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Δπηζεσξεηήο Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

 

Λνγνηερληθφο γξακκαηηζκφο θαη ινγνηερληθή επάξθεηα: 

 Όξνη, φξηα, δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο  

 

Με ηελ αλαδφκεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Λνγνηερλίαο, ζην πιαίζην ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο (2010), ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο 

έλαο απφ ηνπο ηξεηο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Λνγνηερλίαο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο». 

Οη άιινη δχν είλαη ην γλσζηηθφ θαη ην αμηαθφ πεξηερφκελν.
1
 Απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή πξαθηηθή δηαπηζηψλεηαη φηη ζπρλά ππάξρεη κία παξαλφεζε ηνπ φξνπ 

ινγνηερληθόο γξακκαηηζκόο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηαχηηζή ηνπ κε ην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, κνινλφηη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα απηφο αλαιχεηαη 

κε αθξίβεηα. Η παξαλφεζε απηή ελίνηε νδεγεί ζε ηππνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζε 

κεραληζηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, κε έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ινγνηερληθψλ φξσλ 

θαη ζε βάξνο ηεο ειεχζεξεο αλαγλσζηηθήο πξφζιεςεο, ηνπ εξκελεπηηθνχ 

πινπξαιηζκνχ θαη ηεο αηζζεηηθήο απνηίκεζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.  

ε απηή ηελ εηζήγεζε ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ ελλνηνινγηθή δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ 

ινγνηερληθόο γξακκαηηζκόο, κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ Λνγνηερλίαο ηεο Κχπξνπ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε ινγνηερληθή 

επάξθεηα, ζηελ νπνία ζηνρεχεη ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο, πξψηα σο φξν ηεο 

ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη έπεηηα σο θχξην δεηνχκελν ηεο δηδαθηηθήο ηνπ 

καζήκαηνο. Σν ελδηαθέξνλ καο ζα εζηηάζεη ζηηο παξακέηξνπο ηεο ινγνηερληθήο 

επάξθεηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεζφδεπζε ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ ν νπνίνο 

ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Σέινο, ζα πξνηείλνπκε δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζεσξνχκε φηη πξνσζνχλ ηε ινγνηερληθή επάξθεηα, ζην πιαίζην κηαο πξνζέγγηζεο ηνπ 

καζήκαηνο, πνπ ζεσξεί φηη ε κνλνκεξήο θνξκαιηζηηθή δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

δελ είλαη γφληκε. Αληίζεηα, πξνθξίλεηαη ε εμηζνξξνπεκέλε ζπλεμέηαζε κνξθήο θαη 

πεξηερνκέλνπ, ππφ ην θσο ησλ λέσλ ηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, νη 

νπνίεο έρνπλ πξνζθπψο απνθιεζεί σο ηάζεηο «κεηά ηε ζεσξία».
2
  

Όπσο επηζεκάλζεθε απφ ηελ Deanne Bogdan, ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο 

ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δεδνκέλνπ φηη απφ 

ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 20

νχ
 θχξηνο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ζηα 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ήηαλ ε κεηαιακπάδεπζε ησλ γεληθά παξαδεθηψλ 
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αμηψλ κηαο θνηλσλίαο ζηνπο λένπο, κε βάζε ην εθάζηνηε πνιηηηθφ ζχζηεκα ζε θάζε 

ρψξα. Βέβαηα, κνινλφηη κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ δνκηζκνχ θαη ησλ αλαγλσζηηθψλ ζεσξηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κία 

ζηξνθή, απφ ηε ζπγγξαθηθή πξφζεζε, ηηο ηδέεο θαη ην αμηαθφ πεξηερφκελν ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ζηε δνκή, ζηελ πνηεηηθή, ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη 

ζηελ πξφζιεςή ηνπο απφ ηνλ αλαγλψζηε, δελ παχεη αθφκε θαη ζηελ επνρή καο ν 

ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο λα δηαζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε θηινζνθία ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο απηή πηνζεηείηαη απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαη γεληθφηεξα 

