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H KEΙMENΙKIΙ ΣTAΣΗ KATA TtΙN ANAΠTYΞΗ

ToY ΓPAΠTOY ΛoΓoY

ΔΙoNYΣΗΣ ΓoYTΣoΣ & AIΚAΤEPINH MΠAKΑΚOY-OΡΦANOY

This paper explores the phenomenon of discourse stance, as introduced by Berman
(2M)' in texts written by first and seconΦforeign language Greek secondary education
students. Discourse stance involves, according to Berman, orientation to the writeη reader etc., the vrriter's attitude and generality. \Ι/e identify the means by which these aspects

of discοurse stance are presented in our data and suggest that their treatment by students
can be improved by the methodical teaching of genre conventions in school.

1.

Η αγιiιπτυξη τoυ γQαπτof λ6γoυ

H διεθνηg 6ρευνα για τo γQαπτ6 λ6γo χαι τη διαδιxαolα τηg γaαφηE γνιilgιoε
πQαγματιxη dνΘηση τιE τελευτα(,εζ δεχαετLεg (βλ., μεταξri dλλων, Witte &
Cherry 1986, Grabe & Kaplan 1996: 84 x.εξ., Weigle 2wΖ).Mπoqor}με γα θεω_
qηαoυμε ωg xιigιo χαQαχτηQιoτιx6 τηE σliγχQoνηζ 6qευναg τη μετdβαoη απ6
τoν ε}1,φQαατιx6 q6λo τηζ γQαφηg, που χυQιαQχoιiοε oτην παραδoοιαxη διδα_
αxαλ[α, στην 6μφαoη στoν πoλυδιdoτατo 1αραπτηQα τηE γaαφηζ. ']Ξται, ενιil
παgαδooιαxd o γραπτ6g λ6γog αντtμετωπlξεται απoxλειoτwιa ωg πεδio διατri_
πωσηζ τωγ συναιoθημdτωγ }tαι απ6ψεων τoυ μαθητη, oι oιiγ1qoνεg ταοειg τηg
6qευναg τoνiξoυν τo γνωστL146, }ιoLνωνL1{,o-πoλιτιαμιx6 }ιαL επL2toινωνιαx6
ρ6λo τηE, qναπτtioοoγταg αντ[oτoιχεζ σε αυτ6νoμεg θεωqητιτιtgπρooεγγiσεtE.
Eιδιπ6τεqα, oι γνωoτιx6g θεωq(,εg τoυ γQαμματιομori (cognitive literacy) α\rrt_
μετωπLξoυν τη γaαφη ωζ μtα διαδιxαo[,α επ[λυoηE γνωστιχιbν-νoητιπιilν πρoβληματων πoυ αJταιτoriν αυξημ€νη εwoιoλoγιxη xιητoπolηοη εx μ6qoυζ των μαΘη_
τιilν (λ.1. Bereiter & Scardamalia 1983).Tα δημoφιλ6στεQα μovτ6λα περιγραφηg
τηs γνωστιx,t'1g αυτηg διεργαοiαE, πoυ ανd,γoνται στts αQχ6E τηg δεxαετiαg τoυ
1980 (Flower & Hayes 1981, de Beaugrande Ι984, Frederiksen 1986), επιαημαiνoυγ τιg διαδιxαοiεg τoυ ο1εδιαομoι1, τηg oργdνωσηζ, τηg δ6μησηE, τηζ 6xφρα_
σηE, τoυ ελ6γxου, τηE ξιoλ6γηαηE x.}'π., πoυ δqαoτηQιoπoιotiγιαι με τη γaαφη
oε αλληλεπi,δqαoη με τo περιβλλoν (τιg qητoριx6g απαιτηoειζ, τo θ6μα, τo χoL_
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ν6, τα συμφQαξ6μενα x.λπ.) χαt τη γνωoτιxη πQoπαQασχευη τoυ συγγQαφ6α
(μvημη, μιiloειg, πρoUπoΘ6oειg, παqαδox€g, αvτιληΨειζ, oτd,oειg χ.λπ.). Η διαδμ
τιαoiα τηg oriνθεηE απoτελε[, επoμ6νω9 μια <<διανoητιxη, εσωτεQtχη επεξεργα-

χαι τo πρoΤ6ν τηS συγγQαφηE απoτ6λεoμα <επ(,πoνηζ δoυλειαg, νoητιπd, xαι

ofu>

αυναιoΦματ ιxd ελεγ16μεηE εQγασ(,αg> (Mπαμπ ινιιilτ ηg t984 : 47).
Απ6 την dλλη πλευρd,, oι χoινωγιxo-πoλιτιoμιxιθg Θεωqiεg τoυ γQαμματtαμoιi (social_cultural literacy), πoυ αxoλoιiθηoαγ, δiνoυν 6μφαoη oτιE xgιτιx6g
xαι υδεoλoγιx6g διαoτdoειE τηζ γaαφηE ωE χoινωνυx"iιζ πραxτιxηg. 'oπωg επιoημα(,νει o Barton, <<ol, d,νθqωπoι δεγ διαβdξoυγ για να διαβd,σoυγ, oι}τε γaαφoυγ γtα να γqαψoυν, αλλd διαβdξoυν χαι γQdφoυν με αxoπ6 να xαγoυν αλλα
πρdγματσ, βθ oπoπ6 να επιτιiχoυν dλλoυE oτ61oυ9> (1991: 8). Eπoμ6νωg, η
διαδιxαolα τηg oriνΘεoηg εν69 γqαπτoι} xειμ6νoυ ε[ναι αqρηxτα oυνδεδεμ6νη με
τoυE οτ61oυ9, τιg xρηoειE χαt τιE αξLεE τoυ χ,oινωνιxoυ παι πoλιτιoμιxoιi πλαιoi,oυ oτo oπolo πQαγματoπoιε[ται. Oι λεγ6μενεg <νθεg μελ6τε9 γQαμματιoμoιi>>
(new literacy studies) (λ.x. Barton & Ιvaniδ 199|, Street 1993, Barton |994,
Baynham 1995) επιoημαi,νoυν την πoLχιλ(,α των oυνθηxΦν πoυ oυγδθoνται με
διαφoρετιx6g πραxτιntg γaαφηE oε επιμ6Qoι,ζ χotνωνιχ€g xαι πoλιτιoμιx6g
xoιν6τητεg, αλλα χαι τηγ πoλλαπλ6τητα των o1ιθoεων μεταξιi των εxπαιδευτι_
xιilν η dλλωγ Θεoμιxιilν πgαxτιxιbν χαt των αγτιληψεων γtα τo γραπτ6 λ6γo.

oι

επιxoιγωνιαx6g θεωρi,εζ τηE γQαφηζ, τ6λo9, στtζ oπoiεg δi,δεται 6μφαoη
στo
η τo επιxotνωνιαχo πεgιβαλλoν, ενδιαφ6qoγται για τo πιilg
ot συγγQαφε(,g χQησιμoπoιotiγ τα μ6oα πoυ διαθιθτευ xdθε γλΦooα ωζ αγεπτυγ_
μ6νo σημειωτιx6 o$oτημα, για να δραoτηgιoπoιησoυγ τα νoηματα πoυ τoυζ εν_
διαφ6ρoυν στoν xαΘημεριν6 λ6γo (Couture 1986, Halliday & Hasan 1989). oι
α1ετιxoi μελετητ6E επισημα[νoυν 6τι xdθε γλωooιxη xoιν6τητα διαθ6τει μια
πoιxιλlα τq6πων χατασχευηE παι ogγdνωoηζ των νoημd,των χαι,' xατα oυγ6πεια' η απoτελεοματιxη συμμετoχη oτην χoινωνιχη ξωη πρoUπoΘ6τει την εξoυ_
xεiωoη με 6λo τo φαoμα τωγ ειδιilν ogγd,νωσηζ τoυ λ6γoυ (Martin 1989, Cope
& Kalantzis L993). Η oημαoiα των θεωgιιilν αυτιilν θγxειται oτη οriνδεση των
αναλυαεων τηζ γλιitooαg με την επιχoινωνιαπη η λειτoυργιπη xqηση τηE, πoυ
επιτq6πει να αvτιληφΘoιiμε τoν ευqfτεQo ρ6λo των μεμoνωμ6νων γλωoοιxιbν
επιλoγιbν (XαQαλαμπ6πoυλoζ & Xατξηoαββtδηs |997, Γεωργαxoπoιiλoυ &
Γοιiτoog t999). H δημιoυQγια τoυ γQαπτoιi xειμ6γoυ επηρεαξεται d,μεοα απ6
τoν επιχoινωνιαx6 oτ61o πoυ επιδιιilxεται γα επιτευ1θε[ xdθε φogd: τo γραπτ6
xε[,μενo δεν παρd,γεται oτo xεν6, 6πωE loωg Θα υπ6θετε xανεiE απ6 την εχπαιδευτιxη πqαxτιxη, αλλd oυνδ6εται πdγτoτε με συγ}ιεxριμ6νεg λειτoυργ(,εg xαι
oxoπoιig παι oqlξεται απ6 δεδoμ6νε9 o16oει9 μεταξιi τoυ δημιoυργoιi χαι τoυ
απoδ6xτη. Mε αυτη την 6ννoια, τ6σo οι διdφoqεg (λεξυλoγιx6g χαt γQαμματιxtg) πτυγ6t τηζ γλωooιπηg ιxαν6τηταg 6oo χαι oι επιμ6ρoυE χεtμενιx6g δεξι6_
τητεζ τηE συνo1ηg, θεματιxηg ανd,πτυξηζ χ.λπ. oυντoν[,ξoνται με βdoη τo ρ6λo
τoυ xειμ6νoυ στo πεqιxεiμεν6 του.
oι παραπdνω επιoημd,νoειg ιπoνooιiν, με dλλα λ6για, 6τι η αημαoi,α εν6g
<<πεQιxε[μενo>>
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εχφω\ηματoζ μθoα στo χ,ειμενo δεν ε[,γαι μoνoδιdoτατη, γιατ[, αxqιβιbg απoτελε[ oυγπεραoμ6 χαι συμπιiπνωoη oημαoιιilγ πoυ απoτυπιilγoυν τ6oo τηγ αντt_
xειμενιxη πQαγματιxoτητα 6οo xαι τατιτιτιtg χαι στQατηγιπ6g η αx6μη χαι συμ-

