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Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµα-

τικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, 

όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς 

βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους 

κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξε-

τάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελ-

ληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι 

αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα 

παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιο-

λογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται 

η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώ-

νουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια 

σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο 

σηµερινό σχολείο;  

 

Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν 

τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθη-

µερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συ-

νάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προ-

σωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες. 

Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκι-

νήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί 

συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειρα-

θούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εερργγααλλεείίαα που θα επι-

τρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν 

τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους 

πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχο-

λική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρό-

βλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο 

λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα. 

Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέ-

τρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να 

αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εερργγααλλεείίαα  ααννάάγγννωωσσηηςς  της 

σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που 

έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης 

απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παι-

διά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης 

(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε 

άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώ-

τηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την 
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κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτι-

κούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακο-

λουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα 

σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα δια-

τυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆η-

λαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική ππρράάξξηη, περνούν 

µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη 

θθεεωωρρίίαα, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κκλλεειιδδιιάά 

για τη δική σας διδακτική πρακτική.  

 

Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί 

καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την 

πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας 

και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κεί-

µενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από 

τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα 

φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπο-

ρείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα 

τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που 

κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε 

δικές σας λύσεις.  

 

Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της 

καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι 

χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών 
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο 

βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχο-

λεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και 

τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε 

σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κα-

νείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέπο-

ντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε 

ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την 

κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της 

γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του 

πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά 

βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα. 

 

Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα 

ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον 

καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστη-

µονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε 

στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτι-

κής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα 

όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε 

ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκ-

παιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που 
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους. 

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν 

στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην 

έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν αν-

θεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους 

ευχαριστώ όλους και όλες θερµά. 

 

Aλεξάνδρα Aνδρούσου 
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 

Νοέµβριος 2002 
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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 

θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 

Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 

Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 

Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη 

∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 

Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 

Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 

Μάγος Κ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 

Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 

Σφυρόερα Μ. 

• Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 

Σφυρόερα Μ. 

• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 

Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 

Τσιρίδης Π. 

 
 

 8



ΕΜ     Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 

Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και Σχολείο 

∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 

Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 

Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 

Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 

Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 

Φραγκουδάκη Α. 
 

 

θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
 

• Ταυτότητα και εκπαίδευση 

∆ραγώνα Θ. 

• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 

Μπαλτσιώτης Λ. 

• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 

Χοντολίδου Ε. 
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Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 

www.kleidiakaiantikleidia.net
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Η επανατροφοδότηση των µαθητών  

στα γραπτά τους κείµενα 
 

 
Σκηνή 1η 
 
Κλήθηκα κάποτε να χειριστώ, µε την ιδιότητά µου της 

παιδαγωγού, ένα πολύ λεπτό ζήτηµα, αυτό της άχαρης 

«διαχείρισης» της κρίσης και αξιολόγησης του δασκάλου 

σε γραπτό µαθητή. Από την άλλη, είχαµε την απογοή-

τευση ή την απορία του παιδιού που καταθέτει ένα γρα-

πτό κείµενο µε κέφι και µεράκι και εισπράττει µία αρνη-

τική κρίση, φράση-καταπέλτη («Γράφεις πράγµατα τα 

οποία ήταν αδύνατο να γίνουνε»), χωρίς να καταλαβαί-

νει γιατί, χωρίς να µπορεί να αποκωδικοποιήσει το 

νόηµα της παρατήρησης του δασκάλου του και χωρίς 

(όπως θα συζητήσουµε παρακάτω) να έχει τη δυνατό-

τητα να επεξεργαστεί περαιτέρω το κείµενό του, προκει-

µένου να το κάνει καλύτερο.  
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Παραθέτω την έκθεση του µαθητή και τα σχόλια του 

δασκάλου του: 
 

 

 
Θέµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
µικρή 

ζωγραφιά 

σπηλιάς µε 

δύο άτοµα 

και φωτιά 

 

  

(υπογραφή 

του µαθητή) 

 

 

5/12/96 

«Μια προϊστορική µέρα» 

Μια µέρα άντρας απ’ την οικογένεια ξύπνησε 

από την πρωινή περίπολο: τουµ, ταπ τουµ, 

τουµ, τουµπ τουµπ. 

− Χαλαής κουραφέξαλα: δηλαδή ωχ1 η περιπολο. 

− Τρλέει ρότσ2: δηλαδή αµάν ρε αντρα3 σιγάπια. 

− Αγιου άγκα αγκε: µορίσια4 γλώσσα. 

− Σοραλέει: δηλαδή οχ µιλαν και τα µωρά. 

Μετά ο άντρας πήγε να5 κυνήγι. Σλουρπ χουλα 

µακούλα µπουλα: δηλαδή τι ωραίο ελάφι!  

Ύστερα το σκοτώνει και το πάει στη σπηλιά.  

Σλαρπ σλούρπ το καταβρόχθισαν. Ντριιιν. 

− Χούλα τρέλφε; = ποιος είναι; 

− Τσπρκερε = ο ταχυδρόµος 

− Τρέµπε λούτρι = περάστε µέσα 

− Ρελοµπούσκα = όχι ευχαριστώ 

− Ολερε = γεια 

− Τροµπασκέρο τρίµπολο = για να δούµε το 

γράµµα. 

Μετά λοιπόν διάβασαν το γράµµα. Ο άντρας 

λυποθήµησε. Το γράµµα ήταν δωρεάν εισιτίριο6 

για την αµερική7. 

ΤΕΛΟΣ 

(το όνοµα του µαθητή) 
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Σχόλιο δασκάλου: Γράφεις πράγµατα τα οποία ήταν αδύνατο να 

γίνουνε. 

∆ιορθώσεις δασκάλου 
 

1. οχ 

2. ρώτσ 

3. άντρα 

4. µωρίσια 

5. για 

6. εισιτήριο 

7. Αµερική 

Στο δεύτερο τεύχος του βιβλίου διδασκαλίας της γλώσ-

σας Η γλώσσα µου της ∆’ ∆ηµοτικού, υπάρχει στην 

ενότητα «Μέσα στη σπηλιά»1 ένα ανυπόγραφο κείµενο, 

προφανώς φτιαγµένο από τους συντάκτες του τόµου. 

