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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κοινωνικοσηµειωτική προσέγγιση της Συστηµικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας (ΣΛΓ) του M.A.K. Halliday έχει 
αναδείξει σηµαντικές όψεις της ανακατασκευής του νοήµατος και το ρόλο της γλώσσας στη συγκρότηση της 
σχολικής γνώσης. Βασικά προαπαιτούµενα της σχολικής γνώσης θεωρούνται οι γενικεύσεις και κατηγοριοποιήσεις, 
δηλαδή (αποπλαισιωµένες) χρήσεις που πραγµατώνονται στο λεξικογραµµατικό επίπεδο κυρίως µέσω των 
συσχετιστικών διαδικασιών. 
Στο άρθρο χρησιµοποιούνται εργαλεία της ΣΛΓ, και πιο συγκεκριµένα το σύστηµα της Μεταβιβαστικότητας, 
προκειµένου να αναλυθούν α) τα προηγούµενα και β) τα τρέχοντα, αναθεωρηµένα εγχειρίδια Mελέτης του 
περιβάλλοντος της A΄ και της Γ΄ ∆ηµοτικού. H επιλογή των εν λόγω εγχειριδίων, που συγκροτούνται διεπιστηµονικά 
εφόσον το περιεχόµενό τους αντλεί τόσο από τον κοινωνικό όσο και από τον φυσικό κόσµο, µας επιτρέπει να δούµε 
τις διαφοροποιήσεις στον τρόπο που µε τον οποίο αναπλαισιώνεται η σχολική γνώση, τόσο όσον αφορά 
διαφορετικές σχολικές βαθµίδες (Α’ και Γ’ τάξη) όσο και ως προς τον διαφορετικό τρόπο που µε τον οποίο 
ταξινοµείται και περιγράφεται ο «φυσικός» και ο «κοινωνικός κόσµος». 
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ABSTRACT 
The social-semiotic perspective based on Ηallidayan Systemic Functional Linguistics (SFL) has shown important 
aspects of the role of language in constructing school knowledge. Basic premises in the constitution of 
educational knowledge are considered to be decontextualized language uses, such as definitions and 
classification, conceived as necessary components of generalized meaning. In the present paper tools of the 
Systemic Functional Linguistics, specifically the Transitivity system, are used in analyzing the previous and the 
current, revised textbooks of Social and Natural Environment Studies of Greek elementary 1rst and 3rd grade. 
Choosing the specific textbooks, which treat both the social and the natural world, allows as to analyze the 
differentiations of the way school knowledge is recontectualized in respect either of the different 
recontextualization of the same thematic areas from grade to grade (A’ to C’) or the different way of classifying 
and define social and physical entities in school discourse. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η κατάκτηση περιοχών αφαιρετικής γνώσης, όπως η γενίκευση και η κατηγοριοποίηση και η 
συνάφειά τους µε τη σχολική γνώση, αποτελoύν εύλογα αντικείµενο διερευνήσεων κλάδων όπως η 
ψυχολογία, η κοινωνιολογία της γνώσης, οι επιστήµες της γλώσσας. Ωστόσο, η κοινωνική, ψυχολογική 
και γλωσσική πολυπλοκότητα της «κατηγοριοποιητικής ή αφαιρετικής σκέψης» ως ζητούµενου της 
επίδρασης της τυπικής εκπαίδευσης στη σκέψη των εκπαιδευόµενων αναδείχτηκε µε ενάργεια από τον 
Vygotsky (1962·για την ανανέωση του ενδιαφέροντος και η δυναµική επέκταση των σχετικών µελετών, 
βλ. Wertch 1984, Wells 1999). Τα βασικά ερωτηµατικά που εγείρονται είναι πώς συσχετίζονται αυτές 
οι «ανώτερες νοητικές διαδικασίες» (όπως τις αποκαλεί ο Vygotsky 1962) ή «ιδιαίτερες σηµειωτικές 
µεσολαβήσεις» (όπως προτιµά να τις αποκαλεί η Ηasan (1996, 2005)) αφενός µε τη γλώσσα και µε το 
κοινωνικό της νόηµα και αφετέρου µε τον ίδιο το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής γνώσης. 

