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Το διεθνές κίνημα των κειμενικών ειδών

(genres)

Τρεις σχολές σκέψης

•Η Διδακτική της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

για Ειδικούς Σκοπούς (Swales 1990, Bhatia 2004, 2015, Hyland 2008)

•Η Νέα Ρητορική της Βόρειας Αμερικής
(Miller 1984, Berkenkotter & Huckin 1995, Bazerman et al 2009, 2015, Devitt 2009)

•Η Εκπαιδευτική Γλωσσολογία της Αυστραλίας ή Σχολή 

του Σύδνεϋ (Cope & Kalantzis 1993, Kress & Knapp 1992, Halliday & Martin1993,

Μartin 2000, 2014, Rose 2015, 2017, Macken 2002, 2018)



Η πρόταση εκπαίδευσης στον γραμματισμό 

με βάση τα κειμενικά είδη της ΣΣ

Α.  Θεωρία των κειμενικών ειδών:

γλωσσολογικές και παιδαγωγικές αρχές

Β.  Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης

των κειμενικών ειδών και πρακτική εφαρμογή

τους στη σχολική εκπαίδευση



Α1. Θεμελιώδεις γλωσσολογικές αρχές 

•Η γλώσσα είναι ένα κοινωνικό σημειογενές σύστημα,      

ένα μέσο για την παραγωγή, ανταλλαγή και 

διαπραγμάτευση νοημάτων

•Το κείμενο αποτελεί τη βασική μονάδα μέσω της 

οποίας η σημασία γίνεται διαπραγματεύσιμη

•Τα νοήματα που κατασκευάζονται μέσω της γλώσσας,

διαμορφώνονται μέσα στο κοινωνικοπολιτισμικό 

και επικοινωνιακό συγκείμενο (context) στο οποίο

λειτουργούν (Halliday 1978, 1989, 1994)



Πρωταρχικός στόχος της γλωσσικής μελέτης είναι

η ερμηνεία της συστηματικής σχέσης 

μεταξύ κειμένου (text) και [επι]κοινωνι[α]κού 

συγκειμένου (con-text)

Οι κύριες εννοιολογικές κατηγορίες που 

χρησιμεύουν

στη διατύπωση της σχέσης αυτής είναι

το επίπεδο ύφους (register)

και το κειμενικό είδος (genre)



To κειμενικό είδος ως κοινωνικοπολιτισμική κατηγορία 

(προσαρμογή από Martin & Rose 2008: 10)



Στην κοινωνική-

κριτική θεωρία της 

γλώσσας/σημείωσης

του G. Kress (1992, 2003)

«Σταδιακή, στοχοθετημένη        

κοινωνική διαδικασία που 

επιτελείται μέσω της γλώσσας»      

«Συμβατική, κειμενική μορφή 

που απορρέει από τις ευρύτε-

ρες κοινωνικές/θεσμικές 

δομές»

Σχετικά σταθερή 

κοινωνική διαδικασία

Ρευστή και ευμετάβλητη

κοινωνική διαδικασία

Συνέπειες για τη γλωσσική διδασκαλία και μάθηση

Το κειμενικό είδος

Στη ΣΛΓ θεωρία 

του συγκειμένου του

J.R. Martin (1993, 2009)



Κειμενικό είδος (genre) και κειμενικός τύπος (text type)

Martin 1992, 2008, 2014 Kress & Knapp 1992, 2005

Μακρο-κειμενικά είδη

(αφηγηματικά, 

πραγματολογικά)

Τύποι κειμένων 

(περιγραφές: πληροφοριακές 

αναφορές σε σχολικά βιβλία, 

επιστημονικά άρθρα σε 

έντυπη ή η-μορφή κλπ)

Μικρο-κειμενικά είδη  

(πραγματολογικά: 

περιγραφές, εξηγήσεις, 

οδηγίες, επιχειρήματα)



Α2. Παιδαγωγική σκοποθεσία του γραμματισμού ΜβΕ

•Η ανάπτυξη της κριτικής κειμενικής επίγνωσης (critical genre 

awareness) των μαθητών/ριών μέσω της ενεργού εμπλοκής τους σε 

διαδικασίες κατανόησης, χρήσης και κριτικού ελέγχου των ισχυρών

(εκπαιδευτικά και κοινωνικά) και εναλλακτικών ειδών λόγου και 

κειμένων με τα οποία έρχονται σε επαφή στο σχολείο & την κοινωνία

• Η κοινωνική ενδυνάμωση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/ριών μέσω 

της παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών τόσο για σχολική επιτυχία 

