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To ουλλoγιπ6 6Qγο, τoυ οπoloυ
επιμελητρια εiναι η Tqιανταφυλλιd

Κωoτor3λη, γνωoτη Eλληνi,δα γλωo_
αoλ6γog με πλοrioιo θργo o1ετιx6 με
τηγ παQαγωγη τoυ xειμιiνoυ, ασχoλε[_
ταt με την xαταχτηση τηE γνιilαηζ τηζ

xειμενιxηζ παQαγωγηg. Απ6 την αQχι_
πη διερεriνηαη τoυ χεtμ6νoυ εi,τε ωg
επLχoινωνυαxoιi πρoΤ6ντog ε[τε ωE
διαδιπαolαg o xλαδog tγει επεxτεiνει
τo ενδιαφ6qoν χαι στη διεgειiνηση τηζ
αναπτυξιαxηg πoqεlαg των oμιλητιbν
μtαE γλιilooαg ιboτε να 1ειρLξoνταυ
επtχoινωνιαxd, οωoτd τo γqαπτ6
λ6γο (πρβλ. Ηasan & Williams 1996).
Καθιilg η θgευνα εoτιdξεται στo γQα_
πτ6 λ6γo, xυqlωg εqευνΦvται oι σχoλιxol παqdγoντεE χαι τo εχπαtδευτι_
x6 πεqιβ&λλoν πoυ συντε(,νει oτη δημιoυργ(,α τηζ o1ετιπηg πειμενιxηg
γνιiloηg. Σε αυτ6ν τoν πQoσανατoλιαμ6 xινoυγται oι oυμβoλ6g των συμ_
μετε16ντωγ στo υπ6 xqloη oυλλoγιπ6
6Qγo. Παq6τι o τ6μog οxεδιαoτηχε με
dλλoυg oτ61oυ9, μrιοqε(, να αποτελθσει μια λαμπqη ειoαγωγη oτo Θεωgητιx6 υπ6βαθρo των oriγ1Qoνων αγτι_
ληψεων για τoγ γQαμματιoμ6 χ,αι τιE
εxπαιδευτιxtg πραxτιxι6ζ πoυ oυνδθoγταt με αυτ6ν. Mε αυτη την 6ννoια
μπoρεi να χQησιμειioει ωE βoηθημα

για τηγ αναπτυξη τoυ απαρα(,τητoυ
Θεωqητιπori πρoβληματιoμoιi πoυ
πq6πει να oυνoδεfoει την πq6oφατη
ειααγωγη ν6ωγ εγxειριδi,ων οτην ελληνιxη πqωτoβdθμια xαι δευτερoβd,θ-

μtα εχ,πα(,δευαη, η oπο1α επι1ειρεi μια

ριξιxη αναμ6qφωση τηE γλωooιxηg

διδαoxαλiαg, ειodγoνταE η επεxτε[νo_
γταE τη διδααπαλ(,α τωγ χειμεγιxιilγ
ειδιbν χαι την εξoιxεlωση με ν6εg μoρ_
φ6ζ γQαμματιoμoιi π6ρα απ6 τo παgαδoαιαx6 γραπτ6 πεlμενo.
Στην εμπεQυστατωμ6νη ειoαγωγη
τηE με τiτλo 'Making social meanings
in contexts' η επιμελητQLα πQoσφ6qει
μLα συνoπτιxt1 θειilgηoη των πq6oφατων εξελ(,ξεων oτo πεδ(,o τηζ μελ6τη9

των γQαπτιilγ xειμ6νων, με θμφαοη

στη γQαφη ωg χoLγωγιχη δραoτηρι6_
τητα παι διεπ(,δραoη. 'oπωE τoν(,ξεται, xtiqια παqαδoxη ε[ναι 6τι η παQαγωγη τoυ xειμ6νου εi,ναι xoινωνιπd,
xαι πoλιτιoμιxd πρooδιoριαμ6νη, πα_
θιilg τo παqαγ6μενo xε[μενo, εξυπηρετιbνταg τιζ επtχoινωνιαπ6g ανd,γxεg

μLαE χotνωνιχηg ομdδαζ' ενσωματιil_
νει γλωαoιxα 6λα τα πoλιτιoμυτια γαQαχτηQtστιxa χαt τιζ επιχotνωνιαx6g
πραπτιx6ζ τηE, πoυ συγxqoτotiν την

χo Lνωνιχoπoλ ιτ ιo ψLnη τη g ταυτ6τητα.

Ι(υριo επoμ6νωs πρ6βλημα τηζ o1oλιxηg πqαxτυτι^fl3 εiναι με πoιεE μεθ6_
δoυg θα επιτευxθε[ τo γνωoιαπ6 xειμενιx6 απ6Θεμα στoυζ μαθητθg, πoυ
Θα τoυg nαταoτ"fioει οταδιαxd δ6xιμoυζ xgηoτεg των γλωοoιxιilν μ6oων
χαι τωγ χoιγωνLχoπoλιτιoμιπΦν πQα-
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xτιτιων τLατατην παQαγωγη τoυ γQαπτoli λ6γoυ.
To γενι,x6 αυτ6 εqιilτημα αγτιμετω-

πiξεται απ6 διαφοgετιxoιiE υπoχλdδoυg πoυ εμπλθxoγται στo γενιχ6τερo

θ6μα τηE χεtμενιxηg xαταxτηoηE χαι
πoυ χαQαχτηqiξoυν τιE διαφoρεE
αυμβoλ69 τoυ βιβλi,oυ. Κoυν6 υπ6βαΘρo, 6πω9 oωoτα παQατηQεI η επυμελτ]τqυα, αποτελεi, τo θ6μα τηζ παQαγ6-

μεγηE oημαoiαg υπ6 την 6ννoια τηζ
διεπ(,δρασηE τoυ xειμ6νoυ χαι τoυ πεqιβdλλoντog. H oημαolα των χoLγωνιxo-πoλιτιoμιxΦν παqαγ6ντωγ,
εντ69 παι εxτ6ζ τoυ o1oλε[,oυ, αJτoτελε(, xoιγη oυνιoταμ6νη των dρΘgων
τoυ τ6μoυ, πoυ επι1ειρotiγ να υπεQβoιiν τηγ αγτιμετΦπιoη τηE γaαφηE
ωE μιαg απληg δεξι6τηταE εxτog πεQιxειμ€νoυ. To περιβdλλoν, πoιxιλoτg6πωE εQμηνευμθνo χαι πQoσδιoqυoμ6νo στoγ πQoφoQιτι6 xαι γραπτ6 λ6γo,
παqαμθνεt χεντQιxη (6πωg υπoδηλιbνει χαt o τlτλog τoυ 6ργoυ) xαι συγ1q6νωg αοαφηg 6ννoια, την oπo[,α η
επιμελητQtα πQoσπαΘε(, να την oQtoΘετηoει. Bαoιxη εiγαι η διαφoρoπo[,ηαη τoυ σε διαλoγιx6 πεqιβdλλoν
(6πoυ xεiμενo χαι πεQιβdλλoν αλληλoδιαμoρφιilνονται) xαι μoνoλoγιx6
(ωE πλαi,σιo πoυ υπαγoρειiει τη μoQφη xαι τo πεQιεχ6μενo τoυ παQαγ6μενoυ χειμ6νoυ). Eπειδη oτ61o9 ε[ναι η
tιαταnτηoη τηζ εγγQαμματooιiνηg oτo
γqαπτ6 λ6γo, τo x6ντρo τoυ ενδιαφ6Qoγτoζ π6φτει στη χotνωνιxη αλληλεπ[,δραoη πoυ ωζ μαχQoπεqιβdλλoν
(εxπαιδευτιx6 oriοτημα, πρoβoλη γενιx6τερων πoλιτιoμιxιilν αξυιilν), αναδυ6μενo μ6oα απ6 επιμ6qoυg πεQtβdλλoντα (πqαxτ ιxθg εγγραμματοoιiνηE σε συγχεχQιμθνα α1oλιxd, πεQι-