Η κοινωνιοσηµειωτική προσέγγιση της γλώσσας και της Συστηµικής Λειτουργικής 
Γλωσσολογίας (ΣΛΓ) του M.A.K. Halliday, δηλαδή η προσέγγιση η οποία εκκινεί από τη βασική αρχή 
ότι η γλώσσα είναι πόρος νοήµατος για την (ανα)συγκρότηση της κοινωνικής και της φυσικής 
πραγµατικότητας (ενδ. Halliday 1999, Halliday & Matthiessen 1999) έχει αναδείξει τον καίριο 
χαρακτήρα σηµειωτικών µεσολαβήσεων όπως η γενίκευση, η αφαίρεση, η ταξινόµηση για την 
ανάπτυξη του σχολικού λόγου. Η γενίκευση και η κατηγοριοποίηση θεωρούνται νοητικές-γλωσσικές 
κατακτήσεις, οι οποίες αποκτώνται σταδιακά από τα παιδιά µέσα από την ίδια τη χρήση της γλώσσας 
σε περιστάσεις καθηµερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης µε τα ενήλικα άτοµα, δηλαδή µέσα σε 
περιστάσεις που δοµούν γλωσσικά και σηµασιολογικά την εµπειρία (ενδ. Hasan 1989, Painter 1999). 
Σε συµφωνία µε την κοινωνιολογία της γνώσης του Bernstein (ενδ. 1975, 1990), η ΣΛΓ δίνει έµφαση 
στη σηµασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως κοινωνικής περίστασης η οποία µεταφέρει το παιδί από 
τον κόσµο της άµεσης εµπειρικής του γνώσης στον κόσµο της µη κοινής, σχολικής γνώσης, δηλαδή τον 
κόσµο της αφαίρεσης και της γενίκευσης, κατηγοριοποίησης των οντοτήτων του κόσµου. 
Συγκροτησιακό ρόλο σε αυτή τη µετάβαση διαδραµατίζει ο σχολικός λόγος, ο οποίος µεταφέρει το 
παιδί από την εµπειρική γλωσσική πραγµατικότητα στην ταξινοµική γλώσσα των επιστηµών (βλ. ενδ. 
Eggins, 1994, Halliday 1999, 2000, 2004, Halliday & Martin 2004, Hasan & Cloran 1990, Painter 1999 
a, b). Πρόκειται, εποµένως, για ένα µοντέλο που εξετάζει τη µετάβαση από σηµειωτικές µεσολαβήσεις 
που σχετίζονται µε την άµεση εµπειρία (πλαισιωµένες/(contextualised) σε εκείνες που θεωρούνται 
αποµακρυσµένες από την εµπειρική πραγµατικότητα (αποπλαισιωµένες/decontextualised) (Cloran 
1994, Painter 1999a, b).  

Όλες οι σχετικές έρευνες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν δείξει ότι η διαλογική και 
διαπροσωπική νοηµατοδότηση της εµπειρίας από τα παιδιά σε αλληλεπίδραση µε ενήλικα άτοµα δεν 
περιλαµβάνει µόνο άµεση εµπειρική, καθηµερινή γνώση και πλαισιωµένες γλωσσικές χρήσεις, αλλά 
και σηµαντικές περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται νοήµατα αποµακρυσµένα από την άµεση 
καθηµερινή εµπειρία. Αυτού του τύπου τα νοήµατα θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για το 
πέρασµα στις αποπλαισιωµένες, δηλαδή αφαιρετικές και γενικευµένες γλωσσικές χρήσεις, που 
αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά του επιστηµονικού λόγου.  

Στο πλαίσιο αυτό έχει διερευνηθεί η αναδιάταξη (αναπλαισίωση) της επιστηµονικής γνώσης για 
τους σκοπούς της εκπαίδευσης (Christie 1998), η αναγκαία γλωσσική προετοιµασία των παιδιών για τη 
σχολική γνώση (Painter 1999 a & b), η αποπλαισιωµένη γλώσσα στο σχολείο (Cloran 1994), ο ρόλος 
της γλωσσικής νοηµατοδότησης του περιβάλλοντος για τον προσανατολισµό των µικρών παιδιών σε 
διαφορετικά νοηµατικά πλαίσια (Hasan & Cloran 1990), η ανακατασκευή της εµπειρίας και η 
ιδεολογική φόρτιση των διαφορετικών επιστηµονικών κειµένων (ενδ. Halliday & Martin 2004, Λέκκα 
2005). (Για µια συνοπτική καταγραφή των σχετικών ξενόγλωσσων ερευνών, βλ. Aρχάκης & Kονδύλη 
2004a: 182-186). 

Από διαλόγους σε σχολικές τάξεις του ελληνικού νηπιαγωγείου έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες 
επισηµάνσεις σχετικά µε τις αποπλαισιωµένες γλωσσικές χρήσεις που χαρακτηρίζουν το λόγο της 
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πρωτοσχολικής εκπαίδευσης (Kονδύλη & Aρχάκης 2004 b), καθώς και τις ταξινοµήσεις και τους 
ορισµούς που χρησιµοποιούνται από τις νηπιαγωγούς προκειµένου να εισαγάγουν τα παιδιά σε µια 
τάξη «µη κοινής γνώσης», δηλαδή στον κατεξοχήν σχολικό λόγο (Kονδύλη & ∆ούκα 2006). 

Στο παρόν άρθρο, επεκτείνοντας την παραπάνω προβληµατική, επικεντρωνόµαστε στο γραπτό 
λόγο των εγχειριδίων των πρώτων τάξεων του ελληνικού δηµοτικού σχολείου. Υποθέτουµε ότι σε αυτή 
τη σχολική βαθµίδα θα εµφανίζεται συστηµατικά η προσπάθεια ανακατάταξης και επέκτασης της 
κοινής γνώσης των παιδιών προς την κατεύθυνση της κατάκτησης της σχολικής γνώσης, εφόσον ο 
λόγος του δηµοτικού σχολείου θεωρείται καίριος για το πέρασµα από την κοινή εµπειρία / γνώση στην 
κατάκτηση της ταξινόµησης και του ορισµού, που χαρακτηρίζουν τη σχολική γνώση. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε µε ποιες λεξικογραµµατικές επιλογές 
αναπαρίστανται οι όψεις του κόσµου, πώς, δηλαδή, για το σχολείο νοηµατοδοτεί µε συστηµατικό 
τρόπο τον περιβάλλοντα κόσµο. 

