάλεη’»), αιιά ππνβαζκίδεη, ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ, κε απηά, 

γξακκαηηθψλ δνκψλ [π.ρ. νπζηαζηηθφ (= ππνθείκελν) – νλνκαηηθφ ζχλνιν – ξήκα – 

ξεκαηηθφ ζχλνιν (ή/θαη αληηθείκελν, θαηεγνξνχκελν)] ζηελ θεηκεληθή επηθνηλσλία 

(φηη π.ρ. ηα ξεκαηηθά θαη ηα νλνκαηηθά ζχλνια εμππεξεηνχλ έλα πιεξνθνξηαθφ ή 

ελεκεξσηηθφ θείκελν, φπνπ ν αλαγλψζηεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηα γεγνλφηα, 

πνηνη/ηη ηα πξνθάιεζε θηι.). εκεηψλεηαη φηη ππήξμαλ δηδαθηηθέο ζηηγκέο, φπσο θαη ε 

παξαπάλσ (ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζπληζηά κία ηέηνηα δηδαθηηθή ζηηγκή), φπνπ 

ε θαζνδήγεζε εμαθνινχζεζε λα είλαη ε ίδηα κε ηηο δηδαθηηθέο ζηηγκέο πνπ δελ 

επέηξεπαλ, φλησο, αλνίγκαηα απηήο ηεο κνξθήο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο απφ ηελ 

θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή κεηαγιψζζα (νξνινγία), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ, απνπζίαδε ε επηκνλή γηα γλψζε ή 

ρξήζε ηεο, έζησ κε ηνλ ηξφπν ή ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ή όπνπ, αληίζηνηρα, 

πξνζθέξζεθε σο βνήζεκα/ζηήξηγκα. 

Ρόινο δηδάζθνληα – «Πόζν θαζνδεγεί»: Σν ζέκα «ξφινο δηδάζθνληα – 

πνηφηεηα θαζνδήγεζεο» πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην παξφλ 

ζέκα «ξφινο δηδάζθνληα – βαζκφο θαζνδήγεζεο», αθνχ έρνπλ θνηλά ελλνηνινγηθά 

δίθηπα, φπσο είλαη ην πφζν έληνλε ήηαλ ε θαζνδήγεζε, κε ηνλ ηξφπν, βέβαηα, πνπ 

έιαβε ρψξα. Αλαθαιχπηνληαο, κέζα απφ ηε ζχγθιηζε ησλ κεζφδσλ πνπ θαιχπηνπλ 

ην πνηνηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο, φηη θαη ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ζηελ Οκάδα 

Διέγρνπ ε θαζνδήγεζε εθηηκήζεθε, νξηζκέλεο θνξέο, απφ αξθεηά κέρξη πνιχ έληνλε, 

ην ελδηαθέξνλ ακέζσο επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ «ζηηγκψλ» φπνπ 

παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη απηφ, αλά πεξίπησζε. ρεηηθά κε ηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα, έληνλε θαζνδήγεζε ππάξρεη φηαλ αλαθχνληαη γισζζνδηδαθηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ελφο γξακκαηηθνχ ζηνηρείνπ «εληφο επηθνηλσλίαο ή 

θεηκέλνπ (θαη αληίζηξνθα)». Δλδεηθηηθφο είλαη ν βαζκφο θαζνδήγεζεο πνπ 

πξνζθέξζεθε θαηά ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ ζπιιαβηζκνχ ζε έλα κνπζηθφ θείκελν, 

θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ έκκεζεο έθθξαζεο επηζπκίαο, ππφ 

δεδνκέλεο ζπλζήθεο, πνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ φλησο κεγάινο, έδηλε ζηε 

δαζθάια έλαλ πξφηππν ξφιν «γηα λα αλνίμεη ην δξφκν» θαη φρη γηα λα «θιείζεη ηα 
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αλνίγκαηα πνπ επηδίσθε λα δεκηνπξγήζεη». Γηαθξηβψζεθε, έηζη, πσο ε δαζθάια, 

ελεξγψληαο σο πξφηππν, γίλεηαη κέξνο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ή θεηκεληθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ζπκβάιιεη ππνδεηγκαηηθά ζηελ επίιπζή ηνπ, ζπιιαβίδνληαο ε ίδηα 

ηηο ιέμεηο ζηίρσλ ζην κνπζηθφ πεληάγξακκν ή εθθξάδνληαο έκκεζα δηθέο ηεο 

επηζπκίεο, αλακέλνληαο φηη ζα «αθνινπζήζνπλ θαη νη άιινη». Σν ζέκα ηνπ βαζκνχ 

θαζνδήγεζεο, φκσο, κπνξεί λα ηεζεί θαη ππφ κία επξχηεξε νπηηθή, ε νπνία εμεηάδεη  

θαηά πφζν είρε ηελ ίδηα έληαζε ζπλερψο ή αλ ππήξμαλ ηπρφλ απμνκεηψζεηο ζηελ 

έληαζή ηνπ, πνχ θαη γηαηί. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν βαζκφο θαζνδήγεζεο ήηαλ 

αλάινγνο ησλ αλαγθψλ είηε ηεο νκάδαο είηε ηνπ αηφκνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ «θάζεηε ηξηγσλνπνίεζε» ησλ κεζφδσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, θαη ε νπνία απνδεηθλχεη φηη ε θαζνδήγεζε, εθ κέξνπο 

ηεο δαζθάιαο, θζίλεη ζηαδηαθά. Έλα πνιχ δπλαηφ ηεθκήξην ηεο δηαπίζησζεο απηήο 

είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ πξψησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ δειψλνπλ πσο ν «νδεγφο γηα ηε 

γιψζζα» ήηαλ πξνηππνπνηεκέλνο (άξα ππήξρε απμεκέλνο βαζκφο θαζνδήγεζεο), ζηε 

ζπλέρεηα, θαη ελψ ηα «πξφηππα δηδαθηηθήο δξάζεο» παξακέλνπλ ηα ίδηα, ν «νδεγφο» 

εηνηκάδεηαη νκαδηθά ή/θαη αηνκηθά, ζην πιαίζην κίαο ζπλερψο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο
29

. Όζνλ αθνξά ηελ Οκάδα Διέγρνπ, ελδηαθέξνπλ θαη πάιη νη 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ζηηγκέο φπνπ παξαηεξείηαη λα είλαη εκθαλήο ε έληνλε 

θαζνδήγεζε, νη νπνίεο θαη αθνξνχλ ηελ «πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο θεηκέλσλ», ηελ 

παξνπζίαζε ή ηελ εκπέδσζε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, ην «γξάςηκν κε σξαία 

γξάκκαηα», βάζεη «ιεμηινγίνπ ή ηδεψλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ», ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ. Ζ θαζνδήγεζε δηελεξγείηαη είηε κέζσ ηνπ ειεγρφκελνπ 

δηαιφγνπ πνπ πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν ζέκα (βι. «Ρφινο δηδάζθνληα – Πψο 

θαζνδεγεί») είηε κέζσ «ππνβνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ», θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, κε έκθαζε ζην «ηη ιέεη ην θείκελν» θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν 

ζην «πψο ην ιέεη». Δπνκέλσο, ε θαζνδήγεζε απηή, παξά ην βαζκφ έληαζήο ηεο, 

κνηάδεη λα ηίζεηαη κνλνκεξψο ππέξ ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ θαη λα αγλνεί, ζε 

θάπνην ηνπιάρηζηνλ βαζκφ, ην ξφιν ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δνκψλ ζηελ 

                                                 
29

Βι., γηα πεξαηηέξσ κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε», Παξαξηήκαηα XIII θαη XIV, ηα νπνία 

επηβεβαηψλνπλ, ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ βαζκνχ θαζνδήγεζεο, έηζη ψζηε απφ «έληνλε» λα θαηαζηεί, 

εληέιεη, αλ θαη εθφζνλ, βέβαηα, απηφ ήηαλ «δηδαθηηθά λφκηκν θαη έληηκν», ζε θζίλνπζα. Γηεπθξηλίδεηαη 

πσο ε θζίλνπζα θαζνδήγεζε δελ αληηηίζεηαη ζηε ξεηή γξακκαηηθή δηδαζθαιία, αθνχ ππνζηεξίδεη, κε 

παηδαγσγηθά απνδεθηνχο φζν θαη επηζπκεηνχο ηξφπνπο, ην γισζζνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο.  
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θαηαζθεπή ησλ λνεκάησλ ηνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, επίζεο, 

θαλεξψλεη πσο ν βαζκφο ηεο θαζνδήγεζεο παξακέλεη ην ίδην έληνλνο απφ ηελ αξρή 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο. Όζνλ δε 

αθνξά ηελ πξνηππνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, σο πιαίζην ζηήξημεο θαη, θαη’ επέθηαζε, 

θαζνδήγεζεο, απηή πεξηνξίδεηαη ζε ιεθηηθή αλαθνξά ή επίδεημε ζηνηρείσλ πνπ 

κπνξεί, εθ πξψηεο φςεσο, λα απινπνηήζνπλ έλα γισζζηθφ-επηθνηλσληαθφ ή/θαη 

γισζζηθφ-θεηκεληθφ πξφβιεκα θαη λα ιχζνπλ απνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο γξαπηέο 

αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ θπιιαδίσλ.  

Ρόινο δηδαζθνκέλνπ – «Πώο απηνλνκείηαη»: Ζ πνηφηεηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ζπλαξηάηαη, αλακελφκελα, κε ηελ πνηφηεηα ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ 

δηδάζθνληα. ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, φπνπ ηεθκεξησκέλα ιακβάλεη ρψξα ε 

θζίλνπζα θαζνδήγεζε, ζπκπεξαίλεηαη άκεζα φηη ν δηδαζθφκελνο απηνλνκείηαη 

ζηαδηαθά, δερφκελνο ηα θαηάιιεια βνεζήκαηα/ζηεξίγκαηα απφ ηε δαζθάια. 

Αθνινπζψληαο ηε ζεηξά ηεθκεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκάδα απηή, δηαθξίλεη θαλείο 

ηε ιεηηνπξγία ηεο δαζθάιαο σο πξνηχπνπ, ηε ρξήζε πξφηππσλ θεηκέλσλ γηα ζθνπνχο 

απνδφκεζεο, ραξηνγξάθεζεο ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο θαη αλαδφκεζήο ηνπο, ηε 

δεκηνπξγία εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ 

θεηκέλνπ, φπσο επίζεο εληχπσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ππνβνεζείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

θεηκέλσλ πνπ δνκνχληαη, κε ηελ πξνβνιή «μεθάζαξσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ». 

ηελ αλαδήηεζε, έηζη, ηνπ κνληέινπ «ζηαδηαθήο απηνλφκεζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ» (ν 

φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε παξαιιειηζκφ κε ηνλ φξν «θζίλνπζα θαζνδήγεζε εθ 

κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα»), ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο: α) 

ξεηήο δηδαζθαιίαο απφ ηε δαζθάια θαη β) ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλεο δηεπίδξαζεο 

ζηελ νκάδα ζπκβάιιεη ζηελ απηνξχζκηζε ηεο δξάζεο ηνπ καζεηή. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζπκβάιιεη ζηελ απηνξχζκηζε ηεο δεισηηθήο θαη ηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο (θαη 

αληίζηξνθα) γχξσ απφ ηε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία 

δηέξρεηαη κέζα απφ ηε γξακκαηηθή ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο θαη, φπσο θάλεθε, ηεο 

παξαγξάθνπ. Σν κνληέιν απηφ, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ επξχηεξνπ 

επηθνηλσληαθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο (ηεο γξακκαηηθήο), είλαη 

άκεζα «νξαηφ» ηφζν ζηηο δειψζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ φζν θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ. Δζηηάδνληαο ζε έλα απφ ηα ελλνηνινγηθά δίθηπα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ κεζφδνπο, θαηαγξάθεηαη, ελ ζπληνκία, ε αθφινπζε 
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ελδεηθηηθή ζρέζε «θαζνδήγεζεο» θαη «απηνλνκίαο»: α) γεληθή θαζνδήγεζε γηα 

δφκεζε ελφο ηαμηδησηηθνχ θεηκέλνπ (κε θχξηα νλφκαηα), κέζσ αληίζηνηρνπ πξνηχπνπ 

ην νπνίν απνδνκείηαη (απφ δαζθάια ή ζπλεηαηξηθά) = απηνλνκία θαηά ηε δηαδηθαζία 

δφκεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, β) εηδηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ επίηεπμε 

ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δνκείηαη, ε νπνία δηαγλψλεηαη φηη απνηειεί πξνβιεκαηηθφ 

πεδίν = απηνλνκία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ απνθπγή επαλάιεςεο ησλ ίδησλ ιέμεσλ 

(ή θξάζεσλ), βάζεη ησλ ξεηψλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη (απφ ηε δαζθάια ή ηνπο 

ινηπνχο «εηαίξνπο») θαη γ) εηδηθή θαζνδήγεζε γηα αλάπηπμε ησλ παξαγξάθσλ 

(ζεκαηηθή πξφηαζε, ιεπηνκέξεηεο, θαηαθιείδα), κε ηε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δνκψλ 

ηεο (δηεπηδξαζηηθά, ζηελ νκάδα) = απηνλνκία πνπ εζηηάδεη ζηε γισζζηθά θαη 

λνεκαηηθά απνηειεζκαηηθή παξαγξαθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ δνκείηαη. 

Νννπκέλνπ φηη ε παξαπάλσ ζρέζε (ή, αθξηβέζηεξα, ην παξαπάλσ ζχκπιεγκα 

ζρέζεσλ) θαηαγξάθεηαη πξνο ην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο θαη ιεηηνπξγεί 

απξφζθνπηα, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη πξνυπήξμε, νξγαλψζεθε θαη εδξαηψζεθε ζην 

επίπεδν πνηφηεηαο ηεο θαζνδήγεζεο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζπλεγνξνχλ θαη άιια ελλνηνινγηθά δίθηπα ηα νπνία εληνπίδνληαη 

ζε πξνγελέζηεξνπο ρξφλνπο, δειψλνληαο, γηα παξάδεηγκα, απηνλνκία γηα: α) ηνλ 

θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ δφκεζεο ή/θαη αμηνιφγεζεο θεηκέλνπ, β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δηαθξηηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θεηκέλνπ, γ) ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηεο γξακκαηηθήο 

ζε έλα θείκελν, δ) ηελ θξηηηθή αλάιπζε έθαζηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο ή ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ θεηκέλνπ θ.ν.θ. Καζψο ηα ζπγθεθξηκέλα ελλνηνινγηθά δίθηπα 

ζπζηνηρίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο (ζε φ,ηη αθνξά, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ Πεηξακαηηθή 

Οκάδα), κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε απηνλνκία ησλ δηδαζθνκέλσλ δελ ήηαλ κία 

απιή απνδέζκεπζε απφ ηελ «ηζρχ» πνπ ν θάζε δηδάζθσλ δηαζέηεη νχηε εθδήισζε 

κίαο θπζηθήο ζπκπεξηθνξάο κε απην-ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. Αληίζεηα, ήηαλ 

ην απνηέιεζκα κίαο κεζνδεπκέλεο ηξνπνπνίεζεο (πξνζαξκνγήο θαη 

αλαπξνζαξκνγήο) ηεο γισζζνδηδαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δαζθάιαο, αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο, ην νπνίν επηδηψρζεθε κέζα απφ παξάιιειεο 

δξάζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηδαζθαιία. Οη δξάζεηο απηέο ζπλέβαιαλ ζην 

λα κπνξεί ν δηδαζθφκελνο λα απηνξπζκίδεη ηε δηθή ηνπ γισζζνδηδαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ηξφπνπο πνπ λα είλαη, παξάιιεια, θαη παηδαγσγηθά θαηνρπξσκέλνη. 

Γηα λα ζπδεηεζεί ε πνηφηεηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζηελ Οκάδα Διέγρνπ, 

αθνινπζήζεθε ε ίδηα κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα. 
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Δπηζεκάλζεθαλ, δειαδή, ζρεηηθά ελλνηνινγηθά δίθηπα θαη ηπρφλ ζπζηνηρίεο ηνπο, 

έηζη ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ην «πψο απηνλνκείηαη ν δηδαζθφκελνο» ζηελ πεξίπησζε 

απηή, αιιά θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο άιιεο νκάδαο. Ζ ζρέζε 

θαζνδήγεζεο δηδάζθνληνο θαη απηνλνκίαο δηδαζθνκέλνπ θηλείηαη θαη πάιη, ζε κία 

παηδαγσγηθή βάζε, ε νπνία επηηξέπεη ζηε δαζθάια λα έρεη έλα γεληθφ ζπληνληζηηθφ 

ξφιν θαη ζην καζεηή λα ελεξγνπνηείηαη είηε ζηελ νκάδα είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν, γηα 

λα αλαζηνραζηεί, λα αληαιιάμεη απφςεηο θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο άιινπο (θπξίσο 

ζηε δπάδα), λα πξνβεί ζε αλαθνηλψζεηο ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηεο ηάμεο θ.ν.θ. Ζ 

γισζζνδηδαθηηθή δηάζηαζε ηεο ζρέζεο απηήο εληνπίδεηαη εθεί φπνπ ν δηδαζθφκελνο 

πξέπεη λα αλαθαιέζεη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηελ νξζνγξαθία ή ηε γξακκαηηθή ή ηε 

κεηαγιψζζα ελφο γισζζηθνχ ζηνηρείνπ. Δπίζεο, εθεί φπνπ ν δηδαζθφκελνο θαιείηαη 

λα ιχζεη γισζζηθέο αζθήζεηο ή/θαη λα δνκήζεη γξαπηφ ιφγν (ν νπνίνο ιφγνο, φπσο 

έρεη παξαηεξεζεί ήδε, είλαη ζπλήζσο, επηθνηλσληαθά πιαηζησκέλνο), νπφηε 

παξνπζηάδεηαη απηνλνκεκέλνο, θαη ππνζηεξηδφκελνο απφ ηελ παξνπζία ηεο 

δαζθάιαο πνπ, πεξηθεξφκελε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, παξεκβαίλεη, αλ θαη εθφζνλ 

ρξεηαζηεί. Ζ πνηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ απηνλνκία ηνπ δηδαζθνκέλνπ είλαη, 

βέβαηα, ζεκαληηθή γηα ηε δηδαζθαιία, αιιά θαίλεηαη πσο είλαη κάιινλ ηππηθή, φζνλ 

αθνξά ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, αθνχ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ε φιε ελεξγφο 

δξάζε ηνπ εζηηάδεηαη, πξσηίζησο, ζην πξντόλ ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαπηψλ παξαγσγψλ, επηθαιχπηνληαο θξίζηκα 

δηαδηθαζηηθά ζεκεία, φπσο είλαη ε επηθνηλσληαθή θαηαιιειφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ε 

ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην είδνο θεηκέλνπ φπνπ ηαμηλνκείηαη, ε ιεμηθνγξακκαηηθή ηνπ 

θ.ά. Ζ αλίρλεπζε ηέηνησλ ζεκείσλ είλαη κελ εκθαλήο (ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

δηδαζθαιία ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ε ζχληαμε επηζηνιήο πξνο ζπγθεθξηκέλν 

απνδέθηε κε θαζνξηζκέλν επηθνηλσληαθφ ζηφρν) αιιά φρη επαξθήο. Σν γεγνλφο φηη ν 

δηδαζθφκελνο απηνλνκείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ρσξίο ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία, 

κεηψλεη ηηο πξννπηηθέο εδξαίσζεο θαη πεξαηηέξσ εμέιημεο ηεο απηνξπζκηδφκελεο 

δξάζεο ηνπ ζηα θείκελα θαη κε ηα θείκελα.  

Ρόινο δηδαζθνκέλνπ – «Πόζν απηνλνκείηαη»: Όπσο θαη ε πνηφηεηα, έηζη θαη ε 

«πνζφηεηα», ν βαζκφο ηεο απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζπλαξηάηαη, αλακελφκελα, 

κε ην βαζκφ ηεο θαζνδήγεζεο εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα. Οη κέζνδνη πνπ 

επηιέρζεθαλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ν δηδαζθφκελνο ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, θαη’ 
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αλαινγία πξνο ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε, παξνπζίαζε κία «αχμνπζα απηνλνκία», 

επηηπγράλνληαο, ηαπηφρξνλα, λα ππάξρεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζην «πώο» πνπ 

απνηέιεζε αληηθείκελν ζεκαηηθήο αλάιπζεο πξνεγνπκέλσο. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

πξνιεγφκελα, επνκέλσο, θαη λννπκέλνπ φηη φλησο ππάξρεη ε θαηάιιειε 

παηδαγσγηθν-γισζζνινγηθή ζηήξημε, ν καζεηήο απηνλνκείηαη ζηαδηαθά, ζε βαζκφ 

πνπ λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηη κπνξεί λα επηηχρεη, αμηνπνηψληαο ηε γξακκαηηθή 

ζε φια ηα επίπεδά ηεο. Ζ πνξεία απηνλφκεζήο ηνπ πεξηιακβάλεη εληνλφηεξε 

θαζνδήγεζε απφ ην δηδάζθνληα ζηελ αξρή θαη εληνλφηεξε απηνλνκία ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ζην ηέινο είηε θάζε δηδαθηηθνχ θχθινπ είηε ζην ζχλνιν ησλ 

δηδαζθαιηψλ. Αλαιχνληαο, γηα παξάδεηγκα, έθαζην δηδαθηηθφ θχθιν (δηδαζθαιία) 

παξαηεξείηαη φηη ν καζεηήο ιακβάλεη ζηαδηαθά ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

θεηκεληθή επηθνηλσλία, ηηο νπνίεο εθαξκφδεη, αλάινγα, ζηα δηθά «ηνπ» θείκελα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ θχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ 

έθθξαζε επηζπκηψλ, ν βαζκφο απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη 

ρξεηάζηεθε έληνλε θαζνδήγεζε γηα λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ε γισζζηθή δνκή θαη ε 

γισζζηθή ρξήζε έθθξαζεο επηζπκηψλ κε έκκεζν, θπξίσο, ηξφπν. ηε ζπλέρεηα, φκσο, 

ν βαζκφο απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ απμήζεθε, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε 

λα εκπιαθεί κε θπζηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ή/θαη λα 

ζπληάμεη επηζηνιέο, εθθξάδνληαο επηζπκία/εο κε ηνλ θαηάιιειν, αλά πεξίζηαζε, 

ηξφπν. Ζ ίδηα δηαπίζησζε πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηδαζθαιηψλ, απ’ φπνπ ηεθκαίξεηαη ε απμεηηθή ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην βαζκφ 

απηνλφκεζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ ν νπνίνο, επηηπγράλεη λα εκπιαθεί ελεξγά ζε φ,ηη 

αξρηθά απνηεινχζε αληηθείκελν θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, εληχπσλ αλαθνξάο, δηαβαζκηζκέλσλ θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο, 

θαζψο, επίζεο ε ρξήζε γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο. Βάζεη ησλ ινηπψλ 

ζπκθξαδνκέλσλ, ηεο αλάιπζεο, δειαδή, ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ήδε, ν 

βαζκφο απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθφκελνπ αλαθνξηθά κε ηελ Οκάδα Διέγρνπ είλαη, 

επίζεο, ζπλαθήο κε ην βαζκφ θαζνδήγεζεο εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα. Πξφθεηηαη, 

ινηπφλ, γηα έλα ζρεδφλ αδηαθνξνπνίεην βαζκφ πνπ, ζε αληίζεζε κε ηε ζεκαηηθή ηεο 

θαζνδήγεζεο, φπνπ εθεί απνδείρζεθε φηη ήηαλ «ζηαζεξά έληνλνο», ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηηθή θαηαγξάθεηαη σο «ζηαζεξά άηνλνο». πλεληεχμεηο θαη ζπκκεηνρηθέο 

παξαηεξήζεηο πνπ «κηινχλ» γηα ηηο δηδαζθαιίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, 

ζπγθιίλνπλ ζην φηη ν καζεηήο απηνλνκείηαη εκθαλψο σο πξνο ηηο αλακελφκελεο 
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πξνβιεκαηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα κάζεκα, π.ρ. σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν 

επίιπζεο ή νινθιήξσζεο κίαο πξνθνξηθήο ή/θαη γξαπηήο άζθεζεο ή εξγαζίαο, 

αληίζηνηρα. Παξά, φκσο, ηελ παξαηεξνχκελε έληαμε επηθνηλσληαθψλ-

θεηκελνθεληξηθψλ ζηνηρείσλ ζην γισζζηθφ κάζεκα, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα απηά. Αλ κειεηήζεη θαλείο ηα θεηκεληθά 

δεδνκέλα απφ ζπλέληεπμε 1 – ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 1 – ζπλέληεπμε 1΄ θαη ηα 

θεηκεληθά δεδνκέλα απφ ζπλέληεπμε 7 – ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 7 – ζπλέληεπμε 7΄ 

(αξρή θαη ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ηνπο), κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη δελ 

ππάξρεη θακία πνζνηηθή δηαθνξά, αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (φπσο δελ 

ππάξρεη νχηε νπνηαδήπνηε πνηνηηθή δηαθνξά) κεηαμχ ηνπο. Όπσο ζηελ αξρή ν 

δηδαζθφκελνο αληηδξά, αθνχ πξψηα ιάβεη ηηο ζπλήζεηο νδεγίεο απφ ηε δαζθάια γηα 

ην ηη ζα θάλεη ζην «ακέζσο επφκελν βήκα ηνπ», έηζη θαη ζην ηέινο. Σν ίδην αθξηβψο 

ηζρχεη θαη γηα ηηο δηδαζθαιίεο πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ αξρηθήο θαη ηειηθήο 

δηδαζθαιίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε απηνλφκεζε απνδεηθλχεηαη κία επαλαιακβαλφκελε 

δηαδηθαζία πνπ θαηαιήγεη θάζε θνξά ζηνλ ίδην βαζκφ απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ, 

φπσο παξαδνζηαθά είζηζηαη ζε θάζε «απιή» δηδαθηηθή θαηάζηαζε.   

Αμηνιόγεζε – «Πώο γίλεηαη»: Ζ αμηνιφγεζε ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, φπσο 

εμάγεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, εληνπίδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο 

σο: α) εηεξναμηνιφγεζε ή αιιειναμηνιφγεζε, β) ζπιινγηθή αμηνιφγεζε θαη γ) 

απηναμηνιφγεζε. Με ηελ πξψηε ηεο κνξθή, γηα παξάδεηγκα, ε δαζθάια 

παξνπζηάδεηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην δηδαζθφκελν, ζηεξίδνληαο θαη θαζνδεγψληαο 

ηνλ λα θξίλεη θαηά πφζν έρεη επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Ζ ζηήξημε απηή, ε νπνία πξνηηκήζεθε λα ελζσκαησζεί ζηελ παξνχζα ζεκαηηθή 

αλάιπζε θαη φρη ζε απηή πνπ αθνξνχζε ηελ θαζνδήγεζε θαζαπηή (βι. ζρεηηθά 

Τπνζεκείσζε 27) είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζε φ,ηη αθνξά ηε δφκεζε ιφγνπ. Ζ 

δεχηεξε ή ε ηξίηε κνξθή αμηνιφγεζεο, κάιηζηα (ζπιινγηθή αμηνιφγεζε θαη 

απηναμηνιφγεζε, αληίζηνηρα), παξαηεξείηαη λα εθαξκφδνληαη δηαδνρηθά, κεηά απφ 

ηελ εηεξναμηνιφγεζε, ζην κέζν πεξίπνπ ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ελ ιφγσ θχθινπ δηδαζθαιίαο 

γίλεηαη αληαιιαγή θεηκέλσλ δηαθήκηζεο κίαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, αλάκεζα ζε  

δηδαζθφκελν θαη δηδαζθφκελν, γηα «ζρνιηαζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο ηεο 

γξαπηήο παξαγσγήο», θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ έρνπλ ζπλαπνθαζηζηεί «θξηηήξηα 
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αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο», δηαηππψλνληαη ζπιινγηθά «ζρφιηα γχξσ απφ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ αλ ην θείκελν πνπ αμηνινγείηαη ‘είλαη πεηπρεκέλν ή φρη θαη γηαηί’» 

(κε ηε ζπκκεηνρή δαζθάιαο θαη δηδαζθνκέλσλ) θαη αθνινπζεί απηναμηνιφγεζε. 

πζρεηίδνληαο κεηαμχ ηνπο ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη, γηα λα είλαη ζε ζέζε νη εκπιεθφκελνη ζηε δηδαζθαιία λα δηέξρνληαη 

κε άλεζε απφ ηε κία κνξθή αμηνιφγεζεο ζηελ άιιε, είραλ εμνηθεησζεί αξθεηά κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ρσξίο πξνβιήκαηα εθαξκνγή ηνπο. Οη 

ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηεο πνιπκνξθηθήο απηήο αμηνιφγεζεο, φπσο ε πεηξακαηηθή 

δηδαθηηθή πξάμε αθήλεη λα δηαθαλεί, πεξηιακβάλεη: α) πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο θεηκέλνπ, β) έιεγρν ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ηνπο, κε ηε ρξήζε πξφηππνπ 

θεηκέλνπ, ην νπνίν ζπκππθλψλεηαη ζε έληππα πνπ ζρεκαηνπνηνχλ (ραξηνγξαθνχλ) ηηο 

δηαθξηηέο γισζζηθέο θαη ζπγθεηκεληθέο ζπκβάζεηο ηνπο θαη γ) αλαζεψξεζε (π.ρ. 

«δεχηεξε γξαθή») ησλ δνκψλ θεηκέλνπ (ζε επίπεδν κηθξνδνκήο, καθξνδνκήο, 

ππεξδνκήο), γηα δφκεζε θεηκέλνπ πνπ λα θξίλεηαη σο «ηζνδχλακν ηνπ πξνηχπνπ». 

Έηζη, ε αμηνιφγεζε, εθηφο απφ πνιπκνξθηθή, είλαη, ηαπηφρξνλα, πνιπδηάζηαηε θαη 

πνιπεπίπεδε. Δμίζνπ ζεκαληηθή, εμάιινπ, είλαη ε δηαπίζησζε φηη ην πνηφλ απηφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηελ θαζηζηά «πξφβιεκα» πνπ αθνξά πξσηίζησο ην δηδαζθφκελν θαη φρη 

ην δηδάζθνληα. Ζ δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ 

επηδησθφκελε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, ελζσκάησζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ηξφπνπο ζαθνχο ελεκέξσζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ γηα ην πώο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε 

γξαπηήο παξαγσγήο, εηδηθά, θαη ηνπ φπνηνπ απνηειέζκαηνο γξαπηήο εξγαζίαο, 

γεληθφηεξα. εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε απηναμηνιφγεζε είλαη ε 

κνξθή αμηνιφγεζεο ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζπρλφηεξα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

εηεξναμηνιφγεζε θαη ε ζπιινγηθή αμηνιφγεζε ζπληζηνχλ κνξθέο αμηνιφγεζεο (θαη 

πιαίζηα ζηήξημεο) κέρξη ηελ (πιήξε) απηνλφκεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ, ν νπνίνο πιένλ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνβαίλεη ζε απηναμηνιφγεζε. ηελ Οκάδα Διέγρνπ ε αμηνιφγεζε 

γίλεηαη κέζσ ησλ επαλαιεπηηθψλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ γισζζηθνχ εγρεηξηδίνπ, 

έρεη, δειαδή, ηε κνξθή γξαπηήο δηαγλσζηηθήο εξγαζίαο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ-

αζθήζεσλ ηνπ βηβιίνπ, επνκέλσο θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο 

(παξαδνζηαθήο) γξακκαηηθήο θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, θαη νλνκάδεηαη 

«δηαγψληζκα» (γξαπηή εμέηαζε). Γηα λα κπνξέζεη ν δηδαζθφκελνο «λα γξάςεη θαιά 

ζην δηαγψληζκα» γίλεηαη ζρεηηθή, παξφκνηαο ζηνρνζεζίαο θαη πεξηερνκέλνπ, 

πξνεξγαζία, θπξίσο κε ηε ρξήζε θπιιαδίσλ. Ζ κνξθή απηή αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα 
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είλαη θαη ε κνλαδηθή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ζχλνιν ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ 

απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη φπνηεο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο απνπζηάδνπλ, παξά ην φηη ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ 

παξνχζεο ζηηο πεξηπηψζεηο παξαγσγήο ιφγνπ εληφο, εθ ησλ πξνηέξσλ, δνζκέλνπ 

επηθνηλσληαθνχ ή/θαη θεηκεληθνχ πιαζίνπ. Απ’ φ,ηη είλαη δπλαηφ λα εμαρζεί θαη λα 

αμηνπνηεζεί, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, ζηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο 

δίλεηαη κελ ε επθαηξία γηα «δηαθφξσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ γξαπηή εξγαζία», φκσο ε 

φιε πξνζπάζεηα δελ έρεη ζπλέρεηα, ηεξκαηίδεηαη επζχο κφιηο εμαρζεί «ην πξντφλ ηεο 

παξαγσγήο», νη αξρηθέο δνκέο ηνπ νπνίνπ, εμ φζσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί, είλαη θαη νη 

ηειηθέο. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί πψο φ,ηη θαηαγξάθεθε σο «επνπηεία» εθ 

κέξνπο ηεο δαζθάιαο απνηεινχζε θαη κία κνξθή έκκεζεο αμηνιφγεζεο, ζε ζρέζε κε 

ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηδαζθνκέλνπ θαη ησλ επαθφινπζψλ ηεο ηε δεδνκέλε 

δηδαθηηθή ζηηγκή πνπ απηφο αζρνιείηαη κε κία γξαπηή εξγαζία είηε αηνκηθά είηε ζηελ 

νκάδα.  

Αμηνιόγεζε – «Πόηε γίλεηαη»: Ζ αμηνιφγεζε ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα 

απνδεηθλχεηαη φηη γίλεηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο. Καηαγξάθνληαο ην 

ρξφλν πνπ αλαινγνχζε ζε ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο θαη, επνκέλσο, ζηελ εθαξκνγή 

νπνηαζδήπνηε απφ ηηο κνξθέο αμηνιφγεζεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηελ παξαπάλσ 

ζεκαηηθή αλάιπζε, πξνθχπηεη φηη απηή «παξέβαηλε» νξγαλσκέλα θαη ζθφπηκα ζηνπο 

θχθινπο δηδαζθαιίαο, «ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο». Σέηνηεο, γηα παξάδεηγκα, 

«παξεκβάζεηο» ζεκεηψζεθαλ: α) ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, π.ρ. αθνχ είρε 

νινθιεξσζεί, απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ε δφκεζε δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ, β) ζηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, γηα λα ειεγρζεί, κε επηθνηλσληαθά θαη θεηκελνινγηθά 

θξηηήξηα, ην απνηέιεζκα κίαο αλάινγεο πξνθνξηθήο εξγαζίαο ή γξαπηήο εξγαζίαο 

(δνθηκαζίαο), γεγνλφο πνπ ζπλέβαηλε ζε ηαθηηθή θαζεκεξηλή βάζε θαη γ) ζην ηέινο 

ηεο δηδαζθαιίαο, π.ρ. φηαλ νξηζκέλα παηδηά κεηέηξεςαλ κία πξνθνξηθή ζπδήηεζε ζε 

γξαπηφ ιφγν (κε ηε ρξήζε απνζηξφθνπ, «φπσο ζπκβαίλεη ζηε θπζηθή ζπλνκηιία»), 

γηα ζθνπνχο δεκνζίεπζεο. Ωο «παξεκβάζεηο αμηνιφγεζεο» ζα κπνξνχζαλ λα 

εθιεθζνχλ θαη νη ελέξγεηεο δαζθάιαο θαη καζεηψλ (πιήξσο ή κεξηθψο 

θαζνδεγεκέλεο ή απηφλνκεο), γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηε δηαηχπσζε θαη ηε δηαβάζκηζε 

ησλ θξηηεξίσλ γισζζν-ζπγθεηκεληθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ  αλαιακβάλνληαλ. 

Ζ ρξνληθή ηνπνζέηεζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζπλαξηήζεη ελφο εμειίμεη πξντ-φληνο θαη φρη 
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ελφο ζηαηηθνχ δέ-νληνο, θαζψο είλαη γεγνλφο ην νπνίν εμάγεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηε δεδνκέλε κεζνδνινγηθή ζχγθιηζε, επαιεζεχεη, ππφ ηε δηεπξπκέλε νπηηθή ηεο 

αλάιπζεο απηήο, φηη ππάξρεη επειημία ζηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ 

θάζεσλ ηεο δηδαζθαιίαο (ελ πξνθεηκέλσ, ηνπ/ησλ δηδαθηηθνχ/ψλ θχθινπ/σλ) κεηαμχ 

ηνπο. ηελ Οκάδα Διέγρνπ, ηψξα, ε «γξαπηή (επαλαιεπηηθή) εμέηαζε», σο ε θχξηα 

κνξθή αμηνιφγεζεο, παξνπζηάζηεθε κία θνξά ζηε δηάξθεηα κίαο ζεηξάο επηά (7) 

ζπλνιηθά δηδαζθαιηψλ, ε νπνία ζπληζηνχζε έλα «κία δηαδνρή καζεκάησλ γηα ηε 

γιψζζα», γη’ απηφ θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, πηζαλφηαηα, ζα αθνινπζνχζε, κία 

«επφκελε γξαπηή εμέηαζε επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα». Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε 

αμηνιφγεζε είλαη, θαηά παξάδνζε, πξνβιέςηκε, αθνχ ηφζν ν δηδάζθσλ φζν θαη ν 

δηδαζθφκελνο γλσξίδνπλ θαη αλακέλνπλ, εθ ησλ πξνηέξσλ ηη, πσο θαη πόηε ζα γίλεη. 

Δπνκέλσο, ν ρξφλνο αμηνιφγεζεο είλαη ζηαζεξφο θαη ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο κίαο 

ελφηεηαο νξηζκέλνπ αξηζκνχ δηδαζθαιηψλ. ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε, θαη κε 

ηελ αμηνιφγεζε λα έρεη ην πνηφλ πνπ πεξηγξάθεθε ζηε ζεκαηηθή αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε, ν ρξφλνο πνπ ηεο αλαινγεί ηνπνζεηείηαη πξνο ην ηέινο θάζε 

δηδαζθαιίαο, θπξίσο αλ ην ηέινο απηφ ζπκπίπηεη κε ηελ νινθιήξσζε γξαπηήο/ψλ 

εξγαζίαο/ψλ.  

Οινθιεξψλνληαο ηε ζεκαηηθή αλάιπζε ε νπνία θηλήζεθε ζην «κεζνδνινγηθφ 

ηξίγσλν»: ζπλέληεπμε κε δαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη δαζθάια Οκάδαο 

Διέγρνπ (πξηλ απφ θάζε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε) – ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη Οκάδα Διέγρνπ – ζπλέληεπμε κε δαζθάια Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαη δαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ (κεηά απφ θάζε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε), 

επαλαιακβάλεηαη φηη θχξηνο ζηφρνο ηεο πνιπκεζνδνινγηθήο απηήο πξνζέγγηζεο 

ππήξμε ε πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη, επνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

νξηζκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. Δίλαη ζεκαληηθφ, θαη 

πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί κε έκθαζε, φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ απηψλ, θαζεκία 

απφ ηηο νπνίεο επηβεβαίσλε ηα επξήκαηα ηεο άιιεο, δηεπξχλζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν 

κε ηε ζπκπεξίιεςε ζην πξσηνγελέο κεζνδνινγηθφ ηξίγσλν θαη επηπξφζζεησλ 

δεπηεξνγελψλ πεγψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ην εκεξνιφγην ηεο δαζθάιαο 

ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, θαζψο θαη πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο, γχξσ απφ ηηο 

δηδαζθαιίεο πνπ δηεμήρζεζαλ, ηεο δαζθάιαο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. Οη πιεξνθνξίεο 
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πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πεγέο απηέο, αλαιχζεθαλ επίζεο, θαη επηβεβαίσζαλ, 

εληζρχνληαο, παξάιιεια, ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ζην πιαίζην κίαο «ειεγρφκελεο 

απφ ηα ππνθείκελα εγθπξφηεηαο» (ησλ δχν, δειαδή, δαζθάισλ). Άιιεο, επίζεο, 

πεγέο δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ, ππφ ην πξίζκα πνπ γίλεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζρνιηαζκφο, λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηξηηνγελείο (φπσο είλαη ηα ρέδηα 

Δξγαζίαο ησλ δαζθάισλ, ηα δειηία ή θχιια εξγαζίαο ή δείγκαηα απφ ηηο εξγαζίεο 

παηδηψλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο, νη άηππεο θαη κε ζπλεληεχμεηο καδί ηνπο, νη 

απαληήζεηο ηνπο ζηελ αλνηθηή εξψηεζε πνπ πεξηιήθζεθε ζην εξσηεκαηνιφγηα γηα ηηο 

ζηάζεηο ηνπο έλαληη ηεο ζεηξάο δηδαζθαιηψλ, ζε θάζε νκάδα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη 

κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο θ.ά.), επαλαιακβάλνπλ, εληαζζφκελεο ζηε 

ινγηθή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο, ηελ ίδηα «ηζηνξία», βάζεη ηεο δηθήο ηνπο κεζνδνινγηθήο 

δπλακηθήο. Κάζε «ηζηνξία» επηθπξψλεη ηελ «επηζηεκνληθή ζπκβαηφηεηα» ηνπ 

πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ην επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε, αθελφο, θαη ηνλ «επηθαλεηαθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ εθζπγρξνληζκφ» ηεο αληίζηνηρεο δηδαζθαιίαο πνπ ραξαθηεξίδεη, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνο ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, ηελ 

παξερφκελε γισζζηθή αγσγή ζηνλ επξχηεξν «εθπαηδεπηηθφ καο ρψξν».  

 

 

 

 

 

 

 

4.14   Έλεγσορ εζυηεπικήρ εγκςπόηηηαρ ηηρ έπεςναρ και ζσεηικά ζςμπεπάζμαηα  

Η κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε πνπ επηρεηξήζεθε παξαπάλσ εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ειέγρνπ ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο, ζην βαζκφ πνπ ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία αλαιχζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 

ππνθεθάιαηα, αληαλαθινχλ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ, ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Όπσο δηαθάλεθε, ε δηαδηθαζία ηξηγσλνπνίεζεο ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, καδί κε άιιεο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο (φπσο είλαη ε δεκηνπξγία, θαη 

χπαξμε», κίαο κνξθήο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ε εκπινθή ζπλεξγαηψλ ηεο εξεπλήηξηαο 
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ζηηο δηάθνξεο θάζεηο θαη «αλάγθεο» ηεο έξεπλαο, π.ρ. ζηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ γξαπηνχ 

δνθηκίνπ, ζηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θ.ν.θ.) ήηαλ ηζρπξή 

αξθεηά, γηα λα εηζρσξήζεη ζηελ νπζία ηεο έξεπλαο, ζπγθξίλνληαο θαη ζπλδπάδνληαο 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζέκα πνπ αλαιχζεθε «απφ ην έλα ζεκείν ηνπ ηξηγψλνπ 

κέρξη ην άιιν». Η ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο κεζφδσλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ-δεδνκέλσλ απηψλ, (ζπλέληεπμε πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

– ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε – ζπλέληεπμε κεηά απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, 

αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ληνθνπκέλησλ, φπσο είλαη ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηεο 

δαζθάιαο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, νη πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ηεο δαζθάιαο ηεο 

Οκάδαο Ειέγρνπ, ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη ζπλεληεχμεηο πξνο θαη κε ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο, ηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη ηα δείγκαηα εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ) είρε 

επηβεβαησηηθφ ραξαθηήξα, επηβεβαίσλε, δειαδή, ηελ «αιήζεηα κίαο αξρηθήο, κίαο 

ελδηάκεζεο θαη κίαο ηειηθήο εξεπλεηηθήο πεηξακαηηθήο θαηάζηαζεο».  

Σα εηδηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ηξηγσλνπνίεζε απηή θαηαγξάθνληαη 

ακέζσο παξαθάησ, ζε κία ζθφπηκα δηαδνρηθή ζεηξά (ην ζπκπέξαζκα πνπ έπεηαη 

ζπλαξηάηαη κε ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα) θαη εληζρχνπλ, βάζεη ηεο ινγηθήο πνπ 

ηα δηέπεη, ηελ «απφθαζε γελίθεπζεο», ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο αιιά θαη εμσηεξηθήο 

εγθπξφηεηαο.  

 Καηαξρήλ, θαίλεηαη φηη νη δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ «εηζρψξεζαλ» θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζηηο δχν νκάδεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

ζηαζεξέο θαη φρη σο απεηιέο («threats»), θαηά ηεο εγθπξφηεηά ηεο. Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε ζε δχν ηζνδχλακα ηκήκαηα, απφ δχν, επίζεο, ηζνδχλακεο δαζθάιεο 

θαη αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία ηεο ίδηαο αθξηβψο δηδαθηέαο χιεο, ζηνλ ίδην 

αθξηβψο δηδαθηηθφ ρξφλν, ππφ ηηο ίδηεο θπζηθέο ή πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε 

ηελ έλλνηα φηη, εμ φζσλ ηεθκαίξεηαη, ε ελεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή δε δηαθνξνπνίεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο 

δηαζέζεηο ηνπο (π.ρ. εθδειψλνληαο ππέξκεηξν ελζνπζηαζκφ ή ππέξκεηξε 

επηθπιαθηηθφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο). Ζ ακεξνιεςία θαη ε εκπηζηνζχλε 

είλαη δχν ζηνηρεία δηαθξηηά ηφζν ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα φζν θαη ζηελ 

Οκάδα Διέγρνπ, ηα νπνία κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ζπκβάιινπλ ζηελ 
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πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο, αθνχ ζεσξνχληαη πξνυπνζέζεηο «θαινχ 

ζρεδηαζκνχ (κεζνδνινγηθήο αξηηφηεηαο θαη ζπλνρήο) ελφο πεηξάκαηνο». 

  Νννπκέλνπ φηη ε κφλε παξάκεηξνο πνπ παξνπζηάδεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ή 

λα κεηαβάιιεηαη είλαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, δηαηππψλεηαη ν 

ηζρπξηζκφο φηη ηα «ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα» ππέξ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κπνξεί λα νθείινληαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε νκάδα απηή 

δηδάρζεθε γξακκαηηθή ζην επξχηεξν, ελλνείηαη, πιαίζην ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, ελψ ν αληίζηνηρνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζηελ Οκάδα Διέγρνπ 

παξνπζηάδεη εγγελείο δηαθνξέο απφ ηνλ πξψην. Ο ηζρπξηζκφο απηφο δειψλεη, 

κε άιια ιφγηα, φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο» είλαη δπλεηηθά ε αηηία πνπ έρεη επεξεάζεη ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «γισζζηθή επάξθεηα» θαη, επνκέλσο, έρεη πξνθαιέζεη 

ην ππφ κειέηε θαηλφκελν.  

 Σν ελλνηαθφ πεξηερφκελν ή ζρήκα ησλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο 

ζηηο δχν νκάδεο, ην νπνίν θαη έρεη ππξεληθή ζέζε ζηελ έξεπλα, νδεγεί ζε 

δηαγλψζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θχξηα ζεσξεηηθά ζεκεία ηνπ 

πεηξάκαηνο. Ζ αλάιπζε ησλ ζεκάησλ (είδνο θεηκέλνπ, κνξθή θεηκέλνπ, 

πνηφηεηα δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνηφηεηα 

δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν γξαπηνχ ιφγνπ, πνηφηεηα θαζνδήγεζεο, βαζκφο 

θαζνδήγεζεο, πνηφηεηα απηνλνκίαο, βαζκφο απηνλνκίαο, πνηφηεηα 

αμηνιφγεζεο, ρξφλνο δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο) είλαη αξθεηά  απνθαιππηηθή 

γχξσ απφ ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζε ησλ γεγνλφησλ. Όζνλ αθνξά ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα, ε 

αλαθαηαζθεπή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, κέζσ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, θαηά ζέκα, θαλεξψλεη ηε ζπλέπεηα ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

Σν δηδαθηηθφ κνληέιν πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαη πξνηάζεθε ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο («επηθνηλσληαθφ-

θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο») εθαξκφζηεθε 

φλησο, κε ηελ αλακελφκελε επειημία, ε νπνία θαη απνηππψζεθε ζηελ 

«αλαθαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ». Η «πξνηππνπνίεζε δηδαζθαιίαο», ε «απφ 

θνηλνχ (ζπλεηαηξηθή) εξγαζία-δξάζε», ε «απηφλνκε εξγαζία-δξάζε» ε «απφ 

θνηλνχ αλαηξνθνδφηεζε», ε «απηφλνκε βειηησηηθή αμηνιφγεζε» θαη ε 
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«θζίλνπζα θαζνδήγεζε», σο ζηνηρείν πνπ δηέπεη φια ηα ππφινηπα, 

δηαπηζηψλεηαη φηη «ππάξρνπλ» θαη εμππεξεηνχλ, αλάινγα, αλάγθεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο δηέπεηαη 

απφ αξρέο ηνπ ειεγρφκελνπ δαζθαινθεληξηζκνχ, ηνπ νκαδνθεληξηζκνχ θαη 

ηνπ απηνξπζκηδφκελνπ καζεηνθεληξηζκνχ, νη νπνίεο θάζε θνξά θαίλεηαη λα 

αμηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά, γηα λα είλαη έρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Θα κπνξνχζε, έηζη, λα ππνζηεξηρζεί φηη φιεο νη «ηζηνξίεο» πνπ 

ηξηγσλνπνηήζεθαλ ζπκθσλνχλ φηη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο 

ήηαλ ζπλεπήο θαη, πξσηίζησο, ζπκβαηφο κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, σο εηδηθή κνξθή ηεο παηδαγσγίαο ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. Ο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηελ Οκάδα Διέγρνπ παξνπζηάδεηαη λα 

είλαη ζπλήζεο, κε ηελ έλλνηα φηη θηλείηαη ζε έλα πξσηνβάζκην ή επηθαλεηαθφ 

(θαηλνηφκν, ελλνείηαη) επίπεδν επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο. Ζ δαζθάια ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, εμίζνπ ηθαλή θαη κε αλεζπρίεο 

φζν/φπσο θαη ε δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, θηλήζεθε αξθεηέο θνξέο 

ζην ίδην πιαίζην δηδαζθαιίαο κε ην πεηξακαηηθφ (κέζσ ησλ ίδησλ 

ζηνρνζεηηθψλ πξνζέζεσλ, ησλ ίδησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ ίδηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ), ην νπνίν, φκσο, φπσο θάλεθε, δελ είρε ζπλέρεηα ή ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ. Δλψ ε ζεσξεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν δηδαθηηθψλ 

ηξφπσλ είλαη νξηαθή, ε πξαγκαηηθή δηαθνξά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε γηα 

ιφγνπο πνπ, φπσο κπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο, έγθεηληαη ζηελ απνπζία 

επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο θαη, θαη’ αλαινγία, ζηελ παξνπζία 

«γισζζνδηδαθηηθήο άγλνηαο ή ζχγρπζεο». Ζ πξνθχπηνπζα απηή θαηάζηαζε 

είλαη δπλαηφ λα επζχλεηαη γηα θαηλφκελα φπσο είλαη ε ηπραία αλάκεημε 

ζηνηρείσλ απφ αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο πξνζεγγίζεηο ή ε δηθαηνινγεκέλε, ππφ 

ηηο πεξηζηάζεηο, πξνζθφιιεζε ζε «αζθαιείο» αιιά παξσρεκέλεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ζην φλνκα, κάιηζηα, ζχγρξνλσλ 

γισζζνινγηθν-παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ. 

Γηαζηαπξψλνληαο, ινηπφλ, πνηθηινηξφπσο ηα δεδνκέλα ησλ πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ ηεο έξεπλαο, θαηαγξάθεηαη, θαηαιεθηηθά, ε κεηαμχ ηνπο ζχγθιηζε φζνλ 

αθνξά ην εμήο ζπκπέξαζκα: Σν επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο: α) εθαξκφζηεθε κε επηζηεκνληθφ φζν θαη κε βηψζηκν 
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ηξφπν, β) πέηπρε λα επηθέξεη ζεηηθέο αιιαγέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο 

γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, πνπ είραλ δερζεί ηελ 

επίδξαζή ηνπ θαη γ) θαηέιεμε ζε βειηησηηθά απνηειέζκαηα κε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ππέξ ησλ ππνθεηκέλσλ απηψλ.  

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα παξέρεη, ηαπηφρξνλα, ηε δπλαηφηεηα ηεθκεξίσζεο 

ηεο επηδησθφκελεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

εμάγνληαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη εξκελεχνληαη ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά, δε ζηεξίδνληαη ζηηο αληηιήςεηο 

ηεο εξεπλήηξηαο, φπσο ζα κπνξνχζαλ κνλνκεξψο λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηηο 

ζεκεηψζεηο ησλ ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ. Απνηειεί γεγνλφο φηη νη αληηιήςεηο 

απηέο ζπκπνξεχηεθαλ κε ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ ησλ δχν νκάδσλ, 

Πεηξακαηηθήο θαη Διέγρνπ πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηηο «δηπιέο ζπλεληεχμεηο» ηνπο θαη 

νη νπνίεο, πεξηζηξεθφκελεο γχξσ απφ ηελ πξννξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, ηα αλακελφκελα θαη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ηηο πηζαλέο ιχζεηο 

ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο χπαξμήο ηνπο, επηβεβαίσζαλ ηα 

φζα φλησο έγηλαλ. πκπνξεχηεθαλ, επίζεο, κε ηηο πιεξνθνξίεο-δεδνκέλα ησλ 

εκεξνινγηαθψλ ζεκεηψζεσλ ησλ δαζθάισλ, ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα παηδηά-

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, άηππεο θαη νξγαλσκέλεο θηι. 

 

 

 

 

 

 

4.15      ύνοτη ζηοισείυν από ηην ανάλςζη και παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν 

ηηρ έπεςναρ 
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Ζ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαλεξψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή 

επάξθεηα. Φαλεξψλεη, δειαδή, φηη ε επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γξακκαηηθήο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζηε γισζζηθή, ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη, ζπλαθφινπζα, 

ζηε γισζζηθή επάξθεηα θαη ζπκβάιιεη, αλάινγα, ζηελ απνηειεζκαηηθή θεηκεληθή 

επηθνηλσλία. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα ζπκπέξαζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε απνηειέζκαηα ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ άθξηηα θαη άλεπ φξσλ ή πεξηνξηζκψλ λα γεληθεπηνχλ, εληνχηνηο 

ζεκεηψλεηαη ε δηαπίζησζε φηη ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ φλησο πξνθχςεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεηξακαηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ή 

«πξνγξάκκαηνο-πηιφηνπ»), βηψζηκνπ θαη εθηθηνχ, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη, ηφζν 

ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά, πξνο λέεο γισζζνδηδαθηηθέο θαηεπζχλζεηο, φπνπ ε 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία είλαη ξεηή θαη άκεζα ζρεηηθή κε ην ζπγθείκελν θαη ην 

θείκελν.  

πκπεξάζκαηα απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο θαη δηαπηζηψζεηο απφ ηε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

δεκηνπξγνχλ λένπο πξνβιεκαηηζκνχο, αλαθνξηθά κε ηελ παξάιιειε πξνζέγγηζε ηεο 

γισζζηθήο δνκήο θαη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, θαη ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

βήκαηα ζην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο γισζζνινγίαο, γεληθά, θαη ηεο «παηδαγσγηθήο 

ηεο γξακκαηηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ», εηδηθφηεξα. Οη επηθπιάμεηο πνπ εθθξάζηεθαλ 

ηφζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη θαηά ηελ νινθιήξσζή 

ηεο, σο πξνο ηε ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κεηαμχ επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο (δηδαζθαιίαο) θαη γισζζηθήο επάξθεηαο (θαη’ 

επέθηαζε θαη γξακκαηηζκνχ), εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ    

5.1       Ειζαγωγή  

Σν ηειεπηαίν απηφ θεθάιαην, φπσο απφ ηελ αξρή δηεπθξηλίζηεθε, θηλείηαη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο, ηεο ζεκειίσζεο θαη ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, κε βάζε ην φιν πιαίζην ηεο δηαηξηβήο, φπνπ ηδηαίηεξε ζέζε έρνπλ ε 

νξηνζέηεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ θαη ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο (βι. πξψην θαη δεχηεξν θεθάιαην, αληίζηνηρα). Κχξηα επηδίσμή ηνπ είλαη 

λα ζπδεηήζεη πεξαηηέξσ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εκβαζχλεη ζε 

επηπξφζζεηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέηαζή ηνπ. Ζ αλάιπζε, εμάιινπ, θαη 

παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ έιαβε ρψξα ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, δε ζπληζηά απφ κφλε ηεο θαη νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. ην 

ζεκείν απηφ απαηηνχληαη θαηαιεθηηθέο δηεπθξηλίζεηο ή θαη ηνπνζεηήζεηο ηέηνηεο πνπ λα 

δηαγξάθνπλ λέεο πξννπηηθέο ζε ηξία, θπξίσο, πεδία: α) ζην εξεπλεηηθό πεδίν, β) ζην 

πεδίν ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γ) ζην πεδίν ηεο γισζζνπαηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο ή δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο (ηεο µεηξηθήο γιψζζαο) ζην δεκνηηθό, 

γεληθά, θαη ζηελ Γ΄ Δεκνηηθνύ, εηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Κύπξνπ θαη, θαη’ 

επέθηαζε (βι. ζρεηηθά δεχηεξν θεθάιαην), ηεο Ειιάδαο. 

Σν παξφλ θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη εηζεγήζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη κεηά απφ: α) ηελ απαξαίηεηε αλαθεθαιαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο θαη β) ηελ επηβεβιεκέλε αλα-ζεώξεζε ησλ πεξηνξηζκώλ, άξα θαη ησλ ηπρφλ 

πξννπηηθώλ, ηεο έξεπλαο. Σα φπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη φπνηεο εηζεγήζεηο ηεο 

δηαηξηβήο απνηεινχλ, αλαπφθεπθηα, ζπλάξηεζε ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ. Πξέπεη, 

σζηφζν, λα δηεπθξηληζηεί φηη ην πεξηερφκελν ηνπ ππφ αλάπηπμε θεθαιαίνπ θαιχπηεη 

κφλν κεξηθέο από ηηο πνιιέο δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη έλα ηφζν επξχ ζέκα, 

φπσο είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο «δηεπξπκέλεο γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο». 
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5.2       Ανακεθαλαίωζη αποηελεζμάηων έρεσνας 

Σν παξφλ ππνθεθάιαην είλαη ζαθψο αλαθεθαιαησηηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ππελζπκίδεηαη φηη ε παξνχζα έξεπλα, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ (επηζηεκνληθψλ) 

πξνδηαγξαθψλ, επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη πώο θαη πόζν ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

«επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο» επηδξά ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή «γισζζηθή επάξθεηα» θαη ζηα επηκέξνπο ελλνηαθά επίπεδά ηεο «γισζζηθή 

ηθαλφηεηα» θαη «επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα», κε ηηο δχν (θχξηεο) κεηαβιεηέο λα επέρνπλ, 

δπλεηηθά θαη όρη απόιπηα, ηε ζέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, αληίζηνηρα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έηζη, αλαθέξνληαη ζην είδνο θαη ζην βαζκό ηεο 

επίδξαζεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ή κε, αληίζηνηρα) ηεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα (= ηθαλφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη νξζνγξαθηθή γλψζε, γλψζε γξακκαηηθψλ 

θαλφλσλ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ θαη γλψζε βαζηθήο γξακκαηηθήο νξνινγίαο) θαη ζηελ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα [= ηθαλφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη γλψζε δφκεζεο (γξαπηνχ) 

ιφγνπ θαη παξαγσγήο (γξαπηνχ) θεηκέλνπ εληφο επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, βάζεη 

επηκέξνπο ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ην ιφγν-κήλπκα θαη ην θείκελν-δνκή]. Όζα 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο γισζζηθέο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο 

επηδφζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πείξακα (σο Πεηξακαηηθή 

Οκάδα), ζπλαξηήζεη ησλ αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ ηζνδχλακή 

ηεο νκάδα ζηελ «κεηά ηνπ πεηξάκαηνο θαηάζηαζε» (κεηαπεηξακαηηθέο επηδφζεηο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο – κεηαπεηξακαηηθέο επηδφζεηο Οκάδαο Διέγρνπ) είηε κε ηελ ίδηα 

«πξν ηνπ πεηξάκαηνο» νκάδα (πξνπεηξακαηηθέο – κεηαπεηξακαηηθέο επηδφζεηο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο). πγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη, ζπλνπηηθά, ε χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ ζεηηθώλ δηαθνξψλ: 

 ζηηο γισζζηθέο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, θαηά ηελ ηειηθή 
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αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα) 

 ζηηο γισζζηθέο επηδφζεηο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο επηδφζεηο
 
ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο 

γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπο (ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 

ηθαλφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα) 

 ζην ηειηθφ γεληθό επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ 

 ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ γεληθό επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο. 

Αθνχ δηαζθαιίζηεθε, βάζεη ζπγθεθξηκέλεο πνιπκεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, φηη 

νη παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ πεηξακαηηθή 

παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο, γίλεηαη απνδεθηφ, ππφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζρνιηάδνληαη εθ λένπ ηε ζπλέρεηα, φηη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο δχλαηαη λα επεξεάζεη: α) ηελ αλάπηπμε (ή δηεχξπλζε, αλάινγα) ησλ δχν 

ππνεπηπέδσλ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, θαη ησλ παξακέηξσλ έθαζηνπ απφ απηά, θαη β) 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελ ιφγσ ηθαλφηεηαο, ελ γέλεη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

απνδείρζεθε εξεπλεηηθά φηη ν (πξνηεηλφκελνο) επηθνηλσληαθφο-θεηκελνθεληξηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο επεξέαζε ζεηηθά, θαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, 

ηνκείο φπσο είλαη ε νξζνγξαθία, ε γλψζε θαη ρξήζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη φξσλ θαη 

ε θεηκεληθή επηθνηλσλία, κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγήο (ελλνείηαη θαη δφκεζεο) 

επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ γξαπηνχ ιφγνπ. Έηζη, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη κία 

δηεπξπκέλε γισζζνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο γξακκαηηθήο, απηήο ηεο κνξθήο, είλαη 

δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε κία εμίζνπ δηεπξπκέλε γξακκαηηθή γλψζε ή επίγλσζε, ε νπνία, 

ππεξβαίλνληαο ην επίπεδν ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηνπο 

πξσηνηνβάζκηνπο ζηφρνπο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη λα θηλεζεί, 

ζπλζεηφηεξα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κία ηέηνηα πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πιένλ 

θαηλνηφκνπ γισζζνδηδαθηηθήο πξφηαζεο, ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ 
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θαη, γεληθφηεξα, ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία επηδηψθεη λα ζέζεη ηέξκα φρη κφλν 

ζηελ «θιαζηθή αληηπαιφηεηα» κεηαμχ παξαδνζηαθήο θαη κε παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζε κία «κεηα-θιαζηθή αληηπαιφηεηα», αλάκεζα ζε δχν 

παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζεσξίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ: α) ηελ παηδαγσγηθή ηεο 

γισζζηθήο αλάιπζεο («linguistic analysis genre pedagogy») θαη β) ηελ παηδαγσγηθή ηεο 

ζπγθεηκεληθήο αλάιπζεο («contextual analysis genre pedagogy») [βι. ελδεηθηηθά 

Flowerdew (2002) θαη Pang (2002)]. Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη 

αλάινγε πξνο ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο κίαο γισζζν-ζπγθεηκεληθήο αλάιπζεο, νη 

νπνίεο εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε. Οη πξαθηηθέο απηέο απέδσζαλ 

ηζφηηκε έκθαζε ηφζν ζηα επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο είλαη 

νη ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο ηνπ, φζν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ. Μία πεξηζζφηεξν ζρνιαζηηθή εξκελεία, ππό ηελ 

νπνία νπζηαζηηθά ηίζεηαη νιόθιεξε ε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, απνκαθξχλεηαη ηφζν απφ 

ηε «ιέμε πξνο θείκελν (αλνδηθή) πξνζέγγηζε» («down-top grammar approach») φζν θαη 

ηελ «απφ θείκελν πξνο ιέμε (θαζνδηθή) πξνζέγγηζε» («top-down grammar approach») 

θαη δηαζπλδέεη ηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα κε ηελ «ελδηάκεζε 

γξακκαηηθή πξνζέγγηζε» («middle-out grammar approach») (Lott, 2005). Ζ ελ ιφγσ 

πξνζέγγηζε δηαρεηξίδεηαη νξζνινγηζηηθά θαη ηζνξξνπεκέλα ηα επίπεδα ηεο ιέμεο – ηεο 

πξφηαζεο/ηεο παξαγξάθνπ – ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ, δηακνξθψλνληαο, 

εληέιεη, κία νινθιεξσκέλε «παηδαγσγηθή ηεο γξακκαηηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ». 

Ζ παξνχζα έξεπλα, ζπλεπήο πξνο ηε δη-επηζηεκνληθή ζεσξία κε βάζε ηελ νπνία 

ζρεδηάζηεθε, ππνδεηθλχεη έλαλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ δχλαηαη λα θαιχςεη επαξθψο φια 

ηα παξαπάλσ επίπεδα δνκήο, εζηηάδνληαο ζηε γλώζε θαλόλσλ θαη όξσλ: α) ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, β) ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε πνηθίια 

θαηαζηαζηαθά πεξηβάιινληα θαη γ) ηεο δφκεζεο πνηθίισλ θεηκέλσλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ ζπλαξηάηαη κε ηε γξακκαηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα ησλ 

θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα θαηαζθεπάζνπλ λνήκαηα πνπ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλψζηε (βι. Trappes-Lomax (2004) 

θαη Renkema (2004)]. Σν γεγνλφο φηη ηα όξηα ηνπ δηδαθηηθνχ απηνχ ηξφπνπ ειέγρζεθαλ 

θαη ηαπηνπνηήζεθαλ κε έγθξηηεο γισζζνδηδαθηηθέο αξρέο, κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο 
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δηαδηθαζίαο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. Όπσο ππνζηεξίδεηαη, θαη είλαη επξέσο απνδεθηφ, ε εξαζηηερληθή (κε 

επηζηεκνληθή), άθξηηε ή/θαη αθξαία εθαξκνγή θεηκελνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ελ 

νλφκαηη ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο, κπνξεί λα ππνβαζκίζεη δξακαηηθά 

ην ξφιν είηε ησλ κηθξνδνκψλ είηε ησλ θεηκεληθψλ δνκψλ (βι. Watkins, 1999).  

Δμ αθνξκήο ηεο παξαπάλσ ζέζεο, θαη παξαδνρήο, ε νπνία απνηειεί θαη έλα 

θαίξην επηρείξεκα ππέξ ηεο φιεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ, ππνζηεξίδεηαη, 

πεξαηηέξσ, φηη ε φπνηα γισζζνδηδαθηηθή ζεσξία δελ εγγπάηαη, απφ κφλε ηεο, θαη 

απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ πξνζδνθψκελε γισζζνδηδαθηηθή πξάμε. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φκσο, ζπληζηνχλ, ηαπηφρξνλα, θαη απνηειέζκαηα 

γισζζνδηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ, κε ζαθείο ηάζεηο επηθνηλσληαθνχ-θεηκελνθεληξηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, θαη παξνπζηάδνπλ εκθαλή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αληηζηνηρία. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε αληηζηνηρία απηή, ζχκθσλα κε φ,ηη ζρνιηάδεηαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ζπρλά παξαηεξείηαη λα απνπζηάδεη απφ ην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Όπσο 

νη Γαλαζζήο-Αθεληάθεο, Μηράιεο, Μπισλάο, παλφο & Φνπληνπνχινπ (2002) 

ζπκπεξαίλνπλ, κεηά απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο (ζε αλψηεξε, βέβαηα, βαζκίδα εθπαίδεπζεο απφ απηή ηεο ππφ εξκελεία 

έξεπλαο), ρξεηάδεηαη «λα δνζεί ζπζηεκαηηθφηεξνο θεηκεληθφο θαη επηθνηλσληαθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο [...]. Οχηε ν δηδαθηηθφο πιηζκφο θαζηζηά 

ηελ πξνζέγγηζε επηθνηλσληαθή νχηε ε παξνπζία θεηκέλνπ ζηελ αθεηεξία ηεο δηδαθηέαο 

ελφηεηαο εμαζθαιίδεη, απηνκάησο, ηνλ θεηκελνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ» (ζ. 242). 

 

5.3       Αναθεώρηζη ηων περιοριζμών (και ηων προοπηικών) ηης έρεσνας  

Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ε εθαξκνγή κε παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ε ζχληνκε, 

ζρεηηθά, (ηξίκελε) ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο θαη νη ινηπνί 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο είλαη γλσζηνί, γη’ απηφ θαη θαλέλα απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο δε 

δηεθδηθεί απφιπηε ή θαζνιηθή ηζρχ, ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα γεληθεπηεί. Ζ 
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δηαπίζησζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ 

γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ αδπλακηψλ ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ ζην ζρεηηθφ, κε 

ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, θεθάιαην. Αληηθεηκεληθήο θχζεσο πεξηνξηζκνί, φπσο ήηαλ 

ην ππό όξνπο πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο θαη ε 

«ζηελφηεηα» ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ε νπνία ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

επεθηαζεί ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία θεηκεληθψλ ηχπσλ, γηα λα θαιχςεη εθηελέζηεξα πηπρέο 

πνπ άπηνληαη ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο θαη κεηαγιψζζαο, ζπληζηνχλ εγγελείο 

αδπλακίεο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ε «ηππηθφηεηα» ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο (= πνζνηηθή 

απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο) ησλ αζθήζεσλ-θεηκέλσλ, απ’ φπνπ απνπζίαζε ε (πνηνηηθή) 

αλάιπζε ιφγνπ, σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο επξεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

επίδξαζε ηεο δπλακηθήο ησλ γξαµµαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

θεηκεληθψλ λνεκάησλ (βι. Κέθηα, 2006
.
 Παπνχιηα-Σδειέπε & Μπιέθα, 2000

.
 Σζίγθνπ & 

Ννχηζνπ, 2006
.
 Υξηζηνδνχινπ, 2004), ιεηηνχξγεζε εμίζνπ πεξηνξηζηηθά, γη’ απηφ θαη 

πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλεθηηκψληαη αθνινχζσο, 

θαηά ηελ εμαγσγή ή ππνβνιή ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ή εηζεγήζεσλ, αληίζηνηρα.  

