Η ΚΔΙΜΔΝΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ:
ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ

Η ΚΔΙΜΔΝΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ
ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ:
ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ
Δηξήλε Υαηδεινπθά-Μαπξή

Άλλα Ινξδαλίδνπ

ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Abstract
Σhe present paper deals with the teaching of genre based grammar in the
primary school, specifically, and focuses on critical language awareness, in general.
Hence, it deals with one of the most important prerequisites of critical literacy.
Firstly, it briefly refers on a piece of work, relative to a research programme that
was carried out in Grade 3, in Cyprus, and includes a corpus of suggestions about
genre based grammar teaching. Secondly, it raises some questions about the
potentialities of the new school grammar book for grades 5th and 6th and its future
role in bridging the gap between the traditional and the modern way of grammar
teaching. Actually, the main question is whether the particular edition will finally
manage to contribute to the establishment of a dynamic way of grammar teaching
and add a power dimension to literacy pedagogy.
1. Δηζαγσγή
Η θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζπληζηά
ζήκεξα έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν (Knapp & Watkins, 1994,
2005). ρεηηθή έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ ζηελ Κχπξν,
αθνξνχζε ηε δπλακηθή πξνζέγγηζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηεο γξακκαηηθήο
ηνπο (Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008). Μέζα απφ έλα ζχλνιν πεηξακαηηθψλ
δηδαζθαιηψλ εμεηάζηεθε πψο νη δηάθνξνη κνξθνζπληαθηηθνί ηχπνη δηαζπλδένληαη
κε ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζεκαζηνινγηθέο-πξαγκαηνινγηθέο
ζπλππνδειψζεηο ηνπο (Christie & Martin, 2007). ε φ,ηη αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα, παξνπζηάδνληαη θαηαξρήλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ελδεηθηηθέο δξάζεηο απφ κία πεηξακαηηθή δηδαζθαιία.
ηε ζπλέρεηα, ην φιν πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζπζρεηίδεηαη κε
δηαπηζηψζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, αλαθνξηθά κε ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην
«Γξακκαηηθή Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ» (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ / Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2008)1. Η ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη ζηηο
δηαγξαθφκελεο δπλαηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξηδίνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα
αληηθαηαζηήζεη ηε βαζηδφκελε ζην έξγν ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε ζρνιηθή
γξακκαηηθή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, σο πξνο ηε γεθχξσζε ηνπ ρξφληνπ
ράζκαηνο κεηαμχ ηεο ηζρπξά ξηδσκέλεο παξάδνζεο ηεο ζρνιηθήο γξακκαηηθήο θαη
Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν: http://pi-schools.sch.gr/dimotiko. Απφ ην ζεκείν απηφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην
«Γξακκαηηθή Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ» ζα αλαθέξεηαη θαη σο «Νέα ρνιηθή Γξακκαηηθή».
1

© Διρήνη Υαηζηλοσκά-Μασρή & Άννα Ιορδανίδοσ
Πρακηικά 30ής σνάνηηζης Δργαζίας (Σομέας Γλωζζολογίας-Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης)
Θεζζαλονίκη, 2-3 Μαϊοσ 2009

- 1 -

Η ΚΔΙΜΔΝΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ:
ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ

ηεο λέαο (θεηκελνθεληξηθήο) δηάζηαζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. Σν θχξην,
ππφ δηεξεχλεζε, εξψηεκα αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε Νέα ρνιηθή Γξακκαηηθή
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο θαη,
επνκέλσο, ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ.
2. χγρξνλεο θεηκελνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο
χγρξνλεο θεηκελνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο αληηκεησπίδνπλ ηα θεηκεληθά είδε
θαη ηηο άπεηξεο πξαγκαηψζεηο ηνπο σο έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο
θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ αληρλεχνληαη θαη αλαιχνληαη νη
αλάινγεο, πξνο ηηο εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αλάγθεο, γισζζηθέο επηινγέο
(Luke, O’Brien & Comber, 2001). Αληίζηνηρα, ε γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζπληζηά
έλα δπλακηθφ πιαίζην δξάζεο «κε ηα θείκελα θαη έλαληη ησλ θεηκέλσλ» (Emmitt &
Wilson, 2005), ην νπνίν: α) θηλείηαη παξάιιεια ζην καθξν-πξαγκαηνινγηθφ θαη ην
κηθξν-αλαιπηηθφ επίπεδν, β) ζπζρεηίδεη ηα καθξνδνκηθά κε ηα κηθξνδνκηθά
ζηνηρεία θαη γ) εζηηάδεη ζηελ πεξηθεηκελνπνηεκέλε επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ (Celce-Murcia & Olshtain, 2000).
Η ζηαηηθή κειέηε ελφο απνπιαηζησκέλνπ γξακκαηηθνχ ζηνηρείνπ θαηαξγείηαη
θαη επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελφο ζπλφινπ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ,
απαξαίηεησλ γηα ηε δφκεζε2 ελφο θεηκεληθνχ είδνπο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ
λνεκάησλ ηνπ. Κακία γισζζηθή επηινγή δελ είλαη νπδέηεξε ή αδηάθνξε, αθνχ έρεη
σο ζπλέπεηα ηελ θαηαζθεπή δηαθνξνπνηεκέλσλ, θαηά πεξίζηαζε, λνεκάησλ
(Halliday, 2000). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάζε γισζζηθή επηινγή ζπληζηά θαη
θξηηήξην απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δνκείηαη.
3. Πξνηάζεηο θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο
Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «H γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν − Η
πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ: Πξφηαζε πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηεο θεηκελνθεληξηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ» ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν πνπ λα πιεξνί ηηο
παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. ηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθνχ
γξακκαηηζκνχ κε ηελ νξγάλσζε αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ, εζηίαζε ζηε δηάδξαζε
θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ κεηερφλησλ ζηε δηδαζθαιία-κάζεζε θαη επηδίσμε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ «θσλψλ» ηνπο, κέζα απφ ην ζπλεξγαζηαθφ, θπξίσο, δηάινγν. Κάζε
θεηκεληθή πξαγκάησζε είρε σο πξνυπφζεζε ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ εθάζηνηε
επηθνηλσληαθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, ήηαλ δε
ζπλερψο εμειηζζφκελε θαη δηαπξαγκαηεχζηκε, ηφζν σο δηαδηθαζία φζν θαη σο
πξντφλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο απνξξένπζεο απφ ηελ πεηξακαηηθή απηή εθαξκνγή
πξνηάζεηο θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο είλαη:
−
−

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ αλάιπζεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο
ε πνιιαπιή θξηηηθή αλάγλσζή ηνπ (απφ δηάθνξεο νπηηθέο)

