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∞π£OY™A 1

ﬂÚ·

∞›ıÔ˘Û· 1
∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ÌËÙÚÈÎ‹ (ÚÒÙË)
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: °ÏˆÛÛÔÏÔÁÈÎ¿/¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∞. ¡¿Î·˜ - ™. Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜

9.00-9.30

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ «ÌÂ ÓﬁËÌ·» ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ∞ã Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÂÚ›ÛÙ·ÛË
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
∂. ΔÔÎÌ·Î›‰Ô˘
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∏ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ﬁ ·ÏÏﬁÁÏˆÛÛÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ μ/μ¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜: ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË
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2. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡¿Î·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.Δ.¢.∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
3. ¡·ÔÏ¤ˆÓ ª‹ÙÚË˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.™. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜
4. ™ˆÊÚﬁÓË˜ Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.™. ∞.¶.£.
14.00-17.00 °Â‡Ì·
15.00-17.00 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
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¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °. ΔÛÈ¿Î·ÏÔ˜ - ∂. £ˆÌ·‰¿ÎË
17.00-17.20 ¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜
ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜

°. ™Ù·˘ÚÈ·Óﬁ˜

9.50-10.10 ™Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ∂ã & ™Δã
∫. ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ô˘

17.20-17.40 ∏ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏
ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜

10.10-10.30 ∂ÈÎÔÈÓˆÓÒ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÌÂ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜: ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹
‰È·‰ÈÎ·Û›·
π. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘-∫ÚËÙÈÎÔ‡

17.40-18.00 ¶ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜Ø ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÚˆÛÈÎ‹˜

Õ. Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë

Δ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, ∂. £ˆÌ·‰¿ÎË

10.30-10.45 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜
ÚÒÙË˜/ÌËÙÚÈÎ‹˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÔ ÁÏˆÛÛÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜
ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
¶. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘

18.00-18.20 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜: ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙÂ˜ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜

10.45-11.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ª. ™Ô˘ÏÈÒÙË˜, ∫. ¡Ù›Ó·˜, ∞. Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë

ª. ª·ÚÁ·ÚÒÓË
18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫. ΔÛÈÔ‡ÌË˜ - π. μ·Ì‚·Î›‰Ô˘

11.30-14.00 ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË
∂›‰ÔÛË ÙÈÌËÙÈÎ‹˜ Ï·Î¤Ù·˜ ÛÙÔÓ √Ì. ∫·ıËÁËÙ‹ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ
ΔÔÌ·˝‰Ë

19.20-19.40 ∞Ê‡ÓÈÛË ÛÙÈ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜: ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
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∞π£OY™A 1

Γλωζζοδιδακηικά ζσνετή και αζσνετή ηες ηελεσηαίας ηριακονηαεηίας:
από ηον επικοινωνιοκενηριζμό ζηον κοινωνιοκενηριζμό.
Σωθρόνες Χαηδεζαββίδες
Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ

Abstract
This paper aims to show that the theories on language teaching of the last thirty five years are on a
continuum. Therefore, initially, we present the basic principles of the communicative approach and move
on to the theory of the pedagogy of literacy and multiliteracies, leading on to the critical literacy theory,
which is the most recent approach in the field of language teaching. Finally, we present the basic
principles of the aforementioned approaches, in order for us to acknowledge the continuity in their
content, as well as to highlight their close relation to the rapid social changes that happened or are still
happening during the recent years.

1. Αιηίες και αθορμές
Τα ηειεπηαία ρξφληα ε δηεζλήο –ελ κέξεη θαη ε ειιεληθή- θνηλφηεηα ησλ
αζρνινχκελσλ κε ηε Γισζζνδηδαθηηθή έρεη επηθεληξψζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο θαη
ηελ απνξξένπζα απφ απηφλ παξαγσγή δεκνζηεπκάησλ ζε κηα πνιχ θνηλσληνθεληξηθή
πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο είηε σο κεηξηθήο είηε σο δεχηεξεο είηε σο
μέλεο, κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε εληχπσζε ζηνπο/ζηηο ιηγφηεξν αζρνινχκελνπο/εο κε
ηε Γισζζνδηδαθηηθή απνδέθηεο απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ φηη εγθαηαιείθζεθε πιένλ
ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηέηαξηνπ ηνπ 20νπ αη. πνπ έγηλε γλσζηή κε ηνλ
φξν επικοινυνιακή πποζέγγιζη. Απνδέθηεο απηψλ ησλ εληππψζεσλ, ππφ ηχπνλ
εξσηήζεσλ, έρσ γίλεη θη εγψ ζε δηάθνξα ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα ζηα νπνία
παξαβξέζεθα σο εηζεγεηήο. Απηή είλαη ε πξψηε αηηία πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο
εηζήγεζεο πνπ αθνινπζεί.
Η εκθάληζε, ελ είδεη βνκβαξδηζκνχ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δηεζλή θαη
ειιεληθή βηβιηνγξαθία λέσλ φξσλ θαη ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηε Γισζζνδηδαθηηθή,
φπσο γπαμμαηιζμόρ, εγγπαμμαηιζμόρ,

