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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί 
υποστηρικτικά σε σχέση με το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών. Με συνοπτικό τρόπο 
περιλαμβάνει και αναπτύσσει τα κομβικής σημασίας κεφάλαια, για τους/τις εκπαιδευτικούς 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν τη Νέα Ελληνική Γλώσσα. 

Πρόκειται για κεφάλαια που αφορούν στην Παιδαγωγική του Κριτικού Γραμματισμού, πέρα από τη 
θεωρία, στη σχολική πράξη. Οι τίτλοι των κεφαλαίων αυτών είναι ενδεικτικοί του περιεχομένου 
και του ρόλου που προσδοκάται να επιτελέσουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής του 
Προγράμματος Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: «Κριτικός γραμματισμός στην τάξη», «Η 
λειτουργική διάσταση των γραμματικών δομών: Η γραμματική της πρότασης, του κειμένου, της 
επικοινωνίας», «Διαβάζοντας τις εικόνες», «Αξιολόγηση», είναι τίτλοι που δηλώνουν τη στροφή 
εκπαιδευτικών-παιδιών προς ένα ευρύ σύνολο διδακτικών και μαθησιακών αρχών που σχετίζονται 
με το γλωσσικό μάθημα.  

Παράλληλα, δηλώνουν μετάβαση σε μία νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου η εστίαση είναι 
στο πώς η γλώσσα και τα άλλα σημειωτικά συστήματα επικοινωνίας δομούν πραγματικότητες, 
σχέσεις, αξίες, ταυτότητες, στερεότυπα. Ο κριτικός γραμματισμός προσδίδει έναν δυναμικό όσο και 
κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα στο μάθημα, ο οποίος έχει ενιαίο και συνεκτικό χαρακτήρα και διέπει 
όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Τα κεφάλαια «Ερωτήσεις-Απαντήσεις» και 
«Γλωσσάρι» ενισχύουν περισσότερο τον υποστηρικτικό ρόλο του συγκεκριμένου Οδηγού.  

Είμαστε βέβαιοι ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο στα 
χέρια των εκπαιδευτικών μας. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην 
εκπόνησή του. Ταυτόχρονα, ευχόμαστε σε κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά να αξιοποιήσει 
αποτελεσματικά, προς όφελος των μαθητών/-τριών του τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη 
Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.  

 

       Ελπιδοφόρος Νεοκλέους                Δρ Ζήνα Πουλλή 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης     Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης 

 

 

   



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Κριτικός γραμματισμός στην τάξη  

 

2. Ερωτήσεις που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας και σχετικές απαντήσεις  

 
3. Η λειτουργική διάσταση των γραμματικών δομών: η γραμματική της πρότασης, 

του κειμένου, της επικοινωνίας 

 
4. Η λειτουργική αξιοποίηση της δομής της γλώσσας 

 
5. Διαβάζοντας τις εικόνες  

 
6. Αξιολόγηση 

 
7. Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία 

 
8. Γλωσσάρι 

 
9. Βιβλιογραφία 

 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ           Σελίδα 1 

 

 

Οι σύγχρονες οικονομικές,  κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις επιβάλλουν τη δημιουργία 

κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όσον αφορά 

το μάθημα της γλώσσας,  ο παραπάνω στόχος υλοποιείται μέσα από την κριτική κατανόηση 

των τρόπων με τους οποίους τα κείμενα προβάλλουν διάφορους τρόπους θέασης της 

πραγματικότητας.  Η κριτική αυτή κατανόηση μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από την 

παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού, η οποία είναι κεντρικό στοιχείο στο νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Σημειώνεται ότι η παιδαγωγική του 

κριτικού γραμματισμού είναι μια οπτική που μπορεί να διαπνέει όλα τα νέα Προγράμματα 

Σπουδών και όλα τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου. 

Η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο οργανώνουμε 

και διδάσκουμε γλώσσα, με στόχο να αναδείξουμε πώς μέσα από τη γλώσσα μπορούμε να 

εκφράσουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για τα διάφορα θέματα που απασχολούν 

την κοινωνία και διαμορφώνουν την κοινωνική ζωή. Οι απόψεις μας μπορεί να είναι 

σύμφωνες με τις απόψεις που υπάρχουν στην κοινωνία, να αποτελούν διευρυμένη μορφή 

τους ή να διαφοροποιούνται. Μέσα από το γλωσσικό μάθημα επιδιώκεται τα παιδιά όχι 

απλώς να μπορούν να διαβάζουν με ευκολία τα διάφορα κείμενα ή να γράφουν σύμφωνα 

με τους κανόνες της γραμματικής, αλλά να είναι σε θέση να κατανοούν ποια είναι η θέση 

του/της συγγραφέα για το θέμα στο οποίο αναφέρεται το κείμενο, έστω και αν αυτή η θέση 

δεν δηλώνεται φανερά μέσα σε αυτό. Τα παιδιά, ερχόμενα σε επαφή με διάφορα κείμενα, 

είναι σε θέση να εξετάζουν τις διαφορετικές απόψεις και στο τέλος να τοποθετούνται και 

τα ίδια πάνω στο θέμα.  

Οι αλλαγές είναι εμφανείς στις κειμενικές πρακτικές (αναγνωστικές και συγγραφικές) που 

εισάγονται στη σχολική τάξη, οι οποίες αποτελούν στο σύνολό τους μια δυναμική 

διαδικασία, ικανή να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, όπου κομβικό ρόλο διαδραματίζει η 

συνοικοδόμηση, από εκπαιδευτικό και παιδιά, θεματικών ενοτήτων. Στη συνοικοδόμηση 

θεματικών ενοτήτων, η διδακτική μεθοδολογία διαφοροποιείται σε σχέση με τη μορφή, το 

ρυθμό και τη διαδικασία της διδασκαλίας, αφού λαμβάνει υπόψη τι γνωρίζουν τα παιδιά 

πριν έλθουν στο σχολείο και, επομένως, χτίζει πάνω σε αυτό. Τα κείμενα και η γλώσσα τους 

αξιοποιούνται κατά την ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων και επιλέγονται από ένα ευρύ 

αρχικό σώμα παιδαγωγικού υλικού, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση και το 

οποίο εμπλουτίζουν και ανανεώνουν. Επίσης  τα ίδια τα παιδιά φέρνουν στην τάξη κείμενα 

 

Κριτικός γραμματισμός στην τάξη  
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για το θέμα που τα απασχολεί. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις ίδιες ηλικιακά τάξεις 

κάθε σχολείου δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν. Ακόμη, ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας 

θεματικής ενότητας εξαρτάται από το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών και των 

μαθητριών. Επιπλέον, η γλωσσική ποικιλότητα (στην περίπτωσή μας η κυπριακή διάλεκτος) 

αποτελεί γλωσσικό κεφάλαιο των παιδιών, το οποίο αξιοποιείται έτσι ώστε τα παιδιά, 

αφού αντιληφθούν τις ομοιότητες και τις διαφορές της με τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, να 

προβαίνουν σε αποτελεσματική χρήση της καθεμιάς. 

Η συνοικοδόμηση θεματικών ενοτήτων από εκπαιδευτικό και παιδιά μπορεί να προκύψει 

με διάφορους τρόπους. Η ανάπτυξη μιας θεματικής ενότητας στο πλαίσιο του κριτικού 

γραμματισμού μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα πιο κάτω σημεία:  

 

 Πλαίσιο προβληματισμού (αυθεντικό) 

 Συνεργατική οικοδόμηση των διαφόρων διαστάσεων του θέματος που τα παιδιά 

επιθυμούν να διερευνήσουν 

  Επιλογή κειμένων για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος  

  Επεξεργασία των επιλεχθέντων κειμένων 

  Παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αυθεντικών κειμένων  

  Επεξεργασία των γραπτών κειμένων των παιδιών 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας 

 

Οι πιο πάνω επιλογές αποτελούν μέρος μιας δυναμικής διαδικασίας ανάπτυξης μιας 

θεματικής ενότητας και όχι μιας στατικής ακολουθίας βημάτων, που ο/η εκπαιδευτικός και 

τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν με ομοιόμορφο τρόπο σε κάθε θεματική ενότητα. Οι 

επιλογές μπορεί να διαπλέκονται και να επαναλαμβάνονται με ποικίλους τρόπους, 

εμπεριέχοντας τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού στόχων και δραστηριοτήτων, με 

βάση τη δυναμική που αναπτύσσεται σε κάθε τάξη, στη διάρκεια ανάπτυξης μιας θεματικής 

ενότητας.  

Οι θεματικές ενότητες συνοικοδομούνται στη βάση των ενδιαφερόντων, των αναγκών, των 

ιδιαιτεροτήτων και του γλωσσικού επιπέδου των παιδιών και προκύπτουν μέσα από ένα 

αυθεντικό πλαίσιο προβληματισμού. Συγκεκριμένα, μια θεματική ενότητα μπορεί να 

αναπτυχθεί ως εξής:  
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 Πλαίσιο προβληματισμού (αυθεντικό) και επιλογή ενός γενικού θέματος-

προβλήματος προς διερεύνηση σε συνεργασία με τα παιδιά     

Με βάση ένα γεγονός της τρέχουσας επικαιρότητας, μια εμπειρία ενός παιδιού που την 

ανέφερε στην τάξη ή μια προηγούμενη περίσταση κατά την οποία συζητήθηκε ένα θέμα και 

αναδύθηκε ένας σχετικός προβληματισμός, ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/-τριες 

επιλέγουν να διερευνήσουν ένα θέμα, το οποίο προβληματίζει την τάξη ή για το οποίο η 

τάξη ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα πράγματα.  

Αν κάποια παιδιά εκφράσουν αντιρρήσεις ή δεν ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, 

μπορούν να επιχειρηματολογήσουν για τη μη χρησιμότητά του (αυτό συμβάλλει στην 

καλλιέργεια του επιχειρηματολογικού λόγου σε προφορικό επίπεδο). Με άλλα λόγια, δεν 

είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά να συμφωνούν με το προτεινόμενο από κάποια μέλη της 

σχολικής κοινότητας θέμα. Μπορούμε να εντάξουμε τις αντιρρήσεις στη διαδικασία και να 

ζητήσουμε από τα παιδιά που αντιδρούν να βρουν λόγους (ή και κείμενα αργότερα) που να 

τεκμηριώνουν την αντίθεσή τους ή τις ενστάσεις τους για το θέμα.  

 

 Συνεργατική οικοδόμηση των διαφόρων διαστάσεων του θέματος που τα παιδιά           

επιθυμούν να διερευνήσουν.  

Το θέμα (π.χ. «Σχολείο», «Διατροφή», «Φτώχεια» κτλ.) μπορεί να διερευνηθεί μέσα από 

ποικίλες πτυχές και διαστάσεις. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: «Ποιες 

πτυχές θα επιλεγούν αρχικά και ποιες θα μελετηθούν στη συνέχεια;». Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι οι επιμέρους πτυχές δεν δίνονται ως έτοιμα «πακέτα», κατηγοριοποιημένα από 

τον/την εκπαιδευτικό, στους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά αναδεικνύονται μέσα από τη 

συζήτηση. Αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει είτε στην ολομέλεια της τάξης είτε στο πλαίσιο 

μικρών ομάδων. Η κάθε ομάδα μπορεί να προτείνει εκείνες τις πτυχές προσέγγισης του 

θέματος που η ίδια ενδιαφέρεται να μελετήσει και να διατυπώσει ερωτήματα-

προβληματισμούς γύρω από αυτές. 

Ποικίλα μονοπάτια μπορούν να ακολουθηθούν. Για παράδειγμα, η κάθε ομάδα μπορεί να 

προτείνει τις διαστάσεις του θέματος που επιθυμεί να μελετήσει. Οι προτάσεις μπορούν να 

παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης, να καταγραφούν στον πίνακα και να 

ταξινομηθούν σε κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην ιεράρχηση εννοιών μέσω 

των λέξεων και αποτελεί βασική στρατηγική για την καλλιέργεια τόσο της γλωσσικής 

ικανότητας (σημασία λέξεων, κατηγοριοποίηση σε σημασιολογικές σχέσεις) όσο και της 
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επικοινωνιακής ικανότητας, ενώ παράλληλα οδηγεί σε μια οπτικοποιημένη μορφή της 

διατύπωσης ενός θέματος.  

Τα πιο πάνω βήματα εκτείνονται σε χρονική διάρκεια όσο η κάθε τάξη (εκπαιδευτικός και 

μαθητές/-τριες) προσδιορίζει. Μπορεί, για παράδειγμα, τα βήματα να ολοκληρωθούν σε 

μια τάξη στη διάρκεια ενός μαθήματος, ενώ μια άλλη τάξη να χρειαστεί λιγότερο ή 

περισσότερο χρόνο.  

  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ (με βάση τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί στην τάξη)  

 

Η ακριβής έκταση και χρονική ανάπτυξη των πιο κάτω βημάτων προσδιορίζεται από 

τον/την κάθε εκπαιδευτικό και τα παιδιά της τάξης του/της. 

 

 Επιλογή κειμένων (γραπτών, πολυτροπικών, ηχητικών κτλ.) για την περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος.  

Αν τα παιδιά δεν μπορούν να εντοπίσουν πολλές και διαφορετικές διαστάσεις ή δεν 

γνωρίζουν παρά ελάχιστα και ασαφή πράγματα για το θέμα που ενδιαφέρονται να 

διερευνήσουν, ένα μονοπάτι είναι το εξής: Η τάξη μπορεί να ξεκινήσει από ένα ή δύο 

κείμενα που έχουν φέρει τα παιδιά ή και ο/η εκπαιδευτικός (στην περίπτωση που τα παιδιά 

δεν έχουν φέρει κείμενα ή δεν έχουν φέρει κατάλληλα για την ηλικία τους κείμενα) και, 

σταδιακά, με τον προβληματισμό που θα αναπτύσσεται μέσα από την επεξεργασία των 

κειμένων και τη σχετική συζήτηση, να εντοπίζονται από τα παιδιά και άλλες διαστάσεις. Με 

άλλα λόγια, ανάλογα (α) με το θέμα, (β) με τον βαθμό εξοικείωσης των παιδιών με το θέμα 

και (γ) με το βάθος και το εύρος των γνώσεων που διαθέτουν γύρω από το υπό διερεύνηση 

θέμα, η ανάπτυξη των διαστάσεων του θέματος μπορεί να γίνει είτε από την αρχή είτε 

σταδιακά, παράλληλα με τη διαμόρφωση της ενότητας.  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ήδη, είναι σημαντικό να τονιστεί το πώς συνδέονται οι 

γνώσεις των παιδιών για το υπό διερεύνηση θέμα με τα κείμενα. Η τάξη αναζητά τα 

κείμενα για να εμπλουτίσει τις γνώσεις που διαθέτουν τα ίδια τα παιδιά ως μέλη της 

σχολικής κοινότητας ή τα κείμενα χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν ασαφή σημεία ή 

θέσεις που τα παιδιά διατυπώνουν. Με τον τρόπο αυτό, η επεξεργασία των κειμένων 

αποκτά νόημα και εντάσσεται οργανικά στην ενότητα. Τα κείμενα δεν επιβάλλονται από 

τον/την εκπαιδευτικό στα παιδιά χωρίς να είναι σαφής στα παιδιά ο λόγος για τον οποίο 

χρησιμοποιούνται στην τάξη. 
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Επίσης, μπορεί αυτή η διαδικασία να στηρίζεται αποκλειστικά στις γνώσεις των παιδιών, οι 

οποίες να διευρύνονται με τα κείμενα που τα παιδιά θα μελετούν ή μπορεί να αρχίζει από 

κείμενα και στη συνέχεια τα παιδιά να διευρύνουν τις πληροφορίες των κειμένων  αυτών. 

Αν αρχίσουμε με τις γνώσεις των παιδιών, στόχος της διαδικασίας είναι να καταγραφούν οι 

ποικίλες και οι διαφορετικές απόψεις και στη συνέχεια να ανατρέξουμε στα κείμενα για να 

δούμε ποιες απόψεις μας είναι ασαφείς και ποιες χρειάζονται επεξεργασία.   

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ (με βάση τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί στην τάξη)   

 

 Επεξεργασία των κειμένων 

 

Γίνεται άντληση στόχων από το Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά 

με τους τέσσερις άξονες, οι οποίοι μπορεί να διαπλέκονται: 

 το κείμενο και το πλαίσιο επικοινωνίας 

 το κείμενο ως γλωσσική και νοηματική δομή 

 το κείμενο ως κοινωνική πράξη 

 το κείμενο ως αντικείμενο αξιολόγησης 

 

Ποικίλα μονοπάτια μπορούν να ακολουθηθούν σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των 

κειμένων που τα παιδιά και ο/η εκπαιδευτικός φέρνουν στην τάξη. Μπορεί ο/η 

εκπαιδευτικός να συζητήσει με τα παιδιά τα κείμενα που αναφέρονται σε μια πτυχή του 

θέματος και οι άλλες πτυχές να συζητηθούν από τα παιδιά στο πλαίσιο ομάδων.  

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω άξονες είναι ένα εργαλείο για τον/την 

εκπαιδευτικό και συνδέονται οργανικά. Η πιστή σειριακή εφαρμογή των αξόνων, μέσα από 

ερωτήσεις του τύπου «ποιο είναι το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου;», «ποιος είναι ο 

αποδέκτης του κειμένου;» κτλ., οδηγεί σε μια δασκαλοκεντρικού τύπου διδασκαλία, που 

εξισώνει τον κριτικό γραμματισμό με μια σειρά παραδοσιακών πρακτικών γύρω από τα 

κείμενα. Προφανώς, αυτό δε είναι συμβατό με τον τρόπο που το Πρόγραμμα Σπουδών 

ορίζει την έννοια του κριτικού γραμματισμού και τον τρόπο καλλιέργειάς του στη σχολική 

τάξη. Αντίθετα, οι τέσσερις άξονες εμπλέκονται δυναμικά και ουσιαστικά. Για παράδειγμα, 

προκαταρκτικές υποθέσεις σχετικά με τα πλαίσια επικοινωνίας μέσα στα οποία παράγονται 

τα κείμενα μπορεί να επιβεβαιωθούν ή να αλλάξουν, ύστερα από συστηματικότερη 

εξέταση της γλωσσικής και νοηματικής δομής. Η αρχική αξιολόγηση των κειμένων μπορεί 
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να αλλάξει, ύστερα από τη συνδιαμόρφωση απόψεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες 

σχετικά με το είδος κοινωνικής πράξης που πιθανόν επιτελεί ένα κείμενο ή μια οικογένεια 

κειμένων και σχετικά με τον ρόλο της γλώσσας στην επιτέλεση αυτής της κοινωνικής 

πράξης.  

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα επεξεργασίας (το κείμενο και το πλαίσιο επικοινωνίας), 

τονίζουμε ότι η επεξεργασία δεν περιορίζεται στο να εντοπίζονται επιφανειακά ο/η 

συγγραφέας, οι πιθανοί αποδέκτες/-τριες και οι πιθανοί σκοποί του κειμένου. Αντίθετα, 

γίνονται συστηματικές προκαταρκτικές υποθέσεις σχετικά με τον/τη συγγραφέα αλλά και 

τους/τις αποδέκτες/-τριες ως μέλη κοινωνικών ομάδων που αναπαράγουν και προωθούν 

ορισμένες απόψεις και στάσεις απέναντι στο θέμα του κειμένου. Μέσα από την πρόβλεψη 

ενεργοποιούνται οι γνώσεις των μαθητών/-τριών για τον κόσμο και συνδέονται με τα 

κείμενα της σχολικής τάξης, ενώ η κατανόηση του κειμένου αποτελεί διαδικασία που 

οδηγεί ή δεν οδηγεί στην επιβεβαίωση των προβλέψεων αυτών. Με τον τρόπο αυτό, η 

ανάγνωση κειμένων δεν πραγματώνεται «στο κενό», αλλά γίνεται για να διευρύνει, να 

ενισχύσει ή ακόμη να ανατρέψει γνώσεις και προσδοκίες των μαθητών/-τριών.  

Σε σχέση με τον δεύτερο άξονα επεξεργασίας, η γλωσσική και νοηματική δομή αναφέρεται 

σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας και της κειμενικής οργάνωσης (βλ. αναλυτικές οδηγίες στο 

Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας) και εξετάζει τα παραπάνω λειτουργικά 

και σε συνάρτηση το ένα με το άλλο, όπως και με το πλαίσιο επικοινωνίας. Οι γραμματικές 

και λεξιλογικές επιλογές και οι τρόποι δόμησης του κειμένου αντιμετωπίζονται (α) ως τα 

εργαλεία που ο/η συγγραφέας χρησιμοποιεί ή, ακριβέστερα, επιλέγει για την κατασκευή 

ενός συγκεκριμένου τρόπου θέασης του υπό διερεύνηση ζητήματος, (β) ως τρόποι 

έκφρασης στάσης του/της συγγραφέα απέναντι στο μήνυμα που θέλει να μεταδώσει. Οι 

διακειμενικές συγκρίσεις, δηλαδή οι συγκρίσεις με άλλα κείμενα που υιοθετούν μιαν άλλη 

οπτική γωνία ή στάση, είναι απολύτως απαραίτητες, όπως απαραίτητο είναι να διαφανεί 

πώς διαφορετικές γραμματικές, λεξιλογικές και κειμενικές επιλογές συντελούν στην 

κατασκευή διαφορετικών ρητών ή υπόρρητων μηνυμάτων. Με βάση τα παραπάνω, 

εξυπακούεται ότι η γραμμική διδασκαλία της γραμματικής δεν εξυπηρετεί, αλλά αντίθετα 

περιορίζει. Τα ίδια γραμματικά φαινόμενα επανέρχονται ξανά και ξανά. Αυτό που 

εξετάζεται κάθε φορά είναι η διαφορετική λειτουργία τους, ανάλογα με τους σκοπούς του 

κειμένου και σε συνάρτηση με τα άλλα γραμματικά φαινόμενα που συνυπάρχουν στο 

κείμενο. Το ίδιο ισχύει και για τις λεξιλογικές επιλογές και τα πολυτροπικά στοιχεία 

(εικόνες, διαγράμματα κτλ.). 
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Ο τρίτος άξονας επεξεργασίας (το κείμενο ως κοινωνική πράξη) εξετάζει τα κείμενα 

ευρύτερα ως προς τον ρόλο τους στη δόμηση κοινωνικών σχέσεων και στην κατασκευή, 

αναπαραγωγή ή αναδόμηση στερεοτύπων, σχέσεων εξουσίας, κυρίαρχων πολιτισμικών 

αξιών, στη συγκρότηση και στη διατήρηση της συνοχής κοινωνικών ομάδων κτλ. Ο 

δεύτερος και ο τρίτος άξονας επομένως διαπλέκονται πολύ στενά. Στοιχεία όπως οι 

λεξιλογικές επιλογές, το είδος της πληροφορίας, το ύφος, στοιχεία συνοχής και 

συνεκτικότητας κτλ. δεν μπορούν παρά να μελετηθούν ως προς τη διάσταση αυτή.  

Ο τέταρτος άξονας επεξεργασίας (το κείμενο ως αντικείμενο αξιολόγησης) αφορά μεν την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κειμένων, πάντα σε σχέση με υπαρκτές 

κοινωνικές ομάδες αναγνωστών και αναγνωστριών, αλλά επίσης αφορά και την αξιολόγηση 

των κοινωνικών πράξεων που επιτελεί το κείμενο ως φορέας ιδεολογίας, όπως και την 

αξιολόγηση των αναγνωστικών αντιδράσεων των ίδιων των παιδιών απέναντι στα κείμενα 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ (με βάση τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί στην τάξη)  

 

 Παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αυθεντικών κειμένων 

 

Με βάση τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί, τα μέλη που συγκροτούν την τάξη ως κειμενική 

κοινότητα καταλήγουν στη δημιουργία κειμένου ή κειμένων που σχετίζονται με ορισμένη ή 

ορισμένες πτυχές του θέματος και έχουν πραγματικό/-ή αποδέκτη/-τρια. Τα κείμενα, λόγου 

χάρη, που παρήγαγαν τα παιδιά ομαδικά (π.χ. σημειώσεις από τα κείμενα που διάβασαν) 

μπορούν να συνενωθούν για να προκύψει ένα κοινό κείμενο (με στόχο τη σύνθεση 

πληροφοριών) ή το κάθε παιδί να δημιουργήσει το δικό του κείμενο με το οποίο να 

τοποθετείται (να εκφράζει τη δική του φωνή, τη δική του στάση) σχετικά με υπό 

διαπραγμάτευση θέμα.   

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ (με βάση τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί στην τάξη)   

 

 Επεξεργασία των γραπτών κειμένων των παιδιών 

 

Γίνεται συγκριτική συζήτηση των κειμένων που έγραψαν τα παιδιά με στόχο τη βελτίωσή 

τους. Ενδέχεται εδώ να συγκριθούν δύο κείμενα και τα παιδιά να κάνουν ατομικά σχόλια ή 

να επιχειρήσουν συλλογικά να επαναδιατυπώσουν ένα κείμενο, με σκοπό να 
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δημοσιοποιηθεί ή στο πλαίσιο ομάδων να κάνουν σχόλια στα υπόλοιπα, να ανταλλάξουν τα 

κείμενά τους για να πάρουν τα σχόλια των συμμαθητών/-τριών τους κτλ.  

Ακολουθείται η μέθοδος του «εργαστηρίου συγγραφέων»: ομάδες παιδιών 

συναποφασίζουν για το θέμα, τους/τις αποδέκτες/-τριες, το κειμενικό είδος, τους σκοπούς 

των κειμένων τους, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται και διορθώνουν τα κείμενά τους και 

συγκρίνουν το τελικό αποτέλεσμα με κείμενα άλλων ομάδων. 

 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας 

 

Τα παιδιά καταγράφουν στον «φάκελο εργασιών» τη διαδικασία που συνδημιουργήθηκε 

στην τάξη τους. Τόσο στο τέλος όσο και κατά τη διάρκεια της ενότητας, τα παιδιά μπορούν 

να προβούν σε αξιολόγηση και αναστοχασμό. Ο αναστοχασμός και η αξιολόγηση δεν 

αφορούν τόσο τις γνώσεις που κατέκτησαν, αλλά κυρίως, τον τρόπο χρήσης της γλώσσας σε 

σχέση με το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Για το λόγο αυτό περιστρέφονται γύρω από το 

ποιο είναι το νέο λεξιλόγιο που κατέκτησαν, πώς έγινε η μετάβαση από τις αρχικά ασαφείς 

σκέψεις των παιδιών για το θέμα σε πιο συγκεκριμένες, όπως αυτή η μετάβαση εκφράζεται 

μέσα από τις διαφορές στη γλωσσική διατύπωση του θέματος αρχικά και στο τέλος της 

ενότητας, στις διαφορές στα γραπτά κείμενα κτλ. 

 

Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού, οι μαθητές/-

τριες έρχονται σε επαφή με διάφορες μορφές λόγου (ψηφιακού, έντυπου, προφορικού) και 

μαθαίνουν να αντλούν πληροφορίες από αυτές. Αντιλαμβάνονται πως τα γλωσσικά και μη 

γλωσσικά μέσα (εικόνα, ήχος, κίνηση) ενός κειμένου εκφράζουν την άποψη του/της 

συγγραφέα πάνω στα διάφορα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Ανακαλύπτουν το 

γεγονός πως για ένα θέμα μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ασκούν κριτική 

στις διαφορετικές απόψεις για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Συνθέτουν τη δική 

τους «φωνή» για διάφορα κοινωνικά θέματα και καλλιεργούν στάσεις και δεξιότητες, οι 

οποίες τους/τις προετοιμάζουν επαρκώς για την ομαλή και αποτελεσματική ένταξή τους 

στη σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα, καθιστώντας τους/τες, την ίδια στιγμή, 

συμμέτοχους στη διαμόρφωσή της. 
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Οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται και απαντώνται εδώ προέκυψαν από ανάλογες απορίες 

που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεών (περίοδος 2010-

2012). 

 

Α) Θεωρητικές Πτυχές  

  

1. Τι εννοούμε με τον όρο «ιδεολογία» στον κριτικό γραμματισμό;  

Με τον όρο «ιδεολογία» δεν εννοούμε πολιτική ιδεολογία με τη στενή έννοια του όρου,  

αλλά τρόπους θέασης της πραγματικότητας και αντιλήψεις που θέλει να μεταδώσει για την 

κοινωνία κάποιος/κάποια μέσα από το κείμενό του/της, που μπορεί να εκφράζουν την 

κοσμοθεωρία του/της. Από αυτήν την άποψη, «ιδεολογίες» υπάρχουν παντού. Για 

παράδειγμα, σε μια συνταγή μαγειρικής ο/η συγγραφέας μπορεί να θέλει να προωθήσει 

μια συγκεκριμένη εικόνα της μαγειρικής πιο μοντέρνα σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο 

μαγειρικής που προωθεί μιας άλλη συνταγή και, κατά προέκταση, να προκρίνει έμμεσα 

έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής (πιο «μοντέρνο ή πιο «κοσμοπολίτικο»). Σε ένα κείμενο όπου 

αναζητούνται τα αίτια της καταστροφής του περιβάλλοντος μπορεί να αποσιωπώνται οι 

ευθύνες συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Υπενθυμίζουμε ότι ιδεολογικές επιλογές 

εκφράζονται όχι μόνο μέσα από το περιεχόμενο του κειμένου και την οργάνωση του 

νοήματος, τις πληροφορίες που υπογραμμίζονται και τις πληροφορίες που αποσιωπώνται, 

αλλά και μέσα από τη μορφή της γλώσσας. Έτσι, ακόμα και η επιλογή γλωσσικού 

κώδικα/ποικιλίας, λεξιλογίου, γραμματικών δομών, επιπέδου ύφους αλλά και συμβάσεων 

γραφής είναι ιδεολογική επιλογή. Τα παραπάνω συνολικά προϋποθέτουν/ 

υπονοούν/προκαλούν και συγκεκριμένη στάση των αναγνωστών/-τριών, ή, καλύτερα, 

προϋποθέτουν υπόρρητα ότι οι αναγνώστες/-τριες συγκροτούν ομάδα που κατανοεί και 

συμμερίζεται την ιδεολογία του/της συγγραφέα. Αυτό από μόνο του αποτελεί πολύ ισχυρό 

μηχανισμό μετάδοσης ιδεολογίας.  

Ένας άλλος όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να συσχετιστεί είναι το «κείμενο ως 

κοινωνική πράξη» – μια διάσταση που διατρέχει την προτεινόμενη ανάλυση κειμένων στο 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

 

 

 

Ερωτήσεις που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της  

Νέας Ελληνικής Γλώσσας και σχετικές απαντήσεις  
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2. Τι εννοούμε με τον όρο «το κείμενο ως κοινωνική πράξη»; 

Ο άξονας «το κείμενο ως κοινωνική πράξη» στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών εννοεί την 

εξέταση των κειμένων ως μηχανισμών δόμησης κοινωνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων και 

σχέσεων εξουσίας και ως φορέων ιδεολογίας (βλ. παραπάνω). Για παράδειγμα, σε δύο 

κείμενα καθοδήγησης μπορεί να αναπαράγονται διάφορα κοινωνικά στερεότυπα. Μια 

συνταγή μαγειρικής με απλό λεξιλόγιο, που εμφανώς ή υπόρρητα απευθύνεται σε γυναίκες, 

και οδηγίες συναρμολόγησης επίπλου με δύσκολο τεχνικό λεξιλόγιo, που εμφανώς ή 

υπόρρητα απευθύνονται σε άντρες, μπορούν, π.χ., να αναλυθούν ως κειμενικοί τρόποι 

αναπαραγωγής κοινωνικών στερεοτύπων για τα φύλα. Αντίστοιχα, η χρήση της διαλέκτου 

σε χιουμοριστικά ή «φολκλορικά» κείμενα μπορεί να αναπαράγει διάφορα στερεότυπα 

σχετικά με το «αστικό» και το «αγροτικό» πεδίο και το μορφωτικό επίπεδο των ομιλητών/-

τριών της.  

Πολλές φορές η «κοινωνική πράξη» που επιτελεί το κείμενο ταυτίζεται λανθασμένα με τον 

επικοινωνιακό στόχο, δηλαδή τη μετάδοση ενός μηνύματος ή την επιτέλεση γλωσσικών 

λειτουργιών με γλωσσικά κατάλληλο τρόπο ανάλογα με κάποια γενικά κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των αποδεκτών/-τριών και της περίστασης (π.χ. στη διαφήμιση ο γενικός 

επικοινωνιακός στόχος είναι η πειθώ και οι γλωσσικές επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν 

επίθετα, μικροπερίοδο/ελλειπτικό λόγο κτλ.). Τα παραπάνω συνάδουν με την 

«επικοινωνιακή» προσέγγιση αλλά δεν εξετάζουν το κείμενο ως μέρος του κοινωνικού 

γίγνεσθαι. 

Η συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα σε ένα κείμενο λειτουργεί ως 

κοινωνική πρακτική είναι το κλειδί για ένα Πρόγραμμα Σπουδών που ενστερνίζεται την 

παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού.  

   

3. Τι είναι «κείμενο» στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού;  

Το κείμενο ορίζεται από την Κειμενογλωσσολογία ως μια γλωσσική ενότητα που έχει 

καθορισμένα όρια, εσωτερική συνοχή και φέρει τόσο στοιχεία από τις προθέσεις του/της 

δημιουργού όσο και νοήματα που συνδέονται με εξωγλωσσικές καταστάσεις και 

επικοινωνιακές συνθήκες. 

Για την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού κείμενο μπορεί να αποτελεί από ένα 

μονολεκτικό σήμα της Τροχαίας (π.χ. STOP) ως μια φιλοσοφική πραγματεία. Ένα σύνολο 
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γραμματικών προτάσεων αποτελούν κείμενο μόνο όταν υπάρχει μεταξύ τους γλωσσική και 

νοηματική αλληλουχία. Τα κείμενα είναι προφορικά, γραπτά, ψηφιακά ή/και πολυτροπικά. 

Kανένα κείμενο δεν είναι νοηματικά αυτοδύναμο και αυτοτελές, γιατί κάθε κείμενο γίνεται 

κατανοητό μόνον εάν ενταχθεί σε μια κειμενική κοινότητα και σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας 

που να μας δίνει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τον/την παραγωγό του κειμένου, τον/την 

αποδέκτη/-τρια, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της επικοινωνίας, τον σκοπό της και τις 

κοινωνικές και πολιτισμικές της προεκτάσεις. Έτσι, εάν πρόκειται για προφορικό κείμενο, 

απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κατανοητό είναι να υπάρχουν στοιχεία για την 

ταυτότητα των συνομιλητών/-τριών και τη μεταξύ τους σχέση, αλλά και στην περίπτωση του 

γραπτού κειμένου απαραίτητη είναι η συσχέτιση των εκφωνημάτων με το πλαίσιο στο 

οποίο παραπέμπει το συγκεκριμένο κείμενοι. 

Τα κείμενα χαρακτηρίζονται από ποικιλότητα γλωσσικής και κειμενικής μορφής. Μέσα από 

τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία που οι συγγραφείς χρησιμοποιούν για τη δόμηση των 

κειμένων τους ουσιαστικά εκφράζεται η στάση των συγγραφέων απέναντι σε κάποια 

νοήματα που κυριαρχούν ή όχι στην κοινωνική πραγματικότητα. Επομένως, τα κείμενα δεν 

είναι ιδεολογικά ουδέτερα. 

 

4. Πώς ο/η αναγνώστης/-τρια θα διαμορφώσει ελεύθερη άποψη, αφού κανένα κείμενο 

δεν είναι «αθώο»;  

Βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ελεύθερης προσωπικής άποψης σχετικά με τα 

γλωσσικά και ιδεολογικά παιχνίδια που «κρύβουν» τα διάφορα κειμενικά είδη είναι 

ακριβώς η συνειδητοποίηση των συμβάσεων που τα διέπουν και η συνειδητή 

επαναδιατύπωση κειμένων με πλήρη επίγνωση των κοινωνικών και ιδεολογικών 

προεκτάσεων των γλωσσικών και κειμενικών επιλογών των μαθητών/-τριών. Όλα τα 

κείμενα προβάλλουν ορισμένους τρόπους θέασης της πραγματικότητας. Τα κειμενικά 

είδη/τύποι προβάλλουν/προτείνουν κάποιες μορφές οργάνωσης νοήματος με βάση 

ισχύουσες κοινωνικές και πολιτισμικές συμβάσεις. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος καθώς η 

δημιουργικότητα του επιτρέπει να διαπραγματεύεται συνειδητά και κριτικά τους 

ερμηνευτικούς περιορισμούς που τίθενται από τα κειμενικά είδη και τη γλώσσα τους.   

 

5. Ποια η διαφορά των κειμενικών ειδών από τους κειμενικούς τύπους;  

Οι κειμενικοί τύποι (περιγραφή, εξήγηση, καθοδήγηση, επιχειρηματολογία, αφήγηση) στην 

ουσία είναι τρόποι οργάνωσης των κειμένων αλλά πραγματώνονται διαφορετικά σε 
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διαφορετικά κειμενικά είδη (π.χ. άλλη οργάνωση και λειτουργία της αφήγησης έχουμε στη 

λογοτεχνία και άλλη σε μια κατάθεση στην αστυνομία, άλλη επιχειρηματολογία έχουμε σε 

ένα επιστημονικό άρθρο και άλλη σε μια επιστολή στον τύπο). Μπορεί, επίσης, σε ένα 

κειμενικό είδος να εμφανίζονται περισσότεροι του ενός κειμενικοί τύποι. Για παράδειγμα, 

στο κειμενικό είδος της επιστολής αναγνωστών/-τριών στον τύπο μπορεί να εμφανίζονται οι 

κειμενικοί τύποι της επιχειρηματολογίας και της εξήγησης, αλλά και της αφήγησης ή και της 

περιγραφής.    

 

6. Υπάρχουν πυρηνικές γνώσεις στο γλωσσικό μάθημα;  

Ο όρος «πυρηνικές γνώσεις» συνήθως παραπέμπει σε αποπλαισιωμένες γραμματικές 

γνώσεις. Οι γνώσεις για διάφορα γραμματικά στοιχεία – αν αυτές εντάσσονται στις 

πυρηνικές – κατακτώνται μέσα από διαφορετικά κειμενικά είδη και πλαίσια στα οποία 

χρησιμοποιούνται αυτά τα κειμενικά είδη. Με την έννοια αυτή «πυρηνικές γνώσεις» 

αποτελούν οι βασικοί μορφοσυντακτικοί και φωνητικοί κανόνες, οι συμβάσεις της γραφής 

(γράμματα, σημεία στίξης, ορθογραφικοί κανόνες κτλ.) αλλά και οι σχετικές γνώσεις για τα 

χαρακτηριστικά και τη δομή βασικών κειμενικών τύπων και κειμενικών ειδών.  

 

7. Τι είναι τα υβριδικά και τι τα μικτά κείμενα; 

Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος σε θεωρητικό επίπεδο αποτελούν τα δύο άκρα ενός 

συνεχούς πάνω στο οποίο βρίσκονται προφορικά κείμενα, άλλα με περισσότερα και άλλα 

με λιγότερα στοιχεία από αυτά των προφορικών, και γραπτά με περισσότερα ή λιγότερα 

στοιχεία των γραπτών κειμένων. Ένα ενδιάμεσο σημείο αυτού του συνεχούς είναι και τα 

υβριδικά κείμενα. Πρόκειται δηλαδή για κείμενα που εκφέρονται κατά κανόνα σε γραπτό 

λόγο, αλλά ενσωματώνουν στοιχεία και χρήσεις του προφορικού λόγου. Τα υβριδικά 

κείμενα συναντώνται κυρίως στα ηλεκτρονικά μηνύματα (email, sms, διάλογοι σε 

chatrooms).  

Επίσης, υβριδικά μπορούν να ονομαστούν και τα κείμενα στα οποία γίνεται ανάμειξη 

κειμενικών τύπων. Η χρήση του όρου όμως για τη δεύτερη περίπτωση είναι λιγότερο 

συνηθισμένη. 

 

8. Τι εννοούμε με τον όρο «κειμενική κοινότητα»; 

Κειμενική κοινότητα είναι μια ομάδα ατόμων με συγκεκριμένες οικονομικές, κοινωνικές ή 

άλλες πρακτικές και κουλτούρα, της οποίας τα μέλη επικοινωνούν μέσα από συγκεκριμένα 
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είδη κειμένων, όπως, για παράδειγμα, η σχολική κοινότητα, της οποίας τα μέλη 

επικοινωνούν κυρίως μέσω εγκυκλίων, σχολικών βιβλίων, σχολικών εργασιών και 

συγκεκριμένων ειδών του προφορικού λόγου. Οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι αντρικές παρέες 

στο καφενείο, οι φίλαθλοι κτλ. αποτελούν κειμενικές κοινότητες. Είναι φανερό ότι (α) τα 

κείμενα που παράγονται εντός μιας κειμενικής κοινότητας νοηματοδοτούνται από τις 

συνήθειες και τις στάσεις της κοινότητας (βλ. το κείμενο ως κοινωνική πράξη) και (β) ότι 

όλες και όλοι μας μετέχουμε σε πολλές διαφορετικές κειμενικές κοινότητες. Κάθε κειμενική 

κοινότητα διαμορφώνει και τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει προφορικά 

και γραπτά κείμενα ή νοηματοδοτεί κάποιες καταστάσεις. 

 

9. Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά του κριτικού γραμματισμού από την κριτική σκέψη;  

Ο όρος «κριτική σκέψη» αφορά τη σκέψη γενικότερα, ως γνωστική και κοινωνική 

διαδικασία. Ο όρος «κριτικός γραμματισμός» αναφέρεται στην αλληλεπίδραση των ατόμων 

με κείμενα, προφορικά και γραπτά (εδώ εντάσσεται ο όρος γραμματισμός) και στοχεύει 

στην κριτική επίγνωση των κοινωνικών, πολιτισμικών και ιδεολογικών διαστάσεων της 

γλώσσας/των κειμένων. Από παιδαγωγική άποψη, ο κριτικός γραμματισμός είναι το 

ευρύτερο πλαίσιο αλληλεπιδράσεων των ατόμων – δασκάλων και μαθητών/-τριών με 

κείμενα. Προϋποθέτει κατάργηση της αυθεντίας του/της εκπαιδευτικού, αντιμετώπιση της 

μαθησιακής διαδικασίας ως συνοικοδόμησης γνώσης και στάσεων και δημιουργεί τις 

απαραίτητες δεξιότητες για κριτικό αναστοχασμό. Μέσα από το πλαίσιο αυτό καλλιεργείται 

η κριτική σκέψη του κάθε ατόμου. 