Ο φξνο «δφκεζε», αλαθνξηθά κε ηα θεηκεληθά είδε (θαη ζρεηηθψλ κε ηνλ φξν απηφ εθθξάζεσλ)
ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ή/θαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ φξν «πξαγκάησζε», ππφ ηελ έλλνηα φηη κία ηέηνηα
δηαδηθαζία νδεγεί νπζηαζηηθά ζε πνηθίιεο πξαγκαηψζεηο θεηκεληθψλ εηδψλ.
2
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−
−
−
−
−
−
−

ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, φζνλ αθνξά ηα
λνήκαηά ηνπ
ε αληηπαξαβνιή κίαο ήδε δηακνξθσκέλεο, απφ ην θείκελν, πξαγκαηηθφηεηαο κε
άιιεο
ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηηο ππφ ρξήζε ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο ηνπ (φπσο θαη
γηα ηπρφλ άιια ζεκεησηηθά κέζα επηθνηλσλίαο)
ε αληηθαηάζηαζε ησλ δνκψλ ηνπ κε άιιεο θαη ε ζχγθξηζε ησλ θεηκεληθψλ
πξαγκαηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ
ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζε άιιν
ε θξηηηθή απνηίκεζε θαη ε δηακφξθσζε πξνζσπηθήο ζέζεο έλαληί ηνπ
ε δφκεζε «λέσλ» θεηκεληθψλ εηδψλ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηε
επηθνηλσλίαο (κε αλάινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα δνκήο θαη
δφκεζήο ηνπο).

4. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο
Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα λα θαηαδείμνπλ πξαθηηθέο θξηηηθήο
γισζζηθήο επίγλσζεο, κέζα απφ ηε δηαζχλδεζε πεξηθεηκέλνπ, θεηκέλνπ θαη
γξακκαηηθήο, αθνξνχλ ηηο αθεγήζεηο κχζσλ, παξ’ φιν πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα
θεηκεληθά είδε δελ είλαη έληνλα πεξηθεηκελνπνηεκέλα ή θαη πεξηθεηκελνπνηεηηθά,
θαη έρνπλ σο αθνινχζσο:
Αξρηθά πξν-αλαιχζεθε, απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο, ε
«ηαπηφηεηα κχζσλ» κε δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, φπσο: «Γηαηί λα αζρνιεζνχκε
κε κχζνπο;», «Πνηνλ ή πνηνπο κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ νη κχζνη; Γηα πνηνλ ή
πνηνπο ιφγνπο;», «Πνηα είλαη, ζπλήζσο, ηα θπξίαξρα κελχκαηα ηνπο;»,
«Τπάξρνπλ επαλαιακβαλφκελνη ξφινη (ζηεξεφηππα) ζηνπο κχζνπο; Γηαηί;»,
«Πνηνη είλαη, ζπλήζσο, ζε ζέζε ηζρχνο ζε απηνχο;» θ.ά. ηε δηάξθεηα ηεο πξναλάιπζεο απηήο δηαηππψζεθαλ ζρεηηθέο ππνζέζεηο.
− Αθνινχζεζε απνδφκεζε γλσζηψλ κχζσλ, φπσο «Ο ςεχηεο βνζθφο», «Η ρειψλα
θαη ν ιαγφο» θ.ά. Οη κχζνη αλαγλψζηεθαλ θαη θξίζεθαλ σο δπλεηηθέο
ζπκβνιηθέο ζεάζεηο ηνπ θφζκνπ. Σν πεξηερφκελν, ηα ζπκθξαδφκελα, ε
ιεμηθνγξακκαηηθή, ε κνξθή ηνπο πξνζεγγίζηεθαλ θξηηηθά θαη ειέγρζεθαλ νη
ππνζέζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. Σα παηδηά πεξηέγξαςαλ θαη ζρνιίαζαλ «θαινχο θαη
θαθνχο» ραξαθηήξεο κχζσλ: ηηο πξάμεηο, ηνλ ηξφπν δσήο θαη νκηιίαο ηνπο, ηελ
εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηα εζνγξαθηθά-εζνπιαζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο.
Γηαπίζησζαλ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη πξσηαγσληζηέο είλαη δψα θαη
εμέθξαζαλ ζρεηηθέο απφςεηο. Κάπνηνη/εο καζεηέο/καζήηξηεο, γηα παξάδεηγκα,
ππνζηήξημαλ φηη «έηζη νη κχζνη δηαβάδνληαη κε πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε θαη
γίλνληαη πην εχθνια θαηαλνεηνί, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηνλ δηαβάζνπλ
παηδηά». Η ζέζε απηή ζπληζηνχζε έλδεημε θαηαλφεζεο ηεο πξνζεηηθφηεηαο θαη,
ελ κέξεη, ηεο «εμνπζίαο» ηνπ ιφγνπ ησλ κχζσλ. εκαληηθφ, επίζεο, κέξνο ηεο
απνδφκεζεο ησλ ππφ δηδαζθαιία θεηκεληθψλ εηδψλ αθνξνχζε ηα δηάθνξα
επίπεδα γξακκαηηθήο θαη δηελεξγήζεθε κέζσ παξαηεξήζεσλ θαη θξίζεσλ, γχξσ
−
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απφ ηα εμήο δνκηθά ζηνηρεία3: «Πψο αξρίδoπλ νη κχζνη;», «Ση πεξηιακβάλνπλ
ακέζσο κεηά ηελ αξρή ηνπο;», «Πνην είλαη ην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ “θνκκάηη”
ηνπο;», «Γηαηί ζηηο αθεγήζεηο κχζσλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπλήζσο, πνιιά ξήκαηα
ζηνλ αφξηζην;», «Ση ρξεηάδνληαη νη δηάινγνη ζε ηέηνηεο αθεγήζεηο;», «Ση ζα
ζπλέβαηλε, αλ δελ ππήξραλ δηάινγνη;», «Τπάξρνπλ πάληα πξνζσπνπνηήζεηο
ζηνπο κχζνπο;» θ.ν.θ. Η θξηηηθή πεξη-θεηκεληθή θαη γξακκαηηθή αλάιπζε ησλ
κχζσλ πεξηιάκβαλε θαη ηελ εμαγσγή αλάινγσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ο ιεηηνπξγηθφο
ξφινο ησλ αφξηζησλ θαη ησλ νξηζηηθψλ άξζξσλ, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη θαηά ηελ
εμέιημε ησλ αθεγήζεσλ αληίζηνηρα, θαη ε δηαδνρηθή ζρέζε ηνπο θαηά ηελ
παξάζεζε λέαο θαη γλσζηήο πιεξνθνξίαο, θαηαγξάθεθαλ σο «ζεκεία» ελφο
απινχ ππεξδνκηθνχ ράξηε. ηνλ ίδην ράξηε ζεκεηψζεθε ν ιεηηνπξγηθφο ξφινο
ησλ πεξηγξαθηθψλ επηζέησλ θαη νπζηαζηηθψλ, ηεο ρξήζεο ανξίζηνπ, ηεο
ηξηηνπξφζσπεο ξεκαηηθήο ζχληαμεο, φζνλ αθνξά ηε δηαηχπσζε ηνπ επηκχζηνπ
θ.ν.θ. Μειεηήζεθαλ, έηζη, νη επηθξαηέζηεξεο γισζζηθέο επηινγέο, ζε ζρέζε κε ην
πιαίζην δφκεζεο ησλ κχζσλ πνπ απνδνκήζεθαλ. ρνιηάζηεθε ηδηαίηεξα ην
επηκχζην, σο «θεηκεληθφ είδνο εληφο θεηκεληθνχ είδνπο», θαη ε «δχλακε επηβνιήο»
ηνπ, ιφγσ: α) ηεο ζεηξάο δηαηχπσζήο ηνπ («ζην ηέινο πάληα ηνπ κχζνπ»), β) ηνπ
ηξφπνπ δηαηχπσζήο ηνπ (κέζσ «κίαο γιψζζαο» -ηεο απξφζσπεο, ηεο
ηξηηνπξφζσπεο ή θαη ηεο πξσηνπξφζσπεο ξεκαηηθήο ζχληαμεο- πνπ νδεγεί ζηε
γελίθεπζε θαη «δηδάζθεη φινπο καο») θαη γ) ησλ λνεκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη
κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο απηήο (νη νπνίνη θαη δειψλνπλ «πνην είλαη ην θαιφ θαη
πνην είλαη ην θαθφ»).
− ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ελεπιάθεζαλ ζε δξάζεηο αλα-δφκεζεο, κε ζηφρν «λα
αθνπζηεί ε δηθή ηνπο θσλή», κέζσ λέσλ θεηκεληθψλ πξαγκαηψζεσλ. Σν πιαίζην
επηθνηλσλίαο, ν ηξφπνο δνκήο θαη νξγάλσζεο, ε δνκηθή ζχζηαζε θαη, θαη’
επέθηαζε, ηα δνκηθά πιηθά θαη ηα λνήκαηα ησλ κχζσλ πνπ απνδνκήζεθαλ
απνηέιεζαλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ην ζρεηηθφ κε
απηέο πιαηζησκέλν ιφγν. Κάζε δξάζε αθνξνχζε έλα «άιιν», ζηελ νπζία,
θεηκεληθφ είδνο, έλα δηαθνξεηηθφ πεξηθείκελν θαη έλα ζχλνιν δηαθνξνπνηεκέλσλ
γισζζηθψλ επηινγψλ. Η δαζθαινκαζεηηθή − δηακαζεηηθή επηθνηλσλία, θαηά ηελ
πξαγκάησζε θαη ηνλ θξηηηθφ αιιειεπηδξαζηηθφ έιεγρν ησλ θεηκέλσλ, ήηαλ
εκθαλήο σο έλα ζπλερέο πνπ ζηφρν είρε ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη εμέιημε θαζελφο
απφ απηά, κέρξη λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφ, κε θξηηήξηα πεξηθεηκεληθά,
θεηκεληθά θαη γξακκαηηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, ζηε δηάξθεηα
ηεο δφκεζεο πιαηζησκέλνπ ιφγνπ «κε ηε θσλή ησλ παηδηψλ», νξηζκέλεο απφ ηηο
πάγηεο ζπκβάζεηο ησλ αθεγήζεσλ κχζνπ αλαηξάπεθαλ θαη, παξάιιεια, θάπνηνη
γξακκαηηθνί θαλφλεο παξαβηάζηεθαλ, ελψ πξνέθπςαλ ελαιιαθηηθέο γισζζηθέο
ιχζεηο. Μεξηθέο απφ ηηο επαθφινπζεο ηεο απνδφκεζεο δξάζεηο ήηαλ νη
αθφινπζεο:
−

