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1. Δηζαγσγή
Ζ εηζαγσγή ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο
Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο
Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν (Α.Π..) (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
/ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003α θαη 2003β, αληίζηνηρα), θαζψο θαη ε θαζνιηθή ρξήζε ησλ λέσλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε Γιψζζα ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 20072008, δεκηνχξγεζαλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Διιάδαο θαη Κχπξνπ. Οη πξννπηηθέο απηέο δηαζπλδένληαη κε κία πνιπζπιιεθηηθή θηινζνθία, ε νπνία
ελζσκαηψλεη ζηνηρεία απφ ηηο ζπζηεκηθέο-ιεηηνπξγηθέο, ηηο επνηθνδνκεηηθέο, ηηο γξακκαηηζκηθέο ή/θαη
ηηο πνιπγξακκαηηζκηθέο ζεσξίεο (Υαηδεζαββίδεο, 2007). Οη αληίζηνηρεο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε
θηινζνθία πξαθηηθέο θηλνχληαη κεηαμχ επηθνηλσληαθήο θαη θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη
επηδηψθνπλ λα ζπλδέζνπλ επηηπρψο ζηφρνπο θαη φξνπο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ.
ην πιαίζην κίαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ έρεη ζεσξεηηθά νινθιεξσζεί δηαθξίλνληαη,
κεηαμχ άιισλ, θαη νξηζκέλα δεηήκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηα νπνία αθνξνχλ ηξφπνπο
απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε θαηαζέηεη δχν
αιιειέλδεηεο πξνηάζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ. Οη
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο εληάζζνληαη ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Ζ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ – Πξφηαζε
πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ», ην
νπνίν ήηαλ εζηηαζκέλν ζηελ θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο, ηε δφκεζε πιαηζησκέλνπ
ιφγνπ θαη ηηο πνηθίιεο πξαγκαηψζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, θαη δηαηππψλνληαη γηα δηδαθηηθνχο θαη κφλν
ζθνπνχο (βι. Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008). Ζ πξψηε πξφηαζε επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ζπρλφρξεζηεο αιιά
αζαθψο νξηνζεηεκέλεο νκάδεο θεηκέλσλ, φπσο είλαη ην «είδνο ιφγνπ», ην «είδνο θεηκέλνπ» θαη ν
«θεηκεληθφο ηχπνο». Ζ δεχηεξε πξφηαζε αλαπηχζζεη, κε ηε ινγηθή ηεο κεηάβαζεο απφ ηηο απινχζηεξεο
πξνο ηηο ζπλζεηφηεξεο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο, κία θαηά ζχκβαζε απνδεθηή ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ
θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ. Καη νη δχν πξνηάζεηο ζηεξίδνληαη ζηε ζρέζε (θαη ζηεξίδνπλ ηε ζρέζε) ηεο
θνηλσληθήο θαη ηεο δνκηθήο πιεπξάο ηεο γιψζζαο θαη απνβιέπνπλ ζην γξακκαηηζκφ.
Γηα κία επηηπρή εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ, θξίλεηαη πξφζθνξν λα πξνηαζνχλ
δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκεο «ιχζεηο» γχξσ απφ λενθαλή δεηήκαηα, ηα νπνία πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη ζπρλά
νδεγνχλ ζε αλαπνηειεζκαηηθέο ή θαη παξσρεκέλεο εθαξκνγέο, ζε ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή θαη,
επξχηεξα, ηε γισζζηθή δηδαζθαιία1.
2. Εεηήκαηα νκαδνπνίεζεο θεηκέλσλ
Ζ ζρεηηθή κε ηελ επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ
ζπλπθαίλεηαη κε ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πνηθίισλ θεηκέλσλ. Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη
ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην θείκελν σο δηαδηθαζία θαη πξντφλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηνλ έιεγρν ηεο
δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο δηά ηνπ ιφγνπ θαη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε κίαο ελεξγνχ
θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο.
Ζ δηδαθηηθή πιαηζίσζε ησλ θεηκέλσλ, φπσο ε έξεπλα αιιά θαη ε ζρνιηθή εκπεηξία απνδεηθλχνπλ,
δελ είλαη απιή ππφζεζε. Τπάξρεη έλαο άπεηξνο αξηζκφο θεηκέλσλ, θαζέλα απφ ηα νπνία
δνκείηαη/πξαγκαηψλεηαη2 απφ (θαη γηα) έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηθείκελν. Ζ νκαδνπνίεζε
θεηκέλσλ ζπληζηά κία «ηερλεηή ζράξα», ε νπνία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δηδαζθαιία ηνπο, νδεγψληαο
ζην επηζπκεηφ επίπεδν πξνζέγγηζήο ηνπο, φπνπ νη θεηκεληθέο νκάδεο αληηκεησπίδνληαη σο
δηαπξαγκαηεχζηκα ζχλνια θαη ππφ εμέιημε θνηλσληθέο παξεκβάζεηο.
1

Ζ Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή είλαη δηδάθηνξαο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.
Ζ Άλλα Ηνξδαλίδνπ είλαη αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ.
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Οη πξνζπάζεηεο νκαδνπνίεζεο θεηκέλσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ θαηά θαηξνχο δηαθξίλνληαη απφ
πινπξαιηζκφ σο πξνο ηα θξηηήξηα ζχζηαζεο θαη νξηζκνχ ησλ θεηκεληθψλ νκάδσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο
είλαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ησλ Kinneavy (1971), Longacre (1976), Werlich (1976), DeBeaugrande &
Dressler (1981), Biber (1988), Hatim & Mason (1990), Μartin & Rothery (1991), Adam (1999), Cope &
Kalantzis (1993), Knapp & Watkins (1994), ΜcCarthy & Carter (1994) θ.ά. (βι. επίζεο Αξράθεο, 2005.
Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999. Μαηζαγγνχξαο, 2001, 2007. Μεηζηθνπνχινπ, 1999α, 1999β, 1999γ,
1999δ. Πνιίηεο, 1999α, 1999β, 1999γ, 1999δ, 1999ε θ.ά.). Ο πινπξαιηζκφο απηφο, απνηέιεζκα πνιιαπιψλ
θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ κεηαμχ ηνπο ππνθεηκεληθψλ ζεσξήζεσλ, αλ θαη ρξήζηκνο φζνλ αθνξά ηε κειέηε
ηεο γιψζζαο, δε θαίλεηαη λα βνεζά ζηε δηδαζθαιία ηεο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ δηαηππσκέλσλ ζέζεσλ
δπζρεξαίλεη ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο (βι. ελδεηθηηθά Lee, 2001 θαη Santini, 2006). Η απνδνρή ηεο
ύπαξμεο νκάδσλ θεηκέλσλ, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ «genres» ν νπνίνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη
πνηθηινηξφπσο, δελ νδεγεί ζε ζπκθσλία γηα ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ζηε
γισζζηθή δηδαζθαιία. Παξεκθεξείο φξνη φπσο: «είδoο ιφγνπ» («discourse genre»), «θεηκεληθφ είδνο»
(«text genre»), «θεηκεληθφο ηχπνο» («text type») θ.ά. εληνπίδνληαη ζηελ μελφγισζζε θαη ζηελ
ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία, ρσξίο ζηελ νπζία λα δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, αζηαζψο θαη κε
επηθαιχςεηο (βι. θαη Μαηζαγγνχξαο, 2001, 2007).
2.1. Οκαδνπνίεζε θεηκέλσλ ζηα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π..3
ηα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, φπσο θαη ζηα
αληίζηνηρά ηνπο ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα θείκελα νκαδνπνηνχληαη ζε δχν, θπξίσο, θαηεγνξίεο εηδψλ ιφγνπ
θαη ζε ηξεηο βαζηθέο ηαμηλνκίεο θεηκεληθψλ εηδψλ (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ /
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003α, 2003β, βι. επίζεο Μπεξεξήο & Παπαξίδνο, 2006) 4.
Σα δχν θπξίαξρα, ζηα παξαπάλσ ζεζκηθά θείκελα, είδε ιφγνπ είλαη ν αλαθνξηθφο θαη ν
θαηεπζπληηθφο ιφγνο. Ο αλαθνξηθφο ιφγνο αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα, αλζξψπνπο, γεγνλφηα,
θαηαζηάζεηο θαη, απφ ηελ άπνςε ηεο ιεηηνπξγίαο, δειψλεη ηελ παξνρή πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ
πνκπφ πξνο ην δέθηε ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο ή αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ επξχηεξνπ
θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ/πεξηβάιινληνο. Ο θαηεπζπληηθφο ιφγνο θαηεπζχλεη πξνο ηε
δηακφξθσζε ή/θαη ηε κεηαβνιή κίαο άπνςεο, ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο έλαληη ελφο «αληηθεηκέλνπ»,
επηηειεί δειαδή ηε ιεηηνπξγία ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ δέθηε απφ ηνλ πνκπφ.
Ο ινγνηερληθφο ιφγνο αλαγλσξίδεηαη σο έλα «άιιν είδνο ιφγνπ», πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηελ
«ελαξγέζηεξε πξνβνιή ηεο δνκήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ νξίσλ ηεο γιψζζαο» (Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003γ, ζ. 55). Άιια, επίζεο, είδε ιφγνπ, φπσο
είλαη ν πιεξνθνξηαθφο ιφγνο, ν επεμεγεκαηηθφο ιφγνο θ.ν.θ., αλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ξεηά ζηα
δηδαζθφκελα είδε ιφγνπ, δελ κπνξεί παξά λα ζπλ-ππάξρνπλ ζην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ ηειηθά
πεξηιεθζεί ζηα λέα δηδαθηηθά παθέηα γηα ηε Γιψζζα.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο, ηα είδε ιφγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Γ.Δ.Π.Π.. −
Α.Π.. θαη, επνκέλσο, δηδάζθνληαη ζην δεκνηηθφ ζήκεξα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ζθνπφ (ή
ηε ιεηηνπξγία) παξαγσγήο ηνπο, ν νπνίνο θαη δηαζπλδέεηαη επθνιφηεξα κε ηε κνξθή ηνπ ιφγνπ πνπ
πξφθεηηαη λα παξαρζεί (Παπαξίδνο, 2005). Πεξαηηέξσ, ηα είδε ιφγνπ αληηκεησπίδνληαη κάιινλ σο νη
πεξηζζφηεξν επξείεο απφ ηηο νκάδεο θεηκέλσλ, φρη φκσο θαη σο νη ελλνηνινγηθά αλψηεξεο.
Πην απηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξνχληαη νη ηξεηο βαζηθέο ηαμηλνκίεο θεηκεληθψλ εηδψλ, παξ’ φιν
πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν ελλνηνινγηθφ εχξνο απφ ηα είδε ιφγνπ, εθφζνλ αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο
κεηαμχ ηνπο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ είηε ηνλ αλαθνξηθφ είηε ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν. Σα είδε
θεηκέλνπ πνπ πξνηείλνληαη σο κνξθέο ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ είλαη ε αθήγεζε θαη ε πεξηγξαθή, ελψ νη
πξνζθιήζεηο, νη νδεγίεο, ηα επηρεηξήκαηα πξνηείλνληαη σο κνξθέο ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Σν
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαηαηάζζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηα είδε θεηκέλνπ θαη ηα ινγνηερλήκαηα
(αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, πξνηξεπηηθά θηι.), ηα νπνία «αλαπαξηζηνχλ ζχκβνια ή πξφζσπα, πξάγκαηα
θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαληαζίαο» (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην, 2003β, ζ. 55), ρσξίο ε ζπκπιήξσζε απηή λα θαιχπηεη φιεο ηηο δπλεηηθέο πξαγκαηψζεηο ησλ
θεηκεληθψλ εηδψλ.
Σν θξηηήξην γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ θεηκέλνπ είλαη ην ζέκα (ή ην «αληηθείκελν»), ην νπνίν
θαη εθάζηνηε αλαπαξηζηάηαη ζε κία θεηκεληθή κνξθή. Χζηφζν, φπσο αθξηβψο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ
εηδψλ ιφγνπ, ηα θξηηήξηα ζχζηαζεο θαη νξηζκνχ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη αδηαθαλή, γεγνλφο πνπ,
ελδερνκέλσο, ππνβαζκίδεη ηελ νπνηαδήπνηε δηδαθηηθή αμία ηνπο.
Οη θεηκεληθνί ηχπνη, ζθφπηκα θαηά ηνλ Παπαξίδν (2005), δελ αλαθέξνληαη σο θεηκεληθή νκάδα,
έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο παξαλνήζεηο. Απφ φ,ηη θαίλεηαη, φκσο, νη ηχπνη θεηκέλσλ
δηαζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ σο πξντφληνο, ελψ ηα είδε ιφγνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ σο
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δηαδηθαζίαο. Ζ ηππνινγία θεηκέλσλ, επνκέλσο, παξαπέκπεη ζε έλα θαηψηεξν απφ ηα είδε ιφγνπ θαη
θεηκέλνπ θεηκεληθφ επίπεδν, ην νπνίν θαη αθνξά ηελ πιηθή (γισζζηθή/γξακκαηηθή) πξαγκάησζή ηνπο. Οη
ηχπνη θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην (2003γ, ζ. 55), δηδάζθνληαη αλάινγα κε ηα ηππηθά γλσξίζκαηά ηνπο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. δελ πξαγκαηεχνληαη εθηελψο ην δήηεκα ηεο
νκαδνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ζπκπεξάλεη φηη ηα είδε ιφγνπ θαη θεηκέλνπ
ζρεηίδνληαη κε εμσθεηκεληθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα ζπκθξαδφκελα θαη ε νξγάλσζε ησλ
πξαγκαηνχκελσλ θεηκεληθψλ κνξθψλ, νη δε θεηκεληθνί ηχπνη κε ελδνθεηκεληθά ζηνηρεία, φπσο είλαη νη
γισζζηθέο δνκέο.
Θέζεηο φπσο νη παξαπάλσ, σζηφζν, δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί ζε βαζκφ πνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο
θαη λα ηχρνπλ ηεο αλάινγεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο. ην δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηελ
εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ λέσλ ζρνιηθψλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ κέρξη θαη ζήκεξα, ππάξρνπλ ελδείμεηο
ζχγρπζεο, άγλνηαο ή/θαη αδηαθνξίαο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ, νη νπνίεο
κπνξεί θαη λα επεξεάδνπλ ήδε αξλεηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.
2.2. Πξφηαζε νκαδνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο
Ζ πξφηαζε νκαδνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ αθνινπζεί νξίδεη ηα θεηκεληθά επίπεδα: «είδνο
ιφγνπ», «είδνο θεηκέλνπ» θαη «θεηκεληθφο ηχπνο» ζε ζπλάξηεζε κε ηα επίπεδα δνκήο: «καθξνδνκή»,
«ππεξδνκή» θαη «κηθξνδνκή», αληίζηνηρα (βι. ρήκα 1). Ζ πξφηαζε απηή ιακβάλεη, αλαπφθεπθηα,
ππφςε ξεηέο ή ππφξξεηεο ζέζεηο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γχξσ απφ ηo «γηαηί», ην «ηη» θαη ην
«πψο» ησλ θεηκέλσλ. Δπηπιένλ ζηεξίδεηαη ζηνπο Halliday & Hasan (1976) θαη Van Dijk (1980). Oη
καθξνδνκέο («macrostructures») ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ιφγνπ (βι. Halliday &
Hasan) θαη νη ππεξδνκέο («superstructures») θαιχπηνπλ έλα αλψηεξν θεηκεληθφ επίπεδν απφ απηφ ησλ
καθξνδνκψλ θαη αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ (βι. Van Dijk ). Οη κηθξνδνκέο, σο ην
θαηψηεξν απφ ηα ηξία επίπεδα δνκήο, αθνξνχλ ηελ ηππνινγία ησλ θεηκέλσλ θαη δηαθξίλνπλ ηνπο
θεηκεληθνχο ηχπνπο κεηαμχ ηνπο.
ρήκα 1
Κεηκεληθά επίπεδα θαη επίπεδα δνκήο