βdλλoντα), διαμoρφιilνει τoυE επαQ_
xεig xειμενιπorig 1qηoτεE τηg γλιito_
oαg. Eτoι, στην xεντριxη 6ννoια τoυ
πεQιχειμ6γoυ, διαπιoτιilνεται τo π6Qασμα απ6 μoνoλoγιπ6g oε διαλoγυ_
x6g πρooεψloειg, xαθιilE xαι απ6 τιg
πτυγθg τoυ πεQιχειμ6νoυ oτη διαδιxααi,α τηg πεQιχειμενoπolηoηs (βλ. Γε_
ωQγαχoπoιiλoυ & Γoυτoog 1999: 58,
17ο).

oι

oυγγQαφεig τoυ oυλλoγιπoιi τ6_

μoυ υιoθετotiν τη δυναμιxη δημιoυq-

γiα τoυ γραπτoιi xειμ6νου, otiμφωνα

με την oπo[,α μ6oα απ6 oυγxεxριμ6νεg
επαναλαμβαν6μενεζ ευχαLQi,εg αλληλεπ(,δgαoηE πειμ€νoυ χαι πεqιβdλλoντoζ, τo dτoμo χατασχειld,ξειβιαμoρφιbνει την xατd,λληλη οημαo[α, εγσωματιilνoνταζ χαι την }.{,otνωνιπoπoλιτιoτιπη ν6qμα στo γQαJττ6 xε[μενo. H
Κostouli αναγει την χoινωγιπo-πoλυτιoμιπη η xoινωνιχo-ιστoQιπη oπτιπη
oτη θεμελιΦδη θεωg[α τoυ Vygotsky
για την αλληλoοriνδεοη γλιiloααg,
ν6ηoηζ χαt πεQιxειμ€νoυ αλλd xαι
στην 6ννoια τηE διαπειμενιx6τηταE
τoυ Bakhtin, πoυ επιοημα(,νει τιζ χ,oι-

νωνιχo-υoτoqιx6g διαoτd,oειE τηE συγ-

γραφιπηg δραοτηqι6τηταg (oτα ελλη_
νυxα, βλ.

Bυγx6τoxι 1988, Mπαxτ[ν

198Ο,2000).

oι Αlina G. Spinitlo χαι Chris Ρratt
('sociocultural differences in children's
genre knowledge') oτο πqιilτo dgθqo
τoυ τ6μoυ αναφ6ρoνται σε μtα πειQα_
ματιxη 6gευνα oτη Bqαξιλ(,α για τη
δυνατ6τητα πQoφοqιπηg παραγωγηg
χαι αναγνιbqιoηg }ιεtμενιχιilν ειδιbν
απ6 παιδιd, διαφoρετιπιbν χοινωνι_
xων τdξεων. Tα παιδιd τηE μεαα(,αg
ταξηg φοιτoιiν στην πgιbτη Δημoτιxoιi, ενιil τηE εQγατιx,t'16, πoυ διαβιoιiν
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oτo δq6μo, ε[,τε εiναι αγρdμματα η
ιi1oυν παραxoλoυθηoει μ6νo xdπoι_

oυg μηνεg o1oλε[o. To εν λoγω dρΘqo
διευρriνει την θρευνα, θ6τovταg τo πε-

ριβdλλoν τoυ δq6μoυ ωζ παqαγoντα

εγγQαμματooιiνηg, πoυ συγχρ[,νεται με

τo oι}ιoγενειαx6 πεqιβdλλoν τωγ παιδιιilγ τηζ μεσα(,αg τdξηE ωζ πQoE τιE
επιδρdoειE στη διαμ6qφωση τηζ γνωσηζ σηχεxριμ6νων χειμενιxΦν ειδΦγ
(λ.x. πQoφoριxηg διηγηοηg, επιατοληg,

dρθgoυ σε εφημερi,δα). Tα απoτελ6_
σματα τηg 6ρευνα9 απoδευxνιioυν 6τι,
τo εξωoxoλιx6 περιβdλλoγ τηζ xαθημερινoτηταE τoυ δρ6μoυ λειτoυqγεL
πoλri θετιxd για την ανd,πτυξη τoυ
χεtμενιχoιi εiδoυg τoυ dqθqoυ εφημε_
ρ(,δαg, εγιil τo otχoγενειαx6 περιβdλ_
λoν τηg μεoα[,αg ταξηg ευνοε(, την ανd,-

πτυξη τηg γνωσηζ τηζ πqoφoριxηg
διηγηoηζ χαι τηE επιoτoληg. Δεδoμ6νoυ 6τι τα παιδια τηζ εQγατιxηg ταξηg
δεγ εi1αν o1εδoν παqαxoλoυΘηαει
o1oλε[ο, ε(,ναι πoλri εγτυπωσιαx6 τo
γεγoνoE τηg oυμβoληζ τoυ εξωoxoλιxot περιβdλλoγτot στη γνωαιαxη
ανd,πτυξη των μαθητιbν.