 Δπηβάιιεηαη, βέβαηα, λα ηνληζηεί φηη φινη νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί δειψλνπλ 

ηαπηφρξνλα πνηα ζεκεία ρξήδνπλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, επηπιένλ ή λέαο δηεξεχλεζεο, 

δηαλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε δηαηξηβή.  

 

 

5.4     Γενικά ζσμπεράζμαηα από ηην έρεσνα 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ έξεπλα θαη, επνκέλσο, ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, έρνπλ σο βάζε ηνπο ην γεγνλφο φηη ην 

πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ήηαλ «επηηπρέο». Παξάιιεια, θαη αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε γεληθά θαη εηδηθά.  

Έλα απφ ηα θχξηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ έξγνπ είλαη φηη 

ζήκεξα ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε ηε γισζζηθή δνκή. Ζ ζχγρξνλε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, γηα λα είλαη 
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απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα επεθηείλεηαη, ηζνβαξψο, θαη ζε ζηφρνπο πνπ άπηνληαη ηεο 

γισζζηθήο ρξήζεο. Πξφθεηηαη γηα ζπκπέξαζκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαλφλσλ ηεο γισζζηθήο δνκήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαλφλσλ ηεο γισζζηθήο 

ρξήζεο, ζέηνληάο ηελ κάιηζηα ππφ ηε δπλακηθή ησλ αξρψλ ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο 

γισζζνινγίαο, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθαξκνγή ρξήζηκσλ, 

γηα ην γξακκαηηζκφ, δηδαθηηθψλ ζρεκάησλ [βι. Halliday (2002
β
) θαη Matthiessen 

(2004)]. 

Μία πξφζθαηε ζεηξά εξεπλψλ απφ ηνλ Williams (1999, 2000, 2004, 2005), ε 

νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηέηνησλ ζρεκάησλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, εζηηάδεη 

ζε δεηήκαηα «ζπλδπαζκνχ δνκήο-ρξήζεο» φπσο είλαη: α) ε ηεξάξρεζε ησλ ππφ 

δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ βάζεη ζπγθείκελνπ, β) ε επηινγή ησλ πξφηππσλ 

θεηκεληθώλ ηύπσλ φπνπ δηαθξίλνληαη ζπγθεθξηκέλνη γξακκαηηθνί ηύπνη, γ) ε ρξήζε 

γξακκαηηθήο θαη θξηηηθήο κεηαγιψζζαο, δ) ε ρξεζηηθφηεηα ηεο γξακκαηηθήο αλάιπζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο θ.ά. Δπίζεο ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

παηδαγσγηθή ησλ δεηεκάησλ απηψλ, ηελ νπνία επηδηψθεη κέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο αλαπιαηζίσζεο ησλ γξακκαηηθψλ θαλνληθνηήησλ. Ζ ελ ιφγσ 

αλαπιαηζίσζε ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο δνκήο 

κε πξόζζεηε αμία, λννπκέλνπ φηη ζεκειηψλεηαη ζηηο θαηάιιειεο πξν-νξγαλσηηθέο 

δηδαθηηθέο ζέζεηο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Μία απφ ηηο ζέζεηο απηέο, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη ε απνδνρή ηνπ θεηκέλνπ σο ζεκεησηηθήο ελφηεηαο («semantic unit»), 

κε βάζε ηελ νπνία νηθνδνκνχληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην θείκελν, ηα ζπκθξαδφκελα, 

ζην χθνο θαη ζηε γξακκαηηθή «ηνπ», ελψ κία δεχηεξε αθνξά ην ξφιν ησλ 

ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα δφκεζεο ηνπ εθάζηνηε θεηκεληθνχ 

είδνπο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή αλαπιαηζίσζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαλνληθνηήησλ, εθηφο απφ ηηο πξννξγαλσηηθέο δηδαθηηθέο ζέζεηο, απνδίδεη 

κεγάιε βαξχηεηα θαη ζηα κεηαδηδαθηηθά ζπλεπαγφκελα. Απηφ ζεκαίλεη φηη, επελδχεη ζε 

κία πξνζέγγηζε, πνπ επηηπγράλεη λα απεγθισβηζηεί απφ απιέο δηαδηθαζηηθέο πξαθηηθέο, 

αθελφο, θαη ρσξίο λα απνβιέπεη κφλν ζην πξντόλ-απνηέιεζκα, αθεηέξνπ, πξαγκαηψλεηαη 
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κε «εμσηεξηθνχο» ηξφπνπο ζπζηεκαηηθήο εζηίαζεο ζηε γξακκαηηθή («overt grammar») 

[βι. θαη Huang (2005)].  

Ζ κε ηπραία εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε ελίζρπζή ηνπο, δειαδή, 

απφ ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ φπσο νη παξαπάλσ, επηηξέπεη λα εμαρζεί έλα άιιν 

γεληθφ ζπκπέξαζκα, ην νπνίν, παξάιιεια κε ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηεο ζηνρνζεζίαο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, ππνγξακκίδεη θαη ηελ αλάγθε θαηάξγεζεο ησλ φπνησλ 

παξαλνήζεσλ έλαληη ηεο δηδαζθαιίαο απηήο. Ζ αληίιεςε πνπ δηέπεη ηελ επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε πξνσζεί ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία ηφζν σο πξντφλ (γλψζε 

γηα ηε γιψζζα) φζν θαη σο δηαδηθαζία (γλψζε ηεο γιψζζαο). Σαπηφρξνλα, θαζηζηά ηελ 

γξακκαηηθή θαζαπηή έλα πνιπδηάζηαην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αθνχ δηαζπλδέεη ηα 

δηάθνξα γισζζηθά επίπεδα κεηαμχ ηνπο κε επειημία αιιά θαη πξαθηηθφηεηα. Σέινο, 

αλαγλσξίδεη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ξεηήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ θαη ηεο ζπκβαηφηεηάο ηεο κε ην θεηκελνθεληξηθφ-δηαδηθαζηηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Badger & White, 2000). 

χκθσλα κε ηνλ Van Dijk (2004), ε νπζία ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο έγθεηηαη ζηελ ακεζφηεηα κε ηελ νπνία: α) πεξηγξάθεη ηηο 

ιεθηηθέο θαη πξνηαζηαθέο δνκέο ελφο θεηκέλνπ, β) αλαδεηθλχεη ην ζεκαζηνινγηθφ-

πξαγκαηνινγηθφ θνξηίν ησλ δνκψλ απηψλ θαη γ) επεξεάδεη ζθαηξηθά θαη κε έλαλ 

«θνηλσληθφ ζεηηθηζκφ» ηελ φιε δφκεζε ηνπ ιφγνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

ζεκαζηνινγηθέο δνκέο («structures of meaning») ζπλππάξρνπλ κε ηηο κνξθνινγηθέο 

δνκέο («structures of form»), νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζρεκαηηθή κνξθή, θαη κνξθνπνίεζε, ηνπ θεηκέλνπ («schematic form and format of the 

text»), επηβάιιεηαη λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, πνπ λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηεχξπλζε αιιά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηεχξπλζεο απηήο. Όπσο, εμάιινπ, πξνθχπηεη κέζα απφ πνηθίια ζπγγξάκκαηα εηδηθψλ 

πνπ ζπλερίδνπλ λα εμεηάδνπλ ήδε ππάξρνληα θαη λέα πξνβιεκαηηθά πεδία απφ ην ρψξν 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, δίλνληαο, εθάζηνηε, ην δηθφ ηνπο ζηίγκα (βι. 

ελδεηθηηθά Andrews, Torgerson, Beverton, Freeman, Locke, Low, Robinson & Zhu, 

2006
. 

Carter, 2006
. 

Swan, 2006), θαλέλα είδνο ιφγνπ δελ κπνξεί λα δνκεζεί κε ηε 
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κνλνκεξή αμηνπνίεζε είηε κφλν γξακκαηηθψλ (κηθξνδνκηθψλ) είηε κφλν θεηκεληθψλ 

(καθξνδνκηθψλ ή/θαη ππεξδνκηθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεζνδνκηθψλ) θξηηεξίσλ.
 

ηελ πιένλ πξφζθαηε ζχλνςε ησλ ζέζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, ν Williams (2006) παξαδέρεηαη φηη ε ηαπηφρξνλε 

ξεηή έκθαζε ζηε κεηαγιψζζα θαη ζην κήλπκα έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα 

εγγξακκαηίζεη αιιά θαη λα θαηαζηήζεη εκθαλή ηελ πνηνηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε πάγηεο 

γξακκαηηθέο δηδαζθαιίεο θαη ζε γξακκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζπζηεκηθνχ-ιεηηνπξγηθνχ 

ραξαθηήξα. εκαληηθή είλαη θαη ε ζπλαθήο, κε ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, πξφηαζή ηνπ γηα 

απνδνρή θαη «νξαηφηεηα» («visibility») ηεο γξακκαηηθφηεηαο ησλ πνηθίισλ επηπέδσλ 

χθνπο, κέζα απφ ηα γισζζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Δμίζνπ 

ζεκαληηθά είλαη θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ν Williams ζέηεη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, απφ ηα 

νπνία δηαθξίλνληαη ηα εμήο δχν: α) «πνηνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο κεηαγισζζηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο γηα λα αξρίζεη ε πξνζέγγηζε ηνπ ‘ιεμηθνγξακκαηηθνχ ζψκαηνο’ ή ηεο 

‘γξακκαηηθήο ησλ επηινγψλ’» θαη β) «πψο κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη λα εμειηρζεί 

πεξαηηέξσ ν πξνζαλαηνιηζκφο απηφο (πξνο πνηα θαηεχζπλζε)». Πξφθεηηαη γηα 

εξσηήκαηα πνπ εθθηλνχλ απφ ηελ αλάγθε λα ππάξμεη κία επηηπρήο παηδαγσγηθή 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο γισζζνινγηθήο ζεσξίαο ε νπνία λα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

έλαλ επίζεο επηηπρή θξηηηθφ έιεγρν ηεο γιψζζαο ησλ ππφ δηδαζθαιία θεηκέλσλ, κέζσ 

ηεο γξακκαηηθήο ηνπο, φπσο θαη ε παξνχζα έξεπλα επηδίσμε κε ην «δηθφ ηεο ηξφπν» [βι. 

θαη ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζην 

«Κεθάιαην Σέηαξην: Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο»].
 

Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν Williams, φπσο θαη άιια παξφκνηα, αθνξνχλ, ιφγσ 

ηνπ βαζκνχ θξηζηκφηεηαο θαη επηθαηξφηεηάο ηνπο, ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο, θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ θαηαγξάθνληαη ζήκεξα ζην επξχηεξν πεδίν ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο. Ζ ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ δηαθφξσλ εξεπλεηψλ θαη 

γισζζνπαηδαγσγψλ, γχξσ απφ ην ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, εδξαηψλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζήκεξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή 

«αλαβίσζή» ηεο. Δπίζεο, πξνζδίδεη θαζνιηθό ραξαθηήξα ζηελ αλαδήηεζε, πηνζέηεζε 

θαη εθαξκνγή ελφο λένπ ηξφπνπ γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 
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δηδαζθφκελνο ζα θαηαζηεί ηθαλφο λα γλσξίδεη «ηη κπνξεί λα θάλεη κε ηα γισζζηθά 

ζηνηρεία, ζε πνηα πεξίζηαζε θαη γηα πνην θεηκεληθφ είδνο» (Byram, 2004), ηεξψληαο ηελ 

απαξαίηεηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζε εηεξόθιεηνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη, εθηφο απφ ηε 

δνκή θαη ηε ρξήζε, ε γξακκαηηθή νξζφηεηα θαη ε επηθνηλσληαθή θαηαιιειφηεηα, ε 

δεισηηθή θαη ε δηαδηθαζηηθή γλψζε, ε ζεσξεηηθή θαη ε πξαθηηθή δηδαζθαιία, ην 

γλσζηηθφ θαη ην θνηλσληνγισζζηθφ ζηνηρείν θ.ν.θ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα 

ηεο Απζηξαιίαο, φπνπ δηάθνξα πξνγξάκκαηα γξακκαηηζκνχ επέλδπζαλ ζηε ζπζηεκηθή-

ιεηηνπξγηθή γισζζνινγία γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κε θαη ζε θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα [βι. Hyland (2002
δ
)]. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο  

δηαηξηβήο, δηαθάλεθε φηη, φπσο θαη άιινη εξεπλεηέο έρνπλ ζπκπεξάλεη, ν ζπλδπαζκφο 

γξακκαηηθήο ελεκεξόηεηαο θαη θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο, ν νπνίνο θαηέιεμε ζε 

επδηάθξηηεο ελδείμεηο θαιιηέξγεηαο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ελεξγνπνηήζεθε ηφζν ζε 

επίπεδν ζηφρσλ φζν θαη ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ. Οη ελδείμεηο απηέο ήηαλ πνιιαπιέο 

θαη θηλήζεθαλ απφ ηελ νξζή γξαθή ιέμεσλ κέρξη ηελ θαηάιιεια δηαθνξνπνηεκέλε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ πνηθηιηψλ ηεο ζε απνηειεζκαηηθά ζπλνρηθά θαη ζπλεθηηθά 

θείκελα («coherent and cohesive texts»). Ζ επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πθνινγηθνχ 

παξάγνληα, σο θχξηνπ ζηνηρείνπ ηεο επηδησθφκελεο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο 

(Scleppegrell & Colombi, 2002), ζπλέβαιε δπλακηθά ζηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ην ζηνηρείν απηφ αλαπηχρζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ γξακκαηηθψλ 

δνκψλ, νη νπνίεο ρξεζίκεπζαλ ζηα παηδηά θαη γηα λα «δνκήζνπλ ιφγν» θαη γηα 

«παξαγάγνπλ θείκελν» (βι. Hallliday, 1985
α
, 1985

β. 
Gerot, 2000

. 
Paltridge, 1994). Ζ 

θεηκεληθή ηθαλφηεηα, έηζη, εθηφο απφ ηθαλφηεηα δφκεζεο ελφο θεηκέλνπ, βάζεη ησλ 

ζπκβάζεσλ ηνπ νηθείνπ θεηκεληθνχ γέλνπο ή είδνπο, εθιήθζεθε θαη σο ηθαλφηεηα 

επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηάιιεισλ γηα ηνλ αληίζηνηρν θεηκεληθφ ηχπν (ην ζθνπφ 

θαη ην ζέκα ηνπ) γισζζηθψλ θαη πθνινγηθψλ ζηνηρείσλ [βι. Hedge (2000, 44-53) θαη 

Kostouli (2001, ζ. 180-182)].  

Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, κέρξη ηνπ ζεκείνπ απηνχ, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πεηξακαηηζκνχ, απνθηνχλ ηδηαίηεξν 
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ελδηαθέξνλ φρη κφλν ζπζρεηηδφκελα κε ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη 

ηνπ δηθνχ καο εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, Κχπξνπ θαη Διιάδαο (θπξίσο), φπνπ θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία άξρηζαλ λα δειψλνπλ ζηαζεξά, αλ θαη αξγά, ηελ παξνπζία ηνπο. 

Έξεπλεο φπσο ησλ Κσζηνχιε (1996, 1997
β
, 1999), Παπνχιηα-Σδειέπε (1999) θαη 

Φηεξληάηε (2001
β
), πνπ αζρνινχληαη κε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκεληθήο ηθαλφηεηαο (έθαζηε, βέβαηα, ππφ ζπγθεθξηκέλε 

νπηηθή), δηαβιέπνπλ ην ξφιν ηεο κειέηεο ηνπ εηδνινγηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο γισζζηθήο κνξθήο ελφο θεηκέλνπ. Κνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηφζν ησλ παξαπάλσ 

εξεπλψλ φζν θαη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε ρξήζε ησλ 

γξακκαηηθψλ δνκψλ ζην επηθνηλσληαθφ-θεηκεληθφ επίπεδν απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ 

εθάζηνηε ζπκθξαδνκέλσλ θαη ηνπ εθάζηνηε είδνπο θεηκέλνπ, αιιά θαη απνηέιεζκα 

δηδαζθαιίαο κε ζηνρεχζεηο θπξίσο θνηλσληθέο, ηέηνηεο πνπ λα αλαβαζκίδνπλ ηε ζχζηνηρε 

κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηθαλφηεηα θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

Μία άιιε παξεκθεξήο φζν θαη θνηλή δηαπίζησζε εξεπλψλ, φπσο νη 

ζπγθεθξηκέλεο, είλαη φηη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζπλεπάγεηαη: α) 

ηελ αλάπηπμε κνξθνζπληαθηηθψλ θαη θεηκεληθψλ ζηξαηεγηθψλ («text strategies») θαη β) 

ηνλ θαζνξηζκφ αλάινγσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο 

θεηκέλνπ, βαζηζκέλσλ ηφζν ζηε γξακκαηηθή φζν θαη ζηελ επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή 

«νξζφηεηά» ηνπ. Γηαπηζηψζεηο πνπ θηλνχληαη ζην ίδην πιαίζην εδξαηψλνπλ, ζην ζχλνιφ 

ηνπο, ηε γεληθφηεξε ζέζε φηη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κπνξεί λα απνβεί κέζν 

επίηεπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, αλ θαη εθφζνλ: α) εζηηάδεη ζηε δηεχξπλζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο-θεηκεληθήο ηθαλφηεηαο, β) επηηειείηαη ζε ζπλζήθεο φπνπ δηεμάγνληαη 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο κε επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ πξνθίι (φπσο απηέο πνπ 

απνδεδεηγκέλα «δηάξζξσζαλ ζε πεηξακαηηθή βάζε» ην επηθνηλσληαθφ-θεηκελνθεληξηθφ 

κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο) θαη γ) δίλεη βαξχηεηα ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην «πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο» ζηα δηάθνξα είδε θεηκέλνπ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ επηθεληξψλεηαη ζηνλ επίκαρν ξφιν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, πξσηίζησο, θαη ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ζε ζρέζε κε ηε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα, θαη, παξάιιεια, ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηδαζθνκέλνπ. 

Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ κπνξεί 
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λα ζπλεπηθνπξήζνπλ ηηο φπνηεο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο παξερφκελεο γισζζηθήο αγσγήο. Σν 

εξψηεκα, φκσο, πνπ δηαδνρηθά εγείξεηαη είλαη θαηά πφζν ζην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν έρνπλ ππάξμεη ή ππάξρνπλ ηέηνηεο παξεκβάζεηο θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

απάληεζε είλαη ζεηηθή, ζε πνην βαζκφ επέδξαζαλ ή επηδξνχλ ζηε γξακκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη ζε ζρεηηθέο κε απηή παξακέηξνπο (γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο). 

Μία δεθαεηία, πεξίπνπ, πξηλ, ν Μήηζεο (1996) δηαηχπσζε κία ελαιιαθηηθή 

δηδαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γισζζηθήο ρξήζεο θαη, εηδηθφηεξα, ηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ε νπνία, σζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Κσζηνχιε (2000
δ
), δελ ήηαλ 

εμαληιεηηθά ζαθήο, φζνλ αθνξά ην πώο είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηρζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο 

βάζεηο ηεο γισζζηθήο ρξήζεο. Ζ επίζεο ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε ησλ 

Υαξαιακπφπνπινπ & Υαηδεζαββίδε (1997) γηα ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, αλ θαη 

πεξηζζφηεξν ζαθήο απφ ηελ πξφηαζε Μήηζε, δηαρσξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο δνκήο απφ 

ηε δηδαζθαιία ηεο ρξήζεο, ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα δχν δηαζηάζεηο ηεο γιψζζαο γηα 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα νξηζηεί εηδηθφ πεξηερφκελν-δηδαθηέα χιε (άξα θαη πξνζέγγηζε). 

Αθνινχζεζαλ νη εχζηνρεο θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο, θαηά ηνλ Αξράθε (2000), 

παξαηεξήζεηο ησλ Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνπ (1999), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

πνηθίινη ηξφπνη πνπ δηάθνξα γισζζηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη κε επξχηεξα θεηκεληθά 

ζρήκαηα (ελφηεηεο), γηα ηελ επίηεπμε ζπλεθηηθνχ ιφγνπ κε δεδνκέλνπο ζθνπνχο θαη 

ιεηηνπξγίεο, πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο.  

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά, αξρίδεη κία ζεηξά δεκνζηεχζεσλ, ελ φςεη ηεο 

εθπφλεζεο ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ γηα ηε γιψζζα (απφ ην 1999 κέρξη 2006), 

αξρηθά, θαη, αξγφηεξα, δεδνκέλεο ηεο έθδνζεο θαη θαζνιηθήο ρξήζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παθέησλ (απφ ην 2006 θαη εθεμήο). Οη δεκνζηεχζεηο απηήο ηεο κνξθήο, 

ηδηαίηεξα νη πιένλ πξφζθαηεο, πεξηζηξέθνληαη, είηε κε απιψο ελεκεξσηηθή είηε κε 

έληνλα θξηηηθή δηάζεζε, γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ζηα νπνία θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε έλλνηα ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (βι. ελδεηθηηθά Ατδίλεο & Κσζηνχιε, 2001
.
 Ηνξδαλίδνπ, 2006

.
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Καξαληδφια, 2004
. 

Κέθηα, 2003
. 

Κσζηνχιε, 2006
. 

Μαηζαγγνχξαο, 2007
α
, 2007

β.
 

Μηράιεο, 2007
. 

Νηίλαο & Ξαλζφπνπινο, 2007
. 

Παπαξίδνο, 2007
.
 Φηεξληάηε, 2007

. 

Υαηδεζαββίδεο, 2002
β
, 2005). Αλ επηρεηξήζεη θαλείο λα ζπλδέζεη ην πεξηερφκελν ησλ ελ 

ιφγσ δεκνζηεχζεσλ κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ηέηαξην 

θεθάιαην, ζα κπνξνχζε λα θσδηθνπνηήζεη νξηζκέλεο αθφκα ζπκπεξαζκαηηθέο ζέζεηο 

γεληθνχ ραξαθηήξα πνπ εκπίπηνπλ ζην θνηλφ ζεκαηνιφγηφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

ζύγρξνλε γξακκαηηθή δηδαζθαιία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη: 

 λα αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζην εθάζηνηε, ππφ δηδαζθαιία, λέν θεηκεληθφ είδνο 

θαη ηα γισζζηθά ηνπ ζηνηρεία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη, θαη’ αλάγθε, θαηάξγεζε 

ηεο γξακκαηηθήο ηεο ιέμεο ή ηεο πξφηαζεο θαη ηεο παξαδνζηαθήο νξνινγίαο πνπ 

δηέπεη θαη ζηεξίδεη ηα γισζζηθά απηά (ππν)επίπεδα  

 λα δηεξεπλά ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, ζπλαξηήζεη θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ ηνπ 

 λα νξγαλψλεηαη, φρη ηπραία, αιιά κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλε 

ζπζρέηηζε ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θεηκέλσλ 

θαη θεηκεληθψλ εηδψλ (ε νπνία κπνξεί λα είλαη, ηαπηφρξνλα, θαη δηαζεκαηηθή). 

Ζ πξφζθαηε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο, φπσο απνξξέεη απφ ηε γισζζηθή 

κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ 1982/1985-2006 (πνπ είλαη θαη ν πξαγκαηηθόο ρξφλνο 

δηάξθεηάο ηεο) δείρλεη φηη νη πξνζπάζεηεο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ιεηηνχξγεζαλ ζηαηηθά, 

σο πξνγξακκαηηθέο δηαθεξχμεηο, κάιινλ, παξά σο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Σφζν ην 

πξνεγνχκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα φζν θαη ε αληίζηνηρε ζεηξά γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ 

γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν νδήγεζαλ ηειηθά ζε κία κεηαγισζζηθή, ξπζκηζηηθή θαη 

κεραληζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, κέζα απφ ζχλνια απνπιαηζησκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηα ππφ δηδαζθαιία κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή είρε, ζπρλφηαηα, ηε κνξθή: α) κίαο απιήο αλαγλσζηηθήο πεξηδηάβαζεο 

ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ αξρή, β) ηεο ηππηθήο δηεθπεξαίσζεο γξακκαηηθώλ αζθήζεσλ, ζηε 

ζπλέρεηα θαη γ) ηεο (πξναηξεηηθήο) παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, 

αλεμάξηεηεο από ή/θαη αζχκβαηεο κε ην θείκελν θαη ηε γξακκαηηθή ηνπ, ζην ηέινο. 
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Πξφθεηηαη γηα κία πξνζεγγηζηηθή κνξθή ε νπνία απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηε ζρέζε 

δηδάζθνληνο, δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαζθνκέλνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, πεξηνξίζηεθε ζε 

κία επηθαλεηαθή ζηξνθή απφ ηε δνκηζηηθή (κνξθνινγηθή) πξνο ηελ επηθνηλσληαθή 

δηάζηαζε ηεο γιψζζαο.  

Σα δεδνκέλα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζεκεξηλή, ππφ εμέιημε, γισζζηθή 

κεηαξξχζκηζε (ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα θαη ηα ζρνιηθά γισζζηθά 

εγρεηξίδηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ), δειψλνπλ φηη, ζεσξεηηθά, νη επηρεηξνχκελεο αιιαγέο 

είλαη απνιχησο ζπκβαηέο κε ηηο λεφηεξεο παηδαγσγηθν-γισζζνινγηθέο αληηιήςεηο, 

αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (θαη ηεο γξακκαηηθήο). Κελά, φκσο, πνπ 

επηζεκαίλεηαη λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε, θαη εληζρχνληαη απφ 

αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζαπηνχ, δεκηνπξγνχλ εχινγεο ππνςίεο φηη, 

αλά πάζα ζηηγκή, αληί ηεο πξνζδνθψκελεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα νη «γλσζηέο» πξαθηηθέο ππνβάζκηζεο ηεο 

θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο, δειαδή: α) ε πξνζρεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηνπο 

θχξηνπο ηνκείο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (αλάγλσζε θαη γξαθή) θαη β) ε «άλεπ πεξηερνκέλνπ» 

(εθηφο θεηκέλνπ-ζπγθείκελνπ) πξνζθνξά θαλνληθνηήησλ ή/θαη δηεθπεξαίσζε 

γπκλαζκάησλ, ζε ζρέζε κε ηηο θαλνληθφηεηεο ηεο γιψζζαο. Οη ππνςίεο απηέο 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη κεηά απφ ηελ έθδνζε θαη ρξήζε ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ 

παθέησλ γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη βαζίδνληαη ζηηο εμήο 

πξαγκαηηθφηεηεο (βι. θαη Καξαληδφια, 2000): 

 Σν λέν ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα: α) δελ πξνβαίλεη ζε θακία 

πεξίπησζε, θαη γηα θακία ηάμε, ζε ζπζρέηηζε γξακκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

θεηκεληθψλ εηδψλ θαη β) δε δηαζαθελίδεη ηελ θεηκεληθή δηάζηαζε ηεο 

γξακκαηηθήο νχηε ην πώο ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα κπνξεί λα δηδαρζνχλ κέζα 

απφ ηελ επηζηεκνληθά ελδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 Σα λέα ζρνιηθά γισζζηθά εγρεηξίδηα, εηδηθά ησλ κηθξψλ ηάμεσλ θαη, θπξηφηεξα, 

ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, θαίλεηαη φηη: α) είλαη νξγαλσκέλα κάιινλ απζαίξεηα, αθνχ δε 

δίλνληαη επαξθείο αηηηνινγίεο γηα ηηο επηινγέο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηά νχηε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαβαζκίδνληαη νη 

θεηκεληθνί ηχπνη πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ θαη β) ζπληζηνχλ κέζα εθαξκνγήο κίαο 
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λέαο (γηα ην θππξηαθφ θαη ην ειιαδηθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ) πξνζέγγηζεο, 

ηεο θεηκελνθεληξηθήο, πνπ φπσο ήηαλ αλακελφκελν, επηθαιύπηεη (ζην θξίζηκν 

κεηαβαηηθφ ζηάδην φπνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα), ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, 

ηελ νπνία, φκσο, είηε ρεηξίδνληαη σο γλσζηή (αλακέλνληαο, γηα παξάδεηγκα, φηη ν 

δηδάζθσλ πξέπεη ήδε λα γλσξίδεη γηαηί έλαο ζπγθεθξηκέλνο θεηκεληθφο ηχπνο 

ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν γξακκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ) είηε ηελ αγλννχλ 

εκθαλψο, αθνχ ζπρλά παξαηεξείηαη λα ππνβόζθεη, ζηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ 

«πιαηζίνπ», κία επζχγξακκε δηδαθηηθή πνξεία (ζπλήζεο αλάγλσζε θεηκέλνπ – 

επίιπζε αζθήζεσλ θαηαλφεζεο, γξακκαηηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ, παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ ή κε – γεληθή απηναμηνιφγεζε, φρη θαη’ 

αλάγθε ζρεηηθή κε ην θείκελν πνπ έρεη ηχρεη επεμεξγαζίαο), αληί λα ππάξρεη ε 

ζαθήο «θπθιηθφηεηα» ηεο επίζεκα πηνζεηνχκελεο (θεηκελνθεληξηθήο) 

πξνζέγγηζεο.  

Σα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ ζηα δχν πξψηα 

θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο, φζνλ αθνξά: α) ην ππάξρνλ εξεπλεηηθφ θελφ σο πξνο ηελ 

(πηινηηθή) αμηνιφγεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, β) ηηο αδπλακίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ θαη γ) ηελ ππνηππψδε ή/θαη εζθαικέλε άζθεζε ειέγρνπ ζην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο ζε πεξηφδνπο αιιαγψλ, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (θαη φξγαλα) 

ηεο Πνιηηείαο, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ ζπλεηξκνχο. Τπφ κία άιιε, 

δειαδή, εξκελεπηηθή νπηηθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηα πξνβιήκαηα κε ηα 

νπνία έξρεηαη αληηκέησπε ε πιένλ πξφζθαηε εθπαηδεπηηθή γισζζηθή κεηαξξχζκηζε ζην 

ρψξν καο κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ην ηη έρεη θαηαδείμεη ε δεδνκέλε έξεπλα θαη γηαηί. 

πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε δηαπηζηνχκελε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο, κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ελφο θαιά ζρεδηαζκέλνπ επηθνηλσληαθνχ-

θεηκελνθεληξηθνχ πξνγξάκκαηνο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο απφ νκάδα εηδηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά θαηαξηηζκέλσλ γχξσ απφ ην πώο ηεο 

πξνδηδαθηηθήο, ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο κεηαδηδαθηηθήο θαηάζηαζεο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζηελ πεξίπησζε, δειαδή ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο ή/θαη 

άγλνηαο γχξσ απφ ηηο γισζζνινγηθέο έλλνηεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 
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απαξηίδνπλ έλα ηέηνην πξφγξακκα: α) ν θίλδπλνο γηα ηππηθή ή πεξηζηαζηαθή ή θαη 

θαζφινπ κειέηε ηεο θεηκεληθήο δηάζηαζεο ηεο γιψζζαο, είλαη νξαηφο, αλ φρη ππαξθηφο 

θαη β) ε κεηάβαζε απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνο ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

πξνρσξεί είηε κε αξγνχο ξπζκνχο (ή/θαη ζηαηηθνπνηείηαη) είηε αθνινπζεί κία 

ζπγθερπκέλε πνξεία (ή/θαη εθθπιίδεηαη).  

Τπφ ην πξίζκα φζσλ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ, ην θαηαιεθηηθφ γεληθφ 

ζπκπέξαζκα, απφ ηελ εξκελεία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, επηθεληξψλεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιηθνχ γισζζηθνχ εγρεηξηδίνπ ή 

πξνγξάκκαηνο, άξα θαη ηεο ίδηαο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, δελ αξθεί λα είλαη νχηε ν 

«γξακκαηηθφο» νχηε ν «επηθνηλσληαθφο» αιιά ν «θεηκεληθφο». Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

εγείξεη, απφ κφλν ηνπ, ζεκαληηθά εξσηήκαηα, πξηλ απφ ηελ εμαγσγή εηδηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ζηε ζπλέρεηα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα ελ ιφγσ εξσηήκαηα, ηα νπνία 

θαη ζπλπθαίλνληαη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πψο εθαξκφδεηαη ε θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, έηζη ψζηε λα 

είλαη ζπκβαηή κε ηε ζεσξία πνπ ηε ζηεξίδεη; 

 Πνηα είλαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη κε πνηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κπνξεί 

λα επηιπζνχλ; 

 Tη αληηπξνζσπεχνπλ ην είδνο ιφγνπ, ην είδνο θεηκέλνπ θαη ν θεηκεληθφο ηχπνο 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη πνηνπ ρεηξηζκνχ πξέπεη λα ηπγράλνπλ; 

 Πψο δίλεηαη ηζφηηκε βαξχηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα πξντφληα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο;  

 Πψο αμηνινγείηαη έλα θεηκελνθεληξηθφ πξφγξακκα; (θ.ν.θ.) 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνηείλεη έλαλ λέν φζν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, γισζζνινγηθά θαη παηδαγσγηθά θαηνρπξσκέλν, πνπ 

δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (θαη λα 

εγγξακκαηίζεη, ζε θάπνην βαζκφ). Έηζη, κπνξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα θαη, πξσηίζησο, λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία πνπ 
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πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο ιέμεο ή/θαη πεξηνξίδεη ηελ επηθνηλσλία ζην πξνηαζηαθφ 

επίπεδν δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη θεηκελνθεληξηθή. 

Ζ θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία αληηπξνζσπεχεη κία δηεπξπκέλε θαη 

πνιπεπίπεδε δηδαθηηθή ζεψξεζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, γη’ απηφ θαη αληηζηξαηεχεηαη 

παξαλνήζεηο φπσο: «νη θεηκεληθνί ηχπνη είλαη ζχλνια νξζψλ γξακκαηηθά δνκψλ», «θαιφ 

γξάςηκν ζεκαίλεη γξακκαηηθά άςνγν γξαπηφ», «απνηειεζκαηηθφ είλαη ην θείκελν φπνπ 

δηαθξίλνληαη νη παξάγξαθνη» θ.ά., νη νπνίεο θαη απνδπλακψλνπλ ηελ θεηκεληθή δηάζηαζε 

ηεο «ιεμηθνγξακκαηηθήο» θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο. Ο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ελφο θεηκέλνπ, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, πξέπεη λα είλαη απφ ηελ αξρή γλσζηφο/νί θαη νηθείνο/νη 

ζην δηδάζθνληα, ν νπνίνο ζήκεξα αλαιακβάλεη ην έξγν λα δηδάμεη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο, θαζηζηψληαο ηελ απιή θαη πξνζηηή, αξρήο γελνκέλεο από 

ηελ Γ΄ Δεκνηηθνύ.  

χκθσλα κε ηελ Emi (2005), ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνυπνζέηεη επαξθή γλψζε 

ηεο δηδαζθφκελεο γιψζζαο θαη ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γισζζνπαηδαγσγηθήο. 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή άπνςε πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα, γηαηί ζρεηίδεηαη κε ην θαίξην 

εξψηεκα: «πνηνο εθπαηδεπηηθφο είλαη ηθαλόο λα αλαιάβεη ην έξγν ηεο κεηαγισζζηθήο θαη 

ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο, έηζη ψζηε λα θαηαζηήζεη ην δηδαζθφκελν ηθαλφ γηα 

άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζηα πνηθίια θείκελα, κέζσ ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο 

ηνπο;». Ο έιεγρνο απηφο είλαη νξαηφο ζηελ πνηφηεηα ησλ δνκψλ πνπ o δηδαζθφκελνο 

ρξεζηκνπνηεί ζε φια ηα γισζζηθά επίπεδα: ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηνπ θεηκέλνπ, ζε έλα γισζζνπαηδαγσγηθφ πιαίζην θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο. Ο ξφινο 

ηνπ δηδάζθνληνο απφ ην ζεκείν ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο κέρξη ηελ απηνλφκεζε ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ είλαη θαηαιπηηθφο (βι. ελδεηθηηθά Alexander, 2004
.
 Breen, 2001

.
 Darling-

Hammond & Bransford, 2005
.
 Freeman, 2002

.
 Hawkins, 2004

α
, 2004

β.
 Miller, 2006

. 

Richards, & Farrell, 2005).  

Οη Singh & Richards (2006) ζπλνςίδνπλ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ζέζεηο ζε ζρέζε κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ παηδαγσγία ηνπ δηδάζθνληνο, ε νπνία θαη παξνπζηάδεη κία 

ζχλζεηε νηθνινγία, αθνχ (ν δηδάζθσλ) θαιείηαη λα δηδάμεη φζα ν ίδηνο πξέπεη λα 
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δηδαρζεί. Ζ δεκηνπξγία κίαο παηδαγσγνχκελεο, γισζζηθά, κηθξν-θνηλσλίαο 

απνηεινχκελεο απφ ηνπο δηδαζθνκέλνπο, ην δηδάζθνληα πνπ ζηεξίδεη ηνπο 

δηδαζθνκέλνπο θαη εηδηθνχο πνπ ζηεξίδνπλ ην δηδάζθνληα, φπσο ζπλέβε θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ θεηκελνθεληξηθή 

γξακκαηηθή δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθφηεξε, αθνχ έηζη δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηεο 

θεηκεληθήο αλάιπζεο απφ ην «δηδάζθνληα πνπ καζαίλεη» («teacher-learner») θαη ην 

«δηδάζθνληα πνπ δηδάζθεη» («teacher-educator»). To παξάδεηγκα θεηκεληθήο αλάιπζεο 

ην νπνίν παξαζέηεη ν Hedgcock (2002, ζ. 316), κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο γηα ην 

θείκελν θαη ηε γλώζε ηνπ θεηκέλνπ, ηφζν ηνπ δηδάζθνληνο φζν θαη ηνπ δηδαζθνκέλνπ, θαη 

πεξηιακβάλεη: επηινγή (ελφο) θεηκέλνπ, θξηηηθή αλάγλσζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζέκα θαη 

ην είδνο ηνπ, πξνζδηνξηζκφ ησλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεψλ ηνπ βάζεη ηνπ ππεξδνκηθνχ 

ζρήκαηφο ηνπ θαη ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ ελδείμεψλ ηνπ θ.ν.θ., βξίζθεηαη πνιχ θνληά 

ζηε «ινγηθή» ηνπ πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο. Έηζη ηίζεηαη, αθξνζηγψο πξνο ην παξφλ γηα 

λα ζρνιηαζηεί εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα, ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνγξακκάησλ αθαδεκατθήο κφξθσζεο θαη ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηεο κνξθήο ηεο, ελ γέλεη, επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζή ηνπο, κε 

ηξφπν ψζηε ν δηδάζθσλ λα θαηαζηεί έλαο θξηηηθφο επηζηήκνλαο-παηδαγσγφο «ηεο 

(κεηα)γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ».  

 

 

5.5     Ειδικά ζσμπεράζμαηα από ηην έρεσνα 

Σα εηδηθά, φπσο θαη ηα γεληθά, ζπκπεξάζκαηα ελδπλακψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο 

έξεπλαο απηήο, θαζψο ηελ θαζηζηνχλ ηελ πξψηε, νπζηαζηηθά, αληρλεπηηθή έξεπλα ζηνλ 

θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν Κχπξνπ θαη Διιάδαο πνπ ελδηαηξίβεη ζηελ «θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ γηα ηε γιψζζα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν». Απηφ 

ην επηηπγράλεη κε ηελ έκθαζε πνπ απέδσζε ζηε δηδαζθαιία ηεο «γξακκαηηθήο ησλ 

θεηκέλσλ», πξνζδνθψληαο, φπσο θαηαγξάθεθε ζην πξψην θεθάιαην: α) ζηε δηακφξθσζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζπκβαηνχ κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο 

γισζζνδηδαθηηθέο ηάζεηο, β) ζηε αμηνπνίεζε ηνπ φινπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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(δηδαθηηθoχ πιηθνχ, δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηφρσλ δηδαζθαιίαο, δηαδηθαζηψλ θαη 

κέζσλ αμηνιφγεζεο) σο «πηιφηνπ» ή ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηηο φπνηεο αλαζηνραζηηθέο ή 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο (επαλαδξάζεηο), ζε ζρέζε κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γισζζηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο θαη γ) ζηελ άξζε νπνησλδήπνηε ελζηάζεσλ ή ακθηβνιηψλ έλαληη ηεο 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο (ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο εμαγσγήο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ). 

5.5.1 Ειδικά ζσμπεράζμαηα ζε ζτέζη με ηο ερεσνηηικό πεδίο 

Με αθεηεξία ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, φπσο αλαζεσξήζεθαλ ζε 

ππνθεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε, θαηαγξάθνληαη, θαηαξρήλ, νξηζκέλεο απφ ηηο πξννπηηθέο 

ηεο, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαία πεξαηηέξσ δξάζε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. Όπσο ήδε είλαη 

πξφδειν, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ηα εμήο, πξνο άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ: 

 Να αλαζρεδηαζηεί έλα δνκεκέλν κελ αιιά πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλν, άξα 

«πεξηζζφηεξν θεηκελνθεληξηθφ», πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο γηα 

ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ελόο ζρνιηθνύ έηνπο, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθώλ εηδώλ θαη ηύπσλ, θαη φρη εμαξηψκελν απφ έλα ήδε 

ππάξρνλ ζχλνιν γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ή γισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη, 

γηα θάπνηνπο ιφγνπο (ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε γηα εηδηθνύο εξεπλεηηθνχο 

ιφγνπο), λα δηδαρζεί. 

 Να πξνσζεζεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζε έλα ζαθώο κεγαιύηεξν, 

γηα λα κπνξεί λα είλαη θαη αληηπξνζσπεπηηθό, δείγκα πιεζπζκνύ (ε νπνία θαη ζα 

επηηξέςεη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, κέζσ παξακεηξηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ) 

 Να επηρεηξεζεί ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φρη 

κφλν βάζεη πνζνηηθψλ αιιά θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ, ζην πιαίζην εξεπλώλ δξάζεο 

(κεγάιεο θιίκαθαο).  

H έξεπλα δξάζεο (βι. Altrichter, Posch & Somekh, 2001
. 
Car & Kemmis, 1994

. 

Elliot, 1991
.
 Fullan, 2000

. 
McNiff, 1995

. 
Πακνπθηζφγινπ, 2002), ζπγθεθξηκέλα, είλαη κία 

απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο κνξθέο έξεπλαο, γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 
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αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ φπσο θαη ην ζπγθεθξηκέλν πεηξακαηηθφ παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα. Ζ δεδνκέλε κνξθή έξεπλαο κπνξεί, αθελφο, λα πξνζδηνξίζεη θαη, αθεηέξνπ, 

λα εξκελεχζεη παξάγνληεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, φπσο θαη ηηο ηπρφλ αιιαγέο ηνπο. 

Καζψο ν εθπαηδεπηηθόο είλαη παξάιιεια θαη ν εξεπλεηήο, απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψλεη κία νιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ππφ κειέηε θαηάζηαζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δξάζεο, ζην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Ζ 

ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο δηεπθνιχλεη ηνλ αλαζηνραζηηθφ νξζνινγηζκφ θαη δηεπξχλεη ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αλαβαζκίδνληαο ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

Με ηελ πιήξσζε ησλ πξννπηηθψλ, νη νπνίεο κπνξεί, ινγηθά, λα δεκηνπξγεζνχλ 

κεηά απφ ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο, αλακέλεηαη λα θαηαηεζεί κία 

πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε θαη εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλε ελαιιαθηηθή πξόηαζε 

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο (δηδαζθαιίαο) ηεο γξακκαηηθήο, ζπκπιεξσκαηηθή ή/θαη 

αλεμάξηεηε πξνο θαη από ην επίζεκν ζρνιηθφ γισζζηθφ εγρεηξίδην, αληίζηνηρα. ην 

πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ πνπ, παξά ηελ απνδνρή ηνπ σο ρξήζηκνπ 

θαηλνηφκνπ ζηνηρείνπ, δελ έρεη αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, ε πξφηαζε απηή δχλαηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο πεγή ή ηξάπεδα ηδεψλ γηα εζηίαζε αληί ζηα γξάκκαηα ζην 

γξακκαηηζκό (Καξαληδφια, 2004) θαη γηα δηεπθφιπλζε, εληέιεη, ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηάβαζεο απφ ηελ επηθνηλσληαθή ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πνπ θαίλεηαη λα 

είλαη θαη ην ηειηθφ δεηνχκελν ησλ πιένλ πξφζθαησλ αιιαγψλ πνπ επηηεινχληαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά γισζζηθά δξψκελα, ζε Κχπξν θαη Διιάδα.  

Σέινο, εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε εκβάζπλζε ζηα «γθξίδα» ζεκεία ηεο έξεπλαο, 

απαξηζκνχληαη θαη νξηζκέλα άιια ζεκεία πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηε δεδνκέλε εξεπλεηηθή 

ζεκαηνινγία θαη δξάζε, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζπληζηάηαη: 

 Να νξηζηεί, εθ λένπ, ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο σο γξακκαηηζκνχ, ζπλαξηήζεη ηεο ζρνιηθήο γισζζηθήο αιιά θαη 

δηαζεκαηηθήο αγσγήο, θαη λα δηεξεπλεζεί εθηελέζηεξα ε ζρέζε ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο ζύλζεηεο ηθαλφηεηαο κε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γξακκαηηθήο. 

 Να δηαζαθεληζηεί, κε ηελ αμηνπνίεζε, πνηνηηθψλ κεζφδσλ, θαη λα δηαβαζκηζηεί, 

βάζεη ζηαζεξψλ θξηηεξίσλ, ε ζρέζε θάζε «ηζρπξνχ» θεηκεληθνχ είδνπο κε ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπκβάζεηο ηνπ, δειαδή ηε δνκή, ην ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία θαη ηα 

πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Να εμεηαζηνχλ, δηά ηεο εξεπλεηηθήο νδνχ, δεηήκαηα ηαμηλνκίαο θαη δηδαζθαιίαο 

ησλ εηδψλ θεηκέλνπ θαη λα πξνηαζνχλ ιχζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο «πνηα είδε 

θεηκέλνπ «πνηα είδε θεηκέλνπ [(πξέπεη λα δηδάζθνληαη), ζε πνηα ηάμε] θαη κε πνηα 

ζεηξά». 

 Να κειεηεζεί θαη λα πξνηαζεί ε απαξαίηεηε, γηα θάζε ηάμε, γξακκαηηθή θαη 

θξηηηθή κεηαγιψζζα, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ έθαζην είδνο κεηαγιψζζαο κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή επάξθεηα θαη, επξχηεξα, κε ην 

γξακκαηηζκφ. 

 Να δηεμαρζνχλ πξφζζεηεο έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ: α) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ γηα ηε γιψζζα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, β) ην βαζκφ 

εγγχηεηά ηνπο κε ηηο αξρέο ηνπ θεηκελνθεληξηζκνχ ή ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ζηηο νπνίεο, ζεσξεηηθά, ζηεξίδνληαη θαη γ) ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σο πξνο ην πνηεο είλαη νη θπξίαξρεο δηδαθηηθέο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, πψο θαη πνχ θαηαλέκνπλ ην δηδαθηηθφ ρξφλν ηνπο, αλ θαη ζε 

πνην βαζκφ αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε θεηκέλνπ-γξακκαηηθήο θηι. 

 Να εθπνλεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ, κέζσ θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πνιιαπιά θαη παξάιιεια, πξνο ηα ελ ρξήζεη, παθέηα δηδαθηηθνχ 

γισζζηθνχ πιηθνχ, ηα νπνία λα είλαη έηνηκα είηε λα ζπλεπηθνπξήζνπλ είηε λα 

αληηθαηαζηήζνπλ (κεξηθψο, ίζσο) ην πθηζηάκελν βαζηθό πιηθφ. 

 Να εξεπλεζεί ζε βάζνο ε ηθαλφηεηα «γξακκαηηζκφο» θαη ζε επίπεδν πξφζιεςεο 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη φζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.  

 Να θαζνξηζηεί θαη λα ειεγρζεί ην πιέγκα παξαγόλησλ (κεηαγλσζηηθψλ 

γισζζηθψλ, θεηκελνινγηθψλ, γλσζηηθψλ, παηδαγσγηθψλ), νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, γεληθά, θαη ζε 

θάζε απηφλνκε ζρνιηθή κνλάδα, εηδηθφηεξα. 
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 Να δηεξεπλεζεί, κέζα απφ ζεηξά καθξνρξφλησλ εξεπλψλ («longitudinal studies»), 

θαηά πφζν ε αλάπηπμε θεηκεληθήο ηθαλφηεηαο ή γλψζεο, κέζσ ηεο δηεπξπκέλεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, δηαζθαιίδεη επξχηεξα ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Να θαηαξηηζηνχλ, κε ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία αθαδεκατθψλ θαη άιισλ 

θνξέσλ, έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο ή δνθίκηα (ηεζη) γηα φιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζηαζεξφηππα, ζε εζληθφ 

επίπεδν (ή «εζληθά επίπεδα»), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζε 

δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο επίπεδα πεξηερνκέλνπ θαη κε ζαθείο δείθηεο ή θξηηήξηα 

κέηξεζεο. 

Αλακθηζβήηεηα είλαη ζεκαληηθή ε επηζήκαλζε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ, γεληθά, ηε γιψζζα θαη ηε γξακκαηηθή ησλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηθηιηψλ απηήο ηεο γιψζζαο θαη ησλ επηπέδσλ απηήο ηεο 

γξακκαηηθήο (βι. ελδεηθηηθά Schleppegrell, 2001, 2004). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

πξνζέγγηζε ηε «ζρνιηθή γιψζζα θαη γξακκαηηθή» επξχηεξα απφ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο 

θαη πεξηέγξαςε πώο είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ επηινγψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ, άξα θαη ηε δφκεζε θεηκέλσλ, γηα λα έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σαπηφρξνλα, δηαζαθήληζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γισζζηθή αλάιπζε, 

έρνληαο σο εξγαιεία ηεο ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία, δηελεξγείηαη κε βάζε ην ζπγθείκελν 

θαη ην θείκελν (Emmitt & Wilson, 2006). Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, ε νπνία ζέηεη 

σο θχξην ζηφρν ηεο λα θαηαλνεζεί πψο έλα θείκελν ιεηηνπξγεί γισζζηθά θαη 

ζεκαζηνινγηθά, δειψλεη, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, δξάζε ζε θαη κε απηφ. 

Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε γισζζηθή αιιά λα 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ (Luke, O’Brien & Comber, 2001, 

ζ.117), δηακέζνπ ηνπ θαηάιιεινπ «κεηαγισζζηθνχ θψδηθα» κεηαμχ δηδάζθνληνο-

δηδαζθνκέλνπ πνπ, φπσο θαη ζε άιια παξφκνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παξαηεξείηαη, 

ζπλήζσο απνηειεί «κείγκα» φξσλ θαη ελλνηψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή θαη ηε 

ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γισζζνινγία. 

Πξνζδνθάηαη, ινηπφλ, φηη κειινληηθέο έξεπλεο γχξσ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ ηα νπνία, σο ζπλέρεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 
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αληηπξνζσπεχνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηελ πιένλ ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο, ζα 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο. Σν γεγνλφο φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (θαη ε γισζζηθή επάξθεηα ησλ ππνθεηκέλσλ απηψλ) 

επεξεάζηεθαλ απφ έλα λέν πξφγξακκα γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, δηαθνξεηηθό φζν θαη 

δηαθνξνπνηεκέλν απφ ην θπξίαξρν, κέρξη θαη ζήκεξα, ζηα ζρνιεία καο γισζζηθφ 

πξφγξακκα ζπληζηά κία θαιή βάζε γηα αλάπηπμε πεξαηηέξσ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ, 

φπσο απηέο πνπ πξνηάζεθαλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, αλ θαη πνηθίιεο, ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο αθνχ, είηε εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζην ήδε ππάξρνλ πεδίν ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είηε δηαλνίγνπλ εληειψο λέεο πξννπηηθέο, έρνπλ σο θνηλφ ππξήλα ηνπο ηα 

εξσηήκαηα πνπ εγέξζεθαλ κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα, 

επνκέλσο, ελδηαθέξεη φρη κφλν γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κέηξεζε 

ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ, θαζαπηά, αιιά θαη γηα 

ηηο θηινζνθηθέο θαη πξαθηηθέο «εκπεηξίεο ηνπ» πνπ νδήγεζαλ ζε απηά, νη νπνίεο, φπσο 

ήηαλ επηζπκεηφ θαη έρεη επαλεηιεκκέλα ηνληζηεί, είλαη αληρλεπηηθήο κνξθήο. Πεξαηηέξσ 

έξεπλα, απφ ην ζεκείν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απηνχ, ζεκαίλεη θαη πεξαηηέξσ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ελ γέλεη γισζζηθήο αγσγήο. 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε, ηνλίδεηαη φηη, φπσο θαη νη επφκελεο 

ζπδεηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ, ρξεηάδεηαη λα ζπζρεηηζηεί κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζε θάζε 

ππνθεθάιαην ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κέρξη ζηηγκήο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ηίζεληαη θαη 

ηα εηδηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, φζνλ αθνξά ην επίκαρν ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

5.5.2 Ειδικά ζσμπεράζμαηα ζε ζτέζη με ηο πεδίο ηης επιμόρθωζης ηων 

εκπαιδεσηικών 

Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ θαη ζεσξηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ «εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο απηήο (ζε πξνπηπρηαθφ ή/θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν), ην νπνίν πξέπεη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζπλερψο, κέζσ ηεο ζπλερνχο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο αιιά 

θαη ηεο έξεπλαο δξάζεο, κε ηελ έλλνηα ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο επαλάδξαζεο ζε κία 
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επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα επηζηεκφλσλ παηδαγσγψλ (Cochran-Smith, 2000). εκαληηθά 

εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεηξακαηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε απφ απηφ ή απφ παξφκνηαο ζεκαηνινγίαο θαη 

ζηνρνζεζίαο γισζζηθά πξνγξάκκαηα λα πξνθχπηνπλ, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αθνξνχλ ηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

γλσξίδεη αιιά θαη λα ρεηξίδεηαη θαηάιιεια ν δηδάζθσλ. Οη κνξθέο απηέο: α) θαιύπηνπλ 

ηελ αλάπηπμε φρη κφλν γισζζηθψλ δξάζεσλ, κε βάζε ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά 

ζπκθξαδφκελα, αιιά θαη αλάινγσλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (νηθνινγία) ηεο 

ηάμεο θαη β) απνθαιύπηνπλ ηελ ηθαλφηεηα ή φρη ηνπ δηδάζθνληνο λα ζπκβάιεη ζην 

γξακκαηηζκφ ηνπ δηδαζθνκέλνπ (Wright, 2002, 2005). 

Λακβάλνληαο θαλείο ππφςε ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα θαηαξηίδεη θαη λα 

επηκνξθψλεη θαηάιιεια ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη 

θαηλνηνκίεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία, κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

ακεζφηεξα ηα ζεκεία ηα νπνία ζίγνληαη παξαθάησ, σο «εηδηθά ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε 

κε ην πεδίν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ», κε βάζε ηα νπνία πξνηείλεηαη: 

 Να ελζσκαησζεί ε παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνύ, κέζσ ηεο νπνίαο 

αλαδεηθλχεηαη θαη ε ζρέζε ηεο γξακκαηηθήο κε ηελ ελ ιφγσ έλλνηα, σο 

αθαδεκατθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηα παλεπηζηεκηαθά παηδαγσγηθά ηκήκαηα θαη 

ζρνιέο. 

 Να ελζσκαησζεί ε δηαζεκαηηθφηεηα, εληφο ηεο νπνίαο ν γξακκαηηζκφο ζπληζηά 

αληηθείκελν θαη κέζν δηδαζθαιίαο, σο ηδηαίηεξν θεθάιαην ηεο γισζζνδηδαθηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο επξχηεξεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ δαζθάισλ 

(εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεκνηηθήο ή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). 

 Να ελζσκαησζνχλ ακθφηεξεο, ηφζν ε παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ φζν θαη ε 

δηαζεκαηηθφηεηα, ζηα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο ησλ ήδε ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Να νξγαλσζνχλ ελεκεξσηηθά ή/θαη /επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γχξσ απφ 

ζεκαηηθέο θαη πξνβιεκαηηθέο ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο γξακκαηηθήο (φπσο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ), κε ζηφρν: α) ηελ νξηνζέηεζε, άξα 

θαη ηε δηάθξηζή ηεο απφ παξαδνζηαθά ή γλσζηηθά ζρήκαηα γισζζηθήο θαη 
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γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, β) ηε δηαζαθήληζε ζηνηρεησδψλ γισζζνινγηθψλ φξσλ 

θαη ελλνηψλ θαη γ) ηελ αλαδήηεζε πξαθηηθψλ ιχζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο, κέζσ ελφο «επαγγεικαηηθνχ-επηζηεκνληθνχ 

δηαιφγνπ». 

 Να θσδηθνπνηεζεί (θαη λα ραξηνγξαθεζεί) απφ νκάδα εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη κε 

πξσηνβνπιία θνξέσλ θαη νξγάλσλ ηεο επίζεκεο Πνιηηείαο (γηα λα έρεη 

επηζηεκνληθφ αιιά θαη γεληθφηεξν θχξνο, σο κνξθή επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο) ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε (κε έκθαζε ζηε ξεηή, ππφ δεδνκέλεο παηδαγσγηθέο 

πξνυπνζέζεηο, θαη φρη ζηε δηαηζζεηηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία), έρνληαο σο  

θχξηα επηδίσμε ηελ νκαιή (θαη νξηζηηθή) κεηάβαζε απφ ηε κία πξνζέγγηζε ζηελ 

άιιε. 

 Να θαηαζηεί ν ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηηζκνχ (ζηελ Κχπξν) θαη ηεο ζρνιηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο (ζηελ Διιάδα) νπζηαζηηθφο, ζε βαζκφ πνπ ν επηζεσξεηήο ή ν 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο λα είλαη ηθαλφο λα ζπλδηακνξθψλεη θαη λα ζπλδηαρεηξίδεηαη, 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε ζεκαληηθή φζν θαη ηδηάδνπζα, ιφγσ ηνπ κεηαβαηηθνχ 

θαη δηθαηνινγεκέλα ζπγθερπκέλνπ ραξαθηήξα ηεο, λέα γισζζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα (= αιιαγή γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ, δηεπξπκέλε γισζζνινγηθή 

ζεσξία, αδηεπθξίληζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θ.ν.θ.). 

 Να δεκηνπξγεζνχλ, ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ππξήλεο νξζήο δηάρπζεο ησλ 

ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ εθαξκνγήο ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο (π.ρ. κε ηελ νξγάλσζε κηθξνδηδαζθαιηψλ, πεηξακαηηθψλ ή 

δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ θηι.), φπσο θαη δίθηπα ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ («school networks»), γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ζθνπφ. 

 Να αλαπηπρζνχλ «θέληξα ζηήξημεο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

θαιέζηεθαλ/θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα γηα ηε γιψζζα 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, γηα ζπλερή θαζνδήγεζε αιιά θαη δηαθίλεζε ρξήζηκσλ 

ηδεψλ θαη πιηθνχ, κέζσ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο ην νπνίν ζα κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη 

ηηο φπνηεο ηάζεηο πξνζθφιιεζεο ζε ζηαηηθνχο ή ζηεξεφηππνπο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 
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 Να δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ γηα ηε γιψζζα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, κε ηελ 

νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο «θξηηηθά αλζηζηάκελνη αλαγλψζηεο» έλαληη ζην πιηθφ απηφ, 

φπσο αλακέλεηαη λα πξάμνπλ θαη νη καζεηέο ηνπο. 

 Να πξνσζεζεί έλα «εηαηξηθφ ζχζηεκα καζεηείαο», κέζσ εκεξίδσλ θνηλψλ γηα  

επηζεσξεηέο ή ζπκβνχινπο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, ην νπνίν λα πξνζθέξεη 

επθαηξίεο γηα: α) ελεκέξσζε γχξσ απφ ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο γξακκαηηθήο θαη 

ηεο πνιιαπιήο ζεκαζίαο ηεο, β) παξνπζίαζε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζπλαθψλ εξγαζηψλ, φπσο θαη ε παξνχζα έξεπλα, θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο θαη γ) ζπδεηήζεηο ζε βάζνο, απ’ φπνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

αμηφινγα νθέιε γηα φινπο ηνπο «εηαίξνπο».  

Βέβαηα, αλ θαη ε έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πεξηνξίδνληαη ζην πιαίζην 

νξηνζέηεζήο ηνπο, ε εξκελεία ηνπο κπνξεί λα ππεξβεί, ζε έλα βαζκφ, ηα φξηα απηά θαη λα 

πξνζεγγίζεη, αλάινγα, δχν αθφκα ηνκείο επηκφξθσζεο πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα αιιά άκεζα κεηαμχ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

ηνκείο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ (κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ) θαη ησλ 

πνιπγξακκαηηζκώλ (φξνο ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηελ πιένλ ζχγρξνλε έλλνηα ηνπ 

γξακκαηηζκνχ), ν δεχηεξνο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηνλ πξψην. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Byrnes (2002), ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξέπεη λα γίλεη κέζσ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ηεο επέθηαζεο δειαδή ηνπ 

ξφινπ ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη ησλ 

πνιιαπιψλ κνξθψλ γξακκαηηζκνχ.  Δπνκέλσο, έλα ζχγρξνλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

εθπαηδεπηηθψλ νθείιεη, θαηαξρήλ, λα ιάβεη ππφςε θαη ηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο [βι. 

ζρεηηθά Μαηζαγγνχξαο (2006)] θαη λα είλαη ηθαλφ λα ρεηξηζηεί, κε πεηζηηθφηεηα θαη 

επηζηεκνληθφηεηα, εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 ην ξφιν ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φζνλ αθνξά ηα δηάθνξα επηκέξνπο δηδαθηηθά 

αληηθείκελα (καζήκαηα) 

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο θεηκεληθήο γλψζεο, κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε ελαζρφιεζε 

θαη εμνηθείσζε κε ηα αληηθείκελα απηά 
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 ηε κεηεμέιημε ηεο απιήο θαηαλφεζεο (ζρνιηθψλ) θεηκέλσλ ζε θξηηηθή ζεψξεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ θεηκελνγισζζνινγηθψλ επηινγψλ 

ηνπο. 

Επηπιένλ, έλα ηέηνην πξφγξακκα, αλ επηδηψθεη λα πξνζθέξεη επίθαηξε θαη φρη 

παξσρεκέλε επηκφξθσζε, είλαη ππνρξεσκέλν λα ελδηαηξίςεη ζην πώο ηα δηάθνξα 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη ε γιψζζα, ζπκβάιινπλ 

ζηε δφκεζε θαη ηελ αλαδφκεζε ησλ γξαπηψλ (ή έληππσλ) θαη κε θεηκέλσλ (βι. 

Alvermann, 2002), φπσο ε δεδνκέλε κειέηε εμέηαζε ηνλ ηξφπν (πώο) ην γισζζηθφ 

ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηε δφκεζε θαη αλαδφκεζε νξηζκέλσλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

απαηηεί: 

 δηεχξπλζε ηεο ππάξρνπζαο αληίιεςεο γηα ηε κνλνηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ, 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο [βι. Κνλζνχιε (ρ.ρ) θαη Miller & 

Borowicz (2006)] 

 αλάπηπμε ηεο απαξαίηεηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα «αιιαγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπίνπ», κε ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή «δπλακηθψλ κνξθψλ 

θαιήο δηδαζθαιίαο», ζε έλα κε ζπκβαηηθφ δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ησλ 

νέων μέζων και ηετνολογιών  [βι. Darling-Hammod & Bransford (2005) θαη 

θνχξηνπ & Βξαηζάιεο (2006)]. 

Καηαιεθηηθά, ινηπφλ, είλαη εκθαλέο φηη ηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο εγείξνπλ 

πνηθηιία εξσηεκάησλ πνπ, νπζηαζηηθά, θαηαδεηθλχνπλ ην έιιεηκκα πνπ ππάξρεη ζην 

επηζηεκνινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη φζνλ αθνξά 

ην πξσηαξρηθφ επίπεδν ηεο θεηκελνγισζζνινγηθήο γλψζεο ην νπνίν, ηε δεδνκέλε ζηηγκή 

ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη 

ε κεηάβαζε απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, 

ζπληζηά ζέκα χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο.  

5.5.3 Ειδικά ζσμπεράζμαηα ζε ζτέζη με ηο πεδίο ηης γλωζζοπαιδαγωγικής 

προζέγγιζης ή διδαζκαλίας ηης γραμμαηικής (με έμθαζη ζηην Γ΄ Δημοηικού) 
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Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί έρεη ίζσο ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα φρη κφλν εληφο 

ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ αιιά ζην ζχλνιν φισλ ησλ θεθαιαίσλ ηεο δηαηξηβήο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ππνελφηεηα ε νπνία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ παξαπάλσ, 

επηρεηξεί λα ππεξβεί ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα θαηαζέζεη, φπσο πξναλαγγέιζεθε 

ζην πξψην θεθάιαην, ζπγθεθξηκέλε νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα κία «πεξηζζφηεξν (ή 

ακηγώο) θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή (επνκέλσο γισζζηθή) δηδαζθαιία» ζηελ Γ΄ 

Δεκνηηθνύ, φπνπ απνθηά εηδηθή ζεκαζία, γηαηί έρεη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν.  

Όζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, ζε ζρέζε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, ηπγράλνπλ απνδνρήο θαη απφ ην λέν ζρνιηθφ 

γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην νπνίν νξίδεη σο ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ζηηο ηάμεηο Γ΄ - Γ΄ Γεκνηηθνχ ηελ «αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα 

επηθνηλσλεί γξαπηά κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνξθή 

θαη ην χθνο πνπ αξκφδεη ζε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο» (βι. Πεγέο: Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Διιάδαο, 2002
α
, ζ. 37). 

Ο ζθνπφο απηφο είλαη: α) ζαθώο ζπλζεηόηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν γηα ηηο ηάμεηο Α΄ - Β΄, 

ν νπνίνο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα γξάθεη θαη λα 

δηαηππψλεη γξαπηά λνήκαηα, δηακέζνπ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ 

αληηιήςεψλ ηνπ γηα ηε γιψζζα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη β) άκεζα ζρεηηθόο κε ηνλ 

αληίζηνηρν γηα ηηο ηάμεηο Δ΄ - η΄, φπνπ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζε 

ζπγγξαθέα, ηθαλφ λα απνιακβάλεη φρη κφλν ην ζπγγξαθηθφ ηνπ πξντφλ αιιά θαη ηελ ίδηα 

ηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, φπνπ θαη κεηέρεη ελεξγεηηθά (βι. Πεγέο: 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Διιάδαο, 

2002
α
). Έηζη, επηθπξψλεηαη θαη επίζεκα φηη ε Γ΄ Γεκνηηθνχ ηζνδπλακεί κε ην 

δηακεζνιαβεηηθφ ρξφλν σθέιηκεο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξεί λα ζπλελψζεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ αθνξνχλ ην γξαπηφ ιφγν, απφ ηελ Α΄ κέρξη ηελ η΄ Γεκνηηθνχ. Με άιια ιφγηα, 

αλακέλεηαη: α) ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο (A΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ) λα αλαπηπρζεί έλα 

ζηνηρεηψδεο επίπεδν γξακκαηηζκνχ, ζπλπθαζκέλν κε ηε θπζηθή ελαζρφιεζε κε 

πνηθίινπο απινχο θεηκεληθνχο ηχπνπο, β) ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ λα αξρίζεη λα 
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ζπζηεκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, πξψηνπ ή/θαη δεχηεξνπ (ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο) βαζκνχ δπζθνιίαο θαη γ) ζηηο κεγάιεο ηάμεηο (Γ΄, Δ΄ θαη η΄ 

Γεκνηηθνχ) λα αθνινπζήζεη επεμεξγαζία ηνπο, ζε κεγαιχηεξν αθφκα βάζνο, φπσο θαη ε 

εκπέδσζή ηνπο. Δπηπιένλ, επηθπξψλεηαη επίζεκα φηη ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε έρεη 

απνθηήζεη πιένλ ηελ απαξαίηεηε ζεζκηθή αμία ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ε νπνία, ζε 

ζεσξεηηθφ, ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ζπλνςίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ πνηθίισλ 

θαλνληθνηήησλ ή ζπκβάζεσλ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο. 

Οη παξαπάλσ επίζεκεο επηθπξψζεηο ζπληζηνχλ θαη ην βαζηθφ ιφγν ράξηλ ηνπ 

νπνίνπ επηδηψρζεθε λα ππάξμεη πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην πξφβιεκα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο γξακκαηηθήο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο πνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Γεδνκέλεο, άιισζηε, ηεο ζπλάθεηαο πνπ 

αληρλεύζεθε λα ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ πεηξακαηηθφ / παξεκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηεο γξακκαηηθήο θαη ζηε γισζζηθή επάξθεηα, επηηξέπεηαη, αιιά θαη επηβάιιεηαη, ε «ζε 

βάζνο» αλάιεςε δξάζεο, βάζεη θαη πέξα ησλ δπλαηνηήησλ: α) ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο θαη 

β) ησλ πξαγκαηηθνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην παξφλ, άξα θαη ην κέιινλ, ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηνλ «ηδηφκνξθν εθπαηδεπηηθφ ρψξν καο». Ζ δξάζε απηή 

πξέπεη λα έρεη, πξσηίζησο, αληηζηαζκηζηηθφ ραξαθηήξα έλαληη ηνπ, εθ πξψηεο φςεσο, 

παξάδνμνπ γεγνλφηνο φηη ηα λέα ζρνιηθά γισζζηθά εγρεηξίδηα είλαη ήδε παξσρεκέλα. 