απφ ηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο.
3
 

Δηδηθφηεξα, ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο αθνξά, φπσο έρεη επηζεκαλζεί,
4
 αθελφο, 

ηε ζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη αηζζεηηθήο απνηίκεζεο ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη, αθεηέξνπ, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ζηξαηεγηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ πξαγκάησζε ηεο ινγνηερληθήο επάξθεηαο. Αλ 

ιεθζεί βέβαηα ππφςε ην γεγνλφο φηη ζηα ινγνηερληθά θείκελα δεζπφδεη ε πνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη φρη ε αλαθνξηθή, κε απνηέιεζκα ηελ πνιπζεκία, ε σο 

άλσ δηαδηθαζία είλαη πνιπεπίπεδε θαη επίπνλε.  

Ο Volker Frederking θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, αμηνπνηψληαο ηε δηάθξηζε, πνπ 

δηαηππψζεθε απφ ηνλ U. Eco, αλάκεζα ζηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα (intentio 

auctoris), ηελ πξφζεζε ηνπ θεηκέλνπ (intentio operis) θαη ηελ πξφζεζε ηνπ αλαγλψζηε 

(intentio lectoris), δηαθξίλνπλ ηξεηο αιιειέλδεηεο θαηεγνξίεο ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Η πξψηε, ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ (semantic 

literary literacy), αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εξκελεία ηνπ, πνπ δελ (πξέπεη λα) είλαη κνλνδηάζηαηε, αιιά λα 

παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα πνηθίιεο εξκελεπηηθέο εθδνρέο, ζπκβαηέο πάληνηε κε ηα 

θεηκεληθά δεδνκέλα. Η δεχηεξε θαηεγνξία, ηνπ ηδενιεθηηθνχ ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ (idiolectal literary literacy) επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε θαη 

αλάιπζε ησλ κνξθνινγηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ αηζζεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Η ηξίηε, ηνπ ζπγθεηκεληθνχ 

ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ (contextual literary literacy), αθνξά ηoλ ζρνιηαζκφ ηνπ 

ηζηνξηθνχ θαη άιισλ ζπγθεηκέλσλ ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ηε γξακκαηνινγηθή 

πεξίνδν ζηελ νπνία εληάζζεηαη, ην ξεχκα, ηε Γεληά, θαη άιινπο γξακκαηνινγηθνχο 

φξνπο.
5
 Δπνκέλσο, κε ηε ζπλδπαζηηθή (θαη φρη ηελ παξαηαθηηθή ή δηαθξηηή) 

αλάπηπμε ησλ ηξηψλ πην πάλσ πηπρψλ ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε ινγνηερληθή επάξθεηα, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εμεηάζνπκε 
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ζηε ζπλέρεηα. Η ζπλδπαζηηθή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ 

θξίλεηαη αλαγθαία, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε θαηαλφεζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ελφο 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ δελ αθνξά κφλν ην πεξηερφκελφ ηνπ, αιιά ηε ιεηηνπξγηθή 

ζπλχθαλζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, φπσο λνείηαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

Λνγνηερλίαο.  

ηε «Γνκή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ» ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Λνγνηερλίαο 

γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

θαζνξίδνληαη νη δεμηφηεηεο ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 

αλαπηπρζνχλ ζπεηξνεηδψο. Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη: α) ε αλαγλσζηηθή πξφζιεςε 

ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε αηνκηθφ θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν˙ β) Η θαηαλφεζε – 

αλάιπζε – εξκελεία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηα επίπεδα ηεο πξαγκαηνινγηθήο 