Η αξρή γλσζηψλ κχζσλ αλαδνκήζεθε έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ην
ζχγρξνλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ. Ωο εθ
ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεχγε πεξηγξαθηθψλ επηζέησλ θαη νπζηαζηηθψλ γηα

Ωο δνκηθά ζηνηρεία εθιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δνκηθή ζχζηαζε θαη ηελ νξγάλσζε
ελφο θεηκέλνπ.
3
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−

−

−

ηελ πεξηγξαθή «θαηάιιεισλ, γηα ηελ πεξίζηαζε, ραξαθηήξσλ θαη ζθεληθψλ»,
θαη, θαη’ επέθηαζε, γηα ηε δηακφξθσζε κίαο άιιεο, πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθήο,
αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. Η εηθφλα ηνπ ςεχηε βνζθνχ, γηα παξάδεηγκα,
αλαζθεπάζηεθε δξακαηηθά, κε ηε ρξήζε αλάινγα δηαθνξνπνηεκέλεο γιψζζαο,
φπσο θαη ην ζθεληθφ φπνπ ιακβάλεη ρψξα ν αγψλαο δξφκνπ ιαγνχ θαη
ρειψλαο. Η δξάζε απηή απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε δφκεζε / πξαγκάησζε
θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο «κνληέξλνη κχζνη», κε
αλάινγν ζθνπφ θαη απνδέθηε επηθνηλσλίαο, θαηάιιειεο γισζζηθέο επηινγέο
θαη αληίζηνηρα λνήκαηα.
Η δφκεζε επηκπζίσλ θαηέιεμε, νξηζκέλεο θνξέο, ζε κε ζπκκφξθσζε κε ηε
ζπλήζε ή «πξφηππε» πξαγκάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο, κε
απνηέιεζκα ηα πξνθχπηνληα θείκελα λα ιεηηνπξγήζνπλ, θαη πάιη, σο ελδείθηεο
λνεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα,
δνκήζεθαλ επηκχζηα ηέηνηα «πνπ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη αμία
γηα ηε καζεηηθή (θεηκεληθή) θνηλφηεηα ηεο ηάμεο». Δπηκχζηα φπσο: «Η βία
κφλν βία κπνξεί λα θέξεη», «Οηηδήπνηε παξάλνκν ζέιεη ην ρξφλν ηνπ γηα λα
ηηκσξεζεί» θ.ά. αληηθαηέζηεζαλ ηα θαηά κίκεζε επηκχζηα, ηα νπνία θξίζεθαλ
απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αζχκβαηα πξνο ηηο νξαηέο, ηνπιάρηζηνλ,
αλάγθεο ηνπο. Ο ηξφπνο γισζζηθήο πξαγκάησζεο θαη, εληέιεη, γισζζηθήο
δηαηχπσζεο ησλ επηκπζίσλ ζπληζηά έλα αμηνζεκείσην πεδίν θεηκεληθήο
αλάιπζεο, θαη έξεπλαο, κε ηελ ηξηηνπξφζσπε ξεκαηηθή ζχληαμε λα επηθξαηεί,
πξνθαλψο γηαηί ν επηθνηλσληαθφο ζηφρνο ήηαλ «λα πεξάζνπλ ηα κελχκαηα ζε
φινπο». Η ρξήζε ηεο πξσηνπξφζσπεο ή ηεο δεπηεξνπξφζσπεο ξεκαηηθήο
ζχληαμεο ζεσξήζεθε, πηζαλφλ, απνθιεηζηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ απνδεθηψλ
πξνο ηνπο νπνίνπο ην θεηκεληθφ είδνο πξννξηδφηαλ λα απεπζπλζεί θαη ηνπο
νπνίνπο πξννξηδφηαλ λα επεξεάζεη.
Σν θιαζηθφ, κε ηελ έλλνηα «ηνπ ζηαηηθνχ θαη ηνπ αδηαπξαγκάηεπηνπ»,
νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ κχζνπ αλαηξάπεθε ζε δχν θαηαγεγγξακκέλεο
πεξηπηψζεηο, κε ην επηκχζην λα πξνηάζζεηαη αληί λα ηνπνζείηαη ζην ηέινο ζηνπ
κχζνπ. ηε κία πεξίπησζε ακθηζβεηήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ππεξδνκήο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, κέζσ ηνπ αθφινπζνπ πξνβιεκαηηζκνχ: «Μα
αλ κείλεη ηειεπηαίν ην επηκχζην, πψο κπνξεί λα είλαη θαη ην πην ζπνπδαίν
θνκκάηη ηνπ κχζνπ;». ηελ άιιε πεξίπησζε, θαη απφ κία ζπλερψο
ππνβνεζνχκελε θξηηηθή αμηνιφγεζε, πξνέθπςε ην επηρείξεκα φηη «έηζη ν
αλαγλψζηεο πξνβιέπεη ακέζσο ην ηη αθνινπζεί θαη κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ν
κχζνο ηνλ ελδηαθέξεη ή φρη». Η δηαπξαγκάηεπζε κίαο απζηεξά
επαλαιακβαλφκελεο «θφξκαο ιφγνπ» νδήγεζε ζε κία αζηαζή, αληί παγησκέλε,
νξγαλσηηθή αθεγεκαηηθή δνκή. Η αζηάζεηα απηή, απνιχησο ζρεηηθή κε ην ππφ
δφκεζε θείκελν θαη ηε γιψζζα πξαγκάησζήο ηνπ, παξαπέκπεη ζε έλα
ζπλδεισηηθφ επίπεδν, φπνπ νη εηδνινγηθέο ζπκβάζεηο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη
φρη κφλν αλάινγα κε ηελ άκεζε θνηλσληθή πεξίζηαζε αιιά θαη ηα
θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα, σο απνηέιεζκα, βέβαηα, ησλ
δηαδξαζηηθψλ φζν θαη αλαζηνραζηηθψλ ζπλνκηιηψλ εθπαηδεπηηθνχ-παηδηψλ θαη
παηδηψλ-παηδηψλ.
Η θαηά παξάδνζε ζπληήξεζε ηεο γισζζηθήο λφξκαο έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κία
ειεχζεξε επηινγή αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθνχο γισζζηθνχο ηχπνπο, ζρεηηθνχο
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κε: α) ην χθνο, θαη ηε ζεκαζία ηνπ ππφ δφκεζε ιφγνπ, β) ηελ αηνκηθή ή θαη
ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ηεο θεηκεληθήο θνηλφηεηαο (ηηο ζπλήζεηεο
θαη ηηο «πξνηηκήζεηο ηνπο) θαη γ) ην ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ θαη εμσγισζζηθφ
πεξηβάιινλ δφκεζεο ιφγνπ (Θενθαλνπνχινπ-Κνληνχ, 1999). Μχζνη ησλ
νπνίσλ ε πιηθή πξαγκάησζε παξνπζίαδε ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηνλ επίζεκν
«θιεηζηφ» γισζζηθφ θψδηθα αληηκεησπίζηεθαλ ρσξίο πξνθαηάιεςε, κε ηελ
επηβαιιφκελε ειαζηηθφηεηα αιιά θαη ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ,
φζνλ αθνξά ηε κεραληθή πξνζέγγηζε ησλ θαλνληθνηήησλ ηεο γιψζζαο. ηελ
πξψηε ζρεηηθή αλαθνξά δειψλεηαη πψο έγηλε ζεβαζηή κία απφ ηηο θσλέο ηεο
θεηκεληθήο θνηλφηεηαο σο πξνο ην θείκελν ην νπνίν δφκεζε. Πξφθεηηαη γηα