Πξφθεηηαη γηα γεγνλφο πνπ ζπλαξηάηαη φρη κφλν κε «θπζηθνχο ιφγνπο», πνπ άπηνληαη 

ηεο απν-επηθαηξνπνίεζεο (κέξνπο) ηνπ πεξηερφκελνχ ηνπο, αιιά θαη κε 

θεηκελνγισζζνινγηθά θξηηήξηα. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα, ην ζψκα πιηθνχ 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ζε θεηκεληθά είδε 

φπνπ λα εηζρσξεί θαη ην ζέκα (ζεκαηηθή ελφηεηα), θαη φρη αληίζηξνθα, φπσο ηειηθά 

παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη ζηα αληίζηνηρα λέα βηβιία. 

Ζ ηεθκεξίσζε, θαη ε απνδνρή, ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο ιεηηνχξγεζε παξσζεηηθά. Ήγεηξε κία ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ, 

άιισλ απφ φζνπο απαξηζκήζεθαλ ήδε, θαη παξψζεζε πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

«ηδαληθφηεξνπ», ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, θεηκελνθεληξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηα παηδαγσγηθά πεξηβάιινληα Κχπξνπ θαη Διιάδαο. Έηζη, 

αθνχ δηαζθαιίζηεθε φηη ην εξψηεκα «πψο δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο 
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θαη ηνπ θεηκέλνπ» κπνξεί λα αληιήζεη επαξθείο ιχζεηο απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, 

δηαηππψζεθε ην πεξηζζφηεξν ζχλζεην εξψηεκα: «πνηα είδε θεηκέλνπ [(πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη), ζε πνηα ηάμε] θαη κε πνηα ζεηξά».. Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζπζρεηίζηεθε 

κε ηνπο αθφινπζνπο πξνβιεκαηηζκνχο: 

 Πψο πξνζδηνξίδνληαη θαη πξνηππνπνηνχληαη ηα δηάθνξα θείκελα; 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο νκνηνγέλεηαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία; 

 Πξέπεη ηα θεηκεληθά είδε λα δηδάζθνληαη κε ή ρσξίο ζεηξά, παξάιιεια ή 

δηαδνρηθά; 

 Πνηα κπνξεί λα είλαη ε δνκή ηεο θάζεηεο ηεξάξρεζεο ησλ εηδψλ ιφγνπ θαη ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ; 

 Ση αθξηβψο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ε δηδαζθαιία έθαζηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, ζε 

νξηδόληηα ηεξάξρεζε; 

             Οη παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί επζχλνληαη γηα ηε δηακφξθσζε θαη ππνβνιή ηεο 

«πξφηαζεο γηα θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ», πνπ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. 

 

5.5.3.1  Πξόηαζε θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Δεκνηηθνύ 

Ζ πξφηαζε θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, σο 

απνηέιεζκα πιήξσζεο πνηθίισλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο, έρεη 

ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: 

 Οξγαλψλεηαη κε βάζε ηα δηαθξηηά είδε ιφγνπ θαη είδε θεηκέλνπ (φπσο, επίζεο, 

ηνπο αληίζηνηρνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο) θαη φρη θαηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο (φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηα λέα ζρνιηθά γισζζηθά εγρεηξίδηα).  

 Δίλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα θαιχςεη, ζηαδηαθά, νιφθιεξν ην θάζκα ηνπ ελεξγνύ 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ απφ ηελ έλαξμε κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Γηαζπλδέεη ηε ζεσξία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ κε ηε δηδαθηηθή πξάμε 

δηεπθνιχλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ θαηαλφεζε: α) 

εμεηδηθεπκέλσλ θεηκελνγισζζνινγηθψλ ελλνηψλ, β) βαζηθψλ πξνδηδαθηηθψλ, 
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δηδαθηηθψλ θαη κεηαδηδαθηηθψλ αξρψλ ηεο παηδαγσγηθήο γξακκαηηθήο) ηνπ 

γξακκαηηζκνχ θαη γ) ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θεηκεληθνχο 

ηχπνπο θαη ηε γξακκαηηθή ηνπο. 

 Πξνηείλεη, θαη πηνζεηεί, κε ζπγθεθξηκέλα «θξηηήξηα ζρνιηθήο 

θεηκελνδηδαζθαιίαο», κία/ηε ζεηξά κε ηελ νπνία κπνξεί λα δηδάζθνληαη ηα 

δηάθνξα θείκελα (αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε 

είδε ιφγνπ θαη θεηκέλνπ, αληίζηνηρα). 

Ζ πξφηαζε απηή ζηεξίδεη ην εηήζην θεηκελνθεληξηθφ πξφγξακκα (γξακκαηηθήο) 

δηδαζθαιίαο πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα θαη ην νπνίν δηαθξίλεηαη γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη. Ζ θάζεηε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αξρίδεη απφ ηνλ 

αλαθνξηθφ ιφγν θαη πξνρσξά ζηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν, ελψ παξάιιεια ιακβάλεηαη 

πξφλνηα γηα ηελ νξηδόληηα νξγάλσζε ησλ ππφ δηδαζθαιία θεηκέλσλ (βι. ζρεηηθή 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα). Ζ ρξήζε ησλ θεηκελνγισζζνινγηθψλ φξσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαη θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, 

εθηφο απφ ζπκβαηή κε ην λέν ζρνιηθφ γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηαζεξή, 

ιεηηνπξγηθή θαη ζρεηηθά απιή. Αλαιπηηθφηεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ φξνη: α) 

είδνο ιόγνπ [= έλα γεληθφ ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη θαηαλφεζε λνεκάησλ 

(αλαθνξηθφο ιφγνο θαη θαηεπζπληηθφο ιφγνο)], β) θεηκεληθό είδνο [= ε δηαδηθαζία θαη ην 

πξντφλ γηα θαη από ηε δφκεζε θεηκέλνπ = αθήγεζε θαη πεξηγξαθή (γηα ηνλ αλαθνξηθφ 

ιφγν) θαη πξνζθιήζεηο /νδεγίεο θαη επηρεηξήκαηα (γηα ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν)], γ) 

αληηθείκελν-θαηεγνξία [= επηκέξνπο ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο = 

πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, πεξηγξαθή αλζξψπνπ, πεξηγξαθή δψνπ θηι. (γηα ηελ 

πεξηγξαθή), αθήγεζε πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο, αθήγεζε θαληαζηηθήο ηζηνξίαο, παξακχζη, 

κχζνο θηι. (γηα ηελ αθήγεζε), δηάθνξεο πξνζθιήζεηο (π.ρ. γελεζιίσλ, άιισλ θνηλσληθψλ 

εθδειψζεσλ θ.ά.), δηάθνξεο νδεγίεο (π.ρ. παηρληδηψλ, παξαζθεπήο, θαηαζθεπήο θ.ά.), 

δηάθνξα επηρεηξήκαηα (γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο) θηι.] θαη δ) 

θεηκεληθόο ηύπνο (= κέζν πξαγκάησζεο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο = ινγνηερληθφ θείκελν, 

δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν, ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θηι). Ο φξνο «αληηθείκελν-θαηεγνξία» 

απνηειεί «επηλφεκα» ην νπνία θαιχπηεη εηδηθέο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεηα 



H ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 573 

ηνπ φξνπ «θεηκεληθφ είδνο» θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ νξγάλσζε (θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο) ελφο πξνγξάκκαηνο φπσο ην ζπγθεθξηκέλν. 

Οη γισζζνπαηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξφγξακκα ηαπηνπνηνχληαη κε ηηο 

παξαθάησ αξρέο πνπ θξίζεθαλ, κέζσ ηεο έξεπλαο, σο απνηειεζκαηηθέο θαη βηψζηκεο: α) 

πξνηππνπνίεζε δηδαζθαιίαο, β) απφ θνηλνχ (ζπλεηαηξηθή) εξγαζία-δξάζε, γ) απηφλνκε 

εξγαζία-δξάζε, δ) απφ θνηλνχ αλαηξνθνδφηεζε, ε) απηφλνκε βειηησηηθή αμηνιφγεζε 

θαη ζη) θζίλνπζα θαζνδήγεζε (ν «βαζκφο έληαζεο» ηεο νπνίαο είλαη αλάινγνο πξνο ηηο 

αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ηάμεο) (βι. θεθάιαην ηξίην θαη θεθάιαην ηέηαξην). Σν 

γεγνλφο απηφ πξννηθνλνκεί φηη ην πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηε ζχλδεζε θεηκέλσλ θαη 

γξακκαηηθήο, ζε φια ηα επίπεδα δνκήο θαη ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηεο ινγηθήο πνπ 

παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά, σο αθνινχζσο [βι. Ηνξδαλίδνπ (2006) θαη Υαηδεινπθά-Μαπξή 

& Ηνξδαλίδνπ (ππφ δεκνζίεπζε)]: 

 

Ζ παξάζεζε ηεο ινγηθήο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφηαζε θεηκελνθεληξηθήο 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, πξνβάιιεη θαη ηε δηαθξηηή «ηαπηφηεηά» 

ηεο, κε βάζε ηελ νπνία ηα είδε ιφγνπ, ηα θεηκεληθά είδε θαη ηα αληηθείκελα-θαηεγνξίεο 

είδνο ιφγνπ θεηκεληθφ είδνο 

 

αληηθείκελν-

θαηεγνξία 

θεηκεληθφο ηχπνο γξακκαηηθή 

αλαθνξηθφο 

ιφγνο 

πεξηγξαθή 

 

 

αληηθεηκεληθή 

πεξηγξαθή 

αλζξψπνπ 

κηθξή αγγειία 

(ηχπνπ 
«ΚΑΣΑΕΖΣΔΗΣΑΗ») 

νξηζηηθφ άξζξν, 

επίζεηα (θιίζε, 

ζεκαζία, ζχληαμε) 
 

αλαθνξηθφο 

ιφγνο 

αθήγεζε αθήγεζε 

θαληαζηηθήο 

ηζηνξίαο 

 

ινγνηερληθφ 

θείκελν 

 

αφξηζηα άξζξα θαη 

αφξηζηεο αλησλπκίεο, 

(νξηζηηθφ άξζξν), 

ρξφλνη ξεκάησλ 

ρξνληθέο πξνηάζεηο 

ρξνληθά επηξξήκαηα 
 

θαηεπζπληηθφο 

ιφγνο 

νδεγίεο νδεγίεο 

παηρληδηνχ 

ελεκεξσηηθφ 

έληππν 

 

εγθιίζεηο 

(νξζνγξαθία 

ξεκαηηθψλ 

θαηαιήμεσλ) 
 

θαηεπζπληηθφο 

ιφγνο 

επηρεηξεκαηνινγία επηρεηξήκαηα 

κεηαμχ 

ζπλνκειίθσλ, 

γηα ζέκα πνπ 

αθνξά θαη ηνπο 

δχν 

δηάινγνο ζε 

ινγνηερληθφ 

θείκελν 

 

πξνζσπηθή αλησλπκία 

(δπλαηνί θαη αδχλαηνη 

ηχπνη) 

αηηηνινγηθέο 

πξνηάζεηο 

ζπκπεξαζκαηηθνί 

ζχλδεζκνη 
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ηνπο δηδάζθνληαη φρη κε ηπραία αιιά κε κία ζθφπηκα επηιεγκέλε ζεηξά. Ζ ζεηξά απηή 

επηιέρζεθε, αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζπκβάζεηο ησλ θεηκέλσλ, ε «ιεμηθνγξακκαηηθή 

αθηίλσζή» ηνπο θαη ε κεηαμχ ηνπο δηαπινθή, έηζη ψζηε ε δηδαζθαιία έθαζηνπ απφ απηά 

λα δηεπξχλεη, ζηαδηαθά, ην «ζχκπιεγκα» ησλ δηαθόξσλ γλψζεσλ πνπ ηα αθνξνχλ 

(κεηαγισζζηθή-γξακκαηηθή γλψζε, γισζζηθή γλψζε, θεηκεληθή-θξηηηθή γλψζε). Ζ απν-

δφκεζε, έηζη, θαη ε αλα-δφκεζε ελφο θεηκέλνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απν-δφκεζε θαη 

ηελ αλα-δφκεζε ηνπ «γλσζηηθνχ ζπλφινπ» πνπ αθνξά θάζε θεηκεληθφ είδνο ην νπνίν, 

θαηά ηε δηδαζθαιία, αληηκεησπίδεηαη σο πξντφλ θαη δηαδηθαζία, ηαπηφρξνλα
1
. 

Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, φηη ην πξνηεηλφκελν θεηκελνθεληξηθφ πξφγξακκα δηαζέηεη 

πξσηνηππία θαη δηαθνξνπνηείηαη εκθαλψο απφ ηηο φζεο γλσζηέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, δηθαηψλνληαο κία απφ ηηο βαζηθέο πξνζδνθίεο-θηινδνμίεο 

ηεο έξεπλαο: κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ελφο δηδαθηηθνχ ζρήκαηνο-πηιφηνπ, λα πξνβιεθζνύλ, 

λα πξνηαζνύλ θαη λα πξνσζεζνύλ λέεο ιχζεηο, πξνο άξζε ησλ ππαξρνπζψλ 

παξαλνήζεσλ θαη αδπλακηψλ, αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή δηδαζθαιία. Αλαιπηηθφηεξα, 

ην πξφγξακκα απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ αθφινπζε ζεηξά θεηκελνδηδαζθαιίαο:  

Αλαθνξηθφο ιφγνο (ελλνείηαη θαη ινγνηερληθόο ιφγνο) 

 

 Αλαθνξηθόο πεξηγξαθηθόο ιόγνο 

- Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ ( αληηθεηκεληθή, ππνθεηκεληθή) 

- Πεξηγξαθή αλζξψπνπ (αληηθεηκεληθή,  ππνθεηκεληθή) 

- Πεξηγξαθή δψνπ (ή/θαη θπηνύ) (αληηθεηκεληθή/επηζηεκνληθή,  ππνθεηκεληθή) 

- Πεξηγξαθή ρψξνπ (αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή) 

- Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο θαη γεγνλφηνο [ζηαηηθή πεξηγξαθή, αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή 

(π.ρ. πεξηγξαθή θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, εηδεζηνγξαθηθή πεξηγξαθή, ηζηνξηθή πεξηγξαθή), 

αληίζηνηρα] 

 Αλαθνξηθόο αθεγεκαηηθόο ιόγνο 

- Αθήγεζε πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο (βησκαηηθή ή πξνζσπηθή αλαδηήγεζε) 

- Αθήγεζε θαληαζηηθήο ηζηνξίαο  

- Παξακχζη  

                                                 
1
Οη αληίζηνηρεο κε ην ηη θαη ην πώο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ δεισηηθή θαη δηαδηθαζηηθή γλώζε δηαζπλδένληαη  

θαη κε ηελ πεξηζηαζηαθή ή πιαηζηνζεηεκέλε γλώζε («conditional knowledge»), ην πόηε, δειαδή, θαη ην γηαηί 

ηεο ρξήζεο ηνπο [βι. Θεβαίνο (2000) θαη παληηδάθεο & Βάκβνπθαο (2007)]. 
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- Μχζνο  

Καηεπζπληηθφο (εμσινγνηερληθφο) ιφγνο 

 

- Οδεγίεο πξνζθιήζεσλ (ζε εθδειψζεηο δηαθφξσλ εηδψλ, π.ρ. ζε γελέζιηα, ζε ζρνιηθή 

γηνξηή) 

- Οδεγίεο παηρληδηνχ  

- Οδεγίεο θαηαζθεπήο  [θαη παξαζθεπήο (απιέο ζπληαγέο)] 

- Δπηρεηξεκαηνινγία απιήο κνξθήο (γηα απνδνρή κίαο ζέζεο ή αμηνιφγεζεο κίαο 

θαηάζηαζεο) 

 

Πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία πνπ δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία ηεο γξακκαηηθήο 

πνηθίισλ θεηκέλσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά (θαζψο θαη δηάθνξεο 

άιιεο, πβξηδηθέο ή κε, κνξθέο ηνπο) κπνξεί λα πξνζεγγηζηνχλ θαη, ζπλεπψο λα 

δηδαρζνχλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, ηηζέκελα ζε έλα λνεηφ θάζεην άμνλα (πνην είδνο ιόγνπ θαη 

πνην θεηκεληθό είδνο πξώηα θαη πνην κεηά) θαη ζε έλαλ, επίζεο λνεηφ, νξηδόληην άμνλα 

[πνην (θεηκεληθό) αληηθείκελν-θαηεγνξία από θάζε θεηκεληθό είδνο πξώηα θαη πνην κεηά]. 

Έηζη, κηιψληαο γηα ηνλ θάζεην άμνλα, πξνεγείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ 

ιφγσ απινχζηεξεο δνκήο, γιψζζαο, πεξηερνκέλνπ θαη ζπκβάζεσλ, θαη αθνινπζεί ε 

δηδαζθαιία ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Παξακέλνληαο ζηνλ θάζεην άμνλα, δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ, πνπ αθνινπζείηαη 

απφ ηνλ αλαθνξηθφ αθεγεκαηηθφ ιφγν, θαη κεηά ζηα θεηκεληθά είδε ηνπ θαηεπζπληηθνχ 

ιφγνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ νξηδφληην άμνλα, ηα αληηθείκελα-θαηεγνξίεο θάζε θεηκεληθνχ 

είδνπο «ζεηξνζεηνχληαη» έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζπλερέο ζηνλ ηξφπν δφκεζεο ηεο 

θεηκεληθήο γλψζεο ηνπ δηδαζθνκέλνπ.  

Σν ζπλερέο απηφ, εθηφο απφ ην φηη εμσηεξηθά ζεκειηψλεηαη ζηνπο δχν λνεηνχο 

άμνλεο ηεξάξρεζεο ησλ θεηκέλσλ (θάζεην θαη νξηδφληην), ζηεξίδεη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή 

ηνπ ζε λνεηά, θαη πάιη, νκφθεληξα θπθιηθά ζρήκαηα, ηα νπνία θαη πεξηιακβάλνπλ 

δηδαζθαιίεο θεηκέλσλ κε ηέηνηα ζεηξά, έηζη πνπ ε δηδαζθαιία πνπ πξνεγείηαη λα 

απνηειεί, ηαπηφρξνλα, θαη έλα πιαίζην θαζνδήγεζεο γηα ηε δηδαζθαιία πνπ αθνινπζεί. 
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Γηα παξάδεηγκα, ε δηδαζθαιία ηεο αληηθεηκεληθήο πεξηγξαθήο αληηθεηκέλνπ, κε ηελ νπνία 

αξρίδεη ε δηδαζθαιία ηεο πεξηγξαθήο, ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο ππνθεηκεληθήο 

πεξηγξαθήο αληηθεηκέλνπ, ε νπνία δηαηεξεί φιεο ηηο ζπκβάζεηο ηεο πεξηγξαθήο 

αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη δηαθξίλεηαη, πεξαηηέξσ, γηα ηελ έθθξαζε πξνζσπηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ, εληππψζεσλ, θξίζεσλ θηι., κέζσ ησλ θαηάιιεισλ, ελλνείηαη, 

γισζζηθψλ επηινγψλ. Ζ δεδνκέλε ζπλζήθε δηέπεη νιφθιεξν ην πξφγξακκα θαη είλαη 

εκθαλήο ζηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζή ηνπ πνπ επηρεηξείηαη ακέζσο παξαθάησ [γηα 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, βι. Ηνξδαλίδνπ & Υαηδεινπθά-Μαπξή 

(2007) θαη Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ (ππφ δεκνζίεπζε)]. ηελ παξνπζίαζε 

απηή δηαθξίλνληαη ζαθψο ν θάζεηνο θαη ν νξηδφληηνο άμνλαο ηεξάξρεζεο ησλ θεηκέλσλ, ν 

«νκνθεληξηζκφο» ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε, γεληθά, θαη 

ηα ζχζηνηρα αληηθείκελα-θαηεγνξίεο ηνπο, εηδηθφηεξα, θαη, βέβαηα, ε γξακκαηηθή ησλ 

θεηκέλσλ (ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, αθξηβέζηεξα). Σα ζπλνδεπηηθά ζρφιηα αηηηνινγνχλ ην 

πεξηερφκελν θάζε δηδαζθαιίαο θαη, παξάιιεια, αλαδεηθλχνπλ ηε ζπλνρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή, σο ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ απφ άιια 

παξεκθεξή, ήδε πθηζηάκελα, γισζζηθά πξνγξάκκαηα. Ζ παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη θαη 

αλαιχεη μερσξηζηά, γηα επλφεηνπο ιφγνπο: α) ηε δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ 

πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ (ρσξηθέο ζρέζεηο), β) ηε δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ αθεγεκαηηθνχ 

ιφγνπ (ρσξνρξνληθέο ζρέζεηο θαη γ) ηε δηδαζθαιία ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ (ινγηθέο –

αηηηνθξαηηθέο ζρέζεηο, ζρέζεηο επαγσγηθήο δηαιεθηηθήο). 

5.5.3.2  Δηδαζθαιία αλαθνξηθνύ πεξηγξαθηθνύ ιόγνπ  
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Αληηθείκελα-θαηεγνξίεο 

 

 

Αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ  

Αλαθέξεηαη ζε έλα αληηθείκελν, σο «παξνληηθή ζηαηηθή 

εηθφλα ζην ρψξν», ρσξίο ηελ πξνζσπηθή αλάκεημε ηνπ 

ζπγγξαθέα. Ζ αλαθνξά απηή εζηηάδεη ζηηο ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλνιηθά θαη ππν-ζπλνιηθά 

(κε έκθαζε, δειαδή, ζηα κέξε, ζηηο ιεηηνπξγίεο, θαη ζηηο 

ηδηφηεηέο ηνπ), νη νπνίεο ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια νκνεηδή 

αληηθείκελα. Οη ιεπηνκέξεηεο απηέο θείληαη «έμσ» απφ ην 

αληηθείκελν θαη θαηαγξάθνληαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο», ε 

νπνία «θσηνγξαθίδεη φ,ηη είλαη άκεζα νξαηφ», φπσο ην 

ρξψκα, ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη άιια εμσηεξηθά 

Γξακκαηηθή θεηκέλνπ 

 

 

 

 

 ρξήζε νξηζηηθνύ 

άξζξνπ 

 ρξήζε, θαηεμνρήλ, 

ηξηηνπξόζσπσλ 

ξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

ζηνλ ελεζηώηα 

 ρξήζε ησλ 

βνεζεηηθώλ ξεκάησλ 

«είκαη» θαη «έρσ» 

 ρξήζε ξεκάησλ πνπ 

δειψλνπλ 
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 ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη κέζσ θαη 

άιισλ αηζζήζεσλ, φηαλ, δειαδή, πξφθεηηαη γηα ιεπηνκέξεηεο 

πνπ γίλνληαη έκκεζα αληηιεπηέο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, 

ε πθή ή ην άξσκα ηνπ πεξηγξαθφκελνπ αληηθεηκέλνπ.           

Ζ πεξηγξαθή γίλεηαη βάζεη ηεο «ινγηθήο ηνπ ρψξνπ» [απφ 

πάλσ (θνξπθή) πξνο ηα θάησ (βάζε), απφ αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά ή αληίζεηα θ.ν.θ.]. 

 

 

 

Υπνθεηκεληθή πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 

 

Απνηειεί κία δηεπξπκέλε αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλνπ, αθνχ ν ζπγγξαθέαο-ηδηνθηήηεο δελ απεηθνλίδεη 

απιψο έλα αληηθείκελν αιιά ην «πεξηβάιιεη» κε ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, εληππψζεηο θαη θξίζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή αλζξώπνπ 

Πεξηγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν, ν νπνίνο απνηειεί 

κία ιηγφηεξν «παξνληηθή ζηαηηθή εηθφλα ζην ρψξν» απφ φ,ηη 

έλα αληηθείκελν. Αλαπαξηζηά ηα δηαθξηηά, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ινηπνχο αλζξψπνπο, εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξψπνπ απηνχ (ζψκα, χςνο, βάξνο) θαη επηκέξνπο άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (κάηηα, κχηε, ζηφκα θ.ν.θ.).                       

Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο κε νηθείνπ ζην 

ζπγγξαθέα αλζξψπνπ είλαη απνηέιεζκα παξαηήξεζεο θαη 

αθνινπζεί, θαη πάιη, ηε «ινγηθή ηνπ ρψξνπ» (π.ρ. θεθάιη-

θνξκφο-άθξα).   

Υπνθεηκεληθή πεξηγξαθή αλζξώπνπ 

 

Αλαθέξεηαη ζε έλαλ άλζξσπν νηθείν ζην ζπγγξαθέα. Δίλαη 

κία δηεπξπκέλε αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή αλζξψπνπ, αθνχ ν 

ζπγγξαθέαο, εθηφο απφ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θαη λα πεξηγξάθεη ηα εζσηεξηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά  θαη θνηλά, κεηαμχ ηνπο, επεηζφδηα πνπ 

επηθπξψλνπλ ηελ πεξηγξαθή ζην ζχλνιφ ηεο. Δπίζεο, ν 

ζπγγξαθέαο είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, εληππψζεηο θαη θξίζεηο γηα ην «δηθφ 

«θσηνγξαθηθή 

παξαηήξεζε»  

 ρξήζε ξεκάησλ 

αίζζεζεο 

 ρξήζε πεξηγξαθηθώλ 

επηζέησλ θαη 

νπζηαζηηθώλ 

 ρξήζε ηνπηθώλ 

επηξξεκάησλ θαη  

ηνπηθώλ 

επηξξεκαηηθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ 

 
 

 
 
 

 ρξήζε ηεο βαζηθήο 

γξακκαηηθήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο 

πεξηγξαθήο 

αληηθεηκέλνπ 

 ρξήζε 

πξσηνπξόζσπσλ 

ξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

 ρξήζε ξεκάησλ πνπ 

δειψλνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε 

(αηζζάλνκαη, αγαπψ, 

κνπ αξέζεη θ.ά.) 

 

 

 

 

 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ  

αληηθεηκεληθή 

πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλνπ 

ρξήζε παξνκνηώζεσλ 

 

 

 

 

 
 
 
 ρξήζε ηεο βαζηθήο 

γξακκαηηθήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο 

πεξηγξαθήο αλζξώπνπ 

 ρξήζε 

πξσηνπξόζσπσλ 

ξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

 ρξήζε ξεκάησλ πνπ 
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ηνπ άλζξσπν». 

 

Αληηθεηκεληθή/επηζηεκνληθή πεξηγξαθή δώνπ 

 

Πεξηγξάθεη έλα δψν, ηνπνζεηψληαο ην θέληξν βάξνπο ζε 

εγθπθινπαηδηθνχ ηχπνπ γεληθέο πιεξνθνξίεο (= 

«πιεξνθνξίεο αθξηβείαο») πνπ ην αθνξνχλ (εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ραξαθηήξαο, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηξφπνο 

δηαβίσζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ θ.ά.). Ζ πεξηγξαθή 

θαιχπηεη φρη έλα δψν εηδηθά, αιιά κία ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία δψσλ, ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

 

 

 

Υπνθεηκεληθή πεξηγξαθή δώνπ 

 

Πεξηγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν δψν, παξαζέηνληαο ηηο εηδηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κφλν ν ζπγγξαθέαο-ηδηνθηήηεο γλσξίδεη, 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν απφθηεζήο ηνπ, ηνλ ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα ηνπ θαη θνηλά, κεηαμχ ηνπο, επεηζφδηα πνπ 

επηθπξψλνπλ ηελ πεξηγξαθή ζην ζχλνιφ ηεο. Δπίζεο, ν 

ζπγγξαθέαο εθθξάδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο 

εληππψζεηο θαη θξίζεηο γηα ην «δηθφ ηνπ δψν». 

 

 

 Αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή πεξηγξαθή ρώξνπ 

 

Ζ αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ είλαη, νπζηαζηηθά, ε 

πεξηγξαθή «ηεο εηθφλαο» ηνπ ρψξνπ απηνχ, ε νπνία 

ζπγθξνηείηαη, θπξίσο, απφ ζηαηηθά αληηθείκελα, θπξίσο, θαη 

αλζξψπνπο (κπνξεί θαη δψα). Αθνξά ζπγθεθξηκέλν ρσξηθφ 

πιαίζην πνπ πεξηγξάθεηαη βάζεη κίαο ρσξηθήο αθνινπζίαο 

ζεκείσλ, γη’ απηφ θαη είλαη αλαγθαία ε δήισζε ηφπνπ, 

ρψξνπ, θαηεχζπλζεο ή πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Ζ ππνθεηκεληθή πεξηγξαθή ρψξνπ απνηειεί κία δηεπξπκέλε 

αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ρψξνπ, αθνχ ν ζπγγξαθέαο ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ν ρψξνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ «εηθφλα» ηνπ. 

Παξαζέηεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ κφλν απηφο γλσξίδεη 

θαη εθθξάδεη ηηο απφςεηο θαη ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπ γελλάεη ν ρψξνο «ηνπ».  

 

 

Σηαηηθή πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο θαη αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή γεγνλόηνο 

 

Ζ ζηαηηθή πεξηγξαθή (κίαο) δξαζηεξηφηεηαο αλαπαξηζηά ην 

δειψλνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε  

 

 
 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ   

αληηθεηκεληθή 

πεξηγξαθή αλζξώπνπ 

 ρξήζε παζεηηθήο 

θσλήο, γηα παξάζεζε 

ησλ «πιεξνθνξηψλ 

αθξηβείαο» κε 

αληηθεηκεληθφ χθνο 

 

 

 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ  

ππνθεηκεληθή 

πεξηγξαθή αλζξώπνπ 

 

 

 

 

 

 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ 

αληηθεηκεληθή 

πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλνπ, 

αλζξώπνπ (θαη δώνπ): 

(έληνλε) ρξήζε 

επηξξεκάησλ θαη 

επηξξεκαηηθώλ  

πξνζδηνξηζκώλ ηνπ 

ηόπνπ, ηνπ ρώξνπ, ηεο 

θαηεύζπλζεο, ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ... 

 

 (θαη) ρξήζε ξεκάησλ 

πνπ δειψλνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε 

ή/θαη πξνζσπηθή 

θξίζε  

 

 

 

 

 

 

 ρξήζε ηεο 
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ηη ζπκβαίλεη ζην ρψξν ζε έλα δεδνκέλν («λεθξφ») ρξφλν, πνπ 

εμνκνηψλεηαη ζπλήζσο κε ην παξφλ, γη’ απηφ θαη εζηηάδεη ζην 

«ηη παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη ηψξα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξαηηέξσ, ε αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή γεγνλφηνο θαιχπηεη 

κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο, δηαδνρηθνχο, φκσο, ρξφλνπο [ή θιίκαθεο 

ρξφλνπ (ψξεο, κέξεο θ.ά.)]. ηεξίδεηαη, δειαδή, φρη κφλν ζηε 

«ινγηθή ηνπ ρψξνπ» αιιά θαη ζηηο ρξνληθέο αθνινπζίεο, νη 

νπνίεο δηαζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζην παξειζφλ. Δθηφο απφ ηα «πνχ» θαη 

«πφηε» (ην ρψξν θαη ην ρξφλν), ζηεξίδεηαη θαη ζε νξηζκέλα 

άιια δνκηθά ζηνηρεία, φπσο ηα «ηη», «πψο» θαη «γηαηί». Σν 

δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ «πνηνο/πνηνη» ππνβφζθεη αθφκα, αθνχ ν 

ζπγγξαθέαο  πεξηγξάθεη ην γεγνλφο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

παξαηεξεηή θαη ηα πξφζσπα παξακέλνπλ απιέο δεισηηθέο 

εηθφλεο, ζηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε αμηνζεκείσηεο δξάζεο 

ή πινθήο. Ζ πεξηγξαθή γεγνλφηνο απνηειεί έλα 

«αληηθεηκεληθφ ρξνληθφ» εληφο ρψξνπ, απνζηαζηνπνηεκέλν 

απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ πεξηγξαθή 

ρώξνπ 

 ρξήζε πξνηάζεσλ 

θξίζεο, κε ηα 

θαηάιιεια νλνκαηηθά 

θαη ξεκαηηθά ζχλνια 

 ρξήζε παξνληηθώλ 

ρξόλσλ, πξσηίζησο 

ηνπ ελεζηώηα ... 

 

 (θαη) ρξήζε 

επηξξεκάησλ 

επηξξεκαηηθώλ  

πξνζδηνξηζκώλ ηνπ 

ρξόλνπ  

 ρξήζε παξειζνληηθώλ 

ρξόλσλ, θπξίσο ηνπ 

ανξίζηνπ 

 ρξήζε ηζηνξηθνύ 

ελεζηώηα 

 

5.5.3.3 Δηδαζθαιία αλαθνξηθνύ αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ  

       Α 

λ 

α 

θ 

ν 
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η 
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ν 
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Α 
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ή 

γ 

ε 

ζ 

ε 

 

Αληηθείκελα-θαηεγνξίεο 

 

 

Αθήγεζε πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο (βησκαηηθή ή πξνζσπηθή 

αλαδηήγεζε) 

 

Δπηθεληξψλεηαη ζηελ ελ δπλάκεη ρξνληθή εμέιημε ησλ 

δηαδνρηθψλ θάζεσλ κίαο ηζηνξίαο, ε νπνία ζπλέβε κε 

πξσηαγσληζηή άκεζα ην ζπγγξαθέα ή κε ην ζπγγξαθέα 

έκκεζα ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή. Ζ ηζηνξία απηή ζπληζηά 

κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε, πνπ αξρίδεη απφ έλα αξρηθφ 

ζεκείν ρ. Με ηελ παξεκβνιή δηαδνρηθψλ, αιιειέλδεησλ 

κεηαμχ ηνπο, θάζεσλ, ε ηζηνξία θαηαιήγεη ζε έλα ηειηθφ 

ζεκείν ς, φπνπ ν ζπγγξαθέαο αμηνινγεί ηε κεηαβαιιφκελε 

απηή θαηάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο θαη δηαηππψλεη, επηινγηθά, 

ζρεηηθέο θξίζεηο. ηα πέληε δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο (βι. παξαπάλσ): «πνχ», «πφηε», 

«ηη», «πψο» θαη «γηαηί» πξνζηίζεηαη θαη ην δνκηθφ ζηνηρείν 

ηνπ «πνηνο/πνηνη», γηα λα αλαδείμεη ην ξφιν ηνπ 

πξσηαγσληζηή θαη πξνζψπσλ ηεο ηζηνξίαο δεπηεξεπνχζεο 

ζεκαζίαο. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

πξφθιεζε κίαο ππνηππψδνπο, έζησ δξάζεο θαη, θαη’ 

επέθηαζε, γηα ηελ χθαλζε κίαο κε αλαπηπγκέλεο αθφκα 

αθεγεκαηηθήο πινθήο. Ζ εμσηεξηθή δξάζε ησλ 

πξσηαγσληζηψλ θαη, ζε ιηγφηεξν βαζκφ, ε εζσηεξηθή δξάζε 

ηνπο, νδεγεί, ζπλήζσο, ην ζπγγξαθέα λα ηνπνζεηήζεη φζα 

Γξακκαηηθή θεηκέλνπ 

 

 

 

 

 

 ρξήζε αόξηζησλ 

άξζξσλ θαη αόξηζησλ 

αλησλπκηώλ 

(εηζαγσγή) 

 [ρξήζε νξηζηηθνύ 

άξζξνπ (ζηε 

ζπλέρεηα)] 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή γεγνλόηνο 

(θπξίαξρε) 

 ρξήζε 

πξσηνπξόζσπσλ 

ξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

 (έληνλε) ρξήζε 

ρξνληθώλ 

επηξξεκάησλ ή/θαη 

ρξνληθώλ ζπλδέζκσλ 

 ρξήζε ξεκάησλ ζηνλ 
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αθεγείηαη ππφ ζπγθεθξηκέλε (αθεγεκαηηθή) νπηηθή, ε νπνία 

κπνξεί λα επεξεάζεη, αλάινγα, ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. 

Ζ εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή δξάζε πξνσζνχληαη κε ηηο 

ζπλνκηιίεο ησλ πξσηαγσληζηψλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηνλ ίδηφ 

ηνπο ηνλ εαπηφ. εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ ζηνηρείνπ 

ηεο εμήγεζεο ή αηηίαο (ηνπ «γηαηί»), ην νπνίν θαη θαζηζηά πην 

πινχζηα ηελ ππφ αλάπηπμε δνκή ηεο αθήγεζεο. Ο 

ζπγγξαθέαο-αθεγεηήο, δειαδή, «ππνρξενχηαη λα ζπλδέζεη 

ηηο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο «ηνπ» φρη κφλν ρξνληθά αιιά θαη κε 

ζρέζεηο αηηηφηεηαο, δηθαηνινγψληαο ηηο εμειίμεηο πνπ 

«ηξέρνπλ». Οη ρξνληθέο θαη αηηηαθέο ζρέζεηο αθνινπζνχλ ηελ 

απιή επζχγξακκε πνξεία: αξρή, κέζε, ηέινο, ζε έλα 

ζπλνρηθφ θαη ζπλεθηηθφ θείκελν, κε πξνβιέςηκε θαη ρσξίο 

αλαηξνπέο θαηάιεμε. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο 

ηεο ηζηνξίαο, ε πεξηγξαθηθή δνκή (θαη ε θχξηα γξακκαηηθή 

ηεο πεξηγξαθήο) είλαη παξνχζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήγεζε θαληαζηηθήο ηζηνξίαο 

 

Απνηειεί κία δηεπξπκέλε αθήγεζε πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο, ε 

νπνία θηλείηαη ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο θαη έρεη κία 

(πεξηζζφηεξν) αλαπηπγκέλε αθεγεκαηηθή δνκή. Ζ δνκή 

απηή δνκείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ νξγαλσηηθνχ πξνηχπνπ: 

ηελ «αξρή» ν ζπγγξαθέαο «πθαίλεη ην ζθειεηφ» ηεο 

ηζηνξίαο θαη «ιέεη φ,ηη ρξεηάδεηαη λα πεη» γηα ην ρψξν, ην 

ρξφλν, ηνπο ήξσεο, κε ζθνπφ λα πξνζαλαηνιίζεη ηνλ 

αλαγλψζηε ζε ζρέζε κε ην «πξφβιεκα» θαη ην ηη πξφθεηηαη 

λα αθνινπζήζεη. ηε «κέζε» θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο 

πεξηπέηεηαο, ελ κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ, εθ κέξνπο 

ησλ εξψσλ, γηα λα επηιχζνπλ ην δεδνκέλν πξφβιεκα. Οη 

ήξσεο αλαιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο δξάζεο (εμσηεξηθή 

θαη εζσηεξηθή δξάζε). Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

ρξνληθή αιιά θαη ε αηηηαθή δηαδνρή ησλ δξάζεσλ, απφ ηηο 

νπνίεο πξνθχπηνπλ κηθξν-επεηζφδηα, κε απξφβιεπην ζπρλά 

ηξφπν (ελ-αιιαγέο ζην ρσξνρξνληθφ πιαίζην, ζπγθξνχζεηο 

θαη αληηδξάζεηο πξνζψπσλ, αλαηξνπέο ξφισλ, παξεκβάζεηο 

ηξίησλ) πνπ «ζηήλνπλ» θαη πξνσζνχλ ηελ πινθή ηεο 

ηζηνξίαο. Ζ έθπιεμε θπξηαξρεί θαη ε αγσλία γηα ην ηη ζα γίλεη 

θνξπθψλεηαη. Ο ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα πξνθαιέζεη ην 

έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

αόξηζην (θαη, εθφζνλ 

ε ζπλνπηηθή φςε ηνπ 

ξήκαηνο κεηαηξέπεηαη 

ζε εμαθνινπζεηηθή, 

ζηνλ παξαηαηηθφ) 

 ρξήζε ξεκάησλ ζηνλ 

ηζηνξηθό ελεζηώηα 

 ρξήζε ξεκάησλ 

δξάζεο 

 ρξήζε ξεκάησλ 

έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ 

 ρξήζε ξεκάησλ 

θξίζεο 

 ρξήζε δηαιόγνπ, 

επζένο-πιάγηνπ ιόγνπ 

θαη κνλνιόγνπ 

 ρξήζε αηηηνινγηθώλ 

πξνηάζεσλ (κε ηε 

ρξήζε αηηηνινγηθώλ 

ζπλδέζκσλ) 

 ρξήζε θαζ’ ππόηαμε 

ζπλδεδεκέλσλ 

πξνηάζεσλ 

(δεπηεξεπνπζώλ 

ρξνληθώλ, 

αηηηνινγηθώλ, 

ζπκπεξαζκαηηθώλ 

πξνηάζεσλ) 

 ρξήζε πεξηγξαθηθώλ 

επηζέησλ θαη 

νπζηαζηηθώλ 

 

 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ αθήγεζε 

πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο  

 ρξήζε, θαη’ εμνρήλ, 

ηξηηνπξόζσπσλ 

ξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

 ηδηαίηεξνο ηξόπνο 

ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

(ρξήζε θαινινγηθώλ 

ζηνηρείσλ, φπσο είλαη 

ηα επίζεηα θαη νη 

παξνκνηώζεηο, θαζψο 

θαη νη 

πξνζσπνπνηήζεηο) 
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νξίδεη θαη ηελ έθβαζε ηεο ηζηνξίαο θαη πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ησλ φζσλ έρνπλ δηαδξακαηηζηεί. ην «ηέινο» 

επέξρεηαη ε δηαηαξαγκέλε, κεηά ηελ πεξηπέηεηα ησλ εξψσλ, 

ηζνξξνπία, κε ηελ πξναηξεηηθή δηαηχπσζε ελφο 

θαηαιεθηηθνχ ζρνιίνπ, σο αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ 

εξψσλ απφ ην ζπγγξαθέα-αθεγεηή. Λχζε θαη αμηνιφγεζε 

πνιιέο θνξέο ζπκπίπηνπλ.  

 

Παξακύζη 

 

Απνηειεί κία δηεπξπκέλε αθήγεζε θαληαζηηθήο ηζηνξίαο, ε 

νπνία έρεη κία δηαθξηηή ππεξδνκή: Αξρίδεη ζηεξεφηππα κε 

«θξάζεηο πνπ δειψλνπλ αξρή παξακπζηνχ» (φπσο «κηα θνξά 

θαη έλαλ θαηξφ») θαη ηειεηψλεη, επίζεο ζηεξεφηππα, κε 

«θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ηέινο παξακπζηνχ» (φπσο «θη 

έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα»). ηελ αξρή νη 

πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγεη είλαη άγλσζηεο (π.ρ. «έλαο 

πξίγθηπαο», «κία βαζηινπνχια») νη νπνίεο ζηαδηαθά 

κεηαηξέπνληαη ζε γλσζηέο (π.ρ. «ν πξίγθηπαο», «ε 

βαζηινπνχια»). Ζ νξγάλσζε ηνπ παξακπζηνχ ππνβνεζείηαη 

απφ ηα ρξνληθά επίπεδα ηεο αξρήο, ηεο κέζεο θαη ηνπ ηέινπο, 

φπνπ θαη ελαπνζέηνληαη, αλάινγα, ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο θνξχθσζεο, ηεο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θ.ν.θ. Ο αθεγεηήο «δεζκεχεηαη» λα πεξηγξάςεη 

κε ζαθήλεηα: α) ηνπο ήξσεο, κε ηξφπν πνπ λα είλαη 

επδηάθξηηνη κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ 

θεληξηθφ ήξσα, β) ηνπο ρψξνπο φπνπ εθηπιίζζνληαη ηα 

δηάθνξα επεηζφδηα θαη γ) ηνπο ρξφλνπο ζηνπο νπνίνπο 

θαηαγξάθνληαη ηα επεηζφδηα απηά. Παξάιιεια, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεψξεζε γηα 

ηνλ θφζκν, θάηη πνπ θαίλεηαη ζην ηέινο, φπνπ κεηαθέξεη ηα 

κελχκαηά «ηνπ» ζηνλ αλαγλψζηε (π.ρ. «ε θαινζχλε θαη ην 

δίθην επηθξαηνχλ», «ε θαθία θαη ην άδηθν ηηκσξνχληαη»). 

Δλλνείηαη φηη ην παξακχζη έρεη αίζην ηέινο.  

 

Μύζνο 

 

Απνηειεί κία εηδηθή θαηεγνξία παξακπζηνχ, κε «δηθά ηεο» 

δηαθξηηά ζπκβαηηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ν ζχληνκνο 

αθεγεκαηηθφο ιφγνο, ν νπνίνο «αλαιψλεηαη» ζε έλα κφλν 

επεηζφδην, ν αιιεγνξηθφο ραξαθηήξαο θαη ν ζπκβνιηζκφο 

ηεο. Ακεζφηεξα δηαθξηηφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

πξσηαγσληζηέο ελφο κχζνπ είλαη, ζπρλφηαηα, δηάθνξα δψα 

ηα νπνία έρνπλ αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο (θαζψο ζθέθηνληαη, 

κηινχλ, ελεξγνχλ φπσο νη άλζξσπνη). Σν ηέινο-ζθνπφο ηνπ 

κχζνπ είλαη ε εμαγσγή ελφο εζηθνχ δηδάγκαηνο, πνπ λα 

κπνξεί λα απνηππσζεί ζηε κλήκε ηνπ αλαγλψζηε θαη λα 

«ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ζηε δσή ηνπ, παξαθηλψληαο ηνλ πξνο 

ην θαιφ θαη απνηξέπνληάο ηνλ απφ ην θαθφ». Σν επηκχζην 

ζπληζηά απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο ελφο 

κχζνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηελ αθήγεζε 

θαληαζηηθήο ηζηνξίαο 

 ρξήζε ζηεξεόηππεο 

εηζαγσγήο 

 (ζπζηεκαηηθή) ρξήζε 

αόξηζησλ άξζξσλ θαη 

αόξηζησλ αλησλπκηώλ 

ζηελ αξρή, ρξήζε 

νξηζηηθώλ άξζξσλ 

ζηε ζπλέρεηα  

 ρξήζε ζηεξεόηππεο 

θαηαθιείδαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζην παξακύζη 

 ρξήζε αιιεγνξηθώλ 

εθθξάζεσλ θαη 

ζπκβνιηζκώλ 

 ρξήζε επηκπζίνπ ζην 

ηέινο 
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5.5.3.4 Δηδαζθαιία θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ  
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Αληηθείκελα-θαηεγνξίεο 

 

 

Πξνζθιήζεηο (ζε εθδειώζεηο δηαθόξσλ εηδώλ, π.ρ. ζε 

γελέζιηα, ζε ζρνιηθή γηνξηή) 

 

Αλαπηχζζνληαη, θπξίσο, γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο ινγηθήο 

ζπζρέηηζεο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππφςε ην ζθνπφ θαη ηνλ απνδέθηε «ηνπο». Ο 

πνκπφο-απνζηνιέαο κίαο πξφζθιεζεο θαηεπζχλεη έκκεζα 

ηνλ απνδέθηε-παξαιήπηε, κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ 

παξέρεη (ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ρξφλν, γεγνλφο). Ζ 

πξνζαξκνγή ηνπ χθνπο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζπλαξηάηαη κε 

ηε ζρέζε απνζηνιέα-παξαιήπηε. Ο πιεζπληηθφο επγελείαο 

είλαη επηθνηλσληαθφ ζηνηρείν ην νπνίν αλαδεηθλχεη ην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

πξφζθιεζεο. Ζ ρξήζε ειιεηπηηθνχ ιφγνπ ζπληζηά 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν ιεθηηθήο απφδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ. 

 

 

 

 

 

Οδεγίεο παηρληδηνύ 

 

Καηεπζχλνπλ, κέζσ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζε ρξνληθή 

δηαδνρή, πξνο ηελ αλάπηπμε αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο. Οη 

νδεγίεο κπνξεί λα δνζνχλ ζε ζπλερή ιφγν, νπφηε είλαη 

αλαγθαία ε παξνπζία ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ δειψλνπλ ην 

ρξφλν εθηέιεζεο θαζεκίαο. Αλαγθαία, επίζεο, είλαη θαη ε 

παξνπζία ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ δειψλνπλ ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο θαζεκίαο νδεγίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νδεγίεο 

απαξηζκνχληαη δε ρξεηάδεηαη λα δειψλεηαη ν ρξφλνο 

εθηέιεζήο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξακκαηηθή θεηκέλνπ 

 

 

 

 

 

 ρξήζε ηειηθώλ 

πξνηάζεσλ 

 ρξήζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ύθνπο 

(πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ρξήζεο ηνπ 

πιεζπληηθνύ 

επγελείαο) 

 (ελαιιαθηηθή) ρξήζε 

ειιεηπηηθνύ ιόγνπ 

(ρξήζε, επνκέλσο, 

νλνκαηηθώλ ζπλόισλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρξήζε ξεκάησλ γηα 

αλάιεςε δξάζεο, 

κέζσ ησλ δηαθόξσλ 

εγθιίζεσλ: β΄ εληθφ ή 

πιεζπληηθφ πξφζσπν 

πξνζηαθηηθήο 

ελεζηψηα ή ανξίζηνπ, 

β΄ εληθφ ή πιεζπληηθφ 

πξφζσπν ππνηαθηηθήο 

ανξίζηνπ, α΄ 

πιεζπληηθφ πξφζσπν 

νξηζηηθήο ελεζηψηα 

(νξζνγξαθία 

ξεκαηηθψλ 

θαηαιήμεσλ) 

 ρξήζε ρξνληθώλ 

επηξξεκαηηθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ (ζηελ 

αξρή, ζηε ζπλέρεηα, 

αθνινχζσο θ.ν.θ.) 

 ρξήζε ηξνπηθώλ 

επηξξεκάησλ ή/θαη 

ηξνπηθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ 

(γξήγνξα, κε 
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Οδεγίεο θαηαζθεπήο [θαη παξαζθεπήο (απιέο ζπληαγέο)] 

 

Καηεπζχλνπλ, κέζσ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζε ρξνληθή 

δηαδνρή, είηε ζε ζπλερή ιφγν είηε απαξηζκεκέλεο, πξνο ηελ 

αλάπηπμε αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο Δζηηάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία αλακέλεηαη λα έρεη 

απνηέιεζκα αλάινγν ηνπ ««ηη πξέπεη λα γίλεη, πφηε θαη 

πψο». ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ δηαθξίλνληαη ε θαηεχζπλζε ή 

ν ζηφρνο, ηα πιηθά ή κέζα θαη ε πνξεία εθηέιεζήο ηνπο, σο 

κία γξακκηθή αθνινπζία απφ πεξηγξαθέο πξάμεσλ. Ζ πνξεία 

εθηέιεζεο ησλ νδεγηψλ ζπληζηά δηαδηθαζηηθή πεξηγξαθή. Ζ 

ρξήζε εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ ή ζρεκάησλ ππνζηεξίδεη 

«απηφ πνπ ζέινπλ λα πνπλ νη νδεγίεο» θαη ηηο θαζηζηά 

πεξηζζφηεξν εχιεπηεο. 

 

Επηρεηξεκαηνινγία απιήο κνξθήο 

 

Σεθκεξηψλεη ή ππνζηεξίδεη κία γλψκε ή άπνςε. Ζ παξάζεζε 

ελφο επηρεηξήκαηνο, κπνξεί, ζηαδηαθά, λα ζπζηήζεη κία 

αθνινπζία επηρεηξεκάησλ. Δίηε πξφθεηηαη γηα έλα είηε 

πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα, αλακέλεηαη λα 

δηαθνξνπνηήζεη/νπλ ηελ αξρηθή γλψκε, ζηάζε ή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απνδέθηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ «ηνλ 

νδεγεί» ν πνκπφο. Ζ ζρέζε πνκπνχ θαη απνδέθηε είλαη 

ζαθήο: O πξψηνο εθθξάδεη θαη αηηηνινγεί ηε γλψκε ή ηελ 

άπνςή ηνπ, πηζαλνινγψληαο, ηελ μεθαζαξίδεη θαη δηαηππψλεη 

ην ζπκπέξαζκά ηνπ, ελψ νη ξφινη κπνξεί λα αληηζηξαθνχλ, 

κε απνηέιεζκα ν δεχηεξνο λα θάλεη αθξηβψο ην ίδην. Καζψο  

ε ζέζε νδεγεί ζηελ αληίζεζε, ην ηειηθφ δεηνχκελν είλαη  ε 

ζχλζεζε. Σα απινχζηεξεο δπλακηθήο επηρεηξήκαηα 

ζρεηίδνληαη, ζπλήζσο, κε ηελ απνδνρή κίαο γλσζηαθνχ ή 

πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ ζέζεο, ελψ ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην 

κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε κίαο θαηάζηαζεο θαη, 

επνκέλσο, λα είλαη αμηνινγηθνχ ηχπνπ. 

 

πξνζνρή, πνιχ αξγά) 

 

 

 
 

 ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο, φπσο 

θαη ζηηο νδεγίεο 

παηρληδηνύ 

 ρξήζε ηεο 

«γξακκαηηθήο ηεο 

εηθόλαο» 

(πνιπηξνπηθφηεηα 

θεηκέλνπ – 

πνιπγξακκαηηζκφο) 

 

 

 

 

 

 ρξήζε θξάζεσλ πνπ 

εθθξάδνπλ γλώκε ή 

άπνςε (έρσ ηε 

γλψκε/ηελ άπνςε, 

λνκίδσ, πηζηεχσ, 

θαηά ηε γλψκε ή ηελ 

άπνςή κνπ) 

 ρξήζε ιέμεσλ ή 

θξάζεσλ πνπ 

δειώλνπλ 

πηζαλνινγία (ίζσο, 

κπνξεί, είλαη 

δπλαηφλ) 

 ρξήζε αηηηνινγηθώλ 

πξνηάζεσλ (άξα, 

ρξήζε αηηηνινγηθώλ 

ζπλδέζκσλ) 

 ρξήζε 

ζπκπεξαζκαηηθώλ 

ζπλδέζκσλ 

(επνκέλσο, άξα, 

ζπλεπψο) 

 

 

5.5.3.5 Δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξόηαζε θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

ζηελ Γ΄ Δεκνηηθνύ 

Ζ (ζεσξεηηθή) πξφηαζε θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιία ζηελ Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαζψο ζπζηνηρίδεηαη κε έλα (ζρνιηθφ) 

πξφγξακκα, ρξήδεη επηπιένλ δηεπθξηλίζεσλ ή/θαη ππνγξακκίζεσλ.  
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Καηαξρήλ ππνγξακκίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ 

ην ζπλερέο ησλ ππφ δηδαζθαιία θεηκέλσλ αιιά θαη ησλ δηδαζθαιηψλ θαζαπηψλ. ην ελ 

ιφγσ ζπλερέο, ε δηδαζθαιία ελφο θεηκεληθνχ είδνπο, γεληθά, θαη κίαο επηκέξνπο ελφηεηάο 

ηνπ (φ,ηη νξίζηεθε σο «αληηθείκελν-θαηεγνξία»), εηδηθφηεξα, ππεξεηεί ηε δηδαζθαιία 

ελφο άιινπ θεηκεληθνχ είδνπο ή/θαη κίαο άιιεο επηκέξνπο ελφηεηαο, ε ππεξδνκή ηνπ/ηεο 

νπνίνπ/αο είλαη «δηακεηξηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ ππεξδνκή ηνπ/ηεο πξψηνπ/εο». 

Ελδεηθηηθά κηιψληαο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα: α) ζηελ 

πεξηγξαθή θαη ζηελ αθήγεζε (θεηκεληθά είδε ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ), β) ζηελ 

αληηθεηκεληθή θαη ζηελ ππνθεηκεληθή πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ (αληηθείκελα-θαηεγνξίεο 

ηεο πεξηγξαθήο) θαη γ) ζηελ πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ πεξηγξαθή ρψξνπ 

(αληηθείκελα-θαηεγνξίεο ηεο πεξηγξαθήο, επίζεο). Ζ ζρέζε απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

παξάκεηξν «ζεηξά θεηκελνδηδαζθαιίαο» ζηελ νπνία θαη, εληέιεη, εδξαηψλεηαη. Δπηπιένλ 

ππνζηεξίδεηαη θαη εδξαηψλεηαη από ηελ θαη ζηελ απεπζείαο πξνβνιή ζηα 

ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ, αληίζηνηρα. 

Γηεπθξηλίδεηαη, επίζεο, φηη ε πξφηαζε, θαη ην «πξφγξακκά ηεο», θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ επέιηθηε «ζηξνθή» ηεο δηδαθηηθήο έκθαζεο απφ ην έλα θεηκεληθφ είδνο ζην 

άιιν, κε ηε κεζνιάβεζε κηθηνχ ηχπνπ θεηκεληθψλ εηδψλ. Απηφ, γηα παξάδεηγκα, 

ζπκβαίλεη φηαλ επηρεηξείηαη ε ζηξνθή απφ ηελ πεξηγξαθή ζηελ αθήγεζε, κε ηε 

κεζνιάβεζε ηεο αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεηάβαζεο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ην έλα είδνο ιφγνπ ζην άιιν. Ζ κεηάβαζε απφ ηνλ 

αλαθνξηθφ πεξηγξαθηθφ ιφγν ζηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο νδεγίεο, 

δηεπθνιχλεηαη θαη πάιη απφ ηε ζεηξά θεηκελνδηδαζθαιίαο, αθνχ κεηαμχ ηνπο κεζνιαβεί 

ην κηθηφ είδνο ιφγνπ «δηαδηθαζηηθή πεξηγξαθή» (πνπ δνκείηαη ζε γξακκηθή αθνινπζία 

πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ). Ζ άπνςε απηή, άιισζηε, ζπκθσλεί πιήξσο κε ηε γεληθά απνδεθηή 

ζέζε φηη θάζε είδνο ιφγνπ δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί «κία κεξηθή άπνςε ελφο 

εηεξνγελνχο αληηθεηκέλνπ» (Adam, 1999, ζ. 28), ην νπνίν θαη είλαη αδχλαην λα 

πεξηνξηζηεί απζηεξά ζηα ζηεγαλά πιαίζηα κίαο θαη κφλν ηππνινγίαο (ή/θαη «ζηα ζηεγαλά 

πιαίζηα κίαο θαη κφλν θαηεγνξίαο ή/θαη ηαμηλνκίαο»). Καζψο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα θείκελα είλαη νξηαθή (π.ρ. πεξηγξαθή-αθήγεζε) θαη ζπρλά ράλνπλ ηελ 

απηνλνκία ηνπο (ε πεξηγξαθή «εκθαλίδεηαη» ζηελ αθήγεζε, ε αθήγεζε «εηζρσξεί» ζηελ 
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επηρεηξεκαηνινγία θ.ν.θ.), ε ζεηξά δηδαζθαιία ηνπο, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηε 

γξακκαηηθή «ηνπο», αλαδεηθλχεη ηε «δχλακε» θαη ππεξεηεί ηνλ επηθνηλσληαθφ θαη 

θνηλσληθφ ξφιν θαζελφο απφ απηά.  

Μία άιιε ζεκαληηθή δηεπθξίληζε γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε-

πξφγξακκα είλαη φηη ζηε δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ θαη ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ 

εκπιέθεηαη ηφζν ν ινγνηερληθφο-βησκαηηθφο φζν θαη ν εθθξαζηηθφο ιφγνο, θαζψο ε 

πεξηγξαθή ή/θαη ε αθήγεζε ή θαη νη νδεγίεο ή/θαη ε επηρεηξεκαηνινγία πξαγκαηψλνληαη, 

ζπρλά, κέζσ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Σν ινγνηερληθφ θείκελν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

πνηθίινπο θεηκεληθνχο ηχπνπο πνπ ηζνδπλακνχλ κε «ηκήκαηα ησλ δηδαζθφκελσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ» θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θεηκελνδηδαζθαιίαο. Κεηκεληθνί ηχπνη 

πνπ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο (= πξφγξακκα) είλαη, εθηφο 

απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν, ε επηζηνιή, ην άξζξν εθεκεξίδαο, ε δηαθήκηζε, ε κηθξή 

αγγειία, ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία, ε βηβιηνπαξνπζίαζε θηι. Όζνλ αθνξά ηνλ 

πιεξνθνξηαθφ ιφγν, ζπιιεηηνπξγεί εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ, φπσο 

ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ αληηθεηκεληθή/επηζηεκνληθή πεξηγξαθή δψνπ. Ο δε 

επεμεγεκαηηθφο ιφγνο ειινρεχεη ζε θείκελα φπνπ δίλεηαη ε εμήγεζε γεγνλφησλ (γηαηί 

ζπλέβε απηό ην γεγνλόο), ζηηο αθεγήζεηο ηζηνξηψλ, θαη ζε πεξηγξαθέο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ 

αλαδεηθλχεηαη κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ζπκθξαδφκελα. 

Μία εμίζνπ ζεκαληηθή δηεπθξίληζε αθνξά ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ πβξηδηθώλ, 

ππφ κία εηδηθή ζεψξεζε, εηδψλ θεηκέλνπ, φπσο, π.ρ., είλαη ε απηνπαξνπζίαζε («ην 

πνξηξέην κνπ») θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα ην θεηκεληθφ είδνο ηεο πεξηγξαθήο 

(αληηθείκελν-θαηεγνξία: πεξηγξαθή αλζξψπνπ), ε ηζηνξηθή πεξηγξαθή θαη ε 

εηδεζενγξαθηθή πεξηγξαθή γηα ην ίδην θεηκεληθφ είδνο [αληηθείκελν-θαηεγνξία: 

(αθεγεκαηηθή) πεξηγξαθή γεγνλφηνο]. Σα ζπγθεθξηκέλα είδε θεηκέλνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζην φιν «θεηκεληθφ ζπλερέο», ρσξίο λα πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζηε ζεηξά 

δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ζπλέρεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα αλαθφςεη ην «ζπλερηθό» θεηκελνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. 
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Σέινο, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί θαη λα δηεπθξηληζηεί, εθ λένπ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

θεηκελνθεληξηθή πξφηαζε, εληαζζόκελε ε ίδηα ζηελ παηδαγσγία ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, εληάζζεη (ζην ελεξγεηηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο «ηεο») φια ηα ζεκεία-

θιεηδηά ηεο πεηξακαηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία ήηαλ επίζεο εληαγκέλε ζε απηή ηε κνξθή 

παηδαγσγίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηεί πξφηππα θείκελα, νξγαλσηηθά ππεξδνκηθά 

ζρήκαηα, γξακκαηηθή θαη θξηηηθή κεηαγιψζζα, πίλαθεο απηναμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε, 

παξάιιεια κε ην «θεηκεληθφ ζπλερέο» λα δεκηνπξγείηαη θαη έλα «ζπλερέο θαζνδήγεζεο» 

πνπ λα αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία. Ζ ρξήζε, κε άιια ιφγηα, θεηκελνθεληξηθψλ 

δηδαθηηθψλ πιαηζίσλ (φπσο ηα παξαπάλσ) πνπ θαιύπηνπλ ηε δνκή θαη ηε δόκεζε 

θεηκέλσλ ζπληζηά, ηαπηφρξνλα, θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ βνεζεκάησλ-ζηεξηγκάησλ 

γηα λα πξνζεγγηζηνύλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ε θεηκεληθή δνκή φζν θαη ε θεηκεληθή 

δόκεζε
2
, απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θάζε θεηκεληθνχ 

είδνπο, μερσξηζηά, θαη φισλ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ζπλνιηθά. Απηφ, ηνπιάρηζηνλ, έρεη 

λα θαηαζέζεη, αλάκεζα ζε άιιεο καξηπξίεο-ελδείμεηο, έξεπλα δξάζεο ε νπνία 

αλαιήθζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα πξφζθαηα, ζε κία πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο επέλδπζεο 

ζηα πνξίζκαηα ηεο δηαηξηβήο ζε ζρέζε κε ην ηη (γλσζηφ ήδε απφ ην λέν ζρνιηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε γιψζζα), ην πώο (πνπ δηεξεπλήζεθε σο πξφβιεκα ην νπνίν 

επηδέρεηαη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο εληφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο) αιιά θαη ην γηαηί (ην 

νπνίν απνηειεί αλακελφκελν κεηεξεπλεηηθφ ζηφρν) ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο [βι. 

ζρεηηθά Ηνξδαλίδνπ & Υαηδεινπθά-Μαπξή (2007), επίζεο Υαηδεινπθά-Μαπξή & 

Ηνξδαλίδνπ (ππφ δεκνζίεπζε)]. Ζ αλάπηπμε ελφο ζε βάζνο δηαιφγνπ (ελίνηε θαη 

αληίινγνπ) γχξσ απφ ην ζέκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην πξψην ζεκαληηθφ, κεηά 

απφ ηελ έξεπλα, «επίηεπγκα».  

5.5.3.6  Η πξόηαζε θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Δεκνηηθνύ ζην 

πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ δηαιόγνπ 

πλερίδνληαο, θαη νινθιεξψλνληαο, ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπο, ε πξφηαζε θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ πνπ έρεη ήδε 

                                                 
2
Βι. θαη παληηδάθεο & Κπξηαδή (2007), φπνπ αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο παξνρήο νπηηθψλ δηαδηθαζηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Δπίζεο, βι. παληηδάθεο & Βάκβνπθαο (2007). 
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αλαπηπρζεί θαη ελδηαθέξεη ηφζν ηελ γισζζηθνπαηδαγσγηθή-επηζηεκνληθή φζν θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα Κχπξνπ θαη Διιάδαο. Καζψο ην φιν πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο 

δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεηξά θεηκελνδηδαζθαιίαο, απνθιείνληαο, εθηφο απφ ηελ 

«θαη’ φλνκα», θαη ηε κε ζπλερή ή α-ζπλερή δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ, ε ζπζρέηηζή ηνπ 

κε ζέζεηο ή πξαθηηθέο θνηλήο ζεκαηνινγίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Όπσο, βέβαηα, δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ 

δεκνζηεχζεσλ, ν δηάινγνο φζνλ αθνξά ηελ ελ ιφγσ ζεκαηνινγία βξίζθεηαη αθφκα ζηελ 

ελαξθηήξηα θάζε ηνπ, ζε κία πεξίνδν φπνπ ζα έπξεπε λα είρε πξν πνιινχ εμαληιεζεί θαη 

λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Ηδηαίηεξα, ζα 

έπξεπε λα είρε ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, ηα νπνία νπζηαζηηθά αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, αμηνπνηψληαο ηελ αλαδπφκελε 

θεηκεληθή γλψζε ησλ ηάμεσλ Α΄- Β΄ θαη ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

δηεχξπλζε ηεο γλώζεο απηήο, αιιά θαη εκβάζπλζεο ζηε γλώζε απηή, ζηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄ 

θαη η΄.  

ην ζπγθεθξηκέλν δηάινγν, εθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο ζαθείο ηνπνζεηήζεηο 

Μαηζαγγνχξα (2001), παξεηζθξένπλ θαη νη «ππνβφζθνπζεο», ζηα λέα δηδαθηηθά παθέηα 

γηα ηε γιψζζα ζην δεκνηηθφ, ζέζεηο. Αμίδεη λα ηνληζηεί, έηζη, φηη έρεη αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη κία πνιπθσληθή ηάζε, πνπ δε ζπληζηά θαη’ αλάγθε θαη δηαθσλία, 

αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ο Μαηζαγγνχξαο, 

εγθαηληάδνληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ππφ ζπδήηεζε δηάινγν, κία, ηνπιάρηζηνλ, 

εμαεηία πξηλ, ηφληζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ έλαληη 

ηνπ θαηεπζπληηθνχ. Παξάιιεια ππνζηήξημε φηη ε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

πξέπεη λα αξρίδεη κε αθεγεκαηηθά θείκελα, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλαδηήγεζε 

εκπεηξηψλ (ή βησκαηηθή αλαδηήγεζε), λα ζπλερίδεη κε πεξηγξαθηθά θείκελα θαη λα 

θαηαιήγεη κε επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα. Σεθκεξηψλεη ηελ πξφηαζή ηνπ, 

επηθαινχκελνο ην βαζκφ δπζθνιίαο θάζε θεηκεληθνχ είδνπο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη απφδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ.  
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Με ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ λένπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηε 

γιψζζα, νη Μπνχληα θαη Παπατσάλλνπ (2002, ζ. 15) παξαηεξνχλ φηη απνπζηάδνπλ ή 

απνθεχγνληαη αλαθνξέο γηα ηελ ηαμηλνκία ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη, γεληθφηεξα ηεο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ. Σν λέν 

γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηνξίδεηαη ζε κάιινλ απιέο φζν θαη γεληθέο δειψζεηο 

γχξσ απφ ηελ νλνκαηνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ γηα δηδαζθαιία 

εηδψλ ιφγνπ. Διιείπνπλ εκθαλψο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλαιπηηθήο ηαμηλόκεζεο 

θαη δηάηαμεο-ηεξάξρεζεο ησλ θεηκέλσλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξίζνπλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαμηλφκεζε 

θαη ηε δηάηαμε-ηεξάξρεζε ησλ θεηκέλσλ (θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπο), ζηα ππφ ρξήζε 

γισζζηθά βηβιία, κε αδηεπθξίληζηα θξηηήξηα. Έηζη, ελψ ηα βηβιία ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ 

ζηεξίδνληαη ζηελ πξσηνγελή ηδέα «πξψηα ν αλαθνξηθφο ιφγνο θαη κεηά ν 

θαηεπζπληηθφο», πξνβιεκαηίδνπλ γηα ηηο δεπηεξνγελείο ηδέεο ηνπο. Ζ πεξηγξαθή, σο 

θεηκεληθφ είδνο ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ, πξνβάιιεηαη απφ ην Βηβιίν Γαζθάινπ σο 

δηδαζθφκελε ζπζηεκαηηθά πξηλ απφ ηελ αθήγεζε, επεηδή, φπσο αηηηνινγείηαη, είλαη «ην 

πην δηαδεδνκέλν είδνο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πιήζνπο εκπεηξηψλ θαη 

απαηηεί βαζηθή θεηκεληθή δεμηφηεηα πνπ απνθηά ην παηδί αξθεηά λσξίο» (βι. Πεγέο: 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Διιάδαο / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2006
δ
, ζ. 27). Αθνινχζσο, φκσο, παξαηεξείηαη λα ππάξρεη αζάθεηα, ίζσο θαη 

αλαθνινπζία ή/θαη θαζφινπ αθνινπζία, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο  

αληηθεηκέλσλ-θαηεγνξηψλ ηεο πεξηγξαθήο (ή ηεο αθήγεζεο πνπ έπεηαη). Γηα παξάδεηγκα, 

δελ είλαη απνιχησο μεθάζαξν, απφ ην πεξηερφκελν ηνπ Βηβιίν Γαζθάινπ θαη ησλ 

Βηβιίσλ Μαζεηή θαη Δξγαζηψλ (Σεχρε 1 & 2), αλ θαη γηαηί πξέπεη λα δηδαρζεί πξψηα ε 

πεξηγξαθή ρψξνπ (φπσο φλησο ζπκβαίλεη) ή, γεληθφηεξα, αλ θαη γηαηί πξέπεη λα δηδαρζεί 

(ή λα κε δηδαρζεί) κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά νπνηνδήπνηε αληηθείκελν-θαηεγνξία ηνπ 

θεηκεληθνχ είδνπο ηεο πεξηγξαθήο (αθφκα θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θεηκεληθνχ είδνπο). 