όσο και για πλήρη συμμετοχή και ανανεωτική δράση σε κάθε πεδίο της 

σχολικής και της ευρύτερης κοινωνικής ζωής 

(Cope & Kalantzis 1993, Martin 2000, 2009, 2014, Christie & Martin 2007, Macken-

Horarik et al 2004, 2018, Rose 2012, 2015, 2017, Brisk 2015, Derewianka et al 2016)



Β. Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης 

των κειμενικών ειδών και πρακτική εφαρμογή 

τους στη σχολική εκπαίδευση

1. Η συστημική-λειτουργική προσέγγιση της διδασκαλίας 

και μάθησης του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά 

είδη

2. Η διαδικαστική προσέγγιση της διδασκαλίας και      

μάθησης του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη

3.  Το μοντέλο του ‘πλαισίου της εκπαιδευτικής μάθησης’

και οι νεότερες προτάσεις διδασκαλίας και μάθησης 

του κειμενικού-κριτικού (πολυ)γραμματισμού



Βασική τυπολογία των κειμενικών ειδών  

 Αφηγηματικά είδη κειμένων (story genres)

 Πραγματολογικά είδη κειμένων (factual genres)

 Κείμενα των [Νέων] Μέσων Επικοινωνίας  

([new]media texts)

(LERN 1990, Christie et al 1990/1992, Rothery et al 1994, Hasan & Williams 1996, Knapp

et al 1994, Knapp & Watkins 1994, 1998, 2005, Macken-Horarik 1998, 2018, Unsworth 2001, 

Bednarek & Martin 2010, Μartin & Rose 2008, 2012, Derewianka  & Johns 2016)



Πληροφοριακές AΝΑΦΟΡΕΣ

Κοινωνική λειτουργία

Ποικίλα πραγματολογικά κείμενα τα 

οποία χρησιμοποιούνται σε όλο το 

φάσμα του σχολικού προγράμματος (και 

πέραν αυτού) για να οργανώσουν 

πληροφορίες για μία τάξη πραγμάτων

(Μακρο)Δομή: Κειμενική οργάνωση

 τίτλος (ή/και υπότιτλος/οι)

 ονομασία και ταξινόμηση Α/Φ

 περιγραφή επιμέρους 

στοιχείων/διασ.

 (σύνοψη ή/και αναφορά πηγών)

(Μικρο)δομή: Γλωσσικά στοιχεία

 γενικοί μετέχοντες

 ενεστώτας χρόνος (ή και αόριστος)

 ευρεία χρήση προτάσεων με τα

ρήματα είμαι και έχω 

 ονοματικά σύνολα και τεχνικό λεξιλ.

Πραγματολογικά είδη

Κείμενο Γεωγραφίας 

και Κοινωνικής 

και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ΄ τάξης

Τι είναι  δημοκρατία;



ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

(αντ)επιχειρημάτων

Κοινωνική λειτουργία

Σύνθετα επιχειρηματολογικά κείμενα τα 

οποία παρουσιάζουν (αντ)επιχειρήματα για 

όλες τις πλευρές ενός θέματος/ζητήματος

(Μακρο)Δομή: Κειμενική οργάνωση

θέμα/θέση

επιχειρήματα υπέρ 

επιχειρήματα κατά (ανασκευή)

συμπέρασμα/τελική θέση

(Μικρο)δομή: Γλωσσικά στοιχεία

 γενικοί (ανθρώπινοι και μη) μετέχοντες

 στοιχεία τροπικότητας

 λογικές σχέσεις

 μεγάλη ποικιλία ρηματικών τύπων

 παθητική - ‘απρόσωπη’ φωνή

 ονοματοποιήσεις

Σχολική ενσωμάτωση: Ένα σχολείο 

για όλα τα παιδιά



Από τις Τυπολογίες στις Tοπολογίες των κειμενικών ειδών: ΠΔΜ1

ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
 (ΣΤΑΔΙΑ) 

ΑΤΥΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-
ΚΛΕΙΔΙΑ (Halliday 1994, Martin 
1992) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΗ 
(Προσανατολισμός /καταγραφή) 
 

Σχετίζεται συστημικά με τα αφη-
γηματικά κειμενικά είδη, τι συνέβη 
σε μένα 

Χρονική διαδοχή, πρώτο πρόσω-
πο, συγκεκριμένοι μετέχοντες 

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΗΓΗ-
ΣΗ (Προσανατολισμός 
/καταγραφή) 
 

