
 

 

 

 

 

 

 

Γιδακηική ηης Γλώζζας Ι 
 
Δνόηηηα 5: Ζ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ 

Μαξηάλλα Κνλδχιε  

Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΣΔΔΑΠΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. θνπνί ελφηεηαο .......................................................................................................................... 2 

2. Πεξηερφκελα ελφηεηαο .................................................................................................................. 2 

3. Γξακκαηηζκνί θαη (πξψην) ζρνιείν: Σάζεηο θαη απαληήζεηο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο 

πξννπηηθήο ηεο γιψζζαο ................................................................................................................... 3 

4. Ο γξακκαηηζκφο ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία ............................................................................. 16 

 

1. κοποί ενόηηηας 

 Να εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

 Να νξηζηεί ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ 
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ΠEΡΗΛΖΨΖ 

O γξακκαηηζκφο σο θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε πξαθηηθή γηα ηε λνεκαηνδφηεζε γισζζηθψλ (γξαπηψλ θαη 

πξνθνξηθψλ) θεηκέλσλ, φπσο ζεκαηνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ζηε γιψζζα (M.A.K. 

Halliday θ. ά.), ζα πηνζεηεζεί πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θεληξηθά δεηήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία, εηδηθά ζηελ 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Με απηή ηελ νπηηθή, ν φξνο γξακκαηηζκφο/γξακκαηηζκνί δειψλεη πξαθηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο πνπ ζπληζηνχλ έλα ζπλερέο απφ ηελ θνηλή ζηελ κε θνηλή γλψζε θαη απφ ηνπο 

πξψηνπο γξακκαηηζκνχο ζηελεπηζηεκνληθή γλψζε.   

 Οη αιιειέλδεηεο πηπρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ κπνξνχλ ινηπφλ λα θσηηζηνχλ κε πξνζθνξφηεξν ηξφπν, 

αλ πξνζαλαηνιηζηνχκε ζηα εμήο θνκβηθνχο άμνλεο:   

 Ζ γιψζζα, αληίζεηα απ’ φ,ηη ππνζηεξίδνπλ νη θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, είλαη ηαπηφρξνλα 
ζεκεησηηθφο θψδηθαο, πφξνο λνήκαηνο, θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία, ε νπνία φρη κφλν επεξεάδεηαη αιιά 
θαη επεξεάδεη ηα «εμσγισζζηθά» ζπκθξαδφκελα.  

 Μία απφ απηέο ηηο φςεηο ηεο γισζζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε, 
δειαδή ηηο ζεκεησηηθέο δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο, πνπ πξαγκαηψλνληαη θπξίσο κε ην –
πξσηνηππηθφ γηα ηνπο αλζξψπνπο- κέζν ηεο γισζζηθήο ζεκείσζεο. 

 Ωζηφζν, ε θνηλή γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία βξίζθεηαη ζπρλά ζε έληαζε 
κε ηελ κε θνηλή (ζρνιηθή θαη επηζηεκνληθή γλψζε). Ζ έληαζε απηή απνηειεί θαη ην βαζηθφ πξφβιεκα 
ηεο κεηάβαζεο απφ ην πξψην ζρνιείν ζηελ θαζεαπηφλ ζρνιηθή/επηζηεκνληθή γλψζε.   

 Παξφιεο ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε γλσζηηθά αληηθείκελα, ε επηζηεκνληθή γλψζε δνκείηαη θπξίσο πάλσ 
ζηε γξαπηή γιψζζα θαη ζε ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο θαη ηαμηλφκεζεο. Καηά ζπλέπεηα, θαη νη 
δηαθνξέο αλάκεζα ζην γισζζηθφ θαη ζηνπο «κε γισζζηθνχο» γξακκαηηζκνχο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο 
απ’ φ,ηη ππνζηεξίδνπλ παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο αληηιήςεηο. 

 Οη παξαπάλσ άμνλεο ζα απνηειέζνπλ θαη θεληξηθά επηρεηξήκαηα γηα λα αλαδεηρηνχλ νη πξννπηηθέο ζρνιηθήο 

ελδπλάκσζεο κέζσ ησλ γξακκαηηζκψλ.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

γξακκαηηζκνί, γισζζηθή ζεκείσζε, θνηλή/κε θνηλή γλώζε, πξώην ζρνιείν, Σπζηεκηθή Λεηηνπξγηθή 

Γισζζνινγία.  
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ABSTRACT 

Literacy as social situated practice of texts’ meaning-making is the object of the sociosemiotic approach of 

Systemic Functional Linguistics (M.A.K. Halliday). This framework is adopted in this paper in order to highlight 

crucial facets of teaching and learning, especially in pre-primary and primary school. In this sense, the term 

literacy/literacies implies teaching and learning as a continuum from commonsense knowledge to school 

knowledge and, thus, from early literacy practices to proper scientific knowledge. 

 This dialectic interplay between literacy facets can be illustrated according to the following 

considerations/assumptions: 

 Language is a semiotic system (i.e. a code, a meaning resourse and a social process) interacting with 
social contexts. 

 Linguistic activity is constituting learning and teaching on the grounds of specific human semiotic 
processes which are considered to be constitutive to literacy. 

 Scientic knowledge is based on written language and on specific semiotic mediations such abstraction,  
technicality and taxonomies. In this sense, differences between disciplines seem to be less sharp than 

traditional teaching pedagogies are claiming.         
 

KEY WORDS 

common/uncommon knowledge, linguistic semiosis, literacy/-ies, (pre)primary school, school knowledge, 

Systemic Functional Linguistics.  

 
ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

Εεηήκαηα φπσο ηη είλαη ζρνιηθή εθπαίδεπζε, πψο ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηήκε, γηαηί επηηπγράλεη ή 

απνηπγράλεη, πνηνη παξάγνληεο θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί, ςπρνινγηθνί θηι. επηδξνχλ ζηε κάζεζε θαη 

ηε ζρνιηθή γλψζε, ηη είλαη εληέιεη ε ζρνιηθή γλψζε, δελ είλαη απιψο δεηήκαηα πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα 

δηεξεπλψληαη, αιιά ζηελ νπζία ηνπο είλαη θπθιηθά. Π.ρ., ε επηηπρία ή απνηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαη απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κεζνιαβνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί. Αζθαιψο, ηα ίδηα δεηήκαηα ηηζεληαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ησλ γξακκαηηζκψλ ζην πξψην ζρνιείν. Με φιεο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ή ηηο εηδηθέο εκθάζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ (βι., 

π.ρ., Χαηδεζαββίδεο 2007), ρξεηάδεηαη λα θσηίζνπκε ηνπο αλάινγνπο ζθνπνχο θαη εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο πξσηίζησο κέζα απφ ην πξίζκα κηαο ζεσξίαο γηα ηε γιψζζα.   

Tν θχξην ινηπφλ επηρείξεκά καο εδψ είλαη φηη κηα θνηλσληνγισζζηθά ελήκεξε πξνζέγγηζε ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα δελ αθνξά κφλν ηε δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο ή ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

αιιά αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο γιψζζαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ λνήκαηνο πνπ δηαηξέρεη φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί νη πξννπηηθέο ησλ γξακκαηηζκψλ, πνπ 

ηείλνπλ λα θαιχςνπλ φιν ην θάζκα ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λα ππεξθαιαγγίζνπλ ηηο 

παξαδνζηαθέο δηαθξηηέο δηδαθηηθέο.  

Ζ θνηλσληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ζηε γιψζζα επηιέρηεθε γηα λα θσηηζηνχλ, ελ κέξεη θαη θαη’ 

αλάγθε ζρεκαηηθά, νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηήκαηα ηνπ/ησλ γξακκαηηζκνχ/-ψλ θαη ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο. Γελ πξνθεηηαη γηα κηα αθφκα γισζζνινγηθή –επνκέλσο θαη πεξηνξηζκέλε ζηελ εκβέιεηά ηεο- 

πξνζέγγηζε, αιιά γηα κηα πξννπηηθή ζεκεησηηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο εξκελείαο ηνπ δηαθπβεχκαηνο 

ηεο γιψζζαο κέζα ζηα θνηλσληθo-πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. ε αληίζεζε ινηπφλ κε κηα επηιεθηηθή 



ζεσξία γηα ηε γιψζζα, ε ζπζηεκηθή ιεηηνπξγηθή γισζζνινγία (ΛΓ) πξνθξίλεηαη αθξηβψο επεηδή 

ζπζηήλεη κηα ζπλεθηηθή ζεσξία πνπ πξνζθέξεη ηα εξγαιεία γηα λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο πψο ν 

γξακκαηηζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε γισζζηθή ζεκείσζε 

(πξνθνξηθή θαη γξαπηή), ζηνλ αξηζκεηηζκφ αιιά θαη ζε φια ηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα. Γειαδή, είλαη 

κηα ζεσξία πνπ καο επηηξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηε θχζε ηεο γιψζζαο, ηε ζρέζε ηεο κε ηα άιια 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα θαη κε ηε γλψζε. 

Οη θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ σζζχξ θαη 

ηνπ Σζφκζθπ θαη εμαθνινπζνχλ λα δεζπφδνπλ, εμεηάδνπλ ηε γιψζζα σο ζχζηεκα ζεκείσλ πνπ 

επηηξέπεη ηε γισζζηθή επηθνηλσλία. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ην ζχζηεκα ησλ γισζζηθψλ 

ζεκείσλ είλαη απηφλνκν θαη απηνδχλακν, θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γλψζε, 

ην λφεκα -δειαδή κε ηηο παξακέηξνπο πνπ ε θνξκαιηζηηθή γισζζνινγία ηνπνζεηεί ζηε ζθαίξα ηνπ 

«εμσγισζζηθνχ»- παξακέλεη ηνπιάρηζηνλ απξνζδηφξηζηε. Kαηά ζπλέπεηα, ε γιψζζα εμεηάδεηαη θαη 

πεξηγξάθεηαη ζε αλεμαξηεζία απφ ηηο παξακέηξνπο ηηο θνηλσληθήο δσήο.  

Λφγνπ ράξηλ, ηα γισζζηθά καζήκαηα ζπλερίδνπλ λα δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα απφ ηα κε 

γισζζηθά καζήκαηα θαη λα ηαπηίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηαγιψζζαο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο αληίιεςεο δελ έρνπλ γίλεη αξθεηά νξαηέο: Μηθξνί/-έο θαη 

κεγαιχηεξνη/-εο καζεηέο θαη καζήηξηεο καζαίλνπλ έκκεζα φηη, ιφγνπ ράξηλ, άιιν ειιεληθή γιψζζα, 

άιιν (ειιεληθή) γιψζζα ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, άιιν (ειιεληθή) γιψζζα ζηε 

κειέηε πεξηβάιινληνο. Ή φηη άιιν (ειιεληθή) γιψζζα θαη άιιν νδηθή ζήκαλζε ή ράξηεο, ή φηη ε 

ηέρλε δελ ιεθηηθνπνηείηαη, ηα καζεκαηηθά δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε γιψζζα θ.ν.θ. Με άιια ιφγηα, 

καζαίλνπλ φηη αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ άιισλ 

ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ δελ ππάξρεη ζρέζε.  

Δπνκέλσο, απνζπψληαο απφ ηελ αλάιπζή ηεο ηελ θαίξηα πεξηνρή ηνπ λνήκαηνο, απηή ε 

αληίιεςε αθελφο εζηηάδεη ζηε γιψζζα σο έθθξαζε (π.ρ., γηα ην πξψην ζρνιείν, ε πξνζήισζε ζηελ 

αλαγλψξηζε, (απν)θσδηθνπνίεζε, γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία θ.o.θ.) θαη, αθεηέξνπ, παξαγλσξίδεη ηε 

θχζε ηεο γιψζζαο σο ζεκεησηηθνύ θώδηθα θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κε άιινπο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο.  

Aθξηβψο ζε απηή ηε θνξκαιηζηηθή αληίιεςε αληηδηαζηέιινληαη  νη ιεηηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

ηδηαίηεξα ε ΛΓ, κε ζεκειησηή ηνλ Μ.Α.Κ. Halliday. Ζ ζεσξία πξνζεγγίδεη θαη πεξηγξάθεη ηε γιψζζα 

ηαπηφρξνλα σο θώδηθα, σο πόξν λνήκαηνο θαη σο θνηλσληθή δηαδηθαζία ζεκείσζεο, πνπ φρη κφλν 

επεξεάδεηαη αιιά θαη επεξεάδεη ηα «εμσγισζζηθά» ζπκθξαδφκελα. Δίλαη πόξνο λνήκαηνο επεηδή 

επηηξέπεη ζην αλζξψπηλν είδνο λα λνεκαηνδνηεί ηνλ εζσηεξηθφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, λα γλσξίδεη 

θαη λα δξα.  

H αληίιεςε γηα ηε γιψζζα σο πξάμε θνηλσληθήο ζεκείσζεο θαζηζηά νξαηφ ην φηη, φπσο θαη άιια 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, ε γιψζζα επηηξέπεη ή θαη ππνθηλεί ηελ αλζξψπηλε δξάζε (π.ρ., Halliday, 

2004). Με ιίγα ιφγηα, απηφ πνπ ζπκβαηηθά νλνκάδνπκε «γιψζζα» ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα ζε ηξία 

επίπεδα ακνηβαίαο πξαγκάησζεο: ιεμηθνγξακκαηηθή, ζεκαζηνινγία, πεξίζηαζε θνηλσληθήο 

επηθνηλσλίαο. 



