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Abstract 

 

       This paper focuses on a year-long microethnographic research project, which was 

conducted in a Cypriot Primary School, in order to gain some preliminary insights 

into discourses (and Discourses) regarding critical literacy. Based on a particular body 

of data, it examines, within a functional linguistic framework, two sample texts 

having a common thematic focus, both created by 6
th

 grade pupils, and attempts to 

identify the respective curriculum macrogenres. As a result, it analyses some issues 

related to the three contextual variables, namely field, tenor and mode. It also analyses 

the adopted literacy practices in each text and across the key stages / levels of their 

creation. Alongside mapping out some critical literacy experiences and outcomes, in 

two different classroom settings, the paper reflects on the process of language reform 

that takes place in Cyprus today. Hence, it actually reflects on the transitional and, 

thus, crucial period, which is expected to lead towards a more dynamic and complex 

view of being and becoming literate. 

1. Δηζαγσγή 

 

       Η δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ζην δεκνηηθό ζρνιείν, όπσο θαη ζε όιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, δηαζπλδέεηαη πιένλ άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ 

γξακκαηηζκνύ, ε νπνία θαη δηεθδηθεί θπξίαξρε ζέζε ζηα ζύγρξνλα γισζζηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ (Wray, 2006). Ο θξηηηθόο γξακκαηηζκόο απνηειεί ζήκεξα κία 

από ηηο βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζηελ Κύπξν, όζνλ 

αθνξά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ αξρώλ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, κε ζηόρν ηελ 

θξηηηθή αλάιπζε, ρξήζε θαη αμηνιόγεζε ηεο γιώζζαο (Τπνπξγείν Παηδείαο & 

Πνιηηηζκνύ, 2010).  

       Η παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ, ζε αληίζεζε κε άιιεο, πεξηζζόηεξν 

ζπληεξεηηθέο, πξνζεγγίζεηο γξακκαηηζκνύ, κπνξεί λα δπλακηθνπνηήζεη ηόζν ηα 

θείκελα θαζαπηά όζν θαη ηηο θεηκεληθέο πξαθηηθέο (Evans, 2006). Μπνξεί, επίζεο, λα 

αλαδείμεη ηηο δνκηθέο-γισζζηθέο επηινγέο ζε πόξνπο δηαπξαγκαηεύζηκσλ λνεκάησλ 

θαη όρη ζε απιά ζύκβνια θσδηθνπνίεζήο ηνπο θαη, πεξαηηέξσ, λα δηαθνξνπνηήζεη ηε 

δνκή ηεο δηδαζθαιίαο, έηζη ώζηε απηή λα αλαδεηθλύεη ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

πιαηζίσζε ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρώλ ηνπο πξαγκαηηθνηήησλ, ξεηώλ ή/θαη 

ππόξξεησλ (Behrman, 2006).  

       ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κία δηηηή αλάιπζε (ιόγνπ)
1
 νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δύν γξαπηά θείκελα παηδηώλ ηεο η΄ Γεκνηηθνύ. Η αλάιπζε απηή 

γίλεηαη, θαηά πξώηνλ, ζπλαξηήζεη ηεο ιεηηνπξγηθήο πνηθηιίαο θαη ηεο 

ιεμηθνγξακκαηηθήο ηεο πξαγκάησζεο (Halliday, 1978). Καηά δεύηεξνλ, εζηηάδεη ζηε 

                                                 
1
 Δίλαη κε ηε δένπζα επηθύιαμε πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε αλάιπζε ιόγνπ ησλ δεδνκέλσλ -θεηκέλσλ θαη 

δηδαζθαιηώλ- γη’ απηό θαη ε ζπρλή ρξήζε ηεο παξέλζεζεο (βι. παξόκνηεο αλαθνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα). 

http://www.in.gr/dictionary/lookup.asp?Word=respective
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ζπγθξόηεζε θεηκεληθώλ γεγνλόησλ, ζηε βάζε ηεο γιώζζαο θάζε θεηκέλνπ, θαη ζηε 

δνκή έθαζηεο δηδαζθαιίαο  (Christie, 2002).  

 

2. Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο θαη δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

ηεο Κύπξνπ 

 

ηελ θξίζηκε, γηα ηελ θππξηαθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα, θάζε ηεο 

κεηάβαζεο από ην απηόλνκν ζην ηδενινγηθό κνληέιν ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ 

(Κσζηνύιε, 2009), νη όπνηεο γισζζνδηδαθηηθέο πξνηάζεηο νδεγνύλ εγγύηεξα πξνο ην 

δεηνύκελν ηεο κεηάβαζεο απηήο δελ κπνξεί παξά λα ζπληζηνύλ αληηθείκελν έξεπλαο. 

Η ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί δηέπεηαη από ηελ παξαπάλσ παξαδνρή, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ππνζηεξίδεηαη όηη έλαο απνηειεζκαηηθόηεξνο, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πθηζηάκελν, 

ρεηξηζκόο ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο δηάζηαζεο ηεο γιώζζαο κπνξεί λα θαηαζηήζεη 

πεξηζζόηεξν εθηθηέο θαη βηώζηκεο ηηο πξνηάζεηο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ γξακκαηηζκνύ.  

 πγθεθξηκέλα, ε ελ ιόγσ ζπδήηεζε αθνξά δύν θείκελα πνπ, θαηλνκεληθά 

ηνπιάρηζηνλ, «ζπλ-νκηινύλ κε θαη γηα ηνλ θόζκν ηεο Μπάξκπε». Κάζε θείκελν 

δνκήζεθε ζηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ελόο πξνγξάκκαηνο αλαζηνραζηηθήο 

αιιεινπαξαθνινύζεζεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, πνπ δηήξθεζε νιόθιεξε ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009 θαη απνηέιεζε κέξνο ηνπ πιηθνύ ην νπνίν ζπιιέρζεθε γηα 

ζθνπνύο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Σν όιν πξόγξακκα ζπληζηά κία κηθξν-

εζλνγξαθηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο, βαζηζκέλε ζηε 

ζπλέληεπμε/ζπδήηεζε πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο δηδαζθαιίαο, θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο θαη, θύξηα, ακέζσο κεηά από απηή, θαη ζηελ παξαηήξεζε. ηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο ελεπιάθεζαλ εθπαηδεπηηθνί-κέιε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ κίαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο. Η εζλνγξαθηθή θαηαγξαθή, ην αλαζηνραζηηθό εκεξνιόγην θαη ε δεκηνπξγία 