εμνκάιπλζεο, ηεο θεηκεληθήο δνκήο επηθαλείαο θαη ηεο βαζείαο δνκήο ησλ θεηκέλσλ˙ 

γ) ε ζπλαλάγλσζε – ζχγθξηζε – αληηπαξαβνιή κε άιια ινγνηερληθά θείκελα˙ δ) ε 

απνηίκεζε – αμηνιφγεζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ κε θξηηήξηα ηελ αηζζεηηθή θαη 

αλζξσπνγλσζηηθή ηνπ αμία, θαζψο θαη ηε γξακκαηνινγηθή ηνπ ζεκαζία θαη αμία˙ θαη 

ε) ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ.
6
  

Οη δεμηφηεηεο ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηεο 

ινγνηερληθήο επάξθεηαο, φρη κφλν σο ζθνπνχ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη 

επξχηεξα σο επηδίσμεο γηα ηε δηακφξθσζε επαξθψλ αλαγλσζηψλ ηεο ινγνηερλίαο. 

Παξά ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηνλ δνκηζκφ, δεδνκέλνπ φηη εηζεγεηήο ηνπ φξνπ είλαη ν 

Jonathan Culler ζην βηβιίν ηνπ Structuralist poetics, θαη παξά ην γεγνλφο φηη 

ζεσξήζεθε φηη απερεί ηάζεηο ειηηηζκνχ,
7
 ν φξνο ινγνηερληθή επάξθεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη ζηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο κε ηε 

ζεκαζία ηνπ επηζηεγάζκαηνο ή ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ πξνο ηνλ νπνίν θαηαηείλεη ν 

ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο. Ο ίδηνο φξνο δηαθξίλεηαη απφ ηε ινγνηερληθή αλάπηπμε 

πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν Theo Witte, «είλαη κηα δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη πξψηα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη αξγφηεξα απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ηε δεκφζηα βηβιηνζήθε, ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε». Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ε ινγνηερληθή επάξθεηα δελ αλαπηχζζεηαη 

απζφξκεηα, αιιά θαηά ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.
8
  

ην άξζξν ηνπο «Λνγνηερληθή επάξθεηα θαη Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα»
9
 νη Οιιαλδνί 

κειεηεηέο Theo Witte, Tanja Janssen θαη Gert Rijlaarsdam πξνβαίλνπλ ζε 

ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηεο ινγνηερληθήο επάξθεηαο θαη δηεξεπλνχλ ηνπο ηξφπνπο 
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αλάπηπμεο θαη πινπνίεζήο ηεο ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

Θεσξνχλ βάζηκα φηη ινγνηερληθά επαξθήο είλαη ν αλαγλψζηεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ηα ινγνηερληθά θείκελα, λα θνηλνπνηεί ηε γλψζε ηνπ απηή 

ζε άιινπο αλαγλψζηεο, λα ζπγθξίλεη ινγνηερληθά θείκελα πξνζδηνξίδνληαο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, λα ζπζρεηίδεη ηα θείκελα κε ηελ εμσθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ θφζκν θαη λα ζπδεηεί ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηα θείκελα κε 

ηηο απφςεηο ησλ άιισλ αλαγλσζηψλ.
10

 Αθνινχζσο, νη ίδηνη κειεηεηέο, αθελφο, 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ ζεκεηψλνληαο φηη νη J. Culler (1975) θαη 

Schmidt (1982) ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ, θαη’ αλαινγία κε ηνλ φξν γισζζηθή επάξθεηα πνπ 

εηζήγαγε ν Chomsky, ν πξψηνο ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ησλ ινγνηερληθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη επξχηεξα ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη ν δεχηεξνο ζην πιαίζην 

«ηνπ θνηλσληνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ηεο 

ινγνηερλίαο».
11

 Αθεηέξνπ, νη Οιιαλδνί κειεηεηέο, πξνεθηείλνπλ ηελ πξνγελέζηεξε 

ρξήζε ηνπ φξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα 

ζηάδηα θαη επίπεδα ηεο ινγνηερληθήο επάξθεηαο (literary competence), θαιχπηνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα θελφ πνπ αθνξνχζε ηε κεζφδεπζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζήο ηνπ.  

