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ΛoΓoY ΣTo ΠPoxΩΡtΙMENo
EΠΙΠEΔo: ΓENΙKEΣ APXEΣ ΚAΙ ENΔEΙΚTΙKEΣ
EΦAPMOΓEΣ ΣTΗ NEA EΛΛHNΙKH ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
IΙ KΑTANOHΣH ΓPAΙΙToY

MAPΙΑ ΙΑΚΩBoY & ΣΠYΡΙΔoYΛΑ MΠEΛΛΑ

The present paper aims at examining the parameters that should be taken into consideration for the development through teaching of the skill of Reading Comprehension at the
advanced level. The advanced Ιevel in the case of Greek as a foreign language is defined as
a combination of typical characteristics of any advanced level and of components that
would be appropriate for a course of teaching language for academic puφoses. What is
proposed here is that the subskills developed and the tasks in use shοuld be directed towards both these considerations.

1.

Eιoαγωγri

H μαxq6χQoγη εμπειg(,α τoυ Διδαoxαλεioυ τηg N6αE Eλληνιxηζ ωζ Ξ6νηg
Γλιbαoαg τoυ Παγεπιoτημioυ ΑΘηνιilν 6xει δε(,ξει 6τι 6να oυντqιπτιx6 πoσoστ6
αλλoδαπιilγ πoυ επιδιιbxoυν γα διδα1θοriν ελληνιxd oε 6λα τα επiπεδα, αλλd
ιδια(,τεqα στα πιo πQoχωQημ6να, ιi1oυν ωg βαoιx6 xiνητqο τtE σπoυδ69 oτα ελληνιxα πανεπtστημια. Αx6μα χαι αυτoi πoυ δηλιbνoυγ 6τι ηqθαν στηγ Ελλdδα
για oιχoγoμιxoriE λ6γoυ9 απoβλ6πoυν oυνηθωg oε oπoυδιig αφoιi απoχατασταθoriν στotχεtωδιilE oιxoνoμιxd,.
Κατd την οιiνταξη τoυ Αγαλυτιxoti Πqoγqdμματoζ για τo Πρoxωqημ6νo
Eπ(,πεδo (Eπ[πεδo 4)1, xglναμε ox6πιμo γα πqooπαθηooυμε να oυνδυαooυμε
την εxπληQωση δtio βαoιxιilν αναγxιbγ τωγ μαθητιilν μαg: απ6 τη μi,α πλευqd να
τoυζ παqdo1oυμε τιE γλωooιxιθζτlαL μεθoδoλoγιxtgxατευΘt]νσεtE πoυ αφoqoriν
τo πQoχωqημ6νo επ[πεδo, xαι απ6 την dλλη να τoυζ πQoετoιμdοoυμε γtα τιE
γλωooιx6g απαιτηαειg αλλd χαυ τιE ειδιxθg γλωooιx6g δεξι6τητεζ πoυ επιβd,λλει
η 6νταξη στην αxαδημαιxη xoιν6τητα. o 6ρo9 'Πρo1ωqημ6νo Eπiπεδo' χQησιμoπoιεlται με διευqυμ6νη €woια, πQoχεtμ€νoυ να xαλrlψει θoτω xαι μεqιxιilg
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τo πεδιo 'Eλληνιxd για ΑxαδημαΤχofζ Σxoπotig'. Θα πρ6πει εδιil να δoΘε(, 6μφαση στoγ 6qo 'αxαδημαΤxoιig' εφ6ooγ αυτ6 πoυ πQoαπαθoriμε να xd,νoυμε
oτo επiπεδo αυτ6 δεγ εiγαι γα πQoετoιμdooυμε τoυζ oπoυδαoτθg για τιg εξειδιxευμ6νεg γλωooιx6g απαιτηoειg xdπoιαE συγχεχQtμ€γηE επιοτημηg _ oπ6τε Θα
μιλorioαμε για 'ειδιxoιig' σxoπot}g2 _ αλλd να ενσωματιilooυμε στo Πqo1ωρη-

μ6νo Eπiπεδo xdποιεg απ6 τιg γενιx6g τεγνιxt'g xαι γλωαoυxtg γνιboειg πoυ
απαιτofγται για oπoιαδηπoτε μoQφη αxαδημαΤxηζ oπoυδηg.
ΠαQ' 6λo πoυ στoν χιbQo τηg Διδαoxαλiαg τηζ N6αζ Eλληνιxηζ ωE Ξ6νηg
Γλιbαοαg υπdρ1oυν εγ1ειq[,δια πoυ απευθtiνoγται σε φoιτητ6g Πqo1ωqημ6νoυ
Eπιπ6δoυ (βλ. Niα Ελληνιxd ytα Πρoyωqημ6νoυE, Πλoυτ(ξω τα Eλληνιxd' μoυ,
Πqo7ωqημ6να Ελληνιxα xλπ.) xαι μdλιστα σε xdπoια απ6 αυτα διαφαiνεται η
τdoη εξυπηq€τησηζ αxαδημαΤxιbν oxoπιi'ν (βλ. Ελληνιxd xαι Eπιoτημη), oι θεωρητιx6E αQχ6ζ τoυ εγ λ6γω επιπ6δoυ δεν €1oυγ δoθε[ αx6μα αναλυτυxd για
xαμ(,α ευρωπαΤxη γλιiloοα oliτε xαν απ6 τo Κoιν6 EυqωπαΤx6 Πλαi,oιo για την
Εxμdθηoη, τη Διδαoπαλiα xαι την Αξιoλ6γηoη των Γλωooιilν tKEΠ] (2ω1).
H oιiνταξη εν6g αγαλυτιxot πqoγqdμματog γLα τo επiπεδo αυτ6 φα[νεται
oυνεπιilg να απoτελεi πρoτεραι6τητα αφoti, μεταξri dλλωγ μπoqεi να λειτoυργηoει ωg πυξ(,δα για τoν o1εδιαoμ6 χαL τηγ χατασχευη τoυ xατdλληλoυ διδαxτιxois υλιxoti αλλd χαι πιo μαχQoπQ6θεoμα τωγ απαQαiτητων τεστ πιστoπoiησηζ τoυ συγχεxgιμ6νου επ ιπθδoυ ελληνoμdθειαg.
Στo πλαioιo αυτ6 Θα πqooπαθηooυμε εδιil:
α) να xαΘoρiαoυμε τιζ γενιx6g αQχ6E πoυ δι6πoυν τo Πqo1ωqημ6νo Eπiπεδo
oτη περ(,πτωση τηg N€αg Eλληνιxηg ωg Ξθνηg Γλιilooαg,
να
διbοoυμε τιζ γενιχ69 πgoδιαγgαφ6g μιαζ συγχεχQtμ6νηE δεξι6τηταζ, τηζ
β)
Kαταν6ηαηg Γgαπτori Λ6γoυ, στην xλlμαxα των επLπ6δωγ γλωoαoμdθειαg
χαι στη oυν61εια να δεiξoυμε τιζ ειδιx6g παqαμ6τQoυζ βαoει τωγ oπoiων γiγεταt η μετdβαοη απ6 τo Eπ[,πεδo Eπdqχειαζ oτο Πρoxωqημ6νo Eπ(,πεδo
για την εν λ6γω δεξι6τητα,
Υ) γα παgoυοιdσoυμε ενδειxτιx6E εφαqμoγθζ για τη διδαxτιxη αξιoπoiηαη xειμ6νων πoυ εμπiπτoυγ oτιg πρoδιαγραφ6g τoυ Πqo1ωqημ6νoυ Eπιπ€δoυ.