Εάν ήθελε να εντάξει κανείς το κείµενο αυτό σε κάποιο 

κειµενικό είδος, φαντάζοµαι πως µε ευκολία θα το ενέ-

τασσε σε εκείνη την κατηγορία των ψευδο-λογοτεχνι-

κών και ψευδο-επιστηµονικών ή πληροφορικών κειµέ-

νων τα οποία, για κάποιο λόγο, το σχολείο θεωρεί πως 

συνιστούν ένα καλό υπόδειγµα (και όχι παράδειγµα2) 

κειµένου για σχολική χρήση. Τα κείµενα αυτά δεν είναι 

                                                 
1 «Οι ανταύγειες από τη φωτιά...», ΥΠΕΠΘ/ΠΙ 19874, σ. 49 
 
2 Η υποδειγµατική χρήση διαφέρει από την παραδειγµατική στο 
εξής: για την παραδειγµατική χρήση δίνουµε στους µαθητές 
πολλά εναλλακτικά κείµενα που ανήκουν σε διαφορετικά κειµε-
νικά είδη. Όταν δίνουµε ένα µόνο κείµενο και µε βάση αυτό 
ζητούµε ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου από τους µαθητές 
µας, η χρήση του κειµένου είναι υποδειγµατική. 
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λογοτεχνικά κείµενα (συνήθως όµως ―και το συγκεκρι-

µένο δεν αποτελεί εξαίρεση― έχουν κάποιες λογοτεχνι-

κές αξιώσεις, καθώς η µυθοπλασία είναι παρούσα και τα 

«καλολογικά» στοιχεία έντονα) αλλά ούτε και επιστηµο-

νικά και, υπ’ αυτή την έννοια, δεν προάγουν και δεν 

υπηρετούν κανένα κειµενικό είδος µε συνέπεια. Ας υπο-

θέσουµε ότι δίνουν κάποιες πληροφορίες στα παιδιά για 

το θέµα που πραγµατεύονται.

Αφού κάνουν οι µαθητές τις γραµµατικές ασκήσεις του 

κεφαλαίου… φτάνουµε στην τέταρτη εργασία, που µας 

ενδιαφέρει: 

«4. Με τη φαντασία µου περιγράφω µια µέρα από τη 

ζωή µιας πρωτόγονης οικογένειας».  

Οι αντίστοιχες οδηγίες στο βιβλίο του δασκάλου είναι: 

«Στην άσκηση 4 τα παιδιά περιγράφουν ελεύθερα (sic!) 

µια µέρα από τη ζωή µιας πρωτόγονης οικογένειας...».  

 

Σκηνή 2η 

 

Η µικρή Εµινέ είναι µαθήτρια της Β’ Γυµνασίου σε Γυ-

µνάσιο της ορεινής περιοχής της Ξάνθης. ∆εν είναι καλή 

µαθήτρια, δε συµµετέχει στο µάθηµα της γλώσσας σχε-

δόν καθόλου και τα γραπτά της είναι πολύ αδύναµα. 

Παρόλο που είναι ευγενικό και πρόθυµο παιδί, δε δείχνει 

µεγάλη προθυµία να κάνει τις γραπτές της ασκήσεις, και 
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τα µικρά της κείµενα (γεµάτα λάθη και ασυνταξίες) είναι 

«ανόρεχτα» και «διεκπεραιωτικά». Η φιλόλογος της τά-

ξης έχει αποθαρρυνθεί πάρα πολύ, καθώς έχει εξαντλή-

σει όλα τα αποθέµατα ευγένειας, ορθής παιδαγωγικής 

συµπεριφοράς (ενθάρρυνσης, επιβράβευσης για τα µι-

κρά βήµατα της Εµινέ...). Ώσπου, στο πλαίσιο του διευ-

ρυµένου ωραρίου3, η ίδια φιλόλογος ζητά από τα παιδιά 

να φτιάξουν το οικογενειακό τους δέντρο, να καταγρά-

ψουν τα ονόµατα και τα επίθετα των µελών της οικογέ-

νειάς τους και να γράψουν δίπλα τον τόπο διαµονής 

τους. Με έκπληξη η φιλόλογος διαπιστώνει πως πολλά 

µέλη της οικογένειας της Εµινέ (µεταξύ άλλων ο πατέ-

ρας και ο µεγαλύτερος αδελφός της) είναι οικονοµικοί 

µετανάστες στη Γερµανία, σχεδόν από τότε που η Εµινέ 

θυµάται τον εαυτό της. Ζητά τότε από κάθε παιδί χωρι-

                                                 
3 Το διευρυµένο ωράριο είναι ένα «πρόγραµµα επιµήκυνσης 
του σχολικού χρόνου» στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εκπαί-
δευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004». Χρησιµοποιεί καινο-
τόµα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν παραχθεί για τη συγκεκρι-
µένη οµάδα µειονοτικών µαθητών. Τα υλικά αυτά αφενός σέ-
βονται την ταυτότητα των µαθητών και αφετέρου προσπαθούν 
να κινητοποιήσουν τους µειονοτικούς µαθητές να συµµετά-
σχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατακτώντας έτσι 
και την ελληνική γλώσσα αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις για 
να αποφοιτήσουν κανονικά από το Γυµνάσιο και να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους στο Λύκειο και την τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
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στά να γράψει γράµµα σε κάποιο µέλος της οικογένειάς 

του που είναι µακριά. Η Εµινέ στρώνεται µε τα µούτρα 

στη δουλειά µε µεγάλη όρεξη και στο τέλος του προκα-

θορισµένου χρόνου έχει γράψει δύο γράµµατα, ένα 

προς τον πατέρα και ένα προς τον αδελφό της. Προς 

µεγάλη έκπληξη της φιλολόγου το γράµµα της Εµινέ 

προς τον αδελφό της είναι γραµµένο στα γερµανικά, 

που διδάσκεται η Εµινέ στο σχολείο4. Τα δύο κείµενα 

είναι κάπως µεγαλύτερα από τα γραπτά κείµενα που πα-

ραδίδει η Εµινέ στο καθηµερινό µάθηµα. Το ελληνικό 

κείµενο είναι κατά πολύ καλύτερο από αυτά που παρα-

δίδει συνήθως. Έχει βεβαίως πολλά λάθη και αδυναµίες, 

αλλά είναι ένα επικοινωνιακό κείµενο, µε πληροφορίες 

για τη ζωή της Εµινέ, µε τα συναισθήµατά της προς τον 

πατέρα της και τις µικρές κοριτσίστικες διεκδικήσεις της: 

«Φέρε µου αυτό, φέρε µου το άλλο...».  

Για το γράµµα στα γερµανικά η φιλόλογος δεν µπορεί να 

εκφέρει γνώµη, καθώς δε γνωρίζει η ίδια γερµανικά, και 

απευθύνεται στην καθηγήτρια των γερµανικών, η οποία, 

                                                 
4 Η Εµινέ είναι ποµακικής καταγωγής, µιλά και διδάχθηκε τουρ-
κικά και ελληνικά στο µειονοτικό ∆ηµοτικό, γνωρίζει λίγα αρα-
βικά για να διαβάζει το Κοράνι, και τώρα στο Γυµνάσιο διδάσκε-
ται επιπλέον αγγλικά και γερµανικά. Αν επιπλέον προσθέσουµε 
και τα αρχαία ελληνικά, µιλάµε τελικά για την εκµάθηση επτά 
γλωσσών. 
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σηµειωτέον, είναι Γερµανίδα. Μα ναι, η Εµινέ έχει τον 

καλύτερο βαθµό στην τάξη στα γερµανικά, διαβάζει και 

γράφει πολύ καλά. Εξάλλου, ο αδελφός της της στέλνει 

γερµανικά τραγούδια και βιβλία και τα διαβάζει µε πολύ 

µεράκι και κέφι. Μάλιστα, αλληλογραφεί µε τον αδελφό 

της στα γερµανικά για να µην καταλαβαίνει η µητέρα και 

τα αδέλφια της τι λένε και ζήτησε κάποιες φορές τη βο-

ήθεια της φιλολόγου των γερµανικών στα γράµµατα που 

έγραφε: «Πώς λέµε αυτό στα γερµανικά, κυρία, πώς 

κλείνω το γράµµα...». Εξάλλου, τα γερµανικά διδάσκο-

νται µε την επικοινωνιακή µέθοδο και το γράµµα ως κει-

µενικό είδος επανέρχεται πολλές φορές στο προσκήνιο.  