βdoειg πoλιτιoμιχoχoινωνυτιt'E, πoυ xαθoqlξoυν την γλωooιnfi 6xφqαoη xαι
επιλoγη. Κdθε γλωoαιxη ovτ6τητα η αx6μη }ιαι γQαμματιxη xατηγoqiα, εxτo6
απ6 τηγ γQαμματιxη τηζ λειτoυgγiα, 6ταγ βg(,oxεται στo xεiμενo αναλαμβd,νει
να διεxπεqαιιi.toει xαι dλλoυg q6λoυζ πoυ oxετiξoνταL με τoυE oυντελεοτθE τηg
επι}ιotγωνiαg (δημιoυQγ6 xαι απoδ6xτη) η με τo [διo τo xεiμενο η xαλυτεQα τo
εiδog τoυ }ιεtμθνoυ. T€τoιoυ εlδoυg λειτoυqγ[εE εLναι αναπ6oπαστεE απ6 τoν
επιχotγωνιαπ6 ρ6λo τoυ πειμ6γoυ, χαι μdλιατα η επυλoγη τουE oυ1να xωδιxoπoιεiται για να χαQαχτηQ(,oει oυγxεxgιμ6να xειμενιxd εLδη.
H xειμενυxt! επdqχεια τoυ γqαπτoιi xειμ6νoυ εξαqτdται επoμ6νωg απ6 διdφoQεE αλληλooυνδε6μενε9 πττγt'g,6πωg η τηQηση των oυμβdoεων τηE χεtμενtx,t'1g πoιxιλlαg (διdxριoη oε εi,δη λ6γoυ), η γνιitαη τηζ oQγdγωσηζ των χ,ει,μεγιxιilν ευδων, η εξoιxεiωoη με τη διd,xριoη τoυ τρ6πoυ τoυ λ6γoυ σε πQoφoqιxo
χαt γQαπτo τιαι η xαταλληλη δηλωση τωγ διαπρooωπιπιirγ oxθoεων, δηλαδη
τωv o16oεωγ συγγραφ6α-xειμ6νoυ_αναγνιilατη. Στην τελευτα(,α αυτη πτυχη τηζ
παQαγωγηg γqαπτoυ λ6γoυ ατριiφoυμε την πqooo1η μαζ στo αρθqo αυτ6, αχo_
λoυΘιbνταζ τo θεωqητιx6 πλαloιo τηg Berman (200a).

2.H tννoια

o

τηE nει1ιενιxiηE oτdoηE (discourse stance)