ην ζρήκα 1 απεηθνλίδεηαη ε άκεζε ζπλάξηεζε αλάκεζα ζηo γισζζηθφ θαη ηα «εμσγισζζηθά» 

ζπκθξαδφκελα (ζεκαζία θαη πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο), πνπ δηέπνληαη απφ ζρέζεηο ακνηβαίαο 

πξαγκάησζεο (π.ρ. Ζalliday, 1978· γηα κηα επζχλνπηε παξνπζίαζε ηεο γξακκαηηθήο ζεσξίαο ηεο 

ΛΓ ζηα ειιεληθά, βι. Λχθνπ, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τήμα 1: ΛΓ : ρέζε αλάκεζα ζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λφεκα (ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν) θαη γιψζζα 

(ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν) 

 

 Oη πην εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο πεξηγξαθήο ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο ΛΓ έρνπλ, εθηφο ησλ 

άιισλ, ηξνθνδνηήζεη ηελ (θξηηηθή) αλάιπζε θεηκέλσλ θαη ιφγνπ. Ωζηφζν, εδψ ζα πεξηνξηζηνχκε ζηε 

ζπκβνιή απηήο ηεο ζεσξίαο γηα ηε γιψζζα αλαθνξηθά κε ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο εκπεηξίαο, πνπ 

σζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε θαη ην γξακκαηηζκφ.   

  

Η ΓΛΩΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

H ΛΓ αλαιχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο θνηλσληθή πεξίζηαζε, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα 

κεηαθέξεη ηα παηδία απφ ηνλ θφζκν ηεο άκεζεο εκπεηξηθήο ηνπο γλψζεο (θνηλή γλώζε) ζηνλ θφζκν 

ηεο κε θνηλήο, ζρνιηθήο γλψζεο (π.ρ. Halliday & Martin, 2004). Βέβαηα, νη έλλνηεο ηεο θνηλήο 

(commonsense) θαη ηεο κε θνηλήο (uncommonsense) γλψζεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλζξσπνινγία 

θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηέξρνληαη ζηε ζθεπή θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ηνπ Β. 

Bernstein (π.ρ. 1990). Ωζηφζν, γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ θνηλνχ ζηα δχν ξεχκαηα ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηνπ Βernstein θαη ηεο ΛΓ (Γηα ηηο ακνηβαίεο ζπλεηζθνξέο, βι. π.ρ. Hasan, 2005b). 

Πάλησο, ε θνηλσληνγισζζηθή εξγαζία γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε θχζε ηεο γισζζηθήο 

ζεκείσζεο έθαλε ζαθέζηεξεο θαη ηηο ζπληζηψζεο απηήο ηεο γλψζεο.  

Θα ζηαζνχκε ζηε γισζζηθή ζεκείσζε, δειαδή ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηα γεγνλφηα θαη ηηο 

νληφηεηεο ηνπ θφζκνπ, πνπ απνηειεί ην πξσηνηππηθφ θαη πξνλνκηαθφ κέζν λνεκαηνδφηεζεο ην 
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νπνίν κεηέξρεηαη ην αλζξψπηλν είδνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εκπεηξία. Με ηε ζεηξά ηεο ε γισζζηθή 

ζεκείσζε καο παξαπέκπεη ζηελ ίδηα ηελ νπζία ηεο γιψζζαο. Καη απηφ γηαηί ε αλάπηπμε ηεο 

γιψζζαο δελ ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκαηνδφηεζεο. Όπσο ππνγξακκίδεη ν 

Halliday (π.ρ. Halliday & Martin, 2004) γισζζηθή αλάπηπμε είλαη ηαπηφρξνλα «κάζεζε ηεο γιψζζαο, 

κάζεζε κέζσ γιψζζαο, κάζεζε πεξί ηε γιψζζα». Γειαδή, καζαίλνληαο ηα παηδηά ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα (κάζεζε ηεο γιψζζαο), ηαπηφρξνλα καζαίλνπλ πξάγκαηα γηα ηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

θφζκν (γλψζε ηνπ θφζκνπ) θαη πξάγκαηα γχξσ απφ ηε γιψζζα: πψο ιεηηνπξγεί, πψο δνκείηαη, ηη 

θάλεη θηι (κεηαγιψζζα). Απηφ ην ηξίπηπρν ηεο αλάπηπμεο ζπλνςίδεη ηε ζθαηξηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

γλψζεο, θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λα αγλννχκε, έζησ θη αλ επηζηεκνληθν-αλαιπηηθνί ιφγνη επηβάιινπλ 

ηε δηάθξηζή ηεο ζε επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο ηνκείο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 

Tα παηδηά, καζαίλνληαο ηελ θαζεκεξηλή ηνπο γιψζζα ζε αιιειεπίδξαζε κε ηα ελήιηθα άηνκα, 

ζπλεζίδνπλ, κέζσ κηαο πεξηζζφηεξν ζπκβαηηθήο ιεμηθνγξακκαηηθήο, λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ θφζκν 

ζαλ ζεηξά δξάζεσλ (ξήκαηα) πνπ πινπνηνχληαη απφ δξάζηεο (νλφκαηα) θαη έρνπλ νξηζκέλα 

απνηειέζκαηα (θπξίσο, πάιη νλφκαηα). Π.ρ., ε θαηζίθα γελλάεη θαηζηθάθηα, νη άλζξσπνη γειάλε, ηα 

παηδηά παίδνπλ, ν πάγνο ιηώλεη-θαη γίλεηαη λεξό θηι. Aπηφο ν ηξφπνο αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ σο 

ζεηξάο ξεπζηψλ ζπκβάλησλ θαη δξάζεσλ (γελλάεη, γειάλε, παίδνπλ, ιηψλεη θηι) ησλ νληνηήησλ θαη 

ησλ αληηθεηκέλσλ (θαηζίθα, θαηζηθάθηα, άλζξσπνη, παηδηά, πάγνο θηι) ηνπ θφζκνπ ζπκβαδίδεη κε απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε θνηλή γλώζε. Οη νληφηεηεο θαη νη δξάζεηο είλαη παξαηεξήζηκεο θαη θνληά ζηελ 

αλζξψπηλε εκπεηξία.  

Aο παξαθνινπζήζνπκε θάπνηεο γισζζηθέο πξαγκαηψζεηο ζε κεηαγελέζηεξε θάζε κεηάβαζεο 

ζηε ζρνιηθή γλψζε. ’ απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε γισζζηθέο πξαγκαηψζεηο φπσο π.ρ. ηα κηθξά 

ηεο θαηζίθαο είλαη/ιέγνληαη θαηζηθάθηα, ηα δώα πνπ ζειάδνπλ νλνκάδνληαη/ηα ιέκε ζειαζηηθά, ην 

ιηώζηκν ηνπ πάγνπ κάο δίλεη λεξό, ην γέιην είλαη αλζξώπηλε ηδηόηεηα θ.ν.θ.  

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη κηα δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζεκεησηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη νληφηεηεο ηνπ θφζκνπ νξίδνληαη θαη 

ηαμηλνκνχληαη κε ηξφπν απνκαθξπζκέλν απφ ηα θαζεκεξηλά θαη άκεζα παξαηεξήζηκα πιαίζηα 

γλψζεο. H κεηάβαζε ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο (ιεμηθνγξακκαηηθή) πξαγκαηψλεη κηα αληίιεςε γηα 

ηνλ θφζκν (λφεκα) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νληφηεηεο αθελφο ηείλνπλ λα είλαη γεληθεπκέλεο θαη 

αθεξεκέλεο θαη αθεηέξνπ δελ δξνπλ αιιά ζπζρεηίδνληαη ε κία κε ηελ άιιε. Σειεπηαίν παγηψλεηαη ην 

λφεκα πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ πην ηερληθή γλψζε θαη πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηε γξακκαηηθή 

κεηαθνξά: φ,ηη, ζχκθσλα κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζα, ζα απνδηδφηαλ σο 

ελέξγεηα θαη δξάζε, δειαδή κε ξεκαηηθνχο ηχπνπο, κεηαθέξεηαη ζε νλνκαηηθνχο ηχπνπο θαη γίλεηαη 

πξάγκα (ηζηκπηέο, πέηαγκα,ηήμε, άζξνηζκα, γηλόκελν θ.ν.θ).  

Mε δχν ιφγηα, φπσο δηδάζθεη ν Halliday, ην λφεκα εγγξάθεηαη ζηε ιεμηθνγξακκαηηθή θάζε 

γιψζζαο. ηελ θαζεκεξηλή καο γιψζζα, πνπ απνηειείηαη απφ πξνηάζεηο, ε εκπεηξία θαηαζθεπάδεηαη 

απφ σο αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε γεγνλφηα (εθήκεξα) θαη νληφηεηεο (δηαξθείο). Ο ηερλνινγηθφο 

καο θφζκνο, αληίζεηα, λνεκαηνδνηείηαη ζαλ λα απνηειείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ αληηθείκελα/ 



νληφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ νξγαλψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Καη απηέο νη δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο ηνπ 

θφζκνπ πξαγκαηψλνληαη δηαθνξεηηθά ζε ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν (π.ρ. Ζalliday 1999). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα δνχκε φηη νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ησλ δχν εηδψλ 

πξνηάζεσλ απνηεινχλ κεξηθά παξαδείγκαηα ζεκαζηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο (Hasan, 1989), ηνπ 

γεγνλφηνο δειαδή φηη φηαλ ιέκε θάηη κε δηαθνξεηηθή έθθξαζε (δηαθνξεηηθά ιφγηα) ζεκαίλεη άιιν 

πξάγκα (έρεη άιιν λφεκα). Ζ ζεκαζηνινγηθή πνηθηιφηεηα ινηπφλ δελ ζπληζηά κηα απιή, νπδέηεξε 

γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε. Γειψλεη ιίγν πνιχ δηαθνξέο ζην λφεκα, δειαδή ζηελ αληίιεςή καο γηα ηα 

πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ. Aο ππνγξακκηζηεί φηη ε ζεκαζηνινγηθή πνηθηιφηεηα δελ αιιάδεη θάηη ζην 

θπζηθφ θφζκν. Αιιάδεη φκσο ηελ αληίιεςή καο γηα ηα πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ, 

δειαδή αλακνξθώλεη ηελ εκπεηξία. 

Λφγνπ ράξηλ, γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαθνξά ηνπ λνήκαηνο θαη νη ηδενινγηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πεξίπησζε εθεκεξίδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζπκβάλ κε ηίηινπο Αζηπλνκηθνί ππξνβόιεζαλ 

δηαδεισηή, Δηαδεισηήο ππξνβνιήζεθε,  ηξαπκαηηζκόο δηαδεισηή από ππξνβνιηζκό. Γελ ζπκβαίλεη 

φκσο πάληα ην ίδην ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ε ζόκπα καο δεζηαίλεη 

ην ζπίηη, ε ζόκπα  θαη ην θαινξηθέξ δεζηαίλνπλ ην ζπίηη θαη ε ζόκπα θαη ην θαινξηθέξ είλαη ζεξκαληηθά 

ζώκαηα. Ή ζηελ πεξίπησζε ησλ έρνπκε έλα, δύν, ηξία μπιάθηα (απιή απαξίζκεζε), έλα μπιάθη θη 

άιιν έλα θαη έλα αθόκα καο θάλνπλ ηξία μπιάθηα (ιεθηηθή άζξνηζε), έλα θαη έλα θαη έλα θάλνπλ ηξία  

1+1+1 = 3 (θνξκαιηζηηθφ άζξνηζκα). Oη εθθξάζεηο κπνξεί λα είλαη (καζεκαηηθά) ηζνδχλακεο, αιιά 

είλαη ζεκαζηνινγηθά δηαθνξεηηθέο. 

