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Πεπίλετε
Η παξνύζα αλαθνίλσζε αθνξκάηαη από ην γεγνλόο όηη ν όξνο «γξακκαηηζκόο», σο
κία από ηηο πιένλ ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνηεξαηόηεηεο, επηδέρεηαη ζπρλά
ππνθεηκεληθώλ εξκελεηώλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ αλάινγα όρη κόλν ηηο ζεσξεηηθέο
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ηηο γισζζνδηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο.
Αθνξκάηαη, επίζεο, από ην γεγνλόο όηη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ όξνπ «θξηηηθόο
γξακκαηηζκόο» έλαληη άιισλ γξακκαηηζκηθώλ πξνζεγγίζεσλ, ε νπνία έγθεηηαη ζηε
δπλακηθή ζεώξεζε ηεο γιώζζαο θαη ησλ πξαγκάησλ, δελ έρεη αθόκα εθηηκεζεί ή/θαη
αμηνπνηεζεί δεόλησο, από ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ Κύπξν. Ωο εθ
ηνύηνπ, ε αλαθνίλσζε επηθεληξώλεηαη ζηνλ αλαδνκεηηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα
αλαιάβεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαθνξηθά κε ηε δηαζύλδεζε γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη
θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο, εηδηθά, αιιά θαη γηα κία απνηειεζκαηηθόηεξε
πξνζέγγηζε ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ, γεληθόηεξα. Δεδνκέλεο ηεο παξαπάλσ
θαηάζηαζεο, θαη ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο ήδε ηξνρηνδξνκεκέλεο εθπαηδεπηηθήο
κεηαξξύζκηζεο, παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηα
νπνία πξνέθπςαλ ζηε δηάξθεηα αλαζηνραζηηθώλ ζπδεηήζεσλ κε νκάδα
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Δεκνηηθήο
Εθπαίδεπζεο, ζηε δηάξθεηα επηκνξθσηηθνύ
πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009. Από ηα
ζηνηρεία απηά ζπλάγεηαη ε αλάγθε άκεζνπ ζρεδηαζκνύ ππνζηεξηθηηθώλ γηα ην έξγν
ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, νη νπνίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ελδπλάκσζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ν γξακκαηηζκόο
«είλαη θαη θαίλεηαη θξηηηθόο».
Διζαγυγή
Η εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηελ Κύπξν,
έρεη πεξηιάβεη ζηε γεληθόηεξε θηινζνθία θαη ζηνρνζεζία ηεο ηελ έλλνηα ηνπ θξηηηθνύ
γξακκαηηζκνύ. Η ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα (Wray, 2006), όπσο είλαη ελδεηθηηθά
ε δηεξεύλεζε, ε αληηπαξαβνιή θαη ε αμηνιόγεζε λνεκάησλ, είλαη θπξίαξρε ζηελ
αλαζεσξεηηθή πξόηαζε ζε ζρέζε κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λέαο
ειιεληθήο ζην δεκόζην θππξηαθό ζρνιείν. Σηελ πξόηαζε απηή θπξίαξρε, επίζεο, είλαη
θαη ε αξρή όηη ε γιώζζα ζπληζηά θνηλσληθνζεκεησηηθό ζύζηεκα (Halliday, 1978),
γεγνλόο πνπ παξαπέκπεη άκεζα ζε λέεο θεηκεληθέο πξαθηηθέο ζην δεκνηηθό ζρνιείν, νη
νπνίεο λα εμεηάδνπλ ηόζν ηελ θνηλσληθή όζν θαη ηε δνκηθή πιεπξά ηεο γιώζζαο
(Φαηδεινπθά-Μαπξή & Ινξδαλίδνπ, 2010).
Η εθαξκνγή, σζηόζν, λέσλ θεηκεληθώλ πξαθηηθώλ απαηηεί θαη αλαδόκεζε ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη/εο νπζηαζηηθά θαινύληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
θνξείο ηεο όπνηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. Η απνζαθήληζε όξσλ θαη ε άξζε ηπρόλ
παξαλνήζεσλ, θαη ησλ παξαδνμνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθαινύλ, ππνζηεξίδεηαη όηη
κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζεηηθά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ ζεώξεζεο
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θαη πξνώζεζεο ηνπ γξακκαηηζκνύ. Σηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρήο,
παξνπζηάδεηαη, αθνινύζσο, κία ζύλνςε ησλ θύξησλ ζεκείσλ, θαηά πξώηνλ, ηεο
παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ, γεληθά, θαη, θαηά δεύηεξνλ, ζε ζρέζε κε ηε
δηακνξθνύκελε γισζζνδηδαθηηθή πνιηηηθή ζηελ Κύπξν, εηδηθόηεξα. Ακέζσο κεηά
επηρεηξείηαη κία απιή θξηηηθή, αλαζηνραζηηθή αθξηβέζηεξα, αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζε επίζεο αλαζηνραζηηθέο ζπδεηήζεηο κε εθπαηδεπηηθνύο ηεο Δεκνηηθήο
Εθπαίδεπζεο, αθνξκώκελεο από νξηζκέλεο «επηκνξθσηηθέο αζθήζεηο» θαη εζηηαζκέλεο
ζηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό. Η παξνπζίαζε πνπ πξνεγείηαη, αλ θαη ζύληνκε, κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί σο ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο αλάιπζεο πνπ έπεηαη, εθόζνλ ακθόηεξεο
αλαπηύζζνληαη γύξσ από ην ίδην αληηθείκελν θαη ζηνρεύνπλ ζηε ζθηαγξάθεζε ηεο
πξνβιεκαηηθήο θαη, ηαπηόρξνλα, ηεο δπλακηθήο πνπ δηέπνπλ ην γισζζηθό κάζεκα ζην
δεκνηηθό ζρνιείν.
Η παιδαγυγική ηος κπιηικού γπαμμαηιζμού
Η παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ πξνζεγγίδεη ηα θείκελα σο πξαγκαηώζεηο
άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πεξηθείκελν, ην νπνίν θαη
αληηπξνζσπεύνπλ (Jewett & Smith, 2003). Θεσξεί όηη νη θεηκεληθέο πξαγκαηώζεηο
πιαηζηώλνληαη εθάζηνηε, θαη αλαπιαηζηώλνληαη ζπλερώο, από θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο
παξακέηξνπο ηηο νπνίεο θαη επηδηώθεη λα αλαδύζεη θαη λα αλαιύζεη, κέζσ ηεο
αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο.
Η θξηηηθή αλάγλσζε θαη ε θξηηηθή γξαθή κπνξεί λα απνηειέζνπλ εξγαιεία
αληίζηαζεο θαηά κε νπδέηεξσλ θεηκεληθώλ κνξθώλ θαη θνηλσληθώλ κνξθσκάησλ,
πνπ δνκνύληαη κε ηε ρξήζε ζθόπηκα επηιεγκέλεο γιώζζαο, εηθόλαο, γξαθηζκνύ θ.ν.θ.
Οη επηινγέο απηέο ζεσξνύληαη ππεύζπλεο γηα ηε δόκεζε αλάινγσλ νπηηθώλ ζέαζεο
ηνπ θόζκνπ όπσο θαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ζηεξενηύπσλ (εζηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ,
εζλνηηθώλ, ξαηζηζηηθώλ θ.ά.). Σύκθσλα κε ηνπο Schultz & Hull (2002), oη επηιεθηηθά
δνκνύκελεο πξαγκαηηθόηεηεο, αμίεο θαη ηαπηόηεηεο πνπ ελππάξρνπλ κέζα ζε
ζπλεηδεηά ηππνπνηεκέλεο θεηκεληθέο δνκέο πξέπεη λα ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο
θαη λα κε γίλνληαη άθξηηα απνδεθηέο.
Οη ζρεηηθέο κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ αλαγλσζηηθέο θαη
ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο επηθεληξώλνληαη ζηε κεηαβιεηόηεηα ησλ θεηκέλσλ, θαζώο
επίζεο ζηε δηαθνξνπνίεζε, αλά πεξίζηαζε, ησλ γισζζηθώλ πιηθώλ ηνπο, θαη ησλ ελ
γέλεη δνκηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ (McLaughlin, & DeVoogd, 2004). Οη θαηλνηόκεο γηα
ηε γισζζηθή δηδαζθαιία πξαθηηθέο απηέο νξίδνπλ έλα ζύλνιν ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ
κειώλ ηεο θεηκεληθήο θνηλόηεηαο ηεο ηάμεο θαη πινπνηνύληαη κέζα από