6ρog ?tεLμενLt{i ατdoη (discourse Stance) θ1ει ειoα1θε[ απ6 την Berman
(Ζω4) ωζ μια 6ννoια συσχετtστιxη για να απoχαλι1ψει τη oriνδεση χαι την αλ_
ληλεξdqτηση τoυ xειμ6νoυ με τoν συγγQαφ6α παι τoν αναγνιilατη. Απoxαλιiπτει τη δια1ε[qιoη τηζ γλωooιxηg 6xφραoηg xατd τ6τoιo τq6πο cilοτε να γ[,νo_
νται 6οτω παι εμμ6σωζ φανεριig oι o16oει9 xειμ6νoυ, δημιoυργoιi xαι απoδ6χτη, συμβατ69 τ6οo με τoγ xιiριo αxoπ6 τoυ }tειμ6γoυ 6οo xαι τoν τq6πo η τo
xειμενιx6 ε[,δog τoυ.
H 6woια τηζ χεLμενιxηg οτdoηg 61ει εφαqμoοτε(, οτη μελ6τη τηζ ανd,πτυξηg
τηE γQαπτηg xειμενιxηg ιxαν6τηταζ σε πληθoE γλωooιilν. T,τσι, για παqd,δειγμα,
οι Reilly et_al. (}oM) μελετotiν τo ουντd,χτη τoυ xειμ6νoυ χαι την πoλυδιd,oτατη
παqoυolα xαι o16oη τoυ με τo xεlμενo στα Αγγλιxd, xανoνταg λ6γo για oτdoη
συγγQαφ6α/oμιλητη (writer/speaker stance), στην oπolα πεqιλαμβd,νoυν απ6
την αναφoqd ατo συγγQαφ6α υπ6 την 6ννoια τηζ εμπλoxηg μ6χQι την χoινωνt_
xd, υπαγoρευ6μενη αξιoλ6γηοη, οτηV οπο[α εμπερι61εται }tαι η δεoντιπη τρoπιx6τητα, παι μθ1qι την επιστημιxη τgoπιπ6τητα χαι τη συγχινησιαxη απd1qωoη
τoυ πεQιε1ομθνoυ. oι πoλλαπλ69 αυτ69 πληqoφoρlεg πoυ πεqιβdλλoυν τoν χε_
ντριx6 πυqηνα τoυ μηνιiματoE δηλιilνovται με συγχεχQι,μ6νεg επιλoγθg λεξιxoγQαμματιxιilν τιiπωγ. oι τιiπoι αυτo[, μαξι με εxε[,νoυE πQoE τoυE oπoioυg
αγτιτ[,θεvται λειτoυqγιπd, αηματoδoτoιiν διdφoqα oυνε1η, 6πωg τoυ πQoσωπι_
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χoli πQoζ τo γενιχ6, τoυ συγχεχQιμ6νoυ πQoζ τo αφηQημ6νo, τoυ ειδιxoli πQoE
τα γενt}t6, τoυ εμrπλεπ6μενoυ πQoE τo απoστασιoπoιημ6νo.
Η πo}*lδυdoτατη αυτη πττγfi τηE χ,ειμενιxηg δημιoυqγ(,αg εξειδιxειiεται πεQαιτ6Qω, oriμφωνα με την Berman (2W:107 x.εξ.), σε τQεtE τoμεiE πoυ oνoμαξoνται αντ(,ατoιχα: πQoσανατoλιoμdE (orientation), τoπoθ6τηση τoυ δημιουρ_
γoιi (attitude) xαι γενιχευτιχη/ειδιxη αναφogd (8enera1ity). o πQoσανατoλιoμ6g
πεqιλαμβd,νει την αναφoρd oτoν δημυoυργ6, oτo iδιo τo υπ6 πqαγματειloη
Θ6μα, xαθιbg χαι τηγ αναφoρd στoν αxρoατη/αναγνιilστη τoυ xειμθνoυ. H
Berman διαxρ[νει τoν πQοσαγατολιoμ6 α) πqog τoν πoιυτ6, πoυ αvτιχατoπτqi_
ξει την πQoσωπιxri εμπλoxη τoυ oμιλητη/oυγγραφ6α στα γεγoν6τα }ιαι τιζ ιδ6εg
πoυ πεQιγρdφovται (π.x. πιστετjω, νoμ('ζω χ.λπ.), β) πqos τoν απoδ6xτη, πoυ
θγει επιxotγωνιαχd xlνητqα χαι λαμβανει υπ6ψη τoυ, τoυλd1ιoτoν φαtνoμεγι_
xd,, τoν αxqoατη/αναγνιitoτη σε εχφQααειg 6πωg ξ6ρει9... χαι με τη χQηση δευτερoπρ6oωπωγ αντωvυμιιilν με γενιxη αναφoqd, (θα 1rtoqoτjoεg να ΙtεLζ 6τι...)
xαι γ) πQoE τo xε[μενo, πoυ λαμβdνει υπ6ψη τoυ τo υπ6 διαμ6ρφωοη αντιxε[_
μενo ωζ γoηματιx6 oημεlo αναφoQdζ oυνδε6μεγo με τo πεQιεχ6μενo τoυ λ6γoυ
xαΘαυτ6 xαι γ(νεται με πQoσωπtχoιig η πιo αJτoμαπqυoμdνoυg 6qoυs @.x. H
ιoτoq(,α πoυ θα σαζ αφηγηθΦ _ Γρdφoνταg γι' αυτ6 τo θtμα..., αντi,oτotχα).
H τoπoθ6τηση τoυ δημιoυqγoυ τoυ xειμ6νoυ αναφ6qεται oτη ox6oη του με τo
πεqιε16μενo τoυ xειμ6νoυ χαι συγχεxριμ6να ωζ πQoE την επιστημιχη τgoπιx6τητα (τη βεβαι6τητα με την oπoiα παqoυoιd,ξει τιg πληqoφoQ[εζ), ωS πQoζ την
αναγxαι6τητα χαι τηγ αξιoλoγιxt| εxτLψηoη τoυ xαι τ6λoζ ωE πQoS τη συναιoθηματιxη xαυ συγχιγησιαxη τoυ xdλυψη. ΠαQoυoιdξεται με τη μoaφη συνεχofE πoυ αQχ[ξει με τη γγωστιxη τoπoθ6τηoη στo πεQιε16μενo xαι μ6oω τηg
αξιολoγιx.i1g xαταληγευ στη συναιoΘηματιxη xdλυψη τoυ πεQιεχoμ6νoυ. Eτoι
μπoqεl να διαxριθε[, oε α) επιoτημt}ιτi, πoυ εχφQdξει τη o16oη μεταξri εν6E γνωoτιxoιi υπoxειμ6νoυ χαι τηg πιΘαν6τηταg η βεβαιοτηταζ μιαζ δεδoμ6νηg xαταστασηE πqαγματων, β) δεoντιxη, πoυ αναφ€ρεται στηγ oπτιxη πρ[oηE η αξιoλ6γησηζ xαι γ) oυναιoΘηματιxη, πoυ πεQιλαμβdνει τα συναtoθηματα τoυ δημιoυργori oε o16oη με μια πατdoταoη πραγμdτων.
T6λo9, η γενι}ιευτιxrd/ειδιxη xρηoη τιjπων πεqιλαμβdνει την πQoσωπιxη ειδι_
xη αναφoQα, τη γενLχευτιxη αναφορα χαι τιζ απρ6oωπεg εxφρd,σειζ, με τιs
oπo[,εg o oυντdxτηζ τoυ xειμθνoυ qυθμ[ξει την αJτoσταoιoπolηoη τoυ απ6 τo
πεqιε16μενo τoυ xειμ6νoυ. Kαι αυτη μπoqεl να διαxqιθεl oε α) πqooωπιxt1xαυ
ειδιxη (π.x. εγcb πιoτετjω/ου γoνεξ μoυ νoμ('ζoυν), β) γενιxευτιxη (π.x. o xoσμoζ νoμ[ξει, Θα υπooτiριξε xαπoιoζ) xαι γ) απρ6oωπη (π.χ. Ε(,ναι γνωoτ6
6τιlAξ[ΦL να υΙτooτηρffiε(, 6τι x.λπ.). o βαθμ6ζ γενιχευτιx6τηταg o1ετ[,ξεται
φυoιxd με τιE αλλεg δrio πτυ1€g: 6ται λ.χ. o πQoσανατoλιoμ6g oτo δημιoυργ6
εiναι oυΦΘωE αgxετd, ειδιπ6g, ενιb η γνωoτιxη τoπoθθτηoη ε[ναι τυπιx& πιo γενιxευτιπη.
Η μελ6τη των Qητoqιxιilν μ6oων για την επiτευξη των παQαJτd,νω xειμενιxιbν
λειτoυργιιilν βαα[,ξεται oε δrio xεντριx6g παqαδox6g. Η πρΦτη ε[,ναι 6τι μπo-
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Qoliμε να αναπαQαστησoυμε γλωσσιχd την πQαγματιx6τητα η παταoτdoειg φα_
νταoτιx6g με πoλλor}g τg6πoυg, υιoΘετωνταE διαφoρετιx6g πqooπτυτιtE στα γεγov6τα. Δεν υπd,g1ει δηλαδη 6ναg χαι μoναδιx6g τρ6πo9 απ6δooηE τoυ νoηματoE, γεγoν6E πoυ υπoδηλιilγει την ιiπαρξη εχφQαστιxιbγ επιλoγιilν ωE πQoE τo
τι χαι τo πιbg Θα διαμoqφωθεi γλωοoιxd, τo μηνυμα. Η δεrilτερη χoιη παραδo_
1η ε[ναι 6τι τo [διo γλωooιx6 oτoι1ε[o χQησιμoπoιε[ται για πεQισο6τερεg απ6
μiα λευτoυqγ[εE @.x.τo δευτεqo πq6oωπo τηE πQoσωπιxηg αντωνυμ[αg στην
oνoμαστιxτ] ενιxoιi xρηoιμoπoιεlται, ανdλoγα με τo πεqιβdλλoγ, τ6oo για συγxεxριμθνη 6oo χαt για γενιχευτtχη αναφoρd.)
oι oxετιπ6g €ρευνεg μπogotiν να 61oυν ωE αφετηq[α τo γλωooιx6 oτoι1ε[ο η
τιE χειμενιx6g λειτουργ[,εg. Επιπρoαθθτωg, μπoρoιiν να συνδεθoιiγ με χαQαχτη_
ριoτιxd τιευψενιτιcilν ειδιilν τ] xειμενυxιilν oτ6xωγ χαι oxoπιilγ. T6λog, εξαιqετιπd,
ενδιαφ69oυσα εiναι χαι η μελ6τη τηg οταδιαxηg xαταxτηoηE, τηζ πoλυλειτoυQ_
γιx6τηταζ των μoρφιxιilν oτoι1ε(,ων η μιαE φdoηE στηγ πoρε[α ανd,πτυξηζ των
xειμενιπΦν δεξιoτητων σε ox6οη πdντα με τιE απαιτηoεt6 τoυ χεLμεγtχoιi ε[_
δoυg η τηg συγχεχQιμ6γηζ επtχoινωνιαxηg πεq[,αταοηζ. Mε την τελευταlα πQo-

α6γγιoη μελετιbνταt τα oτdδια διαμ6ρφωσηζ τηζ χεtμενιxηg επd,qxειαE των

oμι,λητιilν μtαζ γλιilooαg η απ6μη xαι αυτιilγ πoυ την μαθα[νoυν ωg ξ6νη η δεfτεQη γλιboαα. Στo πλα(,σto μLαζ τ6τoιαg πqoο6γγιoηg εντd,σσεται χαι η παqoιi_
oα μελ6τη, πoυ εοτιd,ξεται στην απoτ[μηοη τηζ xειμενιxηg ατd,oηg oτη βαθμi,δα
τoυ Γυμναoloυ τ6αo στoυE φυoιxotig oμιλητ69 τηg ελληνιxηg oαo χαt στoυE αλ_

λoδαπoιig μαθητ6g.