Η φιλόλογος των ελληνικών µένει κατάπληκτη και απο-

σβολωµένη. Αισθάνεται ενοχές που η µαθήτριά της απο-

δίδει καλύτερα στα γερµανικά από ό,τι στα ελληνικά και 

κάνει το λάθος που κάνουν όλοι οι ευσυνείδητοι δάσκα-

λοι, να ενοχοποιούν τη µέθοδό τους, τις ανεπάρκειές 

τους και να ρίχνουν το σφάλµα αποκλειστικά στον εαυτό 

τους.  
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ΤΤιι  σσυυννέέββηη  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς;;  
 

Περίπτωση πρώτη 

 

Αφήνω κατά µέρος το ότι το συγκεκριµένο κείµενο που 

ζητά η άσκηση δεν αφορά στην καθηµερινότητα των 

παιδιών και δεν µπορεί ο µαθητής να έχει βιωµατική 

σχέση µε το θέµα. Αυτό δεν είναι πάντοτε κακό, αλλά 

στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται πως είναι. ∆εν 

υπάρχει καµία οδηγία σχετικά µε το τι συνιστά ορθό ή 

επιτυχηµένο κείµενο. Περιγράφω σε ποιον, για ποιο 

λόγο, µε ποιον τρόπο και, γιατί όχι, ποιος είµαι εγώ που 

περιγράφω; Γιατί περιγράφω µια µέρα από τη ζωή µιας 

προϊστορικής οικογένειας; Για κάποιον που θέλει να µά-

θει; Για το δάσκαλό µου που ήδη γνωρίζει και που θέλει 

να διαπιστώσει εάν κατάλαβα και έµαθα απέξω αυτά που 

λέει το κείµενο του βιβλίου; ∆εν είναι αυτονόητο ότι 

πάντοτε πρέπει το σχολείο να µας ζητά να γράφουµε ως 

µαθητές µε παραλήπτη το δάσκαλο. Μπορούµε να γρά-

φουµε ―προκειµένου να ασκηθούµε― ως δηµοσιογρά-

φοι, ως επιστήµονες, ως εκκολαπτόµενοι θεατρικοί συγ-

γραφείς, ως προϊστορικοί άνθρωποι, ως άνθρωποι που 

έρχονται από το µέλλον…  
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Οι οδηγίες της εκφώνησης δεν είναι επαρκείς, ούτε όσον 

αφορά στο κειµενικό είδος ούτε όσον αφορά στη χρήση 

της φαντασίας. Εάν η άσκηση ζητά την απλή αναπαρα-

γωγή των πληροφοριών τις οποίες προσφέρει το κείµενο 

του βιβλίου, η διατύπωση της εργασίας είναι λανθα-

σµένη. Εάν πάλι ζητά όντως τη χρήση της φαντασίας, 

είναι άραγε έτοιµο το ελληνικό σχολείο και έτοιµοι οι 

εκπαιδευτικοί µας (µε την εκπαίδευση που λαµβάνουν) 

να δεχθούν εργασίες των µαθητών που όντως χρησιµο-

ποιούν τη φαντασία τους; 

 

Ο µαθητής του παραδείγµατός µας ανταποκρίθηκε στο 

έργο που του ζητήθηκε µε τον εξής τρόπο: έγραψε για 

µια προϊστορική µέρα, ζωγράφισε κιόλας τη σπηλιά της 

οικογένειας και έφτιαξε, κατά το πρότυπο του βιβλίου 

του, µια ιστορία που φαντάστηκε ότι έγινε σε µια οικο-

γένεια µια προϊστορική µέρα, σπάζοντας όµως τη σοβα-

ρότητα του κειµένου του µε τον απροσδόκητο τρόπο 

που εδώ και αιώνες χρησιµοποιούν οι συγγραφείς των 

χιουµοριστικών κειµένων: υπερβάλλει, παρεµβάλλει στο 

κείµενό του στοιχεία που γνωρίζει ότι είναι αδύνατο να 

έχουν γίνει, προκειµένου να προκαλέσει το γέλιο στον 

άγνωστο παραλήπτη της έκθεσής του5, µε τον οποίο δεν 

                                                 
5 Έχουν άραγε οι µαθητές αυτής της ηλικίας σαφή αίσθηση του 
παραλήπτη των κειµένων τους; Γράφουν συνειδητά για το δά-
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έχουν προφανώς την ίδια αίσθηση χιούµορ. Ο µαθητής 

υπέγραψε το κείµενό του προφανώς διότι το αισθάνθηκε 

ως προσωπική δηµιουργία!  

 

Γίνεται και κάτι άλλο ενδιαφέρον στην έκθεση του µα-

θητή: φτιάχνεται µια φανταστική γλώσσα (ως η υποτι-

θέµενη γλώσσα των προϊστορικών ανθρώπων) και µάλι-

στα µεταφράζεται από τον ίδιο το µαθητή. Είναι πολύ 

πιθανό το εύρηµα να µην είναι αυθεντικό, αλλά να προ-

έρχεται από µια σειρά της τηλεόρασης6 πολύ δηµοφιλή 

µεταξύ των µαθητών αυτής της ηλικίας. παρά ταύτα η 

προσπάθεια αυτή δε χάνει καθόλου την αξία της. Ασχέ-

τως της αυθεντικότητας, όµως, το κείµενο του µαθητή 

είναι ένα προσωπικό επίτευγµα µε χιούµορ, δοµή και 

νόηµα. Ο µαθητής, δηλαδή, παρά την ασάφεια του κα-

θήκοντος, ανταποκρίθηκε µε πρωτότυπο τρόπο, χωρίς 

να µιµηθεί το κείµενο του βιβλίου του.  

 

Το κείµενο, ωστόσο, παρουσιάζει αρκετά λάθη και αδυ-

ναµίες. Θα µπορούσε, λ.χ., να είναι ορθότερη και πλου-

σιότερη η στίξη, θα µπορούσε να είναι πλουσιότερη και 

                                                                                       
σκαλο ή τη δασκάλα τους ή γράφουν για κάποιον άγνωστο και 
ανύπαρκτο παραλήπτη; 
 
6 Πιθανότατα η σειρά Flintstones. 
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συνθετότερη η δράση, λείπουν αρκετοί τόνοι, κάποιες 

φράσεις είναι πολύ κοφτές, σχεδόν λανθασµένες, υπάρ-

χουν ορθογραφικά λάθη, το τέλος είναι αρκετά βεβια-

σµένο. Ως προς αυτό το κειµενικό είδος που επιχειρεί να 

γράψει ο µαθητής (όχι ο δάσκαλος ή η ασαφής εκφώ-

νηση της άσκησης), δηλαδή µια αστεία ιστορία για την 

προϊστορική εποχή, το κείµενό του έχει σαφώς περιθώ-

ρια βελτίωσης και διόρθωσης, ακόµη και πλουσιότερης 

και τολµηρότερης εικονογράφησης.  