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΓΝΩΗ 

Γηαηί φκσο ε αλακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο θαη ε ζεκαζηνινγηθή πνηθηιφηεηα παξνπζηάδνπλ 

ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν; Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην ζρνιείν λνείηαη σο πεξίζηαζε φπνπ 

ζπληειείηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ θνηλή ζηε κε θνηλή, δειαδή ηε ζρνιηθή γλψζε. Κη απηή ε κεηάβαζε 

απαηηεί ηελ αλακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο, ε νπνία ζπληειείηαη κέζα απφ ηξία δηαδνρηθά «θχκαηα 

ζεσξεηηθήο ελέξγεηαο» (Halliday & Μartin, 2004): Γελίθεπζε (απφ ηα θχξηα νλφκαηα ζηα θνηλά 

/νπζηαζηηθά), ε νπνία επηηξέπεη ηηο θνηλνλντθέο καο ζεσξίεο ηεο γλψζεο· αθαίξεζε (απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζηηο αθεξεκέλεο), θάηη πνπ επηηξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη φξνη ηεο κε 

θνηλήο γλψζεο· ηε κεηαθνξά (απφ ζπκβαηέο θαηαζθεπέο ζε κεηαθνξηθέο), πνπ καο επηηξέπεη λα 

επαλαζεσξεηηθνπνηνχκε, κέζσ ησλ ηερληθψλ φξσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε  ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο. Κάζε «θχκα» απνκαθξχλεη ηα παηδηά απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηα σζεί πξνο ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή ζεψξεζή ηνπ.1 

Πέξα φκσο απφ ηηο γεληθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ρξεηάδεηαη λα 

δνχκε πψο θαηαζθεπάδεηαη ην λφεκα ζην ιφγν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. ην ιφγν ηεο επηζηήκεο ν 

πξνηαζηαθφο θφζκνο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (φπνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ε εκπεηξία δνκείηαη ζαλ 

                                                
1
 χκθσλα πάληα κε ηνλ Ζalliday (1999, βι. επ.  Halliday & Matthiessen, 1999), κηα επηζηεκνληθή ζεσξία δελ 

είλαη άιιν παξά έλα ζεκεησηηθφ ππνζχζηεκα, ην νπνίν επαλεξκελεχεη νξηζκέλεο φςεηο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο 
αλζξψπηλεο εκπεηξίαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θαη ηηο θαζηζηά παξαηεξήζηκεο, δηεξεπλεηέεο θαη εμεγήζηκεο. 



δηεπίδξαζε κεηαμχ ζπκβάλησλ -πνπ είλαη κεηαβαηηθά- θαη νληνηήησλ -πνπ παξακέλνπλ-) 

αλαθαηαζθεπάδεηαη σο ζεκεησηηθφ ζχκπαλ θακσκέλν απφ πξάγκαηα θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.   

Ωζηφζν, νη λνεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηηο πνιιαπιέο αλαζεκαζηνδνηήζεηο 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο λφεζεο πνπ ν Vygotsky (1978) απνθάιεζε «αλψηεξεο λνεηηθέο 

δηαδηθαζίεο», ή (φπσο πξνηηκά ε Hasan, 2005a) «εηδηθέο κνξθέο ζεκείσζεο». Με απηή ηελ νπηηθή, 

εηδηθέο κνξθέο ζεκείσζεο φπσο ε αθαίξεζε, ε γελίθεπζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νληνηήησλ θαη ησλ 

δξάζεσλ ηνπ θφζκνπ, ε εμνηθείσζε κε ηε γξαπηή αλαπαξάζηαζε ζπληζηνχλ αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα 

ηε κεηάβαζε απφ ηελ θνηλή γλώζε ζηελ ηαμηλνκηθή γλώζε ηνπ ζρνιηθνχ ιφγνπ (π.ρ., Hasan & Cloran, 

1990, Painter, 1999). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1 (βι. Painter, 1999) ζρεκαηνπνηνχληαη νη κνξθέο ζεκείσζεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηελ θαζεκεξηλή ζηε ζρνιηθή γλψζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθήο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο 

γισζζηθήο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηεο κεζαίαο ηάμεο. Γίλεη φκσο κηα γεληθά 

αλαγλσξίζηκε εηθφλα ησλ δηαδηθαζηψλ ζεκεησηηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο αλάπηπμεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε κεηάβαζε ζην ηππηθφ ζρνιείν. 

 

Πίνακας 1: Κνηλή γλψζε, γισζζηθή πξνεηνηκαζία (γηα ηελ) εθπαηδεπηηθή γλψζε (πξνζαξκνγή απφ ηελ Painter, 

1999: 71, 84) 

Κοινή γνώζη Γλωζζική προεηοιμαζία Δκπαιδεσηική γνώζη 

ρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 
πιαίζηα επηθνηλσλίαο. 
 
Βαζίδεηαη ζηελ 
πξνζσπηθή/δηαπξνζσπηθή 
εκπεηξία.  
 
 
Βαζίδεηαη ζε παξαηήξεζε θαη 
ζπκκεηνρή κεζνιαβεκέλεο απφ 
ηελ πξνθνξηθή γιψζζα. 
 
πγθεθξηκέλα κε ηερληθά λνήκαηα. 
 
 
Αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 
κέζσ πξνθνξηθήο γιψζζαο. 
 
 
 
 
 
Καηαζθεπάδεηαη αζχλεηδα θαη 
αξγά. 
 
 
Καηαζθεπάδεηαη κε 
απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. 
 
Γελ ππάξρεη κφλσζε αλάκεζα ζηα 
ζέκαηα 
 

Δκπεηξία κε γεληθεχζεηο ζηελ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.  
 
Πξνζαλαηνιηζκφο ζε ππνζεηηθά 
θαη γεληθεπκέλα λνήκαηα, 
ελαζρφιεζε κε ηα θείκελα.  
 
 
Μάζεζε θαη ζπιινγηζκφο πάλσ 
ζηα θείκελα. 
 
 
Δμνηθείσζε κε νξηζκνχο θαη 
θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο. 
 
Δμνηθείσζε κε γξακκαηηθέο 
κεηαθνξέο, απνπιαηζησκέλν 
ιφγν, εθηεηακέλνπο κνλνιφγνπο, 
ζπκπεξάζκαηα απφ θείκελα, 
επίγλσζε φηη ηα θείκελα είλαη πεγή 
πιεξνθνξίαο. 
 
Δπίγλσζε ηνπ εαπηνχ σο γλψζηε 
πνπ αληιεί γλψζε απφ δηάθνξνπο 
πφξνπο.  
 
Δμνηθείσζε κε νξηζκνχο, 
ηαμηλφκεζε, αλαζηνραζκφο πάλσ 
ζην λφεκα. 

 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θαζνιηθέο 
έλλνηεο.  
 
Απφζηαζε απφ ηελ άκεζε 
εκπεηξία. 
 
 
 
Βαζίδεηαη ζηε ζεκεησηηθή 
αλαπαξάζηαζε. 
 
 
Αθεξεκέλα θαη ηερληθά λνήκαηα. 
 
 
πγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο 
γξαπηήο γιψζζαο. 
 
 
 
 
 
Καηαζθεπάδεηαη ζπλεηδεηά θαη κε 
ηαρχηεηα. 
 
 
Παξνπζηάδεηαη ζπζηεκαηηθά, κε 
ινγηθή αιιεινπρία ζην πιαίζην 
ελφο ζέκαηνο. 
Πηζαλά ζχλνξα αλάκεζα ζε 
επηζηεκνληθνχο ηνκείο 



ηνλ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλήο θαη ηεο κε θνηλήο/εθπαηδεπηηθήογλψζεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθήο πξνεηνηκαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηάβαζε απφ ην έλα 

κνληέιν γλψζεο ζην άιιν. Tν κνληέιν ηεο θαζεκεξηλήο γλψζεο, πνπ ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δηεπίδξαζε κε ελειίθνπο, είλαη άξξεηo, κε ζπλεηδεηφ, απζφξκεην, ζπνξαδηθφ. Γελ 

πεξηέρεη ηερληθά λνήκαηα, βαζίδεηαη ζηελ άκεζε παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, είλαη εμαξηεκέλν απφ ηελ άκεζε πεξίζηαζε θαη εμππεξεηείηαη θπξίσο απφ ηελ 

θαζεκεξηλή πξνθνξηθή γιψζζα.  

 Απηφ φκσο ην κνληέιν ηεο θνηλήο γλψζεο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ 

ζπζηεκάησλ λνεκάησλ πνπ είλαη θαζνιηθά, αθεξεκέλα, απνκαθξπζκέλα απφ ηελ άκεζε εκπεηξία, 

βαζκέλα ζηε γξαπηή αλαπαξάζηαζε, ζεκειησκέλα ζε γξαπηή γιψζζα, ζπλεηδεηά, ζπζηεκαηηθά, 

ινγηθά παξνπζηαζκέλα. Με άιια ιφγηα, δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο κηαο γλψζεο ζπζηεκαηηθήο, πην 

πεξηραξαθσκέλεο ζε ζρέζε κε ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηερληθέο 

ζεκαζίεο λννχκελεο σο ζρέζεηο ξεηά πξνζδηνξηζκέλεο θαη πξαγκαησκέλεο θπξίσο κέζσ ηεο 

γξαπηήο γιψζζαο.  

Tν πέξαζκα, ινηπφλ, απφ ηελ θνηλή ζηε κε θνηλή γλψζε απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε 

ηνπ θφζκνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ζπζρέηηζε νληνηήησλ κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ εθείλνλ πνπ 

είλαη ζπκβαηφο κε ηελ θαζεκεξηλή λνεκαηνδφηεζε. Έηζη, ε ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξαγκάησλ ζχκθσλα κε θαζνιηθά αλαγλσξίζηκα θξηηήξηα, ε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε νληνηήησλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ φηη ν γξαπηφο ηξφπνο αλαθέξεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή 

ηάμε πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηελ άκεζε εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζπληζηνχλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε θνηλήο γλψζεο. πλεπψο, ε γελίθεπζε, νη νξηζκνί, νη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, νη ηαμηλνκήζεηο, ε εμνηθείσζε κε ηνπο πφξνπο ηεο γξαπηήο γιψζζαο απνηεινχλ 

ηδηαίηεξεο κνξθέο ζεκεησηηθήο κεζνιάβεζεο πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο κε 

θνηλήο γλψζεο θαη ζπληζηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ην πέξαζκα ζηνλ ζρνιηθφ 

γξακκαηηζκφ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, δειαδή ε εμνηθείσζε κε ζεκαζηνινγηθέο πιεπξέο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή γλψζε, κπνξνχλ ινηπφλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

Eκπεηξίεο κε γεληθεχζεηο κέζα απφ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ζηα ππνζεηηθά θαη 

γεληθεπκέλα λνήκαηα θαζψο θαη ζηε κάζεζε θαη ην ζπιινγηζκφ κέζα απφ γξαπηά θαη εθηεηακέλα 

θείκελα, εμνηθείσζε κε ηνπο νξηζκνχο θαη θαηαζθεπή θξηηεξίσλ γηα θαηεγνξηνπνηήζεηο, εκπεηξίεο κε 

πξνθνξηθνχο κνλνιφγνπο ή θαη κε ηελ αθξφαζε αλαγλσζκάησλ, κε ζπκπεξαζκνχο, αλαζηνραζκφ 

πάλσ ζην λφεκα θ.o.θ.  

Θα ήηαλ δχζθνιν λα κελ αλαγλσξίζνπκε ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθήο 

πξνεηνηκαζίαο νξηζκέλεο, αλ φρη φιεο, πξαθηηθέο ηνπ δεζπφδνληνο νηθνγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Αο ζεκεησζεί σζηφζν φηη ε ζπλέρεηα αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο γξακκαηηζκνχ κνηάδεη 

λα είλαη θάζε άιιν παξά απξφζθνπηε. Κη απηφ δελ κπνξεί λα απνδνζεί απινπζηεπηηθά ζηηο 

θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε καζεηέο/καζήηξηεο, αιιά ζηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

λνεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ θαζεκεξηλνχ πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ηελ 



θνηλσληθή ζέζε ησλ αηφκσλ (πξσηνγελήο θνηλσληθνπνίεζε) θαη ην βαζκφ απφζηαζήο ηνπο απφ ηα 

ζπζηήκαηα λνεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο (δεπηεξεχνπζα 

θνηλσληθνπνίεζε) (βι. π.ρ.  Bernstein. 1990, Hasan & Cloran 1990).  

Παξακέλνληαο ζηηο δεζπφδνπζεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ, δελ κπνξνχκε αζθαιψο λα πνχκε φηη 

ππάξρνπλ δηαθξηηέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηηο πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ παηδηψλ 

θαη ελήιηθσλ αηφκσλ (κεζνιαβεκέλεο απφ έλα θείκελν, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα 

δηακνξθψλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο γξακκαηηζκνχ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θνηλσληθή ηνπνζέηεζε 

ησλ ελειίθσλ αηφκσλ) θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Μνινλφηη φκσοζε φιεο ηηο γλσζηέο 

καο θνηλσλίεο ν ζρνιηθφο γξακκαηηζκφο ρξνληθά έπεηαη θαη ινγηθά ζηεξίδεηαη ζηα θέξδε πνπ 

απνθνκίδεη απφ ηνλ θαζεκεξηλφ θπζηθφ γξακκαηηζκφ, o ζρνιηθφο γξακκαηηζκφο δηαθξίλεηαη απφ κηα 

ιηγφηεξν θπζηθή γξακκή αλάπηπμεο (πξβι. Hasan 1996). Αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αζπλέρεηαο, ε νπνία εκβιεκαηηθά κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ θνηλσλην-

ζεκαζηνινγηθή πνηθηιφηεηα, φπσο ηε ζεκαηνπνίεζαλ απφ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο νπηηθέο ν 

Bernstein, ν Vygotsky, ν Ζalliday, ε Hasan. Απηέο νη αζπλέρεηεο αλάκεζα ζηα δχν πεξηβάιινληα 

γξακκαηηζκνχ ζπλερίδνπλ λα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ έληαζε αλάκεζα ζηελ θνηλή θαη ηε ζρνιηθή 

γλψζε. Αο ζηαζνχκε φκσο ζηε ζπλέρεηα ζε κηα εθδνρή ηεο ζεκαζηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο πνπ αθνξά 

εηδηθφηεξα ην γξαπηφ ιφγν. 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΝΩΗ, ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

Μέρξη ζηηγκήο αλαθέξζεθε ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηα γξαπηά θείκελα σο έλα απφ ηα θαζνξηζηηθά 

θξηηήξηα γηα ην πέξαζκα ζηε ζρνιηθή γλψζε. Απηή ε ζχλδεζε κνηάδεη λα είλαη δνγκαηηθή αλ δελ ηελ 

ζπλαξηήζνπκε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη, ζπλεπψο, κε ηε δηθή ηνπ 

δπλακηθή ζεκαζηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο. 