ζπλεξγαζηαθνύο-δηαδξαζηηθνύο δηαιόγνπο θαη θξίζεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ νη «θνπιηνύξεο» εθπαηδεπηηθνύ θαη παηδηώλ
(Rogers, Marshall, & Tyson, 2006). Οη πξαθηηθέο απηέο, επίζεο, αληαλαθιώληαη
θύξηα ζηα θεηκεληθά γεγνλόηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην πώο θαηαλνείηαη ή θαη
δνκείηαη ν πιαηζησκέλνο θεηκεληθόο ιόγνο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
Κπιηικόρ γπαμμαηιζμόρ και διδαζκαλία ηος γπαπηού λόγος ζηο δεμοηικό
ζσολείο ηερ Κύππος
Τν πξνηεηλόκελν (λέν) πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο
ζην δεκόζην θππξηαθό ζρνιείν πηνζεηεί ζαθώο ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ
θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ, ζπλαξηήζεη ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεη ηνπο γεληθνύο ππιώλεο
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θαη ζηόρνπο, ην πεξηερόκελν, ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο/ζηξαηεγηθέο θαη ηε κεζνδνινγία
ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη εηζεγείηαη αληίζηνηρεο κνξθέο αμηνιόγεζεο
(Υπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ, 2010α, 2010β).
Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, ζπγθξηλόκελε κε ηελ ηζρύνπζα πξνζέγγηζε ηνπ
γξακκαηηζκνύ θαη ηε κάιινλ θνξκαιηζηηθή ζεώξεζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ, εηζάγεη
πξόζζεηα ζηνηρεία όζνλ αθνξά ηε θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε, ηε γξακκαηηθή, ηα
θεηκεληθά είδε, ηα επίπεδα θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο ιόγνπ, ηε γισζζηθή
πνηθηιόηεηα θηι. Σηελ νπζία επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ επηθξαηνύληνο, ζην
πθηζηάκελν αλαιπηηθό πξόγξακκα, γξακκαηηζκνύ, ζηελ νπνία θαη πξνζζέηεη ηε
κεηαζρεκαηηζηηθή / αλαηξεπηηθή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ.
Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πνιπεπίπεδε αληηκεηώπηζε ηνπ θεηκέλνπ σο: α)
πιαηζησκέλεο δνκήο, β) γισζζηθήο θαη λνεκαηηθήο δνκήο, γ) θνηλσληθήο πξάμεο θαη
δ) αληηθεηκέλνπ αμηνιόγεζεο. Απηό δειώλεη όρη απιά θαη κόλν ηελ πξνζζήθε δύν
αθόκε επηπέδσλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ (βι. επίπεδα γ θαη δ), αιιά
θαη κία πεξηζζόηεξν νινθιεξσκέλε όζν θαη ζπλζεηόηεξε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ
γξακκαηηζκνύ, πέξα από ηε «κειέηε ηνπ θεηκέλνπ σο γισζζηθήο θαη λνεκαηηθήο
δνκήο πνπ εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο» (Υπνπξγείν Παηδείαο &
Πνιηηηζκνύ, 2010β, ζ. 13). Τα ηέζζεξα επίπεδα ζπιιεηηνπξγνύλ, κέζα από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, θαη πξνϋπνζέηνπλ αλάινγεο
δεμηόηεηεο από εθπαηδεπηηθνύο θαη παηδηά, δεμηόηεηεο, δειαδή, θξηηηθνύ ρεηξηζκνύ
ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ρξήζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γιώζζαο.
Δεδνκέλεο, απηή ηε ζηηγκή, κίαο κάιινλ ζπληεξεηηθήο, απηόλνκεο, θεηκελνθεληξηθήο
πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο ζηαζεξέο νξίδνπζεο ησλ
θεηκεληθώλ εηδώλ, ην δεηνύκελν είλαη κία δπλακηθόηεξε, θνηλσληθνπνιηηηζκηθή,
πξνζέγγηζε πνπ λα εθηηκά ηε ζπλερώο εμειηζζόκελε θαη επαλαπξνζδηνξηδόκελε
θύζε ησλ θεηκέλσλ, ηελ νπνία θαη λα αλαδεηθλύεη κε ηηο πιένλ θαηάιιειεο θαη
απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνύ (Φαηδεινπθά-Μαπξή, ππό δεκνζίεπζε).
Κπιηική αναζηοσαζηική ανάλςζε: «αναζηοσαζμόρ πάνυ ζε ηπειρ επιμοπθυηικέρ
αζκήζειρ για ηον κπιηικό γπαμμαηιζμό»
Η θξηηηθή αλάιπζε πνπ έπεηαη είλαη αλαζηνραζηηθή θαη δηελεξγείηαη ππό ην πξίζκα
ηεο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθήο γισζζνινγίαο. Ο όινο αλαζηνραζκόο έρεη σο ζεκείν
αλαθνξάο «ηξεηο επηκνξθσηηθέο αζθήζεηο γηα ηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό». Πξόθεηηαη
γηα αζθήζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ κε νκάδα δαζθάισλ ησλ ηάμεσλ Α΄ - Ση΄ Δεκνηηθνύ,
νη νπνίνη/εο ζπκκεηείραλ ζε ζπγθεθξηκέλν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Κύπξνπ, ηε ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009, κε ηελ
επηκνξθώηξηα λα έρεη ηελ επζύλε ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζηελ όιε δηαδηθαζία
νξηνζεηώληαο ην επηζηεκνληθό-ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη λα
πξνβαίλεη, κε ηελ ηδηόηεηα ηεο παξαηεξήηξηαο, ζε εζλνγξαθηθή θαηαγξαθή ησλ
δηαηππσζέλησλ ζρνιίσλ. Οη αζθήζεηο απηέο απνηέιεζαλ ην κέζν δηεξεύλεζεο,
πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ/ζπκκεηερνπζώλ, γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο: «πώο γίλεηαη» θαη «πώο ζα κπνξνύζε λα
γίλεηαη γηα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε, ζύκθσλα κε ηηο πιένλ ζύγρξνλεο αληηιήςεηο». Οη
αξρηθέο θαη νη ηειηθέο θαηαγεγγξακκέλεο ζέζεηο ηνπο, ζην ζύλνιό ηνπο, θαηέδεημαλ
όηη ν αλαζηνραζκόο πάλσ ζε κία ή θαη πεξηζζόηεξεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο
(«ζελάξηα») ζε ζπλζήθεο αιιειεπίδξαζεο δεκηνπξγεί πξννπηηθέο γηα ηνκέο
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(«βειηησηηθέο παξεκβάζεηο») ζηε δηδαζθαιία (Klein, 2008). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη,
όπσο είλαη άιισζηε πξνθαλέο, ν αλαζηνραζκόο απνηέιεζε ην εξγαιείν αλάδπζεο θαη
αλάιπζεο ησλ ζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θαζεκίαο από ηηο
ηξεηο αζθήζεηο, ζπλνδεπόκελε από αληίζηνηρε, γηα θάζε πεξίπησζε, ζύληνκε έθζεζε
θξηηηθνύ αλαζηνραζκνύ (θαη αλάινγα αξηζκεκέλε από ην 1 κέρξη ην 3)1. Σε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο νη ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηαγξάθνληαη σο «νη ππό ηηο πεξηζηάζεηο
αληηιεπηέο» θαη όρη σο εζθαικέλεο, ελώ νη πξόζζεηεο ζέζεηο πνπ πξνηείλνληαη
εθηηκώληαη σο «δπλάκεη δηεπξπληηθέο» ησλ πξώησλ.
1. «Αναζηοσαζμόρ πάνυ ζηεν ππώηε επιμοπθυηική άζκεζε για ηον κπιηικό
γπαμμαηιζμό»
«Άζθεζε 1»
Aλάιπζε (θαη θξίλε) ην θείκελν κε ηίηιν: «Καλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε
καο», ζπγγξαθέαο ηνπ νπνίνπ νπνίνπ είλαη κία καζήηξηα ηεο Γ΄ Δεκνηηθνύ. Πνηα
πξνζέγγηζε δηαζπλδέεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν; Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ ζε
ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε απηή; Έρεηο λα πξνηείλεηο θάπνηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε
πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, κε αθνξκή ην θείκελν πνπ αθνινπζεί;