3. Δεδoμbνα

xαι μιεΘoδoλoγiα

Για να μελετηοoυμε την ανd,πτυξη τηE }ιειμενιχηg ιxαν6τηταζ των μαΘητιΙlν,
θα 1ρηoιμoπoυηooυμε δεδoμ6να απ6 γηγενεig (φυoιxoιig oμιλητ69 τηg Eλληνι_
xηE) παυ αλλ6γλωσσoυζ μαθητ€g (μαΘητ69 πoυ χQησιμoπoιoιiγ τηγ Eλληνιπη
ωg δειiτερη γλιbooα) απ6 τιζ τQειζ ταξειg τoυ Γυμνασ[oυ, oι oπoioι φoιτotiν
oε 6να ευqι} φdoμα α1oλε[ων με πληΘυoμ6 διαφoρετιxηg χoινωγtχo-otχoγo_
μtχηE πατdoταoηg. Tα δεδoμ6να αυτd αναλιiΘηχαγ στo πλαioιo 6qευναg για

την <<Exπα(δευoη Παλιννooτoιiντων }tαι Αλλoδαπιilν MαΘητιilν>> τoυ K6ντρoυ
Διαπoλιτιoμιxηg Aγωγηg (KEΔΑ) με αντtχεLμενo την αξιoλ6γηoη τηζ παQα_
γωγηE γqαπτori λ6γoυ των αλλ6γλωoοων μαθητιilν πoυ φoιτoιiν oτo Γυμνd,_
σιo χαι oτ61o την επLσημανoη των xιiριων πqοβλημd,των πoυ αντιμετωπ(,_
ξoυν στη συγχ,εxριμθνη αυτη δεξι6τητα. Tα δεδoμθνα xωδιxoπoιηθηπαν xαι
αξιoλoγηθηxαν 6τoι ιiloτε να μαE διilooυν τη δυνατ6τητα να 61oυμε μLα σαφη
ειπ6να τoυ επι,π6δoυ τoυ γQαπτoιi λ6γoυ πoυ παρdγεται oε Γυμνdoια με μειxτ6 πληθυαμ6 μαθητιbν. Tα πoqlοματα τηg 69ευναg xαθιilζ χαι oι πρoτd,αειg
τηζ εQευνητιπηE oμdδαg για τη διαμ6qφωση σχετιπΦγ πεQιγQαφιxιilν δειxτιilν
αξιολ6γησηζ παQoυοιαξoνται στo Αγν(,νoυ et al. (υπ6 θxδ.).
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Στo dρΘqo αυτ6 αντλoιiμ αττ6 τα [δια δεδoμ6να για να επιxεvrqιbσoυμε σtoν
παρd,γovτα τηE xειμενιxηζ σrασηζ, πoυ μαζ ενδιαφιiρει. Πυo συγχ,εχQιιι6να, μελετοι1με τη γλωαοιxη παραγωγη γηγενιbν xαι αλλ6γλωσσων μαΦτΦν με δεδoμθνα
α:τ6 εrιθ6σειζ, o αqιθμ6g λ6ξεων των oπoi,ων

Α'
B'
Ι

αwoιplξεται στoγ αx6λoυθo π[ναxα:

Γηγενεi,g

Aλλ6γλωσσ0L

ΣYNoΛo

τdξη

4.6ω

3.500

8.1ω

τdξη

2.800

3.700

6.5Ο0

ταξη

4.440

3.300

7.700

11.800

10.500

22.3ω

4. Aγιiλυση τηE

xειμενιxtiEaτ&oη1

ExτιμιilνταE συνoλιxd τα γQαπτα xεiμενα παQατηQoriμε 6τι, ε[τε πg6xευταt γtα
αφηγηoη, πεQιγQαφη, εi,τε για 6να πριbιμo οτdδιo επLχεtQηματoλoγιxoιi xειμ6νoυ με θ6ματα τoυ τιiπoι) <<ΙτoLo βιβλ[o ααg 6xανε να ξεvυγτηoετε διαβαζoνταg
τo 11αL γLα ττoLoγg λ6γoυζ σαζ dρεσε'', εμφανiξoυν r}φog oιxεi,o, απλoΤx6 με
6γτoνα βιωματιπd oτoι1εi,α ρητιbg εχπεφQαoμ6να. E(ναι πqoφαν6g 6τυ χ,υQιαQ1ofν η 6xφραοη συγαισΘηματων πεQtoQισμdνoυ ειiqoυg (μoυ αq6oει, δεν μoυ
αρ6oει, νιrbθω καπωg αo1ημα γιατi τα 6xω 6λα ενrb xαπoια παιδια oχιl) η αx6μη αξιoλoγιx6g διατυπιilσεLE στηγ xλiμαxα τoυ ωQαioυ-μη ωραLoυ (iταν πoλιj
ωQα[α). Γενιxd, δηλαδη, τα xεi,μενα φαlνεται να xαλυπτoυν τo ανιilριμo oτd,διo
τηE παQαγωγηζ γραπτoυ λ6γoυ.
H διdxριoη αυμβdσεων γqαπτoιi-πQoφoQιxoιi λ6γoυ φαiνεται ανtlπαgxτη,
αφoιi στο γQαπτ6 λ6γo χυQιαQχoι}ν οτoι1ε[,α πqoφoqιx6τηταE, τα oπolα αναμειγνtioνται χαι με oυνdψεtζ η λεξιxd oτoι1ε[α τoυ γQαπτoιi λ6γoυ, πqoεq16μενα απ6 τα xε[μενα των εγχειqιδ[,ων η απ6 τιg ιδιαiτεqεg λεξιλoγιx6g οτηλεg
πoυ αJταντoιiν oε αυτα (π.x. τα σ}4oυπ[δια Qυπα[νoυν τo περιβαλλoν, γgαφω
αιlτ6 τo γgαμμα γLα να σαζ Ιτω τα oιxoλoγιxα πQoβληuατα τηζ ΙτεQLoχiζ μoυ...,
τα εργooτασLα Jtoυ oυπα(,νoυν αε μεγαλo βαθμ6 τo πεQιβαλλoν }{αL o α6ρα9 εiναι πoλιi βρ6μιxog). Exε[νo παντωg πoυ αξi,ξει να επιoημd,νoυμε ε(,ναι oτι τα
xεiμενα πoυ αγταπoxgiνoνται xαλιiτεQα στLE αrταιτηαειg τoυ θθματoE με επαQxη νοηματιxη ανdπτυξη παι αντ(,οτotχη λεξιλoγιxη ευοτoxiα εμφαν[ξoυν σε μεγαλriτερo βαθμ6 απ6 τα αλλα γραπτd oaΘη δια1εlqιoη χαι τηE αrταtτoιiμενηg
xειμενιπηg oτdοηg. Aυτ6 μαg xd,νει να υπoθ6αoυμε 6τι oι διdφoqεg πλευρ69
τoυ γQαJττοιi λ6γoυ συγαναπτιioooνται σε μεγαλo βαθμ6 με τη γνωατιxτ] ωQιμανση τoυ χεtμενιxoιi ε[,δoυg χαι τηE πQ6δηληg o1ιiοηg xειμ6νoυ xαι oτ61oυ.
1. Tα απoοπdoματα απ6 τα xεiμενα τωγ μαθητΦγ παρατ[θενταt με τιg oρΘoγραφιx6g
xαι d,λλεE ιδιαιτερ6τητεE τoυ λ6γoυ τωγ συγταxτιilν τoυζ.

ΙΙ κειμενιxi oτdoη xατα την αναπτυξη τoυ γQαJττoυ

λoγoυ
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Eιδιx6τεQσ, ΦS πQoζ τιζ διαφoQεζ πτυχ6E τηζ xειμενιxηg οτd,οηg επtσημαι_
νoυμε 6τι η αναφoρd στo συγγραφ6α μrιορε[ να ε(,ναι Qητη: εγtΙl θα ι6λεγα, λ6ω
εγrb τωρα, αυτα ε(,ναι τα συναLαθηματα μoυ...η 6μμεoη υπoνooιiμενη: δεν ε(,ναι
xq[μα. H πqιilτη ε(,γαι η oυ1ν6τεQη χαι αυττ] πoυ εμφαν(,ξεται πqΦτη στo γQαπτ6 λ6γo. Mπoqε[ 6μωζ να αξιoλoγηθεi περαιτ6ρω ωE πQoE τιE συγχεxqυμ6νεg
επιλoγ69, 6πωE αναφoρd στo συγγQαφθα με τη χaηση τηE πQoσωπιxηg αγτωνυμiαE, χωQιE πρ6Θεoη 6μφαoη9 η dλληs πQαγματoλoγιxηg πληgoφoQiαζ (εγcb
την πQωτoμαyιd, πι6ρααα τ6,λεια), η oπo[,α χαQαχτηQ[,ξεται αg1ιxη xαι αδ6πιμη
στην πoqεiα ανdπτυξηζ τoυ γραπτoυ λ6γoυ. Αγτiθετα, oε αλλα xε[,μενα η ανα_
φoQd γ(,νεται μ6αω των Qηματιxιilν xαταληξεων, χωQ(,ζ πQoσωπιxη αντωνυμi,α,
η μ6oω τηζ χQησηE πληθυντιπotj πρooιbπoυ (τα πρoβλiματα πoυ μαζ αJτασχoλoτjy ε('ναι πoλλα, θα oαg αναφ6Qω τα πLo σημαwL14α), ενω σε πεQLσο6τεqo
επεξεqγαoμ6να xεi,μενα oυ1να oυνυπdqχει με δoμ6g τρoπιx6τT'|T0ζ, ενδειxτιx6g
τηζ μετQtαατιxηg διdΘεoηE τoυ συγγραφ6α πQoE τo μηνυμα ωζ στQατηγιxηζ ευγ6νειαg (θα μπogoυoα να ΙτQoτε(,νω μυα ιδ6α).
Eνδειπτιπd, 6αoγ αφορd τη χQηση τωγ αγτωνυμιιilγ μπoqoιiμε εδιil γα αναφερθoιiμε στα πoooτιxα δεδoμ6να πoυ παQατLθενται ατo ΠαqαQτημα χαι αφo_
ρoriν τη χQηση πQωτoπQ6οωπωγ αγτωγυμιιilγ oτα δεδoμθνα μαg. Στoυs σχετιxoilg πlναxεg παρoυoιdξoνται ot εμφανioειg των διαφoρων τιirπων των αντω_
νυμιΦν στα γQαπτd των μαθητιilν τωv τριιilν τd,ξεων τoυ Γυμναoioυ oε απ6λυτoυζ αqιθμot3g (xαι oε παqθνΘεoη <<χανoνιχoπoιημ6vεg> ανd, 1000 λ6ξειg).
'oπωg μπoρoι1με να διαπιoτιilσoυμε, η χQηση των πQωτoπρ6oωπων αντωγυ'
μιων τoυ ενιχoυ παρoυoιdξει φθ[νoυοα πoρε[,α απ6 την A' oτην Γ ταξη xαι
oxεδ6ν χωQιE εξα(,ρεoη η (,δια πoqεlα παQατηQεIται τ6oo σε γηγενε[g 6oo χαι σε
αλλ6γλωσσoυζ μαθητθg. Αγτ(,θετα, εiναι χαQαχ,τηQιoτιx6 oτι oι πQωτoπQ6oωπεζ αντωνυμ(,εg τoυ πληΘυντιxoti εμφαν(,ξoυν γενιxd αντi,θετη πoρεlα αιiξηοηζ
στα γQαJττd των μαθητΦν των τριιbν ταξεων. Tα δεδoμ6να αυτd, υπoδειxνtioυν