ελόο ελδεηθηηθνύ ζώκαηνο γξαπηώλ θεηκέλσλ ησλ παηδηώλ ζπλέβαιαλ ζηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπδεηνύληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

3. «Ο θόζκνο ηεο Μπάξκπε»: Γεδνκέλα από δύν θείκελα παηδηώλ ηεο η΄ Γεκνηηθνύ 

 

ην πιαίζην επεμεξγαζίαο ηνπ παξαπάλσ ζώκαηνο θεηκέλσλ, έγηλε 

νκαδνπνίεζε όζσλ ραξαθηεξίζηεθαλ από ηηο ππεύζπλεο εθπαηδεπηηθνύο σο 

«απνηειεζκαηηθά». Αλάκεζα ζε απηά δηαθξίζεθαλ δύν θείκελα (βι. «Παξάξηεκα»: 

«Κείκελν 1» θαη «Κείκελν 2»), ηα νπνία ζεσξήζεθαλ «ζπγθξίζηκα κεηαμύ ηνπο», γηα 

ηελ θαηαξρήλ κεξηθή ζεκαηηθή ηνπο νκνηόηεηα (είραλ σο θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

θνύθια Μπάξκπε) θαη, ηαπηόρξνλα, γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο σο πξνο ηε γιώζζα 

δόκεζήο ηνπο. Η αλάιπζε (ιόγνπ) ησλ ζρεηηθώλ κε ηα θείκελα δεδνκέλσλ είλαη κία 

πξσηνβάζκηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ησλ πξαγκαηηθνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ή/θαη απνθιείνληαη ζην/από ην γισζζηθό κάζεκα  (Fairglough, 2003) θαη, επνκέλσο, 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ όιε εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο γισζζνινγίαο 

(Κoπηζνγηάλλεο, 2010).  

Γηα ζθνπνύο αληηπαξαβνιήο, επηρεηξήζεθε αλάιπζε (ιόγνπ) θάζε θεηκέλνπ, κε 

βάζε ην εξγαιείν ηεο ιεηηνπξγηθήο πνηθηιίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε θάζε παηδί-

ζπγγξαθέαο θαη ησλ ηξηώλ κεηαβιεηώλ ηεο: ηνπ πεδίνπ, ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ ηόλνπ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο ηνπ. Οη 

δηαθνξέο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζεσξήζεθαλ απνηέιεζκα ηεο αλά πεξίπησζε 

εθαξκνζκέλεο γισζζνδηδαθηηθήο παηδαγσγηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ, επηρεηξήζεθε θαη 

αλάιπζε (ιόγνπ) ησλ δηδαζθαιηώλ γηα ηε δόκεζε ησλ δύν θεηκέλσλ (βι. όπνπ 
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«Γηδαζθαιία 1» θαη «Γηδαζθαιία 2»), αμηνπνηώληαο ηε ζεσξία ηεο Christie (2002). Η 

ελ ιόγσ ζεσξία εθιακβάλεη ηε δηδαζθαιία σο έλα καθξνθεηκεληθό είδνο κε δηαθξηηή 

δνκή, κε δηαθξηηά, δειαδή, ζηάδηα / επίπεδα, όπσο θαη θεηκεληθά γεγνλόηα πνπ 

ζπγθξνηνύλ ηα ζηάδηα απηά θαη θαη έρνπλ εηδηθή, θάζε θνξά, αηηηνινγία (βι. θαη 

Bloome, 2005).  

Η κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί είλαη πξντόλ ηεο 

ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ πνπ επηθξαηεί γηα 

ηελ αλάγθε κίαο εθ βάζξσλ αλαπιαηζίσζεο ησλ ζρνιηθώλ γξακκαηηζκώλ. Η αλάιπζε 

ησλ ιόγσλ ησλ δύν θεηκέλσλ θαη δηδαζθαιηώλ, κέζσ ελόο ζπλζεηόηεξνπ εξεπλεηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ, κπνξεί λα ζπκβάιεη δξαζηηθά ζηελ αλάδεημε ησλ Λόγσλ αληίζηνηρώλ 

ηνπο γισζζνδηδαθηηθώλ ζεσξηώλ. 

 

4. Λεηηνπξγηθή αλάιπζε Κεηκέλνπ 1 θαη Κεηκέλνπ 2 σο πξνο ην πεδίν, ηνλ ηόλν θαη 

ηνλ ηξόπν 

 

Η ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ Κεηκέλνπ 1 θαη ηνπ Κεηκέλνπ 2 πεξηνξίδεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο πιαηζίσζεο ηεο γιώζζαο «ηνπο», ζην βαζκό πνπ ζε 

θαζέλα από απηά δηαθξίλεηαη
2
: 

 ην πεδίν/«ηη», ην ζέκα ή ην είδνο, δειαδή, κίαο θνηλσληθά ζεζκνζεηεκέλεο 

θαη αλαγλσξίζηκεο δξαζηεξηόηεηαο 

 ν ηόλνο/«πνηνο», κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πνκπό θαη 

ζην δέθηε, νξηδόκελε από ηελ θαηαλνκή ζπκκεηξηθήο ή κε ζρέζεο εμνπζίαο 

θαη θνηλσληθήο απόζηαζεο κεηαμύ ηνπο  

 ν ηξόπνο/«πώο», κία επηιεγκέλε, σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ηεο 

πιεξνθνξίαο, ην θαλάιη επηθνηλσλίαο, ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο θαη πθνινγηθέο 

δνκέο, θεηκεληθή κνξθή.  