 

 

Β) Πρακτικές κριτικού γραμματισμού  

 

10. Ποια στοιχεία μπορούν να συζητηθούν στην τάξη στο πλαίσιο της επεξεργασίας των 
κειμένων; 

 

Κατά τη συνεξέταση των κειμένων μπορούν να συζητηθούν στοιχεία όπως τα πιο κάτω: 

• Τι λένε τα κείμενα, ποιο είναι το θέμα τους και ποιες πτυχές του παρουσιάζονται; 

• Σε ποιους/ποιες απευθύνονται και γιατί; 

• Σε τι μπορούν να μας εξυπηρετήσουν στη διερεύνηση της θεματικής ενότητας; 

• Τι θέλει να μεταφέρει ο/η συγγραφέας κάθε κειμένου; 
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• Πώς εμφανίζονται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους όπου 

ανήκει ένα υπό διερεύνηση κείμενο; 

• Πώς δομούνται οι πληροφορίες στα κείμενα; 

• Με ποιους κειμενικούς τύπους πραγματώνεται κάθε κείμενο; 

• Ποιες γραμματικές δομές χρησιμοποιούνται έντονα μέσα σε κάθε κείμενο και ποιο 

είναι το αποτέλεσμα στη διαμόρφωση της σχέσης πομπού-αποδέκτη/-τριας; 

• Ποιος/ποια παρουσιάζεται να είναι ο/η δράστης κάποιων πράξεων που 

αναφέρονται στο κάθε κείμενο; Ποιοι/ποιες άλλοι/άλλες δεν κατονομάζονται ή 

αποκρύπτονται, που μπορεί να παρουσιάζονται στα άλλα κείμενα; 

• Πώς εξυπηρετείται ο στόχος του/της συγγραφέα μέσα από τις φωτογραφίες ή 

εικόνες που συνοδεύουν κάθε κείμενο; Ποια η σχέση γλώσσας, εικόνας και ήχου σε 

ένα κείμενο; 

• Πώς εξυπηρετείται ο στόχος του/της συγγραφέα μέσα από τον τίτλο κάθε κειμένου; 

Ποια η σχέση του με το κείμενο; 

• Ποιο είναι το ειδικό λεξιλόγιο κάθε κειμένου και πώς εξυπηρετεί τον στόχο του/της 

συγγραφέα; 

 Πώς παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μέσα σε ένα κείμενο;  

 Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για τη στάση/ιδεολογία του/της 

συγγραφέα; 

• Αποσιωπώνται άλλες ιδέες/θέσεις/απόψεις, που όμως εμφανίζονται σε άλλα 

κείμενα; Γιατί; 

• Ποιους/ποιες ενδιαφέρει περισσότερο το κάθε κείμενο, ποιοι/ποιες θα το διάβαζαν 

με ευχαρίστηση και ποιων τις ανάγκες και τα συμφέροντα εξυπηρετεί; 

• Τι άλλες γνώσεις πρέπει να έχει ο/η αναγνώστης/-τρια για να μπορέσει να 

κατανοήσει καλύτερα τα κείμενα; 

• Πώς παρουσιάζονται κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες ή φύλα μέσα σε ένα κείμενο; 

• Ποια είναι η οπτική του κόσμου που παρουσιάζει ένα κείμενο και σε τι διαφέρει 

από άλλες οπτικές άλλων κειμένων; 

• Ποιες κοινωνικές πραγματικότητες παρουσιάζονται μέσα στα κείμενα; 

• Με ποιον τρόπο και μεμε ποια μέσα αναπαρίσταται η πραγματικότητα στα κείμενα; 
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• Ποιες πληροφορίες που παρουσιάζονται στα κείμενα έχουν σχέση με την 

πραγματικότητα; 

• Ποιες πληροφορίες που παρουσιάζονται στα κείμενα τεκμηριώνονται με μαρτυρίες, 

έρευνες, στατιστικά στοιχεία κτλ.; 

• Πώς θα άλλαζε το κείμενο αν γραφόταν σε άλλο χρόνο, άλλο μέρος ή σε άλλον 

πολιτισμό; 

• Πώς θα άλλαζε το κείμενο αν ήταν σε προφορικό λόγο (ή σε γραπτό λόγο);   

• Πώς σχολιάζουν οι ίδιοι/-ες οι συγγραφείς τον κόσμο, τις αξίες, τις σχέσεις των 

ανθρώπων; Τι υποθέτουν οι ίδιοι/-ες, σε σχέση με αυτά, για τους/τις αποδέκτες/-

τριες των κειμένων; 

• Ποια η σχέση του επικοινωνιακού πλαισίου με το περιεχόμενο του κειμένου; 

• Τι θα καταλαβαίναμε από το κείμενο, αν τοποθετούνταν σε άλλο επικοινωνιακό 

πλαίσιο;  

 

11. Επηρεάζει καθόλου τη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών/-τριών η μείωση των 

ωρών του γλωσσικού μαθήματος στη δημοτική εκπαίδευση;   

Η μείωση των ωρών του γλωσσικού μαθήματος στη δημοτική εκπαίδευση, αν συνοδευτεί με 

τη διάχυση της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, 

δεν επηρεάζει τη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών/-τριών αρνητικά. Αντιθέτως την 

επηρεάζει θετικά, γιατί η διδασκαλία όλων των μαθημάτων θα γίνεται με γλωσσοκεντρική 

και ταυτόχρονα κοινωνιοκεντρική κατεύθυνση. Με αυτήν την έννοια όλα τα μαθήματα  

συμβάλλουν στην καλλιέργεια της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Οι προσδοκώμενες γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές του Προγράμματος Σπουδών της 

γλώσσας διαπνέουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

 

12. Πώς αντιμετωπίζονται τα κειμενικά είδη;  

Τα κειμενικά είδη αποτελούν δυναμικές οντότητες που, καθώς συνδέονται με κοινωνικές 

πρακτικές, μεταβάλλονται όπως μεταβάλλονται και αυτές. Γι’ αυτό τα κειμενικά είδη δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποπλαισιωμένες στατικές δομές προς 

αναπαραγωγή. Δε δίνουμε ένα κειμενικό είδος, το οποίο εκλαμβάνουμε ως πρότυπο, για να 

εντοπίζουμε μέσα σε αυτό τα δομικά στοιχεία. Αυτή η διαδικασία γίνεται για να εξαχθεί μια 
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μορφή οργάνωσης πληροφοριών μέσα από ένα σύνολο συμβάσεων που όμως συνδέεται με 

ένα ορισμένο κοινωνικό πλαίσιο – όχι για να αντιμετωπιστούν τα κειμενικά είδη ως 

πρότυπες μορφές προς αναπαραγωγή. Επομένως, η διδασκαλία των κειμενικών ειδών δεν 

μπορεί να είναι στατική και φορμαλιστική, αφού ο κριτικός γραμματισμός εμπεριέχει τόσο 

την κατανόηση όσο και τη δυνατότητα αποδόμησης-αναδόμησης κανόνων και συμβάσεων.   

 

13. Πού μπορούν να βρουν οι εκπαιδευτικοί ενισχυτικό υλικό για τη διδασκαλία;  

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναρτηθεί τράπεζα υλικού 

με διάφορα κείμενα, ενδεικτικές δραστηριότητες και προτεινόμενες ενότητες, τις οποίες ο/η 

εκπαιδευτικός, αφού μελετήσει, θα μπορεί να συνοικοδομεί με τους/τις μαθητές/-τριές 

του/της μια θεματική ενότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (η 

θεματική ενότητα προκύπτει μέσα από ένα αυθεντικό πλαίσιο προβληματισμού, με βάση 

ένα γεγονός της τρέχουσας επικαιρότητας, μια εμπειρία ενός παιδιού που την ανέφερε στην 

τάξη ή μια προηγούμενη περίσταση κατά την οποία συζητήθηκε ένα θέμα και αναδύθηκε 

ένας σχετικός προβληματισμός). Κείμενα μπορούν επίσης να αντλούνται από τις Συλλογές 

Πολυτροπικού Υλικού για το Γλωσσικό Μάθημα και από διάφορα έντυπα (εφημερίδες, 

σχολικά περιοδικά κ.ά.), καθώς και ιστοσελίδες, εφόσον σχετίζονται με τη θεματική ενότητα 

της οποίας έχει συναποφασιστεί η διερεύνηση.    

 

14. Ποιοι/ποιες φέρνουν τα κείμενα στην τάξη και πώς τα διαχειριζόμαστε;  

Αφού συναποφασιστεί ένα θέμα-πρόβλημα προς διερεύνηση, οι μαθητές/-τριες και ο/η 

εκπαιδευτικός φέρνουν σχετικά κείμενα, τα οποία θα βρουν είτε από την τράπεζα υλικού 

και τις Συλλογές Πολυτροπικού Υλικού για το Γλωσσικό Μάθημα είτε από διάφορες άλλες 

πηγές εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Αφιερώνεται αρκετός χρόνος για να αποφασίσουν 

οι μαθητές/-τριες ποια κείμενα φωτίζουν καλύτερα τις πτυχές του θέματος το οποίο 

επεξεργάζονται. Η διαδικασία ανάγνωσης κειμένων που τελικά δε θα αξιοποιηθούν για 

διερεύνηση δεν είναι χάσιμο χρόνου. Αντίθετα, αποτελεί μια πολύ χρήσιμη διαδικασία για 

τη γλωσσική τους βελτίωση και την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Ο στόχος είναι μέσα 

από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/-τριες να αποκτήσουν στρατηγικές ανάγνωσης και 

κατανόησης των κειμένων (στρατηγικές πύκνωσης-εντοπισμού θεματικού κέντρου με 

κατασκευή πινάκων, σχεδιαγραμμάτων κ.ά.).   
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15. Τι κάνουμε αν κάποια παιδιά δε φέρουν αρκετά κείμενα;  

Αν οι μαθητές/-τριες και ο/η εκπαιδευτικός φέρουν για παράδειγμα μόνο δύο κείμενα, τότε 

μπορεί να συναποφασιστεί η αναζήτηση και άλλων κειμένων από το διαδίκτυο ή από άλλες 

πηγές, ώστε να εντοπιστούν και άλλες οπτικές του θέματος. Η διαδικασία αναζήτησης δεν 

πρέπει να θεωρείται χάσιμο χρόνου. Μπορεί ακόμη ο/η εκπαιδευτικός, ως ισότιμο μέλος, 

να φέρει κείμενα από το φάκελο κειμένων της τάξης που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα 

προς διερεύνηση ή από τις Συλλογές Πολυτροπικού Υλικού για το Γλωσσικό Μάθημα. Ο 

φάκελος κειμένων φυλάγεται στην τάξη καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς ο/η εκπαιδευτικός, καταγράφει τα θέματα τα οποία ενδιαφέρει 

την τάξη να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς και δημιουργεί υποφακέλους για 

συλλογή κειμένων. Τα κείμενα αυτά θα συλλέγονται καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, 

δημιουργώντας έτσι μια επιπλέον τράπεζα υλικού στην τάξη. Θέματα θα αναφύονται και 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-

τριών καθώς και σε σχέση με την τρέχουσα επικαιρότητα.    

 

16. Πώς μοιράζονται τα διάφορα κείμενα στις ομάδες; 

Τα κείμενα τα οποία έχουν φέρει τόσο οι μαθητές/-τριες όσο και ο/η εκπαιδευτικός 

πολλαπλασιάζονται και μοιράζονται στις ομάδες. Αρχικά, γίνεται συζήτηση στο πλαίσιο των 

ομάδων για να αποφασιστούν οι πτυχές του θέματος που θα μελετήσουν, με την κάθε 

ομάδα να προτείνει ή να απορρίπτει και ταυτόχρονα να αιτιολογεί την κάθε πτυχή. Δεν 

είναι απαραίτητο όλες οι ομάδες να έχουν όλα τα κείμενα μπροστά τους. Έτσι, 

αναπτύσσεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν 

πτυχές του θέματος για τις οποίες μπορεί κάποια ομάδα να μην έχει αρκετά στοιχεία βάσει 

των κειμένων που αρχικά επεξεργάστηκε επιφανειακά. Κατόπιν, συναποφασίζονται τα 

κριτήρια επιλογής των κειμένων για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Τέτοια 

κριτήρια μπορεί να είναι η σχετικότητα με το θέμα και τις πτυχές του, η έκταση, το επίπεδο 

δυσκολίας, η γλωσσική μορφή κτλ.   

 

17. Αξιοποιούμε αποσπάσματα κειμένων; 

Αποφεύγουμε αποσπάσματα κειμένων, διότι είναι αποπλαισιωμένα και πιθανόν να μην μας 

παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την 

οπτική γωνία του/της συγγραφέα και τη γενική ιδεολογία του κειμένου, όπως και για το 

περιεχόμενο και την κειμενική δομή.  
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18. Τι κάνουμε αν κάποιες ομάδες δεν έχουν το κείμενο σε έγχρωμη εκτύπωση και 

χρειάζεται να το επεξεργαστούν λαμβάνοντας υπόψη και τα χρώματα;  

Μπορούμε να δώσουμε μια έγχρωμη εκτύπωση σε κάθε ομάδα, να βάλουμε κάποια ή 

κάποιες ομάδες στον Η/Υ ή να προβάλουμε το πολυτροπικό κείμενο στο διαδραστικό 

πίνακα ή σε διαφανοσκόπιο. Γενικά το πρόβλημα του έγχρωμου εντύπου μπορεί να 

αποφεύγεται μέσω της πρόβλεψης παρουσίασής του σε διαδραστικό πίνακα ή σε Η/Υ. 

 

19. Θα γίνεται επεξεργασία ενός αυθεντικού κειμένου ή πολλών ταυτόχρονα;  

Η ταυτόχρονη αντιπαραβολική μελέτη μπορεί να γίνει σε μικρά και σύντομα κείμενα, 

λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των μαθητών/-τριών. Αν όμως έχουμε 4-5 εκτενή κείμενα, 

μπορούμε να ξεκινήσουμε να αναλύουμε το ένα από αυτά (με βάση τις ερωτήσεις που 

έχουν οι μαθητές/-τριες κι όχι ο/η εκπαιδευτικός), να καταλάβουμε τη νοηματική και 

γλωσσική του οργάνωση και στη συνέχεια το επόμενο ή τα επόμενα κείμενα να τα 

μελετήσουμε σε συνάρτηση (συγκριτικά) με τα επιχειρήματα, τις θέσεις, την οπτική κτλ. που 

παρουσίαζε το κάθε προηγούμενο κείμενο.  

 

20. Γιατί χρειάζεται να γίνεται επαναπροσδιορισμός στόχων; 

Σε ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού ο επαναπροσδιορισμός στόχων είναι αναγκαίος. 

Πρόκειται για μια δυναμική αντίληψη του γραμματισμού στην οποία τα κειμενικά είδη και 

τα λεξικογραμματικά στοιχεία δεν είναι προεπιλεγμένα. Με τον συνεχή επαναπροσδιορισμό 

στόχων λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδραστικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη 

συγκεκριμένη σχολική τάξη και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, ο διαρκής εμπλουτισμός 

της γνώσης, η αλλαγή των στάσεων των παιδιών απέναντι στα κείμενα κτλ.  

 

21. Τι σημαίνει «καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου» στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού; Είναι εύκολη η μετάβαση από τον 

προφορικό στο γραπτό λόγο;  

Τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος εμφανίζονται μέσα σε επικοινωνιακά πλαίσια 

και επιτελούν κοινωνικές πράξεις. Είναι διαφορετικοί τρόποι για την επίτευξη 

συγκεκριμένων επικοινωνιακών σκοπών. Δεν τους βλέπουμε μόνο ως γλωσσικές μορφές, 

αλλά τους κατανοούμε ως κοινωνικές πράξεις. Για την καλλιέργεια του προφορικού και του 

γραπτού λόγου τα κείμενα αντιμετωπίζονται σε τέσσερα επίπεδα: ως πλαισιωμένη δομή, ως 

γλωσσική και νοηματική δομή, ως κοινωνική πράξη και ως αντικείμενο αξιολόγησης.  
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Το ζητούμενο δεν είναι επομένως η μετάβαση από τον προφορικό στον γραπτό λόγο αλλά η 

μετάβαση από μορφές τόσο προφορικού όσο και γραπτού λόγου με τις οποίες τα παιδιά 

είναι εξοικειωμένα σε μορφές πιο απαιτητικές τόσο γλωσσικά και κειμενικά όσο και από την 

άποψη της κατανόησης των κοινωνικοπολιτισμικών πεδίων μέσα στα οποία εμφανίζονται. 

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν συχνά αυτές τις δυσκολίες, που ανακύπτουν από τις αρκετά 

διαφορετικές κειμενικές και γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται κατά τη μετάβαση, 

αλλά τις αποδίδουν σε έλλειψη ικανότητας για λογική σκέψη αλλά και σε προβλήματα στη 

χρήση συνεχούς λόγου. Για παράδειγμα, στον γραπτό λόγο υπάρχουν ελάχιστες 

πληροφορίες για τον επιτονισμό, δεν υπάρχουν πληροφορίες που παρέχουν οι χειρονομίες 

και η κίνηση και δεν υπάρχει τρόπος να πούμε αν ο/η αποδέκτης/-τρια συμφωνεί ή 

διαφωνεί. Επιπλέον, αν οι στρατηγικές επικοινωνίας που οικοδομήθηκαν στο οικογενειακό 

περιβάλλον δεν είναι οι ίδιες με αυτές του σχολείου, η μετάβαση είναι ακόμη δυσκολότερη.    

Μια πολύ καλή πρακτική για τη συνειδητοποίηση των διαφορών μεταξύ γραπτού και 

προφορικού λόγου είναι η μετατροπή της μιας μορφής στην άλλη, αλλά πάντα με την 

ένταξή της σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 

 

22. Πότε πραγματώνεται η παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο μιας θεματικής 

ενότητας; Πώς επιλέγεται το θέμα; 

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας ενός 

θέματος, εφόσον υπάρχει λόγος να γραφτεί κάτι. Το θέμα πρέπει να προκύπτει «φυσικά» 

μέσα από τις δραστηριότητες της τάξης και να μην επιβάλλεται από τον/την εκπαιδευτικό, 

αλλά να συναποφασίζεται με τους/τις μαθητές/-τριες. Ο όρος «γραπτός λόγος» διευρύνεται 

για να συμπεριλάβει ποικίλες χρήσεις του, όπως σημειώσεις, σχεδιαγράμματα, περιλήψεις 

κ.ά. Ακόμη, μπορούν να γίνονται αναπλαισιώσεις και αναδιατυπώσεις των κειμένων που 

παράγονται.  

Επομένως, η παραγωγή γραπτού λόγου δεν μπορεί να είναι αποπλαισιωμένη, αλλά πρέπει 

να εντάσσεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που προηγούνται και έπονται. Έτσι, δεν 

λειτουργεί αυτόνομα, αλλά αντλεί από τις προηγούμενες και θέτει το πλαίσιο για την 

κατανόηση των επόμενων. Τέλος, ο γραπτός λόγος δεν είναι επίδειξη γνώσεων, αλλά 

τοποθέτηση των μαθητών/-τριών ως προς τα διάφορα νοήματα των κειμένων που 

επεξεργάζονται και συνειδητή και κριτική χρήση της γλώσσας 
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23. Πώς υλοποιείται η διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου; 

Η παραγωγή γραπτού λόγου στο εργαστήρι συγγραφέων δεν είναι μια μοναχική διαδικασία, 

αλλά μια έντονα διαλογική διαδικασία. Η χρήση του διαλόγου είναι το κλειδί, αφού μέσα 

από τις διεπιδράσεις θα συνοικοδομηθεί η γνώση. Η παραγωγή των γραπτών κειμένων 

μπορεί να γίνει τόσο ομαδικά όσο και ατομικά.   

Η παραγωγή γραπτού λόγου προκύπτει στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών μέσα από 

τη διδακτική διαδικασία συνήθως ως ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας των μαθητών/-

τριών. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται από την ολομέλεια της τάξης ή από τις ομάδες το 

μέσο δημοσιοποίησης του παραγόμενου κειμένου και οπωσδήποτε ο/οι αποδέκτης/-ες.  

 

24. Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες για παραγωγή γραπτού λόγου θέματα του τύπου: 

«Παίρνω συνέντευξη από έναν/μια συγγραφέα» ή «Περιγράφω το δωμάτιό μου»;  

Για να προβούν οι μαθητές/-τριες στην παραγωγή γραπτού λόγου, θα πρέπει να γνωρίζουν 

πρώτα το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και μετά τη σχετική κειμενική κοινότητα. Όσον 

αφορά το πρώτο θέμα, πρέπει να μάθουν τι είναι συνέντευξη, πώς γράφουν οι 

δημοσιογράφοι, να επισκεφθούν ίσως έναν τηλεοπτικό σταθμό, να δουν πώς οι διάφορες 

κειμενικές κοινότητες μιλούν για το θέμα κτλ.  

Όσον αφορά την περιγραφή του δωματίου, δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Για να 

γράψει ο/η μαθητής/-τρια πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και ένας στόχος. Για παράδειγμα, 

να δουν το δωμάτιό τους και να το περιγράψουν σε σχέση με περιγραφές δωματίων 

παιδιών από άλλες χώρες, στα οποία προβάλλονται συγκεκριμένες κουλτούρες, ή να το 

περιγράψουν για να τονίσουν πως είναι μικρό και δεν τους χωράει, αφού το μοιράζονται με 

τον/την αδελφό/-ή τους. Υπενθυμίζουμε πως η περιγραφή δεν είναι κειμενικό είδος αλλά 

κειμενικός τύπος, τρόπος οργάνωσης του κειμένου, που μπορεί να επιτελεί πολύ 

διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με το πλαίσιο και τον σκοπό του κειμενικού είδους μέσα 

στο οποίο εντάσσεται (π.χ. να δώσει ακριβείς πληροφορίες, να ψυχαγωγήσει, να πείσει). 

Θέματα λοιπόν του τύπου που αναφέρονται στην ερώτηση τίθενται για διαπραγμάτευση 

μόνο στην περίπτωση που θα προκύψουν ως τέτοια, κάτι που είναι πάρα πολύ σπάνιο. 
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25. Χρησιμοποιούμε μια εικόνα ή πολλές εικόνες για να γράψουν τα παιδιά 

αφηγηματικού τύπου κείμενα; 

Χρησιμοποιούμε πολλές εικόνες στις οποίες φαίνεται η πλοκή μιας ιστορίας και φαίνονται 

ξεκάθαρα οι αλλαγές στις σκηνές με αλλαγές στα πρόσωπα, τον χρόνο, τον τόπο και τις 

πράξεις. Έτσι, θα καταλάβουν οι μαθητές/-τριες πως οι μηχανισμοί σύνδεσης δε συνδέουν 

απλώς προτάσεις τη μια μετά την άλλη, αλλά συνδέουν επεισόδια.   

Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η μετατροπή μιας σειράς εικόνων σε αφήγηση δεν μπορεί να 

είναι επικοινωνιακά αποπλαισιωμένη, με στόχο δηλαδή απλώς την άσκηση στην παραγωγή 

συνεχούς λόγου ή στην τήρηση της χρονικής και αιτιακής αλληλουχίας των γεγονότων. 

Οποιοδήποτε αφηγηματικού τύπου κείμενο παράγεται θα πρέπει να έχει επικοινωνιακό 

στόχο (βλ. και παραπάνω για την περιγραφή). 

 
26. Κατά πόσο είναι υποβοηθητικό για τους/τις μαθητές/-τριες να δίνεται 

προκαθορισμένο λεξιλόγιο ή ερωτήσεις για την παραγωγή γραπτού λόγου; 

Η χορήγηση προκαθορισμένου λεξιλογίου και ερωτήσεων από τον/την εκπαιδευτικό μπορεί 

να οδηγήσει στον φορμαλισμό και στον περιορισμό της ικανότητας παραγωγής γραπτού 

λόγου εξαιτίας των προκαθορισμένων πλαισίων που δίνονται a priori. Οι μαθητές/-τριες 

μέσα από τις αλληλεπιδραστικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια διερεύνησης του 

θέματος/προβλήματος και της επεξεργασίας των κειμένων θα έχουν υπογραμμίσει, 

καταγράψει και συζητήσει εκείνο το λεξιλόγιο αλλά και τις κειμενικές δομές που θα τους 

είναι απαραίτητα για να μεταδώσουν γραπτά τα νοήματα που έχουν συναποφασίσει. 

 
27. Βοηθά τα μικρά παιδιά να τους δίνουμε ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να 

γράψουν ένα κείμενο; 

Οι βοηθητικές προτάσεις καθορίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο και περιορίζουν την ικανότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου. Αν ξεκινήσουμε από την πρόταση και μετά πάμε στο κείμενο, 

τότε το κείμενο θα είναι ένα σύνολο προτάσεων. Αντίθετα, ξεκινάμε από τον κόσμο, πάμε 

στο κείμενο και μετά στην πρόταση και όχι αντίστροφα. Η πρακτική της προσφοράς 

ολοκληρωμένων αποπλαισιωμένων προτάσεων για συγγραφή ολοκληρωμένου κειμένου 

είναι τεχνητός τρόπος καλλιέργειας του γραπτού λόγου. 

 
28. Μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να γράψουν την περίληψη ενός κειμένου; 

Η περίληψη γενικά δεν είναι κειμενικό είδος (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. 

περίληψη επιστημονικού άρθρου, περίληψη βιβλίου στο οπισθόφυλλο, περίληψη ταινίας ή 
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σειράς σε έναν τηλεοπτικό οδηγό ή εφημερίδα). Η περίληψη νοείται ως μια μαθησιακή 

στρατηγική που μπορεί, π.χ., να πάρει τη μορφή σημειώσεων σε μαθήματα.  

Επειδή πολλά κειμενικά είδη στηρίζονται στη συμπύκνωση του περιεχομένου 

(βιβλιοπαρουσίαση, οδηγίες, μικρή αγγελία κτλ.) η περίληψη μπορεί και πρέπει να 

διδάσκεται μαζί με τη χρήση των κειμενικών ειδών. Γι’ αυτό θα πρέπει να ζητείται 

παραγωγή του αντίστοιχου κειμενικού είδους και όχι αόριστα περίληψη. 

 
29. Πώς αντιμετωπίζεται η ορθογραφία; 

Η υπερβολική εμμονή στη διόρθωση ορθογραφικών λαθών μπορεί να αποτελέσει 

τροχοπέδη στη δημιουργικότητα των μαθητών/-τριών. Είναι ορθότερο να μη ζητούμε από 

τους/τις μαθητές/-τριες να αντιγράφουν έναν αριθμό προτάσεων οι οποίες δεν έχουν 

νόημα, για να μάθουν την ορθογραφία. Τα ορθογραφικά λάθη που έγιναν στα κείμενα των 

μαθητών/-τριών γίνονται αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και επεξεργασίας, μέσα 

από δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής και κατά τη διαδικασία επαναδιατύπωσης των 

γραπτών κειμένων.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών λοιπόν και σε συνάρτηση με την όλη φιλοσοφία 

του, η καλλιέργεια της ορθογραφικής ικανότητας των παιδιών αποτελεί καθημερινή 

φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι που προτείνονται είναι οι εξής: 

α) Συνεχής επισήμανση κατά την επεξεργασία των γραπτών κειμένων των λέξεων που 

παρουσιάζουν ορθογραφικές ιδιορρυθμίες, οπτικοποίηση των λέξεων αυτών μέσω 

διάφορων διδακτικών τεχνικών, π.χ. γράψιμο στον πίνακα, γράψιμο σε καρτέλες, στο 

τετράδιο κτλ., ανάλογα με την τάξη των μαθητών/-τριών και τα λάθη που εμφανίζονται στα 

γραπτά τους. 

β) Με τη διαδικασία της συλλογικής επαναδιατύπωσης του γραπτού λόγου που 

παράγεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες, με την οποία επιδιώκεται με μια ολιστική 

προσέγγιση να κατακτήσουν όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των 

ορθογραφικών, που συγκροτούν ένα γραπτό κείμενο, με σκοπό να αποκτήσουν σταδιακά 

τους απαραίτητους αυτοματισμούς που θα τους επιτρέπουν να παράγουν γραπτό λόγο 

προσαρμοσμένο στο κατάλληλο κειμενικό είδος και στο κατάλληλο επίπεδο ύφους. 

Πρόκειται για διδακτική τεχνική κατά την οποία υποβάλλεται ένα κείμενο που παρήχθη είτε 

από ένα άτομο είτε από ομάδα μαθητών/-τριών σε συλλογική προσπάθεια 

επαναδιατύπωσης με σκοπό να παραχθεί βελτιωμένη μορφικά -και σε ορισμένες 

περιπτώσεις και νοηματικά- εκδοχή. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής 

επισημαίνονται, εκτός των γλωσσικών επιλογών, ορθογραφικές ιδιορρυθμίες μέσω των 
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ορθογραφικών λαθών, γίνεται αναφορά στον ορθογραφικό κανόνα που σχετίζεται με τη 

συγκεκριμένη ορθογραφική περίπτωση, γίνεται αναφορά σε οικογένειες λέξεων 

(παράγωγα, σύνθετα κτλ.) και γίνεται παραπομπή στο εγχειρίδιο Γραμματικής και στο 

Λεξικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, με απώτερο σκοπό την εμπέδωση της ορθογραφίας των 

λέξεων και του ορθογραφικού κανόνα μέσα από τη χρήση της γλώσσας. 

γ) Με ασκήσεις ορθογραφίας διάφορων ειδών σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή, οι 

οποίες θα αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα ορθογραφίας, στα οποία οι μαθητές και οι 

μαθήτριες παρουσιάζουν δυσκολίες. Ορισμένα από τα θέματα είναι τα εξής: πεζό ή 

κεφαλαίο; / ένα ή δύο όμοια σύμφωνα; / με τελικό -ν ή χωρίς; / ρηματικοί τύποι σε –ετε ή 

σε -εται; / ρήματα με δεύτερο συνθετικό -βάλλω με ένα ή με δύο λ; / με μία ή με δύο λέξεις; 

/ χρήση των σημείων στίξης και ιδίως του κόμματος. Ασκήσεις αυτού του τύπου μπορούν να 

γίνονται πολύ συχνά. Τέτοιου είδους ασκήσεις είναι οι ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, τα 

σταυρόλεξα, ασκήσεις στις οποίες ζητείται συμπλήρωση κενών κτλ. 

δ) Με συχνή χρήση του γραπτού λόγου για διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται 

με το μάθημα με παράλληλη χρήση βοηθημάτων όπως του Λεξικού, του εγχειριδίου 

Γραμματικής κ.ά. Πολύ χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση είναι και η χρήση του ορθογράφου 

στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου.  

 
30. Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, μπορεί να 

δοθεί ένα απόσπασμα του κειμένου για κατ’ οίκον εξάσκηση στην «ανάγνωση» και 

να τους ζητηθεί να το διαβάσουν φωναχτά μπροστά στην τάξη;    

Δεν έχει νόημα για τους/τις μαθητές/-τριες να εξασκηθούν σε ένα απόσπασμα ενός 

κειμένου το οποίο αποπλαισιώνεται από το αυθεντικό κείμενο. Ο/η μαθητής/-τρια έρχεται 

αντιμέτωπος/-η με ένα κείμενο που δεν έχει συνολικό νόημα, το οποίο πολλές φορές έχει 

δύσκολες ή δύσχρηστες λέξεις. Επίσης, η έκθεση των μαθητών/-τριών με αδυναμίες στην 

ανάγνωση τέτοιων κειμένων δημιουργεί άγχος και πολλές φορές απέχθεια προς την 

ανάγνωση. 

Αντίθετα, μπορεί να δοθούν ως άσκηση ολοκληρωμένα μικρά γραπτά κείμενα που θα 

εκφωνούνταν προφορικά σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή συνθήκη, π.χ. οδηγίες, ανέκδοτο, 

μικρό παραμύθι. 
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31. Πώς γίνεται η επαναδιατύπωση των γραπτών κειμένων στο «εργαστήρι 

συγγραφέων»;  

Το εργαστήρι συγγραφέων εφαρμόζεται συστηματικά. Οι επαναδιατυπώσεις των κειμένων 

γίνονται είτε στην ολομέλεια της τάξης είτε στο πλαίσιο των ομάδων, με τις συζητήσεις που 

γίνονται να ασκούν σε μεγάλο βαθμό θετικές επιδράσεις.  

Η επαναδιατύπωση μπορεί να γίνει στα αρχικά στάδια με ένα κείμενο το οποίο ο/η 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει σε όλη την τάξη, έως ότου αποκτήσουν οι μαθητές/-τριες τις 

κατάλληλες δεξιότητες για αυτοδιόρθωση. Το κείμενο διαβάζεται, διορθώνονται τυχόν 

ορθογραφικά λάθη, μετά βελτιώνεται η διατύπωση ανά περίοδο, κατόπιν μπορεί να 

υπάρξει και αναδόμησή του και τέλος γίνεται σύγκριση αρχικού και τελικού κειμένου. Η 

επαναδιατύπωση μπορεί να γίνει και με σύγκριση δύο κειμένων, στην οποία αρχικά 

διατυπώνονται σχόλια για διάφορα στοιχεία του κειμένου, μετά οργανώνονται τα σχόλια σε 

κατηγορίες, κατόπιν εντοπίζονται οι παράμετροι στις οποίες τα σχόλια αυτά παραπέμπουν 

(π.χ. στην αφήγηση η αναφορά σε ήρωες, η σύνδεση γεγονότων, η διάκριση πληροφοριών 

σε ενότητες κτλ.) και τέλος γίνεται η επαναδιατύπωση του κειμένου με βάση την επιλογή 

μιας παραμέτρου (π.χ. επαναδιατύπωση των χαρακτηριστικών και των πράξεων των ηρώων 

με στόχο τη δημιουργία μιας κατανοητής αφήγησης). 

 

32. Ποια μορφή θα έχουν οι θεματικές ενότητες; 

Οι ενότητες που σχεδιάζονται για την καλλιέργεια του γραμματισμού έχουν τη μορφή 

σχεδίων δράσης (project). Είναι μορφή και όχι σχέδιο, διότι το project ξεκινά από τις 

ανάγκες και καταλήγει σε ένα απτό αποτέλεσμα (παρουσίαση). Οι ενότητες δεν ξεκινούν 

πάντα από τις ανάγκες και ούτε καταλήγουν πάντα σε παρουσίαση. Είναι σημαντικό οι 

ενότητες να τελειώνουν με την ανάληψη δράσης από τους/τις μαθητές/-τριες. Με τη 

δημιουργία ενός κειμένου μπορούν να παρέμβουν στην κοινωνία για να παρατηρήσουν, να 

εισηγηθούν, να διαμαρτυρηθούν κτλ. 

 

33. Πώς θα γνωρίζουμε ότι μια τάξη έχει καλύψει κάποια θεματική ενότητα, ώστε να μην 

επαναληφθεί;  

Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως στο μάθημα της Γλώσσας δεν είναι το θέμα, αλλά οι 

στρατηγικές που θα αναπτύξουν οι μαθητές/-τριες για την κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου. Αφετηρία μας πάντα είναι το θέμα, το οποίο όμως 

προσεγγίζεται από κάθε τάξη διαφορετικά ως προς τις διάφορες πτυχές του, μέσα από 
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διαφορετικά κείμενα και καταλήγει ίσως στην παραγωγή διαφορετικών κειμενικών ειδών. 

Άλλωστε το κάθε θέμα έχει πάμπολλες πτυχές. Γι’ αυτό δεν εξαντλείται ποτέ. Με αυτή την 

έννοια μπορούμε να ασχοληθούμε με το ίδιο θέμα πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια 

των σπουδών στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση. 

 

34. Ποια μέθοδο ή προσέγγιση ακολουθούμε στη διδασκαλία της πρώτης γραφής και 

ανάγνωσης; 

Στηριζόμαστε σε στοιχεία από την έρευνα που διεξάγεται γύρω από τον αναδυόμενο 

γραμματισμό των παιδιών – έρευνα που δίνει και δυνατότητες καλλιέργειας του κριτικού 

γραμματισμού σε παιδιά μικρής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούμε μια 

εξισορροπημένη προσέγγιση για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, όπου η 

φωνολογική, μορφολογική και συντακτική ενημερότητα εντάσσονται στο πλαίσιο της 

επεξεργασίας κειμένων. Η επεξεργασία ολόκληρων αυθεντικών κειμένων ενισχύει τη 

σημασιολογική ενημερότητα, που με τη σειρά της ενισχύει τη συντακτική, τη μορφολογική 

και τη φωνολογική ενημερότητα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο τα 

παιδιά από την αρχή να μπορούν να διαβάζουν γράμμα-γράμμα ένα κείμενο. Η εμμονή σε 

αυτή τη διαδικασία μπορεί να προωθήσει τον αλφαβητισμό, με τη στενή έννοια της 

αποκωδικοποίησης γραφημάτων, αλλά δεν προωθεί τον γραμματισμό. Αντίθετα, ξεκινάμε 

από ολόκληρα μικρά αυθεντικά κείμενα, τα παιδιά κάνουν υποθέσεις σχετικά με το νόημα 

και τη λειτουργία αλλά και τη δομή τους και στη συνέχεια ο αλφαβητισμός καλλιεργείται με 

εστίαση σε επιμέρους ενότητες με νόημα, π.χ. προτάσεις, συντακτικές φράσεις, βασικές 

λέξεις, επιλεγμένες με τρόπο ώστε να αναδύονται και οι γραφοφωνηματικές αντιστοιχίες.  

 

35. Τι είδους κείμενα χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία της πρώτης γραφής και 

ανάγνωσης και πώς προσεγγίζονται; 

Χρησιμοποιούμε κυρίως αυθεντικά χρηστικά αλλά και λογοτεχνικά κείμενα και γίνεται 

κριτική επεξεργασία, της δομής, της οργάνωσης και του περιεχομένου με παράλληλη 

καλλιέργεια της γραφοφωνηματικής, μορφολογικής και συντακτικής δεξιότητας. Βασική 

προϋπόθεση είναι τα κείμενα να είναι πλαισιωμένα (βλ. παραπάνω). 

 

36. Πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η διδασκαλία των φωνημάτων; 

Τα φωνήματα δε διδάσκονται, κατακτώνται. Αυτό που διδάσκεται είναι η αντιστοίχιση των 

κατακτηθέντων φωνημάτων με τα γραφήματα. Σε μια ολιστική κατά βάση προσέγγιση σαν 

κι αυτή που προτείνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών η αντιστοίχιση αυτή -και η παράλληλη 
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εκμάθηση των γραμμάτων- γίνεται συνεχώς. Η αρχή γίνεται οπωσδήποτε πριν να έρθει το 

παιδί στο σχολείο, μέσα από τις παραστάσεις που έχει δημιουργήσει σχετικά με τη γραφή. 

Στα ελληνικά, ωστόσο, σε σχέση με τα αγγλικά ή άλλες γλώσσες, τα πράγματα είναι 

απλά, οι γραφοφωνηματικές αντιστοιχίες είναι σταθερές και η εκμάθησή τους δεν είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρα.   

 

37. Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι τα γράμματα; Τι ποσοστό της διδασκαλίας 

καταλαμβάνει η διδασκαλία των γραμμάτων; Τα διδάσκουμε ένα-ένα;  

Βασικός στόχος είναι η κριτική επεξεργασία των κειμένων (π.χ. ολόκληρων παραμυθιών, 

σύντομων χρηστικών κειμένων κτλ.) και  μέσα από αυτή γίνεται η διδασκαλία των 

γραμμάτων, η οποία καταλαμβάνει ένα μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.  

 
38. Με την αξιοποίηση της αντιπαραβολικής διδασκαλίας ανάμεσα στην Κοινή Νέα 

Ελληνική και στην κυπριακή ποικιλία της ελληνικής γλώσσας δεν υπάρχει κίνδυνος να 

προκληθεί σύγχυση στους/ στις μαθητές/-τριες; 

Όχι, διότι μέσα από την αντιπαραβολική διδασκαλία, δίνεται στους/ στις μαθητές/-τριες η 

δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τις διαφορές των δύο ποικιλιών και τα κοινωνικά 

περιβάλλοντα και τις επικοινωνιακές συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων παράγονται. Έτσι, 

θα μπορούν να διακρίνουν τα δύο συστήματα, ώστε να μπορεί να γίνεται πιο 

αποτελεσματική χρήση τους. 

 

39. Με την εισαγωγή της αντιπαραβολικής διδασκαλίας ανάμεσα στην Κοινή Νέα 

Ελληνική και στην κυπριακή διάλεκτο επιδιώκεται η αντικατάσταση της πρώτης από 

τη δεύτερη ως γλώσσας διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;  

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση και 

κατανόηση της Κοινής Νέας Ελληνικής. Η αξιοποίηση της κυπριακής διαλέκτου στο πλαίσιο 

αντιπαραβολικής διδασκαλίας με την Κοινή Νέα Ελληνική μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο, 

αφού για πρώτη φορά λαμβάνεται υπόψη το γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών/-τριών 

(φυσικοί ομιλητές/ομιλήτριες της κυπριακής διαλέκτου) και το μάθημα διαφοροποιείται ως 

προς τη διδακτική μεθοδολογία του και όχι ως προς τον βασικό του στόχο, που είναι η 

ελληνομάθεια.    
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40. Τι γίνεται με τα «λάθη μεταφοράς» των μαθητών/-τριών από τη διάλεκτο σε κείμενο 

που προϋποθέτει τη χρήση Κοινής Νέας Ελληνικής;  

Τα «λάθη μεταφοράς» γίνονται αντικείμενο διδακτικής αξιοποίησης, αφού οι μαθητές/-

τριες μπαίνουν στη διαδικασία εντοπισμού των διαλεκτικών στοιχείων. Στη συνέχεια, αν το 

κείμενο προϋποθέτει τη χρήση της Κοινής Νέας Ελληνικής, λόγω του κειμενικού είδους και 

του πλαισίου του, οι μαθητές/-τριες διαφοροποιούν τα διαλεκτικά στοιχεία και τα 

μεταφέρουν στην Κοινή Νέα Ελληνική. Αν όμως πρόκειται για κείμενο το οποίο 

χαρακτηρίζεται από χρήση κυπριακής διαλέκτου, εφόσον προέρχεται από την 

κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα των μαθητών/-τριών, τότε φτάνουμε μέχρι τον 

εντοπισμό των διαλεκτικών στοιχείων και δεν προχωρούμε στη μεταφορά του στην Κοινή 

Νέα Ελληνική. Η μεταφορά μπορεί να γίνει σε προφορικό επίπεδο για λόγους φωνολογικής, 

μορφοσυντακτικής και λεξιλογικής ενημερότητας. Μια ενδεχόμενη αλλαγή των διαλεκτικών 

στοιχείων από την κυπριακή διάλεκτο στην Κοινή Νέα Ελληνική σε κείμενο που δεν 

προϋποθέτει χρήση Κοινής Νέας Ελληνικής μπορεί να έχει αφύσικες υφολογικές επιπτώσεις 

σε κείμενα όπως προσωπικές σημειώσεις, sms, emails κτλ. Οι υφολογικές επιπτώσεις 

ενδέχεται να καταστήσουν, εν τέλει, τα συγκεκριμένα κείμενα ψευδοκείμενα.   