2.To ΠQoχωQημ6νo Eπiπεδo στηγ x\iψαxα τωγ Eπιπ6δωγ EλληνoμιiΘειαE
Στoν πiγαxα πoυ αxoλoυθεL παgoυoιdξovται oι δεξι6τητεζ πoυ αγαπτtiασει o
μαθητηg αναλoγα με τo επiπεδo oτo oπolo βg(,oxεται. O π(,ναxαE βααiξεται
Ι4ατα xtiριo λ6γo στηγ xλιμdxωση τωγ Eπιπ€δων Γλωoαoμd,θειαg τoυ Συμβoυλioυ τηg Eυριbπη6, ενσωματιbνει, ωατ6oo, ατoι1εiα πoυ υπαγoqεfoνται απ6
τιg ιδια(,τεgεg ανdγχεS τηE ελληνιxηg γλιilοoαE (βλ. Koντ6g et al. 2W2).H xλιμdπωoη εiγαι συσχετιστw{η, εφ6ooν o πqooδιoqιoμdg τoυ επιπθδoυ 4 εξαqτd2.

Β}''.

π.1. Dudley-Evans & St John 1998:

1Ο.

H xαταν6ηoη γQαπτoυ λ6yoυ στo πQoχωQημ6νo επlπεδo

c2
(αυτ&qπειαg)
+

C1

(πqo1ωgηβνo)
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.πατανoε1 με d,νεαη 6να ευρti φ&αμα αJταυτητtχ,ιbγ xαι
επτεταμ6νων xειμ6νων χαυ εγτoπiξει ιlπoνooι}μενεg oημαo[εg

.αυνoιpiξευ πληρoφoQ[εE απ6 διαφoqετυxθg πηγ69 πqοφoριπoιi χαι γQαJττori λ6γoυ, αγαπτιioooνταζ τη o1ετιxη
εJτιχειQηματoλoγiα

.εxφq&ξεται με αυΘoρμητιoμ6, ευ16Qεtα χαι αxq(βεια,
δυαφoρoπoιιilνταg τιE λεπτ6τεQεE σημαoιoλoγιxdg απo1ριilοειg αx6μα χαt σtιE πιo αJγθετεg xατααταoειg

AιtτdQxηζ
χQrtστηζ

.χQησιμoπoιεi τη γλιbooα ευ6λuxτα }tαι απoτελεoματιxd
για την xdλυΨη xoινωνιlιιilγ αxαδημαTιιilν xαι επαψελματιxιilν ατ61ων
. παQαγευ ευπgι,νιilg δoμημ6να xαι λεπτομεqτi xε[μενα
π&γω oε oιiγΘετα θ6ματα, επιδειιγtiovταg ελεγx6μεγη
χaηση αιrγδετιxιδν oτoι,1ε[ων oιtνoxηs

Βz
(επdρxειαg)

.παταλαβαiνει την xrigι,α ιδθα εν69 oιiΦετου xειμ6νoυ
με πεqιoodτεqo { λιγ6τεgo σηχε}tQιμ6νo Θ6μα, συιrrτεqιλαμβανoμ6νων χαι τεχγιχιbν αυξητησεωγ πd,γω οτo
πεδ[o τηg ειδιx6τητd,E τoυ

. oυγoμιλεi με o1ετιxτ| ευ1θρεια xαι αυθoρμητιoμ6 με
τoυζ φυσιχoιiE oμιλητ69,1ωqig να 1ρει&ξεται να 1{ατα-

Aνεξdρτητog

βληθε[ υδια(,τερη πφαπdΘεια εiτε απ6 τη μiα εiτε απ6
την dλλη πλευρd

χQτiστηζ

. παΦγευ λεπτoμεqη xε[μενα c1ετιxa. με 6να ευqt φ&αμα
θεμ&των xαι εxθ6τει την πQoσωπιπti τoυ dπoψη ξηγιbvταg παq&λληλα τα πλεoνεxτηματα χαι τα μειoνεxτηματα πoιπiλων εγαλλαxτιxιbν λιioεων

B1

βααιx6)

xιiρια oημεiα oυxεiωγ θεμd'των τα oπo[α
oυνηΘωg αγ[ιμετωπ(,ξει oτη δoυλειd, oτo α1oλε(o, ατην
xαθημεqι,η τoυ ξωτi xλ^ττ.