μια ταoη διαφoρoποlηoηg τoυ πQoσανατoλιoμori πρoζ τoν πoμπ6 απ6 μια

Qητη πQoσωπιxη oταoη (εγtb) σε μια oτdoη πoυ αρx[ξει να τoπoθετεl τo oυντd,χτη τoυ xειμιiνoυ ωE μ6λog μιαE oμdδαg (εμε('g). Yπoθ6τoυμε ιθτoι 6τι η χωQιζ

oxoπιμ6τητα 1qηoη των πQoσωπιxιilν αντωνυμιιbν υπoχωQε(, οταδιαπd πqog

6φελo9 τηg δηλωσηs τoυ πρooιilπoυ μ6οω xαταληξεωγ χαι γενιx6τεqα εξελ[o_
σεταt σε πιo επεξεqγαoμ€νεg εxδox6g.
ΠεqνΦνταζ στoν πQoσανατoλιαμ6 πQoE τoν απoδ€xτη, ανd,λoγα με τo θθμα

πoυ αναπτιiooεται στo γqαπτ6 xε[μενo, 6πωg <<επιoτoλη oτo δημαgxo στoν
oπo[o εxθ6τετε τα πqoβληματα τηζ Ι'τεQLIχηE oαg'', παQατηQεIται dμεoη αναφoρd ατoν αναγνιiloτηΖ σαζ λεω, σαζ ΙtQoτεiνω, δεν συμφωνε('τε μαξ(' μoυ;, μην ξεyνd,τε, πιατευω να διΙtαετε, θυμαατε. oταγ τo θ6μα δεν επιβd,λλει αναφoqd oε
υπoτιΘ6μενo αναγνιboτη, ελαxιoτεg ε(,ναι oι πεQιπτιboειg στtE oπolεg παρατη_
qε(,ται μια εξελιγμ€νη χατασχευη τoυ συγγQαφ€α πoυ περιλαμβd,νει παι τoν
αναγνιiloτη μ6oα οτo xεiμενo: Γι'αυτ6 αζ ΙτQoσΙταθηαoυμε 6λoι μαζ(,..., ΓL'
αυτ6 αg ενωθoιjμε 6λoι μαξ('.... Aυτ6g oι πεQιπτΦoειg εντoπ[,ξoγται στα xαλυ-
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τεQα γQαπτα τoυ δεi,γματ6ζ μαζ. Γεγιxα, στα δεδoμ6να μαE, τoiγεγον6g 6τι το
fφoζ εiγαι otχε(o, απλoΤπ6 }ιαt αφηγηματιx6-βιωματιπ6 επηgεd,ξει την αγαφoρd oτo συγγQαφ6α, η oπolα μπoρε[ να παQoυoιdξει παι πρoβληματα oυν6xειαg

π.x. θα θ6λαμε να σαζ πoιiμε-ευxαgιoτcb πoυ.
Ωg πqog τηγ χειμενιxη τoπoθ6τηη τoυ σιηrγQαφ6α oτα μαθητιxd γρα:ττd, τoυ
Γυμναo[oυ, εiγαι εγtιΙJτωσιαχη η ατrουolα δηλωoηg xλιμαxoιiμεγηζ βεβαι6τηταE
ιΙε την oπo1α παρoυoιdξovtαι τα νoηματα. E[ναι oπd,νιεE oι εxφqαoειg πoυ δεi_
χγoι}ν [3αθμ6 βεβαι6τηταE (.. .θ6λω να σαζ εxφqαoω xαltoια ανεnτcληρωτα αιτηματα Ιτoυ |fuααν[ζoυν την πoλη μαζ Ιτoυ [αωζ δεν 67ετε αwιληφθεd), πιθαν6ν γιατ(,
oι πληρoφoρLεg εξαvτλoirvται σε γεγoν6τα ωζ πQoσωπιx6g εμlπειρ(,εg πoυ δεγ επιδθ1ovται αμφιαβητηoη, ενιil η ξιoλ6γηΦ τoι,ζ xινε(,ται στηγ πλ(,μαxα τoυ ωqαl_

oπoiα περιλαpι|3dνεται χαι τo αqεοτ6-μη αρεατd. Αrrτ(θετα, η
ξιoλ6μση' πoυ εvrdooεται στη δεovrιxη τoπoΘ6τηση τoυ oιrryqαφ6α,
εi,γαι αιη[ν6τατη, με πεQιoQtσμθνεg 6μωE ρητοριxθg επιλoγ6ζ. Aυτ6E πεqιλα1βdγoιrν με ε\πυπωoιαπη oυ1ν6τητα τιiπoυg τηE πQoστατιτιntγ6 (mε[λτε μυα μlτoυλντ6ξα, σαζ ΙtαQαxαλtb xαwε xdτι, να δtbαετε εwoλΕg να ιtgθow να xαθαq(,ooυν
παιδικη χαQd, να [3αλετε φαναρια γιατ(, δημιoυgγoιjvrαι ατυ1ηματα) xαι λιγ6τερο
αυ1νd τα τQoπιxd ρηματα πριhτει nαL μJcoQε(' @ xωματερη δεν πq6πει να γ('νει
στην πoλη μαg, πρ6πει να 6yoυψ μεγαλα παρxα, δεν μllτoρε{, να oυνεγιmεi, ατπo
τo xαλ0. Παqατηqofγται επi,oτlζ oπoqαδιxd xdπoιεS μετQιασμ6νεg ατroδ6oειζ τηζ
δεovrιxηE τoπoΘ6τηoηg, ανd,μειχτεζ με τηγ 6xφqααη αιtναιoΘηματoζ σε μια τυπo_
πoιημ6vη μoaφη πoυ χαQαχτηρiξει 6να αρ1ιx6 oτdδυo παQαγωγηg λ6γoυ (θα iθελα πoλιi να με [3oηθηαετε, θα ηθελα να βoηθηoετε δημιoυργrΙlwαg...).
Στo ανιbριμo oτ0δυo παQαγωγηζ γqαπτoιi λ6γoυ, oι xυρι6τερεg ενδεLξειg ουναιoθηματιx,t'γ εμπλoxηg εlναι του τιiπoυ: ευτυxωg..., εiναι d,διxo..., νιrbθω
xαπωg ααyημα γιατ(, εγcb τα 61ω 6λα ενιb xdπoια παιδιd' 61ι. Aυτtg oυνυπd,qχoυν, oπωg πQoαναφ6qαμε, με την dμεoη αναφoρd, στo συγγραφ6α. Eνδιαφ6Qoγ παQoυoιdξoυν xαπoια μεμoνωμ6να παραδε(,γματα απoστασιoπolηαηE τoυ
συγγQαφ6α, η oπoiα επιτυγ1dνεται εiτε με την d,μεoη αναφoQd oτo θ6μα (εδιb
xαι 1ρ6νια o Aoπρ6πυργog tyει αρxετd oιxoλoyιxα πρoβλiματα, τα oπo[α
4ρειαζoνταL τη βoiθειd σαζ), ε(,τε παρdλληλα με τη χQηση τoυ εγxλειoτιxoιi
πληθυντιxof τoυ πqooιilπoυ (βλ. Μπατιαxoυ 1989) χαι με μυα γενιχευτιxη απ6δoοη του μηνιiματoζ απ6λυτηζ βεβαι6τητα9 (6πω9 γνωqiξoυμε 6λoι, η πεqιoxη
μαg ε(,ναι αtτ6 τα ΙτLo μoλυoμ6να μ6qη τηg Ε,λλαδog xαι γι αυτ6 ημαoτε oλoι
υπειjθυνoι), ενω χαQαχτηQιoτιxd απoυoιdξει η χQηοη τηE παθητιxηζ φωγηE.
'oπωg διαπιoτΦσαμε χαι στα ποooτιxd δεδoμ6να, δεγ παQατηQεiται ιδιαiτε_
Qη διαφoqoπolηoη τηE χεtμενιxηg oτd,αηg ανd,μεαα στα γQαπτd γηγενιbν xαι
αλλ6γλωσσων μαθητΦν. Tα γραπτd τωγ αλλ6γλωσσωγ μαθητΦν παρoυoιαξoυν
την iδια διαβαΘμιοη απ6 τo dμεoo, απλo_ι,x6, λαxωνιx6, πqoφoριx6, αφηγημαιiφoE στo πιo ανεπτυγμ6νo με αναλογη χaηση των δειτιxo,
"εξoμoλoγητιx6>>
xτιilν xειμενιxηE τηE oτd,oηE, 6πω9 μπoρoιiμε να δotiμε σε χαQαχτηqυoτιπα δια_
(,δι,αg
ηλιxιαxt]E oμαδαg:
βαΘμιoμθνα παqαδε(,γματα απ6 γραπτα παυδιιilν τηζ
oυ_μη ωρα[oυ, στην