είδνο ιφγνπ

«γηαηί»

είδνο θεηκέλνπ

«ηη»

θεηκεληθφο ηχπνο

«πψο»

Ζ αληηζηνηρία θεηκεληθψλ επηπέδσλ − επηπέδσλ δνκήο ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί λα θαηαζηήζεη
ζρεηηθνχο κε ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ φξνπο πεξηζζφηεξν εχιεπηνπο θαη, επνκέλσο, ρξήζηκνπο.
Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί λα αλαδείμεη επαξθέζηεξα ηε λέα δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο, ε
νπνία θηλείηαη απφ ηε «γξακκαηηθή ηεο ιέμεο θαη ηεο πξφηαζεο» πξνο ηε «γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο
θαη ηνπ θεηκέλνπ» (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2003 α, ζ.
56)], κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο «γξακκαηηθήο ηεο παξαγξάθνπ» (βι. θαη Μαηζαγγνύξαο, 2001). Ζ
απνζαθήληζε ησλ ππφ ζπδήηεζε φξσλ απνηειεί έλα πξνβιεκαηηθφ πεδίν (Biber, 1988, 1989) γηα ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νπνία ελίνηε είηε αζρνιείηαη κε απηφ είηε ηείλεη λα ην παξαγλσξίδεη (βι.
ελδεηθηηθά Hammond, Burns, Joyce, Brosnan & Gerot, 1992. ΜcCarthy & Carter, 1994. Paltridge, 1996).
Ζ παηδαγσγηθή φκσο θνηλφηεηα δείρλεη λα «αλαδεηά» έλαλ θνηλφ, παξά ηηο φπνηεο ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ,
θεηκελνγισζζνινγηθφ θψδηθα, πνπ λα θαζηζηά ην έξγν ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ
απινχζηεξν θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ (Lee, 2001).
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Έηζη, ζηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο νκαδνπνίεζεο θεηκέλσλ, γλσζηνί θαη κε
θεηκελνγισζζνινγηθνί φξνη πεξηγξάθνληαη σο αθνινχζσο:
 είδνο ιφγνπ = ην γεληθφ ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ «θαλφλσλ», εληφο πεξηθεηκέλνπ, γηα ηελ
θαηαζθεπή λνεκάησλ
 θεηκεληθφ είδνο = ε δηαδηθαζία θαη ην πξντφλ γηα (θαη απφ) ηε δφκεζε πιαηζησκέλνπ ιφγνπ,
κε πεξηθεηκελνπνηεκέλα θαη πεξηθεηκελνπνηεηηθά γλσξίζκαηα ζε φια ηα επίπεδα δνκήο ηνπ
 αληηθείκελν-θαηεγνξία5 = επηκέξνπο δπλακηθέο πξαγκαηψζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ
 θεηκεληθφο ηχπνο = νη πνηθίιεο (πιηθέο) νληφηεηεο πνηθίισλ πξαγκαηψζεσλ ησλ θεηκεληθψλ
εηδψλ (φπσο: πεξηγξαθέο, αθεγήζεηο, επηρεηξήκαηα6 θηι. ζε ινγνηερληθά θείκελα,
δεκνζηνγξαθηθφ άξζξα, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θ.ν.θ.).
Καζέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη νξηζκνχο πξνηείλεηαη γηα αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε, ζε
ζπλδπαζκφ κε έλα ήδε νηθείν θαη πξνζηηφ ιεμηιφγην. Όινη ηνπο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ γλσζηηθά
πξνζδνθψκελεο αιιά θαη θνηλσληθά αλαγλσξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ
ζπλεξγαζηαθέο θξηηηθέο αλαγλψζεηο, αλαιχζεηο θαη δεκηνπξγίεο ιφγνπ. Χο εθ ηνχηνπ, επηηξέπνπλ ηε
δηαζχλδεζε ησλ δηάθνξσλ κνξθνζπληαθηηθψλ ηχπσλ κε ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο
ζεκαζηνινγηθέο-πξαγκαηνινγηθέο ζπλππνδειψζεηο ηνπο (Christie & Martin, 2007). Πξφθεηηαη γηα
νξνινγία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε (θαη γηα) δπλακηθέο, αληίζηνηρεο ηνπ εθάζηνηε
επηθνηλσληαθνχ ή θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, δηδαζθαιίεο θεηκέλσλ.
Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη έλα δεηγκαηηθφ πιαίζην ηεο πξφηαζεο γηα νκαδνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ
γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο (βι. επίζεο Ηνξδαλίδνπ, 2007. Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008).
Πίλαθαο 1
Πξφηαζε νκαδνπνίεζεο θεηκέλσλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο (δεηγκαηηθφ πιαίζην)
Δίδνο ιφγνπ

Κεηκεληθφ είδνο

αλαθνξηθφο ιφγνο

πεξηγξαθέο

αλαθνξηθφο ιφγνο

αθεγήζεηο

θαηεπζπληηθφο
ιφγνο

Αληηθείκελνθαηεγνξία

Κεηκεληθφο ηχπνο

αληηθεηκεληθέο
πεξηγξαθέο
αλζξψπσλ
αθεγήζεηο
θαληαζηηθψλ
ηζηνξηψλ

π.ρ. κηθξέο αγγειίεο
(ηχπνπ
«ΚΑΣΑΕΖΣΔΗΣΑΗ»)
π.ρ. ινγνηερληθά έξγα
(ή απνζπάζκαηα
ινγνηερληθψλ έξγσλ)

πξνζθιήζεηο

πξνζθιήζεηο
γελεζιίσλ

π.ρ. πξνζθιήζεηο
ηειεγξαθηθήο κνξθήο

θαηεπζπληηθφο
ιφγνο

νδεγίεο

νδεγίεο παηρληδηψλ

π.ρ. ελεκεξσηηθά
έληππα

θαηεπζπληηθφο
ιφγνο

επηρεηξήκαηα

επηρεηξήκαηα πνπ
αθνξνχλ θνηλσληθά
πξνβιήκαηα

π.ρ. άξζξα εθεκεξίδσλ

Γξακκαηηθή θεηκέλνπ
(γισζζηθψλ –
θεηκεληθψλ επηινγψλ
θαη ιεηηνπξγηψλ)
νξηζηηθφ άξζξν
επίζεηα (θιίζε,
ζεκαζία, ζχληαμε)
αφξηζηα άξζξα θαη
αφξηζηεο αλησλπκίεο
(νξηζηηθφ άξζξν)
ρξφλνη ξεκάησλ
ρξνληθέο πξνηάζεηο
ρξνληθά επηξξήκαηα
εγθιίζεηο (ρξήζεηο
θαη κνξθέο)
ειιεηπηηθέο
πξνηάζεηο
νλνκαηηθά/έο ζχλνια
ή θξάζεηο
(ξεκαηηθά/έο ζχλνια
ή θξάζεηο)
εγθιίζεηο
(νξζνγξαθία
ξεκαηηθψλ
θαηαιήμεσλ)
ελεξγεηηθή ζχληαμε
– παζεηηθή ζχληαμε
πξνζσπηθή
αλησλπκία (δπλαηνί
θαη αδχλαηνη ηχπνη)
αηηηνινγηθέο
πξνηάζεηο
ζπκπεξαζκαηηθνί
ζχλδεζκνη