Ωο εθ ηνχηνπ, θαηαγξάθεηαη κία, θαηαξρήλ, δηθσλία αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά 

δηδαζθαιίαο ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο αθήγεζεο (βι. ζρεηηθή ζέζε Μαηζαγγνχξα θαη 

παξαπάλσ ζέζε). Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλεηαη πσο ηε δεδνκέλε ζηηγκή ε ζεηξά απηή είλαη 

ζε ηζρχ, ρσξίο πξνεγνχκελν» θεηκελνηαμηλνκηθά ηεξαξρεκέλν ζρεδηαζκφ». Καη’ 
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επέθηαζε, ε πξφηαζε θεηκελνθεληξηθήο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ 

απνθηά πξφζζεηε αμία αθνχ, ρσξίο λα ζέηεη ηελ άζθεζε θξηηηθήο σο απηνζθνπφ, 

αλαπξνζαξκφδεη (δελ αλαηξέπεη), ηελ «θιαζηθή» ζρνιηθή θεηκελνηαμηλνκηθή ηεξάξρεζε: 

αθήγεζε – πεξηγξαθή – (νδεγίεο)/επηρεηξεκαηνινγία σο εμήο: πεξηγξαθή – αθήγεζε – 

(νδεγίεο)/επηρεηξεκαηνινγία. εκαληηθφ είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη επελδχεη: α) ζηε 

ζπλδηνξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αθήγεζεο, 

αθελφο θαη β) ζηελ απηφλνκε νξγάλσζή ηνπο ζε δηάθνξα αληηθείκελα-θαηεγνξίεο, πξηλ ε 

δηδαζθαιία ηεο πεξηγξαθήο πξνεγεζεί ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αθήγεζεο θαη αληίζηξνθα 

(αθνχ, δειαδή, ε δηδαζθαιία ηεο αθήγεζεο αθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ηεο 

πεξηγξαθήο), αθεηέξνπ. Ζ ίδηα ζπλζήθε, ππφ δηαθνξηθή νπηηθή ιφγσ ηεο χπαξμεο 

εγγελψλ θεηκεληθψλ δηαθνξψλ, ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε πξνζπάζεηα γηα 

θεηκελνηαμηλνκηθά ηεξαξρεκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο πεηξακαηηθήο 

παξέκβαζεο, ε νπνία πεξηνξίζηεθε ζηε δηάηαμε ηεο γξακκαηηθήο ησλ ππφ δηδαζθαιία 

θεηκέλσλ κε ηξφπν πνπ λα ππάξρεη κία ινγηθή δηαπινθή ησλ δνκψλ ηνπο, ζε φια ηα 

επίπεδα, ζπλέβαιε, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε δηακφξθσζε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο. Ο 

ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο 

ήηαλ ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο παξέκβαζεο, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηειηθήο απηήο πξφηαζεο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζεηξά νξγάλσζεο φρη ησλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ αιιά ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν απηφ. Ζ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην αξρηθό πώο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, 

πνπ απνηέιεζε θαη ην πξφβιεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη νδεγεί, 

κεηεξεπλεηηθά, ζην πώο ηεο ζεηξάο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ησλ θεηκέλσλ, δίλνληαο 

λέα ψζεζε ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ δηάινγν, φπσο αλαπηχζζεηαη (ή νθείιεη 

λα αλαπηπρζεί) ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

 

5.6 ύνοψη ηων κύριων ζημείων από ηην ερμηνεία ηων αποηελεζμάηων ηης 

έρεσνας 
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Ζ ζχλνςε ησλ θχξησλ ζεκείσλ απφ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, απνηειεί, ηαπηφρξνλα, θαη ζχλνςε ησλ θχξησλ ζεκείσλ νιφθιεξεο ηεο 

δηαηξηβήο. ην ζχλνιφ ηεο, ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, κε ηε θηινζνθηθή φζν θαη 

εκπεηξηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε, θαηαιήγεη ζηα εμήο: 

 H γξακκαηηθή δηδαζθαιία ρξεηάδεηαη εηδηθφ (αλα)ζρεδηαζκό ζε ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν, κε θεηκελνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό. 

 Ο εηδηθφο θεηκελνθεληξηθόο (αλα)ζρεδηαζκφο ηεο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο πξέπεη 

λα θαιχπηεη κε ζαθήλεηα θαη ζε βάζνο ηα ηξία πξνβιεκαηηθά πεδία ηνπ «ηη, πώο 

θαη γηαηί δηδάζθσ σο γξακκαηηθή». 

 Ζ ζαθήο θάιπςε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ηξίπηπρνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο πξνυπνζέηεη, εθηφο απφ θαηάιιειν δηδαθηηθό πιηθό θαη 

απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή κεζνδνινγία, θαη ηελ επαξθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο ρξήζηκεο, θαη θξίζηκεο, πηπρέο ηεο ζεσξίαο ησλ 

θεηκεληθώλ εηδώλ. 

 Ζ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ επηκνξθσηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη, επξχηεξα, ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνύ νθείιεη λα 

απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο «δέζκεο κέηξσλ» πξνο κία πξνζδνθψκελα 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο 

γιψζζαο, γεληθφηεξα. 

 Ζ επηκόξθσζε θαη ε έξεπλα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηαθίλεζε 

ηδεώλ, από θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο (από θαη πξνο ην δηδαθηηθφ, ην 

επνπηηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο), 

φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ αλαγθαίνπ δηαιόγνπ αλαθνξηθά κε 

γισζζνδηδαθηηθήο θύζεσο γεληθά θαη εηδηθά πξνβιήκαηα (βι. "παηδαγσγηθή ηεο 

γξακκαηηθήο ηνπ γξακκαηηζκνύ), αλάκεζα ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο.  

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είρε σο θχξηα θηινδνμία ηεο να προζδώζει, 

μέζω έρεσνας, κύρος και βαρύηηηα «ζηηο πξνζπάζεηεο επαλαπξνζδηνξηζκνχ δηαθφξσλ 

πηπρψλ ηεο ζχγρξνλεο γισζζηθήο αγσγήο» ζηνλ επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ καο ρψξν. Με 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο έρνπλ επηηεπρζεί δχν ζεκαληηθνί ζηφρνη ηεο: πξώηνλ, λα 
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πξνζδηνξηζηεί έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο, κε ζαθείο θεηκελνθεληξηθέο θαηαβνιέο θαη, δεύηεξνλ, λα αλαδεηρζνχλ ηα 

νθέιε απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηεο δηδαζθαιίαο απηήο, ζπλαξηήζεη ηεο 

(πνιπζπδεηεκέλεο) έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Έηζη, ην θαηαιεθηηθφ ζρφιην ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ αιιά θαη φινπ ηνπ ζπγγξαθηθνχ / εξεπλεηηθνχ έξγνπ δελ είλαη 

θαζφινπ ηπραίν. Ζ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (θαη ζπγθεθξηκέλα ε θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ζπζηεκηθήο-ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο γισζζηθήο θαη ηεο γεληθφηεξεο αγσγήο πνπ παξέρεηαη ζήκεξα 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (ζε Κχπξν θαη Διιάδα), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη ν 

θαηάιιεινο γισζζηθφο ζρεδηαζκφο: ασηός ποσ θα επενδύζει ορθολογιζηικά ηόζο ζηη 

διδαζκαλία ηης γραμμαηικής όζο και ζηη γραμμαηική ηης διδαζκαλίας
3
.  

                                                 
3
Ζ ηειεπηαία απηή παξάγξαθνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη σο κία κνξθή απάληεζεο ζηνλ αξρηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ (βι. «Κεθάιαην Πξψην: To πξφβιεκα): «Πώο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζήκεξα ε γξακκαηηθή 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Κχπξνπ (θαη ηεο Διιάδαο), ψζηε ν δηδαζθφκελνο λα 

θαζίζηαηαη επαξθήο γλψζηεο θαη ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο φπνπ 

δηαβηνί;». 
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αξρεηνζεηεκέλν πιηθφ (έληππν, θαηαρσξηζκέλν ζε ληνζηέ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

καγλεηνθσλεκέλν θηι.), ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο έξεπλαο («ζρεδηαζκφο 

έξεπλαο» – «πηινηηθή έξεπλα» – «δηεμαγσγή έξεπλαο») 
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Παξάξηεκα ΗΗΗ 
 

 Γξάθεκα Π1: Θεθφγξακκα ζχγθξηζεο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο                          

θαη Οκάδαο Διέγρνπ 
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Παξάξηεκα ΗV 
 

 Γξάθεκα Π2: Θεθφγξακκα ζχγθξηζεο ηεο επίδνζεο ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ ησλ παηδηψλ              

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔιέγρνπΠεηξακαηηθή

Οκάδα
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Παξάξηεκα V 
 

Γξάθεκα Π3: Θεθφγξακκα ζχγθξηζεο ηεο κφξθσζεο γνλέσλ ησλ παηδηψλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο                                 

θαη Οκάδαο Διέγρνπ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔιέγρνπΠεηξακαηηθή

Οκάδα

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Μνξθσηηθό επίπεδν
κεηέξαο

Μνξθσηηθό επίπεδν
παηέξα
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Παξάξηεκα VI 
 

Γειηίν Δξγαζίαο απφ ρέδην Δξγαζίαο 3 
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Παξάξηεκα VII 
 

Γειηίν Δξγαζίαο απφ ρέδην Δξγαζίαο 4 
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Παξάξηεκα VIII 
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Γειηία Δξγαζίαο απφ ρέδην Δξγαζίαο 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφημίζω σχολικά είδη! 
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Παξάξηεκα IX 
 

 Γειηίν Δξγαζίαο απφ ρέδην Δξγαζίαο 8 
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Παξάξηεκα X 
 

Γειηίν Δξγαζίαο απφ ρέδην Δξγαζίαο 11 
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Παξάξηεκα XΗ 

 
Γειηία Δξγαζίαο απφ ρέδην Δξγαζίαο 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ήρεμος εκφράζεται έτσι:  

 

………....................................
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................................................
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........................ 
(και το δείχνει... πώς;) 

O απαιτητικός εκφράζεται έτσι:  

 

………....................................
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................................................
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................................................
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................................................

................................................

................................................

........................ 
(και το δείχνει... πώς;) 
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Παξάξηεκα XII 
 

χλνιν πεηξακαηηθψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαξηήζεη θεηκέλσλ θαη γξακκαηηθήο          

ρεδίσλ Δξγαζίαο 1-14 

 

 
ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 1

Ο 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ)                   ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 νπηηθνγξαθεκέλν 

πιηθφ  

 θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ 

 ηειενπηηθφ δειηίν 

εηδήζεσλ 

 πξσηνζέιηδν 

εθεκεξίδαο (ηίηινη, 

θύξηα είδεζε, 

δεκνζηνγξαθηθό 

άξζξν, 

θσηνγξαθία, 

ιεδάληα) 

 

 πξφηαζε 

 πξνηάζεηο θξίζεσο 

(θαηαθαηηθέο) 

 φλνκα θαη ξήκα 

 νλνκαηηθφ ζχλνιν 

 ξεκαηηθφ ζχλνιν 

 ζεηξά φξσλ πξφηαζεο 

 θεθαιαίν θαη ηειεία 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

πξφηππεο αθεγεκαηηθήο 

πεξηγξαθήο (απιήο θαη 

εηδεζηνγξαθηθήο), αλα-

δφκεζε θαη αμηνιφγεζε 

θεηκέλνπ (βάζεη πξφηππεο 

αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο), 

γηα νξγάλσζε θαη κεηάδνζε 

λέαο πιεξνθνξίαο [κε 

έκθαζε ζην πξσηνζέιηδν 

εθεκεξίδαο (ηάμεο)] 

 πξνζαξκνγή ηνπ χθνπο 

αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο, 

ζχκθσλα κε ην ζθνπφ θαη 

ηνλ απνδέθηε ηεο 

επηθνηλσλίαο ή/θαη ηνπ 

θεηκέλνπ, (π.ρ. απιή 

αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή 

γεγνλφηνο, γηα ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) 

ζπλνκίιεθνπ γλσζηνχ κνπ 

πξνζψπνπ θαη  

εηδεζηνγξαθηθή 

αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή, γηα 

ελεκέξσζε (πιεξνθφξεζε) 

ησλ αλαγλσζηψλ ηεο  

εθεκεξίδαο «κνπ»  

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 2
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ  ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 πξνζσπηθφ 

εκεξνιφγην 

 εκεξνιφγην 

ηάμεο 

 γξαπηέο 

ζεκεηψζεηο 

 κήλπκα 

 νκηιία 

 ζπκθσλία φξσλ 

πξφηαζεο 

(ππνθεηκέλνπ-ξήκαηνο 

θαη ππνθεηκέλνπ-

θαηεγνξνπκέλνπ) 

 εληθφο αξηζκφο 

 πιεζπληηθφο αξηζκφο  

 πιεζπληηθφο επγελείαο 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

πξφηππσλ θεηκέλσλ 

εκεξνινγηαθήο κνξθήο, 

αλα-δφκεζε θαη αμηνιφγεζε 

(βάζεη πξνηχπσλ) 

πξνζσπηθνχ θαη ζπιινγηθνχ 

εκεξνινγίνπ (ηάμεο), γηα 

έθθξαζε πξνζσπηθψλ  

ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αιιεινελεκέξσζε, 

αληίζηνηρα 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

πξφηππσλ θεηκέλσλ κε ηε 

κνξθή ζεκεηψζεσλ, 

κελχκαηνο ή/θαη νκηιίαο, 

αλα-δφκεζε θαη αμηνιφγεζε 

θεηκέλσλ (βάζεη 
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πξφηππσλ/νπ/εο) γξαπηψλ 

ζεκεηψζεσλ ή/θαη 

κελχκαηνο ή/θαη νκηιίαο 

 κεηαζρεκαηηζκφο/ 

κεηάπιαζε ελφο θεηκεληθνχ 

ηχπνπ ζε άιιν (γηα 

παξάδεηγκα,  

κεηαζρεκαηηζκφο γξαπηψλ 

ζεκεηψζεσλ ζε νκηιία), κε 

έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ 

πνκπνχ-απνδέθηε, άξα θαη 

ηνπ θεηκεληθνχ χθνπο 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 3
Ο
  

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
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 «κήλπκα» 

(πξψηε ζειίδα 

παηδηθνχ 

πεξηνδηθνχ) 

 πξφζθιεζε 

 πηλαθίδεο 

(ηακπέιεο) 

[κε θιαζηθά 

θείκελα, π.ρ. 
«ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ 

(ΣΟ) ΚΑΠΝΗΜΑ»] 

 νπζηαζηηθά (νλφκαηα) 

 νξηζηηθφ άξζξν           

(ν, ε, ην) 

 ην γξακκαηηθφ γέλνο 

θαη θιίζε νπζηαζηηθψλ 

 ε ιεηηνπξγία ησλ 

πηψζεσλ 

 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξoηχπνπ), αλα-δφκεζε θαη 

αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπνπ) πεξηγξαθηθνχ 

θεηκέλνπ (π.ρ. βάζεη 

πξφηππεο πεξηγξαθήο 

ηνπίνπ), γηα ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) 

 πεξηγξαθή «αληηθεηκέλνπ», 

κε ηελ εηδηθή θαη ηε γεληθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο, γηα ηελ επίηεπμε 

δηαθνξεηηθνχ, θάζε θνξά, 

επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ (π.ρ.  

πεξηγξαθή κίαο ζρνιηθήο 

ηζάληαο, κε ζηφρν λα πείζσ 

ην πξφζσπν ζην νπνίν ηελ 

πεξηγξάθσ λα κνπ ηελ 

αγνξάζεη) 

 αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηνινγίαο 

 κεηαθσδηθνπνίεζε 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξφηππεο), αλα-δφκεζε θαη 

αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξφηππεο) πξφζθιεζεο, γηα 

(αλάινγε) ηξνπνπνίεζε 

(«θαηεχζπλζε») 

ζπκπεξηθνξάο 

 κεηαηξνπή θαηεπζπληηθνχ 

ιφγνπ (πξφζθιεζεο) ζε 

πεξηγξαθηθφ ιφγν 

(αθεγεκαηηθή θαη 

εηδεζηνγξαθηθή πεξηγξαθή), 

γηα ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπσλ) πηλαθίδσλ θαη 

ηακπειψλ, θαηάιιεισλ γηα 

δεδνκέλν θαηαζηαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, γηα αλάινγε 

ηξνπνπνίεζε ή πξνζαξκνγή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο  

 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 4
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
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 κνπζηθφ 

δηαθεκηζηηθφ 

ζήκα 

 κχζνη Αηζψπνπ 

 άξζξα απφ ηελ 

Οηθνπκεληθή 

 Γηαθήξπμε 

Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ              

(εηδηθή παηδηθή 

έθδνζε ) 

 άξζξα θαη 

εηδήζεηο απφ 

εθεκεξίδεο 

 αφξηζην άξζξν (έλαο, 

κία, έλα). 

 αφξηζηεο αλησλπκίεο 

(έλαο, κία, 

έλα/θάηη/θάζε/θαλέλαο, 

θακηά, θαλέλα/θάπνηνο, 

θάπνηα, θάπνην/κεξηθνί, 

κεξηθέο, κεξηθά) 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπσλ) θεηκέλσλ 

αθήγεζεο θαη 

αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο 

(ζε επίπεδν νξηζηηθήο θαη 

αφξηζηεο πεξηγξαθήο), γηα  

θαηάιιειε ρξήζε λέαο θαη 

γλσζηήο πιεξνθνξίαο 

 κεηαηξνπή λέαο 

πιεξνθνξίαο ζε γλσζηή  

κέζσ «κπζνπιαζίαο» θαη  

«ζχληαμεο» άξζξνπ γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, 

«ζχληαμεο» άξζξνπ θαη 

είδεζεο γηα εθεκεξίδα 

(ηάμεο) 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 5
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 έληππε 

δηαθήκηζε 

 ξαδηνθσληθή θαη 

ηειενπηηθή 

δηαθήκηζε 

(πνιπηξνπηθά 

θείκελα) 

 

 πξνζσπηθέο αλησλπκίεο  

              (εγώ, εζύ, απηόο/ή/ό) 

              (σο ππνθείκελα θαη 

               ζηνηρεία δείμεο) 

 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπσλ) δηαθεκηζηηθψλ 

έληππσλ, γηα ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) – πεηζψ 

 κεηαηξνπή κίαο έληππεο 

δηαθήκηζεο ζε ξαδηνθσληθή 

ή ηειενπηηθή δηαθήκηζε, κε 

ηελ αμηνπνίεζε 

εμσγισζζηθψλ θαη 

παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ  

 αιιαγή νπηηθήο γσλίαο  

δηαθήκηζεο, ζχκθσλα  κε 

δεδνκέλν επηθνηλσληαθφ 

ζηφρν, κε εζηίαζε ζην 

βαζκφ πεηζηηθφηεηάο ηεο  

 αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηνινγίαο 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 6
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 θππξηαθφ ζθεηο               

( γηα αλάγλσζε, 

αθξφαζε, ζέαζε) 

 θππξηαθφο κχζνο 

 ειιεληθή 

ηειενπηηθή ζεηξά 

 εηθνλνγξαθεκέλ

ε ηζηνξία 

 αζζελείο/θιηηηθέο 

πξνζσπηθέο αλησλπκίεο 

(αδχλαηνη ηχπνη), σο 

άκεζα αληηθείκελα ζε 

πηψζε αηηηαηηθή 

 αφξηζηεο αλησλπκίεο, 

σο άκεζα αληηθείκελα 

ζε πηψζε αηηηαηηθή 

 δεηθηηθέο αλησλπκίεο 

(απηόο, ηνύηνο, εθείλνο) 

σο άκεζα αληηθείκελα  

ζε πηψζε αηηηαηηθή 

 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπνπ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπνπ) θππξηαθνχ ζθεηο 

(ή θαη άιινπ θεηκέλνπ ζηελ 

θππξηαθή δηάιεθην), γηα 

εθηίκεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθήο γισζζηθήο 

πνηθηιίαο 

 κεηαθνξά θαη πξνζαξκνγή 

θεηκέλνπ απφ ηελ θππξηαθή 

δηάιεθην ζηελ θνηλή 

λενειιεληθή, γηα ρξήζε ηεο 

κίαο ή ηεο άιιεο γισζζηθήο 

πνηθηιίαο ζχκθσλα κε ηελ 
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πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

 δξακαηνπνηήζεηο 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπνπ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπνπ) θεηκέλνπ, φπνπ 

γίλεηαη ρξήζε ηεο «εηδηθήο 

γιψζζαο» ησλ λέσλ, γηα  

εθηίκεζε ηεο δεδνκέλεο 

θνηλσληθήο γισζζηθήο 

πνηθηιίαο 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 7
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 νδεγίεο (γεληθά) 

 νδεγίεο 

παξαζθεπήο 

(ζπληαγέο) 

 νδεγίεο 

θαηαζθεπήο            

(ρξήζεο...) 

 θαλφλεο 

παηρληδηψλ 

 θαλνληζκνί 

 κηθξέο αγγειίεο 

 άξζξα θαη 

εηδήζεηο 

 

 ελεξγεηηθή θσλή 

 (ξήκαηα ζε –σ) 

 παζεηηθή θσλή 

 (ξήκαηα ζε –καη) 

 ελεξγεηηθή θαη 

παζεηηθή ζχληαμε 

 ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο  

–καη θαη –κε 

 ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο  

–ηαη θαη –ηε 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

πξφηππσλ δηαδηθαζηηθψλ 

πεξηγξαθψλ, αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε θεηκέλσλ 

(βάζεη πξφηππσλ 

δηαδηθαζηηθψλ πεξηγξαθψλ) 

γηα ηξνπνπνίεζε 

(«θαηεχζπλζε») 

ζπκπεξηθνξάο, κέζσ ηεο 

εθηέιεζεο ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ  

 ρξήζε ζεκεησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο 

(εηθφλσλ, γξαθηθψλ θαη 

αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ), 

πέξαλ ηνπ γισζζηθνχ 

 δήισζε θαη αιιαγή ηεο 

ζπληαθηηθήο/ 

ζεκαζηνινγηθήο πξννπηηθήο 

ελφο κελχκαηνο, αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο (φηαλ ν/ε 

................... δίλεη 

νδεγίεο/«θαηεπζχλεη» 

ην(λ)/ηε(λ) .............., γηα 

........................... ή γηα 

........................... ή γηα 

.......................... θ.ν.θ), ζε 

ζπγθεθξηκέλν πξαγκαηηθφ 

επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ  

ή/θαη κέζσ ππφδπζεο 

ξφισλ 

 κεηαθνξά πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε γξαπηφ 

 «έθδνζε βηβιίνπ (κε 

νδεγίεο: ζπληαγέο, θαλόλεο 

παηρληδηώλ θηι.) 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

πξφηππνπ έληππνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, 

αλα-δφκεζε θαη 

αμηνιφγεζε θεηκέλνπ (βάζεη 

πξφηππνπ έληππνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ), 
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γηα δεκνζίεπζε  «κηθξψλ 

αγγειηψλ» ηχπνπ 

«ΕΖΣΔΗΣΑΗ», 

«ΠΧΛΔΗΣΑΗ» θηι. θαη 

άξζξσλ θαη εηδήζεσλ 

(αληηθεηκεληθνχ χθνπο) 

ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 8
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 έληππα  

ελεκεξσηηθά 

θείκελα πνηθίιεο  

ζεκαηνινγίαο 

 ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα 

εθδειψζεσλ 

 αλαθνηλψζεηο 

 πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ 

 δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα (γηα 

ζέαηξν, 

θηλεκαηνγξάθν, 

πνδφζθαηξν...) 

 πξνζθιήζεηο 

(γελεζιίσλ...) 

 εηθνλνγξαθεκέλε 

ηζηνξία ( θφκηθο) 

 ζπλέληεπμε 

 

 

 

 

 

 εξσηεκαηηθέο 

πξνηάζεηο 

(θαηαθαηηθέο θαη 

αξλεηηθέο πξνηάζεηο) 

 ην εξσηεκαηηθφ 

 θαηαθαηηθέο θαη 

αξλεηηθέο απαληήζεηο 

 ηα επηξξήκαηα «λαη» 

θαη «φρη» 

 ε παχια ζην δηάινγν  

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπσλ) θνηλσληθψλ 

θεηκέλσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ ελεκέξσζε 

(πιεξνθφξεζε) (βι. ζηήιε 

«Κείκελα»), γηα αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ (κε ή ρσξίο 

ηε ρξήζε ηνπ πξνηαζηαθνχ 

ηχπνπ ηεο εξψηεζεο) θαη 

δήισζε άξλεζεο θαη 

θαηάθαζεο (κε 

«ζπκβαηηθνχο» θαη κε 

ηξφπνπο), φπσο ζπκβαίλεη 

ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο  

 ζρνιηαζκφο 

ερνγξαθεκέλσλ απζεληηθψλ 

δηαιφγσλ (ζπλνκηιηψλ)   

 ζπκπιήξσζε θεηκέλσλ ζε 

κπαινλάθηα 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο 

ή/θαη «δεκηνπξγία» 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο 

(ζηε βάζε ηεο γισζζηθήο 

πξάμεο «πξνηείλσ – 

δέρνκαη – αξλνχκαη θάηη») 

 ππφδπζε (ζρεηηθψλ) ξφισλ 

 «απνθσδηθνπνίεζε» ησλ 

πιεξνθνξηψλ κίαο 

ζπλέληεπμεο 

 δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο θαη 

«θσδηθνπνίεζε» ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο 

 δεκνζίεπζε ζπλέληεπμεο 

(ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο) 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 9
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα 

γλψζεσλ 

 ηειεπαηρλίδηα 

γλψζεσλ 

 έληππνη 

δηαγσληζκνί 

γλψζεσλ 

 απνζπάζκαηα 

 εξσηεκαηηθέο 

αλησλπκίεο (ηη/ πνηνο, 

πνηα, πνην/πόζνο, πόζε, 

πόζν) 

 ηα εξσηεκαηηθά 

επηξξήκαηα ζε πηψζε 

πιάγηα (αηηηαηηθή) 

 πιήξεο θαη ειιεηπηηθή 

κνξθή εξψηεζεο-

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πξνηχπσλ) θνηλσληθψλ 

θεηκέλσλ (βι. ζηήιε 

«Κείκελα»), γηα δηαηχπσζε 

εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζε 

απζεληηθέο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο θαη άληιεζε 
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απφ ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη 

πεξηνδηθά 

ελεκεξσηηθνχ 

ραξαθηήξα 

 άξζξα θαη 

εηδήζεηο  

 πιεξνθνξηαθφ 

δειηίν   

 

απάληεζεο 

 

 

πιεξνθνξηψλ 

 δηνξγάλσζε «δσληαλνχ» 

καζεηηθνχ δηαγσληζκνχ 

γλψζεσλ 

 ζχληαμε έληππνπ 

δηαγσληζκνχ γλψζεσλ 

 ζπκκεηνρή ζε έληππν 

δηαγσληζκφ γλψζεσλ 

 ζχληαμε εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ 

επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ 

 ζπκπιήξσζε 

πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ 

 δξακαηνπνίεζε δηαιφγσλ 

θαη ππφδπζε ξφισλ 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 10
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 πνηθίια είδε 

αθεγεκαηηθνχ 

(ινγνηερληθνχ) 

ιφγνπ: πνίεκα, 

έκκεηξνο κχζνο, 

ζεαηξηθφ 

ζελάξην, κηθξή 

ηζηνξία 

 πάζε θζφγγσλ 

(έθζιηςε/απνθνπή θαη 

αθαίξεζε 

 ε απφζηξνθνο 

 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πνηθίισλ, σο πξνο ηε 

ζεκαηνινγία, πξνηχπσλ) 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, γηα  

δηάθξηζε  

ζηνηρείσλ αηζζεηηθήο (θαη 

απφθιηζεο απφ ηα άιια είδε 

θεηκέλνπ) 

 κεηαηξνπή πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε γξαπηφ 

«ζεαηξηθφ» ιφγν 

 παξαγσγή πνηεηηθνχ ιφγνπ 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 11
Ο 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 ινγνηερληθφ 

θείκελν 

 αζιεηηθέο 

εηδήζεηο 

 κηθξέο αγγειίεο  

 πξνζθιεηήξην 

γάκνπ 

 επεηεηνιφγην 

 κνπζηθή 

παξηηηνχξα 

 ζηαπξφιεμν  

 

 ην ελσηηθφ  

 δηάθξηζε ηνπ ελσηηθνχ 

απφ ηελ παχια 

 ζπιιαβηζκφο [αλφκνησλ 

(ή/θαη φκνησλ) 

ζπκθψλσλ]  

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πνηθίισλ πξνηχπσλ) 

θνηλσληθψλ θεηκέλσλ (βι. 

ηήιε «Κείκελα»), γηα  

ζπκβαηηθή ρξήζε παχιαο 

θαη ελσηηθνχ ζην ιφγν, 

ζχκθσλα κε ηα 

ζπκθξαδφκελα  

 ζπιιαβηζκφο ιέμεσλ 

(ρσξηζκφο ιέμεσλ ζην ηέινο 

ηεο γξακκήο) ζχκθσλα κε 

ηε δηακφξθσζε («layout») 

θεηκέλνπ 

 ζπκπιήξσζε κνπζηθήο 

παξηηηνχξαο ή/θαη 

ηνπνζέηεζε ζηίρσλ ελφο 

παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ ζην 

πεληάγξακκν (αληηζηνίρηζε 

λφηαο κε ζπιιαβή) 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 12
Ο 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
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Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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 θαηάινγνο 

(ιίζηα) 

νλνκάησλ 

 εκεξνιφγην 

 πξνζθιήζεηο 

 (γεληθά, πνηθίια 

θείκελα ζηα 

νπνία 

δειψλνληαη 

θχξηα νλφκαηα, 

φπσο έλαο 

γεσγξαθηθφο 

ράξηεο, έλα 

ηαμηδησηηθφ 

θείκελν θηι.) 

 θχξηα νλφκαηα 

(αλζξσπσλύκηα, 

νλόκαηα ηύπσλ, 

εκεξώλ, κελώλ, 

θηεξίσλ, νδώλ, 

ενξησλύκηα θηι.) 

 θεθαιαηνγξάθεζε ηνπ 

αξρηθνχ γξάκκαηνο ησλ 

θχξησλ νλνκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πνηθίισλ πξνηχπσλ) 

θνηλσληθψλ θεηκέλσλ (βι. 

ηήιε «Κείκελα»), γηα 

νξζνγξαθεκέλε ρξήζε 

θχξησλ νλνκάησλ ζε 

θείκελα ηνπ θνηλσληθνχ 

ρψξνπ 

 νκαδηθφ παηρλίδη γλψζεσλ 

θαη εηνηκφηεηαο «Γξάθσ 

νλφκαηα αλζξψπσλ, 

πφιεσλ...) 

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 13
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 θαηάινγνη 

ιέμεσλ 

(νλνκάησλ) 

 ηειεθσληθφο 

θαηάινγνο 

 ιεμηθφ 

(νξζνγξαθηθφ ή/ 

θαη εξκελεπηηθφ) 

 εγθπθινπαίδεηα 

 

 αιθαβεηηθή θαηάηαμε 

ιέμεσλ (κε βάζε ηα δχν 

πξψηα γξάκκαηα) 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

(πξνηχπσλλ), αλα-δφκεζε 

θαη αμηνιφγεζε (βάζεη 

πνηθίισλ πξνηχπσλ) 

θνηλσληθψλ θεηκέλσλ (βι. 

ηήιε «Κείκελα»), γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο επηζήκαλζεο 

θαη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ 

 κειέηε θαηαιφγσλ ιέμεσλ 

(νλνκάησλ) φπνπ νη ιέμεηο 

(νλφκαηα) θαηαηάζζνληαη 

κε βάζε δηαθνξεηηθφ 

θξηηήξην 

 κεηαηξνπή θαηαιφγνπ 

ιέμεσλ θαηαγξακκέλσλ 

ρσξίο αιθαβεηηθή ζεηξά, ζε 

θαηάινγν ιέμεσλ 

θαηαγξακκέλσλ ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

επηθνηλσλίαο 

 απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

απζεληηθψλ/ρξεζηηθψλ 

θεηκέλσλ θαη πιηθνχ φπσο 

είλαη ν ηειεθσληθφο 

θαηάινγνο, ην ιεμηθφ, ε 

εγθπθινπαίδεηα θηι. 

 εηνηκαζία θεηκέλσλ 

(θαηαιφγσλ), φπνπ νη ιέμεηο 

θαηαηάζζνληαη ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, 

ζχκθσλα κε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο  

ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 14
Ο
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ (ΤΛΖ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 έληππε 

δηαθήκηζε 

 ινγνηερληθφ 

θείκελν 

 πξνηάζεηο (εθθξάζεηο) 

επηζπκίαο 

(παξάθιεζεο/ 

πξνζηαγήο) 

 απνδφκεζε, επεμεξγαζία 

πνηθίισλ πξφηππσλ 

θνηλσληθψλ θεηκέλσλ (βι. 

ηήιε «Κείκελα»), αλα-



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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 ηειενπηηθή 

εθπνκπή  

 ζηήιε 

πεξηνδηθνχ γηα 

αιιεινγξαθία 

 επηζηνιή 

 

 

 

 

 

 

 

 

δφκεζε θαη αμηνιφγεζε 

θεηκέλσλ (βάζεη ησλ 

πξνηχπσλ), γηα έθθξαζε 

πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ, κε 

βάζε πξαγκαηηθέο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

θαη κέζσ δηαθφξσλ 

θεηκεληθψλ ηχπσλ, π.ρ. 

κέζσ επηζηνιήο 

 έθθξαζε πξνζσπηθψλ 

επηζπκηψλ, κε ηελ 

απαξαίηεηε ή/ θαη 

εληζρπηηθή παξνπζία ησλ 

θαηάιιεισλ 

παξαγισζζηθψλ θαη 

εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

 κεηαζρεκαηηζκφο/ 

κεηάπιαζε ελφο θεηκεληθνχ 

ηχπνπ ζε άιιν, ζχκθσλα κε 

νξηζκέλν επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην (γηα παξάδεηγκα, 

κεηαζρεκαηηζκφο ελφο 

αθεγεκαηηθνχ ή 

πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ ζε 

επηζηνιή, γηα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, π.ρ. γηα έθθξαζε 

επηζπκίαο, θαη 

ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε 
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Παξάξηεκα XIII 
 

Ο «Οδεγφο γηα ηε γιψζζα» (απφ δηδάζθνπζα θαη δηδαζθνκέλνπο) ζην πιαίζην ηνπ  

ρεδίνπ Δξγαζίαο 1 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

682 

 

 

Παξάξηεκα XIV 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
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Ο «Οδεγφο γηα ηε γιψζζα»  (απφ ηνπο δηδαζθνκέλνπο) ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο 14 θαη 

ζρεηηθφο ζπκπιεξσκέλνο «νδεγφο» 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
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Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XV 
 

Ζ «Λίζηα ειέγρνπ» (απφ ηε δηδάζθνπζα θαη δηδαζθνκέλνπο) ζην πιαίζην ηνπ  

ρεδίνπ Δξγαζίαο 1 θαη ην ζρεηηθφ Γειηίν Δξγαζίαο γηα παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 
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Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XVI 
 

Ζ «Λίζηα ειέγρνπ» (απφ ηνπο δηδαζθνκέλνπο) ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο 14, ην ζρεηηθφ 

Γειηίν Δξγαζίαο γηα παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη αληίζηνηρα ζπκπιεξσκέλα δείγκαηα 

 «ιηζηψλ ειέγρνπ» 
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Παξάξηεκα XVII 
 

Υνξήγεζε γξαπηήο άδεηαο γηα δηεμαγσγή ηεο πηινηηθήο έξεπλαο  (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ / Γξαθείν Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,YΠΠ 343/68/3Β/Π.5336, 16.06.2000) 
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Παξάξηεκα XVΗII 
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«Σεθκήξηα» απφ ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 

ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 

ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 
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ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 

ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 6 
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ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 7 

ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ ΛΙΣΑ ΕΛΕΓΥΟΤ (β΄ όψη) 
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ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΙΕ ΠΑΙΔΙΩΝ 
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Παξάξηεκα XIX 
 

Κείκελν αξρηθήο νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ζ απιή ηνπ ζρνιείνπ γέκηζε θφζκν ζήκεξα.  

      1                           2           3         4   
 

 

2. Δκείο νη καζεηέο δελ είκαζηε θιεηζκέλνη ζηελ ηάμε καο. 

                 5        6             7                   8            9             10 

 

 

3. Φνξνχκε ηελ θαηλνχξηα καο ζηνιή θαη πεξηκέλνπκε ηνλ ηεξέα. 

                  11                   12   13  14   15                        16 

 

4. Έμσ ην ηξαπέδη είλαη έηνηκν γηα ηνλ αγηαζκφ. 

        17      18       19           20           21 

 

5. Ζ κηθξή ηέια, φκσο, είλαη έηνηκε λα θιάςεη. 

      22          23                   24       25 
 

6. Έλα άιιν παηδί θξαηάεη ην ρέξη ηεο κακάο ηνπ.                       

                           26          27             28   

 

7. Αθνχω ηνλ ήρν ηνπ θνπδνπλνχ θαη ην ηξέμηκν ηωλ παηδηώλ. 

               29  30                                            31           32         33 

                     

8. Βιέπω ηελ αγσλία ζηα απξφζσπα ηωλ καζεηώλ. 

              34                    35                      36      37  38 

 

9. Κάλε κνπ κία ράξε, άξρηζε ηηο θνπβέληεο ν δηπιαλφο κνπ. 

                                 39       40   41 

 

10. Γελ είλαη ηεο ψξαο νη ράξεο. Άζε ηηο αλνεζίεο, ηνπ απάληεζα. 

                       42           43                   44                                  45 

 

11. Γηαηί; Mε ξψηεζε μαλά. Άθνπζέ κε πξψηα. Ξέραζα ζην ζπίηη ην ηεηξάδηό κνπ. 

         46               47    48            49                                                                50 

 

12. Σν ζρνιείν ζέιεη θαη φξεμε θαη δνπιεηά, ηνπ είπα. 

                    51      52 
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Παξάξηεκα XX 
 

Κείκελν ηειηθήο νξζνγξαθηθήο αμηνιφγεζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κάζε πιάζκα γλσξίδεη πωο πιεζηάδεη ε πην κεγάιε γηνξηή ηωλ παηδηώλ, ηα  

 

                             1             2  3    4                    5   6                 7           8           9 

 

     Υξηζηνχγελλα. 

           

          10 

 

2. Κη ν θαζέλαο ζέιεη λα είλαη έηνηκνο απφ γηα ηηο κέξεο απηέο ηεο ραξάο. 

                                  11                12                                              13 

 

3. Οη άλζξσπνη ηξέρνπλ λα πξνιάβνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο. 

14             15                                      16 
 

4. Δγψ θη φινη κνπ νη θίινη είκαζηε πνιχ επηπρηζκέλνη, ιέεη ε Αιέμηα. 

                                 17     18  19                      20   21              22      23 

 

5. Καζαξίδνπκε ην ζπίηη, κέρξη θαη ηνλ θήπν καο ζηνιίδνπκε γηνξηηλά. 

                         24         25                   26          27     28               29 

 

6. Σα δψξα ηωλ μέλωλ καο είλαη έηνηκα.  

                      30  31  32   33             34 

 

7. Πήξακε έλα θαη γηα ηνλ Άγην Βαζίιε, γηα ην θαιφ ηεο ρξνληάο. 

                                       35                                            36 

 

8. Δπηπρψο, ιέεη ν κπακπάο. Υαίξνκαη έηζη πνπ βιέπσ ην αζηέξη κε ηηο θισηζίζηεο 

           37                                             38   39                                 40      41         42 

 

     ηνπ ζην δέληξν καο. 

                     

 

9. θέθηνκαη κφλν πωο μνδεχνπκε πνιιά ιεθηά. 

                          43           44 

 

10. Μπακπά, ηειεθώλεζε ν μάδεξθόο κνπ ν Νίθνο θαη ζε δήηεζε. 

                              45 46               47 

 

11. Δίπε λα ηνλ πάξεηο ηειέθωλν. Άθεζέ κε ηψξα λα παίμσ, είπε ε Αιέμηα. 

                                               48           49       

 

12. Ννκίδσ πωο κφλν ην παηρλίδη έρεη ζην λνπ ζνπ, ηεο απάληεζε. 

                   50     51                                                                         52 
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Παξάξηεκα XXI 
 

Οη δχν εθδνρέο ηεο ζεηξάο ηεζζάξσλ εηθφλσλ ηνπ «γξαπηνχ θξηηεξίνπ-ζεκαηνινγίνπ»  

γηα αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνηειεζκαηηθήο παξαγσγήο επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ ιφγνπ 

 

1
ε 
εθδνρή* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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*Πξφθεηηαη γηα δηαζθεπή ζεηξάο εηθφλσλ απφ ην βηβιίν ηνπ Μadsen, H. S. [(1983). Techniques in testing. Oxford 

University Press, ζ. 130].  

2
ε 
εθδνρή* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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*Πξφθεηηαη, θαη πάιη, γηα δηαζθεπή ζεηξάο εηθφλσλ απφ ην βηβιίν ηνπ Μadsen, H. S. [(1983). Techniques in testing. 

Oxford University Press, ζ. 130].  

Παξάξηεκα XXII 
 

       χλνςε βέιηηζησλ ζεκείσλ («benchmarks») γξακκαηηθήο ελεκεξφηεηαο  

γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ (πξψην ζρνιηθφ ηξίκελν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηεπθξίληζε: Με πεδά γξάκκαηα θαηαγξάθνληαη ηα βέιηηζηα ζεκεία ηα νπνία ιήθζεθαλ ππφςε θαηά 

ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ αζθήζεσλ-θεηκέλσλ γξαπηνχ ιφγνπ θαη κε πιάγηα γξάκκαηα ηα βέιηηζηα 

ζεκεία πνπ, καδί κε ηα πξνεγνχκελα, ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ αληίζηνηρε ηειηθή αμηνιφγεζε.  

 
(Τν παηδί/ν εμεηαδόκελνο:) 
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*Όπνπ «Χξεζηκνπνηεί...», ελλνείηαη «και νξζνγξαθεί...». 
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*Όπνπ «Γξάθεη...», ελλνείηαη «και γξάθεη νξζνγξαθεκέλα...». 
 

 

 

 

 
*Όπνπ «Χξεζηκνπνηεί...», ελλνείηαη «και νξζνγξαθεί...». 
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Παξάξηεκα XXIII 
 

Γνθίκην αμηνιφγεζεο γισζζηθήο επάξθεηαο πξνπεηξακαηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλνκα: ..............……………………………........................................... 

Τκήκα: ................. 

Ηκεξνκελία: .......................... ........... 
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Α.  
(Ππιν απσίζειρ λα γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.) 

 
1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________
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______________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Β.  
(Ππιν απσίζειρ να γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.) 

 
1. Σπκπιήξσζε ό,ηη ιείπεη από ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηώληαο 

ηηο ιέμεηο ηεο παξέλζεζεο: 
 

      (ηα παηδηά, έθηαζε, ε πώιεζε, ζπλερίδεηαη, ελζνπζηάζηεθαλ) 

 

Τν ειεθηξνληθό γαηάθη Μηάνπ ____________________ 

____________________μεηξειάζεθαλ. 

 

Οη γνλείο ____________________ 

 

____________________ άξρηζε θαη ____________________ 

 

 

2. Σπκπιήξσζε ό,ηη ιείπεη από ηα ξήκαηα ηνπ θεηκέλνπ: 

 

Ζ εγγνλή κνπ, ε Μίλα, θακαξ΄__λ__ πνιύ ην θαπειάθη ηεο. 

Κάζε θνξά ην ζηoι΄__ δ __ κε ρξσκαηηζηέο θνξδέιεο, ηξέρ __θνληά κνπ θαη κε 

γεκ΄__δ __ θηιηά. 

– Ούηε θξπ΄__λ__ νύηε ηδξ΄__λ__ κε ην θαπειάθη απηό, γηαγηά, ιέεη. Μαδί ηνπ  

                         πεγαίλ__ παληνύ. 

– Κη όηαλ ην ιεξ΄__λ__ο, Μίλα; 

– Δ, ηόηε ην πιέλ__, γηαγηά!   

 

3. Σπκπιήξσζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, γξάθνληαο ηα ξήκαηα ηεο 
 παξέλζεζεο ζην ρηεο: 
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Δγώ ρηεο _________________ (γπξίδσ) λσξίο ζην ζπίηη.                       

_________________ (Βνεζώ) ηε κακά ζην θαζάξηζκα.                   

_________________ (Σθνππίδσ) θαη _________________  (πξνζπαζώ) λα 

ιακπνθνπνύλ ηα πάληα.  

_________________ (Καζαξίδσ) θαη ην δσκάηηό κνπ. Ψειά ζην εξκάξη 

_________________ (βξίζθσ) έλα θνπηί. Τν_________________ (παίξλσ) κε 

πξνζνρή θαη _________________ (βξίζθσ) κέζα κηα παξάμελε θνύθια. 

_________________ (κέλσ) γηα ώξα λα ηελ θνηηάδσ. Μεηά _________________ 

(πεγαίλσ) ζηε κακά γηα λα κάζσ πεξηζζόηεξα γηα ηελ θνύθια απηή. 

 

4. Σπκπιήξσζε ηηο θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ: 

 

Σε κηα γσληά ηεο απι΄__ είρε ην ζπίη__ ηνπ ν ζθύι___, ν Άξηζη__. Σε έλα 

θαζόλ__ πην πέξα έκελε ε γάηα, ε Mαξηoξ΄__. Καη ιίγν πην πέξα ήηαλ ην 

θνπλέι__, ν Τίκ__. Οη θνπβέλη__ ηνπο ήηαλ ιίγεο θαη νη xαξ΄__ ηνπο αθόκα 

ιηγόηεξεο. 

Μηα κέξα αλαθάιπςαλ θάησ από ην δέληξ__ έλα θoπη΄__ δσγξαθηθ΄__ θαη έλα 

βηβιί__ κoπζηθ΄__ο. Τα δώα ηόηε έγηλαλ νη θαιύηεξνη θίι __. Ζ απι΄__έγηλε έλαο 

παξάδεηζ__. Οη γείηνλ__ ησλ δώ__ δελ κπνξνύζαλ λα ην πηζηέςνπλ. 

 

 

5. Σπκπιήξσζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ κε ηηο ιέμεηο πνπ πξέπεη: 

 

Ολνκάδνκαη ________________________    ________________________. 
                             (γπάτε ηο όνομά ζνπ)   (γπάτε ηο επώνςμό ζος) 

Μέλσ ζην ρσξηό ________________________. 
                                   (γπάτε ηο όνομα ηος συπιού ζος) 

Τώξα ν κήλαο είλαη ________________________. 

      (γπάτε ηο όνομα ηος μήvα) 

Σήκεξα είλαη ________________________. 

                           (γπάτε ηο όνομα ηερ εμέπαρ) 

 

 

6. Σπκπιήξσζε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο πξνζσπηθέο 
αλησλπκίεο: Δγώ, Δζύ, Δκείο, Δζείο, Δκέλα: 
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(Η Γευπγία ζςδεηά με ηα αδέπθια ηερ μεηά πος έζπαζε ηο βάδο με ηο γλςκό.) 

 

– _____________ θηαίηε πνπ ζέιαηε γιπθό. 

– _____________ δε θηαίκε ζε ηίπνηα! _____________  ζθαξθάισζεο ζην  

      ζθακλάθη γηα λα θηάζεηο ην βάδν. 

– _____________  δε κε ελδηαθέξεη ό,ηη θαη λα ιέηε. _____________ δελ έθαλα  

      ηίπνηα θαθό!  

 

 

 

 

 

 

 

7. Σπκπιήξσζε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα νξηζηηθά άξζξα:            
ν, ην, ηα, Οη, ηεο, ηηο, ε, ησv, ηνλ, νη: 

 
Όια _____παηδηά πήγαλ ζήκεξα ζην βηβιηνπσιείν. 

Κνληεύεη λα ηξειαζεί ______βηβιηνπώιεο. 

– Πνύ είλαη _____ςαιηδάθη _____ηέρλεο; 

– Πνύ είλαη _____ ξίγα _____ηξηάληα εθαηνζηνκέηξσλ;  

– Δίλαη ζην ξάθη, πάλσ από _____ λεξνκπνγηέο, παηδηά! 

–  Μα όιεο _____λεξνκπνγηέο πνπιήζεθαλ! Φσλάμηε ______ ππάιιειό ζαο λα 

      δεη! _____πειάηεο δελ άθεζαλ ζρεδόλ ηίπνηα! 

 

8. Σεκείσζε ηεv απόζηξνθν, απ’ όπνπ ιείπεη, ζε νξηζκέvεο από ηηο ιέμεηο ηνπ  
θεηκέλνπ: 

 

Τν θνπδνπλάθη ηεο απιήο θνληεύεη λα ηξειαζεί απ  ηε ιύπε ηνπ.  

– Όπνπ λα  λαη αλνίγεη ην ζρνιείν. Θα  ξζνύλε ηα παηδηά θη εγώ μέραζα λα  

      ηξαγνπδώ, ιέεη. 

– Θα ζε κάζσ εγώ, ηνπ είπε η  αγνξάθη. 

– Αδύλαην! Γε κ  αθνύο πνπ είκαη παξάθσλν; 

 
9.  Γηάβαζε κε πξνζνρή ηεv παξαθάησ ζηξνθή από έvα ηξαγνύδη γηα παηδηά θαη 

κεηά, ζηνλ θελό ρώξν από θάησ, ζπιιάβηζε κία κία ηηο ιέμεηο: 
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Λνπινπδάθη, έια, κύξσζε  

δξνζάην, σξαίν, επσδηαζηό. 

Τν θόθθηλν θεθαιάθη ηώξα ζήθσζε  

πεο ζην ζύλλεθν ρίιηα επραξηζηώ. 

 

Λος-λος-δά-κι, __________, ___________________ 

__________________, _________________, ____________________ . 

_______ __________________ __________________ _________  __________ 

_____ _____ _____________ __________ _________________. 

 

 

 

 

10.  Γηάβαζε ηα νλόκαηα ζηνλ θαηάινγν. Ξαλαγξάςε ηα ζηνλ άδεην θαηάινγν, κε 
      αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Οδεγίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαζίιεο, Φαλή, 

Γεσξγία, Εήλσλαο, 

Νίθνο, Μαξία, 

Άλλα, Ξέληνο, 

Κώζηαο, Θαλάζεο 

 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

8. ___________________ 

9. ___________________ 

10. ___________________ 
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Γ.  
(Ππιν απσίζειρ να γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.) 

 
1. Γηάβαζε ηηο παξαθάησ δειώζεηο, βξεο ηε ζσζηή ιέμε θαη ζπκπιήξσζε ηα 

θελά: 
 
 Τν γξάκκα ζηελ αξρή κηαο πξόηαζεο ιέγεηαη __________________. 

 

 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 
πξόηαζε, ιέγεηαη __________________. 

 

– Ξέξεηο πνύ πάεη ην λεξό ηεο βξνρήο; 

 

 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 
πξόηαζε, ιέγεηαη ___________. 

 

– Μαδεύεηαη ζηα πνηάκηα, ζηηο ιίκλεο θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα. 

 

 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 
      πξόηαζε, ιέγεηαη ____________. 
 

– Αιήζεηα ην ιεο; 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

728 

 

 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 
πξόηαζε, ιέγεηαη ___________. 
 

– Γηαηί λα ζε θνξντδέςσ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Γηάβαζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Σηε ζπλέρεηα, βξεο θαη θύθισζε ζε θάζε 
πξόηαζε ό,ηη ζνπ δεηάεη ε νδεγία: 

 

 Κύθισζε ην νπζηαζηηθό: 

   Ζ κεηέξα θσλάδεη. 

 

 Κύθισζε ην ξήκα: 

 Ζ γάηα έθαλε ην ζπίηη καο άλσ θάησ. 

 

 Κύθισζε ην επίζεην: 

 Έζπαζε θαη ην θαηλνύξην καο βάδν. 

 

 Κύθισζε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζηνλ εληθό αξηζκό: 

 Τν ραιί, νη θνπξηίλεο, ηα καμηιαξάθηα ιεξώζεθαλ. 

 

 Κύθισζε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό:  

 Τν ηξαπέδη, ν θαλαπέο, νη θαξέθιεο αλαπνδνγπξίζηεθαλ. 
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Γ. 
(Ππιν απσίζειρ να γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ζειπά ηεζζάπυν εικόνυν, ζε μία από ηιρ δύο εκδοσέρ  
ηος Παπαπηήμαηορ XXI.) 
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1. __________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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2. Πεξηπέηεηα ζην δξόκν (α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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3. Πεξηπέηεηα ζην δξόκν (β) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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Παξάξηεκα XXIV 
 

Γνθίκην αμηνιφγεζεο γισζζηθήο επάξθεηαο κεηαπεηξακαηηθήο ή ηειηθήο αμηνιφγεζεο 
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Όλνκα:  ..............……………………………........................................... 

Τκήκα: ................. 

Ηκεξνκελία: .......................... ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  
(Ππιν απσίζειρ λα γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.) 

 

1. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 
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4. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

12. ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

Β. 
(Ππιν απσίζειρ να γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.)  

 
1.   Βάιε ηηο ιέμεηο ζηε ζεηξά θαη γξάςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ζηνλ άδεην 

ρώξν: 
 

1. ραίξνληαη  παηδηά ηα   

2. πεξηκέλεη Νίθε ε Χξηζηνύγελλα ηα 
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3. Τάζνο ν ηα ζθέθηεηαη δώξα  

4. όλεηξα 'Αξεο ν θάλεη   

5. πξνεηνηκαζίεο νη άξρηζαλ   

 
 
1. ______________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________ 

 

 

2. Σπκπιήξσζε ό,ηη ιείπεη από ηα ξήκαηα ηνπ θεηκέλνπ: 

 

Ζ εγγνλή κνπ, ε Μίλα, θακαξ΄__λ__ πνιύ ην θαπειάθη ηεο. 

Κάζε θνξά ην ζηoι΄__δ __ κε ρξσκαηηζηέο θνξδέιεο, ηξέρ __θνληά κνπ θαη κε 

γεκ΄__δ __ θηιηά. 

– Ούηε θξπ΄__λ__ νύηε ηδξ΄__λ__ κε ην θαπειάθη απηό, γηαγηά, ιέεη. Μαδί ηνπ  

                         πεγαίλ__ παληνύ. 

– Κη όηαλ ην ιεξ΄__λ__ο, Μίλα; 

– Δ, ηόηε ην πιέλ__, γηαγηά!   
 

3. Σπκπιήξσζε ηηο θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ κε –κε ή –καη. 

 

Απηέο ηηο κέξεο εηνηκάδν__ λσξίο γηα ην ζρνιείν. Δηνηκάδνπ__ κηα γηνξηή θqη 

θάλνπ__ πξόβεο. Κνηηάδν__ ζηνλ θαζξέθηε θαιά θαιά. Με ην δηπιαλό κνπ 

θνηηάδνπ__ κήπσο θαη είκαζηε απεξηπνίεηνη. Μεηά από ηελ πξόβα ζεθώλν__ 

ζαλ ειαηήξην θαη παξνπζηάδν__ ζηελ ηάμε κνπ. Πξηλ όκσο, ζεθώλνπ__ όιεο ηηο 
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θαξέθιεο από ηελ αίζνπζα. Πξαγκαηηθά ραίξν__ γηα ό,ηη θάλνπ__. 

 

4. Σπκπιήξσζε ηηο θαηαιήμεηο ησλ νπζηαζηηθώλ ηνπ θεηκέλνπ κε –η, –ε, –νη: 

 

Οη θίι__ ηνπ ζεάηξνπ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ απόςε, από ηελ 

ηειεόξαζ__, ην έξγν «Έvα κoςη΄__»γεμάηο βπoσ΄__».Σην έξγν παίξλνπλ κέξνο 

εζoπoη΄__από ηελ Κύπξν θαη ηελ Διιάδα. Ζ ππόζεζ__ αθνξά έλα πιαζκαηάθ__ 

πνπ νη άλζξσπ__ δε ην ζέινπλ. Όηαλ, όκσο, ζα αλαθαιύςνπλ όηη ζην ζπξηάξ__ 

ηνπ θξύβεη ηελ πεγ΄__ηεο δσήο, ζα ην θσλάμνπλ θνληά ηνπο. 

 

5.  Γηάβαζε ην θείκελν, ππνγξάκκηζε όια ηα θύξηα νλόκαηα θαη γξάςε ηα ζσζηά 
ζηνλ θελό ρώξν από θάησ: 

 
 

Ο ηάζνο ηζαάθ είλαη έλαο ζύγρξνλνο ήξσαο ηεο θύπξνπ.  

 _Τάζορ______________________________________________ 

 

Γνινθνλήζεθε από ηνπο ηνύξθνπο, ηνλ αύγνπζην ηνπ 1996. 

____________________________________________________ 

 

Ζ θεδεία ηνπ έγηλε ζην παξαιίκλη. 

____________________________________________________ 

 

Άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην νδόθξαγκα ηεο δεξύλεηαο. 

_____________________________________________________ 

 

Δθεί θνληά βξίζθεηαη  θαη ην πνιηηηζηηθό θέληξν δήκνπ ακκνρώζηνπ. 

______________________________________________________ 

 

6. Σπκπιήξσζε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, γξάθνληαο ηηο 
πξνζσπηθέο αλησλπκίεο: εγώ, εκείο, εζείο θαη ηηο αόξηζηεο αλησλπκίεο: 
έλαο, θάπνηνο ζηε ζσζηή πηώζε: 

 

 

– _____________ δε καο πείξαμε πνπ ράζακε ζην πνδόζθαηξν! 
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– _____________ γηαηί ζαο πείξαμε ηόζν; 

– _____________ κε ζηελνρώξεζαλ νη παίρηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο. 

– _____________ κε έζπξσμε δπλαηά. Άθνπζα θαη _____________ λα κε  

      θνξντδεύνπλ. 

 

7.  Σπκπιήξσζε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα νξηζηηθά άξζξα: ηνλ, 
ηελ, ησλ, ηεο, ηε, ηελ, ηεο, ηηο θαη  ην αόξηζην άξζξν: έλα ή έλαλ: 

 

Ζ νκάδα _______ παηδηώλ _______ ηξίηεο ηάμεο έθηηαμε _______ πίλαθα. 

Εσγξάθηζαλ _______ βξύζεο _______ βξνρήο αλνηθηέο θαη _______ θύιαθα λα 

θπιάεη _______ ζύειια θαη _______ θαηαηγίδα. Έβαιαλ _______ άλεκν θαη 

_______ αζηξαπή λα θνηηάδνπλ από καθξηά. 

 

8. Αλαθάιπςε ζην πνίεκα θαη θύθισζε ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν πνηεηήο 
ρξεζηκνπνίεζε ή ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ απόζηξνθν θαη 
γξάςε ηεο ζηνλ αληίζηνηρν θελό ρώξν: 

 
Πήξε ην θαξκάθη    _______________  

πήξε ηα θηιηά     _______________  

κηα καληαξηλνύια    _______________  

θη έθηηαμε επσδηά.                έθηιαξ’ εςυδιά 

Καη κηα λεξαληδνύια    _______________  

πήξε όια απηά    _______________  

θαη κε ηε καλνύια,    _______________  

κέιη από ηε κειηζζνύια,   _______________  

θηηάμαλε γιπθά.     _______________  

Γάθξπζε ν ήιηνο    _______________  

δάθξπζα θη εγώ:    _______________  

  – Τν άξσκά ζνπ, Μόξθνπ,   _______________  

ζα έρσ νδεγό.    _______________  

 

9. Γηάβαζε κε πξνζνρή ηελ παξαθάησ ζηξνθή από έλα ηξαγνύδη γηα παηδηά, 
θαη κεηά, ζηνλ θελό ρώξν από θάησ, ζπιιάβηζε κία κία ηηο ιέμεηο: 
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Τώξα καο ιέεη ν παππνύο  

κε κάηηα βνπξθσκέλα: 

  – Πίζσ από θείλα ηα βνπλά  

ηα δέληξα θαη ηα θξύα λεξά  

ζξελνύλ νξθαλεκέλα! 

 

Τώ-ξα  _____  _________  ___   _________________ 

____  ___________  ___________________________: 

– ___________  _________   __________   ____   _______________ 

____   ______________   _____  ____   __________    ________________ 

______________    ______________________! 

 
10.   Γηάβαζε ηα νλόκαηα ησλ παξαθάησ πόιεσλ, ρσξηώλ θαη άιισλ πεξηνρώλ 

ηεο Κύπξνπ. Ξαλάγξαςέ ηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά γηα λα θηηάμεηο έλα κηθξό 
ηνπξηζηηθό νδεγό: 

 
Ακκόρσζηνο, Λάξλαθα, Μόξθνπ, Εαθάθη, Κεξύλεηα, Αθξσηήξη, Λεκεζόο, 

Πεληαδάρηπινο, Γεξύλεηα, Πάθνο, Καξπαζία, Λεπθσζία, Φξέλαξνο, Μεζανξία, 

Βαζύιαθαο 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Γ. 
(Ππιν απσίζειρ να γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.) 
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1.  Γηάβαζε ηηο παξαθάησ δειώζεηο, βξεο ηε ζσζηή ιέμε θαη ζπκπιήξσζε ηα  
     θελά: 
 

 
 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 

πξόηαζε, ιέγεηαη __________________. 
 

–  Τη ιέηε, παηδηά, γηα έλαλ αγώλα κπάζθεη; 

 

 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 
πξόηαζε, ιέγεηαη __________________. 

 

– Σύκθσλνη! Θα  ’ζεια, όκσο, λα παίμεηε ηίκηα. 

 
 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 
      πξόηαζε, ιέγεηαη __________________. 

 

– Δίκαη ζίγνπξνο όηη ην ζθνξ ζα ιήμεη 1-10 ππέξ καο. 

 
 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 

    πξόηαζε, ιέγεηαη __________________. 
 

– Μήπσο κε θνξντδεύεηο; 

 

 Τν ζεκαδάθη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπλλεθάθη, ζηελ παξαθάησ 
   πξόηαζε, ιέγεηαη __________________. 
 

 

– Τη ιεο,  θίιε κνπ; Δγώ λα θνξντδεύζσ εζέλα; 
 

 

 

 

 

 

 

2. Γηάβαζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Σηε ζπλέρεηα, βξεο θαη θύθισζε ζε θάζε 
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      πξόηαζε ό,ηη ζνπ δεηά ε νδεγία: 
 
 

 Κύθισζε ην ξήκα:  
 
        Τν κσξό καο θνηκάηαη. 
 
 

 Κύθισζε ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία: 
 

Δκείο θηηάρλνπκε έλα θνπθιόζπηην. 

 
 

 Κύθισζε ηελ αόξηζηε αλησλπκία: 

 

Κάπνηνο από ηνπο θίινπο κνπ έθεξε ηα πιηθά. 

 

 

 Κύθισζε ην άξζξν: 

 

Ζ γηαγηά ξάβεη θνπξηηλνύιεο. 

 

  

 Κύθισζε ην νπζηαζηηθό: 

 

Οη θνπξηηλνύιεο είλαη πνιύ όκνξθεο. 
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Γ. 
(Ππιν απσίζειρ να γπάθειρ, άκοςζε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ζειπά ηεζζάπυν εικόνυν, ζε μία από ηιρ δύο εκδοσέρ  
ηος Παπαπηήμαηορ XXI.) 
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1. __________________________ 

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________
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2. Πεξηπέηεηα ζην δξόκν (α) 

 

3. Πεξηπέηεηα ζην δξόκν (α) 
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3. Πεξηπέηεηα ζην δξόκν (β) 
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Παξάξηεκα XXV 

 
Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ (γηα ηε κέηξεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

επηδφζεσλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
 

 

                          
*κέγη

ζηνο 

κέζν
ο 

φξνο: 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Αξρηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 1, Αξ. 3 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 3.33 

Πεξηερφκελν 3.33 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.33 

Όθνο 3.33 

Λεμηιφγην 3.00 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

3.00 

Γξαθή 4.00 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Αξρηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 2, Αξ. 3 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 4.00 

Πεξηερφκελν 3.33 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.33 

Όθνο 3.33 

Λεμηιφγην 3.33 

Γξακκαηηθή θαη 3.33 
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Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

747 

 

 

 

 

 

 
 
                       

 

 
 

 

  
 

                                                         

 
                              *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 

 

 

 

νξζνγξαθία 

Γξαθή 3.00 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 

 

                         *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Αξρηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 3, Αξ. 3 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 2.67 

Πεξηερφκελν 2.67 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.00 

Όθνο 2.67 

Λεμηιφγην 3.33 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

3.00 

Γξαθή 4.00 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
 

                          *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ 

Σειηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 1, Αξ. 3 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 4.33 

Πεξηερφκελν 4.33 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

4.67 

Όθνο 4.33 

Λεμηιφγην 4.33 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

4.00 

Γξαθή 5.00 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

                          *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Σειηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 2, Αξ. 3 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 4.33 

Πεξηερφκελν 4.33 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

4.33 

Όθνο 4.33 

Λεμηιφγην 4.33 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

4.00 

Γξαθή 5.00 

Γείγκα ηξόπνπ βαζκνιόγεζεο αζθήζεωλ-θεηκέλωλ  

Σειηθή αμηνιόγεζε 

Κείκελν 3, Αξ. 3 Μέζνη όξνη επηκέξνπο θξηηεξίωλ αμηνιόγεζεο 

 
Γεληθή εληύπωζε 4.33 

Πεξηερόκελν 4.67 

Οξγάλωζε/παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

4.67 

Ύθνο 4.33 

Λεμηιόγην 4.67 

Γξακκαηηθή (θαη 

νξζνγξαθία) 

4.33 

Γξαθή 5.00 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

                          
*κέγη

ζηνο 

κέζν
ο 

φξνο: 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Σειηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 3, Αξ. 3 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 4.33 

Πεξηερφκελν 4.67 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

4.67 

Όθνο 4.33 

Λεμηιφγην 4.67 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

4.33 

Γξαθή 5.00 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

                         

                           *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Αξρηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 1, Αξ. 38 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 3.00 

Πεξηερφκελν 2.67 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.33 

Όθνο 3.33 

Λεμηιφγην 3.00 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

3.33 

Γξαθή 4.67 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

753 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Αξρηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 2, Αξ. 38 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 4.56 

Πεξηερφκελν 2.33 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

2.33 

Όθνο 2.67 

Λεμηιφγην 2.33 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

3.00 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
                         

                        *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθή 3.33 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
 

                        *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Αξρηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 3, Αξ. 38 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 3.00 

Πεξηερφκελν 3.33 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.00 

Όθνο 3.00 

Λεμηιφγην 3.00 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

3.00 

Γξαθή 3.67 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

                           *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Σειηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 1, Αξ. 38 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 3.67 

Πεξηερφκελν 3.67 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.67 

Όθνο 3.00 

Λεμηιφγην 3.67 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

3.67 

Γξαθή 4.67 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

757 

 

 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

758 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
 

                          *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5 
 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Σειηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 2, Αξ. 38 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 3.00 

Πεξηερφκελν 3.00 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.33 

Όθνο 2.67 

Λεμηιφγην 3.33 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

3.67 

Γξαθή 4.00 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 
                       *κέγηζηνο κέζνο φξνο: 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο αζθήζεσλ-θεηκέλσλ  

Σειηθή αμηνιφγεζε 

Κείκελν 3, Αξ. 38 Μέζνη φξνη επηκέξνπο θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο* 

Γεληθή εληχπσζε 2.33 

Πεξηερφκελν 2.33 

Οξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πεξηερνκέλνπ 

3.00 

Όθνο 2.67 

Λεμηιφγην 3.33 

Γξακκαηηθή θαη 

νξζνγξαθία 

2.33 

Γξαθή 4.33 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

760 

 

 

 

Παξάξηεκα XXV1 

 
Oξγάλσζε απζεληηθνχ πεξηερνκέλνπ (θεηκελνπνίεζε) ζεηξάο ζπλεληεχμεσλ θαη ζπκκεηνρηθψλ 

παξαηεξήζεσλ 

 

 

 

 

 

Α. πλέληεπμε κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ θαη Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Γ. πλέληεπμε κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ θαη Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

 

 

(Δ) = Δξεπλήηξηα 

(ΓΟΔ) = Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ 

(ΓΠΟ) = Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

Α. πλέληεπμε 1 κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

 Καηαλόεζε πεξηερνκέλνπ 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

 Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Ίζσο ρξεηαζηεί έληνλε 

θαζνδήγεζε ησλ παηδηώλ, 

ιόγσ ησλ πνιιώλ 

                                                 
Οη «Γεληθνί ηφρνη» («θαηαλόεζε πεξηερνκέλνπ θεηκέλσλ από ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ή/θαη άιινπ απζεληηθνύ/ρξεζηηθνύ πιηθνύ», 

«πξνζέγγηζε ππό έκθαζε γισζζηθώλ/γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ θαη εκπέδσζή ηνπο», «αλάπηπμε γξαπηήο έθθξαζεο») είλαη, ηαπηφρξνλα, 
θαη νη επαλαιακβαλφκελνη, γηα θάζε κάζεκα, ζηφρνη πνπ ε δαζθάια ηεο Οκάδαο Διέγρνπ έζεηε εμαξρήο ζε έθαζηε ζπλέληεπμε πξηλ 

απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Οη γεληθνί, θαη επαλαιακβαλφκελνη, απηνί ζηφρνη ζεσξήζεθε ιεηηνπξγηθφ λα κε γξάθνληαη 

αλαιπηηθά θάζε θνξά ζηε ζηήιε «Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο;» θαη πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη επηδηψρζεθαλ 
ζηε δηάξθεηα θάζε καζήκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζχλνιν γεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ [«αλάγλσζε θεηκέλνπ ή/θαη άιινπ πιηθνύ 

(ζησπεξή ή/θαη κεγαιόθσλε), γηα άξζε λνεκαηηθώλ/γισζζηθώλ δπζθνιηώλ θαη αξίζκεζε παξαγξάθσλ (αλ πξόθεηηαη γηα ζπλερέο 

θείκελν)»], ην νπνίν θαη ηνπνζεηείηαη επηθεθαιήο ζηε ζηήιε «Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ πξν-νξγαλσζεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπο;». 