. xαταγoεl τα

.1ειρiξεται εππυ1ιbg τιg περιoo6τεQεE απ6 τιg xαταoτdσειE πoυ εiναι πιΘαγ6γ γα πρoxι}ιpoυν 6ταν ταξιδειiει oε
πεqιo16g 6πoυ oμιλεiται η σιrγχ,εχQυμ6γη γλΦooα-oτ61og
. παQαγεt απλ& xεiμενα π&γω οε οιxε[α θ€ματα

πQoσωπι-

xoti ενδιαφ6ρovrog
. πεqιγρ,dφει

ιαι

ε1.ιπευρ

iεE χαυ γεγoγ6τα, 6νειqα, επ

ιδιιbξειg

φι,λoδoξ[εg xαι εxθ6τει με σlrγτoμiα τυg αιτiεg γtα τα
πQoσωπιχ& τoυ o16δια xαι απ6ιpειg
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. xαταλαβαiγει xαι, χQησtμoπoιε[ πqoτd,oεtE χαι αιyηΘιoμ6νε9 εxφρdαειg πoυ o1ετ[ξoγται με πεqιo16E dμεooυ

A2
(ειoαγωγιx6)

ενδιαφ6qovrog xαθιδg xαι πoλri βαoυx6g πληφφoρiεg

γtα την πQoσωπιχτi xαι τηγ oιχoγεγευαxη τoυ ταιπ6τητα
για ιpιilνια, τoπιxi1 γεωγqαφLα, εqγαo(,α
Aρ74dριog

. ε:πιχoιγωγε[ με αττλ6 χαL τυπoπoιημ6νo τq6πo xατd την
dμεoτl, τυπoπoυημ6νη αvταλλαγτ| πληρoφoριιirν πd,νω oε

χaηfiηζ

ανd,λoγoυ τilπoυ Θ6ματα

Α1

xαι χQησιμoπoιε(, oιxεi,εg xαΘημqιν6g
επφραoειg για τTlγ xdλυΨη dμεοων σι/γχεχQιμ€γωγ αγα-

. xαταλαβαiγει

(ατoι1ευιbδεE)

γxιbν
. oυοτηνεταυ χαυ oυoτηνει dλλoυg, θ6τευ ερωτηoειg xαι
δ(,γει αrταγrτioειg γυα πQoσωπιx& θ6ματα,6πω9 για πα-

ρdδειγμα πoιi μ6νει, dτoμα πoυ γνωρiξεu }iαι, πρdγματα
πoυ βρ[αtιoγ[αι αττ1ν xατo1η τoυ

. σlrγoμιλεi με πoλυ αττλ6 τq6πo, υπ6 την πqoUπ6Θεoη
6τι o oιrγoμιληττjg τoυ μιλd αqγd, παι xαθαq& xαι εiγαι
αιrνεργd,oιμog

Πiναxαg

1:

Eπ[πεδα Eλληνoμαθειαg

ται απ6 τoγ πQoσδιoqιoμ6 των πQoηγoliμεγων επιπ6δωγ (βλ. Αναλυτιχ6 ΠQ6γQαμμα Eπiπεδα 1xαι 2, Kovτ6ζ et aι.2W2). Στην πεQιπτωση τηζ N6αζ Eλληγιχηζ τo ΠQoχωqημ€νo Eπiπεδo αυνioταται σε 6ναν oυνδυαoμ6 των CLxαι CΖ
6πωg αυτd, πεQιγQdφoγταt απ6 τo Συμβoιiλιo τηζ Eυqιbπηg χαt χαQαχτηgiξεταt αJτ6 την πQoσΘηxη xαπoιων ατoιxεiωγ πoυ αφoqofν την εξυπηq6τηoη αχαδημαΤxc(w oτ61ων.

Aυτ6 πoυ υπoνoειται στην παQαπdνω πεQιγQαφη τoυ Πgo1ωρημ6νoυ Eπιπ6δoυ oε o1ιioη με τα πqoηγotiμενα ε(,ναι μiα μετατ6πιoη τoυ ενδιαφ6ρoντog απ6
την 1qηoη τηζ γλιbooαg για αμιγιilζ επιχotγωγιαxoιig oxoπoιiζ στηγ λεγ6μενη
αφoμoLωτιxη (ntegrative)3 λειτoυργ(,α τηE, oτη 1qηoη τηζ δηλαδη για την πoλιτιαμιxη εγσωμdτωση τoυ μαθητη στην χoιγ6τητα τηζ γλιboααg-στ6χoυ. H εxμdθηoη τηE-γλιilασαζ πQoχειμ€νoυ γα μπoQεi o μαθητηζ γα ενταxθεi oε επαγγελματιxoιig η αxαδημαΤxorig xr1xλoυg εμπ(,πτει oαφιbg στηγ αφoμoιωτιxη λειτoυqγiα.

3. Σ1ετιxd με τLE λειτoυqγ(,εE πoυ επιτελε(, o μαθητηg (επιxoινωνιαxη, αφoμoυωτι:ιιt1'εxφραoτιxη) ανdλoγα με τη φαοη τηg xαταxτησηζ τηg Γ2 oτην oπolα βq[oxεται, βλ.
Schumann t978.

H xαταν6ηoη γραlττoιj λ6γoυ στo πQoχωqημ6νo

c2
+

c1

επlττεδo
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o μαθητηg μπoρεi να χατανoεi xαι γα εQμηγειiει 6λoυ9
πλ6oγ τoυg τιiπoυE γQαJττoι} λ6γoυ αυμ^ττεqυλαμβανoμ6νων
xειμ6νων τoυ χαQαxτηρ[ξovται απ6 αφαιQετtχτ! ox6ψη,

πεqiπλoxη δoμτi xαι βιωματιπ69 πoιπιλlεg tiφoυg.
Θα π96πει γα ε[γαι οε Θ6oη να αrrτιλαμβ&νεται xαυ απ6Ψειζ/ oταoευζ oημαα(εg oι oπo[ε5 δεν δηλΦνovται ρητιbg
αλλd υπoλαγΘd,νoυν σEo πεiμενo η διαφαlνoγταt απ6 τoν
τρ6πo oψ&νωoτiζ τoυ.