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε νκαδνπνίεζεο θεηκέλσλ θηλείηαη γχξσ απφ επέιηθηα θεηκεληθά επίπεδα
θαη επίπεδα δνκήο πνπ δειψλνπλ ηηο πεξηθείκελεο (επηθνηλσληαθέο ή θαη θνηλσληθέο) ζπλαιιαγέο (βι.
Baynhman, 2002. Kress, 1994) θαη ηηο «επηβαιιφκελεο», αλά πεξίζηαζε / πεξηβάιινλ, δηαθνξνπνηεκέλεο
γισζζηθέο ρξήζεηο. Έηζη, ε γξακκαηηθή εθηηκάηαη πιένλ σο εξγαιείν κεηαγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο ή
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επίγλσζεο θαη, θαη’ επέθηαζε, θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Christie & Unsworth, 2000. Halliday, 2000.
Hyland, 2003).
ηε ζπλέρεηα ζπδεηνχληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο θεηκέλσλ. Ζ «θαη’ φλνκα
ζεηξνζέηεζε» ε νπνία πξνηείλεηαη είλαη ην ίδην αλνηθηή, φπσο θαη ηα επίπεδα δφκεζεο θαη δνκήο ηνπο
πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πεξηνξίδεη ηε δπλακηθή ησλ θεηκέλσλ ζηα απνιχησο
δηαθξηηά γλσξίζκαηά ηνπο, αιιά ηείλεη λα ηε δηεπξχλεη πέξα απφ απηά. Σα γξακκαηηθά ζηνηρεία, αλ θαη
ζε θάπνην βαζκφ πξνζδνθψκελα, ζε θακία πεξίπησζε δελ εθιακβάλνληαη σο δεδνκέλα, αθνχ
κεηαβάιινληαη απφ ηα εθάζηνηε, κεηαβιεηά εθ θχζεσο, πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία (Devitt, 2004. Knapp,
1997. Knapp & Watkins, 1994, 2005). Η πξόηαζε, επνκέλωο, πνπ αθνινπζεί «επί ράξηνπ» πξνϋπνζέηεη
γλώζεηο γηα ην ζθνπό, ην ζέκα θαη ηε γξακκαηηθή ηωλ ππό δηδαζθαιία θεηκέλωλ, κίαο γξακκαηηθήο πνπ
αθνξά όρη ηηο ηππνπνηεκέλεο δνκέο αιιά ηηο θαη’ επηινγή γισζζηθέο – θεηκεληθέο επηινγέο θαη
ιεηηνπξγίεο (βι. Hedge, 2000. Kostouli, 2001). Δπηπιένλ, φπσο θαηέδεημε θαη ε ζρεηηθή έξεπλα (βι.
Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008), ζηελ πξάμε απαηηεί δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο δφκεζεο ηφζν ηεο
θεηκεληθήο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δηά ηεο γιψζζαο (θαη ηεο γξακκαηηθήο «ηεο»).
3. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο θεηκέλσλ
Ο δηάινγνο γύξω από δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο θεηκέλωλ ζηνλ ειιαδηθό θαη
ηνλ θππξηαθό επηζηεκνληθνπαηδαγωγηθό ρώξν είλαη κάιινλ πεξηζηαζηαθόο, κε ηηο πξνηάζεηο ηωλ
Μαηζαγγνύξα (2003, 2007) θαη Παπαξίδνπ & Παπαξίδνπ (2009), αλ θαη φρη εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο,
λα ζπληζηνύλ έλαπζκα γηα πεξαηηέξω αλάπηπμή ηνπ. Όπωο ήηαλ αλακελόκελν, ε ζεηξά δηδαζθαιίαο
θεηκέλσλ δηαζπλδέζεθε θαηά θαηξνχο κε επείζαθηεο πξνηάζεηο, ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ην
δπλεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο, ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο αλάγθεο, πνηθίινπο γελεηηθνχο θαη άιινπο
παξάγνληεο.
πγθεθξηκέλα, ν Μαηζαγγνχξαο ζηεξίδεη ηελ πξφηαζή ηνπ ζην βαζκφ ρξεζηηθφηεηαο αιιά θαη
δπζθνιίαο ησλ εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκέλνπ, κε θξηηήξηα ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ
δεδνκέλσλ ηνπο θαη ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ιεθηηθή απφδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο. Γίλεη,
θαηαξρήλ, πξνηεξαηφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ έλαληη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ θαη, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, πξνηείλεη ηελ «θιαζηθή»
ζεηξά θεηκελνδηδαζθαιίαο: (βησκαηηθή αλαδηήγεζε) / αθεγεκαηηθά θείκελα – πεξηγξαθηθά θείκελα –
επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα. Μεηαμχ ησλ πεξηγξαθηθψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ
ηνπνζεηεί ηε δηδαζθαιία κεηθηψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. Ζ πξφηαζε Μαηζαγγνχξα
νξγαλψλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζπεηξνεηδψο, πξνο κία αληηθεηκεληθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, π.ρ. απφ ηε
βησκαηηθή αλαδηήγεζε (πνπ πξνυπνζέηεη πξνζσπηθή εκπινθή) πξνο ηα επηρεηξήκαηα (πνπ δνκνχληαη
κέζσ αθεξεκέλσλ ζέζεσλ, αληηζέζεσλ θαη ηξηηνπξφζσπσλ αμηνινγήζεσλ).
Οη Παπαξίδνπ & Παπαξίδνπ αληηπαξαβάιινπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηε γελεηηθή εμέιημε ηεο
ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο ησλ βαζηθψλ νκάδσλ γισζζηθψλ πξάμεσλ κε γισζζνπαηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο
πξψηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην ζρνιείν. πγθξίλνπλ ηε ρξήζε ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε ηνπ
θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ σο αληηθείκελα δηδαζθαιίαο θαη ζεσξνχλ ηελ πξψηε δπζθνιφηεξε απφ ηε δεχηεξε.
Αθνινχζσο, εηζεγνχληαη κία ηεξαξρεκέλε δηάηαμε ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ, κε αθεηεξία ηηο απινχζηεξεο
θαη θαηάιεμε απαηηεηηθφηεξεο θαηεπζπληηθέο πξάμεηο. Μεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ιεθηηθήο
πξάμεο ηνπνζεηνχληαη πεξηγξαθηθέο θαη αθεγεκαηηθέο ιεθηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ θαηεπζπληηθψλ, πεξηιακβάλνπλ βαζκηαίεο επαπμήζεηο θαη αλαδνκήζεηο ηεο ζηνηρεηψδνπο
γξακκαηηθήο δνκήο ηνπο, αλάινγα κε ην εθάζηνηε αλαπηπμηαθφ επίπεδν.
Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη αλαπηχζζνληαη θαη νη δχν ζπεηξνεηδψο,
πξνζζέηνληαο θάζε θνξά λέα ζηνηρεία ζηηο θεηκελνδηδαζθαιίεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Ο Μαηζαγγνχξαο
ζεσξεί φηη ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πιεξνθνξηαθά, ζεκαηνινγηθά, γισζζηθά, ηερληθά, ελψ ν
Παπαξίδνο εζηηάδεη ζηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο θαη ζε αληίζηνηρεο ζηαδηαθέο πξνζζήθεο ζηα
παξαγφκελα θείκελα. Δπίζεο, ζηνρεχνπλ εμίζνπ ζηελ ηθαλφηεηα δφκεζεο πιαηζησκέλνπ ιφγνπ. Ο
δηαθνξεηηθφο, φκσο, ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ «πξνβιήκαηνο» θαηαιήγεη ζε δχν επίζεο δηαθνξεηηθέο
πξνηάζεηο. Ο Μαηζαγγνχξαο πξνηείλεη ηελ αθφινπζε ζεηξά: «αλαθνξηθφο ιφγνο (αθήγεζε – πεξηγξαθή)
– θαηεπζπληηθφο ιφγνο» θαη νη Παπαξίδνπ & Παπαξίδνπ ζεηξνζεηνχλ ηα θείκελα, γηα ζθνπνχο
δηδαζθαιίαο, σο εμήο: «θαηεπζπληηθφο ιφγνο – αλαθνξηθφο ιφγνο (πεξηγξαθή – αθήγεζε): επίπεδν 1 –
θαηεπζπληηθφο ιφγνο – αλαθνξηθφο ιφγνο (πεξηγξαθή – αθήγεζε): επίπεδν 2 θ.ν.θ.». Ζ δηαθνξά ησλ δχν
πξνηάζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ζεηξά εηζαγσγήο θαη δηδαζθαιίαο ησλ εηδψλ ιφγνπ θαη ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ
ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ αλαπαξηζηάηαη ζην ρήκα 2:
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ρήκα 2
Πξφηαζε Μαηζαγγνχξα (Πξ. 1) – Πξόηαζε Παπαξίδνπ & Παπαξίδνπ (Πξ. 2)
Πξ. 1: Eηζαγσγή θαη δηδαζθαιία εηδψλ ιφγνπ
αλαθνξηθφο ιφγνο – θαηεπζπληηθφο ιφγνο
Πξ. 2: Eηζαγσγή θαη δηδαζθαιία εηδψλ ιφγνπ
θαηεπζπληηθφο ιφγνο – αλαθνξηθφο ιφγνο

Πξ. 1: Eηζαγσγή θαη δηδαζθαιία θεηκεληθψλ εηδψλ αλαθνξηθνχ ιφγνπ
αθήγεζε – πεξηγξαθή
Πξ. 2: Eηζαγσγή θαη δηδαζθαιία θεηκεληθψλ εηδψλ αλαθνξηθνχ ιφγνπ
πεξηγξαθή – αθήγεζε

Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξνθχπηεη
εξεπλεηηθά απφ κία δπλακηθή πξνζέγγηζε ησλ γισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνηθίισλ
θεηκέλσλ. Ζ φιε αλάπηπμή ηεο δελ είλαη αζξνηζηηθνχ ηχπνπ, δε βαζίδεηαη, δειαδή, ζηελ πξνζζήθε
ζηνηρείσλ ζηηο απινχζηεξεο θεηκεληθέο ππεξ-δνκέο γηα ηε δφκεζε ησλ ζπλζεηφηεξσλ, αιιά
δηαπξαγκαηεπηηθνχ ηχπνπ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη, φπσο απνηηκάηαη θαη ζην ηέινο, θάζε θεηκεληθφ είδνο
πξαγκαηψλεηαη πνηθηινηξφπσο, κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ηε/ηηο
ζπλαθφινπζε/εο αλαπξνζαξκνγή/έο ήδε νηθείσλ («γλσζηψλ») ππεξδνκηθψλ ζρεκάησλ, βάζεη κίαο
πξφηαζεο ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο νθείιεη λα ηειεί ππφ αίξεζε.
3.1. Πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζ ελαιιαθηηθή απηή πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, βαζηζκέλε
ζηελ πξφηαζε νκαδνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, πηνζεηεί κία ελδνγελή δηαβάζκηζε
ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ θεηκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα δηαβάζκηζε ε νπνία, ελψ ιεηηνπξγεί απξνζρεδίαζηα
σο πξνο ην πνηεο πξαγκαηψζεηο θεηκεληθψλ εηδψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, αθνινπζεί κία θαηαξρήλ
πξνζρεδηαζκέλε πνξεία, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκηθψλ θαη γξακκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Τπφ ην
πξίζκα απηφ, ε δηδαζθαιία θεηκέλσλ νξγαλψλεηαη γχξσ απφ έλα «θεηκεληθφ ζπλερέο7» θαη δηέξρεηαη
κέζα απφ δηαδηθαζίεο θαη πξντφληα, εζηηάδνληαο ζηηο «ζηαζεξά δηαπξαγκαηεχζηκεο ππεξδνκέο θάζε
θεηκεληθνχ είδνπο». Ζ πξνηεηλφκελε ζεηξά θεηκελνδηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ 8 είλαη ε εμήο:
αλαθνξηθφο ιφγνο (πεξηγξαθέο – αθεγήζεηο) – θαηεπζπληηθφο ιφγνο (πξνζθιήζεηο – νδεγίεο –
επηρεηξήκαηα9), πξνβάιιεηαη δε παξαζηαηηθά ζην ρήκα 3:
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ανηικειμενικές περιγραθές ανθρώπων
(κειμενικός ηύπος: μικρή αγγελία
ηύποσ «ΚΑΤΑΖΗΤΕΘΤΑΘ)
π.τ. αθηγήζεις θανηαζηικών
ιζηοριών (κειμενικός ηύπος:
λογοηετνικό κείμενο)

π.τ. προζκλήζεις γενεθλίων
(κειμενικός ηύπος: πρόζκληζη
ηηλεγραθικής μορθής)
π.τ. οδηγίες παιτνιδιών(κειμενικός
ηύπος: ενημερωηικό ένησπο)

π.τ. επιτειρήμαηα ποσ αθορούν με
κοινωνικά προβλήμαηα (κειμενικός
ηύπος: άρθρο εθημερίδας)

ρήκα 3
Πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθ
Όπσο είλαη εκθαλέο, ην «θεηκεληθφ ζπλερέο», αλ θαη έλα ηερλεηφ (φπσο θαη ε «ζράξα»
νκαδνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ) θαηαζθεχαζκα, απνηειεί έλλνηα-θιεηδί ηεο πξφηαζεο. Δπηηξέπεη ηελ ππφ
φξνπο ηνπνζέηεζε ησλ θεηκεληθψλ νκάδσλ ζε δχν λνεηνχο άμνλεο, θαζέησο θαη νξηδνληίσο, έηζη ψζηε λα
δηαβαζκίδνληαη, βάζεη κίαο «εζσηεξηθήο θιίκαθαο», ηα θείκελα. ηνλ θάζεην λνεηφ άμνλα, ε δηδαζθαιία
ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ «πξνεγείηαη», φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαηεπζπληηθνχ
ιφγνπ. Παξάιιεια, ζηνλ νξηδφληην λνεηφ άμνλα αλαπηχζζεηαη ε ζρέζε εηδψλ ιφγνπ − εηδψλ θεηκέλνπ –
αληηθεηκέλσλ – θαηεγνξηψλ ηνπο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ «αθνινπζείηαη»
απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ αλαθνξηθνχ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, κε ηηο αθεγήζεηο λα ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία
πεξηγξαθψλ10. χκθσλα θαη κε ην ρήκα 4 πνπ έπεηαη, νη ζρέζεηο πεξηγξαθηθψλ – αθεγεκαηηθψλ
ππεξδνκψλ νξίδνληαη απφ ην φηη ε δηδαζθαιία απινχζηεξσλ, σο πξνο ηα θνκβηθά γλσζηηθά ηνπο
ζηνηρεία, θεηκεληθψλ ππεξδνκψλ κπνξεί λα ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ζπλζεηφηεξσλ, κε ηξφπν πνπ λα
δηεπθνιχλεηαη ε θξηηηθή αμηνπνίεζή ηνπο ζε θάζε λέα θεηκεληθή πξαγκάησζε. Ζ δηδαζθαιία αθεγήζεσλ
«αθνινπζείηαη» απφ θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ, φπνπ ηα επηρεηξήκαηα έρνπλ,
ζπλήζσο, έλα πεξηζζφηεξν ζχλζεην γλσζηηθφ θνξηίν (π.ρ. ιεμηθνγξακκαηηθφ, πθνινγηθφ) απ’ φ,ηη νη
πεξηγξαθέο θαη νη αθεγήζεηο θαη δηαβαζκίδνληαη ζε έλα αλαιφγνπ επηπέδνπ βαζκφ δπζθνιίαο. Χο
γλσζηφλ, νη πεξηγξαθέο ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή ηνπ ρψξνπ ή ζε ρσξηθέο ζρέζεηο, νη αθεγήζεηο ζε
ρσξνρξνληθέο ζρέζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα ζε αηηηνθξαηηθέο ή ζρέζεηο επαγσγηθήο δηαιεθηηθήο. Οη
ζρέζεηο απηέο, φπσο θαη νη γισζζηθέο (ιεμηινγηθέο θαη γξακκαηηθνζπληαθηηθέο) δνκέο κέζσ ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα απνδνζνχλ, αθνξνχλ ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία θαη ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη
δπλαηφ λα ζπλδπαζηεί κε (θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε) θνηλσληθή, εθφζνλ δηαπιαθεί κε ηηο
επηθνηλσληαθέο θαη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο κίαο θεηκεληθήο
(δαζθαινκαζεηηθήο) θνηλφηεηαο.
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ρήκα 4
ρέζεηο πεξηγξαθηθψλ – αθεγεκαηηθψλ ππεξδνκψλ

πεξηγξάθσ

αθεγνχκαη

Ζ ινγηθή ηεο κεηάβαζεο απφ ηα απινχζηεξα θνκβηθά γλσζηηθά ζηνηρεία πξνο ηα ζπλζεηφηεξα
εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θεηκεληθψλ αληηθεηκέλσλ-θαηεγνξηψλ, «ηεο γιψζζαο θαη ηεο
γξακκαηηθήο ηνπο». Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ (αληηθεηκεληθέο – ππνθεηκεληθέο)
κπνξεί λα έρνπλ σο «ζπλέρεηά» ηνπο ηηο αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αλζξψπσλ, νη νπνίεο λα
«ζπλερίδνληαη» απφ αληίζηνηρεο ππνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο, απνθηψληαο νληφηεηα ζε θαηάιιεινπο
θεηκεληθνχο ηχπνπο, κέζσ επίζεο θαηάιιεισλ, γηα ην ζθνπφ θαη ην δέθηε πξαγκάησζήο ηνπο,
γξακκαηηθψλ ηχπσλ (βι. ζρεηηθφ παξάδεηγκα ζην ρήκα 5).
ρήκα 5
«πλερήο δηδαζθαιία πεξηγξαθψλ» (παξάδεηγκα)

Πεξηγξαθέο
πεξηγξαθέο αλζξψπσλ
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αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αλζξψπσλ
(θεηκεληθφο ηχπνο: κηθξέο αγγειίεο ηχπνπ
«ΚΑΣΑΕΖΣΔΗΣΑΗ)

ππνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αλζξψπσλ
(θεηκεληθφο ηχπνο: θηιηθέο επηζηνιέο )

 ρξήζε νξηζηηθνχ άξζξνπ
 ρξήζε, θαηεμνρήλ,
ηξηηνπξφζσπσλ ξεκαηηθψλ
εθθξάζεσλ ζηνλ ελεζηψηα
 ρξήζε ησλ βνεζεηηθψλ
ξεκάησλ «είκαη» θαη «έρσ»
 ρξήζε ξεκάησλ πνπ
δειψλνπλ «θσηνγξαθηθή
παξαηήξεζε»
 ρξήζε ξεκάησλ αίζζεζεο
 ρξήζε πεξηγξαθηθψλ
επηζέησλ θαη νπζηαζηηθψλ
 ρξήζε ηνπηθψλ επηξξεκάησλ
θαη ηνπηθψλ επηξξεκαηηθψλ
πξνζδηνξηζκψλ
 ρξήζε παξνκνηψζεσλ

 ρξήζε ηεο βαζηθήο
γξακκαηηθήο ησλ
αληηθεηκεληθψλ
πεξηγξαθψλ αλζξψπσλ
 ρξήζε πξσηνπξφζσπσλ
ξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ
 ρξήζε ξεκάησλ πνπ
δειψλνπλ
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε
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Ζ πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, φπνπ ηα αλαθεξφκελα
θεηκεληθά είδε δειψλνληαη ελδεηθηηθά, ελψ ηαπηφρξνλα ππνδειψλνληαη πνηθίιεο άιιεο πξαγκαηψζεηο
ηνπο, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2:
Πίλαθαο 2
Πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ (ζπλνπηηθή παξνπζίαζε)
Αλαθνξηθφο ιφγνο


Αλαθνξηθφο πεξηγξαθηθφο ιφγνο
Πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ ( αληηθεηκεληθέο, ππνθεηκεληθέο)
Πεξηγξαθέο αλζξψπσλ(αληηθεηκεληθέο, ππνθεηκεληθέο)
Πεξηγξαθέο δψσλ (ή/θαη θπηψλ) (αληηθεηκεληθέο/επηζηεκνληθέο, ππνθεηκεληθέο)
Πεξηγξαθή ρψξσλ (αληηθεηκεληθέο θαη ππνθεηκεληθέο)
Πεξηγξαθέο δξαζηεξηνηήησλ (ζηαηηθέο πεξηγξαθέο) θαη γεγνλφησλ (αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο)



Αλαθνξηθφο αθεγεκαηηθφο ιφγνο
Αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ ηζηνξηψλ (βησκαηηθέο ή πξνζσπηθέο αλαδηεγήζεηο)
Αθεγήζεηο θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ
Παξακχζηα
Μχζνη
Καηεπζπληηθφο ιφγνο




Πξνζθιήζεηο (ζε εθδειψζεηο δηαθφξσλ εηδψλ, π.ρ. ζε γελέζιηα, ζρνιηθέο γηνξηέο)
Οδεγίεο
Οδεγίεο παηρληδηψλ
Οδεγίεο θαηαζθεπήο θαη παξαζθεπήο / απιέο ζπληαγέο
Απιά επηρεηξήκαηα (γηα απνδνρή κίαο ζέζεο ή αμηνιφγεζεο κίαο θαηάζηαζεο)