 

 

 

Πξσηφθνιιν νξγάλσζεο πιηθνχ, ζύκθωλα κε ην ρξόλν θαη ηε κέζνδν ζπιινγήο 

δεδνκέλωλ, αλά νκάδα) 

 

πληνκνγξαθίεο 
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θεηκέλσλ από ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ή/θαη άιινπ 

απζεληηθνύ/ρξεζηηθνύ 

πιηθνύ 

 Πξνζέγγηζε ππό έκθαζε 

.γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη 

εκπέδσζή ηνπο 

 Αλάπηπμε γξαπηήο έθθξαζεο 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Καηαλόεζε επαλαιεπηηθνύ 

θεηκέλνπ «Μία παξάμελε 

θσλή» (βηβιίν «Ζ Γιώζζα 

κνπ», Γ΄, 1, 72-73) 

 Δξκελεία  ηεο έλλνηαο 

«ερώ» 

 Δπαλαθνξά ήδε 

δηδαρζείζαο γξακκαηηθήο 

ύιεο (θαηαιήμεηο ξεκάησλ 

ζε –ίδσ θαη                            

–ώλσ, νξζνγξαθία 

νξηζηηθώλ θαη αόξηζησλ 

άξζξσλ, ρξήζε 

πξνζσπηθώλ, αόξηζησλ, 

εξσηεκαηηθώλ, δεηθηηθώλ 

αλησλπκηώλ) 

 Αλάγλσζε θεηκέλνπ ή/θαη 

άιινπ πιηθνύ (ζησπεξή 

ή/θαη κεγαιόθσλε), γηα 

άξζε λνεκαηηθώλ θαη 

γισζζηθώλ δπζθνιηώλ, 

αξίζκεζε παξαγξάθσλ (αλ 

πξόθεηηαη γηα ζπλερέο 

θείκελν) 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Αμηνπνίεζε εηθόλαο 

καζήκαηνο θαη εκπεηξηώλ 

παηδηώλ 

 Δπηζήκαλζε θαη ζπδήηεζε 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ θεηκέλνπ 

(βηβιίνπ) (απαληώληαο ζηηο 

εξσηήζεηο «πνηνο», «πόηε», 

«πνπ» «γηαηί» θ.ά.) 

 Μεηαζρεκαηηζκνί 

πξνηάζεσλ θεηκέλνπ ζηνλ 

παξαδεηγκαηηθό θαη ην 

ζπληαγκαηηθό άμνλα 

 Γξαπηή εξγαζία ζε 

θπιιάδηα  

 

γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ 

πνπ πξέπεη λα εκπεδσζνύλ, 

ελ όςεη ηεο δηαγλσζηηθήο 

εξγαζίαο πνπ πξόθεηηαη λα 

αθνινπζήζεη. 

 

 

 

 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 1 (8
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

        [Μάζεκα: «Μία παξάμελε θσλή» (ζρνιηθφ γισζζηθφ εγρεηξίδην), νξγάλσζε ηάμεο: 24 παηδηά  

        αλά 5 νκάδεο] 

 7.45: Οδεγίεο δαζθάιαο πνπ δεηά ζησπεξή αλάγλσζε, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη αξίζκεζε 

ησλ παξαγξάθσλ. Σα παηδηά λα θπθιψζνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο, ζην θείκελν, πνπ δειψλνπλ ην 

ρψξν (πνχ;) θαη ηα πξφζσπα (πνηνη;).  

 8.00-8.40: Σα παηδηά εξγάδνληαη αηνκηθά. Ζ δαζθάια πεξηθέξεηαη ζηηο νκάδεο. Οξηζκέλα παηδηά 

ηειεηψλνπλ ζε 5΄. Αληαιιάζζνπλ γλψκεο κεηαμχ ηνπο, φρη θαη‟ αλάγθε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπο. 

 8.00: Ζ δαζθάια ξσηά: «Τπάξρνπλ παηδηά πνπ ηέιεησζαλ;». Καη ζπκπιεξψλεη: «Σψξα κπνξείηε 

λα αληαιιάμεηε απφςεηο θαη κε ην δηπιαλφ ζαο».   

 8.02: πλερίδεη: «Πνηα παηδηά είλαη έηνηκα λα αλαθνηλψζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο;». 

 8.02-8.08: Αλαθνηλψζεηο παηδηψλ. Ζ δαζθάια ππνδεηθλχεη ζηα παηδηά λα ειέγμνπλ καδί ηεο ηνλ 

ηξφπν πνπ αξίζκεζαλ ηηο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ ζην βηβιίν ηνπο, φπσο: 1
ε
 παξάγξαθνο: «Ο 

Αιέμεο…», 2
ε
 παξάγξαθνο: «Άξρηζε λα…» [...], 7

ε
 παξάγξαθνο: «Ο Αιέμεο γχξηζε…» θ.ν.θ. 

πλερίδεη, ππνδεηθλχνληαο: «Ζ ππφζεζε εμειίζζεηαη ζην βνπλφ. Σν ιέεη ζηελ 1
ε
 παξάγξαθν.», 

«Σα πξφζσπα ηνπ θεηκέλνπ είλαη: ν παηέξαο, ε κεηέξα, ν Αιέμεο, ην βνπλφ δελ είλαη πξφζσπν 

νχηε ε ερψ.». 

 8.08-8.12: Ρσηά ηη είλαη ε «ερψ», πξνθαιεί ηδενζχειια (ήρνο, αξραία ερψ, ην φλνκα «Ζρψ»). 

 8:12-8.15: Ζ δαζθάια ιέεη ζηα παηδηά: «πδεηήζηε κε ην δηπιαλφ ζαο γηα ηελ εηθφλα ηνπ 

καζήκαηνο. Μεηά ζρνιηάζηε (παξνπζηάζηε ηα ζρφιηά ζαο) κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο.  

 8.15-8.16: Γίλνληαη νη αλαθνηλψζεηο ησλ παηδηψλ. Ζ ζπκκεηνρή είλαη θάπσο ππνηνληθή, παξά ηηο 

πξνηξνπέο ηεο δαζθάιαο. Απφ θάζε νκάδα αλαθνηλψλεη κφλν έλα παηδί. 

                                                                                                                                                 

 
 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

762 

 Ζ δαζθάια ξσηά (θαη απαληά ηαπηφρξνλα): «Πνην είλαη ην παηδί ηεο εηθφλαο, ζχκθσλα κε ην 

θείκελν; Ο Αιέμεο;», «Πνην είλαη ην ινπινχδη ηεο εηθφλαο, ζχκθσλα κε ην θείκελν;» θ.ν.θ. 

 8.18-8.22: Μεγαιφθσλε αλάγλσζε απφ ηε δαζθάια. (Κάπνηα παηδηά εληνπίδνπλ ην ρηνχκνξ ηνπ 

θεηκέλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ, θαη γεινχλ.) 

 8.22: Ρσηά: «αο άξεζε ην θείκελν απηφ;». 

  Θεηηθέο απαληήζεηο. Τπήξμαλ θαη ζρφιηα φπσο: «Σψξα θαηάιαβα ηη ιέεη ην θείκελν».       

 8.24: Παίξλεη θαη πάιη ην ιφγν ε δαζθάια: «Ξαλά απφ ηελ αξρή. Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηνπ 

καζήκαηνο; Δληνπίζηε ηελ πξφηαζε πνπ δείρλεη ηελ ειηθία ηνπ Αιέμε (αηνκηθή εξγαζία). Δίλαη 5 

ρξνλψλ. Γειαδή είλαη... (πεληάρξνλνο). πλερίδεη: «Έμη ρξνλψλ-εμάρξνλνο» θηι. 

 8.29: Ρσηά πνηα ηδέα είρε ε κεηέξα, ζχκθσλα κε ην θείκελν.  

  «– Να καδέςνπκε θπθιάκηλα.» [έκθαζε ζηελ παχια θαη επαλαθνξά γλσζηήο χιεο θαη 

νξνινγίαο (δηάινγνο)].  

 8.30-8:35: Εεηά λα βξνπλ ηη θάλεη ν Αιέμεο. Πξνηξέπεη φια ηα παηδηά, νλνκαζηηθά, λα 

ζπκκεηάζρνπλ. «Αγγίδεη» ζέκαηα γξακκαηηθήο: «Ο Αιέμεο ζθαξθαιψλεη πάλσ ζ‟ έλα βξάρν». 

Ρσηά: «Πνηνο;» θαη δεηά «άιιε ιέμε». Έλα παηδί ιέεη: «θάπνηνο». Ζ δαζθάια δηνξζψλεη: «Απηφο 

ζθαξθαιψλεη (αθνχ ηνλ μέξσ)». Ρσηά: «Πψο ιέγεηαη ε ιέμε πνπ κπαίλεη αληί ηνπ νλφκαηνο; 

Αλησλ...» (ε «αξρή» ηνπ φξνπ ιέγεηαη απφ ηε δαζθάια). Γξάθεη ζηνλ πίλαθα θαη ξσηά: «Δγψ 

ζθαξθαι…λ… Πψο ζα ζπκπιεξσζεί ε ιέμε; Πέζηε άιιεο ιέμεηο ζε –ψλσ, π.ρ.: ηειεηψλσ, 

πιεξψλσ, απιψλσ… Οη ιέμεηο ζε –ψλσ πνπ κνπ ιέλε ηη θάλσ ιέγνληαη ξήκαηα». (Έλα παηδί, ν 

Αληξέαο, εηζεγείηαη ην ξήκα «παηδψλσ». Ζ εηζήγεζή ηνπ κέλεη αζρνιίαζηε.)   

 8.35-8.45: πλερίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ δαζθάια απεπζχλεηαη ζε φια ηα παηδηά, απαληνχλ, 

σο επί ην πιείζηνλ, ηα ίδηα παηδηά: «Πνηα ιέμε δείρλεη πψο θψλαδε ν Αιέμεο; (μεθσλίδεη), «Πνηα 

ιέμε δείρλεη πσο ν Αιέμεο ήηαλ φιν ραξά; (νιφραξνο), «Ση αθνχζηεθε απφ ηελ άιιε πιεπξά; 

(αληίιαινο) θ.ν.θ. (Ζ δαζθάια πξνηξέπεη θαη άιια παηδηά λα ζπκκεηάζρνπλ: «Πεξηκέλσ θη άιια 

ρέξηα...».) πλερίδεη κε ππνβνιή εξσηήζεσλ, π.ρ.: «Ση λφκηζε ν Αιέμεο; «Πνηεο άιιεο θνπβέληεο 

είπε ν Αιέμεο;», « Ση είπε ζηνλ παηέξα ηνπ;», «Πνηα απάληεζε έδσζε ν παηέξαο; Βξέζηε ηελ θαη 

δηαβάζηε ηελ απφ ην θείκελν»,  «Καηάιαβε ν Αιέμεο ηη είλαη ε ερψ;», «Δζείο θαηαιάβαηε ηη 

είλαη ε ερψ θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθε;» θηι. 

 8.45-8.50: Γαζθάια: «Λνηπφλ… Γε ζα ζαο πσ ηη είλαη ε ερψ. Θα ην βξείηε εζείο απφ ηελ 

εγθπθινπαίδεηα. Σν κάζεκα δελ έρεη αζθήζεηο. Αχξην δηαγψληζκα. ήκεξα ζα πξνεηνηκαζηείηε 

κε θάπνηα θπιιάδηα κε αζθήζεηο γηα ην απξηαλφ δηαγψληζκα». (αληηδξάζεηο, παξάπνλα θαη 

δηακαξηπξίεο παηδηψλ: «Πάιη δηαγψληζκα;».)  

 Ζ δαζθάια δίλεη ηα θπιιάδηα εξγαζίαο. Δμεγεί, κε βάζε ηηο νδεγίεο, ηη πξέπεη λα θάλνπλ ηα 

παηδηά ζε θάζε άζθεζε. Υξεζηκνπνηεί γξακκαηηθνχο φξνπο. Σα παηδηά ηελ αθνχλ, νξηζκέλα 

ππνβάιινπλ απνξίεο. H δαζθάια ιχεη κία άζθεζε ζηνλ πίλαθα θαη δεηά απφ ηα παηδηά «λα 

αξρίζνπλ, γξάθνληαο πξνζερηηθά, κε σξαία γξάκκαηα».    

 8.50-9.05: Σα παηδηά γξάθνπλ, εξγάδνληαη θσλαρηά, θάπνηα παηδηά ζεθψλνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο 

θαη δεηνχλ βνήζεηα απφ ηε δαζθάια ηνπο.  

Γ. πλέληεπμε 1΄ κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): Πψο είδεο ην ζεκεξηλφ κάζεκα (ζηε γεληθφηεηά ηνπ); 

(ΓΟΔ): Ζ αληαπφθξηζε ήηαλ αλακελφκελε, ήηαλ φπσο ηελ πεξίκελα (ην κάζεκα ήηαλ επαλαιεπηηθφ, 

θείκελν απφ ην βηβιίν θαη αζθήζεηο απφ θπιιάδηα), απιψο κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ ιίγν παξαπάλσ 

αλ ήκνπλ πεξηζζφηεξν απζηεξή. Δ... ηψξα φζνλ αθνξά ηεο νκάδεο, επαξαηήξεζα φηη είλαη δχζθνιν λα 

δνπιέςνπλ ζε εμακειείο θαη ηεηξακειείο νκάδεο, γη‟ απηφ ηνπο βάδσ (λα δνπιεχνπλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα) ζε δπάδεο.  

(Δ): Πξφζεμα φηη έθακεο φιεο ζνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνγξακκάηηζεο, αιιά κε θάπνηα 

δηαθνξεηηθή ζεηξά. Ο ιφγνο; 

(ΓΟΔ): Απηφ είλαη, κπνξψ λα πσ (είλαη) ζέκα επειημίαο θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα βξσ 

ζηελ ηάμε (απηή ηε θνξά ήηαλ θαζαξά εξγαζία γξαπηήο κνξθήο)... 

(Δ): ζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζεο ζηηο επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο, πηζηεχεηο φηη είλαη αξθεηφο; 

Ή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ αζθήζεσλ ζηνλ πίλαθα, ν εληνπηζκφο (ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ) είλαη αξθεηφο; 

(ΓΟΔ): Σεο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάκλνπκε πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία ζηνλ πίλαθα. 

(Δ): Αιιά ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ επαλαιεπηηθφ (ην κάζεκα)... 

(ΓΟΔ): Απιά ζεψξεζα φηη ήηαλ κεο ηεο δπλάκεηο ηνπο, λα κελ ηνπο θάλσ ηφζε εξγαζία ζηνλ πίλαθα. 
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(Δ): Ζ επηινγή ηνπ λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν αηνκηθά ή ζε δπάδεο... 

(ΓΟΔ): Ναη… 

(Δ): Δίλαη θαληάδνκαη επζπλείδεηε. 

(ΓΟΔ): Ναη. Πξνζπάζεζα ζην κάζεκα ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο λα δνπιέςσ κε νκάδεο 

εμακειείο θαη ηεηξακειείο, αιιά βξήθα φηη ηα παηδηά ήηαλ αλψξηκα γηα θάηη ηέηνην, δελ απνδέρνληαλ ν 

θαζέλαο ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπ θαη ηειηθά δνπιεχνπκε ζε δπάδεο κέρξη … Πεξηκέλσ λα πεξάζεη ιίγνο 

ρξφλνο λα σξηκάζνπλ θαη λα δνπιέςνπκε θαλνληθά ζαλ νκάδα. 

(Δ): ηαλ είρεο δψζεη ην θπιιάδην, πξνηίκεζεο λα παξνπζηάζεηο εζχ ην ηη δεηά ην θπιιάδην θαη κεηά 

ηα ίδηα ηα παηδηά θαιέζηεθαλ λα αληαπνθξηζνχλ, δίλνληαο κάιηζηα εζχ πξνεγνπκέλσο θάπνηα 

παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο. Απηφ είλαη θάηη πνπ γίλεηαη πάληα; Με απηφ ηνλ ηξφπν δειαδή 

δνπιεχνπλ ζε έλα θχιιν εξγαζίαο; 

(ΓΟΔ): Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έηζη γίλεηαη, δηφηη βιέπσ φηη κεξηθά παηδηά δε δηαβάδνπλ ηηο νδεγίεο ή 

δηαβάδνπλ θαη δελ θαηαλννχλ πιήξσο ηη δεηά ε θάζε νδεγία.  

(Δ): Πηζηεχεηο φηη απηφ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε; Απφ ηελ εκπεηξία 

ζνπ κέρξη ηψξα, ζε θάπνηα άιιε ηάμε ζα κπνξνχζεο λα δψζεηο ην θχιιν εξγαζίαο γηα λα δηαβάζνπλ 

ηεο νδεγίεο θαη λα πξνρσξήζνπλ απφ κφλνη ηνπο; 

(ΓΟΔ): Ναη, ζπγθεθξηκέλα πξηλ ηξία ρξφληα πνπ είρα ηξίηε ηάμε ζην ................... (αλαθνξά ζε 

δεκνηηθό ζρνιείν ζπγθεθξηκέλεο θνηλόηεηαο), ε ηάμε ήηαλ πνιχ πην δπλαηή, φζνλ αθνξά ην επίπεδν, 

θαη ην έθαλα απηφ. 

(Δ): Σν θπιιάδην είρε... έρεη πάλσ θάπνηνπο γξακκαηηθνχο φξνπο. Δζχ, ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

ρξεζηκνπνίεζεο θάπνηα γξακκαηηθή νξνινγία. Πψο αμηνπνηείο ηνχηε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα γίλεηαη 

ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο νξνινγίαο; 

(ΓΟΔ): Βιέπνληαο ηα επαλαιεπηηθά πνπ καο ζηέιινπλ απφ ηελ Διιάδα, ή ηα βηβιία πνπ καο 

ζηέιινπλ, βιέπσ φηη ζηηο αζθήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ νξνινγία. Δγψ ηνπο ηελ αλαθέξσ θαη δελ 

επηκέλσ λα ηελ αθνκνηψζνπλ. Αιιά επηκέλσ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ζηηο αζθήζεηο (ησλ 

θεηκέλσλ πνπ γίλνληαη απφ ηα βηβιία...). 

Α. πλέληεπμε 2 κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε  

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Οινθιήξσζε καζήκαηνο                        

«Ο δεηιόο θπλεγόο» ( «Ζ 

Γιώζζα κνπ», Γ΄, 1, 78-80) 

 Δλαζρόιεζε κε κύζνπο ηνπ 

Αηζώπνπ 

 ύγθξηζε κύζνπ θαη είδεζεο 

 Αλαγλώξηζε παύιαο θαη 

ελσηηθνύ θαη κεηαμύ ηνπο 

δηάθξηζε 

 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 ύλδεζε καζήκαηνο κε 

επηθαηξόηεηα 

 Υαξαθηεξηζκόο θπλεγνύ 

 Πεξηγξαθή μπινθόπνπ 

 Αλαπαξαγσγή δηαιόγνπ 

κεηαμύ θπλεγνύ θαη 

μπινθόπνπ 

 Γξακαηνπνίεζε 

 Γεκηνπξγία δηαιόγσλ 

 Δπηζήκαλζε ηεο παύιαο θαη 

ηνπ ελσηηθνύ, κέζα από 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα 

 Μεηαηξνπή κύζνπ ζε είδεζε 

 Γξαπηέο εξγαζίεο 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Γπζθνιία ζηε ζσζηή ρξήζε 

ελσηηθνύ ζηα πξνηαθηηθά 

(πνηα πξνηαθηηθά παίξλνπλ 

ηόλν θαη πνηα όρη) 

 Πηζαλόλ, πςειόο βαζκόο 

δπζθνιίαο ηνπ ζηόρνπ πνπ 

αθνξά ηε ζύγθξηζε κύζνπ 

θαη είδεζεο θαη ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο κεηαηξνπήο 

ηνπ κύζνπ ζε είδεζε 

 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 2 ζηελ Οκάδα Διέγρνπ (12
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

       [Μάζεκα: «Ο δεηιφο θπλεγφο» (ζρνιηθφ γισζζηθφ εγρεηξίδην), oξγάλσζε ηάμεο: 24 παηδηά αλά  

        5 νκάδεο] 
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 7.45: χλδεζε κε έλαξμε θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ ζηελ Κχπξν. Οξηζκέλα παηδηά κηινχλ γηα ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. 

 Αλάθιεζε πεξηερνκέλνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο: «Πνην κάζεκα θάλακε (απφ ην βηβιίν) ζε 

ζρέζε κε ην θπλήγη;».  

 «Γισζζηθά παηρλίδηα» πνπ «απαηηνχλ», π.ρ., αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «δεηιφο» κε άιιε 

ζπλψλπκή ηεο («θνβεηζηάξεο»). 

 Ζ δαζθάια ξσηά: «Ση είλαη ην θείκελν;» (Μχζνο. Σνλ έγξαςε ν Αίζσπνο.) Γηαπηζηψλεη πσο 

θαλέλα απφ ηα παηδηά δελ έθεξε βηβιία κε κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ, απφ ην ζπίηη, φπσο είραλ 

ζπκθσλήζεη θαη αλαβάιιεη ηε κειέηε κχζσλ πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί. Κάλεη ζρεηηθή 

ππελζχκηζε ζηα παηδηά θαη πάιη.  

 8.00: Γίλεηαη ζηα παηδηά θπιιάδην κε αζθήζεηο. Έλαο καζεηήο δηαβάδεη κε ηε ζεηξά ηηο εξγαζίεο 

ηνπ θπιιαδίνπ. Ζ δαζθάια παίξλεη ην ιφγν: 

– Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν.  

– Απαληήζηε πξνθνξηθά ηηο πην θάησ εξσηήζεηο (Α, Β, Γ). 

– Τπνγξακκίζηε ζην βηβιίν ζαο ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ν θπλεγφο ήηαλ δεηιφο. 

– Υσξίζηε ην θείκελν ζε δχν ελφηεηεο, αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

Ζ δαζθάια επαηλεί ηα παηδηά, αθφκα θαη αλ νη απαληήζεηο ηνπο είλαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο. 

Δπηκέλεη αξθεηά, είλαη έληνλα θαζνδεγεηηθή, φπσο, γηα παξάδεηγκα: «Ζ 1
ε
 ελφηεηα αξρίδεη κε ηελ 

1
ε
 παξάγξαθν θαη ηειεηψλεη ζηελ 7

ε
 παξάγξαθν. Ση γίλεηαη ζηελ ελφηεηα απηή; Πνηεο παξάγξαθνη 

αθνξνχλ ηε 2
ε
 ελφηεηα;» θ.ν.θ. 

 8.10: Ζ δαζθάια «μεθεχγεη» απφ ην θπιιάδην εξγαζίαο. θαη δεηά απφ ηα παηδηά ην εμήο: 

«Θπκίζηε κνπ πψο ιέκε ηε ζπλνκηιία δχν πξνζψπσλ; (δηάινγν). πλερίδεη: «Να ζαο μαλαπψ φηη 

κπξνζηά απφ ηηο θνπβέληεο-ιφγηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνκηινχλ κπαίλεη ε παχια». 

 Εεηά απφ ηα παηδηά λα ζρνιηάζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ «θνβηζκέλνπ» θπλεγνχ καδί κε ηνλ κπαξκπα-

Βαγγέιε.  

 Πξνβιεκαηίδεη ηα παηδηά: «Ση λα ιέλε ηα δχν πξφζσπα ηεο εηθφλαο πνπ θαίλεηαη λα 

ζπλνκηινχλ;» (αηνκηθή εξγαζία – ρξήζε πιάγηνπ ιφγνπ)  

 Αιιάδεη ηελ νδεγία: «Πέζηε φηη είζηε ν κπαξκπα-Βαγγέιεο θαη βξίζθεηε ζην δάζνο ηνλ θπλεγφ. 

Ση ιέεη ν κπαξκπα-Βαγγέιεο; Ση ιέεη ν θπλεγφο;» (ρξεζηκνπνηείηαη ν επζχο ιφγνο). Σα παηδηά 

«ρηίδνπλ» πάλσ ζηα ιφγηα ηνπ πξνεγνχκελνπ., π.ρ.: «Γεηα ζνπ, ζέιεηο θακηά βνήζεηα;», «Ναη. 

Γείμε κνπ ηα ρλάξηα ηνπ ιηνληαξηνχ...» θ.ν.θ.. 

 8.20: Ζ δαζθάια επαλέξρεηαη ζην θπιιάδην εξγαζίαο, ζηελ άζθεζε πνπ δεηά λα γξαθεί έλαο 

δηάινγνο. Πξηλ ηα παηδηά αξρίζνπλ λα γξάθνπλ, «βιέπνπλ ην ζεκαδάθη πνπ ελψλεη δχν ιέμεηο, 

ζην θείκελν ηνπ βηβιίνπ ηνπο («κπαξκπα-Βαγγέιεο, γεξν-μπινθφπνο»). Λέεη ηνλ φξν «ελσηηθφ» 

θαη εμεγεί φηη  «ελψλεη δχν ιέμεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε δελ παίξλεη ηφλν», καδί κε άιια 

παξαδείγκαηα [αγηα-νθηά, αγηα-Μαξίλα, καζηξν-Νίθνο, παπα-Δπκέληνο (ν ηεξέαο ηεο 

θνηλφηεηαο)]. 

 Βνεζά ηα παηδηά λα πνπλ φηη «ην ελσηηθφ κνηάδεη κε ηελ παχια» θαη ηνπο αλαζέηεη λα θάλνπλ ηηο 

αζθήζεηο 1 θαη 2 ηνπ βηβιίνπ, ιένληάο ηνπο πσο «φπνηνο ηειεηψζεη ζα θάλεη ην δηάινγν ηνπ 

θπιιαδίνπ». 

 8.50-9.05: Σα παηδηά αξρίδνπλ λα εξγάδνληαη θαη ζηαδηαθά κεηαθηλνχληαη απφ ηε κία εξγαζία 

ζηελ άιιε, ππφ ηε ζπλερή επνπηεία ηεο δαζθάιαο.   

Γ. πλέληεπμε 2΄ κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): Οη γεληθέο θξίζεηο ζνπ γηα ην ζεκεξηλφ κάζεκα... 

(ΓΟΔ): Λνηπφλ, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη (ήηαλ) ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ ελσηηθνχ. 

Γπζθνιεχηεθαλ ηα παηδηά, ζε θάπνην ζεκείν, λα ην θαηαλνήζνπλ απηφ, λα θαηαλνήζνπλ ην ελσηηθφ, 

ηνπο βνήζεζα κε πεξαηηέξσ παξαδείγκαηα ζηνλ πίλαθα.  

(Δ): Σν γεγνλφο φηη θάπσο ήηαλ κεησκέλε ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ... Δίδα φηη βξήθεο ηξφπνπο λα 

αληηκεησπίζεηο, ην γεγνλφο απηφ, κε ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα... Έηζη (κε άιινπο ηξφπνπο) ηνπο 

«ηξαβνχζεο θνληά ζνπ», έιθπεο ηελ πξνζνρή ηνπο, γηα λα κπνξέζεη ην κάζεκα λα δηεμαρζεί κε ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είρεο πξνγξακκαηίζεη... 

(ΓΟΔ): Σν γεγνλφο φηη ήηαλ κεησκέλε ε ζπκκεηνρή θαη ε απφδνζε ησλ παηδηψλ νθείιεηαη φηη ζην φηη 

είλαη Γεπηέξα, είλαη πξψηε ψξα, είλαη κεηά απφ αββαηνθχξηαθν θαη είλαη θάηη πνπ παξαηεξείηαη 

θάζε Γεπηέξα ηελ πξψηε ψξα. Πξνζπάζεζα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ηνπο θέξσ πην θνληά κνπ, φπσο 
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είλαη ε απμνκείσζε ηεο θσλήο, ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, πεξηθεξφκνπλ ζπλερψο πάλσ απφ ηηο 

νκάδεο, ήζεια ην βιέκκα ηνπο λα είλαη κέζα ζηα κάηηα κνπ... 

(Δ): Κάηη άιιν πνπ πξφζεμα είλαη φηη ππάξρνπλ θάπνηα παηδηά ηνπο νπνίνπο αμηνπνηείο σο ππξήλεο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ ππφινηπσλ είλαη κεησκέλε. Βιέπεηο φηη ηνχηε ε ηαθηηθή 

ζηξαηεγηθή είλαη απνηειεζκαηηθή;  

(ΓΟΔ): Απηά ηα παηδηά είλαη φρη απιψο έμππλα, αιιά νη ζπκκαζεηέο ηνπο ηνχο ζέβνληαη θαη ηνπο 

«έρνπλ ςειά» θαη φηαλ ηνπο βάισ απηνχο λα ζπκκεηέρνπλ απηφ (ην πξάγκα) ηξαβά θαη ηελ πξνζνρή 

ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ.  

(Δ): Θα αξθεζηείο ζην θείκελν θαη ζηηο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ ελσηηθνχ 

θαη ηεο παχιαο, ή βιέπεηο φηη ππάξρεη πξννπηηθή λα επεθηαζείο πεξαηηέξσ (είηε κε άιια θείκελα ή 

εξγαζίεο είηε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο); 

(ΓΟΔ): Έρσ ζθνπφ λα ηνπο δψζσ ζρεηηθφ... θαη άιιν θπιιάδην, λα ηνπο δψζσ θπιιάδην γηα 

πεξαηηέξσ εκπέδσζε.  

(Δ): ζνλ αθνξά ην ζηφρν, ηε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην κχζν θαη ηελ είδεζε... 

(ΓΟΔ): Γελ ππάξρεη ρξφλνο (ε εξγαζία καο είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, γξαπηή)... 

 

 

Α. πλέληεπμε 3 κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε  

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ελόηεηαο «Γελ Ξερλώ θαη 

Αγσλίδνκαη», κε αθνξκή 

ηελ 18
ε
 επέηεην αλαθήξπμεο 

ηνπ ςεπδνθξάηνπο 

 Δπεμεξγαζία επίθαηξνπ 

ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ από 

ην βηβιίν «Γελ Ξερλώ θαη 

Αγσλίδνκαη», ζε ζπλδπαζκό 

κε ζπκπιεξσκαηηθά 

θπιιάδηα, κε ηζηνξηθό πιηθό 

γηα πεξαηηέξσ θαηαλόεζε 

 Αλάπηπμε βησκαηηθώλ 

ζηάζεσλ 

 Δπαλαθνξά γλσζηώλ 

γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Δπαθή κε ζπγθεθξηκέλν 

ινγνηερληθό θαη ηζηνξηθό 

αλαγλσζηηθό πιηθό  

 Γηαζαθήληζε εηδηθνύ 

ιεμηινγίνπ  (π.ρ. εηζβνιή) 

 Αλαθώλεζε επίθαηξσλ 

ζπλζεκάησλ 

 Πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

νκαδηθέο εξγαζίεο, ζε ζρέζε 

κε ηε δηαζεκαηηθή ελόηεηα 

«Γελ Ξερλώ θαη 

Αγσλίδνκαη», όπσο 

εηνηκαζία «δηαθσηηζηηθήο 

έθζεζεο γηα ην θππξηαθό 

πξόβιεκα» 

 Γξαπηέο γισζζηθέο 

αζθήζεηο γηα ήδε 

δηδαρζέληα γξακκαηηθά 

θαηλόκελα 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Πηζαλή έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο, εθ κέξνπο 

ησλ παηδηώλ, ιόγσ ηεο 

θύζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο 

 Μεξηθή αζπκβαηόηεηα 

δηδαζθαιίαο ελόο 

ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ θαη 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, 

έζησ θαη κε ηε κνξθή 

επαλάιεςεο 

 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 3 ζηελ Οκάδα Διέγρνπ (16
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

[Μάζεκα κε βάζε ηελ επηθαηξφηεηα (ινγνηερληθφ θείκελν απφ ην βηβιίν «Γελ Ξερλψ θαη 

Αγσλίδνκαη», Γ΄ & Γ΄ Γεκνηηθνχ», ζ. 14-15), κε αθνξκή ηελ 18
ε
 επέηεην αλαθήξπμεο 

ςεπδνθξάηνπο, θαη ελαζρφιεζε κε ηε δηαζεκαηηθή ελφηεηα «Γελ Ξερλψ θαη Αγσλίδνκαη». 

Δπίζεο, αθξφαζε ερνγξαθεκέλνπ απνζπάζκαηνο  απφ ζρεηηθή εθδήισζε. Οξγάλσζε ηάμεο: 

παηδηά ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα Π] 
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 7.45-7.50: «Καηάζεζε» εληππψζεσλ παηδηψλ θαη επαλαθνξά γλσζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε 

κε ηα γεγνλφηα. Πξνζπάζεηα ηεο δαζθάιαο γηα γισζζηθή θαη λνεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ: Γηα παξάδεηγκα: «Απηνχο πνπ έθπγαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο… Πψο ηνπο 

ιέκε;» (πξφζθπγεο). Αθνινπζείηαη παξφκνηα ηαθηηθή γηα ιέμεηο-έλλνηεο φπσο: «αγλννχκελνη», 

«εγθισβηζκέλνη», «θαηερφκελα» … 

 8.00-8.05:  Μεγαιφθσλε αλάγλσζε θεηκέλνπ, απφ ηα παηδηά, θαη αξίζκεζε παξαγξάθσλ. 

 Αθνινχζσο, ε δαζθάια δεηά απφ ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ ζησπεξά ηελ πξψηε παξάγξαθν θαη 

αθνινπζεί λνεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, κε εξσηήζεηο φπσο: 

– Πνηα ιέμε δείρλεη φηη ν λφκηκνο πξφεδξνο δηψρηεθε θαη ηελ εμνπζία πήξε ε ρνχληα; 

(πξαμηθφπεκα) 

– Έθαλε πξαμηθφπεκα ε ρνχληα. Γειαδή; (Πξαγκαηνπνίεζε πξαμηθφπεκα...) 

– Πφηε; (ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1974) θ.ν.θ. 

 Σν κάζεκα ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν: «εξψηεζε δαζθάιαο – αηνκηθή έξεπλα – θαζνδήγεζε 

– απάληεζε».  

 8.25: Ζ δαζθάια μεθεχγεη απφ ην παξαπάλσ κνηίβν θαη επηθεληξψλεηαη ζην ζεκείν ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαη ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο. Εεηά απφ ηα παηδηά λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εηνηκαζία έθζεζεο πνπ ζθνπφ έρεη λα ελεκεξψζεη φζνπο δε γλσξίδνπλ γηα 

ην θππξηαθφ πξφβιεκα (ζηα πιαίζηα εηδηθήο «Γηαθσηηζηηθήο Δθζηξαηείαο»). Δξγάδνληαη ζε 

δπάδεο. Ζ δαζθάια θαζνδεγεί. 

 8.40: Πξηλ απφ ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο πνπ θάζε δπάδα εηνίκαζε, ε δαζθάια 

παξνηξχλεη ηα παηδηά λα θσλάμνπλ επίθαηξα ζπλζήκαηα, γεγνλφο πνπ εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

 8.45-9.05: Αξρίδεη ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο (1-2 δπάδεο). Υσξίο λα γίλνπλ ζρφιηα 

ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ παξνπζηάζεηο, ηα παηδηά θαινχληαη λα γξάςνπλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο ηελ  

έθζεζε απηή. Έλα παηδί ξσηά αλ κπνξεί λα εληάμεη ζηελ έθζεζή ηνπ ζπλζήκαηα. Ζ δαζθάια ηνπ 

απαληά πσο ζεκαζία έρεη λα εηνηκάζεη ηελ έθζεζε γηα ην ζθνπφ πνπ έρνπλ ζέζεη. Σα παηδηά 

εξγάδνληαη γξαπηψο, κέρξη λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη γηα δηάιεηκκα.   

Γ. πλέληεπμε 3΄ κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ):  (Λνηπφλ...) 

(ΓΟΔ): ήκεξα θάλακε κάζεκα απφ ην βηβιίν «Γελ Ξερλψ θαη Αγσλίδνκαη», δειαδή ην κάζεκά καο 

ήηαλ έλα ινγνηερληθφ θείκελν ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ θαη δηαρξνληθφ ζηα πιαίζηα 

ηνπ «Γελ Ξερλψ», ηνπ «Γλσξίδσ, Γελ Ξερλψ θαη Αγσλίδνκαη» πνπ είλαη ππφ έκθαζε. Δ... πεξίκελα 

θάηη ηέηνην, δειαδή φηη ζα πξνθαινχζε ριηαξή αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ, γηαηί απηά ηα 

θείκελα δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα δεκηνπξγηθή πξνέθηαζε. πσο ην αλέκελα έηζη θαη έγηλε. κσο 

εγψ πξνζπάζεζα λα θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κέζα απφ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ 

ηνπξθηθή εηζβνιή θαη ην ςεπδνθξάηνο (αθνχζακε ερνγξαθεκέλεο εηδήζεηο, θσλάμακε ζπλζήκαηα...). 

Tη (άιιν) έθαλα, δειαδή; ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο έβαια θάπνηα ζηνηρεία γισζζηθήο θχζεσο (γηα 

κία δηαθσηηζηηθή έθζεζε) θαη πάιη ηα παηδηά δελ πνιπ-αληαπνθξίζεθαλ, θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν. 

Αλ θαη φ,ηη ξσηνχζα αθνξνχζε γλσζηή χιε (ίζσο γηαηί)... Ζ γλψκε κνπ είλαη φηαλ δηδάζθνπκε 

ηέηνηνπ είδνπο θείκελα, πξέπεη λα κέλνπκε ζε απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία.   

(Δ): Δπξφζεμα ζηε ζεκεξηλή κνπ επίζθεςε φηη νη καζεηέο, αληί ζε νκάδεο ήηαλ... ε ηάμε ήηαλ 

νξγαλσκέλε ζε ζρήκα Π. Μήπσο απηή ε αιιαγή είρε ζρέζε κε απηά ηα αλακελφκελα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία πξνέβιεπεο θαη ήζειεο έηζη λα δεκηνπξγήζεηο κία δηαθνξεηηθή αηκφζθαηξα απφ ηηο άιιεο κέξεο 

ζε κία πξνζπάζεηα λα εληζρχζεηο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηάμε; 

(ΓΟΔ): Ναη, δνθίκαζα ην ζρήκα Π πνπ πηζηεχσ είλαη πην απνδνηηθφ ζηελ ηάμε κνπ, θάησ απφ ηηο 

ζπλζήθεο ηηο νπνίεο δνπιεχνπκε θαη ην επίπεδν ησλ παηδηψλ. 

(Δ): Με απηέο ηεο παξαηεξήζεηο, ηεο δπζθνιίεο ηεο νπνίεο αλέκελεο, πνπ επξφβιεςεο θαη είδεο λα 

παξνπζηάδνληαη, ζα επηδηψμεηο ζηε ζπλέρεηα, πξνζεγγίδνληαο παξφκνηα θείκελα, λα πξνζεγγίδεηο θαη 

γισζζηθά θαηλφκελα ή ζ‟ αξρίζεηο λα δηαθνξνπνηείο ηε ζέζε ζνπ; 

(ΓΟΔ): Δ... φηαλ θάλσ ηέηνηνπ είδνπο θείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην «Γελ Ξερλψ θαη Αγσλίδνκαη», 

ζπλήζσο δελ πξνζεγγίδσ πνιχ ην γισζζηθφ ζέκα, δηφηη λνκίδσ φηη ράλνπλ απφ ην λφεκα ηνπο ηα 

θείκελα. ήκεξα εξίζθαξα (ηόικεζα) λα ην δνθηκάζσ θαη είδα φηη δελ αληαπνθξίζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, 

ίζσο κεξηθέο θνξέο λα εληάζζσ θαη γισζζηθά θαηλφκελα, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φρη. 

(Δ): Πηζηεχεηο φηη απηή ε πξνζπάζεηα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο δαζθάινπο, θάκλνληαο ηέηνηνπ είδνπο 

θείκελα λα επηδηψθνπλ, ηαπηφρξνλα, γισζζηθή επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, νθείιεηαη ζε απαηηήζεηο 
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ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο, φηη θάλνληαο νπνηνδήπνηε θείκελν ζηε γιψζζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

εληάζζνπκε γισζζηθά θαηλφκελα, γισζζηθά ζηνηρεία; 

(ΓΟΔ): Πηζηεχσ πσο λαη (νθείιεηαη ζε απαηηήζεηο ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο)...  

Α. πλέληεπμε 4 κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Δπεμεξγαζία  επίθαηξνπ 

ηζηνξηθνύ πιεξνθνξηαθνύ 

θεηκέλνπ κε ζέκα «Σν 

Πνιπηερλείν» 

 Γλσξηκία κε ηα γεγνλόηα 

πνπ πξνεγήζεθαλ έγηλαλ θαη 

αθνινύζεζαλ, ζε ζρέζε κε 

ην ππό ζπδήηεζε ζέκα 

 Δπαλάιεςε γλσζηώλ 

γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 ύληνκε ζπδήηεζε, κε 

αθόξκεζε ζρεηηθέο ηειενπηηθέο 

εηδήζεηο 

 Ννεκαηηθή θαη γισζζηθή 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ  

 Γισζζηθά παηρλίδηα ζηνλ 

παξαδεηγκαηηθό θαη 

ζπληαγκαηηθό άμνλα 

 Γξαπηέο αζθήζεηο ζε θπιιάδηα 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Πηζαλέο δπζθνιίεο ζηελ 

πξόζιεςε ηνπ λνήκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ, ιόγσ ηνπ όηη ην 

ζέκα «Πνιπηερλείν» είλαη 

άγλσζην ζηα παηδηά, ίζσο 

θαη λα κελ ηα ελδηαθέξεη, 

άκεζα ηνπιάρηζηνλ 

 Μεξηθή αζπκβαηόηεηα 

δηδαζθαιίαο ελόο ηζηνξηθνύ 

πιεξνθνξηαθνύ θεηκέλνπ 

θαη γξακκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, έζησ θαη κε ηε 

κνξθή επαλάιεςεο 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 4 ζηελ Οκάδα Διέγρνπ (19
ε
 Nνεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

[Μάζεκα κε βάζε ηελ επηθαηξφηεηα (ηζηνξηθφ πιεξνθνξηαθφ θείκελν κε ζέκα «Σν 

Πνιπηερλείν»),  oξγάλσζε ηάμεο: παηδηά ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα Π]  

 7.45: Ζ δαζθάια ξσηά: «Ση αθνχζαηε, ηη μέξεηε γηα ην Πνιπηερλείν; Ληγνζηή ε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ. Σα πεξηζζφηεξα δειψλνπλ άγλνηα. Έλαο καζεηήο (Αλδξέαο) ιέεη: «Σν Πνιπηερλείν 

είλαη έλα Γπκλάζην». Ζ δαζθάια ξσηά: «Γελ παξαθνινπζήζαηε θάηη ζρεηηθφ απφ ηελ 

ηειεφξαζε;». (Παηδηά: «ρη..»). Ζ δαζθάια εηζάγεη ηα παηδηά ζην «θείκελν ηεο εκέξαο», σο 

εμήο: « Αθνχ δελ μέξεηε γηα ην Πνιπηερλείν, λνκίδσ ην ζεκεξηλφ θπιιάδην ζα ζαο βνεζήζεη λα 

κάζεηε θάπνηα πξάγκαηα». 

 7.50: Ζ δαζθάια δηαβάδεη κεγαιφθσλα ην θείκελν ηνπ θπιιαδίνπ. Σα παηδηά, κεηά απφ ζρεηηθή 

νδεγία ηεο, αξηζκνχλ ηαπηφρξνλα ηηο παξαγξάθνπο.  

 7.55: Σειεηψλνληαο ηελ αλάγλσζε, ε δαζθάια ξσηά: «Σψξα κάζαηε ηη είλαη ην Πνιπηερλείν;». 

(5-6 παηδηά: «Ναη.»). Έλαο καζεηήο (Αλδξέαο): «Ναη. Σν ιέεη ζηελ 1
ε
 παξάγξαθν». Γηαβάδεη απφ 

ην θπιιάδην: «Σν Πνιπηερλείν είλαη έλα είδνο παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ 

πνιιέο ηέρλεο θαη πξαθηηθέο επηζηήκεο.» Δμεγεί, πεξαηηέξσ ε δαζθάια: «ζνη ζπνπδάδνπλ 

πξαθηηθέο επηζηήκεο, γίλνληαη αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνί κεραληθνί… θαη απηά ηα παηδηά πνπ 

ζπνπδάδνπλ ιέγνληαη… θνηηεηέο». Ρσηά: «Πνχ ππάξρεη απηή ε ιέμε ζην θείκελφ καο;». Σα 

παηδηά ηελ εληνπίδνπλ θαη ε δαζθάια ζπλερίδεη ην «γισζζηθφ παηρλίδη», δεηψληαο 

αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ κε ζπλψλπκεο θαη αληίζεηεο ιέμεηο. Δπίζεο, εκπιέθεη ηα παηδηά ζε 

αζθήζεηο κεηαηξνπήο απφ ηνλ εληθφ ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ. ηε ζπλέρεηα «εθκαηεχεη» 

απαληήζεηο απφ ηα παηδηά, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο φπσο 

«ρνχληα», «δηθηάηνξεο» θηι. Σα παηδηά θαίλνληαη εμνηθεησκέλα κε πξνθνξηθέο εξγαζίεο απηήο 

ηεο κνξθήο. 

 8.00: H δαζθάια πξνηείλεη ζηα παηδηά δχν νλνκαηηθά ζχλνια θαη ηα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ κε 

δηάθνξα ξεκαηηθά ζχλνια. Ρσηά: «Ση θάλνπλ... νη θνηηεηέο, ε ρνχληα θ.ν.θ.;». Παίξλεη 

απαληήζεηο σο εμήο: 

Οη θνηηεηέο:                                                           

 Βγάδνπλ θπιιάδηα.   

 Κάλνπλ δηαδειψζεηο. 

 Φσλάδνπλ ζπλζήκαηα (φπσο…). 

 Πιεγψλνληαη, ζθνηψλνληαη.            
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 Ζ ρνχληα: 

 Ζ αζηπλνκία ηεο ηξέρεη λα δηαιχζεη ηνπο θνηηεηέο. 

 Ξεθηλά ηα ηαλθο. 

 Πεξηθπθιψλεη ην Πνιπηερλείν. 

 Οη ρνπληηθνί ππξνβνινχλ, πιεγψλνπλ, ζθνηψλνπλ. 

 8.20: H δαζθάια πξνβιεκαηίδεη ηα παηδηά: «Ο ειιεληθφο ιαφο ηη θάλεη;». Αθνινπζεί ε εμήο 

ζηηρνκπζία κεηαμχ παηδηψλ θαη δαζθάια: 

– O ιαφο ζπγθηλείηαη.  

– Γειαδή;  

– Νηψζεη ζπγθίλεζε. 

– ε άιιε πεξίπησζε ηη ζα κπνξνχζε λα ληψζεη; 

– Υαξά, ιχπε, αγσλία. 

– Κη φια απηά είλαη … 

– Αηζζήκαηα. 

– Μπξάβν ζαο! Πην ζσζηά… ια απηά είλαη ζπλαηζζήκαηα. Χξαία. Πξνρσξνχκε ζηηο 

αζθήζεηο. 

 8.35-9.05: Σα παηδηά πξνρσξνχλ ζε γξαπηέο εξγαζίεο  (Πξφθεηηαη γηα  αζθήζεηο, φπσο: «Ση είλαη 

ην Πνιπηερλείν;» (πεξηγαθηθφο νξηζκφο), «Γξάςηε ηξία εηξεληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

θνηηεηέο.», «Γξάςηε ηξία ζπλζήκαηα ησλ θνηηεηψλ. (πνην παηδί δηεθπεξαηψλεη ηελ εξγαζία ηνπ,  

μαλαδηαβάδεη ην θείκελν, «γηα λα κάζεη θαιχηεξα ηελ αλάγλσζή ηνπ».) 

 

 

 

 

 

 

Γ. πλέληεπμε 4΄ κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): Πνηα είλαη ε «πεξίιεςε» ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο;  

(ΓΟΔ): ήκεξα ην ζέκα καο ήηαλ επίθαηξν ζέκα, ήηαλ ε δπζάξεζηε επέηεηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

(θαλνληθά ήηαλ ην άββαην, αιιά ζήκεξα καδεπηήθακε)… Πξνζπάζεζα λα αληιήζσ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ηη είραλ ππφςε ηνπο (ηα παηδηά), φ,ηη άθνπζαλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή 

πιεξνθνξήζεθαλ, επεηδή ε γλψκε κνπ είλαη φηη αθφκα θαη γηα καο, ηνπο κεγάινπο, ηα γεγνλφηα ηνπ 

Πνιπηερλείνπ είλαη ιίγν δπζθνινλφεηα. Μπήθα απεπζείαο ζην (ηζηνξηθφ) θείκελν θαη βαζηθφο κνπ 

ζηφρνο ήηαλ ε θαηαλφεζε απηήο ηεο επεηείνπ. Πξνζπάζεζα, κε ππνβνεζεηηθέο εξσηήζεηο, λα θάλσ ηα 

πξάγκαηα φζν πην ιηαλά, φζν πην αληηθεηκεληθά γίλνληαη ηα γεγνλφηα θαη δελ έδσζα ηφζε έκθαζε ζηα 

γισζζηθά, ζηε γιψζζα. Έγηλε κεξηθή λχμε ζηα γισζζηθά θαηλφκελα θαη πηζηεχσ απηφ είρε θαιχηεξα 

θαη πην απνδνηηθά απνηειέζκαηα.   

(Δ): Πηζηεχεηο φηη απηή ε δηαζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο επεηείνπ είλαη θάηη πνπ ζα κείλεη, κε ηνλ ηξφπν 

έηζη φπσο έγηλε;    

 (ΓΟΔ): Γειαδή;   

 (Δ): Μηιψληαο γηα Πνιπηερλείν, κηιψληαο γηα άιια ζέκαηα, έρεηο θάκεη κία αλαθνξά γηα 

ζπλαηζζήκαηα θηι. Πηζηεχεηο φηη απηά ηα πξάκαηα βηψλνληαη πιένλ ζηα παηδηά, γίλνληαη βίσκά ηνπο;     

(ΓΟΔ): Δ... θνίηαμε δελ γίλνληαη βίσκά ηνπο κε κία απιή αλαθνξά κίαο κέξαο, πξέπεη ζπλερψο λα 

επαλεξρφκαζηε.                                                                                                                                        

(Δ): Σειεπηαίν ζεκείν πνπ ήζεια λα δνχκε είλαη νη αζθήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ησλ θπιιαδίσλ. Απ‟ 

φ,ηη πξφζεμα ζηεξίδνληαη πάιη ζηελ νκαδηθή εξγαζία πνπ είρεο θάλεη γηα ηε γιψζζα, παξ‟ φιν πνπ 

είρεο πεη πσο δελ είρεο πξνλνήζεη νηηδήπνηε γισζζηθφ. Έρεηο ζθνπφ πξνρσξψληαο λα εληάμεηο θάπνηεο 

γισζζηθέο αζθήζεηο γξαπηνχ ηχπνπ; 

(ΓΟΔ): ρη.   

(Δ): Νννπκέλνπ φηη ηνχηε ε εξγαζία ηνπ δεθαπελζεκέξνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζε ζέκαηα ηνπ «Γελ 

Ξερλψ», ζε επηθαηξηθά ζέκαηα, ζε θάλεη λα αζρνιείζαη κε απηά ηα θείκελα, πψο ζα θαιχςεηο εζχ ην 

θελφ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ γξακκαηηθψλ ή ηελ επαλαθνξά ή ηελ 

αλαζεψξεζε γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ; 

(ΓΟΔ): Σν θελφ ελλνείο ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία ηεο γιψζζαο; 
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(Δ): Σν θελφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κε επαθή κε ηελ θαζεαπηφ γισζζηθή δηδαζθαιία; Δ... γη‟ απηφ ην 

δεθαπελζήκεξν ζα ζπλερίζεηο λα «αγγίδεηο»ηα γισζζηθά θαηλφκελα κε απηφλ ην ηξφπν πνπ είδακε 

ζήκεξα;  

(ΓΟΔ): Κνίηαμε, ίζσο λα δψζσ θαη γξαπηή εξγαζία πάλσ ζε γλσζηά ήδε γξακκαηηθά θαηλφκελα. 

(Δ): Μέζσ επαλαιεπηηθνχ ηχπνπ θπιιαδίσλ, δειαδή. 

(ΓΟΔ): αλ αλαθχθιεζε ηεο χιεο.  

(Δ): Αλ βάιεηο θάπνηα γξαπηή εξγαζία κε ηελ έλλνηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ... 

(ΓΟΔ) Γειαδή; 

(Δ): Έλα ζέκα πνπ λα ιέεη:«Θπκνχκαζηε κεηά απφ ηφζα ρξφληα ην Πνιπηερλείν» ή «Ση πηζηεχεηε γηα 

ην Πνιπηερλείν»…  

(ΓΟΔ): Δλλνείο λα αθεγείηαη θάπνηνο ζαλ λα... 

(Δ): Ναη. 

(ΓΟΔ): αλ λα ήηαλ εθεί εθείλνλ ην θαηξφ; 

(Δ): Γηαθφξσλ θεηκεληθψλ ηχπσλ γξαπηή εξγαζία... Ννκίδεηο φηη απηφ ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα 

επαλαθέξνπλ γλσζηά ηνπο γισζζηθά ζηνηρεία, θαηά ηελ παξαγσγή, δειαδή γξαπηνχ ιφγνπ;   

(ΓΟΔ): Σνπο δίλεη θάπσο ηελ επθαηξία. 

(Δ): Με πνηα έλλνηα; 

 (ΓΟΔ): (Ναη...) Με ηελ έλλνηα φηη δε ζα ζηαζψ πεξηζζφηεξν, γηαηί ζα πάξσ ην πξντφλ ηεο παξαγσγήο 

θαη ζα κείλσ θάπνπ εθεί.  

 

 

 

 

 

 

Α. πλέληεπμε 5 κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Δπεμεξγαζία πνηθίινπ 

πιηθνύ, ζε ζρέζε κε ηα 

«Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ» 

(π.ρ. «Υάξηα Γηθαησκάησλ 

Παηδηνύ», ζρεηηθή 

εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία 

θ.ά.) 

 «Γλσξηκία» κε ηηο 

θεηκεληθέο ζπκβάζεηο ηεο 

επηζηνιήο  

 ύλδεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηε Κύπξν 

 Δπαλάιεςε γλσζηώλ 

γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ 

 Έκθαζε ζηηο 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεοη 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Ηδενζύειια γύξσ από ηε ιέμε 

«δηθαίσκα» 

 Μειέηε πνηθίινπ 

αλαγλσζηηθνύ πιηθνύ, 

ζρεηηθνύ κε ην ζέκα 

 Γξαπηή παξαγσγή κε βάζε 

«πξόηππν θείκελν επηζηνιήο» 

(επηζηνιή δηακαξηπξίαο ζην 

Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ 

Ο.Ζ..Δ, γηα ηελ θαηαπάηεζε 

ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Κύπξν) 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Αλακελόκελε ε «θόπσζε» 

ησλ παηδηώλ, ιόγσ πνιιώλ 

πξνο θαηαλόεζε θεηκέλσλ 

 Γπζθνιία πξόζιεςεο ηεο 

απζεληηθήο γιώζζαο ζηελ 

νπνία είλαη γξακκέλα ηα 

άξζξα ηεο «Υάξηαο ησλ 

Γηθαησκάησλ Παηδηνύ» 

 Αζπκβαηόηεηα δηδαζθαιίαο 

πνηθίισλ θεηκέλσλ θαη 

γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, 

έζησ θαη κε ηε κνξθή 

επαλάιεςεο 

 Αδπλακίεο ζηελ θαηαλόεζε 

ησλ θεηκεληθώλ ζπκβάζεσλ 

ηεο επηζηνιήο, παξά ηε 

κειέηε «πξόηππνπ θεηκέλνπ» 
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ζπληνκνγξαθίεο θαη ηα 

αξθηηθόιεμα 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 5 (20
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

       (Οξγάλσζε ηάμεο: παηδηά ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα Π) 

 7.45: H δαζθάι αξρίδεη ην κάζεκα κε ηδενζχειια: «Ζ ιέμε „δηθαίσκα‟ ηη ζαο θέξλεη ζην λνπ;». 

Αθνχεη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ θαη ζπκπιεξψλεη, αλάινγα, ην ζρήκα: 

 

 

 

 

 

                

                (Παηδηά: «Έρσ δηθαίσκα... λα παίδσ, λα ηξψσ, λα θνηκνχκαη, λα δηαβάδσ...».) 

 7.50: H δαζθάια επαηλεί θαη πξνζπαζεί λα «εθκαηεχζεη» απαληήζεηο, ζε ζρέζε ην ππφ ζπδήηεζε 

ζέκα: «Σα δηθαηψκαηα έρνπλ ζρέζε κε έλαλ νξγαληζκφ. Σνλ είδακε ζε πεξαζκέλν πξφζθαην 

κάζεκά καο.  
 

Παηδί (Υαξάιακπνο): Πνιπηερλείν! 

Γαζθάια: ρη. 

Άιιν παηδί (Υξπζάλζε): Οξγαληζκφο; 

Γαζθάια: Ναη! Οξγαληζκφο. Ο Οξγαληζκφο … 

Παηδηά: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

Γαζθάια: Ναη! πληνκνγξαθηθά (sic) ν νξγαληζκφο απηφο ιέγεηαη Ο.Ζ.Δ. Άιιεο ζπληνκνγξαθίεο 

μέξεηε (sic); 

Παηδηά (κε αξθεηή βνήζεηα εθ κέξνπο ηεο δαζθάιαο): Δ.Ο.Κ.Α., δειαδή Δζληθή Οξγάλσζε 

Κππξίσλ Αγσληζηψλ.   

Γαζθάια: Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Πψο γξάθεηαη ζπληνκνγξαθηθά (sic); Πάξηε ην πξψην 

γξάκκα θάζε κίαο ιέμεο  (Ρ.Η.Κ.)». 
 

 8.00: Ζ δαζθάια δηαβάδεη ηα 10 πξψηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, 

απφ ηε ζρεηηθή Υάξηα. Εεηά απφ ηα παηδηά λα θπθιψζνπλ φ,ηη ηνπο αξέζεη. 

 8.05: Ζ δαζθάια, αληηιακβαλφκελε ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ 

απηψλ, πεγαίλεη ζην πίζσ κέξνο ηεο ηάμεο θαη αμηνπνηεί ζρεηηθφ επνπηηθφ κέζν (παηδηά απφ φιεο 

ηηο θπιέο ηνπ θφζκνπ), γηα λα επεμεγήζεη ην Άξζξν 1. Αθήλνληαη ηα παηδηά ειεχζεξα λα πνπλ 

φ,ηη έρνπλ αληηιεθζεί. (αξρή ηεο ηζφηεηαο). Μεξηθά παηδηά ιελ κε ιφγηα δηθά ηνπο ηη έρνπλ 

θαηαιάβεη απφ ζπγθεθξηκέλν άξζξν. Ζ δαζθάια, θαζνδεγνχκελε απφ ηελ αλακελφκελε, ζε 

θάπνην βαζκφ δπζθνιία ζην λα θαηαλνεζεί ην πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα,  αμηνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο δεχηεξεο πιεπξάο ηνπ θπιιαδίνπ, φπνπ δίλεηαη κε 

ζπλνπηηθή κνξθή, ελψ ππάξρεη ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε, ζην «πλεχκα» ηεο Γηαθήξπμεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. Γηα λα βεβαησζεί φηη ηψξα ηα παηδηά έρνπλ φλησο θαηαλνήζεη ην 

δεηνχκελν, ε δαζθάια παξαθξάδεη θάπνηα άξζξα θαη δεηά λα αληηζηνηρεζνχλ κε ηα «επίζεκα» 

άξζξα. Σα παηδηά, φλησο, ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη πξνεγνπκέλσο.   

 8.30: Αμηνπνηείηαη ράξηεο ηεο Κχπξνπ (ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο). Δληνπίδεηαη ε θαηερφκελε  

πεξηνρήο Καξπαζίαο. Αθνινπζεί δεχηεξε ηδενζχειια, γχξσ απφ ηε ιέμε «Καξπαζία»: 

 

 

 

 

                                                      

                                  

 

(Παηδηά: «ηελ Καξπαζία... Δίλαη ην κνλαζηήξη ηνπ Απνζηφινπ Αλδξέα, είλαη ην Ρηδνθάξπαζν, 

έρεη εγθισβηζκέλνπο...».) 

Aθνινπζεί ζπδήηεζε κεηαμχ δαζθάιαο θαη παηδηψλ: 

δηθαίσκα 

Καξπαζία 
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– Έρεη εγθισβηζκέλα παηδηά … δειαδή … ζε ζρέζε θαη κε ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνχ; 

– … 

– Γελ απνιακβάλνπλ, απηά ηα παηδηά, ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ, ή πξέπεη λα έρνπλ, φια ηα 

παηδηά. Πνηα δηθαηψκαηα ηνπο, άξαγε, θαηαπαηνχληαη; 

– … 

– Θα ζαο βνεζήζεη ην πιηθφ πνπ είδακε πξηλ απφ ιίγν. 

– Σν δηθαίσκα γηα κφξθσζε! Σν δηθαίσκα γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε! Σν δηθαίσκα λα δνπλ ζε κία 

ειεχζεξε παηξίδα! (απαληήζεηο απφ δηάθνξα παηδηά) 

– σζηά! Γηα λα δνχκε έλα ζρεηηθφ ζέκα απφ εθεκεξίδα. 

Κάπνηα παηδηά αληηδξνχλ θαη ζέινπλ λα εξγαζηνχλ ζε θπιιάδηα, άιια παηδηά ιελ φηη πξνηηκνχλ 

λα ζπλερίζνπλ έηζη. 

 8.45: Ζ δαζθάια δηαβάδεη κεγαιφθσλα κία επηζηνιή παηδηψλ ζηελ εθεκεξίδα «Φηιειεχζεξνο», 

φπνπ δηακαξηχξνληαη γηα ηε ζηάζε-άξλεζε ησλ Σνχξθσλ λα απνζηείινπλ θάξηεο ζηα 

εγθισβηζκέλα παηδηά. Ακέζσο κεηά, δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ-επηζηνιήο. 

Σα παηδηά δηαθξίλνπλ ηνλ θχξην ηίηιν (κε καχξα, έληνλα γξάκκαηα), ηνλ ππφηηηιν (κε ιηγφηεξν 

έληνλα γξάκκαηα). Γξάθεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηνιήο ζηνλ πίλαθα θαη βνεζά ηα 

παηδηά λα ηα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο (πνηνο γξάθεη ζε πνην, γηαηί...). 

 8.55: Πξνβιεκαηίδεη γχξσ απφ ην πψο αξρίδεη κία επηζηνιή, πψο θιείλεη... Όζηεξα, ζέηεη 

δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο:  

– Γξάθεηε κία επηζηνιή ζην/ε θίιν/ε ζαο ζηελ Διιάδα. Πψο ηνλ πξνζθσλείηε; (Αγαπεκέλε/ε 

κνπ θίιε/ε...) 

– Γξάθεηε κία επηζηνιή ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Πψο ηνλ πξνζθσλείηε; (Έληηκε Κχξηε 

Πξφεδξε …) 

                (Κάπνηα παηδηά επαλέξρνληαη θαη δεηνχλ θαη πάιη λα εξγαζηνχλ ζε θπιιάδηα.) 

 9.00: Ζ δαζθάια αλαζέηεη ζηα παηδηά λα γξάςνπλ κία επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Κφθη Αλάλ (μέξεηε 

πνηνο είλαη … ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Ο.Ζ.Δ.). Λνηπφλ, ζχκθσλα κε ηα φζα είπακε, ζα 

γξάςνπκε, ή κάιινλ ζα αξρίζνπκε έηζη, ηελ επηζηνιή καο: «Έληηκε θ. Γεληθέ Γξακκαηέα  

Ο.Ζ.Δ....». Σνπο δίλεη παξφκνηα «πξφηππε επηζηνιή». Υξεζηκνπνηεί φξνπο φπσο «απνζηνιέαο», 

«παξαιήπηεο», «πξνζθψλεζε»... 

 9.03: Σα παηδηά αξρίδνπλ λα γξάθνπλ, έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηελ «πξφηππε επηζηνιή».  

Γ. πλέληεπμε 5΄ κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): Πνην είλαη ην γεληθφ πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο;  

(ΓΟΔ): ήκεξα ζθνπφ είρα λα αζρνιεζψ κε ηα παηδηά κε δηάθνξα θείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

επίθαηξν ζέκα «Σα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ». Δπηδίσμα ψζηε ην ζέκα απηφ λα ζπζρεηηζηεί κε ην 

δηαρξνληθφ ζηφρν «Γελ Ξερλψ θαη Αγσλίδνκαη». Γειαδή, αλάκεζα ζηα θείκελα πνπ έδσζα ήηαλ θαη 

κία επηζηνιή, γηαηί είρα ζθνπφ λα δψζσ έκθαζε ζηα ζηνηρεία κίαο επηζηνιήο θαη λα κπνξέζνπλ ηα 

παηδηά λα γξάςνπλ κία δηθή ηνπο επηζηνιή. Δπίζεο, επηδίσμα ηελ επαλάιεςε γλσζηψλ γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη θπξίσο αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα «ζπληνκνγξαθία» (sic) θαη είπακε δηάθνξα 

παξαδείγκαηα ΖΠΑ, ΟΖΔ θηι.. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνγξακκάηηζα ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε δηαθφξσλ εηδψλ θεηκέλoπ, π.ρ. άξζξα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ, απιψλ θεηκέλσλ θαη ζε εηθνλνγξαθεκέλε έθδνζε, επηζηνιή ζε εθεκεξίδα, επηζηνιή πξνο ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, θαη είρα ζθνπφ λα θαηαιήμσ ζηε γξαπηή, εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ, 

(παξαγσγή) κίαο δηθήο ηνπο επηζηνιήο. Δίδα φηη γηα ηα πην πνιιά θπιιάδηα έδεημαλ κελ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο, φκσο έλα-δχν θπιιάδηα, θπξίσο ην πξψην πνπ έδσζα, ήηαλ παξαπάλσ απφ ην επίπεδφ ηνπο, γη‟ 

απηφ δελ έκεηλα φζε ψξα είρα πξνγξακκαηίζεη ζηε δηαθήξπμε δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, θαη πήγα 

ζηελ εηθνλνγξαθεκέλε έθδνζε πνπ ήηαλ πην απιή, γηα λα βνεζήζσ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ 

πεξηζζφηεξν ην πεξηερφκελν απηήο ηεο δηαθήξπμεο. Κάπνηα παηδηά θαίλεηαη φηη θνπξάζηεθαλ απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ θπιιαδίσλ πνπ έδηλα, γη‟ απηφ θαη ξσηνχζαλ: «Πφηε ζα καο βάιεηο γξαπηή εξγαζία, 

θπξία;». κσο ζεψξεζα ζσζηφ λα ζπλερίζσ φπσο πξνγξακκάηηζα, γηαηί ζεσξεηηθά έρσ ηελ εληχπσζε 

φηη ηα παηδηά δε ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ πσο γξάθεηαη κία επηζηνιή, φπσο αθξηβψο ήζεια. 

(Δ): Απφ ηελ πξψηε καο ζπλέληεπμε είδα φηη φζεο δπζθνιίεο αλέκελεο πσο ζα παξνπζηάδνληαλ 

θαίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ, κεγάιν ή κηθξφ, φηη παξνπζηάζηεθαλ, δειαδή ν κεγάινο αξηζκφο 

θπιιαδίσλ φλησο θάλεθε φηη πξνθαιεί θνχξαζε. Ζ ρξήζε απζεληηθνχ πιηθνχ, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε 
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δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ θαίλεηαη λα κελ ήηαλ εληειψο ζην επίπεδφ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα βξεηο 

θάπνηα ιχζε εζχ, φπσο πνιχ θαιά είρεο πξνλνήζεη, λα θέξεηο ηε δηαθήξπμε ζε εηθνλνγξαθεκέλε 

έθδνζε ηφζν γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή. Δ... ηη γίλεηαη, φκσο κε ηνλ θχξην ζνπ ζηφρν πνπ 

ήηαλ λα γξάςνπλ κία επηζηνιή; Υξεζηκνπνίεζεο δχν δείγκαηα επηζηνιήο απφ εθεκεξίδα, παηδηά λα 

γξάθνπλ ζε κία εθεκεξίδα ζε ζρέζε κε ην ζέκα  «Γελ Ξερλψ», άιια παηδηά λα γξάθνπλ κία επηζηνιή 

ζηνλ Κφθη Αλάλ γηα ην ζέκα ηεο Κχπξνπ. Πηζηεχεηο φηη ν δάζθαινο ζήκεξα ηεο Κχπξνπ ρξεηάδεηαη 

έλαλ βνεζφ πνπ λα ηνπ ιέεη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θεηκέλνπ, πνπ κπνξεί λα δηδάμεη, φπσο 

π.ρ ηεο επηζηνιήο, θαη λα κπνξέζεη πην απνηειεζκαηηθά λα δηδάμεη απηά ηα θείκελα ζηα παηδηά;  

(ΓΟΔ): Πηζηεχσ πσο λαη. 