Οη Witte, Janssen θαη Rijlaarsdam δηεξεχλεζαλ ηα σο άλσ επίπεδα αμηνπνηψληαο 

δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) Πνηα επίπεδα ινγνηερληθήο επάξθεηαο δηαθξίλνπλ νη 

ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κε βάζε δχν παξακέηξνπο: Σα ινγνηερληθά θείκελα θαη ηνπο 

ζηφρνπο δηδαζθαιίαο˙ β) Με πνηνπο ηξφπνπο αλαπηχζζεηαη ε ινγνηερληθή επάξθεηα 

ησλ καζεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  Μεηά ηε 

δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ Οιιαλδία, δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε ησλ 

αθφινπζσλ έμη επηπέδσλ ινγνηερληθήο επάξθεηαο (Λ.Δ.) ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο 

καζήηξηεο ησλ πην πάλσ ηάμεσλ: 1. Εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε Λ.Ε.: Γπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αλππαξμία 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε ινγνηερλία˙ 2. Πεξηνξηζκέλε Λ.Ε.: Ιθαλφηεηα γηα αλάγλσζε θαη 

θαηαλφεζε πνιχ απιψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη γηα απφδνζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηνπο πξφζιεςεο˙ 3. Ειάρηζηα πεξηνξηζκέλε Λ.Ε.: Ιθαλφηεηα γηα θαηαλφεζε, εξκελεία 

θαη απνηίκεζε απιψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη γηα ζπδήηεζε ησλ θνηλσληθψλ, 

ςπρνινγηθψλ ή εζηθψλ πηπρψλ ηνπο. Δπίζεο, ηθαλφηεηα γηα θαηαλφεζε ηεο δνκήο 

ελφο αθεγήκαηνο. Θεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο σο κέζνπ γηα γλψζε ηνπ θφζκνπ θαη γηα 

δηακφξθσζε απφςεσλ ζρεηηθά κε δηάθνξα δεηήκαηα˙ 4. Σρεδόλ επξεία Λ.Ε.: 

Ιθαλφηεηα γηα αλάγλσζε απιψλ βηβιίσλ γηα ελήιηθεο. Αλάγλσζε, θαηαλφεζε, 
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εξκελεία, απνηίκεζε θαη ζπδήηεζε γηα κε ζχλζεηα ινγνηερληθά έξγα. Δλδηαθέξνλ 

γηα ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη γηα ηελ αθεγεκαηηθή δνκή. 5. Αλώηεξε 

(πξνρσξεκέλε) Λ.Ε.: Πξνυπάξρνπζεο αλαγλψζεηο ινγνηερληθψλ έξγσλ. Ιθαλφηεηα 

γηα θαηαλφεζε θαη γηα αμηνιφγεζε ζχλζεησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θεηκέλσλ ηεο παιαηφηεξεο ινγνηερλίαο. Γεμηφηεηεο 

ζρνιηαζκνχ ηνπ πεξηθεηκέλνπ, ηνπ ζπγθεηκέλνπ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, θαζψο 

θαη ησλ πθνινγηθψλ ηνπο γλσξηζκάησλ. 6. Εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλε Λ.Ε.: Πινχζηεο 

αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ εζληθή θαη παγθφζκηα ινγνηερλία. Ιθαλφηεηα γηα 

αμηνινγηθέο θξίζεηο, γηα ζπδήηεζε κε εηδηθνχο, γηα ζπγθξίζεηο θαη γηα δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ θεηκέλσλ κε ηελ εμσθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα.    

