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Abstract 

 

       Σhe present paper focuses on the power dimension of literacy pedagogy, 

through a dynamic way of language teaching, grounded in critical perspectives, and 

within an open ended framework, where context, text and grammar are used 

effectively as critical literacy tools. Firstly, it briefly describes the complicated 

concept of critical literacy pedagogy, in general, and deals specifically with 

classroom practices, relative to actions, activities, skills and strategies of critical 

writing. Secondly, and being based on an action research programme that was 

carried out in Cyprus, it describes an instructional example of critical writing, in 

order to introduce some demonstrative ways of applying these practices in the 

classroom. Hence, the broader purpose of the paper is to engage in a conversation 

about writing, that is always a contextually situated, socially constructed, ideological 

action. In fact, writing constructions in the 21
st
 century, and writings themselves, 

challenge education to count any textual meaning as an agent for society 

transformation, based on multiple relations of power. 

 

1. Δηζαγσγή 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζπληζηά κία απφ ηηο θχξηεο 

εθπαηδεπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Οη ζρεηηθέο κε ηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ πξνζεγγίζεηο απνδέρνληαη φηη ηα θείκελα δελ κπνξεί λα είλαη 

απνπιαηζησκέλα, εθηφο, δειαδή, ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ φπνπ 

δνκνχληαη. Ωο εθ ηνχηνπ, εζηηάδνληαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ πάγησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ, ν νπνίνο θαη επηδηψθεηαη κε ζηνρεπκέλεο πξαγκαηψζεηο πνηθίισλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ. Γεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη ε επεμεξγαζία, ε δφκεζε 

θαη ε αμηνιφγεζε θεηκέλσλ, θαη ζχζηνηρέο ηνπο δξάζεηο / δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξαθηηθέο, βαζηζκέλεο ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηελ «πνηφηεηα» ησλ  γισζζηθψλ ηνπο 

δνκψλ, είλαη ππνζηεξηθηηθέο ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ (Wray, 2006). Παξάιιεια, 

είλαη δεισηηθέο ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίδνπλ ην πεξηθείκελν θαη ε 

γξακκαηηθή ζηελ επίηεπμε δηαθνξεηηθψλ, εθάζηνηε, «πξαγκάησλ», κε αλάινγα 

δηαθνξνπνηεκέλεο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο. Ζ ζρέζε θεηκέλνπ − πεξηθεηκέλνπ − 

γξακκαηηθήο αμηνπνηήζεθε ζε έξεπλα δξάζεο πνπ δηεμήρζε ζηελ η΄ Γεκνηηθνχ, 

ζηελ Κχπξν, νξίδνληαο ην πιαίζην εθαξκνγήο ζπλαθψλ κε ην θξηηηθφ γξακκαηηζκφ 

πξαθηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ νπζηαζηηθά κία κνξθή κεηέξεπλαο, 

ζρεηηθήο κε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα  «H γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν − Ζ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ: Πξφηαζε πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηεο επηθνηλσληαθήο-

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ», ην νπνίν είρε σο αληηθείκελν 
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ηε ζχγρξνλε δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο θαη  ηηο γισζζνδηδαθηηθέο, θαζψο θαη ηηο 

επξχηεξεο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηεο (βι. Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008, βι. επίζεο 

Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ, 2009
α
, 2009

β
). Αθνξά ηελ αλψηαηε ειηθηαθή 

νκάδα / ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ θαη εθαξκφζηεθε ζην ηκήκα νη καζεηέο/καζήηξηεο ηνπ 

νπνίνπ απνηέιεζαλ, πξνεγνπκέλσο, ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα. θνπφο ηεο φιεο εξεπλεηηθήο δξάζεο ήηαλ ε πεξαηηέξσ βειηίσζε / 

αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ ήδε θξηηηθά αλζηζηάκελσλ-εγγξάκκαησλ ππνθεηκέλσλ, 

ζηε βάζε αλάινγσλ πξνυπαξρνπζψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

ηε ζπλέρεηα πξνηάζζεηαη ε παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ε 

νπνία θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηφζν ηεο θεηκεληθήο φζν 

θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δηά ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο, 

εηδηθφηεξα. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηηθψλ πξαθηηθψλ θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ε αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή δξάζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη, πξσηίζησο, θξηηηθήο γξαθήο, νη νπνίεο, ζην 

ζχλνιφ ηνπο, ελείραλ ην ζηνηρείν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο επηινγήο. Οη 

ζπλεξγαζηαθνί-δηαδξαζηηθνί δηάινγνη θαη νη αλαζηνραζηηθέο θξίζεηο γχξσ απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δφκεζε θεηκέλσλ (ή ηε δφκεζε απνηειεζκαηηθψλ θεηκέλσλ) 

ζπλέδξακαλ ηε κηθξνδνκηθή θαη ηελ καθξνπξαγκαηνινγηθή αλάιπζε πνηθίισλ 

θεηκεληθψλ πξαγκαηψζεσλ (Christie & Unsworth, 2000
. 
Cope & Kalantzis, 1993

.
 

Hyland, 2003), νδεγψληαο, φπσο ειέγρζεθε θαη εξεπλεηηθά, ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο ησλ κεηερφλησλ. 

Δθφζνλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δνκηθήο θαη ηεο 

πξαγκαηνινγηθήο φςεο ηεο γιψζζαο, εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, είλαη αμηφινγε, 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εδξαίσζε ελφο επαξθνχο επηπέδνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πιένλ ζχγρξνλε 

γξακκαηηζκηθή παηδαγσγηθή, απηή πνπ αθνξά «ηηο γξαθέο» σο εθπαηδεπηηθή 

πξφθιεζε θαη αλάγθε. 

 

2. Ζ παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

 

Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο δελ είλαη κία αθεξεκέλε έλλνηα. Αληηζέησο, είλαη 

κία ζπγθεθξηκέλε, αλ θαη πνιχζεκε, έλλνηα, πνπ νξίδεηαη απφ πξάμεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ θνηλσλία θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζή ηεο 

(Bradshaw, 1998). Ζ  παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θηλείηαη πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε, θαζψο πηνζεηεί αξρέο ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη αλα-δφκεζεο ηνπ 

ιφγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε εκθαλείο ή ιαλζάλνπζεο παξακέηξνπο φπσο είλαη νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηα πνιηηηζκηθά ζρήκαηα, νη ηδενινγηθέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο, 

νη  ηδενινγηθέο ζέζεηο θαζεαπηέο, νη κνξθέο ηεο θνηλσληθήο εμνπζίαο (Buckingham, 

2003) θ.ν.θ. πγθεθξηκέλα, θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

παξαγσγήο πνηθίισλ θεηκέλσλ, κέζα απφ έλα θάζκα πξαθηηθψλ, αληίζηνηρσλ πξνο 

ηηο θνηλσληθέο πξάμεηο. Οη πξαθηηθέο απηέο ζπληζηνχλ, νπζηαζηηθά, ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξη-θεηκέλνπ, δηακέζνπ ηεο δχλακεο ηεο γιψζζαο θαη 

ησλ λνεκάησλ πνπ εθάζηνηε θαηαζθεπάδνληαη (Anderson & Irvine, 1993). 

Ζ παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, επνκέλσο, αθνξά ηελ 

πεξηθεηκελνπνηεκέλε θαη πεξηθεηκελνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ (Muspratt, 

Luke & Freebody, 1997
.
 Shor, 1992, 1999) είηε γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ πνηθίισλ 
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νπηηθψλ ζέαζεο ηνπ θφζκνπ είηε γηα αλαηξνπή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο πνιιέο 

νπηηθέο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ θαη δεκηνπξγία κίαο άιιεο «λέαο» νπηηθήο. Ζ θξηηηθή 

αλάγλσζε θαη γξαθή θεηκέλσλ, αληίζηνηρα, είλαη εξγαιεία αληίζηαζεο θαηά 

ζηαζεξά επαλαιακβαλνκέλσλ θεηκεληθψλ θαη θνηλσληθψλ κνξθψλ θαη ησλ 

ζηεξενηχπσλ πνπ ε γιψζζα κπνξεί λα αλαπαξαγάγεη (Emmit & Wilson, 2005).  