 

41. Πώς προσεγγίζεται η Λογοτεχνία και η Θεατρική Αγωγή στις διάφορες ενότητες;  

Τόσο τα κείμενα της Λογοτεχνίας όσο και τα κείμενα της Θεατρικής Αγωγής εντάσσονται στο 

πλαίσιο του θέματος/προβλήματος που συναποφασίστηκε να διερευνηθεί με σκοπό την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα κείμενα αυτά προβάλλουν συγκεκριμένες οπτικές 

του θέματος. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα 

μέσα και τις διαδικασίες της Θεατρικής Αγωγής για να διερευνήσουμε εργαστηριακά το 

θέμα/πρόβλημα που τέθηκε προς διερεύνηση.    

Ως «κείμενο» στη Θεατρική Αγωγή νοείται τόσο το περιεχόμενο όσο και το πλαίσιο του 

δρωμένου που δημιουργείται κάθε φορά. Οι μαθητές/-τριες χρησιμοποιούν τόσο τα 

εκφραστικά τους μέσα (λόγο, κίνηση, μηχανισμούς έκφρασης συναισθημάτων) όσο και 

άλλα μέσα (π.χ. φωτισμό, αντικείμενα) που έχουν στη διάθεσή τους, για να δημιουργήσουν 

και να αναπαραστήσουν τα κείμενα που συνδέονται με το εκάστοτε θεατρικό δρώμενο.   
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42. Μπορώ να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου στο πλαίσιο του κριτικού 

γραμματισμού; 

Η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

συμφωνούν απόλυτα σε σχέση με την αντιμετώπιση του/της μαθητή/-τριας ως μοναδικού 

ατόμου. Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας και των δύο διαμορφώνει ένα πλαίσιο διδακτικής 

πρακτικής σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει όχι απλά να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές 

των μαθητών/-τριών (ετοιμότητα, μαθησιακό προφίλ, προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, 

κοινωνικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά κ.ά.), αλλά αυτές οι διαφορές να 

διαμορφώνουν και να καθορίζουν την πορεία, τον τρόπο και το επίπεδο εργασίας των 

μαθητών/-τριών, ορίζοντας ουσιαστικά το πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.  

Με βάση την πιο πάνω θέση είναι δυνατή η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο 

του κριτικού γραμματισμού, όπου οι μαθητές/-τριες επιλέγουν σε συνεργασία με τον/την 

εκπαιδευτικό το θέμα και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν.  

Η παραδοσιακά νοούμενη διαφοροποιημένη διδασκαλία προϋποθέτει προγραμματισμό και 

ιεράρχηση στόχων με διαφοροποίηση των τελευταίων ανάλογα με το επίπεδο 

διαφορετικών ομάδων μαθητών/-τριών. Η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού 

ενστερνίζεται απόλυτα την έννοια της διαφοράς μεταξύ των μαθητών/-τριών, αλλά δεν την 

αντιμετωπίζει ως διαφορά «επιπέδου» σε σχέση με ένα στατικό, εξ υπαρχής ορισμένο, 

τελικό επίπεδο/στόχο γλωσσομάθειας, αλλά ως διαφορά ως προς την κοινωνική και 

πολιτισμική προέλευση, τη γνώση και την εμπειρία από τη συμμετοχή σε διαφορετικές 

κειμενικές κοινότητες και ενδεχομένως και πρακτικές γραμματισμού εκτός σχολικού 

πλαισίου. Οι διαφορές αυτές αξιοποιούνται δυναμικά και δημιουργικά στο πλαίσιο της 

συνοικοδόμησης της γνώσης. Οι εναλλακτικές αντιμετωπίσεις του γραμματισμού από 

διαφορετικούς/-ες μαθητές/-τριες δεν αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα ή έλλειμμα αλλά ως 

κεφάλαιο προς αξιοποίηση.  

 

43. Χρειάζεται η δημιουργία επιπρόσθετου υλικού για τη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας; 

 

Για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν απαιτείται η δημιουργία επιπρόσθετου 

εκπαιδευτικού υλικού. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί, 

όπως έχει διαφανεί μέσα από σχετικές έρευνες, ακόμα και με τη χρήση εκπαιδευτικού 

υλικού που δεν έχει δημιουργηθεί με στόχο τη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση, η οποία 
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στην ουσία της αποτελεί προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 

των μαθητών/-τριών, μπορεί να επιτευχθεί δυναμικά μέσα από τη διαφοροποίηση του 

περιεχομένου, της διαδικασίας, του προϊόντος, του περιβάλλοντος και της αξιολόγησης.  

Η ουσία της διαφοροποίησης έγκειται στο πώς οι μαθητές/-τριες εμπλέκονται ενεργά σε 

δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο ετοιμότητάς τους, εργάζονται σύμφωνα 

με τον προσωπικό τους ρυθμό σε θέματα που τους/τις ενδιαφέρουν, υλοποιώντας στο 

πλαίσιο των στόχων της διδασκαλίας τους προσωπικούς τους στόχους. Η υλοποίηση ενός 

μαθησιακού στόχου, για παράδειγμα, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ποικίλες 

δραστηριότητες/ενέργειες των μαθητών/-τριών ή ακόμα και μέσα από μια δραστηριότητα 

με μικρές διαφοροποιήσεις στο θέμα, στον τρόπο εργασίας, στο επίπεδο επίτευξης του 

στόχου. Δεν αναμένουμε από όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες το ίδιο αποτέλεσμα σε όλα 

τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, αναμένουμε ωστόσο σταδιακά/συνολικά την 

επίτευξη των βασικών στόχων του κριτικού γραμματισμού.  

Ως προς το περιεχόμενο, στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να 

επεξεργαστούν ένα κείμενο που για συγκεκριμένους/-ες μαθητές/-τριες είναι μεγάλο και 

δύσκολο, οι μαθητές/-τριες αυτοί/-ές μπορούν αρχικά να περιοριστούν στην ανάγνωση 

μέρους του κειμένου που τους/τις ενδιαφέρει ή που τους είναι πιο προσβάσιμο/κατανοητό 

και στη συνέχεια να πάρουν τις επιπλέον πληροφορίες του κειμένου μέσα από τη συζήτηση 

στην ομάδα τους. Αξία στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει να ενεργοποιηθούν όλοι/-ες οι 

μαθητές/-τριες στον βαθμό που μπορούν, ώστε να εργαστούν στη συνέχεια 

ομαδοσυνεργατικά και να μπορέσουν να έχουν λόγο στην ομάδα. Ο στόχος είναι 

κανένας/καμιά μαθητής/-τρια να μη χάσει τη δυνατότητα να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του 

κειμένου, μέσα από την οποία θα διαμορφώσει την άποψή του/της και στα τέσσερα 

επίπεδα κατανόησης του κειμένου. Εντούτοις τη γνώση αυτή μπορούν να την οικοδομήσουν 

κοινωνικά μέσα από την ομάδα χωρίς να δημιουργείται άγχος. Παράλληλα, με τον τρόπο 

αυτό δίνεται σημασία στην ποιότητα της εργασίας όλων των μαθητών/-τριών, ουσιαστικό 

μέρος της οποίας αποτελεί η δεξιότητα συνοικοδόμησης, αναγνώρισης εναλλακτικών 

αποριών, μορφών κατανόησης, στάσεων και φωνών.  

 

44. Η πράξη της διαφοροποίησης της διδασκαλίας απαιτεί περισσότερο χρόνο για την 

επίτευξη των στόχων; 

 

Η διαφοροποίηση, όπως και κάθε αλλαγή των καθιερωμένων / παραδοσιακών διδακτικών 

πρακτικών, απαιτεί χρόνο για την ενσωμάτωση της νέας διδακτικής πρακτικής στο 
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ρεπερτόριο διδακτικών δεξιοτήτων του/της εκπαιδευτικού. Παράλληλα απαιτείται 

προσαρμογή των μαθητών/-τριών στην νέα διδακτική πρακτική. Η έρευνα έδειξε ότι η 

διαδικασία προσαρμογής τόσο του/της εκπαιδευτικού όσο και του/της μαθητή/-τριας στη 

νέα διδακτική πρακτική είναι στα αρχικά στάδια της εφαρμογής απαιτητική τόσο ως προς 

την ενέργεια που δαπανάται από τον/τη μαθητή/-τρια και τον/την εκπαιδευτικό όσο και ως 

προς τον χρόνο που απαιτείται για την πραγμάτωση των δραστηριοτήτων / ενεργειών των 

μαθητών/-τριών (εξατομικευμένη εργασία - ομαδοσυνεργατική εργασία- εργασία στην 

ολομέλεια). Αν και αρχικά απαιτείται χρόνος, η σταδιακή και συστηματική εφαρμογή της 

διαφοροποίησης οδηγεί τελικά στην εξοικονόμηση χρόνου, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί 

από τον/την εκπαιδευτικό για την ουσιαστική και συστηματική διαφοροποιημένη στήριξη 

των μαθητών/-τριών. Τονίζεται ωστόσο και πάλι ο δυναμικός και ευέλικτος χαρακτήρας της 

διαφοροποίησης: δεν αντιμετωπίζουμε τους/τις μαθητές/-τριες ως περισσότερο ή λιγότερο 

ταλαντούχους και δε «χαμηλώνουμε τον πήχυ» για τους «λιγότερο ταλαντούχους», αλλά 

είμαστε σε διαρκή εγρήγορση όσον αφορά τις εναλλακτικές δυνατότητες των διάφορων 

μαθητών/-τριών και εξετάζουμε πώς αυτές μπορούν να ενσωματωθούν δυναμικά στη 

διδασκαλία προς όφελος όλων.    

 

45. Πώς μπορώ να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου με βάση το προϊόν  

(differentiation by product); 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλία σύμφωνα με το παραγόμενο προϊόν (differentiation by 

product), μέσα από το οποίο ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να εργαστεί και να παρουσιάσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει, μπορεί να επιτευχθεί με  την ελευθερία που 

δίνεται στον/στη μαθητή/-τρια να επιλέξει το «προϊόν» που θέλει να παραγάγει, ώστε να 

καλύψει την εκάστοτε ανάγκη του/της. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του κριτικού 

γραμματισμού, όπου ο/η μαθητής/-τρια, ο/η οποίος/-α ως μέλος μιας μαθησιακής 

κοινότητας μελετά και στέκεται κριτικά απέναντι σε ένα θέμα που εξετάζεται, 

δημιουργείται η ανάγκη για κατάθεση ή παρουσίαση μιας θέσης/πρότασης/προβλήματος. 

Η ανάγκη αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, αν αυτό που 

θέλει να επιτύχει ο/η μαθητής/-τρια είναι να παρουσιάσει ή να ενημερώσει ένα 

συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων για ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει λύσης, μπορεί 

να επιλέξει να γράψει μια επιστολή στους αρμόδιους φορείς, να γράψει ένα άρθρο στην 

εφημερίδα, να δημιουργήσει μια παρουσίαση (σε power point), να δημιουργήσει μια αφίσα 

ή ένα βίντεο, να γράψει συνθήματα, να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα ή ένα ενημερωτικό 

φυλλάδιο κ.ά.. Η επιλογή του κειμενικού είδους αλλά και των κειμενικών τύπων που θα 
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αξιοποιηθούν είναι καθαρά δικές του/της επιλογές. Πέρα από τις επιλογές που 

εξυπηρετούν καλύτερα τον στόχο των μαθητών/-τριών, οι μαθητές/-τριες συνήθως 

επιλέγουν να ασχοληθούν με κάτι με το οποίο νιώθουν πιο άνετα. Οι μαθητές/-τριες 

νιώθουν άνετα με επιλογές που είναι στο επίπεδο ετοιμότητάς τους (δεν είναι κάτι πολύ 

απλό ή κάτι πολύ δύσκολο), επιλογές που είναι στο επίπεδο των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων τους (κειμενικά είδη τα οποία έχουν γνωρίσει και για τα οποία έχουν σχετικές 

εμπειρίες) και επιλογές που ταιριάζουν στον τρόπο που τους αρέσει να εργάζονται ή να 

εκφράζονται (μαθησιακό προφίλ). Φυσικά στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, οι 

μαθητές/-τριες θα πρέπει πέρα από τους πιο πάνω λόγους επιλογής συγκεκριμένου τρόπου 

εργασίας για την παραγωγή προϊόντος να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια λειτουργικότητας και 

αποτελεσματικότητας που εξυπηρετεί ο κάθε τρόπος ώστε το προϊόν που θα παραγάγουν 

να είναι αποτελεσματικό. 

 

46. Πώς μπορώ να διαφοροποιήσω τους στόχους μου σύμφωνα με το επίπεδο 

ετοιμότητας του/της κάθε μαθητή/-τριας; 

Το επίπεδο ετοιμότητας των μαθητών/-τριών δεν είναι σταθερό και αμετάβλητο και ως 

τέτοιο θα πρέπει ο/η κάθε εκπαιδευτικός να το χειρίζεται και να το αντιμετωπίζει. Η 

δυνατότητα αλλαγής στο επίπεδο ετοιμότητας του/της μαθητή/-τριας, ώστε να μπορέσει να 

οικοδομήσει τη νέα γνώση ή να αναπτύξει και να βελτιώσει μια δεξιότητα είναι η ουσία της 

κάθε διδασκαλίας και η πεμπτουσία του σχολείου ευρύτερα. Η ετοιμότητα του/της 

μαθητή/-τριας σε σχέση με τις τέσσερις βασικές δεξιότητες του κριτικού γραμματισμού 

(παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) 

θα πρέπει να είναι αντικείμενο συνεχούς μελέτης του/της εκπαιδευτικού, ώστε να 

εντοπίζονται και να μπορούν να αντιμετωπίζονται στοχευμένα οι αδυναμίες αλλά και να 

αξιοποιούνται δυναμικά οι ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες και ταλέντα των μαθητών/-

τριών.  

Ο/η εκπαιδευτικός ο/η οποίος/-α γνωρίζει και παρακολουθεί την εξέλιξη της ετοιμότητας 

των μαθητών/-τριών, με συχνές παρατηρήσεις και καταγραφές για τον/την κάθε μαθητή/-

τρια σε σχέση με τις τέσσερις βασικές δεξιότητες, μπορεί να θέσει συγκεκριμένους στόχους 

για τον/την κάθε μαθητή/-τρια και να αξιολογήσει την πρόοδό του/της σε σχέση με τον 

εαυτό του/της και όχι σε σχέση με τους/τις υπόλοιπους/-ες μαθητές/-τριες.  
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47. Τι κάνω στην τάξη μου με τους/τις «ταλαντούχους/-ες», «καλούς/-ες» και 

«γρήγορους/-ες» μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες 

τους πριν από όλα τα άλλα παιδιά της τάξης; 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι συνήθως οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν τη 

διδασκαλία τους κυρίως για να ενισχύσουν τους/τις «αδύνατους/-ες» μαθητές/-τριες. 

Αντίθετα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει να έχει ως στόχο της την ενίσχυση και 

τη βελτίωση όλων των μαθητών/-τριών. Οι μαθητές/-τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία 

τις δραστηριότητές τους είναι συνήθως μαθητές/-τριες που έχουν κατακτήσει σε μεγάλο 

βαθμό κάποιες δεξιότητες και στρατηγικές, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα αλλά και την 

ταχύτητα στην εργασία τους. Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών αυτών χρειάζεται η 

δυναμική αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων με στόχο την εμβάθυνση στις γνώσεις και 

δεξιότητες για το υπό διαπραγμάτευση θέμα ή τη μετάβαση σε επόμενο επίπεδο γνώσεων 

και δεξιοτήτων.  

Η σπατάλη χρόνου εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εργασίας των υπόλοιπων μαθητών/-

τριών μπορεί αντίθετα να τους/τις οδηγήσει στην ανία και την εμπλοκή τους σε 

συμπεριφορές μη αποδεκτές. Η τυπική λύση είναι ο/η εκπαιδευτικός σε τέτοιες 

περιπτώσεις να διαφοροποιεί συγκεκριμένες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιεί άλλες 

δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στον/στην κάθε μαθητή/-τρια 

ξεχωριστά δίνοντας παράλληλα χρόνο στον/στην εκπαιδευτικό να ασχοληθεί με τους/τις 

«αδύνατους/-ες» μαθητές/τριες ή τους/τις «αργούς/ές» μαθητές/-τριες. Οι μαθητές/-τριες 

που ολοκληρώνουν τις δραστηριότητές τους μπορεί να συνεργαστούν με τους πιο 

«αδύνατους/ες» μαθητές/-τριες, βοηθώντας τους στην υλοποίηση μιας εργασίας. Στο 

πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού και ειδικότερα αν καλλιεργηθεί 

συνειδητά η συνοικοδόμηση της μαθησιακής διαδικασίας αναμένουμε ότι τέτοιες λύσεις 

απλώς δε θα χρειαστούν. Σε ένα πλαίσιο συνοικοδόμησης ο/η λιγότερο και ο/η περισσότερο 

«καλός/-η» μαθητής/-τρια αφενός έχουν ισότιμους ρόλους και, αφετέρου, μαθαίνουν ο/η 

ένας/μία από τον/την άλλον/-η.  

 

48. Πότε οι μαθητές/-τριες ασχολούνται με εξατομικευμένη εργασία και πότε με 

ομαδοσυνεργατική; 

Η εξατομικευμένη/ατομική εργασία και η ομαδοσυνεργατική εργασία αποτελούν βασικά 

συστατικά αποτελεσματικής διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι δύο αυτοί τρόποι εργασίας 

στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, αφού θεωρείται ότι 

αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενες μαθησιακές διαδικασίες. Επομένως, η εργασία των 
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μαθητών/-τριών αποτελεί μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ ατομικής 

εργασίας/προεργασίας (στο πλαίσιο της οποίας ο/η κάθε μαθητής/-τρια θα μπορέσει να 

επεξεργαστεί σε πρώτο επίπεδο τα ερεθίσματα σύμφωνα με τις δικές του/της 

προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες, ενεργοποιώντας τη διαδικασία μάθησης και 

δημιουργώντας τις συνδέσεις με τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές του δομές) και κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ομάδας, όπου ο/η κάθε μαθητής/-τρια θα έχει τη 

δυνατότητα να παρουσιάσει αλλά και να ακούσει τα αποτελέσματα της προσωπικής 

(προ)εργασίας των συμμαθητών/-τριών του/της, να συγκρίνει και να συνοικοδομήσει. 

Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι γραμμική, εφόσον και στο στάδιο της ατομικής 

«προεργασίας» ο/η μαθητής/-τρια λαμβάνει υπόψη την κοινότητα στην οποία θα 

απευθυνθεί η εργασία του/της. Μέσα από την επικοινωνία και τη συζήτηση στο πλαίσιο της 

ομάδας ο/η μαθητής/-τρια οδηγείται στην επανεξέταση και επαναδιαπραγμάτευση του 

θέματος, κάτι που μπορεί να φέρει την αναδιοργάνωση, την ακύρωση, την τροποποίηση 

ή/και τον εμπλουτισμό της γνώσης του/της μαθητή/-τριας. 

 

49. Πώς και με ποια κριτήρια δημιουργούνται οι ομάδες των μαθητών/-τριών; 

Για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν πρέπει να υπάρχουν ομάδες με σταθερή 

σύνθεση αλλά και τα κριτήρια ομαδοποίησης δεν θα πρέπει να είναι πάντα τα ίδια. Στο 

πλαίσιο της διαφοροποίησης προτείνεται η ευέλικτη ομαδοποίηση, σύμφωνα με την οποία 

οι ομάδες στην τάξη δεν είναι σταθερές. Η σύσταση των ομάδων αλλάζει συνεχώς και τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της ομάδας είναι διαφορετικά και 

σύμφωνα με το στόχο που έχει να επιτελέσει κάθε φορά η ομάδα. Υπάρχουν γνωστικά 

αντικείμενα στα οποία τα κοινωνικά κριτήρια, τα ενδιαφέροντα ή το μαθησιακό προφίλ των 

μαθητών/-τριών αποτελούν κριτήρια ομαδοποίησης, ενώ σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή 

σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες απαιτείται η χρήση κριτηρίων ετοιμότητας, ρυθμού 

εργασίας, επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων.  

 

 

50. Τι αποτελεί «βασική» και «μη βασική» γνώση στη γλώσσα και μπορεί αυτή η 

διάκριση να αποτελέσει κριτήριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας; 

Βασική γνώση της δομής της γλώσσας κατέχουν όλοι/όλες οι φυσικοί/ές ομιλητές/-τριες (με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις γλωσσικών διαταραχών). Επίσης, η ικανότητα παραγωγής 

κειμένων ως συνεκτικών δομών με νόημα μέσα σε πλαίσιο επικοινωνίας είναι εγγενής 

γνωστική ικανότητα. Στην παιδαγωγική του γραμματισμού τα ζητούμενα είναι: (α) 

μεταγλωσσική ενημερότητα όσον αφορά τις δομές της γλώσσας και, κυρίως, τις βασικές 
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τους λειτουργίες, (β) κατανόηση της κοινωνικής/πολιτισμικής/ιδεολογικής διάστασης των 

κειμένων σε διαφορετικά πλαίσια/πεδία. Εξυπακούεται ότι κανένα από τα δύο ζητούμενα 

δεν έχει προτεραιότητα έναντι του άλλου ως πιο «βασικό», «απαραίτητο» ή «εύκολο», 

δεδομένου ότι οι δύο πτυχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και η κατανόηση της μιας 

ενισχύει την κατανόηση της άλλης.  

Η διαφοροποίηση στα τέσσερα επίπεδα επεξεργασίας του κειμένου δεν υπονοεί ότι τα δύο 

πρώτα είναι πιο βασικά ή πιο απαραίτητα από τα δύο τελευταία. Αντίθετα, η δυναμική 

συνεξέταση όλων ενισχύει το καθένα ξεχωριστά.  
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Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας η διδασκαλία της δομής της 

γλώσσας αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία που έχει σκοπό την κατανόηση του τρόπου με 

τον οποίο τα γραμματικά στοιχεία επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες όπως  

 η κατασκευή συγκεκριμένων τρόπων αναπαράστασης του θέματος 

(αναπαραστατική λειτουργία),  

 η οικοδόμηση συγκεκριμένων διαπροσωπικών σχέσεων ομιλητή/-τριας ή 

συγγραφέα με τον/την ακροατή/-τρια ή αναγνώστη/-τρια (διαπροσωπική 

λειτουργία)  

 η οργάνωση του κειμένου (κειμενική λειτουργία)  

 

Η γραμματική στηρίζεται σε μια κοινωνική θεώρηση της γλώσσας σύμφωνα με την οποία η 

γλώσσα θεωρείται πηγή κατασκευής και ανταλλαγής κοινωνικών νοημάτων. Η επιλογή 

διαφορετικών γλωσσικών στοιχείων διαμορφώνει διαφορετικές θεωρήσεις της κοινωνικής 

πραγματικότητας (πρβλ. την αρχή «η γλώσσα ως κοινωνική πρακτική»), γεγονός το οποίο τα 

κριτικά εγγράμματα άτομα καλούνται να κατανοήσουν και να χειριστούν. Για παράδειγμα, 

η επιλογή μεταξύ ενεργητικής ή παθητικής σύνταξης, κατάφασης ή ερώτησης, ενικού ή 

πληθυντικού αριθμού, ή ακόμα και γλώσσας/γλωσσικής ποικιλίας, επηρεάζει άμεσα τα 

νοήματα που παράγουμε και είναι ενδείκτης κοινωνικών σχέσεων και ιδεολογιών. Η 

επίγνωση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους/στις ομιλητές/-τριες μιας γλώσσας να 

αναπαράγουν γλωσσικές και κειμενικές δομές που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους 

τρόπους θέασης της πραγματικότητας και του κοινωνικού γίγνεσθαι, ή να 

ανακατασκευάζουν αυτές τις δομές, προτείνοντας έτσι εναλλακτικές θεωρήσεις της 

κοινωνικής πραγματικότητας και συμμετέχοντας στις διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής. 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργικής προσέγγισης είναι ότι οι γραμματικές δομές 

αντιμετωπίζονται ως συστατικά στοιχεία του κειμένου (και όχι απλώς της πρότασης)· το 

κείμενο, με τη σειρά του, δεν είναι ποτέ αποκομμένο από το συγκείμενο μέσα στο οποίο 

παράγεται και κατανοείται.   

Η λειτουργική διάσταση των γραμματικών δομών: η γραμματική της πρότασης,  

του κειμένου, της επικοινωνίας 
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Επομένως, ένα κείμενο εξετάζεται πάντοτε μέσα στο συγκείμενό του (ή, αλλιώς, στο 

πλαίσιό του), το οποίο επηρεάζει τον τρόπο που χρησιμοποιείται η γλώσσα. Υπάρχουν τρεις 

πλευρές του πλαισίου: το πεδίο (τι συμβαίνει, ποιο είναι το επικοινωνιακό γεγονός, αν 

είναι κοινωνικά και πολιτισμικά σύνηθες και αναγνωρίσιμο, αν διέπεται από 

συγκεκριμένους κανόνες ή άτυπες συμβάσεις επικοινωνίας), ο τόνος (ποιοι/-ες παίρνουν 

μέρος και ποια η σχέση τους) και ο τρόπος (δίαυλος επικοινωνίας, π.χ. γραπτό, προφορικό, 

ηλεκτρονικό κείμενο, η οργάνωση του κειμένου, οι γλωσσικές επιλογές). Το πεδίο 

σχετίζεται με την αναπαραστατική λειτουργία της γλώσσας και καθορίζει το περιεχόμενο 

και τον τρόπο γλωσσικής και κειμενικής αναπαράστασής του (π.χ. ποσότητα, τύπος και 

τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας ανάλογα με τις προσδοκίες των 

αποδεκτών/-τριών, οι οποίες καθορίζονται κοινωνικά και πολιτισμικά, βαθμός 

λεπτομέρειας, βαθμός εγκυρότητας κτλ.). Ο τόνος σχετίζεται με τη διαπροσωπική 

λειτουργία, δηλαδή τις σχέσεις εξουσίας, αυθεντίας, αλληλεγγύης κτλ. μεταξύ των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε ένα επικοινωνιακό γεγονός· αυτές εκφράζονται με το 

βαθμό βεβαιότητας ή σιγουριάς με την οποία επενδύεται γλωσσικά μια πληροφορία, ο 

οποίος συχνότατα δηλώνεται από τις εγκλίσεις του ρήματος/την τροπικότητα, το είδος των 

προτάσεων (δήλωση, ερώτηση), τους δείκτες ευγενείας κτλ. Ο τρόπος σχετίζεται με την 

κειμενική λειτουργία και πραγματώνεται με ποικίλες μορφές κειμενικής οργάνωσης, 

επιλογή κειμενικών τύπων και λειτουργιών, γλωσσικές/υφολογικές επιλογές, την οργάνωση 

της πληροφορίας σε θέμα και σχόλιο, με ποικίλους μηχανισμούς συνοχής και 

συνεκτικότητας κτλ. 

 

Συγκείμενο Λειτουργίες Γλωσσικά στοιχεία 

Πεδίο Αναπαραστατική 
Περιεχόμενο και οργάνωση- παρουσίασή 
του 

Τόνος Διαπροσωπική 

Γλωσσικά στοιχεία που δηλώνουν 
κοινωνικές σχέσεις μεταξύ πομπού και 
αποδέκτη/-τριας (εξουσία, αυθεντία, 
ισότητα, αλληλεγγύη, οικειότητα κτλ.) 

Τρόπος Κειμενική 
Επιλογή κειμενικού είδους και τύπου, 
τρόπου δόμησης του κειμένου, επιπέδου 
ύφους 
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Εξυπακούεται, ότι οι τρεις αυτές λειτουργίες δεν είναι αποκομμένες η μία από την άλλη, 

αλλά αντίθετα η καθεμιά υπαγορεύει, στηρίζει και ενισχύει τις άλλες.   

 

Αναπαραστατική λειτουργία  

Η αναπαραστατική λειτουργία, η οποία έχει να κάνει με την αναπαράσταση της 

πραγματικότητας και την οπτική γωνία που υιοθετείται, πραγματώνεται με ποικίλες 

γραμματικές και κειμενικές στρατηγικές. Ξεκινώντας από το κείμενο, ένα βασικό ερώτημα 

που καλό είναι να τίθεται στην αρχή της διδακτικής διαδικασίας είναι αν και κατά πόσον το 

κείμενο κατασκευάζει μια εικόνα της πραγματικότητας την οποία ο/η συγγραφέας 

προσπαθεί να παρουσιάσει ως αληθή, έγκυρη, ορθή, αδιαπραγμάτευτη, ή, αντίθετα, αν την 

παρουσιάζει ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αν άμεσα ή έμμεσα καλεί τους/τις 

αποδέκτες/-τριες να συμμετάσχουν με διάφορους τρόπους στη δόμηση του νοήματος του 

κειμένου. Η αναπαράσταση της πραγματικότητας με αυτούς τους τρόπους δεν είναι 

συνήθως καθαρά προσωπική επιλογή του/της συγγραφέα, αλλά διέπεται από συχνά 

άδηλες αλλά αναγνωρίσιμες επικοινωνιακές και πολιτισμικές συμβάσεις. Τα αναγνωρίσιμα 

χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους 

αναπαριστούν την πραγματικότητα αποτελούν τέτοιου είδους συμβάσεις.  

Για παράδειγμα, ένα επιστημονικό άρθρο συνήθως επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ή 

μια ανάλυση της πραγματικότητας την οποία ο/η συγγραφέας προτείνει ως αληθή αλλά όχι 

ως αυτονόητη και για το λόγο αυτό το κειμενικό αυτό είδος αξιοποιεί στοιχεία, ερευνητικά 

δεδομένα, επιχειρήματα κτλ. Ένα ιστοριογραφικό κείμενο, πάλι, μπορεί να προκρίνει μια 

θεώρηση της ιστορίας ως συνόλου σχέσεων χρονικής διαδοχής και αιτίου-αποτελέσματος 

και ως κινητήρια δύναμη/αίτιο των ιστορικών γεγονότων να παρουσιάζονται οι στάσεις, οι 

προθέσεις, οι ικανότητες κτλ. των ηγετών· αυτό έχει άμεσες συνέπειες στο πώς θα 

αναπαρασταθεί το περιεχόμενο, ποιοι θα είναι οι «δράστες» της ιστορικής αφήγησης κτλ. 

Στην ειδησεογραφία, από την άλλη, έχουμε συνήθως αναπαράσταση επιλεγμένων πτυχών 

ενός γεγονότος της επικαιρότητας με τρόπους που ενδεχομένως σκόπιμα συνάδουν με τις 

προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού. Ένα παραδοσιακό παραμύθι είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκο όσον αφορά την αναπαραστατική του λειτουργία: αφενός καλεί συμβατικά 

τους/τις αποδέκτες/-τριες να αμφισβητήσουν την αλήθεια των λεγομένων, αλλά αφετέρου, 

με την επανάληψη σταθερών αφηγηματικών σχημάτων και δομών (ήρωες, «καλοί», 

«κακοί», πρόβλημα-λύση κτλ.) συνήθως κατασκευάζει μια πολύ σταθερή εικόνα της 
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αναπαριστώμενης «πραγματικότητας» και προβάλλει συγκεκριμένες, κοινά αποδεκτές 

αξίες.  

Τα παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο και στις γραμματικές επιλογές σε επίπεδο πρότασης. 

Για παράδειγμα, σε μια λειτουργική προσέγγιση της αναπαραστατικής λειτουργίας είναι 

πολύ χρήσιμο να εξεταστεί το σύστημα μεταβιβαστικότητας, το οποίο περιλαμβάνει τις 

διαδικασίες (ρήματα), τους/τις μετέχοντες/-ουσες (ουσιαστικά) και τα καταστασιακά 

στοιχεία (προθετικές φράσεις χρόνου, τόπου, τρόπου κτλ.). Η δομή μιας πρότασης δεν 

αντιμετωπίζεται με τον παραδοσιακό τρόπο (Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο), αλλά ως 

σύνολο κατηγοριών που προβάλλουν συγκεκριμένους τρόπους θέασης της 

πραγματικότητας. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διαδικασίες και οι μετέχοντες/-

ουσες:  

 

Διαδικασίες Σημασία Μετέχοντες/Μετέχουσες Παράδειγμα 

Υλική ενέργεια 
δράστης- 

δέκτης 

«Η ρύπανση 
καταστρέφει το 

περιβάλλον» 

Γνωστική 
σκέψη/στάση/γνωστική 

ή βιωματική 
διαδικασία 

αυτός που 
σκέφτεται/αισθάνεται- 

φαινόμενο 

«Αντιδρούμε στη 
ρύπανση του 

περιβάλλοντος» 

Λεκτική 
παρουσίαση ή 

υποστήριξη μιας θέσης 
αυτός που λέει κάτι- αυτό 

που λέγεται 

«Οι 
περιβαλλοντικές 

οργανώσεις 
υποστηρίζουν ότι το 

περιβάλλον 
καταστρέφεται» 

Συσχετιστική 
απόδοση 

ιδιότητας/αξίας 
φορέας-

ιδιότητα/αξία/κατηγόρημα 

«Το περιβάλλον 
βρίσκεται σε 

κίνδυνο» 

 

Οι υλικές διαδικασίες δηλώνουν ότι κάποιος/-α κάνει κάτι και αυτή η ενέργεια είτε 

μεταβαίνει σε κάποιον/-α ή κάτι είτε όχι. Ο δέκτης είναι ο/η μετέχων/-ουσα που δέχεται 

την ενέργεια, αυτό που στην παραδοσιακή γραμματική ονομάζεται αντικείμενο. Οι 

γνωστικές διαδικασίες δηλώνουν τι αισθάνεται ή τι σκέφτεται ο πομπός. Οι λεκτικές 

διαδικασίες πραγματώνονται με το ρήμα λέω και τα συνώνυμά του και παράγουν ευθύ όσο 

και πλάγιο λόγο. Οι συσχετιστικές διαδικασίες αποδίδουν ιδιότητες σε ποικίλες οντότητες 
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(έμψυχες ή άψυχες, συγκεκριμένες ή αφηρημένες) και πραγματώνονται με τα ρήματα 

είμαι, γίνομαι, φαίνομαι κτλ.  

Οι παραπάνω βασικές λειτουργίες αξιοποιούνται για να κατασκευάσουν ποικίλες 

αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, πάντα σε συνάρτηση με το πεδίο και το κειμενικό 

είδος. Έτσι, συνήθως αυτός/-ή που δηλώνεται γραμματικά ως δράστης (εφόσον το ρήμα 

δηλώνει ενέργεια) τυπικά εκλαμβάνεται και ως το αίτιο ενός γεγονότος. Η αναφορά 

στον/στην δράστη ή υπεύθυνο/-η μπορεί να γίνεται με γενικευτικούς και ασαφείς όρους (οι 

άνθρωποι), με αναφορά σε συγκεκριμένα άτομα (ατομική ευθύνη), με αναφορά σε θεσμικά 

όργανα (συλλογική ευθύνη) ή με έμφαση σε άψυχους δράστες. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

συντακτικές επιλογές που χρησιμοποιούνται για τη δόμηση μιας πράξης, δηλαδή τη χρήση 

μεταβατικών/αμετάβατων ρημάτων, ενεργητικής-παθητικής σύνταξης, επιλογή 

ουσιαστικού-ρήματος και τις συνέπειες που αυτές οι επιλογές έχουν στο βαθμό που 

«ενοχοποιείται» ο δράστης για την πράξη του, δημιουργείται μια κλίμακα αιτιότητας: 

 Έμφαση στο δράστη, π.χ. «Η ρύπανση καταστρέφει το περιβάλλον».     

 Μετριασμός της έμφασης στο δράστη, π.χ. «Το περιβάλλον καταστρέφεται από τη 

ρύπανση». 

 Απαλοιφή του δράστη, π.χ. «Το περιβάλλον καταστρέφεται».  

 Απαλοιφή οποιουδήποτε δράστη, π.χ. «Το περιβάλλον πεθαίνει», «η καταστροφή 

του περιβάλλοντος». 

Είναι σαφές ότι αυτό το πολύ γενικό σχήμα τροποποιείται (α) ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

της δομής της γλώσσας αλλά και (β) ανάλογα με το κειμενικό είδος. Έτσι, για παράδειγμα, 

στην ελληνική γλώσσα ο μετριασμός της έμφασης στο δράστη με τη χρήση ποιητικού αιτίου 

(π.χ. Το περιβάλλον καταστρέφεται από τη ρύπανση) ανατρέπεται αν το ποιητικό αίτιο 

τοποθετηθεί σε θέση εστίας (έμφασης) στην πρόταση (Από τη ρύπανση καταστρέφεται το 

περιβάλλον) ή, στον προφορικό λόγο, αν εκφερθεί με εμφατικό επιτονισμό. Ακόμα, σε 

ορισμένα κειμενικά είδη, π.χ. στα επιστημονικά άρθρα, είναι πολύ σύνηθες να 

αποσιωπάται ο δράστης παράλληλα με τη χρήση ρήματος που δηλώνει λεκτική ή γνωστική 

διαδικασία (π.χ. υποστηρίζεται ότι…, είναι γενικά αποδεκτό ότι…). Αυτό είναι μέρος των 

συμβάσεων του είδους όσον αφορά την αναπαραστατική λειτουργία και κατά συνέπεια 

συχνά η αποσιώπηση του δράστη περνά απαρατήρητη, δημιουργώντας την επίφαση της 

εγκυρότητας της πληροφορίας. Η σημασία του κειμενικού είδους και του εκάστοτε πεδίου 
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για τη γραμματική έκφραση της αναπαραστατικής λειτουργίας είναι συχνά καταλυτική. Για 

παράδειγμα, συνήθως στις διαφημίσεις μπορεί να παρουσιάζονται ως αντικειμενικές 

πραγματικότητες οι υλικές διαδικασίες (π.χ. Οι γυναίκες αγοράζουν το προϊόν Χ), ενώ 

μπορεί να μη δίνεται έμφαση στις γνωστικές διαδικασίες, ενδεχομένως γιατί θα 

αποδυνάμωναν την υποτιθέμενη εγκυρότητα του μηνύματος. Επίσης, σε πολλά κείμενα οι 

άνδρες παρουσιάζονται ως δράστες που ενεργούν και επιφέρουν αλλαγές στον κόσμο, ενώ 

οι γυναίκες ως μετέχουσες που αισθάνονται και σκέφτονται, κάτι που αποδεικνύει την 

κοινωνική διάσταση των κειμένων και των γραμματικών επιλογών. 

 

Διαπροσωπική λειτουργία  

Η διαπροσωπική λειτουργία αφορά τους ρόλους που υιοθετούν οι συμμετέχοντες/-ουσες 

σε μια περίσταση επικοινωνίας και τις σχέσεις ισότητας-ανισότητας, εξουσίας, αυθεντίας, 

αλληλεγγύης κτλ. που υφίστανται μεταξύ τους. Οι σχέσεις αυτές μπορεί να κυμαίνονται 

από τη σχέση ισοτιμίας ως την άνιση σχέση, από τη στενή και συχνή επαφή ως την 

περιστασιακή επαφή και από την υψηλή ως τη χαμηλή συναισθηματική εμπλοκή. Πρόκειται 

κατά κανόνα για (τυπικά ή άτυπα) κοινωνικά θεσμοθετημένες και αναγνωρίσιμες σχέσεις. 

Για παράδειγμα, ένα νομικό κείμενο τυπικά προϋποθέτει εξουσία/αυθεντία του πομπού 

λόγω της ιδιαίτερης ιεραρχικής δομής της σχέσης πομπού και αποδεκτών/-τριών. Αντίθετα, 

μια καθημερινή συνομιλία μεταξύ οικείων, που σκοπό έχει πρωτίστως την έκφραση και τη 

διατήρηση της συνοχής της κοινωνικής ομάδας (και όχι την ανταλλαγή πληροφοριών ή τη 

διαπραγμάτευση κοινωνικών ρόλων), έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την ισότητα και την 

αλληλεγγύη. Οι παραπάνω διαπροσωπικές λειτουργίες εκφράζονται τόσο κειμενικά όσο και 

γραμματικά. Στο κειμενικό επίπεδο, για παράδειγμα, η αυστηρή κειμενική οργάνωση με 

δείκτες συνοχής και συνεκτικότητας τυπικά είναι ενδείκτης είτε της εξουσίας/αυθεντίας του 

πομπού είτε της προσπάθειας κατασκευής εξουσίας ή και αυθεντίας του πομπού έναντι 

αποδεκτών/-τριών που είναι σε θέση να την αμφισβητήσουν. Έτσι, ένα βιογραφικό 

σημείωμα μορφοποιείται κειμενικά και γλωσσικά με συγκεκριμένο τρόπο (γραμματοσειρά, 

συγκεκριμένη οργάνωση και διάταξη πληροφοριών, χρήση τεχνικής/επαγγελματικής 

ορολογίας, ελλειπτικός λόγος, ονοματοποιήσεις) προκειμένου, μεταξύ άλλων, ο πομπός να 

δείξει ότι αναγνωρίζει και σέβεται την ισχύ του/της αποδέκτη/-τριας, αλλά και για να 

δηλώσει συμβολικά το δικό του κοινωνικό status. Αντίθετα, σε μια συζήτηση σε μια παρέα, 

όπου η διαπροσωπική λειτουργία έχει ως βασικό γενικό χαρακτηριστικό τη σύναψη και 

ενίσχυση δεσμών αλληλεγγύης, η συνακόλουθη φαινομενική χαλαρότητα της οργάνωσης 
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της συνομιλίας με επικαλύψεις, επαναλήψεις, παρεκβάσεις κτλ., όπως και το ύφος ή και η 

επιλογή γλωσσικής ποικιλίας, δηλώνουν συμβολικά τον συμμετοχικό, αλληλέγγυο 

χαρακτήρα της διαπροσωπικής λειτουργίας, του τόνου.  