3.2. Aλάιπζε ηεο πξφηαζεο ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζ πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ είρε σο πξναπαηηνχκελν, θαηά
ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο, ηε δηαπινθή δεισηηθψλ, δηαδηθαζηηθψλ θαη γλψζεσλ πεξηθεηκέλνπ.
Καηά ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη άκεζα νξαηέο νη δεισηηθέο γλψζεηο, νη
νπνίεο θαιχπηνπλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο. Όζνλ αθνξά φκσο ην πξαθηηθφ ηεο κέξνο, φπσο ειέγρζεθε
θαη εξεπλεηηθά, νη γλψζεηο απηέο είλαη πεξηνξηζκέλεο δπλακηθήο αλ εγθιεηζηνχλ ζε κία ζηαηηθή
θαηεγνξηνπνίεζε, ηαμηλφκεζε ή θαη ηππνινγία ησλ θεηκέλσλ θαη εθφζνλ δε δηαζπλδεζνχλ κε αληίζηνηρεο
δεμηφηεηεο. Έηζη, ε πξφηαζε, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ (βι. Πίλαθα 3) πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά
αληηπξνζσπεπηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο, κε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο αλαπιαηζίσζεο, θαη
επαλαπξνζδηνξηζκνχ, αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ην δέθηε δεδνκέλνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ ή θαη ηηο
κεηαβιεηέο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ.
Πίλαθαο 3
Πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ (αλαιπηηθή παξνπζίαζε)
Γηδαζθαιία αλαθνξηθνχ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ
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Αληηθείκελα-θαηεγνξίεο
Αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ
Αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα, σο παξνληηθέο ζηαηηθέο εηθφλεο ζην ρψξν,
ρσξίο ηελ πξνζσπηθή αλάκεημε ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα. Ζ αλαθνξά απηή
εζηηάδεη ζηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ζπλνιηθά θαη
ηκεκαηηθά, κε έκθαζε ζηα κέξε, ζηηο ιεηηνπξγίεο, θαη ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο
νη νπνίεο ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια νκνεηδή ηνπο αληηθείκελα.
Πξφθεηηαη γηα ιεπηνκέξεηεο πνπ θείληαη έμσ απφ ηα αληηθείκελα θαη
θαηαγξάθνληαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο. Ζ παξαηήξεζε «θσηνγξαθίδεη»
φ,ηη είλαη άκεζα νξαηφ, φπσο ην ρξψκα, ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη άιια
εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Λεπηνκέξεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη κέζσ
άιισλ αηζζήζεσλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε πθή ή ην άξσκα ησλ
πεξηγξαθνκέλσλ γίλνληαη έκκεζα αληηιεπηέο,. Ζ πεξηγξαθή ζηεξίδεηαη
ζηε ινγηθή ηνπ ρψξνπ θαη θηλείηαη ζην ρσξηθφ άμνλα, απφ πάλσ (θνξπθή)
πξνο ηα θάησ (βάζε), απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ή αληίζεηα θ.ν.θ.

© Εηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή & Άλλα Θνξδαλίδνπ
ΝΕΑ ΠΑΘΔΕΘΑ, 131, Θνύιηνο-επηέκβξηνο 2009

Γξακκαηηθή θεηκέλνπ11
(γισζζηθψλ – θεηκεληθψλ
επηινγψλ θαη ιεηηνπξγηψλ)
 ρξήζε νξηζηηθνχ άξζξνπ
 ρξήζε, θαηεμνρήλ,
ηξηηνπξφζσπσλ
ξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ
ζηνλ ελεζηψηα
 ρξήζε ησλ ξεκάησλ
«είκαη» θαη «έρσ»
 ρξήζε ξεκάησλ πνπ
δειψλνπλ «θσηνγξαθηθή
παξαηήξεζε»
 ρξήζε ξεκάησλ αίζζεζεο
 ρξήζε επηζέησλ θαη
νπζηαζηηθψλ
 ρξήζε ηνπηθψλ
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επηξξεκάησλ θαη ηνπηθψλ
επηξξεκαηηθψλ
πξνζδηνξηζκψλ
Τπνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ
Απνηεινχλ ζπλζεηφηεξεο αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ, αθνχ
ν/ε ζπγγξαθέαο-ηδηνθηήηεο/ηξηα δελ απεηθνλίδεη απιψο ηα αληηθείκελα
αιιά ηα «πεξηβάιιεη» κε ηα δηθά ηνπ/ηεο ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο,
εληππψζεηο θαη θξίζεηο.

 ρξήζε γξακκαηηθήο
αληηθεηκεληθψλ
πεξηγξαθψλ αληηθεηκέλσλ
 ρξήζε πξσηνπξφζσπσλ
ξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ
 ρξήζε ξεκάησλ πνπ
δειψλνπλ
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε
(αηζζάλνκαη, αγαπψ, κνπ
αξέζεη θ.ά.)

Αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αλζξψπσλ
Πεξηγξάθνπλ αλζξψπνπο πνπ, εθ θχζεσο, απνηεινχλ ιηγφηεξν ζηαηηθέο
εηθφλεο ζην ρψξν απφ φ,ηη ηα αληηθείκελα. Αλαπαξηζηνχλ ηα δηαθξηηά, ζε
ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο αλζξψπνπο, εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
(ζψκα, χςνο, βάξνο) θαη επηκέξνπο άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (κάηηα,
κχηε, ζηφκα θ.ν.θ.). Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε νηθείσλ
ζην/ζηε ζπγγξαθέα αλζξψπσλ είλαη απνηέιεζκα παξαηήξεζεο πνπ
θηλείηαη γχξσ απφ ζηνλ άμνλα ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. θεθάιη-θνξκφοάθξα).

 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο
αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο
αληηθεηκέλσλ
 ρξήζε
παξνκνηψζεσλ

Τπνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αλζξψπσλ
Αλαθέξνληαη ζε αλζξψπνπο νηθείνπο ζην/ζηε ζπγγξαθέα. Δίλαη
ζπλζεηφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο, αθνχ ν/ε
ζπγγξαθέαο, εθηφο απφ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πεξηγξαθνκέλσλ, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θαη λα πεξηγξάθεη ηα
εζσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη θνηλά, κεηαμχ ηνπο, «επεηζφδηα».
Δπίζεο, ν/ε ζπγγξαθέαο είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηα δηθά ηνπ/ηεο
ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, εληππψζεηο θαη θξίζεηο γηα ηνπο πεξηγξαθνκέλνπο
«ηνπ/ηεο».

 ρξήζε γξακκαηηθήο
αληηθεηκεληθψλ
πεξηγξαθψλ αλζξψπσλ
 ρξήζε πξσηνπξφζσπσλ
ξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ
 ρξήζε ξεκάησλ πνπ
δειψλνπλ
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε

Αληηθεηκεληθέο/επηζηεκνληθέο πεξηγξαθέο δψσλ
Πεξηγξάθνπλ δψα, ηνπνζεηψληαο ην θέληξν βάξνπο ζε εγθπθινπαηδηθνχ
ηχπνπ γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζε πιεξνθνξίεο, δειαδή, αθξηβείαο, ζε ζρέζε
κε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην ραξαθηήξα, ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο, ηνλ ηξφπνο δηαβίσζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο θ.ά.. Ζ
πεξηγξαθή θαιχπηεη φρη έλα δψν εηδηθά, αιιά κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
δψσλ, ζην ζχλνιφ ηεο.

 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο
αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο
αλζξψπσλ
 ρξήζε παζεηηθήο θσλήο,
γηα παξάζεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ αθξηβείαο,,
κε αληηθεηκεληθφ χθνο

Τπνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο δψσλ
Πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλα δψα, παξαζέηνληαο ηηο εηδηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ κφλν ν/ε ζπγγξαθέαο-ηδηνθηήηεο/ηξηα γλσξίδεη, αλαθνξηθά κε ηνλ
ηξφπν απφθηεζήο ηνπο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπο θαη θνηλά, κεηαμχ
ηνπο, «επεηζφδηα». Δπίζεο, ν/ε ζπγγξαθέαο εθθξάδεη ηα δηθά ηνπ/ηεο
ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο εληππψζεηο θαη θξίζεηο γηα φ,ηη δηθφ «ηνπ/ηεο»
πεξηγξάθεη.

 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο
ππνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο
αλζξψπσλ

Αληηθεηκεληθέο θαη ππνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ρψξσλ
Πξφθεηηαη, θαηαξρήλ, γηα αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο «ηεο εηθφλαο»
ρψξσλ, νη νπνίεο απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ζηαηηθά αληηθείκελα. Αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά πιαίζηα πνπ πεξηγξάθνληαη βάζεη κίαο ρσξηθήο
αθνινπζίαο ζεκείσλ, γη’ απηφ θαη είλαη αλαγθαία ε δήισζε ηφπνπ, ρψξνπ,
θαηεχζπλζεο ή πξνζαλαηνιηζκνχ.

© Εηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή & Άλλα Θνξδαλίδνπ
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 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο αληηθεηκεληθέο
πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ
(ή θαη αλζξψπσλ):
(έληνλε) ρξήζε
επηξξεκάησλ θαη
επηξξεκαηηθψλ
πξνζδηνξηζκψλ ηνπ
ηφπνπ, ηνπ ρψξνπ, ηεο
θαηεχζπλζεο, ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ (...)
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πλζεηφηεξεο ππνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ρψξνπ απαηηνχλ απφ ην/ηε
ζπγγξαθέα, λα πεξηιάβεη, εθηφο απφ «εηθφλεο», θαη πιεξνθνξίεο πνπ κφλν
απηφο/ή γλσξίδεη, φπσο επίζεο λα εθθξάζεη πξνζσπηθέο ηνπ/ηεο απφςεηο
θαη ζπλαηζζήκαηα.

 (...) ρξήζε ξεκάησλ πνπ
δειψλνπλ
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε
ή/θαη πξνζσπηθή θξίζε

ηαηηθέο πεξηγξαθέο δξαζηεξηνηήησλ θαη αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο
γεγνλφησλ
Οη ζηαηηθέο πεξηγξαθέο δξαζηεξηνηήησλ αλαπαξηζηνχλ ην ηη ζπκβαίλεη
ζην ρψξν ζε έλα δεδνκέλν «λεθξφ» ρξφλν, πνπ εμνκνηψλεηαη ζπλήζσο κε
ην παξφλ, γη’ απηφ θαη εζηηάδνπλ ζην «ηη παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη
ηψξα».

Πεξαηηέξσ, νη αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο γεγνλφησλ θαιχπηνπλ
«αιπζίδεο» δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο,
δηαδνρηθνχο, φκσο, ρξφλνπο, ή θιίκαθεο ρξφλνπ (ψξεο, κέξεο θ.ά.).
ηεξίδνληαη, δειαδή, φρη κφλν ζηε ινγηθή ηνπ ρψξνπ αιιά θαη ζηηο
ρξνληθέο αθνινπζίεο ή ζρέζεηο, νη νπνίεο δηαζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην παξειζφλ. Οη
αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο γεγνλφησλ απνηεινχλ «αληηθεηκεληθά ρξνληθά
εληφο ρψξνπ», απνζηαζηνπνηεκέλα απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.