H παξνχζα αλαθνίλσζε επηθεληξψλεηαη ζηελ θξηηηθή γξαθή θεηκέλσλ, κε 

ηελ έλλνηα ηεο αλα-δφκεζεο ή, αθξηβέζηεξα, ηεο πξαγκάησζεο πνηθίισλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ, αθνχ θαζέλα απφ απηά απνηειεί κία ζπλερψο εμειηζζφκελε θαη 

δηαπξαγκαηεχζηκε θνηλσληθή παξέκβαζε (Andreotti, 2007). Βαζηθή ζπλζήθε γηα 

ηελ θξηηηθή γξαθή είλαη ε πνιιαπιή θξηηηθή αλάγλσζε θεηκέλσλ (απφ δηάθνξεο 

νπηηθέο), ε νπνία θαη πεξηιακβάλεη δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη  εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, φζνλ αθνξά ηα λνήκαηά ηνπο, ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηηο ππφ 

ρξήζε ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο ηνπο (φπσο θαη γηα ηπρφλ άιια ζεκεησηηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο), αμηνιφγεζε θαη δηακφξθσζε πξνζσπηθήο ζέζεο έλαληί ηνπο θ.ά. (βι. 

Υαηδεινπθά-Μαπξή & Ηνξδαλίδνπ, 2009
α
). Καη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο (αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο) δηαπιέθνπλ δηάθνξεο δεισηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο γλψζεηο θαηαλφεζεο 

θαη παξαγσγήο ιφγνπ, κε ζεκαληηθφηεξεο απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί παξά λα ιεηηνπξγνχλ 

ζπλδπαζηηθά κεηαμχ ηνπο, ζηεξηδφκελεο, ακθφηεξεο, ζηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο 

θαη ζηξαηεγηθέο. 

 

3. Πξαθηηθέο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

 

Οη, ζρνιηθέο ελλνείηαη, πξαθηηθέο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζεκειηψλνληαη, 

ζπλήζσο, ζε κία εληαία επηζηεκνινγηθή, νληνινγηθή θαη παηδαγσγηθή βάζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αληηκεησπίδνπλ ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία, ηε δηδαζθαιία θαη ηα θείκελα, 

εμίζνπ, ηφζν σο κεηαβιεηέο φζν θαη σο κε νπδέηεξεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο, 

δηαπιεθφκελεο, ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηαπηνηήησλ πνπ δηακνξθψλεη «ην ζχζηεκα (“ε εμνπζία”)»  (Cervetti, 

Pardales & Damico, 2001). Απφ ηε ζηηγκή, επνκέλσο, πνπ ηα θείκελα πιένλ δελ 

θείληαη απιψο αιιά δηάθεηληαη πνηθηινηξφπσο, ε δηδαζθαιία ηνπο απφ πεξηγξαθηθή 

κεηαηξέπεηαη, θαη’ αληηζηνηρία, ζε δηεξεπλεηηθή.  

ε ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαζθαιίεο, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ νη δηαδηθαζίεο αλα-

δφκεζεο θεηκέλσλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο αιήζεηαο πνπ δελ 

είλαη απνδεθηή ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί  λα εδξαησζεί (βι. θαη Hobbs, 2001). Oη 

δηαδηθαζίεο απηέο απαηηνχλ ζπλαιιαγέο θαη ζπλδηαιιαγέο πνπ λα αθήλνπλ ή λα 

δεκηνπξγνχλ πεξηζψξηα γηα αλαηξεπηηθέο παξεκβάζεηο (βι. θαη Υαηδεινπθά-Μαπξή 

& Ηνξδαλίδνπ, 2009
α
). Οη δηαδηθαζίεο, επίζεο, απηέο, ελψ εγγξάθνπλ εθ λένπ 

αιήζεηεο (πεπνηζήζεηο, αμίεο, ηδέεο) ζε αλαδνκνχκελεο, θάζε θνξά, θεηκεληθέο 

πιαηζηψζεηο, ηαπηφρξνλα εγγξάθνληαη ζε έλα αλάινγν γισζζνδηδαθηηθφ- 

παηδαγσγηθφ πιαίζην αλάπηπμεο  θξηηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ.  

Αληηπξνζσπεπηηθέο ζρνιηθέο πξαθηηθέο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, έηζη, 

εζηηάδνληαη ζηελ επαξθή κέρξη θαη πιήξε επίγλσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο είλαη, 

πξσηίζησο, ν επηθνηλσληαθφο  ζθνπφο θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ή ε/νη 

«θνπιηνχξα/εο»  πνκπνχ-δέθηε. Δίλαη, δειαδή, πξνθαλέο φηη εζηηάδνληαη ζηελ 



ΔΟΜΗΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ:  

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 
 

© Ειρήνε Υαηδελοσκά-Μασρή 
ΠΕΜΠΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑTΙΜΟΤ 

‘ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕ ΣΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: H ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ’ 

13-14 Nοεμβρίοσ 2009 
 

 
 

 

4 

επίγλσζε ηεο  δπλακηθήο ηνπ ιφγνπ θαζεαπηνχ, θαζψο  θαη ησλ κειψλ ηεο 

θεηκεληθήο θνηλφηεηαο, φπνπ ν ιφγνο πξαγκαηψλεηαη ή θαη πξφθεηηαη λα 

πξαγκαησζεί.  

Δλδεηθηηθά, ηέηνηεο αλαγλσζηηθέο θαη ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο είλαη (βι. θαη 

Κσζηνχιε, 2006): 

 

− νη ζπλεξγαζηαθνί, δαζθαινκαζεηηθνί θαη δηακαζεηηθνί, δηάινγνη, 

αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή θχζε θεηκέλσλ (ηδηαίηεξα θεηκέλσλ 

«ζέζεη ηζρπξψλ», εμαηηίαο ηνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ πνπ επηδηψθνπλ λα 

αξζξψζνπλ)   

− νη αιιειεπηδξάζεηο θεηκέλσλ-λνεκάησλ θαη πξνυπαξρνπζψλ 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ, γισζζηθψλ εκπεηξηψλ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε πνηθηιίεο θαη  πνηθηιφηεηεο ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη κε 

δηάθνξα επίπεδα χθνπο 

− νη επίζεο ζπλεξγαζηαθέο θξίζεηο γηα ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά 

λνήκαηα (κελχκαηα) θεηκέλσλ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζπγθξίζεηο 

− νη ζπλεηδεηέο αληηδξάζεηο έλαληη πξφηππσλ θεηκεληθψλ / γισζζηθψλ 

δνκψλ, ζηαηηθψλ ή επαλαιακβαλφκελσλ λνεκάησλ θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηδενινγηψλ 

− νη ζπλδνκήζεηο θεηκέλσλ-λνεκάησλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

πεδίσλ θαη ησλ ζπλνκηιηαθψλ ξφισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θνηλσληθά 

ζεζκνζεηεκέλεο φζν θαη αλαγλσξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ 

θαηάιιεια επηιεγκέλσλ ελδεηθηψλ, φπσο είλαη νη γισζζηθέο / 

γξακκαηηθέο θαη πθνινγηθέο δνκέο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ 

− νη θξηηηθέο απνηηκήζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ δνκνχληαη, κε θξηηήξην ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ θεηκεληθψλ ηδηνηήησλ ηνπο (φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε δνκηθή ζχζηαζή ηνπο), κε ηηο εμσθεηκεληθέο δηαζηάζεηο 

ηνπο, ζηηο νπνίεο θαη νθείινπλ ηελ «εηδηθή νληφηεηά» ηνπο 

− νη αλαπξνζαξκνγέο ησλ θεηκέλσλ πνπ δνκνχληαη, κε ηηο 

επηβαιιφκελεο, απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηα 

δηάθνξα επίπεδα δνκήο θαη δφκεζήο ηνπο (φζνλ αθνξά ηελ επηινγή 

ιέμεσλ, ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ, ηνπο κεραληζκνχο ζπλνρήο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο, ηα ηδενινγηθά κνξθψκαηα θηι.) 

− νη πνιιαπινί έιεγρνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ξένπζεο αλάγθεο ηφζν ηνπ επηθνηλσληαθνχ γεγνλφηνο 

φζν θαη ηεο εθάζηνηε θεηκεληθήο θνηλφηεηαο. 