Σε γραμματικό επίπεδο οι διαπροσωπικές λειτουργίες πραγματώνονται με διάφορα 

γραμματικά μέσα. Οι τρόποι γλωσσικής έκφρασης των γλωσσικών πράξεων (δηλώσεων, 

παρακλήσεων, αιτημάτων, εντολών, προσταγών, ευχαριστιών κτλ.), τα πρόσωπα του 

ρήματος, ο ενικός ή πληθυντικός αριθμός, και κυρίως, η τροπικότητα (η στάση του/της 

ομιλητή/-τριας απέναντι στα λεγόμενα, που εκφράζεται με εγκλίσεις, επιρρήματα, 

κατάφαση ή ερώτηση), οι δείκτες ευγενείας κ.λπ., κωδικοποιούν τη διαπροσωπική 

λειτουργία. Έτσι, η δείξη προσώπου, δηλαδή η επιλογή α΄, β΄ ή γ΄ προσώπου ενικού ή 

πληθυντικού αριθμού στις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες καθώς και στα ρήματα, 

παραπέμπει σε συγκεκριμένες διαπροσωπικές σχέσεις (φανερώνει διαφορετικούς βαθμούς 

οικειότητας και ισχύος). Για παράδειγμα, η χρήση του γ΄ προσώπου μπορεί να είναι ένας 

γλωσσικός τρόπος διατήρησης της κοινωνικής απόστασης, ενώ η χρήση του α΄ πληθυντικού 

μπορεί να είναι ένας γλωσσικός τρόπος συμβολικής παραπομπής σε οικειότητα ή 

αλληλεγγύη. Ο πληθυντικός ευγενείας αντίστοιχα μπορεί να δηλώνει αναγνώριση μιας μη 

συμμετρικής σχέσης εξουσίας ή/και κοινωνική απόσταση.  

Οι γλωσσικές πράξεις (δηλώσεις, παρακλήσεις, αιτήματα, εντολές, προσταγές, ευχαριστίες 

κ.λπ.) μπορεί να είναι αποφαντικές, κατευθυντικές κ.ο.κ. Οι γλωσσικές πράξεις 

προϋποθέτουν συγκεκριμένους ρόλους για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες. Οι αποφαντικές 

πράξεις (εκφράζουμε την αντίληψή μας για κάτι, π.χ. δηλώνουμε, πληροφορούμε) αφορούν 

τον/στην συγγραφέα ή ομιλητή/-τρια, ενώ οι κατευθυντικές (ζητάμε κάτι, υποδεικνύουμε, 

διατάζουμε) έχουν έντονα διεπιδραστικό χαρακτήρα και προσανατολίζονται προς τον/την  

αναγνώστη/-στρια ή ακροατή/-άτρια. Οι αποφαντικές πράξεις διατυπώνονται συνήθως με 

οριστική έγκλιση, ενώ οι κατευθυντικές με προστακτική ή υποτακτική, αν και υπάρχουν 

ποικίλες αποκλίσεις από αυτό το γενικό σχήμα, ανάλογα με το κειμενικό είδος και την 

συγκεκριμένη διαπροσωπική λειτουργία.  

Η τροπικότητα είναι το κατεξοχήν γραμματικό μέσο έκφρασης στάσης του/της ομιλητή/-

τριας ή συγγραφέα απέναντι στο περιεχόμενο των λόγων ή των κειμένων του/της. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχει η πολύ γενική διάκριση ανάμεσα στην επιστημική και τη δεοντική 

τροπικότητα. Η επιστημική τροπικότητα εκφράζει το βαθμό βεβαιότητας του/της ομιλητή/-

τριας ή συγγραφέα απέναντι στο περιεχόμενο, που μπορεί να κυμαίνεται από την απόλυτη 

βεβαιότητα ως την αμφισβήτηση, με πολλές ενδιάμεσες διαβαθμίσεις, και εκφράζεται 
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συνήθως με τις εγκλίσεις του ρήματος ή με προτασιακά επιρρήματα όπως βέβαια, ίσως, 

ενδεχομένως, τάχα κ.λπ., αλλά και με την επιλογή καταφατικής ή ερωτηματικής 

συντακτικής δομής. Η δεοντική τροπικότητα είναι η έκφραση επιθυμίας, ευχής ή 

προσταγής προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάτι που δεν ισχύει, και επίσης εκφράζεται με 

εγκλίσεις, προτασιακά επιρρήματα και συντακτικές δομές όπως η ερώτηση. Η τροπικότητα 

προφανώς σχετίζεται και με την αναπαραστατική λειτουργία (εξάλλου, όπως έχουμε 

επισημάνει, οι λειτουργίες είναι συχνά αλληλένδετες) αλλά και με τη διαπροσωπική 

λειτουργία, καθώς εκφράζει τη σχέση του/της ομιλητή/-τριας ή συγγραφέα με τον/την 

ακροατή/ακροάτρια ή αναγνώστη/-στρια. Το είδος της τροπικότητας και τα γραμματικά 

μέσα έκφρασής της εξαρτώνται τόσο από το είδος της διαπροσωπικής σχέσης όσο και από 

το κειμενικό είδος.  

 

Κειμενική λειτουργία  

Όπως προαναφέραμε, η κειμενική λειτουργία σχετίζεται με τον τρόπο και πραγματώνεται 

με ποικίλες μορφές κειμενικής οργάνωσης, επιλογή κειμενικών τύπων και λειτουργιών, 

υφολογικές επιλογές, με την οργάνωση σε θέμα και σχόλιο, με ποικίλους μηχανισμούς 

συνοχής και συνεκτικότητας κτλ. 

Η κειμενική λειτουργία συνολικά είναι παράγωγη της αναπαραστατικής και της 

διαπροσωπικής μεταλειτουργίας, με την έννοια ότι παράμετροι όπως τι αναπαρίσταται 

γλωσσικά/κειμενικά (πεδίο) και μέσα σε ποιο είδος διαπροσωπικής σχέσης πομπού/δέκτη 

(τόνος) επιτελείται αυτή η αναπαράσταση καθορίζει τον τρόπο δόμησης και τη γλώσσα του 

κειμένου. Αντίστροφα, οι ποικίλες εκφάνσεις της κειμενικής λειτουργίας παραπέμπουν σε 

εξωκειμενικές συνθήκες, όπως το πεδίο και ο τόνος. Αντιμετωπίζουμε, λοιπόν, τη 

γραμματική του κειμένου ως την έκφραση ακριβώς αυτών των συνθηκών και σχέσεων 

και όχι ως αυτόνομη και αποπλαισιωμένη. 

Έτσι, η επιλογή του διαύλου επικοινωνίας (προφορικός, γραπτός, ηλεκτρονικός), η επιλογή 

μονοτροπικού, πολυτροπικού ή υβριδικού κειμένου, ο κειμενικός τύπος (η κειμενική 

οργάνωση σε αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία κτλ.), η επιλογή 

γλώσσας/γλωσσικής ποικιλίας/επιπέδου ύφους και λεξιλογίου, οι στρατηγικές συνοχής και 

συνεκτικότητας κ.ο.κ. δεν αποτελούν απλώς συμμόρφωση σε κάποιες τυπικές αυθύπαρκτες 

συμβάσεις των κειμενικών ειδών, αλλά συναρτώνται άμεσα με το πεδίο και τον τόνο. 

Προφανώς και η ίδια η επιλογή κειμενικού είδους συναρτάται άμεσα με πεδίο και τόνο.  
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Στο πλαίσιο της λειτουργικής προσέγγισης της γραμματικής του κειμένου είναι σκόπιμο να 

γίνει σαφής η διάκριση μεταξύ κειμενικού είδους, κειμενικού τύπου και κειμενικής 

λειτουργίας. Τα κειμενικά είδη (παραμύθι, βιογραφικό σημείωμα, ανέκδοτο, διαφήμιση, 

λογαριασμός ΑΤΗΚ, ηρωικό έπος, παραβολή, προσκλητήριο γάμου, δοκίμιο, παροιμία, 

τσιαττιστό κτλ.) είναι εμπειρικά αναγνωρίσιμα, γεννώνται μέσα σε συγκεκριμένα πεδία και 

τόνους και, ως πολιτισμικά προϊόντα, μεταβάλλονται σε συνάρτηση με αλλαγές στην 

ιστορική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα. Οι κειμενικοί τύποι είναι 

γενικά σχήματα οργάνωσης των κειμένων (π.χ. αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία 

κτλ.). Είναι προφανές ότι ένα είδος δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν τύπο, και 

αντιστρόφως. Έτσι, το αφηγηματικό σχήμα ή τύπος εμφανίζεται στην ιστορία, στο έπος, στο 

μυθιστόρημα, στο ανέκδοτο, στη διαφήμιση κτλ. Αντίστοιχα, το περιγραφικό σχήμα ή τύπος 

μπορεί να εμφανιστεί ακριβώς στα ίδια είδη. Αυτό που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να 

διακρίνουμε πώς ένας κειμενικός τύπος, π.χ. η αφήγηση, δομείται και οργανώνεται 

διαφορετικά ανάλογα με το κειμενικό είδος: για παράδειγμα, άλλες χρονικές και αιτιακές 

σχέσεις εμφανίζει η αφήγηση στην επιστημονική ιστορία από ό,τι στο παραμύθι ή στο 

ανέκδοτο, διαφορετική οργάνωση και εστίαση στη λεπτομέρεια έχει η περιγραφή σε μια 

κατάθεση στην αστυνομία από ό,τι σε μια μικρή αγγελία ή σε ένα διήγημα.  

Εξίσου σημαντική είναι η διάκριση μεταξύ κειμενικού τύπου και κειμενικής λειτουργίας: αν 

και μοιάζει λογικό να συμπεράνουμε ότι ένα είδος που πραγματώνεται με το κειμενικό 

σχήμα/τύπο της αφήγησης επιτελεί τη λειτουργία του «αφηγείσθαι», στην πραγματικότητα 

στη διαφήμιση η αφήγηση έχει ως βασική λειτουργία την κατευθυντική (πειθώ), στο 

ανέκδοτο την ψυχαγωγία, σε μια κατάθεση στην αστυνομία την ακριβή πληροφόρηση κ.ο.κ. 

Η αναγνώριση των παραπάνω είναι αδύνατη χωρίς τον εντοπισμό του πεδίου και του 

τόνου, την εξέταση δηλαδή της αναπαραστατικής και της διαπροσωπικής λειτουργίας.  

Ως προς την οργάνωση της πληροφορίας, το προτασιακό θέμα (topic) είναι το στοιχείο που 

συνήθως εμφανίζεται πρώτο στην πρόταση. Συνήθως παρουσιάζει πληροφορία που είναι 

γνωστή ή δεδομένη. Οτιδήποτε δεν είναι θέμα ονομάζεται σχόλιο (comment) και περιέχει 

νέες πληροφορίες ή πληροφορίες στις οποίες δίνεται έμφαση. Για παράδειγμα στην 

πρόταση: «Το πρόβλημα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί» το προτασιακό θέμα είναι το 

πρόβλημα και τα λοιπά στοιχεία είναι το σχόλιο. Εξυπακούεται ότι η σειρά Θέμα>Σχόλιο, 

ειδικά σε γλώσσες με σχετικά ελεύθερη σειρά φράσεων όπως η ελληνική, μπορεί να 

αντιστραφεί για να δοθεί περισσότερη έμφαση στο σχόλιο, και πάλι ανάλογα με το 

κειμενικό είδος, το πεδίο και τη διαπροσωπική λειτουργία. Για παράδειγμα, σε έναν τίτλο 
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άρθρου εφημερίδας είναι πιθανό να διαβάσουμε Αναστάτωση στην κοινωνία προκαλούν οι 

περικοπές (Σχόλιο>Θέμα) και όχι Οι περικοπές προκαλούν αναστάτωση στην κοινωνία 

(Θέμα>Σχόλιο). Αυτό συμβαίνει γιατί ο/η αρθρογράφος θέλει να δώσει έμφαση στη νέα 

πληροφορία/σχόλιο. Πώς συνδέεται αυτή η επιλογή με τη διαπροσωπική λειτουργία (σχέση 

πομπού-αποδέκτη/-τριας); Ο πομπός ενδεχομένως παρουσιάζει εμφατικά μέσα από τη 

σύνταξη της πρότασης τη νέα πληροφορία, για να προλάβει πιθανές αντιδράσεις ή 

αμφισβητήσεις του αναγνωστικού κοινού ως προς την εγκυρότητά της. Πώς συνδέεται αυτή 

η επιλογή με την αναπαραστατική λειτουργία (τρόπος οργάνωσης της πληροφορίας); Το 

πεδίο (δημοσιογραφικός λόγος, ειδησεογραφία) επιβάλλει τη γρήγορη επικοινωνία, με 

έμφαση στα νέα στοιχεία. 

Η συνοχή (cohesion) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της γραμματικής του κειμένου το οποίο 

αναφέρεται στα γλωσσικά μέσα με τα οποία συνδέονται μεταξύ τους τα εκφωνήματα (οι 

προφορικές ή γραπτές προτάσεις ενός κειμένου), ώστε να αποτελέσουν μεγαλύτερες 

ενότητες λόγου. Η συνοχή μπορεί να επιτευχθεί με την αναφορά, τις λεξικές σχέσεις, τη 

συνδετικότητα και την έλλειψη.  

Η αναφορικότητα είναι η χρήση γλωσσικών στοιχείων όπως οι ονοματικές φράσεις, οι 

αντωνυμίες, οι καταλήξεις των ρημάτων, τα επιρρήματα κτλ. που για να ερμηνευθούν 

πρέπει να συσχετισθούν με έναν/μια μετέχοντα/-ουσα ή ένα καταστασιακό στοιχείο που 

έχει προηγουμένως εισαχθεί στο κείμενο. Οι λεξικές σχέσεις, όπως η επανάληψη, η 

συνωνυμία, η αντωνυμία, η υπερωνυμία κτλ., έχουν το δικό τους ρόλο στη συνοχή. Για 

παράδειγμα, η επανάληψη μπορεί να έχει σκοπό την απλή υπενθύμιση αλλά και την 

εστίαση κατά περίπτωση, ενώ η χρήση των ισχυρών (τονικών) τύπων της προσωπικής 

αντωνυμίας την αντιπαραβολική εστίαση σε ένα στοιχείο σε σχέση με ένα άλλο. Η 

συνδετικότητα αφορά τη σύνδεση δύο ή περισσότερων προτάσεων με συνδέσμους που 

καθιστούν σαφή τη σημασιολογική συσχέτιση ανάμεσα σε γεγονότα ή/και καταστάσεις. Οι 

συνδέσεις μπορεί να είναι προσθετικές (και, επίσης), διαζευκτικές (ή, είτε, αλλιώς), 

αντιθετικές (αλλά, μολονότι), χρονικές (όταν, αφού, πριν), αιτιακές (γιατί), 

συμπερασματικές (ώστε, επομένως) κτλ. Η έλλειψη είναι η παράλειψη ενός στοιχείου που 

ο/η αποδέκτης/-τρια είναι σε θέση να συμπληρώσει με βάση τα συμφραζόμενα. Με αυτόν 

τον τρόπο η έλλειψη συμβάλλει κι αυτή στη συνοχή του κειμένου. 

Κείμενα με πολλούς γλωσσικούς δείκτες συνοχής χαρακτηρίζονται ως κείμενα με υψηλή 

συνοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι αυτά τα κείμενα είναι ποιοτικά 

«ανώτερα» από κείμενα με λιγότερους δείκτες συνοχής. Γενικά, ένα σύνολο προτάσεων 
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γίνεται αντιληπτό ως κείμενο (ή, αλλιώς, έχει το χαρακτηριστικό της κειμενικότητας) 

πρωτίστως όταν υπάρχει νοηματική συνάφεια (συνεκτικότητα, coherence), όχι μόνο 

μεταξύ μεμονωμένων διαδοχικών προτάσεων, αλλά και νοηματική αλληλουχία μεταξύ των 

θεματικών ενοτήτων του κειμένου και συσχέτισή τους με το συγκείμενο. Αντίθετα, οι 

επιφανειακοί δείκτες συνοχής (αντωνυμίες, σύνδεσμοι κτλ.) διαφοροποιούνται και 

ποσοτικά και ποιοτικά ανάλογα με το κειμενικό είδος, την αναπαραστατική λειτουργία που 

επιτελείται και το είδος της διαπροσωπικής λειτουργίας. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι 

κείμενα με πολλούς δείκτες συνοχής προϋποθέτουν αναγνώστες/-τριες που δεν 

μοιράζονται το ίδιο συγκείμενο με τον/την συγγραφέα και δεν καλούνται οι ίδιοι/-ες να 

διαπραγματευτούν και να συμπληρώσουν τα νοήματα του κειμένου και τις επιμέρους 

σχέσεις μεταξύ των εκφωνημάτων του. Αντίθετα, κείμενα με λιγότερους δείκτες συνοχής 

προϋποθέτουν αποδέκτες/-τριες που είναι σε θέση να έχουν αυτή τη διαλεκτική σχέση με 

τα κείμενα, ή, αλλιώς, που μοιράζονται το ίδιο συγκείμενο με τον/την συγγραφέα. Αυτό 

συμβαίνει κατεξοχήν σε κείμενα του προφορικού λόγου που παράγονται «συνεργατικά» 

και που προϋποθέτουν αλληλέγγυη διαπροσωπική σχέση, π.χ. στις φιλικές συνομιλίες.  

 

Πώς αξιοποιούμε λειτουργικά τις γραμματικές κατηγορίες; 

Οι γραμματικές της ελληνικής περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την εσωτερική δομή των 

λέξεων (φωνολογική δομή: προφορά, μορφολογική δομή: κλίση ονομάτων και ρημάτων, 

παραγωγή και σύνθεση) και τη δομή της πρότασης (σύνταξη). Ωστόσο, σε ένα παιδαγωγικό 

πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού είναι απόλυτα απαραίτητη η σύνδεση των 

γραμματικών δομών με τις λειτουργίες που επιτελούν. Επισημαίνουμε ότι οι γραμματικές 

δομές, είτε οι φωνολογικές (προφορά) είτε οι μορφολογικές (κλίση, διαδικασίες παραγωγής 

και σύνθεσης) είτε οι συντακτικές (οι πιθανές σειρές των λέξεων σε μια πρόταση), είναι 

πεπερασμένες σε αριθμό. Αντίθετα, οι πιθανές λειτουργίες τους (αναπαραστατικές, 

διαπροσωπικές και κειμενικές) είναι δυνάμει άπειρες, καθώς είναι κοινωνικά και 

πολιτισμικά προϊόντα: οι σχέσεις των ανθρώπινων όντων, οι κοινωνικές και πολιτισμικές 

πρακτικές και η έκφρασή τους μέσα από διάφορα κειμενικά είδη είναι ένα πεδίο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο και δύσκολα οριοθετούμενο· νέα κειμενικά είδη ανακύπτουν για να 

εκφράσουν νέες επικοινωνιακές ανάγκες και νέους κοινωνικούς συσχετισμούς μεταξύ των 

μετεχόντων/-ουσών σε ποικίλες κοινωνικές διαδικασίες. Το λογικό επακόλουθο είναι ότι ο 

ίδιος, αριθμητικά αναγκαστικά περιορισμένος, αριθμός γραμματικών δομών και 

φαινομένων χρησιμοποιείται σε διαφορετικά κειμενικά είδη και κοινωνικά συμφραζόμενα 
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για να επιτελέσει συχνά διαφορετικές λειτουργίες. Μια λειτουργική προσέγγιση των 

γραμματικών φαινομένων οφείλει, επομένως, να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες 

συνιστώσες του επικοινωνιακού γεγονότος.  

Οι προτάσεις που ακολουθούν για τη λειτουργική αξιοποίηση των γραμματικών 

φαινομένων της ελληνικής είναι αφενός περιεκτικές, αφετέρου, όμως, αναγκαστικά 

ενδεικτικές. Περιγράφουν γενικές τάσεις συσχετισμού γραμματικών κατηγοριών και 

φαινομένων με λειτουργίες και κειμενικά είδη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 

απόλυτους κανόνες. Εξυπακούεται ότι υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις όπου σε 

διαφορετικά κείμενα και συγκείμενα θα ανακύπτουν και άλλες λειτουργίες των ίδιων 

φαινομένων. Αυτό δεν είναι απαγορευτικό ή προβληματικό για τη μαθησιακή διαδικασία 

στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. Αντίθετα, δίνει και στους/στις εκπαιδευτικούς και 

στους/στις μαθητές/-τριες την ευκαιρία να αντιμετωπίζουν τη γλώσσα δημιουργικά και 

κριτικά.  

Ακολουθεί μια ενδεικτική πρόταση λειτουργικής αξιοποίησης της γραμματικής, με επίσης 

ενδεικτική διαβάθμιση των γραμματικών φαινομένων, η οποία έχει ως στόχο να δείξει (α) 

ότι η λειτουργική διάσταση της γραμματικής μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και στις πολύ 

μικρές τάξεις, με στόχο πάντα τον κριτικό γραμματισμό και (β) ότι δεν προϋποτίθεται 

πλήρης εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων προκειμένου να γίνει κριτική ανάλυσή 

τους στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού. Η χρήση των ίδιων 

κειμένων για όλα τα ζεύγη τάξεων είναι σκόπιμη, προκειμένου να αναδειχθούν πιθανοί 

τρόποι διαβάθμισης. 
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Παράδειγμα λειτουργικής αξιοποίησης των γραμματικών φαινομένων, με ενδεικτική 

διαβάθμιση 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Γενική πρόγνωση καιρού για Παρασκευή 14/12/2012  

Αρκετές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρό παγετό τις πρωινές ώρες στα βόρεια 
και κεντρικά ηπειρωτικά, λίγες ασθενείς βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, στις Σποράδες και τις βραδινές 
ώρες στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο, αναμένονται την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 10 έως 7 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από μείον 2 έως 12 στην 
Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 0 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και από 9 έως 15 βαθμούς στα νησιά 
του Αιγαίου και στην Κρήτη.  
 
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά ισχυροί στα νοτιοανατολικά πελάγη. 
Μέτριοι και τοπικά ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο. 
 
Τοπικές νεφώσεις αναμένονται την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 ως 13 
βαθμούς. Μέτριοι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Σαρωνικό, περισσότερο ενισχυμένοι στο Νότιο Ευβοϊκό. 
 
Τοπικές νεφώσεις αναμένονται την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 6 ως 7 
βαθμούς. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι θα πνέουν στο Θερμαϊκό. 

http://www.meteo.gr/ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Πώς να ζεσταθείς το χειμώνα, χωρίς να ανάψεις το καλοριφέρ 
του σπιτιού σου 

Κλείσε για λίγο το κλιματιστικό σου (κάτι που ούτως ή άλλως επιτάσσουν οι μέρες) και δες μερικούς 

εναλλακτικούς και έξυπνους τρόπους για να ζεσταθείς τις χειμωνιάτικες κρύες νύχτες. Οικονομικά 

και υγιεινά. 

Φάε, κοινωνικοποιήσου και κάνε γυμναστική: κοινώς, συνέχισε την καθημερινότητά σου, μόνο πού 

αυτόν το χειμώνα, κάν’ το διαφορετικά. 

Βγες (από το καβούκι σου) 

Μπορεί τις κρύες νύχτες του χειμώνα να προτιμάς τη ζεστασιά της κουβέρτας σου από το να τρέχεις 

στα μπαρ και τα εστιατόρια, όμως οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο, μέσα από μια 

παλαιότερη μελέτη διαπίστωσαν ότι όσο παραμένεις κοινωνικά αποκλεισμένος, τόσο αισθάνεσαι 

κρύο στον οργανισμό σου, κυριολεκτικά. Αντίθετα, όταν περνάς ώρα με την παρέα σου η 

θερμοκρασία σου αυξάνεται, συγκριτικά τουλάχιστον με ένα βράδυ μοναξιάς στο σπίτι σου. 

http://www.cosmo.gr/body-and-mind/pws-na-zestatheis-to-xeimwna-xwris-na-anapseis-to-

kalorifer-toy-spitiou-soy.2031133.html 

http://www.meteo.gr/
http://www.cosmo.gr/body-and-mind/pws-na-zestatheis-to-xeimwna-xwris-na-anapseis-to-kalorifer-toy-spitiou-soy.2031133.html
http://www.cosmo.gr/body-and-mind/pws-na-zestatheis-to-xeimwna-xwris-na-anapseis-to-kalorifer-toy-spitiou-soy.2031133.html
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A’ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Tα παιδιά εντοπίζουν τα επίθετα των κειμένων και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στις λειτουργίες τους. Τα επίθετα του Κειμένου 1 (μετεωρολογικό δελτίο), π.χ. 

«τοπικές», «ασθενείς», «ισχυροί», «μεταβλητοί», «τοπικά», «βόρειες», «μέτριοι», 

«νοτιοδυτικοί» κτλ. είναι περιγραφικά, παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και έχουν το 

χαρακτήρα ορολογίας. Αντίθετα, τα επίθετα του Κειμένου 2 (συμβουλές σχετικά με «τρόπο 

ζωής» προς αναγνώστες/-τριες από περιοδικό ποικίλης ύλης) δεν έχουν αυτή τη χροιά και 

ορισμένα από αυτά εκφράζουν και υποκειμενικό σχολιασμό, π.χ. «έξυπνους». 

Τα παιδιά εξασκούν και εμπεδώνουν την κλίση των επιθέτων σε -ος, -η/-α, -ο. 

Διαπιστώνουν ότι το επίθετο «ασθενής» κλίνεται διαφορετικά και προβληματίζονται ως 

προς το γιατί στο μετεωρολογικό δελτίο χρησιμοποιούνται επίθετα που κλίνονται κατ’ 

αυτόν τον τρόπο. Παρατηρούν ότι και δύο ουσιαστικά του κειμένου κλίνονται διαφορετικά, 

τα «νεφώσεις» και «διευθύνσεις». Αναμένεται ότι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι και 

στις δύο περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται καθημερινή γλώσσα, αλλά γλώσσα πιο επίσημη 

και πιο τεχνική. Ενισχύουν το συμπέρασμά τους αυτό εξετάζοντας τα ρήματα του Κειμένου 

1 («αναμένονται», «κυμανθεί», «πνέουν», «ανέλθει»). Αναμένουμε ότι θα καταλήξουν στο 

προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι με αυτά τα μέσα οι πληροφορίες του κειμένου 

παρουσιάζονται ως έγκυρες και σοβαρές (αναπαραστατική και διαπροσωπική λειτουργία). 

Τα παιδιά παρατηρούν ότι στην πλειοψηφία τους τα ρήματα του Κειμένου 2 είναι απλές  

προστακτικές σε β’ ενικό πρόσωπο («κλείσε», «φάε», «κάνε», «καν’ το», «βγες»). 

Συνειδητοποιούν εμπειρικά τη διαφορά οριστικής και προστακτικής και κατανοούν ότι στο 

Κείμενο 2 η προστακτική δεν εκφράζει διαταγή αλλά παρότρυνση. Αναμένουμε επίσης ότι 

θα αναγνωρίσουν ότι η προστακτική έχει ως αποδέκτη/-τρια τον/την αναγνώστη/-τρια και 

ότι ο τόνος είναι άμεσος και φιλικός αλλά αρκετά έντονος. Αναμένουμε ότι θα καταλήξουν 

στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι με αυτά τα μέσα οι πληροφορίες του κειμένου 

παρουσιάζονται ως έγκυρες αλλά ότι ταυτόχρονα το κείμενο επικαλείται και τα 

συναισθήματα των αναγνωστών/-τριών (αναπαραστατική και διαπροσωπική λειτουργία). 
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Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Τα παιδιά εμπεδώνουν την κλίση των επιθέτων σε -ος, -η/-α, -ο και τον κανόνα 

σχηματισμού των θηλυκών σε -α όταν προηγείται φωνήεν (π.χ. «κρύα», «βόρεια»). 

Εξασκούνται στην κλίση των σιγμόληκτων ουσιαστικών στον πληθυντικό («νέφωση», 

«διεύθυνση») και στην κλίση των σιγμόληκτων επιθέτων («ασθενείς»). Δεν είναι 

απαραίτητο να ολοκληρωθεί η κλίση των σιγμόληκτων σε αυτή τη βαθμίδα, αλλά η 

διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί στην επόμενη βαθμίδα.  Διακρίνουν τα επίθετα από τα 

επιρρήματα («διαφορετικά», «υγιεινά» κτλ.) με βάση τη συντακτική θέση. Εντοπίζουν ότι 

ορισμένα επιρρήματα μπορεί να σχηματιστούν με την κατάληξη -ως (π.χ. «κοινώς» στο 

Κείμενο 2). Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι ορισμένα από τα επίθετα και τα ρήματα του 

Κειμένου 2 έχουν πιο επίσημη χροιά (π.χ. «εναλλακτικούς», «επιτάσσουν», 

«κοινωνικοποιήσου», «διαπίστωσαν»). Αναμένεται ότι τα παιδιά θα καταλήξουν στο 

συμπέρασμα ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται καθημερινή γλώσσα, αλλά 

γλώσσα πιο επίσημη και πιο τεχνική, ιδιαίτερα στο Κείμενο 1, που επιβάλλεται από το 

πεδίο και το κειμενικό είδος αλλά παράλληλα δηλώνει την αυθεντία του πομπού 

(αναπαραστατική και διαπροσωπική λειτουργία). 

Τα παιδιά προβληματίζονται σχετικά με τη χρήση των διαφορετικών 

εγκλίσεων/τροπικοτήτων (οριστική έγκλιση στο Κείμενο 1, που δηλώνει βεβαιότητα εκ 

μέρους του πομπού, προστακτική έγκλιση στο Κείμενο 2). Παρατηρούν ότι στο Κείμενο 1 

όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την εγκυρότητα της πληροφορίας, επιστρατεύεται η 

παθητική φωνή («αναμένονται») και μάλιστα σε γ’ πρόσωπο (διαπροσωπική λειτουργία, 

ενίσχυση της αυθεντίας του πομπού μέσα από τη χρήση ενός υφολογικά επίσημου ρήματος 

και με αποσιώπηση του δράστη). Τα παιδιά εξασκούνται και εμπεδώνουν την κλίση του 

ενεστώτα και του παρατατικού της παθητικής φωνής. Προβληματίζονται σχετικά με τη 

διαφορά στη χρήση του γ’ ενικού/πληθυντικού προσώπου στο Κείμενο 1 σε σχέση με τη 

χρήση του β’ ενικού προσώπου στο Κείμενο 2, είτε σε οριστική είτε σε προστακτική. 

Αναμένουμε ότι θα καταλήξουν ότι το β’ ενικό πρόσωπο δημιουργεί φιλικό και οικείο ύφος 

που συνάδει με το κειμενικό είδος (σύντομο άρθρο γενικού ενδιαφέροντος σε περιοδικό 

ποικίλης ύλης) αλλά παράλληλα προκαλεί συναισθήματα ευθύνης στον/στην αναγνώστη/-

τρια, σε συνδυασμό με την προστακτική έγκλιση (διαπροσωπική λειτουργία). Αντίθετα, το γ’ 

πρόσωπο στο Κείμενο 1 σε συνδυασμό με την παθητική φωνή παρουσιάζει τον πομπό ως 

πιο αποστασιοποιημένο σε σχέση με την πληροφορία και κατά συνέπεια ενισχύει την 

εγκυρότητα της πληροφορίας (αναπαραστατική και διαπροσωπική λειτουργία). 
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Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Τα παιδιά εμπεδώνουν την κλίση της παθητικής φωνής, με έμφαση στους συνοπτικούς 

τύπους (αόριστος, συνοπτικός μέλλοντας). Ολοκληρώνεται η μεταγλωσσική επίγνωση της 

κλίσης των σιγμόληκτων επιθέτων και εμπεδώνεται η διάκριση μεταξύ επιθέτων και 

παθητικών μετοχών (π.χ. «αποκλεισμένος» στο Κείμενο 2). Τα παιδιά προβληματίζονται για 

τη χρήση του συγκριτικού βαθμού «παλαιότερη» στο Κείμενο 2 (διαπροσωπική λειτουργία, 

χρήση του πιο αρχαιοπρεπούς θέματος «παλαι-» ως ενδείκτη της αυθεντίας του πομπού). 

Εξετάζεται η οργάνωση της πληροφορίας στο Κείμενο 1 σε σχέση με το Κείμενο 2 και η 

λειτουργικότητα της οργάνωσης σε παραγράφους (Κείμενο 1: Σύνοψη-Θερμοκρασία-

Άνεμοι-Νεφώσεις στην Αττική-Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, Κείμενο 2: Εισαγωγή-

Προτάσεις-Τεκμηρίωση). Αναδεικνύεται η διαφορά του πληροφοριακού (Κείμενο 1) και του 

επιχειρηματολογικού-κατευθυντικού (Κείμενο 2) κειμενικού τύπου. Επισημαίνεται ότι το 

Κείμενο 2 αξιοποιεί δύο κειμενικούς τύπους. Εξετάζεται επίσης η χρήση κειμενικών δεικτών 

συνοχής στο Κείμενο 2 («κοινώς», «όμως», «αντίθετα», «συγκριτικά») και δεικτών 

τροπικότητας («μπορεί», «τουλάχιστον») και ο ρόλος τους στο να ενισχύσουν τον 

επιχειρηματολογικό χαρακτήρα του κειμένου και να του προσδώσουν το χαρακτήρα της 

«λογικής» επιχειρηματολογίας (σε συνδυασμό με την αναφορά σε παλαιότερη 

επιστημονική μελέτη από σοβαρό ξένο πανεπιστήμιο). Αναγνωρίζεται πώς ο 

επιχειρηματολογικός τύπος είναι στην πραγματικότητα κατευθυντικός (διαπροσωπική 

λειτουργία) και πώς υπάρχει μείξη ρητά κατευθυντικού λόγου, με τη μορφή των 

προτρεπτικών προστακτικών β’ προσώπου, και υπόρρητα κατευθυντικού λόγου, με τη 

μορφή του επιχειρήματος και της παραπομπής σε ξένη αυθεντία (αναπαραστατική και 

διαπροσωπική λειτουργία). Αναμένεται επίσης τα παιδιά να προβληματιστούν ως προς τον 

τρόπο ζωής που έμμεσα προβάλλει το δεύτερο κείμενο.  
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Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Επανάληψη και εμπέδωση όλων των παραπάνω, ενδεχομένως και με υπενθύμιση/ενίσχυση 

της μεταγλωσσικής ορολογίας. Ακόμα, εφόσον δεν έχουν επισημανθεί ήδη, μπορούν να 

εξεταστούν τα εξής σημεία: 

Η χρήση λόγιων αρχαιοπρεπών συνθέτων και στα δύο κείμενα, π.χ. συνθέτων με πρώτο 

συνθετικό αρχαία πρόθεση στο Κείμενο 1 («διευθύνσεις», «ενισχυμένων», «μεταβλητοί», 

«ανέλθει», «πρόγνωση» κλπ.) και υφολογικά παρόμοιων συνθέτων στο Κείμενο 2 

(«κυριολεκτικά, «κοινωνικοποιήσου», «εναλλακτικός»). Αναμένεται τα παιδιά να μπορούν 

να διακρίνουν την υφολογική διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους (τεχνικό λεξιλόγιο, 

ορολογία στο Κείμενο 1, λεξιλόγιο με κάπως λόγιο/επίσημο χαρακτήρα στο Κείμενο 2, 

πρβλ. «επιτάσσουν», «ούτως ή άλλως», «κοινωνικά αποκλεισμένος») και να αντιληφθούν 

ότι η διαφορά έχει να κάνει με τις συμβάσεις του κειμενικού είδους και τη διαπροσωπική 

λειτουργία σε κάθε περίπτωση: στην πρώτη περίπτωση έχουμε πομπό που παρουσιάζεται 

ως ειδικός/αυθεντία, στη δεύτερη περίπτωση το κείμενο υπονοεί /«κατασκευάζει» 

έναν/μια ενημερωμένο/-η, σύγχρονο/-η και μάλλον αστό/-ή αναγνώστη/-τρια. Επίσης 

αναμένεται ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να αντιληφθούν ότι μια πιθανή υπόρρητη θέση 

του Κειμένου 2 είναι η προώθηση ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής που έχει να κάνει όχι 

μόνο με παρέες αλλά και με νυχτερινές εξόδους (πρβλ. την αναφορά σε «μπαρ», 

«εστιατόρια» κτλ.). Αυτό αναμένεται ότι θα γίνει κατανοητό και με τις διακειμενικές 

συγκρίσεις με κείμενα από αντίστοιχα περιοδικά ευρείας κατανάλωσης αλλά και με το 

Κείμενο 1, που δεν περιέχει κάποια ανάλογα υπόρρητα μηνύματα. 
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του κειμένου, της επικοινωνίας 

Εισαγωγικά 

Οι γραμματικές της ελληνικής περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την εσωτερική δομή των 

λέξεων (φωνολογική δομή: προφορά, μορφολογική δομή: κλίση ονομάτων και ρημάτων, 

παραγωγή και σύνθεση) και τη δομή της πρότασης (σύνταξη). Ωστόσο, σε ένα παιδαγωγικό 

πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού είναι απόλυτα απαραίτητη η σύνδεση των 

γραμματικών δομών με τις λειτουργίες που επιτελούν. Επισημαίνουμε ότι οι γραμματικές 

δομές, είτε οι φωνολογικές (προφορά) είτε οι μορφολογικές (κλίση, διαδικασίες παραγωγής 

και σύνθεσης) είτε οι συντακτικές (οι πιθανές σειρές των λέξεων σε μια πρόταση), είναι 

πεπερασμένες σε αριθμό. Αντίθετα, οι πιθανές λειτουργίες τους (αναπαραστατικές, 

διαπροσωπικές και κειμενικές) είναι δυνάμει άπειρες, καθώς είναι κοινωνικά και 

πολιτισμικά προϊόντα: οι σχέσεις των ανθρώπινων όντων, οι κοινωνικές και πολιτισμικές 

πρακτικές και η έκφρασή τους μέσα από διάφορα κειμενικά είδη είναι ένα πεδίο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο και δύσκολα οριοθετούμενο· νέα κειμενικά είδη ανακύπτουν για να 

εκφράσουν νέες επικοινωνιακές ανάγκες και νέους κοινωνικούς συσχετισμούς μεταξύ των 

μετεχόντων/-ουσών σε ποικίλες κοινωνικές διαδικασίες. Το λογικό επακόλουθο είναι ότι ο 

ίδιος, αριθμητικά αναγκαστικά περιορισμένος, αριθμός γραμματικών δομών 

χρησιμοποιείται σε διαφορετικά κειμενικά είδη και κοινωνικά συμφραζόμενα για να 

επιτελέσει συχνά διαφορετικές λειτουργίες. Μια λειτουργική προσέγγιση των γραμματικών 

φαινομένων οφείλει, επομένως, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνιστώσες του 

επικοινωνιακού γεγονότος.  

Οι προτάσεις που ακολουθούν για τη λειτουργική αξιοποίηση των γραμματικών 

φαινομένων της ελληνικής είναι αφενός περιεκτικές, αφετέρου, όμως, αναγκαστικά 

ενδεικτικές. Περιγράφουν γενικές τάσεις συσχετισμού γραμματικών κατηγοριών και 

φαινομένων με λειτουργίες και κειμενικά είδη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 

απόλυτους κανόνες. Εξυπακούεται ότι υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις όπου σε 

διαφορετικά κείμενα και συγκείμενα θα ανακύπτουν και άλλες λειτουργίες των ίδιων 

φαινομένων. Αυτό δεν είναι απαγορευτικό ή προβληματικό για τη μαθησιακή διαδικασία 

στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. Αντίθετα, δίνει στους/στις εκπαιδευτικούς και 

στους/στις μαθητές/-τριες την ευκαιρία να αντιμετωπίζουν τη γλώσσα δημιουργικά και 

κριτικά.  

Η λειτουργική αξιοποίηση της δομής της γλώσσας 
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Επίσης προτείνονται τρόποι παιδαγωγικής αξιοποίησης της ποικιλότητας της ελληνικής 

γλώσσας (γεωγραφικής, κοινωνικής, υφολογικής), για τους εξής λόγους: (α) για να 

αξιοποιηθεί το προϋπάρχον γλωσσικό κεφάλαιο των παιδιών, (β) για να ενισχυθεί η 

κατανόηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των τοπικών ποικιλιών της ελληνικής 

και της πρότυπης γλώσσας, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη εκ μεταφοράς και (γ) για να 

ενισχυθεί η μεταγλωσσική ενημερότητα. Ο τελικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη 

γλωσσική καλλιέργεια και η ενίσχυση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ 

A.1 Φωνήεντα: έκθλιψη και αποκοπή, συναίρεση, συνίζηση, ανύψωση, σίγηση 

Εξετάζεται κριτικά η λειτουργικότητα των φαινομένων αυτών (π.χ. από το σπίτι > απ’ το 

σπίτι, φέρε το > φέρ’ το, μέσα> μες, το έχω> το ’χω) ως δεικτών μη προσχεδιασμένου 

προφορικού λόγου. Για τη συναίρεση επισημαίνεται ότι συχνά ο συνηρημένος τύπος 

γίνεται αντιληπτός ως πιο επίσημος (πρβλ. παρακαλάω και παρακαλώ). Για τη συνίζηση 

επισημαίνεται ότι το -ι- προφέρεται ως ουρανικό σύμφωνο (γ, χ) όταν ακολουθεί άλλο 

φωνήεν, π.χ. σε λέξεις όπως ψάρια ή ποιος, και ότι στην κυπριακή ποικιλία σε αυτές τις 

περιπτώσεις το -ι- προφέρεται ως κ. Επισημαίνεται ότι η συμφωνική προφορά του -ι- δεν 

αντικατοπτρίζεται στην επίσημη ορθογραφία. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν έχουμε 

συνίζηση, δηλαδή συμφωνική προφορά του -ι-, σε πιο αρχαιοπρεπείς ή επίσημες λέξεις 

(πρβλ. τη διαφορετική προφορά της αιτιατικής αρσενικού της ερωτηματικής αντωνυμίας 

ποιον και του αρχαιοπρεπούς ουδετέρου το ποιόν, ή τη διαφορετική προφορά του 

επιθέτου άδεια και του ουσιαστικού η άδεια). Στόχος είναι η ενίσχυση της ορθογραφικής 

δεξιότητας. Επισημαίνεται η δυνατότητα ανύψωσης των άτονων -ε- και -ο- σε -ι- και -ου- 

και η σίγηση των άτονων -ι- και -ου- στις βόρειες ποικιλίες της ελληνικής. Οι μαθητές/-τριες 

επίσης επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα αυτά είναι πιο συνηθισμένα σε ορισμένα 

προφορικά κειμενικά είδη αλλά και σε κάποια γραπτά είδη (π.χ. σε συνομιλίες μεταξύ 

οικείων, σε διαφημίσεις, σε ορισμένα λογοτεχνικά είδη, ιδιαίτερα στην ποίηση κτλ.), ενώ 

τείνουν να μην επιλέγονται σε προφορικά ή και γραπτά κειμενικά είδη που τηρούν πιο 

πιστά τις συμβάσεις του επίσημου γραπτού λόγου. Αξιολογείται η κατά περίπτωση 

λειτουργικότητα των φαινομένων αυτών ως δεικτών αλληλεγγύης, οικειότητας, βιωματικής 

εμπλοκής του πομπού στα λεγόμενα αλλά και ενδεχόμενης λογοτεχνικότητας του ύφους. 