γλυζζική επίγνυζη, πολςγπαμμαηιζμοί,

ειδολογική πποζέγγιζη, νλιζηικέρ μέθοδοι θηι., θαίλεηαη λα έρεη δεκηνπξγήζεη απφ ηε

κία ζχγρπζε ζηνπο/ζηηο απνδέθηεο ησλ φξσλ απηψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ ελλνηνινγηθνχ
ηνπο πεξηερνκέλνπ σο πξνο ηα φξηα ηνπο, ηηο κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη
απφ ηελ άιιε δίλεηαη ε εληχπσζε φηη εγθαηαιείθζεθε πιένλ ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε
ηνπ ηειεπηαίνπ ηέηαξηνπ ηνπ 20νπ αη. πνπ έγηλε γλσζηή κε ηνλ φξν Επικοινυνιακή
Πποζέγγιζη. Απηή απνηειεί ηε δεχηεξε αθνξκή πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία

ηεο

εηζήγεζεο πνπ αθνινπζεί.
Η αθνξκή φκσο πνπ παξήγαγε απηήλ ηελ εηζήγεζε είλαη ε πξφζθιεζε ζην
ζπλέδξην απηφ πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ αθνξά εμ νινθιήξνπ ηε δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο θαη κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα απνζαθελίζσ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζε λένπο
θπξίσο αλζξψπνπο, νξηζκέλεο ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ή κε ζπλέρεηα ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ζεσξηψλ ηεο ηειεπηαίαο
ηξηαθνληαεηίαο. Καη γηα ηελ αθνξκή απηή πνπ κνπ έδσζε ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δελ
έρσ παξά λα ηελ επραξηζηήζσ θαη λα ηεο επρεζψ θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ
ζπλεδξίνπ.

2. Σκοπός
Μεηά απφ απηά, φπσο θαηαιαβαίλεηε, ζθνπφο ηεο αλαθνίλσζήο κνπ είλαη λα
πεξηγξάςσ ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακφξθσζαλ ηε
κεηάβαζε απφ ηελ θπξίαξρε γηα πνιιά ρξφληα επικοινυνιακή πποζέγγιζη ζηνλ κπιηικό
γπαμμαηιζμό θαη λα πξνζπαζήζσ λα απνδείμσ φηη κέζα απφ ηα θαηλνκεληθά αζπλερή
ηεο ζχγρξνλεο Γισζζνδηδαθηηθήο πθίζηαηαη κηα αξθεηά ζπκπαγήο θαη ζπλεπήο
ζπλέρεηα ηνπ γισζζνδηδαθηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ.
Γηα λα γίλεη ζαθήο απηή ε ζέζε, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο επηζηεκνινγηθέο
θαηαβνιέο, ηηο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηνπο αλάινγνπο
πξνβιεκαηηζκνχο, θαζψο θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ελ ιφγσ πξνζεγγίζεσλ.

3. Από ηην επικοινωνιακή ζηην κειμενοκενηρική προζέγγιζη και ζηην
παιδαγωγική

ηων

πολσγραμμαηιζμών.