 

Γεληθά, νη παξαπάλσ πξαθηηθέο δηαζπλδένληαη φρη κφλν κε ηελ πεξηθεηκεληθή 

αιιά θαη ηε δηαθεηκεληθή δηαπξαγκάηεπζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ (Bizell & 

Herzberg, 1996). Οη αλαιχζεηο θαη νη δεκηνπξγίεο ιφγνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

πξαγκαηψλνληαη, αληίζηνηρα, δηακέζνπ ελφο ζψκαηνο θεηκέλσλ πνπ επηηξέπεη ην 

δηάινγν ελφο θεηκέλνπ κε άιια. Ο δηάινγνο απηφο ζπληζηά κία πιήξε ζπλεξγαζηαθή 

θξηηηθή έξεπλα, θαη φρη κία απιή γξακκηθή δηαδηθαζία (Υαηδεινπθά-Μαπξή & 

Ηνξδαλίδνπ, 2009
α
), ηεο κνξθήο: ππνζέησ – ζπιιέγσ / αληηπαξαβάιισ  / αμηνινγψ 

δεδνκέλα – εμάγσ ζπκπεξάζκαηα, νξηζκέλα απφ ηα νπνία αθνξνχλ ηε γιψζζα-

γξακκαηηθή ηνπο (Shor, 1996). H πνιπθσλία ππνζηεξίδεη ηε δφκεζε θεηκέλσλ (ή 
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ηηο «γξαθέο») απφ θξηηηθά εγγξάκκαηνπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη «αθνχλ φρη κφλν ηηο 

δηθέο ηνπο θσλέο, αιιά θαη ηηο θσλέο ησλ άιισλ», ηζρπξέο ή κε, ξεηέο ή ππφξξεηεο. 

Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο, επίζεο, παξαπέκπνπλ ζε δξάζεηο / δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ην ζθνπφ ησλ ππφ δφκεζε θεηκέλσλ, ηε γισζζηθή 

δηαηχπσζή ηνπο, ην βαζκφ ζπκκεηξίαο, δίθαηεο αληηκεηψπηζεο θαη ινγηθφηεηαο ησλ 

«πξαγκάησλ», ηελ νπηηθή ππφ ηελ νπνία ηα «πξάγκαηα»  ηίζεληαη θαη ηελ 

«εμνπζία» πνπ ηα «πξάγκαηα» αλαδεηθλχνπλ, «ηα θελά, ηηο παξαιείςεηο θαη ηηο 

ζησπέο» πνπ ζθφπηκα παξεηζθξένπλ, ηελ πξνζεηηθφηεηά ηνπο, ηα λνήκαηα θαη ηηο 

ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο ησλ λνεκάησλ ηνπο (βι. θαη Knapp, 2007
. 
Martin, 1989). 

Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο, ηέινο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθψλ φζν 

θαη πνιπεπίπεδσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ, πνπ δηαβαζκίδνληαη απφ ην 

απινχζηεξν επίπεδν ηεο εκβάπηηζεο ζηα θείκελα θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο κέρξη θαη ην 

ζπλζεηφηεξν επίπεδν ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο «κε ηα θείκελα θαη έλαληη ησλ 

θεηκέλσλ» (Emmitt & Wilson, 2005
. 
Luke, O’Brien & Comber, 2001). χκθσλα κε 

φ,ηη αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ζε φια ηα επίπεδα δηαθξίλεηαη, άκεζα ή 

έκκεζα, ην ζηνηρείν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο επηινγήο, ην νπνίν θαη 

εμαθηηλψλεηαη ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, φπσο ελδέρεηαη λα είλαη ην θεηκεληθφ 

είδνο (ζπλήζσο κεηθηνχ ή πβξηδηθνχ ηχπνπ), ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηνπ, ην 

πεξηερφκελν / ην ζέκα, ην χθνο, νη γισζζηθέο δνκέο θαη νη γξακκαηηθνί ηνπ ηχπνη 

θ.ά. (Comber, 2007
.
 Comber & Nixon, 2008). Σν ζηνηρείν απηφ ιεηηνπξγεί 

παξάιιεια ή/θαη δηαδνρηθά, κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο,  ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ θ.ν.θ. 

 

4. Πεξηθείκελν − θείκελν − γξακκαηηθή θαη θξηηηθφο γξακκαηηζκφο 

 

ηε βάζε ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί, θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζεκαίλεη, εθηφο 

απφ θξηηηθή πξνζέγγηζε θεηκέλσλ, θαη αλάπηπμε θξηηηθήο κεηα-γιψζζαο (Green, 

2001), ε νπνία θαη είλαη έλδεημε ηεο επξχηεξεο, ελλνηνινγηθά, θξηηηθήο κεηα-

γισζζηθήο επίγλσζεο. H γιψζζα δφκεζεο ελφο θεηκέλνπ είλαη παξάγσγν ηνπ 

πεξηθεηκέλνπ ηνπ (Knapp & Watkins, 1994, 2005). Δπηπιένλ, έρεη ηε δχλακε λα 

αληαπνθξίλεηαη, δηαθνξνπνηνχκελε αλαιφγσο θάζε θνξά, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεδίνπ, ησλ ζπλνκηιηαθψλ ξφισλ θαη ησλ πθνινγηθψλ επηπέδσλ ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ γεγνλφηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαη’ επηινγή ρξήζε ξεκάησλ – 

νλνκάησλ / ξεκαηηθψλ θξάζεσλ – νλνκαηηθψλ θξάζεσλ, ελεξγεηηθήο ζχληαμεο – 

παζεηηθήο ζχληαμεο θηι, δχλαηαη λα αλαπαξαζηήζεη αληίζηνηρεο πξαγκαηηθφηεηεο, 

π.ρ. ξεηήο ή ππφξξεηεο δξάζεο – νξαηνχ ή «αφξαηνπ» δξάζηε,  θαη λα αλαδείμεη 

ηνπο ξφινπο φρη κφλν ησλ κεηερφλησλ ζηελ επηθνηλσλία αιιά θαη ησλ ηδενινγηθά 

εκβνιηαζκέλσλ γισζζηθψλ επηινγψλ (βι. Halliday, 2000, 2004
. 
Λχθνπ, 2000).  

Ζ γξακκαηηθή εληάζζεηαη ζην θνηλσληθν-ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο 

(Fairclough, 1985, 1992
α
, 1992

β
) θαη πηνζεηψληαο φξνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φρη 

κφλν ηηο δνκέο αιιά θαη ηηο κεηα-ιεηηνπξγίεο ηεο, ηελ αλαπαξαζηαηηθή, ηε 

δηαπξνζσπηθή θαη ηελ θεηκεληθή [βι. θαη  Cope & Kalantzis (1993), Halliday 

(2004), Knapp & Watkins (1994), Λχθνπ (2000), γηα ηα, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηηο 

κεηαιεηηνπξγίεο, γξακκαηηθά ζπζηήκαηα ηεο κεηαβηβαζηηθφηεηαο, ηεο ηξνπηθφηεηαο 

θαη ηνπ ζέκαηνο – ξήκαηνο], ζπλεπηθνπξεί ην έξγν ηεο γηα πξαγκαηηθά 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ εθάζηνηε 
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θεηκεληθψλ κνξθψλ θαη θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (βι. Hedge, 2000
. 

Κέθηα, 2003
.
 

Kostouli, 2001
.
 Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2008). Τπφ ην πξίζκα απηφ, αληηπξνζσπεχεη 

ηα δηαζέζηκα πξνο ρξήζε γισζζηθά πιηθά γηα ηε δφκεζε θεηκέλσλ, ζπλαξηήζεη ησλ 

επίζεο έθζεησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ (Knapp & Watkins, 1994
. 

Knapp, 2007). 

πλνςίδνληαο, πεξηθείκελν, θείκελν θαη γξακκαηηθή δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην γισζζηθφ ζχζηεκα, 

ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιια, ελδερνκέλσο, ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, 

θαηαζθεπάδνπλ ζπλεηδεηά πνηθίιεο νπηηθέο θαη ζεσξήζεηο ηνπ θφζκνπ.   