 

Α.2 Σύμφωνα: αφομοίωση, ανομοίωση, σίγηση, ουράνωση, προερρινοποίηση, 

διπλασιασμός, δασύτητα, επένθεση 

 

Εξετάζεται κριτικά η λειτουργική διαφορά μεταξύ συμπλεγμάτων αποτελούμενων από δύο 

κλειστά, π.χ. τα -πτ-, -κτ- σε λέξεις όπως πτώχευση, διαδίκτυο και συμπλεγμάτων 

αποτελούμενων από διαρκές και κλειστό, π.χ. -φτ-, -χτ- σε παρόμοιες λέξεις, π.χ. φτωχός, 

δίχτυ (ανομοίωση). Στην πρώτη κατηγορία λέξεων (λόγιο ή τεχνικό λεξιλόγιο, ορολογία) 

προτιμώνται τα πιο αρχαιοπρεπή συμπλέγματα -πτ-, -κτ- χωρίς ανομοίωση (π.χ. πτώχευση, 
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κτηματολόγιο, διαδίκτυο), γιατί προσδίδουν μεγαλύτερη επισημότητα, εγκυρότητα και 

αυθεντία. Η ανομοίωση ενδέχεται να δημιουργεί καθημερινό, οικείο ύφος και να 

παραπέμπει σε σχέσεις αλληλεγγύης, οικειότητας, σε βιωματική εμπλοκή του πομπού στα 

λεγόμενα αλλά και σε πιθανή λογοτεχνικότητα του ύφους. Επισημαίνεται ότι η ανομοίωση 

είναι ιδιαίτερα συχνή σε γεωγραφικές ποικιλίες όπως η κυπριακή (π.χ. κτήριον > χτήριον, 

ανεκτός > ανεχτός). Αντίστοιχα συχνή είναι και η αφομοίωση, π.χ. ανθός > αθθός, εν φίλος 

> εφ φίλος. Επισημαίνεται ότι η αφομοίωση και ανομοίωση μπορεί να οδηγήσουν σε 

μορφές που απέχουν αρκετά από τον αρχικό τύπο, π.χ. παιδίν > παιθκιά, πλατύς > πλαθκιά 

ή από τη γραπτή μορφή του. Στόχος είναι η ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας και η 

βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η κατανόηση 

του γεγονότος ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αφομοιώσεις και οι ανομοιώσεις 

σχετίζονται με υφολογικές επιλογές του πομπού και εξαρτώνται από το κειμενικό είδος. 

Παρατηρήσεις όπως οι παραπάνω διατυπώνονται και για αντίστοιχες περιπτώσεις στη 

μορφολογία και στη σύνταξη, όπου η σπανιότητα ή η αρχαιοπρέπεια μιας γραμματικής 

δομής μπορεί να επιτελεί αντίστοιχες λειτουργίες στο αναπαραστατικό ή στο 

διαπροσωπικό επίπεδο. 

 

Εξετάζεται κριτικά ο λειτουργικός ρόλος της σίγησης/παράλειψης διαρκών συμφώνων (π.χ. 

δ, γ και σ) μεταξύ φωνηέντων. Επισημαίνεται ότι η παράλειψη ή η μη παράλειψη των 

συμφώνων αυτών συνδέεται με διαφορετικά επίπεδα ύφους (π.χ. ρολόι στην καθημερινή 

γλώσσα αλλά ωρολόγιο πρόγραμμα ως πιο επίσημος όρος). Επισημαίνεται ότι το 

φαινόμενο αυτό είναι διαδεδομένο σε ποικιλίες όπως η κυπριακή (π.χ. μα(γ)ειρεύκω, 

κορού(δ)α, να πκιά(σ)ω), με σκοπό την ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας και της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Επισημαίνεται ότι η εμφάνιση ή μη εμφάνιση του διαρκούς 

συμφώνου ανάμεσα σε φωνήεντα (π.χ. να πκιάω ή να πκιάσω, πόιν ή πόδιν) σχετίζεται με 

υφολογικές επιλογές και εξαρτάται από το κειμενικό είδος, τη γεωγραφική καταγωγή, την 

ηλικία, το φύλο, την κοινωνική ταυτότητα που θέλει να προβάλει ο πομπός κτλ. 

 

Εξετάζεται κριτικά η ουράνωση των συμφώνων. Επισημαίνεται ότι όταν ακολουθεί -ι-και -ε- 

τα κ, γ, χ, γγ/γκ προφέρονται ουρανικά (πρβλ. τη διαφορά στη προφορά του κ σε λέξεις 

όπως κερί και καλός) και ότι αυτός o γενικός φωνολογικός κανόνας της ελληνικής δεν 

αντικατοπτρίζεται στη γραφή. Επισημαίνεται ότι η ουρανική προφορά των λ και ν πριν από 

τα -ια-, -ιε-, -ιου- κτλ. (π.χ. εννιά, μαλλιού) είναι επίσης γενικός κανόνας της ελληνικής, ενώ 

η ουρανική προφορά των λ και ν (αλλά και του σ σε πολλές βόρειες ποικιλίες) πριν από το -
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ι- έχει γεωγραφικό, διαλεκτικό χαρακτήρα ·σε (κυρίως) νότιες ποικιλίες της ελληνικής 

έχουμε περαιτέρω ουράνωση των κ, γ, χ, γγ/γκ, σ, ζ όταν ακολουθεί -ι- ή -ε- (π.χ. τζαιρός, 

τζαι, τζείνον, Λατσιά, δροσιά, πεντακόσια, ταψιά, Αγλαντζιά, μαχαζιά, ρύζια στην κυπριακή 

ποικιλία, τσαι, ζυναίκα στην κρητική ποικιλία, όπως και παρόμοιες ουρανώσεις στην 

ποντιακή). Ο στόχος των παρατηρήσεων αυτών είναι η φωνολογική ενημερότητα ως προς 

το φαινόμενο της ουράνωσης των συμφώνων στην ελληνική γλώσσα, ο προβληματισμός ως 

προς τη σχέση προφοράς και γραφής με στόχο την ενίσχυση της ορθογραφικής δεξιότητας 

και η κατανόηση του γεγονότος ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή της ουρανικής ή μη 

ουρανικής προφοράς σχετίζεται με το επίπεδο ύφους (π.χ. στην κυπριακή ποικιλία δε 

γίνεται περαιτέρω ουράνωση σε λέξεις-όρους όπως χημεία), τη γεωγραφική καταγωγή, την 

ηλικία, το φύλο και την κοινωνική ταυτότητα που θέλει να προβάλει ο πομπός κτλ. 

Εξετάζεται κριτικά η ένρινη προφορά των ηχηρών κλειστών συμφώνων μπ, ντ, γκ. 

Επισημαίνεται ότι η ένρινη προφορά θεωρείται πιο πρότυπη, αλλά επίσης είναι 

χαρακτηριστική των βορείων ποικιλιών και της κυπριακής. Με στόχο τη βελτίωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας επισημαίνεται ότι στην κυπριακή ποικιλία, όταν δεν επιλέγεται η 

ένρινη προφορά (π.χ. όταν δεν προηγείται το τελικό -ν του οριστικού άρθρου), τα σύμφωνα 

αυτά προφέρονται π, τ, κ (π.χ. Ζορπάς, ο παπάς μου), αλλά υπάρχουν πλέον προφορές με 

προερρινοποίηση, που γίνονται αντιληπτές ως πιο «αστικές» ή «επίσημες». 

Με στόχο τη βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας αλλά και της φωνολογικής και 

υφολογικής ενημερότητας εξετάζεται η απουσία διπλών ή δασέων συμφώνων στην 

πρότυπη γλώσσα και η παρουσία τους σε ποικιλίες όπως η κυπριακή. Επισημαίνεται ότι η 

δασύτητα ή η μακρότητα του συμφώνου μπορεί να διαφοροποιήσει τη σημασία της λέξης 

(π.χ. κούπα: το παραδοσιακό κυπριακό έδεσμα αλλά κούππα: κύπελλο, μπολ, κάτω αλλά 

(τον) κάττο: τον γάτο, (τον) φακό αλλά φακκώ: χτυπώ, έβαλα αλλά έβαλλα: έβαζα). Ο 

απώτερος στόχος είναι η κατανόηση των ιστορικών λόγων της ύπαρξης διπλών συμφώνων 

στην ορθογραφία της ελληνικής (προφέρονταν διπλά/μακρά στην αρχαία ελληνική) και των 

ιστορικών λόγων της διατήρησης της διπλής/μακράς προφοράς τους σε σύγχρονες 

ελληνικές ποικιλίες. Επίσης, επισημαίνεται ότι η διπλή/δασεία ή μη διπλή/μη δασεία 

προφορά (π.χ. τένις ή ττένις, παππούς ή παπούς, μάμμα ή μαμά, νούννα ή νο(υ)νά) 

σχετίζεται με υφολογικές επιλογές και εξαρτάται από το κειμενικό είδος, τη γεωγραφική 

καταγωγή, την ηλικία, το φύλο και την κοινωνική ταυτότητα που θέλει να προβάλει ο 

πομπός κτλ. 
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Με στόχο την ενίσχυση της φωνολογικής και υφολογικής ενημερότητας και τη βελτίωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας, εξετάζεται ο λειτουργικός ρόλος του τελικού -ν. Για τα άρθρα, 

ουσιαστικά, δεν, μην κ.λπ., επισημαίνονται οι διαφορές μεταξύ γραφής και προφοράς. 

Επισημαίνεται η σποραδική διατήρηση του τελικού -ν στα δευτερόκλιτα ουσιαστικά στη 

γραφή (π.χ. σε πινακίδες στο δημόσιο πεδίο όπως Φαρμακείον, Ιατρείον) ως υφολογική 

επιλογή που δηλώνει μεγαλύτερη επισημότητα, αλλά και με παιγνιώδη χαρακτήρα (π.χ. 

Μεζεδοπωλείον). Για την κυπριακή ποικιλία επισημαίνεται ότι το τελικό -ν αντικατοπτρίζει 

την ιστορία της γλώσσας μας (διατηρείται, π.χ., στα δευτερόκλιτα, όπως θεόν, δώρον, 

ψάριν, στα πρωτόκλιτα, όπως καθηγητήν και στα ρήματα, όπως κάμνουμεν) αλλά έχει 

επεκταθεί και σε άλλα περιβάλλοντα (π.χ. στα τριτόκλιτα, όπως την Ελλάδαν ή στο γ’ ενικό 

του παθητικού αορίστου, π.χ. εφοβήθην, κατ’ αναλογίαν με το α’ ενικό). Επισημαίνεται ότι 

η εμφάνιση ή μη εμφάνιση του -ν σχετίζεται με υφολογικές επιλογές και εξαρτάται από το 

κειμενικό είδος, την κοινωνική ταυτότητα που προσπαθεί να προβάλει ο πομπός κτλ. 

Με στόχο την ενίσχυση της φωνολογικής και υφολογικής ενημερότητας και τη βελτίωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας εξετάζεται ο λειτουργικός ρόλος της επένθεσης. Επισημαίνεται 

ότι το επενθετικό -ι- εμφανίζεται ανάμεσα σε σύμφωνα για να κάνει το συμφωνικό 

σύμπλεγμα λιγότερο δυσπρόφερτο, π.χ. καπινός αντί καπνός σε πελοποννησιακές ποικιλίες, 

εν-ι-ξέρω, εν-ι-σταματούν, εν-ι-ππέφτω στην κυπριακή ποικιλία. Επισημαίνεται ότι η 

επένθεση δεν δηλώνεται στη γραφή και ότι η απουσία του επενθετικού -ι- στον προφορικό 

λόγο καθιστά το ύφος περισσότερο «αστικό» ή επίσημο. Παρόμοιες επισημάνσεις γίνονται 

και για το επενθετικό -κ- στα ρήματα σε -εύω, π.χ. δουλεύκω, χορεύκω. 

 

Α. 3 Γραφή 

Εξετάζονται κριτικά εναλλακτικές γραφές που μπορεί να έχουν σχέση με διαφορετικές 

επιστημονικές προτάσεις (π.χ. αφτί ή αυτί, τρένο ή τραίνο, Μανώλης ή Μανόλης). Οι 

αβλεψίες, οι ανορθογραφίες ή οι προτιμήσεις για ξένες λέξεις ή γραφές (π.χ. σε 

διαφημίσεις, σε πινακίδες καταστημάτων, σε καταλόγους εστιατορίων, στην ηλεκτρονική 

επικοινωνία) μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά με το να εξετάζονται κριτικά ως 

μηχανισμοί ύφους, πρόκλησης ενδιαφέροντος, πειθούς κτλ. 
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Β. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Β.1 Άρθρο 

Εξετάζεται κριτικά η λειτουργική διαφορά της παρουσίας αλλά και της απουσίας του 

οριστικού και του αόριστου άρθρου, σε σχέση με το αναπαριστώμενο περιεχόμενο. Για 

παράδειγμα, επισημαίνεται ότι το αόριστο άρθρο στις εισαγωγικές προτάσεις των 

παραμυθιών (Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς….) δεν αναφέρεται σε κάποιο 

συγκεκριμένο πρόσωπο που απλώς δεν κατονομάζεται, αλλά σε ένα ανύπαρκτο, 

φανταστικό πρόσωπο. Το αόριστο άρθρο μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να αναφέρεται σε 

κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που σκόπιμα δεν κατονομάζεται (π.χ. ένας ανώνυμος 

μάρτυρας υποστήριξε ότι… σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο). Επισημαίνεται ότι η απουσία 

άρθρου μπορεί να έχει την ίδια λειτουργία (π.χ. Πολίτης καταγγέλλει πολιτικούς… σε έναν 

τίτλο είδησης). Επισημαίνεται επίσης η λειτουργικότητα του οριστικού άρθρου ως 

μηχανισμού γενικευτικής αναφοράς σε προτάσεις όπως Οι γυναίκες ενδιαφέρονται για τη 

μόδα. Η γενικευτική λειτουργία του οριστικού άρθρου, πάντα ανάλογα με το κειμενικό 

είδος στο οποίο εμφανίζεται, κατασκευάζει συγκεκριμένη αναπαράσταση της 

πραγματικότητας. Για παράδειγμα, η γενικευτική χρήση του οριστικού άρθρου σε 

προτάσεις όπως Η πολική αρκούδα πέφτει σε χειμερία νάρκη σε ένα επιστημονικό κείμενο 

σχετίζεται με το στόχο του κειμένου να παρουσιάσει γενικές, επαληθευμένες πληροφορίες. 

Αντίθετα, δομές με οριστικό άρθρο όπως Ο Κύπριος δεν είναι ακόμα Ευρωπαίος ή Η 

γυναίκα ενδιαφέρεται για τη μόδα σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο παρουσιάζουν μια 

αυθαίρετη γενίκευση ως βεβαιότητα (αναπαραστατική λειτουργία).  

Επισημαίνονται οι μορφολογικές διαφορές των οριστικών και αόριστων άρθρων στην 

κυπριακή ποικιλία. Συγκεκριμένα η αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού τες και η γενική 

πληθυντικού του αρσενικού τους αντί των (τα σπίθκια τους αθρώπους, συνήθως μόνο στα 

αρσενικά σε -ος), η γενική ενικού του αόριστου άρθρου μιου ή και νου. Σχολιάζονται οι 

υφολογικές διαφορές (το τες, π.χ. τείνει να εκλαμβάνεται ως πιο «αστικό», ενώ το μιου 

είναι πιο τοπικό, όπως και η γενική πληθυντικού -ους αντί -ων). 
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Β.2  Ουσιαστικό και επίθετο 

Β.2.1 Γένος 

Εξετάζονται κριτικά τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος και συσχετίζεται η αρσενική κατάληξη με 

τη συχνά λόγια προέλευση και δομή των ουσιαστικών αυτών. Συνήθως τα ουσιαστικά αυτά 

είναι σύνθετα, με αρχαιοπρεπή πρώτα συνθετικά (π.χ. η έφοδος, η περίμετρος, η 

διχοτόμος). Σε αυτήν την κατηγορία λέξεων (λόγιο ή τεχνικό λεξιλόγιο, ορολογία) τόσο οι 

μηχανισμοί της σύνθεσης όσο και η ιδιαιτερότητα της κλίσης προσδίδουν στη λέξη 

μεγαλύτερη επισημότητα και εγκυρότητα, λόγω της σπανιότητας ή της αρχαιοπρέπειας της 

γραμματικής δομής. Για καλύτερη κατανόηση γίνεται αντιπαραβολή με λεξιλόγιο από την 

ίδια κλιτική κατηγορία όπου αυτό δε συμβαίνει· κλασικό παράδειγμα αποτελούν τα 

ονόματα των ελληνικών νησιών, π.χ. η Χίος, η Ρόδος, η Κύπρος. Επίσης μπορεί να γίνει 

ανάλυση γραμματικών λαθών (π.χ. *στην οδός) ή τάσεων ομαλοποίησης στην καθημερινή 

γλώσσα με μετατροπή των θηλυκών αυτών σε αρσενικά (π.χ. ο ψήφος, ο άμμος). 

Εξετάζεται κριτικά το γένος σε σχέση με την κατάληξη των ουσιαστικών που δηλώνουν 

επάγγελμα, π.χ. ο/η γιατρός, ο/η δικηγόρος, ο/η εισαγγελέας. Επισημαίνεται ότι ουσιαστικά 

που δηλώνουν τέτοιου είδους επαγγέλματα έχουν συνήθως μόνο αρσενική κατάληξη 

(καλύτερα, έχουν κοινή κατάληξη και για τα δύο γένη, γι’ αυτό και ονομάζονται επίκοινα). 

Σχολιάζονται οι λόγοι για τους οποίους η θηλυκή κατάληξη δεν είναι ευρέως αποδεκτή (π.χ. 

η γιατρίνα, η δικηγορίνα, η λεκτόρισσα). Γίνεται σύγκριση με ουσιαστικά όπως ο μπακάλης, 

ο μανάβης, o καφετζής κτλ., που σχηματίζουν το θηλυκό με τις θηλυκές καταλήξεις -ισσα, - 

ού. Εξετάζεται, δηλαδή, αν και κατά πόσον μια αρσενική κατάληξη ή μια πιο αρχαιοπρεπής 

κλίση (π.χ. ο/η εισαγγελέας, του/της εισαγγελέως, οι εισαγγελείς κτλ. συνδέεται με 

επαγγέλματα μεγαλύτερου κοινωνικού γοήτρου από ό,τι αυτά με θηλυκές καταλήξεις, που 

επιπλέον κλίνονται με βάση τους κανόνες της δημοτικής. 

Εξετάζεται κριτικά η χρήση του αρσενικού γένους ως γενικευτικού σε δομές όπως Οι 

μαθητές οφείλουν να είναι υπάκουοι. Εξετάζεται η απουσία γλωσσικής αναπαράστασης της 

γυναίκας σε αυτές τις δομές και σχολιάζεται αν και κατά πόσον με τη χρήση του αρσενικού 

γένους η γλώσσα κατασκευάζει υπόρρητα μια έμφυλη, αρσενική νοητική αναπαράσταση 

για το ανθρώπινο ον.  
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Εντοπίζονται διαφορές στο γραμματικό γένος σε διαφορετικές ποικιλίες της ελληνικής, π.χ. 

ο βούτυρος, το ζάχαριν, ο τσιάρος κτλ. στην κυπριακή και επισημαίνεται η συχνότητα των 

θηλυκών σε -ού, π.χ. η μαμμού, η πουρού, η φουκού. 

 

Β.2.2 Κλίση 

Εξετάζεται η ισοσυλλαβία και η ανισοσυλλαβία σε ουσιαστικά σε –ας/-α και -ης/-η και 

επισημαίνεται ότι όταν υπάρχει και ο ισοσύλλαβος και ο ανισοσύλλαβος τύπος στον 

πληθυντικό (π.χ. οι μάνες και οι μανάδες, οι καθηγητές και οι καθηγητάδες, οι βουλευτές 

και οι βουλευτάδες), υποψιαζόμαστε ότι η ανισοσυλλαβία μπορεί να παραπέμπει σε 

ανεπισημότητα, αλληλεγγύη, οικειότητα, βιωματική εμπλοκή του πομπού ή και σε 

ενδεχόμενη λογοτεχνικότητα του ύφους. Αντίστοιχες επισημάνσεις γίνονται για την 

ανισοσυλλαβία ως στοιχείο ύφους σε διαλεκτικές ποικιλίες (π.χ. οι γιοι - οι γιούδες, οι 

αυλές - οι αυλάες, του πλάσματος - του πλασμάτου κτλ. στην κυπριακή). 

Στα προπαροξύτονα ουσιαστικά σε -ος εξετάζεται η ποικιλότητα στη θέση του τόνου στον 

πληθυντικό, π.χ. οι άνθρωποι και οι ανθρώποι στην ονομαστική (αλλά όχι οι υπαλλήλοι ή οι 

εξόδοι στην πρότυπη γλώσσα). Επισημαίνεται ότι ο τονισμός στην παραλήγουσα μπορεί να 

παραπέμπει σε ανεπισημότητα, αλληλεγγύη, οικειότητα, βιωματική εμπλοκή του πομπού ή 

και σε ενδεχόμενη λογοτεχνικότητα του ύφους, γι’ αυτό και δε συνηθίζεται σε πιο λόγιες ή 

επίσημες λέξεις ή στην ορολογία. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο τόνος στην παραλήγουσα 

στον πληθυντικό είναι κανόνας στην κυπριακή ποικιλία και έχει επεκταθεί και σε πιο 

επίσημο λεξιλόγιο (π.χ. Στο αεροσκάφος υπάρχουν τρεις εξόδοι, ανακοίνωση των 

Κυπριακών Αερογραμμών). Επίσης εξετάζεται η ποικιλότητα στη θέση του τόνου στις 

πλάγιες πτώσεις (π.χ. του δάσκαλου / του δασκάλου) και πάλι ως ενδείκτης περισσότερης ή 

λιγότερης επισημότητας του ύφους. 

Επισημαίνεται ότι η θέση του τόνου στη γενική πληθυντικού των θηλυκών σε -α εξαρτάται 

από το αν προέρχονται από την παλιά γ’ κλίση ή όχι (π.χ. των θαλασσών αλλά των 

ιδιοτήτων). Σχολιάζεται ότι ακόμα και στην πρότυπη γλώσσα υπάρχει μια αβεβαιότητα ως 

προς τη θέση του τόνου στη γενική πληθυντικού σε αρκετά νεότερα θηλυκά σε -α (π.χ. η 

κανέλλα, η ξάπλα, η πισίνα). Επισημαίνεται ότι ο τονισμός στην παραλήγουσα στη γενική 

πληθυντικού των θηλυκών σε -α είναι η τυπική επιλογή σε ποικιλίες όπως η κυπριακή (π.χ. 

των κοπέλλων, των κουρτίνων, των κόλλων). 
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Στα παλιά τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -η/-εις, π.χ. η κυβέρνηση, εξετάζεται η ποικιλότητα στις 

καταλήξεις της γενικής ενικού (της κυβέρνησ-ης και της κυβερνήσ-εως), όπως και οι 

ιδιαιτερότητες των καταλήξεων στον πληθυντικό (-εις, -εων). Επισημαίνεται ότι η 

μορφολογική ποικιλότητα μπορεί να έχει σχέση με το ύφος, π.χ. οι πιο αρχαιοπρεπείς 

καταλήξεις να είναι ενδείκτες επισημότητας, αυθεντίας και κοινωνικής απόστασης πομπού-

δέκτη. 

Εξετάζονται οι ιδιοτυπίες στην κλίση ουσιαστικοποιημένων μετοχών όπως οι παρόν, 

παρελθόν, μέλλον, ενδιαφέρον, περιβάλλον. Γίνεται συσχετισμός της αρχαιοπρέπειας της 

κλίσης με την επισημότητα του ύφους. 

Εξετάζονται τα υποκοριστικά (π.χ. -άκος, -άκι, -ούλα, -ίτσα κ.λπ.) ως ενδείκτες ευγένειας ή 

μετριασμού της ισχύος μιας παράκλησης ή εντολής (π.χ. Ένα λεπτάκι!), ως ενδείκτες 

οικειότητας/τρυφερότητας (π.χ. μανούλα) αλλά και ως ενδείκτες ειρωνείας (π.χ. Τι λες, 

παιδάκι μου;). Εξετάζονται στερεότυπες αντιλήψεις για τη χρήση των υποκοριστικών, π.χ. η 

αντίληψη ότι αποτελούν χαρακτηριστικό του έμφυλου (γυναικείου) λόγου. Σχολιάζεται η 

ακαταλληλότητα των υποκοριστικών σε ορισμένα κειμενικά είδη, π.χ. σε είδη του 

επιστημονικού λόγου, καθώς η χρήση τους αφαιρεί εγκυρότητα από την πληροφορία ή 

μειώνει την κοινωνική απόσταση πομπού-δέκτη. Αντίστοιχες επισημάνσεις γίνονται για τον 

υποκορισμό σε ποικιλίες όπως η κυπριακή. Εξετάζονται οι γραμματικοί μηχανισμοί του 

υποκορισμού στα κύρια ονόματα (παράλειψη αρχικής συλλαβής, μετατόπιση του τόνου στη 

λήγουσα, αλλαγή κατάληξης π.χ. Γιάννης > Γιαννής, Χριστόδουλος > Ττοουλής, Χρυστάλλα > 

Τταλλού). Εξετάζονται τα υποκοριστικά (π.χ. -ού, -ού(δ)α, ού(δ)ιν) ως ενδείκτες ευγένειας 

(π.χ. Έναν λεπτούιν, σε παρακαλώ), οικειότητας/τρυφερότητας (π.χ. κορού) αλλά και 

ειρωνείας (π.χ. γιούιν ή Κωστής-Γιαννής σε συγκεκριμένα συγκείμενα). Επισημαίνεται 

επίσης η υπεργενικευμένη χρήση του υποκοριστικού μορφήματος -άκι ως ενδείκτη 

ευγένειας (π.χ. Θα ήθελα να κλείσω ένα τραπεζάκι για δέκα άτομα). 

Εξετάζεται η μορφολογική ποικιλότητα στην κλίση των επιθέτων, π.χ. κακός - κακή αλλά και 

κακιά, ξανθός - ξανθή αλλά και ξανθιά ως φορέας κοινωνικού νοήματος (π.χ. το ξανθή είναι 

περιγραφικό αλλά το ξανθιά μπορεί να είναι και υποτιμητικό). Επίσης, εξετάζεται η 

απουσία υφολογικής ισοδυναμίας, π.χ. κακιά γυναίκα στον ανεπίσημο λόγο αλλά κακή 

διαχείριση στον επίσημο. 
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Εξετάζονται τα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες (π.χ. διεθνής, -ές) ως προς την ιδιοτυπία της 

κλίσης και επισημαίνεται πως η αρχαιοπρέπεια της κλίσης μπορεί να συνδέεται κατά 

περίπτωση με επισημότητα, αυθεντία και κοινωνική απόσταση πομπού-αποδέκτη/-τριας. 

Εξετάζεται η μορφολογική ποικιλότητα στο σχηματισμό των παραθετικών των επιθέτων 

(περιφραστικά, με την κατάληξη -ότερος ή με την κατάληξη -έστερος). Επισημαίνεται η 

υφολογική διαφορά των δύο καταλήξεων (π.χ. το μικρότερος είναι υφολογικά ουδέτερο, το 

διαρκέστερος είναι πιο επίσημο). 

Εξετάζονται κριτικά περιφραστικοί συγκριτικοί με συγκριτική κατάληξη (π.χ. πιο καλύτερος) 

ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξέλιξης της γλώσσας, ιδίως στον ανεπίσημο προφορικό λόγο. 

 

Β.3. Αντωνυμία 

Για τις προσωπικές αντωνυμίες επισημαίνεται ότι οι ισχυροί (τονικοί) και οι αδύνατοι 

(άτονοι, κλιτικοί) τύποι έχουν διαφορετική σύνταξη και λειτουργία. Οι ισχυροί τύποι (εγώ, 

αυτό κτλ.) είναι εμφατικοί/εστιασμένοι, άρα είτε εισάγουν νέα πληροφορία είτε 

αντιπαραβάλλουν αντιθετικά μια πληροφορία με μια άλλη (π.χ. Εγώ αυτό πιστεύω· πρβλ. 

την έννοια της εστίας παρακάτω), ενώ οι ασθενείς/άτονοι/κλιτικοί τύποι (με, το κτλ.) 

δηλώνουν παλιά ή γνωστή πληροφορία (π.χ. Μου το έδωσε). Οι αντωνυμίες αυτές μπορεί 

να αναφέρονται είτε σε μια πληροφορία που έχει ήδη παρουσιαστεί γλωσσικά μέσα στο 

κείμενο είτε σε μια πληροφορία που υπάρχει στο εξωγλωσσικό περιβάλλον αλλά όχι μέσα 

στο κείμενο. Η εκάστοτε λειτουργία είναι θέμα πλαισίου και κειμενικού είδους. Σε μια 

προσωπική συνομιλία μεταξύ οικείων, που γνωστικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

μοιράζονται τις ίδιες πληροφορίες, είναι αναμενόμενο ότι θα βρούμε μεγάλο βαθμό 

χρήσης αντωνυμιών με αναφορά σε πληροφορία που είναι γνωστή και δε χρειάζεται να 

δηλώνεται γλωσσικά (π.χ. Τον είδα, Δος μου το· το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με 

επιρρήματα, π.χ. Πήγα εκεί). Αντίθετα, σε κείμενα/είδη που εμφανίζονται αποπλαισιωμένα 

από το εξωγλωσσικό τους συγκείμενο ή όταν δεν είναι σαφές ότι ο/η αποδέκτης /-τρια 

μοιράζεται τις ίδιες πληροφορίες με τον πομπό, η αναφορά σε πληροφορίες εκτός κειμένου 

επιστρατεύεται σε πολύ μικρότερο βαθμό. 

Επισημαίνεται ότι υπάρχει μορφολογική ποικιλότητα στις αντωνυμίες της ελληνικής. Έτσι, 

στις βόρειες ποικιλίες, εμφανίζονται αιτιατικές (με, σε, τον, την, το, τους, τις, τα) αντί των 

γενικών στη θέση του έμμεσου αντικειμένου (π.χ. τα είπα τα παιδιά να φύγουν, πες τις). 
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Στην πρότυπη γλώσσα στην προστακτική η αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού μπορεί να 

είναι τις ή τες (π.χ. γραψ’ τες, γραψ’ τις), ενώ στην επτανησιακή και την κυπριακή ο 

αντίστοιχος τύπος είναι τες. Η δεικτική αντωνυμία τούτος/-η/-ο είναι πολύ συνηθέστερη 

στην κυπριακή από την αντωνυμία αυτός/-ή/-ό, ενώ το αυτός/-ή/-ό είναι υφολογικά πιο 

επίσημο. Ο άκλιτος τύπος τουν συμπληρώνεται αναγκαστικά από ονοματική φράση με 

οριστικό άρθρο (π.χ. τουν τα πράματα, τουν τους μαθητές). 

 

Γ. Ρήμα 

Γ.1 Χρόνος 

Επισημαίνεται η διαφορά γραμματικού και πραγματικού χρόνου. Οι γραμματικοί χρόνοι 

είναι τρεις (παρόν, παρελθόν, μέλλον) ενώ οι χρόνοι στον πραγματικό κόσμο είναι άπειροι. 

Επισημαίνεται ότι οι παραδοσιακοί χρόνοι της γραμματικής είναι συνδυασμοί χρόνου και 

ποιού ενεργείας ή όψης, σχηματικά ως εξής: 

Ενεστώτας: παρόν, διαρκές/επαναληπτικό ή στιγμιαίο/συνοπτικό 

Παρακείμενος: παρόν, συντελεσμένο 

Παρατατικός: παρελθόν, διαρκές/επαναληπτικό 

Αόριστος: παρελθόν, στιγμιαίο/συνοπτικό 

Υπερσυντέλικος: παρελθόν, συντελεσμένο 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας: μέλλον, διαρκές/επαναληπτικό 

Συνοπτικός Μέλλοντας: μέλλον, στιγμιαίο/συνοπτικό 

Συντελεσμένος Μέλλοντας: μέλλον, συντελεσμένο 

 

Επισημαίνονται οι διαφορές μεταξύ:  

-της κυριολεκτικής χρήσης του ενεστώτα (αναφορά σε γεγονός που συμβαίνει ταυτόχρονα 

με το χρόνο ομιλίας, π.χ. τώρα διαβάζω ή σε γεγονός που επαναλαμβάνεται π.χ. κάθε 

βράδυ διαβάζω)· 
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-του ιστορικού/δραματικού ενεστώτα, που χρησιμοποιείται σε ορισμένα κειμενικά είδη, 

π.χ. στην αφήγηση προσωπικής ιστορίας σε οικείους ή σε λογοτεχνικά είδη για να 

προσδώσει ενάργεια στο λόγο· 

-του ενεστώτα που χρησιμοποιείται σε είδη όπως το ανέκδοτο ή η περίληψη 

βιβλίου/ταινίας/επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς για να δηλώσει ότι τα γεγονότα είναι 

φανταστικά· 

-του ενεστώτα που χρησιμοποιείται γενικευτικά για να δηλώσει έμμεση πλην πολύ ισχυρή 

προτροπή (π.χ. Τα καλά παιδιά αγαπούν τους γονείς τους: ισχυρή προτροπή καθώς το 

γεγονός παρουσιάζεται ως γενική και απόλυτη αλήθεια με την οποία ο/η αποδέκτης/-τρια 

καλείται να συμμορφωθεί). 

Επισημαίνεται η ευχετική λειτουργία του παρατατικού (π.χ. Έπινα τώρα έναν καφέ!). Εδώ ο 

παρατατικός δεν αναφέρεται στο παρελθόν, όπως φαίνεται και από το επίρρημα τώρα, 

αλλά δηλώνει επιθυμία στο παρόν. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προηγηθούν και τα 

να/θα/ας.  

Επισημαίνεται ότι ο μέλλοντας δηλώνει κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς 

βαθμούς πιθανότητας ή βεβαιότητας και, επομένως, μπορεί να λειτουργήσει και ως 

έκφραση προσδοκίας, υπόσχεσης κτλ. (π.χ. Θα πάμε αύριο εκδρομή, το υπόσχομαι!) 

Επισημαίνεται ότι ο παρακείμενος μπορεί να δηλώνει επανάληψη από κάποιο χρονικό 

σημείο στο παρελθόν ως το παρόν (π.χ. Έχω πάει πολλές φορές στην Πάφο) ή αποτέλεσμα 

μιας πράξης στο παρόν (π.χ. Έχω διαβάσει, άρα τώρα έχω τελειώσει το διάβασμα, είμαι 

διαβασμένη). 

 

Γ. 2 Πρόσωπο και αριθμός 

Επισημαίνονται πιθανές χρήσεις διαφόρων προσώπων και αριθμών με σκοπό τη 

δημιουργία ποικίλων τύπων εμπλοκής πομπού και αποδέκτη/-τριας, π.χ. Κάθε βράδυ 

πλένουμε τα δόντια μας σε ένα κείμενο οδηγιών για τη στοματική υγιεινή που απευθύνεται 

σε παιδιά. Εδώ η χρήση του α’ πληθυντικού υπονοεί τη συμμετοχή του πομπού και άρα 

γίνεται μηχανισμός πειθούς. Αντίστοιχα, στο Προσθέτουμε δύο φλιτζάνια νερό σε μια 

συνταγή η χρήση του α’ πληθυντικού δημιουργεί την εντύπωση της συμμετοχής του 

πομπού στη διαδικασία και έτσι γίνεται μηχανισμός οικειότητας, φιλικού ύφους.  
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Αντίστοιχα, εξετάζονται οι ποικίλες λειτουργίες του πληθυντικού ευγενείας, που μπορεί να 

κυμαίνονται από την ένδειξη σεβασμού και κοινωνικής απόστασης (π.χ. Πώς είστε;) ως την 

ψυχρότητα και την ειρωνεία (π.χ. Τι λέτε, κύριε, είστε με τα καλά σας;), ανάλογα με το 

πλαίσιο και τη διαπροσωπική σχέση πομπού-αποδέκτη/-τριας. Αντίστοιχα εξετάζεται και ο 

ενικός ως ενδείκτης οικειότητας και αλληλεγγύης (π.χ. Μου φτιάχνεις ένα καφέ;) αλλά και 

ως ενδείκτης ασυμμετρικής σχέσης πομπού και αποδέκτη/-τριας, εξουσίας, αυθεντίας κτλ. 

(π.χ. Φύγε αμέσως από ’δω). 

 

Γ. 3 Έγκλιση και τροπικότητα 

Οι εγκλίσεις (οριστική, υποτακτική, προστακτική) δηλώνουν τροπικότητα, δηλαδή στάση 

του πομπού απέναντι στα λεγόμενά του. Συνοπτικά, η οριστική δηλώνει βεβαιότητα για την 

αλήθεια των λεγομένων (π.χ. Έφυγε ο Γιώργος), η υποτακτική δηλώνει απορία, 

αβεβαιότητα (π.χ. Να έφυγε ο Γιώργος;) και, κατ’ επέκταση, ευχή, επιθυμία [π.χ. (Μακάρι) 

να έφυγε ο Γιώργος!] ή και προσταγή (π.χ. Να φύγει ο Γιώργος!). Αυτό είναι ένα πολύ γενικό 

σχήμα, που μπορεί κατά περίπτωση να ανατρέπεται ανάλογα με το κειμενικό είδος και το 

είδος της επικοινωνίας, τη σχέση πομπού-αποδέκτη/-τριας κτλ.  

Για παράδειγμα, η οριστική αορίστου Έφυγες! στην πραγματικότητα δηλώνει προσταγή και 

αυτό που την καθιστά έντονη και, ενδεχομένως, αγενή προσταγή είναι η παρουσίαση του 

μη πραγματικού, επιθυμητού γεγονότος ως ήδη συντελεσμένου. Ακόμα, η οριστική 

Πλένουμε τα δόντια μας τρεις φορές την ημέρα, σε ένα κείμενο οδηγιών για τη στοματική 

υγιεινή, εκφράζει ισχυρή προτροπή, καθώς παρουσιάζει το γεγονός ως πραγματικό.  

Αντίστοιχα, οι ρηματικοί τύποι που εισάγονται με τα να, ας (αλλά και με το θα) μπορεί κατά 

περίπτωση, να δηλώνουν άγνοια, αβεβαιότητα (π.χ. Να ήρθε (άραγε) ο Γιώργος; Θα ήρθε ο 

Γιώργος) ή εντολή, παράκληση, ευχή, προσταγή κτλ. (π.χ. Να μου κάνεις έναν καφέ ή ακόμα 

και Θα ήθελα έναν καφέ). Στην τελευταία περίπτωση, ο συνδυασμός θα + παρατατικός, που 

επίσης απαντάται στους υποθετικούς λόγους ως έκφραση του μη πραγματικού (π.χ. Αν είχα 

χρόνο, θα πήγαινα ένα ταξίδι), είναι έμμεση παράκληση και η ευγένεια προκύπτει από το 

γεγονός ότι η πραγμάτωση της πράξης παρουσιάζεται σαν να εξαρτάται από τον/την 

αποδέκτη/-τρια.  

Επισημαίνεται ότι η διάκριση μεταξύ, π.χ. προσταγής και αιτήματος/παράκλησης δε γίνεται 

αυστηρά με τη χρήση προστακτικής ή υποτακτικής, καθώς οι λειτουργίες αυτές μπορούν να 
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επιτελεστούν και με τις δύο εγκλίσεις, ανάλογα με τις πολιτισμικές συμβάσεις της 

επικοινωνίας, τη φύση της διαπροσωπικής σχέσης και το κειμενικό είδος (π.χ. το Φέρε μου 

ένα νεράκι, αγάπη μου μπορεί να είναι μια πολύ ευγενική παράκληση μεταξύ οικείων, 

παρά τη χρήση της προστακτικής έγκλισης, ή οι προστακτικές σε ένα κείμενο οδηγιών ή σε 

μια συνταγή στην πραγματικότητα δεν είναι προσταγές αλλά εντολές/οδηγίες). 

Επισημαίνεται ότι η τροπικότητα δεν δηλώνεται μόνο με τις εγκλίσεις αλλά και με επιπλέον 

στοιχεία, όπως επιρρήματα του τύπου βέβαια, άραγε, μακάρι, τάχα αλλά και με τον 

επιτονισμό στον προφορικό λόγο.  

 

Γ.4 Φωνή 

Επισημαίνεται ότι η μορφολογική διαφοροποίηση σε ενεργητικές και παθητικές καταλήξεις 

δεν ταυτίζεται πάντα με ενεργητική και παθητική σημασία (διάθεση). Έτσι, μια παθητική 

κατάληξη μπορεί να δηλώνει ενεργητική διάθεση (π.χ. εργάζομαι), αυτοπάθεια (π.χ. 

χτενίζομαι), αλληλοπάθεια (π.χ. φιλιόμαστε), τίποτε από τα παραπάνω (π.χ. κοιμάμαι) και 

κάποτε και πραγματικά παθητική σημασία (π.χ. Το περιβάλλον καταστρέφεται). 

Στην τελευταία περίπτωση, όπου υπάρχει μορφολογική και συντακτική ποικιλότητα μεταξύ 

ενεργητικής και παθητικής φωνής, εξετάζουμε αν η χρήση παθητικού ρήματος με ποιητικό 

αίτιο ή όχι συντελεί στην απόκρυψη του δράστη (π.χ. Συνελήφθησαν μετανάστες) ή 

παρουσιάζει το γεγονός ως γενική αλήθεια (π.χ. Υποστηρίζεται ότι… στον επιστημονικό 

λόγο). 

Η πολυπλοκότητα στο μορφολογικό σχηματισμό της παθητικής φωνής, ιδιαίτερα πολλών 

λόγιων ή αρχαιοπρεπών ρημάτων, δημιουργεί απόσταση από την καθημερινή γλώσσα και 

μπορεί να κάνει το ύφος βαρύγδουπο, ή, αλλιώς, να δημιουργήσει την εντύπωση της 

αυθεντίας του πομπού. 

 

Γ.5 Μορφολογική ποικιλότητα στο ρήμα 

Επισημαίνεται η διαφορετική υφολογική λειτουργία τύπων όπως γράφουν και γράφουνε, 

έγραφαν και γράφανε, είστε και είσαστε (τα δεύτερα μέλη των παραπάνω ζευγών 

παραπέμπουν σε προφορικότητα και οικειότητα). Αντίστοιχες επισημάνσεις μπορούν να 
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γίνουν για διαλεκτικούς τύπους όπως γράφουν και γράφουσι(ν), έγραφαν, εγράφαν και 

εγράφασιν, μιλούμεν και μιλούμεντε. Επισημαίνεται επίσης ότι το β’ πληθυντικό πρόσωπο 

των παρελθοντικών χρόνων σχηματίζεται με την κατάληξη -ετε στην κυπριακή ποικιλία, 

όπως και στην αρχαία ελληνική. 