 

Από παιδαγωγική άποψη, ποια αξία και χρησιµότητα 

µπορεί να έχει η παρατήρηση του δασκάλου: «Γράφεις 

πράγµατα τα οποία ήταν αδύνατο να γίνουνε»; Μήπως 

το παιδί δε γνωρίζει ότι γράφει πράγµατα τα οποία ήταν 

αδύνατο να γίνουν; Είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς 

πως µαθητής της ∆’ ∆ηµοτικού δε γνωρίζει, στην πραγ-

µατικότητα, ότι στην προϊστορική εποχή δεν υπήρχαν 

ταχυδρόµοι και δεν είχε ανακαλυφθεί η Αµερική; Ούτως 

ή άλλως, εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριµένη προδια-

γραφή για το κειµενικό είδος που απαιτείται και η εργα-

σία είναι ελεύθερη, δε νοµιµοποιείται η παρατήρηση του 

δασκάλου. Τι νόηµα λοιπόν έχει στην εκφώνηση η φρά-

ση: «Με τη φαντασία µου»; ∆ε σηµαίνει να χρησιµο-

ποιήσω τη φαντασία µου προκειµένου να γράψω κάτι 

δηµιουργικά, κάτι που εγώ έχω φανταστεί; Αυτό που 
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σαφώς λανθάνει σε αυτού του είδους τη λανθασµένη, 

από παιδαγωγική άποψη, αλληλεπίδραση δασκάλου-µα-

θητή7 είναι ένα αίσθηµα περί δικαίου στρεβλό και ανά-

πηρο. Το παιχνίδι δεν παίζεται µε «ανοικτά χαρτιά»: ο 

µαθητής βάζει τα δυνατά του ή έστω µετρίως προσπαθεί 

να παραγάγει αυθεντικό λόγο και αξιολογείται στη βάση 

της αληθοφάνειας των γραφοµένων του. Οφείλει να 

συµµορφωθεί µε κανόνες που δεν του είναι ούτε και του 

καθίστανται γνωστοί. Η διαδικασία γραφής µε τον τρόπο 

αυτό ούτε δίνει κίνητρα για µάθηση ούτε βελτιώνει τα 

κείµενα των µαθητών.  

 

Πώς αξιολογείται το κείµενο που παρήγαγε ο µαθητής 

και µε ποια αδιαφανή κριτήρια; Τι του ζητήθηκε και δεν 

το έπραξε; «Με τη φαντασία µου περιγράφω µια µέρα 

από τη ζωή µιας πρωτόγονης οικογένειας» δεν ήταν η 

εκφώνηση της άσκησης; Μήπως ήταν ξεκάθαρο ότι δεν 

µπορεί το κείµενο των µαθητών να κινηθεί εντός του 

χιουµοριστικού κειµενικού είδους; Μήπως απαγορεύεται 

από κάποιον άγραφο κανόνα στα κείµενα που παράγο-

νται εντός του σχολείου να παραβιάζουµε τους κανόνες 

της σοβαροφάνειας και να παράγουµε κείµενα πρωτό-

                                                 
7 ∆εν αποδίδουµε στον εκπαιδευτικό την «ευθύνη» για την επι-
κοινωνία αυτή, αλλά στο δοµικό πλαίσιο εντός του οποίου συµ-
βαίνουν όσα συµβαίνουν.  
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τυπα και αντισυµβατικά; Ή µήπως, εµµέσως και άρρητα 

―πλην σαφώς―, υπάρχουν κάποια επιτρεπόµενα και 

κάποια απαγορευµένα κείµενα µε τα οποία το κείµενο 

του µαθητή «συνοµιλεί» και τα φέρνει στη σχολική αί-

θουσα; Στην περίπτωση του γραπτού που παρουσιάσαµε 

υπάρχει παραποµπή σε ένα τηλεοπτικό σίριαλ και τα κό-

µικς που ο µαθητής µιµείται µε την παράλληλη εικονο-

γράφηση του κειµένου του.  

 

Περίπτωση δεύτερη 

 

Η Εµινέ αισθάνεται ήδη αρκετά πολύπλοκα µε τους 

γλωσσικούς και πολιτισµικούς κώδικες στους οποίους 

εκτίθεται από παιδί. Η ούτως ή άλλως πολυσυλλεκτική 

και σύνθετη ταυτότητά της εκφράζεται µέσα από πολ-

λούς κώδικες. Ποµακικά στον προφορικό λόγο, τουρκικά 

και ελληνικά προφορικά και γραπτά. Μόλις φεύγει ο πα-

τέρας της στη Γερµανία αισθάνεται την ανάγκη να επι-

κοινωνήσει µε τον αγαπηµένο της αδελφό στα γερµα-

νικά, να ταυτιστεί µε τη γερµανική γλώσσα και τη νεα-

νική γερµανική κουλτούρα. Η συναισθηµατική αξία και 

το βάρος της µυστικής της επικοινωνίας µε τον αδελφό 

της επισκιάζει τη δυσκολία της γερµανικής γλώσσας. 

Εξάλλου, ο αδελφός της της έχει στείλει και κάτι ωραία 

εφηβικά µυθιστορήµατα σε απλά γερµανικά, µε θέµατα 
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εφηβικά που πολύ ενδιαφέρουν την Εµινέ. Στα βιβλία 

αυτά πολλές φορές πρωταγωνιστούν κορίτσια που είναι 

τολµηρά, ριψοκίνδυνα, εφευρετικά και έξυπνα, που κα-

ταφέρνουν να είναι καλές µαθήτριες ― αυτό που δεν 

έχει καταφέρει η Εµινέ. Από την άλλη, ο αδελφός της, 

χρόνια στη Γερµανία, της διορθώνει µε πολύ γλυκό 

τρόπο τα γερµανικά της. Έχουν ένα σχέδιο: να πάει και 

η Εµινέ στη Γερµανία και να σπουδάσει εκεί... Ο κώδικας 

µε τον αδελφό, διανθισµένος µε στοιχεία της νεανικής 

γερµανικής κουλτούρας (δίσκοι, αφίσες, η µαγεία των 

ξένων και κατ’ αρχήν ακατάληπτων λέξεων...), καθίστα-

ται αίφνης ο σηµαντικότερος για τη µικρή Εµινέ, που αι-

σθάνεται µοναξιά στο χωριό της χωρίς τον αγαπηµένο 

της αδελφό και µια δυσκολία µε τα ελληνικά της από το 

∆ηµοτικό. Οι γονείς της δε µιλούν καλά τα ελληνικά 

(βεβαίως δεν τα γράφουν καθόλου) και είχαν από το 

∆ηµοτικό δυσκολία να τη βοηθούν στο σπίτι µε τις σχο-

λικές της εργασίες. Η Εµινέ φρόντιζε τα µικρά της αδέλ-

φια όσο η µητέρα της ήταν στα χωράφια, µε αποτέλεσµα 

να πηγαίνει στο σχολείο «αδιάβαστη και άγραφτη». Και 

ο δάσκαλος δεν την πολυσυµπαθούσε (ή έτσι νόµιζε η 

ίδια). Τώρα στο Γυµνάσιο η φιλόλογος είναι πολύ γλυκιά 

και συµπαθητική, αλλά η Εµινέ αισθάνεται ότι στο µά-

θηµα των ελληνικών «έχει χάσει το τρένο». ∆ε µιλάει µε 

κανέναν ελληνικά έξω από το σχολείο και στο σχολείο 
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µιλά µόνο µε τους καθηγητές της, καθώς ο κυρίαρχος 