Διαχωριστική γραμμή: σχετίζεται 
συστημικά και με τα αφηγηματικά 
και με τα πραγματολογικά κειμε-
νικά είδη, η ιστορία  της ζωής μου 
(προφορικός ιστορικός λόγος) 

Τοποθέτηση στον χρόνο, πρώτο 
πρόσωπο, συγκεκριμένοι μετέχο-
ντες 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΗ 
(Προσανατολισμός/καταγραφή) 

Η ιστορία της ζωής κάποιου  
άλλου 
 

Τοποθέτηση στον χρόνο, τρίτο 
πρόσωπο (συγκεκριμένο), άλλοι 
συγκεριμένοι και γενικοί μετέχο-
ντες 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΗ (Ιστορι-
κό background/καταγραφή) 
 

Εγκαθίδρυση της χρονικής γραμ-
μής της μεγάλης αφήγησης 

Τοποθέτηση στον χρόνο, τρίτο 
πρόσωπο, κυρίως γενικοί μετέχο-
ντες (αλλά συγκεκριμένοι ‘μεγάλοι 
άνδρες’) 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
(Ιστορικό background /ερμηνεία) 
 

Φυσικοποίηση γραμμικότητας, η 
μεγάλη αφήγηση καθίσταται ανα-
πόφευκτη 
 
 

Εξωτερική αιτιακή εξέλιξη, τρίτο 
πρόσωπο, κυρίως γενικοί μετέχο-
ντες, προσωδιακή απόφανση 

ΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
(Αποτέλεσμα/μεταβλητές) 
 

Πολυσύνθετη αντίληψη του ποιο 
οδηγεί/-ται σε/από ποιο 

Εσωτερική οργάνωση των μετα-
βλητών, εξωτερική σύνδεση των 
μεταβλητών με το αποτέλεσμα, 
τρίτο πρόσωπο, κυρίως γενικοί 
μετέχοντες 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ (Αι-
τία/συνέπειες) 
 

Πολυσύνετη αντίληψη του ποιο 
οδηγεί/-ται σε/από ποιο, υποθετι-
κή μεταβλητή -εάν χ, τότε αυτά τα 
αποτελέσματα 
 

Εσωτερική οργάνωση των μετα-
βλητών, εξωτερική σύνδεση των 
συνεπειών με την αιτία, τρίτο πρό-
σωπο, κυρίως γενικοί μετέχοντες 

ΕΚΘΕΣΗ –ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ  
(Θέση/επιχειρήματα) 

‘Προβληματική’ ερμηνεία που 
χρειάζεται αιτιολόγηση 

Εσωτερική σύνδεση κατάλληλη 
για τη θέση 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ –ΜΙΑ ΔΙΑ-
ΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΣΚΕΥΗ  
(Θέση/ανασκευή) 

‘Προβληματική’ ερμηνεία κάποιου 
άλλου που χρειάζεται να ανασκευ-
αστεί 

Εσωτερική σύνδεση κατάλληλη 
για τη θέση 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΝΣΗ 
(Θέμα, διαφορετικές θέσεις, λύση) 

Λαμβάνονται υπόψη περισσότερες 
από μια ερμηνείες 
 

Εσωτερική σύνδεση κατάλληλη 
για τη θέση και επιπλέον, εσωτερι-
κή οργάνωση των διαφορετικών 
οπτικών 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ (Foucault) 
 

Αποφυγή αναγωγής της χρονικής 
και αιτιακής γραμμικότητας σε 
μεγάλη αφήγηση, απάλειψη των 
φωνών του ‘άλλου’… 
 

Αντικατάσταση της φυσικοποίησης 
της χρονικής/αιτιακής εξήγησης 
με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά 
του λόγου της επιστήμης 

 (Martin 2000: 117)



ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΦΟΥΣ  

 ΠΕΔΙΟ  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΚΟΙ ΡΟΛΟΙ 

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ 
ΑΦΗΓΗΣΗ 

Δύο αντιμαχόμενα πεδία, οι 
πολιτισμικές αξίες 
‘αποφυσικοποιούνται’ μέσω της 
αντιπαράθεσης 
 

Σχέση συγγραφέα-αναγνώστη:  
Προκαλεί τον αναγνώστη να εμπλακεί 
στην τομή οικείων και μη πεδίων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  
ΑΦΗΓΗΣΗ  

Δύο αντιμαχόμενα πεδία, οι 
(μη εγκιβωτισμένες) 
πολιτισμικές αξίες 
‘φυσικοποιούνται’ μέσω της 
αντιπαράθεσης 
 

 Σχέση συγγραφέα-αναγνώστη:  
-Προσκαλεί τον αναγνώστη στην τομή 
οικείων και μη νοημάτων  
-Εναρμονίζει την αξιολόγηση της 
ανατροπής του πεδίου με τη 
‘φυσικοποίηση’ του μηνύματος.  