H oυμβoλη τoυ Sigmund ongstand
Enculturation to institutional writing' )
εxxινεl απ6 την ανdλυαη γqαπτoti xει_
('

μ6νoυ μαθητη τηE δευτθραg Δημoτιποtj

οε νoρβηγιπ6 α1oλεi,o. Mε τη θεωρητι_
xη πQ6ταση γtα την εQμηνεiα τoυ παqαγ6μενoυ γQαπτoιi λ6γoυ πoυ πQo-

τε(,νει o συγγQαφ6αE, επιτη1d,νεται η

οιiΦεoη παλαιοτ6Qωγ αντtληψεων για
τηγ παQαγωγη τoυ γQαπτoti λ6γoυ,
πoυ 6διναν 6μφαση σε μεμoνωμ6νε9
πλευρ69 (μoQφη, περιεx6μενo η επιχoLνωνιαx6E oτ6γog) τoυ xευμ6νoυ,
αφoιi χαι oι τQειE πλευρ69 αντιμετωπi_
ξoνται ιo6τιμα σε μtα ισoQQoπημ6νη

o16oη μεταξιi τoυE. Απoφεηεται επi-

σηE η εJταγωγιχη η απαγωγυxη μ6Θoδo9

χαι

πQoτεi,νεται η μαιευτιxη με την
αξιoπolηση των xειμενιxιilν ενδεiξεων.
Πoλιi σημαvτtχ6 εlναι επ(,οηg 6τι δεν
παQατηQεi,ται δυαπoλi,α μεταφoqdg
τoυ θεωgητιxoιi πλαιoloυ στην πQdξη,
φαιν6μενo πoλιi αυ1ν6 oτιg θεωQητι_
x6g μεθ6δoυg διδαoxαλ[αE τηg γQα_
φτiζ, 6πoυ μtα δoμημ6η oυoτηματιxd
αττoψη δεν μπoρε[ να ξειδιxευτεi η να
εφαQμoστεi αε παΘε xαινotiργια πεq(,πτωση. H θεωρητιxη πqοταoη oτηρi,ξε_

ται στην αξιoπolηση }ιαι περαιτ6ρω

εξειδi,xευση γνωστων τριαδιxιilν μoγτθλων, πoυ συνδυαξoυν τη μoaφη
(expressivity), τo πεQιε16μενo (referentiaΙity) }ιαt την πqdξη πoυ oυνδ6εται
με τo dλλo πρ6oωπo (addressivity). oι
τQεtζ αυτ6E πτυ16g τηζ επιχoινωνi,αg
απαντoιiν oηxq6νωg xατd, τηγ χειμενιxη παqαγωγη χαι η αξιoπo(,ηαη τoυg
oρLξει αυτ6 πoυ o συγγQαφεαE oνoμd,_
ξει θθαειg (positionings) στην χαταοxευη χαι εQμηνεiα τoυ πειμ6νoυ. O
συγγQαφ6αg αναξητεL την ανLxνευoη
τoυζ oτo xεlμενo εν6g μαθητη, σε μtα
οxoλιxη εqγαα(,α παQαγωγηg πειμ6νoυ,
η oπο[α 6μωζ δεν παρηxθηxε στo αυ_
ατηq6 πλαloιo τoυ o1oλιπoιi περιβαλλοντog, αλλd oε ιδιαi,τερo xιbqo 6πoυ
τo xεiμενo αναφεQ6ταν oε δgαoτηQι6τητεζ υπ6 μoρφην παι1νιδιoιi. Η ν6α
αυτη θεωρητιxη xαι πqαxτιxη xατειlθυνoη πoυ δ[δεται για την παραγωγη
τoυ χεtμ6γoυ ευνoεi τo πQoσωπιx6
oτoι1εi,o }4αL την ατoμιxη oυμβoλη
στηγ παQαγωγη τoυ xειμ6νoυ ωζ πQo:
oωπιxηg δημιoυqγiαg. To πρ6βλημα
ε(,ναι πιilg αυτη η διαφogετιnfi πρoα6γΥtστl, 6οo πειατιxη xαι αν εiναι, Θα
εντα1θε(, απoτελεoματιxd, μθoα oτιg
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παιδαγωγιχ6ζ γQαφηE πoυ αχoλoυΘoιivται απ6 τoυg διδd,oxoγτεg, 6πωg
η oυλλoγιxη oυμβoλη τηg τdξηE οτη
διαμ6ρφωoη τηE εγγQαμματooιiνηg
oγετυxa με τo γραπτ6 λ6γo, 6πoυ τo

oυλλoγιx6 φα[νεταL να υπoνoμεtiει τo
ατoμιx6 ατoι1ε[o. Mεqιx6g επιφυλd,ξει"g διατηqoriμε επ[oηζ για την εQμηνεi,α τωγ xtiριων oνoματων χ,αt αvτωvυμιιbν, πoυ εiγαι αμφlβoλo αν α]τoτελoιiν δε[γματα χoινωνιχηζ διdoτασηζ
oτo μαθητιx6 γqαπτ6, 6πωE υπooτηQ[ξει o συγγQαφ6αζ, η μdλλoν απλη xαταγQαφη των δqαατΦγ εxτ6g αγ θεωρηooυμε, σε μLα διεoταλμθνη εqμηνε(,α,
6τι αυτη η αναφoQd οτo dλλo πρ6oωπo αJτoτελε(, πριbιμη, σπεQματ υxt1 τιoινωνιπη αvτi,ληιpη xαι αγτioτoιxη 6xφQαση.

To dρθqo των Linda AllaΙ, Lucie
Mottier Lopez, Katia Lehraus &
Alexia Forget ('Whole-class and peer
interaction in activity of writing and
revision') ενταooεται στo ευριiτερo
χιbQo στoγ oπoi,o η εγγQαμματooιiνη
των μαΘητιilν oτoν γqαπτ6 λ6γo αγτι-

μετωπ[ξεται ωζ διαδιxαoiα. Δiδεται
6ται 6μφαση στo ρ6λo τηζ συνεQγαo1αg μεταξυ των (,διωγ τωγ μαθητιilν
η δαoxdλoυ xαι μαθητιilν μ6oα στην
oμdδα τηg ταξηζ, πoυ απoβλθπεt στην
εξαoπηοη oε αξ(,εg χαι την πQωτoτυπυτιt1 χaηση xειμενιxιilν ειδιbν, ουμβατΦγ με τo χoιγωνι}ιo-πoλιτιoψιx6
πλα[oιo. oι διd,φoQεζ μoQφθg τηE oυνεqγαolαg δημιoυργotiν o1ηματα xoινωνιxιbν περιoτdoεων πoυ εxλαμβdνoνταυ ωE χolνωνιxη διαμεooλdβηoη
γtα την xαλriτερη εxπαlδευoη στo
θ6μα τηζ παQαγωγηζ γqαπτori λ6γoυ.
Eδ6 μελεταται η διεπ(,δραoη μεταξιi
oλ6xληρηζ τηζ ταξηg }ιαι τoυ δααπd-