Όπσο ππελζπκίδεηαη ζην πιαίζην ηεο ΛΓ, νληνγελεηηθά ε γξαθή πξνέθπςε απφ ηελ επαθή ηνπ 

πξνθνξηθνχ κε ην ζρέδην (κνξθέο εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο), αιιά θαη ζπλδέζεθε εμαξρήο κε κε 

πξνηαζηαθέο ιεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο (θαηάινγνη αγαζψλ, ιίζηεο νλνκάησλ θηι.) αιιά θαη κε ηα 

καζεκαηηθά, εθπεθξαζκέλα κε ζχκβνια-δάλεηα απφ ηα γξαπηά ζχκβνια (Halliday & Μartin, 2004, 

O’Ζalloran, 2005). Δίλαη φκσο ακθίβνιν θαηά πφζν απηέο νη κε πξνηαζηαθέο κνξθέο απεηθφληζεο ηεο 

γιψζζαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απηνδχλακνο γξαπηφο ιφγνο, θαζψο ε λνεκαηνδφηεζή ηνπο 

απαηηεί πάληα ηε κεζνιάβεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ην πιαίζην ηεο πεξίζηαζεο. Με άιια ιφγηα, 

σο θείκελν κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν κε ηελ παξάιιειε ρξήζε πξνθνξηθφηεηαο. 

Aπηή φκσο ε κε πξνηαζηαθή «ελδηάκεζε πεξηνρή» κάο επηηξέπεη λα δνχκε ζαθέζηεξα θαη ηελ 

άιιε, κεηαθνξηθφηεξε δηάθξηζε κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ σο δηαθνξεηηθώλ θόζκσλ 

(Halliday, 1996: 352-353). Οη νκηιεηέο/-ηξηεο, πνπ είραλ λνεκαηνδνηήζεη ηνλ θφζκν κε ηνλ ζπκβαηηθφ 

πξνθνξηθφ ηξφπν, ηνλ επαλαλνεκαηνδνηνχλ φηαλ γίλνληαη γξαθείο θαη αλαγλψζηεο/-ηξηεο. Γηαηί, ελψ 

ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη έλαο θφζκνο δηαδηθαζηώλ, ν γξαπηφο ιφγνο είλαη έλαο θφζκνο πξαγκάησλ: 

Σα ζχκβνιά ηνπ είλαη πξάγκαηα, ηα θείκελά ηνπ είλαη πξάγκαηα θαη ε γξακκαηηθή ηνπ ζπγθξνηεί ιφγν 

πξαγκάησλ. Έηζη, ν γξαπηφο, αληηθεηκελνπνηεκέλνο θφζκνο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κέζσ ηεο 



γξακκαηηθήο ηεο γξαπηήο γιψζζαο, είλαη κέξνο ηεο δεπηεξεχνπζαο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

αλζξψπσλ, δειαδή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν θφζκνπο, ηα λνήκαηά ηνπο, ηε ιεμηθνγξακκαηηθή ηνπο θαη ηηο 

αιιειεπίδξάζεηο κε άιινπο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο, θηλνχληαη ηα παηδηά ζην πξψην ζρνιείν. Οη 

πξψηεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απηέο (ή θαη άιιεο, πνπ δελ κλεκνλεχηεθαλ) 

δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο πξνο ηε ζρνιηθή γλψζε. Απ’ ηε κηά, ηα παηδηά σζνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ εκπεηξηθνχ ηνπο θφζκνπ πξνρσξψληαο ζε ηαμηλνκήζεηο ησλ νληνηήησλ, 

ζπγθξνηψληαο αθεξεκέλεο έλλνηεο, θαηαλνψληαο ηε γελίθεπζε (γηα παξαδείγκαηα απφ ην ειιεληθφ 

πξψην ζρνιείν, βι. ελδ. Κνλδχιε & Αξράθεο, 2003, Κνλδχιε & Γνχθα, 2005, Koλδχιε & Μαληνχ, 

2007.). Απ’ ηελ άιιε, έξρνληαη ζε ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηα «πξάγκαηα» ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηα 

ζχκβνιά ηνπ, ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο εηθφλαο κε ην γξαπηφ θείκελν, αιιά θαη κε ηελ 

θξίζηκε δηάθξηζε αλάκεζά ηνπο, πάληα κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα ελήιηθα άηνκα.  

Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο θσηίδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ γξακκαηηζκνχ πεξηζζφηεξν σο 

δηαδηθαζίαο θαη πξαθηηθήο παξά σο γλψζεο –εηδηθφηεξα ηεο γλψζεο ησλ ζπκβφισλ, φπσο 

απαηηνχζαλ νη παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο, πνπ ηαχηηδαλ ην γξακκαηηζκφ κε ηε γξαθή/αλάγλσζε. Ο 

εζηηαζκφο ζηε ζην γξακκαηηζκφ σο γλψζε ζπκπίπηεη ρνλδξηθά κε ηνλ γξακκαηηζκφ ηεο 

αλαγλώξηζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ γξαπηνχ (Ζasan, 1996: 387) (θσδηθνπνίεζε-

απνθσδηθνπνίεζε θηι) θαη αθνξά πξσηεπφλησο ηε γιψζζα σο έθθξαζε. Καη κνινλφηη ε γιψζζα σο 

έθθξαζε-θψδηθαο είλαη ην πην αθεξεκέλν κέξνο ηεο γιψζζαο, νη παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ην 

γξακκαηηζκφ εκκέλνπλ ζηε «δηδαζθαιία» ηεο αθφκα θαη ζην λεπηαγσγείν (παξάβαιε κε ηηο εκκνλέο 

ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρηζε).  

 Γελ είλαη ινηπφλ ηπραίν φηη ηφζν ε ζηξνπθηνπξαιηζηηθή γισζζνινγία φζν θαη νη θπξηάξρεο 

ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο2 ζην θείκελν ηξνθνδφηεζαλ ηελ έξεπλα ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο 

γξαθήο/αλάγλσζεο κε φξνπο αηνκηθήο αλάπηπμεο (π.ρ. πψο καζαίλνπκε λα δηαβάδνπκε θαη λα 

γξάθνπκε, δεηήκαηα θσδηθνπνίεζεο-απνθσδηθνπνίεζεο θαη αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο), ρσξίο θακία 

κλεηα ζηα –θνηλσληθά - ζπκθξαδφκελα, ζηελ επηθνηλσληαθή θαη πξνζεηηθή αλάγθε. Αιιά, o εζηηαζκφο 

ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλεη φηη ε επηθνηλσληαθή πξφζεζε αγλνείηαη. Με άιια ιφγηα, δελ απνηειεί 

θεληξηθή ηδέα ην γεγνλφο φηη επηθνηλσλνχκε έρνληαο θάπνην ζθνπφ θαηά λνπ, θάπνηεο ιεηηνπξγίεο 

πνπ πξέπεη λα επηηειεζηνχλ. 

Αθξηβψο φκσο επεηδή ε έθθξαζε ηεο γιψζζαο αλαδεηθλχεηαη θαη ιεηηνπξγεί κφλν ζε ζρέζε κε 

(θαη κέζα ζε) θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ επηθνηλσληαθή πξφζεζε, ν 

γξακκαηηζκφο δελ κπνξεί λα λνεζεί παξά σο γξακκαηηζκφο ηεο δξάζεο, δειαδή ηεο ρξήζεο 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ γηα λα επηηεπρζνχλ δηαθνξεηηθνί ζθνπνί (Ζasan, 1996). Πξφθεηηαη θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ιόγνπ (discourse), πνπ ζα 

                                                
2 Σν δήηεκα φκσο ηεο επηθνηλσλίαο ζεκαηνπνηήζεθε θαη απφ ηνλ Vygotsky φηαλ, ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηεο 

νληνγελέζεο ηεο ζθέςεο ηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, αληέζηξεςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη αθφκα απφ ηηο 

ςπρνινγηθέο θαη ηηο ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην θείκελν. 

 



επηηεπρζεί κε ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ 

γχξσ απφ ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ θεηκέλσλ, ησλ λνεκάησλ πνπ απνθξχπηνπλ, ηελ 

ηδενινγηθή ηνπο δηάζηαζε.  

ε απηή ηελ πξννπηηθή θηλνχληαη γεληθά νη παηδαγσγηθέο ησλ γξακκαηηζκψλ κε βάζε ηα θεηκεληθά 

είδε (genre-based pedagogy) (βι. π.ρ. LERN, 1990). Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

παηδαγσγηθέο ησλ γξακκαηηζκψλ, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη βαζηθφ κέιεκά ηνπο είλαη λα 

δηδαρηεί ν γξακκαηηζκφο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζεκαζηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ιφγσλ θαη θεηκέλσλ. Mηα παξφκνηα ινγηθή κπνξεί λα δηαηξέρεη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα εχθνια 

νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ γξαπηνχ απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηε δηαθνξά απφ ην 

έλα είδνο θεηκέλνπ ζην άιιν, ζηε δηαθνξά αλάκεζα ζε πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηζηήκε, ζηε δηαθνξά 

απφ ηε κία επηζηήκε ζηελ άιιε (π.ρ., ην γξάςηκν ηεο ηζηνξίαο απφ ην γξάςηκν γηα ηελ ινγνηερλία ή 

ηε θπζηθή, ή ηη κεηξάεη π.ρ. ζαλ αλαθνξά θαη ηη ζαλ πεξηγξαθή, πψο νη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ελφο 

πεηξάκαηνο δηαθέξνπλ απφ κηα έθζεζε γηα ηα δεηλά ηνπ ξαηζηζκνχ θηι.).  

Μπνξεί επίζεο λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη, ζπλεπψο, εθπαηδεπηηθά απνηειεζκαηηθφ φηη γιψζζα πνπ 

πξαγκαηψλεη ην ιφγν ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο θπζηθήο, ηεο ηέρλεο, ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, ηεο 

θνηλσληνινγίαο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο ηζηνξίαο θ.η.ι. δελ αθνξά κφλν ηελ εηδηθή νξνινγία, δειαδή ηηο 

εκπιεθφκελεο νληφηεηεο (δηαθνξνπνηεκέλεο απφ απηέο ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο/λνήκαηνο) αιιά 

θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζά ηνπο. Αθνξά πνιχ πεξηζζφηεξν ηα είδε 

θαηεγνξηνπνίεζεο απηψλ ησλ νληνηήησλ, ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπο θ.ν.θ. 

Αθνξά, κε ιίγα ιφγηα, φιε ηε ιεμηθνγξακκαηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

χκθσλα κε απηή ηελ πξννπηηθή γξακκαηηζκφο ζεκαίλεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα ιεθηηθνπνηνχκε 

ηα θείκελα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ δηάθνξα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα,  θαζψο θαη ηη λνήκαηα έρνπλ 

ραζεί θαη ηη λέα λνήκαηα επηβάιινληαη φηαλ ππάξρεη κεηάθξαζε αλάκεζα ζην ιεθηηθφ θαη ην κε 

ιεθηηθφ, δειαδή «λα ρξεζηκνπνηνχκε απνηειεζκαηηθά ηα ιεμηθνγξακκαηηθά κνηίβα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηα γξαπηά θείκελα» (Hasan, 1996: 359). Έηζη, ρσξίο θαζφινπ αλαγσγηζηηθέο θηινδνμίεο, o 

γισζζηθφο γξακκαηηζκφο παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ γξακκαηηζκψλ.  

  

EΠΙΛΟΓΙΚΑ  

Σν βαζηθφ επηρείξεκα γηα κηα θνηλσληνγισζζηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ θαηαγξάθεθαλ αδξνκεξψο εκπιέθεη θαη κηα άιιε παξαδνρή, ε νπνία κφλν 

αθξνζηγψο αλαθέξζεθε. Πξφθεηηαη γηα γηα ηε ζεκαζία ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ σο ηφζν σο πξσηετθνχ 

ηφπνπ δηεξεχλεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γξακκαηηζκνχ φζν θαη σο πξνλνκηαθνχ ηφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ.  

 Καη απηφ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ην φηη ε ειηθία ησλ παηδηψλ βξίζθεηαη αθφκα θνληά ζηηο βάζεηο 

εμέιημεο ηεο ζεκαζηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο. Αθξηβψο επεηδή  ηα παηδηά έξρνληαη ηα παηδηά γηα πξψηε 

θνξά κε ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ ιφγνπ, ηo πξψην ζρνιείν είλαη ην ζεκείν επαθήο ησλ 

δχν αμφλσλ αλάπηπμήο ηνπ γξακκαηηζκνχ (θπζηθφο θαη ζρνιηθφο) θαη είλαη oληνγελεηηθά ηφπνο 



δηεξεχλεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Αθφκα θαη ε ελδερφκελε έληαζή κεηαμχ ηνπο θαζηζηά πεξηζζφηεξν 

νξαηέο ηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο ζηε κε θνηλή γλψζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο  γισζζηθήο 

κεζνιάβεζήο ηεο.  