 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο πεξηγξαθέο
ρψξνπ
 ρξήζε πξνηάζεσλ θξίζεο,
κε ηα θαηάιιεια
νλνκαηηθά θαη
ξεκαηηθά/έο ζχλνια ή
θξάζεηο
 ρξήζε παξνληηθψλ
ρξφλσλ, πξσηίζησο ηνπ
ελεζηψηα (...)
 (...) ρξήζε επηξξεκάησλ/
επηξξεκαηηθψλ
πξνζδηνξηζκψλ ηνπ
ρξφλνπ
 ρξήζε παξειζνληηθψλ
ρξφλσλ, θπξίσο ηνπ
ανξίζηνπ
 ρξήζε ηζηνξηθνχ
ελεζηψηα

Γηδαζθαιία αλαθνξηθνχ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ
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Αληηθείκελα-θαηεγνξίεο

Γξακκαηηθή θεηκέλνπ
(γισζζηθψλ – θεηκεληθψλ
επηινγψλ θαη ιεηηνπξγηψλ)

Αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ ηζηνξηψλ (βησκαηηθέο ή πξνζσπηθέο
αλαδηεγήζεηο)
Δπηθεληξψλνληαη ζηελ ελ δπλάκεη ρξνληθή εμέιημε ησλ δηαδνρηθψλ
θάζεσλ κίαο ηζηνξίαο, ε νπνία ζπλέβε κε πξσηαγσληζηή άκεζα ην/ηε
ζπγγξαθέα ή κε ην/ηε ζπγγξαθέα έκκεζα ζηε ζέζε ηνπ/ηεο
πξσηαγσληζηή/ζηξηαο. 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/ε ζπγγξαθέαο αμηνινγεί ηε κεηαβαιιφκελε
απηή θαηάζηαζε ζθαηξηθά θαη δηαηππψλεη ζρεηηθέο θξίζεηο ζην ηέινο ή
ζηνλ επίινγν ηεο ηζηνξίαο. Ζ δηακφξθσζε «ξφισλ» πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θεληξηθά θαη κε πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο είλαη απαξαίηεηε 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/ηε ζπγγξαθέα λα
ηνπνζεηήζεη φζα 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/θαη κε ηνλ ίδηφ ηνπο ηνλ εαπηφ.
Πεξαηηέξσ, ν/ε ζπγγξαθέαο-αθεγεηήο/ηξηα «ππνρξενχηα»η λα ζπλδέζεη
ηηο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο «ηνπ/ηεο» φρη κφλν ρξνληθά αιιά θαη κε ζρέζεηο
αηηηφηεηαο, δηθαηνινγψληαο ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Οη ρξνληθέο θαη
αηηηαθέο ζρέζεηο αθνινπζνχλ ζπρλά ηελ απιή επζχγξακκε πνξεία «αξρή
– κέζε – ηέινο», ζε έλα ζπλνρηθφ θαη ζπλεθηηθφ θείκελν, κε πξνβιέςηκε
θαη ρσξίο αλαηξνπέο θαηάιεμε.
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 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο πεξηγξαθέο
αληηθεηκέλσλ, αλζξψπσλ,
δψσλ, ρψξσλ (...)
 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο αθεγεκαηηθέο
πεξηγξαθέο γεγνλφησλ
 ρξήζε αφξηζησλ άξζξσλ
θαη αφξηζησλ αλησλπκηψλ
(εηζαγσγή)
 [ρξήζε νξηζηηθνχ άξζξνπ
(ζηε ζπλέρεηα)]
 ρξήζε πξσηνπξφζσπσλ
ξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ
 ρξήζε ρξνληθψλ
επηξξεκάησλ ή/θαη
ρξνληθψλ ζπλδέζκσλ
 ρξήζε ξεκάησλ ζηνλ
αφξηζην (θαη, εθφζνλ ε
ζπλνπηηθή φςε ηνπ
ξήκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε
εμαθνινπζεηηθή, ζηνλ
παξαηαηηθφ)
 ρξήζε ξεκάησλ ζηνλ
ηζηνξηθφ ελεζηψηα
 ρξήζε ξεκάησλ δξάζεο
 ρξήζε ξεκάησλ έθθξαζεο
ζπλαηζζεκάησλ
 ρξήζε ξεκάησλ θξίζεο
 ρξήζε δηαιφγνπ, επζένοπιάγηνπ ιφγνπ θαη
κνλνιφγνπ
 ρξήζε αηηηνινγηθψλ
πξνηάζεσλ (κε ηε ρξήζε
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αηηηνινγηθψλ ζπλδέζκσλ)
 ρξήζε θαζ’ ππφηαμε
ζπλδεδεκέλσλ πξνηάζεσλ
(δεπηεξεπνπζψλ ρξνληθψλ,
αηηηνινγηθψλ,
ζπκπεξαζκαηηθψλ
πξνηάζεσλ)
 ρξήζε πεξηγξαθηθψλ
επηζέησλ θαη νπζηαζηηθψλ
Αθεγήζεηο θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ
Πνιιέο θνξέο είλαη ζχλζεηεο αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ ηζηνξηψλ, νη
νπνίεο θηλνχληαη ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο θαη έρνπλ κία πεξηζζφηεξν
αλαπηπγκέλε αθεγεκαηηθή δνκή. ηελ αξρή ν/ε ζπγγξαθέαο «πθαίλεη ην
ζθειεηφ» ηεο ηζηνξίαο θαη «ιέεη φ,ηη ρξεηάδεηαη λα πεη» γηα ην ρψξν, ην
ρξφλν, ηνπο ήξσεο. θνπφο ηνπ/ηεο είλαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηνλ/ηελ
αλαγλψζηε/ζηξηα ζην «πξφβιεκα» θαη ζην ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη.
ην κέζν (ή ζηε «κέζε») ηεο ηζηνξίαο θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο
πεξηπέηεηαο, παξάιιεια κε ηε δξάζε ησλ εξψσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ήξσεο αλαιακβάλνπλ δξάζε, εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξνληθή αιιά θαη ε
αηηηαθή δηαδνρή ησλ δξάζεσλ, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ
κηθξνεπεηζφδηα, κε απξφβιεπην ζπρλά ηξφπν (π.ρ. κε ελαιιαγέο ζην
ρσξνρξνληθφ πιαίζην, ζπγθξνχζεηο θαη αληηδξάζεηο πξνζψπσλ,
αλαηξνπέο ξφισλ, παξεκβάζεηο ηξίησλ θ.ά.) πνπ εκπινπηίδνπλ ηελ
πινθή ηεο ηζηνξίαο. Ζ έθπιεμε θπξηαξρεί θαη ε αγσλία γηα ην ηη ζα γίλεη
θνξπθψλεηαη. Ο/ε ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα πξνθαιέζεη ην έληνλν
ελδηαθέξνλ ηνπ/ηεο αλαγλψζηε/ζηξηαο. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 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/ηε
ζπγγξαθέα-αθεγεηή/ηξηα. Λχζε θαη αμηνιφγεζε πνιιέο θνξέο
ζπκπίπηνπλ.

 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο αθεγήζεηο
πξαγκαηηθψλ ηζηνξηψλ
 ρξήζε, θαη’ εμνρήλ,
ηξηηνπξφζσπσλ ξεκαηηθψλ
εθθξάζεσλ
 ηδηαίηεξνο ηξφπνο ρξήζεο
ηεο γιψζζαο (ρξήζε
θαινινγηθψλ ζηνηρείσλ,
φπσο είλαη ηα επίζεηα θαη
νη παξνκνηψζεηο, θαζψο
θαη νη πξνζσπνπνηήζεηο)

Παξακχζηα
Δίλαη ζχλζεηεο αθεγήζεηο θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ. Σα παξακχζηα είλαη
αλαγλσξίζηκεο θνηλσληθέο δξάζεηο, εθφζνλ αξρίδνπλ κε ζηεξεφηππεο
θξάζεηο πνπ «δειψλνπλ αξρή παξακπζηνχ» (φπσο «κηα θνξά θαη έλαλ
θαηξφ») θαη ηειεηψλνπλ, επίζεο κε ζηεξεφηππεο θξάζεηο πνπ «δειψλνπλ
ηέινο παξακπζηνχ» (φπσο «θη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα»).
ηελ αξρή νη πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνληαη είλαη άγλσζηεο (π.ρ. «έλαο
πξίγθηπαο», «κία βαζηινπνχια»), νη νπνίεο ζηαδηαθά κεηαηξέπνληαη ζε
γλσζηέο (π.ρ. «ν πξίγθηπαο», «ε βαζηινπνχια»). Σα ρξνληθά επίπεδα ηεο
αξρήο, ηεο κέζεο θαη ηνπ ηέινπο ελφο παξακπζηνχ ζπζηνηρίδνληαη,
αλάινγα, κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο θνξχθσζεο, ηεο
επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θ.ν.θ. Ο/ε αθεγεηήο/ηξηα πεξηγξάθεη κε
ζαθήλεηα α) ηνπο ήξσεο, έηζη ψζηε 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/ηεο ζεψξεζε γηα ηνλ θφζκν, θάηη πνπ
θαίλεηαη ζην ηέινο, φπνπ κεηαθέξεη ηα κελχκαηά «ηνπ/ηεο» ζηνλ/ζηελ
αλαγλψζηε/ζηξηα (π.ρ. «ε θαινζχλε θαη ην δίθην επηθξαηνχλ», «ε θαθία
θαη ην άδηθν ηηκσξνχληαη»). Σν παξακχζη, σο είζηζηαη, έρεη αίζην ηέινο.

 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο αθεγήζεηο
θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ
 ρξήζε ζηεξεφηππεο
εηζαγσγήο
 (ζπζηεκαηηθή) ρξήζε
αφξηζησλ άξζξσλ θαη
αφξηζησλ αλησλπκηψλ
ζηελ αξρή θαη ρξήζε
νξηζηηθνχ άξζξνπ ζηε
ζπλέρεηα
 ρξήζε ζηεξεφηππεο
θαηαθιείδαο

Μχζνη
Δίλαη παξακχζηα πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην ζχληνκν (αθαηξεηηθφ φζν θαη
ζπκππθλσκέλν) αθεγεκαηηθφ ιφγν ηνπο, ν νπνίνο «αλαιψλεηαη» ζε έλα
κφλν επεηζφδην, ηνλ αιιεγνξηθφ ραξαθηήξα θαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπο. Οη
πξσηαγσληζηέο ελφο κχζνπ είλαη, ζπρλφηαηα, δηάθνξα δψα πνπ 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/ηεο
αλαγλψζηε/ζηξηαο 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
κχζνπ12.
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 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηα παξακχζηα
 ρξήζε αιιεγνξηθψλ
εθθξάζεσλ θαη
ζπκβνιηζκψλ
 ρξήζε επηκπζίνπ ζην
ηέινο12
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Γηδαζθαιία θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ
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Αληηθείκελα-θαηεγνξίεο

Γξακκαηηθή θεηκέλνπ
(γισζζηθψλ – θεηκεληθψλ
επηινγψλ θαη ιεηηνπξγηψλ) 13

Πξνζθιήζεηο (ζε εθδειψζεηο δηαθφξσλ εηδψλ, 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 ην δέθηε «ηνπο». Ο πνκπφο-απνζηνιέαο κίαο πξφζθιεζεο
θαηεπζχλεη έκκεζα ην δέθηε-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, θαη ηαπηφρξνλα
πθνινγηθή επηινγή, πνπ αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεη ε
πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο πξφζθιεζεο. Ζ ρξήζε ειιεηπηηθνχ
ιφγνπ ζπληζηά ελαιιαθηηθφ ηξφπν ιεθηηθήο απφδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ.

 (ρξήζε γξακκαηηθήο
θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ)
 ρξήζεηο θαη κνξθέο
εγθιίζεσλ
 ρξήζε ηειηθψλ πξνηάζεσλ
 ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ
χθνπο (πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ρξήζεο ηνπ
πιεζπληηθνχ επγελείαο)
 (ελαιιαθηηθή) ρξήζε
ειιεηπηηθνχ ιφγνπ (ρξήζε,
επνκέλσο, νλνκαηηθψλ
ζπλφισλ ή θξάζεσλ)
 (ρξήζε ξεκαηηθψλ
ζπλφισλ ή θξάζεσλ)

Οδεγίεο παηρληδηψλ
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 ησλ νδεγηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηέο
απαξηζκνχληαη δε ρξεηάδεηαη λα δειψλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζήο ηνπο.