Επιπλέον, επιλέξαµε να αναλύσουµε και να συγκρίνουµε τόσο τα παλαιότερα («Εµείς και ο 
κόσµος») όσο και τα νέα εγχειρίδια για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Α΄ και της Γ΄ τάξης για δύο 
λόγους: 

α) Η απόσταση ανάµεσα σε αυτές τις δύο σχολικές τάξεις µας επιτρέπει να αναµένουµε ότι θα 
υπάρχουν ορατές διαφοροποιήσεις στην αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης ανάλογα µε τη σχολική 
τάξη. 

β) Σύµφωνα µε το θεωρητικό µας πλαίσιο, ο επιστηµονικός λόγος των κοινωνικών και των 
φυσικών επιστηµών διαφοροποιείται συστηµατικά από πολλές απόψεις (ενδ. Martin & Veel 1998, 
Christie 1999) και προϋποθέτει ποικίλες πραγµατώσεις, οι οποίες εγγράφονται στον διαφορετικό τρόπο 
αναπαράστασης της εµπειρικής πραγµατικότητας (π.χ. Painter 1999 a, b). Το συγκεκριµένο σχολικό 
αντικείµενο συνδυάζει τη µελέτη τόσο του κοινωνικού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος, δεδοµένου 
ότι τα εγχειρίδια περιλαµβάνουν θεµατικές ενότητες µοιρασµένες εξίσου στις αναπαραστάσεις του 
κοινωνικού και του φυσικού κόσµου. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να µελετήσουµε τον τρόπο 
αναπαράστασης διαφορετικών µεταξύ τους όψεων της πραγµατικότητας –κοινωνική και φυσική– σε 
ένα µόνο σχολικό εγχειρίδιο. 

Τέλος, η ταυτόχρονη µελέτη παλαιών και νέων εγχειριδίων θα µας επιτρέψει να εντοπίσουµε τις 
τυχόν τάσεις για διαφοροποίηση στη ζητούµενη ανακατασκευή του κόσµου.  

Για τη γλωσσολογική ανάλυση των εγχειριδίων εστιάζουµε στο σύστηµα της 
Mεταβιβαστικότητας (Τransitivity), βάσει του οποίου πραγµατώνεται λεξικογραµµατικά η παράµετρος 
του πεδίου (field), που σχετίζεται µε την εµπειρική / ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας. 
 
2.Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Το σώµα δεδοµένων αποτέλεσαν αρχικά τα ισχύοντα µέχρι το 2005-2006 εγχειρίδια Εµείς και ο 
κόσµος της Α΄ και της Γ΄ τάξης του ∆ηµοτικού, τα οποία, όπως αναφέρθηκε, είναι συγκρίσιµα µεταξύ 
τους (π.χ., Α΄ τάξη: «Τα φυτά που ξέρουµε» - Γ΄ τάξη: «Μαθαίνουµε τα φυτά», Ά τάξη: «Εργαλεία για 
τις δουλειές µας » - Γ΄: «Ο άνθρωπος και οι απλές µηχανές»). Aκόµη κι όταν δεν υπήρξε ρητή 
αντιστοίχιση, επιχειρήθηκε η αντιστοίχιση βάσει του θεµατικού περιεχοµένου.  

Έτσι, σε πρώτη φάση αναλύθηκε το συνολικό σώµα του εγχειριδίου της Α΄ τάξης και οι 
αντίστοιχες ενότητες της Γ΄ τάξης µέσω του εργαλείου του συστήµατος Μεταβιβαστικότητας 
(παράµετρος Πεδίου της περίστασης) και του συστήµατος της ∆ιάθεσης (παράµετρος Τόνου της 
περίστασης) (Μανιού 2006).  

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν 3 θεµατικές ενότητες από το (νέο) βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος 
της Ά τάξης («Η οµάδα», «Ο άνθρωπος και ο χρόνος», «Τα φυτά και τα ζώα του τόπου µου») που 
αντιστοιχούν στα κεφάλαια, Ά, ∆΄, Ε΄ και Η΄ του Εµείς και ο κόσµος, και 2 αντίστοιχες από το βιβλίο 
της Γ΄- Ενότητες 1 και 2. 

2.1. Σύστηµα Μεταβιβαστικότητας και είδη Ρηµατικών προτάσεων 
Eδώ θα περιοριστούµε µια σύντοµη σκιαγράφηση των µονάδων ανάλυσης του πεδίου του λόγου. 

Βασική µονάδα αποτελεί η απλή πρόταση (clause), η οποία θεωρείται αναπαράσταση της 
(ανα)κατασκευής της εµπειρίας και πραγµατώνεται λεξικογραµµατικά στο σύστηµα 
Μεταβιβαστικότητας (Transitivity). 

Το σύστηµα Μεταβιβαστικότητας συγκροτείται από διαδικασίες [Processes], τις εµπλεκόµενες 
οντότητες-µετέχοντες [Participants] και τις περιστάσεις [Circumstances]. Oι διαδικασίες εκφράζουν 
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δράσεις και γεγονότα που πραγµατώνουν την εξωτερική και εσωτερική εµπειρία καθώς και τις σχέσεις 
που συνδέουν τις διάφορες οντότητες σε συµβολικό επίπεδο. Oι βασικοί τύποι ρηµατικών προτάσεων 
είναι οι Υλικές, οι Νοητικές, οι Συσχετιστικές και, δευτερευόντως, οι Συµπεριφορικές, οι Υπαρκτικές 
και οι Λεκτικές (Halliday, 2004). 

Οι Υλικές προτάσεις περιγράφουν δράσεις και γεγονότα που σχετίζονται µε αλλαγές στον κόσµο 
και βασικός µετέχοντας είναι o ∆ράστης. 