δεovτιxη

H xειμενιxi oτdoη xατd, την ανdπτυξη τoυ

γQlαηττoυ
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Εγtb στη χ6Qα μoυ την A[γυπτo oταν..., Εμ6να δεν μoιl αρ6oει αυτ6
Κα6ρεται β6βεα 6τι τα πιo πoλα παιδια πανε να δoυλεΨowε αε βαqια δoυλγια
σαζ ΙταQακαλιb να δcbαετε, πιατtψτε με' τo ξ6ρετε oτι;
Tα oυναιαθηματα πoυ 67oυμε εμε(,g αυτoνrbν τoυζ λε[πoυν, xαθrΙlg εμε(,g διαoxεδαζoυμε με τα παwα αυτoi τo μ6νo πoυ xανoυν tιναι να δoιlλετjoυν...
πιoτειiω xtωζ, θα αυνιατoιjαα
H xαταvτια αυτcbν των παιδιcΙlν βαα('ξεταL στη διxi μαg αδιαφoρ[α...
Γι' αυτ6 πqι!πει να ενδιαφερθoιjμε για αυτη τη xαταoταση...

Η διαπ[oτωση αυττi μαζ oδηγε[, oτην υπ6θεoη 6τι η αναπτυξιαxη πoqεlα τηζ
xειμενιxηg oτdoηg δεν εξαqτdται τ6αo απ6 ατoμιxotig η ηλιxιαπoιig παρ0γovτεζ
6οo απ6 τη oυνειδητη xαι oτo1ευμ6γη διδαoxαλi,α η μdλλoν την απoυαiα τηg.
5.

Kειμεvιxfi aταoη χαι,

'ιεJ}Ιεν.,xη

δoμιt

Για να xατανoηooυμε τo πλαloιo λειτoυQγιαζ τηE χεLμενιxηg oτd,αηg θα πρι6πει να αναφεqθoriμε στην ευqιiτεqη πειμενιxη δoμη χαt την ανd,πτυξη τηg oτo
γραπτ6 λdlγo. Oι ιδιαιτερ6τητεg τηE παQαγωγηζ γραπτοιi λ6γoυ παθoρiξoυν
μια ιδιoτυπη o1€oη μεταξti τoυ δημιoυqγoι} τoυ xειμθνoυ (αυγγqαφ6α) χ,αt τoυ
απoδ6xτη (αναγνιδoτη). o μαθητηg πρ6πει να απoχτηoει oταδιαxd, xαι μ6oω
τηg γλωooιxt16 εxπα[,δευσηζ μtα εννoια τoυ tloLνoυ (Kirby & Κantor 1983), μια
βαoιxη αντ(,ληΨη δηλαδη για τo πιbE ουνδ6εται o [διοg ωE συγγQαφ6αg με τoυζ
(υπoτιθιξμενoυζ χαt πQαγματιxorig) αναγνιilστεζ τoυ. Σε πqιilιμα oτd,δια ανd_
πτυξηE τoυ γQαπτof λ6γoυ, επιχQατε(, η βιωματιxη, υπoxειμενιπη εμπλoxη τoυ
συγγQαφ6α xαι η λανΘd,νoυσα παqαδo1η 6τι o αναγνιilστηE μoιραξεται μαξi,
τoυ τo i,διo περιβdλλoν επιχotνων[,αg. Γι' αυτ6 oυ1νd, τo xε(,μενo xρειd,ξεται

εξωxειμενιx6g αναφoq6s για να γiνει χατανoητ6. Eτoι μποqε(, λ.x. να αρ1iξει
με μLα φQdση 6πω9: o λ6γo9 ε('ναι 6τι...η Εγcb δε oυμφωνcb γιατ(,.... H d,μεοη
αναφoqd στoγ αναγνιiloτη χαt μdλιoτα η επεξεqγααμθνη αποτελεi τo πριilτo
βημα oυνειδητoπoιημ6νηE δια1εiQισηE τηg οx6oηE πoμπoιi_απoδ6xτη, ενιb oτo
ανεπτυγμ6νo επiπεδo o μαθητηE μπoqεl να χειQιστε(, διαφoρετιx6g oπτιx6g γω_
νiεg oτo [,δ_ιo θ6μα, <<χατασxευdξονταE> γtα τoν εαυτ6 τoυ 6να oυγxεxριμ6νo

r1φoE συγγQαφ6α με αντ(,ληψη τoυ χoινoιi oτo oπoio απευθι1νεται.
Κατd oυν6πεια, oυ μαθητ69 πρ6πει να €1oυν την ευχαιρ(,α για παQαγωγη

γραπτoιi λ6γoυ πoυ απευθιiνεται oε διαφoqετιxd xd,θε φoQα xoιν6 π.χ. τoν (,διo τo
συγγQαφ6α (λioτα για ιpιitνια, ημερδλ6γιo), 6ναν oιxε[,o αναγνιbατη (πqooωπι_
xη επιoτoλη), 6γαν 0γνωoτo αναγνιboτη (επαγγελματυπη επιoτoλη), μια μtχQη
oμdδα oιxεlων αναγγωστιilν (διαδιπαoiα, xηρυγμα), μια μtχQη oμd,δα d,γνω_
στων αναγνωστιilν (ερωτηματολ6γιo, ειδησειE, ox6διo δgdoηg), τo ευρι}τεqo
xoιν6 (λoγoτε1νiα, δox[μιο) (Grabe & Κaplan |996:4).rΙ αντi,ληΨη τoυ xoινori
xαι, μ6αω αυτoti, τoυ [,διoυ τoυ δημιoυqγor3 χαt τηζ o1θoηg τoυ με το Θ6μα συν-
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δ6εταυ φυσιχd με τιE ευQIiτεQεE γνωστιxtgxαυ }ιoινωνιχ6g δεξι6τητεE τoυ μαΘη-