Επισημαίνεται η διαφορετική υφολογική λειτουργία ασυναίρετων και συνηρημένων τύπων 

όπως παρακαλώ και παρακαλάω. Οι ασυναίρετοι τύποι γενικά παραπέμπουν σε 

προφορικότητα, ανεπισημότητα και οικειότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους 

τύπους του παρατατικού μιλούσα και μίλαγα, όπως και για τους συνοπτικούς τύπους των 

ρημάτων σε -εύω: οι τύποι σε -έψω (π.χ. χορέψω) είναι λιγότερο επίσημοι από τους τύπους 

σε -εύσω, π.χ. ερμηνεύσω. Αντίστοιχες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν για τύπους όπως 

παραγάγω και παράξω. Οι τελευταίοι αντιμετωπίζονται ως προϊόντα γλωσσικής αλλαγής εν 

εξελίξει. 

Αντίστοιχα, επισημαίνεται ότι όταν έχουμε τύπους και από τις δύο συζυγίες των 

συνηρημένων ρημάτων, οι τύποι σε -άς, -ά(ει) κτλ. (π.χ. παρακαλάς, παρακαλάει) γενικά 

παραπέμπουν σε προφορικότητα, ανεπισημότητα και οικειότητα, ενώ οι αντίστοιχοι τύποι 

σε -είς, -εί (π.χ. παρακαλείς, παρακαλεί) είναι ενδείκτες μεγαλύτερης επισημότητας. Σε 

μερικές περιπτώσεις η υφολογική διαφορά των καταλήξεων οδηγεί στην δημιουργία 

διαφορετικών σημασιών (πρβλ. τη σημασιολογική διαφορά μεταξύ του κινώ, κινείς και του 

κουνάω, κουνάς και των κινούμαι και κουνιέμαι, κτλ.). Όσον αφορά τη γεωγραφική 

ποικιλότητα, επισημαίνεται ότι οι συνηρημένοι τύποι συνηθίζονται στις βόρειες ποικιλίες 

και στην κυπριακή. Η κυπριακή δεν διαθέτει ασυναίρετους τύπους όπως μιλάω (με 

αποτέλεσμα κάποτε να γίνονται αντιληπτοί οι ασυναίρετοι τύποι ως πιο «επίσημοι»). Τα 

συνηρημένα σε -ώ, -είς, -εί τείνουν να κλίνονται με καταλήξεις -ώ -άς, -ά (π.χ. χρησιμοποιώ, 

χρησιμοποιάς, χρησιμοποιά). Αν και αυτή η τάση είναι έντονη στην κυπριακή, στην πρότυπη 

γλώσσα θεωρείται μη αποδεκτή, τουλάχιστον για τα πιο λόγια ρήματα.  

Επισημαίνονται και εξετάζονται κριτικά οι ιστορικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχουν 

δυσκολίες στο σχηματισμό του παθητικού παρατατικού συνηρημένων όπως το εξαρτώμαι ή 

το κινούμαι· επειδή είναι λόγια ρήματα, δεν ακολουθούν το παράδειγμα των λοιπών (π.χ. 

αγαπιέμαι), ο παρατατικός των οποίων παρουσιάζει μεγάλες γεωγραφικές και υφολογικές 

διαφοροποιήσεις έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, ο παθητικός παρατατικός των συνηρημένων της 

κυπριακής εμφανίζει μεγάλη κανονικότητα (π.χ. εκινούμουν, εκινείσουν, εκινείτουν κτλ.). 
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Επισημαίνεται η υφολογική λειτουργία της εσωτερικής αύξησης (π.χ. επέλεξα, ανήγγειλα) 

ως ενδείκτη επίσημου ύφους. Εξετάζεται κριτικά η εσωτερική αύξηση στην προστακτική 

(π.χ. αντέγραψε αντί αντίγραψε, επέστρεφε αντί επίστρεφε) ως υπερδιόρθωση, δηλαδή 

λανθασμένη διόρθωση του ορθού τύπου με σκοπό να μοιάζει η προστακτική πιο επίσημη 

λόγω της αύξησης. Επισημαίνεται ότι η συλλαβική αύξηση (π.χ. εκατάλαβα) είναι ο κανόνας 

για πολλές γεωγραφικές ποικιλίες, και η εμφάνισή της δεν εξαρτάται από την αναγκαιότητα 

για μετακίνηση του τόνου στην προπαραλήγουσα. Η εσωτερική αύξηση τείνει να 

απουσιάζει σε ποικιλίες όπως η κυπριακή, π.χ. εκατάληξα αντί κατέληξα. 

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τον πρότυπο περιφραστικό παρακείμενο με το έχω + 

άκλιτο ρήμα (π.χ. έχω διαβάσει, Παρακείμενος Α’), υφίστανται και περιφραστικοί 

παρακείμενοι με το είμαι/έχω + παθητική μετοχή, π.χ. είμαι διαβασμένη, το έχω 

διαβασμένο αυτό το βιβλίο (Παρακείμενος Β’). Στις ποικιλίες όπου υπάρχει αυτή η 

διάκριση, ο Παρακείμενος Β’ τυπικά έχει μόνο την αποτελεσματική σημασία, ενώ η 

επαναληπτική σημασία δηλώνεται με αόριστο (π.χ. στην κυπριακή ποικιλία εμαείρεψα 

πολλές φορές: έχω μαγειρέψει πολλές φορές, επανάληψη, αλλά έχω το μαειρεμένο το 

φαητόν: το έχω μαγειρέψει το φαγητό, αποτέλεσμα στο παρόν). Ο Παρακείμενος Α΄ επίσης 

χρησιμοποιείται στη σύγχρονη κυπριακή ποικιλία, αλλά συχνά υπερδιορθωτικά στη θέση 

του αορίστου, ως ενδείκτης πιο επίσημου ύφους (π.χ. το Έχω πάει χτες στην Πάφον γίνεται 

αντιληπτό ως πιο «επίσημο» από το Επήα εχτές στην Πάφον). Άλλες διαφορές που 

χρειάζονται επισήμανση για ενίσχυση της μεταγλωσσικής ενημερότητας είναι ότι ο 

μέλλοντας της κυπριακής σχηματίζεται με το εν να, που έχει άρνηση εθ θα/εθ θε να, ενώ 

δείκτης του μη πραγματικού είναι το εν να + παρατατικός, π.χ. εν να επήαιννα (ή 

αντίστοιχες απρόσωπες δομές με το έχω). Επισημαίνεται επίσης ότι η συνοπτική 

προστακτική της παθητικής φωνής της κυπριακής σχηματίζεται με το συνοπτικό παθητικό 

θέμα, (π.χ. γράφτ-ου) και όχι με το συνοπτικό ενεργητικό θέμα (π.χ. γράψ-ου). 

 

Δ. Επίρρημα 

Επισημαίνεται ότι μορφολογικά τα επιρρήματα που σχηματίζονται με την κατάληξη -ως 

γενικά αποτελούν μηχανισμούς επίσημου ύφους, εφόσον βέβαια μπορούν να εναλλαχθούν 

με επιρρήματα σε -α, π.χ. απλώς και απλά, δικαίως και δίκαια (αλλά όχι σε περιπτώσεις 

όπως ακριβώς και ακριβά, όπου έχουμε διαφορετικές σημασίες). 
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Επισημαίνεται ότι τα επιρρήματα που συντάσσονται με προθετική φράση, π.χ. έξω από το 

σπίτι, στην κυπριακή συντάσσονται με γενική, π.χ. έξω της Λευκωσίας, αριστερά της 

πόρτας, ακριβώς δηλαδή όπως συμβαίνει και με πιο αρχαιοπρεπείς προθέσεις όπως 

μεταξύ, εναντίον, προ κτλ.) 

 

ΣΤ. Παραγωγή 

Εξετάζεται η ποικιλότητα στα παραγωγικά μορφήματα τόσο από σημασιολογική άποψη 

(π.χ. το -ικ- στο κεντρικός συνήθως δηλώνει ιδιότητα, ενώ τα -ιν- και -ενι- στα μάλλινος, 

σιδερένιος δηλώνουν υλικό) όσο και από την άποψη της υφολογικής λειτουργίας (π.χ. το -

ώδ- στο τρικυμιώδης, σε συνδυασμό με την αρχαιοπρέπεια της κλίσης, μπορεί να 

συνδέεται κατά περίπτωση με αυθεντία και κοινωνική απόσταση πομπού-δέκτη). 

Επισημαίνονται διαλεκτικά παραγωγικά μορφήματα, π.χ. γυάλλ-εν-ος αντί γυάλ-ιν-ος, 

τρακοσ-ι-ά αντί τρακοσ-αρι-ά, ξι-παγώνω αντί ξε-παγώνω κ.λπ. και η υφολογική τους 

λειτουργία. 

 

Ζ. Σύνθεση 

Εξετάζεται η υφολογική διαφορά μεταξύ συνθέτων όπως ανεβοκατεβαίνω, ασπρόμαυρος, 

πρασινογάλαζος και βιολογία ή αντιπαρέρχομαι. Σύνθετα όπως αυτά της πρώτης 

κατηγορίας συνήθως ανήκουν σε καθημερινά ή/και λογοτεχνικά επίπεδα ύφους, ενώ 

σύνθετα της δεύτερης κατηγορίας, ιδίως αυτά που περιλαμβάνουν πρόθεση ή αχώριστο 

μόριο της αρχαίας ως πρώτο συνθετικό, μπορεί να συνδέονται κατά περίπτωση με 

αυθεντία και κοινωνική απόσταση πομπού-δέκτη. 
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Η. Σύνταξη 

Η.1 Ονοματική Φράση 

Για τις λειτουργίες των άρθρων βλ. Μορφολογία. 

Οι επιθετικοί προσδιορισμοί χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: επίθετα που απλώς 

περιγράφουν (π.χ. ένα ξύλινο τραπέζι) και επίθετα που ενέχουν υποκειμενικό σχολιασμό 

του προσδιοριζόμενου ονόματος (π.χ. ένα όμορφο τραπέζι). Το είδος του επιθέτου που θα 

χρησιμοποιηθεί και η λειτουργία του παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναπαραστατική ή 

διαπροσωπική λειτουργία και εξαρτάται άμεσα από το πεδίο και το κειμενικό είδος (π.χ. ο 

επιθετικός προσδιορισμός στη φράση βορειοανατολικοί άνεμοι σε ένα δελτίο καιρού δεν 

ενέχει υποκειμενικό σχολιασμό, αλλά ο επιθετικός προσδιορισμός στη φράση άγριοι 

άνεμοι σε ένα λογοτεχνικό κείμενο εκφράζει βιωματική εμπλοκή του πομπού). 

Το οριστικό άρθρο μπορεί να προηγείται και του ουσιαστικού και του επιθέτου, π.χ. το 

παιδί το καλό ή το καλό το παιδί. Αυτές οι δομές δίνουν περισσότερη έμφαση σε ένα 

μέρος της ονοματικής φράσης, είτε στο ουσιαστικό είτε στο επίθετο, είναι επομένως 

πληροφοριακά φορτισμένες και χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα ή 

και κειμενικά είδη (π.χ., μπορούμε να βρούμε τη δομή οι άνεμοι οι άγριοι σε ένα 

λογοτεχνικό κείμενο αλλά δύσκολα θα βρούμε τη δομή η Ένωση η Ευρωπαϊκή σε ένα 

δημοσιογραφικό κείμενο). 

Η ονοματοποίηση, δηλαδή η μετατροπή μιας ρηματικής φράσης (π.χ. το περιβάλλον 

καταστρέφεται) σε ονοματική με μετατροπή του ρήματος σε ουσιαστικό και των 

συμπληρωμάτων του σε ουσιαστικά σε γενική πτώση (π.χ. η καταστροφή του 

περιβάλλοντος) έχει συνήθως υφολογικές προεκτάσεις, γιατί (α) όπως και η παθητική 

φωνή, δεν δίνει έμφαση στο δράστη και (β) η πολυπλοκότητα της σύνταξης σε σύγκριση 

με τη σχετική απλότητα της αντίστοιχης ρηματικής δομής δημιουργεί την εντύπωση της 

αυθεντίας του πομπού. 
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Η.2 Ρηματική Φράση 

Βασική είναι η γραμματική διάκριση σε συμπληρώματα (αντικείμενα) και επιρρηματικούς 

προσδιορισμούς (επιρρήματα ή προθετικές φράσεις). 

Επίσης πολύ βασική είναι η διάκριση σε προσδιορισμούς που συνδέονται με το ρήμα/τη 

ρηματική φράση και στα προτασιακά επιρρήματα. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα 

γνωστά τοπικά, χρονικά και άλλα επιρρήματα ή προθετικές φράσεις, που δίνουν 

περισσότερες πληροφορίες για τη ρηματική φράση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει 

επιρρηματικούς προσδιορισμούς όπως βέβαια, ίσως, μακάρι, τάχα, αδιαμφισβήτητα κτλ., 

που προσδιορίζουν ολόκληρη την πρόταση και στην πραγματικότητα είναι μηχανισμοί 

έκφρασης της στάσης του πομπού απέναντι στα λεγόμενά του (τροπικότητας, π.χ. 

Αναμφίβολα η οικονομική κρίση θα αγγίξει τις κοινωνικά αδύναμες ομάδες ή Κάμνει 

δίαιταν τάχα). 

 

Η.3 Σειρά των συστατικών και δομή της πληροφορίας 

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν έξι σειρές των βασικών συστατικών μιας πρότασης, αλλά δεν 

είναι όλες ισοδύναμες από άποψη οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας: 

Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο 

Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο 

Ρήμα-Αντικείμενο-Υποκείμενο 

Υποκείμενο-Αντικείμενο-Ρήμα 

Αντικείμενο-Ρήμα-Υποκείμενο 

Αντικείμενο-Υποκείμενο-Ρήμα (αυτή η σειρά δεν είναι αποδεκτή από όλους/-ες) 

 

Από αυτές, η πρώτη σειρά είναι η πιο συνηθισμένη, ενώ οι υπόλοιπες έχουν σημαντικές 

διαφορές ως προς την οργάνωση και παρουσίαση της πληροφορίας. Για να κατανοήσουμε 

τη βασική δομή της πληροφορίας απαραίτητη είναι η διάκριση σε θέμα και σχόλιο. Θέμα 

είναι η πληροφορία που είναι ήδη γνωστή ενώ το σχόλιο είναι η νέα πληροφορία. Έτσι, στη 
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σειρά Υ-Ρ-Α το Υ είναι συνήθως και το θέμα, η ήδη γνωστή πληροφορία (π.χ. στην πρόταση 

Ο Γιάννης πήγε εκδρομή το Γιάννης είναι το θέμα και η ρηματική φράση είναι το σχόλιο, η 

νέα πληροφορία. Επιπλέον, μέσα στο σχόλιο, μια πληροφορία μπορεί να είναι πιο 

εμφατική ή να αντιπαραβάλλεται αντιθετικά με μια άλλη, π.χ. Ο Γιάννης πήγε ΕΚΔΡΟΜΗ 

(και όχι, π.χ., στο σχολείο), ή Ο Γιάννης ΠΗΓΕ εκδρομή (πράγματι πήγε). Αυτή η πληροφορία 

ονομάζεται εστία. Η εστία, όπως δηλώνουν τα κεφαλαία στα παραδείγματα, επιτονίζεται 

εμφατικά. Στην παραπάνω πρόταση, αν το Υποκείμενο επιτονίζεται εμφατικά (Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 

πήγε εκδρομή), δεν είναι θέμα αλλά εστία. Στη σειρά Α-Ρ-Υ, το Α είναι πάντα η εστία και 

αναγκαστικά επιτονίζεται και εμφατικά (π.χ. Το ΓΙΑΝΝΗ είδε ο Γιώργος). Στη σειρά Υ-Α-Ρ το 

Υ είναι το θέμα και το Α είναι η εστία (π.χ. Ο Γιώργος το ΓΙΑΝΝΗ είδε). Η σειρά Ρ-Υ-Α 

προτιμάται όταν όλη η πρόταση είναι νέα πληροφορία (π.χ. Τα έμαθες τα νέα; Πέρασε η 

κόρη μου στο πανεπιστήμιο· εδώ δεν υπάρχει η διάκριση σε θέμα και σχόλιο ή εστία). 

Στις ερωτηματικές προτάσεις η ερωτηματική λέξη ή φράση είναι η εστία, η νέα ή άγνωστη 

πληροφορία ή η πληροφορία που ο/η ομιλητής/-τρια αναζητά (π.χ. στην ερώτηση Τι έκανε 

ο Γιώργος; το έκανε ο Γιώργος είναι η ήδη γνωστή πληροφορία και το τι η άγνωστη).  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, η συντακτική δομή σε μεγάλο βαθμό 

αντικατοπτρίζει την οργάνωση της πληροφορίας σε γνωστή και νέα/εστιασμένη. 

Επισημαίνεται ότι ενώ στην πρότυπη ελληνική και σε πολλές ποικιλίες της η εστία (η 

πληροφορία που είτε είναι νέα είτε αντιπαραβάλλεται αντιθετικά με μια άλλη) μπορεί 

απλώς να εμφανιστεί αμέσως πριν το ρήμα (π.χ. Το ΓΙΑΝΝΗ είδα), στην κυπριακή αυτού του 

τύπου η εστίαση μπορεί να γίνει μόνο με δισχιδή δομή, δηλαδή με δύο προτάσεις, από τις 

οποίες η πρώτη έχει ρήμα το εν (άκλιτο) και η δεύτερη εισάγεται με το που, π.χ. εν τον 

ΓΙΑΝΝΗΝ που είδα. Οι δισχιδείς δομές εστίασης της κυπριακής ποικιλίας συχνά 

χρησιμοποιούνται και στον επίσημο λόγο (π.χ. Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω… 

σε μια επίσημη ομιλία αντί του Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω… της πρότυπης γλώσσας). 

Στις ερωτηματικές προτάσεις, όπου η ερωτηματική λέξη ή φράση είναι η εστία, η 

ερωτηματική αντωνυμία είντα αναγκαστικά συνοδεύεται από το ’μ που (εν που, π.χ. είντα 

’μ που κάμνεις;). Εδώ φαίνεται και η μεγάλη συντακτική ομοιότητά τους με τις δομές 

εστίασης. Οι υπόλοιπες ερωτηματικές λέξεις ή φράσεις προαιρετικά μόνο μπορούν να 

συνοδεύονται με το εμ που (εν που). Έτσι, οι δομές Πού μεινίσκεις; και Πού εμ που 

μεινίσκεις; έχουν μια λεπτή διαφορά και στη λειτουργία (η δεύτερη μπορεί, π.χ. να δηλώνει 

έντονη απορία ή έκπληξη) και στο ύφος (η δεύτερη είναι πιο ανεπίσημη κα δηλώνει 

μεγαλύτερη βιωματική εμπλοκή του πομπού). Το είντα + ’μ που, επομένως, συντάσσεται 
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διαφορετικά από τις υπόλοιπες ερωτηματικές λέξεις και φράσεις, καθώς το ’μ που είναι 

υποχρεωτικό· το ’μ που μπορεί όμως να παραλειφθεί όταν το είντα σημαίνει γιατί (π.χ. 

Είντα ’ρτες δαμαί;) ή όταν ακολουθεί ουσιαστικό, π.χ. (Είντα κρασίν ήπκιες;).  

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με το κειμενικό είδος και την αναπαραστατική λειτουργία που 

επιτελείται, μπορεί να προτιμάται η πιο «ουδέτερη» σειρά Υ-Ρ-Α ή οι λιγότερο 

«ουδέτερες», ανάλογα πάντα και με το μέρος της πληροφορίας στο οποίο δίνεται έμφαση. 

Οι λιγότερο «ουδέτερες» σειρές προτιμώνται σε κειμενικά είδη που προϋποθέτουν 

μεγαλύτερη γνωστική και βιωματική εμπλοκή του/της αποδέκτη/-τριας στη δόμηση της 

πληροφορίας. Έτσι, μπορεί να βρούμε τη δομή Α-Ρ-Υ σε έναν τίτλο δημοσιογραφικού 

άρθρου (π.χ. Περικοπές αποφάσισε η Βουλή) ή σε ένα λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. 

Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι) ενώ η πιο 

«ουδέτερη» σειρά Υ-Ρ-Α προτιμάται στον επιστημονικό λόγο.  

Το Υποκείμενο μπορεί να είναι θέμα ή εστία. Όταν είναι θέμα (γνωστή πληροφορία), 

συνήθως παραλείπεται.  

Το αντικείμενο, είτε άμεσο είτε έμμεσο, μπορεί να συνεμφανιστεί με κλιτική αντωνυμία 

(τον αδύνατο, μη τονικό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας), π.χ. Το Γιάννη τον είδα, Του 

Γιάννη του πήρα δώρο. Στην περίπτωση αυτή, η κλιτική αντωνυμία δεν είναι καθόλου 

περιττή, αλλά ο ρόλος της είναι να καθιστά το αντικείμενο θέμα, δηλαδή παλιά 

πληροφορία, και να δηλώνει ότι η εστία είναι κάποιο άλλο συστατικό (το είδα ή το δώρο 

στα παραπάνω παραδείγματα). Η ίδια η κλιτική αντωνυμία δεν μπορεί ποτέ να είναι εστία. 

Οι ισχυροί (τονικοί) τύποι αντίθετα είναι συνήθως εστίες (π.χ. ΕΓΩ ήρθα, Πάρε ΑΥΤΟ!· βλ. 

Αντωνυμίες παραπάνω). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η συντακτική θέση των ίδιων των 

κλιτικών αντωνυμιών είναι απόλυτα σταθερή. Εδώ διάφορες ποικιλίες της ελληνικής 

ακολουθούν διαφορετικούς αλλά εξίσου αυστηρούς κανόνες. Στην πρότυπη γλώσσα οι 

κλιτικές αντωνυμίες εμφανίζονται μετά το ρήμα στην προστακτική και πριν το ρήμα στις 

υπόλοιπες εγκλίσεις. Σε βόρειες ποικιλίες όπως η ποντιακή, οι κλιτικές αντωνυμίες 

εμφανίζονται πάντα μετά το ρήμα, ενώ στην κυπριακή ποικιλία δεύτερες στην πρόταση, 

όπως συνέβαινε με τα κλιτικά σε αρχαιότερες μορφές της ελληνικής γλώσσας (π.χ. θωρεί 

το, εν το θωρεί, να το θωρεί, πκοιος το θωρεί; κτλ.). Τέλος, με το έντζαι, που είναι 

εμφατικός αρνητικός τύπος, η κλιτική αντωνυμία περιέργως εμφανίζεται υποχρεωτικά μετά 

το ρήμα (π.χ. έντζαι θωρεί τον)· η δομή αυτή είναι εμφατική και δεν είναι υφολογικά 

ουδέτερη. Ακόμα, στην προστακτική, όταν έχουμε έμμεσο και άμεσο αντικείμενο (γενική 
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και αιτιατική), στην κυπριακή ποικιλία η σειρά είναι υποχρεωτικά ΕΜΜΕΣΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ>ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (π.χ. φερ’ μου το) ενώ στην πρότυπη γλώσσα 

επιτρέπονται και οι δύο σειρές (π.χ. φέρε μου το και φέρ(ε) το μου), χωρίς καμία υφολογική 

διαφοροποίηση μεταξύ τους. 

 

Η.4 Παρατακτική και υποτακτική σύνταξη, ελλειπτικός λόγος 

Η παρατακτική σύνταξη γενικά είναι απλούστερη στην παραγωγή και την επεξεργασία από 

την υποτακτική και γι’ αυτό συνδέεται συχνά με τον ανεπίσημο προφορικό λόγο. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι όλες οι μορφές υποτακτικής σύνταξης συνδέονται με το γραπτό λόγο ή με το 

πολύπλοκο ή επίσημο ύφος (π.χ. οι ειδικές, βουλητικές, χρονικές, αιτιολογικές ή τελικές 

προτάσεις είναι ιδιαίτερα συνήθεις δομές σε ποικίλα κειμενικά είδη, είτε προφορικά είτε 

γραπτά). Ωστόσο, οι πολλαπλές ενσωματώσεις/εγκιβωτισμοί δευτερευουσών προτάσεων 

μέσα σε άλλες δευτερεύουσες ή κύριες δημιουργούν πολύπλοκη σύνταξη που συχνά 

εξυπηρετεί τη δόμηση της πληροφορίας, την προβολή ή και την απόκρυψη κάποιου μέρους 

της πληροφορίας. Επίσης, μπορεί να αξιοποιείται λειτουργικά η συντακτική πολυπλοκότητα 

ως μηχανισμός κατασκευής σύνθετου ύφους και συνακόλουθα εγκυρότητας και αυθεντίας 

του πομπού (πρβλ. την πρόταση Η ανάλυση αναγκών, βάσει της οποίας υποστηρίζεται ότι 

είναι σκόπιμο να αποδεσμευθούν κονδύλια προς όφελος των τραπεζών, αναδεικνύει τα 

πλεονεκτήματα αυτού του σχεδίου, το οποίο θα υλοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα γίνει 

αντιληπτό ότι θα επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά τα 

παραπάνω, όπου η βασική πληροφορία χάνεται, μάλλον σκόπιμα, μέσα σε ένα λαβύρινθο 

από δευτερεύουσες προτάσεις).  

Η ελλειπτική σύνταξη μπορεί να είναι ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός γνωστικής και 

βιωματικής εμπλοκής του/της αποδέκτη/-τριας στην ολοκλήρωση του νοήματος και 

επομένως μηχανισμός συμμετοχικότητας, αλληλεγγύης αλλά και πειθούς (πρβλ. το ισχυρό 

υφολογικό αποτέλεσμα που δημιουργεί η παράλειψη υποκειμένου και ρημάτων στους 

στίχους από το Άξιον Εστί του Ελύτη Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις 

αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου). 
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Τα παιδιά από μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με ποικίλους σημειωτικούς πόρους 

(γλώσσα, εικόνα κτλ.), οι οποίοι διαπλέκονται σε ποικίλα πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια 

για την οικοδόμηση νοημάτων. Στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας είναι η δημιουργία κριτικά εγγράμματων μαθητών/-τριών, οι οποίοι/-ες θα 

μπορούν να κατανοούν πώς αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι αλληλεπιδρούν, για να δομήσουν 

ή να αποδομήσουν κοινωνικές σχέσεις, να αναπαραγάγουν ποικίλες θέσεις, να προβάλουν 

ορισμένους τρόπους θέασης της πραγματικότητας ή να αποδομήσουν στερεότυπα και 

κυρίαρχες ιδεολογίες.  

Σύμφωνα με τους Kress και Leeuwen (2006), η «ανάγνωση» ενός οπτικού μέσου εμπεριέχει 

την ταυτόχρονη διεπίδραση τριών στοιχείων που αντιστοιχούν στις τρεις λειτουργίες της 

γλώσσας, την αναπαραστατική, τη διαπροσωπική και την κειμενική, όπως προτάθηκαν 

από τον Halliday (1985). Παρόμοιο πλαίσιο κριτικής ανάλυσης των εικόνων διατυπώνουν οι 

Lemke (1998) και O’ Toole (1994). Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, 

υποστηρίζεται ότι διεπιδρούν ταυτόχρονα: 

 οι αναπαραστατικές/ιδεολογικές δομές, οι οποίες οικοδομούν λεκτικά και οπτικά τη 

φύση των γεγονότων, των αντικειμένων και των συμμετεχόντων/-ουσών, καθώς 

και τις περιστάσεις στις οποίες συμβαίνουν   

 οι διαπροσωπικές/διεπιδραστικές οπτικές και λεκτικές πηγές, οι οποίες οικοδομούν 

τη φύση της σχέσης μεταξύ θεατών και αναπαριστώμενων συμμετεχόντων/-ουσών 

 οι συνθετικές/κειμενικές δομές, οι οποίες οικοδομούν τη φύση των τρόπων με τους 

οποίους διευθετούνται τα οπτικά και λεκτικά στοιχεία.  

Τονίζεται και πάλι ότι τα τρία αυτά στοιχεία, όπως και στη γλώσσα, διεπιδρούν ταυτόχρονα. 

Στη συνέχεια, όμως, θα παρουσιαστούν ξεχωριστά. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι 

αναπαραστατικές δομές των εικόνων, οι οποίες οικοδομούν ιδεολογικά φορτισμένα 

νοήματα. Στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι διεπιδραστικές λειτουργίες, οι οποίες 

εκφράζουν διαπροσωπικές σχέσεις θεατών και αναπαριστώμενων συμμετεχόντων/-ουσών. 

Στο τέλος, θα διερευνηθεί το πώς η διευθέτηση των στοιχείων σε μια εικόνα οικοδομεί 

συνθετικές σημασίες.  

 

 

Διαβάζοντας τις εικόνες  
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Αναπαραστατική λειτουργία  

Η αναπαραστατική λειτουργία έχει σχέση με τη δυνατότητα κάθε σημειωτικού τρόπου να 

αναπαριστά τα αντικείμενα και τις σχέσεις τους. Υπάρχουν δύο βασικά είδη 

αναπαραστάσεων στο οπτικό σύστημα: α) οι αφηγηματικές και β) οι εννοιολογικές.  

Οι αφηγηματικές αναπαριστούν τον κόσμο «αφηγηματικά», δηλαδή, ως προς το τι «κάνω» 

και τι «συμβαίνει». Οι συμμετέχοντες/-ουσες αναπαριστώνται σαν να κάνουν κάτι 

στον/στην άλλο/-η ή για τον/την άλλο/-η. Η δράση δηλώνεται με έναν δείκτη, όπως ένα 

τεντωμένο χέρι, ένα δρόμο σε μια φωτογραφία ή ένα βέλος σε ένα σχεδιάγραμμα. 

Υπάρχουν διάφορα είδη αφηγηματικών διαδικασιών, όπως διαδικασίες δράσης, 

διαδικασίες αντίδρασης, διαδικασίες μετατροπής κτλ.  

Στις διαδικασίες δράσης, ο/η ενεργός συμμετέχων/-ουσα από τον/την οποίο/-α προέρχεται 

η ενέργεια συχνά εμφανίζεται να προεξέχει, μέσω του μεγέθους, της θέσης στη σύνθεση, 

της αντίθεσης έναντι του φόντου, του έντονου χρώματος κ.ά., όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.  

 

Εικόνα 1:  Αθλήτρια του τένις 
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Κάποιες φορές υπάρχει και ένας στόχος προς τον οποίο κατευθύνεται η δράση, χωρίς να 

φαίνεται ποιος/ποια κάνει την ενέργεια ή, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να φαίνεται ένα 

χέρι ή ένα πόδι (βλ. Εικ. 2). Η διαγραφή ή η ανωνυμία του δράστη είναι ανάλογη με την 

διαγραφή του ποιητικού αιτίου στην παθητική φωνή, που εμφανίζεται συχνά σε τίτλους 

εφημερίδων (π.χ. «Δέκα διαδηλωτές πυροβολήθηκαν στη διαδήλωση», όπου παραλείπεται 

ο/η δράστης).  

 

Εικόνα 2:  Γελοιογραφία με θέμα την επιβολή φορολογιών 

(http://parosantiparos.wordpress.com) 

Σε μερικές περιπτώσεις η αποσιώπηση του πραγματικού δράστη δεν είναι πλήρης, αλλά ο 

δράστης δηλώνεται σχετικώς διακριτικά και υπόρρητα με άλλα μέσα, π.χ. γλωσσικά, όπως 

στην Εικόνα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Αφίσα της Unicef  
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Στις διαδικασίες αντίδρασης συχνά το βλέμμα ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων/-

ουσών στρέφεται προς την ενέργεια του δράστη. Σε πολλές διαφημίσεις και ταινίες ο 

άντρας έχει το ρόλο του δράστη και η γυναίκα με το βλέμμα της θαυμάζει την πράξη του. Σε 

άλλες περιπτώσεις, ο άντρας εμφανίζεται να δρα και η γυναίκα να έχει έναν πιο παθητικό 

ρόλο, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται τα στερεότυπα για τα δύο φύλα. Χαρακτηριστική 

είναι η εικόνα 4, όπου το κορίτσι φαίνεται να ακουμπά στον ώμο του αγοριού ήρωα της 

ταινίας ή η εικόνα 5, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα παρουσιάζεται έκθαμβη από τα λόγια του 

κριτικού: .  

 

Εικόνα 4: Από την ταινία Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου (2010) 

 

Εικόνα 5: Γελοιογραφία του ΚΥΡ 
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Εκτός από τις μεταβατικές αντιδράσεις, υπάρχουν και οι αμετάβατες (αντίστοιχα με τα 

μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα), στις οποίες το βλέμμα του ατόμου που αντιδρά δεν 

κατευθύνεται προς την ενέργεια, αφήνοντας τον θεατή να φανταστεί τι σκέφτεται ή τι 

κοιτάζει, ώστε να δημιουργηθεί μια αίσθηση συμπάθειας ή ταύτισης με τον/την 

συμμετέχοντα/-ουσα που αναπαρίσταται (βλ. Εικ. 6).  

 

Εικόνα 6: Από την ταινία Up in the Αir 

 

Οι διαδικασίες μετατροπής συνήθως εμφανίζονται στις αναπαραστάσεις φυσικών 

φαινομένων, όπως είναι, π.χ. η τροφική αλυσίδα ή ο κύκλος του νερού. Όταν εφαρμοστούν 

σε άλλες περιπτώσεις, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7, η οποία αναπαριστά την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ή στην Εικόνα 8, η οποία 

υποτίθεται ότι αναπαριστά την εξέλιξη του ανθρώπου, με τελικό στάδιο την ικανότητα να 

παίζει τένις, δίνουν την αίσθηση της φυσικής διαδικασίας.  

 

Εικόνα 7: Αλληλεπίδραση ανθρώπου με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης  
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Εικόνα 8: Εξέλιξη και τένις 

Σε αντίθεση με τις αφηγηματικές αναπαραστάσεις, στις εννοιολογικές δεν υπάρχει δράση. 

Στις εννοιολογικές αναπαραστάσεις συνήθως η απουσία δράσης (έλλειψη ρημάτων) και η 

παρουσία ουσιαστικών δίνουν μια εγκυρότητα στον λόγο.  

 

 

 

 

Εικόνα 9: «Η Κύπρος στην καρδιά σας», από διαφημιστική εκστρατεία του ΚΟΤ 

 

Διαπροσωπική λειτουργία  

Η διαπροσωπική λειτουργία αφορά την παρουσία ή την απουσία οπτικών τεχνικών, μέσω 

των οποίων ο/η δημιουργός απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα στον θεατή, συμβάλλοντας 

δραστικά στην οικοδόμηση της μεταξύ τους σχέσης. Η διαπροσωπική λειτουργία 

εκφράζεται με την παρουσία ή την απουσία βλέμματος, μορφασμού ή χειρονομίας, το 

βαθμό κοινωνικής απόστασης ανάμεσα στους/ στις αναπαριστώμενους/-ες 

συμμετέχοντες/-ουσες και τον θεατή, τις σχέσεις εξουσίας που δημιουργούνται ανάμεσα 

στους/στις αναπαριστώμενους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες και τον θεατή κ.ά.   
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Η παρουσία ή απουσία βλέμματος στις εικόνες, δηλαδή το γεγονός ότι στις εικόνες οι 

αναπαριστώμενοι/-ες συμμετέχοντες/-ουσες μπορεί να κοιτούν κατάματα τον θεατή ή να 

μην τον κοιτούν, μπορεί να έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Η παρουσία βλέμματος 

δημιουργεί μια μορφή άμεσης απευθυντικότητας, καθώς απευθύνεται στους θεατές με ένα 

οπτικό «εσύ» (βλ. Εικ. 10). Αυτή η τεχνική ονομάζεται «(απ)αίτηση»: το βλέμμα του/της 

συμμετέχοντος/-ουσας και η χειρονομία, αν υπάρχει, απαιτεί από το θεατή να 

δημιουργήσει μια φανταστική σχέση μαζί του/της.  

 

Εικόνα 10: Εφημερίδα Αλήθεια, Τηλέραμα (ένθετο) 31/07/11 

Η στροφή του βλέμματος αλλού συχνά είναι ένδειξη παροχής άλλων πληροφοριών προς 

τον θεατή (βλ. Εικ. 3, όπου το παιδί κοιτάζει προς τα πάνω, προς τον πραγματικό υπόρρητο 

δράστη). 

Ο βαθμός κοινωνικής απόστασης πραγματώνεται μέσω του μεγέθους του πλαισίου, το 

οποίο επηρεάζει την απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος. Η επιλογή ανάμεσα σε κοντινό, 

μεσαίο ή μακρινό πλάνο υποδηλώνει διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στους/στις 

αναπαριστώμενους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες και τους θεατές. Συνήθως το κοντινό πλάνο 

υποδηλώνει μια προσωπική/οικεία σχέση του θεατή με τους/ τις αναπαριστώμενους/-ες 

συμμετέχοντες/-ουσες, στην οποία ο θεατής έχει μια άμεση εμπλοκή (βλ. Εικ. 11). Το 

μεσαίο πλάνο μπορεί να υποδηλώνει μια κοινωνική σχέση και το αντικείμενο 

παρουσιάζεται ολόκληρο χωρίς πολύ χώρο γύρω του. Αναπαρίσταται σαν να μπορεί να το 

πιάσει ο θεατής, χωρίς να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Τέτοια παραδείγματα 

εμφανίζονται στις διαφημίσεις, όπου παρουσιάζεται ολόκληρο το προϊόν με κοφτή γωνία, 

σαν να στέκεται ο θεατής μπροστά από ένα τραπέζι στο οποίο είναι τοποθετημένο. Το 
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μακρινό πλάνο υποδηλώνει μια απρόσωπη σχέση, στην οποία υπάρχει ένα αόρατο εμπόδιο 

ανάμεσα στον θεατή και στο αντικείμενο, το οποίο παρουσιάζεται σαν έκθεμα σε βιτρίνα ή 

σε μουσείο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Αφίσα της Unicef για τα παιδιά όλου του κόσμου 

Οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στο θεατή και στους/στις αναπαριστώμενους/-ες 

συμμετέχοντες/-ουσες μπορεί να πραγματώνονται μέσω της κάθετης γωνίας που 

σχηματίζεται μεταξύ αυτών. Η εξουσία του θεατή συνήθως πραγματώνεται μέσω υψηλής 

γωνίας (βλ. Εικ. 12), η ισότητα μέσω οριζόντιας γωνίας και η εξουσία των απεικονιζόμενων 

έναντι του θεατή μέσω της χαμηλής γωνίας (βλ. Εικ. 13, όπου ο απεικονιζόμενος, μέσω 

χαμηλής γωνίας, καλεί τους αναγνώστες να καταταγούν στον στρατό). 
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Εικόνα 12: [http://www.onlycy.com (24/6/2012)] 

 

 

 

Εικόνα 13: Αφίσα στρατολόγησης του 1914, σχεδιασμένη από τον Άλφρεντ Λέιτε, με τη 

μορφή του Γραμματέα Πολέμου Λόρδου Κίτσενερ 

 

http://www.onlycy.com/
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Κειμενική λειτουργία  

Η κειμενική λειτουργία αφορά τη διαφορετική διάταξη των στοιχείων σε μια εικόνα, ώστε 

να πραγματωθούν διαφορετικά κειμενικά νοήματα. Η κειμενική μεταλειτουργία εμπεριέχει 

την πληροφοριακή αξία, την προβολή κ.ά. 

Η πληροφοριακή αξία έχει σχέση με τη διευθέτηση των διάφορων στοιχείων μιας 

σύνθεσης σε ζώνες, π.χ. οι σχέσεις «αριστερά-δεξιά», «πάνω-κάτω», «κέντρο-περιθώριο» 

μεταξύ εικόνας και κειμένου. Η διάταξη στον οριζόντιο άξονα «αριστερά-δεξιά» συνήθως 

οργανώνει την πληροφορία με τη σειρά «δεδομένη-νέα» αντίστοιχα. Ως δεδομένη 

εκλαμβάνεται η πληροφορία η οποία είναι ήδη γνωστή. Η δεξιά πλευρά είναι συχνά η 

πλευρά του «μηνύματος», η πλευρά των βασικών πληροφοριών που πρέπει να προσέξει 

ιδιαίτερα ο/η αναγνώστης/-τρια. Στην Εικόνα 14, οι δεδομένες πληροφορίες και οι εικόνες 

με την υδρόγειο σφαίρα και τον καπετάνιο παρουσιάζονται στην αριστερή σελίδα, ενώ οι 

νέες πληροφορίες για τις γεωγραφικές συντεταγμένες παρουσιάζονται στα δεξιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Γεωλογία–Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή/-τριας 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr) 

Η διάταξη «πάνω-κάτω» στον κάθετο άξονα μπορεί να προσδίδει την πληροφορία του 

ιδεώδους–πραγματικού, αντίστοιχα. Για παράδειγμα, αν το πάνω μέρος της σελίδας 
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καταλαμβάνεται από το κείμενο και το κάτω μέρος από εικόνες, τότε το κείμενο έχει τον 

κυρίαρχο ρόλο, σε αντίθεση με τις εικόνες, που έχουν υποδεέστερο ρόλο. Επίσης, στις 

σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, εμφανίζεται η διάταξη κέντρο-περιθώριο, όπου στο κέντρο 

παρουσιάζεται ο πυρήνας της πληροφορίας, για την οποία τα στοιχεία του περιθωρίου 

λειτουργούν επικουρικά. 

Η προβολή κάποιων στοιχείων με τεχνικές προσέλκυσης της προσοχής του θεατή 

δημιουργεί μια ιεραρχία σπουδαιότητας, η οποία διαχωρίζει τα στοιχεία σε σημαντικά ή μη 

σημαντικά. Για παράδειγμα, το δεδομένο που αναφέρθηκε προηγουμένως μπορεί να 

προεξέχει έναντι του νέου ή αντίθετα. Η προβολή συγκεκριμένων στοιχείων μπορεί να γίνει 

με διάφορους τρόπους, όπως: μέγεθος, ευκρίνεια εστίασης, τονική και χρωματική 

αντίθεση, προοπτική κ.ά. 