Ζ ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην γξαπηφ ιφγν δελ έρεη αθφκα δνκεζεί κε ηνλ αδηαθαλή ηξφπν φπσο 

ζπκβαίλεη αξγφηεξα. Αθξηβψο επεηδή δελ γλσξίδνπλ αθφκα ηνλ θψδηθα ηεο γξαπηήο γιψζζαο, ηα 

παηδηά εξγάδνληαη πάλσ ζε πνιχ πην πνιπηξνπηθά θείκελα, αλαθαιχπηνληαο κε θπζηθφ ηξφπν ηηο 

δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα δηαθξηηά είδε ζεκείσζεο. 

Tα ραιαξά αθφκα ζχλνξα αλάκεζα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα δελ ζπληζηνχλ παξά πιενλέθηεκα, 

αθξηβψο επεηδή νη εηδηθέο κνξθέο ζεκεησηηθήο κεζνιάβεζεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζρνιηθή γλψζε 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ρσξίο ηηο «εμεηδηθεχζεηο» ησλ κεηέπεηηα δηαθξηηψλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ. 

Ζ ίδηα ε ζρνιηθή δηαδηθαζία επηβάιιεη ηε ιεθηηθνπνίεζε λνεκάησλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ιφγνπ γηα φιεο ηηο δπλαηέο πνηθηιίεο θεηκέλσλ.  

 Σν πξψην ζρνιείν, ινηπφλ, εθηφο απφ ηφπνο δηεξεχλεζε είλαη θαη πξνλνκηαθφο ηφπνο 

δηδαζθαιίαο ηνπ γξακκαηηζκνχ, εθφζνλ ε δηδαζθαιία κπνξεί λα θηλεζεί κε άλεζε ζηηο ηξεηο 

αιιειέλδεηεο πεξηνρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ (αλαγλψξηζεο, δξάζεο, αλαζηνραζκνχ), αθνινπζψληαο 

έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ νη ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ 

γίλνπλ αθφκα πην ζπζηεκαηηθέο θαη ζπλεηδεηέο, είλαη εθηθηή ε κείσζε ηεο έληαζεο αλάκεζα ζηηο δχν 

γξακκέο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Όζν ζπλεπψο παξακέλνπκε ζην ηδαληθφ κηαο ηζνλνκηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηφηε ζα ππάξρεη αλάγθε λα δηδάζθνπκε γξακκαηηζκφ, βνεζψληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ιφγνπ ησλ καζεηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο, εθφζνλ 

απηφ είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα έρνπκε εθπαίδεπζε, γηα λα ζπλερίζνπκε λα γλσξίδνπκε ηε 

γλψζε. Καη, γηαηί φρη, ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη νξηζκέλα ππνδείγκαηα ηνπο κεηέπεηηα -πην 

επηζηεκνληθνπνηεκέλνπο- γξακκαηηζκνχο.  
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4. Ο γραμμαηιζμός ζηην πρώηη ζτολική ηλικία 

ηειιάθεο Nεθηάξηνο 

1. Eηζαγσγή 

Γελ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή παίδνπλ ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θάζε αηφκνπ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο 

εγγξάκκαηνπο, δειαδή λα ηνπο παξάζρεη φια ηα απαηηνχκελα εθφδηα πνπ ζα ηνπο θάλνπλ ηθαλνχο 

λα παίξλνπλ κέξνο ελεξγά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Tν πξφζθαην ελδηαθέξνλ γηα ην γξακκαηηζκφ ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ πξψηκν γξακκαηηζκφ, είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ 

ε ζχγρξνλε θνηλσλία απνδίδεη ζε απηφλ. Eξεπλεηέο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία, κεηαμχ άιισλ 

γισζζνιφγνη, παηδαγσγνί, θνηλσληνιφγνη, ςπρνιφγνη, αλζξσπνιφγνη, αζρνινχληαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ηα παηδηά θαηαθηνχλ ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη είλαη ηεξάζηηνο ν φγθνο ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα πεξίπνπ. 

θνπφο καο είλαη λα πεξηγξάςνπκε ηηο θπξηφηεξεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηα λέα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη λα απνζαθελίζεη ηνπο ζρεηηθνχο κε ην ζέκα επηζηεκνληθνχο φξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνλ αλαγλψζηε ηα απαξαίηεηα εθνδία θαη θίλεηξα λα αλαηξέμεη ν ίδηνο ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Tν ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ παξειζφληνο αηψλνο επήιζε κηα ξηδηθή αιιαγή ζηελ αληίιεςή καο 

γηα ην πψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ, αιιαγή πνπ επέβαιιε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηε γιψζζα 

ζην πξψην ζρνιείν (λεπηαγσγείν) (Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Nενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ηελ πξν-

Γεκνηηθή Eθπαίδεπζε-Nεπηαγσγείν – Yπ. Aπ. Γ1/58, ΦEK 93/η.B΄/ 1999).  

Έσο πξφζθαηα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ηα παηδηά έπξεπε λα θηάζνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ειηθία, ε νπνία ζπλήζσο ηαπηηδφηαλ κε ηελ είζνδν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ 

λα κάζνπλ «λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ». Γηα λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πξνο 

ην ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθε έλα corpus  «πξναλαγλσζηηθψλ θαη πξνγξαθηθψλ» δεμηνηήησλ πνπ 

ππνηίζεηαη ζα βνεζνχζαλ ηα παηδηά ζην μεπέξαζκα ησλ δπζθνιηψλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο (ζεσξία 

αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο – reading readiness). Οη δεμηφηεηεο απηέο απνζθνπνχζαλ ζηελ αλάπηπμε 

νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ δηαθξίζεσλ, πεξηγξαθή εηθφλσλ, θίλεζε ηνπ βιέκκαηνο απφ αξηζηεξά πξνο 

ηα δεμηά, νπηηθναθνπζηηθφ ζπληνληζκφ, ιεπηή θηλεηηθφηεηα, δηάθξηζε δεμηνχ – αξηζηεξνχ θαη έιεγρν 

ηεο θίλεζεο ζην ρψξν (Miller, 2000). χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, πνπ εληαζζζφηαλ ζην 

κπηρεβηνξηζηηθφ κνληέιν, ην παηδί δελ ήηαλ παξά έλαο παζεηηθφο απνδέθηεο ησλ φζσλ δηδάζθεηαη 

απφ ηνπο ελήιηθεο. Ζ κάζεζε ηεο γιψζζαο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο, εξκελεπφηαλ σο απιή κίκεζε 

θαη νηθεηνπνίεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ελειίθνπ πνπ ιεηηνπξγνχζε σο κνληέιν.  H εθκάζεζε ηεο γξαθήο 

θαη ηεο αλάγλσζεο αληηκεησπίδνληαλ σο δεμηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο ή απνθσδηθνπνίεζεο, ε 

δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ αθνινπζνχζε κηα πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία, πνπ έδηλε έκθαζε ζηε κνξθή 

θαη φρη ζηελ ρξήζε, ζηε εθκάζεζε θαλφλσλ θαη φρη ζηελ επηθνηλσλία. 



Aο αλαινγηζηνχκε ζε απηφ ην ζεκείν πφζν επεξέαζε ε ζεσξία ηεο «αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο» 

ηε ζεζκνζεηεκέλε ππνβάζκηζε ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ (λεπηαγσγείνπ) ζηελ πξν-ζρνιηθή ή πξν-

δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηνλ κε ππνρξεσηηθφ ηνπ ραξαθηήξα γηα φια  ηα παηδηά. H ίδηα ε ιέμε λήπην 

(ζηεξεηηθφ λε + έπνο) ππνλνεί άιισζηε ην γισζζηθφ έιιεηκκα ηνπ παηδηνχ απηήο ηεο ειηθίαο. 

H θξηηηθή ηνπ Chomsky (1959) ζηνλ Skinner θαη ε αλάπηπμε ηεο δηθήο ηνπ γισζζνινγηθήο 

ζεσξίαο (1965) έδεημαλ φηη ε κάζεζε ηεο γιψζζαο απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ, πνπ 

δελ κηκείηαη κφλν ηα γισζζηθά πξφηππα ησλ ελειίθσλ, αιιά δνθηκάδεη, βειηηψλεη, αλαδνκεί ην ιφγν. 

Tελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ ην ίδην ην παηδί ππνζηεξίδνπλ θαη άιιεο γλσζηηθέο ή 

γισζζνινγηθέο ζεσξίεο, φπσο απηέο ησλ Piaget, Bruner, Vygotsky, Halliday. 

Yπφ ην θσο ησλ λέσλ απηψλ ζεσξηψλ ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο απφ παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο έηπρε επξείαο κειέηεο ζε φιν ην δπηηθφ θφζκν ηα ηειεπηαία είθνζη πέληε ρξφληα, 

αλέδεημε ην ξφιν ηνπ παηδηνχ σο ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ ζηε κάζεζε, θψηηζε ην ξφιν πνπ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ παίδνπλ ζε απηή ηε κάζεζε θαη ππέδεημε λένπο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο. Tν ζεκαληηθφηεξν θαηά ηε γλψκε καο επίηεπγκα είλαη φηη ην ίδην ην παηδί αλαδεηθλχεηαη 

σο ν πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε κάζεζε θαη φηη ην ελδηαθέξνλ κεηαθηλείηαη ζην πψο θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζην ηη καζαίλεη ην παηδί. 

2. Aλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο 

Aλαθνξηθά κε ηνλ φξν «γξακκαηηζκφο» (literacy) έρνπλ δηαηππσζεί πάκπνιινη νξηζκνί. 

πλήζσο αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο ακνηβαία ππνζηεξηδφκελεο δηαδηθαζίεο: ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, 

ηελ νκηιία θαη ηελ αθξφαζε. Tειεπηαία έρεη πξνζηεζεί θαη κηα πέκπηε δηαδηθαζία, ε ζέαζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην κήλπκα πνπ κεηαθέξεηαη κε νπηηθφ ηξφπν, θαη επηβιήζεθε απφ ηηο ηειεπηαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιπκέζσλ (Soderman et al., 1999). Mε ηνλ φξν 

γξακκαηηζκφ ππνλνείηαη θάηη πνιχ επξχηεξν απφ ηελ γξαπηή γιψζζα σο κνξθηθή απεηθφληζε ελφο 

θψδηθα κφλν. H γξαπηή γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κηα κνξθή ηεο ζπλνιηθήο γιψζζαο, πνπ 

πξνθαιεί γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Γξακκαηηζκφο ζεκαίλεη ρξεζηκνπνηψ γισζζηθέο, 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζσ λφεκα απφ έλα θείκελν πνπ δηαβάδσ 

ή λα πξνζδψζσ λφεκα ζε έλα θείκελν πνπ γξάθσ. 

O φξνο «αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο» (emergent literacy) πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Clay ην 1966, θαη έθηνηε επηθξάηεζε σο ν θαηαιιειφηεξνο γηα λα εθθξάζεη 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γξαθήο θαη 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα απηέο (Sulzby, 1991). Mε ηνλ φξν 

απηφ ηνλίδεηαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, πνπ μεθηλά πνιχ λσξίο ζηε δσή 

ηνπ παηδηνχ, ππνλνείηαη ην αιιειέλδεην ησλ ζπκπεξηθνξψλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη δίλεηαη 

έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ-νηθνδνκηζηηθφ ραξαθηήξα απηήο ηεο κάζεζεο. 

Eθηφο ησλ παξαπάλσ, ε έξεπλα έθηνηε νδήγεζε ζηα εμήο γεληθά ζπκπεξάζκαηα (αληιήζεθαλ 

απφ ην Miller, 2000): 



1. Ο γξακκαηηζκφο μεθηλά ζε πνιχ κηθξή ειηθία θαη αλαπηχζζεηαη κε ην ξπζκφ θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ θάζε παηδί επηιέγεη. 

2. Tα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε κηα θνηλσλία πνπ θαηαθιχδεηαη απφ ηνλ 

έληππν ιφγν αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ κε θάπνην ηξφπν πξηλ ηελ εηζαγσγή 

ηνπο ζην ζρνιείν. 

3. H πξνθνξηθή γιψζζα αξρηθά ιεηηνπξγεί σο πξφδξνκνο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη αξγφηεξα 

σο κέζν ελδπλάκσζήο ηνπ. 

4. Tα ζθαξηθήκαηα, ε γξαθή ηπραίσλ γξακκάησλ θαη ε επηλνεκέλε γξαθή ζεσξνχληαη 

πνιχηηκνη ηξφπνη γξαθήο. 

5. O γξακκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα ζε απζφξκεηεο θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλφηεηαο 

απφ φ,ηη ζε θηηαρηέο θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν ή ην ζπίηη. 