Οι Νοητικές προτάσεις αφορούν τις δράσεις του εσωτερικού κόσµου και διακρίνονται σε 
συναισθήµατος, γνώσης και αντίληψης. 

Οι Λεκτικές προτάσεις νοηµατοδοτούν τις ∆ιαδικασίες του «λέγειν» (λέω, ρωτώ, αναφέρω, 
εξηγώ, δικαιολογώ, δηλώνω κτλ), ενώ µε τις Υπαρκτικές προτάσεις νοηµατοδοτείται η ύπαρξη ενός 
Μετέχοντα (Υπάρχων). Τέλος, oι Συµπεριφορικές προτάσεις νοηµατοδοτούν την ανθρώπινη 
συµπεριφορά ως δραστηριότητα. 

Αντίθετα, οι Συσχετιστικές προτάσεις δεν νοηµατοδοτούν δράσεις αλλά συµβολικού τύπου 
συσχετίσεις ανάµεσα σε οντότητες, µε πιο συµβατικές πραγµατώσεις τα βοηθητικά ρήµατα «είναι» και 
«έχει». 

Προκειµένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος των διαφορετικών προτάσεων στη συγκρότηση του 
σχολικού λόγου, χρειάζεται να τονιστεί η σηµασιολογική διαφορά των ρηµατικών προτάσεων για την 
(ανα)κατασκευή του νοήµατος. Συγκεκριµένα, τα νοήµατα της κοινής εµπειρίας των παιδιών, δηλαδή 
τα νοήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή γνώση, πραγµατώνονται πιο συµβατικά µε Υλικές και 
Νοητικές διαδικασίες. Ωστόσο, η αναπλαισίωση της άµεσης εµπειρίας προκειµένου συλλάβουµε τις µη 
άµεσα αντιληπτές ταξινοµικές σχέσεις ανάµεσα στις οντότητες, καθώς τη συγκρότηση κατηγοριών 
(ταυτοποίηση µιας οντότητας, απόδοση χαρακτηριστικών, τοποθέτησή της σε µια ευρύτερη κατηγορία) 
απαιτεί ειδικές σηµασίες, που τυπικά πραγµατώνονται µε Συσχετιστικές προτάσεις (π.χ. Halliday, 2004; 
Painter, 1999b). 

Οι Συσχετιστικές διαδικασίες είναι τριών τύπων: εντασιακές (intensive) [το χ είναι α], κτητικές 
(possessive) [το χ έχει/ανήκει στο α], περιστασιακές (circumstantial) [το χ είναι στο α], καθεµιά από τις 
οποίες συγκαταλέγεται σε δύο διακριτούς τρόπους του είναι: µέσω ταυτοποίησης (identifying 
processes) ή µέσω απόδοσης χαρακτηριστικού-κατηγοριοποίησης (attributive processes). Τυπικές 
λεξικογραµµατικές πραγµατώσεις των Συσχετιστικών διαδικασιών µέσω των ρηµατικών τύπων είναι, 
έχει, του (µεταγλωσσικού) λέγεται, αλλά και των συµβολίζεται, σηµαίνει κτλ. (Halliday, 2004·Halliday 
& Martin, 1993·Painter 1999a). 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TOY YΛΙΚΟΥ 
 
3.1. Εµείς και ο κόσµος (E) 

H ποσοτική ανάλυση του υλικού µας (Πίνακας 1) αναδεικνύει την Υλικότητα τόσο του 
κοινωνικoύ όσο και του φυσικoύ κόσµου του βιβλίου της Ά τάξης: σχεδόν οι µισές (46,7%) 
νοηµατοδοτήσεις του εγχειριδίου έχουν να κάνουν µε δράσεις και γεγονότα της κοινωνικής ή φυσικής 
πραγµατικότητας. Οι πιο «υλικά» συγκροτηµένες θεµατικές ενότητες είναι εκείνες που πραγµατεύονται 
ζητήµατα του κοινωνικού κόσµου (εργαλεία και µηχανές, µεταφορές, ανθρώπινες ανάγκες και 
εργασία). 

Ωστόσο, µπορούµε να διαβλέψουµε πρώιµες απόπειρες περιγραφής και ταξινόµησης των 
οντοτήτων του φυσικού κυρίως κόσµου (γεωγραφία και φυσικά φαινόµενα, φυτά, ζώα, χρόνος), καθώς 
οι Συσχετίσεις ακολουθούν σε συχνότητα (31,2% των προτάσεων). Οι Ταυτοποιητικές (98) αποτελούν 
το 17,5 % και οι Απόδοσης Χαρακτηριστικού (75) το 13,7. Συνολικά, οι Συσχετιστικές προτάσεις στο 
βιβλίο της πρώτης κατέχουν το. 

Ακολουθούν οι Νοητικές (10,4%), οι Συµπεριφορικές (5,8%), οι Λεκτικές (28 και 5,1%), ενώ 
µόλις 2 είναι οι Υπαρκτικές προτάσεις (0,4%). 