τη, πoυ o1ετ[,ξονταt με την αντi,ληψη τoυ χoινωνιπoιi πλαιoioυ δqdoηg τoυ
(Grabe & Kaplan 1'996:24t). H γνωριμ[,α με τα διdφoQα χ,ειμεγιxd, ε[δη, xαθιilg
χαι η oταδιαxd αυξαν6μενη εξoιxεiωoη με τιE oυμβdαειs τoυ γραπτor} λ6γoυ,
αναμ6νεταt να βoηθηoουν στην ανd,πτυξη μιαE ιχανοπoυητιxηE αvτiληψηE τoυ
xoινoti χαι γενιχ6τερα στoν επιτυ16oτεQo 1ειριoμ6 τηζ χει,μενιxηg oταοηg.
Eξαιτ[αg τηE 6λλεψηE συστηματυxηg διδαoxαλi,αg τηg xειμενιxηE πoιxιλlαg
oτη δευτερoβθμια εxπα[,δευoη, τ6oo oι γηγενε[,g 6oo }ιαι oι αλλ6γλωσσoι μαΘητιig παgoυoιαξoυν xαταq1dg παq6μoια προβληματα, ιδ(,ωE σε μη αφηγηματιxa
xειμενιxd, εiδη. BααιπdτεQo χαQαχτηριoτιπ6 των μαΘητιxιilν γqαπτιitν απoτελεi
η πQoσφυγη oε γνιbριμουE αφηγηματιxoιig, βιωματιxoιig τq6πoυg 6xφραoηg,
αx6μη xι 6πoυ ατrαιτε[ται μtα μη αφηγηματιπη, πεQιγQαφιχη η επtχειQηματoλoγιxη πρoo6ψιoη oτo θθμα. H αναφoqd, oε γεγoν6τα χαυ πQoσωπιxd, βιιbματα
εxεi πoυ απαιτε(,ταt πεQtγQαφη παταoτdoεωγ χαι γενιχΦν διαδιxαoιΦν απoτελε(,
6τοι τυπιπ6 γνιbqισμα τηζ αδυναμLαE επtxτασηζ σε μη αφηγηματιxd, xειμενιxd,
ε(,δη. Eπ[oηζ, η τηλεγQαφιxη απαq(,Θμηοη ιδειilν χωQιζ αναπτυξη oφεlλεταt συ1νd oτην 6λλεψη εξoιxεlωσηζ με τιg oυμβdσειE μη αφηγηματιπιilν xειμθνων.
Συναφηg ε(,ναι χαι η αδυναμi,α oτoι1ειιilδoυg επtχειQηματoλoγiαg, δηλαδη
συστηματιxt1g oriγxριoηg η αιτιoλ6γηoηζ oε xεiμενα 6πωE: oι βααιxo(, λoγoι
πoυ αναγ1tαξoνται o9ιoμ6να παιδια να εγxαταλε('ψoυν τo oyoλεio ε(,ναι xdlτoιoι λ6γoι, ε[,ναι 6τι αμα oι γoνεig των παιδιtbν δεν 61oυν λεφτd, yLα να πληgrbσoυν ιηαπoια 1ρ6oι ttαL τα παιδιd, αναγxαξoνταL να βoηθηooυν τoυζ γoνε(,g
τoυζ. Στo απ6σπασμα αυτ6 μποqoιiμε να διαπιoτιilσoυμε την αδυναμ[α oυ_
γπρoτημ6νηζ αLτιoλ6γηoηg που oφε[λεται τ6oo ατη χQηoη oυμβ&oεωγ τoυ πQoφogιxoιi λ6γoυ (λεξιλ6γιo: αμα, παQατα}tτιxη otiνδεoη π.λπ.) 6oo xαι oτην ελ_
λιπη εξoιxεi,ωση με τιE ουμβdoειE τηζ μη αφηγηματιxηE επιχεLQηματoλογIαE
(π.x. φραoτιx6g δoμ6E 6πωg oι εξiζ/αx6λoυθoι λ6γoι, μεταξι1 αλλων x.λπ.).
H 6λλεΦη εξoιπε(,ωσηζ με τtE βαoιx6g oQγανωτιxθg oυμβdαειg των διαφoQων χειμενιxιbν ειδΦγ εμφανiξεται, μεταξιi dλλων, χαι στα αx6λoυΘα:
- απευθεiαE εtσαγωγη oτo θθμα χωQιζ πρ6λoγo xαι απ6τoμo xλε[σιμo, 6πωg
στηγ πQoφoQtxη oυξητηση με διαxoπ6g λ6γoυ,
- επαναφoQ6E θεματωγ
- χaηση αxαταλληλων για τo χεtμενιπ6 εlδog μ6oωv: π.χ. σε επ(,oημη επιστokt1 αγαπητ6 κoιν6 - με αγαπη, με yαρd, - η δημoαιoγραφog, η oυμμαΘiτρια
oαg. Eυψαgιoτrb πoυ διαβασατε τo d'ρθρo τηg ταξηζ μαζ, γεια oαg xαι xαλ6
xαλoxα[qι,
_ 6λλεψη oriνδεoηg
μεταξιi των μεqιbν; τt.Χ". η παταπλε[δα αq1[ζει με τιg φqdσειE: θα πρεπεr, η εtσαγωγη αρx[ξει με τιg φρdoειg: oημερα θα γQαψω, γιατ(,
τo λ6ω αυτ6;

Ιδιαiτεgη περ(,πτωoη απoτελotjγ xdπoιεζ πεQιπτιiloειg <ιστοQι}ιiE αναδQo_
μηE" εν εiδει πρoλ6γoυ; Aπ6 τα πoλιj παλια 1goνια ωζ }lαL τιg μ6ρε9 μαζ...,
Eνα μεyαλo πρ6βλημα Ιtoυ tyει δημιoυQyηθε(' απ6 τα παλια yρ6νια αλλd 61ει

H xειμενιιιi oταoη xατd την αναlττυξη τoυ γQαJtτoυ

λoγoυ
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αυξηθε[ σημαντL}dd oτιg μ6Qεζ μαζ... η αλλε6 τυπιτιtζ εισαγωγιx6g φρdoειg
6πωg: Στιg ημ6Qεζ μαg υπαρxoυν πoλλα παιδια πoυ αwi xανoνιxα να φoιτoιjν

oτo oxoλεio, εργαζowαι, Καθε 7ρ6νo πoλλα ανηλιxα παιδια αναμαζowαL να
εγxαταλε(ψoυν τo αyoλεio τoυg γLα να εργαoτoτjv. Στιg πεqιπτΦoειg αυτ69 oι
μαθητ6g φα(,νεται 6τι θ1oυν πdνει xd,πoια βηματα πQoζ την xατaxτηση των βααιxΦν oQγανωτιxιilγ oxημdτων χαι γι' αυτ6 τo ξητoιiμενo εiναι να εξoιxειωθotiν
με μLα μεγαλ.ιiτεqη πoιxιλlα μθoων 6xφqαoηg για την επ[,τευξη τoυ [δυoυ oτ6xoυ.
'oλεg αυτ6g oι επιoημdνσεtE απoδειxγlioιrν την ανεπαρxη γνΦoη τωγ χειμενιxιbν oυμl3dσεων πoυ διxαιoλoγεl τα φαιν6μενα πoυ διαπιoτιbθηxαν πιo πd,νω
oγeτιxα με την xειμενιxτ] oτdoη. 'oπωg αυμβα(,νει χαι με τoυE dλλoυg χειμενtxoιig δεlxτεg παι 6πω9 ε[,δαμε στην πoooτιxη ανd,λυoη των δεδoμ€νων μαζ πιo
πανω, η διαφoQd, γηγενιilν χαι αλλ6γλωσσων μαθητΦν ε(,ναι πoοoτυxη μdλλoν
παqα πoιoτιxη. Aυτ6 oφε1λεται στo 6τι η εξoιxεlωoη με την oqγd,νωoη των χ,ει_
μενιxιilν ειδΦγ δεν πρoxt}πτει αμεoα απ6 την xατaxτηoητηg γλιbooαg, αλλα πQ6_
πει να διδαxθεl Qητα. Στα περιoo6τερα γραπτd, παQατηQεIταυ μLχQη πqoοαρμoγη
oτιg oυμβαoειg τoυ ξητoιiμενoυ ε[,δoυg, ιδLωg εdν πρ6xεLταL για μη αφηγηματtnoβιωματιx6 ε[δog. Tα γραπτd μιαg xατηγoρlαg αλλ6γλωσσων μαθητιilν πληττoγται ιδια(,τεqα 6οoγ αφoρd την oργdγωση τoυ }ιεtμεγιxoιi ε(,δoυg, παθΦg η oιiνδεση τoυ πεQtεχoμ6νoυ, η oυνoxη, η παQαγqαφoπo(,ηoη x.λπ. ε[,ναι ανεπαρxεig.
Συμπεgαoματιxd,, Θα πq6πει να ενταξoυμε τα δεδoμ6vα μαE πoυ αφoQot}ν την
xειμενιπη αταoη oτo ευριiτεQo πλαi,oιo τηg εξoιxεlωoηE με τtE oυμβd,oευE των
xειμενιxιilν ειδιilγ χαι τoυ γραπτοιi λ6γoυ. Eπoμ6νωg, η διερεr1νηoη τηζ χεtμενt^ιt1E oτaoηE θα πρθπει να λαffidνει υπ6ψη τηζ oε xαθε περiπτωoη τo ευqoζ τωγ
xειμενιxιilγ ειδΦγ με τα oπoiα εiναι εξoιπειωμθνoι oι μαθητ6g.'Eτoι εqμηνει}εται
τo γεγoν69 6τι, ενιb η εξθλιξη δειxτιilν τηE χειμενιxηg oτd,oηg 6πω9 η τgoπιx6τητα, η αναφoρα oτo δημιoυQγ6 χαt η γενι}ιευτιπη αναφoqα oτα ελληνιxd, γqαπτα
(π.x. απ6 την πQoσωπιxη στη γενιχη αναφoρd) oυμπiπτευ με τα ευqηματα τηE