 (ρξήζε γξακκαηηθήο
θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ)
 ρξήζε ξεκάησλγηα
αλάιεςε δξάζεο, κέζσ
ξεκαηηθψλ ηχπσλ ζε
δηάθνξεο εγθιίζεηο, φπσο:
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 παζεηηθψλ θαη
ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ
 ρξήζε ρξνληθψλ
επηξξεκαηηθψλ
πξνζδηνξηζκψλ (ζηελ
αξρή, ζηε ζπλέρεηα,
αθνινχζσο θ.ν.θ.)
 ρξήζε ηξνπηθψλ
επηξξεκάησλ ή/θαη
ηξνπηθψλ πξνζδηνξηζκψλ
(γξήγνξα, κε πξνζνρή,
πνιχ αξγά)

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 αληίζηνηρν 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.
Δ
π
η
ρ
ε
η
ξ
ή
κ
α
η
α

 (ρξήζε γξακκαηηθήο
θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ)
 ρξήζε γξακκαηηθήο, φπσο
θαη ζηηο νδεγίεο παηρληδηνχ

Απιά επηρεηξήκαηα
Σεθκεξηψλνπλ ή ππνζηεξίδνπλ 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 δέθηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πνκπνχ. Ζ
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 (ρξήζε γξακκαηηθήο
θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ)
 ρξήζε θξάζεσλ πνπ
εθθξάδνπλ γλψκε ή άπνςε
(έρσ ηε γλψκε ή ηελ
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ζρέζε πνκπνχ θαη δέθηε είλαη ζαθήο: O πνκπφο εθθξάδεη θαη αηηηνινγεί
ηε γλψκε ή ηελ άπνςή ηνπ, πηζαλνινγψληαο, ηελ μεθαζαξίδεη θαη
δηαηππψλεη ην ζπκπέξαζκά ηνπ. Οη ξφινη κπνξεί λα αληηζηξαθνχλ, κε
απνηέιεζκα ν δέθηεο λα αξζξψλεη ιφγν, φπσο ν πνκπφο. Καζψο ε ζέζε
νδεγεί ζηελ αληίζεζε, ην ηειηθφ δεηνχκελν είλαη ε ζχλζεζε. Σα απιά
επηρεηξήκαηα ζρεηίδνληαη, ζπλήζσο, κε ηελ απνδνρή κίαο γλσζηαθνχ ή
πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ ζέζεο, ελψ ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην, κπνξεί λα είλαη
ζπλζεηφηεξα, φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε κίαο θαηάζηαζεο θαη, επνκέλσο,
λα είλαη αμηνινγηθνχ ηχπνπ.







άπνςε, λνκίδσ, πηζηεχσ,
θαηά ηε γλψκε ή ηελ
άπνςή κνπ)
ρξήζε πξνζσπηθήο
αλησλπκίαο (δπλαηνί θαη
αδχλαηνη ηχπνη)
ρξήζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ
πνπ δειψλνπλ πηζαλνινγία
(ίζσο, κπνξεί, είλαη
δπλαηφλ)
ρξήζε αηηηνινγηθψλ
πξνηάζεσλ (άξα, ρξήζε
αηηηνινγηθψλ ζπλδέζκσλ)
ρξήζε ζπκπεξαζκαηηθψλ
ζπλδέζκσλ (επνκέλσο,
άξα, ζπλεπψο)

3.3. Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο πξφηαζεο ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ
Ζ πξνηεηλφκελε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, επηδηψθεη νπζηαζηηθά λα
γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζε παξαδνζηαθέο θαη δπλακηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, κέζσ
δηαπξαγκαηεχζηκσλ ππεξδνκηθψλ ζρεκάησλ θαη αλάινγσλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηά. ην
πιαίζην ηεο ελ ιφγσ επηδίσμεο, νξηζκέλεο «νξίδνπζεο» ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ αμηνπνηνχληαη, εθφζνλ
κπνξεί, αλαηξεπφκελεο, λα «νδεγήζνπλ» ζε κεηθηέο ή θαη πβξηδηθέο, πξαγκαηψζεηο ηνπο, ζε θεηκεληθά,
δειαδή, είδε, κε δηαπεξαηά φξηα. Οη δηδαζθαιίεο ησλ θεηκέλσλ, αλ θαη θαηλνκεληθά δηαδνρηθέο, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δηακεζνιαβνχλ, γηα λα ππνζηεξίμνπλ, κε ηo γλσζηηθφ θνξηίν ηνπο, ηε δπλακηθή θάζε
λέαο θεηκεληθήο πξαγκάησζεο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
αθεγήζεσλ ε νπνία «δηαδέρεηαη» ηε δηδαζθαιία ησλ πεξηγξαθψλ, κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο
αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο «δηαδνρήο» ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηνλ
θαηεπζπληηθφ ιφγν, φπνπ, ελδεηθηηθά, ν αλαθνξηθφο πεξηγξαθηθφο ιφγνο πεξηιακβάλεη ζηα δηαπεξαηά
φξηά ηνπ ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν (ηηο νδεγίεο), κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο δηαδηθαζηηθήο πεξηγξαθήο, ε
νπνία θαη δνκείηαη ζε γξακκηθή αθνινπζία πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ.
Οη κεηθηέο ή/θαη πβξηδηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο δειψλνπλ φηη θαζεκία απφ απηέο δελ κπνξεί
παξά λα απνηειεί «κεξηθή άπνςε ελφο εηεξνγελνχο αληηθεηκέλνπ» (Adam, 1999, ζ. 28). Καλέλα θείκελν
δελ είλαη απζχπαξθην ή παληειψο ακηγέο σο πξνο ηε δνκηθή ηνπ ζχζηαζε, εθφζνλ επηδέρεηαη θνηλσληθέο
παξεκβάζεηο. Πεξηγξαθέο εηζρσξνχλ ζε (θαη ζπιιεηηνπξγνχλ κε) αθεγήζεηο, νδεγίεο, επηρεηξήκαηα (θαη
αληίζηξνθα), δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο, αλά πιαίζην επηθνηλσλίαο, θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο,
ζρέζεηο θαη ηαπηφηεηεο. Ο αλαθνξηθφο ιφγνο θαη ν θαηεπζπληηθφο ιφγνο αληηκεησπίδνληαη, γεληθφηεξα,
σο αλνηθηνί θψδηθεο, φπνπ κπνξεί λα έρνπλ ζέζε ν ινγνηερληθφο/εθθξαζηηθφο βησκαηηθφο ιφγνο, ν
πιεξνθνξηαθφο ιφγνο, ν επεμεγεκαηηθφο ιφγνο θαη άιια είδε ιφγνπ, ζπκβάιινληαο ζηε δφκεζε
θεηκέλσλ πνπ δελ είλαη παλνκνηφηππα, εθφζνλ κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην θνηλσληνγισζζηθφ επίπεδν
κίαο θεηκεληθήο θνηλφηεηαο (Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ, 2009).
πκπεξαζκαηηθά, ε πξφηαζε ζεηξάο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, βαζηζκέλε
ζηελ πξφηαζε νκαδνπνίεζήο ηνπο, είλαη έλαο δπλεηηθά ιεηηνπξγηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο σο
ξεπζηψλ δξάζεσλ θαη κνξθψλ14, κε γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηφηεηεο, κέζα απφ ηαπηφρξνλα
αλαπηπζζφκελεο γισζζηθέο, κεηαζρεκαηηζηηθέο θαη θξηηηθέο δεμηφηεηεο, κέρξη θαη ηελ η΄ Γεκνηηθνχ.
ηε βάζε ηεο ινγηθήο ηεο κεηάβαζεο απφ ηηο απινχζηεξεο πξνο ηηο ζπλζεηφηεξεο θεηκεληθέο
πξαγκαηψζεηο, αιιά θαη ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαλφλσλ πνπ ηηο αθνξνχλ, ε νπνία θαη δηέπεη
νιφθιεξε ηελ πξφηαζε, λνείηαη φηη ε δηεχξπλζε ησλ επηπέδσλ δνκήο θαη δφκεζήο ηνπο,
γξακκαηηθνζπληαθηηθήο, ιεμηινγηθήο, πθνινγηθήο θχζεσο, δχλαηαη λα επηηξέςεη αλάινγα δηεπξπκέλεο
πξαγκαηψζεηο θαη λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηνπο ζηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ
δεκνηηθνχ (Γ΄ - η΄)15. Ζ πνιιαπιφηεηα θαη πνηθηιφηεηα ησλ πξαγκαηψζεσλ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ
ζπληζηά δείθηε πξνφδνπ δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηάμε ζε ηάμε.
4. Δπίινγνο
Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη
ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο, ζε πξαθηηθέο ζπλερψο επαλαπξνζδηνξηδφκελσλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηα θείκελα, γηα ηελ
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ κέζσ ηεο γιψζζαο (Martin, 1989) θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, γηα ηελ
επίηεπμε ζηφρσλ ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ ζπδήηεζε ηέηνησλ δεηεκάησλ απινπνηεί, ρσξίο λα
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εθιατθεχεη, θαη δηεπθνιχλεη ην εθ θχζεσο πνιχπινθν, αλαπηπμηαθφ πιαίζην επίγλσζεο ηεο γιψζζαο σο
θνηλσληθνχ-ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ / Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.
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Υαηδεινπθά-Μαπξή, Δη. & Ηνξδαλίδνπ, Ά. (2009). Ζ θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην δεκνηηθφ:
πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί. Αλαθνίλσζε ζηελ 30ή πλάληεζε Εξγαζίαο, Σνκέαο Γιωζζνινγίαο – Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε (ππφ δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηεο 30εο πλάληεζεο Δξγαζίαο).
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ΖΜΔΗΧΔΗ
1.

2.

3.

4.

5.