(Δ): Δ... ζπλερίδσ. Πηζηεχεηο φηη ν δάζθαινο ηεο Κχπξνπ, λα κελ πάσ ζηελ Διιάδα, ε... έρεη ηελ 

αλάγθε (ελφο) κίαο ππνζηήξημεο ζην ζέκα ηνχην, γηα λα κελ θαηαιήγεη λα απηνζρεδηάδεη ζε ζρέζε κε 

ην ηη ραξαθηεξίδεη έλα θείκελν θαη πψο ηα παηδηά ζα βνεζεζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο θεηκέλνπ; Ή απηφ πνπ θάλεη ν δάζθαινο ηεο Κχπξνπ είλαη λα απηνζρεδηάδεη. Ση ιεο; Ξέξεη λα πεη 

πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θεηκέλνπ; Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε σο ηψξα. 

(ΓΟΔ): Κνίηαμε, κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη απφ δηάθνξεο πεγέο ή αθφκα θαη λ‟ απηνζρεδηάδεη. 

(Δ): Απηφο ν απηνζρεδηαζκφο (δ)ελ έρεη θάπνηνπο θηλδχλνπο, λα κε δνζνχλ ζσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο θεηκέλνπ, νπφηε ηα παηδηά ζα ελεξγήζνπλ θη απηά ίζσο ιαλζαζκέλα ζην πψο λα θάλνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν. Ση ζα πξφηεηλεο γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε δπζθνιία; 

(ΓΟΔ): Αλ θξίλσ απφ εκέλα, ζπλήζσο δελ απηνζρεδηάδσ, πξνζπαζψ θαη βξίζθσ βάζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα απφ έγθπξα βηβιία.  

(Δ): Απηφ ζνπ πξνθαιεί αλαζθάιεηεο κέρξη λα βξεηο ην πιηθφ; 

(ΓΟΔ): ίγνπξα, δηφηη ζέισ λα κεηαθέξσ θάηη ην ζσζηφ ζηα παηδηά, κπνξψ λα ζνπ πσ φηη έρσ θαη 

άγρνο κέρξη λα βξσ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, ηα «ζθαιίδσ», ε... κέρξη λα βξσ φ,ηη ζα κε βνεζήζεη 

αγρψλνκαη.    

(Δ): Δίρα κείλεη κέρξη ην ζεκείν πνπ ηα παηδηά άξρηζαλ ηελ γξαπηή παξαγσγή. Βιέπνληαο κεηά εζχ ην 

απνηέιεζκα ηεο γξαπηήο παξαγσγήο, πφζν ηθαλνπνηεκέλε έκεηλεο;  

(ΓΟΔ): Μπνξψ λα πσ φηη ηα παηδηά πήγαλ αξθεηά θαιά, πεξηζζφηεξν θαιά απ‟ φ,ηη πεξίκελα. Θέιεζα 

λα εκβαζχλσ παξαπάλσ ζην ζέκα «επηζηνιή» θαη έθεξα δηάθνξεο ζρεηηθέο επηζηνιέο, άιιεο ήηαλ 

επίζεκεο άιιεο ήηαλ θηιηθέο, αζρνιεζήθακε κε ην πψο πξνζθσλνχκε θάπνην αλάινγα κε ηε ζέζε θαη 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ, πψο μεθηλνχκε ηελ επηζηνιή, πνηα ζηνηρεία βάδνπκε πάλσ, πψο θιείλνπκε ηελ 

επηζηνιή θαη είπακε θαη γηα ηνλ παξαιήπηε θαη ηνλ απνζηνιέα, πνχ γξάθνληαη ηα ζηνηρεία έμσ απφ ην 

θάθειν... 

(Δ): Κξίλνληαο εθ ησλ πζηέξσλ ηελ πνξεία ηνπ φινπ καζήκαηνο θαη αθνχγνληάο ζε λα ιεο φηη ππήξμε 

ζπλέρεηα ζ‟ απηή ηελ πξνζπάζεηα, φζνλ αθνξά ην λα θαηαιάβνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κίαο επηζηνιήο πηζηεχεηο φηη απηφ πνπ έρεηο θάκεη κεηά ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζην φιν 

κάζεκα, ελψ, δειαδή, ηνπο έθεξλεο ζε κία πξψηε επαθή κε ηελ επηζηνιή, γηα λα κε ρξεηαζηεί λα 

μαλαεπηζηξέςεηο ή λνκίδεηο φηη δελ έρεη ζρέζε ν ρξφλνο πνπ ζα αζρνιεζείηε; 

(ΓΟΔ): Κνίηαμε, επαλεξρφκαζηε ζηα βηβιία «Ζ Γιψζζα κνπ», δηφηη παξαθάησ έρεη έλα θείκελν κε 

ζέκα ην γξάκκα (ηελ επηζηνιή), νπφηε θάπνηα απ‟ απηά ζα είλαη γλσζηά, γη‟ απηφ θαη ίζσο δελ έπξεπε 

λα εκκέλσ ηφζν. 

(Δ): Θεσξείο δειαδή φηη είλαη έλαο ζηφρνο ν νπνίνο δελ ηειεηψλεη  ζε κία κέξα, αιιά έλαο ζηφρνο... 

(ΓΟΔ): ρη, είλαη θάηη πνπ ζα επαλέξζνπκε, ππάξρεη θαη ζρεηηθφ κάζεκα, ζα ηα μαλαπνχκε, απιψο 

εγψ ήζεια λα ηνπο θέξσ ζε κία πξψηε επαθή, δηφηη ήμεξα φηη παξαθάησ αθνινπζεί θείκελν κε ζέκα 

ην γξάκκα (ηελ επηζηνιή), κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε εθηεηακέλα. 

(Δ): Απηφ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ αλάγθε γηα κία ζπζηεκηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ 

δηδάζθνπκε, δειαδή δηδάζθσ ζήκεξα έλα ζέκα θαη ζπλερίδσ λα ρηίδσ πάλσ ηνπ κέρξη λα βεβαησζψ 

φηη νη καζεηέο κνπ έρνπλ εκπεδψζεη απηφ πνπ ήζεια λα δηδάμσ. 

(ΓΟΔ): Δ λαη. Ζ γλψκε κνπ εκέλα είλαη φηη ζηε γιψζζα, αο πνχκε, δελ θάλνπκε έλα ζέκα, έλα 

γξακκαηηθφ θαηλφκελν θαη ηέιεησζε. Υηίδνπκε ζπλέρεηα πάλσ ζηα πξνεγνχκελα, φπσο ζηα 

Μαζεκαηηθά δειαδή, ζπλέρεηα πξέπεη λα ππάξρεη κία αλαθχθιεζε ηεο χιεο.  

(Δ): Πηζηεχεηο φηη ηα βηβιία ηεο γιψζζαο, απηά πνπ έρνπκε θακηά εηθνζαξηά ρξφληα ή θαη 

πεξηζζφηεξα, ην πεηπραίλνπλ  απηφ (λα ρηίδνπλ ζπλερψο) ή ελαπφθεηηαη ζην δάζθαιν λα ην πεηχρεη; 

(ΓΟΔ): ρη, δε ρηίδνπλ ζπλερψο. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη έρσ δηδάμεη ζε ηξίηε ηάμε θαη 

ηεηάξηε ηάμε, γηα ηξία ρξφληα ζηελ θάζε ηάμε, θαη βιέπσ φηη αξθεηά γξακκαηηθά θαηλφκελα ηεο 

ηξίηεο ηάμεο επαλέξρνληαη πίζσ ζηελ ηεηάξηε ηάμε, αληί λα επαλέξρνληαη ζπλερψο ζηα θείκελα «Ζ  

Γιψζζα κνπ». 

(Δ): Μηιάο γηα ηα βηβιία ηεο ίδηαο ρξνληάο; 
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(ΓΟΔ): Ναη, δελ επαλέξρνληαη. Αο πνχκε, θάλνπκε γηα ην ξήκα, απηφ δε ζα επαλέξζεη ζηα θείκελα  

«Ζ  Γιψζζα κνπ». Πεο φηη θάλνπκε Οθηψβξε ηεο ηξίηεο ηάμεο γηα ην ξήκα, ζα επαλέξζεη Οθηψβξε 

ηεο ηεηάξηεο ηάμεο. 

Α. πλέληεπμε 6 κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Καηαλόεζε θεηκέλνπ «Οδόο 

Δπηέξπεο 13», «Ζ Γιώζζα 

κνπ», Γ΄, 1, ζ. 97-101 

 Αιθαβεηηθή ζεηξά ιέμεσλ,  

κε βάζε ηα δύν πξώηα 

γξάκκαηα 

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο θάπνηεο ιέμεηο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Αμηνπνίεζε παξνπζηνινγίνπ 

ηάμεο θαη άιισλ θαηαιόγσλ 

κε νλόκαηα ζε αιθαβεηηθή 

ζεηξά, πξηλ από ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

από ην βηβιίν 

 Αλάγλσζε θεηκέλνπ 

(βηβιίνπ) θαη άξζε 

γισζζηθώλ θαη λνεκαηηθώλ 

δπζθνιηώλ 

 Γισζζηθή θαη λνεκαηηθή 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ κε 

έκθαζε ζηελ αιθαβεηηθή 

ζεηξά ησλ ιέμεσλ 

 Λύζε αζθήζεσλ βηβιίνπ 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Αλάγθε ρξήζεο απζεληηθνύ 

πιηθνύ πνπ λα ηαηξηάδεη κ ε 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ 

παηδηώλ (γη‟ απηό  θαη δε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ 

αξρή ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ 

«Ζ Γιώζζα κνπ») 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 6 ζηελ Οκάδα Διέγρνπ (27
ε
 Ννεκβξίνπ 2001/1

ε 
θαη 2

ε
 δηδαθηηθέο 

πεξίνδνη, 2 x 40΄) 

 7.45: Ζ δαζθάια δελ αξρίδεη ην κάζεκα, κε ηελ «αμηνπνίεζε παξνπζηνινγίνπ ηάμεο θαη άιισλ 

θαηαιφγσλ κε νλφκαηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ απφ ην 

βηβιίν», φπσο είρε πξνγξακκαηίζεη. Εεηά απφ ηα παηδηά λα αλνίμνπλ ην βηβιίν «Ζ Γιψζζα κνπ», 

ζηε ζ. 97, θαη λα δηαβάζνπλ ζησπεξά ην θείκελν «Οδφο Δπηέξπεο 13», ην νπνίν θαη αζρνιείηαη 

κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ιέμεσλ. Σαπηφρξνλα, λα αξηζκήζνπλ ηηο παξαγξάθνπο. 

 7.55: Γίλεηαη «νκαδηθφο» έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά αξίζκεζαλ ηηο 

παξαγξάθνπο. Μεηά δεηά απφ ηα παηδηά λα ηελ αθνχζνπλ λα δηαβάδεη ή ίδηα κεγαιφθσλα ην 

θείκελν θαη, κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο πνπ ην ζπλνδεχεη, «λα πνπλ ηη έρνπλ θαηαιάβεη». 

 8.00: Σα παηδηά αθεγνχληαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ βηβιίνπ: (έλαο έλαο, θάπνηε ν έλαο 

επαλαιακβάλεη ηνλ άιιν, θάπνηε ζπλερίδεη ν έλαο απφ ην ζεκείν πνπ έκεηλε ν άιινο θαη ηνλ 

ζπκπιεξψλεη, ελψ ε δαζθάια παξεκβαίλεη ζπρλά θαη ελζαξξχλεη ηα παηδηά, κέζσ ηεο ππνβνιήο 

εξσηήζεσλ: 
 

Παηδί 1: Έλαο ηαμηηδήο δελ ήμεξε ην δξφκν πνπ  ζα έπαηξλε ηνπο πειάηεο ηνπ. 

Γαζθάια: Πνην δξφκν; Πνηνπο πειάηεο; 

Παηδί 1: Σν δξφκν … νδφο Δπηέ … νδφο Δπηέξπεο (θσλάδνπλ άιια παηδηά).  

Γαζθάια: Άιιν παηδί … Πνηνη ήηαλ νη πειάηεο ηνπ; (…) Γηα μαλαθνηηάμηε ην θείκελφ ζαο. 

Παηδί 2: Έλα παηδί. 

Γαζθάια: Ναη, ν ζπγγξαθέαο καο θαη … 

Παηδί 3: Καη ε κεηέξα ηνπ. 

Γαζθάια: Καη ηη έγηλε, ηη έθαλε πνπ δελ ήμεξε ην δξφκν; 

Παηδηά (νκαδηθά): Ρψηεζε έλαλ άιιν ηαμηηδή. 

Γαζθάια: Ναη, φκσο, … απηφο ν ηαμηηδήο … 
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Παηδηά (νκαδηθά): Οχηε απηφο ήμεξε. 

Γαζθάια: Ναη, νχηε απηφο ήμεξε γη‟ απηφ … 

Παηδηά (νκαδηθά): Γη‟ απηφ πήξε έλαλ νδεγφ! 

Γαζθάια: Οδεγφ; Γειαδή; Ση είδνπο νδεγφ; (κε ρηνχκνξ) Αθνχ ν ίδηνο ήηαλ νδεγφο! Πνχ καο 

κηιά ην θείκελν γηα ηνλ «νδεγφ» απηφ; 

Παηδί 4: ηελ παξάγξαθν 3. 

Γαζθάια: Ση ιέεη δειαδή, ζηελ παξάγξαθν 3; 

Παηδηά (νκαδηθά): «Οδεγφο Αζήλαο, Πεηξαηά θαη πξναζηίσλ». 

Γαζθάια: Ση θαηαιαβαίλεηε απφ απηφ; Δμεγήζηε κνπ κε δηθά ζαο ιφγηα. 

Παηδί 5: Δίλαη έλαο «νδεγφο» … 

Παηδί 6: Έλα βηβιίν … 

Παηδί 1: Ναη, έλα βηβιίν πνπ γξάθεη γηα ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηα πξνάζηηα. 

Γαζθάια: Ναη, ηα πξνάζηηα πνπ είλαη νη πεξηνρέο θνληά ζηελ Αζήλα … θαη … ηη θάλεη απηφ ην 

βηβιίν; 

Παηδί 3: Απηφ ην βηβιίν έρεη νλφκαηα. 

Γαζθάια: Ση νλφκαηα; 

Παηδί 3: Ολφκαηα … Δθάιε, Μειίζζηα, Νέα Ησλία, ην ιέεη εδψ (θαη δείρλεη ζην βηβιίν ηνπ). 

Γαζθάια:  ια απηά, παηδηά, είλαη νλφκαηα πεξηνρψλ ηεο Αζήλαο, φπσο εκείο ιέκε γηα ηε 

Λεπθσζία: ηξφβνινο, Αγιαηδηά, Μαθεδνλίηηζζα. Ση έθαλε ζηε ζπλέρεηα ν ηαμηηδήο; Πψο βξήθε 

πνχ είλαη ε νδφο Δπηέξπεο; 

Παηδί 7: Έςαμε ηνλ νδεγφ … 

Παηδί 8: Έςαμε ζην έςηινλ χςηινλ … 

Γαζθάια: Πνιχ ζσζηά. Γηαηί; Γηα λα βξεη Δπηέξπεο …, ηελ νδφ πνπ γχξεπαλ, ηε βξήθαλ;     

Παηδηά (νκαδηθά): Ναη! 

Γαζθάια: Ση έπξεπε λα ήμεξε ν ηαμηηδήο, γηα λα βξεη ηελ νδφ Δπηέξπεο εχθνια; 

Παηδηά: …. 

Γαζθάια: Ση έπξεπε; Γηα ζθεθηείηε … έπξεπε λα μέξεη πψο γξάθεηαη … σζηά; Θπκεζείηε πνπ ν 

ηαμηηδήο έςαρλε ην έςηινλ θη θαη ηνλ δηφξζσζαλ. Σνπ είπαλ λα ςάμεη ζην έςηινλ χςηινλ θαη 

κάιηζηα ηνπο είπε λα ςάμεη ιίγν πην κπξνζηά. Γηαηί; 

Παηδί 8: Γηαηί ην χςηινλ είλαη πην κπξνζηά απφ ην θη θαη έπξεπε λα ςάμεη ζην θη θαη φρη ζην 

χςηινλ. 

Γαζθάια: πκθσλείηε; Πνιχ ζσζηά καο ηα είπε ν ζπκκαζεηήο ζαο! Γηα λα δνχκε καδί θάπνηα 

άιια παξαδείγκαηα: Πέζηε φηη ςάρλνπκε ηελ νδφ Αξηζηνηέινπο (γξάθεη ζηνλ πίλαθα). Πνχ ζα 

ςάμσ ζηνλ νδεγφ; 

Παηδηά (νκαδηθά): ην «Α»! 

Γαζθάια: Πνηα ζα είλαη πξψηε ζηνλ νδεγφ; Ζ νδφο Αξηζηνηέινπο ή ε νδφο Ακκνρψζηνπ; 

Παηδηά: (ζθέθηνληαη)  … 

Γαζθάια (βνεζά): πσο θαη πξνεγνπκέλσο κε ην έςηινλ θη θαη ην έςηινλ χςηινλ … 

Παηδηά: Ακκνρψζηνπ … ζα είλαη πξψηε. 

Γαζθάια: Γηαηί; Δμεγήζηε κνπ ην, λα ην θαηαιάβνπλ θαη νη άιινη. 

Παηδηά: Γηαηί κεηά ην «Α» έρεη «κ», ελψ ε Αξηζηνηέινπο κεηά ην «Α» έρεη «ξ». Καη ζην 

αιθάβεην ιέκε «κ λ μ ν π ξ». Δίλαη πξψην ην «κ». 

Γαζθάια: Μπξάβν ζνπ! Καηαιάβαηε θαη νη ππφινηπνη γηαηί; Πεγαίλεηε ζηε ζ.101 ηνπ βηβιίνπ 

ζαο, λα δνχκε κία ζειίδα απφ απηφ ηνλ νδεγφ! Γηα λα δνχκε … δελ πεηξάδεη πνπ αθνξά πεξηνρέο 

ηεο Αζήλαο. Δκάο καο ελδηαθέξνπλ νη νδνί θαη ηα νλφκαηά ηνπο.  

       Παξάδεηγκα: νδφο Ράκθνπ    

νδφο Ράλθε 

νδφο Ραπηάξρνπ 

Ση παξαηεξείηε; Δίλαη ζε κία ζεηξά έηζη;    

Παηδί 1: Ναη, κεηά ην Ρα-Ράκθνπ έρεη «κ,» Ράλθα έρεη «λ» θαη Ραπηάξρνπ έρεη «π».  

Γαζθάια: πσο θαη ζην αιθάβεην, παηδηά, «κ λ μ … π». Οη ιέμεηο δειαδή, απηέο έρνπλ κπεη ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά. 
 

Οη αζθήζεηο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ «αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ ιέμεσλ». 

 8.35: Ζ δαζθάια κνηξάδεη απφ κία θσηνηππεκέλε ζειίδα ηνπ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ Κχπξνπ, 

ζε φια ηα παηδηά. Σνλίδεη φηη ηα νλφκαηα ζε έλαλ αιθαβεηηθφ θαηάινγν ηνπνζεηνχληαη ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά. Γίλεη ηνλ θαλφλα: «Σα νλφκαηα κπαίλνπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, γηα λα 

εληνπίδνληαη εχθνια. ηαλ δχν νλφκαηα αξρίδνπλ κε ην ίδην γξάκκα, εκείο ηα μερσξίδνπκε θαη 
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ηα βξίζθνπκε πην εχθνια, απφ ην δεχηεξν ηνπο γξάκκα». Σα παηδηά θάλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ 

βηβιίνπ ηνπο. Ζ δαζθάια εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπο ζην γεγνλφο φηη «φιεο, ζρεδφλ, νη αζθήζεηο 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ ιέμεσλ». 

 8.40-9.05: Σα παηδηά ιχνπλ ηηο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. Ζ δαζθάια ηνπο παξαθνινπζεί, δηέξρεηαη 

απφ ηηο νκάδεο. Σα παηδηά, ηα πεξηζζφηεξα, ηε ξσηνχλ είηε γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ νξζφηεηα 

ηεο απάληεζήο ηνπο είηε γηαηί έρνπλ απνξίεο.     

Γ. πλέληεπμε 6΄ κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): ήκεξα... 

(ΓΟΔ): ήκεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ νγδνληαιέπηνπ καζήκαηνο, είρα σο ζηφρν κνπ λα κάζνπλ ηα 

παηδηά λα βάδνπλ ηηο ιέμεηο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη λα θαηαλννχλ γηαηί ρξεηάδεηαη νη ιέμεηο λα 

κπαίλνπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

(Δ): Απ‟ φ,ηη είδα, ελψ ζηνλ αξρηθφ ζνπ πξνγξακκαηηζκφ, κηιψληαο (ζην ηειέθσλν) ηελ πξνεγνχκελε 

κέξα, είρεο ζθνπφ λα αξρίζεηο απφ έλα άιιν πιηθφ, απφ έλα ρξεζηηθφ πιηθφ, ζην ηέινο επέιεμεο λα 

αξρίζεηο απφ ην βηβιίν «Ζ Γιψζζα κνπ», κε έλα θείκελν ην νπνίν είρε σο ζθνπφ λα θαιχςεη ηνπο  

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Ση ήηαλ εθείλν πνπ ζε έθακε λα αιιάμεηο ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζνπ; 

(ΓΟΔ): Πίζηεπα φηη αλ είραλ κπξνζηά ηνπο ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ζα κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ην ζηφρν ηα παηδηά. 

(Δ): Απηή ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή έρεη θάπνηα ζρέζε κε ην πψο εζχ έλησζεο θαιχηεξα λα θάλεηο ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα; 

(ΓΟΔ): Δπεηδή ήηαλ κάζεκα πνπ ην «θαηείρα», πίζηεπα φηη κπνξνχζα κέζα απ‟ απηφ λα βνεζήζσ 

πεξηζζφηεξν ηα παηδηά. 

(Δ): Έλα πξφβιεκα ην νπνίν είρεο αλαθέξεη ηελ πξνεγνχκελε κέξα ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζην βηβιίν, ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζηεξίδεηαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οπφηε ζα ππήξρε θάπνην πξφβιεκα 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε νλνκάησλ, ειιεληθψλ ηνπνζεζηψλ θηι. Δίδεο πξάγκαηη λα εκθαλίδεηαη 

απηφ ην πξφβιεκα, θαη αλ λαη πψο ην έιπζεο; 

(ΓΟΔ): Πξάγκαηη ηα παηδηά δπζθνιεχηεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ειιεληθψλ νλνκαζηψλ θαη εγψ έθαλα 

παξαιιειηζκφ κε ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα. π.ρ. έιεγε « νδφο Δπηέξπεο» θη εγψ έβαδα... 

(Δ): Απ‟ φ,ηη ζπκνχκαη ηελ «νδφ Αξηζηνηέινπο» ηελ αληηθαηάζηεζεο κε ηελ «νδφ Ακκνρψζηνπ». Πψο 

είδεο ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην θείκελν θαη ζηεο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ «Ζ γιψζζα 

κνπ»; 

(ΓΟΔ): Κνίηαμε... ην θείκελν αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά, αιιά βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ έμηξα 

πιηθφ πνπ ηνπο έδσζα. ζνλ αθνξά ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζηηο αζθήζεηο, ήζειαλ πεξαηηέξσ 

παξαδείγκαηα. 

(Δ): Έρεηο κηιήζεη γηα έμηξα πιηθφ θαη φλησο ζην πξψην νγδνληάιεπην είδακε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

έμηξα πιηθφ κία ζειίδα απφ ηειεθσληθφ θαηάινγν. ε ηη απνζθνπνχζε ε ρξήζε απηνχ ηνπ έμηξα 

πιηθνχ ,φπσο ην είδεο; 

(ΓΟΔ) πγθεθξηκέλα, απφ ηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο δήηεζα λα κνπ βξνπλ 

θάπνην ην φλνκα, ην νλνκαηεπψλπκν θάπνηνπ αλζξψπνπ. Αο πνχκε, απηή ε ζειίδα ήηαλ κε επίζεηα 

αλζξψπσλ πνπ άξρηδαλ φια απφ «Δ» θαη ηνπο άζθεζα ζην δεχηεξν θαη ηξίην γξάκκα. 

(Δ): Πψο είδεο ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζ‟ απηφ ην πιηθφ θαη ηηο νδεγίεο πνπ έδηλεο ζε 

ζρέζε κε απηφ ην πιηθφ; 

(ΓΟΔ): Μπνξψ λα πσ φηη ηα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ αξθεηά ζεηηθά θαη φηη ηνπο άξεζε. 

(Δ): Αλ θάλνπκε κία αληηπαξαβνιή κεηαμχ ηεο αληαπφθξηζεο ησλ παηδηψλ, φπσο θαίλεηαη ζην βηβιίν 

ηνπ ζρνιείνπ «Ζ Γιψζζα κνπ», θαη απέλαληη ζην επηπξφζζεην πιηθφ πνπ έδσζεο... 

(ΓΟΔ): Ήηαλ πεξηζζφηεξε ε αληαπφθξηζή ηνπο απέλαληη ζην επηπξφζζεην πιηθφ. 

(Δ): Πνχ πηζηεχεηο φηη νθείιεηαη απηφ; 

(ΓΟΔ): Ήηαλ πην θνληά ζηνλ θφζκν ηνπο, λα πσ; 

(Δ): ηελ δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα; ηα δηθά ηνπο βηψκαηα; 

(ΓΟΔ): Ναη, λαη. 

Α. πλέληεπμε 7 κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 
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Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Αιθαβεηηθή ζεηξά ιέμεσλ,  

κε βάζε ηα δύν πξώηα 

γξάκκαηα 

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο θάπνηεο ιέμεηο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά 

(όπσο θαη νη πξνεγνύκελνη 

ζηόρνη ) 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεοη 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Υξήζε ιεμηθώλ θαη ηόκσλ 

εγθπθινπαίδεηαο θαη άιισλ 

θεηκέλσλ όπνπ ηα νλόκαηα 

κπαίλνπλ ζε αιθαβεηηθή 

ζεηξά 

 

 

 Έιιεηςε ιεμηθώλ  θαη ηόκσλ 

εγθπθινπαίδεηαο (δελ 

ππάξρνπλ αξθεηά ιεμηθά θαη 

ηόκνη ζηελ ηάμε θαη δελ 

είλαη βέβαην αλ ηα παηδηά ζα 

θέξνπλ από ην ζπίηη, γηα λα 

δηεμαρζεί θαλνληθά ην 

κάζεκα) 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 7 ζηελ Οκάδα Διέγρνπ (27
ε
 Ννεκβξίνπ 2001/3

ε 
θαη 4

ε
 δηδαθηηθέο 

πεξίνδνη, 2 x 40΄) 

 9.25: Ζ δαζθάια δηεπθξηλίδεη ζηα παηδηά φηη φζνη δελ πξφιαβαλ λα ηειεηψζνπλ ηηο αζθήζεηο ηνπ 

βηβιίνπ «ζα ηηο θάλνπλ ζην ζπίηη». Δλλνείηαη, έηζη, πσο θαη πάιη ην κάζεκα δελ αξρίδεη φπσο είρε 

πξνγξακκαηίζηεί, κε ηε ρξήζε θεηκέλσλ άιισλ απφ ηα γλσζηά θείκελα ηνπ βηβιίνπ, πξνθαλψο 

γηαηί θαη πξνεγνπκέλσο δελ άξρηζε κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε αξρηθά απνθαζηζηεί. Αθνινχζσο, ε 

δαζθάια γξάθεη ζηνλ πίλαθα, ηνλ νπνίν ρσξίδεη ζε δχν ζηήιεο, ηα ίδηα νλνκαηεπψλπκα, 

αξρίδνληαο απφ ην επψλπκν. ηε κία ζηήιε γξάθεη ηα νλνκαηεπψλπκα κε ηπραία ζεηξά, ζηελ 

άιιε ζηήιε κε αιθαβεηηθή ζεηξά. (Κάλεη απηφ πνπ είρε ζηελ αξρή αξρή πξνγξακκαηίζεη σο 

εηζαγσγή ζην κάζεκα.) 

 Εεηά απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ, λα ζρνιηάζνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

απηή κε ην κάζεκα ηνπ βηβιίνπ («Οδφο Δπηέξπεο 13»). Σα παηδηά παξαηεξνχλ θαη αλαθέξνπλ, κε 

ζρεηηθή επθνιία, φηη ηα νλφκαηα ζηε κία ζηήιε ηα νλφκαηα είλαη γξακκέλα κε αιθαβεηηθή ζεηξά 

(«φπσο θαη ζην θείκελν ηνπ βηβιίνπ»). 
 

Γαζθάια: Γηαηί ρξεηάδεηαη λα γξάθνληαη θάπνηεο ιέμεηο (φπσο ηα νλφκαηα) ζε αιθαβεηηθή ζεηξά; 

Παηδηά: Γηα λα είλαη ην έλα θάησ απφ ην άιιν. 

Γαζθάια: Ναη  … 

Παηδηά: Γηα λα κπαίλνπλ ζηε ζεηξά. 

Γαζθάια: Ναη … 

Παηδηά: Γηα λα ηα βξίζθνπκε πην εχθνια!  
 

Ζ νινθιεξσκέλε απάληεζε δίλεηαη κε ηελ έληνλε θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο. 

 9.45: Σν κάζεκα ζπλερίδεηαη:  
 

Γαζθάια: Κνηηάμηε, ηψξα, εδψ (θξαηά έλα ιεμηθφ θαη ην δείρλεη). Φαληαζηήθαηε λα ςάρλσ ζ‟ 

φιεο απηέο ηηο ζειίδεο γηα λα βξσ ηε ιέμε, αο πνχκε … «ρεηκσληάηηθνο» … Γη‟ απηφ, ηη γίλεηαη, 

πψο είλαη γξακκέλν έλα ιεμηθφ; 

Παηδηά (νκαδηθά): Μπαίλνπλ νη ιέμεηο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά.  

Γαζθάια: Καη … 

Παηδηά (νκαδηθά): … θαη ηηο βξίζθνπκε εχθνια. 

Γαζθάια: Φέξαηε… έθεξε θάπνηνο απφ ζαο ιεμηθφ; (κφλν έλαο). Αθνχ δε θέξαηε … αθνχζηε ηη 

ζα θάλνπκε. Βνεζήζηε κε λα βξσ ηε ιέμε «ρεηκσληάηηθνο» πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο. Θα πάσ 

πξψηα … 

Παηδηά (νκαδηθά): ην «ρ» (ζην γξάκκα ρ). 

Γαζθάια: Καη κεηά … ρεη– … Πψο γξάθεηαη ην «ρεηκσληάηηθνο»; 

Παηδί 1: Με «ε». 

Γαζθάια: ρη. 

Παηδί 2: Με «η». 

Γαζθάια: Οχηε. Πξνζέμηε … ζπκεζείηε … φπσο «ρεηκψλαο» (ην δείρλεη ζην ζέινηεμ). 

Παηδηά (νκαδηθά): Με «εη». 
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Γαζθάια: Με «εη», ινηπφλ. Θα πάσ ζην έςηινλ γηψηα … Να ην! Σν βξήθα! (ην επηδεηθλχεη ζηα 

παηδηά). Καηαιάβαηε πψο ρξεζηκνπνηείηε έλα ιεμηθφ; Γνθηκάζηε, φζνη έρεηε ιεμηθφ ζην ζπίηη, λα 

βξείηε ηε ιέμε «Πνζεηδψλαο». Θέιεηε… εληάμεη; Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

εγθπθινπαίδεηα. Φάμηε, φζνη έρεηε εγθπθινπαίδεηα ζην ζπίηη, λα βξείηε πάιη θάηη πνπ ζέιεηε. 

Δίλαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ζα ην βξείηε. 
 

 10.05-10.45: Λέεη ζηα παηδηά: «Σψξα… μέξεηε φηη ζηελ ηάμε καο ππάξρεη ην παξνπζηνιφγην. 

Δθεί φπνπ ζεκεηψλσ ηηο παξνπζίεο θαη ηηο απνπζίεο ζαο. Δδψ, ινηπφλ (δείρλεη ην 

παξνπζηνιφγην), ηα νλφκαηά ζαο γξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Θα δνθηκάζεηε ηψξα λα 

θάλεηε θη εζείο έλα ζχληνκν παξνπζηνιφγην κε ηα νλφκαηα πνπ ζα ζαο γξάςσ ζηνλ πίλαθα». 

Γξάθεη ηα νλφκαηα ησλ θνξηηζηψλ ηεο ηάμεο θαη θαιεί ηα παηδηά λα ηα βάινπλ ζε αιθαβεηηθή 

ζεηξά ζην ηεηξάδηφ ηνπο.  Καη ζπλερίδεη: «πνηνο ηειεηψλεη ζην ηεηξάδηφ ηνπ θαη πάιη, ζα βάιεη 

ζε αιθαβεηηθή ζεηξά απηά ηα νλφκαηα (ελψ ηα γξάθεη ζην δεχηεξν πίλαθα). Σα αλαγλσξίδεηε; 
 

Παηδηά (oκαδηθά): Ναη, είλαη ηα νλφκαηα ησλ δαζθάισλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Γαζθάια: Δδψ ηα έρσ γξάςεη αξρίδνληαο απφ ην Γηεπζπληή, πεγαίλνληαο ζηε Βνεζφ Γηεπζχληξηα 

θαη χζηεξα άξρηζα απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ θάλνπλ κάζεκα ζηελ έθηε ηάμε θαη θαηέιεμα ζηε 

δαζθάια ηεο πξψηεο ηάμεο. Μπνξείηε λα αξρίζεηε!  
 

Σα παηδηά εξγάδνληαη. Ζ δαζθάια πεξηθέξεηαη ζηηο νκάδεο, βνεζά, ιχεη απνξίεο. πνην παηδί 

ηειεηψλεη, πεγαίλεη μαλά ζηηο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ «Ζ Γιψζζα κνπ», γξάθεη ηελ νξζνγξαθία ηνπ 

(πνπ θαλνληθά ζα έγξαθε ζην ζπίηη θαη δηαβάδεη  «γηα λα κάζεη θαιά ηελ αλάγλσζή ηνπ»). 

Γ. πλέληεπμε 7΄ κε Γαζθάια Οκάδαο Διέγρνπ, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(ΓΟΔ): ην δεχηεξν νγδνληάιεπην είρα ζθνπφ λα βάισ θάπνηεο εκπεδσηηθέο αζθήζεηο, δηαθνξεηηθέο 

απ‟ απηέο ηνπ βηβιίνπ «Ζ Γιψζζα κνπ». Αξρηθά έθακα επίδεημε (γχξσ) πψο βξίζθνπκε κία ιέμε απφ 

έλα ιεμηθφ, ζπγθεθξηκέλα ηε ιέμε «ρεηκσληάηηθνο», ηνπο έδεημα πψο λα βξνπλ απηή ηε ιέμε, δειαδή 

«πξψηα πάσ ζηε ζειίδα πνπ ην πξψην γξάκκα ησλ ιέμεσλ είλαη «Υρ», κεηά ζα ζθεθηψ πσο γξάθεηαη 

ην /i/, κε έςηινλ γηψηα, κε γηψηα... Δπίζεο ηνπο έδεημα ην Παξνπζηνιφγην ηεο ηάμεο, θαηαιάβακε φηη 

είλαη γξακκέλα ηα νλφκαηα (ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ παηδηψλ) ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ζηε ζπλέρεηα 

έγξαςα ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ θνξηηζηψλ ηεο ηάμεο, φρη ζηε ζσζηή ζεηξά θαη δήηεζα απφ απηνχο λα 

ηα βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά. Καη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηηο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. 

(Δ): Ο ιφγνο πνπ ήζειεο ζπλνδεπηηθέο αζθήζεηο, αζθήζεηο πνπ λα μεθεχγνπλ απφ ην βηβιίν «Ζ 

Γιψζζα κνπ», πνηνο ήηαλ; Τπήξραλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη; 

(ΓΟΔ):  Ήζεια λα είλαη πην θνληά ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. 

(Δ) ε πνην βαζκν είδεο λα αληαπνθξίλνληαη ζ‟ απηέο ηηο αζθήζεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην βηβιίν ηεο 

γιψζζαο; 

(ΓΟΔ): Σνπο άξεζε. 

(Δ): ζνλ αθνξά ηεο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ «Ζ Γιψζζα κνπ» θαη ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο, κεηά απφ 

ην κάζεκα φπσο έγηλε;  

(ΓΟΔ): Γε δπζθνιεχηεθαλ κεηά. 

(Δ): Έρεηο πεη φηη έθακεο επίδεημε πψο λα βξίζθνπλ κία ιέμε απφ έλα ιεμηθφ. Ο ιφγνο πνπ έθακεο 

επίδεημε εζχ θαη δελ έγηλε εθαξκνγή απ‟ φια ηα παηδηά ή αθφκα απ‟ νκάδεο παηδηψλ πνηνο ήηαλ; 

(ΓΟΔ): Πνηνο ήηαλ ν ιφγνο; Έλα ιεμηθφ είρακε ζηελ ηάμε θαη δελ κπνξνχζακε λα... 

(Δ): Λφγσ έιιεηςεο κέζνπ, δειαδή. ε θάπνηα θάζε ζε είδα λα ηνπο πξνβιεκαηίδεηο κε πνηα 

αξηζκεηηθή ζεηξά ζα κπνξνχζε λα κπνπλ (ζε θαηάινγν) ηα νλφκαηα ησλ δαζθάισλ ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα δελ είδα λα γίλεηαη εθαξκνγή ζηηο αζθήζεηο, απιψο ιέρζεθε πξνθνξηθά. Τπήξρε 

θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο; 

(ΓΟΔ): Βαζηθά ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ. Έγηλε φκσο ε αλαθνξά... 

Α. πλέληεπμε 1 κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Μπνξεί ην ζέκα γηα 
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Γεληθνί ζηόρνη
 

 Δπεμεξγαζία πξόηππνπ 

δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

(πνηθίισλ θεηκέλσλ), 

εζηίαζε ζηε γξακκαηηθή θαη 

ηε «γιώζζα» ησλ θεηκέλσλ 

απηώλ, θαζώο θαη  ζηηο  

δηάθνξεο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο εληόο ησλ 

νπνίσλ παξάγεηαη έθαζην 

θείκελν 

 Παξαγσγή θεηκέλνπ/σλ, κε 

βάζε ηε γξακκαηηθή ησλ 

«πξνηύπσλ» πνπ ηπγράλνπλ 

επεμεξγαζίαο 

 Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ 

κνξθώλ ηνπ παξαγόκελνπ 

ιόγνπ, ζύκθσλα κε ηα 

θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θαη ηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο  

 πζηεκαηνπνίεζε ηεο 

γλώζεο πνπ απνξξέεη από 

ηελ επεμεξγαζία θάζε 

κνξθήο θεηκέλνπ, ζε 

γισζζηθό θαη 

επηθνηλσληαθό-θεηκεληθό  

επίπεδν 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Ζ ρξήζε ηεο απνζηξόθνπ 

θαη ν ιεηηνπξγηθόο ηεο 

ξόινο ζην ιόγν 

 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Απνδόκεζε θαη αλα-δόκεζε 

πνηθίισλ πξόηππσλ 

θεηκέλσλ, κε έκθαζε ζηα 

θεηκεληθά θαη γξακκαηηθά 

ηνπο ζηνηρεία 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 ύλδεζε καζήκαηνο  κε 

πξνεγνύκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

(ζπγθεθξηκέλα, 

εηεξναμηνιόγεζε θαη 

ζπιινγηθή αμηνιόγεζε 

δηαθεκηζηηθνύ θπιιαδίνπ , 

πνπ ηα παηδηά εηνίκαζαλ (κε 

ηε ρξήζε δηαθαλνζθνπίνπ 

θαη κε έκθαζε θαη ζηε 

δύλακε ηεο εηθόλαο), θαζώο 

επίζεο απηναμηνιόγεζε 

 πδήηεζε, ζε θπζηθέο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, (κε 

ζέκα ηελ επηθείκελε ζρνιηθή 

εθδξνκή) 

 Ζρνγξάθεζε ζπδήηεζεο θαη 

αθξόαζή ηεο 

 Μεηαθνξά πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ ζε γξαπηό 

 Απνδόκεζε θεηκέλνπ (ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ζηνηρεία 

πξνθνξηθόηεηαο) 

 Δπηζήκαλζε απνζηξόθνπ 

θαη αλαθάιπςε ηξόπνπ 

«ζπκβνιηζκνύ» ηεο ζην 

γξαπηό ιόγν (θπξίσο, ζηνλ 

πνηεηηθό ιόγν) 

 Παξαγσγή πνηεηηθνύ ιόγνπ 

ζπδήηεζε λα κελ 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηώλ θαη λα είλαη 

ηειηθά κεησκέλε ε 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Θα είλαη δύζθνινο ν 

εληνπηζκόο ησλ 

«πεξηπηώζεσλ», όπνπ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

απόζηξνθνο, ζην γξαπηό 

ιόγν. 

 Αξθεηά παηδηά αλακέλεηαη 

λα ηνπνζεηήζνπλ 

ιαλζαζκέλα ηελ απόζηξνθν 

(όρη ζηε ζσζηή ζέζε).  

 

 

 

                                                 

Οη «Γεληθνί ηφρνη» [«επεμεξγαζία πξόηππνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (πνηθίισλ θεηκέλσλ)», «εζηίαζε ζηε γξακκαηηθή θαη ηε „γιώζζα‟ ησλ 
θεηκέλσλ απηώλ, θαζώο θαη ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο εληόο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη έθαζην θείκελν», «παξαγσγή 

θεηκέλνπ/σλ, κε βάζε ηε γιώζζα/γξακκαηηθή ησλ «πξνηύπσλ» πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο», «αμηνιόγεζε, δηαθόξσλ κνξθώλ, ηνπ 
παξαγόκελνπ ιόγνπ, ζύκθσλα κε ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο», «ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο 

γλώζεο πνπ απνξξέεη από ηελ επεμεξγαζία θάζε θεηκέλνπ, ζε γισζζηθό θαη επηθνηλσληαθό-θεηκεληθό επίπεδν»] είλαη, ηαπηφρξνλα, θαη 

νη επαλαιακβαλφκελνη ,γηα θάζε κάζεκα, ζηφρνη πνπ ε δαζθάια ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο έζεηε εμαξρήο ζε έθαζηε ζπλέληεπμε πξηλ 
απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Οη γεληθνί, θαη επαλαιακβαλφκελνη, απηνί ζηφρνη ζεσξήζεθε ιεηηνπξγηθφ λα κε γξάθνληαη 

αλαιπηηθά θάζε θνξά ζηε ζηήιε «Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο;» θαη πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη  επηδηψρζεθαλ 

ζηε δηάξθεηα θάζε καζήκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζχλνιν γεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ («απνδόκεζε θαη αλα-δόκεζε πνηθίισλ 
πξόηππσλ θεηκέλσλ, κε έκθαζε ζηα θεηκεληθά θαη γξακκαηηθά ηνπ ζηνηρεία»), ην  νπνίν θαη ηνπνζεηείηαη επηθεθαιήο ζηε ζηήιε «Πνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ πξν-νξγαλσζεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπο;». 
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(έθδνζε «παηδηθήο 

αλζνινγίαο») 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 1 ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (9
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

 7.45: Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ πέληε. Αληαιιάζζνπλ, αλά δχν, ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα 

(αλαθνξηθά κε ην αλέβαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο) πνπ παξήγαγαλ ηελ πξνεγνχκελε. 

Αθνινπζεί αηνκηθή ζησπεξή αλάγλσζε, εθ κέξνπο ηνπο, κε ζθνπφ λα ζρνιηαζηεί ην απνηέιεζκα 

ηεο γξαπηήο απηήο παξαγσγήο ηνπο, ζην πιαίζην εηεξναμηνιφγεζεο θαη ζπιινγηθήο αμηνιφγεζεο. 

Δηζεγνχληαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο. Ζ δαζθάια ζπληνλίδεη, επηδηψθεη λα  

ηεζνχλ «μεθάζαξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο», ηα παηδηά αληαπνθξίλνληαη άκεζα. Φαίλνληαη 

εμνηθεησκέλα κε απηφ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, αθνχ ζπκβνπιεχνληαη θαη «παιηέο ιίζηεο ειέγρνπ» 

θεηκέλσλ πνπ έρνπλ ήδε έρνπλ ήδε γξάςεη θαη, απφ φ, ηη δειψλνπλ, «έρνπλ μαλαγξάςεη γηα λα 

γίλνπλ αθφκα θαιχηεξα». Κάπνηα παηδηά «θέξλνπλ ζην πξνζθήλην» θαη «νδεγνχο γηα ηε 

γιψζζα» πνπ «βνεζνχλ ζηε ζπγγξαθή πεηπρεκέλσλ θεηκέλσλ». 

 7.50: Γηαηππψλνληαη ζρφιηα, γχξσ απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ αλ ην θείκελν πνπ αμηνινγείηαη 

«είλαη πεηπρεκέλν ή φρη θαη γηαηί;». Μεξηθά απφ ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

– Τπάξρεη επαλάιεςε ίδησλ ιέμεσλ. 

– Γελ πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. 

– Δίλαη εθηφο ζέκαηνο, γηαηί αληί λα αλαθεξζεί ζηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ αλαθέξζεθε ζην 

γεγνλφο (αλέβαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο).  

– Υξεζηκνπνηνχληαη «δπλαηέο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, (άξα) ε δηαθήκηζε είλαη θαη απηή 

δπλαηή. 

Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Ζ δαζθάια πξνηξέπεη ηα παηδηά: «Γέζηε μαλά ηηο νδεγίεο πνπ 

δφζεθαλ θαη κεξηθά απφ ηα δηθά ζαο  ζρφιηα, φπσο: „ππάξρνπλ παξάγξαθνη νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη‟, „ην θείκελν είλαη γξακκέλν ζε ζπλερή ιφγν, κε θαιά γξάκκαηα, ρσξίο 

κνπληδνχξεο‟». Ζ δαζθάια «θαζνδεγείηαη» απφ ηα παηδηά θαη ξσηά: «Ση ζα ζπλέβαηλε, αλ 

παίξλαηε ζηα ρέξηα ζαο κία κνπληδνπξσκέλε δηαθήκηζε;». Απαληήζεηο παηδηψλ: «Γε ζα κε 

πξνθαινχζε λα ηε δηαβάζσ», «Θα ηε ζεσξνχζα άρξεζηε» θ.ν.θ. Πξνρσξνχλ ζε απηναμηνιφγεζε. 

 8.05: Ζ δαζθάια εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηελ επφκελε (λέα) δξαζηεξηφηεηα. 

Οξγαλψλεηαη ζπδήηεζε κε ζέκα «Ζ εθδξνκή καο (πνπ αλαβιήζεθε θαη ηειηθά ζα γίλεη...».            

Ζ δαζθάια αμηνπνηεί ηελ ερνγξαθεκέλε αλαθνίλσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξσηλή 

ζπγθέληξσζε γηα ην ζέκα απηφ (ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο εθδξνκήο) θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηεί ηνλ πίλαθα. Καηαγξάθεη  άμνλεο γηα 

ζπδήηεζε, φπσο: «πφηε», «γηαηί», «ηη έλησζα» … : 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 8.15: Ζ δαζθάια δεηά ηε «βνήζεηα» ησλ παηδηψλ, ξσηψληαο ηα: «Πψο ζα νξγαλψζνπκε κία 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα;». Οκφθσλα ηα παηδηά απαληνχλ «ζε νκάδεο» Γίλνληαη 

νκάδεο, παξά ηε ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ (κε ηα ίδηα ηα παηδηά λα κεηαθηλνχλ αλάινγα ηηο θαξέθιεο 

ηνπο). «Γνπιεχεη», φλησο, ε νκάδα. Γίλεηαη «θπιιάδην ηδενζχειιαο», κε ηα ζεκεία πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα. Σα παηδηά «θαζνδεγνχλ» ηε δαζθάια, φπσο: «Κπξία, έρσ θη άιια 

ζεκεία λα πξνζζέζσ ζην ζρήκα ηεο ηδενζχειιαο». Γαζθάια θαη παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ην ζρήκα 

κε φζεο άιιεο ηδέεο γίλνληαη απνδεθηέο, ζην θπιιάδην πνπ ηνπο δφζεθε, κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιχλνπλ πεξηζζφηεξν ηε κεηαμχ ηνπο επηθείκελε ζπδήηεζε. 

 8.30: Ζ δαζθάια δηαπηζηψλεη φηη 2 απφ ηηο 4 νκάδεο δπζθνιεχνληαη λα αξρίζνπλ ηε ζπδήηεζε. 

Αθνινχζσο, ζέηεη γηα φινπο, κε ζαθήλεηα, δχν δηαθνξεηηθέο, γηα ζθνπνχο ζπδήηεζεο, πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο: 

Πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 1 

Ζ εθδξνκή καο αλαβιήζεθε … 

 
Ζ εθδξνκή καο ζα γίλεη … 
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 Υξφλνο: Πεξαζκέλε Σξίηε, ηέινο ηεο εκέξαο 

 Υψξνο: Σάμε 

 «πλζήθε»: Ζ δαζθάια αλαθνηλψλεη φηη ν δηεπζπληήο απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο απξηαλήο 

εθδξνκήο (αθνχγνληαη ςίζπξνη, κνπξκνπξεηά, δηακαξηπξίεο...). 

Πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 2 

 Υξφλνο: Πέκπηε, ρζεο ην  πξσί 

 Υψξνο: Πξσηλή ζπγθέληξσζε 

 «πλζήθε»: Ο δηεπζπληήο αλαθνηλψλεη φηη ε εθδξνκή πνπ αλαβιήζεθε ζα γίλεη ηε Γεπηέξα 

πνπ καο έξρεηαη, αθνχγνληαη ρεηξνθξνηήκαηα. Φίζπξνη αθνχγνληαη φηαλ ν δηεπζπληήο ιέεη 

«ππφ ηνλ φξν φηη ν θαηξφο ζα είλαη θαιφο...». 

Οη νκάδεο ζπλ-εξγάδνληαη.. Ζ δαζθάια, πεξηθεξφκελε ζηηο νκάδεο, ππελζπκίδεη ζηα παηδηά φηη  

«κία ζπδήηεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε ζέζεηο θαη επηρεηξήκαηα, είηε κέζσ εξσηήζεσλ- 

απαληήζεσλ». Δπίζεο, ηα ππνθηλεί λα εξγαζηνχλ  πξψηα κε βάζε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 1 

θαη κεηά κε βάζε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε  2. Βνεζά εηδηθά ηα παηδηά ηεο νκάδαο πνπ 

«κπέξδεςαλ» ηε κία κε ηελ άιιε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. 

 8.35: Μία απφ ηηο νκάδεο ζπδεηά εληφο πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη ε ζπδήηεζε ερνγξαθείηαη. 

 8.40: Ζ δαζθάια παξαηεξεί φηη ε ζπδήηεζε δελ είλαη ηφζν θπζηθή φζν ζα έπξεπε, γηαηί ηα κέιε 

ηεο νκάδαο πξνζπαζνχλ λα απνκλεκνλεχζνπλ ηη είπαλ πξνεγνπκέλσο κεηαμχ ηνπο. Καιεί έλαλ 

εθπξφζσπν απφ θάζε νκάδα, «γηα κία πξαγκαηηθή ζπδήηεζε», ε νπνία απηή ηε θνξά είλαη πην 

θπζηθή, φπσο ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο.  

 Ρσηά, ε δαζθάια, ηη είλαη απηφ πνπ έθαλε ηε δεχηεξε ζπδήηεζε «πην δσληαλή θη αιεζηλή».         

(«Σν γεγνλφο φηη δελ πξνεγήζεθε πξφβα, δελ ήηαλ ζηεκέλε!») 

 8.50: Σα παηδηά αθνχλ ηηο ερνγξαθεκέλεο ζπδεηήζεηο. Πξνζέρνπλ, απνδνκψληαο ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν,  αλ «ζηε ξνή ηνπ θπζηθνχ ιφγνπ «έθπγε» (απαιείθζεθε) θάπνην θσλήελ».  

 8.55: Δληνπίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο: 

– Θα πάκε απ‟ ην πξσί. 

– Θα θχγνπκε λσξίο απ‟ ην ζρνιείν. 

– Θα κ‟ αξέζεη εθεί … 

– Θα ‟ζεια λα κελ αλαβαιιφηαλ ε εθδξνκή! 

Σα παηδηά  πξνζπαζνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα. Καηαιήγνπλ ζην εμήο: «Σελ ψξα 

πνπ κηινχζακε, θάπνηεο θνξέο „έθεπγε‟ απφ κεξηθέο ιέμεηο ην θσλήελ». Ζ δαζθάια ξσηά: «Απηφ 

πνχ, ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ή ζην γξαπηφ;». Σα παηδηά δηαηππψλνπλ ην ζπκπέξαζκά ηνπο, 

δνπιεχνληαο ζηηο νκάδεο ηνπο θαη δείρλνπλ λα θαηαλννχλ πσο «απηφ πνπ αθνχγεηαη φηη „έθπγε‟, 

δελ ην γξάθνπκε, βάδνπκε ζηε ζέζε ηνπ ηελ απφζηξνθν». Γίλνληαη νδεγίεο γηα ηε γξαπηή 

εξγαζία «απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζην γξαπηφ». Θέηνπλ ηα θξηηήξηα ηα ίδηα, ηη πξέπεη λα 

πξνζέμνπλ, θαηά ηε κεηαθνξά απηή, φπσο: 

– «Γείρλσ φηη ππάξρεη δηάινγνο, ρξεζηκνπνηψ ηελ παχια, πξφθεηηαη γηα ζπδήηεζε θαη φρη 

ζπλερή ιφγν.»    

– «Υξεζηκνπνηψ ζσζηά ηα ζεκεία ηεο ζηίμεσο: παχια, εξσηεκαηηθφ, ηειεία.» 

– «Πξνζέρσ εηδηθά ηελ απφζηξνθν: Αλ, κεηαθέξνληαο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζε γξαπηφ, 

απαιείςσ θάπνην θσλήελ λα πξνζέμσ πνχ ζα βάισ ηελ απφζηξνθν.» 

– Γίλσ ζεκαζία ζηε γξαθή θαη ηελ νξζνγξαθία κνπ.» 

 9.00-9.05: Σα παηδηά παξάγνπλ γξαπηφ ιφγν, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ καδί κε ηε 

δαζθάια ηνπο έρνπλ ζέζεη (βι. ηηο δχν πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο). 

Γ. πλέληεπμε 1΄ κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ):Λίγα γεληθά ιφγηα ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ (ηεο δξαζηεξηφηεηαο) ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο. 

(ΓΠΟ): θνπφο ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο ήηαλ ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο απνζηξφθνπ κέζα απφ ηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. 

(Δ): Μία βαζηθή δξαζηεξηφηεηα είρε πξνγξακκαηηζηεί... 

(ΓΠΟ):  Ναη, ε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία επηδίσμα απηφ ην ζηφρν ήηαλ κία ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ 

εθδξνκή πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ πεξαζκέλε Σεηάξηε, αλαβιήζεθε θαη ζα γίλεη (ηειηθά) ηε 

Γεπηέξα. (Κηλήζεθα γχξσ απφ δχν άμνλεο...) 
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(Δ): ηε ζπλέληεπμή καο ηελ πξψηε είρεο πεη φηη ζε πξνβιεκάηηδε κε πνην ηξφπν ζα πξνθαιέζεηο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη κε πνην ηξφπν, επίζεο, ζα ζηεξίμεηο ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα παξαγάγνπλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Πνηα ιχζε βξήθεο ηειηθά ζην πξφβιεκα ηνχην; 

(ΓΠΟ): Απηή πνπ είπα πξνεγνπκέλσο. 

(Δ): Γχν άμνλεο... 

(ΓΠΟ): Κηλεζήθακε ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο: εθδξνκή πνπ αλαβιήζεθε, ν δεχηεξνο άμνλαο: 

ε εθδξνκή πνπ ζα γίλεη θαη βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ κία «δηπιή φςεσο» ηδενζχειια πνπ άξρηζε κε 

αθνξκή απηνχο ηνπο δχν άμνλεο.  

(Δ): Παξαηήξεζεο κήπσο ζηελ πνξεία απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηδενζχειια, 

νη καζεηέο ζε θάπνηα θάζε λα ζε θαζνδεγνχζαλ νη ίδηνη ζε θάηη πνπ εζχ δελ είρεο πξνβιέςεη ή δελ 

είρεο εληάμεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζνπ; 

(ΓΠΟ): Ναη. Δίραλ πεη ηδέεο πνπ εγψ δελ είρα θαζφινπ ζθεθηεί θαη ζηελ πνξεία ηνπο δφζεθε ην 

θπιιάδην κε ηνπο δχν άμνλεο θαη ζηεο ηδέεο πνπ είραλ (θάπνηεο ηδέεο ήηαλ θαηαγξακκέλεο), νη ίδηνη 

επηδίσμαλ λα βάινπλ θαη λέεο (ηδέεο). 

(Δ): ηαλ ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο νκάδεο ε δξαζηεξηφηεηα ηνχηε, ηα παηδηά κε βάζε ην φιν 

πεξηερφκελν ηεο ηδενζχειιαο, νδεγήζεθαλ ζηελ πξναγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Έλησζεο λα θπιά ε 

δξαζηεξηφηεηα φλησο ρσξίο πξνβιήκαηα;    

(ΓΠΟ): ηελ αξρή «θφκπιαξαλ», θάπνπ «θφκπιαξαλ» ζην λα αξρίζνπλ ηε ζπδήηεζε. Δπελέβεθα θαη 

ηνπο είπα λα θηλεζνχλ κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ είραλ... είρακε ήδε ζηνλ πίλαθα... Γηαηί αλαβιήζεθε ε 

εθδξνκή; Καη κεηά ε αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζηε ζπγθέληξσζε φηη ε εθδξνκή, επηηέινπο, ζα γίλεη ηε 

Γεπηέξα (θαη ερνγξαθήζεθε)... 

(Δ): Φηάλνληαο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εξγαζίαο  ηνπο ζε νκάδεο, πνηα ηα ζρφιηα 

ζνπ... 

(ΓΠΟ): Δδνχιεςαλ αξθεηά θαιά ζηηο νκάδεο φπσο γχξηδα, άθνπα, έβιεπα θαη παξαθνινπζνχζα. Ζ 

νκάδα πνπ αλέιαβε λα παξνπζηάζεη ηελ ζπδήηεζε είπε αξθεηά, είρε πάξεη αξθεηά θαιά ζηνηρεία, 

θάπνπ φκσο ήηαλ αθχζηθε; Πψο λα ην πσ. 

(Δ): Ίζσο ιφγσ ηνπ φηη έγηλε «ζσζηή» ε φιε ε πξνζπάζεηα. 

(ΓΠΟ): Δπηδίσμα κεηά λα βάισ έλα παηδί απφ θάζε νκάδα, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πην θπζηθά ε 

ζπδήηεζε, πξάγκα ην νπνίν επέηπρε ζε κεγάιν βαζκφ, λνκίδσ. 

(Δ): Ήηαλ πην απζφξκεηνη. ηαλ νη καζεηέο άθνπζαλ ερνγξαθεκέλν πιένλ ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπδήηεζεο είηε ηεο νκάδαο ηεο πξψηεο είηε ηεο έθηεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε ζπλέρεηα έγηλε, 

πηζηεχεηο, αληηιεπηή ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο απνζηξφθνπ θαη ζε πνην βαζκφ; 

(ΓΠΟ): Δ… ζε ηξεηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο (πξνρσξψληαο ζε απνδφκεζε) είραλ εληνπίζεη ηε ρξήζε 

ηεο απνζηξφθνπ. Δληνπίζηεθε κε αξθεηή επθνιία, εμήγεζα γηαηί, πψο κπαίλεη απφζηξνθνο, πψο ζα 

θαλεί ζην γξαπηφ ηνπο ιφγν, πξάγκα ην νπνίν, κεηά πνπ άξρηζε ε γξαπηή εξγαζία (ε αλαδφκεζε ελφο 

θεηκέλνπ  πνπ έκνηαδε κε θπζηθή ζπδήηεζε γηα έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, απφςεσλ θηι), φλησο ην 

είδακε (λα ζπκβαίλεη) ζηελ πξάμε. 

Α. πλέληεπμε 2 κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Ζ ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο 

παύιαο θαη ηνπ ελσηηθνύ 

ζην γξαπηό ιόγν θαη ε 

κεηαμύ ηνπο δηάθξηζε 

 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Δπηζήκαλζε παύιαο θαη 

ελσηηθνύ ζε ινγνηερληθό 

απόζπαζκα από ην βηβιίν 

«Φηιελάδα θνπληνπθηά 

κνπ» (Α. Βαξειιά)  

 πδήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία 

θάζε ζεκείνπ ζηίμεο, ε 

νπνία γίλεηαη ακεζόηεξα 

αληηιεπηή, αλ αθαηξεζεί από 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Πηζαλέο δπζθνιίεο κπνξεί 

λα παξνπζηαζηνύλ 

αλαθνξηθά κε  ηε δηάθξηζε 

παύιαο θαη ελσηηθνύ, όρη 

ηόζν αλαθνξηθά κε  ηε 

ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία όζν 

ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν 

ζπκβνιηζκνύ ηνπο (ε παύια 

πνπ «κπαίλεη όηαλ ππάξρεη 

δηάινγνο» είλαη πην εύθνια 

δηαθξηηή από ην ελσηηθό 

«πνπ ελώλεη δύν ιέμεηο»)  

 Ο «όγθνο» ηνπ πιηθνύ 

(θεηκέλσλ, πνπ ζα δνζεί ζηα 
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ην θείκελν (ην νπνίν, κε 

απηό ηνλ ηξόπν, 

απνδνκείηαη) 

 πδήηεζε, όπσο παξαπάλσ, 

κέζσ αμηνπνίεζεο 

(απνδόκεζεο) απζεληηθνύ 

πιηθνύ από δηάθνξεο πεγέο, 

π.ρ. εθεκεξίδεο, όπνπ θαηά 

ηε κνξθνπνίεζε ησλ 

θεηκέλσλ ζε ζηήιεο 

ρξεζηκνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ην ελσηηθό 

(γηα ζθνπνύο ζπιιαβηζκνύ) 

ή/θαη ζπλεληεύμεσλ, όπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε παύια 

[επίζεο, κέζσ αμηνπνίεζεο 

(απνδόκεζεο) απζεληηθνύ 

πιηθνύ, όπσο είλαη ηα 

πξνζθιεηήξηα γάκνπ, νη 

αλαθνηλώζεηο («θνηλσληθνύ 

πεξηερνκέλνπ) θηι.] 

παηδηά γηα επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ δηδαζθαιίαο, ίζσο 

ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά 

σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπο (αθνύ ην 

κάζεκα ζρεηίδεηαη κε 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ιόγνπ θαη δελ ππάξρνπλ 

πνιιά πεξηζώξηα 

δεκηνπξγηθόηεηαο). 

 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 2 ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (14
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

 8.45-8.55: (Σν κάζεκα αξρίδεη κε δεθάιεπηε θαζπζηέξεζε, ιφγσ θνηλήο ζρνιηθήο πξσηλήο 

ζπγθέληξσζεο. Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο παξακέλεη ε ίδηα, ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ 

πέληε.) Σα ππεχζπλα παηδηά δίλνπλ ηα Γειηία Δξγαζίαο 1α, 1β, 2, 3. Έλαο καζεηήο (Υξίζηνο) 

αγσληά γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηεηηθνχ δηαγσληζκνχ «Παηδηθά Φηεξνπγίζκαηα» θαη πνηα 

πνηήκαηα ζα εθδνζνχλ ζε πνηεηηθή αλζνινγία [ηα πνηήκαηα είλαη πξντφλ ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο 

10, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο απνζηξφθνπ ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν (βι. θαη ζεκεηψζεηο γχξσ 

απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 1)]. Ζ δαζθάια ηνπ εμεγεί φηη δελ πξέπεη λα αγσληά (θαη πσο 

«απφ ηε ζηηγκή πνπ, αθνινπζψληαο ην ζρεηηθφ «νδεγφ γηα ηε γιψζζα», μαλάγξαςαλ, κε ηε 

βνήζεηα ηεο „ιίζηαο ειέγρνπ‟ ηα πνηήκαηά ηνπο, «φινη ζα πξέπεη  λα είλαη ληθεηέο»). 

 Ζ δαζθάια δίλεη ζαθείο νδεγίεο, γηα ην Γειηίν Δξγαζίαο 1α. Ρσηά: «Σν πεξηερφκελν ηνπ Γειηίνπ 

Δξγαζίαο πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο πνχ εληάζζεηαη, πνχ αλήθεη;». (ην βηβιίν ηεο Αγγειηθήο 

Βαξειιά «Φηιελάδα θνπληνπθηά κνπ»). (Υαξίθιεηα, Υξπζηάιια: «Σν έρσ απηφ ην „παξακχζη‟».) 

Σα ίδηα ηα παηδηά ζηξέθνπλ ηε ζπδήηεζε πξνο ηηο έλλνηεο «κχζνο» θαη «παξακχζη». H δαζθάια 

αμηνπνηεί ην «άλνηγκα» απηφ, ζε ζρέζε κε ηα θεηκεληθά θαη γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν: 

– Γηα ζπκίζηε κνπ ζηνηρεία ηνπ κχζνπ, σο είδνπο θεηκέλνπ. Σν ζπδεηήζακε ζε πξνεγνχκελα 

καζήκαηά καο, θέηνο...  

– Ο κχζνο έρεη σο αξρή ην «Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ …», «επράξηζην, ζπλήζσο, ηέινο», «αλ 

είλαη έκκεηξνο, έρεη νκνηνθαηαιεμία», «έρεη σο ήξσεο ηνπ δψα» (νη απαληήζεηο απηέο 

δίλνληαη απφ δηάθνξα παηδηά). 

– Πνην γξακκαηηθφ ζηνηρείν βξίζθνπκε ζην κχζν;  

– Αφξηζηα άξζξα θαη αφξηζηεο αλησλπκίεο, π.ρ.: «Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ...» (αξθεηά παηδηά 

δείρλνπλ λα γλσξίδνπλ ην ζηνηρείν απηφ). 

Ζ δαζθάια «επηζηξέθεη» ζην ινγνηερληθφ βηβιίν «Φηιελάδα θνπληνπθηά κνπ». Ρσηά: «Σν έρεη 

θάπνηνο δηαβάζεη απηφ ην βηβιίν;». (Απ‟ φ,ηη θάλεθε «φρη, αλ θαη θάπνηνη ην έρνπλ ζην ζπίηη). 

Λχεη ην «πξφβιεκα ηεο άγλνηαο», κε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν ην 

δείρλεη, θαη κε αλάγλσζε ηνπ νπηζζφθπιινπ. Πξνζζέηεη φηη ην βηβιίν απηφ, ζηα πιαίζηα ηεο 

«ψξαο ηεο βηβιηνζήθεο», ζα είλαη ην «βηβιίν ηνπο», απφ ην Γεθέκβξε θαη κεηά. Σα ίδηα ηα παηδηά 

ζρνιηάδνπλ ην ζεκείν φηη ην βηβιίν έρεη βξαβεπηεί σο έλδεημε ηνπ πφζν αμηφινγν είλαη. Δπίζεο, 

αλαθέξνληαη, κέζα απφ ζρεηηθέο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, ζηελ αλάγθε ν/ε ζπγγξαθέαο λα γξάθεη 

πεξηιεπηηθά ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ ζην νπηζζφθπιιν., αλαθέξνληαο ιέμεηο/θξάζεηο φπσο: 

«αλάγθε γηα ελεκέξσζε», «πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο», «αλαγλψζηεο», «δηαθήκηζε» θ.ν.θ.  

 8.05: Αθνινπζεί πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, γηα θαηαλφεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ ζπγγξαθήο 

ηνπ βηβιίνπ: 
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– Πνηνο έγξαςε ην βηβιίν;  

– Ζ Αγγειηθή Βαξειιά. 

– Γηαηί ην έγξαςε;  

– Γηα λα καο δψζεη κελχκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα λα θαιιηεξγήζεη ηε 

θαληαζία καο. 

– ε πνηνπο απεπζχλεηαη;  

– ε παηδηά άλσ ησλ 5 εηψλ (θαηάιιειν γηα παηδηά άλσ ησλ 5 εηψλ). 

 8.10: Μεγαιφθσλε αλάγλσζε απφ ηε δαζθάια. (Αξρηθά είρε ζθνπφ λα ην δηαβάζνπλ ζησπεξά ηα 

παηδηά. Λφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ «ράζεθε», πξνηηκά λα εμνηθνλνκήζεη ιίγν, κέζσ απηήο ηεο ιχζεο.) 

Δκπιέθεη ηα παηδηά ζηε ζπδήηεζε: 

– ην Γειηίν Δξγαζίαο 1α ε ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηη; πλεξγαζηείηε, αληαιιάμηε απφςεηο 

(ελζάξξπλζε παηδηψλ γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή). Σα πξφζσπα πνπ ζα πάξνπλ κέξνο πνηα 

είλαη, ηη θάλνπλ, ηη ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ; 

– Δίλαη ηα πξφζσπα πνπ ζα δηεγεζνχλ ηελ ηζηνξία ηεο ίδηαο ηεο θνπληνπθηάο θαη ε θνπληνπθηά 

ε νπνία κηιά πξνζσπνπνηεκέλε (ζχλδεζε θαη πάιη κε κχζν, ζπλαξηήζεη ησλ απαληήζεσλ 

ησλ παηδηψλ). 