Οη εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο κεηεξεπλεηηθήο 

δξάζεο ε νπνία θαη πεξηγξάθεθε αξρηθά. Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο απφ / ζηε ζρνιηθή ηάμε γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα, 

φπσο είλαη, ελ πξνθεηκέλσ,  «ε απφθξπςε ή ππνβάζκηζε αμηψλ θαη ε αλάδεημε 

“αμηψλ”», αιιά θαη «νη κηζέο αιήζεηεο ηεο δηαθήκηζεο», «ε δηπιή φςε νξηζκέλσλ 

“νηθνινγηθψλ” ιχζεσλ», «ε κνλνδηάζηαηε πξνβνιή ηνπ έξγνπ δεκφζησλ πξνζψπσλ 

ή/θαη δεκφζησλ έξγσλ πνπ επηηειέζηεθαλ ή πξνγξακκαηίδεηαη λα επηηειεζηνχλ». 

Σα δεηήκαηα απηά πξέπεη λα ελδηαθέξνπλ θαη λα «σθεινχλ» φια αλεμαηξέησο ηα 

κέιε ηεο θεηκεληθήο-εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κίαο ηάμεο [βι. ελδεηθηηθά 

εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ Luke, Comber & O’Brien 

(1996) γηα ηνλ θαηαλαισηηζκφ, ησλ Michalove, Hankins, Blackburn γηα ην 

ξαηζηζκφ, ηε ζξεζθεία, ηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, αληίζηνηρα (ζην Allen, 

1999), ησλ Emmit & Wilson (2005) γηα ηελ επηβνιή πξφζθαηξσλ πξνηχπσλ, 

παξνκνίσο κε ηελ ππφ ζπδήηεζε έξεπλα θ.ά., νη νπνίεο θηλνχληαη ζην ίδην πεδίν 

έξεπλαο, δηδαθηηθήο θαη δηδαζθαιίαο]. 

 
5. Δθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ η΄ Γεκνηηθνχ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζεσξία πνπ πξνεγήζεθε, νη πξαθηηθέο θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ εθαξκφδνληαη, εθφζνλ ην πεξηθείκελν θαη ε θνηλσληθή-ζεκεησηηθή 

δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο ιεηηνπξγνχλ σο νξίδνπζεο ηεο δφκεζεο θεηκέλσλ. Ζ 

εξεπλεηηθή εθαξκνγή πνπ παξνπζηάδεηαη σο παηδαγσγηθφ θξηηηθφ παξάδεηγκα 

ζπληζηά ζχζηνηρε πξάμε ηεο ζεσξίαο απηήο. Αθνξά, ζπγθεθξηκέλα,  ηηο 

πξαγκαηψζεηο εηεξνγελψλ-πνιπηππηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

πιαηζησκέλν πεξηγξαθηθφ ιφγν θαη ηηο πεξηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο αλζξψπσλ θαη 

ζηφρν ηελ πνιχπιεπξε αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ, αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξα θείκελα-πιαίζηα γισζζηθψλ ρξήζεσλ, ζε ζρέζε κε 

ηελ «ηαπηφηεηα ηξαγνπδηζηψλ ηεο επνρήο καο», κε αθνξκή ηα «επεηζφδηα» ελφο, 

φπσο δηαπηζηψζεθε κέζσ ζπδήηεζεο, ηδηαίηεξα δεκνθηινχο ηειεπαηρληδηνχ ηχπνπ 

«ηάιελη ζηφνπ» (“talent show”). Αξρηθά κειεηήζεθε ν ιφγνο πνπ αξζξψζεθε 

δεκφζηα, απφ: α) κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο θαηά ηελ επηινγή ησλ 

παηθηψλ/παηθηξηψλ ζηηο αθξνάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζηηο δσληαλέο 

κεηαδφζεηο ηεο εθπνκπήο, θπξίσο, αιιά θαη απφ ζπλεληεχμεηο ηνπο ζηνλ εκεξήζην 

θαη ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν, β) ην ηειενπηηθφ θνηλφ, φζνλ αθνξά ηελ ηειεςεθνθνξία 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο («πξνηηκήζεηο ηειεζεαηψλ») θαη γ) θαιιηηερληθνχο-

δεκνζηνγξαθηθνχο θχθινπο,  κε βάζε ζρφιηά ηνπο ζηα δηάθνξα κέζα καδηθήο 
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ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαδίθηπν). Αθνινχζσο, δεηήζεθε απφ ηα 

παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηελ επηβαιιφκελε, δνκνχκελε απφ ηα παξαπάλσ θεηκεληθά 

πιαίζηα, ηαπηφηεηα («εηθφλα») ηνπ/ηεο παίθηε/παίθηξηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ν/ε ληθεηήο/ληθήηξηα ηνπ παηρληδηνχ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ ζπλνκηιία 

εθπαηδεπηηθνχ (Δ.) θαη καζεηψλ/καζεηξηψλ (Μ1, Μ2, Μ3 θ.ν.θ.): 

 

Δ: [...] Λνηπφλ, πνηνο ή πνηα θαίλεηαη απφ φζα βιέπνπκε, αθνχκε, δηαβάδνπκε 

πσο κπνξεί λα ληθήζεη; Tη ιέλε ηα «πξνγλσζηηθά»; 

Μ1: O .......... (έλαο απφ ηνπο παίθηεο). Eίλαη ν πην σξαίνο απφ ηνπο παίθηεο. Ο 

.......... (έλαο απφ ηνπο θξηηέο) ηνπ είπε φηη «γξάθεη θαιά ζηελ θάκεξα». 

Δ: Ση ζεκαίλεη απηφ; Αλαιχζηε ην πεξηζζφηεξν. 

Μ1: εκαίλεη φηη είλαη ςειφο, ιεπηφο.... Γε ρξεηάδεηαη λα ράζεη θηιά, φπσο ηελ 

.......... (κία απφ ηηο παίθηξηεο). 

Μ2: Καη φηη έρεη σξαίν ρακφγειν.... 

Δ: Απφ πνχ ην ζπκπεξαίλεηε απηφ; 

Μ3: ην ηειεπηαίν «ιάηβ» (“live show”) ε παξνπζηάζηξηα ηνπ είπε φηη ζα 

κπνξνχζε λα δηαθεκίδεη νδνληφθξεκεο. Καη φηη δε ρξεηάδεηαη λα ηξαγνπδά.... 

Μφλν λα ρακνγειά. 

Μ4: Ήηαλ πξνηεηλφκελνο θαη ν θφζκνο ςήθηζε λα παξακείλεη απηφο ζην 

παηρλίδη θαη φρη ν ........ (έλαο άιινο παίθηεο). 

Δ: Γηαηί έγηλε απηφ; 

Μ3: Αθνχ ηνπ ην είπαλ φηη απηφλ «ζέιεη ν θαθφο». 

Δ: Γηαηί  απηφλ θαη φρη ηνλ παίθηε πνπ απνρψξεζε;  

Μ1: Γηαηί ηνχηνλ (ηνλ παίθηε πνπ απνρψξεζε) δε ζα πάεη θαλέλαο λα ηνλ 

αθνχζεη. Σν είπε ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πεξηνδηθφ ν .......... (θξηηήο ζην 

ηειεπαηρλίδη). 

Δ: Ση αθξηβψο είπε, δειαδή; 

M1: Όηη «δελ ην έρεη»! 

Δ: Γελ έρεη ηη; 

M1: Γελ έρεη... Γελ είλαη ςειφο... Γελ είλαη γπκλαζκέλνο... 

Μ2: Γελ έρεη σξαίν ρακφγειν.... 

Μ4: Σν βξήθα εδψ, φπσο ην είπε: «Γελ έρεη ην “ινπθ”» (“look”)! 

Δ: Γελ έρεη ηελ εκθάληζε, δειαδή...  