Η πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηέζεθε ζρεδόλ ακέζσο ζεηηθά έλαληη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ θαη ηεο ζύζηνηρεο γισζζνδηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Η
αληίδξαζή ηνπο απηή δειώζεθε κε ηε δηαηύπσζε ζέζεσλ όπσο νη αθόινπζεο:
−
−

−

−

«ην δεδνκέλν ζπγγξαθηθό πξντόλ θαλεξώλεη ζσζηή εθαξκνγή ηεο
θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο»
«ν δάζθαινο ή ε δαζθάια ηεο ηάμεο πξέπεη λα έρεη δηδάμεη απνηειεζκαηηθά
ηνλ θαηεπζπληηθό ιόγν, γη’ απηό θαη ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα γξάθνπλ
νδεγίεο, θαλόλεο, θαλνληζκνύο»
«ην παηδί-ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ξήκαηα ζην πξώην πξόζσπν
πιεζπληηθνύ, αληί ζηελ πξνζηαθηηθή, όπσο ηαηξηάδεη ζηελ πεξίζηαζε, θαη
απαξηζκεί κε ηε ζεηξά ηνπο θαλόλεο»
«ππάξρεη πξαγκαηηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο: ηα παηδηά γξάθνπλ ηνπο
θαλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε ηνπο, γηα λα αλαηξέρνπλ ζε απηνύο
όηαλ ρξεηάδεηαη θαη, ίζσο, γηα λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηνλ ‘θόζκν’ πνπ δε
γλσξίδεη»
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−

«είλαη ζεκαληηθό πνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα γξάθνπλ πνηθίια είδε
θεηκέλσλ από ηελ Γ΄ Δεκνηηθνύ, κε ηξόπν πνπ ην θείκελν λα βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο».