Πέρα από τις ακίνητες εικόνες, η ταυτόχρονη διεπίδραση των τριών λειτουργιών που 

αναπτύχθηκαν πιο πάνω εξαρτάται από την υλικότητα των οπτικών σημείων (χαρτί, 

μουσαμάς, οθόνες υπολογιστών) και το χρώμα, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν με τον δικό 

τους τρόπο στη δόμηση νοήματος. Το ίδιο συμβαίνει στις τρισδιάστατες και κινούμενες 

εικόνες. Όσον αφορά τις κινούμενες εικόνες, η κάμερα μπορεί να «ζουμάρει», αλλάζοντας 

την απόσταση του πλάνου ή τη γωνία και να πετύχει όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω. Για 

παράδειγμα, οι παρουσιαστές/-τριες στην τηλεόραση εμφανίζονται μετωπικά, ελαφρώς 

κάτω από το επίπεδο του ματιού και σε πιο πλατύ πλάνο από ό,τι οι άλλοι/-ες 

συμμετέχοντες/-ουσες της εκπομπής, κάτι που ενισχύει την εξουσία τους. Σε πολλά 

πλαίσια, όπως είναι οι εκπομπές πολιτικού περιεχομένου, οι δημοσιογράφοι μπορεί να 

κοιτάζουν την κάμερα, απευθυνόμενοι/-ες άμεσα στους θεατές («(απ)αίτηση»), ενώ οι 

καλεσμένοι/-ες όχι.  
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Παράδειγμα ανάγνωσης εικόνων: 

Όπως έχει αναφερθεί, η ανάγνωση μιας εικόνας εμπεριέχει την ταυτόχρονη διεπίδραση 

των αναπαραστατικών/ιδεολογικών δομών, των διαπροσωπικών/διεπιδραστικών πηγών 

και των συνθετικών/κειμενικών δομών. Η Εικόνα 12 και η Εικόνα 15 αποτελούν μέρος δύο 

κειμένων που πραγματεύονται το θέμα των μεταναστών και μπορούν να αναλυθούν με 

βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Η Εικόνα 12 αποτελεί μέρος ενός κειμένου που αναφέρεται σε 

πορίσματα συνεδρίων για την ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, το οποίο 

καταλήγει σε εισήγηση για καθορισμό ασφαλιστικών δικλίδων ως προς το ποσοστό εισδοχής 

μεταναστών από τρίτες χώρες στην Κύπρο. 

Η Εικόνα 15 αποτελεί μέρος ενός κειμένου το οποίο αναφέρεται στα παράπονα των 

ιδιωτικών κολλεγίων για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να απαλλάξει μόνο 

τους υποψήφιους φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων από τη διαδικασία της 

συνέντευξης για παραχώρηση θεώρησης/άδειας εισόδου (visa), με αποτέλεσμα να 

πλήττονται σοβαρά οι προσπάθειες των κολλεγίων να προσελκύσουν φοιτητές από τρίτες 

χώρες.  

 

Εικόνα 15: «Στον αναπνευστήρα τα κολλέγια» (εφ. «Η Σημερινή» [5/12/2010]) 

Κατά την κριτική ανάλυση των πιο πάνω εικόνων μπορούν να συζητηθούν θέματα για τις: 

α) αναπαραστατικές/ιδεολογικές δομές, που αφορούν το ποιοι/ποιες συμμετέχουν στην 

εικόνα και τι κάνουν, πότε, πού και πώς το κάνουν. Συνεπώς, θα μπορούσαν να συζητηθούν 

ενδεικτικά τα πιο κάτω θέματα:  

 Υπάρχουν συμμετέχοντες/-ουσες; Ποιοι/ποιες είναι;  
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 Οι συμμετέχοντες/-ουσες στις εικόνες κάνουν κάτι;  

 Τι είδους συμμετέχοντες/-ουσες υπάρχουν και τι είδους ενέργειες κάνουν; 

 Υπάρχει συγκεκριμένος/-η συμμετέχων/-ουσα που είναι πιο εμφανής; 

 Πότε, πού και πώς γίνονται οι ενέργειες από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες; 

β) διαπροσωπικές/ διεπιδραστικές δομές, που σχετίζονται με τους τρόπους με τους 

οποίους ο/η δημιουργός απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα στον θεατή, οικοδομώντας τη 

μεταξύ τους σχέση και περνώντας τη δική του/της θέση/άποψη. Επομένως, θα μπορούσαν 

να συζητηθούν ενδεικτικά τα πιο κάτω θέματα:  

 Με ποιο τρόπο η κάθε εικόνα δημιουργεί σχέσεις οικειότητας ή απόστασης 

ανάμεσα στους/στις αναπαριστώμενους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες και τον 

θεατή;   

 Με ποιο τρόπο ο/η δημιουργός εκφράζει τη θέση του/της σε σχέση με την 

επανάληψη των αντικειμένων στην εικόνα ή με την κυριαρχία κάποιων έναντι 

άλλων; 

 Ποια είναι η στάση του/της δημιουργού της εικόνας και πώς προβάλλει τη στάση 

αυτή; 

 Ποιος είναι ο/η αποδέκτης/-τρια της εικόνας και πώς το καταλαβαίνουμε; Ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά που μας δηλώνουν αυτή την κατηγορία αναγνωστών/-

στριών; 

γ) συνθετικές/ κειμενικές δομές, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους προβάλλονται 

διαφορετικά κειμενικά νοήματα μέσω της διαφορετικής διάταξης των στοιχείων σε μια 

εικόνα. Συνεπώς, θα μπορούσαν να συζητηθούν ενδεικτικά τα πιο κάτω θέματα:  

 Ποιο είναι το πιο εμφανές αντικείμενο στις δύο εικόνες; Σε ποιο αντικείμενο 

πηγαίνει αρχικά η προσοχή μας;  

 Πώς η διευθέτηση των διάφορων στοιχείων στην εικόνα επηρεάζει τη συνοχή; 

 Υπάρχουν κάποια στοιχεία στην εικόνα που η ερμηνεία τους στηρίζεται στο 

συγκείμενο στο οποίο ανήκουν; 
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 Πώς αυτή η συσχέτιση δημιουργεί νοηματική συνάφεια (συνεκτικότητα) για 

τον/την αναγνώστη/-στρια; 

Θα πρέπει να τονιστεί ξανά ότι στην εποχή των εικόνων οι συμβολικές και ιδεολογικές 

διαστάσεις των ποικίλων στοιχείων που συνθέτουν μια αναπαράσταση δεν είναι ποτέ 

μονοδιάστατες. Οι αναλύσεις και οι ερμηνείες που δίνονται είναι, επομένως απλώς 

ενδεικτικές και αναμένεται διαρκής επαναδιαπραγμάτευσή τους, στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού. 
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1. Εισαγωγή  

Το μάθημα της διδασκαλίας της γλώσσας από τη φύση του στοχεύει να διαμορφώσει 

πολίτες ικανούς να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, που προτάσσει την έννοια του κριτικού γραμματισμού, έχει ως 

επιπρόσθετο στόχο την κριτική συνειδητοποίηση της λειτουργίας γλώσσας από τους/τις 

μαθητές/-τριες, ώστε να αντιλαμβάνονται την ιδεολογική διάσταση της γλώσσας, δηλαδή 

τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα γλωσσικά και γραμματικά στοιχεία λειτουργούν για τη 

δόμηση συγκεκριμένων νοημάτων, σχέσεων εξουσίας, ανισοτήτων κτλ. Μολονότι το νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών αναγνωρίζει και συμπεριλαμβάνει στους στόχους του την καλλιέργεια 

της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας, υποστηρίζει ότι η γλωσσική και 

επικοινωνιακή επάρκεια δεν αποτελούν ένα πεπερασμένο σύνολο δηλωτικών γνώσεων που 

αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τα κειμενικά είδη, ως ύλης που κατακτάται 

γραμμικά και σταδιακά. Η πεπερασμένη πλευρά της γλώσσας (το σύνολο των γνώσεων που 

αφορούν τη φωνολογία, μορφοσύνταξη και μέρος του λεξιλογίου/της σημασιολογίας) 

κατακτάται ούτως ή άλλως φυσικά και αβίαστα μέχρι το τέλος της προσχολικής ηλικίας 

(Chomsky, 1965). Αντίθετα, η πολιτισμικά και κοινωνικά καθοριζόμενη πλευρά της γλώσσας 

(έννοιες/σημασιολογία/λεξιλόγιο, κειμενικά είδη, επικοινωνιακές συμβάσεις) συνιστούν 

ένα πολυπαραγοντικό και μη μετρήσιμο αντικείμενο, το οποίο καλλιεργείται και 

μετασχηματίζεται διαρκώς κατά τη διάρκεια της (κοινωνικής) ζωής ενός ατόμου στο 

πλαίσιο διάφορων κοινοτήτων. Η αξιολόγηση, επομένως, δεν μπορεί να αφορά μόνο την 

επιτυχή εκμάθηση ενός σώματος πυρηνικών γνώσεων για τη γλώσσα, εφόσον αυτό, 

αφενός, είναι εξ ορισμού δύσκολο να οριστεί στατικά και, αφετέρου, προϋποθέτει το να 

προσεγγίσουμε τη γλώσσα ως ένα αποπλαισιωμένο σύστημα γνώσεων, χωρίς να 

συνυπολογίσουμε το πώς το σύστημα αυτό διαμορφώνεται και διαμορφώνει το πλαίσιο 

επικοινωνίας. Αντίθετα, η αξιολόγηση – και ειδικά στο πρόγραμμα του κριτικού 

γραμματισμού, που τονίζει τη δυναμική φύση της γλωσσικής επικοινωνίας- δε λαμβάνει 

χώρα στο τέλος, αλλά συναρτάται με την ίδια τη διαδικασία επιλογής και κριτικής μελέτης 

ενός θέματος που η ίδια η σχολική τάξη ως κοινότητα επέλεξε να συνοικοδομήσει. Η 

αξιολόγηση, επομένως, αφορά κυρίως την ανάπτυξη και αποτελεσματική χρήση γλωσσικών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που οι μαθητές/-τριες επιλέγουν για τη διαχείριση της 

γλωσσικής επικοινωνίας, τη συζήτηση κειμένων, την οικοδόμηση συγγραφικών και 

αναγνωστικών πρακτικών που προωθούν την κριτική μελέτη της γλώσσας.  

 

Αξιολόγηση 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        Σελίδα 2 

 

Αξιολογούνται, επομένως, κυρίως δεξιότητες που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης 

κειμένων, τις δεξιότητες και στρατηγικές που τα άτομα επιλέγουν για την κατανόηση 

κειμένων, γλωσσικών και πολυτροπικών, την καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών σε 

σχέση με τον στόχο της επικοινωνίας (π.χ. αξιολογείται η δεξιότητα των μαθητών/-τριών να 

επιλέγουν α΄, β΄ ή γ΄ πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού αριθμού στις προσωπικές και κτητικές 

αντωνυμίες και στα ρήματα, με στόχο να διαμορφώσουν συγκεκριμένες διαπροσωπικές 

σχέσεις, όπως οικειότητα ή ισχύ). Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να 

αξιοποιούν κατάλληλα τα διάφορα σημειωτικά μέσα (εικόνα, ήχο) ως μηχανισμούς 

κατασκευής εγκυρότητας, υποκειμενικού σχολιασμού κτλ. Επίσης, αξιολογείται και η 

δεξιότητα κριτικής αξιολόγησης των παραπάνω (π.χ. η δεξιότητα των μαθητών/-τριών να 

αποτιμούν την κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία των κειμένων), που οδηγεί τους μαθητές 

και τις μαθήτριες σε διαρκώς αυξανόμενη αυτονομία όσον αφορά τη συνέχιση της 

γλωσσικής τους καλλιέργειας και την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού μετά το 

σχολείο. Η εκμάθηση μεταγλωσσικής ορολογίας (π.χ. η αναγνώριση του ρήματος, του 

επιθέτου, του υποκειμένου κτλ.) στις μικρές τάξεις – μέχρι και την Γ΄ Δημοτικού 

αξιολογείται μόνο όταν αυτή είναι απαραίτητη γνωστικά και στρατηγικά προκειμένου να 

συζητηθεί και να κατανοηθεί η λειτουργικότητα των γραμματικών επιλογών (π.χ. η γνώση 

του όρου παθητική φωνή είναι απαραίτητη για τη συζήτηση και αποτίμηση της 

λειτουργικότητάς της ως μηχανισμού κατασκευής επίσημου ύφους σε ένα κείμενο). 

Η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών είναι κυρίως ανατροφοδοτική. Έτσι, μια 

τελική αξιολόγηση δε θα επικεντρώνεται στο τελικό προϊόν, αλλά θα αναδεικνύει τη 

βελτίωση και την πρόοδο που παρουσίασε ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια. Αυτό 

συνεπάγεται την ενεργό εφαρμογή μορφών συντρέχουσας διαγνωστικής αξιολόγησης πέρα 

από τα συμβατικά ατομικά δοκίμια αξιολόγησης, όπως τη δημιουργία φακέλων (portfolios), 

τη συλλογή αναστοχαστικών σχολίων, την εγκαθίδρυση και ενίσχυση πρακτικών 

αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης (συνεντεύξεις, αναστοχαστικά αυτοσχόλια), τόσο 

στο πλαίσιο της τάξης όσο και εκτός αυτής, με εμπλοκή της ευρύτερης 

μαθητικής/μαθησιακής κοινότητας. Η συνδιαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης από 

εκπαιδευτικό και μαθητές/μαθήτριες είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος μηχανισμός ελέγχου 

της στοχοθεσίας και της βιωσιμότητάς της, καθώς και ένας τρόπος να αξιολογηθεί το 

γλωσσικό μάθημα ως ένα σύνολο πρακτικών γραμματισμού, των οποίων οι ομοιότητες και 

οι διαφορές με τις μη σχολικές πρακτικές γραμματισμού πρέπει να βρίσκονται υπό διαρκή 

εξέταση, εφόσον ο βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

διάστασης.  
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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται πρακτικές αξιολόγησης οι οποίες διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το πλαίσιο βάσει του οποίου πραγματώνονται. Αρχικά, παρουσιάζεται η χρήση 

του Φακέλου Εργασιών (portfolio), ως μιας εναλλακτικής μεθόδου συντρέχουσας 

αξιολόγησης, που συνδέεται με το πλαίσιο της καθημερινής σχολικής πράξης στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για τη 

διαμόρφωση ενός κριτηρίου ατομικής δοκιμασίας κριτικής επεξεργασίας κειμένων, η οποία 

αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, και συνδέεται με την αξιολόγηση 

στο τέλος του έτους. Η αξιολόγηση αυτή έχει ισχύ μόνο για το μεταβατικό διάστημα μέχρι 

την οριστικοποίηση των μορφών τελικής αξιολόγησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 

οποίες θα αναπτυχθούν εν όψει της ολοκληρωμένης εφαρμογής του προγράμματος στο 

Γυμνάσιο.    

2. Στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής πράξης: Συντρέχουσα διαγνωστική 

αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Η χρήση του Φακέλου Εργασιών (portfolio), ως μιας εναλλακτικής μεθόδου συντρέχουσας 

αξιολόγησης του μαθητή και της μαθήτριας αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Αυτό 

καταδεικνύεται από μια διαρκώς αυξανόμενη διεθνή βιβλιογραφία για τη χρήση του 

Φακέλου (βλέπε ενδεικτικά Hansen, 1992· Seely, 1994· Seidel, 1997· Shores & Grace, 1998· 

Γεωργούσης, 1998· Cole, 2000· Council of Europe, 2006), καθώς και συγκεκριμένα 

παραδείγματα της εφαρμογής του που εκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

αλλά και στον επαγγελματικό χώρο. Συγκεκριμένα, ο Φάκελος Εργασιών είναι μια 

συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τον/την 

εκπαιδευτικό και τον/τη μαθητή/-τρια για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων του μαθητή και της μαθήτριας. Ο/η 

εκπαιδευτικός έχει ένα αρχείο της μαθησιακής προόδου των μαθητών/-τριών, όπου μπορεί 

να παρατηρήσει τι έχουν μάθει, πώς το έχουν μάθει, πώς σκέφτονται, πώς υποβάλλουν 

ερωτήσεις, πώς αναλύουν, συνθέτουν, παράγουν, δημιουργούν, πώς επικοινωνούν με τους 

άλλους πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.    

Ο Φάκελος Εργασιών παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό  τη δυνατότητα να παρατηρήσει τους 

μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, να αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις και να μαθαίνουν να κρίνουν οι ίδιοι 

και οι ίδιες την επίδοσή τους. Ο Φάκελος επιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών/-τριών στην 

αξιολόγησή τους και τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας μάθησής τους. Επίσης, 

παρέχει τη δυνατότητα για την αξιολόγηση της ποιότητας της γενικής ατομικής επίδοσης 
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των μαθητών/-τριών. Η ευρεία χρήση των Φακέλων μπορεί να υποκινήσει μια αλλαγή στις 

πρακτικές των τάξεων και την πολιτική της εκπαίδευσης που ικανοποιεί περισσότερο τις 

αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών.  

Ο Φάκελος, επίσης, προωθεί την ενεργητική μάθηση, αφού απαιτεί από τους μαθητές και 

τις μαθήτριες να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη μάθησή τους. Οι μαθητές/-τριες δεν 

έχουν παθητικό ρόλο, αλλά παρακολουθούν την πρόοδό τους, κάνουν σχόλια πάνω σε 

αυτή και θέτουν μελλοντικούς στόχους.  

Επιπλέον, ο Φάκελος ενθαρρύνει τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των μαθητών/-

τριών, εκπαιδευτικών και γονιών. Μέσα από την επικοινωνία εκπαιδευτικού – γονιών ο 

Φάκελος διευκολύνει την ανακοίνωση των επιτευγμάτων των μαθητών/-τριών.  

Μέσα από τον Φάκελο δίνεται μια εικόνα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών/-

τριών και μπορούν να αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε αδυναμίες στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές. Οι μαθητές/-τριες εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησής τους παίρνοντας 

πληροφορίες για την πρόοδό τους κι έτσι ενθαρρύνονται στο να γίνουν πιο υπεύθυνοι/-ες 

για τη μάθησή τους.  

Για την οργάνωση του Φακέλου Εργασιών μπορεί να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 

αρχικά να καθοριστεί ο γενικός σκοπός του Φακέλου και μετά να γίνει η συλλογή των 

εργασιών και των φωτογραφιών από τις διάφορες δραστηριότητες. Η συλλογή των 

εργασιών και των φωτογραφιών θα είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία θα εμπλέκει 

τόσο τον μαθητή και τη μαθήτρια όσο και τον/την εκπαιδευτικό. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας οργάνωσης του Φακέλου θα γίνεται συστηματική χρήση ημερολογίων 

μάθησης, θα γίνεται συζήτηση μεταξύ μαθητή/-τριας και εκπαιδευτικού, θα καταγράφεται 

η πρόοδος του/της μαθητή/-τριας, θα καταγράφονται πρόχειρες παρατηρήσεις και γενικές 

περιγραφικές αναφορές για την πρόοδο, θα καταγράφονται σχόλια από τους/τις μαθητές/-

τριες και τους γονείς και στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει μια αξιολόγηση – 

επανεξέταση του περιεχομένου του Φακέλου και παρουσίαση της πορείας εργασίας, η 

οποία θα αποδεικνύει την πρόοδο του/της μαθητή/-τριας. 

Για την καταγραφή των σχολίων από τους γονείς ή τους άλλους μαθητές και τις άλλες 

μαθήτριες πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα της διαδικασίας αυτής, αφού δε θα βάζουν 

απλώς ένα βαθμό, αλλά με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται η ανατροφοδότηση στον/στη 

μαθητή/-τρια για να βελτιωθεί. Στις συζητήσεις με τους/τις μαθητές/-τριες για 

ανατροφοδότηση μπορεί να υιοθετηθούν οι τέσσερις πιο κάτω «βαθμίδες»: διευκρινίζω 
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την αναθεωρημένη εργασία με ερωτήσεις, εκτιμώ κάνοντας σχόλια, προκαλώ ερωτήματα 

και, τέλος, κάνω προτάσεις για αναθεώρηση της εργασίας. 

Ο/η καθένας/καθεμιά εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει τον Φάκελο Εργασιών του κάθε 

μαθητή και της κάθε μαθήτριας λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο και τις ανάγκες των 

μαθητών/-τριών του/της. Ενδεικτικά, ένας Φάκελος Εργασιών μπορεί να έχει την πιο κάτω 

δομή:  

Ι. Πρώτο μέρος   

 Σελίδα με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του/της μαθητή/-τριας 

 Σελίδα με το βιογραφικό του/της μαθητή/-τριας 

II. Δεύτερο μέρος 

 Το ντοσιέ μου: Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων 

 Συλλογίζομαι… 

 Αξιολογήσεις από τον/την εκπαιδευτικό και τους γονείς  

Στο πρώτο μέρος του Φακέλου Εργασιών μπορεί να περιλαμβάνεται μια σελίδα με τα 

στοιχεία και τη φωτογραφία του/της μαθητή/-τριας. Στη σελίδα αυτή ο/η μαθητής/-τρια 

συμπληρώνει τα στοιχεία του/της και τοποθετεί μια μικρή φωτογραφία.  

Σε μια άλλη σελίδα του πρώτου μέρους μπορεί να δοθεί μια γενική, πολύπλευρη και από 

πολλές οπτικές γωνιές εικόνα (αυτοεικόνα, εικόνα που έχουν οι γονείς ή οι φίλοι) για τις 

συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του/της μαθητή/-τριας, ώστε να βοηθηθεί 

ο/η εκπαιδευτικός και κατ’ επέκταση ο/η μαθητής/-τρια να δημιουργήσει μια πιο σφαιρική 

εικόνα για τον εαυτό του/της. 

Στο δεύτερο μέρος του Φακέλου Εργασιών περιλαμβάνονται τρεις ενότητες: «Το ντοσιέ 

μου: Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων», «Συλλογίζομαι…» και «Αξιολογήσεις από τον/την 

εκπαιδευτικό και τους γονείς». «Το ντοσιέ μου: Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων», αποτελεί 

την προσωπική συλλογή των εργασιών του/της μαθητή/-τριας κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης μιας θεματικής ενότητας. Στο μέρος αυτό ο/η μαθητής/-τρια, μετά από 

συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό, συλλέγει τις διάφορες εργασίες που αποδεικνύουν τη 

βελτίωσή του/της σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και απεικονίζουν τις εμπειρίες 

του/της στη γλώσσα κατά τη διαδικασία διερεύνησης ενός θέματος. Στο μέρος αυτό 

συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα τελικά κείμενα που παράγονται από τους/τις μαθητές/-

τριες αλλά και τα διάφορα προσχέδια, για να φανεί η εξέλιξη. Στο τέλος της σχολικής 
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χρονιάς οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν τις εργασίες που δείχνουν την πορεία που 

διήνυσαν μέχρι να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. 

Στην ενότητα «Συλλογίζομαι…», μπορούν οι μαθητές/-τριες σε συνεργασία με τον/την 

εκπαιδευτικό να καταγράψουν τη γενική εικόνα της πορείας μάθησής τους και τις γνώσεις, 

δεξιότητες και στρατηγικές τις οποίες απέκτησαν, βάσει του Προγράμματος Σπουδών της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Έτσι, θα μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις στρατηγικές που έχει κατακτήσει ο/η κάθε μαθητής/-τρια, ακόμη και 

σε προηγούμενες σχολικές χρονιές, αφού ο κάθε Φάκελος Εργασιών είναι ιδιοκτησία 

του/της μαθητή/-τριας και θα μπορεί να μεταφέρεται από τη μια τάξη στην άλλη. Στο ίδιο 

μέρος περιλαμβάνονται και οι αυτοαξιολογήσεις, όπου ο/η μαθητής/-τρια καταγράφει την 

πορεία μάθησής του/της και θέτει διάφορους στόχους τόσο για την παραγωγή και 

κατανόηση γραπτού λόγου όσο και για την παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου. 

Σε κάθε δεξιότητα ο λόγος αντιμετωπίζεται σε τέσσερα επίπεδα: ως πλαισιωμένη δομή, ως 

γλωσσική και νοηματική δομή, ως κοινωνική πράξη και ως αντικείμενο αξιολόγησης.      

Τέλος, στο μέρος του Φακέλου Εργασιών με τίτλο «Αξιολογήσεις από τον/την 

εκπαιδευτικό και τους γονείς» μπορεί ο/η μαθητής/-τρια να παίρνει ανατροφοδότηση από 

τον/την εκπαιδευτικό και τους γονείς για τις εργασίες που θα τοποθετεί στο «Ντοσιέ». 

Κυρίως ο/η εκπαιδευτικός, καθώς και οι γονείς των μαθητών/-τριών διευκρινίζουν, 

εκτιμούν, προκαλούν τις ανησυχίες και κάνουν προτάσεις για αναθεώρηση των εργασιών 

των μαθητών/-τριών. Ο/η εκπαιδευτικός κάνει τα δικά του σχόλια για τις εργασίες που 

τοποθετούνται στο Φάκελο και καταγράφονται κάθε φορά οι δεξιότητες που κατακτώνται, 

τα στοιχεία που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό και οι αλλαγές που παρατηρούνται στο/στη 

μαθητή/-τρια. 

3. Ατομική δοκιμασία κριτικής επεξεργασίας κειμένων (για τη Μέση Εκπαίδευση) 

Είναι προφανές ότι στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού η παραδοσιακού τύπου 

αξιολόγηση με τη μορφή ενός διαγωνίσματος στο τέλος του εξαμήνου ή της χρονιάς δεν 

συνιστά την πλέον αποτελεσματική πρακτική αξιολόγησης των μαθητών/-τριών. Για τη 

μεταβατική περίοδο, ωστόσο, τα παραδοσιακά διαγωνίσματα αναπροσαρμόζονται με 

στόχο να συμπεριλάβουν διαστάσεις κριτικής μελέτης της γλώσσας. Σε ένα τέτοιο 

μεταβατικό μοντέλο αναπροσαρμοσμένης αξιολόγησης, η έμφαση επικεντρώνεται στη 

μελέτη κειμένων μόνο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με αυτού του τύπου την αξιολόγηση – που 
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εφεξής αποκαλούμε ατομική δοκιμασία κριτικής ανάγνωσης κειμένων – είναι δυνατόν να 

ελεγχθούν κάποιες μόνο πτυχές του κριτικού γραμματισμού και κυρίως αυτές που 

σχετίζονται με την κριτική επίγνωση της γλώσσας και τις στρατηγικές που υιοθετούν οι 

μαθητές/-τριες κατά την ανάγνωση και επεξεργασία των νοημάτων που δηλώνονται μέσα 

από γλωσσικά, κειμενικά και οπτικά στοιχεία στα κείμενα. Ο έλεγχος του τρόπου που τα 

παιδιά χρησιμοποιούν τον προφορικό τους λόγο για να προτείνουν θέσεις, να 

αντιπαρατεθούν με τα κείμενα, να συζητήσουν τις απόψεις τους με τους συμμαθητές και 

τις συμμαθήτριές τους γύρω από το θέμα που διερευνούν, με άλλα λόγια οι δυναμικές, 

αλληλεπιδραστικές πρακτικές διαλόγου. με τα κείμενα και τα άλλα άτομα της σχολικής 

κοινότητας –που συγκροτούν τη βάση του κριτικού γραμματισμού – δεν μπορεί παρά να 

γίνεται καθημερινά στο πλαίσιο της σχολικής πράξης.   

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κρατήσουν ως βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός 

κριτηρίου ατομικής δοκιμασίας-αξιολόγησης τα εξής:  

 Ατομική διαδικασία κριτικής ανάγνωσης κειμένων και αυθεντικό πλαίσιο 

επικοινωνίας: Η ανάγνωση κειμένων και η αξιολόγηση της κριτικής διάστασης της 

γλώσσας συνιστά ένα βήμα που πρέπει να εκληφθεί ως κομμάτι της 

διαπραγμάτευσης ενός θέματος που γίνεται στην τάξη. Ειδικότερα: Το περιεχόμενο 

της ατομικής δοκιμασίας κριτικής μελέτης κειμένων (το θέμα των κειμένων, οι 

επιμέρους ερωτήσεις, η παραγωγή λόγου) πρέπει να αποτελεί τμήμα της ενότητας 

που οι μαθητές/-τριες ήδη διαπραγματεύονται στην τάξη, ώστε να μη διασπάται σε 

μεγάλο βαθμό το αυθεντικό πλαίσιο του μαθήματος και να διασφαλίζεται το 

ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών. Για παράδειγμα, μπορεί να προηγηθεί μελέτη 

άλλων συναφών με το θέμα κειμένων και σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες των 

μαθητών/-τριών (π.χ. συλλογή πληροφοριών για το θέμα κτλ.), έτσι ώστε τα 

κείμενα της δοκιμασίας να συμπληρώνουν ή να αναδεικνύουν επιπλέον πτυχές 

ενός θέματος για το οποίο οι μαθητές/-τριες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον.  

 Όσον αφορά το μέρος της παραγωγής γραπτού επικοινωνιακού λόγου, θα πρέπει 

να γίνεται προσπάθεια ώστε η θεματική να εμπίπτει μέσα στη σχολική και 

εξωσχολική πραγματικότητα που ζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης. 

Μπορεί να δοθούν δύο θέματα και οι μαθητές/-τριες να επιλέξουν αυτό που 

τους/τις ενδιαφέρει να αναπτύξουν. Δεδομένου ότι η ατομική δοκιμασία 

εντάσσεται σε μια θεματική που θα έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην 

τάξη, καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός στη διατύπωση του θέματος για παραγωγή 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        Σελίδα 8 

 

γραπτού λόγου να λάβει υπόψη προτάσεις για δράσεις που τα παιδιά πιθανόν 

διατύπωσαν στη συζήτησή τους. Με τον τρόπο αυτό, το θέμα του γραπτού λόγου 

θα αναδύεται από προηγούμενη συζήτηση και δε θα επιβάλλεται από τον/την 

εκπαιδευτικό – κάτι που προφανώς θα επηρέαζε την ποιότητα του γραπτού λόγου. 

Οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να αξιοποιούν επιπλέον υλικό που έχει συλλεγεί για το 

σχετικό θέμα και έχει συζητηθεί στην τάξη (π.χ. ερωτηματολόγια, άλλα κείμενα 

κτλ.) προκειμένου να αναπτύξουν με σφαιρικό τρόπο το υπό διερεύνηση θέμα. Τα 

γραπτά κείμενα των μαθητών/-τριών μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και να 

συζητηθούν στο πλαίσιο της τάξης μέσα από τις συνεργατικές πρακτικές 

ετεροαξιολόγησης που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών. Για παράδειγμα, μπορεί 

στην τάξη να γίνει μια δραστηριότητα επαναδιατύπωσης του επικοινωνιακού λόγου 

που οι μαθητές/-τριες παρήγαγαν ατομικά στη δοκιμασία και υλοποίηση του 

στόχου που έχει τεθεί (π.χ. αποστολή του κειμένου στον/στην αποδέκτη/-τρια ή 

δημοσίευσή του). Εντασσόμενοι/-ες μέσα σε αυτά τα αυθεντικά πλαίσια οι μαθητές 

και οι μαθήτριες μπορούν να αποκτήσουν κίνητρα για να εργαστούν και να 

βελτιωθούν αλλά και να καλλιεργήσουν μεταγνωστικές στρατηγικές (να 

συζητήσουν πώς προσέγγισαν τα κείμενα και/ή να περιγράψουν τα βήματα που 

ακολούθησαν για να δημιουργήσουν ένα κείμενο). 

 Διακειμενική προσέγγιση: Η ατομική διαδικασία κριτικής διερεύνησης κειμένων 

ενσωματώνει τη βασική θέση του νέου Προγράμματος Σπουδών, τη διακειμενική 

λογική. Η λογική αυτή καθορίζει, πρώτα απ’ όλα, τον αριθμό των 

χρησιμοποιούμενων κειμένων. Η ατομική δοκιμασία, επομένως, πρέπει να 

περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κείμενα (δύο ή και τρία) και κατά προτίμηση -

όταν είναι δυνατόν- με αντιθετικές οπτικές, για να δίνεται η ευκαιρία στους 

μαθητές και στις μαθήτριες για συγκριτική ή αντιπαραβολική μελέτη των κειμένων 

με στόχο να κατανοηθούν οι οπτικές τους. Η αντιπαραβολική μελέτη κειμένων 

διευκολύνεται επίσης όταν, λ.χ., τα κείμενα προέρχονται από διαφορετικές 

κειμενικές κοινότητες ή όταν έχουν γραφεί  -όπως στην προτεινόμενη δοκιμασία- 

από άτομα (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς) που λειτουργούν στην ίδια κοινότητα 

(τη σχολική) αλλά επιτελούν διαφορετικό ρόλο και έχουν διαφορετικό βαθμό 

εξουσίας στην κοινότητα αυτή. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/-τριες μπορούν να 

διερευνήσουν πώς τα γλωσσικά στοιχεία ή ο τρόπος που οι συγγραφείς 

οργανώνουν τα κείμενα επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες (αν οι συγγραφείς 
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προσπαθούν να επιβληθούν, να επιδείξουν δύναμη, να ασκήσουν εξουσία, να 

ευθυγραμμιστούν με συγκεκριμένες απόψεις κτλ.)  

 Βασικό στοιχείο του νέου Προγράμματος είναι η έννοια του κειμένου και του 

πλαισίου επικοινωνίας. Ως εκ τούτου τα κείμενα πρέπει να συνοδεύονται από 

πληροφορίες σχετικές με το στενό και το ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο παράγεται το καθένα (π.χ. πού δημοσιεύτηκε ένα κείμενο, από ποιους, με 

ποια κοινωνική ιδιότητα κτλ.), καθώς και όσα άλλα σχόλια κρίνει απαραίτητα ο/η 

εκπαιδευτικός, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να αξιολογούν αν τα 

γλωσσικά στοιχεία ή η οργάνωση των πληροφοριών απηχούν το πλαίσιο, το 

επαναπροσδιορίζουν κτλ.  

 Είναι σημαντικό, αν τα κείμενα το επιτρέπουν, να διαμορφώνονται και να 

υποβάλλονται ερωτήσεις που να απηχούν και τους τέσσερις άξονες επεξεργασίας 

των κειμένων που καθορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών (το κείμενο ως πλαίσιο 

επικοινωνίας, το κείμενο ως γλωσσική και νοηματική δομή, το κείμενο ως 

κοινωνική πράξη, το κείμενο ως αντικείμενο αξιολόγησης). 

 Τόσο μέσα από τις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, όσο και μέσα από τη 

δραστηριότητα της παραγωγής επικοινωνιακού λόγου, ο/η εκπαιδευτικός κυρίως 

ενδιαφέρεται να αξιολογήσει αν οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν κατακτήσει 

στρατηγικές κατανόησης και επεξεργασίας των νοημάτων που διατυπώνονται μέσα 

από τα γραπτά κείμενα και του ρόλου των γλωσσικών και κειμενικών δομών στη 

διαμόρφωση των νοημάτων. Προφανώς η ίδια διαδικασία θα γίνεται στην τάξη 

καθημερινά. Ωστόσο, στην τάξη η διαδικασία αυτή είναι πιο σύνθετη, μια και 

γίνεται μέσα από τη σύγκριση προφορικών και γραπτών κειμένων και τη συζήτηση 

γύρω από αυτά.  

 Το περιεχόμενο της ατομικής δοκιμασίας κριτικής επεξεργασίας κειμένων πρέπει να 

προσαρμόζεται στις εμπειρίες, τις γνώσεις, το επίπεδο των μαθητών και των 

μαθητριών, καθώς και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα έχει προηγηθεί 

στην τάξη.  
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Σύμφωνα με τον Βουγιούκα (1994) ο όρος πρώτη ανάγνωση και γραφή «έχει καθιερωθεί 

στην ελληνική βιβλιογραφία της ειδικής διδακτικής και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα 

πρώτο αναγνωστικό στάδιο, κατά το οποίο ο/η μαθητής/-τρια μαθαίνει τον βασικό 

μηχανισμό της ανάγνωσης, μαθαίνει δηλαδή, στοιχειωδώς έστω, να διαβάζει» (σελ. 75). 

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η πρώτη ανάγνωση και γραφή ταυτίζεται με το πρώτο στάδιο 

της διδασκαλίας του γραπτού λόγου στην πρώτη τάξη. Συνδέεται κυρίως με τη διδασκαλία 

των γραμμάτων και την ικανότητα αποκωδικοποίησης με στόχο μετά το δεύτερο τρίμηνο 

φοίτησης στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τα παιδιά να μπορούν να 

αναγνωρίζουν και να γράφουν αρκετές λέξεις και μικρά κείμενα. Η παγιωμένη αντίληψη σε 

πολλούς εκπαιδευτικούς, και όχι μόνο, είναι ότι η πρώτη ανάγνωση και γραφή αρχίζει με 

την εισαγωγή των παιδιών στην πρώτη τάξη και ολοκληρώνεται είτε το Μάρτιο είτε τον 

Ιούνιο, δηλαδή μετά από έξι ή εννέα μήνες φοίτησης στο σχολείο. Ωστόσο, τις τελευταίες 

δεκαετίες στη διεθνή αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία κάνουν την εμφάνισή τους νέοι 

όροι που θέτουν σε αμφισβήτηση το περιεχόμενο του όρου πρώτη ανάγνωση και γραφή. 

Όροι όπως ο γραμματισμός, ο αναδυόμενος γραμματισμός, ο πρώιμος γραμματισμός αλλά 

και ερευνητικά δεδομένα για την ίδια τη διαδικασία της κατάκτησης του γραμματισμού 

(literacy acquisition), στην οποία κυρίως αναφέρεται ο όρος πρώτη ανάγνωση και γραφή, 

θέτουν επιτακτικά την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του όρου ή και την αλλαγή του. 

Η μελέτη της ανάπτυξης του γραμματισμού τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει συνεισφέρει 

αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και θεωρητικούς προβληματισμούς που 

οδήγησαν στην καλύτερη κατανόηση αυτής της ανάπτυξης και της διαδικασίας μάθησης 

αλλά και αλλαγής στον τρόπο που αυτός ορίζεται και διδάσκεται. Εκκινώντας από την 

παραδοχή ότι η ανάπτυξη του γραμματισμού αποτελεί ένα συνεχές, είναι αυτονόητο ότι και 

για τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ισχύει το ίδιο πλαίσιο του 

γραμματισμού που υιοθετείται για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με την απόκτηση γνώσεων 

και ικανοτήτων που αποτελούν μέρος και όχι απλώς σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο 

του γραμματισμού. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να οριστεί το ευρύτερο πλαίσιο του 

γραμματισμού που υιοθετείται και μέσα στο οποίο εντάσσεται και ο γραμματισμός σε 

αυτές τις ηλικιακές ομάδες.  

                                                 
1 Το παρόν κεφάλαιο γράφτηκε από τον Αθανάσιο Αϊδίνη, καθ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

  

 

Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία  
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Μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο του γραμματισμού αλλά και του γραμματισμού στην 

εκπαίδευση θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ενταχθεί και η πρώτη ανάγνωση και γραφή. 

Σε αντίθεση με την άποψη ότι αυτός ο αρχικός γραμματισμός αρχίζει και τελειώνει στην 

πρώτη δημοτικού, πιστεύουμε ότι καλύπτει την πρώτη παιδική ηλικία, δηλαδή από τη 

γέννηση μέχρι την ηλικία των 8 χρόνων. Υπάρχουν προτάσεις στη βιβλιογραφία που 

αναφέρονται σε δύο φάσεις στην κατάκτηση του γραμματισμού, μία πρώτη φάση όπου τα 

παιδιά αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες γραμματισμού, και μία δεύτερη φάση όπου 

εφαρμόζουν αυτές τις δεξιότητες σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (Clay, 1991). Εξετάζοντας 

κανείς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι γνωστικά 

αντικείμενα που προϋποθέτουν αυτές τις βασικές δεξιότητες γραμματισμού (π.χ. ιστορία 

και θρησκευτικά) εισάγονται στην τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Επιπλέον ενίσχυση 

σε αυτό το διαχωρισμό δίνει και η άποψη του Stanovich (1986) που υποστηρίζει ότι στην 

ηλικία των 8 ετών διακρίνονται δύο ομάδες μαθητών/-τριών, αυτοί/αυτές που έχουν 

αναπτύξει σημαντικά τις δεξιότητες του γραμματισμού και τις χρησιμοποιούν για να 

αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο και αυτοί/αυτές που έχουν ήδη μείνει πίσω στην 

ανάπτυξη του γραμματισμού και συνεχίζουν να υπολείπονται ολοένα και περισσότερο των 

συμμαθητών/-τριών τους. 

Η κυριαρχία δύο αντίθετων απόψεων σχετικά με τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της 

γραφής, «η μεγάλη διαμάχη», όπως επικράτησε να αναφέρεται αυτή η διαφορά απόψεων, 

είναι στο προσκήνιο για πολλά χρόνια (Chall, 1983· Beard, 1995). Η πρώτη άποψη, γνωστή 

και ως «διδασκαλία των φωνημάτων», ξεκινά από την πεποίθηση ότι αυτό που είναι πιο 

σημαντικό στην κατάκτηση της εγγραμματοσύνης, σε αλφαβητικές γλώσσες, είναι η γνώση 

των γραμμάτων και ό,τι αυτά αναπαριστούν, δηλαδή οι αντιστοιχίες ανάμεσα στα 

γραφήματα και τα φωνήματα στην ανάγνωση και ανάμεσα στα φωνήματα και τα 

γραφήματα στη γραφή. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, γνωστή ως «ολιστική 

προσέγγιση», η εγγραμματοσύνη συνδέεται με τη χρήση της γραπτής γλώσσας και η 

γλώσσα δεν είναι απλά η αναγνώριση λέξεων. Το νόημα ενός κειμένου δεν είναι το σύνολο 

των σημασιών των λέξεων από τις οποίες αποτελείται. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο απόψεων έχει και θεωρητικό υπόβαθρο, αν και τα θεωρητικά 

μοντέλα για την κατάκτηση της εγγραμματοσύνης εμφανίζονται αργότερα από τις δύο 

απόψεις για τη διδασκαλία. Ο Smith (1994) αναφέρει ότι η βάση της ανάγνωσης και της 

μάθησης της ανάγνωσης είναι η κατανόηση. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, «ποια είναι η ουσία 

μιας δραστηριότητας αν δεν υπάρχει κατανόηση;» (σελ. 7). Αντίθετα, για τους υποστηρικτές 

της διδασκαλίας των φωνημάτων, η βάση της ανάγνωσης είναι η μάθηση των αντιστοιχιών 
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ανάμεσα στα γραφήματα και τα φωνήματα. Η άποψη αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικές 

υποθέσεις: Πρώτον, η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής πρέπει να έχει ως κέντρο 

τα φωνήματα γιατί αυτά αποτελούν το μοναδικό επίπεδο φωνολογικής ανάλυσης. 

Δεύτερον, οι αντιστοιχίες ανάμεσα στα γραφήματα και τα φωνήματα μαθαίνονται με τον 

ίδιο τρόπο όπως και οι αντιστοιχίες ανάμεσα στα γράμματα και τους ήχους, ακόμη και όταν 

ένα φώνημα αποτελείται από δύο γράμματα. Και τρίτον, το νόημα δεν αποτελεί μέρος της 

διαδικασίας της ανάγνωσης και της γραφής γιατί αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 

μέσα από τη γνώση για τις σχέσεις ανάμεσα στα γραφήματα και τα φωνήματα (Nunes, 

1999).  