Μ4: Ναη. Γελ είλαη εκθαλίζηκνο! [...] 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλνκηιία, ε νπνία εκπεξηέρεη ζαθείο ελδείμεηο 

αιιειεπίδξαζεο φρη κφλν κε ζπκβαηηθά έληππα θείκελα αιιά θαη κε θείκελα ηνπ 

επξχηεξνπ πνιπζεκεησηηθνχ θνηλσληθνχ ηνπίνπ (ηειενπηηθνχ, ξαδηνθσληθνχ, 

δηαδηθηπαθνχ), φξηζε θαη ην ζχλζεην ζθνπφ ηεο θξηηηθήο αλάιπζήο ηνπο, σο εμήο: α) 

λα «πεξηγξαθεί ε εηθφλα ελφο/κίαο επηηπρεκέλνπ/εο ηξαγνπδηζηή/ηξαγνπδίζηξηαο», 

απφ ηελ ππνθεηκεληθή νπηηθή ησλ παξαγσγψλ ηνπ ηειεπαηρληδηνχ θαη άιισλ 

κεηερφλησλ ζηελ παξαγσγή ηνπ, π.ρ. νξηζκέλσλ απφ ηνπο θξηηέο θαη, ελίνηε, ηεο 

παξνπζηάζηξηαο, β) λα πξαγκαησζεί ε ίδηα πεξηγξαθή απφ ηελ νπηηθή 

«αληηθεηκεληθψλ θξηηψλ», δειαδή θαηαμησκέλσλ ζπλζεηψλ, ζηηρνπξγψλ, 

ηξαγνπδνπνηψλ, γ) λα ζπλ-θξηζνχλ επηθξαηνχζεο θαη κε νπηηθέο γχξσ απφ πψο 

αλαθέξεηαη, πεξηγξάθεηαη, νξίδεηαη έλαο/ κία επηηπρεκέλνο/ε 
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ηξαγνπδηζηήο/ηξαγνπδίζηξηα, ζπγρξνληθά θαη δηαρξνληθά θαη δ) λα ειερζνχλ θαη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο κε ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ/ζπλνκηιεηξηψλ (καζεηψλ/καζεηξηψλ). 

Μεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, κέζσ δεμηνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ πξφζιεςεο ησλ λνεκάησλ ηνπο, αθνινχζεζαλ δξάζεηο / 

δξαζηεξηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ θαηαλφεζε, εξκελεία θαη αμηνιφγεζή ηνπο. Έηζη, νη 

καζεηέο/καζήηξηεο εηνίκαζαλ θαηαιφγνπο κε ηα γλσξίζκαηα ζηα νπνία άηνκα απφ 

ηελ νκάδα ηειεπαξαγσγήο έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα, δηαηππψλνληάο ηα είηε κε 

νλνκαηηθέο είηε κε ξεκαηηθέο θξάζεηο (Ο.Φ. θαη Ρ.Φ., αληίζηνηρα). Οη θξάζεηο απηέο 

αληηγξάθεθαλ απηνχζηεο απφ ηα θείκελα θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

δηαηππψζεθαλ κεξηθψο αιινησκέλεο, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ ζπκθξαδνκέλσλ, γηα 

λα εμππεξεηήζνπλ πιεξέζηεξα ην ζθνπφ εηνηκαζίαο ησλ θαηαιφγσλ, φπσο θαίλεηαη 

ακέζσο παξαθάησ: 

 

Ο. Φ. 

− «o πην σξαίνο απφ ηνπο παίθηεο» 

− «ςειφο (παίθηεο)» 

− «ιεπηφο» 

− «γπκλαζκέλνο» 

− «εκθαλίζηκνο» 

 

Ρ. Φ. 

− «γξάθεη θαιά ζηελ θάκεξα» 

− «δε ρξεηάδεηαη λα ράζεη θηιά» 

− «έρεη σξαίν ρακφγειν» 

− «ζα κπνξνχζε λα δηαθεκίδεη νδνληφθξεκεο» 

− «δε ρξεηάδεηαη λα ηξαγνπδά» 

− «ρακνγειά» 

− «ηνλ ζέιεη ν θαθφο» 

− «έρεη ην “ινπθ”». 

 

Δπίζεο, νξγάλσζαλ δηαινγηθφ αγψλα, κε ζέκα: «πκθσλψ / Γηαθσλψ κε ηα 

ζρφιηα (απφςεηο / ζηάζεηο) θξηηψλ ηνπ ηειεπαηρληδηνχ, έλαληη παηθηψλ/παηθηξηψλ». 

Κάζε παηδί «εηζρψξεζε» ζε κία απφ ηηο δχν νκάδεο πνπ δεκνπξγήζεθαλ, ηα κέιε 

ησλ νπνίσλ, δνπιεχνληαο ζπλεξγαζηαθά, δφκεζαλ ηα πξνο παξνπζίαζε θείκελά 

ηνπο, κε κεηθηέο πξαγκαηψζεηο πεξηγξαθψλ θαη επηρεηξεκάησλ. Γχν απφ ηα θείκελα 

απηά παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά παξαθάησ,  αθνχ πξνεγνχκελσο έηπραλ επεμεξγαζίαο 

θαη αλαζεψξεζεο, ζε ιεθηηθφ, πξνηαζηαθφ, επηθνηλσληαθφ-θεηκεληθφ επίπεδν, «γηα 

λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα», φπσο θαη θάζε άιιε πξαγκάησζε θεηκεληθνχ 

είδνπο ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο: 

 

Κείκελν κέινπο Οκάδαο 1- «πκθσλψ κε ηα ζρφιηα (απφςεηο / ζηάζεηο) 

θξηηψλ ηνπ ηειεπαηρληδηνχ, έλαληη παηθηψλ/παηθηξηψλ» 

«πκθσλψ φηη έλαο ηξαγνπδηζηήο πξέπεη λα έρεη θαιή εκθάληζε. Να έρεη 

φκνξθν πξφζσπν, γηα λα ζέιεη ν θφζκνο λα ηνλ αθνχζεη. Αλ δελ έρεη θαιή 

εκθάληζε, ζα είλαη δχζθνιν λα θάλεη θαξηέξα. Οχηε ζα βξίζθεη εχθνια 
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δνπιεηά. Οη λένη αγνξάδνπλ ηα “ζη ληη” (“CDs” / ηνπο ςεθηαθνχο δίζθνπο) 

ησλ ηξαγνπδηζηψλ πνπ είλαη εκθαλίζηκνη, έρνπλ σξαίν ζηπι, ληχλνληαη 

κνληέξλα. Έλαο ηξαγνπδηζηήο πνπ δελ έρεη απηά ηα ραξίζκαηα δε ζα έρεη 

ζαπκαζηέο νχηε “θαλ θιαπ” (“fun club”) .» 

 

Κείκελν κέινπο Οκάδαο 2- «Γηαθσλψ κε ζρφιηα (απφςεηο / ζηάζεηο) 

θξηηψλ ηνπ ηειεπαηρληδηνχ, έλαληη παηθηψλ/παηθηξηψλ» 

«Γε ζπκθσλψ κε ηα ζρφιηα θάπνησλ θξηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ ηξαγνπδηζηψλ. Μπνξεί έλαο ηξαγνπδηζηήο λα έρεη πεξηηηά 

θηιά αιιά ε θσλή ηνπ λα είλαη μερσξηζηή. Μπνξεί έλαο ηξαγνπδηζηήο λα 

κε “γξάθεη ζηελ θάκεξα” αιιά λα ζε ελζνπζηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ηξαγνπδά. Αθφκα δηαθσλψ, γηαηί ηνπο ηξαγνπδηζηέο πξψηα πξέπεη λα ηνπο 

αθνχο θαη κεηά λα ηνπο βιέπεηο.» 

 

Οη ζπλνκηιίεο πνπ αθνινχζεζαλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

καζεηψλ/καζεηξηψλ ζπλέβαιαλ ζην λα αλαδεηρζεί κία άιιε εθδνρή γχξσ απφ ην 

αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο, ε νπνία ηέζεθε έλαληη ηεο εθδνρήο πνπ ηα ππφ 

επεμεξγαζία θείκελα δεκηνχξγεζαλ, ζπλεξγψληαο νπζηαζηηθά ζηελ επηβνιή λέσλ 

πξνηχπσλ-ζπληαγψλ «γηα λα επηηχρεη θάπνηνο/α σο ηξαγνπδηζηήο/ηξαγνπδίζηξηα». 