– Κπξία, ζηα πξφζσπα πνπ ζα δηεγεζνχλ ηελ ηζηνξία δελ αλαθέξεηαη ν Γψξνο, παξ‟ φιν πνπ ε 

ίδηα ε ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ζην νπηζζφθπιιν φηη είλαη ν θχξηνο πξσηαγσληζηήο (παξαηήξεζε  

παηδηνχ). 

– Κπξία, εδψ ππάξρεη απφζηξνθνο (αλαθέξνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο φπνπ φλησο ππάξρεη 

απφζηξνθνο). 

– Κπξία, εγψ αλαθάιπςα φηη ζε κία πεξίπησζε («θάησ απφ ηα δέληξα»), ε ζπγγξαθέαο ζα 

κπνξνχζε λα βάιεη απφζηξνθν! Γελ είλαη, φκσο, ιάζνο πνπ δελ ην έθαλε. Ήηαλ δηθή ηεο ε 

επηινγή. 

– Δδψ ην φλνκα «Άλνημε» είλαη γξακκέλν κε θεθάιαην. Γελ είλαη ε επνρή, γηαηί απηή γξάθεηαη 

κε κηθξφ. Μάιινλ πξφθεηηαη γηα θνπέια (θαη γηα θχξην φλνκα)... 

(Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά εχθνια αλαθαινχλ πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη πξνβαίλνπλ 

απηφβνπια, κε αξθεηή απηνλνκία, ζε ηέηνηνπ ηχπνπ παξαηεξήζεηο θαη ζπζρεηίζεηο.) 

 8.25: Ζ δαζθάια ζέηεη πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε γξακκαηηθή επηδίσμε ηνπ 

καζήκαηνο: «Ση δελ πάεη θαιά απφ ηε κέζε ηνπ θεηκέλνπ θαη θάησ;». Σα παηδηά εχθνια 

εληνπίδνπλ ηελ απνπζία παχιαο. Γπζθνιεχνληαη λα εληνπίζνπλ ηελ απνπζία ελσηηθνχ. Γηα ηε 

ιχζε ηεο πξνβιεκαηηθήο απηήο θαηάζηαζεο, ε δαζθάια πξνηείλεη: «Βάιηε ηελ παχια γηα λα 

δνχκε ηη απνκέλεη.». Αθνινπζεί ζπδήηεζε κεηαμχ δαζθάιαο θαη παηδηψλ: 

– Γηαηί κφλν ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ρξεηάδεηαη λα κπεη ε παχια; 

– Γηα λα μερσξίζεη ηα πξφζσπα.  

– Δίλαη δηάινγνο, γη‟ απηφ! 

– Ναη, ην βξήθαηε. 

– Κπξία, βξήθα ηη άιιν ιείπεη. Μνηάδεη κε παχια, αιιά δελ μέξσ πψο ιέγεηαη. Δλψλεη ηε κία 

ζπιιαβή ηεο ιέμεο κε κία άιιε. 

– Δλψλεη... Λέγεηαη  «ελσηηθφ». Δληνπίζηε θαη ζεκεηψζηε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη λα 

κπεη ελσηηθφ. 

– Κπξία, ην ελσηηθφ δελ ππάξρεη κφλν εθεί φπνπ ρσξίδεηαη κία ιέμε. Μπαίλεη θαη ζην θπξα-

Μαξία, δειαδή ελψλεη δχν ιέμεηο. 

– Δλψλεη ηα ιεγφκελα «πξνηαθηηθά». Γέζηε ζηνλ πίλαθα. (Γξάθεη: «παπα-άββαο» θαη 

επηζεκαίλεη ηελ απνπζία ηνπ ηφλνπ. ε θάπνηα ζηηγκή φλησο πξνθχπηεη  πξφβιεκα. Σα 

παηδηά, κηιψληαο γηα ηα δχν «ζεκαδάθηα», ζπγρχδνπλ ηνπο φξνπο. Ζ δαζθάια επεκβαίλεη θαη 

εμεγεί, κε αλάινγα «ζρήκαηα» ζηνλ πίλαθα, φηη «ε παχια ρσξίδεη αληί λα ελψλεη. Αλ 

βάινπκε παχια ζηηο ιέμεηο „παπα‟ θαη „άββαο‟ νη δχν ιέμεηο ζα ρσξηζηνχλ αληί λα ελσζνχλ, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο ηεο παχιαο. Άξα ην ζσζηφ είλαη λα βάισ ελσηηθφ, πνπ ελψλεη ηηο 

δχν ιέμεηο θαη βνεζά λα δηαβαζηνχλ ζαλ κία ιέμε». 

Δληνπίδνπλ εχθνια, ζην Γειηίν 1β, παχιεο θαη ελσηηθά. Δμεγνχλ κε δηθά ηνπο ιφγηα ηε 

ρξεζηκφηεηα, ιεηηνπξγία, ρξήζε, γξαθή ησλ ζεκείσλ απηψλ θαη ηα ηνπνζεηνχλ ζηε ζέζε πνπ 

πξέπεη. Γίλνληαη ηα Γειηία Δξγαζίαο 2 θαη 3. Ζ δαζθάια εμεγεί πσο ζηα Γειηία απηά «δελ 

ππάξρνπλ θείκελα πνπ λα έρνπλ ηε κνξθή  απηψλ πνπ έρνπκε ζπλήζσο ζηα βηβιία καο. Καη ζε 
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απηνχ, φκσο, ηνπ ηχπνπ ηα θείκελα, κε απηή ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηα 

πξνζθιεηήξηα, νη πξνζθιήζεηο, νη αζιεηηθέο εηδήζεηο θ.ά.» (ηα νπνία, γηα ζθνπνχο δηδαζθαιίαο 

απνδνκνχληαη) «είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε παχια θαη ην ελσηηθφ». Σα παηδηά 

εξγάδνληαη κε ζρεηηθή επθνιία. Αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη ζεκεηψλνπλ κε κπιε ην ελσηηθφ, κε 

θφθθηλν ηελ παχια. ρνιηάδνπλ φηη ρξεζηκνπνηείηαη ην ελσηηθφ «ζηα ζθνξ, ζηηο ιέμεηο πνπ 

ρσξίδνληαη ζην ηέινο ηεο γξακκήο, ζηελ έλσζε νλνκάησλ». Δληφπηζαλ, επίζεο, φηη ε παχια 

«ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απαξίζκεζε ησλ ζεκείσλ». 

 8.55-9.05: Σν κάζεκα πιεζηάδεη πξνο ην ηέινο ηνπ. Αλαηίζεηαη «γισζζηθή (νξζνγξαθηθή) 

δνθηκαζία» (ιχζε δχν ζηαπξνιέμσλ), ζε ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο εκέξαο θαη γηα επαλάιεςε 

γλσζηψλ ηνπο γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη αλάγλσζε «κε ζθνπφ» πνπ, φπσο θαη ε  

νξζνγξαθία, ζπλδέεηαη κε ην ιεηηνπξγηθφ «πεξηερφκελν» ησλ ζηφρσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εκέξαο, γηα ην ζπίηη. 

Γ. πλέληεπμε 2΄ κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): Ση έρεηο λα πεηο, γεληθά, γηα ην ζεκεξηλφ κάζεκα;  

(ΓΠΟ): Δπηδίσμε ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ην ιεηηνπξγηθφ 

ξφιν ηεο παχιαο θαη ηνπ ελσηηθνχ κέζα ζην ιφγν (ην γξαπηφ ιφγν) θαη ε δηάθξηζε ησλ δχν απηψλ 

«ζπκβφισλ».  

(Δ): Μέζσ πνησλ δξαζηεξηνηήησλ επηδίσμεο ηνπο ζηφρνπο απηνχο; 

(ΓΠΟ): Σνπο έδσζα Γειηίν Δξγαζίαο κε ινγνηερληθά απνζπάζκαηα απφ έλα ινγνηερληθφ βηβιίν, 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην «Φηιελάδα θνπληνπθηά κνπ», ηεο Αγγειηθήο Βαξειιά, ην νπνίν ζα 

επεμεξγαζηνχκε ζην κάζεκα ηεο Βηβιηνζήθεο απφ ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ 

(ίζσο). Καη θάπνηα άιια ρξεζηηθά θείκελα απφ εθεκεξίδεο (εηδήζεηο απφ εθεκεξίδεο αζιεηηθέο) θαη 

πξνζθιεηήξηα... θαη θάπνηεο αλαθνηλψζεηο, ηα νπνία θαη απνδνκήζακε... 

(Δ): Έρεηο μερσξίζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζηελ πνξεία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία ηα αλέκελεο (ή θαη δελ ηα αλέκελεο); Καη αλ λαη, κε πνηνπο ηξφπνπο 

πξνζπάζεζεο λα ηα επηιχζεηο;   

(ΓΠΟ): Αξρηθά κε πξνβιεκάηηζε ην γεγνλφο φηη ηα θείκελα πνπ ζα δίλνληαλ ζηα παηδηά ήηαλ αξθεηά 

εθηελή θαη δηεξσηήζεθα θαηά πφζνλ απηφ ζα θνπξάζεη ηα παηδηά, ζα θαλεί αληαξφ ζηα παηδηά. Καη ην 

άιιν πνπ κε πξνβιεκάηηζε ήηαλ ην φηη ε παχια θαη ην ελσηηθφ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζε 

βνεζήζνπλ λα θάλεηο κία δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθή ηφζν πνπ λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ ζε κεγάιν βαζκφ. 

(Δ): Πψο είδεο λα αληηκεησπίδνληαη ηνχηνη νη αξρηθνί «θφβνη»; 

(ΓΠΟ): Σν φηη θάπνηα Γειηία Δξγαζίαο βαζίδνληαλ ζε απνζπάζκαηα απφ ην ινγνηερληθφ βηβιίν πνπ 

ζα επεμεξγαζηνχκε ζην κέιινλ, πηζηεχσ φηη πξνθάιεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά, γηαηί 

δνχιεςαλ κε πνιχ κεξάθη, φζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ δχν «ζπκβφισλ», θαη ην ίδην ζπλέβε θαη κε 

ηα άιια ρξεζηηθά θείκελα. Δηδηθά ην θείκελν κε ηηο αζιεηηθέο εηδήζεηο, πνπ πξνθαιεί κεγάιν 

ελδηαθέξνλ (ηδηαίηεξα ζη‟ αγφξηα), ήηαλ θάηη πνπ βνήζεζε ζην λα δηαθξίλνπλ ηελ παχια απφ ην 

ελσηηθφ κε κεγάιε επθνιία. 

(Δ): Άιινο πξνβιεκαηηζκφο ή άιιν πξφβιεκα πνπ θάλεθε ζηε δηδαθηηθή πξάμε; 

(ΓΠΟ): Αληηκεηψπηζαλ θάπνηα δπζθνιία φζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ηεο παχιαο...ε φρη ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ ελσηηθνχ ζην πξψην Γειηίν Δξγαζίαο, νπφηαλ αθνχ ηνπο είπα λα επηθεληξσζνχλ ζην πάλσ κέξνο 

φπνπ ππήξρε απηφ ην ζχκβνιν, ζηε ζπλέρεηα θαηάθεξαλ λα εληνπίζνπλ φ,ηη έιεηπε ζην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε ηνπ ελσηηθνχ απφ ηελ παχια, είραλ εληνπίζεη ηε ζέζε 

ηεο παχιαο απφ απηά πνπ μέξνπλ κέρξη ηψξα ζηνπο δηάινγνπο. ην θείκελν, φκσο, πνπ είραλ κπξνζηά 

ηνπο θάλεθε φηη ε παχια ρξεζηκνπνηείηαη θαη γη‟ άιιν ζθνπφ, γηα απαξίζκεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ, 

θάπνησλ ζεκείσλ, πξνζψπσλ, ηνλ νπνίν (ζθνπφ) κε δηθή κνπ θαζνδήγεζε ζηγά ζηγά ηνλ εληφπηζαλ κε 

ην δηθφ ηνπο ηξφπν, αιιά (δ)ελ κπνξνχζαλ λα ην εθθξάζνπλ. Καηάιαβαλ φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

αιινχ ε παχια. ζνλ αθνξά ηψξα ην πψο λα δηαθξίλνπλ ηελ παχια απφ ην ελσηηθφ νπηηθά, επήξακε 

ζαλ παξάδεηγκα ην φλνκα ηνπ ηεξέα ηνπ ρσξηνχ, είπαλ φηη είλαη ν παπα-άββαο, ην γξάςακε ζηνλ 

πίλαθα, ζηε ζπλέρεηα ην μαλάγξαςα, βάδνληαο ζηε ζέζε ηνπ ελσηηθνχ ηελ παχια, νπφηαλ θαηάιαβαλ 

φηη απφ ην κέγεζνο πνπ έρεη ην έλα «ζχκβνιν» θαη ην άιιν, πσο δελ κπνξεί λα κπεη ε παχια γηα λα 

ελψζεη ηηο δχν ιέμεηο, γηαηί «ζα είλαη κεγάιε ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ιέμεσλ», νπφηαλ ζα 

ζεσξνχληαη δχν δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θαη δε ζα ινγίδνληαη ζαλ κία ιέμε. 

(Δ): Μέζα απφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ελσηηθνχ, 

ζπγθξίλνληαο κε ην πψο δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κέζα απφ ην βηβιίν «Ζ Γιψζζα κνπ», κε 



H ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-ΚΔΗΜΔΝΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ Γ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

 

 

© Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή  

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή_ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

785 

θάπνην ηέινο πάλησλ παξαδνζηαθφ ή ζπλεζηζκέλν ηξφπν... Έρεηο αληηιεθζεί φηη δηεπξχλνληαη νη 

γλψζεηο ησλ παηδηψλ, γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ρξήζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηίμεο, ηνπ ελσηηθνχ θαη ηεο 

παχιαο; 

(ΓΠΟ): πγθεθξηκέλα, ζηε «γισζζηθή δνθηκαζία»  πνπ ηνπο έδσζα ζην ηέινο, ζαλ επηζηέγαζκα, ηνπο 

είδα λα δνπιεχνπλ πνιχ άλεηα φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ δχν «ζπκβφισλ», ζε δηάθνξεο 

κνξθέο ιφγνπ, θαη θάλεθε φηη είραλ μεθαζαξίζεη πφηε ζα κπεη ε παχια, πνχ ζα κπεη ε παχια, γηα πνην 

ιφγν ζα κπεη ε παχια, θαη πνχ ζα κπεη ην ελσηηθφ, θαη κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ γηαηί ζα βάινπλ 

ηελ παχια θαη γηαηί ζα βάινπλ ην ελσηηθφ. 

(Δ): Έλησζεο ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο, πέξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο είρεο 

νξγαλψζεη, νη ίδηνη νη καζεηέο λα δίλνπλ κία άιιε θαηεχζπλζε ζηεο ήδε πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζηνλ ήδε ππάξρνληα πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο;  

(ΓΠΟ): Ναη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα επαλαθέξνπκε γλψζεηο πνπ ήδε 

θαηέρνπλ, γηα παξάδεηγκα φηαλ αξρίζακε λα κηινχκε γηα ηα απνζπάζκαηα απφ ην ινγνηερληθφ βηβιίν 

πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο, είραλ πεη φηη πξφθεηηαη γηα κχζν. Οπφηαλ, εθεί δφζεθε ε επθαηξία λα 

επαλαθέξνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κχζνπ, λα ζπγθξίλνπλ (ην κχζν) κε ηα θείκελα πνπ είραλ 

κπξνζηά ηνπο θαη λα θαηαιήμνπλ φηη απηά δελ είλαη κχζνο θαη φηη είλαη θάηη άιιν, κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ κάζεη, πνπ έκαζαλ. Δπίζεο, ζε κία πεξίπησζε δφζεθε ε επθαηξία λα 

επαλαθέξνπκε ην ηη μέξνπλ γηα ηελ απφζηξνθν, είραλ εληνπίζεη ζηα θείκελά ηνπο, ζηα Γειηία 

Δξγαζίαο, θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε απφζηξνθνο, είραλ εληνπίζεη θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ζα έπξεπε λα κπεη απφζηξνθνο θαη φκσο ε ζπγγξαθέαο δελ ην είρε θάκεη θαη θάηη άιιν πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε αλαθνξά ζε θάπνηα Άλνημε πνπ είλαη θνκκψηξηα, νπφηαλ εληφπηζαλ φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα ηελ επνρή «άλνημε» αιιά γηα θάπνηα θνπέια πνπ έρεη απηφ ην φλνκα, αθνχ ην άιθα 

είλαη γξακκέλν κε θεθαιαίν. 

(Δ): Πψο έρεηο αμηνινγήζεη, θαη πψο θξίλεηο ηελ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ απηφβνπιε επαλαθνξά 

γλσζηψλ ηνπο γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θάζε θνξά πνπ ηα ζπλαληνχλ ζε λέα θείκελα, ελψ ν ζθνπφο 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ λέσλ θεηκέλσλ δελ πεξηιακβάλεη (άκεζα) απηή ηελ επαλαθνξά ή απηφ ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πξνεγνπκέλσλ; 

(ΓΠΟ): λησο είλαη θάηη πνπ ην ζπλαληψ γηα πξψηε θνξά. Γηδάζθνληαο κε ηα βηβιία «Ζ Γιψζζα 

κνπ», παξ‟ φιν φηη ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα πνπ δηδάζθνπκε κε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θέηνο, 

ππνηίζεηαη φηη νη καζεηέο ηα θαηείραλ, δε ζπκνχκαη λα ηα επαλέθεξαλ ζε άιια θείκελα. Δλψ, θέηνο 

πηζηεχσ φηη θαηέρνπλ πξαγκαηηθά απηά πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά θαη γη‟ απηφ ηα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα ηα επαλαθέξνπλ θαη ηα εληνπίδνπλ κέζα ζηα θείκελα, άζρεηα αλ δελ είλαη ν ζθνπφο, δελ 

είλαη ν ζηφρνο ν ζπγθεθξηκέλνο ηεο εκέξαο ε απφζηξνθνο αο πνχκε ή νη αφξηζηεο αλησλπκίεο ή νη 

πξνζσπηθέο αλησλπκίεο. πγθεθξηκέλα, ζήκεξα είρακε πξνο ην ηέινο, ζαλ γισζζηθή δνθηκαζία, πάιη 

έλα απφζπαζκα απφ ην «Φηιελάδα θνπληνπθηά κνπ», νπφηαλ κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα επαλαθέξσ 

πάξα πνιιά ζηνηρεία απφ ηα ήδε δηδαρζέληα θαη είδα κε κεγάιε κνπ ηθαλνπνίεζε φηη έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο (παηδηψλ) ηα ζπκάηαη, ηα έρεη εκπεδψζεη ηα μερσξίδεη θαη ηνπο αξέζεη, δειαδή ην λα 

επαλέξρνληαη απηά, φηαλ δνζεί ε επθαηξία, είλαη θάηη πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά, δελ ην 

αληηκεησπίδνπλ κε ηξφπν αδηάθνξν.  

(Δ): Πνχ ζα κπνξνχζεο λα απνδψζεηο ή πνπ απνδίδεηο ηνχηε ηελ εθ κέξνπο ηνπο επαλαθνξά ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαηλνκέλσλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί, πνπ έρνπλ ήδε κάζεη κε ηνλ ηξφπν φπσο 

γίλεηαη, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα πιείζηα ησλ καζεκάησλ; 

(ΓΠΟ): πσο είρα πεη πξνεγνπκέλσο, ηα έρνπλ εκπεδψζεη, δειαδή ηα θαηέρνπλ, θαη κπνξνχλ πνιχ 

εχθνια λα εληνπίζνπλ μερσξηζηά θάπνηα ζέκαηα. 

(Δ): Θα έιεγεο φηη ε πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη γηα ζπζηεκηθή ζχλδεζε ησλ θαηλνκέλσλ κεηαμχ ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα δηδάζθεηαη κελ χιε ηνπ βηβιίνπ ηεο γιψζζαο αιιά ζθφπηκα, γηα ηα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα, κε κία δηαθνξεηηθή ζεηξά, απνζθνπψληαο ζην λα ζπλδέεηαη άκεζα ην έλα κε ην άιιν... 

κέζσ ησλ «θεηκέλσλ ηνπο»... ρεηίδεηαη κε ηνχηε ηελ, εθ κέξνπο ηνπο, ζηάζε λα επαλαθέξνπλ ηα 

γξακκαηηθά θαηλφκελα κε θάπνηα ζρεηηθή  επθνιία; 

(ΓΠΟ): Πηζηεχσ πψο λαη, ην φηη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία θάζε θνξά πνπ δηδάζθεηαη έλα γξακκαηηθφ 

θαηλφκελν λα ην ζπλδένπλ κε ζπγθεθξηκέλα θείκελα θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζην γξαπηφ ηνπο ιφγν 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε... ηνπο βνεζά ζην λα ηα επαλαθέξνπλ. 

(Δ): Γειαδή ζα έιεγεο φηη γίλεηαη κία εζσηεξίθεπζε, κία βαζηά γλψζε φρη επηθαλεηαθή απηνχ πνπ ήδε 

δηδάζθνληαη.   

(ΓΠΟ): Ναη, λαη. ίγνπξα.  
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Α. πλέληεπμε 3 κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Δπαλάιεςε γξακκαηηθήο 

ύιεο, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ελσηηθνύ θαη ηεο 

παύιαο; 

 πλεηδεηνπνίεζε θαλόλσλ 

ζπιιαβηζκνύ  

 Ζ ρξήζε ηνπ ελσηηθνύ θαηά 

ην ζπιιαβηζκό 

 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Λύζε ζηαπξνιέμνπ κε 

πξνηαθηηθά (θαη ρξήζε, 

ελλνείηαη, ελσηηθνύ) 

 «Αλαθάιπςε» θαλόλσλ 

ζπιιαβηζκνύ, θαη ρξήζεο 

ελσηηθνύ θαηά ην ζπιιαβηζκό, 

κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

ζπιιαβώλ ζηίρσλ ελόο 

ηξαγνπδηνύ, ζην κνπζηθό 

πεληάγξακκν 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Ίζσο πξνθύςνπλ δπζθνιίεο 

θαηά ηελ επαλαιεπηηθή 

άζθεζε ρξήζεο ηνπ 

ελσηηθνύ (ιύζε 

ζηαπξνιέμνπ). 

 Δπίζεο κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ δπζθνιίεο θαηά 

ηελ εμαγσγή ησλ βαζηθώλ 

θαλόλσλ ζπιιαβηζκνύ 

(κέζσ κνπζηθνύ 

πεληαγξάκκνπ). 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 3 ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (15ε Ννεκβξίνπ 2001/1
ε 

θαη 2
ε
 δηδαθηηθέο 

πεξίνδνη, 2 x 40΄) 

 7.45: Ζ δαζθάια πξνβαίλεη ζε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ην πξνεγνχκελν. Σα παηδηά εχθνια 

αλαθαινχλ ηα «ζεκαδάθηα» παχια θαη  ελσηηθφ, αθνχ ην θείκελν αλάγλσζήο ηνπο ήηαλ θαη 

θείκελν γισζζηθήο (νξζνγξαθηθήο) δνθηκαζίαο, απ‟ φπνπ απνπζίαδαλ ηα ζεκεία απηά. 

Γηαβάδνληαο, πξνβαίλνπλ απηφβνπια ζε ζρφιηα γηα ην πψο επελέβεθαλ ηα ίδηα, γηα λα 

δηνξζψζνπλ ην θείκελν. Ζ δαζθάια ζηέθεηαη ζην «θπξα-Μαξία» θαη ξσηά ηα παηδηά αλ ζέινπλ 

λα βξνπλ ηε ιχζε ελφο (νξζνγξαθηθνχ) ζηαπξφιεμνπ πνπ … ελψλεη δχν ιέμεηο. Ζ ηδέα απηή 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ.  

 8.00: Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ πέληε,  κε ηνλ ηξφπν πνπ έκαζαλ λα νξγαλψλνληαη 

απφ κφλα ηνπο, ζπδεηνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα θελά 

θνπηάθηα ηνπ ζηαπξφιεμνπ θαη λα γξάςνπλ ηηο ιχζεηο ηνπ ζε κηθξνγξάκκαηε γξαθή. 

Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα φπσο: «Άγηνο Γεψξγηνο = Ατ-(;)». Γαζθάια θαη παηδηά 

ζπλεξγάδνληαη γηα επίιπζε ησλ αλαθπφκελσλ πξoβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζπκνχληαη 

ζξχινπο θαη παξαδφζεηο ηεο ζξεζθείαο καο, φπνπ ζπλαληνχκε ηνλ Άγην Γεψξγην σο «Ατ-

Γηψξγε». Γπζθνιεχνληαη, επίζεο, λα βξνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ζηαπξφιεμν σο ιχζε, ην 

πξνηαθηηθφ «κπαξκπα-Θχκηνο», πξνθαλψο γηαηί ζηελ Κχπξν ν «ζείνο» δε ιέγεηαη «κπάξκπαο». 

Ζ δαζθάια παξαπέκπεη ζην κάζεκα ηεο πξψηεο ηάμεο «Παξακχζη» («Ήηαλ θάπνηε πνπ ιέηε ν 

κπαξκπα-Θχκηνο...»). Καηά ηε κεηαθνξά απφ ηελ θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή ζηε  

κηθξνγξάκκαηε γξαθή ησλ ιχζεσλ, θάπνηα παηδηά «μερλνχλ» θαη βάδνπλ ηφλν ζηελ πξψηε ιέμε  

π.ρ. «θπξα-Μάξσ». ε ζρεηηθή παξαηήξεζε ηεο δαζθάιαο, θαη ζηα πιαίζηα ηεο εηεξνδηφξζσζεο 

κέζσ δηαθαλνζθνπίνπ, καζεηήο παξαηεξεί φηη «αθνχ νη δχν ιέμεηο κε ην ελσηηθφ γίλνληαη κία, 

ηφηε έλαο είλαη ν ηφλνο πνπ ζα κπεη». Σα ππφινηπα παηδηά  ζπκθσλνχλ κε ηε ινγηθή απηή θαη 

απηνδηνξζψλνπλ ηπρφλ ιάζε ηνπο.   
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 8.25: Γηα ηελ εμαγσγή ησλ θαλφλσλ ζπιιαβηζκνχ, ε δαζθάια παξνηξχλεη ηα παηδηά λα 

παξαηεξήζνπλ ηα θείκελα πξνεγνχκελσλ εκεξψλ (π.ρ. ινγνηερληθά απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν 

«Φηιελάδα θνπληνπθηά κνπ») θαη λα εληνπίζνπλ πεξηπηψζεηο ρσξηζκνχ-ζπιιαβηζκνχ ιέμεσλ 

«πνπ δε ρσξάλε ζηελ ίδηα γξακκή». Αθνινχζσο, δίλεη κία ζειίδα απφ ζρνιηθφ βηβιίν Μνπζηθήο 

θαη ηνπο δεηά λα παξαηεξήζνπλ πψο ζπιιαβίδνληαη νη ιέμεηο. πλεξγάδνληαη θαη αθνχγνληαη 

απαληήζεηο φπσο:  

– Πάλε δχν δχν γξάκκαηα καδί... 

– Κάπνηεο θνξέο πάλε θαη ηξία γξάκκαηα καδί (πξφθεηηαη γηα  ζπκπιεξσκαηηθή απάληεζε  πνπ  

δίλεηαη κε έληνλε ηελ θαζνδήγεζε εθ κέξνπο ηεο δαζθάιαο). 

Πξνθχπηεη πξφβιεκα, φηαλ ηα παηδηά δηεξσηνχληαη γηα ην ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρνπλ «ηξία 

γξάκκαηα», ζε πεξηπηψζεηο φπσο: «ληέ-θη», «ηξα-γνπ-δψ» θηι. Ζ δαζθάια ζηξέθεη ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηε ιέμε «ξπζ-κφο». Ζ εμαγσγή ηνπ θαλφλα φηη: «Γύν ζύκθσλα από ηα νπνία αξρίδεη 

ειιεληθή ιέμε, δε ρσξίδνληαη θαηά ην ζπιιαβηζκό. Γύν ζύκθσλα από ηα νπνία δελ αξρίδεη ειιεληθή 

ιέμε, ρσξίδνληαη θαηά ην ζπιιαβηζκό» παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Ζ δαζθάια αληηιακβάλεηαη ηε 

δπζθνιία θαη ζπκπιεξψλεη ζην πεληάγξακκν άιιε κία (απηνζρέδηα) κνπζηθή θξάζε, πέξα απφ 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο, σο εμήο:  

«Κόθ-θη-λν θαη θί-ηξη-λν ό-κνξ-θν θνπ-θιά-θη κνπ 

ηελ αξ-ρή ηξα-γνύ-δε-ζε θη έξ-ρν-καη θη  ε-γώ.» 

Με ηελ αχμεζε ησλ «πεξηπηψζεσλ ζ:πιιαβηζκνχ» (βι. παξαπάλσ), ε δαζθάια ιχεη ην 

«πξφβιεκα» θαη ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ θαιχηεξα ηνλ ελ ιφγσ θαλφλα. Αλαθχεηαη, φκσο έλα 

άιιν πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη θαζαξά κε ηηο θησρέο εκπεηξίεο θαη ην ιεμηιφγην νξηζκέλσλ 

παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, 4-5 παηδηά θαηαιήγνπλ εχθνια ζε ζπκπεξάζκαηα, φπσο: «θίηξηλν,  απφ 

«ηξ–» δελ έρεη ειιεληθή ιέμε, άξα ηα δχν ζχκθσλα ρσξίδνληαη». 

 8.45: Σα παηδηά αθήλνληαη λα δνπιέςνπλ ζε κία κνπζηθή ζειίδα, πνπ πξνβάιιεηαη θαη ζην 

δηαθαλνζθφπην. Πξνζπαζνχλ, ζπλεξγαδφκελα δχν δχν, λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ «Σν καληηιάθη» ζην πεληάγξακκν (θάησ απφ θαζεκία λφηα θαη κία ζπιιαβή). ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο εθαξκφδνπλ ηνλ θαλφλα. Γίλεηαη απηνδηφξζσζε, κε βάζε ηε ζπκπιεξσκέλε 

δηαθάλεηα πνπ πξνβάιιεηαη ζην δηαθαλνζθφπην. Σα παηδηά ζρνιηάδνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο ιέμεο 

«άζπξν», ηε ζπιιαβίδνπλ κε βάζε ηνλ ίδην θαλφλα («άζ-πξν, απφ «ζπξ–» δελ αξρίδεη ειιεληθή 

ιέμε, άξα ηα ζχκθσλα «ζ» θαη «π») ρσξίδνληαη.  

 9.00-9.05: ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο δίλεηαη θείκελν απφ ην πεξηνδηθφ «Παηδηθή Υαξά» κε 

επίθαηξν ζέκα: «Ζ αλαθήξπμε ηνπ ςεπδνθξάηνπο». Σα παηδηά δηαβάδνπλ, θαηαλννχλ θαη 

ζπζρεηίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ κε ην «Γελ Ξερλψ θαη Αγσλίδνκαη» (αθνινπζεί 

δηάιεηκκα).   

Γ. πλέληεπμε 3΄ κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

 (Δ): Ση έρεηο λα πεηο γηα ην κάζεκα;  

(ΓΠΟ): ην ζεκεξηλφ κάζεκα, ζηα πιαίζηα ηεο εκπέδσζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηνπ ελσηηθνχ θαη 

ηεο παχιαο πνπ καο είρε απαζρνιήζεη ζην ρζεζηλφ κάζεκα, πνπ είρακε έξζεη ζε επαθή θαη ζην 

ρζεζηλφ κάζεκα, ε... ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα παίμνπλ κ‟ έλα ζηαπξφιεμν βαζηζκέλν ζηε ρξήζε ηνπ 

ελσηηθνχ. Ήηαλ, λα πσ θάπνηα παξαδείγκαηα; «Πψο ιέγεηαη ν Άγηνο Γεψξγηνο αιιηψο;», νπφηαλ εδψ 

είρακε αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα φηη είραλ πεη «Ατ-Γεψξγηνο», αληί «Ατ-Γηψξγεο», είραλ ζθνληάςεη 

ζην φηη δελ ηνπο ρσξνχζε λα ζπκπιεξψζνπλ νιφθιεξε ηε ιέμε ζην ζηαπξφιεμν θαη απνξνχζαλ θαηά 

πφζν έπξεπε λα... ήηαλ θαηά ιάζνο έλα ιηγφηεξν θνπηάθη. Δπίζεο, φηαλ έπξεπε λα βξνπλ «ν ζείνο 

Θχκηνο είλαη πεξηζζφηεξνο γλσζηφο σο...» είραλ δπζθνιεπηεί  λα βξνπλ φηη ιέγεηαη «κπαξκπα-

Θχκηνο», ίζσο, γηαηί (απηφ) είλαη θάηη μέλν πξνο ηα θππξηαθά δεδνκέλα. Δχθνια βξήθαλ πψο αξρίδεη 

ην λαλνχξηζκα κε ην  «Αγηα-Μαξίλα», επίζεο ην πψο βάθηηζε ν Αίζσπνο ηελ αιεπνχ («θπξα -

Μαξηψ»), αθνχ ήξζαλ ζε επαθή πξνεγνπκέλσο κε ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ. Δ... ζηε ζπλέρεηα 

έπξεπε ηηο ιχζεηο ηνπ ζηαπξφιεμνπ λα ηηο κεηαθέξνπλ ζε κηθξνγξάκκαηε γξαθή, νπφηαλ εδψ ηνπο 

δφζεθε ε επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ελσηηθφ κε κεγάιε επθνιία θαη... ε πξψηε ιέμε λα κελ έρεη 

ηφλν. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηνπο θαλφλεο ζπιιαβηζκνχ, ηνπο δφζεθε έλα γλσζηφ 

ηνπο κνπζηθφ πεληάγξακκν, απφ ην πεξζηλφ βηβιίν ηεο Μνπζηθήο, ην νπνίν δέρηεθαλ κε κεγάιν 

ελζνπζηαζκφ, γηαηί ήηαλ θάηη πνπ ηνπο άξεζε θαίλεηαη απφ πέξζη... Δίλαη ην ηξαγνχδη «Ο κηθξφο 

κνπζηθφο», νπφηαλ εδψ παξαηήξεζαλ φηη θάησ απφ θάζε λφηα αληηζηνηρνχζε θαη κία ζπιιαβή, θαη 

ζπγθεθξηκέλα εληφπηζαλ ηε ιέμε «ξπζκφο», φπνπ ηα δχν ζχκθσλα ρσξίδνληαη, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

ππάξρεη ειιεληθή ιέμε πνπ αξρίδεη απ‟ απηά θαη θαηαιήμακε ζην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα. 
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(Δ): κσο ππήξμαλ θάπνηεο δπζθνιίεο (θαηά ηελ απνδφκεζε ηνπ «κνπζηθνχ θεηκέλνπ»), ιφγσ ίζσο 

ηνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο δελ εζηίαδαλ άκεζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλφλα... Πηζηεχεηο φηη 

ρξεηάδνληαλ θάπνηνη άιινη ζηίρνη, θάπνηεο άιιεο ιέμεηο; Ή, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη άιινη ζηίρνη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο ιέμεηο, γηα λα μεπεξαζηεί εληειψο ην πξφβιεκα;  

(ΓΠΟ): Ναη, ην πξφβιεκα ήηαλ φηη νη ιέμεηο ήηαλ δηζχιιαβεο δελ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα ‟ξζνπλ 

ζε επαθή κε ηξηζχιιαβεο ιέμεηο, φπνπ ππήξραλ δχν ζχκθσλα δίπια δίπια γηα λα κπνξέζνπλ λα 

θάκνπλ κία ζχγθξηζε θαη λα θαηαιήμνπλ πην εχθνια ζηνλ θαλφλα. 

(Δ): Οπφηε απηή ε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε θαζνδήγεζε ζην λα ηνπο... θαζνδεγήζεηο πην 

έληνλα ζηελ εμαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα; 

(ΓΠΟ): Ναη... ηε ζπλέρεηα είραλ άιιν έλα κνπζηθφ πεληάγξακκν, φπνπ ήηαλ δνζκέλνη νη ζηίρνη ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαη έπξεπε λα γξάςνπλ θάησ απφ θάζε ελφηεηα ηε ζπιιαβή θαη αλαγθαζηηθά λα 

εθαξκφζνπλ, ζηνπο ζηίρνπο, ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπιιαβηζκνχ θαη είδα φηη δνχιεςαλ κε αξθεηή επθνιία.  

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππήξμαλ ε... ηξία ζχκθσλα καδί, φπσο «άζπξν», νπφηαλ εδψ... απφ κφλνη ηνπο 

θαηέιεμαλ ζην φηη φηαλ ππάξρνπλ ηξία ζχκθσλα καδί πάιη εθαξκφδνπλ ηνλ ίδην θαλφλα. Τπήξραλ 

θάπνηεο ιέμεηο φπσο «καληηιάθη», φπσο «φκνξθα» θαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο... 

(Δ): Οπζηαζηηθά ηνλ έλαλ θαλφλα... 

(ΓΠΟ): Δ... δνχιεςαλ κε ην ζσζηφ ηξφπν.  

Α. πλέληεπμε 4 κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Ζ ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο 

παύιαο θαη ηνπ ελσηηθνύ, 

θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνύ 

ιόγνπ 

(βι.θαη πξνεγνύκελνπο ζηόρνπο ) 

 

 

 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 ύληνκε επεμεξγαζία (άξα 

θαη απνδόκεζε) ηζηνξηθνύ 

θεηκέλνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαζεκαηηθήο ελόηεηαο «Γελ 

Ξερλώ θαη Αγσλίδνκαη» 

 Δθαξκνγή θαλόλσλ 

ζπιιαβηζκνύ, θαηά ηε 

δεκηνπξγηθή αληηγξαθή ελόο 

δεκνζηεύζηκνπ θεηκέλνπ, κε 

δηαθνξεηηθή 

κνξθνπνίεζε(«layout») 

 Γεκηνπξγηθό γξάςηκν (αθνύ 

γίλεη αλάινγε πξνεξγαζία ζε 

πξνθνξηθό επίπεδν), ζε 

ζρέζε κε έλαλ επίθαηξν 

δηάινγν κεηαμύ παηδηώλ, κε 

ζέκα ηελ 18
ε
 επέηεην 

αλαθήξπμεο ηνπ 

ςεπδνθξάηνπο ζηελ Κύπξν 

(«αλαγθαζηηθή» ρξήζε 

παύιαο θαη ελσηηθνύ, 

θαζώο θαη εθαξκνγή 

θαλόλσλ ζπιιαβηζκνύ, 

θαζώο ην θείκελν «ξέεη») 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Πηζαλή θόπσζε ησλ 

παηδηώλ, ιόγσ ηνπ όηη ην 

κάζεκα, ην νπνίν επηδηώθεη 

ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο,  ζα 

ζπλερηζηεί γηα νγδόληα 

αθόκα ιεπηά. 

 Ίζσο πξνθύςνπλ νξηζκέλεο 

δπζθνιίεο, θαηά ηε γξαπηή 

παξαγσγή ιόγνπ θαη ηελ 

νξζή ζπκβαηηθά ρξήζε ηεο 

παύιαο θαη ηνπ ελσηηθνύ. 

Αλακέλνληαη δπζθνιίεο θαη 

όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ 

βαζηθώλ θαλόλσλ 

ζπιιαβηζκνύ.  

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 4 ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (15
ε
 Ννεκβξίνπ 2001/3

ε 
θαη 4

ε
 δηδαθηηθέο 

πεξίνδνη, 2 x 40΄) 
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       (Πξνεγείηαη 10 ιεπηά ζπγθέληξσζε κεηά απφ ην πξψην δηάιεηκκα.) 

 9.35:  Ζ δαζθάια, ζέινληαο λα πξνιάβεη νπνηαδήπνηε ζεκεία θφπσζεο, εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ, 

θαη γηα λα άξεη νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απζεληηθνχ θεηκέλνπ 

απφ ην πεξηνδηθφ «Παηδηθή Υαξά» γηα ην ςεπδνθξάηνο, έρεη πξνλνήζεη λα ερνγξαθήζεη ην 

πεξηερφκελν ηεο δεθάιεπηεο ζπγθέληξσζεο, κεηά απφ ην πξψην δηάιεηκκα, φπνπ δηαβάζηεθε θαη 

ζρνιηάζηεθε ην κήλπκα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη αθνχζηεθαλ ζρεηηθά 

ζπλζήκαηα. 

 9.55: Μεηά απφ ηελ αθξφαζε, ηα παηδηά επαλέξρνληαη ζην θείκελν, φπνπ είραλ κείλεη πξηλ απφ ην 

δηάιεηκκα (9.05). Ζ δαζθάια «νξηνζεηεί» ηελ εμήο πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο: φηη, δειαδή, ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζα δεκνζηεπηεί ζην πεξηνδηθφ, αιιά ζε κία «ζηήιε δηαθνξεηηθψλ 

δηαζηάζεσλ» (κε κεγαιχηεξν κήθνο, κηθξφηεξν πιάηνο, δηαθνξεηηθήο, ζε ηειηθή αλάιπζε, 

κνξθνπνίεζεο). Σα παηδηά αλαιακβάλνπλ λα «πιεθηξνινγήζνπλ» ην θείκελν εθ λένπ, ζχκθσλα 

κε ηα λέα δεδνκέλα. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή «αλαγθάδνληαη» λα ζπιιαβίζνπλ ιέμεηο, φρη 

φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν (φρη φινη ηηο ίδηεο ιέμεηο, αθνχ θάηη ηέηνην εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ 

γξακκάησλ θαη ην γξαθηθφ ραξαθηήξα θάζε παηδηνχ). Σα παηδηά αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά. 

Δξγάδνληαη κε κεξάθη. εθψλνπλ ην ρέξη θαη θαινχλ ηε δαζθάια θνληά ηνπο, γηα λα ηεο δείμνπλ 

πνχ θαη πψο ζπιιάβηζαλ. Οξηζκέλεο ηέηνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ν ζπιιαβηζκφο 

φισλ ησλ ιέμεσλ, αιιά ζσζηά (Μαξγαξίηα), ν ζπιιαβηζκφο ηεο ιέμεο «ςεπδνθξάηνο» σο εμήο: 

«ςε-π-δν-θξάηνο» (Λνχθαο), ζπιιαβηζκφο ηεο ιέμεο «εβδνκάδα» σο «εβ-δν-κά-δα», γηαηί  «απφ 

ην „εβδ–‟ δελ αξρίδεη ειιεληθή ιέμε». Πξνβάιινληαη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ζην δηαθαλνζθφπην 

(σο θείκελα ζε ζηήιε πεξηνδηθνχ) θαη ηα παηδηά, ζρνιηάδνληαο, ζπλεηδεηνπνηνχλ θαιχηεξα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ελσηηθνχ, θάησ απφ ηελ αλάγθε ζπιιαβηζκνχ «φζσλ ιέμεσλ δε ρσξνχλ». 

Διέγρεηαη ε «νξζφηεηα», απφ γξακκαηηθήο θαη δνκνιεηηνπξγηθήο πιεπξάο, ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

 10.00:  Ζ δαζθάια κεηαζέηεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζε κία πξνθνξηθή παξαγσγή ιφγνπ, κε 

βάζε ην επίθαηξν ζέκα ηεο 18
εο

 επεηείνπ αλαθήξπμεο ηνπ ςεπδνθξάηνπο. Γηα λα πξνιάβεη ηπρφλ 

αληηδξάζεηο φπσο: «Γελ μέξσ ηη λα πσ...», δίλεη ζρεηηθφ ηζηνξηθφ θείκελν, φπνπ πεξηιακβάλνληαη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο, ζε νλνκαηηθή κνξθή (σο ζεκεία, δειαδή). Εεηά απφ ηα παηδηά λα 

ζπδεηήζνπλ ην ζέκα απηφ ζηελ νκάδα ηνπο, κε ζθνπφ λα ιάβνπλ κέξνο ζε παηδηθή ξαδηνθσληθή 

εθπνκπή, φπνπ ζα δηεμαρζεί ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ζπδεηεηέο παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο  

 10.35-10.45: Μία δχν νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηε ζπδήηεζε πνπ εηνίκαζαλ. λησο, κέζα απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο, εθθέξνπλ θξίζεηο γηα ηα γεγνλφηα θαη 

επηρεηξεκαηνινγνχλ. Δίλαη, φκσο, ηα παηδηά θάπσο κνπδηαζκέλα, ίζσο γηαηί ληψζνπλ 

«ππνρξεσκέλα» λα ζθεθηνχλ θαη λα κηινχλ σο ελήιηθνη. Ζ δαζθάια ζπληνλίδεη ηηο ζπδεηήζεηο  

θαη ερνγξαθεί ηηο νκάδεο λα ζπδεηνχλ. Εεηά απφ ηα παηδηά είηε λα πξνβνχλ ζε 

απνκαγλεηνθψλεζε ηεο ζπδήηεζεο είηε ησλ νκάδσλ πνπ αθνχζηεθαλ είηε ζε κεηαηξνπή ηεο  

(πξνθνξηθήο ηνπο) ζπδήηεζεο ζε γξαπηφ θείκελν γηα ζθνπνχο δεκνζίεπζεο».  Καηαγξάθνληαη 

αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ: 
 

Μαζεηήο (Κπξηάθνο): πσο θάλακε, θπξία, γηα ηε ζπδήηεζή καο γχξσ απφ ηελ εθδξνκή; Δθεί 

είρακε λα πξνζέμνπκε ηελ απφζηξνθν. 

Γαζθάια (θαζνδεγψληαο): Ναη. Σψξα ζα δνχκε θαη ηε ρξήζε ηεο παχιαο θαη ηνπ ελσηηθνχ εθεί 

φπνπ ρξεηάδνληαη.  
 

Σα παηδηά αξρίδνπλ ηε γξαπηή εξγαζία ηνπο (ε νπνία ζα ζπλερηζηεί ζην ζπίηη). Πξηλ ηειεηψζεη ην 

κάζεκα, παίξλνπλ ηνλ «Οδεγφ γηα ηε Γιψζζα 11» (σο πιηθφ αλαθνξάο γηα «ηε γξακκαηηθή θζη 

άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ». Φαίλνληαη εμνηθεησκέλα κε απηήο 

ηεο κνξθήο ην πιηθφ θαη φηη γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο έρεη δνζεί (λα 

ην κειεηήζνπλ, λα ζπκπιεξψζνπλ ηπρφλ πιεξνθνξίεο πνπ απνπζηάδνπλ, λα εμεηάζνπλ ηα θείκελα 

πνπ έρνπλ γξάςεη, κε ηε βνήζεηά ηνπ, θαη λα ηα βειηηψζνπλ). Μεξηθά παηδηά πνπ έρνπλ ζρεδφλ 

ηειεηψζεη ην θείκελν πνπ αλέιαβαλ λα γξάςνπλ, ζπδεηνχλ κε ηε δαζθάια ηη ζα πξέπεη λα 

πξνζέμνπλ ζηε «δεχηεξε γξαθή» πνπ ζα επηρεηξήζνπλ. 

Γ. πλέληεπμε 4΄ κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

    (Δ): Πνηα ε γλψκε ζνπ γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο; 

(ΓΠΟ): ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ηελ εθδήισζε δηακαξηπξίαο γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ ςεπδνθξάηνπο, 

δφζεθε (ζηα παηδηά) έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην  (ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ) απφ ηελ «Παηδηθή Υαξά» 

(παηδηθφ πεξηνδηθφ) ζρεηηθφ κε ηελ αλαθήξπμε θαη ε νδεγία πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο γηα λα δνπιέςνπλ, 
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ήηαλ λα θαληαζηνχλ φηη είλαη δεκνζηνγξάθνη, φηη ε εθεκεξίδα ηνπο, ηνχο έρεη παξαρσξήζεη κφλν κία 

ζηήιε γηα λα δεκνζηεχζνπλ ην άξζξν απηφ θαη λα πιεθηξνινγήζνπλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο 

απηφ ην άξζξν, ζχκθσλα κε ηνλ ρψξν πνπ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλνο (πνπ είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο), 

νπφηαλ εδψ ήηαλ αλαγθαζκέλνη εθεί πνπ θάπνηεο ιέμεηο δελ νινθιεξψλνληαλ σο ην ηέινο ηεο γξακκήο 

θαη έπξεπε λα ζπιιαβηζηνχλ, λα εθαξκφζνπλ θαη πάιη ηνπο θαλφλεο ζπιιαβηζκνχ.  

(Δ): Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, πξφζεμα δχν ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ... ηε κία 

πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα παξεξκήλεπζε ηελ νδεγία... 

(ΓΠΟ): Ναη, θαη ζπιιάβηζε θάζε ιέμε μερσξηζηά θαη φηαλ ηε ξψηεζα γηα πνην ιφγν ην έρεη θάλεη, ιέεη 

κνπ «αθνχ απηή ηελ ζηηγκή πιεθηξνινγψ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ», «θαλνληθά, κνπ ιέεη, έπξεπε λα 

γξάθνπκε θάζε γξάκκα μερσξηζηά, αθνχ πιεθηξνινγνχκε»... 

(Δ): Αιιά ήηαλ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ζπιιαβίδνληαο ηηο ιέμεηο, ζπιιάβηζε κε ην ζσζηφ ηξφπν.  

(ΓΠΟ): Καηέιεμε φηη έπξεπε λα ζπιιαβίζεη ηελ θάζε ιέμε μερσξηζηά θαη εθάξκνζε πιήξσο ηνπο 

θαλφλεο. 

(Δ): Υαξαθηεξηζηηθή, επίζεο, ήηαλ ε πεξίπησζε καζεηή κε ην ςεπδνθξάηνο. 

(ΓΠΟ): Οπφηαλ εδψ είρε ρσξίζεη ην έςηινλ πνπ ην χςηινλ. ηαλ ηνλ ξψηεζα γηα πνην ιφγν ην έθακε 

απηφ κνπ ιέεη «ςεπδνθξάηνο», δελ ππάξρεη ειιεληθή ιέμε πνπ αξρίδεη απφ «πδ». 

(Δ): Αθνπζηηθά, εθάξκνζε αθνπζηηθά ηνλ θαλφλα ηνπ ζπιιαβηζκνχ. 

(Δ): Μεηά είδα φηη θιηκαθσηά, μεθηλψληαο απφ κία θαζνδεγεκέλε εληειψο άζθεζε, πήγαλ ζε κία 

εκηθαζνδεγεκέλε άζθεζε κέρξη πνπ θαηέιεμαλ ζε κία εληειψο δεκηνπξγηθή άζθεζε ε νπνία, φκσο, 

αθνξνχζε ηε ρξήζε ηφζν ηεο παχιαο φζν θαη ηνπ ελσηηθνχ, ζηα πιαίζηα ηεο επηθαηξφηεηαο.  

(ΓΠΟ): Ήηαλ κία πνιχ ελδηαθέξνπζα δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ (ηα παηδηά) ηελ είραλ δνπιέςεη κε 

κεγάιε φξεμε ζηελ νκάδα. Σν ζέκα ήηαλ κία ερνγξαθεκέλε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε δχν παηδηά πνπ 

γλσξίδνπλ πνιιά γηα ηελ θππξηαθή ηξαγσδία θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ ςεπδνθξάηνπο, νπφηαλ εδψ 

αβίαζηα ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο θαλφλεο ζπιιαβηζκνχ. 

(Δ): πσο θαη ηελ παχια, δηαθξίλνληαο κεηαμχ ηνπο παχια θαη ελσηηθφ. Δ... αλ ζνπ δηλφηαλ ε επθαηξία 

ηνπ ρξφλνπ λα θηλεζείο κε βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε γηα λα δηδάμεηο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, γηα λα 

δηδάμεηο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηη ζα πξνζπαζνχζεο λα βειηηψζεηο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζεο, ζηε βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνίεζεο θέηνο; 

(ΓΠΟ): ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα; 

(Δ): Ναη. Μέζα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ (λα 

αληηκεησπίζεηο)... 

(ΓΠΟ): Απιά ζα επέιεγα γηα «κνπζηθφ πεληάγξακκν» έλα ηξαγνχδη φπνπ λα ππάξρνπλ ηέηνηεο ιέμεηο 

φπνπ λα θαίλεηαη πην μεθάζαξα φηη φηαλ ππάξρνπλ δχν ζχκθσλα πνπ αξρίδνπλ απφ ειιεληθή ιέμε δε 

ρσξίδνληαη, γηα λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ κε ιέμεηο πνπ έρνπλ δχν ζχκθσλα καδί θαη ζην ζπιιαβηζκφ, 

ιφγσ ηνπ φηη δελ αξρίδεη ειιεληθή ιέμε απφ απηά ηα δχν ζχκθσλα ρσξίδνληαη. 

(Δ): Πηζηεχεηο, δειαδή, φηη ππήξρε κία, αο ην πνχκε, κία αδπλακία φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηίρσλ... 

(ΓΠΟ): Ναη, δηφηη δελ είραλ λα ζπγθξίλνπλ ιέμεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα θαηαιήμνπλ ζην ζσζηφ θαλφλα. 

(Δ): Οπφηε ρξεηάζηεθε εζχ, θαζνδεγνχκελε απφ ηελ αδπλακία ε νπνία εθδειψζεθε, λα ηνπο 

θαζνδεγήζεηο αθφκα πεξηζζφηεξν... 

(ΓΠΟ): Υξεηάζηεθε κεγάιε θαζνδήγεζε. 

(Δ): ... πλεξγαδφκελνη φκσο νη ίδηνη, ή εξεπλψληαο ην πιηθφ πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο, θαηάθεξαλ απφ 

κφλνη ηνπο λα εληνπίζνπλ πην εχθνια ην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα. 

(ΓΠΟ): Ναη, ζίγνπξα. Οη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο, ελδηαθέξνπζεο, 

άξεζαλ ζηα παηδηά. 

Α. πλέληεπμε 5 κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Αλαγλώξηζε θαη 

θεθαιαηνγξάθεζε θύξησλ 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Παηρλίδη «Γξάθσ νλόκαηα 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Τπάξρεη πηζαλόηεηα γηα κε 

άκεζε θαη δσληαλή 

αληαπόθξηζε ησλ παηδηώλ 

ζηηο «πξνθιήζεηο» θαη 

«απαηηήζεηο» ηνπ 

καζήκαηνο, ιόγσ 
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νλνκάησλ 

 

αλζξώπσλ, πόιεσλ, 

ρσξώλ...) 

 «Οξηζκόο» θύξησλ 

νλνκάησλ 

 Γεκηνπξγία θαηαιόγσλ κε 

θύξηα νλόκαηα, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

επηθνηλσληαθνύ ζηόρνπ 

 Λεηηνπξγηθή ρξήζε θύξησλ 

νλνκάησλ ζε δηάθνξα 

ζπλερή θαη α-ζπλερή 

θείκελα, εληόο πεξίζηαζεο 

επηθνηλσλίαο, όπσο: 

«Σαμηδεύνληαο ζηελ Κύπξν 

καο», «Σν ενξηνιόγην ηνπ 

κήλα», «Δπηζηνιή ζε παηδηά 

γηα λα γλσξίζνπλ ηελ 

θνηλόηεηά καο», «Ση ζα 

κεηαδώζεη ην δηθό καο 

ηειενπηηθό  θαλάιη»  

πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ 

θαη επξύηεξσλ γλώζεσλ 

(π.ρ. γεσγξαθηθώλ 

γλώζεσλ). 

 

 

 

 

 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 5 ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (21
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

 7.45: Έλαξμε καζήκαηνο κε έλα αιιηψηηθν μεθίλεκα: Πξφθιεζε (απφ ηε δαζθάια) γηα ην 

παηρλίδη «Γξάθσ νλφκαηα» (αλζξψπνπ, ρψξαο,  πφιεο, ρσξηνχ …). Σα παηδηά αλαθαιχπηνπλ θαη 

δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο-θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, σο νδεγίεο. Αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα 

ζπκπιεξψζνπλ φιεο ηηο ζηήιεο πνπ πξνλνεί ην παηρλίδη, πξνθαλψο ιφγσ ηεο απνπζίαο ζρεηηθψλ 

γλψζεσλ. πγρχδνπλ ρψξεο, πφιεηο, ρσξηά. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην θεθαιαίν. 

Αλαθεξχζζεηαη «ν ληθεηήο». ηελ εξψηεζε ηη θνηλφ έρνπλ φια ηα νλφκαηα πνπ έγξαςαλ, 

ειάρηζηα παηδηά εληφπηζαλ φηη φια αξρίδνπλ κε θεθαιαίν. Ο φξνο «θχξηα νλφκαηα» ήηαλ 

γλσζηφο ζε πνιχ ιίγα παηδηά.  

 8.00: Σα παηδηά αζρνινχληαη κε ηα Γειηία Δξγαζίαο-θείκελα πνπ ηνπο δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα 

(ιίζηεο νλνκάησλ, εκεξνιφγηα, ηαμηδησηηθά θείκελα, ράξηεο), ηα νπνία θαη απνδνκνχλ αλάινγα 

κε ηηο ζπκβάζεηο θαζελφο απφ απηά. πλεξγαδφκελνη δχν δχν αλαθαιχπηνπλ, ζρεηηθά εχθνια, 

δηάθνξεο νκάδεο θπξίσλ νλνκάησλ (νλφκαηα νδψλ, θαηαζηεκάησλ, ηνπσλχκηα, νλνκαηεπψλπκα, 

νλφκαηα θηεξίσλ, κελψλ, ιαψλ, πνηακψλ, βνπλψλ...). Γίλνληαη επθαηξίεο γηα αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη. Τπάξρεη ζπλερήο ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ θαη ζηήξημή ηνπο, γηα 

λα αληηιεθζνχλ ην είδνο θαη ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ (πεξηγξαθηθφ θείκελν ή αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή, φπσο έλα ηαμηδησηηθφ θείκελν θαη ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο 

ζπκβαίλεη κε έλα ράξηε θ.ά., αληίζηνηρα), θαζψο θαη ην ξφιν ησλ θχξησλ νλνκάησλ ζε απηά. 

 8.00: Γίλεηαη ε εμήο πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο: «Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αλαθνίλσζε φηη ζέιεη 

ηνλ θαηάινγν ησλ πξνζθχγσλ θαη κε πξνζθχγσλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, ηνλ νπνίν θαη πξέπεη λα 

εηνηκάζεη ε θάζε ηάμε, εληφο ηεο εκέξαο. Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη ην ζθνπφ απηήο ηεο 

εξγαζίαο θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Αλάκεζα ζε άιινπο 

ηξφπνπο, πξνηείλνπλ λα γίλεη έξεπλα απφ ην Μαζεηνιφγην ηεο ηάμεο θαη λα θαηαηάμνπλ ηα παηδηά 

ζε πξφζθπγεο θαη κε πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο. 

Θεσξψληαο φηη απηή ε δηαδηθαζία ζα είλαη κάιινλ ρξνλνβφξα, απνθαζίδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε 

έξεπλα κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ: «Πνηνη είλαη νη πξφζθπγεο/κε πξφζθπγεο;». Κάζε παηδί, 

δνπιεχνληαο ζηελ νκάδα ηνπ, ζπκπιεξψλεη αλάινγα ην φλνκά ηνπ ζηελ θαηάιιειε ζηήιε 

θαηαιφγνπ, ζε δηαθάλεηα πνπ πξνβάιιεηαη ζην δηαθαλνζθφπην, σο εμήο: 

 

ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ 

 

ΠΡΟΦΤΓΔ ΜΖ 

ΠΡΟΦΤΓΔ 

ΠΡΟΦΤΓΔ ΜΖ 

ΠΡΟΦΤΓΔ 
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......... ......... ......... ......... 

 

Σα παηδηά, αθνινχζσο, εηνίκαζαλ έλαλ θαηάινγν κε ηα πην δεκνθηιή πξφζσπα ηεο ρξνληάο απφ 

ηνλ θππξηαθφ θαη ειιαδηθφ ρψξν, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν θαηαιφγσλ, έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ δηελήξγεζαλ ζην δηαθαλνζθφπην. Σα παηδηά, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, αληαιιάζζνπλ απφςεηο κεηαμχ ηνπο, ελαζρνινχληαη κε πνηθηιία 

πιηθνχ, δνπιεχνπλ κε δηάθνξα θείκελα, εληνπίδνπλ θαη δηνξζψλνπλ νξζνγξαθηθά ιάζε, δηθά 

ηνπο θαη ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπο. Γεληθή δηαπίζησζε: ια ηα παηδηά πξνζπάζεζαλ 

γξάςνπλ «ηα θαιχηεξά ηνπο γξάκκαηα πάλσ ζηε δηαθάλεηα», πξνθαλψο γηαηί ε γξαθή ηνπο 

απνηεινχζε «αληηθείκελν» ζρνιηαζκνχ απφ ηα άιια παηδηά, σο έλα ζπκβαηηθφ κέζν πνπ κπνξεί 

λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία».   

 8.30: ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα, γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα «θνθθηλίζνπλ» 

ζην ράξηε ηεο Κχπξνπ, «δηαβάδνληάο ηνλ», ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζαλ «θαηά ηελ εθδξνκή 

ηνπο ζηα Πεξβφιηα ηεο Λάξλαθαο», νπφηαλ ν ράξηεο ιεηηνχξγεζε σο νδεγφο ζην ηαμίδη ηνπο. 

Αθνχ αλαθάιεζαλ ζηε κλήκε ηνπο ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο, παξνπζίαζαλ, πξψηα 

πξνθνξηθά θαη κεηά γξαπηψο, ζε ζπλερή ιφγν, ην ζρεηηθφ  δξνκνιφγην. Πξνβιήκαηα πνπ 

εληνπίζηεθαλ εδψ ήηαλ ε ζπρλή επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ πεξάζακε, είδακε θαη ε αδπλακία ησλ 

παηδηψλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θάζε παξάγξαθν μερσξηζηά, δίλνληαο θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα 

κέξε πνπ ζπλάληεζαλ ζηε δηαδξνκή. Ζ δαζθάια, αληηιακβαλφκελε ην πξφβιεκα, ελεξγεί σο 

εμήο: Eπηιέγεη ζπγθεθξηκέλν ηαμηδησηηθφ θείκελν, ην νπνίν ζπλδπάδεη πεξηγξαθή ηνπίνπ θαη 

αθήγεζε (αλαδηήγεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο), δχν θεηκεληθά είδε γλσζηά ζηα παηδηά απφ ηα 

πξψηα ρέδηα Δξγαζίαο ηνπο, θαη πξνρσξεί ζε απνδφκεζή ηνπ, δίλνληαο, εθ λένπ, έκθαζε, ζηε 

ζπλνρή θαη ηε ζπλεθηηθφηεηά ηνπ. Σα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. 

Αλαθέξνληαη εηδηθά ζην φηη «ζε ηέηνηα θείκελα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ιέμεηο πνπ λα 

δείρλνπλ πψο πάκε (ηαμηδεχνπκε) απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν, ρσξίο ην ηαμίδη λα είλαη 

θνπξαζηηθφ. Γελ επαλαιακβάλνπκε ηηο ίδηεο ιέμεηο ζπλέρεηα θαη πεξηγξάθνπκε φζν πην δσληαλά 

γίλεηαη ηη βιέπνπκε ζην ηαμίδη, ηε δηαδξνκή  καο». Δπηπιένλ, γηα λα αξζεί ην πξφβιεκα ηεο 

επαλάιεςεο ιέμεσλ, ηα παηδηά παξνηξχλζεθαλ λα βξνπλ άιιεο ζπλψλπκεο ιέμεηο ή ιέμεηο πνπ 

έρνπλ παξαπιήζηα ζεκαζία, φπσο νη αθφινπζεο: «θαηεπζπλζήθακε, πξνρσξήζακε, δηαζρίζακε, 

ζπλαληήζακε, αγλαληέςακε», νη νπνίεο γξάθηεθαλ θαη ζηνλ πίλαθα. Δπίζεο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ παξαγξάθσλ, δνθίκαζαλ λα δνπιέςνπλ θάζε παξάγξαθν 

μερσξηζηά, θηίδνληαο ν έλαο ζηα ιεγφκελα ηνπ πξνεγνχκελνπ, ψζηε ην παξαγφκελν θείκελφ ηνπο 

λα έρεη νινθιεξσκέλε κνξθή. ηα θείκελα πνπ παξάγνπλ ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά πξνζπαζνχλ 

λα ηεξήζνπλ ηηο πην πάλσ ζπκβάζεηο. Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη πξνζπαζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ην θεθαιαίν γξάκκα ζηα θχξηα νλφκαηα. Χζηφζν, κία νκάδα παηδηψλ 

ρξεζηκνπνίεζε ιαλζαζκέλα ην νξηζηηθφ άξζξν γηα δηάθνξα ρσξηά, φπσο  «ε Κίηη» (αληί «ην 

Κίηη»), «ε Λεηβάδηα» (αληί «ηα Λεηβάδηα»), «ε Μελενχ» (αληί «ην Μελενχ»), ιφγσ απνπζίαο 

ζρεηηθψλ γεσγξαθηθψλ γλψζεσλ (φπσο, εμάιινπ, είρε πξνβιεθζεί). Γηα ην πξφβιεκα ζε ζρέζε 

κε ηα νλφκαηα ησλ πεξηνρψλ, ρσξηψλ θηι. ρξεζηκνπνηήζεθε, σο ππνζηεξηθηηθφ θείκελν πνπ 

ζπλδπάδεη ρξψκα, ζχκβνια, εηδηθφ γξαθηζκφ, ζρεηηθφο γεσγξαθηθφο ράξηεο (αθνινπζεί 

δηάιεηκκα). 

 9.25: Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά είραλ λα αζρνιεζνχλ ήηαλ ε εηνηκαζία 

ηνπ «Δνξηνινγίνπ 2001», κε ην ζπλδπαζκφ εηθφλαο αγίνπ – αξηζκψλ (εκεξνκελίαο) –  γξαπηνχ 

ιφγνπ. Γηα λα βνεζεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ενξηψλ ησλ κελψλ Ννεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ, 

γηαηί απφ κία «πξν-έξεπλα» πνπ έγηλε απφ ηε δαζθάια θάλεθε φηη ζπγρχδνπλ ηηο εκεξνκελίεο 

ησλ ενξηψλ, γξάθηεθαλ ηα πην θάησ βνεζεηηθά ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα.  

 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 

 

ΖΘΟΠΟΗΟΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΔ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΔ 

   

......... ......... ......... 
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  3 Γηνξηάδεη ν Γηψξγνο.  4 Γηνξηάδεη ε Βαξβάξα.  

13 Γηνξηάδεη ν 

Υξπζφζηνκνο. 

 5 Γηνξηάδεη ν αββάθεο. 

21 Γηνξηάδεη ε Μαξία.   6 Γηνξηάδεη ε Νίθε. 

25 Γηνξηάδεη ε Καηεξίλα. 9 Γηνξηάδεη ε Άλλα. 

26 Γηνξηάδεη ν ηέιηνο. 12 Γηνξηάδεη ν πχξνο. 

30 Γηνξηάδεη ν Αλδξέαο. 25 Γηνξηάδεη ν Υξίζηνο. 

 

Ζ «πηλαθνπνίεζε» απηή ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, θαη ηα παηδηά 

δηαπίζησζαλ, θαη έκπξαθηα ην έδεημαλ, φηη ηα νλφκαηα ησλ κελψλ, ησλ Αγίσλ θαη ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ (Υξηζηνχγελλα) θεθαιαηνγξαθνχληαη. Μεξηθά παηδηά, φκσο, ίζσο ιφγσ 

πεξηνξηζκέλσλ γλψζεσλ θαη ιεμηινγίνπ έγξαθαλ, π.ρ., «26 Ννεκβξίνπ: ηνπ Αγίνπ ηέιηνπ»,  «6 

Γεθεκβξίνπ: ηεο Αγίαο Νίθεο». 

 9.50: Σα παηδηά, ηέινο εξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Παηδηθνχ Σειενπηηθνχ Καλαιηνχ ηεο 

Γ΄1», φπνπ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή  κε έλα «Δβδνκαδηαίν  Πξφγξακκα γηα 

ηνπο κηθξνχο ηειεζεαηέο» (γξακκέλν ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή). ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

κεηαθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο επηινγήο ηνπο ζε κηθξνγξάκκαηε γξαθή, ρξεζηκνπνίεζαλ 

ζσζηά ην θεθαιαίν γξάκκα ζηα θχξηα νλφκαηα. 

 10.05: Αλαηίζεηαη νξζνγξαθηθή άζθεζε γηα ην ζπίηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηεο 

δαζθάιαο, δειαδή «λα θηηάμνπλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο δέληξν», κε ζθνπφ ηελ θεθαιαηνγξάθεζε 

ησλ θχξησλ νλνκάησλ („βαθηηζηηθψλ‟). Δπίζεο, λα πξνεηνηκάζνπλ ελεκεξσηηθή επηζηνιή κε 

παξαιήπηε  έλα παηδί ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καιινλήο Λέζβνπ  (ζρνιείν κε ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη «δηδπκνπνίεζε» θαη αληαιιαγή εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ), κε ζθνπφ 

λα γλσξίζεη ηελ θνηλφηεηα Φξελάξνπο. εκεηψλεηαη φηη παξαηεξεξείηαη κία θαηαξρήλ  δπζθνιία 

ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθσλ, θαηά ηελ πξνθνξηθή, ελλνείηαη, παξνπζίαζε-αλάπηπμε ηνπ 

ζέκαηνο. Πξηλ ηειεηψζεη ην κάζεκα, ηα παηδηά παίξλνπλ ηνλ «Οδεγφ γηα ηε γιψζζα 12» θαη 

αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ (φπσο αθξηβψο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά). 

  

Γ. πλέληεπμε 5΄ κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

       (Δ): Λνηπφλ, ν ιφγνο ζε ζέλα θαη πάιη... 

(ΓΠΟ): ηφρνο ηεο ζεκεξηλήο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ήηαλ ηα θχξηα νλφκαηα, κέζα απφ πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ άξρηδαλ κε παηρλίδη, πξνρσξνχζαλ ζηε κειέηε πιηθνχ θαη νινθιεξψλνληαλ κε 

κία ζεηξά γξαπηψλ εξγαζηψλ δεκηνπξγηθνχ ραξαθηήξα. ,ηη θφβηδε ήηαλ ην πεξηνξηζκέλν ζε εχξνο 

ιεμηιφγην θαη γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ. Γη‟ απηφ, ζηελ αξρή θπξίσο, ν ξφινο κνπ ήηαλ 

ηδηαίηεξα θαζνδεγεηηθφο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαλέλα παηδί δελ θαηάθεξε λα ζπκπιεξψζεη φιεο 

ηηο ζηήιεο ησλ νλνκάησλ θαη φηη ηνλ φξν «θχξηα νλφκαηα» ηνλ έδσζα («έηνηκν»)... 