Aυτdqxηg
χQtiστηζ

Β2

Aνεξdρτητog

χaiστηζ

o μαΦτιig

μπoρε[ να διαβdξει χαι γα χαταγoεi, με υι|ηλ6
πιo απαιτητιxd xεlμενα (π.x. δημoανεξαqτηolαg
βαθμ6
σtoγQαφιχ6 λ6γo) πoυ αναφθQoγται oε oιiγ1ρoνα πqoβληματα χαι ατα oπoiα εiναι εμφαγηs η πQoσωπι}ιη θ6αη τoυ
oυ'ιπd,xτη τoυE. Θα πq6πει γα ε[γαι αε θ6oη να πQoσαQ_
μ6ξει τιζ στQατηγιx6g χαι τηγ αγαγγωαιxτi τoυ τα1ιiτητα
αε διαφoqετιxorig τιiπoυg xειμ6νων χαυ γα ανατq61ει oτιg
πατ0λληλεζ πηγ6E αναφoqdg. E1ει oτη διdθεoιj τoυ 6να
ευριi φdoμα λεξιλoγioυ, αλλd εiναυ πιΘαν6 να αvτυμετωπiζει αx6μα πρoβλι]ματα με ιδιωματιoμotiE xαι εxφq&αειE
χαμηληE oυ1ν6τητα9.

B1

o μαΦτηg μ^ττoqε[ να χατανoεi oε ιxαγoπoιητιx6 βαΘμ6
xε[μενα πoυ αναφ6Qoγtαι oε xαθημεριν6E xαταoτdoειg,
dμεαα o1ετιξ6μενεζ με τoν [διο xαι τα ενδιαφ6ρovrd τoυ.
Tα xεiμενα αυτd, Θα πq6πευ να πεqιλαμβ0νoυν λεξιλ6γιo
ιrιιrηλtiζ αιrρ6τηταζ στηγ xαΘημεQινη γλιboοα.

A2
Aρ4dριoE

χaiστηζ

o μαΘητηζ μπoρε[ γα χαταγoε( oΦvτoμα xαι αττλd, xεiμενα
πdγω oε θ6ματα με τα oπoiα ε[ναι ξoιxευωμθνog (διαφημιoτ ιxd, φυλλdδ ια, xαταλ6γoυE εστ ιατoQ iων, πqoγ gdμματα). Tα xεiμενα αυτΦ θα πρ6πευ να [ερυλαμβdνoυν λεξυλ6γιo ιnpηλτiE oυ2trν6τηταζ στην xαθημεqιη γλιitooα.

A1

o

μαΘηττiζ μπoρεi γα χαταγoεi πoλti α0rrτoμα απλ& xεiμε-

γα, αIτoχωδιxoπoιιbγrαg xdΘε φQαση ξεxωρυoτd, στηQΦμενoζ oε oιxεiα oν6ματα, λ6ξει9 xαι βααιx6g φρdoευg.

Πlναxαg 2: H Kαταγ6ηοη Γqαπτori Λ6γoυ oτην xλlμαχα των Eπιπ€δωγ
3.

Eλληνoμαθειαg

H Kαταv6ηoη Γqαπτoιl Λ6γoυ oτo Πqo1ωqημ6νo Eπiπεδo

Η απουδαι6τητα τηζ Καταν6ηoηg Γραπτοri Λ6γoυ χαι τωγ oυναφιbν υπoδεξιoτητων ε(,γαι αυτoν6ητη για 6να Πqo1ωgημ6νo Eπ[πεδo με πQoσανατoλιoμ6 oε
αχαδηματχofζ σχoπoliζ xαι δεγ χQιγεται σχ6πιμo να αναλυθεi εδιil. Αqxε[, να
εJτισημανθε(, πωg

o μαθητηζ πQoχεtμεγoυ γα αγταπoχQtθει στιζ απαιτησειζ

μιαζ αχαδηματxt1g xoιν6τηταg, 6πoυ η εγ χQησει γλωσoα δεγ ε(,γαι η μητQιχη
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τoυ, θα πQεπεt να πQoετoιμαστει συστηματtχd για τηγ χαταν6ηoη, επεξεργαα(,α
χαι χQηση ωg πηγιilν πληqoφoqιιbν ιδιαi,τεqα αJταιτητιxιilν ωg πQoζ τη γλι(looα
τo πεQιεχ6μενo χαL τo tiφot xειμ6νων. 'Ηδη αναφ6qαμε πωζ δεν υπdgχει αναλυτιx6 πρ6γgαμμα για τo Eπiπεδo 4 για xαμ[α ευgωπαΤxη γλιilooα. To Koιγ6
EυρωπαΤx6 Πλαloιo ωoτ6oο παq61εt μια αδqoμεqη πεQιγQαφη τηg Καταν6ηοηE Γgαπτori Λ6γoυ αγd επiπεδo η oπoiα εμφανi,ξεταL στoν παqαxdτω πiναxα.
H απoυoiα ωoτ6oo πto αγαλυτιxιilν πρoδιαγqαφιbν oγετιxα με τoν τq6πo με
τoν oπoio θα πq6πει να γ(,νει η μετdβαoη απ6 τo Eπiπεδο Eπdqχειαζ oτo Πρo1ωqημ6νo Eπ[πεδo 6αoν αφoqd τη διδααxαλiα χαι τηγ ανdπτυξη τωγ δεξιoτητωγ xατ6στησε εJτLται{τL'Iη την ανd,γxη διαμ6ρφωσηE μιαζ πιo αγαλυτLγ'ηζ πQ6τασηζ. Στην εν6τητα, λoιπ6γ πoυ αxoλoυθεi παqoυoιdξεται η θεωqητιxη μαg
πq6ταoη γυα τη διδαoxαλiα τηg Καταν6ηηE ΓQαπτoti Λ6γoυ στο Eπiπεδo 4.
3.1.