Τπό ην πξίζκα απηό, ζην Κείκελν 1 ην πεδίν ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

αδηεπθξίληζην, εθόζνλ, ζύκθσλα κε ηελ εθθώλεζε ηεο εξγαζίαο παξαγσγήο γξαπηνύ 

ιόγνπ («εηνίκαζε κηα πεξηγξαθή ηνπ αγαπεκέλνπ ζνπ παηρληδηνύ γηα έλα/κία θίιν/ε 

ζνπ  πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό»), απνπζηάδεη ν θνηλσληθόο ζθνπόο σο θίλεηξν 

επηθνηλσλίαο, ελώ πνκπόο θαη δέθηεο (ην παηδί-ζπγγξαθέαο θαη έλαο/κία θίινο/ε ηνπ) 

δειώλνληαη κάιινλ πξνζρεκαηηθά. Σν γεγνλόο απηό είλαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ 

πιαηζίσζε ή κε ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν είλαη δύζθνιν λα εληαρζεί ζε έλα εηδηθό ζέκα 

ή είδνο θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο, π.ρ. ζε κία πξνζσπηθή ζπλάληεζε, κία 

νηθνγελεηαθή ζπλεζηίαζε, κία εμ απνζηάζεσο αλαθνξά θ.ν.θ. Πεξαηηέξσ, ην γεγνλόο 

όηη ε νδεγία ζε ζρέζε κε ην παξαγόκελν θείκελν δηαηππώλεηαη κε ηε ρξήζε ξήκαηνο 

ζην δεύηεξν εληθό πξόζσπν («εηνίκαζε κηα πεξηγξαθή») ππνδειώλεη εμσηεξηθή 

παξέκβαζε, κε ηε κνξθή θαζνδήγεζεο, εθ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθνύ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε ξεκαηηθή έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδεγία παξαπέκπεη 

κνλνκεξώο ζην θεηκεληθό πξντόλ («πεξηγξαθή»), όρη, όκσο, θαη ζηελ θεηκεληθή 

δηεξγαζία («πεξηγξάθσ») (βι. Knapp & Watkins, 2005). Γη’ απηό θαη, δπλεηηθά, 

ζηαηηθνπνηεί ηελ θνηλσληθή ζηόρεπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη αδξαλνπνηεί ην ξόιν ηνπ 

πνκπνύ ή θαη ηνπ δέθηε. Από ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη εκθαλέο ηη επηδηώθεη ή κπνξεί 

λα θάλεη ην Κείκελν 1 πεξηγξάθνληαο, ζπληζηά απιώο κία πεξηγξαθή ε νπνία 

αλαπαξάγεη νξηζκέλνπο θιεηζηνύο θαη ακεηάβιεηνπο ζρνιηθνύο θώδηθεο-ζπκβάζεηο, 

                                                 
2
 εκεηώλεηαη όηη ε αλάιπζε (ιόγνπ) ησλ δύν θεηκέλσλ νδεγεί θαη ζε ζρόιηα πνπ αθνξνύλ άκεζα ή 

έκκεζα ηε δηδαζθαιία, ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν εθηελέζηεξεο ζπδήηεζεο ζηε ζπλέρεηα. 

Δπηπιένλ, θαη λννπκέλνπ όηη σο ιόγνο ελζσκαηώλεη πνηθίινπο Λόγνπο, δελ είλαη δπλαηόλ λα ζεσξεζεί 

«απνιύησο αληηθεηκεληθή». 
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όπσο είλαη ε ρξήζε ελεζησηηθνύ ρξόλνπ, ησλ ξεκάησλ «είκαη» θαη «έρσ», 

πεξηγξαθηθώλ επηζέησλ θαη νπζηαζηηθώλ θηι. αλεμαξηήησο πιαηζίνπ πεξίζηαζεο 

επηθνηλσλίαο ή/θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύ πεξηθεηκέλνπ.  

Η κεηαβιεηή ηνπ ηόλνπ ειιείπεη από ην Κείκελν 1. Η αξρηθή αλαθνξά, κέζσ 

ηεο νδεγίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, όηη ν/ε ζπγγξαθέαο 

πξόθεηηαη λα επηθνηλσλήζεη κε «έλα/κία θίιν/ε πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό», 

πξνδηαζέηεη γηα δύν νκήιηθνπο ζπλνκηινύληεο, πνπ ζρεηίδνληαη θηιηθά γηα θάπνην κε 

ακειεηέν ρξνληθό δηάζηεκα. ην θείκελν, σζηόζν, δελ ππάξρεη νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο αιιειεπίδξαζε, ε νπνία θαη ζα έπξεπε λα επεξεάζεη αλάινγα ηελ ππό ρξήζε 

γιώζζα ηνπ. Η απνπζία ησλ πξναλαγγειιόκελσλ σο  ζπλνκηινύλησλ θαλεξώλεηαη 

κέζα από ηηο ηππνπνηεκέλεο γισζζηθέο δνκέο ηνπ θεηκέλνπ. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε ελεξγόο ζπκκεηνρή πνκπνύ θαη δέθηε ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα γηα 

γισζζηθέο επηινγέο ηέηνηεο πνπ λα παξαπέκπνπλ ζην πνηόλ ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

ζρέζεο. Παξάιιεια, δελ κπνξεί λα κείλεη αζρνιίαζηε ε πνηόηεηα ηεο 

αλαπηπζζόκελεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθό θαη παηδηά, ε νπνία 

θαίλεηαη όηη είλαη αζύκκεηξε, κε ηελ εθπαηδεπηηθό λα βξίζθεηαη ζε ζέζε ηζρύνο: 

δηαηππώλεη ηελ νδεγία ζηελ πξνζηαθηηθή θαη, όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή γξαπηνύ 

ιόγνπ, αξθείηαη ζην γλσζηηθό θνξηίν ηνπ, επηδηώθνληαο ηε ξύζκηζε θαη ηππνπνίεζή 

ηνπ.  