Όπσο, όκσο, θαίλεηαη, νη παξαπάλσ ζέζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ
νξαηώλ αξρώλ ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη, θπξίσο, όζσλ, πέξα από από
αληηιεπηέο είλαη θαη εθαξκνδόκελεο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ βηβιίσλ ηεο ζεηξάο «Η Γιώζζα κνπ» από ηα λέα (ειιαδηθά )
δηδαθηηθά παθέηα δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο ζην δεκνηηθό, πξηλ από κία ηεηξαεηία
πεξίπνπ.
Από ηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο απνπζίαδε εκθαλώο ε θξηηηθή
αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ «Καλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε καο», πνπ
απνηεινύζε θαη ηελ θύξηα ζπληζηώζα ηεο άζθεζεο, θαη, θαη’ επέθηαζε, ε
επηζήκαλζε ηπρόλ ιόγσλ («discourses») ζην ελ ιόγσ θείκελν αιιά θαη ζην
καθξνθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο (Bloome, 2005). Μία πην δηεπξπκέλε
ζηνραζηηθνθξηηηθή ζπδήηεζε ζα κπνξνύζε λα πεξηιάβεη επηπιένλ ζέζεηο, αλαθνξηθά
κε ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ παηδηνύ-ζπγγξαθέα αιιά θαη γηα ηε δνκή ηεο
δηδαζθαιίαο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο επηινγέο απηέο. Εηδηθόηεξα, ζα
κπνξνύζε λα πεξηιάβεη ζέζεηο αλαθνξηθά κε ηα λνήκαηα θαη ηα ππνλνήκαηα ηνπ
θεηκέλνπ πνπ παξαπέκπνπλ ζε:
−
−

−

−

έκθπινπο ξόινπο θαη έκθπιεο αξεηέο, δεμηόηεηεο, ζπκπεξηθνξέο («ηα
θνξίηζηα μεζθνλίδνπλ [...], ηα αγόξηα θαζαξίδνπλ ηνλ πίλαθα»)
απζηεξά επαλαιακβαλόκελεο λόξκεο θαη θιεηζηνύο θώδηθεο ηεο ζρνιηθήο
θαζεκεξηλόηεηαο νη νπνίνη πξνβάιινληαη σο γεληθά απνδεθηνί
(«Μπαίλνπκε ζηελ ηάμε πξηλ από ηε δαζθάια καο θαη εηνηκαδόκαζηε
ακέζσο γηα πξσηλή πξνζεπρή θαη κάζεκα.»)
ηδενινγήκαηα πνπ δηαησλίδνληαη θαη ηαπηόηεηεο πνπ δηακνξθώλνληαη,
ξεηά ή θαη ππόξξεηα κέζσ ηεο γιώζζαο θαη νη νπνίεο δηαθαίλνληαη ζηηο
δαζθαινκαζεηηθέο, όπσο θαη ζηηο δηακαζεηηθέο ζρέζεηο («Μηινύκε αθνύ
πξώηα πάξνπκε άδεηα.» θαη «Αθνύκε ρσξίο λα δηαθόπηνπκε ηνλ άιιν.»,
αληίζηνηρα»)
αζύκκεηξε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ-παηδηώλ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ζρέζε
«ηζρπξνύ θαη αλίζρπξνπ ζπλνκηιεηή», κε απνηέιεζκα ε παξαηεξνύκελε
δηαθνξά ηζρύνο («εμνπζίαο») λα νδεγεί ζηε κεηαμύ ηνπο κεδεληθή
δηαινγηθόηεηα («Αθνύκε πάληα ηε δαζθάια καο, ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
καο θαη ηνπο άιινπο δαζθάινπο πνπ καο θάλνπλ κάζεκα.»).