(μεηαεπικοινωνιακές

προζεγγίζεις).
Απφ ηα κέζα ζρεδφλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε γισζζνινγηθή έξεπλα κέζα
απφ ηελ επίδξαζε θιάδσλ θαη ηνκέσλ ηεο Γισζζνινγίαο, ηεο Πξαγκαηνινγίαο, ηεο
Κεηκελνγισζζνινγίαο θαη ηεο Αλάιπζεο Λφγνπ, άξρηζε λα κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ

ηεο νινέλα

θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε κειέηε ηεο γιψζζαο

σο απνπιαηζησκέλεο

νληφηεηαο ζηε κειέηε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηεο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο ραξαθηήξα.
Πνιιέο απφ ηηο ζέζεηο απηέο αμηνπνηήζεθαλ θαηάιιεια απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο
Γισζζνδηδαθηηθήο θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο νλνκαδφκελεο επικοινυνιακήρ
πποζέγγιζηρ, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη σο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ε θαιιηέξγεηα ηνπ
πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο εθθξάζεσλ ηεο επηθνηλσληαθήο δηάζηαζεο ηεο
γιψζζαο. Η επικοινυνιακή πποζέγγιζη δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ
νπνία πξνζδηνξίδεη σο κηα κνξθή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία πεξηέρεη
θαλνληθφηεηεο θαη ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ βηνινγηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο,
λνεηηθνχο, εζλνινγηθνχο θαη επξχηεξα θνηλσληθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ είλαη
πάληα πξνβιέςηκνη. Οη θαλνληθφηεηεο

ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε επηθνηλσλία είλαη

ππαξθηνί, γηαηί αιιηψο δε ζα ήηαλ δπλαηή ε επίηεπμή ηεο. Οη θαλνληθφηεηεο φκσο
απηέο, εθηφο απφ ηηο βαζηθέο, είλαη δχζθνια πεξηγξάςηκεο. Με ηελ έλλνηα απηή ζα
ιέγακε φηη ε επηθνηλσλία απνηειεί έλα ζχζηεκα άξξεησλ θαλνληθνηήησλ, νη νπνίεο
κεηαβηβάδνληαη θαη θαηαθηψληαη δηά ηεο ρξήζεο. Σε ηειεπηαία αλάιπζε, ινηπφλ, ε
επηθνηλσλία είλαη ρξήζε θαη φρη γλψζε αιιά είλαη θαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο
λνεκαηνδνηείηαη ν πεξηβάιισλ θφζκνο ηνπ αηφκνπ, δηακνξθψλνληαη ζηάζεηο, απφςεηο,
ζπκπεξηθνξέο θαη πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα. Σην πιαίζην ηεο

επικοινυνιακήρ

πποζέγγιζηρ ζεσξήζεθε ε έλλνηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο σο κηα αληηθεηκεληθά
κεηξήζηκε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε πνηθίια πιαίζηα επηθνηλσλίαο. Με ηε
ινγηθή απηή ζπληάρζεθαλ ηα εγρεηξίδηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, θπξίσο γηα ηελ
αγγιηθή θαη ηε γαιιηθή σο μέλσλ γισζζψλ, κε ηα νπνία πξνσζνχληαλ ε θαηάηκεζε
ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο, ηηο ιεθηηθέο πξάμεηο.
Η επικοινυνιακή πποζέγγιζη πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ
αιιαγψλ πνπ άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη απφ ηα ηέιε ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, νη
νπνίεο αιιαγέο, εθηφο ησλ άιισλ, νδήγεζαλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ,
άξα θαη ζηελ αλάγθε εθκάζεζεο γισζζψλ, έδσζε κηα θαηαξρήλ ξεαιηζηηθή απάληεζε
ζην κεζνδνινγηθφ δεηνχκελν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θπξίσο ησλ μέλσλ
γισζζψλ, ελείρε φκσο θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία άξρηζαλ λα εληνπίδνληαη
θαη λα δεκνζηνπνηνχληαη κεηά απφ νξηζκέλα ρξφληα εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ θαη
κεζνδνινγηθψλ κνληέισλ πνπ πξνηάζεθαλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επικοινυνιακήρ
πποζέγγιζηρ. Μηα πνιχ πεξηεθηηθή αιιά θαη αληηπξνζσπεπηηθή θξηηηθή ηεο