θείκελν κε νηθνινγηθφ κήλπκα-λφεκα, ην νπνίν παξνπζίαδε έλα επεηζφδην κε
πξσηαγσληζηέο «ηα ζηατηί πιάζκαηα ηνπ ζηατηί πιαλήηε [...] πνπ έκελαλ ζην
ζπίηη, δίπια απφ ηε ζηατηή4 ιίκλε». Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα πεξίπησζε
πιηθήο πξαγκάησζεο κχζνπ, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν άθιηηνο ηχπνο «ζηαρηί»,
θαηά ηα άθιηηα «κπιε», «ξνδ», «κνβ» θηι., γηα ην νμχηνλν ηξηγελέο
ηξηθαηάιεθην επίζεην «ν ζηαρηήο» [ζρήκα θιίζεο: -ήο, ν ζηαρηήο (γεληθή
εληθνχ: ηνπ ζηαρηηνχ), ε ζηαρηηά, ην ζηαρηί]. Οη ελαιιαθηηθνί απηνί θιηηηθνί
ηχπνη πξνηηκήζεθαλ αληί ησλ «επίζεκα νξζψλ» θιηηηθψλ ηχπσλ («ηα ζηαρηηά
πιάζκαηα ηνπ ζηαρηηνχ πιαλήηε [...] πνπ έκελαλ ζην ζπίηη, δίπια απφ ηε
ζηαρηηά ιίκλε»), εθφζνλ αληηπξνζψπεπαλ ηε «γιψζζα πνπ κηιηέηαη ζην ζπίηη».
ηε δεχηεξε αλαθνξά θαίλεηαη πψο αληηγξακκαηηθέο δνκέο, πνπ νθείινληαη ζε
παξσρεκέλνπο ηξφπνπο γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο, είλαη δπλαηφ λα θαηαζηνχλ
γξακκαηηθά νξζέο, κέζα απφ ηηο ζπλνκηιίεο εθπαηδεπηηθνχ-παηδηψλ, νη νπνίεο
θαη ζηεξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο λνεκάησλ. Γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, θαηαγξάθεηαη απηνχζηα ε παξαθάησ
ζπλνκηιία εθπαηδεπηηθνχ (Δ.) θαη καζεηή (Μ.):
E.: Γηα λα δνχκε ην επηκχζην...
Μ.: Ναη. Σν γξάθσ εδψ: ««Γε βάδσ ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ πάλσ απφ ην γεληθφ
θαιφ». Θέισ λα πσ αθφκα φηη «δελ θιείλσ ηα κάηηα κπξνζηά ζηελ αδηθία» αιιά...
Δ.: Δίλαη έλα επηκχζην πνπ ελδηαθέξεη πνιινχο, λνκίδσ. Ση ιεο θη εζχ; Μπνξνχκε λα ην
δηαηππψζνπκε έηζη ψζηε λα πξνθαιέζνπκε ην ελδηαθέξνλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπ
θφζκνπ; Να κελ αθνξά, δειαδή, κφλν εζέλα;
M.: Να κελ αθνξά κφλν εκέλα... Να αθνξά φινπο; Nα ην κεηαηξέςσ, δειαδή, ζηνλ
πιεζπληηθφ; «Γε βάδνπκε ην πξoζσπηθφ ζπκθέξνλ πάλσ απφ ην γεληθφ θαιφ θαη δελ
θιείλνπκε ηα κάηηα κπξνζηά ζηελ αδηθία..»;
Δ.: Θα κπνξνχζε λα γίλεη θαη έηζη. Θα ήηαλ, φκσο, αθφκα πην απνηειεζκαηηθφ, αλ
κηινχζακε ζην ηξίην πξφζσπν. Όρη «εγψ», «εκείο»... Αο δνθηκάζνπκε λα αιιάμνπκε ηε
ζχληαμε, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, δειαδή, παζεηηθή ζχληαμε. Αο αξρίζνπκε έηζη: «Σν
πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ...»...
Μ.: A… Καηάιαβα, λνκίδσ. «Σν πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ δε ...». Πψο λα ζπλερίζσ; «Σν
πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ δε βάδεηαη πάλσ απφ ην γεληθφ θαιφ θαη ηα κάηηα δελ θιείλνληαη
κπξνζηά ζηελ αδηθία...»;
Έηζη απνδφζεθε γξαπηψο ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο επηζέηνπ-νπζηαζηηθνχ θαη φρη σο «(ηε) ζηαρηί
ιίκλε», πξνθαλψο γηαηί ε θαηάιεμε –ε ζπλπθαίλεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο
παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ γηα ηα ζειπθά επίζεηα (θαη νπζηαζηηθά) πνπ ηειεηψλνπλ ζε /i/.
4
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Οη παξαπάλσ δηαινγηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλερίζηεθαλ κε κεξηθνχο αθφκα
κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο γιψζζαο ηνπ επηκπζίνπ θαη αλάινγεο αλαθαηαζθεπέο
ηνπ λνήκαηνο ηνπ, κέρξη ηελ ηειηθή δηαηχπσζή ηνπ, σο εμήο: «Σν πξνζσπηθφ
ζπκθέξνλ δελ κπαίλεη (ή δελ ηνπνζεηείηαη) πάλσ απφ ην γεληθφ θαιφ θαη ηα
κάηηα δελ θιείλνπλ κπξνζηά ζηελ αδηθία». Δίλαη πξνθαλέο φηη, επεηδή ην
ελεξγεηηθφ ξήκα «βάδσ» δελ κπνξεί λα έρεη σο παζεηηθφ ελεζηψηα ην
«βάδνκαη», ε κεηαηξνπή ηεο ελεξγεηηθήο ζχληαμεο ζε παζεηηθή έγηλε κε ηε
ρξήζε ελφο ελεξγεηηθνχ κνξθνινγηθά ξεκαηηθνχ ηχπνπ, κε παζεηηθή ζεκαζία
(«κπαίλεη»). Δπίζεο, πξνηάζεθε ε ρξήζε ελφο άιινπ ηξηηνπξφζσπνπ παζεηηθνχ
ξήκαηνο, θαηάιιεινπ ζεκαζηνινγηθά («ηνπνζεηείηαη»). Όζνλ αθνξά ηε
ξεκαηηθή έθθξαζε «δελ θιείλσ ηα κάηηα κπξνζηά ζηελ αδηθία», ιφγσ ηεο
πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηεο παζεηηθήο θσλήο («ηα κάηηα δελ θιείλνληαη...»),
δηαηεξήζεθε ε ελεξγεηηθή θσλή ηνπ ξήκαηνο «θιείλσ» κε παζεηηθή, θαη πάιη,
ζεκαζία («ηα κάηηα δελ θιείλνπλ...). Με ηηο παξαπάλσ επηινγέο επηιχζεθαλ
κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία εγείξνληαη απφ ηελ ηππνπνηεκέλε φζν θαη
πεξηνξηζηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε νπνία, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
επηβάιιεη απιψο ηελ παζεηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηηθψλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ, θαη
απφ άπνςε κνξθήο, αγλνψληαο, γηα παξάδεηγκα, φηη έλα ελεξγεηηθφ
κνξθνινγηθά ξήκα κπνξεί λα έρεη θαη ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δηάζεζε. Οη
πεξηπηψζεηο φκσο απηέο, φπσο θαη άιιεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρνιηαζηνχλ,
δηαθεχγνπλ ηεο φπνηαο κεραληζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γξακκαηηθήο
δηδαζθαιίαο, ε νπνία θαη νδεγεί ζηελ εθαξκνγή άθακπησλ θαλφλσλ θιίζεο,
ζχληαμεο θαη έθθξαζεο (Κσζηνχιε, 2000. Φηιηππάθε, 2000).
−