ην Κείκελν 1, ηέινο, ε κεηαβιεηή ηνπ ηξόπνπ εγείξεη εξσηεκαηηθά, όρη κόλν 

σο πξνο ην πνηα αθξηβώο είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ή ε ζρέζε 

πνκπνύ-δέθηε, αιιά θαη σο πξνο ην πώο είλαη δπλαηό απηό λα δνκεζεί θαη λα 

κεηαδώζεη απνηειεζκαηηθά ην ππνηηζέκελν λόεκά ηνπ, ελδερνκέλσο πξνθνξηθά ή 

γξαπηώο, κέζσ ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο, επηζηνιήο ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο, 

πεξηγξάθνληαο κόλν ή θαη επηρεηξεκαηνινγώληαο, δίλνληαο νδεγίεο θ.ν.θ. Η  

αδπλακία επηθνηλσληαθήο πιαηζίσζεο ηνπ θεηκέλνπ ζπλπθαίλεηαη θαη κε ηελ 

αδπλακία δήισζεο ηνπ ηξόπνπ θαη, δηαδνρηθά, κε ηελ αδπλακία δηαζύλδεζήο ηνπ κε 

ελαιιαθηηθέο γισζζηθέο δνκέο. Ωο απνηέιεζκα, νη ηππνπνηεκέλεο γισζζηθέο δνκέο 

ηεο πεξηγξαθήο απνθηνύλ κία ππεξεθηηκεκέλε αμία, ζε βάξνο ηεο πεξηθεηκεληθά 

δηαθνξνπνηεκέλεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά ηελ ώξα ηεο 

δηδαζθαιίαο έξρνληαη αληηκέησπα κε κία επηβαιιόκελε από ηελ εθπαηδεπηηθό 

εξγαζία παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, ε νπνία θαη ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηε 

κνλνιηζηθόηεηα ηνπ όινπ δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

Η αλάιπζε, ηώξα, ηνπ Κεηκέλνπ 2 ζθηαγξαθεί, ζπγθξηηηθά κε ην Κείκελν 2, ηελ 

ηδηαηηεξόηεηα ησλ ηξηώλ ιεηηνπξγηθώλ κεηαβιεηώλ ηνπ θαη ηεο επηθνηλσληαθήο 

πιαηζίσζήο ηνπ. Παξάιιεια, ζθηαγξαθεί θαη ηελ εηδνπνηό δηαθνξά ησλ δηδαζθαιηώλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε θείκελν. 

Ωο  πεδίν ζην Κείκελν 2 νξίδεηαη κία πεξηζζόηεξν δηαθξηηή επηθνηλσληαθή 

πξάμε ε νπνία πξαγκαηώλεηαη ζε έλα αλάινγα ζηνρνζεηεκέλν θείκελν. Η πξάμε 

απηή είλαη ε ηειεδηάζθεςε ζε κία ζρνιηθή ηάμε κε κία άιιε ηάμε, ε απζεληηθή 

πνιπηξνπηθή επηθνηλσλία, δειαδή, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αληαιιαγή απόςεσλ θαη, γεληθόηεξα, ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζε έλα δηαδξαζηηθό 

πεξηβάιινλ πνπ ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ ζρνιηθνύ. Ο νξηζκόο ηεο πξάμεο, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνύ ηεο γίλεηαη κέζσ ηεο εθθώλεζεο ηεο ζρεηηθήο κε ην 

θείκελν νδεγίαο, όπνπ εληνπίδνληαη ε ιέμε θαη ην ιεθηηθό ξεκαηηθό ζύλνιν 

«ηειεδηάζθεςε» θαη «ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απόςεηο καο γηα ην πώο κπνξεί λα 

επεξεάδεη ηα παηδηά ε δηαθήκηζε», αληίζηνηρα. Σν ιεθηηθό ζύλνιν, εηδηθόηεξα, εθηόο 

από ηνλ αιιεινελεκεξσηηθό ζθνπό ηεο ηειεδηάζθεςεο, δηεπθξηλίδεη θαη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν απηήο ηεο αιιεινελεκέξσζεο: ηε 

δηαθήκηζε ζε ζρέζε κε ηα παηδηά. Αθόκα επηηξέπεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ θνηλσληθώλ 
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ραξαθηεξηζηηθώλ πνκπνύ θαη δέθηε θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύ 

πεξηβάιινληνο πξαγκαηηθνπνίεζεο ηεο ηειεδηάζθεςεο, αλαθνξηθά κε ηηο δύν 

ζρνιηθέο ηάμεηο -εθπαηδεπηηθνύο θαη παηδηά- θαη «ηηο θνπιηνύξεο» ηνπο. Οιόθιεξν ην 

πιαίζην ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο δείρλεη λα ζπγθεθξηκελνπνείηαη από ηε ρξήζε 

αλησλπκηώλ θαη ξήκαηνο ζην πξώην πξόζσπν πιεζπληηθνύ («Σηελ επόκελή καο 

ηειεδηάζθεςε [..] ζην πιαίζην ηεο Ελόηεηαο ‘Θέκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ’, ζα  

παξνπζηάζνπκε ηηο απόςεηο καο [...]») θαη θαλεξώλεη, εθηόο από πξαγκαηηθή 

επηθνηλσληαθή αλάγθε, ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηδαζθαιία. 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε ρξήζε δηαδηθαζηηθνύ ξεκαηηθνύ ηύπνπ, αληί 

νλνκαηηθήο θξάζεο («ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απόςεηο καο», αληί «παξνπζίαζε ησλ 

απόςεώλ καο»), γεγνλόο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία αλνηθηή θεηκεληθή 

πξαγκάησζε, όπνπ ε ρξήζε ηεο γιώζζαο είλαη κελ πεξηθεηκελνπνηεκέλε αιιά θαη 

πεξηθεηκελνπνηεηηθή, θαη νπσζδήπνηε όρη δεδνκέλε ή/θαη αδηαπξαγκάηεπηε 

(Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ινξδαλίδνπ, 2010). 