πξνζέγγηζεο θάλεη ν Αξράθεο (ππφ δεκ.), ηελ νπνία παξαζέησ απηνχζηα: Ωζηόζο, η
εθαπμογή ηηρ πποζέγγιζηρ αςηήρ έσει πολλέρ θοπέρ ‘απκεζηεί’ ζε ιδεαηέρ,
πποδιαγεγπαμμένερ και ηςποποιημένερ επικοινυνιακέρ πεπιζηάζειρ ζηην ηάξη, ενώ
ζςνήθυρ αποθεύγει ηη ζςλλογή ηυν απαπαίηηηυν εθνογπαθικών πληποθοπιών για ηο
κοινυνικό πεπιβάλλον ηυν ζςγκεκπιμένυν μαθηηών ζηοςρ οποίοςρ απεςθύνεηαι (βλ.
μεηαξύ άλλυν Κυζηούλη 2001 Μοζσονάρ 2003). Κςπίυρ όμυρ η επικοινυνιακήκειμενοκενηπική πποζέγγιζη δεν λαμβάνει ςπότη ηηρ και δεν αναθέπεηαι καηά ηη
μαθηζιακή διαδικαζία ζηην κπιηική διάγνυζη ηυν πποϋποθέζευν ηηρ επικοινυνίαρ όπυρ
αςηή εξελίζζεηαι ζηο πλαίζιο μιαρ επικοινυνιακήρ πεπίζηαζηρ. Θευπεί μάλιζηα
δεδομένερ ηιρ ζςζσεηίζειρ γλυζζικών ποικιλιών και επικοινυνιακών πεπιζηάζευν, όπυρ
και ηιρ κπαηούζερ επικοινυνιακέρ ζςμβάζειρ.
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηε Γισζζνδηδαθηηθή
φηη ε επικοινυνιακή ικανόηηηα δελ κπνξεί λα είλαη κηα ιίζηα γισζζηθψλ πξάμεσλ πνπ
δεη ν ρξήζηεο κηαο γιψζζαο, αιιά κηα δπλακηθή επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ
ζηξαηεγηθψλ, κε ηηο νπνίεο πιαηζηψλεηαη επηθνηλσληαθά ν ιφγνο. Έηζη, νη
γισζζνινγηθέο έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη νπνίεο αζρνινχληαλ κε ηελ Ανάλςζη
Λόγος θαη ηα κειμενικά είδη, ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εκπινθήο θαη ελαζρφιεζεο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ζεζκηθά νξηνζεηεκέλεο κνξθέο ιφγνπ θαη κε κνξθέο θεηκέλσλ
πνπ παξάγνληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ή γισζζηθέο νκάδεο.
Γη’ απηφ ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ απφθηεζε
εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο επικοινυνιακήρ ικανόηηηαρ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο επηινγήο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ αλάινγνπ κειμενικού είδοςρ,
ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη θνηλσληθνί ζθνπνί πνπ ζέηνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε θάζε ηνκέα
δξάζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο γιψζζαο θέξλεη
ζην θέληξν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηελ έλλνηα ηνπ γπαμμαηιζμού, κηαο θνηλσληθήο
δειαδή πξαθηηθήο πνπ δελ είλαη ζηαηηθή θαη ζηαζεξή, αιιά πνπ επαλαπξνζδηνξίδεηαη
θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλεη
ρψξα. Σήκεξα ν φξνο γπαμμαηιζμόρ

δε ζεκαίλεη κφλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα

θαηαλνεί έλα θείκελν, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί, λα εξκελεχεη θαη λα
αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ιφγνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη κηα
γθάκα ειδών λόγος θαη γεληθά λα ειέγρεη ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηά ηνπ ιφγνπ.
Με ηελ επξχηεξε έλλνηα

ν γπαμμαηιζμόρ απνηειεί έλαλ θνηλσληθφ ζεζκφ, έλα

πεξίπινθν θαηλφκελν πνπ ζπλδπάδεη πνιιαπιέο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη
γλσζηηθέο πιεπξέο.
Σην πιαίζην απηήο ηεο παηδαγσγηθήο έρνπλ δηακνξθσζεί δηάθνξεο δηδαθηηθέο
πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ θαη ηηο αξρέο ηεο ελ ιφγσ παηδαγσγηθήο, νη νπνίεο
ζε γεληθέο γξακκέο είλαη νη εμήο:
α) εθαξκνγή κέζα ζηελ ηάμε πξαθηηθψλ γπαμμαηιζμών πνπ ζπλδένληαη