(Τα εγχειρίδια σηµειώνονται ως Ε για το Εµείς και ο κόσµος και Μ για το Μελέτη 
Περιβάλλοντος, µες τις αντίτοιχες ενδείξεις για κάθε τάξη). 
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Πίνακας 1: Οι ρηµατικές προτάσεις στο Ε Α΄ 
 

 ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
Κεφ.Α 25 5 16 10 1 1  58 
Κεφ.Β 16 9 4 2 5 2  39 
Κεφ.Γ 15 3 1 1 5 2  27 
Κεφ.∆ 32 22 10 9 4 5 1 83 
Κεφ.Ε 23 13 16 6  4  62 
Κεφ.ΣΤ 75 14 20 13 7 4  133 
Κεφ.Ζ 31 9  9 3 1  53 
Κεφ.Η 38 21 8 7 7 9 1 91 
Σύνολο 255 96 75 57 32 28 2 546 
Σύνολο% 46,7 17,5 13,7 10,4 5,8 5,1 0,4 100% 

 
[Kεφ. Α΄:Σχολείο - Συνοικία, Κεφ. Β': Γεωγραφική µορφολογία και φυσικά φαινόµενα, κεφ. Γ: Ταξίδια και 

µεταφορές, κεφ. ∆': Φυτά, κεφ. Ε': Ζώα, κεφ. ΣΤ΄: Ανθρώπινες ανάγκες και εργασία, 
κεφ: Ζ΄: Εργαλεία και µηχανές, κεφ. Η΄: Χρόνος]. 

 
Στο εγχειρίδιο της Γ’ τάξης (Πίνακας 2), η εµφάνιση των ρηµατικών ειδών έχει την ίδια 

ποσοτική κατανοµή µε εκείνη της Α΄. Έτσι, οι Υλικές προτάσεις κυριαρχούν, µε ποσοστό 35% επί του 
συνόλου των ρηµατικών προτάσεων – έναντι του 46,7% της Α΄. 

Τις Υλικές διαδέχονται οι Συσχετιστικές, µε τις Ταυτοποιητικές να αποτελούν το 19% - 17,5% 
στην Α΄ - και τις Απόδοσης Χαρακτηριστικού το 17,7% - έναντι 13,7%. Η συνολική παρουσία των 
Συσχετιστικών προτάσεων, αυξηµένη στο βιβλίο της Γ΄ κατά 5,5% από το βιβλίο της Α΄, αποτελεί το 
36,7% των προτάσεων. 

 
Πίνακας 2: Οι ρηµατικές προτάσεις στο Ε Γ΄ 

 
 ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 

Κεφ.Α 42 16 44 9 16 9 9 145 
Κεφ.Β 91 70 39 25 23 18 3 269 
Κεφ.Γ 54 8 7 15 13 6 2 105 
Κεφ.∆ 19 32 43 22 16 13  145 
Κεφ.Ε 21 17 30 30 15 16  129 
Κεφ.ΣΤ 72 16 25 9 4 9 1 136 
Κεφ.Ζ 87 16 19 17 7 5  151 
Κεφ.Η 30 47 2 7 7 2  95 
Σύνολο 416 222 209 134 101 78 15 1.175 
Σύνολο% 35% 19% 17,7% 11,4% 8,5% 6,6% 1,3% 100% 

 
[Kεφ. Α΄: Συνοικία, Κεφ. Β': Γεωγραφική µορφολογία και φυσικά φαινόµενα, κεφ. Γ: Ταξίδια και µεταφορές, κεφ. 

∆': Φυτά, κεφ. Ε': Ζώα, κεφ. ΣΤ΄: Ανθρώπινες ανάγκες και εργασία, 
κεφ: Ζ΄: Εργαλεία και µηχανές, κεφ. Η΄: Χρόνος]. 

 
Με βάση τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την 

αναπαράσταση των διαφορετικών πτυχών του κόσµου στα δύο βιβλία του Εµείς και ο κόσµος. Παρά το 
ότι ο κοινωνικός κόσµος νοηµατοδοτείται περισσότερο υλικά, ενώ ο φυσικός κόσµος περισσότερο 
συσχετιστικά και στις δύο τάξεις, στην Γ’ τάξη η συσχετιστική νοηµατοδότηση αυξάνεται σηµαντικά. 
Η ενίσχυση των διαδικασιών της ταξινόµησης και του ορισµού, είναι αναµενόµενη στην εξέλιξη του 
σχολικού λόγου προς την κατεύθυνση του επιστηµονικού χειρισµού του κόσµου. 

Αν προσπαθήσουµε να παραστήσουµε σχηµατικά την αναπαράσταση της εµπειρίας στα οκτώ 
κεφάλαια του E A΄ και Ε Γ΄, προκύπτει ένα συνεχές που εκτείνεται από τις πιο «υλικά» στις πιο 
«συσχετιστικά» νοηµατοδοτηµένες περιοχές. (Σχήµα 1): 
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Σχήµα 1: Ο κόσµος από τις δράσεις στις συσχετίσεις 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

Υλικές δράσεις                               Συσχετιστικές ταξινοµήσεις και ορισµοί 

 
 

 
3.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Σε µια πρώτη απόπειρα σύγκρισης µε τα νέα εγχειρίδια για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος (Μ 

Α΄, Μ Γ΄) επιλέξαµε 3 θεµατικές ενότητες (κοινωνική οµάδα, χρόνος, ζώα και φυτά).  
Βάσει της προηγούµενης ανάλυσης των εγχειριδίων E Α΄ και Ε Γ΄, η ενότητα σχετικά µε την 

οµάδα (κοινωνικό ζήτηµα) βρίσκεται κοντά στο «Υλικότερο» άκρο του συνεχούς, ενώ τα θέµατα του 
φυσικού κόσµου (ζώα και φυτά), αλλά και η ενδιάµεση θεµατική του χρόνου, αναπαρίστανται κυρίως 
Συσχετιστικά. H ανάλυση λοιπόν των ενοτήτων των Μ Α΄ και Μ Γ΄ θα µας επιτρέψει να δούµε τάσεις 
διατήρησης, ενίσχυσης ή υποχώρησης αυτού του τρόπου αναπλαισίωσης της γνώσης στα νέα 
εγχειρίδια. 