6. Ζ θαζεκεξηλή αλάγλσζε απφ ηε βξεθηθή ειηθία βνεζά ζηε κάζεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο. 

7. Ζ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο είλαη έλαο ζχλζεηνο ζθνπφο πνπ απαηηεί 

εξγαζία θαη ελέξγεηα απφ ηα παηδηά. 

8. Ζ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο απαηηεί πνιχ ρξφλν. 

9. Tν παηδί ρξεηάδεηαη γεκάηεο λφεκα εκπεηξίεο γηα λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. 

 

3. Oη ξίδεο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

Oη ξίδεο ηεο κάζεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο βξίζθνληαη ζηε κάζεζε ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο. Aο δνχκε, φκσο, αλαιπηηθφηεξα απηή ηε ζέζε. χκθσλα κε ηνλ Halliday (1973) ε 

εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηζνδπλακεί πξσηίζησο κε ηελ εθκάζεζε ηνπ λνήκαηνο. Mέζσ 

απηήο ηεο κάζεζεο πξνζιακβάλνληαη έκκεζα θαη ηα θσλνινγηθά ή γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γιψζζαο. Mέζα απφ επηθνηλσληαθέο πξάμεηο, σο παξαγσγφο ή ιήπηεο, ην παηδί αλαπηχζζεη ηε 

γιψζζα ρσξίο λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε γιψζζα απηή θαζαπηή. Mέζα ζην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ηνπ αλάγθεο ην παηδί καζαίλεη πψο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα. Eάλ ε γιψζζα δελ ζπλδεφηαλ κε θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ηφηε ην παηδί δελ 

ζα κπνξνχζε λα κάζεη λα κηιά. Oη γνλείο ιεηηνπξγνχλ σο θαζνδεγεηέο θαη ε ππνζηήξημε πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην παηδί ηνπο δελ απνζθνπεί πξσηίζησο ζηελ θαηάθηεζε κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη γνλείο δεηνχλ απφ ην παηδί ηνπο λα θιείζεη ην κάηη ηνπ θαη απηφ ην θάλεη, ν 

ελζνπζηαζκφο ηνπο ειάρηζηα αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο εληνιήο. Xαίξνληαη, κάιινλ, γηαηί ην παηδί 

έρεη κάζεη λα θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Έηζη, θαη φηαλ παίδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο νη γνλείο 

εζηηάδνπλ ζηε ραξά πνπ αληινχλ απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ειάρηζηα ζηελ εθκάζεζε ησλ 

θαλφλσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε φηη ην παηδί παίδεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εθκάζεζε ηεο 

πξνθνξηθήο γιψζζαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζηήξημε ησλ γνλέσλ κελ, αιιά θπξίσο κε ηε 

δηεξεχλεζε απφ ην ίδην ην παηδί ηεο γιψζζαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν παηδί καζαίλεη ηελ πξνθνξηθή 



γιψζζα γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, λα θαζνξίζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν 

κέζα απφ κηα γισζζηθά νιηζηηθή δηαδηθαζία, πνπ ειάρηζηε ζεκαζία έρνπλ νη επηκέξνπο γισζζηθέο 

δνκέο. 

Αλ δνχκε ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζαλ κηα δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηνπ λνήκαηνο, δελ καο 

είλαη δχζθνιν λα αλαθαιχςνπκε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

γιψζζα. H γξαπηή γιψζζα, φπσο αθξηβψο θαη ε πξνθνξηθή, ππάξρεη γηα λα δεκηνπξγνχληαη 

λνήκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Kαη νη δχν κνξθέο ηεο 

γιψζζαο άιισζηε απνηεινχλ θνηλσληθά ζπκβάληα. 

Eίλαη πεξηηηφ λα αλαιχζνπκε ην πφζν ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο θαηαθιχδεηαη απφ ηνλ έληππν 

ιφγν. Eίλαη πνιιέο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη  αθφκε θαη ζε ρακειά κνξθσηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα 

(Goodman, 1984; Anderson & Stokes, 1984; Dorsey-Gaines 1988; Delgado-Gaitan; 1987; Fitzgerald, 

Spiegel & Cunningham, 1991; Ortiz, 1992), πνπ δείρλνπλ φηη ε πνζφηεηα έθζεζεο ζηνλ έληππν ιφγν 

ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά είλαη αμηνζεκείσηε θαη δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα 

παξαγλσξηζηεί. ε θάζε πεξίπησζε ηα ζπκβάληα πνπ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ κέξνο κηαο ελέξγεηαο πνιχ πιαηχηεξεο θαη 

ζπρλά παξαγλσξίδνληαη θαη απφ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα πνπ ηελ πξαγκαηνπνηνχλ (Schieffelin & 

Cochran-Smith, 1984; Anderson & Stokes, 1984). Σν φηη νη δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ απνηεινχλ 

κέξνο κηαο επξχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ. Tα παηδηά 

δηαβάδνπλ βηβιία γηα δηθή ηνπο επραξίζηεζε κφλα ηνπο ή δηαβάδνπλ ζε άιινπο, γξάθνπλ θιήζεηο, 

παξαγγειίεο ζε εζηηαηφξηα, ιίζηεο κε ςψληα θ. ά. (Bissex, 1980; Heath, 1983; Kammler, 1984; Hall et 

al. 1986). Bιέπνπκε, ινηπφλ, φηη νη ξίδεο ηνπ γξακκαηηζκνχ βξίζθνληαη ζην ζπίηη, κε ηνπο γνλείο λα 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεξεχλεζε πνπ θάλεη ην παηδί πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 

4. Πψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε πνξεία κάζεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο αξρίδεη 

φηαλ ην παηδί πξσηνπηάλεη έλα βηβιίν ζηα ρέξηα ηνπ ή ραξάδεη κε ην κνιχβη ην πξψην ηνπ ζθαξίθεκα 

ζε κηα ιεπθή ζειίδα. Πξψηνο ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζην ηαμίδη απηφ απνηειεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ 

ην παηδί φηη ν γξαπηφο ιφγνο πεξηέρεη λφεκα θαη επνκέλσο πξέπεη λα βξεί ηξφπν λα ην αληιήζεη 

(Goodman, 1986). Όιεο νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηα παηδηά πξνο απηφ ην ζθνπφ 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη γλήζηεο αλαγλσζηηθέο ή γξαθηθέο πξάμεηο (Γηαλληθνπνχινπ, 1998) θαη 

απνηεινχλ πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Mέζα απφ 

αλαγλσζηηθέο πξάμεηο ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ γηα ην πψο 

δηαβάδνπκε ζηε Γχζε. Ζ Clay (1985) αλαθέξεη ηηο θπξηφηεξεο απφ απηέο: 

 Γηαβάδνπκε ην θείκελν θαη φρη ηελ εηθφλα ( θαηαθηάηαη γχξσ ζηα ηέζζεξα ρξφληα - 

Goodman,1986; Hiebert, 1981; Ferreiro & Teberosky, 1982) 

 Γηαβάδνπκε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 



 ην γξαπηφ θείκελν νη ιέμεηο μερσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο (ιφγσ ηεο ξνήο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ απνθηάηαη δχζθνια, αιιά ην λα θαηαλνήζνπλ φηη νη ιέμεηο ιεηηνπξγνχλ σο 

απηφλνκεο γισζζηθέο κνλάδεο, ζα ηα δηεπθνιχλεη ζην λα αληηιεθζνχλ πψο ιεηηνπξγεί ν 

γξαπηφο ιφγνο – Adams, 1990) 

 Aλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ θαη δηάθξηζή ηνπο ζε θεθαιαία θαη πεδά 

 Έλα βηβιίν έρεη αξρή θαη ηέινο 

 Aλαγλψξηζε βαζηθψλ ζεκείσλ ζηίμεο, ηειείαο, θφκκαηνο θαη εξσηεκαηηθνχ. Kαηά ηνπο 

Garton & Pratt (1989) ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γξαπηήο γιψζζαο, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ 

παηδηνχ ζε γξαπηά θείκελα (αλαθ. ζην Tάθα, 2001) 

Θα ήηαλ παξάιεηςε εάλ ζε απηφ ην ζεκείν δελ αλαθεξφκαζηε ζηελ «ηερληθή» γιψζζα ηεο 

αλάγλσζεο. Όξνη φπσο ηίηινο, ζειίδα, πξφηαζε είλαη δχζθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηα παηδηά 

αθφκε θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Bαξλάβα–θνχξα, 1994; Παληειηάδνπ & Xεππάθε, 1995), ε 

γλψζε ηνπο φκσο βνεζάεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έληππνπ ιφγνπ. 

H πνξεία πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή εάλ εμεηάζνπκε 

πξψηκα γξαπηά παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ δηδαρηεί πψο λα γξάθνπλ ζην ζρνιείν. H Clay (1975) 

δηαηχπσζε κηα ζεηξά απφ δεθαηξείο αξρέο πνπ κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ ζε απηά ηα γξαπηά. Eθηφο 

απφ ηε δηάηαμε ηεο ζειίδαο θαη ηα θελά αλάκεζα ζηηο ιέμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νη 

θπξηφηεξεο αξρέο είλαη:  

 Kάζε ζχκβνιν κεηαθέξεη έλα κήλπκα. Σν παηδί γλσξίδεη πσο θάζε ζχκβνιν 

αληηπξνζσπεχεη θάηη. Έηζη, κπνξεί λα γξάςεη ζε έλα βελδηλάδηθν πνπ έρεη δσγξαθίζεη 

ηα αξρηθά «BP», ή λα ππνγξάςεη ηε δσγξαθηά ηνπ κε ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηφο 

ηνπ. 

 Kάζε γξαπηφ κεηαθέξεη έλα κήλπκα. Σν παηδί θαηαλνεί φηη ην γξαπηφ κεηαθέξεη έλα 

κήλπκα θαη γη’ απηφ ην δηαβάδεη αλ ηνπ δεηεζεί. 

 H παξαγσγή θαζξεπηηθψλ γξαπηψλ. Tν παηδί γξάθεη απφ δεμηά, αιιάδνληαο ηε θνξά 

ησλ γξακκάησλ. 

 H αξρή ηεο αλαθάιπςεο. Tν παηδί πεηξακαηίδεηαη κε ηα γξάκκαηα πνπ μέξεη γηα λα 

παξάγεη λέα, π.ρ. Λ-A, T-Π, λ-N. 

 H αξρή ηεο γελίθεπζεο. Tν παηδί γλσξίδεη φηη φιεο νη ιέμεηο γξάθνληαη κε έλα ζηαζεξφ 

ζχλνιν γξακκάησλ, π.ρ. ζηα ειιεληθά κε ηα 24 γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. Έηζη 

ρξεζηκνπνηεί ηα γξάκκαηα πνπ μέξεη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά γηα λα παξαγάγεη λέεο 

ιέμεηο. 

 H αξρή ηεο επειημίαο. Tα παηδηά δελ πεξηνξίδνληαη ζηα απνδεθηά ζχκβνια, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ ζην γξαπηφ ηνπο θαη δηάθνξα άιια ζχκβνια (αξηζκνχο, ζήκαηα 

ηξνραίαο, θαξδνχιεο). 

Oη αξρέο απηέο δελ απνηεινχλ ζηάδηα (Clay, 1975), απιψο πεξηγξάθνπλ ηη θάλεη ν πξψηκνο 

ζπγγξαθέαο. Παξφηη ε Clay (1975) αξλείηαη ηελ χπαξμε εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ 



γξακκαηηζκνχ, θάπνηνη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Γηα 

ιφγνπο νηθνλνκίαο ρψξνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εζηηάζνπκε ζηα θνηλά ζεκεία ησλ θπξηφηεξσλ 

κνληέισλ ( Gentry, 1982; Frith, 1985; Temple θ.ά., 1993) απνθεχγνληαο έηζη ηελ αλάιπζε ησλ 

δηαθνξψλ ηνπο, πνπ δελ αθνξά ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ. 

1. Προθωνημική ή λογογραθική θάζε. ηελ αξρηθή απηή θάζε ηα παηδηά δε 

γλσξίδνπλ φηη ηα γξάκκαηα (γξαθήκαηα) αληηζηνηρνχλ ζε ήρνπο ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο (θσλήκαηα). 

Tα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ινγφηππα, νλφκαηα ή άιιεο 

πνιχ νηθείεο ιέμεηο, ε εηθφλα ησλ νπνίσλ έρεη εληππσζεί θαιά ζηε κλήκε ηνπο. Γξάθνπλ 

κε νξληζνζθαιίζκαηα (scribbles), ςεπδνγξάκκαηα ή απνδεθηά γξάκκαηα γξακκέλα κε 

ηπραίν ηξφπν. Aθφκε θη αλ μέξνπλ λα γξάθνπλ ην φλνκά ηνπο, ην θάλνπλ απνηππψλνληαο 

ζην ραξηί κηα ζεηξά απφ γξάκκαηα πνπ έρνπλ απνκλεκνλεχζεη.  