Berman (ΖOfJE-) χαι των o1ετιπιilν εργαoιιδν για dλλεg γλιbοoεg, xατι ανd,λoγo
δεν φαiνεταt να oυμβαiνεt για τη διαφoρoπo[,ηοη μεταξti xειμενιxιbν ειδιilν.
6. Δι,δαxτιx6g o1εδιαομ65

Mε βdoη τα δεδoμθνα τηg ανd,λυoηg, εiναι oαφ6E 6τι πgιilτo μ6λημα τηE εχπαι_
δευτιxηg παq6μβαoηE ε[γαι να γ(,νει πιo συστηματιxη η διδαoxαλiα των }tειμενιxιbν ειδιbγ oτo Γυμνdoιo. Mε αυτ6ν τoν τρ6πo θα γi,νει δυνατ6 να διευqυνΘε[,

τo χεtμεγιx6 <<ρεπερτ6ριo> πoυ διαθ6τoυν ot συγχεxριμθνoι μαθητ6g xαι θα
o1εδιαoτoιiν xατd,λληλεg παqεμβdoειg ιboτε γα xαλυφΘoιiν xενd, χαι να διoρΘωθoιiν oτgεβλιilαευg. Aυτ6 πoυ αJταιτεiται πgoπdντων εiναι η παQoχη ευχαι_
qιων στoυζ μαθητ6g γtα να εξαoxηΘoιiν οε xευμενιxd εtδη με τα oποiα ε(,ναι λι_
γ6τεgo εξoιxειωμ6νoι χαι να πεtQαματιoτoιiν με τη συγγQαφη oε 6να πληΘog
πεQ ιβαλλ6ντων επ t}ιo ινων (,αE.
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Bαoιπη πQoυπ6θεση χαθε δραoτηgι6τητα9 παQαγωγηE γQαπτoιi λ6γoυ ε(,ναι
η σαφηE διατtiπωση τoυ επιχotνωνιαπoli στ6χoυ τoυ xειμ6νoυ πoυ ξητε(,ται να
παqα1θε[. Mε βdοη τoν επtχoινωνιαχ6 oτ6xo xαΘoρi,ξεται η λειτουqγiα τoυ
xειμ6νoυ στo πεQιβαλλoν τoυ χαι επoμθνωζ τo χεtμεγιx6 ε[,δog τo oπolo απαιτεiται να χQησιμoπoιηθε[, oτη συγχεχQιμ6νη περ(,πτωoη.
H εξoιxεiωoη με διdφoQα χειμεγιxd ε[δη μπoqε( να ξεπινησει με τη οriγxριoη
xειμθνων με παρ6μoιo πεQιεx6μενo αλλd διαφogετιxoιig oτ6xoυE xαι λειτoυq_
γiεg (Xαqαλαμπ6πoυλog & Xατξηoαββ(,δηg L997:68). oι oυνηΘ6oτερε9 δqαoτηρι6τητε9 παQαγωγηE πεQιλαμβdνoυγ τoυζ QητoQιχoιig μεταoχηματLσμoιig απ6
θνα xειμενιπ6 εiδog oε αλλo (Johnson 1983). Για παqdδειγμα, μπogεl να ξητηΘε(,
να μετατqαπε(, μια αφηγηση σε τεγνιτιt1η επιoτημoνιxη αναφoρd, η τo αvτ[στQoφo. Σε επ6μενη φdoη, τα αφηγηματιxd χαι πεQιγqαφιxα xε[μενα μπoqoriν να μετατραπoιiν oε διαδιxαoτιxa. Π.x. με βdoη oτoι1εiα }tαι σημειιboειg oι μαθητ69
μπoρoriν να χατασχευdooυγ 6να 1dqτη μιαζ περιoxηg xαι μετα να διboουν oδη_
γLεg για μεταx(,νηoη απ6 €να oημεio oε dλλo. Παρ6μoια, μπoQoιiν να χατασχευ_
dooυν 6να oxεδιdγqαμμα μιαE μηχανηE χαι να δημιoυργηooυν 6να εγ1ειq(,διo
χaησηζ τηg. T6λoζ, Tσ, αφηγηματlαa, πεQtγQαφιλια xαι διαδιxαοτιτιa εbη μπoqoriν να μετατραπoriν σε επυχειqηματoλoγιπd π.χ. με τη δημιoυqγ(,α επιoτoλιiw
διαμαqτυQi,αE η ενημ6qωσηE για 6να Θ6μα x.}'π. Φυαιxd, η oειρd, αυτη εiναι ενδευxτιxη χαι ιtJτoQε[ να αλλdξευ με βdoη τιE ανd,μεζ τoυ μαθηματoζ.Σε xαΘε πεq(,πτωοη, θα πριθπει να επtσημαlνoνται oι oυμβdoειζ τoυ xαταλληλoυ }iειμενt_
xori ε[,δoυζ χαι η oτεγη οχ6αη γλωαoιπηζ μoaφηζ χαι πεQtε1oμ6νoυ.
To βαoιxoτερo μθλημα τoυ διδd,oχoγτoζ, επ[oηg, πq6πει γα ε(,γαι η παqo1η ευxαιριιilν για παQαγωγη λ6γoυ πoυ απευΘιiνεται αε 6να ευρti φdομα αναγνωατιilν
απ6 τo oτενo, oιπεio xoιν6 (τdξη) στoν ευρriτεqo xαι υπoθετιx6 αναγνιboτη. Oι
αoxηoευg μετασχηματιoμori τoυ [διoυ xειμ6νoυ για διαφoqετιx6 xoιν6 αλλd παι
η επαναγaαφη του (,διoυ xειμ6νoυ απ6 διαφoρετιxoιiE υπoτιθ6μενoυ9 σηγQαφε(,g oυμβαλλoυν στην αναπτυξη τηζ χ,ειμεγιπηζ oτdαηζ. Xρηoιμoπoιιilνταg τα
γραπτα των (διων των μαΘητιilν ωE αφετηρ(,α, oι διδ&oxoντεE μπoQoιiν να διερευvτ]ooυν τιζ oυν6πειεζ των λεξιλoγιxιilν xαι συνταχτtxιilγ επιλoγιilν γtα τη
διαμ6ρφωση τηζ xειμενιxηg oτdοηg χαt να επιοημd,νoυν την ανd,μη για εξoιxε[,ωση με τιg oυμβdσεtζ τoυ χει,μενιχ,ori ε[,δoυg. E[,ναι oαφ6g 6τι η xειμενιπη oτdoη
απoτελε(, μtα χεvτQιπη εqευνητιπη πτυ1η oτo πεδ[o τηE ανd,πτυξηE τηζ χειμενιxηg ιxαν6τηταE, πoυ πQoσφ6qεται γtα πεQαιτ6ρω μελ6τη xαι επεξεqγαo[α. H παρorioα ανdλυoη απoτελεi απλωg μια πQoχαταQχτιχη αν(,1νευση των oxετιxιbν
ξητηματωγ, η αγτιμετιilπιαη των oπo[,ωγ, εxτ6ζ α116 προφαν69 επιστημoνιx6 ενδ

ιαφιξQoν, παqoυo ιαξε ι αδ ια μφ ιoβητητη πα ιδαγωγ ιτιt1 oτιoπι μ6τητα.
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Παqdqτημα: Πρωτoπq6oωπε6 αγτωvυμiεE οτα δεδop6να

εγω

Γηγενε('g

Aλλ6γλωσσ0L

ΣΥNoΛo

A'τdξη

14 (3)

7 (2)

21 (2.6)

B'

ταξη

8 (2.8)

8 (2.1)

t6 (2.s)

Γ'τdξη

7 (1.6)

7 (2.1)

14 (1.8)

29 (2.4)

Ζ2 (z)
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A'
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7 (1.s)

6 (r.7)
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B'
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1
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2 (0.6)

3 (0.4)

Γ'τdξη
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1
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9 (0.7s)

e (0.e)
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41 (s)
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4 (0.e)

2 (0.6)

6 (0.7)
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A'
B'

(2)

ΠPoΣ

Γηγενε('g
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ΣΥNo^o
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21 (6)

s4 (6.6)
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31 (2.9)
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28 (3.6)

ee (8.4)

86 (8.1)

μoυ

A'
B'
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h,

KTHT
tC

ταξη
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