α. «Η οµάδα» 
Η πρώτη θεµατική ενότητα των δύο βιβλίων πραγµατεύεται το ζήτηµα της οµάδας – τάξη, 

σχολείο, οικογένεια, συνοικία – σε σχέση µε τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της, 
τις ανάγκες που καλύπτει και τα χαρακτηριστικά της που την κάνουν απαραίτητη για την ανθρώπινη 
ζωή. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, στο E Α΄ η εν λόγω όψη του κοινωνικού κόσµου αναπαρίσταται 
Υλικά µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες να είναι στο προσκήνιο. Έπονται οι συσχετιστικές Απόδοσης 
Χαρακτηριστικού, οι οποίες νοηµατοδοτούν τις πρώτες προσπάθειες περιγραφής. 

Στο Μ Α΄ αριθµητικά επικρατούν επίσης οι Υλικές προτάσεις, όµως η διαφορά τους µε τις 
Απόδοσης Χαρακτηριστικού είναι πολύ πιο µικρή. Από αυτή την άποψη µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 
και τα δύο είδη προτάσεων παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή του νοήµατος. 

 
Πίνακας 3: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Ά και Μ Α΄ 

 
Ε A΄: Σχολείο, τάξη, οικογένεια, σπίτι, συνοικία 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
25 5 16 10 1 1  58 

43,2% 8,8% 27,14% 17,4% 1,74% 1,72^  100% 

Μ Α΄: ΄Η τάξη µου, ο σχολείο µου, η οικογένειά µου 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
 64 16 59 26 20 10 3 198 

32,3% 8% 29,7% 13,1% 10,35% 5,05% 1,5% 100% 

 
Στην ΄Γ τάξη, η ενότητα εστιάζεται στην έννοια της κοινότητας, στις ανάγκες που καλύπτει και 

τα αγαθά που προσφέρει η από κοινού ζωή, αλλά και τις δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσιά της. 
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Όσον αφορά τις ρηµατικές διαδικασίες δεν διαφοροποιούνται στα δύο εγχειρίδια (πίνακας 4): 
Υλικές και προτάσεις Απόδοσης Χαρακτηριστικού αναπαριστούν τις δράσεις και τα χαρακτηριστικά 
της κοινοτικής ζωής. Έτσι, η υλικότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων εξακολουθεί να είναι στο 
προσκήνιο. Ωστόσο, στο νέο εγχειρίδιο µεγάλο µέρος των Υλικών προτάσεων προτρέπει τους µαθητές 
σε ανάλογη δραστηριοποίηση (παιχνίδι, έρευνα, κτλ). 

Οι προτάσεις Απόδοσης χαρακτηριστικών (κυρίως Κτητικές και Περιστασιακές) εµφανίζονται 
σε περιγραφές. Οι λίγες Ταυτοποιήσεις περιορίζονται στο τέλος της ενότητας, όπου διατυπώνονται και 
οι µόνοι ορισµοί του θέµατος. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε πως οι Ταυτοποιήσεις στη συγκεκριµένη 
ενότητα του Π Γ΄ είναι αριθµητικά αρκετά λιγότερες από του Ε Γ΄. 
 

Πίνακας 4: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Γ΄ και Μ Γ΄ 
 

Ε Γ΄: Γιατί ζούµε σε κοινότητες 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
42 16 44 9 16 9 9 145 
29,1% 11% 30,3% 6,2% 11% 6,2% 6,2% 100% 
Μ Γ΄: Ζούµε µαζί  
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
27 7 27 5 11 2  79 
34,2% 8,8% 34,2% 6,3% 14% 2,5%  100% 

 
β. «Φυτά και ζώα» 
Αντικείµενο των ενοτήτων είναι η εισαγωγή στον κόσµο των φυτών και των ζώων (δηλαδή, στις 

γενικές τους κατηγορίες), αλλά και µια πρώτη προσέγγιση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε αυτά. 
Σύµφωνα µε τους Πίνακες 5 και 6, σε αντίθεση µε το Ε Α΄, στο Π Α΄ οι Υλικές προτάσεις 

κυριαρχούν (50,5% του συνόλου στα Ζώα), ενώ οι ενισχύεται – ιδίως στα Φυτά – το ποσοστό των 
προτάσεων Απόδοσης Χαρακτηριστικού. 