H μετdβαoη απ6 τo Eπ[πεδo Eπαρxειαζ στo Πqoxωqημdνo Eπ[,πεδo

Στα αναλυτυxa πgoγρdμματα των πQoηγotiμενων επυπ6δων τo xεiμενo αγτιμετωπtoτηxε xατα xfqιo λ6γo ωg μ6oo εxμdΘηoηE τηζ γλιilooαg. Στ61og μαζ στo
Προ1ωqημ€νo Eπiπεδo εiγαι γα xαθoδηγηooυμε τoυζ μαθητ6g ιiloτε να αγαπτtlξoυν τα μ6oα αλλα xυqiωg τιg δεξι6τητεζ πoυ θα τoυS βoηθηooυν να επtχoιγωγoliν με τo xεiμενo χαι να ωθoriνται σε oυσιαoτυxη xαταν6ηoη τoυ 6ται ιboτε
6xι μ6νo να αγαJττriξoυν τα γλωooιxd τoυg μ6οα αλλd χαι να πQoετoιμαατoιiγ
για τιE ιδιαiτερα απαιτητιxθg πqoδιαγqαφ6g τηg αxαδημαΤxηE xoιν6τηταg 6ooν
αφoqd την KΓΛ. Στo πλαi,oιo αυτ6 η 6μφαoη θα δoθεi στη μεταφoρd, των
υπoδεξιοτητων πoυ σχετiξoνται με την xαταν6ηoη γQαπτοti λ6γoυ απ6 τη Γ1
oτηΓ2. oι Weiη Huizhong & Yan (2000) xαθιilg χαt o Αlderson (2Ο00) 6λεγξαν
διdφoqεg υπoθιθoειg oaετυxα με τoγ q6λo τηg γλιboσαE χαι των δεξιoτητων xαι
6δεξαν 6τι η xαxt1επlδooη στην KΓΛ σε μια ξ6νη γλιilooα oφε(,λεται xατd θγα
μ6Qoζ oε αντioτoιχη χαχη επiδooη στην ΚΓΛ τηg Γ1. Σtiμφωνα με τoυζ DudleyEvans & St John (1998) η KΓΛ εν69 πQoχωQημ€νoυ επιπ6δoυ με πQoσανατoλιoμ6 πgog αxαδημαΤxoιig αxoπoιig θα πq6πει να χαQαxτηqiξεται απ6 μια
ιooqρoπiα μεταξr1 δεξιoτητωγ χαι γλωooιxηg ανdπτυξηg. Mεqιxθg απ6 τιg βαoτxtg υπoδεξι6τητεζ (subskills) πoυ πq6πει o μαθητηg να διδαxθεi, η να μεταφ6ρει απ6 τη Γ1 εiναι oι αx6λoυθεg:
. Eπιλoγη oτoι1εiων σχετιxιbν με τoν oτ61o τηζ ανd,γνωoηs. o αναγνιboτηE
ανdλoγα με τoγ oτ61o τηg ανdγνωσηE xαταφεriγεt σε διαφoqετυxθg υπoδεξι6τητεg χαt στQατηγιxιθg χαι συγεπιbg 1ρειαξεται γα εγεQγoπoηαει διαφoρετιx6g διεqγαoiεg.
. Xρηoιμoπoiηoη 6λων τωγ χαQαχτηQιστυχιilν τoυ xειμ6νoυ 6πω9 xεφαλ(,δεg,
γενιxη μoaφη xλπ.
Eπιλεxτιxη αναγγωση (skimming) για πεqιε16μεγo χαι oημαοiα με βαoιxd
χαQαχτηQυατιxα: (α) την επιλεxτιx6τητα, με την 6γγoια τηg ενδε16μενη9 παρdβλεψηs η απ6δoσηζ μειωμ6γηζ πQoαoχηg oε xaπoια απoσπd,oματα τoυ

.
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.
.
.
.
.
.
.
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χειμ6νoυ, (β) την πQoσπdθεια χατασχευηs μαχQoδoμηg βαoιομ6νηζ oε 6oo τo
δυνατ6γ λιγ6τεqεg λεπτoμ6ρευεζ τoυ xειμ6νoυ.
Αγιχνευτιxηανdγνωoη (scanning) για αναξητηoη συγχεχQιμ6νων η εξειδιxευμ6νων πληqoφoqιιbν.

Αγαγνιbριoη μεθ6δων oqγdνωαηg xειμ6νoυ.
Καταγ6ηoη o16οεων oτo πλαiσιo τηζ (,διαE πq6τααηg αλλd xαι μεταξri διαφoqετ ιxιilν πqoτdαεων.
XQηoη δειxτιilγ oυνo1ηg χαι συγεxτιx6τηταg.
Πq6βλειpη xαι ειxαoiα oyετιxa με doα 6πoγται oτo xεiμενo.
Eπεξεgγαoiα xαι αξιoλ6γηαη των πληρoφogιιbν xατα τη διdqxεια τηζ ανdγνωσηζ.