εκεηψλεηαη φηη ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα κία επηηπρή εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ε δπλακηθή /
θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ζηε βάζε ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζηνηρείσλ ηνπ γισζζηθνχ θαη εμσγισζζηθνχ
πεξηβάιινληφο ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή δφκεζε θεηκέλσλ απαηηεί επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ δνκηθψλ ηνπο πιηθψλ,
ηφζν ζην κηθξναλαιπηηθφ φζν θαη ζην καθξνπξαγκαηνινγηθφ επίπεδν. Ζ παξαπάλσ πξνυπφζεζε ζπληζηά έλα άιιν δήηεκα
δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ην νπνίν, φπσο πξνέθπςε εξεπλεηηθά, είλαη ζπκβαηφ θαη κε ηηο δχν πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο
δεκνζίεπζεο θαη ζπδεηείηαη δηεμνδηθά αιινχ (βι. Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ, 2009).
Δθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα δηαηππψλνληαη κε ηελ ηαπηφρξνλε ή θαη ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ιέμεσλ πνπ
παξαπέκπνπλ ηφζν ζηε «δφκεζε» φζν θαη ζηελ «πξαγκάησζε» ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη απφ ηε δηαδηθαζία
δφκεζεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο πξνθχπηνπλ πνηθίιεο πξαγκαηψζεηο θεηκεληθψλ εηδψλ. Αλαπφθεπθηε είλαη θαη ε ρξήζε ηεο
πιένλ ζπρλφρξεζηεο έθθξαζεο: «παξαγσγή θεηκέλνπ/σλ / ιφγνπ», παξ’ φιν πνπ δελ ηαπηίδεηαη πιήξσο κε εθθξάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο φξνπο «δφκεζε» θαη «πξαγκάησζε» (βι. Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, παξά ηηο αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ε νκαδνπνίεζε θεηκέλσλ ζηα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. θαη
ζρεηηθέο έλαληί ηεο δηαθσλίεο [νη Σζηπιάθνπ, Υαηδεησάλλνπ & Κσλζηαληίλνπ (2006), γηα παξάδεηγκα, κηινχλ γηα ζχγρπζε
ησλ εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκέλνπ κε ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο], ε φιε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ απηή, σο κία ήδε
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ε νπνία ρξήδεη ζηήξημεο, ίζσο θαη άκεζεο αλαζεψξεζεο, ζην εγγχο κέιινλ.
Βι. θαη Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2008), φζνλ αθνξά ηελ επηθείκελε
έθδνζε ηεο Γξακκαηηθήο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ (βι. δηαδίθηπν: http://pi-schools.sch.gr/dimotiko). Γηα κία πξψηε θξηηηθή
έλαληη ηεο έθδνζεο απηήο θαη ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηελ πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, βι.
Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ (2009).
Ο φξνο «αληηθείκελν-θαηεγνξία» έρεη επηλνεζεί γηα λα θαιχςεη επηκέξνπο «πηπρέο» ηνπ φξνπ «θεηκεληθφ είδνο» θαη λα
δηεπθνιχλεη, έηζη, ηελ νξγάλσζε δηδαζθαιηψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ / ησλ θεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, αληηθείκελα-θαηεγνξίεο:
α) πεξηγξαθψλ είλαη πεξηγξαθέο αληηθεηκέλσλ αλζξψπσλ, δψσλ θηι., β) αθεγήζεσλ, αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ ηζηνξηψλ,
θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ, παξακχζηα, κχζνη θηι., γ) πξνζθιήζεσλ, πξνζθιήζεηο γελεζιίσλ, εγθαηλίσλ, εκεξίδσλ, εθδειψζεσλ
θ.ν.θ., δ) νδεγηψλ, νδεγίεο παηρληδηψλ, θαηαζθεπήο, παξαζθεπήο (ζπληαγέο) θ.ά., ε) επηρεηξεκάησλ, επηρεηξήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ππνθεηκεληθέο ζέζεηο, πνπ αθνξνχλ δηαρξνληθέο αμίεο ή θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε
ζπκθξαδφκελα θηι. Kαζέλα απφ ηα θείκελα απηά παξάγεηαη ζε δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά ή/θαη θνηλσληθά πιαίζηα, κε ηα
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

ινγνηερληθά θείκελα (π.ρ. παξακχζηα, κχζνη) λα ζπληζηνχλ κέξνο ησλ θεηκεληθψλ αληηθεηκέλσλ-θαηεγνξηψλ ηφζν γηα ηα
πεξηθεηκεληθά φζν θαη γηα ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεραληζκνχο ηνπο, δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηεχξπλζε ησλ κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζθφπηκα δε γίλεηαη ρξήζε ησλ φξσλ «πεξηγξαθή», «αθήγεζε», επηρεηξεκαηνινγία, αιιά ησλ φξσλ
«πεξηγξαθέο», «αθεγήζεηο», «επηρεηξήκαηα» θ.ν.θ., νη νπνίνη κπνξεί λα αθνξνχλ ινγνηερλήκαηα, εηδήζεηο, δηαθεκίζεηο,
νδεγίεο ρξήζεο αληηθεηκέλσλ θηι. Οη πεξηγξαθέο, νη αθεγήζεηο, νη νδεγίεο, ηα επηρεηξήκαηα θηι. είλαη ζηελ νπζία
πξαγκαηψζεηο θεηκεληθψλ εηδψλ νη νπνίεο, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο: α) πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε νξηζκέλα εηδνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη, ηαπηφρξνλα, ηεινχλ ππφ κία ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε, β) ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν,
κέζσ ηππηθψλ νλνκαηνινγηψλ θαη, ηαπηφρξνλα, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, δηεπξχλνληαη σο κεηθηέο φζν θαη πβξηδηθέο
πξαγκαηψζεηο ιφγνπ. Χο κεηθηέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο ζεσξνχληαη φζα θείκελα δελ είλαη ακηγψο πεξηγξαθηθά,
αθεγεκαηηθά θ.ν.θ. θαη σο πβξηδηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο φζα θείκελα δελ εκπίπηνπλ ζηνλ ηππηθφ «νλνκαζηηθφ
θαηάινγν» ησλ θεηκέλσλ. Σέηνηεο είλαη ε απηνπαξνπζίαζε, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ε ηζηνξηθή πεξηγξαθή, ε
εηδεζενγξαθηθή πεξηγξαθή θ.ν.θ. (βι. ζρεηηθά Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008). Οη πξαγκαηψζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, θαηά
ζπλέπεηα, πξνζεγγίδνληαη ιηγφηεξν σο ακεηάβιεηα θεηκεληθά πιαίζηα θαη πεξηζζφηεξν σο κεηαβιεηέο θεηκεληθέο πιαηζηψζεηο
(Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ, 2009).
Ζ έλλνηα ηνπ «θεηκεληθνχ ζπλερνχο» δε ζπλεπάγεηαη θαη γξακκηθφηεηα ηεο πξφηαζεο θαζεαπηήο, ε νπνία θαη είλαη αδχλαηνλ
λα ιεηηνπξγήζεη απνθιεηζηηθά έλαληη ησλ φπνησλ πξαγκαηψζεσλ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε
δηδαζθαιία Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη ζπκβαηηθή θαη φρη απφιπηε ηζρχ, θαζψο ε πξφηαζε παξνπζηάδνληαη ζε έλα θξίζηκν ζηάδην
κεηάβαζεο απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ γξακκηθφηεηα είλαη
αζχκβαηε κε ηέηνηoπ είδνπο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο.
Ζ Γ΄ Γεκνηηθνχ είλαη έλα θνκβηθφ ζεκείν ηεο γισζζηθήο αγσγήο, γεληθά, θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ,
εηδηθφηεξα, αθνχ νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ην ρξφλν εηζαγσγήο θαη ξεηήο πιένλ δηδαζθαιίαο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ησλ
δηαθφξσλ πξαγκαηψζεψλ ηνπο. Πξνεγείηαη ε αλάδπζε ηεο θεηκεληθήο γλψζεο ζηηο ηάμεηο Α΄- Β΄ θαη αθνινπζεί ε δηεχξπλζε
ηεο γλψζεο απηήο ζηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄ θαη η΄ (βι. θαη Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην, 2003β, ζ. 36-39).
Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζπκθσλεί, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, κε ηελ πξφηαζε Μαηζαγγνχξα ζην φηη ν
αλαθνξηθφο ιφγνο κπνξεί λα δηδάζθεηαη, ξεηά ελλνείηαη, πξηλ απφ ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν. Δπίζεο, θαίλεηαη λα ζπκθσλεί, ελ
κέξεη, κε ηελ πξφηαζε Παπαξίδνπ & Παπαξίδνπ ζην φηη ε πεξηγξαθή κπνξεί λα δηδάζθεηαη ξεηά πξηλ απφ ηελ αθήγεζε.
Βέβαηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα θεηκεληθά είδε έρνπλ κία δηαπεξαηή ππφζηαζε, ε νπνία ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
δηακνξθψλνπλ πνηθίιεο πξαγκαηηθφηεηεο, ηπγράλεη λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην, δειαδή πεξηγξαθέο λα ελζσκαηψλνπλ
ζηνηρεία αθεγήζεσλ. Δίλαη γηα αθξηβψο απηφ ην ιφγν πνπ πξνεγήζεθε αλαθνξά ζε «ζηαζεξά δηαπξαγκαηεχζηκεο ππεξδνκέο
θάζε θεηκεληθνχ είδνπο».
Σνλίδεηαη θαη πάιη φηη ε «γξακκαηηθή θεηκέλνπ» (ελλνείηαη θαη «επηθνηλσλίαο) δελ αθνξά απιψο ηηο γισζζηθέο δνκέο, αιιά
ην ξφιν ηνπο ζηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθή αμία ηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ
ην πεξηθείκελν, Χο εθ ηνχηνπ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε ρξήζε γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ, ιεμηινγηθψλ, εθθξαζηηθψλ θαη
άιισλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ρξήζε νξηζηηθνχ άξζξνπ θ.ν.θ.) ππνδειψλεηαη ε πεξηθεηκεληθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ. Ζ ίδηα «ζπλζήθε» ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε παξφκνησλ αλαθνξψλ ζην ρήκα 5.
Γηα πξνηάζεηο θαη δείγκαηα δπλακηθήο πξνζέγγηζεο πξαγκαηψζεσλ ησλ κχζσλ, φπνπ ην φιν πεξηγξαθφκελν πιαίζην δφκεζεο
κχζσλ αλαηξέπεηαη πνιιαπιψο απφ κία λέα θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, βι. Υαηδεινπθά-Μαπξή (2008) θαη
Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ (2009). Μία απφ ηηο αλαηξνπέο απηέο, γηα παξάδεηγκα, αθνξνχζε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο
θεηκεληθήο γηα ηνπο κχζνπο νξίδνπζαο φηη ε ρξήζε ηνπ επηκπζίνπ επηζπκβαίλεη «πάληα ζην ηέινο» θαη ηεο δεκηνπξγίαο κίαο
λέαο θεηκεληθήο-θνηλσληθήο εθδνρήο, γχξσ απφ απηή.
Ζ ζρεηηθή κε ηηο πνιπηξνπηθέο δνκέο «γξακκαηηθή ηεο εηθφλαο», ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πξαγκαηψζεηο
ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα (πξνζθιήζεηο, νδεγίεο), είλαη κέξνο ηεο γξακκαηηθήο ησλ γισζζηθψλ
– θεηκεληθψλ επηινγψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πξψηε εληζρχεη ην ξφιν ηεο δεχηεξεο, σο εξγαιείνπ
κεηαγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο
θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, γηα ηελ θαηαζθεπή, δειαδή, λνεκάησλ θνηλσληθά
πξνζδηνξηζκέλσλ.
Ζ ξεπζηφηεηα ησλ θεηκεληθψλ δξάζεσλ / κνξθψλ δειψλεη αθξηβψο φηη απηέο εμειίζζνληαη, ελδερνκέλσο, γχξσ απφ κία ή
πεξηζζφηεξεο «ζηαζεξέο» νη νπνίεο απνζηαζεξνπνηνχληαη, κέζα ζε «πιαίζηα» πνπ ζπλερψο αλαπιαηζηψλνληαη.
ηηο ηάμεηο Γ΄- η΄, δειαδή, κπνξεί λα πξαγκαησζνχλ λέα θεηκεληθά είδε, φπσο πιαηζησκέλεο πεξηγξαθέο θηεξίσλ, ηφπσλ,
θεηκέλσλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ρξνλνγξαθεκάησλ, νδεγηψλ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ, επηρεηξεκάησλ
αμηνιφγεζεο θαηαζηάζεσλ θ.ν.θ.
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