κε

γπαμμαηιζμούρ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ ή θαη ζπλαληνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ
νηθνγέλεηά ηνπο θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ,
β) ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο αθεηεξίεο γπαμμαηιζμού απφ
ηηο νπνίεο μεθηλάλ νη καζεηέο/ηξηεο σο θνηλσληθά ππνθείκελα,
γ) δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο δηεπξχλνπλ
ηε γισζζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ νξίδεη ν γπαμμαηιζμόρ,
δ) ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε κάζεζε ησλ γπαμμαηιζμών,
ε) ελαζρφιεζε κε θείκελα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηε δσή θαη απνηεινχλ
παξεκβάζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή,
ζη) δίλεηαη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ είδοςρ λόγος, ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη σο
θνηλσληθή πξάμε εληαγκέλε θάζε θνξά κέζα ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ,
ην νπνίν ην δηακνξθψλεη θαη γηα ην νπνίν δηακνξθψλεηαη.
Η νηθνλνκηθή φκσο θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990

ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ δεκηνχξγεζε έλα

πεξηβάιινλ (γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θνηλσληψλ, εμάπισζε ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θπξηαξρία ησλ ΜΜΔ, πνιπηξνπηθφηεηα θεηκέλσλ θηι.), ην
νπνίν δεκηνχξγεζε κηα ζπλερψο απμαλφκελε απαίηεζε

γηα απφθηεζε δεμηνηήησλ

απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ, γεγνλφο πνπ είρε αλακθίβνια επίπησζε ζηελ
εθπαίδεπζε. Σην πιαίζην απηφ έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ
δελ ήηαλ πιήξεο θαη επαξθήο γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα
πξνζεγγίζνπλ

ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο

ηεο θαη ηα δηάθνξα είδε θεηκέλνπ πνπ απηή πεξηιακβάλεη. Έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί,
ψζηε λα δνζεί έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα ήηαλ δπλαηή δηδαθηηθά ε πξνζέγγηζε ηνπ
ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ησλ ιφγσλ κέζσ ησλ νπνίσλ εθθξάδεηαη απηφ. Τν
λέν πιαίζην είλαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη πολςγπαμμαηιζμοί (multiliteracies), κέζσ ηνπ
νπνίνπ αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα

αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ

απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά
κέζα γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο (γισζζηθφο, νπηηθφο, ερεηηθφο) θαη ιφγσλ πνπ
παξάγνληαη ζε πνιπκνξθηθά θαη πνιππνιηηηζκηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Βαζηθέο
παξαδνρέο ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πολςγπαμμαηιζμών είλαη ε χπαξμε πνιπκνξθίαο ζηα
ζχγρξνλα θείκελα θαη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ε ζπρλή θαη ηαρχηαηε αιιαγή ηνπ
πεξηβάιινληνο θφζκνπ, κέζα ζηνλ νπνίν θηλείηαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο. Γη’ απηφ ε
κάζεζε γηα ηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ απνηειεί κηα πνιχκνξθε θαη
πνιπηξνπηθή δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία ην άηνκν αλαδηακνξθψλεη ζπλερψο ηνλ ίδην ηνπ
ηνλ εαπηφ, θαη κηα πξάμε ζπλερνχο δεκηνπξγίαο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζεκείσλ θαη
ησλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ηα πθηζηάκελα ζηνλ πεξηβάιινληα καζεζηαθφ θαη θνηλσληθφ
ρψξν δεδνκέλα θαη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο). Σθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα
θέξεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζε επαθή θαη κε άιιεο πεγέο λνήκαηνο εθηφο ηεο
γισζζηθήο. Τέηνηεο πεγέο είλαη νη νπηηθέο, νη ερεηηθέο, νη αξρηηεθηνληθέο θηι. Η
παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πξνηείλεη δηδαθηηθέο αξρέο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ πινπξαιηζκφ, ζηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζηελ
θαιιηέξγεηα αμηνπνίεζεο φισλ ησλ πεγψλ λνήκαηνο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
ζπλδένληαη κε άιινπο θφζκνπο δσήο. Με απηήλ ηελ έλλνηα ε παηδαγσγηθή ησλ
πνιπγξακκαηηζκψλ δελ αλαηξεί θακηά απφ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ
γξακκαηηζκνχ, αιιά ηηο ζπκπιεξψλεη επηρεηξψληαο λα εκβπζίζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο
ζε θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο παξαγσγήο λνήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέζα θαη
κεζφδνπο. Γη’ απηφ νη δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζην πιαίζην
ησλ πολςγπαμμαηιζμών δηαηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ, φπσο
παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, αιιά πηνζεηνχλ θαη άιιεο, ζπκπιεξσκαηηθέο, αξρέο κε ηηο
νπνίεο πινπνηείηαη ε ελ ιφγσ παηδαγσγηθή. Οη αξρέο απηέο είλαη νη εμήο:
α) πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ σο πνιπεπίπεδσλ, πνιπηξνπηθψλ θαη πνιχζεκσλ
ζεκεησηηθψλ πξντφλησλ,
β) ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα θηλεζνχλ ζηε κειινληηθή δσή ηνπο ελεξγά θαη ζπλεηδεηά,
γ) δίλεηαη έκθαζε ζηελ εκβχζηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο
εκπεηξία θαη ε κε βάζε απηή θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο.