MετσΨoaα η αξιoπoiηση τωγ πληqoφoqιιilν μετd την ανd,γνωση: o μαθητηE
xαλεiται γα εντoπiαει oτo xεiμενo τυE συγχεxqιμ6νεg πληρoφogiεE πoυ αναζητd χαι γα τtE μεταφ6ρει o1ηματoπoιημ6νεg αε πLναxα, διdγqαμμα xλπ.
H πqοoθψυαη αυτη δεγ υιoθετηθηxε στα πQoηγoriμενα επlπεδα (τoυλd,xιστoν
oτo βαθμ6 πoυ υιoθετεiται oτo Eπiπεδo 4) λ6γω τoυ 6τι η διδαxτιxη μαζ πε(,qα
χαt τα απoτελ6αματα πQωτoγενoιig oγετιxt1g θρευναg η oπolα βqiαxεται οε εξ6λιξη μαg 61oυν oδηγηoει στo συμπθqααμα 6τι oτην πεq[πτωαη τηE Eλληνιxηg
ωg ξ6νηg γλιbαoαg ιο1tiει η υπ6θεαη τoυ γλωooιxor} πqoθαλdμoυa (anguage
threshold), oriμφωνα με την oπo(,α η μεταφoQα των δεξιoτητων xαταν6ηoηE
γqαπτori λ6γου απ6 τη Γ1 oτη Γ2 πρoUπoθ6τει xdπoια (oτηγ πεqLπτωοη τηg ελληνιxηg αρxετd εxτεταμ6νη) γνιiloη τηζ Γ2. Αυτ6 ενδε1oμ6νωg oφε[λεται σε εγγεγη χαQαχτηqιoτιxα τηg iδιαg τηg γλιilαoαg (πεg(,πλoxη μoqφoλoγiα, μεγdλη
λεξιλoγιx,i1 πoυxιλiα, ιoτoQtχη oρθoγραφiα, ιδιαiτεqεg γqαφιx€g αυμβdoειg
xλπ.) αλλd χαt στιζ ειδιx6g ανd,γxεg τoυ χoινoti μαg, τo oπoio λ6γω τoυ 6τι
στην πλειoιpηφ[,α τoυ ξει μ6νιμα στη χιbQα, αυoθdνεται εJταQχ6g επιxoινωνιαxd,
xαι ξητdει η 6μφαση γα δoθεi, αε dλλoυ εlδoυg oτoι1εiα τηg γλιiloααg, 6πωg η
γQαμματ Lxη, η oriνταξη η η ogΘoγραφiα.

Bdoει των παQαπdγω στoν συγχQιτtxo πLνατια 3 δtνεται η θεωρητιxη μαg

πρ6ταoη oγετιxα με τLζ παqαμ6τQoυE ωE πQoζ τιg oπolεg μπορεi να γ(,νει η μετdβααη απ6 τo Eπ[πεδo Eπdqxειαζ στo Πqo1ωqημ6νo Eπiπεδo 6ooγ αφoρd
την Kαταν6ηαη Γgαπτoti Λ6γoυ. oι παqdμετQoι πqo€xυιpαγ απ6 o1ετιxd εQωτηματoλ6για πoυ δ6θηxαν στoυE μαΘητθg xαι βαoει τηζ διαδιxαoiαg τoυ αναxλητιxoιi πgωτox6λλoυ, xατα την oπoiα oι μαθητ69 xαλofνται να xαταγqd,ιpoυν 6αα θυμoιiγται απ6 6να xεiμενo με τo oπoiο 61oυν 6qθει σε πεQtoQιoμfνη
επαφη.

4.

H υπ6θεαη αυτη γνωoτη χαt ωζ 'short-circuit hypothesis' εξετdξεται απ6 τoν
Alderson (1984) οε ιεφdλαto με τiτλo 'Reading in a foreign language: a reading
problem or a language problem?'
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Eπlπεδo

Eπiπεδo 4
(1) Θεματoλoγlα γενι-

xori ενδιαφ6ρoντo9.

AρxΕg
επι}'oyfιζ
xειμ6νoυ

3

(1) Θεματoλoγiα τ6αo γενιxori 6oo xαι πιo εξειδιxευμ6νoυ ενδιαφ6φγ[oE με 6μφαοη oε

εxλαΤxευμθvη παρoυoiαoη επιαrημoνυxιbν
θεμd,των (π.1. 6πω9 παρoυoιdξovrαι στtE
εφημεq[δεs). Αfξηoη τoυ βαθμori δυαxoλiαg

(μωατιxori φoqτ[oυ) λ6γω ιn|ηλ6τερων

υφoλoγ υxιilν απαιτηoεων.

Q)Ll

επιλoγτi των χεt-

(2)

Tα xε[μενα επιλ6γoνται αν&λoγα με την
αξ[α τoυg 6πω9 αυτιi πρooδυoρξεεαι αττ6
τιg ανdμεE τωγ μαΘητΦν. Ξμφαατt(πιζ τεw υ'lts &γτληoηE πληρoφoριιbν.

(3)

Tα xεiμενα δεν πq€πει γα υπ6xειγrαι στtE
αQχθζ τηg απλoπoiηoηg. oι μαθφ6E Θα
πg6πει να ανα:ττΦξotrν δεξι6τητεs ωπιμετΦπιoηg τωγ δυαlιoλιΦγ πoυ πφxιiπτow
ατι6 τo αΦεrrτιx6 xαι εξειδuxωβνo xε[με_
νo, τ6oo αε εττiπεδo λεξιλoγloυ 6αo xαι oε
επiπεδo riφoυg, δoμηE, qητoqιxτig οqγdνω-

μ6νων εξαρτ&ται
ατι6 τoυg γλωooι_

xoιig τιiπoυζ πoυ
πq6xειται γα διδα26Θoι}ν. Tα xε[μενα
πρoβdλλolrγ τιE συντατιτιxtg δoμ69.
(3)

Tα xεiμενα ε[ναι
αυθεγτιxd αλλ&
1,ιτιoρot}ν να υπ6πει_

γ[αι στιζ αq16g τηg
απλoπoiηoηs Φλ.

Ιαxιilfuυ & Mπ6λλα
20σ2).

αηg
(4)

To ν6o λξιλ6γιo
ε[ναι ελεγ16μενo
}ιαι τα xε[μενα o1ετιx& οiryτoμα (30G
400

λξειs).

(4)

xλπ.