 
Πίνακας 5: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Α΄ και Μ Α΄ 

 
Ε Α΄:Τα φυτά που ξέρουµε 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
32 22 10 9 4 5 1 83 
38,6% 26,5% 12,2% 10,8% 4,8% 6,08% 1,02% 100% 
Μ Α΄: Τα φυτά του τόπου µου 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
24 9 14 3 5 1 2 58 
41,3% 15,5% 24,1% 5,4% 8,6% 1,7% 3,4% 100% 

 
 

Πίνακας 6: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Α΄ και Μ Α΄ 
 

Ε Α΄: Τα ζώα που ξέρουµε 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
23 13 16 6 - 4 - 62 
37,1% 21% 25,7% 9,7%   6,5%   100% 
Μ Α΄: Τα ζώα του τόπου µου 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
52 10 26 5 7 1 2 103 
50,5% 9,7% 25,2% 4,9% 6,8% 1% 1,9% 100% 

 
Έτσι, κυρίαρχο ρόλο στην πραγµάτευση του θέµατος του ζωικού και του φυτικού κόσµου 

παίζουν α) οι ανθρώπινες δράσεις σε σχέση µε τα ζώα και τα φυτά, αλλά και η προτροπή προς τους 
µαθητές για έρευνα και σχετικό παιχνίδι (Υλικές: εξερευνούµε, κ.α.) και β) οι περιγραφές, αν και προς 
το παρόν µε τη µορφή σύγκρισης (οµοιότητα – διαφορά) παρά µε την ειδικότερη χρήση των επιµέρους 
χαρακτηριστικών (Απόδοσης Χαρακτηριστικού). Η άµεση κατονοµασία (Ταυτοποιήσεις) των ειδών 
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απoυσιάζει, ενώ ενισχύεται ο διαµεσολαβητικός ρόλος της προτροπής για συµπεριφορές παρατήρησης 
και συζήτησης (Συµπεριφορικές). 

Aυτές οι παρατηρήσεις γίνονται πιο σαφείς αν συγκρίνουµε τις αντίστοιχες θεµατικές της ΄Γ 
τάξης, όπως φαίνονται συγκεντρωτικά στους πίνακες 7 και 8: 
 

Πίνακας 7: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Γ΄ και Μ Γ΄ 
 

Ε Γ΄: Μαθαίνουµε για τα φυτά 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
19 32 43 22 16 13 - 145  
13% 22% 30% 15% 11% 9%  100% 
Μ Γ΄: Φυτά του τόπου µας… 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
56 11 52 6 15 4 3 147 
38 7,6 35,5 4 10,2 2,7 2 100% 

 
Πίνακας 8: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Γ΄ και Μ Γ΄ 

 
Ε Γ΄: Μαθαίνουµε για τα ζώα 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
21 17 30 30 15 16  129  
16,3% 13,2% 23,3% 23,3% 11,5% 12,4%  100% 
Μ Γ΄: Κατοικίδια ζώα… 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
57 9 46 14 17 11 3 157 
36,4% 5,7% 29,2% 8,9% 10,8% 7% 2% 100% 

 
Όπως φαίνεται στους Πίνακες 7 και 8, α) κυρίαρχο ρηµατικό είδος είναι οι Υλικές (διπλάσιες σε 

ποσοστό στο Π Γ΄ για τα Ζώα), β) οι Ταυτοποιήσεις µειώνονται σηµαντικά – κυρίως στα Φυτά, ενώ γ) 
ο ρόλος των Αποδόσεων Χαρακτηριστικού διατηρείται και ενισχύεται. 

Με τις Υλικές προτάσεις η ενότητα, αφενός «παροτρύνει» τον µαθητή στην παρατήρηση-δράση 
(π.χ. «µε το πλαστικό µαχαίρι κόβουµε τον καρπό, τον ανοίγουµε και τον παρατηρούµε»), και, 
αφετέρου, προσεγγίζει τον κόσµο των ζώων περισσότερο από τη σκοπιά της ανθρώπινης σχέσης και 
αλληλεπίδρασης µε αυτόν. Οι περιγραφές της µορφολογίας των φυτικών και ζωικών ειδών είναι 
ευρύτερες αλλά και πιο αναλυτικές σε σχέση µε την Ά τάξη, αλλά ο ορισµός και η κατονοµασία τους 
εξακολουθεί να περιορίζεται στο τέλος της ενότητας και µόνο σε άµεση συνάρτηση µε την απόδοση 
των χαρακτηριστικών.  

γ. «Ο χρόνος» 
O χρόνος είναι στην ουσία µια συµβατική έννοια, ταυτόχρονα αποµακρυσµένη από την 

εµπειρική πραγµατικότητα όσο και αναπόσπαστη πτυχή της. Από τη στιγµή που το ζήτηµα του χρόνου 
αποτελεί θέµα πραγµάτευσης µόνο στην Α΄ τάξη, η µελέτη του περιορίζεται στα αντίστοιχα δύο 
εγχειρίδια (Πίνακας 9): 
 

Πίνακας 9: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Α΄ και Μ Α΄ 
 

Ε Α΄: Πώς περνάει ο χρόνος 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
38 21 8 7 7 9 1 91 
41,9% 23% 8,8% 7,7% 7,7% 9,9% 1% 100% 
Μ Α΄: Ο άνθρωπος και ο χρόνος 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
77 7 30 8 30 9 2 163 
47,3% 4,3% 18,4% 4,9% 18,4% 5,5% 1,2% 100% 

 
Ήδη από τις επικεφαλίδες των ενοτήτων διαφαίνεται η περισσότερο «κοινωνικο-ιστορική» 