ην Κείκελν 2 αληρλεύεηαη ζαθέζηεξα θαη ε κεηαβιεηή ηνπ ηόλνπ, λννπκέλνπ 

όηη πνκπόο θαη δέθηεο δειώλνληαη κε πεξηζζόηεξε ζαθήλεηα, βξίζθνληαη δε ζε κία 

ζρέζε δηάδξαζεο πνπ ήδε πξνζδηνξίδεηαη από ην πεδίν. Πξόθεηηαη γηα κία ζρέζε 

νηθεηόηεηαο θαη ηζόηεηαο, όπνπ ε ζπρλόηεηα επαθήο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθή 

(«Σηελ επόκελή καο ηειεδηάζθεςε κε ηελ Ση΄ ηάμε ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ [....]») θαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ππαξθηή. Έηζη δηαζπλδέεηαη κε θαηάιιειεο γηα ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο γισζζηθέο επηινγέο, νη νπνίεο πξαγκαηώλνπλ έλα γξαπηό 

θείκελν κε ζηνηρεία πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Η πξνζθώλεζε («Γεηα ζαο, θίινη θαη 

θίιεο!»), ν άκεζνο θαη θπζηθόο ιόγνο («Καη πάιη καδί γηα λα ζπδεηήζνπκε [...] Αο 

δνύκε έλα παξάδεηγκα [..] Γηαηί ζρεδόλ όινη νη θίινη ζνπ αγόξαζαλ»), νη εξσηεκαηηθέο 

πξνηάζεηο («Αιήζεηα, ηη θάλεη ε δηαθήκηζε; Επεξεάδεη εκάο ηα παηδηά ή όρη;»), ην 

θαζεκεξηλό ιεμηιόγην («Όινη ηξέρνπλ ζαλ ηξεινί λα ηελ αγνξάζνπλ θαη καδί πνιιά 

άιια πξάγκαηα [...] Καη ζπλέρεηα δεηνύκε  από ηνπο γνλείο καο λα καο αγνξάδνπλ θαη 

άιια θαη άιια θαη άιια»), ε επηθώλεζε («Σαο επραξηζηώ») είλαη ζηνηρεία κίαο 

ειεγρόκελεο πξνθνξηθνπνίεζεο. Σν Κείκελν 2 δηαηεξεί ηελ πξνζρεδηαζκέλε δνκή 

πνπ έρεη «κία ζύληνκε γξαπηή νκηιία», ε  νπνία πξόθεηηαη λα εθθσλεζεί πξνθνξηθά 

(«λα δηαβαζηεί») θαη εληόο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ έρεη ηεζεί («δηάξθεηαο 3-5 

ιεπηώλ ηεο ώξαο»). Ο ηόλνο ειέγρεηαη θαη από ηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «πηζηεύσ», πνπ 

θαλεξώλεη ηε ζηάζε ηνπ πνκπνύ έλαληη ηεο δύλακεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ξήκαηνο, 

ηεο αιήζεηαο, κε άιια ιόγηα, πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη απνηειεί έλδεημε ηξνπηθόηεηαο. 

Δπηπξόζζεηα, όπσο ν ηόλνο δειώλεηαη ζηελ νδεγία γηα ηε δόκεζε ηνπ δεδνκέλνπ 

ιόγνπ, δύλαηαη λα επηβεβαηώζεη όηη δαζθαινκαζεηηθέο θαη δηακαζεηηθέο ζρέζεηο 

είλαη ζπλεξγαηηθέο, κε ηεξαξρεκέλεο θαη επέιηθηεο ζε όια ηα επίπεδα πξαγκάησζεο 

ηνπ θεηκέλνπ, όπσο θαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο. ηελ νδεγία επηζεκαίλεηαη 

θαη ε ρξήζε ηνπ απξόζσπνπ ξήκαηνο «κπνξεί» («ζα  παξνπζηάζνπκε ηηο απόςεηο καο, 

γηα ην πώο κπνξεί λα επεξεάδεη ηα παηδηά ε δηαθήκηζε»), ε νπνία εθθξάδεη επηζηεκηθή  

ηξνπηθόηεηα θαη δελ ππνβάιιεη ν,ηηδήπνηε ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν επεξεαζκνύ ησλ 

παηδηώλ από ηε δηαθήκηζε, γεγνλόο πνπ εληζρύεη ηελ πξνεγνύκελε δηαπίζησζε.  

ην Κείκελν 2 δειώλεηαη θαη ν ηξόπνο, εθόζνλ επηδηώθεηαη ε πξαγκάησζε κίαο 

γξαπηήο νκηιίαο πνπ ζα δηαβαζηεί, πεξηνξηζκέλεο ρξνληθά, ζπλαξηήζεη ησλ όξσλ 

επηθνηλσλίαο πνπ αθνξνύλ ηελ ηειεδηάζθεςε. Γεδνκέλεο ηεο πιαηζίσζεο απηήο, 

πξνθξίλεηαη όηη ε γξαπηόηεηα ζα ππεξηεξήζεη ηεο πξνθνξηθόηεηαο, ζύκθσλα θαη κε 

ην ζρνιηαζκό πνπ πξνεγήζεθε, ν αλαζηνραζκόο (πάλσ ζηε δηαθήκηζε θαη ηελ 

επίδξαζή ηεο ζηα παηδηά) ζα ππεξηεξήζεη ηεο δξάζεο, ε ζπγρξνληθή κνξθή 

επηθνηλσληαθήο ζπλαιιαγήο ηεο αζύγρξνλεο θ.ν.θ. Πξνθξίλεηαη, επίζεο, όηη ην 

θείκελν ζα πξαγκαησζεί ζπλαξηήζεη κίαο αλάινγα επηιεγκέλεο γιώζζαο, σο 
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δηαδηθαζία, θαη όρη απνθιεηζηηθά σο πξντόλ, όπνπ εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο 

γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλακηθή λα αληηπξνζσπεύζνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ ηόλνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα γηα δόκεζε ελόο κεηθηνύ θεηκεληθνύ είδνπο, όπνπ κπνξεί  λα 

ζπλππάξρνπλ ζηνηρεία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηγξαθήο (βι. π.ρ. «Είλαη μαλζηά, 

θαινρηεληζκέλε θαη θαινληπκέλε. Τν πξόζσπό ηεο είλαη παλέκνξθν [...]») θαη ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο (βι. π.ρ. «Γη’ απηό πηζηεύσ όηη ε δηαθήκηζε κπνξεί λα επεξεάζεη 

πνιύ ηα παηδηά. Επεηδή ηα βνκβαξδίδεη κε κελύκαηα [..]»). Η νκηιία, επνκέλσο, πέξα 

από θείκελν πνπ απαηηεί νξηζκέλεο γισζζηθέο δνκέο, δηδάζθεηαη σο παξάγσγν ηνπ 

επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ πεξηθεηκέλνπ. Η δηδαθηηθή έκθαζε 

απνδίδεηαη ζηνλ πιαηζησκέλν ηξόπν δόκεζήο ηεο. Η δηδαζθαιία θαζαπηή επλνεί ηελ 

πξαγκάησζε θεηκεληθώλ εηδώλ θαηόπηλ θξηηηθήο δηεξεύλεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

πνηθηιίαο θαη αλάινγεο επηινγήο ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ, αλαηξέπνληαο άθακπηα 

ζρήκαηα κίκεζεο πξόηππσλ/«ακηγώλ» θεηκέλσλ (πεξηγξαθήο, αθήγεζεο, 

επηρεηξεκαηνινγίαο θηι.).  