Οη δξάζεηο αλα-δφκεζεο νινθιεξψζεθαλ κε ηε κνξθή κίαο πιήξνπο
ζπλεξγαζηαθήο θξηηηθήο έξεπλαο θαη φρη κίαο απιήο γξακκηθήο δηαδηθαζίαο.
Έηζη, νη κεηέρνληεο-ζπλνκηιεηέο κπφξεζαλ, αθελφο, λα αληηζηαζνχλ ζε
παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δφκεζεο ιφγνπ θαη, αθεηέξνπ, λα θαηαιήμνπλ, κέζσ
δηαπξαγκάηεπζεο, ζε πξαγκαηψζεηο θεηκεληθψλ εηδψλ φπνπ νη πξνζσπηθέο θσλέο
ηνπο εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη αλαγλσξίζηκεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά
παξαηεξήζεθε, κεξηθά απφ ηα θεηκεληθά απηά είδε (π.ρ. «κχζνη κε βάζε έλα
ζχγρξνλν θνηλσληθφ πξφβιεκα», «κχζνη κε βάζε ην επηκχζην», «κχζνη εθ ηνπ
κεδελφο» θ.ά.) δηακφξθσζαλ λέεο πξαγκαηηθφηεηεο θαη λνήκαηα, κέζσ κίαο
αλάινγα δηαθνξνπνηεκέλεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Σν παξαθάησ θεηκεληθφ είδνο,
κε ηίηιν «Κνπθνπβάγηα θαη αιεπνχ», ην νπνίν θαη πξαγκαηψζεθε ζην πιαίζην
ησλ πεξηγξαθφκελσλ δξάζεσλ, δειψλεη ηηο «ζέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ» ζε φια ηα
επίπεδα γξακκαηηθήο, δειαδή ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο / ηνπ
θεηκέλνπ, νη νπνίεο θαη πξνβάιινπλ ζαθψο ηελ πνιπηππία, ηελ πνιπκνξθία θαη
ηελ πνηθηιφηεηα ηεο γιψζζαο:
«Ήηαλ κία πνλεξή θαη άπιεζηε θνπθνπβάγηα θαη κία ζνθή αιεπνχ. Η αιεπνχ
λνηαδφηαλ γηα ην θαιφ φισλ, ελψ ε θνπθνπβάγηα κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Μηα κέξα ε
αιεπνχ πήγε θαη βξήθε ηελ θνπθνπβάγηα θαη ηεο είπε:
− ηακάηα λα είζαη ηφζν άπιεζηε. Σα ζέιεηο φια δηθά ζνπ! πίηηα, νηθφπεδα,
δηακεξίζκαηα. Γελ άθεζεο ηίπνηε γηα ηνπο άιινπο. Μέρξη πνχ ζα πάεη απηφ;
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− Άζε καο, θπξα-αιεπνχ, ζηελ εζπρία καο! Ση δφξη ηξαβάο εζχ; Όινη ζήκεξα ην