κώδικας επικοινωνίας στην καθηµερινή της ζωή είναι τα 

τουρκικά. Στο σπίτι βλέπει συνήθως τουρκική τηλεό-

ραση και, µόνο όταν η µητέρα της κοιµάται, καµία ταινία 

µεταγλωττισµένη, που την καταλαβαίνει πολύ δύσκολα. 

Τα κείµενα στα βιβλία των ελληνικών τής φαίνονται δύ-

σκολα και ξένα. Μιλούν για πράγµατα που δεν την αφο-

ρούν, η γλώσσα είναι δύσκολη και οι γραπτές εργασίες 

ακόµη δυσκολότερες. ∆εν την κινητοποιούν, δεν έχει 

κανέναν να τη βοηθήσει και, κυρίως, δεν ξέρει πώς και 

για ποιο λόγο να τις γράψει. Με τα γερµανικά τους (τα 

δικά της και του αδελφού της) είναι διαφορετικά. Στα 

γερµανικά δεν αισθάνεται ξένη, η ούτως ή άλλως ξένη 

καθηγήτρια των γερµανικών την πρόσεξε εξαρχής, δεν 

της ζήτησε κανείς να γνωρίζει τίποτε για τη γλώσσα, 

ούτε να τη βοηθά κανείς στο σπίτι ή όπου αλλού (φρο-

ντιστήρια...). Όταν η καθηγήτρια έµαθε πως έχει οικο-

γένεια στη Γερµανία, της έφερε υλικό για την πόλη όπου 

ζουν οι δικοί της, της διορθώνει τα γράµµατα που γρά-

φει και της έδωσε ένα βιβλίο µε γράµµατα διάφορων 

τύπων, δηλαδή της έδωσε παραδειγµατικά κείµενα να τη 

βοηθούν στην αλληλογραφία της.  
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ΛΛόόγγοοςς  ππεερρίί  κκεειιµµεεννιικκώώνν  εειιδδώώνν    
 

Είναι καιρός να αναρωτηθούµε τι είδους κείµενα παρά-

γουν οι µαθητές στις γραπτές τους εργασίες και ποια 

είναι η σχέση των κειµένων αυτών ως κειµενικού είδους 

µε το σχολικό πρόγραµµα (school curriculum) αλλά και 

µε τα άρρητα στοιχεία που διέπουν πολλές φορές τη 

σχολική ζωή. Ακόµη και τα τελευταία χρόνια που η κα-

τάσταση στη διδασκαλία της γλώσσας έχει βελτιωθεί 

σηµαντικά µε τα νέα σχολικά βιβλία, δεν µπορούµε παρά 

να διαπιστώσουµε ότι δε ζητείται συχνά από τους µαθη-

τές να παράγουν κείµενα σε µία ποικιλία κειµενικών ει-

δών. Συνήθως το ζητούµενο είναι να µιµηθούν οι µαθη-

τές το ύφος και το λόγο του βιβλίου, χωρίς µάλιστα 

αυτό να διατυπώνεται ρητά (κρυφό πρόγραµµα).  

 

 

ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς    

σσττηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττοουυ  γγρρααππττοούύ  λλόόγγοουυ  
 

Η διδασκαλία του γραπτού λόγου, ένα από τα σηµαντι-

κότερα ίσως στοιχεία του γλωσσικού µαθήµατος, είναι 

υποτιµηµένη και παραµεληµένη από το ελληνικό εκπαι-

δευτικό σύστηµα. Οι έλληνες µαθητές δε διδάσκονται 
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συστηµατικά το γραπτό λόγο, δηλαδή δε µαθαίνουν να 

προσαρµόζουν το λόγο τους ανάλογα µε τον επικοινω-

νιακό σκοπό που εξυπηρετεί το κάθε κείµενο που γρά-

φουν, ούτε ασκούνται στην παραγωγή λόγου για διαφο-

ρετικά ακροατήρια/παραλήπτες. Καθώς ο παραλήπτης, µά-

λιστα, κατά κανόνα είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης, αυτό 

προξενεί µια αλυσίδα παρανοήσεων και παρεξηγήσεων.  

 

Τα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία κατανοούν τη συµβατι-

κότητα του σχολικού λόγου και προσαρµόζονται σε αυ-

τήν µε τις επακόλουθες συνέπειες, βεβαίως, της συρρί-

κνωσης της δηµιουργικότητας και της πρωτοτυπίας 

τους. Στη συµµόρφωση αυτή σηµαντικό ρόλο παίζει το 

σπίτι, γιατί το σχολικό πρόγραµµα προσλαµβάνεται σε 

δύο τόπους: στο σχολείο και στο σπίτι. Τα σχολικά προ-

γράµµατα είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διεκπεραιώνονται κατά το ήµισυ στο σχολείο και κατά το 

υπόλοιπο ήµισυ στο σπίτι. Ο ρυθµός πρόσληψης της 

ύλης από τους µαθητές (βηµατισµός κατά τον κοινωνιο-

λόγο της Εκπαίδευσης Basil Βernstein) είναι µε τέτοιο 

τρόπο καθορισµένος, ώστε η δουλειά του σχολείου να 

στηρίζεται κατά πολύ από το χρόνο που καταναλώνουν 

τα παιδιά στο σπίτι για τη διεκπεραίωση των εργασιών 

τους. Οι γονείς ή οι κηδεµόνες των µαθητών οφείλουν 

―κατά το σχολικό πρόγραµµα― να διασφαλίζουν στους 
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µαθητές χώρο, χρόνο και καθοδήγηση, προκειµένου να 

εκτελέσουν τα σχολικά τους καθήκοντα8. Γνωρίζουµε 

όµως πολύ καλά πως τα φτωχά παιδιά δεν έχουν σχεδόν 

ποτέ δικό τους χώρο για διάβασµα, ακόµη περισσότερες 

φορές δε διαθέτουν χρόνο για την εργασία στο σπίτι, 

γιατί απλούστατα ο χρόνος αυτός διατίθεται για τη φύ-

λαξη των µικρότερων αδελφών, το νοικοκυριό ή ακόµη 

και την παράνοµη ―λόγω ηλικίας― εργασιακή υποαµει-

βόµενη απασχόληση. Όσο για την αναµενόµενη βοήθεια 

από τους γονείς και την κουλτούρα του σπιτιού, αυτή 

είναι από φτωχή έως ανύπαρκτη, καθώς οι γονείς λεί-

πουν συνεχώς, δουλεύοντας σε µία ή και παραπάνω ερ-

γασίες (πολλές φορές λείπουν και ως οικονοµικοί µετα-

νάστες). Αλλά και όταν δε λείπουν, το µορφωτικό κεφά-

λαιο της οικογένειας δε βοηθά και πολύ τους µαθητές 

στην εργασία τους για το σχολείο, καθώς η κουλτούρα 

του σπιτιού εκτιµάται ως υποδεέστερη από αυτήν του 

σχολείου.  