 

5. Αλάιπζε Γηδαζθαιίαο 1 θαη Γηδαζθαιίαο 2 σο καθξνθεηκεληθώλ εηδώλ  

 

Οη δηαθνξέο, γύξσ από ην «ηη», ην «πνηνο» θαη ην «πώο» αλάκεζα ζηα Κείκελα 

1 θαη 2 έρνπλ πξνδηαζέζεη θαη γηα δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο Γηδαζθαιίεο 1 θαη 2 (ζηελ 

έλαξμε, ζην μεδίπισκα θαη ζην θιείζηκό ηνπο). Ήδε από ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ 

δύν θεηκέλσλ πξνθύπηεη όηη ηα αθνινπζνύκελα, ζε θάζε πεξίπησζε, ζηάδηα 

δηδαζθαιίαο δνκνύλ δηαθνξεηηθήο κνξθήο θαη ζηόρεπζεο γξακκαηηζκνύο θαη, θαη’ 

επέθηαζε, λνήκαηα θαη πξαγκαηηθόηεηεο.  

Σόζν ε Γηδαζθαιία 1 όζν θαη ε Γηδαζθαιία 2 επηρεηξείηαη λα αλαιπζνύλ, 

παξαθάησ, σο καθξνθεηκεληθά είδε, σο αθνινπζίεο, δειαδή, δηδαθηηθώλ ζηαδίσλ / 

θεηκεληθώλ γεγνλόησλ γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, όπνπ 

ζπκκεηέρεη κία νκάδα αηόκσλ (εθπαηδεπηηθόο-παηδηά). Γεδνκέλα από ηηο 

εζλνγξαθηθέο θαηαγξαθέο θαη ηα αλαζηνραζηηθά ζρόιηα (ζπλεληεπμηαθήο ή θαη 

εκεξνινγηαθήο κνξθήο) πνπ θαιύπηνπλ ην ζπλερέο αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

αμηνπνηνύληαη ζηελ αλάιπζε απηή θαη παξαπέκπνπλ, πξνθαηαξθηηθά, ζε 

γισζζνδηδαθηηθνύο ιόγνπο (θαη Λόγνπο). 

Η Γηδαζθαιία 1 δνκείηαη, ζρεκαηηθά, από ηα αθόινπζα ζηάδηα: 
 

 

Κάζε ζηάδην, ή ζπλδπαζκόο ζηαδίσλ, αληηπξνζσπεύεη έλα θεηκεληθό είδνο ην 

νπνίν δηαδξακαηίδεη ιεηηνπξγηθό ξόιν ζην καθξνθείκελν θαη ηα θεηκεληθά γεγνλόηα 

ηεο ζπλνιηθήο δηδαζθαιίαο. Σα ηάδηα 1.1 θαη 1.2 αληηζηνηρνύλ πξνο ην Κεηκεληθό 

Γεγνλόο 1.1 (αλάγλσζε/θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ) πνπ πεξηιάκβαλε ζπδήηεζε 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ-παηδηώλ, γηα ην πεξηερόκελν ελόο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

θεηκέλνπ («Σν πνδήιαηό κνπ»), κε ηε ρξήζε κίαο ζεηξάο εξσηήζεσλ θαηαλόεζεο ηνπ 
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ηύπνπ: «πνηνο κηιά;», «γηα πνην αληηθείκελν κηιά;», «ηη ιέεη γηα ην αληηθείκελν 

απηό;», «πώο ην πεξηγξάθεη;». Η εθπαηδεπηηθόο θαηεύζπλε ηε ζπδήηεζε γύξσ θαη από 

ηελ ππεξδνκή ηνπ θεηκέλνπ (νξγάλσζε πιεξνθνξηώλ, ιεμηθνγξακκαηηθή). Η 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζπλνδεύηεθε από γλσζηηθήο ζεκαζίαο δηαδξάζεηο: ε 

εθπαηδεπηηθόο αληηκεηώπηζε ηα παηδηά σο κία νκνηνγελή νκάδα θαη πξόζθεξε ζε απηά 

ηηο «εηδηθέο» ηεο γλώζεηο γηα ηηο πξνηππνπνηεκέλεο ζπκβάζεηο ηεο πεξηγξαθήο 

αληηθεηκέλνπ, ηηο νπνίεο θαη θσδηθνπνίεζε ζε «ράξηε/θεηκελόγξακκα».  

Σα ηάδηα 1.3, 1.4, 1.5 (θαη 1.6) αληηζηνηρνύλ πξνο ην Κεηκεληθό Γεγνλόο 1.2 

(γξαθή/παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ). Καηά ηε δόκεζε ην γεγνλόηνο απηνύ, όια ηα 

παηδηά θαιέζηεθαλ, ζηελ αξρή, λα ζπδεηήζνπλ γηα ιίγν ζηελ νκάδα ηνπο θαη κεηά λα 

αζρνιεζνύλ κε ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ («Εηνίκαζε κηα πεξηγξαθή [...] ζην 

εμσηεξηθό»). Αθνινύζεζε λέα ζπδήηεζε, βαζηζκέλε ζην βαζκό απόθιηζεο ησλ 

θεηκέλσλ ησλ παηδηώλ από ην πξόηππν θείκελν θαη εζηηαζκέλε ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 

αλαδείρζεθαλ ζην Κεηκεληθό Γεγνλόο 1.1. Η αλαηξνθνδόηεζε, εθ κέξνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ, νδήγεζε ηα παηδηά ζε βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα θείκελα πνπ 

παξήγαγαλ, όπσο: αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, επαλαδηαηύπσζε πξνηάζεσλ, δηαθνξεηηθή 

ηεξάξρεζε παξαγξάθσλ, δηόξζσζε γξακκαηηθώλ θαη νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ.  