Καηά ηε δηεύξπλζε ηεο ζπδήηεζεο, επηζεκάλζεθε, από ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθό
αθόκα κία «κεραληθά αλαπαξαγώκελε θνηλσληθή θόξκα». Σπγθεθξηκέλα
επηζεκάλζεθε ε ρξήζε ηνπ αξηζκνύ «δέθα», πηζαλόλ «θαηά ην αξρέηππν ησλ δέθα
εληνιώλ», γηα ηε δηαηύπσζε θαλόλσλ εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ (π.ρ. «ν
δεθάινγνο ηεο θαζαξηόηεηαο», «ν δεθάινγνο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο», «ν δεθάινγνο
αζθαινύο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή» θ.ν.θ.). Επίζεο έγηλε αλαθνξά ζε
«ελδείμεηο γισζζηθνύ ζεμηζκνύ, ιόγσ ηεο κνλνκεξνύο ρξήζεο ηύπσλ γηα ην αξζεληθό
θύιν: ‘ηνλ άιιν’ θαη ‘ηνπο άιινπο δαζθάινπο’».
Θέζεηο όπσο νη ζπγθεθξηκέλεο, κε όιεο ηηο ζπλεπαγόκελεο δηαζηάζεηο θαη
πξνεθηάζεηο ηνπο, είλαη ηθαλέο λα θέξνπλ ζην πξνζθήλην ζεκαληηθά
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γισζζνδηδαθηηθά δεηήκαηα. Η δηάθξηζε κεηαμύ κίαο ζπκβαηηθνπνηεκέλεο
αληηκεηώπηζεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη κίαο θξηηηθήο ζεώξεζεο θαη
πξνζέγγηζή ηεο απνηειεί έλα από ηα δεηήκαηα απηά (Fairclough, 1992). Έλα άιιν
εμίζνπ ζεκαληηθό δήηεκα είλαη ν βαζκόο θαη ην πνηόλ ηεο
ζπκκεηνρήο
εθπαηδεπηηθνύ-παηδηώλ ζηε ζπλ-δηακόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιόγνπ αιιά θαη
ηνπ ιόγνπ πνπ δνκείηαη θαζαπηνύ. Πξόθεηηαη γηα δεηήκαηα ζπλπθαζκέλα κε ηνλ
θξηηηθό γξακκαηηζκό θαη ηηο ελαιιαθηηθέο παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο ηνπ, νη νπνίεο
δίλνπλ επθαηξίεο γηα αλίρλεπζε θαη αλαηξνπή εγεκνληθώλ ιόγσλ, κέζσ ηεο γιώζζαο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από όια ηα κέιε ηεο θεηκεληθήο θνηλόηεηαο ηεο ηάμεο, είηε θαηά
ηηο θεηκεληθέο δηεξγαζίεο είηε ζηα θείκελα πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ή δνκνύληαη
θαηά ηηο δηεξγαζίεο απηέο.
2. «Αναζηοσαζμόρ πάνυ ζηε δεύηεπε επιμοπθυηική άζκεζε για ηον κπιηικό
γπαμμαηιζμό»
«Άζθεζε 2»
Σύκθσλα κε ηνλ Halliday (1978), ε γιώζζα είλαη θνηλσληθνζεκεησηηθό ζύζηεκα κέζσ
ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δνκνύληαη πνηθίιεο νπηηθέο (πξαγκαηηθόηεηεο) ηνπ θόζκνπ καο.
Ωο δάζθαινο/δαζθάια ηεο Ε΄ Δεκνηηθνύ, κπνξείο λα ζθεθηείο θάπνηεο θεηκεληθέο
πξαθηηθέο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ άπνςε απηή; Γηα παξάδεηγκα, πνηεο θεηκεληθέο
πξαθηηθέο (αλάγλσζεο θαη γξαθήο) κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ γύξσ από ζεκαηηθέο
ελόηεηεο όπσο: «Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο», «Πεξηβάιινλ», «Καηαλαισηηζκόο»,
«Σρέζεηο-ξόινη ησλ δύν θύισλ», «Άιιε ζεκαηηθή ελόηεηα»; Πώο ζα νξγάλσλεο έλα
πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ζηελ ηάμε ζνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ
παξαπάλσ άπνςε;
Η νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ έδεημε, θαηαξρήλ, λα θαηαλνεί ηελ άπνςε ηνπ Halliday
θαη λα εθηηκά πσο είλαη δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκε. Tαπηόρξνλα έδεημε λα ζπκθσλεί κε
ηε ινγηθή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ «πνπ εκπίπηνπλ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ
θαη πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηα βηώκαηα ηνπο», αλ θαη θάλεθε λα
πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηε ζπκβαηόηεηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Σρέζεηο-ξόινη ησλ δύν
θύισλ» κε ην ειηθηαθό επίπεδν ησλ παηδηώλ αιιά θαη γηα ην «πνηεο άιιεο ζεκαηηθέο
ελόηεηεο ζα ήηαλ δπλαηό λα πεξηιεθζνύλ ζην γισζζηθό πξόγξακκα ηεο ηάμεο, πέξα
από ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ‘Οηθνγέλεηα’, ‘Εζληθέο Επέηεηνη’, ‘Τα Φξηζηνύγελλα’ / ‘Τν
Πάζρα’, ‘Οδηθή αζθάιεηα’, ‘Μέζα κεηαθνξάο’».
Καηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ην πώο ζα
νξγάλσλαλ έλα πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, ζηε βάζε κίαο από ηηο
πξνηεηλόκελεο ή άιιεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο, δηαγλώζηεθαλ δπζθνιίεο ζηε δηαηύπσζε
ζηόρσλ θαη ηελ αλαθνξά δξαζηεξηνηήησλ, αληηπξνζσπεπηηθώλ ηνπ γισζζηθνύ
καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, όζνλ αθνξά ηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Καηαλαισηηζκόο»
δηαηύπσζαλ ηνπο εμήο ζηόρνπο γηα παηδηά ηεο Ε΄ Δεκνηηθνύ:
−
−
−
−
−