4. Ο κριηικός γραμμαηιζμός ως πλαίζιο διδακηικής ηης γλώζζας.
Ο κπιηικόρ γπαμμαηιζμόρ απνηειεί έλα πιαίζην αξρψλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ γισζζνιφγνπο, θπξίσο
καζεηέο ηνπ M. A. K. Halliday, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα γισζζηθά θαηλφκελα
ζπλδένληαη πνιχ ζηελά κε ηα θνηλσληθά θαηλφκελα. Η γισζζηθή ρξήζε θαζνξίδεηαη
θάζε θνξά απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ δηέπνπλ ηνπο/ηηο επηθνηλσλνχληεο/ζεο, ηηο
επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο ζρέζεηο. Καζνξίδεηαη επίζεο απφ ηελ θνηλσληθή
δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιακβάλεη ρψξα, ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ ηδενινγία
ησλ επηθνηλσλνχλησλ. Γηα ηνλ κπιηικό γπαμμαηιζμό ο λόγορ (discourse) είλαη έλαο
θνηλσληθά απνδεθηφο ζπλδπαζκφο αλάκεζα ζε ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηε
γιψζζα, πνπ ζθεθηφκαζηε, αηζζαλφκαζηε, πηζηεχνπκε, αμηνινγνχκε θαη δξνχκε. Οη
ηξφπνη απηνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζδψζνπλ ζε θάπνηνλ ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ κέινπο κηαο θνηλσληθά ζεκαληηθήο νκάδαο ή ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ ή
λα επηζεκάλνπλ φηη θάπνηνο δηαδξακαηίδεη έλαλ θνηλσληθφ ξφιν κε ζεκαζία (Gee
1990).
Γη’ απηφ ε εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ κπιηικού γπαμμαηιζμού, ε
εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί πνιίηεο κε θξηηηθφ πλεχκα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε
λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν αιιά θαη λα παξεκβαίλνπλ

ζηελ θνηλσλία θαη λα ηε

δηακνξθψλνπλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ε παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ
ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο:
α) απψηεξνο ζθνπφο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε ζπλδηακφξθσζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζε θξηηηθά ππνθείκελα,
β) δίλεη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ ε γιψζζα δνκεί πνηθίια
θείκελα

αιιά

θαη

ζηελ

αλάδεημε

ησλ

πξαθηηθψλ,

κέζσ

ησλ

νπνίσλ

δηαπξαγκαηεπφκαζηε ηα θείκελα,
γ) ζηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηελ
παξαγσγή θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε λνεκάησλ πνπ ηνπο/ηηο αθνξνχλ,
δ) δίλεηαη έκθαζε ζηε δηεχξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο κε πνηθίιεο θεηκεληθέο πξαθηηθέο.

5. Σσμπεράζμαηα: ηα αζσνετή και ζσνετή ηων γλωζζοδιδακηικών
θεωριών
Με φζα εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλσο γλσξίζακε ηηο επηζηεκνινγηθέο θαη
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ θπξίαξρσλ (ή
ιηγφηεξν θπξίαξρσλ) γισζζνδηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο.
Γηαπηζηψζακε ηα εμήο:
Α) Όζνλ αθνξά ηελ Δπηθνηλσληαθή Πξνζέγγηζε


Η

γιψζζα

ζεσξείηαη

σο

πιαηζησκέλε

νληφηεηα

απφ

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη άιιεο παξακέηξνπο.