Οη δηαθσλίεο πνπ εθθξάζηεθαλ ηζνδπλακνχλ κε απφξξηςε ησλ πξνηχπσλ απηψλ θαη 

κνξθή αληίδξαζεο θαηά ηεο ηδενινγηθήο ρεηξαγψγεζεο ηνπ θνηλνχ, θαη ηδηαίηεξα 

ηεο λενιαίαο, απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φπσο κπνξεί λα πξαγκαηψλεηαη 

κέζσ ηνπ  ηειενπηηθνχ, ηνπ ξαδηνθσληθνχ, ηνπ έληππνπ, ηνπ δηαδηθηπαθνχ ιφγνπ 

θαη επηθνηλσλίαο. Οη δηαθσλίεο απηέο, επίζεο, θαηέδεημαλ ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ν ιφγνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ επεξέαζε νξηζκέλα, θαηαξρήλ, 

κέιε ηεο θεηκεληθήο θνηλφηεηαο ηεο ηάμεο, κε κία ζρεηηθά νκνηνγελή θνπιηνχξα, ηα 

νπνία θαηάθεξαλ λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ξεηά θαη ππφξξεηα λνήκαηά 

ηνπο.  

Γηα ηε δηεχξπλζε ηεο δεχηεξεο απηήο εθδνρήο θαη, ελδερνκέλσο, ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εθδνρψλ, ζπλαπνθαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε-απνδφκεζε θαη άιισλ 

πεγψλ-θεηκέλσλ, θαη ηεο γιψζζαο «ηνπο», ζπγθξίζηκσλ, ζεκαηνινγηθά 

ηνπιάρηζηνλ, κε ηα θείκελα ηα νπνία έηπραλ ήδε επεμεξγαζίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ επέιεμε έλαλ, θαηά θνηλή νκνινγία, «θηαζκέλν ηξαγνπδηζηή», ην Γηψξγν 

Νηαιάξα, πξνθαλψο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο ηνπ θαιιηηέρλε κε ηελ Κχπξν, θαη 

αλέιαβαλ λα θέξνπλ ζηελ ηάμε έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά 

ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία. Σα θείκελα πνπ ζπιιέρζεθαλ εληνπίζηεθαλ ζην 

δηαδίθηπν, σο «καξηπξίεο-θξίζεηο» αλζξψπσλ πνπ ηνλ γλψξηζαλ απφ θνληά. 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά ηέζζεξα ηέηνηα θείκελα: 

 

Κείκελν 1 

«Σνλ Νηαιάξα ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ηέζζεξα ηηλά: πξψηα πξψηα, ε ηεξάζηηα 

ηξαγνπδηζηηθή ηνπ γθάκα. Άιιε κηα ηδηφηεηά ηνπ είλαη ε επηκέιεηα πνπ 

έρεη πάλσ ζην ηξαγνχδη. Έλα άιιν πξάγκα είλαη ε ζπλέπεηα θαη, ηέηαξην 
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είλαη ην “αθνχξαζην”. Γελ θνπξάδεηαη ν Γηψξγνο. Αεηθίλεηνο πάλσ ζηε 

δνπιεηά ηνπ (Απφζηνινο Καιδάξαο, ζηελ ΔΡΣ, 1983)
1
.»  

 

Κείκελν 2 

«Ζ πξψηε κνπ εληχπσζε ήηαλ θαηαπιεθηηθή. Ήηαλ έλαο ηξαγνπδηζηήο 

πνπ, παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ -ήηαλ 18-19 ρξνλψλ- είρε κηα 

κνπζηθφηεηα, κηα εθπιεθηηθή επαηζζεζία ζηνλ ήρν ηνπ, ζηελ έθθξαζή ηνπ 

θαη ζην ρξψκα ηεο θσλήο ηνπ. Δίρε θάηη ην μερσξηζηφ. Όια απηά 

πξνμελνχζαλ κηα ζπγθίλεζε ζε φπνηνλ ηνλ άθνπγε λα ηξαγνπδά. [...] 

(ηαχξνο Κνπγηνπκηδήο, ζην Πεξηνδηθφ «Δηθφλεο», 04-04-1990).»  

 

Κείκελν 3 

«Όηαλ πξσηάθνπζα ηνλ Νηαιάξα λα ηξαγνπδάεη, ήηαλ γηα κέλα κηα καγηθή 

ζηηγκή, γεκάηε αηέιεησηε λνζηαιγία. Απηφ πνπ ζαπκάδσ ζηνλ Νηαιάξα 

είλαη ην ηαιέλην ηνπ θαη πψο ην ρξεζηκνπνηεί. Αγαπψ ηε θσλή ηνπ, πνπ 

γεκίδεη ην ρψξν ρσξίο πξνζπάζεηα, κε γελλαηνδσξία. Μέζα ζην 

“γελλαηφδσξνο” ππάξρεη θαη ην “γελλαίνο” (Κψζηαο Γαβξάο, Αζήλα, 

1994).»  

 

Κείκελν 4 

«ίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηε δνπιεηά ηνπ, γηα ηηο επηινγέο ηνπ... 

ίγνπξνο γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ δξφκν, ηνλ νπνίν ραξάδεη εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα κε ζθιεξή δνπιεηά θαη πάζνο θαη πιήξεο νλείξσλ γηα ην κέιινλ 

[...] (Θαλάζεο Λάιαο, ζηελ Δθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ», 06-12-1998).»  

 

Όια απηά ηα «ελαιιαθηηθά θείκελα» ζρνιηάζηεθαλ κε θξηηήξηα φπσο είλαη 

ην πεξηερφκελν, νη πιεξνθνξίεο, ε κνξθή, ν ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπο, νη 

γισζζηθέο (γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο, ιεμηινγηθέο) επηινγέο ηνπο. Ζ απνδφκεζή 

ηνπο νδήγεζε ζηε δφκεζε ηεο νπηηθήο απνζηαζηνπνηεκέλσλ απφ ην ηειεπαηρλίδη 

θξηηψλ γηα αληηθεηκεληθά απνδεθηέο κνπζηθέο αμίεο, ε νπνία θαη δηαηππψζεθε θαη 

πάιη, κε δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο νλνκαηηθέο θαη ξεκαηηθέο θξάζεηο (Ο.Φ. θαη Ρ.Φ., 

αληίζηνηρα), ζηελ απηνχζηα ή ηε κεξηθψο παξαιιαγκέλε κνξθή ηνπο, φπσο, δειαδή, 

θαη πξνεγνπκέλσο, σο αθνινχζσο: 

 

Ο. Φ. 

− «αεηθίλεηνο πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπ» 

− «“γελλαηφδσξνο”» 

− «“γελλαίνο”» 

                     
1Σν «Κείκελν 1» αλαθηήζεθε, ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, απφ 

http://www.dalaras.com/press_room/press_room.htm. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ηξία θείκελα, 

αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην θαιιηηέρλε, πνπ αθνινπζνχλ (Κείκελα 2, 3, 4). Καη ζηηο ηέζζεξηο 

πεξηπηψζεηο, νη πεγέο παξαηίζεληαη φπσο αθξηβψο έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ παξαπάλσ 

ηζηνζειίδα. 

 

 

http://www.dalaras.com/press_room/eipan/kaldaras.htm
http://www.dalaras.com/press_room/eipan/kougioumtzis.htm
http://www.dalaras.com/press_room/eipan/gavras.htm
http://www.dalaras.com/press_room/eipan/gavras.htm
http://www.dalaras.com/press_room/interviews/tovima.htm
http://www.dalaras.com/press_room/press_room.htm
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− «ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηε δνπιεηά ηνπ, γηα ηηο επηινγέο ηνπ» 

− «ζίγνπξνο γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ δξφκν» 

− «πιήξεο νλείξσλ γηα ην κέιινλ»  

 

Ρ. Φ. 

− «ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ε ηεξάζηηα ηξαγνπδηζηηθή γθάκα, ε επηκέιεηα πνπ 

έρεη πάλσ ζην ηξαγνχδη, ε ζπλέπεηα θαη ην “αθνχξαζην”» 

− «δελ θνπξάδεηαη» 

− «έρεη κνπζηθφηεηα, εθπιεθηηθή επαηζζεζία ζηνλ ήρν ηνπ, ζηελ 

έθθξαζή ηνπ θαη ζην ρξψκα ηεο θσλήο ηνπ» 

− «έρεη θάηη ην μερσξηζηφ» 

− «πξνθαιεί ζπγθίλεζε ζε φπνηνλ ηνλ αθνχεη λα ηξαγνπδά» 

− «έρεη ηαιέλην θαη μέξεη πψο λα ην ρξεζηκνπνηεί» 

− «ε θσλή ηνπ γεκίδεη ην ρψξν, ρσξίο πξνζπάζεηα, κε γελλαηνδσξία» 

− «ραξάδεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ δξφκν εδψ θαη πνιιά ρξφληα κε ζθιεξή 

δνπιεηά θαη πάζνο». 