ίδην θάλνπλ. Θέινπλ λα απνθηήζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα.
Ο θαηξφο πεξλνχζε έηζη, ψζπνπ ε πνλεξή θνπθνπβάγηα έραζε πνιιά πνιιά ιεθηά
ζην ρξεκαηηζηήξην. Ήηαλ πξαγκαηηθά απαξεγφξεηε. Πήγε θαη βξήθε ηε ζνθή αιεπνχ
θαη άξρηζε λα θιαίεη:
− Καθφ πνπ κε βξήθε! Πάλε φια φζα είρα θαη δελ είρα. Ση λα θάλσ ηψξα;
− Ση λα θάλεηο; Να δνπιέςεηο, λα δήζεηο ηελ νηθνγέλεηά ζνπ. ηακάηα λα θπλεγάο
ην εχθνιν θέξδνο!
Η θνπθνπβάγηα δελ είρε άιιε επηινγή. Ο θφνο θέξλεη θφιαζηλ, ιαιεί ηδηαη ε
παξνηκία5. Άξρηζε ηε δνπιεηά θαη εθξάηαλ6 ηνλ εαπηφ ηεο καθξηά απφ ηελ απιεζηία
γηα φιν ην ππφινηπν ηεο δσήο ηεο.»

5. Κξηηηθφο γξακκαηηζκφο θαη Νέα ρνιηθή Γξακκαηηθή
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κέρξη ζηηγκήο ζπδήηεζε, ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε γξακκαηηθή θαη ηε δηδαζθαιία ηεο. Η παηδαγσγηθή ηνπ
γξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη φρη κφλν γξακκαηηζκηθέο αιιά θαη γξακκαηηθέο
δεμηφηεηεο / ζηξαηεγηθέο, κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο
γηα ηε δφκεζε πιαηζησκέλνπ ιφγνπ θαη ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Lin, 2006).
Τπφ ηηο εμειίμεηο απηέο, ε Νέα ρνιηθή Γξακκαηηθή επηθνξηίδεηαη κε ηελ επζχλε
ηεο δεκηνπξγίαο κίαο γισζζνδηδαθηηθήο θνπιηνχξαο πνπ λα κπνξεί λα εθηηκήζεη
θαη λα ζηεξίμεη αξθνχλησο ηελ δπλακηθή θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο
γξακκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Η δηάζηαζε απηή αλαδεηθλχεηαη εληφο πεξίζηαζεο
επηθνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ. Πεξαηηέξσ,
πξαγκαηψλεηαη κε: α) ηα δηαθνξνπνηεηηθά θαη ηα δηαθνξνπνηεκέλα, κεηαμχ ηνπο,
θεηκεληθά είδε πνπ εθάζηνηε δνκνχληαη, β) ηα δηαθνξνπνηεηηθά θαη ηα
δηαθνξνπνηεκέλα, κεηαμχ ηνπο, λνήκαηα πνπ εθάζηνηε θαηαζθεπάδνληαη, γ) ηηο
δηαθνξνπνηεηηθέο θαη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο, κεηαμχ ηνπο, δνκέο ηεο γιψζζαο
(κνξθνζπληαθηηθέο, ιεμηινγηθέο, πθνινγηθέο θ.ν.θ.) πνπ εθάζηνηε επηιέγνληαη, κε
δηαδηθαζίεο δειαδή πνπ δειψλνληαη κε αλνηθηνχο θψδηθεο, νη νπνίνη δελ είλαη
παλνκνηφηππνη θαη κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην θνηλσληνγισζζηθφ επίπεδν κίαο
θεηκεληθήο θνηλφηεηαο.
χκθσλα κε ηνπο Knapp & Watkins (1994, 2005), αλάκεζα ζηηο
πξσηνβάζκηεο πξνδηαγξαθέο κίαο θεηκελνθεληξηθήο ζρνιηθήο γξακκαηηθήο
πεξηιακβάλεηαη ε θξηηηθή αλάιπζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ, κε ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηα γξακκαηηθν-ζπληαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπλδπαζκέλσλ κε «κνηίβα»
χθνπο, θεηκεληθφηεηαο, ιεμηινγίνπ θαη ηελ θαηάιιειε κεηαγιψζζα. ηηο
δεπηεξνβάζκηεο πξνδηαγξαθέο κίαο ηέηνηαο γξακκαηηθήο πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ν
εκπινπηηζκφο ηεο κε πνιπηππηθέο, φπνπ είλαη δπλαηφ, γισζζηθέο κνξθέο θαη
ελαιιαθηηθέο γισζζηθέο ιχζεηο πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην
πεξηθείκελν γεληθά, αιιά θαη ηελ ηδηνκνξθία ηνπ λενειιεληθνχ γισζζηθνχ
«Ο θφβνο θέξλεη θφιαζε, ιέεη θαη κία παξνηκία». Πξφθεηηαη γηα ρξήζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, φπσο
ζπλήζσο θαηαγξάθεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο πξνθνξηθέο ζπλνκηιίεο, πνπ ζηφρν έρεη λα θαηαδείμεη αιιαγή
ζε ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, πεπνηζήζεηο, ιφγσ θφβνπ.
6
Πξφθεηηαη, θαη πάιη, γηα ρξήζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηνπ ξεκαηηθνχ ηχπνπ
«εθξάηαλ» αληί «θξαηνχζε», ν νπνίνο θαη δειψλεη εκθαληηθά ηε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
πεξηγξαθφκελεο αιιαγήο (θαη, επνκέλσο, ζρεηίδεηαη κε ην εμαθνινπζεηηθφ πνηφλ ελεξγείαο).
5