προσέγγιση του χρόνου στο νέο εγχειρίδιο (µάλιστα ο άνθρωπος τίθεται ως πρώτος µετέχων στη 
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διπολική σχέση). Οι όψεις αυτής της κοινωνικο-ιστορικής προσέγγισης αναπαριστώνται µέσω των 
πολυπληθέστερων Υλικών προτάσεων, αλλά και µε την έντονη παρουσία κτητικής συσχέτισης 
(Απόδοση Χαρακτηριστικού) ανθρώπου–χρόνου (Η οικογένειά µου έχει ιστορία). Ταυτόχρονα, η 
αναγνώριση και κατονοµασία των χρονικών εννοιών και οντοτήτων µειώνεται στο ¼ του ποσοστού του 
Εµείς και ο κόσµος. 
 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Οι παρατηρήσεις στο σχετικά περιορισµένο υλικό µας µπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές 
για της πορεία της σχολικής γνώσης, καθώς οι διαφορετικές λεξικογραµµατικές πραγµατώσεις ανάλογα 
µε τη σχολική βαθµίδα είναι δηλωτικές του διαφορετικού τρόπου ανακατασκευής του κοινωνικού και 
του φυσικού κόσµου. Επιπλέον, η περιορισµένη σύγκριση των παλιών και των νέων εγχειριδίων είναι 
ενδεικτική για τις τάσεις κατασκευής της σχολικής γνώσης µέσω της διαφοροποίησης των Α.Π. 

Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις από τη µελέτη του υλικού µας είναι εξής: 
Σε όλα τα εγχειρίδια (Εµείς και ο κόσµος Α΄ και Γ΄, Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ και Γ΄), ο 

κόσµος νοηµατοδοτείται κυρίως ως σειρά από Yλικές δράσεις και γεγονότα, τις οποίες οι Συσχετίσεις 
βάζουν σε τάξη. Οι συσχετιστικές διαδικασίες ταξινόµησης και γενίκευσης είναι σηµαντικά πιο 
συστηµατικές στη Γ΄ τάξη από ό,τι στις πρώιµες περιγραφές της Ά. Αυτή η πορεία επιβεβαιώνει την 
τάση σταδιακής αναπλαισίωσης της σχολικής γνώσης, που ξεκινάει από τις πιο συµβατικές µορφές της 
κοινής γνώσης και γλώσσας προς την κατεύθυνση της µη κοινής –περισσότερο «επιστηµονικής» – 
γνώσης και γλώσσας. 

Από την άλλη, στα βιβλία του Εµείς και ο κόσµος ο κοινωνικός κόσµος αναπαρίσταται 
περισσότερο ως σύνολο δράσεων και γεγονότων, που πραγµατώνονται µε πιο συµβατή καθηµερινή 
γλώσσα. Αντίθετα, οι οντότητες του φυσικού κόσµου απολαµβάνουν ένα ειδικότερο «επιστηµονικό» 
καθεστώς, καθώς τείνουν πολύ περισσότερο να αναπαρίστανται ως σειρά συσχετίσεων ανάµεσα σε 
οντότητες προκειµένου να ενταχθούν σε κατηγορίες, να ταξινοµηθούν και να κατονοµαστούν (τεχνική 
γλώσσα). Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι αυτή η τάση διαφορετικής αναπαράστασης του 
κοινωνικού και του φυσικού κόσµου παραπέµπει στην έµµεση διάκριση ανάµεσα σε 
κοινωνικοπολιτισµικές και φυσικοεπιστηµονικές οντότητες, σε συµφωνία µε τον ισχύοντα 
καταµερισµό της επιστηµονικής εργασίας.  

Στα εγχειρίδια Μελέτης του Περιβάλλοντος αυτή η τάση δεν φαίνεται να ισχύει. Οι συσχετίσεις 
είναι σαφώς περισσότερες στη Γ΄ τάξη από ό,τι στην Α΄, ωστόσο υποβαθµίζεται ο ρόλος των 
Ταυτοποιήσεων και περιορίζεται ο ορισµός, ενώ η ταξινοµική και αναγνωριστική προσέγγιση των 
θεµατικών ενοτήτων επιτυγχάνεται µε τον ενισχυµένο ρόλο των προτάσεων Απόδοσης 
Χαρακτηριστικού. Με άλλα λόγια, οι αναµενόµενες – σύµφωνα µε τα προηγούµενα σχολικά εγχειρίδια 
– τάσεις για οργάνωση και συσχέτιση του κόσµου (περισσότερο του φυσικού και λιγότερο του 
κοινωνικού), στα δύο αυτά νέα βιβλία, πραγµατώνονται τελικά κυρίως ως περιγραφές, αποδόσεις 
χαρακτηριστικών και αντίστοιχες ταξινοµήσεις, παρά ως καθαυτοί ορισµοί. Ταυτόχρονα, ενισχύεται ο 
ρόλος των (Υλικών) αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου – µαθητή µε το περιβάλλον. 

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερή η τάση των νέων εγχειριδίων για µια περισσότερο «ενιαία» 
(ανα) κατασκευή κοινωνικού και φυσικού κόσµου: όχι προς την κατεύθυνση της «τεχνικοποίησης» του 
κοινωνικού λόγου, αλλά προς την «αποτεχνικοποίηση» του φυσικού, και µέσα από το πρίσµα της 
αλληλεπίδρασης του κόσµου µε τον άνθρωπο. 

Τα ζητήµατα που προσπαθήσαµε εδώ αν προσεγγίσουµε απαιτούν ασφαλώς πολύ περαιτέρω 
ανάλυση και συζήτηση µέσα από τη συστηµατική περιγραφή των λεξικογραµµατικών πόρων για την 
κατασκευή της σχολικής γνώσης, σε άµεση συνάρτηση µε τις επιλογές που παρέχουν για την 
υλοποίηση των αναλυτικών προγραµµάτων και τις συνέπειές τους στην εκπαιδευτική πράξη. 
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