Η 6xταoη των xειμ6νων μπoρεi να ξεπερν&
τιg 500 λ6ξει9. To ν6o λεξιλ6γιo δετ υπ6_
χειται σε αυστηQ6 6λεγxo. Απoτελε[,ταυ α:τ6
τiπoυg πQoχωQημ6νoυ γενιxoti λξιλoγioυ
πoυ xαλiπτolrγ χαι αφηqημ6νεg 6woιεg,
ιδιωματιx6g εxφρdoειζ χαι περιrπιboειg
μεταφoq&g χαι μετωγι,μiαg αλλ& xαι ατ16
τriπoυg ειδιxoti]"εξιλoγ(oυ

(ωτιατημoνιxτ|

oqoλoγ[α χk[.)).

5. Θα πρ6πει γα σημεLωθε[ 6τι το ειδιx6 λεξιλ6γιo χαt η επLστημoγιπη oρoλoγlα δεν
αυξdνoυν τo γνωστιx6 φoρτio τ6οo 6οo θα αναμεν6ταν, xαΘΦg αφ' εν69 τo επιστημoνιx6 λεξιλ6γιo λει,τoυqγε(, τα τελευταiα 1ρ6νια ωζ βαoιx6g παραγων διαμ6ρφωσηE τηE ΚoινηE (Xαqαλαμπαxηg |999: 160) ιαυ αφ' ετ6qoυ πoλλ69 απ6 τιg λ6ξει9 αυτ6g εlναι xαι διεθγε[g 6ρoι.

H ιιαταν6ηoη yραlττoιi λ6yoυ στo πQoχωρημ6νo

Eiγαι

Πφπαρα-

63

τoυ 6τι oι μαθητ69
αισθd,γoγται γλωooι-

ΑπoλΦτωg απαqαiτητεE στo επi,πεδo αυτ6
πφxειβνoυ γα δοθoιlν xατευθr]νoειE, να
πqοoδιoριoτε(, o aιιoπ6gτηE ανd,μωσηs χαι γα
διεγεgθε[ τo ενδυαφ€Qoγ τωγ μαθητιilν αλλd xαι

xd,

για γα παραo1oυν ατoν δαoxαλo πληρoφoρlεg

oγετνιιrt.πεQιogιoμ6νεg xυqiωg λ6γω

oxanαoτιx6g
δραατηρι6τητεζ

επiπεδo

ανεπαqxε[g για να

oυμμετ61oυν σε αυτ69.
'oταν υπd,ρ21oυν 61oυν
oυνηθωg τη μoqφη εg-

αaετιx&. με τυE ανdγxεE των μαθητιilγ (βλ. Johns

& Davies 1983).

μηνεiαE x&πoιων λεξιλoγιxιi:γ oτoιγεiωγ.
(1)

Eμφααη ατη γλιilo-

(1)

d,μωoτo.

(2) Πqoαπdθευα xαταν6ηoηE των d,γνωoτων

σα }{αt oε 6,τι εiναι

(2)

γνωoτ6.

λξεων με τη Φηθεια χεtμεγιxιilγ xαι πεQιxειμενιxιbν δειxτcδγ βλ. Nation 2ωΙ).

E,μφαη ατη λεπτoμ6ρεια χαι στηγ χα-

Ειτεξεργααiα

ταν6ηoη 6λωγ τωγ

xειμ6νoυ

Eμφαoη oτιg πληqoφoqiεg xαι ατo ηδη

(3)

λθξεων xαι πqoτd,-

Eμφαoη στη ρητoρι,xτi oqγ&νωοη χαι στoυE

δεoμoιig μεταξti oημααiαg (λειτoυqγi,αg) xαι
μoaφηζ (γλιilαoαg)

σεωγ τoυ xειμ6νoυ.
(3) Eρωτηoειg α1ετιxα
με τo λεξιλ6γιo xαι
τn αι1γταEn

Eρωτηαειg

Xρτioη των πληρoφoρι<bν:
Mεταφoρd, (information transfer), εφαqμoγη η
επ6xταoη αε dλλoυ τιiπoυ δqαατηρι6τητεE.

Δραoτηqι6τητεζ
xαταν6ηoηg.
πoυ θltovrαι τηg
ΓqαμματιxLgxαι
ανdψωoηg

λξιλoγιx6g αoxτioειg.

Διεπi'δραoη

μεταξιi
διαδααxαλi'αg-

μdΦoηs

Κεντριx6g o q6λog τoυ Αvτιατqoφη των ρ6λων: oι μαΘητ69 oτo x6vτqo
τηg διαδιπαo(,αE. Kd,νoυγ εqωτηoειg, αξιoλoαττευθιiγει ερωτηoειg,
γoιiν o 6να9 τoν dλλoγ xαταληγoυν σε συμφωδααx&λoυ. Eπε[νo5

o μαΘηττiζ ατrαvιd,ει, o

δdolιαλog

ν[α

t|

διαφιυγoιiγ.

ξιoλoγεl
Π(,ναxαg 3

3.2 Eνδε ι'lτ L't-tζ εφαQ μoγ6ζ

To xεiμενo πoυ αxoλoυθεi επελ6γη ωE χαQαχτηριoτιx6 δε[γμα εφαQμoμlE των
θεωqητιxιiw πqoδιαγQαφωγ πoυ δ6θηχαν παQαJτdνω α1ετtχd με την Kαταν6ηoη
τoυ ΓQαπτoti Λ6γoυ στo Eπiπεδo 4 βdoει τωγ χQιτηQiων πoυ παQατlθενται ατη
συν6χεια:

To <Θ6λημα

Θεof>>

& o πρoγεγνητιχ6g 6λεγ1og

Mε ανd,μιχτα συγαιoθηματα πληρoφoρηθηxαμε 6λoι την ειδηση για τη γ6γνηση
τωγ σιαμαiωγ τηE Θεσσαλoν[,xηg. Aνεξdqτητα απ6 την 6xβαoη τηζ επ6μβαoηE
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δια1ωgιομori (ατην πεQιπτωση των αιαμα[,ων τηg Θεooαλoνixηg η επ6μβαoη εiγαι αναJτ6φευxτη),6λoι αoφαλιbg ευ16μαατε να ε(,γαι η xαλrlτεQη, η xoινη γγd)μη δι1dοτητ{ε. oι πεqιoodτεqoι εγεi,qoυν ενατd,αειζ στην απ6φαoη των γoνιιilν
χαι oι λιγ6τερoι θεωqoriν τηγ πqdξη τoυζ γεwα[α. Συ1νd oυμβαiνευ γα χαQαxτηQiξoυμε γεγγαi,o xdτι πoυ εμεiζ δεν θα xαναμε' xατ6πιν ωρ(,μoυ ox6ψεωg.
Eτσι, 6μωζ, η γενναι6τητα πgotπoθ6τει απεqιoxειpiα _ χαι μηπωs αυτ6 δεν εi-