λoυ, πoυ πρoηγεiται τηE διαδιxαoi,αE
τηg πqιilτηE γQαφηg xαι τηE επανα_

δι6ρθωoηζ, χαι την αλληλεπiδqαoη
χαι τη δυναμιπη πoυ αναπτtjooεται oε
oμdδεg ανd, δtio μαθητ69 xατd, την
επαναδι6ρθωoη των αQχιxιilν xειμιiνων σε διio δημ6oια Δημoτιxd, σχo_
λε(,α oτη ΓενεΦη (π6μπτη ταξη). Στη
oυλλoγιxη oυμμετoχη μαθητιbν xαι
δααxd,λoυ συμπεQιλαμβdνoγται 6λεg
oι δυνατ6E πραxτιxt'E, απ6 την πιo
xλαοιxη πεq(,πτωoη τηE αυΘεντ[,αg
τoυ δαοxdλoυ πoυ δ[νει oδηγ[,εg xαι
υλιπ6 για τηγ παQαγωγη oυγxεxQιμ6_
νoυ χεLμ6νoυ xαι xαλε(, οτη ουν61εια
τoυE μαΘητ6E να παQαγdγoυν xεlμενo
μ6xQι τoγ αναπτυoοομενo διαλoΥo,
xατdλληλα xαθoδηγoriμενo απ6 τo
δd,oπαλo. H 6ρευνα τηζ επαναδι6Qθω_
σηS τoυ αg1ιxoti xειμ6νoυ, πoυ επι_
1ειqεiται με τη συνεQγασ[,α δυo μαθητιilν, oτηρ(,ξεται στην πoιxιλlα τηg
ο16oηg πoυ πQo'ιι(lπτει χαt πεQtλαμβd,νει τ6ααεριg πεqιπτιilσειζ, δtio ωg
συνεQγαο[α oυμφων(,αg (με η χωQιs
oυμβoλη τoυ εν69 πoυ πεQιoρ[ξεται
στην απλη απoδοxη τηg δι6ρθωοηζ)
xαι δrio ωζ συνεQγαoiα με αντiθετεg
πqoταοειE, υπoστηριξ6μενε9 η μη απ6
επι1ειρηματα. Mετα απ6 επτενη σχoλιαομ6 των αrτoτελεομdτων, δεν πQoxιiπτει σαφτiζ υπεqoxη τηE μιαE η τηg
dλληg μεΘ6δoυ xατa την επαναδι6ρθωαη, αφori xαι απ6 τιE διio διαδιxαolεg προ6πυιpαν oφ6λη. Σημαντιπη
6μωE xqlνεται η αναδειξη τωγ πQoβληματων πoυ σχετ[ξoνται με τη orjνθεαη των oμαδων. oι πρoijπoθ6oειg
δημιoυqγi,αg των oμαδων για την oυ_
oιαoτιxη βελτ[ωoη xαι πqοιilθηoη τηζ
δεξι6τηταE στη γaαφη εiναι πoλλ69
(επ[,πεδo γνιiloηg, oυναιoθηματ ιxη

xαι
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χoινωνιχt1 xαταoταση), γεγoν69 πoυ

δυoxoλεtiει την επιλoγη μεΘ6δoυ.

Απ6 την dλλη μεqιd, θα πq6πευ να λη_
φθεi υπ6Ψη 6τυ η περiπτωoη τηE oυλλoγιxηg συμμετoχηE oτηρiξεται oτιE
xατευθυντηQιεE οδηγ[,εE πoυ 61oυν
δoθεi, εχ των πqoτ6qων απ6 τo δd,_
oxαλo χαι πoυ ατ61o 61oυν dμεοα να
τlαταστlευdooυν γνωoτιxd, πq6τυπα
γqαπτoιi λ6γoυ.
Η Triantafillia Κostouli ('Coconstructing writing contexts in classrooms') μελετd, τη oυξητηση πoυ ανα_
πτιiooεται μεταξιi τωγ αυμμετε16ντων oτη o1oλυxη τdξη ωE μεooλαβη_
τιx"i1 διαδιxαolα για την απ6χτηση
τηζ γνωσιαπηg επdqxειαζ στη γaαφη
χειμενιχιilγ ειδιilν χαL τoνiξει 6τι η
μελ6τη πρ€πευ να στQαφεi oτo εiδog
τηg γνιiloηζ πoυ απoxoμ(ξει o μαΘητηg oτην φαoη αυτη. Tα δεδoμ6να
πρoxιiπτoυγ απ6 δtio μαθηματα σχoλιααμoυ γqαπτιilν xειμθνων απ6 διio
ελληνιx6g τdξειg π6μπτη9 Δημoτιxoιi,
τωγ οπo[ων oι μαθητ6g ανηxoυν στην
εqγατιxη }ιαt τη μεoα[α ταξη. Ι(υgιog
οτ6xoE τηg εiναι να διεqευνηθεi πιbg
διαφoρετιx6E θ6oειζ χαL πρooπτιx6g
των συμμετεx6ντων oυγxλlνoυν τελιxd μ6oα απ6 τη διεργαo[α τηζ πQoετoιμαoiαζ χαι τηg αλληλεπiδραoηE,
Φατε να δημιoυργηθεi xoιν6 απ6θεμα
γνιboηg, xoιν6 σχημα μoaφηE εν6g
χειμεγιχoιj εiδoυg. Πιo oυγπεxριμιfνα, επιδιιilxει να πQoσδιoqioει τoυE
παqdγoντεζ πoυ oυμβdλλoυν στην
υπθqβαoη των πoιxlλων ατoμιxιbν
διαφoριbν χαt oτη αυλλoγιxη πρoιil_
Θηoη τηg γνιiloηζ τoυ γραπτoιi λ6γoυ,
πoυ στηQiξεται σε συγχεxqιμ6να πριτηρια. Στo Θεωρητιx6 πρoβληματι_
αμ6 πoυ πρoτdooεται τηζ 6qευναg
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παQουσLdξoνται τQειζ διαφoρετιx6g
εxδox6g τηg αλληλεπιδqαoτιxηg διαδιxαo[,αg στην τdξη: η ιεQαQχημ6νη
χατασχευι] xαι επ6πταoη τηg γνιiloηE
απ6 xαμηλ6τερα oε υψηλ6τεqα επ(,πεδα (scaffolding), η ελεγx6μενη χαι
xαθoδηγoιiμενη συμμετoχη των μαθη-