 

Το σχολείο, λοιπόν, επεκτείνοντας τη σχολική εργασία 

στο σπίτι, κάνει για µία ακόµη φορά την παραδοχή ότι 

στη σχολική επιτυχία συµµετέχει ολόκληρο το σπίτι του 

µαθητή. ∆εν πρόκειται απλώς για την επίδοση των µα-

                                                 
8 Bernstein B., Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, 
µτφρ. Ι. Σολοµών, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1989, σ. 131-132 
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θητών η οποία θα αξιολογηθεί µε ουδέτερο τρόπο, πρό-

κειται για τη συµβολή και την προσπάθεια ολόκληρης 

της οικογένειας, του µορφωτικού της επιπέδου, της βι-

βλιοθήκης της, των γνώσεών της, των στάσεων και του 

«γούστου» της, της καλλιέργειάς της. Αδυνατεί, µε άλλα 

λόγια, το σχολείο να ολοκληρώσει την εργασία του στον 

ορισµένο χρόνο που δίνεται από το Αναλυτικό Πρό-

γραµµα για εργασία στο σχολείο και αναθέτει την ευ-

θύνη και το καθήκον αυτό στην οικογένεια.  

 

 

ΗΗ  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττοουυ  γγρρααππττοούύ  λλόόγγοουυ9

 

Στη διδασκαλία του γραπτού λόγου στο σχολείο δε δίνε-

ται έµφαση στα πολύ βασικά στάδια άσκησης: στον 

τρόπο σχεδιασµού και προετοιµασίας του κειµένου των 

µαθητών (για διαφορετικούς σκοπούς και ακροατήρια µε 

τις αναµενόµενες προσδοκίες σε µορφή, γλώσσα και 

ύφος), στο πρόχειρο γράψιµο (draft), στη διόρθωση 

(redraft) και επαναγραφή (revision) του κειµένου και 

στην τελική του αναθεώρηση10.  

                                                 
9 Smith F., Writing and the writer, Heinemann, London, 1982 
 
10 Dawes L., Writing the drafting process: an examination of 
drafting in pupils’ writing, NATE, 1995 και Hunter-Carsch M., 
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Επειδή η βελτίωση της ικανότητάς µας να γράφουµε 

αποτελεσµατικά προκύπτει από τη δυνατότητα να ανα-

θεωρήσουµε το κείµενό µας, γιατί κάποιος (ο εκπαιδευ-

τικός ή κάποιος συµµαθητής) µας υποδεικνύει τα λάθη 

και τις αδυναµίες του, η επανατροφοδότηση των µαθη-

τών στα γραπτά τους κείµενα από πλευράς του εκπαι-

δευτικού είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της 

διδασκαλίας της γλώσσας11.  

 

Η διαδικασία ανάπτυξης του γραπτού λόγου των ελλή-

νων µαθητών στο πλαίσιο του σκέφτοµαι και γράφω 

είναι ασαφής ως προς το κειµενικό είδος που ζητείται και 

ως προς τον παραλήπτη του κειµένου. Η αδιαφάνεια, 

από την άλλη πλευρά, των κριτηρίων αξιολόγησης των 

γραπτών καθιστά το έργο της διόρθωσης, εν πολλοίς, 

«µυστηριώδες». Ακόµη, η έλλειψη δυνατότητας του παι-

διού να επιχειρήσει οποιαδήποτε βελτίωση στο κείµενό 

του αχρηστεύει τις παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού και 

τις κάνει αντιπαιδαγωγικές. Συστηµατική κριτική έχει 

γίνει στο παρελθόν για το είδος αυτό γραφής που είναι 

                                                                                       
Binns R. & Sobey J., “Creating Young Writers: Getting into 
redrafting”, Language and Learning, 5, 1991, σ. 9-12 
 
11 Kress G., Learning to write, RKP, London, 19942
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εκτός συγκεκριµένου επιπέδου ύφους, χωρίς σκοπό, 

χωρίς συγκεκριµένους αναγνώστες-παραλήπτες12. 

 

Το ελληνικό σχολείο αντιµετωπίζει τη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου µε παραδοσιακό και λανθασµένο τρόπο. 

Τα γραπτά κείµενα των µαθητών γράφονται άπαξ και 

αξιολογούνται από τον εκπαιδευτικό χωρίς να δίνεται η 

δυνατότητα στο µαθητή να επέµβει στο κείµενό του, να 

το βελτιώσει και να το παρουσιάσει εκ νέου για αξιολό-

γηση. Εάν σκεφτούµε τα απαιτητικότερα κείµενα που 

γράψαµε όλοι µας κάποτε ως ενήλικες (διατριβές, υφη-

γεσίες, επιστηµονικά άρθρα, βιογραφικά σηµειώµατα, 

αλλά ακόµη και αιτήσεις για ζητήµατα στα οποία διακυ-

βεύεται κάτι σηµαντικό), η διαδικασία παραγωγής τους 

ήταν εντελώς αντίθετη από αυτήν του σχολείου. Το κεί-

µενό µας γράφτηκε, το είδαν και το συζήτησαν φίλοι, 

συνάδελφοι, ο επόπτης της διατριβής, ξαναγράφτηκε, 

σβήστηκε, ξαναδιαβάστηκε, ξαναδιορθώθηκε και τότε 

µόνο πήρε το δρόµο του για να «αξιολογηθούµε». Κάτι 

άλλο που είναι σαφώς διαφορετικό στον πραγµατικό κό-

σµο των ενηλίκων είναι το γεγονός ότι ο ενήλικας γρά-

φει πάντοτε για συγκεκριµένο ακροατήριο και εντός κά-

                                                 
12 Χαραλαµπόπουλος Αγ. & Χατζησαββίδης Σ., Η διδασκαλία της 
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρ-
µογή, Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 1997  
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ποιας συγκεκριµένης επικοινωνιακής συνθήκης. Απευ-

θυνόµαστε στο φίλο µας, στο γονιό µας, στον υποψήφιο 

εργοδότη µας, στον ερωτικό µας σύντροφο, στην επι-

στηµονική µας κοινότητα, στον τραπεζίτη µας, στον 

ασφαλιστή µας κ.ο.κ.13

 

Ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα που τίθεται προς διερεύ-

νηση είναι: τι είδους κείµενα παράγουν οι µαθητές στις 

γραπτές τους εργασίες; Πόσο έτοιµο είναι το σχολείο να 

αποδεχθεί εκ µέρους των µαθητών παραγωγή γραπτού 

λόγου που δε θεωρείται σχολικό είδος; Ποια είναι τα 

επιτρεπόµενα κείµενα εντός της σχολικής αίθουσας; Στο 

παράδειγµά µας, το λανθάνον διακείµενο (συγκεκριµένη 

τηλεοπτική εκποµπή δηµοφιλής µεταξύ των παιδιών αυ-

τής της ηλικίας) προφανώς δεν εκτιµάται από το δά-

σκαλο. Λέγοντας δάσκαλος, δεν αναφέροµαι στο συγκε-

κριµένο δάσκαλο του παραδείγµατός µας αλλά στο συλ-

λογικό υποκείµενο έλληνας δάσκαλος, στον τρόπο µε 

                                                 
13 Βλ. Jones N., “Reader, writer, text”, στο R. Carter (ed.), Knowl-
edge about language: the LINC Reader, Hodder & Stoughton, 
London, 1990, σ. 154-167 και Χοντολίδου Ε., «Οι µαθητές ως 
νοηµατοδότες γεγονότων εγγραµµατοσύνης: γραπτές εντυπώ-
σεις από µία έκθεση φωτογραφίας και από µία έκθεση ζωγρα-
φικής», στο Κ.Π. Χάρης, Ν.Β. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδηµος, 
Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, Ατραπός, 
Αθήνα, 1999, σ. 137-148. 
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τον οποίο έχει εκπαιδευτεί, στον τρόπο µε τον οποίο 

προσλαµβάνει και νοηµατοδοτεί την εκπαιδευτική διαδι-

κασία. Αυτά δεν είναι ζητήµατα ατοµικά/υποκειµενικά. 

είναι ζητήµατα διαµόρφωσης της υποκειµενικότητας των 

εκπαιδευτικών, µέσω κειµένων και ευρύτερων πρακτι-

κών στο χώρο του εκπαιδευτικού συστήµατος, εκπαιδευ-

τικών πρακτικών και επιµόρφωσης.  

 

Το επιτυχηµένο γράψιµο είναι µια στοχαστική διαδικα-

σία: ένα καλογραµµένο κείµενο είναι αποτέλεσµα προη-

γούµενης ανάγνωσης, συζήτησης, σηµειώσεων, πειρα-

µατισµού, αναζήτησης λέξεων και φράσεων στο λεξικό, 

συζήτησης µε τον εκπαιδευτικό...  
 

Τα κείµενα που βρίσκουµε στο σχολείο µπορούν να κα-

τηγοριοποιηθούν σε τέσσερα µεγάλα κειµενικά είδη:  
 

• τo λογοτεχνικό,  

• το επεξηγηµατικό (εφηµερίδες, περιοδικά, ταξιδιω-

τικά βιβλία...),  

• το διαδικαστικό (οδηγοί κάθε είδους, από µαγειρικής 

έως σκηνοθετικές οδηγίες...),  

• το πληροφοριακό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες...)14.  

                                                 
14 Lilltefair A., Reading all types of writing: the importance of 
genre and register for reading development, Open University 
Press, 1991 
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Το επίπεδο ύφους κάθε κειµένου περιλαµβάνει: περί 

τίνος και τι γράφουµε («θέµα»), πώς χρησιµοποιούµε τη 

γλώσσα (προφορικός-γραπτός λόγος) και σε ποιον µι-

λάµε και, τέλος, πώς χειριζόµαστε το θέµα µας (σχέση 

µεταξύ επικοινωνούντων). Οι επιλογές των συγγραφέων 

σε όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι ελεύθερες, γιατί αυτοί 

περιορίζονται από το κειµενικό είδος στο οποίο κινού-

νται. Είναι πολύ σηµαντικό η διδασκαλία της γραφής να 

γίνεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του γραµµατισµού 

µε βάση τα κειµενικά είδη (genre literacy pedagogy),15 

γιατί το αυθεντικό γράψιµο γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο 

ενός κειµενικού είδους και ποτέ σε κειµενικό κενό. Πά-

ντοτε οποιοδήποτε γραπτό µας, όσο µικρό και ασήµαντο 

κι αν είναι, κινείται εντός κάποιου συγκεκριµένου κειµε-

νικού είδους, µε όλες τις δεσµεύσεις (κοινωνικές, υφο-

λογικές, µορφολογικές, συναισθηµατικές…) που το κει-

µενικό αυτό είδος συνεπάγεται. Το επιτυχηµένο κείµενο 

γράφεται από έναν ενηµερωµένο συγγραφέα ο οποίος 

                                                 
15 Kress G., στο B. Cope & M. Kalantzis (eds), The Powers of 
Literacy: a genre approach to teaching writing, Falmer Press, 
London, 1993, σ. 22-37· Κέκια Αιµ., Η παιδαγωγική του γραµ-
µατισµού µε βάση τα κειµενικά είδη: µια εναλλακτική πρόταση 
για τη γλωσσική αγωγή µέσα από το σύνολο των µαθηµάτων 
του σχολικού προγράµµατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (το 
παράδειγµα της Αυστραλίας), αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργα-
σία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2003.  
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κάνει τις επιλογές του ―εντός του κειµενικού είδους στο 

οποίο αποφάσισε ή του ζήτησαν να κινηθεί― για το επί-

πεδο ύφους (θέµα, τρόπος, σχέση µεταξύ επικοινωνού-

ντων). Οι µαθητές γράφουν καλύτερα όταν τους εξη-

γούνται οι γλωσσικές επιλογές που έχουν κάνει (σε πα-

ρόµοια κείµενα µε αυτά που τους ζητάµε να γράψουν) 

άλλοι συγγραφείς. Η αναλυτική αυτή διαδικασία τούς 

ωριµάζει ως αναγνώστες και τους βοηθά να γίνουν κα-

λύτεροι συγγραφείς. Για το σκοπό αυτό ο προβληµατι-

σµός γύρω από το πρόγραµµα διδασκαλίας των κειµενι-

κών ειδών είναι πολύ σηµαντικός16. Τι µοντέλα κειµενι-

κών ειδών προσφέρουµε στο πλαίσιο του σχολικού προ-

γράµµατος; Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, µε τον 

τρόπο διδασκαλίας τους, περιορίζουν τους µαθητές σε 

επίπεδα ύφους πολύ κατώτερα από αυτά στα οποία ευ-

αγγελίζονται τα προγράµµατα διδασκαλίας ότι πρέπει να 

εκτίθενται οι µαθητές (ρητορικές ερωτήσεις, απλοϊκή 

αντιµετώπιση καταστάσεων, περιορισµός των µαθητών 

σε κοινά και τετριµµένα πράγµατα).  

 

 

 

                                                 
16 Christie F., “Young Children’s Writing: from spoken to writ-
ten genre”, στο R. Carter (ed.), Knowledge about language: 
the LINC Reader, Hodder & Stoughton, London, 1990, σ. 235 
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ΕΕππιισσττρρέέφφοοννττααςς  σσττιιςς  ππααρρααππάάννωω  σσκκηηννέέςς......  
 