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ζπζηήκαηνο εηδηθφηεξα7. Οη δηαπηζηψζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ έπνληαη
πεξηνξίδνληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ζην πξσηνβάζκην
επίπεδν θαη αλαθέξνληαη ζηηο δηαγξαθφκελεο δπλαηφηεηεο ηεο Νέαο ρνιηθήο
Γξακκαηηθήο ζε ζρέζε κε ηηο γξακκαηηθέο, ηηο θεηκεληθέο θαη ηηο πεξηθεηκεληθέο
θαλνληθφηεηεο αιιά θαη δπλακηθέο θάζε θεηκεληθνχ είδνπο, έηζη ψζηε λα κπνξεί,
ηειηθά, λα ζπλδξάκεη ηελ πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.
Καηαξρήλ ζεκεηψλεηαη φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζε ζρνιηθή γξακκαηηθή,
ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Διιάδαο θαη Κχπξνπ, αλαπηχζζνληαη ππφ κία νηθνλνκηθή, φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε
θαη ην βάζνο, νπηηθή νξηζκέλα πξαγκαηνινγηθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ην Πξψην
Μέξνο («Πξαγκαηνινγία – Γισζζηθή ρξήζε»), ην νπνίν ηηηινθνξείηαη
«Υξεζηκνπνηψ ηε γιψζζα γηα λα επηθνηλσλήζσ», θαιχπηεη δχν ελφηεηεο. Η πξψηε
ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο ιεθηηθέο πξάμεηο («Ση θάλσ κε ηα ιφγηα;» / «εχρνκαη,
ππφζρνκαη, δειψλσ, ζπκβνπιεχσ, παξαθαιψ θ.ν.θ.») θαη ε δεχηεξε ζηελ
αλαγλψξηζε θαη ζηε ζχλζεζε θεηκεληθψλ εηδψλ θαη θεηκέλσλ, αληίζηνηρα. Καη ζηηο
δχν ελφηεηεο γίλεηαη ιφγνο γηα ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ, ζπρλά, ζπλδέεηαη κε
ζπγθεθξηκέλνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο. Μία πξνθαηαξθηηθή αλάγλσζε ηνπ
πξαγκαηνινγηθνχ κέξνπο ηεο Νέαο ρνιηθήο Γξακκαηηθήο θαηαγξάθεη ηηο
αθφινπζεο ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο:
Μεξηθνί γξακκαηηθνί φξνη, φπσο «θεηκεληθνί δείθηεο», «ιεθηηθέο πξάμεηο»,
«πνηφλ ελεξγείαο» εκπιέθνληαη ζθφπηκα ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη
πεξηιακβάλνληαη ζε έλα κηληκαιηζηηθήο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ γισζζάξη. Η
ρξήζε νηθείσλ θαη πξνζηηψλ γξακκαηηθψλ φξσλ, ηφζν απφ ηνλ παξαδνζηαθφ φζν
θαη απφ ην ζχγρξνλν γισζζνδηδαθηηθφ ρψξν, ζπλάδεη κε ηηο ππνδείμεηο
εξεπλεηψλ φπσο νη Hudson & Walmsley (2005), δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη
δηεπθνιχλνπλ θαη ηε δεισηηθή θαη ηε δηαδηθαζηηθή φςε ηνπ γξακκαηηζκνχ.
− Η έλλνηα ηεο ιεθηηθήο πξάμεο αλαβαζκίδεηαη θαη, δηεπξπλφκελε, κεζνιαβεί γηα
ηε κεηάβαζε πξνο ηηο έλλνηεο «είδνο ιφγνπ» θαη «είδνο θεηκέλνπ».
− Tα είδε ιφγνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο («αλαθνξηθφο ιφγνο» θαη
«θαηεπζπληηθφο ιφγνο») θαη ηα θεηκεληθά είδε ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο
ηαμηλνκίεο («πεξηγξαθή» θαη «αθήγεζε» γηα ηνλ αλαθνξηθφ ιφγν, «νδεγίεο» θαη
«επηρεηξήκαηα» γηα ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν). Κάζε θεηκεληθφ είδνο θαίλεηαη λα
αληηκεησπίδεηαη (νξζά) πέξα απφ πξντφλ, θαη σο δηαδηθαζία, αθνχ θαηά ηελ
παξνπζίαζε ησλ εηδψλ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθθξάζεηο ηεο κνξθήο «ξήκανπζηαζηηθφ», φπσο: «πεξηγξάθσ − πεξηγξαθή», «αθεγνχκαη − αθήγεζε», «δίλσ
νδεγίεο − νδεγίεο», «ρξεζηκνπνηψ επηρεηξήκαηα − επηρεηξήκαηα» (ζ. 20-24). To
γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ, εθφζνλ κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ζπζρέηηζε ηεο
δνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο πιεπξάο θαη λα νδεγήζεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ
θεηκεληθνχ είδνπο, φρη κφλν ζην θαηψηεξν, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, επίπεδν ηεο
γξακκαηηθήο αιιά θαη ζην αλψηεξν επίπεδν ησλ ζπκθξαδνκέλσλ.
− Σα είδε θεηκέλνπ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζπζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα γξακκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηίζεληαη, ηνπιάρηζηνλ, νη βάζεηο γηα κία
−