τΦν στη διαδιxαolα

(guided

participation) παι η μdθηαη μ6oα απ6

την ιο6τιμη συνεqγαolα των εμπλε_
xoμ6νων (cοllaborative learning). H
Κostouli πgoτε[,νει πειστιχd, 6τι η ι,ε_
ραρ1ημ6νη τlαταστlευη τηg γνωoηg με
πqoπαθoριoμθνεE εν6ργειε9 xαι η υo6_
τtμη συνεQγαolα μπoqoυν να συνδυαoτot}γ. Αντi για την χατασχευηltεQdQxηοη στQατηγιxΦν πoι, χQησtμoπoιoιiνται απ6 τo δd,oxαλo για να
επεxτεiνoυν τη γνιiloη, Θα πρθπει να
μιλdμε, oτo πλαioιo τηE συνεQγαοiαE, για ιεραρxημ6νη xαταoπευη
διαδιxαoιωξ υπ6 την 6ννoια 6τι xαθεμιd αλληλεπιδqαοτιπη δραoτηρι6_
τητα oτηQ[ξει xαι διαμoqφιilνει την
επ6μενη, με πoιν6 πQoσανατoλιομ6
την απ6πτηση τηg xoινηg γνιiloηg των
μαθητιbν στo γQαπτ6 λ6γo. H πρoτειν6μενη μ6θoδo9 εφαρμ6ξεται στην
ιiqευνα πoυ αQχιxd, πqooδιoρlξει τα
διεπιδqαoτιτια γεγoν6τα πoυ απoτελoιiν 6να διδατιτιxo oιiνoλo ουνδε6_
μενων δραοτηqιoτητων (αναγνωoη,
παQαγωγη γραπτoι1 πειμ6νoυ, σχoλιαoμ69 μαθητιπιilν xειμ6νωξ επαναγaαφη πειμ6νoυ) με επιδιωx6μενη
γγωστtχη επdqxεια τoυ αφηγηματιxoti xειμεγιxoti εiδoυg. Η ουγγqαφ6_
αE πqoβαiνει σε εχτενη oxoλιαoμ6
των απoτελεoματων, εoτιd,ξoνταg
oτα διαφoqετιπd αλληλεπιδqαoτιxd
περιβαλλoντα πoυ αναπτιioσoνται
μ6αα στηγ ταξη, στo διαφoqετιx6
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q6λo τoυ δασχαλoυ, στη διαχε(,qιoη
τηζ μαΘηoιαxηg διαδιπαolαg oτιg διio
τdξειg χαι στtE επιπτιboειE τηE στo
γνωoτιπ6 απoτ6λεσμα τωγ μαθητιilγ.
Tθλog, ενδιαφθρoυσα ε[ναι η παQατηQηση 6τι η παqdμετQoζ τηE χoινωνιxηg διαoτρωματωοηE δεν φα(,νεται
γα ερμηνεr}ει τιE παQατηQoriμενεE
διαφoq6g μεταξιi των μαΘητιδν των
δriο τd,ξεων.

Η Debra Myhill ('Ρrior

knowledge

and the (re)production of school written

genres') εξετd,ξευ τoν ρ6λo τηζ πQoηγoriμενηg γνωoηζ πoυ πqo6Qχεται χυQi,ωζ απ6 εξωoxoλιx6g εμπειρ(,εg oτη
δημιουqγ[α xαι αναδημιoυqγ(,α χειμενιxιbν ειδιbν ατι6 παιδιd ηλιx[,αg 8 6ω9
16 ετιilν oτo βρεταγιx6 εxπαιδευτιx6
orioτημα. Aπ6 την d,πoιpη τηζ ox6oηg

εμπειq(,αg χαυ γνιiloηg φα(,νεται γα
oυνδθεται με τo dρθgo των Spinillo &
Spatt στoγ τ6μo αυτ6, τoυ oπoloυ τα
πoρ[,oματα υπoστηρlζoιtν χαt τιζ βαοιx6g Θ6αειζ τoυ παρ6ντog dρθqου, 6τι
δηλαδη η σχετι}ιη εμπειq[,α απ6 τo
εξωo1oλιπ6 xoινωγιπoπoλιτυoμιx6 πε-

ριβdλλoν xαταoxευd,ξει απoΘ6ματα
γνΦoηg χαι σχετtχd γνωoιαxd o1ημα-

τα. Συγπεxqιμ6να, η συγγQαφιiαg oυγxρ[νει τιg γλωαoιτιtg χαι χειμενιx6g
επιλoγ69 παιδιιbν πoυ φτdνoυν στo
o1oλε[o με πQoηγoιiμενη ε1tπειρ[α μη
αφηγηματιxιbν δoμιilν με εxεiνεζ μαθητιilν πoυ ε[ναι xυqlωg εξoυxειωμ6νoι
με αφηγηματιπd, πειμενιxd ε[,δη xαι
διαrrιoτιilνει 6τι oι μαΘητ6ζ με πεQιogιομ6νη πqoηγoιiμενη γνιilαη δυoπoλεtjoγται σημαγτιχ,d οτην επιλoγη των
xατdλληλων λεξιxιbν oτoιxε[ων }ιαι
δoμιilν, στηγ απoτελεoματιxη χaηση
oυνδετιxιbν oτoι1ε[ων (πειμενιxιilν
δειxτιilν), αλλd χαι στηγ αππυxη ενσω-

μdτωoη oπτιxιirν oτοιxεiων }dαι εχμετdλλευoη τηE δυdταξηg τoυ γραπτoιi
λ6γoυ oτα πεiμενd, τoυg.

Στo oημεLo 6μωg αυτ6 πqθπει να
παQατηQηooυμε oτι η επlδooη των
μαθητιilν χαL στo αφηγηματιπ6 xε[,με_
νo δεν εi,ναι για 6λoυE η iδια. Eπoμ6_
VΦE, η πρoUπdqxoυoα εμπειq[,α δεν
ε[ναι για 6λoυg τo i,διo xαθoριοτιxη,

αγ }ιαι oι μαθητ6g εμφανiξoυγ μεγα_
λιiτερεg δυoxoλi,εζ στα dλλα χειμενtxd εiδη (επioημη επιoτoλη, επtχεtQηματoλoγιxo xεlμενo x.λπ.). T6τoιoυ
εlδoυg αυνδ6αειg μπoρεi, να πqoxιiψoυν αληθεLg απ6 μια συστηματυxf1
6ρευνα γgαπτιilν πειμ6νων μαθητιilν
με διαφoqετιx6 χoινωνtχooιxoνoμιxd
επ(,πεδo χαt 6πoυ απoδεδειγμ6να
μπogεl να ελεγxθoιiν oι παqd,γoντεζ
πoυ δημιoυqγofν την πgoUπdg1oυoα
γνιiloη. Στηqιξ6μενoι σε διio μ6νo μα_
θητιxα xε[μενα, 6πωg oυμβαiνει στo
αqθqo τηE Myhill, oυμπεqdoματα που
oυνδ6oυν τηγ χειμενιχη επdQxεια τi
ανεπd,ρxεια με την πgoιiπd,ρχoυσα
γνιiloη χαι την χoι,νωγιχη πρo6λευoη
μοιαξoυν αυθα(,ρετα. Aλλωoτε, η παρατηqoιiμενη δυoxoλ(,α στη γaαφη
χειμενιχ,ιilγ ειδιbγ π6ραν τoυ αφηγηματιxoιi δεγ θα πρ6πει β6βαια να απo_
δoθεi μ6νo στη μη υπαρ1oυσα σχετtxη εμπειρ(,α, δεδoμθνων τωγ oιiνΘετων νoητιxιilν λειτoυqγιιbν παι τηg
αντ[,oτoιχηs ωQιμ6τηταg πoυ απαιτoιiγ xειμενιπd ε(,δη 6πωΞ lτ.x. τo επιχειQηματoλoγιπ6. T6λog, oτη μελ€τη
τον[,ξεται η σημαo[α τηg oπτιxηg παqoυoi,αoηζ τoυ πειμ6νoυ απ6 τo μ6γεθog των γqαμμ&των 6ω9 την απ6xλιoη απ6 τη γQαμμιxη παqoυo[ααη, πoυ
απoτελotiγ πηγη περαιτ6qω oημαolαg
(πqoβoληg, 6μφαoη9, εoτ[ααηE πQoσo-
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xαι εγτd,οoεταt στη oγετιx'fi