Τι θα σήµαινε για τα συγκεκριµένα παραδείγµατα που 

είδαµε στην αρχή να εκµεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί 

όλες αυτές τις επισηµάνσεις µας; Θα σήµαινε ότι τα κεί-

µενα των µαθητών περνούν από πολλά στάδια πριν από 

την τελική τους βαθµολόγηση. Θα σήµαινε πως οι µαθη-

τές παίρνουν ανατροφοδότηση από τους δασκάλους 

τους για τα γραπτά τους κείµενα και τους δίνεται η δυ-

νατότητα να επέµβουν σε αυτά ξανά και ξανά, όσες φο-

ρές χρειαστεί.  

 

Θα µπορούσε ο εκπαιδευτικός του πρώτου παραδείγµα-

τος να αναθέσει πολλές διαφορετικές εργασίες σε οµά-

δες παιδιών (και, στη συνέχεια, να γίνει ή όχι ανταλλαγή 

των θεµάτων), προκειµένου η τάξη συνολικά να ασκηθεί 

σε διαφορετικά κειµενικά είδη: 
  

• Γράψτε µία λογοτεχνική ιστορία (αστεία, σοβαρή, εν 

είδει κόµικ…) (λογοτεχνικό είδος). 

• Γράψτε τις εµπειρίες σας ως δηµοσιογράφοι από το 

ταξίδι σας σε µια προϊστορική οικογένεια (επεξηγη-

µατικό είδος). 

• Γράψτε µε λεπτοµερή τρόπο για τα εργαλεία και τη ζωή 

των προϊστορικών ανθρώπων (διαδικαστικό είδος). 
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• Γράψτε δύο παραγράφους για την προϊστορική 

εποχή οι οποίες θα µπουν ως αντίστοιχο λήµµα σε 

εγκυκλοπαίδεια (πληροφοριακό είδος).  

• Στη συνέχεια, γράψτε γράµµα σε ένα φίλο σας για 

το ταξίδι σας, µιλήστε µπροστά στην τηλεοπτική κά-

µερα για το ταξίδι σας αυτό (προφορικός λόγος), µι-

λήστε τροµακτικά, καθησυχαστικά (tenor).  
 

Γίνεται σαφές ότι τα παραδείγµατα δεν έχουν τέλος, αρ-

κεί να επιστρατεύεται η διάθεση των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών τους.  

 

Εάν στο πρώτο µας παράδειγµα το πρόβληµα είναι το 

σχολείο, τα ανεπαρκή προγράµµατα γλωσσικής διδα-

σκαλίας και οι µη ενηµερωµένοι δάσκαλοι, στο δεύτερο 

παράδειγµά µας τα πράγµατα είναι πιο σύνθετα, καθώς 

η µαθήτριά µας είναι µέλος µειονότητας, πολύγλωσση η 

ίδια, µε γονείς που δεν µπορούν να τη βοηθήσουν στην 

εργασία της στο σπίτι. Έχει, λοιπόν, η φιλόλογος της 

τάξης να αντιµετωπίσει µια κατάσταση εξαιρετικά δύ-

σκολη, περίπλοκη, αλλά ακριβώς γι’ αυτό πολύ προκλη-

τική. Εκτός από αλλαγή προγράµµατος (µε την παροχή 

και συστηµατική διδασκαλία συγκεκριµένων κειµενικών 

ειδών), εδώ χρειάζεται και ένας πολύ προσεκτικός σχε-

διασµός παροχής κινήτρων και ανεύρεσης ενδιαφέρο-

ντος, προκειµένου η µαθήτριά µας να γράψει σωστά και 
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επιτυχηµένα σε ένα γλωσσικό κώδικα στον οποίο δεν 

αισθάνεται ασφαλής και µε τον οποίο δεν έχει συναι-

σθηµατική σχέση, τα ελληνικά.  

 

∆εν είναι καθόλου τυχαίο πως µόλις βρέθηκε το κίνητρο 

για µια επικοινωνία σε γλώσσα σχεδόν άγνωστη και δύ-

σκολη, η ξένη µε όλους τους άλλους γλωσσικούς κώδι-

κες καθηγήτρια17 µπόρεσε να βοηθήσει τη µαθήτριά µας 

να γράψει πιο ολοκληρωµένα, σε ένα κειµενικό είδος 

που την ενδιέφερε και για λόγους που είχαν άµεση προ-

τεραιότητα για την ίδια.  

 

Μια τέτοιου είδους προσέγγιση αντιµετωπίζει τους µαθη-

τές µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνηθίζεται 

                                                 
17 Στο σηµείο αυτό και για λόγους δικαιοσύνης θα θέλαµε να 
υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι οι φιλόλογοι των ξένων γλωσ-
σών στα ελληνικά πανεπιστήµια έχουν πολύ πιο επαγγελµατικά 
συγκροτηµένη εκπαίδευση στη διδακτική µεθοδολογία του µο-
ναδικού αντικειµένου τους, της γλώσσας, σε αντίθεση µε τους 
συναδέλφους τους φιλολόγους, που όχι µόνο δεν έχουν ένα 
αντικείµενο, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουν καθόλου 
παιδαγωγική-διδακτική προετοιµασία για τη διδασκαλία της 
γλώσσας. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως η διδακτική των ξέ-
νων γλωσσών προηγείται σηµαντικά της διδακτικής της ελληνι-
κής γλώσσας, η οποία τα πολύ τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να 
υιοθετεί δειλά και αµφιθυµικά τις αρχές της επικοινωνιακής 
προσέγγισης.  
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στην εκπαίδευση: όχι µόνο ως παθητικούς καταναλωτές 

κειµένων αλλά ταυτοχρόνως ως παραγωγούς νοήµατος 

και των αντίστοιχων µέσων που παράγουν το νόηµα 

αυτό18. Ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάζονται τα προγράµ-

µατα διδασκαλίας για το γλωσσικό µάθηµα καθρεφτίζει 

πολλές αντιλήψεις και απόψεις για την κοινωνία και τις 

κοινωνικές αλλαγές, την κουλτούρα, τον πολίτη που 

θέλουµε να διαµορφώσουµε µέσα από το σχολείο19. Εάν 

για ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσµό ο ανασχεδιασµός 

των γλωσσικών προγραµµάτων είναι επιβεβληµένος, για 

τις µειονότητες είναι κάτι παραπάνω από αυτό: είναι δη-

µοκρατική ανάγκη και άµεσο πολιτικό καθήκον, προκει-

µένου να έχουν όλοι οι έλληνες πολίτες την πολυπόθητη 

ισονοµία που ορίζει µε σαφήνεια και αυστηρότητα το 

ελληνικό σύνταγµα. 

 

 

                                                 
18 Kress G., Making signs and making subjects: the English 
curriculum and social futures – an inaugural lecture, Institute 
of Education, University of London, 1995 
 
19 Kress G., “An English curriculum for the future”, Changing 
English, 1(2), 1994, σ. 97-112 
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