«λα κάζνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαηαλαισηή»
«λα ζπλδέζνπλ ην θαηλόκελν απηό κε ηελ ηάζε γηα απόθηεζε πιηθώλ
αγαζώλ»
«λα κειεηήζνπλ ην ξόιν ησλ δηαθεκίζεσλ ζηελ αλάπηπμε θαηαλαισηηθώλ
ηάζεσλ»
«λα αληηιεθζνύλ όηη ηα πιηθά αγαζά δε θέξλνπλ ηελ επηπρία»
«λα εηζεγεζνύλ ηξόπνπο πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηαλαισηηζκνύ».
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Επίζεο αλέθεξαλ ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο νπνίνπο
θαηέγξαςαλ: «εηνηκαζία εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλέληεπμε κε κέιε ηνπ Παγθύπξηνπ
Σπλδέζκνπ Καηαλαισηώλ», «ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν», «δηαζεκαηηθή
κειέηε ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαπινθή ησλ καζεκάησλ ηεο Γιώζζαο, ησλ Θξεζθεπηηθώλ
θαη ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο» θαη «ελαζρόιεζε κε ην δηαθεκηζηηθό ιόγν». Σηόρνη θαη
δξαζηεξηόηεηεο, έηζη, θηλήζεθαλ πξνο ηε γλσζηνινγηθή θάιπςε ηνπ ζέκαηνο («ηη
είλαη / ηη ζεκαίλεη θαηαλαισηηζκόο»), ε νπνία θαη θαζόξηζε ηνλ πξσηνβάζκην
γισζζηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο δηδαζθαιίαο: «ηα παηδηά λα εηνηκάζνπλ
εξσηεκαηνιόγην, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηηθώλ αλησλπκηώλ (πνηνο, πόζν), εξσηεκαηηθώλ
επηξξεκάησλ (πώο, πνύ, πόηε), ζπλδέζκσλ (γηαηί, κήπσο)». Σπλαθόινπζα, θαζόξηζε
θαη ην δεπηεξνβάζκην γισζζηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο δηδαζθαιίαο: «ηα παηδηά λα
αζρνιεζνύλ κε ηηο δηαθεκίζεηο, λα εμνηθεησζνύλ καδί ηνπο, λα γλσξίζνπλ, δειαδή, ηηο
ζπκβάζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη λα θαηαζηνύλ ηθαλά λα γξάθνπλ δηθέο ηνπο».
Παξά ηελ απνδνρή ηνπ θνηλσληθνζεκεησηηθνύ ραξαθηήξα ηεο γιώζζαο, νη
θεηκεληθέο πξαθηηθέο αλάγλσζεο θαη γξαθήο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο
εηζεγήζεθαλ ήηαλ πξαθηηθέο κίαο ζπλήζνπο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κε πεξηζζόηεξεο
εζηηάζεηο ζηηο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή νξηζκέλσλ «πξνζθηιώλ»
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο θεηκέλσλ, αληί ζηε δπλακηθή ηεο γιώζζαο. Μία
πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηα εξσηήκαηα ηεο άζθεζεο, όκσο, ζα έδηλε αλνίγκαηα γηα
θνηλσληθή αλαπιαηζίσζε θαη ελδπλάκσζε ησλ πξαθηηθώλ απηώλ, κε ηε κεηαθνξά
ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζηελ πεξηθεηκεληθή θαη ηε δηαθεηκεληθή δηεξεύλεζε πνηθίισλ
θεηκεληθώλ πξαγκαηώζεσλ κε θνηλή ζεκαηηθή.
Επνκέλσο, ζηηο πξαθηηθέο απηέο ζα πεξηιακβάλνληαλ ε αληηπαξαβνιή ησλ
ιεμηθνγξακκαηηθώλ δνκώλ, ησλ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ, ησλ πξαγκαηηθνηήησλ
πνηθίισλ θεηκέλσλ, όπσο θαη ε θξηηηθή απνηίκεζε θαη ε δηακόξθσζε πξνζσπηθήο
ζέζεο έλαληί ηνπο. Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε κίαο ρεηξαθεηεκέλεο, αληί
ρεηξαγσγεκέλεο ζηάζεο έλαληη ησλ πνιιαπιώλ νπηηθώλ ηνπ θόζκνπ, νη ζεκαηηθέο
ελόηεηεο κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ γηα λα αλαδείμνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηνπο
γισζζηθνύο ηύπνπο ζε πόξνπο δηαπξαγκαηεύζηκσλ λνεκάησλ θαη όρη ζε απιά
ζύκβνια θσδηθνπνίεζήο ηνπο. Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο άζθεζεο ζα
κπνξνύζε λα ήηαλ «θάπνηα θξηηηθά εξσηήκαηα, πνπ έρνπλ ζέζε ζε κία πξαγκαηηθή
ζρνιηθή ηάμε». Έλαο από ηνπο επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο εηζεγήζεθε
ραξαθηεξηζηηθά, κεηά από ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ηεο επηκνξθνύκελεο νκάδαο, ηα
αθόινπζα εξσηήκαηα:
−

−
−
−
−
−

«Πνηα θείκελα έρεηε εληνπίζεη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ θαηαλαισηηζκό;
(αθίζα, άξζξν ή επηζηνιή ζε εθεκεξίδα, ξεπνξηάδ, επηζηεκνληθή κειέηε ή
έξεπλα θ.ά.)»
«Από πνύ πξνέξρεηαη θάζε θείκελν θαη πνηνο είλαη ν ζθνπόο πνπ έρεη
γξαθηεί; »
«Σε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ ηα θείκελα απηά;»
«Με πνηνπο ηξόπνπο ππνζηεξίδεηαη ε γιώζζα θάπνησλ από ηα θείκελα (π.ρ.
κε εηθόλεο, θσηνγξαθίεο, κνπζηθή); »
«Πώο αλαδύεηαη ην ‘πξόβιεκα ηνπ θαηαλαισηηζκνύ’ κέζα από θάζε
θείκελν; »
«Πνηα είλαη ε επίδξαζε θάζε θεηκέλνπ ζηνλ αλαγλώζηε/ζηελ
αλαγλώζηξηα;»
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Παληειήο απνπζία ηέηνησλ θξηηηθώλ εξσηεκάησλ δειώλεη ηππηθό γξακκαηηζκό ν
νπνίνο, σζηόζν, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαηξαπεί ζε πνιπηξνπηθό θξηηηθό
γξακκαηηζκό, έηζη ώζηε ηα θείκελα λα κελ είλαη απιέο ζπλαζξνίζεηο δνκηθώλ πιηθώλ
ή κνξθώλ, αιιά θνξείο ζπγθεθξηκέλσλ, θάζε θνξά, ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ
ζεκαζηνινγηθώλ-πξαγκαηνινγηθώλ ζπλππνδειώζεσλ ηνπο (Christie & Martin,
2007). Τα θξηηηθά εξσηήκαηα ρξεηάδνληαη γηα λα δνκήζνπλ ηνπο δηαιόγνπο κεηαμύ
εθπαηδεπηηθνύ-παηδηώλ θαη δηδαζθαιίεο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ.
3. «Αναζηοσαζμόρ πάνυ ζηεν ηπίηε επιμοπθυηική άζκεζε για ηον κπιηικό
γπαμμαηιζμό»
«Άζθεζε 3»
«Η πξνηππνπνίεζε (κνληεινπνίεζε) ελόο θεηκεληθνύ είδνπο είλαη απαξαίηεην ζηάδην
ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ.» Σρνιίαζε ηελ άπνςε απηή, ιακβάλνληαο ππόςε
ην παξαθάησ δηδαθηηθό ζελάξην. Πνηα άιια ζηάδηα θαίλεηαη, ζύκθσλα κε ην ζελάξην
απηό, όηη δνκνύλ, ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία θαη πώο ηελ αμηνινγείο, κε θξηηήξην ηε
ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ;