γνωoη χαι τη δημιoυργιx6τητα

τoυ

oυvτdxτη τoυ χειμ6νoυ. H δυνατoτη_
τα 6μωζ αυτη δεν παρατηρε(,ταυ oε
6λα τα ε(,δη, τoυλd,1ιoτoν oτoν [διo
βαθμ6, αλλd πεQιoQ[,ξεται σε oqιoμιθ_
νεE πεQιπτιbαειg @.x. διαφημιoτl, εχ-

παιδευτιπα διαγqdμματα x.λπ.). Σε
γενιx6τερo επ(,πεδo, 6πωg επιoημα(,_
νεταL - χαι η πqoειδoπoiηoη αυτη 6χευ
ιδια(,τερη βαριiτητα για τα ελληνιxd,
εxπαιδευτυ'ιια πqdγματα -, Tl θμφαoη
στα χαQαχτηQtστιπd, των xειμεvιxιbν
ειδιilν μπoqεi, να oδηγησει σε μια μηχανιστLχη, επιφανειαxη πρoαηλωαη
σε τυπLχ6g γλωooιx6g δoμ6E, xωqlg
παρdλληλα πqoooxη ατη δ6μηoη τoυ
νoηματog πoυ πQαγματιilνoυγ τα επυ_
μ6ρoυ9 μoρφιxd oτoι1ε[α. Ιδ(,ωg oε
περιπτιiloειg πoυ oι εxπαιδευτιτιoi
δεγ ε[,ναι επαqxιilg εξoιxειωμ6νoι η
δεν εμπιoτειioνται αρxετd την πQoαθγγιoη των }tεtμενιxιbν ειδιilν, μπo_
ρoriμε να oδηγηθoιiμε ατη ατε(,ρα χoι_
νωνtoπoλιτιoμιxη αναπαQαγωγη των
ειδιilν πoυ πQoτιμιilνταt στo ετLτtαLδευτιx6 πεqιβdλλoν. Στ61og, αντiθετα, τoυ o1oλιxoιi γQαμματιαμoιi πQ6πει να ε(,ναι o τρ6πog με τoν oπoi,o τα
παυδιd μαθα[,νoυν να δημιoυgγotiν
χαt να ερμηνεtioυν νoηματα μθαω των
πειμενιπΦν τιiπωγ τLαυ ειδΦν πoυ
61ουν αξi,α για τιζ γλωoοιx6g τoυE
xoιν6τητε9.

Ξζ,
Eξισoυ εντoπισμενo στιζ χεLμενι_
xι6E επιλoγ69 xαι τη σημασi,α τoυg για
τo πιbg αντιλαμβαν6μαoτε τη γραφη
oτo α1oλιx6 περιβdλλoγ ε(,ναι τo dρ_
θρo τηg Christine Donahue ('Student
writing as negotiation') πoυ μελετd τιg
εxθθοειg Γd,λλων μαθητιbν oτo τ6λo9
τoυ Λυπεioυ. Mε βαoη τo θεωρητιx6

υπ6βαθρo τηE διαλoγιx6τηταg dπωg

αναπτιixθηxε oτo 6ργo τoυ Mπαγτtν,
η Donahue χQησtμoπoιε( την 6ννoια
reprise_modification ('ανdληψη-τQoπoπo[ηoη', θα λ6γαμε), πoυ πQo6Qχεται απ6 τoγ Γαλλo γλωoαoλ6γo
Frdddric Frangois }.{,αι αναφθρεται oε
xdθε περiπτωoη αγαJταQαγωγηζ λ6ξε_
ων, φqαoεων' εχφωνημd,των χαι παqαθεμdτωγ πoυ ταυτ61ρoνα τα τQoπoπoιε[,. Eιδιπ6τερα, μελετd την xατa
λθξη επανdληιpη, την παρd,φραση, τη
χaηση τηg διατιiπωοηg η τηg δoμηg
τηE εxφιilνησηζ, την υφoλoγιxη παQα_
πoμπη, τη χQηση παqαδειγμd,των xαι
xoιγιilν τ6πωγ xαι διαπιοτιilνει 6τι τα
xεiμενα των μαθητιbν δημιoυργoriνται εν μ6ρει απ6 6,τι 6xει ηδη ειπωθεi παι εν μ6gει απ6 τo xαινoιiργιo,
αυνδυαξoγταE τtS αναμoν69 τηt χotν6τητα9 λoγoυ με την αγτlοταoη στην
πqooδoxΦμενη ν6qμα. Γι' αυτ6, ofμφωγα με τη συγγQαφ6α, θα πρ6πει να
αντιμετωπ[ξoυμε τη γQαφη στo σχoλε[o ωg μια διαδιxαoiα ουνε1oιig διαπqαγμdτευσηs οxηματωγ δoμιilν xαι
αξιιbν χαι επoμ6νωg θα πq6πει να εχ_
μεταλλευτoriμε πoλrj πQoσεχτtxd ατη

διδαxτιxη πqαξη 6λα τα oτoι1ε(,α
αναφoqdζ στoγ xoιν6 λ6γo. Η διαλo-

γιxη πρoοθγγιoη μπορε(, 6τοι να απo_
τελ6oει 6γα επιτυ1ημθνo αντlβαqo
στην ατoμιστιτιt1 oπτιxη τηg <6xφρα_
οηg ιδειilν>>. Aπ6 γλωoooλoγιxη σχoπιd,, ιδια[,τερo ενδιαφ6qoν 61ει χαι η
πqιτιπη τηE συγγραφ6ωg στηγ 6γνoια

τηζ xoιν6τητα9 λ6γoυ

(discourse

community) τ6σo απ6 ΘεωQητιxτi 6oo
xαι απ6 πραxτιxη πλευqd,.
Στην 6qευνα με τo πLo εχτεταμ6νo
δεi,γμα δεδoμ6νων, oι Shoshana Fel_
man χαt Ulla Connor ('Writing from
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sources in tvro cultural contexts') αυ-

γxρlνoυν xε[μενα τελει6φoιτωγ μαΘητων oε δευτερoβαθμια o1oλε[α των
HΠA χαι τoυ Ιoραηλ oε 6γα εlδog
που εiναι μdλλoν d,γνωατo oτη xιilρα
μαE, τo εQευγητιx6 dρΘρo. Kαι oτιg
διio 1ιbρεE τo εQευνητιx6 dgθqo αJτoτελε(, επιλoγη τoυ μαΘητη oτo τ6λo9
τηg δευτεqoβdθμιαE εχπα[δευoηE ωg