Οη σο άλσ κειεηεηέο αληηζηνηρίδνπλ θάζε έλα απφ ηα έμη επίπεδα ινγνηερληθήο 

επάξθεηαο κε έλαλ ηχπν αλάγλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην πξψην επίπεδν 

αληηζηνηρεί ε εκπεηξηθή, κε ην δεχηεξν ε αλαγλσξηζηηθή, κε ην ηξίην ε αλαθιαζηηθή, 

κε ην ηέηαξην ε εξκελεπηηθή, κε ην πέκπην ε ινγνηερληθή θαη κε ην έθην ε 

αθαδεκατθή αλάγλσζε.
12

 Σέινο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηηο ηειεπηαίεο 

ηάμεηο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ν ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερληθήο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, φπνπ ν ξφινο ηνπ είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ινγνηερλία θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

Πξνθαλψο, ε δηδαθηηθή πείξα θαηαδεηθλχεη φηη ηα πην πάλσ επίπεδα ινγνηερληθήο 

επάξθεηαο θαη νη αληίζηνηρνη κε απηά ηχπνη αλάγλσζεο δελ αλαπηχζζνληαη 

νκνηφκνξθα θαη ηαπηφρξνλα ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Δπνκέλσο, ζε κία ζρνιηθή ηάμε 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα απαληψληαη φια απηά ηα επίπεδα, κε απνηέιεζκα λα 

δπζρεξαίλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε κεζφδεπζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ. Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχληαη δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, ζηηο νπνίεο λα ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ην 

γεγνλφο φηη απνδέθηεο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη νκάδεο κεηθηήο ηθαλφηεηαο, κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ εηνηκφηεηαο θαη πνηθίιεο δηαβαζκίζεηο σο πξνο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ηε ινγνηερλία θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αμία ηεο. 

Οη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ινγνηερληθήο 

επάξθεηαο, ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ, δηεξεπλψληαη απφ 

ηελ  Emily C. Rainey.
13

 Η κειεηήηξηα επηθεληξψλεηαη εηδηθφηεξα ζηηο πξαθηηθέο 

ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ, κέζσ κίαο ζπγθξηηηθήο δηεξεχλεζεο ηεο δηδαζθαιίαο 
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ηεο ινγνηερλίαο ζην παλεπηζηήκην θαη ζηε κέζε εθπαίδεπζε (ιπθεηαθή βαζκίδα). 

Απφ ηε δηεξεχλεζε απηή πξνέθπςαλ ελδηαθέξνπζεο δηαπηζηψζεηο, γηα ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επηδηψθνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ινγνηερληθήο επάξθεηαο.  

Πξσηίζησο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε αλάδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ινγνηερλία είλαη 

θπξίσο ιφγνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν, γηα ηα κείδνλα 

κεηαθπζηθά ηνπ εξσηήκαηα, γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο αλζξψπνπο. Η αλάδεημε απηή 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ινγνηερλία, ηφζν 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην φζν θαη επξχηεξα, φπσο επίζεο είλαη ζεκαληηθή ε επεμήγεζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ λέσλ.
14

 Όπσο 

ζεκεηψλνπλ εχζηνρα νη Prue Gill θαη Bella Illesca, «ηα [ινγνηερληθά] θείκελα 

θαζίζηαληαη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο ψζηε λα ζηνράδνληαη θξηηηθά γηα ηνλ 

δηθφ ηνπο θφζκν, γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ αιιάμνπλ, 

θαζψο θαη γηα ηε δσή πνπ ζα ήζειαλ λα δήζνπλ».
15

 

Μία άιιε αμηνζεκείσηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ηεο ινγνηερληθήο επάξθεηαο 

είλαη ε αμηνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ βαζίδεηαη ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

πνπ απνξξέεη απφ ην ίδην, δεδνκέλνπ φηη ππφθεηηαη ζε δηάθνξεο αλαγλσζηηθέο 

δνθηκέο θαη ζε δηάθνξεο εξκελεπηηθέο εθδνρέο. Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ινηπφλ, 