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε Νέα ρνιηθή Γξακκαηηθή θαηαγξάθνληαη θαηλφκελα πνιπηππίαο ζε δηάθνξα
επίπεδα ιφγνπ, κε ηξφπνπο «γισζζηθά ζπλαθείο αιιά θαη επηθνηλσληαθά δηαθξηηνχο», ζ. 6).
7
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νπζηαζηηθή, θαη φρη πξνζρεκαηηθή, πνιπεπίπεδε κειέηε, επεμεξγαζία θαη
δηεξεχλεζε ησλ θεηκέλσλ θαζεαπηψλ (Καξαληδφια, 2000). Δπίζεο, ηίζεληαη νη
βάζεηο γηα αλάδεημε ηεο θεηκελνθεληξηθήο δηάζηαζεο ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ πψο
δειαδή ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη ζηνηρεία κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζα απφ
θείκελα θαη φρη αλεμάξηεηα απφ απηά (Κσζηνχιε 2000).
Μία πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθή αλάγλσζε, σζηφζν, ηνπ πξαγκαηνινγηθνχ
κέξνπο ηεο Νέαο ρνιηθήο Γξακκαηηθήο εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δελ κπνξεί
λα είλαη άζρεηνη κε ηηο πξνηάζεηο γηα κία δπλακηθή-θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ
θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο.
Οη πξνβιεκαηηζκνί επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα ζέζεη, άκεζα ή έκκεζα, σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ.
Ο πξψηνο πξνβιεκαηηζκφο είλαη ζεσξεηηθφο θαη αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ε ελ
ιφγσ γξακκαηηθή εξκελεχεη ηνλ φξν «θεηκεληθφ είδνο», ν νπνίνο πξνζεγγίδεηαη
κάιινλ ππεξαπινπζηεπηηθά θαη, θαη’ επέθηαζε, ηζνπεδσηηθά. Παξ’ φιν πνπ
ππαηλίζζεηαη ηελ χπαξμε κεηθηψλ θεηκεληθψλ εηδψλ, κηιψληαο γηα πηζαλφ
ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο ιεηηνπξγηψλ ζε έλα θείκελν (ζ. 24)8, θαίλεηαη
λα πξνσζεί ηελ αληίιεςε φηη ηα είδε θεηκέλνπ είλαη δηαθξηηά θεηκεληθά επίπεδακνξθέο, πνπ δνκνχληαη κε θαη απφ έλα ζηαζεξφ ζχλνιν επίζεο δηαθξηηψλ
ζηνηρείσλ9. Η αληίιεςε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξεθηίκεζε ησλ
γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη, επνκέλσο, ζε ππνεθηίκεζε ησλ πεξηθεηκεληθψλ
ζηνηρείσλ, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ δπλακηθά ηα θείκελα κεηαμχ ηνπο. Γηα
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη κία επξχηεξε φζν θαη
πνιπδχλακε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ. Αληί, δειαδή, ησλ φξσλ
«πεξηγξαθή» θαη «αθήγεζε» λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «πεξηγξαθέο» θαη
«αθεγήζεηο», νη νπνίεο κπνξεί λα αθνξνχλ δηαθεκίζεηο, εηδήζεηο, νδεγίεο ρξήζεο
αληηθεηκέλσλ θηι. Η «ιχζε» απηή επηηξέπεη ζηα θεηκεληθά είδε λα είλαη
αλαγλσξίζηκα, ζε θάπνην βαζκφ, ιφγσ ηεο ππεξνρήο νξηζκέλσλ νξαηψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη, ηαπηφρξνλα, αλνηθηά θαη δηαπεξαηά.
Ο δεχηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξψην, αιιά είλαη πξαθηηθήο
θχζεσο, αθνχ έρεη λα θάλεη κε ζπλαθφινπζα γισζζνδηδαθηηθά δεηήκαηα. Σν
ζεκαληηθφηεξν απφ ηα δεηήκαηα απηά αθνξά ην πψο κπνξεί λα πινπνηεζνχλ
απνηειεζκαηηθά νη πξαθηηθέο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, κέζσ πεξηγξαθηθψλ,
αθεγεκαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία νξίδνληαη, θαηά ηξφπν
κάιινλ πεξηνξηζηηθφ, σο ακεηάβιεηα θεηκεληθά πιαίζηα, πεξηζζφηεξν, παξά σο
κεηαβιεηέο ή ξεπζηέο θεηκεληθέο πιαηζηψζεηο. Δθφζνλ δελ ππάξμεη κία πην
δηεπξπκέλε ζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ, ελέρεη ν θίλδπλνο ηεο απαζνχο θαη φρη ηεο
ελεξγνχ εκπινθήο ησλ κεηερφλησλ ζηηο ζπλνκηιίεο αλαδφκεζήο ηνπο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε φιε θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο κπνξεί ηειηθά λα
Οη Σζηπιάθνπ, Υαηδεησάλλνπ & Κσλζηαληίλνπ (2006) κηινχλ γηα ζχγρπζε ησλ εηδψλ ιφγνπ θαη
θεηκέλνπ κε ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο.
9
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε Νέα ρνιηθή Γξακκαηηθή, ε νπνία
εθθσλείηαη σο εμήο: «Γηαιέγσ ηξία κηθξά θείκελα απφ έλα πεξηνδηθφ θαη βξίζθσ ζε πνην είδνο αλήθεη ην
θαζέλα. Αηηηνινγψ ηελ απφθαζή κνπ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.» (ζ. 25).
8
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εμαληιείηαη ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξφλησλ ή απφλησλ
γξακκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ δηδαζθαιία θεηκέλσλ. Η θεηκελνθεληξηθή
φκσο δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο επεθηείλεηαη θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ
ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπο, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή
θχζε ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ πξνεγνχκελεο θαη λέεο
εκπεηξίεο κε απηά (Κσζηνχιε, 2006).
Oη δχν ελ ιφγσ πξνβιεκαηηζκνί10 εληζρχνληαη πεξαηηέξσ, ιφγσ θαη ηνπ
κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ
γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε γιψζζα ζην Γεκνηηθφ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο Νέαο
ρνιηθήο Γξακκαηηθήο, κε απνηέιεζκα ε ζηξνθή απφ ηε κνξθνθξαηηθή γξακκαηηθή
ζηελ θεηκελνθεληξηθή γξακκαηηθή λα θαζίζηαηαη αθφκα δπζθνιφηεξε (Ινξδαλίδνπ,
2007).
6. Δπίινγνο
Η παξνχζα αλαθνίλσζε, αθνξκψκελε απφ ηελ επηθείκελε έθδνζε ηνπ λένπ
ζρνιηθνχ εγρεηξίδίνπ «Γξακκαηηθή Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ», επηθεληξψζεθε ζηελ
θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο. Σφζν νη
δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ φζν θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ
πξνέθπςαλ, ζην πιαίζην κίαο πξψηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ηεο Νέαο ρνιηθήο
Γξακκαηηθήο, θαηέδεημαλ ηηο πξννπηηθέο απφ κία δπλακηθή πξνζέγγηζε ησλ
θεηκεληθψλ εηδψλ θαη, παξάιιεια, ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ κία θιεηζηνχ ηχπνπ
ζεψξεζή ηνπο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο
δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο κε ηξφπνπο πνπ λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή
γισζζηθή επίγλσζε θα λα ζπλάδνπλ, ζε ηειηθή αλάιπζε, κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ
θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, απνηειεί επζχλε ηεο γξακκαηηθήο ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία
θαιείηαη ζήκεξα λα αλαδείμεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ-θνηλσληθφ
ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε γιψζζα.
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