2. Aλθαβηηική ή θωνημική θάζη. ε απηή ηε θάζε εηζέξρνληαη ηα παηδηά κφιηο 

αξρίζνπλ λα αληηιακβάλνληαη φηη ηα γξάκκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ήρνπο ηεο 

πξνθνξηθήο γιψζζαο (θσλήκαηα) θαη φηαλ δηαβάδνπλ πξνζπαζνχλ λα ζπιιαβίζνπλ 

ηε ιέμε, ελψ φηαλ γξάθνπλ, αθφκε θη αλ παξαιείπνπλ ή αληηθαζηζηνχλ ήρνπο ησλ 

ιέμεσλ, είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηά ηνπο λα απνηππψζνπλ ζην ραξηί ηνπο ήρνπο ηεο 

πξνθνξηθήο γιψζζαο. 

3. Oρθογραθική θάζη. ε απηή ηε θάζε ην παηδί κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλφο 

αλαγλψζηεο ή ζπγγξαθέαο. πλήζσο θηάλεη κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη ηελ ηππηθή δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. 

Aπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη κηα καθξά δηαδηθαζία, 

πνπ αξρίδεη πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη ρξεηάδεηαη πνιχ δεκηνπξγηθφηεηα, πεηξακαηηζκφο, 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ έληππν ιφγν ηνπ πεξηβάιινληνο, εμνηθείσζε κε ηα κέζα γξαθήο, 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ ίδηα ηε γιψζζα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί. 

5. Φσλεκηθή επίγλσζε 

Σε κεηάβαζε απφ ηελ αξρηθή θάζε (πξνθσλεκηθή) ζηελ επφκελε (θσλεκηθή) ζεκαηνδνηεί ε 

επίγλσζε απφ κέξνπο ηνπ παηδηνχ φηη ηα γξάκκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ήρνπο ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο (θσλεκηθή επίγλσζε). Ζ ηθαλφηεηα απηή είλαη απνηέιεζκα κηαο καθξνρξφληαο εμνηθείσζεο 

κε ηνλ έληππν ιφγν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαδήηεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ ηνλ δηέπνπλ θαη 

νινθιεξψλεηαη αθνχ ην παηδί έρεη δηδαρηεί ζην δεκνηηθφ αλάγλσζε θαη γξαθή. Ζ θσλεκηθή 

επίγλσζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ κνλάδσλ ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο 

κηθξφηεξσλ απφ ηε ζπιιαβή (θσλήκαηα). Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «γάηα» έρεη δχν ζπιιαβέο, «γα» θαη 

«ηα» θαη ηέζζεξα θσλήκαηα «γ-α-η-α». ηα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο, φπσο ην ειιεληθφ, ε 

ηθαλφηεηα απηή είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πιήξε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο/αλάγλσζεο, 

εθφζνλ ηα γξάκκαηα αληηζηνηρνχλ ζε θσλήκαηα. Ζ αληηζηνηρία βέβαηα απηή δελ είλαη πάληα ζηαζεξή. 

Γηα παξάδεηγκα, ην θψλεκα /ν/ αληηζηνηρεί ζε δχν γξάκκαηα (ν, σ), ην /η/ ζε ηξία (η,ε,π) θαη ζε ηξεηο 



ζπλδπαζκνχο γξακκάησλ (νη, εη, πη), γηα ην θψλεκα /νπ/ δελ ππάξρεη αληίζηνηρν γξάκκα, ελψ γηα ηα 

δχν θσλήκαηα /θο/ έλα γξάκκα, μ. Πάλησο, παξφιεο, απηέο ηηο εμαηξέζεηο, ν βαζηθφο θαλφλαο ηεο 

γξαπηήο γιψζζαο καο είλαη φηη ηα γξάκκαηα αληηζηνηρνχλ ζε θσλήκαηα. 

 Έλαο πξαγκαηηθά ηεξάζηηνο φγθνο εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δηεζλψο έρεη δείμεη πσο ππάξρεη εληνλφηαηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο θαη ηεο 

κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, φπσο ππνζηεξίδεη ε Καηή (1992, 135-136), «ε 

κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο θσλνινγηθέο γλώζεηο ησλ παηδηώλ 

θαη, θπξίσο, κε ηηο ζπλεηδεηέο γλώζεηο γηα ηελ θαηάηκεζε ησλ γισζζηθώλ κνλάδσλ κε ζεκαζία, πνπ 

είλαη νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο, ζε κνλάδεο ρσξίο απηνδύλακε ζεκαζία, πνπ είλαη ηα θσλήκαηα». Γηα λα 

κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ή λα δηαβάζνπλ κηα ιέμε, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα 

θσλήκαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη λα ηα ηαπηίζνπλ κε ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα. Ζ δηάζπαζε ηεο 

ιέμεο ζε θσλήκαηα είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε ηθαλφηεηα γηα ηα παηδηά, πνπ ζπλήζσο έρνπλ 

ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηνπο ζην λφεκα ηεο ιέμεο. Ο ζπλεηδεηφο ρεηξηζκφο θαη έιεγρνο ηεο 

θσλνινγηθήο δνκήο ηεο γιψζζαο αξρίδεη γχξσ ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ πξψηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο γισζζηθέο κνλάδεο, φπσο ε ιέμε ή ε ζπιιαβή, θαη κφλν αξγφηεξα επεθηείλεηαη θαη 

πξνο ηηο κηθξφηεξεο, ηα θσλήκαηα.  

 Ζ ηθαλφηεηα θσλεκηθήο θαηάηκεζεο ηεο ιέμεο θαίλεηαη λα είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο πξφγλσζεο γηα ηε κεηέπεηηα αλαγλσζηηθή θαη νξζνγξαθηθή ηθαλφηεηα. Ζ 

έξεπλα έρεη δείμεη πσο φζα παηδηά πξηλ πάλε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ζηηο θσλεκηθέο κνλάδεο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ ππεξέρνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο 

θαη ηεο αλάγλσζεο απφ εθείλα πνπ δελ έρνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα.  ηελ Διιάδα έξεπλεο γηα ην ζέκα 

απηφ έρνπλ θάλεη νη Παπνχιηα-Σδειέπε (1997), Σάθα θ.ά. (1998), Παληειηάδνπ θ.ά. (1998, 2000), 

Πφξπνδαο, (1998, 1999), νη νπνίεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε ηθαλφηεηα θσλεκηθήο θαηάηκεζεο ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία κάζαηλαλ επρεξέζηεξα αλάγλσζε θαη γξαθή ζην δεκνηηθφ. 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ θσλεκηθή επίγλσζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζηφρσλ. Ξεθηλψληαο απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ιέμεο θαη 

ζπιιαβήο θαηαιήγνπκε ζηελ έλλνηα θψλεκα, πνπ είλαη θαη απηή κε ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία. Θα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε πφζεο ιέμεηο πεξηέρεη κηα θξάζε, απφ πφζεο θαη πνηεο κηα ζχλζεηε (αγξην 

– αριαδν - πνξηνθαιν – καληαξηλν –κειν - δνπκν), λα κπνξνχλ λα δηπιαζηάδνπλ ή λα αληηθαζηζηνχλ 

ζπιιαβέο. ε επίπεδν θσλήκαηνο ηα παηδηά ζα πξέπεη κε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

λα βνεζεζνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ην αξρηθφ θαη ηειηθφ θψλεκα κηαο ιέμεο (φηη ε ιέμε Παχινο αξρίδεη 

απφ /π/ θαη ηειεηψλεη ζε /ζ/), λα εμαζθεζνχλ ζην λα αλαγλσξίδνπλ αλ ζε κηα ιέμε ππάξρεη έλα 

θψλεκα ή φρη, λα αλαγλσξίδνπλ πνηα ιέμε δελ ηαηξηάδεη αλάκεζα ζε άιιεο κε θξηηήξην ην αξρηθφ 

θψλεκα, λα αλαγλσξίδνπλ πνηεο ιέμεηο νκνηνθαηαιεθηνχλ, λα αθαηξνχλ ή θαη λα αληηθαζηζηνχλ 

αξρηθά, ηειηθά ή ελδηάκεζα θσλήκαηα (Έιελα – Λέλα, Σάθεο – άθεο).  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηε θσλεκηθή επίγλσζε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή 

δσληάληαο θαη ραξάο γηα ηελ ηάμε.. Δίλαη αξθεηφ λα μέξεη ν εθπαηδεπηηθφο πνχ ζηνρεχεη θάζε θνξά θαη 

λα αθνινπζήζεη κηα πνξεία απμαλφκελεο δπζθνιίαο, αξρίδνληαο απφ ηα απινχζηεξα. 



 Ζ θσλεκηθή επίγλσζε απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο αλάδπζεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξφηη είλαη αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ζηφρνπο ηεο πξψηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηνπο ππφινηπνπο ζηφρνπο ή λα πεξηνξηζηεί ζε 

κηα δηαδηθαζία γισζζηθψλ αζθήζεσλ. 

 

6. Tν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ σο ηφπνο αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

Έλα πιήζνο εζλνγξαθηθψλ κειεηψλ παξαηήξεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

γξακκαηηζκνχ έδεημε φηη ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο παξαηεξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ ή ηελ εζληθφηεηα.  H Durkin (1961), ζε κηα έξεπλα ηεο πνπ αθνξνχζε ηα  παηδηά πνπ 

γλψξηδαλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ πξηλ πάλε ζην δεκνηηθφ, δηαπίζησζε πσο πεξηζζφηεξα απφ 

ηα κηζά παηδηά πξνέξρνληαλ απφ εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο.  

Θέινληαο λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάδπζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ε Heath (1986) κειέηεζε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο εκπινθήο κε ην γξαπηφ ιφγν 

πνπ είραλ παηδηά απφ ηξία δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. H πξψηε νκάδα πεξηιάκβαλε 

παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο είραλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θαη κάιηζηα νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί. H δεχηεξε νκάδα ήηαλ παηδηά ιεπθψλ εξγαηψλ θαη ε ηξίηε παηδηά καχξσλ εξγαηψλ ή 

αγξνηψλ. Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο ζπλεζίδνληαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην γξακκαηηζκφ, αιιά απηφ πνπ δηέθεξε ήηαλ ν ηξφπνο πνπ νη γνλείο αζρνινχληαη. 

Aλαιπηηθφηεξα, ν ηξφπνο πνπ αζρνινχληαλ νη κνξθσκέλνη γνλείο ήηαλ παξφκνηνο κε απηφλ ησλ 

δαζθάισλ, δειαδή, δηάβαδαλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο βηβιία, ζπδεηνχζαλ γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο 

επεθηείλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην αληηθείκελν θαη απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ. Oη 

γνλείο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ θαη ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπο, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ αγφξαδαλ εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ή βηβιία πξψηεο γξαθήο, αιιά δελ 

εθκεηαιιεχνληαλ ηα πεξηζηαηηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ νχηε ζπδεηνχζαλ γηα ηα βηβιία. Oη γνλείο ηεο ηξίηεο νκάδαο, παξφηη 

εθηηκνχζαλ ηελ αμία ηεο κφξθσζεο, ειάρηζηα αζρνινχληαλ ζην ζπίηη, κηα θαη πίζηεπαλ φηη ην ζρνιείν 

είλαη ν ηφπνο πνπ ηα παηδηά ηνπο ζα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο. Aπνηέιεζκα ήηαλ ηα παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα εθφδηα θαη λα 

παξνπζηάζνπλ ζην δεκνηηθφ κεγαιχηεξε πξφνδν ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ησλ δχν άιισλ νκάδσλ. 

Kπξηφηεξν πξνλφκην ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ κνξθσκέλεο νηθνγέλεηεο ήηαλ ε εμνηθείσζή 

ηνπο κε ηε δνκή ηνπ «απνπιαηζησκέλνπ» (ειάρηζηα εμαξηεκέλνπ απφ ην θπζηθφ πιαίζην) γξαπηνχ 

ιφγνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν. 

O Teale (1986), κειεηψληαο ηηο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο είθνζη ηεζζάξσλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη 

δηαθνξεηηθή εζληθή θαηαγσγή, βξήθε κηα ζεκαληηθή πνηθηιία σο πξνο ηε ζπρλφηεηα (απφ δχν έσο 

είθνζη θνξέο θαζεκεξηλά) θαη ηε δηάξθεηα (απφ είθνζη ιεπηά έσο δχν ψξεο) κε ηελ νπνία ηα παηδηά 



έξρνληαλ ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν. Ζ επαθή ηνπο φκσο απηή πεξηνξίδνληαλ ζηελ παξαηήξεζε 

ησλ ελειίθσλ θαη φρη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα (Purcell-Gates, 1996; 

Leseman & de Jong,1998) θαη είλαη ινγηθφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά 

ζηελ αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Aιιά δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχκε κφλν ζε απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο. O πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ν ηξφπνο πνπ νη γνλείο κπνχλ ην παηδί ηνπο 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφ 

αλαπηχζζνληαη πνιιά ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γνλέσλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο (γηα πεξηζζφηεξα, βι. Tάθα, 2001). 