πλνςίδνληαο, νη δηαδξάζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα αλάκεζα ζηνπο/ζηηο 

ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο ζηε Γηδαζθαιία 1 ήηαλ, θπξίσο, πξνβιέςηκεο, νη 

κεηαμύ ηνπο ζπλνκηιίεο θαζηζηνύζαλ απόιπηα δηαθξηηνύο ηνπο ξόινπο ηνπο («πνηνο 

δηδάζθεη», «πνηνο καζαίλεη») θαη ν αλαζηνραζκόο αθνξνύζε κνλνκεξώο ηε δνκή ηεο 

γιώζζαο θαη ηε γλσζηηθή πιεπξά δόκεζεο «ακηγώλ» θεηκεληθώλ εηδώλ. Κείκελα, 

όκσο, όπσο ην Κείκελν 1, θαίλεηαη πσο αλαπαξάγνπλ άθξηηα ό,ηη πξνβάιιεηαη ή θαη 

επηβάιιεηαη από ηνπο κεραληζκνύο ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ ζύγρξνλσλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Η Γηδαζθαιία 2 έρεη ην αθόινπζν ζρήκα δνκήο-ζηαδίσλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο θαη ζηε Γηδαζθαιία 1, ηα παξαπάλσ ζηάδηα δύλαληαη λα απνζαθελίζνπλ 

ηε Γηδαζθαιία 2 σο καθξνθείκελν. πγθεθξηκέλα, ηα ηάδηα 2.1 θαη 2.1 αθνξνύλ ην 

Κεηκεληθό Γεγνλόο 2.1 (θξηηηθή αλάγλσζε/θξηηηθή θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ). Σν 

θεηκεληθό απηό γεγνλόο ζπγθξνηήζεθε νπζηαζηηθά από δηαιόγνπο εθπαηδεπηηθνύ-

παηδηώλ-θεηκέλσλ νη νπνίνη είραλ ηε κνξθή ζπλεξγαζηαθήο έξεπλαο, πεξηιάκβαλαλ, 

δειαδή, δηαηύπσζε ππνζέζεσλ, ζπιινγή/επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπγθξόηεζε ηνπ Κεηκεληθνύ Γεγνλόηνο 2.1 

άξρηζε κε δηάινγν ζε ζρέζε κε έληππεο δηαθεκίζεηο πνπ έθεξαλ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη 
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εξσηήζεηο όπσο: «πνηεο από απηέο απεπζύλνληαη πεξηζζόηεξν ζε παηδηά θαη γηαηί;». 

Ο δηάινγνο ζπλερίζηεθε πάλσ ζε έλα ζώκα δηαθεκίζεσλ γηα παηρλίδηα, πνπ πεξηείρε 

θαη δύν ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί «πνην είλαη ην 

δηαθεκηδόκελν πξντόλ;», «πώο πξνβάιιεηαη (ιεθηηθά, εηθνληθά θ.ν.θ.);», «πώο είλαη 

ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαθήκηζε;», «πνηα παηδηά δελ παξνπζηάδνληαη ζε 

απηή;», «πνηα πεξίνδν πξνβάιινληαη ζπρλόηεξα δηαθεκίζεηο παηρληδηώλ;», «πνην 

κήλπκα πεξλά θάζε δηαθήκηζε;», «πνην κήλπκα θξύβεηαη πίζσ από θάζε 

δηαθήκηζε;». Δπηπξόζζεηα, ν δηάινγνο αλάκεζα ζηα ζπγθεθξηκέλα δηαθεκηζηηθά 

θείκελα, ζε  έλα δεκνζηνγξαθηθό άξζξν γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηα παηδηά 

θαη έλα θείκελν παξνπζίαζεο πνξηζκάησλ έξεπλαο γηα ην ελ ιόγσ ζέκα ζπλέβαιε, 

πέξα από ηελ πεξηθεηκεληθή, θαη ζηε δηαθεηκεληθή δηεξεύλεζε ησλ θεηκέλσλ. Μέζσ 

ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαινγηθήο δξάζεο, επνκέλσο, δηεπθνιύλζεθαλ λα ζπλνκηιήζνπλ 

κεηαμύ ηνπο όρη κόλν νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο, κέιε ηεο θεηκεληθήο 

θνηλόηεηαο ηεο ηάμεο, αιιά θαη ηα θείκελα, ηα ππν-λνήκαηά ηνπο, νη δνκνύκελεο από 

απηά πξαγκαηηθόηεηεο, ξεηά ή ππόξξεηα, από ζέζε ηζρύνο (εμνπζίαο) ή κε. Οη 

ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο, επίζεο, πξνζ-θιήζεθαλ, ζε θάπνην βαζκό, λα 

δηακνξθώζνπλ θξηηηθή ζηάζε έλαληη όισλ απηώλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ηα 

θείκελα είλαη ηξόπνη θνηλσληθήο δξάζεο κε δηαθξηηέο, εθάζηνηε, γισζζηθέο επηινγέο.  

Σα ηάδηα 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (θαη 2.7) αλαθέξνληαη ζην Κεηκεληθό Γεγνλόο 2.2 

(θξηηηθή γξαθή/θξηηηθή παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ), ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξνηάζεθε 

πνηεο θνηλσληθέο δξάζεηο κπνξεί λα αλαιεθζνύλ θαη πάξζεθαλ απνθάζεηο γηα ηνλ 

πιαηζησκέλν ιόγν πνπ ζα δνκεζεί. Δθπαηδεπηηθόο θαη παηδηά ελεπιάθεζαλ ζηε 

δηαδηθαζία δόκεζεο «ηνπ ιόγνπ γηα ηελ ηειεδηάζθεςε», ζε πξνθνξηθό θαη γξαπηό 

επίπεδν, θαη απηή ηε θνξά κέζσ αλαδπόκελσλ (απξόβιεπησλ) δηαδνρηθώλ δηαιόγσλ. 