αvεξαρτητη μελ6τη, πoυ επιβλ6πεται
απ6 6ναν xαθηγητη xαι πεqιλαμβdνει
την αναξητηση }ιαι εχμετdλλευoη πηγων, xαΘιbg χαι τη oιiνθεαη xαι αξιoλ6γηoη διαφoρετιπoι] ε[,δουE πληqoφoριιilν. To xειμενιx6 αυτ6 εiδog,
6πω9 παι dλλα πιo στoιχειιitδη ε(,δη
(π.x. επιχειQηματoλογiα oε επιoτoλη
σε εφημεQ[δα), πqoUπoθιθτει την ενoωμdτωoη των πηγιbν χαι τηE πQoηγoriμενηg γνιiloηg του μαθητη oε ιθνα
ν6o εννoιoλoγιx6 πλα[οιo, δηλαδη
μι,α xατεξoχην oυγθετιxη xαι xqιτιπη
ιxαν6τητα. Eπ[oηg, oτηq[,ξεται, τoυλd1ιoτoν εν μ6ρει, σε απαιτητιxtglιειμενιxθg διαδυxαo[ε6 6πω9 η περiληψη
χαι η παρdφqαoη. Tα ευρηματα τηg
6ρευνα9 ε(,ναι μαλλoν απoγoητευτιxd,,
xαθιilE oι μαθητ6g xαι oτιg διio xΦQεE
πρoτιμoιiγ μtα επ(,πεδη, μη ιεQαQγ'"L'Lη
δoμη, με ασυνεxη oιiντoμα απoοπdσματα πoυ βαo[ξονται στην απλη παqdΘεoη πηγιilν. Σtiμφωνα με τιζ συγγραφεig, αυτ6 oφε[λεται στην πεQιoqιoμ6νη 6μφαοη στιζ συνΘετιxιθE διαδιxαo[,εE πoυ δ[νεται στα εxπαιδευτιxd oυoτηματα των δrio xωριilν, σε
αντiθεoη με την απλη αναπαQαγωγη
πληQoφoριιilν πoυ απoτελεi αx6μη
oυνηΘη απαiτηoη στιζ γQαπτtg εQγαolεg. Eτσι, oι πεQυσα6τεqεg εργαolεg
απoτελotiν μdλλoν βιβλιoγqαφιπη
επιox6πηoη παρd xqιτιxη απoτ[μηαη

των χεντριxιilν ξητημdτων _ χι αυτ6
παρd τtE oημαντιx6g πoλιτιαμιx6g
διαφoρθg μεταξιi των διio 1ωqιilν.
Eξi,αoυ σημαντιχη με τα αυμπερdσματα τηE θρευναg εi,ναι η αναλυτιx,t'1ταξιν6μηoη των χQιτηρ(,ων αξιoλ6γηoηg
τoυ εQευνητιxoιi αρθqoυ πoυ χQησt_
μoπoιotiν oι συγγQαφε(,g xαι περιλαμβdνει xριτηρια πεQιεχoμ6γoυ χαι εννoιoλoγιxτ]E αriλληψηg, qητoψxηE_
χειμεγιχηE οqγdνωσl'lS, επtχoινωνιαxor] πQoσανατoλιoμoιi, γλωαoιxηg
πραγμdτωσηE xαι τηρησηE των εQευνητ ιxιilν διαδιxαoιιilν.
Στη oυμβoλη τηE orna Ferenz
('First and second language use during
planning processes') η 6μφαoη oτρ6φε_

ται στιE διαδυxαoiεE oxεδιαoμoti πoυ
αxoλουθoιjν oι φοιτητθg μεταπτυχια-

πoιi επιπ6δoυ στην αxαδημαΤxη γqαφη
oτη δειiτεqη γλιiloοα (Γ2), 6να xειμενι_
π6 εi,δog πoυ δεν ιooδυναμε(, με την
απλη μετd,φqαoη απ6 την πqωτη
γλιilooα (Γ1) αλλd απαιτεi, τη αιiνθεoη

ουμβdοεων εlδoυg xαι γνιitοεων γtα τo
αντιxεlμενo χαι τη oriνδεση χειμενι,_

xΦν οτρατηγιxιbν με τιζ xαταλληλεg
γλωooιx6g επιλoγ69. Πq6πειται για
εθνoγqαφιxη 6ρευνα μιαE oμdδαg 6ξι
φoιτητιilν oε διαφoρα επ(,πεδα με τη
χQηση χoινωνιoγλωoοιxιbγ ουνεντεtiξεων. Στo θεωρητιπ6 υπ6βαθρo τηE
6ρευνα9 xεντριxη ε[ναι η 6ννoια των
xοινωνιxιilν διxτt]ων γQαφηζ, πoυ
αντλεi, απ6 xαθιερωμ6νεE χ,otνωνιoγλωοoιx6g θεωq(,εg 6πωg τηg Milroy
για να διευρtiνει την 6woια τηg xoιν6_
τηταE λ6γoυ (6πωE χαι η Donahue πιo
πdνω) με βdoη χαι τη θεωρiα τηζ χ,oι,_
νωνιxηg ταυτ6τητα9. Eτoι, η συγγQαφθαE διαπιoτιbνει 6τι η επιλoγη τηg
γλιilαoαg (Γ1 η Γ2) oε 6λα τα επ[πεδα
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σχεδιασμoti (ανdπτυξη xαι oqγdνωση
ιδεΦν, xειμενιxη oργdνωoη χαι συγεxτινιoτητα, αντ[ληψη τoυ απoδθxτη,
λεξιx6g χαι oυνταxτιx6g επιλoγ69)
εξαqτd,ται απ6 τα χoινωγιxd, δixτυα
οτα oπolα συμμετ61oυν πεqιoodτεqo
η λιγ6τεqo ενεqγα τα υπoχε[,μενα τηE
ιθqευναg. oι γλωooιxoi π6ρoι oτη Γ1

xαι Γ2 πεqιλαμ|3dνoυγ γqαπτd, xεLμενα χαι πQoφoQιxdg διαλ6ξειg, αλλd
xυq[,ωg τoυζ επ6πτεg xαΘηγητ6E, τoυE