 

7. Oη θαηαβνιέο ηνπ γξακκαηηζκνχ κέζα απφ κηα νιηζηηθή (whole-language) νπηηθή 

Όπσο είδακε νη εζλνγξαθηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ην παηδί πνιχ πξνηνχ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν έρεη έξζεη ζε επαθή κε ηε γξαπηή γιψζζα θαη, παξφηη δελ κπνξεί λα δηαβάζεη ή λα 

γξάςεη απνδεθηά, έρεη θάλεη θάπνηεο ππνζέζεηο θαη έρεη νδεγεζεί ζε κηα ζεηξά απφ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε (Durkin, 1966) ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηνχλ. Mέζα 

απφ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε γιψζζα, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ν ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

γλψζεο πνπ απνθηάηαη κέζα απφ πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, ε Goodman (1980, 1981, 

1990) δηαηχπσζε ηελ ππφζεζε πέληε αιιεινεμαξηψκελσλ παξακέηξσλ γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 

θαηαβνιέο ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

 H ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

εμάξηεζε κε ην θπζηθφ πιαίζην επηθνηλσλίαο. Mέζα απφ πεξηζηάζεηο θαζεκεξηλήο 

επηθνηλσλίαο ην παηδί εξεπλά ηελ νξγάλσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηελ 

επηθνηλσληαθή δπλακηθή ηνπ. 

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε πεξηζηάζεηο κε εμαξηεκέλεο άκεζα απφ ην θπζηθφ 

πιαίζην επηθνηλσλίαο. Aλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηελ νξγάλσζε πνπ έρεη ν ιφγνο 

ησλ βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ν ειεθηξνληθφο γξαπηφο ιφγνο. Aπηή 

ε κνξθή γλψζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαηαγσγή. 

 Eπίγλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ κνξθψλ ηεο γξαθήο. Tα παηδηά γλσξίδνπλ γηα πνηνπο 

ιφγνπο γξάθνπκε. Όηαλ γξάθνπλ ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηείλνπλ λα κνηάδνπλ κε ηα 

απνδεθηά γξάκκαηα θαη ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηνπο πξνζαξκφδεηαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ ζθνπφ 

ηεο παξαγσγήο ηνπ (π.ρ. δηαθνξά ιίζηαο απφ κήλπκα). 

 Xξεζηκνπνηνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν γηα λα κηιήζνπλ γηα ην γξαπηφ.  

 Αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο θαη κεηαγισζζηθέο ηθαλφηεηεο. H γξαπηή γιψζζα γίλεηαη 

αληηθείκελν έξεπλαο απφ ην παηδί, ην νπνίν πξνζπαζεί κέζα απφ κηα ζεηξά ππνζέζεηο λα 

αλαιχζεη πψο απηή δνπιεχεη. Oη κεηαγισζζηθέο ηθαλφηεηεο αθνξνχλ θαη ηα ηέζζεξα δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηεο γιψζζαο: ην θσλνινγηθφ, ην ζεκαζηνινγηθφ, ην ζπληαθηηθφ θαη ην 



πξαγκαηνινγηθφ (Tδνπξηάδνπ, 1994), αιιά ηα δχν πξψηα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Lazo & Pumfrey, 1996 ζην Tάθα, 2001). 

 

8. H ςπρνγελεηηθή πξνζέγγηζε 

 H Ferrero, θχξηα εθπξφζσπνο ησλ εξεπλεηψλ κε πηαδεηηαλή νπηηθή, πξνζπάζεζε λα 

δηαηππψζεη κηα ζεσξία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή («δνκεηηθή») αληίιεςε ηεο εμέιημεο (Ferreiro, 1990). Θεσξεί φηη ε γξαθή είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ κηα ηερληθή κεηαγξαθή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νπφηε θαη ε εθκάζεζή ηεο 

απφ ην παηδί δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απεηθνληζηηθή ηεο πιεπξά. εκαζία έρεη ν 

ηξφπνο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο φπσο απηή ελλνείηαη 

απφ ηελ πηαδεηηαλή ζεψξεζε. Γελ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο κφλν ζηα δείγκαηα γξαθήο ησλ 

παηδηψλ, αιιά πξνζπάζεζε κέζα απφ ζπλεληεχμεηο λα βξεη πψο ην παηδί αληηιακβάλεηαη φζα έρεη 

γξάςεη. Oη εμεγήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ θαη ε εξκελεία ησλ κεηαμχ ηνπο αληηθάζεσλ 

παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο ην εξκελεπηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαηχπσζε ελφο γλσζηηθνχ κνληέινπ 

αλάπηπμεο ηεο γξαθήο.  

χκθσλα κε ηε Ferreiro (1986), ε αλάπηπμε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ιακβάλεη ρψξα ζε 

έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αιιά νη πιεξνθνξίεο πνπ απηφ παξέρεη δελ ιακβάλνληαη παζεηηθά 

απφ ην παηδί. Σν γξαπηφ ζχζηεκα γίλεηαη αληηθείκελν γλψζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ νπνίνπ ην 

παηδί πξνζπαζεί κέζα απφ εξκελεπηηθά ζπζηήκαηα λα αθνκνηψζεη. H αλαδήηεζε απφ ηα παηδηά 

ζπλνρήο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα σζεί ζην λα δεκηνπξγήζνπλ «ζεσξίεο» 

αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο, ηα νπνία απνηεινχλ 

πξαγκαηηθέο δνκέο θαη δξνπλ σο ζρήκαηα κε ηα νπνία ην παηδί εξκελεχεη ηηο πιεξνθνξίεο, έσο 

φηνπ λέεο πιεξνθνξίεο ηα θαηαζηήζνπλ πξνβιεκαηηθά θαη νδεγήζνπλ ζηελ εθ λένπ 

αλαδηνξγάλσζή ηνπο (Ferreiro, 1985; 1990; Ferreiro & Teberosky, 1982). 

Tξία είλαη ηα θπξηφηεξα εμειηθηηθά δνκεκέλα ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο. 

 ην πξψην αλαδεηνχληαη θξηηήξηα γηα ην δηαρσξηζκφ γξαθήο θαη δσγξαθηθήο. ηαδηαθά 

αληηιακβάλνληαη φηη ε νξγάλσζε ησλ γξακκψλ πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηα δχν ζπζηήκαηα 

είλαη δηαθνξεηηθή. ηε δσγξαθηθή νη γξακκέο αθνινπζνχλ ην πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ελψ ζηε γξαθή νη κνξθέο είλαη απζαίξεηεο, κε κφλν δηαθξηηφ ζεκείν ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε 

γξακκέο. Γχν ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζην ζηάδην απηφ είλαη πφζα γξάκκαηα πξέπεη λα έρεη 

κηα ιέμε γηα λα κπνξεί λα δηαβαζηεί (αξρή ηεο ειάρηζηεο πνζφηεηαο) θαη εάλ ηα γξάκκαηα 

απηά πξέπεη λα είλαη φκνηα ή δηαθνξεηηθά (αξρή ησλ εζσηεξηθψλ πνηνηηθψλ ελαιιαγψλ). 

 ην δεχηεξν ζηάδην ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηηο γξαπηέο αθνινπζίεο. Ζ 

πνζφηεηα ησλ γξακκάησλ κηαο ιέμεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη 

αλάινγα κε ην ξεπεξηφξην γξακκάησλ πνπ δηαζέηεη έλα παηδί κπνξεί λα αιιάδεη γξάκκαηα 

γηα θάζε ιέμε, λα αιιάδεη κφλν έλα-δπν ή λα αιιάδεη ηε ζέζε ησλ ίδησλ γξακκάησλ ζε 

πεξίπησζε πνπ γλσξίδεη κφλν έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ γξακκάησλ.  



 Σν ηξίην επίπεδν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε «θσλεηηθνπνίεζε» (Tάληαξνο, 1999) ηνπ 

γξαπηνχ. Σν παηδί αξρηθά γξάθεη έλα γξάκκα γηα θάζε ζπιιαβή. Kαηφπηλ πξνρσξά ζηε 

ζπιιαβν-αιθαβεηηθή, ζηελ νπνία ηα γξάκκαηα άιινηε αληηπξνζσπεχνπλ ζπιιαβέο θαη 

άιινηε θσλήκαηα. Tέινο, ην παηδί θαηαιήγεη ζηελ αιθαβεηηθή γξαθή θαη γξάθεη φια ηα 

γξάκκαηα.  

Φπζηθά ε εμέιημε ηεο γξαθήο δελ ζηακαηά ζε απηφ ην ζηάδην. Νέα πξνβιήκαηα ζα πξνθχςνπλ 

θαηά ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηα νπνία ζα μεπεξαζηνχλ θαη κέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

9. Eθπαηδεπηηθέο ζπλέπεηεο 

Tν παηδί δελ πεξηκέλεη λα πάεη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν γηα λα κάζεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη. 

Πιήζνο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έρνπλ δείμεη φηη, κεγαιψλνληαο ζε κηα θνηλσλία πνπ θαηαθιχδεηαη 

απφ ηνλ έληππν ιφγν, ην παηδί αξρίδεη λα εμεξεπλά ηε δνκή ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη λα 

αλαθαιχπηεη ηηο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπ. Tν παηδί καζαίλεη ηε 

γξαπηή γιψζζα φπσο αθξηβψο θαη ηελ πξνθνξηθή: ρξεζηκνπνηψληαο ηε. Παξφηη νη αξρέο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ εληνπίδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο, ην πξψην ζρνιείν είλαη εθείλν πνπ κπνξεί λα 

παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηνπ.  

Mε ηα παξαπάλσ δελ ελλννχκε φηη ην πξψην ζρνιείν νθείιεη λα δηδάμεη ηνλ γξαπηφ θψδηθα κε 

ηξφπν παξφκνην κε απηφ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Aπηφ πνπ κπνξεί θαη νθείιεη λα θάλεη είλαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα εξγαζηήξη γλψζεο, δειαδή σο ρψξνο φπνπ ην παηδί ζα βξεη πνιιά εξεζίζκαηα 

θαη επθαηξίεο λα αζρνιεζεί κε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε νξγάλσζε ηνπ 

ρψξνπ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζεκαληηθή. Tα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζα γελλήζνπλ 

εξσηήκαηα. Kη αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζα 

κπνξέζεη λα ηα εθκεηαιιεπηεί ψζηε λα νδεγεζνχλ ηα παηδηά κφλα ηνπο ζηηο απαληήζεηο. H γλψζε δελ 

πξνζθέξεηαη, νηθνδνκείηαη. Ζ ραξά ηνπ δεκηνπξγηθνχ παηρληδηνχ, ε πξνζπκία ησλ παηδηψλ γηα 

εμεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε ησλ κπζηηθψλ ηνπ θφζκνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ε δεδνκέλε δηάζεζή 

ηνπο γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ηα ζεκέιηα φπνπ ζα δηεπξπλζεί ε γλψζε 

ηνπο γηα ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Γη’ απηφ θαη αξθεί λα εμαζθαιίζνπκε ζην παηδί έλα ζρνιείν πνπ 

απνδέρεηαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, πξνζθέξεη έλα δσληαλφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά 

θαη κέζα θαη δελ θείδεηαη λα επηβξαβεχεη εηιηθξηλά θάζε πξνζπάζεηα. Αλ θαηαθέξνπκε απηά ηα 

βαζηθά, φρη κφλν ν γξακκαηηζκφο αιιά θαη θάζε άιιε δεκηνπξγηθή αλάγθε ησλ καζεηψλ καο ζα βξεη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο.  

Tν «Eληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Nενειιεληθή Γιψζζα ζηελ A/ζκηα Eθπαίδεπζε- 

Πξνδεκνηηθή Eθπαίδεπζε Nεπηαγσγείν» παξέρεη ηε γεληθή ζθνπνζεζία θαη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο εμνηθείσζεο κε ηνλ έληππν ιφγν θαη εκπινθήο ζε δξαζηεξηφηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο. 

O/H εθπαηδεπηηθφο κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

θαιείηαη λα ζρεδηάζεη ν ίδηνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ. 

 



11. Eπίινγνο 

 Πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε φηη ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε δελ καζαίλνληαη κέζσ κηαο 

πξνδηαγεγξακκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ελφο ζπλφινπ δεμηνηήησλ ζε θαζνξηζκέλε ειηθία. 

O γξαπηφο ιφγνο είλαη κηα ζχλζεηε κνξθή ηεο γιψζζαο πνπ καζαίλεηαη κε ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην 

κέζα ζε έλα θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα. Tν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην πξψην ζρνιείν νθείινπλ λα ζηαζνχλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα 

λνεκαηνδνηήζεη ηνλ έληππν ιφγν εμαζθαιίδνληάο ηνπ ζπλζήθεο δηεξεχλεζεο ζε πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, πξάγκα πνπ ζα επηηεπρζεί αλ δνχκε ηελ απφθηεζε εγγξάκκαηεο ζπκπεξηθνξάο ζαλ 

θάηη πνιχ πιαηχηεξν ηεο γξαθεκαηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο / θσδηθνπνίεζεο. Aο δψζνπκε ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο ην γξαπηφ ιφγν θαη, 

παξαθξάδνληαο ηε γλσζηή ξήζε ηνπ Halliday (1975).«λα κάζνπλ ηε γξαπηή γιψζζα, λα κάζνπλ γηα 

ηε γξαπηή γιψζζα, λα κάζνπλ κέζσ ηεο γξαπηήο γιψζζαο»  
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