 

Ζ ζχγθξηζε ησλ θεηκέλσλ πνπ έηπραλ επεμεξγαζίαο ζε δχν νπζηαζηηθά 

δηδαθηηθέο θάζεηο αθνξνχζε, πξσηίζησο ,ην ηδενινγηθφ θαη γισζζηθφ ηνπο θνξηίν. 

Σα παηδηά, ζην πιαίζην ηεο θξηηηθήο ζπλεξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ,  αληηπαξέβαιαλ ηηο δχν νπηηθέο γχξσ απφ ηα γλσξίζκαηα πνπ 

δχλαληαη λα αλαθέξνληαη ζε έλαλ ηξαγνπδηζηή/κία ηξαγνπδίζηξηα, ζπλαξηήζεη ησλ 

ππφ ρξήζε νλνκαηηθψλ θαη ξεκαηηθψλ θξάζεσλ, σο γξακκαηηθψλ δνκψλ νη νπνίεο 

επηηεινχλ, ηαπηφρξνλα, ηελ αλαθνξηθή/πεξηγξαθηθή ιεηηνπξγία. Κξίλνληαο απφ ηα 

ελ ιφγσ δεδνκέλα, θαηέιεμαλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ηα πξψηα θείκελα 

εζηίαζαλ απνθιεηζηηθά ζηελ εμσηεξηθή εηθφλα ησλ 

αλαθεξνκέλσλ/πεξηγξαθνκέλσλ, ελψ ηα δεχηεξα απέθιεηζαλ εληειψο ηελ εηθφλα 

απηή απφ ηελ εζηία αλαθνξάο/πεξηγξαθήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα γελίθεπζε ε νπνία 

ζηεξίρζεθε ζηελ παξαηήξεζε φηη κε ζπγθεθξηκέλεο νλνκαηηθέο θξάζεηο δειψζεθε 

ην «πψο πξέπεη λα είλαη» ην αλαθεξφκελν/πεξηγξαθφκελν άηνκν θαη κε αληίζηνηρεο 

ξεκαηηθέο θξάζεηο ην «ηη λα κπνξεί λα θάλεη». Πεξαηηέξσ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε 

γελίθεπζε απηή ζπλέβαιε ζηε δηάθξηζε ησλ επηζέησλ (ή θαη άιισλ ιέμεσλ, π.ρ. 

κεηνρψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο επίζεηα), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ-αμηνινγήζνπλ «ραξαθηεξηζηηθά» (π.ρ. «ςειφο», «ιεπηφο», 

«γπκλαζκέλνο») απφ ηα επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ/αμηνινγήζνπλ «ραξαθηήξα» (π.ρ. «αεηθίλεηνο» θαη, επηπιένλ, κε βάζε 

ηα ζπκθξαδφκελα ««ζπλεπήο», «αθνχξαζηνο» θ.ν.θ.). Δπίζεο, ζπλέβαιε ζηε 

δηάθξηζε ησλ ξεκαηηθψλ θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα δειψζνπλ «άζρεηε 

κε ηε κνπζηθή δξάζε» (π.ρ. «γξάθεη θαιά ζηελ θάκεξα», «δε ρξεηάδεηαη λα ράζεη 

θηιά», «ζα κπνξνχζε λα δηαθεκίζεη νδνληφθξεκεο») θαη ησλ ξεκαηηθψλ θξάζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δειψζνπλ «δπλακηθή κνπζηθή επί-δξαζε» (π.ρ. «έρεη 

κνπζηθφηεηα, εθπιεθηηθή επαηζζεζία ζηνλ ήρν ηνπ, ζηελ έθθξαζή ηνπ θαη ζην 

ρξψκα ηεο θσλήο ηνπ», «έρεη θάηη ην μερσξηζηφ», «πξνθαιεί ζπγθίλεζε ζε φπνηνλ 

ηνλ αθνχεη λα ηξαγνπδά»). Αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

εμαγσγή ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο:  
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− «Κάπνηνη απφ ην ηειεπαηρλίδη ζέινπλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο σξαίνπο, ζαλ 

ηα κνληέια.» 

−  «Άιινη εηδηθνί δίλνπλ ζεκαζία ζην ηαιέλην ηνπ ηξαγνπδηζηή, ηελ 

εξγαηηθφηεηα θαη ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ.» 

− «ηελ ηειεφξαζε παίδεη κεγάιν ξφιν ε εηθφλα.» 

− «Έλαλ ηξαγνπδηζηή πξέπεη λα ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε θσλή ηνπ 

θαη φρη ε εηθφλα ηνπ.» 

 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο ζπληζηνχλ απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δνκνχκελσλ, απφ δηάθνξα θείκελα, ηαπηνηήησλ, θαη ήηαλ 

κέξνο πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ γηα αληαιιαγή απφςεσλ, κε πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία. Μεξηθέο απφ απηέο, σζηφζν, δελ πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηηο ηδενινγηθέο θαη 

γισζζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θεηκέλσλ πνπ απνδνκήζεθαλ, αιιά επεθηάζεθαλ θαη ζηηο 

πνιπζεκεησηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο, δειψλνληαο επίγλσζε, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

δχλακεο πνπ έρεη ε εηθνληζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, είηε σο απηφλνκν ζεκεησηηθφ 

κέζν επηθνηλσλίαο είηε ζε ζρέζε κε άιια. Ζ δχλακε ηεο εηθφλαο ε νπνία  είλαη 

ζήκεξα ηδηαίηεξα εκπνξεχζηκε θαη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα απνθέξεη «εχθνια θαη 

γξήγνξα δφμα θαη ρξήκα», εθηηκήζεθε σο επαξθήο αηηηνινγία γηα ηε γιψζζα 

νξηζκέλσλ απφ ηα θείκελα θαη ηνλ πξνβαιιφκελν απφ απηά ηξφπν ζέαζεο ηνπ 

θφζκνπ. 

Ζ εθαξκνγή πξαθηηθψλ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ νινθιεξψζεθε κε ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηελ αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ, φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζσπηθή άπνςε θαη ζηάζε ηνπο, έλαληη ηνπ δεηήκαηνο πνπ 

δηεξεπλήζεθε. Οη απφςεηο θαη ζηάζεηο απηέο πξαγκαηψζεθαλ πνηθηινηξφπσο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ζπλαξηήζεθαλ κε ην πεξηθείκελν θαη δπλεηηθνχο ζεκεησηηθνχο 

ηξφπνπο δφκεζεο ησλ θεηκεληθψλ λνεκάησλ θαη ησλ ππνλνεκάησλ ηνπο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιψζζαο γεληθά θαη ηεο γξακκαηηθήο ηνπο εηδηθφηεξα. Σα 

παηδηά εηζεγήζεθαλ ή θαη επέιεμαλ ηε κνξθή ηεο δξάζεο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα: 

 

− Να γξάςνπλ κία επηζηνιή ζε έλαλ απφ ηνπο θξηηέο ηνπ ηειεπαηρληδηνχ 

θαη λα εθθξάζνπλ ηε δηαθσλία ηνπο καδί ηνπ. 

− Να γξάςνπλ κία επηζηνιή ζε έλαλ απφ ηνπο «θξηηέο» ηνπ Γηψξγνπ 

Νηαιάξα θαη λα εθθξάζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο καδί ηνπ. 

− Να αλαδνκήζνπλ ηα ζρφιηα ή ηε ζπλέληεπμε θάπνηνπ απφ ηνπο θξηηέο 

πνπ δηέθξηλε ηνπο παίθηεο ζε «θαινχο θαη θαθνχο ηξαγνπδηζηέο, 

ζχκθσλα κε ηελ εκθάληζή ηνπο», πξνβαίλνληαο ζηηο γισζζηθέο 

αιιαγέο (θαη επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο γξακκαηηθέο δνκέο), γηα λα 

αλαζηξαθεί ε ζε βάξνο ηνπ αξλεηηθή θξηηηθή. 