Όινη/εο αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ όηη ε ρξήζε πξόηππσλ θεηκέλσλ
είλαη ζεκαληηθή «γηαηί βνεζά ηα παηδηά λα αλα-γλσξίδνπλ πώο δνκείηαη έλα θείκελν
θαη ηα θαζνδεγεί λα δνκνύλ απνηειεζκαηηθά θείκελα». Καζόιε ηε δηάξθεηα ελόο
πξώηνπ ζρνιηαζκνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο
απνθιίζεηο ζηηο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίεο, ζην ζύλνιό ηνπο επέλδπζαλ ζε
κεγάιν βαζκό «ζηε κεηαβίβαζε, από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, θαη ζηελ απόθηεζε, από ην
καζεηή/ηε καζήηξηα, γλώζεσλ γηα ηα θείκελα κε θαζνιηθή ηζρύ». Η κεηαμύ ηνπο
ζπδήηεζε άξρηζε κε αλαθνξέο ζηελ ππεξ-δνκή ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο (πεξηγξαθή
αληηθεηκέλνπ) θαη επεθηάζεθε ζηε δνκή ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ππαηλίζζεηαη ην
ζελάξην:
−

−

«Η πεξηγξαθή είλαη έλα θεηκεληθό είδνο πνπ έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ θαλόλεο,
ηηο δηθέο ηνπ ζπκβάζεηο, νη νπνίεο θαη ην μερσξίδνπλ από άιια θεηκεληθά
είδε, όπσο είλαη ε αθήγεζε, νη νδεγίεο, ηα επηρεηξήκαηα.»
«Καηά ηε δηδαζθαιία ελόο θεηκεληθνύ είδνπο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη
γηα ηελ απνδόκεζε ελόο αληηπξνζσπεπηηθνύ θεηκέλνπ, θσδηθνπνηεί ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ, αθήλεη ηα παηδηά λα ην
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−

−

αλαδνκήζνπλ θαη λα ην απην-αμηνινγήζνπλ, κέζσ ελόο θαηαιόγνπ
θξηηεξίσλ, ηα νπνία θαη πξέπεη λα πιεξνί.»
«Γλσξίδνληαο ην ζεκείν αθεηεξίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζεκείν ζην
νπνίν νινθιεξώλεηαη, θάζε εθπαηδεπηηθόο δηέξρεηαη, καδί κε ηα παηδηά ηεο
ηάμεο ηνπ, από όια ηα ζηάδηα ηεο θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, έλα πξνο
έλα.»
«Η θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία θαζηζηά ηα παηδηά ηθαλά λα έρνπλ
πξόζβαζε ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θεηκέλσλ θαη, έηζη, ηα εγγξακκαηίδεη.»