Το πρόβλημα με τις δύο διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά και τα μη 

εφαρμοσμένα θεωρητικά μοντέλα που τις πλαισιώνουν, είναι ότι μπορεί να θεωρηθούν 

σωστές ακόμη και στις πιο ακραίες εκφάνσεις τους (Nunes, 1999). Η περαιτέρω έρευνα 

είναι αναγκαία για να είναι σε θέση κάποιος να επιλέξει ανάμεσα στις δύο απόψεις και, 

ακόμη σημαντικότερο, να προσπαθήσει να συνθέσει τις δύο διαφορετικές απόψεις. Η 

σύγχρονη έρευνα παρέχει νέα, εναλλακτικά και λιγότερο ακραία, μοντέλα για την 

κατάκτηση της εγγραμματοσύνης αλλά και γόνιμες προτάσεις για τη διδασκαλία. Όπως 

υποστηρίζει η Ehri (2002), είναι σημαντικός ο διαχωρισμός ανάμεσα στις διαδικασίες του 

γραπτού λόγου που αναπτύσσονται σε αυτούς/αυτές που μαθαίνουν και τις διδακτικές 

προσεγγίσεις που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν για να διδάξουν αυτές τις διαδικασίες. 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για 

την ανάπτυξη των ικανοτήτων της γραφής και ανάγνωσης συνδέοντάς τα με την 

εκπαιδευτική πράξη. 

Στη διαδικασία επιλογής μιας διδακτικής προσέγγισης κατάλληλης για την πρώτη ανάγνωση 

και γραφή το πρώτο ερώτημα που ανακύπτει αφορά στο επίπεδο γνώσης που το παιδί 

είναι αναγκαίο να έχει τελειώνοντας την πρώτη παιδική ηλικία. Συνήθως στη βιβλιογραφία 

γίνεται διαχωρισμός της μάθησης του γραπτού λόγου σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση 

μαθαίνονται βασικές ικανότητες και στη δεύτερη φάση γίνεται εφαρμογή αυτών των 

ικανοτήτων σε άλλους τομείς μάθησης (Clay, 1991). Τα παιδιά που αποτυγχάνουν στην 

πρώτη φάση και μένουν ξεκάθαρα πίσω σε σύγκριση με τους/τις υπόλοιπους/-ες 

συμμαθητές/-τριές τους συνεχίζουν να μένουν όλο και πιο πίσω, σε αντίθεση με τα παιδιά 

που έχουν επιτύχει στην πρώτη φάση και γίνονται όλο και καλύτερα όσο ασχολούνται με 

τον γραπτό λόγο (Stanovich, 1986). Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι της πρώτης 

φάσης μάθησης του γραπτού λόγου ώστε να δημιουργηθεί η σταθερή βάση πάνω στην 

οποία θα οικοδομήσει η εκπαίδευση στη δεύτερη φάση; 
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Σύμφωνα με την Clay (1991) τέσσερις είναι οι γενικοί στόχοι στην κατάκτηση του 

γραμματισμού στη διάρκεια του αναδυόμενου γραμματισμού. Ο πρώτος σχετίζεται με το 

νόημα του κειμένου και την ικανότητα των παιδιών να δίνουν έμφαση στο νόημα τόσο στην 

παραγωγή όσο και στην πρόσληψη. Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται με την επιθυμία των 

παιδιών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προφορικά και γραπτά. Ο τρίτος και ο τέταρτος 

στόχος σχετίζονται με την ικανότητα των παιδιών να συνθέτουν και να γράφουν απλά 

κείμενα, αλλά και να κατανοούν κείμενα αφηγηματικού και μη αφηγηματικού τύπου. Η 

επίτευξη αυτών των στόχων καθιστά το παιδί ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο 

του σχολείου όσο και της κοινωνικής του ομάδας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η έμφαση 

στο κείμενο και στο νόημα υποδεικνύουν και τις διδακτικές μεθόδους που μπορεί να 

ακολουθηθούν για την επίτευξή τους. Σ’ αυτό το διάστημα αναπτύσσονται επίσης και οι 

στρατηγικές που τα παιδιά χρησιμοποιούν για την ανάγνωση και τη γραφή. Οι στρατηγικές 

αυτές δεν αποτελούν κυρίως το αποτέλεσμα της διδασκαλίας αλλά της ενασχόλησης με τον 

γραπτό λόγο και συνδέονται με τις στρατηγικές που τα αποτελέσματα της ψυχολογικής 

έρευνας δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται από τους επιδέξιους αναγνώστες.    

Όπως αναφέρει η Clay (1991), οι στρατηγικές που τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν μάθει 

αφορούν «στη χρήση της ανατροφοδότησης, της καθοδήγησης και της αυτοδιόρθωσης 

τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή, στη γρήγορη και άμεση πρόσβαση στο λεξικό της 

ανάγνωσης και της γραφής, στη χρήση τρόπων για την ανάγνωση και τη γραφή νέων λέξεων 

με βάση ήδη γνωστές λέξεις, στη χρήση γνωστικών διαδικασιών για την αποκόμιση νέας 

γνώσης σχετικά με την ανάγνωση και τη γραφή και τη χρήση παρόμοιων διαδικασιών σε 

κάθε γλώσσα για τα δίγλωσσα παιδιά» (σελ. 10-11). Οι στρατηγικές αυτές συνδέονται 

στενά με την ανάπτυξη όλων των τύπων μεταγλωσσικής ικανότητας, που συνδέεται με την 

εκμάθηση της γραπτής γλώσσας και ολοκληρώνεται μετά την ηλικία των 10-12 χρόνων. Η 

μάθηση του γραπτού λόγου, κατά συνέπεια, δεν ολοκληρώνεται στην πρώτη φάση αλλά 

συνεχίζει και στη δεύτερη φάση με κρίσιμη χρονική περίοδο αυτή μεταξύ των 8 και 12 

χρόνων, που ελάχιστα έχει ερευνηθεί. Ωστόσο, οι γνώσεις που αποκτώνται κατά την πρώτη 

φάση παραμένουν βασικές για τη συνέχεια.  

Η μεθοδολογία για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής περιλαμβάνει μια 

ποικιλία προσεγγίσεων με διαφορετικούς στόχους και διαφορετική αξία για κάθε 

αλφαβητική γλώσσα. Η παλαιότερη μέθοδος είναι η αλφαβητική, όπου στόχος της 

διδασκαλίας ήταν η μάθηση των ονομάτων των γραμμάτων, που συνήθως μικρή σχέση έχει 

με τη φωνητική αξία τους. Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται σήμερα αν και σύγχρονα 

ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι σε κάποιες αλφαβητικές γλώσσες, όπως για παράδειγμα 
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η αγγλική, η γνώση των ονομάτων των γραμμάτων επηρεάζει την πορεία κατάκτησης της 

ανάγνωσης και γραφής επειδή σε αρκετές περιπτώσεις συμπίπτει με τη φωνητική τους αξία 

(π.χ. το γράμμα “r” “αρ” στη λέξη «there») (Cardoso-Martins, 1995· Cardoso-Martins et al., 

2002).  

Η φωνητική μέθοδος έχει ως βάση την εκμάθηση όλων των αντιστοιχιών ανάμεσα στα 

γράμματα και τους ήχους (φθόγγους, φωνήματα) έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατός 

ο συνδυασμός των φωνημάτων για τη δημιουργία λέξεων. Στην ουσία στόχος της μεθόδου 

είναι η πλήρης ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας των παιδιών που η έρευνα δείχνει 

ότι συνδέεται άμεσα με την κατάκτηση της εγγραμματοσύνης (Πόρποδας, 2002· Aidinis and 

Nunes, 2001· Goswami and Bryant, 1990· Bryant et al., 1990). Αντίθετα, η συλλαβική 

μέθοδος ξεκινά από τη διδασκαλία μιας μεγαλύτερης μονάδας φωνολογικής ανάλυσης, της 

συλλαβής, που τα παιδιά αποστηθίζουν ώστε να είναι σε θέση να συνδυάσουν συλλαβές 

για το σχηματισμό λέξεων. Η αξία των συλλαβών για την κατάκτηση της εγγραμματοσύνης 

υποστηρίζεται, επίσης, από ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι αποτελούν ένα 

σημαντικό επίπεδο επεξεργασίας του γραπτού λόγου (Aidinis and Nunes, 2001. Hoein et al., 

1995. Αϊδίνης 2002).  

Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος βασίζεται επίσης στην εκμάθηση των φωνημάτων αλλά και 

συνδυασμούς φωνημάτων ώστε να σχηματιστούν συλλαβές μέσα από την ανάλυση και 

σύνθεση πρότυπων λέξεων και τη χρήση μικρών κειμένων. Τα κείμενα αυτά εισάγονται 

αφού τα παιδιά μάθουν έναν ορισμένο αριθμό γραμμάτων και τα αντίστοιχα φωνήματα 

που αναπαριστούν και είναι αυξανόμενης δυσκολίας. Αν και η μέθοδος έχει κάποια 

στοιχεία ολικής, είναι φανερή η σύνδεσή της με τη φωνητική και τη συλλαβική μέθοδο.  

Οι πρότυπες λέξεις ενσωματωμένες σε φράσεις, χωρίς όμως ανάλυση και σύνθεση, 

αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας σύμφωνα με την ιδεοπτική μέθοδο που προτάθηκε 

από τον Decroly. Στη μέθοδο αυτή τονίζεται η αξία της σημασίας της λέξης καθώς και η 

προσπάθεια δημιουργίας ενός λεξικού τόσο για τη γραφή όσο και για την ανάγνωση. 

Ωστόσο, μετά την εκμάθηση ενός αριθμού λέξεων υπάρχει η ανάλυση και σύνθεση σε 

επίπεδο συλλαβών και φωνημάτων. Η σημασία της δημιουργίας αναπαραστάσεων των 

λέξεων, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη ανάκτησή τους από τη μνήμη για την ανάγνωση 

και τη γραφή, έχει ιδιαίτερα τονιστεί από την Erhi (2002). 

Τέλος, προσεγγίσεις όπως η ολιστική ή η δομητική προτείνουν την χρήση κειμένων, 

λογοτεχνικών ή μη, για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Τη βάση στις 

προσεγγίσεις αυτές παρέχουν θεωρίες που υποστηρίζουν την ικανότητα των παιδιών να 
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ανακαλύπτουν καθώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον (Vygotsky, 1993). Η ελευθερία που 

δίνεται στα παιδιά να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν τις ιδιότητες της γραπτής 

γλώσσας μέσα από πραγματικές ανάγκες και σκοπούς οδηγεί στο να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί/-ές αναγνώστες/-τριες βρίσκοντας νέους τρόπους λύσης των όποιων 

προβλημάτων ανακύπτουν (Clay, 1991). Σύμφωνα με τον Smith (1994), η βάση της 

κατανόησης είναι η πρόβλεψη και η ανάγνωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 

ψυχογλωσσικό παιχνίδι μαντέματος (Goodman, 1967, 1982).  

Χωρίς να καλύπτεται όλο το εύρος των διδακτικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί για 

τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, γίνεται φανερό ότι όλες στηρίζονται από 

ερευνητικά δεδομένα ενώ ταυτόχρονα όλες καλλιεργούν κάποια ή κάποιες στρατηγικές και 

ικανότητες που θεωρούνται βασικές για την κατάκτηση της εγγραμματοσύνης. Η επιλογή 

της μεθόδου βασίζεται κυρίως στο τι θεωρείται σημαντικό να μάθουν τα παιδιά σ’ αυτή την 

ηλικία με βάση όσα ήδη γνωρίζουν. Έτσι ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μεθόδων ή υλικών για τη διδασκαλία του/της με κύριο στόχο 

να μάθουν τα παιδιά την ουσία του γραπτού λόγου που είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων με 

νόημα. Η βάση γι’ αυτές τις επιλογές του θα ήταν η προηγούμενη γνώση του παιδιού με 

προϋπόθεση τη διαμόρφωση ορθών υποθέσεων για το τι ήδη γνωρίζει το παιδί. 
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γλωσσική ικανότητα (linguistic competence): η διαισθητική (ή και συνειδητή) 

γνώση της δομής της γλώσσας, που επιτρέπει στους φυσικούς ομιλητές 
και ομιλήτριες να παράγουν και να κατανοούν γραμματικά ορθές 
προτάσεις. Η γλωσσική ικανότητα επιτρέπει στον ομιλητή/ομιλήτρια της 
ελληνικής να κατανοεί, λ.χ., ότι η πρόταση Ο Γιάννης έσπασαν το 
παράθυρο είναι μη γραμματική (καθώς το ρήμα δε συμφωνεί με το 
υποκείμενο). 

γλωσσική ποικιλία (linguistic variety): η μορφή μιας γλώσσας που 
χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή από 
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η γλώσσα των νέων, για παράδειγμα, 
αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ποικιλίας. Η Γλωσσολογία δεν υιοθετεί 
μια ρυθμιστική στάση έναντι της γλωσσικής ποικιλότητας. Δεν θεωρεί 
κάποιες ποικιλίες ανώτερες ή κατώτερες αλλά δέχεται ότι όλες είναι 
εξίσου αποτελεσματικές επικοινωνιακά, ανάλογα με τα συγκείμενά τους.  

γλωσσική ποικιλότητα (linguistic variation): η φωνολογική, μορφολογική, 
συντακτική και λεξιλογική διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει κάθε 
ζωντανή γλώσσα και προσδιορίζεται από γεωγραφικές, κοινωνικές και 
καταστασιακές παραμέτρους. Για παράδειγμα, στο σχολείο και στο σπίτι 
μπορεί να χρησιμοποιούνται από το ίδιο άτομο διαφορετικές γλωσσικές 
επιλογές με βάση το συγκείμενο ή πλαίσιο της επικοινωνίας.  

γλωσσική λειτουργία (language function): η πράξη που επιτελεί η γλώσσα σε 
σχέση με τον πομπό, τον/την αποδέκτη/-τρια, την εξωγλωσσική 
πραγματικότητα κτλ.  

 Σύμφωνα με το Jakobson (1960), βασικές λειτουργίες είναι οι: 
 αναφορική λειτουργία (referential function): η γλώσσα αναφέρεται στην 

εξωγλωσσική πραγματικότητα (δηλώνει, αφηγείται, περιγράφει κτλ.) 
 βιωματική λειτουργία (emotive function): η γλώσσα εκφράζει στάσεις, 

συναισθήματα και βιώματα του πομπού 
 κατευθυντική λειτουργία (conative function): η γλώσσα κατευθύνει 

τον/την αποδέκτη/-τρια σε συγκεκριμένου είδους δράσεις (παράκληση, 
προτροπή, πειθώ κτλ.) 

 φατική λειτουργία (phatic function): η γλώσσα χρησιμοποιείται για να 
ανοίξει, να διατηρήσει ανοιχτό ή να κλείσει τον δίαυλο επικοινωνίας 
(χαιρετισμοί, αποχαιρετισμοί, ενδείξεις ότι ο συνομιλητής/η 
συνομιλήτρια παρακολουθεί τα λεγόμενα του ομιλητή/της ομιλήτριας 
κτλ.) 

 μεταγλωσσική λειτουργία (metalinguistic function): η χρήση της 
γλώσσας για σχολιασμό της ίδιας της γλώσσας (περιγραφή της δομής της 
γλώσσας, αξιολόγηση της καταλληλότητάς της κτλ.) 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ 
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 ποιητική λειτουργία (poetic function): η χρήση της γλώσσας για 
αισθητικούς σκοπούς.  

 Σύμφωνα με τη θεωρία των γλωσσικών πράξεων (speech acts, Austin 
1962, Searle 1969), κάθε ρήμα ή πρόταση επιτελεί μια γλωσσική πράξη 
(π.χ. δήλωση, παράκληση, προτροπή, ευχαριστία, έπαινος, αίτημα). 
Πολλές φορές η ίδια η εκφώνηση μιας πρότασης ταυτίζεται με την 
επιτέλεση της γλωσσικής πράξης (π.χ. για να ευχαριστήσω ή να 
παρακαλέσω χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσω τα ρήματα ευχαριστώ 
και παρακαλώ). 
Από το Halliday (1985) προτείνονται διαφορετικές λειτουργίες, που 
αφορούν όχι μεμονωμένες προτάσεις αλλά κείμενα και συνθήκες 
επικοινωνίας (γι’ αυτό και ονομάζονται [μετα]λειτουργίες):  
αναπαραστατική [μετα]λειτουργία (ideational [meta]function): η 
διαμόρφωση συγκεκριμένων τρόπων αναπαράστασης ενός θέματος (π.χ. 
ποσότητα, τύπος και τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης της 
πληροφορίας, βαθμός λεπτομέρειας, βαθμός εγκυρότητας κτλ.), 
ανάλογα με το πεδίο (βλ. όρο). 
διαπροσωπική [μετα]λειτουργία (interpersonal [meta]function): η 
οικοδόμηση συγκεκριμένων διαπροσωπικών σχέσεων ομιλητή/-τριας ή 
συγγραφέα με τον/την ακροατή/-τρια ή αναγνώστη/-τρια (π.χ. ισότητας, 
ανισότητας, εξουσίας, αυθεντίας, οικειότητας, αλληλεγγύης κτλ.), 
ανάλογα με τον τόνο (βλ. όρο). 
κειμενική (μετα)λειτουργία (textual [meta]function): ο συνολικός τρόπος 
οργάνωσης του κειμένου (επιλογή κειμενικού είδους, κειμενικών τύπων 
και λειτουργιών, γλωσσικές και υφολογικές επιλογές, μηχανισμοί 
συνοχής και συνεκτικότητας κτλ.), ανάλογα με τον τρόπο (βλ. όρο). 

γραμματισμός (literacy): όρος που έχει αντικαταστήσει τον αρχικά ευρύτατα 
διαδεδομένο όρο «αλφαβητισμός», ο οποίος πλέον αναφέρεται στα 
στάδια της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Ο όρος γραμματισμός αφορά 
το σύνολο των δεξιοτήτων μέσω των οποίων τα άτομα παράγουν και 
επεξεργάζονται κείμενα, διαχειρίζονται, μέσω αυτών των κειμένων, την 
κοινωνική τους ζωή αλλά και συμμετέχουν σε τομείς της κοινωνικής 
δραστηριότητας. Διαφορετικοί ορισμοί έχουν δοθεί στη βιβλιογραφία. 
Αυτοί εντάσσονται κάτω από δύο μοντέλα, το «αυτόνομο» και το 
«ιδεολογικό» μοντέλο του γραμματισμού. 

 αυτόνομο μοντέλο γραμματισμού (autonomous model of literacy): 
πλαίσιο αρχών για την κατανόηση και τη διδασκαλία του γραπτού λόγου. 
Το πλαίσιο αυτό προσεγγίζει την ανάγνωση και τη γραφή ως γνωστικές 
μόνο διαδικασίες που δεν επηρεάζονται από τα κοινωνικά 
συμφραζόμενα. Το αυτόνομο μοντέλο δίνει έμφαση στο τι μπορεί να 
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κάνει ή δεν μπορεί να κάνει ένας/μια μαθητής/-τρια στο πλαίσιο του 
σχολικού περιβάλλοντος και των νέων γνώσεων που διδάσκεται και όχι 
τόσο στις γνώσεις που ο/η μαθητής/-τρια έχει κατακτήσει στο σπίτι 
του/της και την τοπική του/της κοινότητα και οι οποίες μπορούν να 
αξιοποιηθούν δημιουργικά στο σχολείο.  
ιδεολογικό μοντέλο γραμματισμού (ideological model of literacy): το 
ιδεολογικό ή κοινωνικοπολιτισμικό μοντέλο του γραμματισμού 
εκλαμβάνει τις διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας κειμένων ως 
κοινωνικές πρακτικές και αναγνωρίζει τον ρόλο της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης στην οικοδόμηση της γνώσης γύρω από τα κείμενα. 
Έμφαση δίνεται στην έννοια των ταυτοτήτων που τα άτομα δομούν ως 
αποτέλεσμα της εμπλοκής τους με τα κείμενα.  
οπτικός/εικονιστικός γραμματισμός (visual literacy): σύνολο δεξιοτήτων 
και πρακτικών σχετικών με την παραγωγή και κατανόηση των νοημάτων 
που μεταδίδονται μέσα από εικόνες, διαγράμματα και άλλες οπτικές 
αναπαραστάσεις, που εκλαμβάνονται ως δομές ενταγμένες στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι και ως φορείς κοινωνικοπολιτισμικών και ιδεολογικών 
μηνυμάτων. 
κριτικός γραμματισμός (critical literacy): γνώσεις, δεξιότητες και 
στρατηγικές που αξιοποιούνται από τα άτομα για την κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα (λεξιλόγιο, σύνταξη 
προτάσεων, τρόπος οργάνωσης κειμένου) για την κατασκευή, 
αναπαραγωγή και επιβολή συγκεκριμένων νοημάτων στο πλαίσιο μιας 
ιδεολογικά διαμορφωμένης κοινωνικής πραγματικότητας. 

λειτουργικός γραμματισμός (functional literacy): γνώσεις, δεξιότητες και 
στρατηγικές που αξιοποιούνται από τα άτομα για την κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. 
Ο λειτουργικός γραμματισμός συναρτάται με την αποδοχή των νοημάτων 
που μεταδίδονται μέσω της γλώσσας και με τη συμμόρφωση των ατόμων 
με αυτά, παρά με την καλλιέργεια της κριτικής στάσης των ατόμων 
απέναντι στα νοήματα αυτά.  
σχολικοί γραμματισμοί (school literacies): οι γλωσσικές επιλογές μέσω 
των οποίων δομούνται συγκεκριμένα νοήματα στα μαθήματα του 
σχολικού προγράμματος (π.χ. γεωγραφία, μαθηματικά, φυσικές 
επιστήμες), καθώς και οι δεξιότητες παραγωγής και επεξεργασίας των 
νοημάτων που παράγονται μέσα από τα κείμενα (γλωσσικά και 
πολυτροπικά) που χρησιμοποιούνται στα διάφορα σχολικά μαθήματα για 
τη διαπραγμάτευση της γνώσης και την επικοινωνία μαθητών/-τριών και 
εκπαιδευτικού στη σχολική κοινότητα. Στον όρο αυτό μπορεί να 
ενταχθούν και οι παιδαγωγικές ιδεολογίες που κατευθύνουν την 
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ανάγνωση και τη γραφή και διαμορφώνουν τις ταυτότητες των μαθητών/-
τριών ως συγκεκριμένης μορφής εγγράμματων υποκειμένων.  
ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy): σύνολο δεξιοτήτων και 
πρακτικών σχετικών με τα κείμενα που το άτομο παράγει μέσω της 
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αναζητά και παράγει στο διαδίκτυο 
για να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
αποπλαισιωμένες δεξιότητες γραμματισμού (decontextualized literacy 
skills): δεξιότητες παραγωγής και επεξεργασίας μηνυμάτων που δεν 
μελετώνται σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον που συμβάλλει στη 
διαμόρφωσή τους.  
πολυγραμματισμοί (multi-literacies): σύνολο παιδαγωγικών αρχών που 
διατυπώθηκαν από την ομάδα New London Group (βλ. Kalantzis & Cope 
2012) με στόχο να αναδείξουν την ποικιλία των μορφών γραμματισμού – 
πέραν του γλωσσικού γραμματισμού- που υφίστανται στις σύγχρονες 
κοινωνίες (οπτικός, εικονιστικός γραμματισμός κτλ.). Στη σύγχρονη εποχή 
είναι προτιμότερο να μιλάμε για διάφορους σημειωτικούς τρόπους 
νοηματοδότησης της εμπειρίας που διαπλέκονται σε ένα κείμενο για τη 
μετάδοση νοημάτων.  

γράφημα (grapheme): η γραπτή ή η έντυπη απεικόνιση ενός φωνήματος (βλ. 
όρο). 

εννοιολογικός χάρτης (concept map): γραφική αναπαράσταση εννοιών που 
αποτελείται από κόμβους και συνδέσεις μεταξύ τους. Οι κόμβοι 
αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και οι συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των 
εννοιών. Οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών αναπαρίστανται με τόξα ή 
γραμμές και μπορεί να είναι μονόδρομες ή αμφίδρομες. 

εκφώνημα(utterance): πλαισιωμένη πρόταση, που εκφωνείταιι ή γράφεται σε 
συγκεκριμένο συγκείμενο και απευθύνεται σε συγκεκριμένους/-ες 
αποδέκτες/-τριες. 

εποικοδομισμός (constructivism): θεωρία που υποστηρίζει ότι η νέα γνώση 
οικοδομείται σταδιακά πάνω σε προηγούμενη γνώση. Η προσέγγιση 
αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη 
συνοικοδόμηση της γνώσης. Η γνώση, π.χ. το περιεχόμενο ενός 
μαθήματος στην προσέγγιση αυτή, δεν μεταδίδεται από τον/την 
εκπαιδευτικό στους/στις μαθητές/-τριες, αλλά συνοικοδομείται μέσα 
από διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (μέσα από συζητήσεις στο 
πλαίσιο της τάξης, συνεργασίες των παιδιών σε ομάδες κτλ.). 

επικοινωνιακή ικανότητα (communicative competence): η διαισθητική (ή και 
συνειδητή) γνώση των επικοινωνιακών συμβάσεων που κατέχουν οι 
ομιλητές/-τριες. Οι συμβάσεις αυτές (π.χ. το πώς απευθύνεται κάποιος σε 
έναν/μία ιεραρχικά ανώτερο/-η συνομιλητή/-τρια του, το πώς 
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ολοκληρώνει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη κτλ.) τους επιτρέπουν να 
προσαρμόζουν τον λόγο τους στις εκάστοτε συνθήκες και περιστάσεις 
επικοινωνίας.  

επικοινωνιακό γεγονός (speech event): μονάδα ανάλυσης της επικοινωνίας σε 
μια κειμενική κοινότητα (βλ. όρο). Ένα επικοινωνιακό γεγονός 
συνοικοδομείται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία ακολουθούν 
κάποιες συμβάσεις και πραγματώνουν κάποιον κοινωνικά αναγνωρίσιμο 
στόχο. Μια τηλεφωνική συνομιλία, π.χ., είναι ένα επικοινωνιακό γεγονός 
το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένους τρόπους έναρξης και 
ολοκλήρωσης και έχει έναν στόχο. Το μάθημα σε μια σχολική τάξη μπορεί 
επίσης να εκληφθεί ως ένα επικοινωνιακό γεγονός.  

κειμενικά είδη (genres): λέγονται και είδη λόγου· είναι ομάδες κειμένων με 
κοινά χαρακτηριστικά, που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά των 
τυπικών και συμβατικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα 
πεδία (βλ. όρο) μέσα στα οποία παράγονται. Ενδεικτικά, κειμενικά είδη 
που συναντούμε καθημερινά είναι η συνέντευξη, το βιογραφικό 
σημείωμα, η (αυτό)βιογραφία), το διήγημα (στη λογοτεχνία), οι 
συστατικές επιστολές, οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τα εγκυκλοπαιδικά 
άρθρα, οι συνταγές μαγειρικής κτλ. 

κειμενική κοινότητα (discourse community): σύνολο ατόμων που συνδέονται 
μεταξύ τους με συγκεκριμένoυς ρόλους και σχέσεις (π.χ. μαθητής/-τρια-
εκπαιδευτικός, φιλική παρέα, επιστημονική κοινότητα, αναγνωστική 
κοινότητα περιοδικών ποικίλης ύλης, διαδικτυακή ομάδα) και επικοινωνούν 
μέσα από συγκεκριμένα κείμενα και κειμενικές πρακτικές. Το σχολείο και το 
πανεπιστήμιο για παράδειγμα συνιστούν κειμενικές κοινότητες, μια και τα 
μέλη αυτών έχουν συγκεκριμένους ρόλους και επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσα από τα κείμενα που η κοινότητα χρησιμοποιεί, καθώς και μέσα από 
συγκεκριμένους τρόπους παραγωγής και επεξεργασίας κειμένων. Μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες της κοινότητας, τα 
νεοεισερχόμενα μέλη κατακτούν σταδιακά γνωστικά εργαλεία- ιδέες, 
θεωρίες και έννοιες, ως μέρος της προσπάθειάς τους να υιοθετήσουν τις 
συμβάσεις της κοινότητας. Στις ομάδες αυτές η μάθηση δεν είναι μονής 
κατεύθυνσης. Οι ομάδες επίσης μεταβάλλονται μέσα από τις ιδέες, τους 
τρόπους σκέψης, την ανάλυση και τον αναστοχασμό που συνεισφέρουν τα 
νέα μέλη στην αλληλεπίδραση. 

κειμενική λειτουργία (text function): η συνολική λειτουργία ενός κειμένου, που 
μπορεί να είναι διαφορετική από τις επιμέρους γλωσσικές λειτουργίες (βλ. 
όρο) των προτάσεων που το αποτελούν ή τον κειμενικό του τύπο (βλ. όρο)· 
για παράδειγμα, μια διαφήμιση μπορεί να είναι δομημένη με βάση τον 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ         Σελίδα 6  
 

κειμενικό τύπο της αφήγησης, αλλά η κειμενική της λειτουργία είναι η 
πειθώ. 

κειμενικές πρακτικές (textual practices): τρόποι αλληλεπίδρασης ατόμων με 
κείμενα μέσα από τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες, πολιτισμικά και 
ιδεολογικά επενδυμένες, δραστηριότητες παραγωγής και επεξεργασίας 
κειμένων. Η συζήτηση των κειμένων σε ομάδες ή η επεξεργασία κειμένων 
των παιδιών σε ομάδες, για παράδειγμα, συνιστούν κειμενικές πρακτικές 
που το νέο Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να δημιουργήσει.  

κειμενικοί τύποι (text types): γενικά σχήματα οργάνωσης του κειμένου, όπως 
αφήγηση, περιγραφή, επεξήγηση, επιχειρηματολογία κτλ. Η διάκριση 
μεταξύ κειμενικών ειδών και κειμενικών τύπων παρουσιάζεται αναλυτικά 
στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού.  

κοινωνική-σημειωτική λειτουργία της γλώσσας (social-semiotic function of 
language): η συμβολική κωδικοποίηση και παραπομπή σε κοινωνικές 
πραγματικότητες μέσα από μορφές γλώσσας, κειμενικά είδη κτλ., η 
δόμηση και διατήρηση ή ανατροπή αυτών των πραγματικοτήτων από τη 
γλώσσα.  

μεταγλωσσική επίγνωση ή ενημερότητα (metalinguistic awareness): η 
ικανότητα του παιδιού να σκέφτεται για τη δομή της γλώσσας και 
ταυτόχρονα να την ελέγχει. Αποτελείται από τις παρακάτω διαστάσεις:  
φωνολογική επίγνωση/ενημερότητα (phonological awareness): η 
ικανότητα του παιδιού να κατανοεί ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται 
από φωνολογικές μονάδες (φωνήματα), η ικανότητά του να τις διακρίνει 
και συνειδητά να τις επεξεργάζεται μέσα στις λέξεις. 
μορφοσυντακτική επίγνωση/ενημερότητα (morphosyntactic awareness): 
η γνώση και η συνειδητή επεξεργασία της μορφολογικής δομής των 
λέξεων και της πρότασης.   
σημασιολογική επίγνωση/ενημερότητα (semantic awareness): η 
ικανότητα του παιδιού να κατανοεί ότι οι λέξεις είναι αυθαίρετες 
ενότητες με περισσότερες από μια έννοιες και δηλώνουν αντικείμενα, 
πράξεις ή αφηρημένες έννοιες καθώς και η ικανότητά του να έχει 
συνειδητά πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη (δηλαδή σε 
αποθηκευμένες σημασίες). 
πραγματολογική επίγνωση/ενημερότητα (pragmatic awareness): η 
ικανότητα του παιδιού να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο το γλωσσικό 
σύστημα, οι μονάδες επικοινωνίας (λεκτικές πράξεις, κείμενα) 
επηρεάζουν και διαμορφώνονται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά 
εντάσσονται.  
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Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν έχουν δείξει ότι οι μεταγλωσσικές 
ικανότητες σχετίζονται κατά τρόπο ουσιαστικό με την κατάκτηση της 
ανάγνωσης και της γραφής. 

μεταγνώση (metacognition): η ενημερότητα που έχει το άτομο για τις γνωστικές 
του λειτουργίες, τους τρόπους με τους οποίους επεξεργάζεται τη γνώση, 
η ικανότητά του να εκτιμά τις απαιτήσεις του γνωστικού έργου, να 
παρακολουθεί, να ρυθμίζει και να ελέγχει συνειδητά, σχεδιασμένα και 
εμπρόθετα τις διαδικασίες της σκέψης του.  

μεταγνωσιακή γνώση (metacognitive knowledge): η γνώση που έχει το άτομο 
για τις γνωστικές του λειτουργίες, για τη δυσκολία ενός γνωστικού έργου 
και τις στρατηγικές με τις οποίες αυτό θα υλοποιηθεί, η οποία είναι 
αποθηκευμένη στη μνήμη και ανακαλείται κάθε φορά που το άτομο 
ασχολείται με ένα σχετικό έργο. Συγκεκριμένα διακρίνεται σε:  

 δηλωτική γνώση (declarative knowledge): αναφέρεται στην επίγνωση 
που έχει ο/η μαθητής/-τρια για το γνωστικό έργο (περιεχόμενο, 
απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά, δυσκολία). 

 διαδικαστική γνώση (procedural knowledge): η γνώση των στρατηγικών, 
των σκόπιμων και συστηματικών δραστηριοτήτων με τις οποίες ο/η 
μαθητής/-τρια θα φτάσει στην επίτευξη των στόχων και με τις οποίες θα 
προσαρμόσει τη μαθησιακή διαδικασία στις ικανότητές του/της. Η γνώση 
του «πώς» θα εφαρμόσει όσα γνωρίζει (τη δηλωτική του γνώση).  

μεταγνωσιακές δεξιότητες (metacognitive skills): όρος συνώνυμος του όρου 
«μεταγνωστικές στρατηγικές». Ονομάζονται «δεξιότητες», διότι 
καλλιεργούνται και υπόκεινται σε άσκηση και βελτίωση.  

μόρφημα (morpheme): το ελάχιστο τμήμα μιας λέξης που φέρει νόημα ή 
επιτελεί μια γραμματική λειτουργία (π.χ. σχολ-ικ-ός: το σχολ- δηλώνει τη 
βασική έννοια, το -ικ- παράγει επίθετο, το -ο δηλώνει γένος, αριθμό και 
πτώση). Τα μορφήματα διακρίνονται σε λεξικά (δηλώνουν την έννοια, π.χ. 
σχολ-), παραγωγικά (παράγουν το μέρος του λόγου, π.χ. -ικ-: επίθετο) και 
κλιτικά ( π.χ. -ο: δηλώνουν χαρακτηριστικά κλίσης, π.χ. γένος, αριθμό, 
πτώση, πρόσωπο κτλ.) 

μορφολογία (morphology): τομέας της Γλωσσολογίας που μελετά τα 
μορφήματα ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητες 
συνδυασμού που έχουν για να συγκροτήσουν τις λέξεις (κλίση, παραγωγή 
και σύνθεση). 

παραγλωσσικά στοιχεία (paralinguistic features): μη λεκτικά χαρακτηριστικά τα 
οποία συνοδεύουν ένα εκφώνημα, όπως η προσωδία (επιτονισμός, 
ρυθμός, παύσεις κτλ.), οι κινήσεις του προσώπου και των χεριών, η θέση 
και η κατεύθυνση του σώματος. 
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πεδίο (field): κοινωνικά θεσμοθετημένη δραστηριότητα που συνδέεται με 
συγκεκριμένους κοινωνικούς ρόλους και μορφές γλώσσας (επίπεδο 
ύφους, λεκτικές πράξεις/γλωσσικές λειτουργίες, κειμενικά είδη κτλ.) 
·πεδία αποτελούν, π.χ., η επικοινωνία στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης, η 
επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, η επικοινωνία σε ένα δικαστήριο κτλ.  

πληροφοριακότητα (informativity): μια από τις ιδιότητες που συγκροτούν ένα 
σύνολο προτάσεων σε αποδεκτό κείμενο και η οποία απαιτεί να παρέχει 
το κείμενο αυτό στους αποδέκτες/στις αποδέκτριές του γνωστές αλλά και 
καινούριες πληροφορίες. 

πολυτροπικό κείμενο (multi-modal text): κείμενο που χρησιμοποιεί για τη 
μετάδοση μηνυμάτων συνδυασμό σημειωτικών τρόπων. Για παράδειγμα, 
τα περισσότερα κείμενα των σχολικών βιβλίων, του ημερήσιου τύπου ή 
της τηλεόρασης είναι πολυτροπικά, αφού συχνά συνδυάζουν γλώσσα και 
εικόνα ή στην περίπτωση της τηλεόρασης και μουσική.   

πραγματολογία (pragmatics): ο κλάδος της Γλωσσολογίας που εξετάζει πώς οι 
προτάσεις σε συγκεκριμένα συγκείμενα (βλ. όρο) παράγουν υπονοήματα 
(βλ. όρο). 

πρότυπη γλώσσα (standard language): η γλωσσική μορφή που ορίζεται ως 
επίσημη μορφή της γλώσσας και χρησιμοποιείται κυρίως στην 
εκπαίδευση και στη διοίκηση. 

σημειωτικοί πόροι (semiotic resources): τα μέσα (γλώσσα, εικόνα κτλ.) που 
διαπλέκονται για να δημιουργήσουν διάφορα πολιτισμικά προϊόντα (π.χ. 
κείμενα) που αποτελούν πηγές νοημάτων. 

στρατηγικές μάθησης (learning strategies): εμπρόθετες συμπεριφορές, σχέδια 
δράσης ή σκέψεις που αξιοποιεί ένας/μια μαθητής/-τρια και τον/την 
διευκολύνουν να κατανοήσει και να διατηρήσει τη νέα γνώση. 

συνεκτικότητα (coherence): η νοηματική αλληλουχία, η οποία καθιστά ένα 
σύνολο προτάσεων κείμενο. 

σύνταξη (syntax): ο κλάδος της Γλωσσολογίας που μελετά τους κανόνες που 
διέπουν το σχηματισμό προτάσεων σε μια γλώσσα. 

συνυποδήλωση (connotation): η επιπρόσθετη βιωματική ή κοινωνική σημασία 
μιας λέξης, πέρα από το βασικό αναφορικό νόημά της.  

συνοχή (cohesion): χαρακτηριστικό του κειμένου που αναφέρεται στα γλωσσικά 
μέσα με τα οποία συνδέονται μεταξύ τους οι προτάσεις ενός κειμένου, 
ώστε να αποτελέσουν μεγαλύτερες ενότητες λόγου. Για παράδειγμα, οι 
σύνδεσμοι, οι αντωνυμίες, τα συνώνυμα κτλ. αποτελούν δείκτες 
συνοχής. Η ποσότητα και το είδος των δεικτών συνοχής καθορίζεται από 
το κειμενικό είδος.  

συγκείμενο (context): το γλωσσικό περιβάλλον μιας πρότασης ή/και το 
εξωγλωσσικό περιβάλλον μιας πρότασης ή ενός κειμένου (βλ. και τους 
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όρους πεδίο και τόνος). Εναλλακτικά χρησιμοποιείται ο όρος 
περικείμενο.  

συγχρονική περιγραφική γραμματική (synchronic descriptive grammar): η 
δομική περιγραφή μιας γλώσσας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδό 
της. Η περιγραφική προσέγγιση καταγράφει όλα τα στοιχεία της 
γλώσσας που εμφανίζονται συστηματικά, χωρίς να προβαίνει σε 
κανονιστικές/ρυθμιστικές (prescriptive) κρίσεις περί «σωστού» και 
«λάθους». Για παράδειγμα, μια περιγραφική γραμματική περιλαμβάνει 
νεωτερισμούς όπως θα παράξω (αντί του θα παραγάγω) εφόσον 
χρησιμοποιούνται συστηματικά από συγκεκριμένες ομάδες της 
γλωσσικής κοινότητας. 

τόνος (tenor): οι διαπροσωπικές/κοινωνικές σχέσεις πομπού και αποδέκτη/-
τριας μέσα σε ένα πεδίο (βλ. όρο). Αυτές μπορεί να είναι σχέσεις 
ισότητας/ανισότητας, απόστασης/οικειότητας/αλληλεγγύης κτλ. 

τροπικότητα (modality): η έκφραση της στάσης του πομπού απέναντι στο 
περιεχόμενο μιας πρότασης (βεβαιότητα, αβεβαιότητα, επιθυμία, ευχή 
κτλ.). Δηλώνεται με τις εγκλίσεις του ρήματος (π.χ. πίνω νερό: οριστική, 
βεβαιότητα· να πιω νερό: υποτακτική, ενδεχόμενο, επιθυμία), με τη 
σύνταξη (π.χ. ερώτηση: άγνοια, αβεβαιότητα) και με επιρρήματα (π.χ. 
βέβαια, ίσως, άραγε, μακάρι κτλ.)  

τρόπος (mode): επιλογές που αφορούν το πώς διαμορφώνεται η επικοινωνία 
μέσω κειμένων σε συγκεκριμένες κοινότητες ή πεδία (σχολείο, 
δικαστήριο κτλ.): ποιος δίαυλος επικοινωνίας επιλέγεται, ποιο ή ποια 
κειμενικά είδη χρησιμοποιούνται, ποια γλωσσική ποικιλία, επίπεδο 
ύφους κτλ.  

υβριδικά κείμενα (hybrid texts): κείμενα τα οποία εμπεριέχουν στοιχεία από 
διαφορετικές υφολογικές ποικιλίες (λ.χ. προφορικού και γραπτού λόγου) 
ή από διαφορετικούς κειμενικούς τύπους.  

υφολογική επιλογή (stylistic choice): γλωσσικά στοιχεία που προσδιορίζουν το 
ύφος ενός κειμένου. 

υπονόημα (implicature): η υπονοούμενη σημασία ενός εκφωνήματος που 
συμπεραίνεται από τον/την αποδέκτη/-τρια με βάση πραγματολογικές 
αρχές. 

φθόγγοι (speech sounds): το σύνολο των ήχων μιας γλώσσας.  
φώνημα (phoneme): ο φθόγγος που έχει διακριτική λειτουργία, που διακρίνει 

δηλαδή τις λέξεις μεταξύ τους (π.χ. στα ζεύγη λέξεων τόνος-πόνος ή 
κούπα-κούππα οι φθόγγοι τ, π και ππ είναι και φωνήματα, γιατί 
διαφοροποιούν όμοιες κατά τα άλλα λέξεις ως προς το νόημά τους).  

φωνολογία (phonology): ο κλάδος της Γλωσσολογίας που περιγράφει και 
αναλύει τα φωνήματα μιας γλώσσας και τις μεταξύ τους σχέσεις.  
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