Πξσηαξρηθφο ζηφρνο

ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ

πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο εθθξάζεσλ ηεο επηθνηλσληαθήο
δηάζηαζεο ηεο γιψζζαο.


Καηά ηε δηδαζθαιία δίλεηαη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο, ε
νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο κηα κνξθή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία
πεξηέρεη θαλνληθφηεηεο θαη ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ βηνινγηθνχο,
ζπλαηζζεκαηηθνχο, λνεηηθνχο, εζλνινγηθνχο θαη επξχηεξα θνηλσληθνχο
παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ είλαη πάληα πξνβιέςηκνη.



Η έλλνηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ζεσξείηαη σο κηα αληηθεηκεληθά
κεηξήζηκε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε πνηθίια πιαίζηα
επηθνηλσλίαο.



Καηά ηε δηδαζθαιία «ζπλήζσο απνθεχγεηαη ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ
εζλνγξαθηθψλ

πιεξνθνξηψλ

γηα

ην

θνηλσληθφ

πεξηβάιινλ

ησλ

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνπο/ζηηο νπνίνπο/εο απεπζχλεηαη».


Η πξνζέγγηζε «δελ αλαθέξεηαη ζηελ θξηηηθή δηάγλσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
ηεο επηθνηλσλίαο, φπσο απηή εμειίζζεηαη ζην πιαίζην κηαο επηθνηλσληαθήο
πεξίζηαζεο».

Β) Όζνλ αθνξά ηηο κεηά ηελ επικοινυνιακή πποζέγγιζη πξνζεγγίζεηο
(θεηκελνθεληξηθέο, γξακκαηηζκηθέο, πνιπγξακκαηηζκηθέο θηι.).
 Γίλεηαη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία εθιακβάλεηαη σο κηα
γισζζηθή ελφηεηα πνπ έρεη θαζνξηζκέλα φξηα, εζσηεξηθή ζπλνρή θαη
θέξλεη ηφζν ζηνηρεία απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ φζν θαη λνήκαηα

πνπ ζπλδένληαη κε εμσγισζζηθέο θαηαζηάζεηο θαη επηθνηλσληαθέο
ζπλζήθεο (Χαηδεζαββίδεο ππφ δεκ.).


Πξνσζείηαη ε εκπινθή θαη ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ζεζκηθά
νξηνζεηεκέλεο κνξθέο ιφγνπ θαη κε κνξθέο θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη
κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ή γισζζηθέο νκάδεο.



Καηά ηε δηδαζθαιία δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο
επηινγήο ησλ ζπκβάζεσλ

ηνπ αλάινγνπ κειμενικού είδοςρ, ψζηε λα

επηηεπρζνχλ νη θνηλσληθνί ζθνπνί πνπ ζέηνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε θάζε
ηνκέα δξάζεο.


Γίλεηαη θπξίαξρε ε έλλνηα ηνπ γπαμμαηιζμού, ε νπνία λνείηαη σο
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγρεη ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηά ηνπ
ιφγνπ.



Γίλεηαη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ είδοςρ λόγος, ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη σο
θνηλσληθή πξάμε εληαγκέλε θάζε θνξά κέζα ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ, ην νπνίν ην δηακνξθψλεη θαη γηα ην νπνίν δηακνξθψλεηαη.



Τνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα

αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ

απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά
ζεκεησηηθά κέζα γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο (γισζζηθφο, νπηηθφο,
ερεηηθφο)

θαη

ιφγσλ

πνπ

παξάγνληαη

ζε

πνιπκνξθηθά

θαη

πνιππνιηηηζκηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα (πολςγπαμμαηιζμοί).


Ο λόγορ θαη ηα είδη λόγος δελ αληηκεησπίδνληαη σο νληφηεηεο κε κηα
θνηλσληθή δπλακηθή.



Γε δίλεηαη έκθαζε ζηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε
δηδαζθαιία.

Γ) Όζνλ αθνξά ηνλ κπιηικό γπαμμαηιζμό
 Γίλεηαη έκθαζε

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο

δνκνχληαη πνηθίια θείκελα κε ηα ζπζηαηηθά ηεο γιψζζαο αιιά θαη ζηελ
αλάδεημε κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο ζπγγξαθήο
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.