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ 
ΑΦΗΓΗΣΗ  

Δύο πεδία συσχετιζόμενα μέσω 
‘εγκιβωτισμού’: η καθημερινή 
γνώση εγκιβωτίζει την 
τεχνική/φανταστική/ιστορική 
γνώση 
 

Σχέση συγγραφέα-αναγνώστη:  
-Καθοδηγεί τον αναγνώστη στη 
σημειωτική κατασκευή εναλλακτικών 
πραγματικοτήτων 
-Προκαλεί τον αναγνώστη να 
αξιολογήσει το παρόν με αναφορά στις 
δράσεις άλλων πιθανών πεδίων 

ΑΦΗΓΗΣΗ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Σ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
 

Ειδικό, τεχνικό, επιστημονικής 
φαντασίας 
 

 Σχέση συγγραφέα-αναγνώστη:  
-Προκαλεί τον αναγνώστη να 
συνειδητοποιήσει τις κοινωνικές σχέσεις 
-Ο αναγνώστης ενοχλείται από την 
ανατροπή της οικείας συμπεριφοράς από 
έναν/μία ‘ξένο’/-η ή μια ‘ξένη’ 
κοινότητα. 
Κατασκευάζει μια ανάγκη στους 
μετέχοντες να παρέμβουν για να 
αποκαταστήσουν την ανατροπή 

ΑΦΗΓΗΣΗ 
 

Πεδίο: Καθημερινό-
πραγματικό, δυνητικά 
πραγματικό 
 

 Σχέση συγγραφέα-αναγνώστη:  
-Μοίρασμα της εμπειρίας 
-Μοίρασμα ανταπόκρισης στην 
ανατροπή των γεγονότων του πεδίου και 
το ‘προβληματικό’ αποτέλεσμά τους. 
Κατασκευάζει μια ανάγκη στους 
μετέχοντες να παρέμβουν για να 
αποκαταστήσουν την ανατροπή 

(Rothery 1996: 112, 1994: 140-141) 
 

Από τις Τυπολογίες στις Tοπολογίες των κειμενικών ειδών: ΠΔΜ2



Β1. Ο κύκλος διδασκαλίας και μάθησης 

ή μοντέλο ‘του τροχού’(Rothery 1996, Rose 2015)



Β2α.. Το διαδικαστικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης 

(Knapp & Watkins 1994)



Β2β. Η αναθεωρημένη εκδοχή του διαδικαστικού μοντέλου

(Knapp & Watkins 2005)



Β3α. Το μοντέλο του ‘πλαισίου της εκπαιδευτικής μάθησης’

(Macken 1998, 2002, 2018)

Τρία πολιτισμικά πεδία εγγράμματης μάθησης

Καθημερινό           Εξειδικευμένο        Στοχαστοκριτικό

Σχεδιάζοντας το συγκείμενο της μάθησης και της ανάπτυξης:  πεδίο/περιεχόμενο και τρόπος επικοινωνίας



Β3β. Οι νεότερες προτάσεις μάθησης και διδασκαλίας 

του κειμενικού-κριτικού (πολυ)γραμματισμού  

Η μετεξέλιξη του μοντέλου ‘του τροχού’ στο σύγχρονο πολυσημειωτικό επικοινωνιακό περιβάλλον 

(Zammit 2011: 18)



«‘Το κειμενικό είδος’ (genre) είναι μία πολιτισμική/σημειωτική κατηγορία, 

μία μη υλική πολιτισμική πηγή/πόρος: κοινωνικό στη γέννησή του, και με 

κοινωνικά αποτελέσματα και νοήματα. Μπορεί να αναδυθεί σε υλική-

τροπική (material-modal) μορφή ως γράψιμο σε μία σελίδα ή σε μία οθόνη,

ως γράψιμο και εικόνα σε κάποια επιφάνεια, ως εικόνα μόνο, ως δράση

(action) ή αντικείμενο κλπ. […] Οι ειδολογικές κατηγορίες (genre-

categories) […] είναι υπάρχουσες πηγές/πόροι (existing resources), μέρος 

προηγούμενου κοινωνικού σχεδιασμού και έτοιμες για χρήση σε 

[επικείμενο] επανα-σχεδιασμό (ready for use in redesign)» (Kress 2014: 135)

(Ι) Επανανοηματοδότηση της έννοιας του κειμενικού είδους 

Αναγκαίες διότι:



(ΙΙ) Επανανοηματοδότηση της μελέτης και διδασκαλίας του είδους

 Στόχευση: μετακίνηση από τον έλεγχο της γραπτής γλώσσας και των ειδών της στην 

ικανότητα σχεδιασμού (design) ποικίλων πολυτροπικών ή σύνθετων ψηφιακών ειδών 

κειμένων (multimodal/digital genres) με βάση τους διαθέσιμους στην εκάστοτε 

περίσταση τρόπους και μέσα (modes and media) παραγωγής νοήματος

 Συντελεστικά μέσα: (α) ουσιαστική γνώση των δυνατοτήτων (affordances) που 

παρέχει ο κάθε τρόπος/μέσο/είδος –αλλά και οι δυνάμει συνδυασμοί τους– και (β) 

ενεργή δράση του ατόμου ως δημιουργού και κριτικού αναγνώστη του σχεδ.κειμ.

 Ζήτημα/ζητούμενο: Επαν-εστίαση της κειμενικής μελέτης και διδασκαλίας στις

συσχετίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών σημειωτικών τρόπων 

(γλωσσικών, οπτικών, ηχητικών κ.λπ.) στα mixed/multigeneric/multisemiotic/hybrid

είδη κειμένων της σύγχρονης επικοινωνίας και ιδιαιτέρως στον τρόπο με τον οποίο οι 

συσχετίσεις αυτές στο εκάστοτε πλαίσιο/κοινότητα συνδιαμορφώνουν νοήματα, 

κατασκευάζουν συγκεκριμένες όψεις του κόσμου και (ανα)παράγουν σχέσεις ισχύος 

και αντίστοιχες ταυτότητες (Cope & Kalantzis 2000, Kress 2003, 2014)



Β. Ως προς το είδος της υποκειμενικότητας μαθητών/ριών

και εκπαιδευτικών που διαμορφώνει/ουν

Υποστηρίζει/ουν συνολικά τη συγκρότηση δημιουργικών και 

κριτικά εγγράμματων υποκειμένων με ενεργό ρόλο στον

μετασχηματισμό/δημιουργικό ανασχεδιασμό του κοινωνικού γίγνεσθαι;

Κριτική που έχει ασκηθεί στην/στις προσέγγιση/εις

των κειμενικών ειδών

Α. Ως προς τις διαδικασίες μάθησης και τις κειμενικές πρακτικές τους

Προωθεί/ούν διαδικασίες και πρακτικές κριτικού πολυ-γραμματισμού;

(στόχος: η αναπαραγωγή ή η κριτική/δημιουργική χρήση των κειμενικών συμβάσεων;)



Ένα 

παράδειγμα 

ανταπόκρισης 

Unsworth 2001



Ποια η συνεισφορά της παιδαγωγικής/ών

του γραμματισμού/ών με βάση τα κειμενικά είδη

•Καταθέτει/ουν ένα επεξεργασμένο θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης και ερμηνείας

της διαλεκτικής σχέσης γλώσσας/σημείωσης, κειμένου και κοινωνικού συγκειμένου

• Προσδιορίζει/ουν με σαφήνεια τις πολλαπλές (δια)κειμενικές δομές και πρακτικές που

συναρτώνται με τα σημαντικότερα είδη (δια)κειμένων του σχολικού/κοινωνικού Γρ.

και προτείνει/ουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα διδασκαλίας του συνεχούς των προφορικών,

γραπτών και πολυτροπικών ειδών (γλωσσική/ΚΣ θεωρία της γνώσης και της σκέψης) 

• Προσφέρει/ουν μία ποικιλία στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης των ειδών και

εναλλακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής τους (γλωσσική/ΚΣ θεωρία της μάθησης-

η μάθηση ως εξελισσόμενη συμμετοχή σε κειμενικές κοινότητες πρακτικής) 

• Συνομιλεί/ούν με τις νεότερες προσεγγίσεις στα πεδία του κριτικού γραμματισμού και 

των πολυγραμματισμών και διευρύνει/ουν τις οπτικές και τα Α έρευνάς της/τους, ώστε

να συνεισφέρει/ουν, σε συνδυασμό με αυτές, στη διαμόρφωση νέων διδ.προτάσεων/ΠΣ

που θα προωθούν δυναμικότερα την ανάπτυξη στρατηγικών κριτικής αξιολόγησης  και

δ.επανασχεδιασμού των κ.χρήσεων/πρακτικών και των Σ+Τ που αυτές κατασκευάζουν