είλαη σθέιηκν λα επηρεηξείηαη ζην πιαίζην κηαο αλαγλσζηηθήο – εξκελεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, δειαδή νιφθιεξεο ηεο ηάμεο, θαη ελίνηε κε αμηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο (116). Η ζηξαηεγηθή απηή πξνθξίλεηαη σο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαη απφ πνιινχο άιινπο κειεηεηέο ζε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηά ηνπο, ζηα 

νπνία ηνλίδεηαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνρή επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο λα 

ζπδεηνχλ θαη λα δηεξεπλνχλ ζπιινγηθά ηηο ζεκαζίεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη 

ηηο πηζαλέο εξκελείεο ηνπο.
16

  

Θεσξείηαη, ινηπφλ, πνιχ ζεκαληηθφ λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο 

καζήηξηεο ε δεμηφηεηα λα ζέηνπλ νη ίδηνη / νη ίδηεο πξνβιήκαηα πξνο δηεξεχλεζε, 

αθνξκψκελνη απφ ηα δηδαζθφκελα ινγνηερληθά θείκελα, θαη λα ζπδεηνχλ ηηο πνηθίιεο 

εξκελεπηηθέο εθδνρέο θαη νπηηθέο ησλ ζπκκαζεηψλ/ζπκκαζεηξηψλ ηνπο, ζε 

«αλνηρηφ» καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (117). Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί 

κε θεηκελνθεληξηθέο πξαθηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ δηαδνρηθέο αλαγλψζεηο ησλ 

ακθίζεκσλ ή πνιχζεκσλ θεηκέλσλ ή απνζπαζκάησλ, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ δηάθνξσλ εξκελεπηηθψλ εθδνρψλ πνπ εθθέξνληαη ζην κάζεκα. 
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Δίλαη, φπσο ππνγξακκίδεη ε Rainey, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα αζθνχληαη 

ζηε δηάθξηζε ησλ βάζηκσλ απφ ηηο απζαίξεηεο εξκελεπηηθέο εθδνρέο, κε βάζε ηα 

θεηκεληθά δεδνκέλα (119). Η ίδηα κειεηήηξηα ζεσξεί μεπεξαζκέλν ην κνληέιν ηνπ 

δαζθάινπ – θαηφρνπ ηεο γλψζεο (= ηεο κίαο νξζήο εξκελείαο ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ) θαη πηνζεηεί ην πξφηππν ηνπ δαζθάινπ – εξεπλεηή, απφ ηελ άπνςε φηη 

απηφο ζπληνλίδεη κηα δηαινγηθνχ ηχπνπ δηεξεχλεζε ησλ πνηθίισλ εξκελεπηηθψλ 

εθδνρψλ, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο εθθέξνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Απφ ηηο 

Prue Gill θαη Bella Illesca επηζεκαίλεηαη, επηπιένλ, φηη είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα 

αλαζηνράδνληαη γχξσ απφ ηηο εξκελεπηηθέο ηνπο πξνηάζεηο, αιιά θαη λα αμηνινγνχλ 

ηηο εξκελεπηηθέο εθδνρέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ 

ράζκαηα πνπ ζπρλά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ εξκελεπηηθνχ δηαιφγνπ.
17

   

εκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ιχζεο πξνβιήκαηνο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο απφ ηελ Janet Alsup, θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Purdue (ΗΠΑ). Η ίδηα ζεσξεί φηη κε ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ απηήο, ζην πιαίζην 

ηνπ εξκελεπηηθνχ δηαιφγνπ ή θαη άιισλ πξαθηηθψλ, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο, φπσο εθείλεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

Ιδηαίηεξα επεμεγεί φηη ε ηειεπηαία είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί κε ηε ζπρλή 

ζηνρεπκέλε πξαγκάησζε επηκέξνπο δεμηνηήησλ, ιφγνπ ράξε ησλ δηαθεηκεληθψλ 

ζπλαξηήζεσλ, ηεο ππνβνιήο εξσηεκάησλ, ησλ ζπγθξίζεσλ ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο, ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηα πξνζσπηθά βηψκαηα θαη ηεο 

ζπλαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ππνζηεξίδεη, νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα νδεγεζνχλ ζε θξηηηθέο αλαγλψζεηο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
18

 

Σα πνξίζκαηα ησλ πην πάλσ πξφζθαησλ εξεπλψλ εληάζζνληαη ζηελ ηάζε γηα 

αμηνπνίεζε ηεο Δξκελεπηηθήο θαη άιισλ κεηαδνκηζηηθψλ ζεσξηψλ ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο, κε θχξην ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε πξνγελέζηεξσλ θνξκαιηζηηθψλ 

ζεσξήζεσλ ηνπ καζήκαηνο, κε βάζε ηηο νπνίεο απνδηδφηαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

θεηκεληθή δνκή θαη ζηα κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ρσξίο 

λα απνδίδεηαη ηζφηηκα ζεκαζία ζην ηδενινγηθφ θαη ζην αμηαθφ ηνπο πεξηερφκελν.  

Οη σο άλσ κνλνκεξείο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο θξίζεθαλ απφ 

ζεκαληηθνχο ζεσξεηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο σο επηδήκηεο, απφ ηελ άπνςε φηη είραλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηε ινγνηερλία. Απφ 

ηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο ε δεμηφηεηα ηεο 

εξκελείαο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ππιψλεο 

ηνπ καζήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη 
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επξχηεξα ηνπ θφζκνπ.
19

 Δίλαη, επηπιένλ, ζεκαληηθφ λα κεζνδεχεηαη ν εξκελεπηηθφο 

δηάινγνο θαηά ηξφπν πνπ λα θαηαδεηθλχεη φηη νη εξκελείεο δελ είλαη ζέζθαηα ή 

απφιπηεο αιήζεηεο. Όπσο ζεκεηψλεη ν Γ. Σδηφβαο, κηα εξκελεία δελ κπνξεί «λα είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη παγησκέλε γηα πάληα. Δξκελεία θαη αληηθεηκεληθφηεηα/νξζφηεηα 

είλαη έλλνηεο αζχκβαηεο»˙ σζηφζν ν ίδηνο δελ ηαπηίδεη ηελ «εξκελεπηηθή ειεπζεξία» 

κε ηελ εξκελεπηηθή αζπδνζία».
20

  

πλνςίδνληαο, ππνγξακκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο θαη ε ινγνηερληθή 

επάξθεηα δελ ζα ήηαλ επηζηεκνινγηθά νξζφ θαη παηδαγσγηθά σθέιηκν λα 

πεξηνξίδνληαη ζε κηα πεξηνξηζηηθή ρξήζε ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο σο εξγαιείνπ 

εθκάζεζεο ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ρσξίο ηελ παξάιιειε θαη 

ζπλδπαζηηθή πινπνίεζε ησλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ, καδί κε ηελ αηζζεηηθή 

απφιαπζε θαη ηηο αμηαθέο πξνεθηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα θφζκν. Με άιια ιφγηα, ε ίδηα ε ινγνηερληθή ζεσξία, φπσο ηνλίζηεθε 

απφ ηνπο Todorov, Compagnon, Φξπδάθε, Σδηφβα θαη άιινπο,
21

 δελ είλαη ην θχξην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, αιιά ην απαξαίηεην «αφξαην εξγαιείν» ηνπ 

θηινιφγνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ιδηαίηεξα 

ρξήζηκν ζα ήηαλ αλ ζηα παλεπηζηήκηά καο εηζαγφηαλ ε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο σο 

κάζεκα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηλφηαλ 

ψζεζε ζηε ζπλερή έξεπλα κε ζηφρν ηνλ δηαξθή αλαζηνραζκφ γχξσ απφ πνηθίια 

δεηήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, κε πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε θαη ηηο αλαγθαίεο αλαζεσξήζεηο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ φπνπ θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλν.
22
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