λέσλ ηξφπσλ

παξάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ

 Καιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ κέζσ ηνπ ιφγνπ, ψζηε ηα άηνκα
φρη κφλν λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ αιιά θαη λα
παξεκβαίλνπλ ζ’ απηφ.
 Γεκηνπξγία ηάμεσλ ζε θνηλφηεηεο κπιηικού γπαμμαηιζμού, φπνπ φινη/εο νη
καζεηέο/ηξηεο, αλεμαξηήησο θχινπ, θπιήο θαη ηθαλνηήησλ, είλαη
ηζφηηκνη/εο ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην
ζρνιείν.
 Η δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα
πξναπνθαζηζκέλσλ

γξακκαηηθψλ

γλψζεσλ

θαη

ζχλνιν

θεηκεληθψλ

θαη

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πξνζδηνξηζκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ην
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
 Γίλεηαη έκθαζε ζηελ εζλνγξαθηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Βιέπνληαο κε κηα γξήγνξε αιιά πξνζεθηηθή καηηά ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ
παξαηέζεθαλ κφιηο πξνεγνπκέλσο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα
ηε ζπλέρεηα (ή αζπλέρεηα) ησλ ηξηψλ, ζρεκαηηθά, θπξίαξρσλ γισζζνδηδαθηηθψλ
ζεσξηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο.
Με ηελ επικοινυνιακή πποζέγγιζη δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ
εζσηεξίθεπζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ πεξηέρεη
απηή ρσξίο λα πξνθξίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο θξηηηθήο θαη αλαζηνραζηηθήοπαξεκβαηηθήο ηθαλφηεηαο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη νχηε θαη ε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο
ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ επηθνηλσλία νη ρ ή ς κνξθέο
ιφγνπ θαη φρη νη άιιεο.
Σηηο κεηαεπηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο (γπαμμαηιζμόρ, πολςγπαμμαηιζμοί θηι.)
ε έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζεσξνχληαη σο απηνλφεηεο
πξαγκαηηθφηεηεο θαη πξνθξίλεηαη σο ζεκαληηθφηεξε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ε
ηθαλφηεηα εθαξκνγήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ, κέζσ ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ηνπ
θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη άιισλ ζπκβάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
επηθνηλσλία, ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα γίλνπλ ηθαλνί/έο λα παξάγνπλ ιφγν αλάινγν κε
ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ σο κειινληηθνί/έο πνιίηεο, ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη απνθηνχλ θαη ηθαλφηεηεο παξέκβαζεο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.

Ο κπιηικόρ γπαμμαηιζμόρ κε ηε ζεηξά ηνπ δέρεηαη σο απηνλφεηε ηελ έλλνηα ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο, ηελ νπνία ηελ αληηκεησπίδεη σο έλα δπλακηθφ,
κεηαιιαζζφκελν αλάινγα κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαηλφκελν θαη ηε
γεηψλεη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ην
νπνίν ην βιέπεη θη απηφ σο έλα δπλακηθφ, πνηθηιφκνξθν θαη πνιχκνξθν κφξθσκα. Γη’
απηφ πξνθξίλεη σο πην ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο, εθηφο απφ ηελ
θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηα θείκελα θαη ηελ αλαζηνραζηηθή
πξνζέγγηζε θαη δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξαγφκελσλ κέζα ζηελ ηάμε πξνθνξηθψλ θαη
γξαπηψλ θεηκέλσλ.
Δπηθνηλσλία, ινηπφλ, θείκελν θαη θνηλσλία απνηεινχλ ζηνλ κπιηικό
γπαμμαηιζμό ηνπο ηξεηο ππιψλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε κεζνδνινγία
δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.
Με φια ηα παξαπάλσ λνκίδσ πσο γίλεηαη ζαθήο ε ζπλέρεηα ησλ
γισζζνδηδαθηηθψλ ζεσξηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαπεληαεηίαο. Σπληειέζηεθε
κάιηζηα απηή παξαθνινπζψληαο κε ζπλεηή, ζα έιεγα, ζπλέπεηα ηηο αιιαγέο, ηηο
ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαη ζπληεινχληαη ζηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Ίζσο ε παγθφζκηα χθεζε, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη νπσζδήπνηε λέεο αιιαγέο,
πξνσζήζεη θαη λέα ζηνηρεία ζηε Γισζζνδηδαθηηθή.
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