− Να δεκνζηνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ηνπο ζηνλ 

ηχπν. 

− Να εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ζε δηαδηθηπαθά 

πξνζσπηθά θείκελα (blogs). 

 

Μία φλησο απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή δξάζε είλαη ε παξαθάησ επηζηνιή, ε 

νπνία πξαγκαηψζεθε σο πεξηγξαθηθφ-επηρεηξεκαηνινγηθφ θεηκεληθφ είδνο: 
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«                                                                .......... (ηφπνο), .......... (εκεξνκελία) 

 

          θ. .......... (θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ελφο απφ ηα κέιε ηεο θξηηηθήο 

επηηξνπήο), 

 

Δζείο δε κε γλσξίδεηε, εγψ, φκσο, ζαο γλσξίδσ απφ ηα φζα ιέηε γηα ηνλ 

.......... . Ο παίθηεο απηφο απνρψξεζε ηειηθά. Κάζε θνξά ζρνιηάδαηε άζρεκα 

ηελ εκθάληζή ηνπ. Γελ είπαηε ηίπνηα, έλαλ θαιφ ιφγν γηα ηε θσλή ηνπ. Ο 

.......... δελ έρεη ηελ εκθάληζε θάπνησλ άιισλ παηθηψλ, αιιά ε θσλή ηνπ είλαη 

πνιχ θαιή. Σξαγνπδά κε άλεζε φια ηα ηξαγνχδηα, θπξίσο ηα ιατθά. Θα 

κπνξνχζε λα θηάζεη θαη ζηνλ ηειηθφ, αλ δελ ηνλ θξίλαηε ηφζν απζηεξά γηα ην 

βάξνο, ηα καιιηά, ην ληχζηκν, ηελ θίλεζή ηνπ. 

  

Γηαθσλψ καδί ζαο. Θα πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα θξίλεηε ηνπο ηξαγνπδηζηέο 

κε ιάζνο θξηηήξηα. Έλαο ηξαγνπδηζηήο ή έρεη ή δελ έρεη θσλή. Γηαθνξεηηθά 

ζα γίλεη γλσζηφο γηα ιίγν κφλν, ζα θεξδίζεη θάπνηα ρξήκαηα θαη κεηά απφ 

ιίγν δε ζα ηνλ μέξεη θαλείο. 

 

αο παξαθαιψ λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηελ επηζηνιή κνπ θαη αλακέλσ φηη 

ζα αιιάμεηε ηε ζηάζε πνπ ηεξείηε. Δίκαη ζίγνπξνο φηη καδί κνπ ζπκθσλνχλ 

θαη άιινη πνιινί. 

 

Με εθηίκεζε,  

..........» 

   

Μία άιιε εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή δξάζε αθνξά ηε δπλεηηθή 

αλαδηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ελφο απφ ηνπο θξηηέο, κε ηε δφκεζε ελφο πεξηγξαθηθνχ 

θεηκέλνπ, ην νπνίν εκπεξηέρεη ζηνηρεία θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ θαη κε ζρφιηα πνπ 

ηίζεληαη ζαθψο «ππέξ ηνπ παίθηε θαη ηεο θσλήο ηνπ» (ζε αληηπαξαβνιή  κε ζρφιηα 

«θαηά ηνπ παίθηε θαη ηεο εκθάληζήο ηνπ»): 

 

« .......... (θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ελφο απφ ηνπο παίθηεο ηνπ ηειεπαηρληδηνχ), 

κπξάβν ζνπ! Έρεηο εμαηξεηηθή θσλή! Δξκήλεπζεο ην ηξαγνχδη, γηα αθφκα κία 

θνξά, ππέξνρα! Με πάζνο θαη επαηζζεζία! Γνχιεςεο ζθιεξά, γη’ απηφ θαη ηα 

θαηάθεξεο. πλέρηζε λα δνπιεχεηο ζθιεξά. Πξνζπάζεζε λα βειηηψζεηο 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηερληθή ζνπ. ηα ξεθξέλ λα κπαίλεηο πην δπλακηθά. 

Σν κέιινλ ζνχ αλήθεη!» 

 

Καη νη δχν κεηθηέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο αλέιαβαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλαηξεπηηθά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο, αλαιφγσο ησλ  λνεκαηνθφξσλ κέζσλ πνπ ηειηθά επηιέρζεθαλ. Σα κέζα 

απηά, δειαδή ηα θεηκεληθά είδε θαη ηα ιεμηινγηθά, γξακκαηηθνζπληαθηηθά, 

πθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ θαη απφ νξηζκέλα 

πνιπζεκεησηηθά/πνιπηξνπηθά ζηνηρεία. Σε κελ επηζηνιή ζπλφδεπζε ζρέδην 

ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ θαη κελπκάησλ, ηα δε ζρφιηα, φηαλ εθθσλήζεθαλ 
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πξνθνξηθά, ζπλνδεχηεθαλ απφ θαηάιιεινπο γηα ην ζθνπφ θαη ηνλ απνδέθηε 

επηθνηλσλίαο κε ιεθηηθνχο, παξαγισζζηθνχο θαη εμσγισζζηθνχο, ελδείθηεο. 

Ηδηαίηεξν, εμάιινπ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα ειάρηζησλ έζησ παηδηψλ, 

κε έλα, σο θαίλεηαη, αλψηεξν επίπεδν θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, λα εκπιαθνχλ ζε 

δηαδηθηπαθέο πξνζσπηθέο ζπλνκηιίεο γχξσ απφ ηα «θαθψο θείκελα» ηνπ 

ηειεπαηρληδηνχ θαη λα ζπλαπνηειέζνπλ, καδί κε άιινπο νκηιήθνπο ηνπο, κία 

αληίζηνηρε θνηλφηεηα θνηλσληθήο πξαθηηθήο.  

Ο δηαινγηθφο αγψλαο, ηέινο, ν νπνίνο επαλα-δηνξγαλψζεθε κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ή κε ηνπ ιφγνπ ησλ ηειεθξηηψλ ζπλέβαιε ζηνλ επηδησθφκελν φζν θαη 

επηζπκεηφ επαλα-πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ παηδηψλ γηα 

αμίεο θαη «αμίεο». 

 

6. Δπίινγνο 

 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δξάζεο ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ 

αλάπηπμε πξνυπαξρνπζψλ, βαζηθψλ θαη κεηαζρεκαηηζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ θξηηηθήο γξαθήο, αληρλεχζεθαλ, παξάιιεια,  αιιά θαη εξκελεχηεθαλ 

νη νξίδνπζεο εθαξκνζκέλσλ ζην δεκνηηθφ πξαθηηθψλ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη 

πξαθηηθέο απηέο νξίδνληαη απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

ζπλαθείο κε απηφ αλάγθεο γηα παξέκβαζε ζηα πθηζηάκελα ζηαηηθά θείκελα, κέζσ 

λέσλ δπλακηθψλ θεηκέλσλ θαη κίαο αλάινγα επηιεγκέλεο γιψζζαο-γξακκαηηθήο. Ζ 

θξηηηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ «γξαθψλ» δειψλεη θξηηηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ηππνπνηεκέλσλ πξαγκαηηθνηήησλ ηαπηνηήησλ θαη ζρέζεσλ θαη κπνξεί λα ιάβεη 

ρψξα ζε θάζε  ειηθηαθή βαζκίδα / ηάμε (Freebody & Luke, 2002
. 
Luke & Freebody, 

1999). Ζ θξηηηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ γξαθψλ, επνκέλσο, ζπλεπάγεηαη ηνκέο ζηνλ 

ήδε ππάξρνληα θφζκν, απφ πνιχ λσξίο. ε ηειηθή αλάιπζε, νη παηδαγσγηθέο 

θεηκελνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ δελ κπνξεί ζήκεξα 

παξά λα είλαη έληνλα θνηλσληνθεληξηθέο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: παηδαγσγηθή θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, θξηηηθή γξαθή, πεξηθείκελν, 

γξακκαηηθή, δπλακηθή πξνζέγγηζε, θνηλσλία, έξεπλα δξάζεο, δεκνηηθφ ζρνιείν 
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