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Κείμενο 

Η γλώσσα ως γνωστικό αντικείμενο 

Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο των Χαραλαμπόπουλου Α. 

και Χατζησαββίδη Σ. «Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: Θεωρία 

και πρακτική εφαρμογή», εκδόσεις Κώδικας, σσ. 34-35. Οι συγγραφείς του βιβλίου 

μιλούν, ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και γλωσσολόγοι, για τη διδασκαλία της 

γλώσσας στο σχολείο.  

 

Με την προσέγγιση της γλώσσας ως γνωστικού αντικειμένου το σχολείο 

οδηγείται στο να προσφέρει στους μαθητές γνώσεις για τη γλώσσα και όχι να τους 

ασκεί στη δημιουργική και επικοινωνιακή χρήση της. Οι γνώσεις αυτές 

προσφέρονται με τη μορφή μεταγλώσσας1.  

Οι μαθητές μιλούν για τη γλώσσα, χωρίς μάλιστα να αναφέρονται σε όλες 

τις πτυχές της, αλλά μόνο στη μορφοσυντακτική δομή της. Έτσι ο χρόνος της 

γλωσσικής διδασκαλίας εξαντλείται ουσιαστικά στην ανάλυση και περιγραφή των 

μορφοσυντακτικών φαινομένων. Κι αυτό γίνεται παίρνοντας ως πλαίσιο 

μεμονωμένες προτάσεις-παραδείγματα, δηλαδή ερήμην της επικοινωνιακής τους 

λειτουργίας, ενώ είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε πρόταση λειτουργεί ενταγμένη 

στον φυσικό λόγο, προφορικό ή γραπτό, όπου αποκτά συγκεκριμένη αξία, 

ανάλογα με τη γλωσσική χρήση που εξυπηρετεί.  

Στα πλαίσια μιας τέτοιας ανάλυσης η γλώσσα κατακερματίζεται και 

εξισώνεται στα μάτια των μαθητών με ένα άθροισμα παραδειγμάτων. Το ίδιο 

ισχύει και με τις ασκήσεις που αποβλέπουν στην εμπέδωση της γνώσης που 

προσφέρθηκε. Με τις ασκήσεις ζητείται κατά κανόνα από τους μαθητές να κάνουν 

                                                             
1λέξεις, όροι, σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα για να μιλήσουμε, να περιγράψουμε ή να 
αναφερθούμε στην ίδια τη γλώσσα (https://www.babiniotis.gr/lexilogika/leksilogika-2/431-
metaglossa) 

https://www.babiniotis.gr/lexilogika/leksilogika-2/431-metaglossa
https://www.babiniotis.gr/lexilogika/leksilogika-2/431-metaglossa


επιτυχείς συσχετισμούς όρων (π.χ. αρσενικό ουσιαστικό με επίθετο σε αρσενικό 

γένος, συμφωνία σε πρόσωπο και αριθμό του υποκειμένου με το ρήμα), να 

συμπληρώνουν κενά (π.χ. οι ασκήσεις με τα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν 

με τον κατάλληλο μορφολογικό τύπο), να πραγματοποιούν μετασχηματισμούς 

κάθε είδους (π.χ. μετατροπή του ενικού σε πληθυντικό, της ενεργητικής σε 

παθητική σύνταξη) κτλ. Τέτοιου είδους ασκήσεις δεν προάγουν την ικανότητα των 

μαθητών για αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία, αλλά ούτε και στην 

εμπέδωση της γνώσης που προσφέρεται συμβάλλουν, γιατί είναι επιφανειακή 

και, ακόμη και αν κατανοηθεί, έχει εφήμερο χαρακτήρα.   

Η επικέντρωση της διδασκαλίας στη μορφοσυντακτική ανάλυση οδηγεί σε 

μια στείρα γνώση που αφήνει αδιάφορους τους μαθητές, γιατί διαπιστώνουν ότι 

δεν προάγεται η ικανότητά τους για γλωσσική δημιουργία.  

Σε τελευταία ανάλυση, μιλώ για μια γλώσσα είναι διαφορετικό πράγμα 

από το μιλώ μια γλώσσα. Μπορώ να μιλώ μια γλώσσα χωρίς να είμαι σε θέση να 

μιλήσω για αυτή τη γλώσσα, όπως επίσης μπορώ να μιλώ για μια γλώσσα, χωρίς 

να είμαι σε θέση να κάνω δημιουργική και επικοινωνιακή χρήση αυτής της 

γλώσσας.  

Για τη διδασκαλία της γλώσσας πάντως τίθεται το ζήτημα: τι είδους 

γνώσεις για τη γλώσσα και με ποιον τρόπο δοσμένες μπορεί να είναι χρήσιμες και 

να συμβάλλουν στην προαγωγή της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών.  

 

Θέμα 2β  

 

εξισώνεται, εμπέδωση, μετασχηματισμούς, προάγουν, εφήμερο: να 

αντικαταστήσεις καθεμιά από τις υπογραμμισμένες (στην 3η παράγραφο) λέξεις, 

με μια νοηματικά ισοδύναμη λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει στο 

κείμενο.  

Μονάδες 10 

Θέμα 3 

 

Ως μαθητής/μαθήτρια της Α’ Λυκείου καλείσαι στο τέλος της σχολικής χρονιάς να 

εκθέσεις στην τάξη τις εμπειρίες σου από την έως τώρα επαφή σου με τη 



γλωσσική εκπαίδευση. Ειδικότερα, να παρουσιάσεις με τη μορφή 

προσχεδιασμένου προφορικού λόγου 250-300 λέξεων κάποιες από τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζεις στη διδασκαλία του μαθήματος. Μπορείς να αξιοποιήσεις 

δημιουργικά ιδέες από το κείμενο αναφοράς. 

Μονάδες 40  

 