Οη δηάινγνη ιεηηνύξγεζαλ σο βνεζεηηθνί ηζηνί ζπλνηθνδόκεζεο «ηεο δεηνύκελεο 

νκηιίαο γηα ην πξόβιεκα κε ηηο δηαθεκίζεηο». Η εθπαηδεπηηθόο ρξεηάζηεθε λα 

ζπληνλίζεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηελ πξαγκάησζε ελόο κεηθηνύ θεηκεληθνύ είδνπο, κε 

πεξηγξαθηθά, επηρεηξεκαηνινγηθά θαη άιια δνκηθά ζηνηρεία, έηζη ώζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο ηνπ. Σν Κεηκεληθό Γεγνλόο 2 

νινθιεξώζεθε κε ηελ εκπινθή εθπαηδεπηηθνύ-παηδηώλ ζε κία ζύλζεηε δηαδηθαζία 

θξηηηθήο αμηνιόγεζεο ηεο «απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ιόγνπ πνπ δνκήζεθε». Η 

αμηνιόγεζε επηδηώρζεθε λα είλαη πνιππαξαγνληηθή, έηζη ώζηε λα θαιύςεη θαη ηε 

δνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθήο πξαγκάησζεο. 

Γεληθόηεξα, ε Γηδαζθαιία 2 πξννηθνλνκεί, ππό πξνθαλείο πεξηνξηζκνύο, έλα 

καθξνθείκελν πνπ επηδηώθεη λα θαηαζηεί θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλν θαη θξηηηθά 

ζπγθξνηεκέλν. πγθεθξηκέλα, δείρλεη λα επηδηώθεη ηζόηηκε ζρέζε εθπαηδεπηηθνύ-

παηδηώλ (θαη ησλ «θσλώλ ηνπο»), κε ηππνπνηεκέλε δόκεζε θεηκέλνπ, ελεξγό 

παξέκβαζε ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Η ελ ιόγσ δηαπίζησζε ζεκαηνδνηεί ην 

«δηαθνξεηηθό», αλ θαη όρη πξνζδνθώκελα θξηηηθό, ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο, 

γεγνλόο πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αλάιπζεο
3
.  

 

6. Δπίινγνο 

 

Η αλάιπζε (ιόγνπ) θεηκέλσλ θαη ησλ καθξνθεηκέλσλ (δηδαζθαιηώλ) πνπ 

επζύλνληαη γη’ απηά, ζθηαγξάθεζε αθξνζηγώο ελδεηθηηθέο επηδξάζεηο θαη 

δηακνξθώζεηο παξαδνζηαθόηεξσλ θαη, ζε θάπνην βαζκό, πην ζύγρξνλσλ Λόγσλ 

                                                 
3
 Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλνκηιίεο θαη δηαδξάζεηο εθπαηδεπηηθνύ-παηδηώλ, ζε ζρέζε κε ηα δνκνύκελα 

θείκελα, είλαη ρξήζηκν λα ηύρνπλ επεμεξγαζίαο, γηα λα αλαδείμνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα, ηε δπλακηθή 

αιιά θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ πξαθηηθώλ γξακκαηηζκνύ αλά πεξίπησζε. 
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γισζζηθήο δηδαζθαιίαο
4
. Απηό ζεκαίλεη όηη κία απζηεξά αλαζηνραζηηθή απνηίκεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη δηδαζθαιηώλ (θαη ησλ Λόγσλ ηνπο) κε θξηηήξηα ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο, ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο θαη ηεο θεηκελνγισζζνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο δελ θαηαγξάθεη θείκελα θαη δηδαζθαιίεο πνπ λα ζπλαξηώληαη πιήξσο κε 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ ηδενινγηθνύ κνληέινπ ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ. Όζνλ αθνξά 

ηνλ «θόζκν ηεο Μπάξκπε», ε απνδόκεζε ησλ ζηεξενηύπσλ πνπ ζπλήζσο πξνάγεη, 

από κία άιιε, αλαηξεπηηθή όζν θαη ρεηξαθεηεκέλε, νπηηθή ησλ πξαγκάησλ ζα 

ζπλέβαιιε ζηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν ρεηξηζκό ηεο ηδενινγηθήο δηάζηαζεο ηεο 

γιώζζαο από ηα κέιε κίαο θεηκεληθήο θνηλόηεηαο ηα νπνία δηακνξθώλνληαη, αλ δελ 

είλαη ήδε, ζε θξηηηθά εγγξάκκαηα ππνθείκελα. 

Με αθνξκή, σζηόζν ηελ αλάιπζε (ιόγνπ) ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ «ηνλ 

θόζκν ηεο Μπάξκπε», όπσο νξίζηεθε θαη δηεμήρζε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

αλαθνίλσζεο, ππνζηεξίδεηαη, ζε έλα ζαθώο ζηνηρεηώδεο επίπεδν δηεξεύλεζεο, όηη 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνύ πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ζηαζεξέο ζπκβάζεηο 

δόκεζεο ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ κε απνηέιεζκα λα αλαπαξάγνπλ απιώο πξόηππα 

θείκελα θαη αλάινγεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο, πξνέξρνληαη από Λόγνπο 

κίαο ζπληεξεηηθόηεξεο/«ζηαηηθήο» γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Γηαδνρηθά 

ππνζηεξίδεηαη όηη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνύ, νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη λα επελδύζνπλ 

ηόζν ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε δηάζηαζε όζν θαη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δπλακηθή πνηθίισλ θεηκεληθώλ πξαγκαηώζεσλ πνπ 

ζπλνηθνδνκνύληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, δίλνπλ ελδείμεηο γηα Λόγνπο ζρεηηθνύο κε 

πξννδεπηηθόηεξεο γισζζνδηδαθηηθέο αλαδεηήζεηο.  

πκπεξαζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε αλάγθε γηα δηαζύλδεζε ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ θξηηηθή επίγλσζε. Γηδαθηηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο, παξά ηηο 

όπνηεο «αδπλακίεο» ηνπο, δηακεζνιαβνύλ γηα λα γεθπξώζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζην 

«παξόλ» θαη ζην «κέιινλ» ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη ησλ 

πξαθηηθώλ ηνπ,  ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε δηαζύλδεζε απηή, όπνπ θαη πξνζβιέπεη ε 

ππό εμέιημε γισζζηθή κεηαξξύζκηζε ζηελ Κύπξν θαη, επηπιένλ, δεκηνπξγνύλ 

πξννπηηθέο γηα κία δπλακηθόηεξε θαη θξηηηθόηεξε ζεώξεζή ηεο.   
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