(Δ): Έλα ζρφιην εδψ. Δίρεο πεη φηη ν ξφινο ζνπ ζε θάπνηεο θάζεηο ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη εγψ 

πξφζεμα, ήηαλ ηδηαίηεξα θαζνδεγεηηθφο. Με άιια ιφγηα, ιεηηνπξγνχζεο σο πξφηππν, σο ππφδεηγκα γηα 

λα θαζνδεγήζεηο ηνπο καζεηέο ζηνλ ηξφπν πνπ αλέκελεο λα αληηδξάζνπλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ πεξηγξαθηθνχ-αθεγεκαηηθνχ ηαμηδησηηθνχ θεηκέλνπ). Πψο ην ζρνιηάδεηο απηή ηε 

ηαθηηθή, απηή ηελ ζηξαηεγηθή σο κέξνο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο; 

(ΓΠΟ): Υξεηάζηεθε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο... ζην λα θαηαλνήζνπλ (ηα παηδηά) θάπνηεο νδεγίεο (θαη 

λα απνδνκήζνπλ ή/θαη λα αλαδνκήζνπλ θείκελα), νπφηαλ εγψ ήζεια λα ιεηηνπξγήζσ, ζαλ πξφηππν 

γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηηο (γξαπηέο) εξγαζίεο ηνπο. 

(Δ): Πηζηεχεηο, κήπσο, φηη ή ην πιηθφ απηφ θαζαπηφ ή ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ζπλφδεπαλ ήηαλ απαηηεηηθέο, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ή 

κε ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο; 

(ΓΠΟ): Ννκίδσ θαη ηα δχν. Καη ηα δχν καδί επεξέαδαλ ζε θάπνην ζεκείν ηελ απφδνζή ηνπο ζε 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

(Δ): Απηφ εμππαθνχεη φηη ζηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, παξ‟ φιν ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ ππήξρε, επξνρσξνχζεο ζε θάπνηεο άιιεο πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο αλαθχνληαλ 

κέζα απφ ηεο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ.  

(ΓΠΟ): Ναη, ζίγνπξα, δηφηη ζαλ ζχλνιν ε ηάμε δελ κπνξψ λα πσ φηη είλαη θαη «θνβεξή ηάμε», 

ππάξρνπλ θαη αξθεηά αδχλαηνη καζεηέο. κσο εθείλν πνπ δηαπίζησζα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ  

πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά είραλ θάκεη αξθεηή πξφνδν ζε ζχγθξηζε κε ην πψο ηνπο βξήθα ζηελ αξρή 
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θαη ην φηη έκπαηλαλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήηαλ απαηηεηηθέο πηζηεχσ φηη σθέιεζε ζην λα αλεβεί 

ην επίπεδν ησλ παηδηψλ. 

(Δ): Να ζπλερίζνπκε κε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, πψο ην είδεο εζχ, πνηεο δπζθνιίεο 

αληηκεηψπηζεο, πψο ηηο έιπζεο απηέο ηηο δπζθνιίεο; 

(ΓΠΟ): Θεψξεζα, ζηε ζπλέρεηα, αλαγθαίν λα θηλεζψ ζην κηθξνεπίπεδν ηεο ηάμεο κε ζέκαηα 

πεξηζζφηεξν νηθεία πξνο ηα παηδηά θαη αζρνιεζήθακε κε ηελ εηνηκαζία θαηαιφγσλ ησλ δηθψλ ηνπο 

νλνκάησλ, κε θάπνηα νξηζκέλα θξηηήξηα. Κάηη πνπ άξεζε ζηα παηδηά ήηαλ φηαλ ηνπο δφζεθε ε 

επθαηξία λα δνπιέςνπλ νκαδηθά θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ίδηα, ζε δηαθάλεηα, ην απνηέιεζκα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο θαη, ηαπηφρξνλα κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, κπφξεζαλ λα γίλνπλ θαη θάπνηεο 

επηζεκάλζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ θεθαιαηνγξάθεζε θάπνησλ νλνκάησλ, νπφηαλ θάπνηεο νκάδεο πνπ 

είραλ θάπνηα ιάζε, κε ηελ πξνβνιή θαη παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θάπνησλ άιισλ νκάδσλ, 

επηζήκαλαλ ηα ιάζε ηνπο, δηφξζσζαλ ηα ιάζε ηνπο θαη ήηαλ θάηη πνιχ ρξήζηκν πηζηεχσ. 

(Δ): Γειαδή απ‟ δσ βγαίλνπλ δχν ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, φηη θέξλνπκε ηα παηδηά ζε επαθή κε φζνλ 

δπλαηφ πην νηθεία πξνο απηά ζέκαηα θαη, δεχηεξνλ, φηη ε νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη παξνπζίαζεο δηθήο ηνπο δνπιεηάο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζεηηθά. 

(ΓΠΟ): Ναη... 

(Δ): ... Φαίλεηαη έηζη λα απνηεινχλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο θάπνησλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθχνληαη ζηελ 

πνξεία ηνπ καζήκαηνο. Δδψ ζα ‟ζεια λα κνπ ζρνιηάζεηο ην γεγνλφο φηη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, φπσο 

κνπ ηνλ είρεο παξνπζηάζεη ηελ πξνεγνχκελε κέξα, δελ είρεο θάλεη αλαθνξά ζην φηη ζα έδηλεο ζηα 

παηδηά θαηαιφγνπο ή επθαηξίεο λα γξάςνπλ νλφκαηα γλσζηψλ ηνπο αγαπεκέλσλ ηνπο 

πνδνζθαηξηζηψλ, εζνπνηψλ, ηξαγνπδηζηψλ. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, φκσο, πξνέθπςε ζηελ ζπλέρεηα.  

(ΓΠΟ): Ήηαλ ηφζνο ν ελζνπζηαζκφο ηνπο θαη ηφζε ε επηκνλή ηνπο λα επαλαιεθζεί απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα, νπφηαλ, γηα λα ηνπο ηθαλνπνηήζσ, κεηά θαη απφ κία ζπδήηεζε πνπ είρακε καδί, 

νδεγεζήθακε ζ‟ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα. Εήηεζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά λα θηηάμνπλ θαηαιφγνπο κε ηα 

νλφκαηα ησλ πην δεκνθηιψλ πξνζψπσλ ηεο ρξνληάο πνπ ζα θχγεη ζε ιίγν. Καη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

έγηλε κία κηθξή έξεπλα θαη έηζη αλαδείρηεθαλ νη πην δεκνθηιείο εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο, 

πνδνζθαηξηζηέο ζηνλ ειιεληθφ θαη θππξηαθφ ρψξν. 

(Δ): Οπφηε επαλεξρφκαζηε ζην ζεκείν πνπ έρνπκε πεη φηη είλαη ζεκαληηθφ, ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

κε νηθεία πξνο απηά ζέκαηα πνπ πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξνπλ, επνκέλσο έρνπλ αμία γηα ηα ίδηα. 

(ΓΠΟ): Κάηη πνπ ηνπο άξεζε πάξα πνιχ κε ηε δηαθάλεηα ήηαλ ην φηη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα 

γλσξίζνπλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο θαηαιφγνπο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο καζεηέο ηεο ηάμεο καο... 

(Δ): Πνπ ήηαλ πάιη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ ήηαλ εθηφο πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά ζε είδα, έηζη αβίαζηα, 

λα ηε θέξλεηο κέζα ζηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είρεο ήδε πξνγξακκαηίζεη θαη λα ιεηηνπξγεί 

πξάγκαηη απνηειεζκαηηθά. 

(ΓΠΟ): Ήηαλ θάηη πνπ ηνπο άξεζε, γηαηί έκαζαλ θάηη θαηλνχξην γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ην νπνίν 

δελ ην ήμεξαλ πξνεγνπκέλσο.  

(Δ): Μπνξνχκε λα πνχκε δειαδή φηη ππήξρε ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, κε βάζε θαη 

πάιη δνζκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο . 

(ΓΠΟ): ηε ζπλέρεηα, ζέινληαο λα δηεπξχλσ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ησλ θπξίσλ νλνκάησλ, 

εθηφο απφ ηα βαθηηζηηθά νλφκαηα κε ηα νπνία είραλ δνπιέςεη σο εθείλε ηελ ζηηγκή, ηνπο έδσζα κία 

πνηθηιία απφ απζεληηθφ ρξεζηηθφ πιηθφ, ζε δηάθνξεο κνξθέο, φπνπ ππήξραλ νλφκαηα αλζξψπσλ 

ρσξψλ, πφιεσλ, θηεξίσλ ηνπνζεζηψλ, αμηνζέαησλ θηι., ηα νπνία δνπιεχνληαο ζηελ νκάδα, ηα παηδηά, 

επηζήκαλαλ, κε αξθεηή επθνιία κπνξψ λα πσ, θαη ζην ηέινο είραλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχλ κε 

γξαπηνχ ηχπνπ εξγαζίεο-θείκελα, φπνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κε αξθεηή άλεζε ηα θχξηα νλφκαηα, ζσζηά 

γξακκέλα. 

(Δ): Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο θαη πψο εζχ ε ίδηα αληηκεηψπηζεο ηνπο καζεηέο; 

(ΓΠΟ): ηεο γξαπηέο απηέο εξγαζίεο, φπσο είπα πξνεγνπκέλσο, έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πάιη κε 

ιεηηνπξγηθφ ηξφπν, γηα θάπνην νξηζκέλν ζθνπφ θαη κε θάπνην λφεκα, ηα θχξηα νλφκαηα. Γηα λα 

αληηκεησπίζσ ην αλακελφκελν πξφβιεκα πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ...  

(Δ): Σν νπνίν αθνξνχζε βαζηθά, λα πνχκε ηε θνβία πνπ εμέθξαζεο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλέληεπμε φηη 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ θαη γλψζεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο, δε ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ... 

(ΓΠΟ): Οπφηαλ ρξεηάζηεθε λα αμηνπνηήζσ ην ήδε ππάξρνλ πιηθφ ή αθφκα θαη έμηξα πιηθφ ην νπνίν 

είρα καδί κνπ. 

(Δ): Έλα παξάδεηγκα κίαο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίαο πνπ πξνέθπςε θαη πψο αληηκεησπίζηεθε 

θαζνδφλ. 
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(ΓΠΟ): Δίραλ λα πεξηγξάςνπλ ηε δηαδξνκή ηεο εθδξνκήο καο κέρξη ηα Πεξβφιηα ηεο Λάξλαθαο, 

νπφηαλ επηζηξαηεχζακε ην ράξηε ηεο Κχπξνπ ηνλ νπνίν είρα δψζεη πξνεγνπκέλσο ζαλ πνιπηξνπηθφ 

ρξεζηηθφ θείκελν γηα λα δνπλ κε θεθαιαηνγξάθεζε ρσξηά, πφιεηο αθξσηήξηα θηι. θαη ηνπο ππέδεημα 

λα ρξσκαηίζνπλ κε θφθθηλν ρξψκα ηε δηαδξνκή απφ ην Φξέλαξνο κέρξη θαη ηα Πεξβφιηα, θάηη πνπ 

ηνπο βνήζεζε πάξα πνιχ ζην λα γξάςνπλ γη‟ απηή ηελ δηαδξνκή.  

(Δ): Έρεηο αλαθέξεη ηελ ιέμε «ππφδεημε»... Δληάζζεηο απηή ηελ ιέμε ζε  φ,ηη είρεο πεη πξνεγνπκέλσο, 

φηη δειαδή ν δάζθαινο ιεηηνπξγεί σο ππφδεηγκα, σο πξφηππν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ επίιπζε 

θάπνησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ; Δίλαη κε απηή ηελ 

έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείο ηε ιέμε «ππφδεημε»; 

(ΓΠΟ): Ναη, λαη. Φπζηθά ζπκνχκαη φηαλ ηνπο είπα, φηαλ ηνπο ξψηεζα αλ ζπκνχληαη απφ πνχ 

πεξάζακε γηα λα πάκε, γηα λα θηάζνπκε ζηα Πεξβφιηα, πνιχ ιίγα παηδηά κπνξνχζαλ λα πνπλ 

πεξάζακε απφ ην ηάδε, ην ηάδε, ην ηάδε, είδακε ην ηάδε, ην ηάδε, ην ηάδε. Δλψ φηαλ ηνπο είπα «πάξηε 

ηνλ ράξηε ηεο Κχπξνπ θαη, μεθηλψληαο απφ ην Φξέλαξνο, ρξσκαηίζηε («θνθθηλίζηε») ηε δηαδξνκή 

κέρξη ηα Πεξβφιηα»,  εθεί ηνπο είδα πξαγκαηηθά λα μεζαξξεχνπλ θαη λα εληνπίδνπλ κε κεγάιε επθνιία 

απφ πνχ είρακε πεξάζεη κέρξη πνπ λα θηάζνπκε ζηα Πεξβφιηα. Δ... λα πσ επίζεο θάηη πνπ είρα 

πξνζέμεη... Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο γξαπηήο ηνπο εξγαζίαο, θάπνηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ιαλζαζκέλα άξζξα κπξνζηά απφ ηα ρσξηά ηα νπνία είρακε ζπλαληήζεη ζηελ δηαδξνκή, γηα 

παξάδεηγκα, ζπκνχκαη θάπνηα παηδηά, αξθεηά παηδηά αληί λα γξάθνπλ «ην Κίηη» έγξαθαλ «ε Κίηη», ή 

αληί «ηα Λεηβάδηα», «ε Λεηβαδηά». 

(Δ): Απηφ πνχ ην απνδίδεηο; 

(ΓΠΟ): Πηζηεχσ φηη είλαη (νθείιεηαη) ζην εχξνο ησλ γλψζεσλ (ηνπο).  

(Δ): ην εχξνο ησλ γλψζεσλ πνπ θαίλεηαη λα κελ είλαη ηφζν κεγάιν. 

(ΓΠΟ): Άγλσζηα ρσξηά, γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, νπφηαλ δπζθνιεχνληαλ λα βάινπλ θαη ην ζσζηφ 

άξζξν κπξνζηά. Δ... ζην ηέινο θαηαιήμακε ζην ενξηνιφγην ηνπ Ννέκβξε θαη ηνπ Γεθέκβξε, νπφηαλ 

εθεί ρξεηάζηεθε λα «πηλαθνπνηήζσ» ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ πνπ γηνξηάδνπλ θαη παξαηήξεζα φηη, 

παξά ηε βνήζεηα απηή, ηα παηδηά εμαθνινπζνχζαλ λα δπζθνιεχνληαη, γηα παξάδεηγκα φηαλ ηνπο είρα 

βάιεη ε... 26 Ννεκβξίνπ γηνξηάδεη ν ηέιηνο θαη αξθεηά παηδηά έγξαςαλ φηη ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 

γηνξηάδεη ν Άγηνο ηέιηνο. 

(Δ): κσο ην φλνκα απηφ θαζαπηφ ην είραλ θεθαιαηνγξαθήζεη. 

(ΓΠΟ): Ναη, αιιά θάλεθε φηη νη γηνξηέο ήηαλ άγλσζηέο ηνπο. Ή ηη άιιν ζπκνχκαη, 12 Γεθεκβξίνπ 

πνπ γηνξηάδεη ν πχξνο, ηνπ Αγίνπ πχξνπ, (δ)ελ εκπνξνχζαλ λα γξάςνπλ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα. 

(Δ): Δδψ κπαίλεη ην ζέκα ηεο εκπινθήο φισλ ησλ άιισλ καζεκάησλ κε ηξφπν δηαζεκαηηθφ, νχησο 

ψζηε πξαγκαηηθά λα κπνξέζεη ε πξνζέγγηζε ηνχηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή; Γηφηη ε πξνζέγγηζε 

«παίξλεη» απφ φιν ην θάζκα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, νπφηε ίζσο εδψ κπαίλεη ην ζέκα ηνπ φηη 

πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη θαη άιια ζέκαηα θαη ε επηθνηλσληαθή- θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε λα κελ 

αμηνπνηείηαη, απηή θαζαπηή, κφλν ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. 

(ΓΠΟ): ίγνπξα λαη. Σε ζηηγκή πνπ εκπιέθνληαη Γεσγξαθία, Θξεζθεπηηθά, Ηζηνξία πξέπεη λα 

ππάξρεη νινθιήξσζε ζε απηά ηα καζήκαηα. 

(Δ) ίγνπξα ε φιε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ θεθαιαηνγξάθεζε θπξίσλ νλνκάησλ ήηαλ 

αξθεηά εθηεηακέλε. Πνιινί δάζθαινη, νη πην πνιινί, ζεσξνχλ φηη γηα ηα παηδηά είλαη απηνλφεην πιένλ 

φηη ηα θχξηα νλφκαηα γξάθνληαη κε θεθαιαία. Πψο ζρνιηάδεηο απηή ηελ άπνςε πνπ επηθξαηεί ζε 

ζρέζε κε απηφ πνπ έθαλεο εζχ θαη ηηο εληππψζεηο πνπ απνθφκηζεο; 

(ΓΠΟ): Ννκίδσ φηη αλ δε δηλφηαλ φιν απηφ ην ρξεζηηθφ πιηθφ, απιά ηα παηδηά ζα ηαχηηδαλ ηα θχξηα 

νλφκαηα κε νλφκαηα ρσξηψλ, βαθηηζηηθά νλφκαηα, επίζεηα (επψλπκα), ην πνιχ πνιχ κέρξη ηηο πφιεηο. 

Δλψ κε ην ρξεζηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο δφζεθε, θαηάιαβαλ φηη ηα θχξηα νλφκαηα έρνπλ κεγάιν εχξνο, 

είλαη θαη νλφκαηα αθξσηεξίσλ είλαη θαη νλφκαηα ηνπνζεζηψλ, νλφκαηα αμηνζέαησλ, νλφκαηα 

θηεξίσλ, θάηη πνπ βιέπνληάο ηεο δηάθνξεο γξαπηέο παξαγσγέο πνπ έρνπλ θάλεη ηα παηδηά ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηψξα κε ην ζσζηφ ηξφπν. Φπζηθά ηνπο είρα δψζεη, ζπκνχκαη, κία εκπεδσηηθή άζθεζε, 

ζπγθεθξηκέλα ην «Γεκνηηθφ Μέγαξν», θαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ είραλ γξάςεη ηε 

ιέμε «Μέγαξν» κε θεθαιαίν, ηε ιέμε «δεκνηηθφ» ηελ είραλ αθήζεη κε κηθξφ. Ή ηεο «Φνηληθνχδεο» 

(ηνπνζεζία ζηελ πόιε Λάξλαθα) δελ ηηο είραλ εληνπίζεη φηη ήηαλ θχξην φλνκα, ζρεδφλ νιφθιεξε ε 

ηάμε, πνιχ ιίγνη , ειάρηζηα παηδηά είραλ βάιεη ηε ιέμε  «Φνηληθνχδεο» κε θεθαιαίν.  

(Δ): Γηαηί; 

(ΓΠΟ): Γηαηί; 

(Δ): Γηαηί; ρνιίαζε εζχ... 

(ΓΠΟ): Σν «Αξραηνινγηθφ Μνπζείν», αο πνχκε, πνιιά παηδηά εγξάςαλ ην ζσζηά, ζε κία γξαπηή 

παξαγσγή πνπ είραλ λα θάκνπλ. Με θεθαιαίν... Σηο «Φνηληθνχδεο» πνπ ελ (είλαη) θάηη αξθεηά γλσζηφ 
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ηνπο, ελ ηνπνζεζία, εηαπηίζαλ ηελ κε δέληξα, δελ μέξσ. Δπήελ ην κπαιφ ηνπο ζηα δέληξα, νπφηαλ ην 

φλνκα ηεο ηνπνζεζίαο γξάθηεθε κε κηθξφ. 

(Δ): Σψξα, νινθιεξψλνληαο απηή ηε δηδαθηηθή ελφηεηα, πνηα δξαζηεξηφηεηα ζα μερψξηδεο φζνλ 

αθνξά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, φζνλ αθνξά θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθάιεζε ζηνπο καζεηέο, 

φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη ηε βησζηκφηεηά ηεο. Ήηαλ θάηη δειαδή πνπ δελ πξνθάιεζε 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη έγηλε κε επραξίζηεζε απφ φινπο ηνπο καζεηέο;    

(ΓΠΟ):  Ζ γξαπηή παξαγσγή δηαθφξσλ θεηκέλσλ, θπζηθά... κε ηνλ ηξφπν πνπ δνπιέςακε θέηνο, κέζσ 

ησλ ζπκβάζεσλ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο, έηζη ψζηε λα παξάγνληαη θείκελα κε ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα, 

θαηάιιεια ζπλδεηηθά... Δίραλ λα ζηείινπλ επηζηνιή ζε ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε, γηα λα ηνπο 

γλσξίζνπλ ηελ θνηλφηεηά καο. Κάηη πνπ ηνπο είρε αξέζεη πάξα πνιχ ήηαλ λα θηηάμνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ ηεο Γ1΄. Σνπο είρα δψζεη ηα πξνγξάκκαηα ηεο παηδηθήο 

δψλεο φισλ ησλ (ηειενπηηθψλ) θαλαιηψλ ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή θαη είραλ λα επηιέμνπλ νη ίδηνη 

απηά πνπ επξνηηκνχζαλ λα κπεη ζην ηειενπηηθφ θαλάιη ηεο ηάμεο καο θαη ζπκνχκαη, γηα παξάδεηγκα, 

«νη πεξηπέηεηεο ηνπ Σνκ ψγηεξ»... είραλ γξάςεη ην «Σνκ ψγηεξ» κε θεθαιαίν γξάκκα ζηελ αξρή, 

γηαηί ήμεξαλ φηη είλαη ην νλνκαηεπψλπκν θάπνηνπ παηδηνχ. Καη απηφ έγηλε θαη κε άιια πξνγξάκκαηα 

πνπ ππήξραλ θχξηα νλφκαηα κέζα. Ή ζπκνχκαη «Σν Γπκλάζην Νηέθξαζη»,γηα παξάδεηγκα, πνπ είραλ 

γξάςεη ην «Νηέθξαζη» κε θεθαιαίν. «Ο θφζκνο ηνπ Νηελ» ήηαλ κία άιιε, έλα άιιν πξφγξακκα, πάιη 

ην έγξαςαλ ζσζηά θαη κνπ πξνθάιεζε εληχπσζε ην φηη ε πιεηνςεθία ηεο ηάμεο είρε εξγαζηεί κε ην 

ζσζηφ ηξφπν, είραλ θεθαιαηνγξαθήζεη ζσζηά φια ηα θχξηα νλφκαηα. 

Α. πλέληεπμε 6 κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 Αιθαβεηηθή θαηάηαμε/ζεηξά 

ιέμεσλ, κε βάζε ην δεύηεξν 

γξάκκα 

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο γηα αιθαβεηηθή 

θαηάηαμε/ζεηξά ιέμεσλ 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεοη 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 «Αλαθάιπςε» ησλ 

θξηηεξίσλ γηα αιθαβεηηθή 

θαηάηαμε/ζεηξά ιέμεσλ 

 Καηαζθεπή θαηαιόγσλ 

νλνκάησλ 

 ύληαμε παξνπζηνινγίνπ 

 «Λεμηθνπνίεζε» ιέμεσλ 

(θαηαγξαθή ηνπο ζε ιεμηθό) 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζηε ρξήζε 

ιεμηθώλ, ηειεθσληθνύ 

θαηαιόγνπ, 

εγθπθινπαηδεηώλ 

 Δηνηκαζία ζρεηηθνύ «νδεγνύ 

γηα ηε γιώζζα» (από ηα ίδηα 

ηα παηδηά) 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Μεξηθή, ίζσο, δπζθνιία 

κπνξεί λα πξνθύςεη όζνλ 

αθνξά ηελ «αλαθάιπςε» 

ησλ θξηηεξίσλ γηα 

αιθαβεηηθή θαηάηαμε/ζεηξά 

ιέμεσλ. 

 

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 6 ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα (26ε Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

 7.45: Σα παηδηά αζρνινχληαη κε ηα δχν Γειηία Δξγαζίαο πνπ ηνπο δφζεθαλ (πξφθεηηαη γηα δχν 

θαηαιφγνπο κε νλφκαηα), κε ζθνπφ ηελ αιθαβεηηθή θαηάηαμε ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην πιηθφ απηφ, κε βάζε ηα δχν πξψηα γξάκκαηα. Σα ίδηα ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη ηα 

νλφκαηα ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο κπνξεί λα είλαη γξακκέλα «είηε κε ζεηξά επηηπρίαο είηε ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά», αξθεηέο θνξέο έρνληαο κπξνζηά ηνπο αξηζκεηηθά ζχκβνια ή άιια 

ζεκαδάθηα («bullets»). Έηζη δηθαηνιφγεζαλ θαη ην ζθνπφ θαζελφο ηξφπνπ γξαθήο ησλ νλνκάησλ 

μερσξηζηά.  
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 Μειεηψληαο ην Γειηίν Δξγαζίαο, φπνπ ηα νλφκαηα είλαη γξακκέλα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, 

εληφπηζαλ εχθνια ηα θξηηήξηα ηεο αιθαβεηηθήο θαηάηαμεο, κε βάζε ην πξψην θαη ην δεχηεξν 

γξάκκα, θαη εξγάζηεθαλ ρσξίο θαλέλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηελ αιθαβεηηθή θαηάηαμε ησλ 

πξψησλ 9 νλνκάησλ ηνπ Γειηίνπ 1. 

 8.05: Σα παηδηά άξρηζαλ λα εξγάδνληαη νκαδηθά, ζε δηαθάλεηεο, γηα ηελ αιθαβεηηθή θαηάηαμε 

ησλ νλνκάησλ ησλ παηδηψλ. Αθνχ θαηακεξίζηεθαλ ηελ εξγαζία (έγξαθαλ ελαιιάμ), ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην δηαθαλνζθφπην, νπφηε είραλ ηελ επθαηξία λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο, λα ειέγμνπλ, λα εληνπίζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηα ιάζε ηνπο. 

 8. 20: Ζ δαζθάια ζέηεη ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, πνπ απαηηεί ηελ αιθαβεηηθή 

θαηάηαμε/ζεηξά ιέμεσλ, κε βάζε ην δεχηεξν γξάκκα. Σα παηδηά αζρνινχληαη κε ηε ζχληαμε ηνπ 

παξνπζηνινγίνπ ηεο ηάμεο. ηα πιαίζηα κίαο πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο αλαηίζεηαη ζηα 

παηδηά ε δεκηνπξγία ιεμηθνχ «γηα δηάθνξα γνχζηα», π.ρ. «ιεμηθφ ηεο θχζεο», «ιεμηθφ ηεο 

ζάιαζζαο», «ιεμηθφ ησλ δψσλ», ην νπνίν θαη πξέπεη λα πάξεη κία «εθδφζηκε κνξθή». Γηα λα 

είλαη θαηάιιειν πξνο ρξήζε «απφ παηδηά ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ», ην θάζε ιεμηθφ, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηα πξφηππα εηθνλνγξαθεκέλα ιεμηθά, ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλα ή δσγξαθηά. Έκθαζε δίλεηαη θαη 

ζην γξαθηζκφ ηνπ θεηκέλνπ (κέγεζνο θαη ρξψκα γξακκάησλ ηεο ιέμεο) ε νπνία θαηαγξάθεηαη 

ζην ππφ θαηαζθεπή ιεμηθφ θαη ζηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ηνπ νξηζκνχ θάζε ιέμεο, ε νπνία, φπσο 

ηνλίδεη ε δαζθάια, «απνηειεί κία κηθξή πεξηγξαθή». Πξνο ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ηα παηδηά 

επεμεξγάδνληαη θαη απνδνκνχλ απζεληηθά/ρξεζηηθά θείκελα θαη άιιν δηδαθηηθφ πιηθφ, φπσο 

είλαη ν ηειεθσληθφο θαηάινγνο, ην ιεμηθφ, ε εγθπθινπαίδεηα (ε δαζθάια πξνλφεζε  λα ππάξρεη 

πιηθφ γηα φια ηα παηδηά), κε βάζε δηάθνξεο πξαγκαηηθέο  αιιά θαη πιαζκαηηθέο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα: «Υξεηάδεζαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ Μηραήι άββα, γηα 

λα ηνλ εηδνπνηήζεηο φηη πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζην ζρνιείν. Καηάγεηαη απφ ην γεηηνληθφ καο 

ρσξηφ, ηε Γεξχλεηα» θ.ν.θ. 

 8. 50-9.05: Γαζθάια θαη παηδηά εξγάδνληαη γηα λα «θαηαζθεπάζνπλ» ηνλ «νδεγφ γηα ηε γιψζζα» 

πνπ είλαη ζρεηηθφο  κε ην κάζεκα ηεο εκέξαο. πγθεθξηκέλα, ζπλεξγάδνληαη γηα λα βάινπλ ηα 

νλφκαηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο Δζληθήο Κχπξνπ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη λα δηαηππψζνπλ 

ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, γηα λα «αλαηξέρνπλ, φηαλ ρξεηαζηεί», δειαδή φηαλ πξέπεη λα εμεηάζνπλ 

ην «θείκελφ ηνπο» ή λα δνκήζνπλ έλα παξφκνην θείκελν. 

Γ. πλέληεπμε 6΄ κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): Οη ζεκεξηλέο γεληθέο εληππψζεηο... 

(ΓΠΟ): ήκεξα επηδίσμα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα βάινπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θάπνηεο ιέμεηο κε 

θξηηήξην ην δεχηεξν γξάκκα, αληηιακβαλφκελα γηαηί πξέπεη λα γίλεηαη απηφ. Γη‟ απηφ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο φιεο είραλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη λφεκα γηα ηα παηδηά. Πνιχ ζεηηθή ζεσξψ ηε 

ρξήζε ησλ δχν δειηίσλ (εξγαζίαο) ρξεζηηθνχ ηχπνπ, φπνπ θαη θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ ηελ θαηάηαμε 

ιέμεσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά απφ ηελ θαηάηαμε ιέμεσλ κε άιιν θξηηήξην, φπσο (είλαη) ε ζεηξά 

επηηπρίαο. 

(Δ): Δδψ πξφζεμα φηη πάιη ρξεηάδεηαη έλα είδνο θαζνδήγεζεο, γηα λα αληηιεθζνχλ ηελ δηαθνξά ηεο 

κίαο θαηάηαμεο ιέμεσλ απφ ηελ άιιε. 

(ΓΠΟ): Δβνήζεζε πνιχ ε επθαηξία πνπ ηνπο δφζεθε λα εηνηκάζνπλ θαηάινγν δηθψλ ηνπο νλνκάησλ 

(παξνπζηνιφγην), ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, θαη λα παξνπζηάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην 

δηαθαλνζθφπην. Αληαπνθξίζεθαλ κε ζρεηηθή επθνιία ζηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ 

ζρεδηαζηεί. Μηθξνπξνβιήκαηα αληηκεησπίζακε ζηε ρξήζε ιεμηθψλ, εγθπθινπαηδεηψλ, ηειεθσληθψλ 

θαηαιφγσλ πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά έθεξαλ απφ ην ζπίηη ηνπο, ίζσο ιφγσ ηνπ φγθνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιηθνχ, φκσο ε δξαζηεξηφηεηα απηή ήηαλ θάηη πνπ άξεζε ζηα παηδηά θαη θάλεθε αξθεηά ρξήζηκε. 

Γνχιεςαλ κε φξεμε ζ΄ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, παξ‟ φιν ηνπ φηη δπζθνιεχηεθαλ λα βξνπλ ιέμεηο πνπ 

ηνπο δεηήζεθαλ είηε απφ ιεμηθά ή ηειέθσλα απφ ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο. 

(Δ): Ζ νπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο πνηα είλαη ηειηθά; 

(ΓΠΟ): Σν φηη ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε κία πνηθηιία απφ απηά ηα βηβιία-θείκελα θαη είδαλ φηη...  

έκαζαλ πψο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ιεμηθψλ, πψο λα θηηάρλνπλ 

θαη νη ίδηνη έλα, κε ζσζηή αιθαβεηηθή ζεηξά, νξηζκνχο-πεξηγξαθέο... 

(Δ): Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα ήηαλ απφ ηηο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξνχζαλ λα 

νινθιεξσζνχλ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ελφο νγδνληαιέπηνπ. Λφγσ θαη ηεο «επθνιίαο» πνπ παξνπζίαδε 

ην ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ θαηλφκελν, ιφγσ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ήηαλ πνιχ πξνζηηέο 

ζηα παηδηά,, δηφηη ήδε απφ ηα βηβιία «Ζ Γιψζζα κνπ» ηεο πξψηεο θαη ηεο δεπηέξαο ηάμεο (ηα παηδηά) 
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είραλ πεξάζεη  πνιιέο θνξέο απφ αζθήζεηο ηνπ ηχπνπ «βάιε ζε αιθαβεηηθή ζεηξά ηηο ιέμεηο», νπφηε 

ήηαλ εμνηθεησκέλα ζε θάπνην βαζκφ... Θα ‟ζεια λα ζρνιηάζεηο ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηνλ 

«νδεγφ γηα ηε γιψζζα» πνπ αθνξνχζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Ήηαλ θάηη πνπ, αλ ζπκάκαη θαιά, 

είρα ηελ επθαηξία λα δσ κία δχν θνξέο πξνεγνπκέλσο, ήηαλ θάηη πνχ είρε πξνγξακκαηηζηεί φλησο λα 

γίλεη... 

(ΓΠΟ): Τπήξραλ γξακκέλα, θάησ απφ θσηνγξαθία, ηα νλφκαηα ζε αλαθαησκέλε ζεηξά ηεο 

πνδνζθαηξηθήο ελδεθάδαο ηεο Κχπξνπ, νπφηαλ ηα παηδηά έπξεπε λα θαηαηάμνπλ, ζε θαηαιφγνπο, ηα 

επίζεηα (επψλπκα) ησλ πνδνζθαηξηζηψλ απηψλ, λα ηα θαηαηάμνπλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, κε βάζε είηε 

ην πξψην είηε ην δεχηεξν είηε αθφκα θαη ην ηξίην γξάκκα. 

(Δ): Πξφζεμα φηη αληαπνθξίζεθαλ... λησο πηζηεχεηο φηη ην θξηηήξην, ν ζθνπφο πνπ είρεο ζέζεη απφ 

ηελ αξρή γηα λα γίλεη απηνχ ηνπ είδνπο ε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ «νδεγφ γηα ηε γιψζζα» είρε βνεζήζεη; 

Σνπο είρεο μεθαζαξίζεη απφ ηελ αξρή φηη «ηψξα ζα δνπιέςνπκε κε ηα νλφκαηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ 

ηεο Δζληθήο Κχπξνπ, ηα νπνία έρνπκε ζε αιθαβεηηθή ζεηξά γηα λα εληνπίδνληαη εχθνια πνηνη είλαη νη 

πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δζληθή Κχπξνπ». Πηζηεχεηο φηη απηφ, πνπ ην είδα θη άιιεο 

θνξέο λα γίλεηαη αιιά ζήκεξα ζηνλ «νδεγφ ηεο γιψζζαο» ην είδα λα θαίλεηαη έηζη πεξηζζφηεξν 

έληνλα... Σν λα γλσζηνπνηείο ην ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο, απφ ηελ αξρή, θαη 

ην πιαίζην επηθνηλσλίαο κέζα ζην νπνίν ζα δνπιέςνπλ είλαη θάηη πνπ είδεο (φηη βνεζά) ηα παηδηά λα 

αληαπνθξίλνληαη πην εχθνια, πην άκεζα; 

(ΓΠΟ): Πηζηεχσ φηη ηνπο έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ θαη απηφ έρεη αξρίζεη απφ ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηφηη θάζε θνξά πνπ είραλ λα θάλνπλ είηε κία πξνθνξηθή παξαγσγή είηε κία 

γξαπηή παξαγσγή, βάδακε θάπνηα πιαίζηα, θάπνηα θξηηήξηα (πνην είλαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, πνηα ε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο: πνηνο κηιά, ζε πνην κηιά, γηα πνην ζθνπφ…), νπφηαλ ηα παηδηά ηψξα έρνπλ 

μεθαζαξίζεη κέζα ηνπο ηηο ζπκβάζεηο θάζε θεηκέλνπ θαη ηηο παξακέηξνπο θάζε επηθνηλσληαθνχ 

πιαηζίνπ ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζνχλ. Κη απηφ θαίλεηαη φηη έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ ηα παηδηά ζην 

λα εθθξάδνληαη θαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά (θαη λα απηναμηνινγνχληαη...). 

Α. πλέληεπμε 7 κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο; 

Γεληθνί ζηόρνη 

Δηδηθνί ζηόρνη 

 πλεηδεηνπνίεζε/θαηαλόεζε 

ησλ πνηθίισλ ηξόπσλ 

δήισζεο επηζπκίαο είηε άκεζα 

είηε έκκεζα 

 Υξήζε ηνπ θαηαιιειόηεξνπ 

ηξόπνπ δήισζεο επηζπκίαο θαη 

ύθνπο, αλά πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, εληόο θεηκέλσλ, 

όπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, 

κία επηζηνιή 

Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο                         

έρνπλ πξν-νξγαλωζεί γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο; 

Γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Γξακαηνπνίεζε δηαθόξσλ 

πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, 

γηα έθθξαζε επηζπκίαο,  κε 

ηελ αμηνπνίεζε 

δηαθεκηζηηθνύ θεηκέλνπ θαη 

ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ 

 Δπηζήκαλζε ησλ 

παξακέηξσλ επηθνηλσλίαο, 

γηα θάζε πεξίζηαζε 

 Παξάιιειε ρξήζε 

παξαγισζζηθώλ θαη 

πξνζσδηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο 

γιώζζαο 

 Πξνζσπηθή, δεκηνπξγηθή 

γξαθή (π.ρ. «εθθξάδσ 

επηζπκίεο κέζσ επηζηνιήο κε 

ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε, 

δίλνληαο έκθαζε ζην ύθνο 

ηεο») παξαγόκελνπ 

θεηκέλνπ) 

 Δηνηκαζία ζρεηηθνύ «νδεγνύ 

Πνηα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη 

λα παξνπζηαζηνύλ; 

 Τπνινγίδεηαη όηη ηα παηδηά 

ζα ρξεηαζηνύλ θαζνδήγεζε 

ζηε δήισζε επηζπκίαο κε 

έκκεζν ηξόπν 

 Καζνδήγεζε, επίζεο, ζα 

ρξεηαζηνύλ ζην λα 

αληηιεθζνύλ ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε δήισζε 

επηζπκίαο κε απόθαλζε, 

εξώηεζε, θαζώο θαη ηε 

δηαβάζκηζή ηνπο σο πξνο ην 

βαζκό θαη ηνπο ηύπνπο 

επγελείαο. 

 Μηθξνπξνβιήκαηα κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ε 

πξνζπάζεηα γηα ζπλδπαζκό 

γισζζηθώλ θαη 

εμσγισζζηθώλ ζηνηρείσλ, 

θαηά ηε δξακαηνπνίεζε. 
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γηα ηε γιώζζα»  

 

Β. πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 7 ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα  (26
ε
 Ννεκβξίνπ 2001, 2 x 40΄) 

 (Σν κάζεκα αξρίδεη κε δεθάιεπηε θαζπζηέξεζε, ιφγσ πξνβιήκαηνο ηεο θσηνηππηθήο κεραλήο.). 

 7.55: Ζ δαζθάια επηιέγεη λα δψζεη έλα ζεη θπιιαδίσλ (δειηίσλ εξγαζίαο κε πνηθίια θείκελα) 

(αληί έλα έλα μερσξηζηά), κέζσ ησλ ππεχζπλσλ καζεηψλ (γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ). Γίλεη  ηηο 

γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ καζήκαηνο: 

– ηνλ πίλαθα ππάξρεη κία «έθζεζε» κε ην πιηθφ (θείκελα) πνπ έρεηε θη εζείο κπξνζηά ζαο... 

Μειεηήζηε ην (απνδνκήζηε ηα θείκελα, ηα πεξηζζφηεξα είλαη γλσζηά ζαο) θαη αλαθνηλψζηε 

ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ζαο. (Μηινχλ δηάθνξα παηδηά, αθνχ πάξνπλ ην ιφγν.) 

– ηελ αξρή ππάξρεη κία δηαθήκηζε… (ε δαζθάια κε θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ δείρλεη φηη πεξηκέλεη 

ηε ζπλέρεηα). 

– Δίλαη κία δηαθήκηζε έληππε (φρη ξαδηνθσληθή, φρη ηειενπηηθή).  

Έλα παηδί αλαθέξεη ηνλ φξν «εληππσηηθή» θαη έλα άιιν δηνξζψλεη, ιέεη ηε ζσζηή ιέμε 

(«έληππε»). Έλα άιιν παηδί (Υξίζηνο) εκπιέθεηαη ζηε ζπδήηεζε θαη αλαθέξεη φηη «φπσο φιεο νη 

δηαθεκίζεηο, θαη απηή ζθνπφ έρεη λα καο πείζεη εκάο (ηνπο αγνξαζηέο) λα αγνξάζνπκε ην πξντφλ 

πνπ δηαθεκίδεηαη». 

Ζ δαζθάια ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα θαη επηκέλεη ζηε ρξήζε φξσλ θαη ζε ζπζρεηηζκνχο, φπσο: 

«έληππε δηαθήκηζε – απνδέθηεο νη αλαγλψζηεο θαη ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε – απνδέθηεο νη 

αθξναηέο, ηειενπηηθή δηαθήκηζε – απνδέθηεο νη ηειεζεαηέο...). Γίλεηαη κία «επαλαζηξνθή» ζηε 

δηαθήκηζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, σο είδνο θεηκέλνπ κε ην νπνίν ηα παηδηά ελαζρνιήζεθαλ 

ήδε. Σα παηδηά αλαθέξνπλ άιια ήδε γλσζηά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήκηζεο, φπσο: 

«δηαθεκηζηηθφ κήλπκα (ζιφγθαλ)», «δπλαηέο ιέμεηο,», «δπλαηέο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο (π.ρ. εδψ 

ππάξρεη ε δπλαηή πξνζσπηθή αλησλπκία «εζείο»...). Ζ δαζθάια αμηνπνηεί απηή ηελ επθαηξία θαη 

δεηά ην εμήο: «Μεηαηξέςηε ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ηνπ Γειηίνπ Δξγαζίαο 1 ζηνλ εληθφ, 

αιιάδνληαο ηε δπλαηή πξνζσπηθή αλησλπκία (εζείο)». Σα παηδηά αληηδξνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ 

«ελαζρφιεζε» κε ηε γξακκαηηθή ηεο δηαθήκηζεο ειθχεη, εθ λένπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπο, παξά ην 

γεγνλφο φηη έρεη εκπεδσηηθφ ραξαθηήξα. 

 8.15: Δπεμεξγαζία (απνδφκεζε) θεηκέλνπ-δηαθήκηζεο. Σε δηαβάδνπλ, κε ην θαηάιιειν 

αλαγλσζηηθφ χθνο, κεξηθά  παηδηά. Σα ππφινηπα παηδηά αμηνινγνχλ  ηελ αλάγλσζε ησλ 

ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη θξίλνπλ πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή. Σα παηδηά, θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο/θξάζεηο, φπσο «χθνο», «δπλαηή θσλή», «θαζαξή 

θσλή», «αλάγλσζε ρσξίο δηαθνπέο, «πεηζηηθή αλάγλσζε». ην κεηαμχ, ε δαζθάια βξίζθεη 

επθαηξία γηα άξζε λνεκαηηθψλ δπζθνιηψλ, κε βάζε ηα ζπκθξαδφκελα (φπσο π.ρ. ηε ιέμε 

«κέιεκα» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο δηαθήκηζεο). 

 8.25: Γαζθάια θαη παηδηά πξνζπαζνχλ λα «πεξηγξάςνπλ» ην φιν πιαίζην θαη πεξηερφκελν ηεο 

δηαθήκηζεο, ηελ νπνία πξνβάιιεη ζε κεγέζπλζε ζην δηαθαλνζθφπην (πξφθεηηαη γηα δηαθήκηζε 

φπνπ έλα αγφξη δεηά απφ ηε κακά ηνπ λα ηνπ αγνξάζεη ηεηξάδηα ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο). Με 

ζρεηηθή επθνιία πεξηγξάθνπλ ην αγφξη-πξσηαγσληζηή ηεο δηαθήκηζεο, σο εμήο: «κάγθαο» 

(θαίλεηαη απφ ηα καιιηά, ην ζθίμηκν ρεξηψλ, ην βιέκκα», «είλαη έλαο ζπκσκέλνο θαη  

απαηηεηηθφο ηχπνο»). Ζ δαζθάια εζηηάδεη ζην «πψο δεηά ην αγφξη απηφ απφ ηε κακά ηνπ λα ηνπ 

αγνξάζεη ηεηξάδηα». Αξθεηά παηδηά ππνδχνληαη ην ξφιν ηνπ αγνξηνχ. Σν «αθξναηήξην» επηιέγεη 

σο απνηειεζκαηηθφηεξν ην παηδί «πνπ δεηά κε απαηηεηηθφ χθνο, δπλαηή θσλή θαη θάλεη ηηο 

θαηάιιειεο θηλήζεηο, γηα παξάδεηγκα, ρηππάεη ην ρέξη ηνπ ζην ηξαπέδη, απαηηψληαο...». 

 8.35: Αθνινπζεί εξγαζία ζε δπάδεο, κε ην έλα παηδί λα ππνδχεηαη ηε κεηέξα (πνπ αθνχεη) θαη ην  

γην ηεο (ην παηδί πνπ δεηά θαη εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ). Ζ δαζθάια πεξηθέξεηαη ζηηο νκάδεο. 

Μεγάιε ε ζπκκεηνρή θαη αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ. Ζ δαζθάια δηεπθξηλίδεη φηη ζα ερνγξαθήζεη 

ηα «δεπγάξηα». Μεξηθά παηδηά δελ αξθνχληαη ζην θείκελν δηαθήκηζεο (βάδνπλ θαη ηε «κακά» λα 

κηιά...). Ζ δαζθάια παξαηεξεί φηη επαλαιακβάλνληαη, ιίγν πνιχ, νη ίδηεο δειψζεηο. Παξεκβαίλεη 

θαη πξνηξέπεη έλα απφ ηα δεπγάξηα, πνπ άθνπζε πξνεγνπκέλσο, φηη κπνξεί ε «απαίηεζε ηνπ 

γηνπ» λα ζπλδπαζηεί θαη κε ζηνηρεία επγέλεηαο. (π.ρ. «ε παξαθαιψ, κακά …»). 

 8.45: Σα παηδηά γξάθνπλ «ηα ιφγηα επηζπκίαο ηνπ κάγθα», κε ηελ παξφηξπλζε λα  αλαδεηήζνπλ 

πνηθίινπο ηξφπνπο γηα δήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίαο (απαίηεζεο). ηελ πιεηνςεθία ηνπο 

γξάθνπλ κε πξνζπκία θαη αλαθνηλψλνπλ ηε δηθή ηνπο δήισζε επηζπκίαο. Ζ δαζθάια αθνχεη θαη 
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θαηαγξάθεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθθξάδνληαη ηα παηδηά, ζε δηαθάλεηα, νη νπνίεο θαη 

ζρνιηάδνληαη. Μεξηθέο απφ ηηο δειψζεηο επηζπκίαο ησλ παηδηψλ είλαη νη αθφινπζεο:  

– Αγφξαζέ κνπ ηα ηψξα! (παξάδεηγκα ζρνιηαζκνχ: «Απηή ε δήισζε επηζπκίαο είλα ζαλ  

πξνζηαγή, ζαλ δηαηαγή, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζηαθηηθή.») 

– Θα κνπ αγνξάζεηο απφ απηά ηα ηεηξάδηα πνπ ζέισ; (παξάδεηγκα ζρνιηαζκνχ: «Δδψ ε 

επηζπκία εθθξάδεηαη κε εξψηεζε.») 

– ε παξαθαιψ κεηέξα, αγφξαζέ κνπ απηά ηα ηεηξάδηα! (παξάδεηγκα ζρνιηαζκνχ: «Τπάξρεη 

επγέλεηα, αιιά θαη πξνζηαγή.») 

– Σα ηεηξάδηά κνπ, κακά, πξέπεη λα είλαη φπσο θαη απηά. (παξάδεηγκα ζρνιηαζκνχ: «Τπάξρεη 

απαίηεζε!») 

– Να κνπ αγνξάζεηο απφ απηά ηα ηεηξάδηα. (παξάδεηγκα ζρνιηαζκνχ: «Πξνζηαγή θαη πάιη.») 

Σα παηδηά ζπκπεξαίλνπλ φηη «ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα πνχκε ηη ζέινπκε κε απαηηεηηθφ 

ηξφπν». 

 8.55-9.05: Αθνινπζεί εξγαζία ζην Γειηίν Δξγαζίαο 2, φπνπ αιιάδεη ν πξσηαγσληζηήο ηεο 

δηαθήκηζεο. Σα ίδηα ηα παηδηά ζρνιηάδνπλ φηη ηψξα πξφθεηηαη γηα έλα ήξεκν, επγεληθφ, 

ρακνγειαζηφ αγφξη πνπ «εθθξάδεηαη δηαθνξεηηθά». Γηεμάγεηαη ζπδήηεζε κεηαμχ δαζθάιαο – 

παηδηψλ θαη παηδηψλ – παηδηψλ, γχξσ απφ ην «πψο ην αγφξη απηφ δεηά απφ ηε κακά ηνπ λα ηνπ 

αγνξάζεη ηεηξάδηα». Γχν δχν ηα παηδηά, ζπλεξγαδφκελα κεηαμχ ηνπο, παξνπζηάδνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ δαζθάια ερνγξαθεί. Σα παηδηά δειψλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο, 

πάιη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (πην επγεληθά, πην ρακνγειαζηά, πην ήξεκα): 

– ε παξαθαιψ, κακά … 

– Μπνξείο, κακά …  

– Θα κπνξνχζεο, κακά … 

– Θα ήζεια, κακά … 

– Μνπ θάλεηο ηε ράξε, κακά … 

ηαλ αξρίδνπλ ηα παηδηά λα επαλαιακβάλνπλ ηξφπνπο δήισζεο επηζπκίαο, πνπ ήδε εηπψζεθαλ, ε 

δαζθάια πξνθαιεί λα ζθεθηνχλ θη άιινπο ηξφπνπο… ρσξίο παξάθιεζε ή απαίηεζε. Κάπνηα 

ζηηγκή αλαιαβάλεη ε ίδηα ξφιν, γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο κνληέιν, λα ππνδείμεη:  

– Μακά, μέξεηο ζήκεξα ε δηπιαλή κνπ είρε θέξεη ζην ζρνιείν ηεηξάδηα, φπσο απηά, θαη 

δήιεςα! 

– Μακά, ζηα ηεηξάδηα  ηνχηα ζα γξάθσ ηα θαιχηεξά κνπ γξάκκαηα! 

– Μακά, αλ δε κνπ αγνξάζεηο ηεηξάδηα πνπ ζέισ ζα ζπάζσ ηνλ θνπκπαξά κνπ. 

– Μακά, ζα γίλσ ν θαιχηεξνο καζεηήο κε ηα ηέηνηα ηεηξάδηα (θ.ά.) 

Πξηλ ηα παηδηά βγνπλ δηάιεηκκα, ε δαζθάια ηα πξνδηαζέηεη  φηη ζηε ζπλέρεηα ζα επεμεξγαζηνχλ έλα 

ινγνηερληθφ απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηεο Φηιίζαο Υαηδεράλλα «Ο Νηηληφλ, ν Παβειάθεο κνπ θη 

εγψ», «φιν δηαηαγέο» (ην πνηνο δίλεη δηαηαγέο ζε πνην ην «αθήλεη γηα έθπιεμε»). Δπίζεο ηνπο 

πξναλαθνηλψλεη πσο ζα δνπλ έλα βηλεηνγξαθεκέλν επεηζφδην απφ  ην ηειενπηηθφ  πξφγξακκα «Πεο ην 

θαη ζα γίλεη», πνπ είλαη γεκάην επηζπκίεο».  

Γ. πλέληεπμε 7΄ κε Γαζθάια Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, κεηά από ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(Δ): Πξνο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην κάζεκα απηφ... ηη έρεηο λα δειψζεηο γηα ην ζεκεξηλφ 

κάζεκα; 

(ΓΠΟ): Ήηαλ, πηζηεχσ, ην ζεκεξηλφ κάζεκα ε ζεκεξηλή δηδαθηηθή ελφηεηα, έλα απφ ηα πην 

«δσληαλά» (καζήκαηα) ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο επηζπκίαο κε 

απαηηεηηθφ, πξνζηαθηηθφ, παξαθιεηηθφ χθνο, κε ηε ρξήζε ή φρη ηχπσλ επγελείαο, δηαβαζκηζκέλσλ ζε 

δηάθνξα επίπεδα. 

(Δ): Να ξσηήζσ θάηη. Έρεηο ραξαθηεξίζεη απηή ηελ ελφηεηα σο κία απφ ηηο πην «δσληαλέο» ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δμήγεζε έηζη ιίγν πεξηζζφηεξν ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζκφ. 

(ΓΠΟ): Σα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ ζηεο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηδηαίηεξε δσληάληα θαη 

ελζνπζηαζκφ. 

(Δ): Γειαδή ζα έβιεπεο, πξνβαίλνληαο ζε ζπζρεηηζκνχο κε ην πεξηερφκελν πξνεγνχκελσλ 

ζπλεληεχμεσλ φηη απηή ε δσληάληα κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ φλησο 

βηψζηκεο θνληά ζηα παηδηά, ζην επίπεδν ησλ παηδηψλ; 

(ΓΠΟ): Ναη, λαη. 
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(Δ): Με ηδηαίηεξε, φκσο, απαηηεηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο... 

(ΓΠΟ): Πηζηεχσ φηη έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη απηφο. Καη είλαη θάηη πνπ ηα παηδηά ην βηψλνπλ 

θαζεκεξηλά. Καηάθεξαλ, ζαλ ζχλνιν, λα θαηαλνήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη λα αληαπνθξηζνχλ πνιχ απνηειεζκαηηθά ζε φ,ηη ηνπο δεηνχζα λα θάλνπλ. 

πσο, γηα παξάδεηγκα, λα εθθξάζνπλ επηζπκίεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα δξακαηνπνηήζνπλ, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε έληαζε ηεο θσλήο, ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο θαηά ηελ 

δξακαηνπνίεζε, θαη ήηαλ θάηη πνιχ πεηπρεκέλν.  

(Δ): Παξ‟ φια απηά πξφζεμα φηη, ηνπιάρηζηνλ ζε κία πεξίπησζε, είρεο «αλαγθαζηεί» λα ιεηηνπξγήζεηο 

θαη πάιη σο πξφηππν ζηνπο καζεηέο. ρνιίαζε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζπγθεθξηκέλα ήηαλ φηαλ 

έκκεζα ζα έπξεπε λα εθθξάζνπλ κία επηζπκία ηνπο, θάηη πνπ θαίλεηαη δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλνη ζηα 

πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηνπιάρηζηνλ λα ην θάλνπλ. Δλψ ζηηο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ην 

θάλνπλ, ρσξίο λα ην αληηιεθζνχλ. 

 (ΓΠΟ): ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θξίζεθε αλαγθαίν λα ιεηηνπξγήζσ σο πξφηππν, γηαηί ηα 

παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ αθξηβψο απηφ πνπ ηνπο δεηνχζα. Οπφηαλ έπξεπε εγψ λα ηνπο 

αλνίμσ, κε θάπνην ηξφπν, ηνλ δξφκν γηα λα κπνξέζνπλ λα εθθξαζηνχλ θη απηνί, λα εθθξάζνπλ ηελ 

επηζπκία ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ ηνπο δεηνχζα.  

(Δ): Κάηη άιιν πνπ παξαηήξεζα, δελ μέξσ αλ κπνξψ λα ην ραξαθηεξίζσ σο δπζθνιία ή σο 

πξφβιεκα, ήηαλ φηη φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα εθθξάζνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

επηθνηλσλίαο, κία επηζπκία ηνπο, θπξίσο κε παξαθιεηηθφ ή επγεληθφ ηξφπν, ηα παηδηά αλέηξεμαλ ζε 

φζα ήδε γλψξηδαλ γηα λα δηαηππψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, «θάλε κνπ ηε ράξε» ή 

«ζα ζε επγλσκνλνχζα αλ...» ή «ζα ζε παξαθαινχζα πάξα πνιχ» ή «ζα ην ήζεια πάξα πνιχ»... Πψο 

αληηκεηψπηζεο απηή ηελ ηάζε ησλ παηδηψλ λα αλαηξέρνπλ ζε παξαδνζηαθέο εθθξάζεηο, εθθξάζεηο 

ζηεξεφηππεο, εθθξάζεηο θιηζέ, γχξσ απφ ζέκαηα έθθξαζεο επηζπκίαο; 

(ΓΠΟ): Γφζεθε ζηα παηδηά δειηίν εξγαζίαο-θείκελν (πξνο επεμεξγαζία) πνπ αθνξνχζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο, ε νπνία έηπρε επεμεξγαζίαο θάησ απφ δηάθνξεο νπηηθέο 

γσλίεο. πγθεθξηκέλα, ήηαλ έλα παηδί ζε κία δηαθήκηζε πνπ δεηνχζε θάηη απφ ηε κεηέξα ηνπ, πφηε 

απαηηεηηθά, πφηε παξαθιεηηθά, πφηε κε έκκεζν ηξφπν νπφηε ηα παηδηά ζπξψρηεθαλ λα μεθχγνπλ απφ 

ηηο εθθξάζεηο «θιηζέ» θαη λα αλαδεηήζνπλ θαηάιιεινπο ηξφπνπο έθθξαζεο ηεο επηζπκίαο ηνπ 

παηδηνχ. 

(Δ) Κάηη πνπ, επίζεο, πξφζεμα ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ηεο έθθξαζεο επηζπκίαο κε θηλήζεηο ζψκαηνο, κε 

θηλήζεηο ή κνξθαζκνχο πξνζψπσλ, κε ρεηξνλνκίεο θηι. Απηφ θαληάδνκαη ζα ‟γηλε θαη ζε άιια 

καζήκαηα θαη άιιεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Πψο είδεο εζχ ην ζπλδπαζκφ γισζζηθψλ θαη 

παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ λα ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε. Ήηαλ θάηη πνπ έπξεπε λα δηδαρηεί ή ήηαλ θάηη 

πνπ εξρφηαλ απζφξκεηα θαη κπνξνχζαλ εχθνια λα ην αληηιεθζνχλ ηα παηδηά; 

(ΓΠΟ): Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππήξραλ ζην πξφγξακκα, ηα παηδηά απζφξκεηα εκπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θαηάιιειν ηφλν ηεο θσλήο, ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο, ηνπο θαηάιιεινπο 

κνξθαζκνχο. Ήηαλ ηέηνηεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπνξνχζαλ ηα παηδηά λα αληαπνθξηζνχλ εχθνια ζ‟ 

απηφ ην ζεκείν.  

(Δ): Αλ θαληαζηείο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνχηεο, ηηο δξακαηνπνηήζεηο κε εθθξάζεηο επηζπκίαο, ρσξίο λα 

δίλεηαη ζεκαζία ζηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, πψο ζα έθξηλεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ; Θα ήηαλ ην ίδην απνηειεζκαηηθέο; 

(ΓΠΟ): ρη. Δλ ζα ήηαλ ηφζν απνηειεζκαηηθέο 

(Δ): Πηζηεχεηο δειαδή φηη απηφο ν ζπλδπαζκφο γισζζηθψλ θαη παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ιχεη 

πξνβιήκαηα θαη δηεπθνιχλεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ; 

(ΓΠΟ): Ναη, ζίγνπξα. Οη δηάθνξεο θηλήζεηο, νη κνξθαζκνί, νη απμνκεηψζεηο ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο 

είλαη θάηη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ζηηο δηάθνξεο θπζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. νπφηαλ ε 

κεηαθνξά απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ θπζηθνχ ηξφπνπ 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν είλαη θάηη πνπ ηνπο βνεζάεη θαη ζηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε, θαιχηεξε 

εκπέδσζε δηαθφξσλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

(Δ): Δίρακε κείλεη κέρξη ην ζεκείν φπνπ είρεο δψζεη ηνλ «νδεγφ γηα ηε γιψζζα» φπσο αθξηβψο είρεο 

πξνγξακκαηίζεη, θαη απ‟ φ,ηη είδα ην ζρεηηθφ θχιια εξγαζίαο θαη ηνλ ζρεηηθφ νδεγφ, νη καζεηέο ζα 

είραλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζή ηνπ. Πψο εμειίρζεθε ζηε ζπλέρεηα, πψο θαηαξηίζηεθε ν 

νδεγφο; 

(ΓΠΟ): Αλαθέξεζαη ζηνλ Μπίβελ θαη ζηηο επηζπκίεο, εθείλνπ θαη ηνπ παηέξα ηνπ; 

(Δ): Δίλαη θάηη πνπ είδεο... ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά θαηαξηίδνπλ ηνλ «νδεγφ γηα ηε γιψζζα» ν νπνίνο 

ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο, πιηθφ αλαθνξάο... Δίλαη θάηη πνπ εχθνια κπνξεί λα γίλεη, θαηά ηελ 

άπνςή ζνπ έηζη φπσο ην έρεηο δήζεη;\ 
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(ΓΠΟ): Νννπκέλνπ φηη πξνεγνχληαη φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππήξραλ ζην «δηθφ κνπ νδεγφ 

γηα επηθνηλσληαθή- θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία», πηζηεχσ φηη λαη... (ηα παηδηά) κπνξνχλ λα 

θαηαξηίζνπλ κε αξθεηή επθνιία ηνλ «νδεγφ ηεο γιψζζαο». πγθεθξηκέλα, ζηνλ «νδεγφ γηα ηηο 

εθθξάζεηο επηζπκίαο» ππήξρε κία κηθξή πεξίιεςε κίαο ηαηλίαο πνπ ζα πξνβαιιφηαλ ζηελ ηειεφξαζε, 

κε πξσηαγσληζηή ηνλ Μπίβελ, ν νπνίνο είρε σο επηζπκία λα ηνπ αγνξάζεη ν παηέξαο ηνπ έλα 

θαηλνχξην πνδήιαην, ελψ ν παηέξαο ηνπ είρε σο επηζπκία λα ηνλ δεη ζηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ 

ζρνιείνπ, νπφηαλ εθεί ηα παηδηά κε βάζε απηφ ην ζελάξην θαηέγξαςαλ ηηο επηζπκίεο ηνπ Μπίβελ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, μεθεχγνληαο απφ ηηο θξάζεηο «θιηζέ», είηε ρξεζηκνπνηψληαο πξνζηαθηηθή είηε κε 

εξψηεζε είηε κε απαηηεηηθφ ηξφπν είηε κε έκκεζν ηξφπν, θαη κε παξφκνην ηξφπν δνχιεςαλ θαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ επηζπκηψλ ηνπ παηέξα ηνπ.  

(Δ): Κάπνηα άιια ζρφιηα ζε ζρέζε κε άιιν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε; 

(ΓΠΟ): Ήηαλ έλα απφζπαζκα απφ ην ινγνηερληθφ βηβιίν ηεο Φηιίζαο Υαηδεράλλα «Ο Νηηληφλ, ν 

Παβειάθεο κνπ θη εγψ», φπνπ ηα παηδηά πξαγκαηηθά απφιαπζαλ απηφ ην απφζπαζκα. 

(Δ): Πψο βιέπεηο ηελ έληαμε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο; 

(ΓΠΟ): Πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ ρξήζηκε, εηδηθά κέζα απφ ινγνηερληθά βηβιία πνπ είλαη θνληά ζηα 

παηδηά... κέζα απφ ην ινγνηερληθφ ιφγν, κε ηνπο δηάθνξνπο θεηκεληθνχ ηχπνπο, ην γξακκαηηθφ 

θαηλφκελν βγαίλεη αβίαζηα θαη εκπεδψλεηαη θαιχηεξα ζηα παηδηά. πγθεθξηκέλα (κε ηνλ Παβειάθε) 

ήηαλ έλα απφζπαζκα, φπνπ ε κεηέξα ηνπ Παβειάθε παξνπζηάδεηαη λα δεηά κε απαηηεηηθφ ηξφπν απφ 

ην κηθξφ Παχιν λα θάκεη θάηη θαη εθεί (ηα παηδηά) είραλ λα κεηαηξέςνπλ, λα κεηακνξθψζνπλ ηε 

κεηέξα απφ απαηηεηηθή, φιν πξνζηαγέο, ζε επγεληθή. Έηζη, ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα κεηαπιάζνπλ 

ην θείκελν θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε κεγάιε επθνιία πνιιέο εθ-θξάζεηο επγελείαο, θαη πάιη 

μεθεχγνληαο απφ ηα ζπλεζηζκέλα. 

(Δ): Γειαδή ην «θιεηδί» απ‟ φ,ηη πξφζεμα εδψ ήηαλ απηφ πνπ είρεο πεη, ε κεηάπιαζε ησλ θεηκέλσλ. 

Απφ ηελ ζηηγκή ηελ νπνία έγηλε ε κεηάπιαζε ησλ θεηκέλσλ, ε κεηαηξνπή... ε πξνζαξκνγή ζην λα 

εθθξάδνπλ επηζπκίεο ήηαλ θάηη πνπ ήξζε απφ κφλν ηνπ, ρσξίο θαλ νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηη 

θάλνπλ εθείλε ηε ζηηγκή, αθνχ άιιαμε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θη εχθνια κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ εληφο ελφο λένπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ. 

(ΓΠΟ): Μία άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ άξεζε ζηα παηδηά ήηαλ ε πξνβνιή, κέζσ βίληεν, ελφο 

απνζπάζκαηνο απφ ην πξφγξακκα ηεο Σδηνβάλαο Φξαγθνχιε «Πεο ην θαη ζα γίλεη», νπφηαλ εθεί είραλ 

ηελ επθαηξία λα ζπλερίζνπλ ηηο επηζπκίεο θάπνησλ ηειεζεαηψλ πνπ είραλ ζηείιεη γξάκκα ζηελ 

παξνπζηάζηξηα θαη κεηά λα γξάςνπλ έλα δηθφ ηνπο γξάκκα πξνο ηελ εθπνκπή  απηή, φπνπ δεηνχζαλ 

απφ ηελ θπξία Φξαγθνχιε λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπο επηζπκία. Ήηαλ θάηη πνπ άξεζε 

πάξα πνιχ ζηα παηδηά θαη δήηεζαλ λα ζηείινπλ απηφ ην γξάκκα (επηζηνιή)... Με ξσηνχζαλ αλ ζα ην 

ζηείινπκε φλησο ην γξάκκα θαη αλ ζα ηνπο ζηείιεη απάληεζε ε παξνπζηάζηξηα ηεο εθπνκπήο. 

(Δ): Πεο νπνηνδήπνηε άιιν ζρφιην ζα ήζειεο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ κάζεκα είηε κε νπνηαλδήπνηε 

άιιε δηδαθηηθή ελφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

(ΓΠΟ): Έρσ παξαηεξήζεη φηη ζηα δηάθνξα καζήκαηα καο δηλφηαλ ε επθαηξία, ή θαιχηεξα ηα δηάθνξα 

θείκελα ή/θαη νη δηάθνξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, λα επαλαπξνζεγγίζνπκε γισζζηθά θαηλφκελα ηα 

νπνία είρακε ζπλαληήζεη πξνεγνπκέλσο θαη είραλ άκεζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ θαηλφκελν πνπ 

δηδαζθφηαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα. 

(Δ): Γηα παξάδεηγκα, ζην κάζεκα πνπ είδακε ζήκεξα; 

(ΓΠΟ): ην ζεκεξηλφ κάζεκα είρακε ζπκεζεί μαλά ηε δηαθήκηζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (ηε ρξήζε 

ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο σο «δπλαηήο» ιέμεο πνπ έθαλε ηε δηαθήκηζε πην πεηζηηθή), νπφηαλ 

θάλεθε φηη ηα παηδηά έρνπλ εμνηθεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δηαθήκηζε, είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έληππε δηαθήκηζε, ηε ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε, ηελ ηειενπηηθή 

δηαθήκηζε, είραλ κηιήζεη γηα ην δηαθεκηζηή, νπφηαλ θάλεθε φηη κπνξνχλ λα επαλαθέξνπλ γλσζηά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε δηδαρηεί κε αξθεηή επθνιία θαη, επίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ... θαίλεηαη, επίζεο, φηη 

έρνπλ αθνκνησκέλν ζε κεγάιν βαζκφ ιεμηιφγην πνπ αθνξά ηνπο γξακκαηηθνχο φξνπο ή/θαη φξνπο ησλ 

θεηκέλσλ θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά θαη κε άλεζε. 

(Δ): Γηα παξάδεηγκα, φξνπο φπσο;  

(ΓΠΟ): «Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο» θαη «ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήκηζεο». Φάλεθε φηη ήμεξαλ 

αθξηβψο ηη ήηαλ νη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, πνχ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε, πνην ζθνπφ (θείκελν) 

εμππεξεηνχλ θηι. θαη απηφ δελ ηζρχεη κφλν ζηα ζεκεξηλφ κάζεκα αιιά θαη ζε πξνεγνχκελα 

καζήκαηα. Γελ κπνξψ θπζηθά λα πσ φηη θαη νη είθνζη καζεηέο κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγην πνπ αθνξά ηα είδε θεηκέλνπ ή γξακκαηηθνχο φξνπο κε ηελ άλεζε πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ κία νκάδα παηδηψλ, αιιά δηαβιέπσ λα έρνπλ πνιινί θαηαλνήζεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε 

ιεηηνπξγία ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα δηάθνξα είδε ιφγνπ πνπ έρνπλ δηδαρζεί. 
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