συμφoιτητθg, τoυg oυνεqγατεζ, τoυζ
φ[λoυE x.χπ. Eται διαxρlνoγται ot
oτεν6g (αxαδημαΤτι('g η μη) oμdδεg η

xdθε φoιτητη, oL oπο[εg
6xoυν τη διxη τoυζ γλιilooα τηE oμdδαg (in_group language). H τελευτα[α,
<<xLtτιεE>>

oε oυγδυαoμ6 με τηγ χotνωγιχη ταιiτιση τoυ συγγQαφ6α, δηλαδη την επιθυ_

μητη τoυ ταυτ6τητα,

χαι τo ευqιiτεqo

δi,πτυo γaαφηζ επηqεd,ξoυν την επιλo_

γη τηg γλωooαg ατιg διdφoQεζ διαδιxααlεg ανιilτερoυ η xατιilτεQoυ επιπθδoυ πoυ oδηγotiν oτη ot}νταξη τoυ
αxαδημαΤxoιi xειμθνoυ.
Στo λιγ6τεQo γλωoαoλoγιxd πQo-

oαγατoλιομ6νo d,ρθρo τoυ τ6μoυ, η
Carole H. McΑllister ('CollaboratiYe
writing groups in the college
classroom') ουγxq(,νει τιg επιδ6αειg
φoιτητΦν πανεπιστημιαπoιi επιπ6δoυ
σε τQειζ αυνθηxεg γQαφηE: ατoμιxη
εργαo[α, oμαδιπη εργαα[,α oτην iδια
oμ0δα xαι oμαδιxη εqγαο(,α αε διαφoqετιx6g oμd,δεE. Tα oυμπερd,σματα
τηg 6ρευναE ε[ναι 6τι, παρ6λo πoυ τo
επ[πεδο τηζ αxαδημαΤxηg γaαφηE
βελτιιilνεται σημαντιxd, χαt στιζ τQεtE
ουνθηxεg συστη ματυx"i1E διδαoxαλ[,αg,

η συνεQγατιxt1 μdθηoη ε[,ναι αoιiγxqι_
τα πυo ωφ6λιμη απ6 την παραδoοιαxη

xαθηγητo_χεντQιχη διδαoxαλ[α, πα_

θιilg oι φoιτητ6g ανταλλd,σσoυν πιo
ειixoλα ιδ6ε9, αυμμετ6xoυν πεQιαα6τεQo παι xd,γoυν λιγ6τεQεE απoυο(,εg
x.}νπ. Η oυμμετoχη αυτη εi,ναι μαλυ_
στα στατιoτυxa πιο σημαντιxη oτιE
μ6νυμε9 ομd,δεg απ' 6,τι οτιE oμdδεg
πoυ τα μ6λη τoυE αλλd,ξoυν oυνε1ιilg.
T6λo9, oι Linda Adler-Kessner &
Ηeidi Estrem ('Reaching out from the
writing classroom'), πoυ διδαoxoυν oε
6γα απ6 τα πυo γνωoτd, πανεπιστημια
των HΠΑ για την 6μφααη πoυ δ[νει
στα πQoγρdμματα αxαδημαΤxηE γρα_
φηE, εξηγoriν πιilg μπoqεL να διευρυνθεi τo (,διo τo πεqιε16μενo τηE απαδημαΤxηE γQαφηE, θεμελιιilνoνταS την
εQευνητtχη oυγγραφη oε ειδιxd,, τoπι_

xd περιxεiμενα τlαL Εlτεtl,τεiνoνταg τo
ειiρog τηg απ6 6να oυγπεxqιμθνo πε_
qιxεiμενo σε δια-πεqιxειμενιxoιig
oτ61oυ9. Eτoι, αντi γtα την επιxtντQωση οε 6γα xειμενιx6 αxαδημαΤx6
εiδoE, ot πρωτoετε(,g φoιτητ69 τoυ
πρoγρdμματoζ πoυ 6xoυν δημιoυqγησει oι συγγQαφεig αoxoιiνται oτo δox[,μιo πoυ oυγδυαξει διdφoqα χειμενιxd, ε[δη παι οτoxειiει στην ευρfτερη
δυνατη δημοo[ευση τoυ γραπτoιi αε

συγχεχQιμ6να, υπαρxτd, πεqιπεlμενα.
H εφαρμoγη αυτη απoρq6ει απ6 μια
σαφη θεωqητιxη τοπoθ6TΙσT], οιiμφω_
να με τηγ oπolα xd,θε oυγγqαφιxη
δραoτηqι6τητα αποτελε[ πd,ντoτε δη_
μ6αια (xαι με αυτη την 6woυα, πoλιτιx"i) πQαξη, που 61ει ν6ημα 61ι μ6νo
για τoγ συγγQαφ6α αλλd παι για διαφoQετιχoιig απoδ6'lτεζ π6qα απ6 αυ_
τ6γ. Eπoμ6νωg, oι χoινωγιo_πoλιτιομιπ69 παqαμετqoι εiναι εξ[οoυ oη_
μαντιx6g με τoυE γνωσtαχorig παqd,γoντεE oτη διαμ6qφωoη τoυ φoιτητη
ωg αxαδημαΤxoti oυψqαφ6α.
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Συγoλιπα, η πoλλαπλ6τητα των

πρoοεγγ(,σεων τoυ τ6μoυ στη γaαφη

BΙBΛΙoΓΡAΦΙA

ωζ }ιoινωνιπη πqαxτιxη επιoημαiνει
με τoγ πιo δυγαμιχ6 τq6πo τη σημαoiα τoυ χoινωνιχo-πoλιτιoμιxoιi πεqιxειμ6νoυ. Αυτη η πoλλαπλ6τητα
αq1ιxd, Θα μπoqoυoε να θεωqηΘεi ωg

Bυγx6τoxι, Λ. 1988. Σx6ιpη xαι γλιboαα (μτφρ.: Αντξελ[να P6δη). Aθηνα: Γνιiloη.
Γεωργαπoπoιiλoυ, A. & Γotiτoog, Δ.
1999. Κε('μενo t{αL επιxoινωνiα.

λo πoυ η επιμελητqια παρoυoιdζει

Mπαχτ(,γ,

μειoν6xτημα τoυ 6ργoυ, xαθιbg, πα96-

στην ειααγωγη τηζ τιζ πoλλαπλ69 διαoυνδ6oειg μεταξιi των αυμβoλιbγ στoν
τ6μo, η ουνdφεια αλλd χαL η γQαμμιxη oriνδεση των dqθρων δεν φα(,νεται

να πQoχιiπτει ειixoλα, τoυλd1ιoτoν
για τoν αυoτηqιilg γλωoοoλoγιxd

πQoσαγατολιoμ6νo

αναγνΦoτη.
Ωατ6oo, εxε[ αxριβιbs 6γxειται χαι η
oυμβoλη τoυ βιβλi,oυ, στη δυνατ6τητα
να πQoχαλ6oει τo γ6νιμo διd,λoγo μεταξri γλωoαoλoγιxιilν xαι παιδαγωγLxιbν oπτιxιilν αλλd, χαι τoν πρoβληματιoμ6 για τη oriνδεoη τηζ θεωQiαg με
τηγ εχπαυδευτιxη πρdξη. Κρiνoνταg
με βdoη την πoλri επιτυχημ6νη αυτη
πρooπdθεια, πoυ oυνoιpiξει την xατασταση τηg 6ρευναζ στo πεδf,o τηζ γQαφηg, διxαιotiμαoτε επoμ6νωE να αναμ6νoυμε την απαQαiτητη αξιoπolηoη
των πoQιoμdτων στην ελληνιπη πQαγματιx6τητα τηE γλωooιxηE διδαoxαλiαg, πoυ, 6πωg φα(,νεται, βρloxεται
σε μια xρlαιμη χαμπη.
Δ. ΓoιJτoog
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