Τα ζρόιηα απηά ζπλάδνπλ κε ην πεξηερόκελν ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ κέρξη εθεί
όπνπ εγείξνληαη νη εθπεθξαζκέλεο απνξίεο θαη εξσηήζεηο ησλ παηδηώλ, νη νπνίεο θαη
ζηελ αξρή κέλνπλ αζρνιίαζηεο, παξά ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηελ θαηξηόηεηά ηνπο.
Απηό ζεκαίλεη όηη νη εξσηήζεηο / απνξίεο ησλ παηδηώλ, πνπ νπζηαζηηθά ζέηνπλ ππό
ακθηζβήηεζε ηελ απζηεξά δνκεκέλε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, δελ
πξνβιεκάηηζαλ ζεκαληηθά ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ
πξώηε θάζε ηεο ζπδήηεζεο. Σεκαίλεη, επίζεο, όηη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο δελ
πξόζεμαλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ εθηίκεζαλ ηελ αμία ησλ αλαδπόκελσλ όζν θαη ελ
δπλάκεη δηαδνρηθώλ δηαιόγσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθό-παηδηά, ε νπνία έγθεηηαη ζην
όηη ηα θεηκεληθά είδε δελ πξνζεγγίδνληαη θαη, ζπλεπώο, δε δηδάζθνληαη σο
ακεηάβιεηεο θεηκεληθέο κνξθέο. Οη θσλέο ησλ παηδηώλ (βι. πξώηε θαη ηξίηε εξώηεζε
ζην «δηδαθηηθό ζελάξην») ζπληζηνύλ παξέκβαζε ζηελ πεξηνξηζηηθή ζηαζεξόηεηα ησλ
ζπκβάζεσλ ελόο θεηκέλνπ θαη, ην θπξηόηεξν, αληίδξαζε θαηά ησλ απνπιαηζησκέλσλ
πξαθηηθώλ θαηαλόεζεο θαη δόκεζήο ηνπο (βι. εξώηεζε 2).
Γεληθόηεξα, ε απόδνζε έκθαζεο ζηηο παξεηζθξύνπζεο θσλέο ησλ παηδηώλ ζα ήηαλ
θαιόο ελδείθηεο κίαο δηεπξπκέλεο αληίιεςεο γηα ηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό,
ζπλαξηήζεη ηεο νπνίαο ηα θεηκεληθά είδε, ηα δνκηθά ζρήκαηα θαη ηα γισζζηθά ηνπο
ζηνηρεία δηαζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κεηαβιεηέο «πεδίν», «ηόλνο» θαη
«ηξόπνο». Σε έλα δηδαθηηθό ζελάξην ζην νπνίν ηείλεη λα θπξηαξρήζεη ν θνξκαιηζκόο
θαη ε γξακκηθόηεηα, νη θσλέο ησλ παηδηώλ κπνξεί λα κεηαηξαπνύλ ζε βνεζεηηθνύο
ηζηνύο ζπλνηθνδόκεζεο λνεκάησλ, θνηλσληθά πιαηζησκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ, έηζη
ώζηε λα πξνζδηνξίδεηαη θαη λα δηαθξίλεηαη ζαθώο ην «ηη», ην «πνηνο» θαη ην «πώο»
ησλ αλά πεξίζηαζε θεηκεληθώλ πξαγκαηώζεσλ. Υπό ην πξίζκα απηό ην αξρηθό
δηδαθηηθό ζελάξην αλαζρεδηάδεηαη, θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν δπλακηθό θαη θηλείηαη
εγγύηεξα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ, όπνπ «νύηε ε δηδαζθαιία
νύηε ηα θείκελα είλαη δπλαηό λα θαλνληθνπνηεζνύλ», όπσο δήισζε, θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ αλαζηνραζκνύ πάλσ ζηελ «άζθεζε 3», κία από ηηο ζπκκεηέρνπζεο
ζηελ επηκνξθνύκελε νκάδα εθπαηδεπηηθόο. Η εθπαηδεπηηθόο απηή απνθάιπςε όηη,
κεηά από δεύηεξεο ζθέςεηο θαη παξαθηλνύκελε από ηελ εξώηεζε: «Γηαηί λα γξάςσ
πώο είλαη ε ηζάληα κνπ, αθνύ ε θίιε κνπ θάζεηαη δίπια κνπ θαη ηε βιέπεη;»,
πξνρώξεζε ζε κία λνεηή δόκεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ην παηδί θαιέζηεθε λα γξάςεη θαη
δηαπίζησζε όηη «ιεηηνπξγηθά απηό έπαζρε», πξνθαλώο ιόγσ ηεο κεραληθήο
αλαπαξαγσγήο «ελόο ήδε δνζκέλνπ πξόηππνπ θεηκέλνπ».
Ελδηαθέξνλ είρε θαη ε αλαζηνραζηηθή δξάζε πάλσ ζηηο ππόινηπεο ηξεηο
«επηκνξθσηηθέο αζθήζεηο γηα ηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό» (βι. Παξάξηεκα), ε νπνία
θαη επηβεβαίσζε: α) ηελ αλεηνηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα αμηνπνηήζνπλ
παξαινγνηερληθά/πνιηηηθνπνηεκέλα θείκελα ή θαη θείκελα πνπ πξνβάιινπλ ηε
γισζζηθή πνηθηιόηεηα -εδώ ηελ θππξηαθή δηάιεθην- (βι. «Άζθεζε 4»), β) ηελ
«εκκνλή» ηνπο ζην δηδαθηηζκό θαη ηελ εζηθνπιαζηηθή αμία ησλ θιαζηθώλ
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παξακπζηώλ, ηε κεξηθή άγλνηά ηνπο γηα ηε ζεκαζία ζύγρξνλσλ «αλαηξεπηηθώλ»
παξακπζηώλ θαη ηελ πεπνίζεζή ηνπο όηη ζηηο κηθξέο ηάμεηο είλαη δύζθνιε κέρξη
αλέθηθηε ε αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ (βι. «Άζθεζε 5») θαη γ) ηελ έληνλε
επηθύιαμε κέρξη θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο δηδαθηηθήο ρξεζηκόηεηαο,
θαη βησζηκόηεηαο, «απαγνξεπκέλσλ» / κε ζρνιηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, γηα
ζθνπνύο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο (βι. «Άζθεζε 6»).
Δπίλογορ
Η παξνύζα αλαθνίλσζε κε ηνλ ηίηιν: «Γξακκαηηζκόο: ‘θξηηηθόο (δελ) είλαη θαη (δε)
θαίλεηαη’ − Ελδείμεηο από αλαζηνραζηηθέο ζπδεηήζεηο κε εθπαηδεπηηθνύο ηεο
Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο» επηδίσμε ηε δηεξεύλεζε ζπγθεθξηκέλσλ πηπρώλ θαη
παξακέηξσλ ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο, κε ηε ρξήζε «αζθήζεσλ», βάζεη ηεο
παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη αληίζηνηρσλ πξνο απηή θξηηεξίσλ. Είρε
δε σο δεηνύκελό ηεο ηελ εμειηθηηθή αλαπιαηζίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ, ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν, θαη ηελ εθ κέξνπο ηνπο
δηακόξθσζε ελαιιαθηηθώλ όζν θαη επέιηθησλ πιαηζίσλ δηδαζθαιίαο, ηα νπνία λα
αλαδεηθλύνπλ ηε ρξεζηηθή δηάζηαζε ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ γξακκαηηζκνύ ζην
δεκνηηθό ζρνιείν (Behrman, 2006).
Η δπλαηόηεηα γηα πνιιαπιή αλάγλσζε ηνπ ηίηινπ ηεο αλαθνίλσζεο νδεγεί ζηε
δόκεζε πνιιαπιώλ λνεκάησλ ηα νπνία θαη δελ πξνθξίλνπλ ζεηηθέο, θαη’ αλάγθελ,
εμειίμεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο. Ελώ, δειαδή, ππάξρνπλ ηέζζεξηο,
ηνπιάρηζηνλ, ηξόπνη αλάγλσζήο ηνπ, κόλν έλαο ηξόπνο πξνθξίλεη απόιπηα ζεηηθή
εμέιημε (««Γξακκαηηζκόο: ‘θξηηηθόο είλαη θαη θαίλεηαη’»). Ο πξνβιεκαηηζκόο γύξσ
από ηελ πξόθιεζε γηα ζνθή δηαρείξηζε ησλ αιιαγώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιόγσ
ζέκα αιιά θαη γηα δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηεο ήδε ηξνρηνδξνκεκέλεο γισζζηθήο,
όπσο θαη ηεο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο, κεηαξξύζκηζεο παξνπζηάδεηαη, ηε δεδνκέλε
ζηηγκή, ηδηαίηεξα απμεκέλνο.
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Γξακκαηηζκόο: «θξηηηθόο (δελ) είλαη θαη (δε) θαίλεηαη...
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