ναι αληθ69;
Kατ'αρ1d5 τo θ6μα τoυ πQoγεννητtχoti ελ6γ1oυ χαι τωγ σημεqινιbν τoυ δυνατoτητων 61ει απoxτηoει αγαμφιoβητητη αξ1α. Κdθε εγxυμooriνη oημεqα' για
γα αναφθρoυμε 6γα xλαoιx6 παqdδειγμα, ελ6γ1εται γtα τo or}νδqoμo Down.
Στυg γυναlxεg πανω απ6 τα 35 γiνεται αμνιox6γτηση για την αν[1νευαη χQωματooωμιxιbν αγωμαλιιilγ (μi,α απ6 αυτθg ε[γαι τo οriνδqoμo Down) xαι η xr}ηoη
τερματiξεται, αν η εξθταοη απoβεi θετιxη πqαγμα πoυ oυμβα(,γει oτo o,|7Ψo των
πεqιπτιboεων. Στην Eλλαδα xdθε xρ6νo γεννιotiνται xατd μ6oo 69o 100.000
παιδιd. ΩE εx τoriτoυ, χωQιζ τιζ σχετιx6g εξετdσειE, xdθε xq6νo oτη xιbqα μαg
θα ε[1αμε πεqlπoυ 170 γεwηoειg παιδιιbν με otiνδqoμo Down. Aθρoιστιxd, σε
μια πεqioδo 15-20 ετιbγ αυτ6 θα oημαινε 1ιλιdδεg παιδια με τo αriνδqoμo.Δηλαδη, 1ιλιdδεg oιχoγενειαxα δqdματα xι 6να xαιilδεg χotγωνιχ6 πq6βλημα.
'oμωζ, η επ6xταση τoυ πQoγενγητιxot} ελ6γ1oυ αxεδ6ν oε 6λεg τιg εμrioυg €xει
μηδενioει τo πq6βλημα.
Aπ6 την αλλη πλευqd, η Exxληαiα, μ6oω τoυ εχπQoαιilπoυ τηg, εξ6φQασε την
dπoψη 6τι η γθwηoη των σιαμαiωγ <<ηταν θ6λημα Θεoti>>, υπενθυμ(,ξoνταE 6τι
<η dμβλωoη εiναι αμαqτ(,α>. Αxρα(,α, αoφαλιilg, θ6οη, αφoti τ6oo o πQoγενητιx6g 6λεψoE 6oo χαι η ιατqιxιbg επιβεβλημ6νη dμβλωση αJτoτελoriν oημαvτιx6g
xατατιτ,t'1oειζ τηζ Ιατqιxηg χαι τoυ Διxαioυ, τoυλd1ιατoν 6πωg oι xoινol θνητoi
αvτιλαμβαν6μαοτε αυτ6g τυg 6ννoιεE. Αγ oι χQωματooωμιx6s αγωμαλiεg (θνα
<παι1ν[δι>> TTlζ στατυστιχηg oτιg πεqιoo6τεQεζ πεQιπτι.iloειg: 1 oτα 600 6μβqυα
φ6ρει 47 αwL για 46 χQωματooιilματα- ε(,ναι τo αr}νδρoμo Down) ε(,ναι xι αυτ69
<Θ6λημα Θεotl>>, γιατ(, γα μη γεννιot}νται χαι τα παιδιd με otiνδqoμo Down; Κι
αγ η dμβλωαη εi,ναι xαταδιxαoτιξα ωg πgdξη εγxληματιxη oε βαqos μιαζ ξωηs
πoυ 61ευ xdΘε διxαiωμα να αγαπτυ1θε[, τι θα πρ6πει να αυμβεi oτιg εγxυμooriνεg απ6 αιμoμιξ(,α η βιαoμ6; Tα 6μβgυα αυτd 61oυν, d,gαγε, λιγ6τερα δυxαιιitματα στη ξφη; E,1oυν ευθriνη για τηγ πqdξη τηg oπoiαζ απoτελoriν απoτ6λεoμα;
H Exxληolα 61ει πoλλd πqoβληματα να λrioει oτιg o1θαειζ τηs με την xoινωγ[α.
Mε παq6μoι,εE αxq6τητεg, ωoτ6oo, απλιilg oυντηρεi xαι διευqriγει τo xdoμα
πoυ τη 1ωq[ξει απ6 αυτην.
Aλλα }{,αL τ| απ6φαoη των γoνθων ελ6γ1εται ωE πQoζ τη γεγναι6τητd τηg. Kαι
τotiτo γιατ(, oliτε τtζ απιπτιiloειg τηg ε[,ναι δυνατ6ν να γνωq(,ξoυν oιiτε oι [διoι
ε[,ναι πoυ θα φ6qoυν dμεoα τo βαgog αυτιbγ των αΙτιπτιboεων, αγ η 6xβααη τηg
επ6μβαoηE δια1ωqιoμοri δεγ ε(,ναι η επιθυμητη. Κι αγ εiναι αμαqτ(,α η αμβλωoη,
μηπωE εiναι μεγαλriτεQη αμαQτ[α να δημιoυgγεig μια τqαγωδiα 6ταν μπoqεlg να
τηγ απoτQ6ψειζ;
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EπιπgoαθΕτωζ, oQLσμ6νoι 61oυν χαQαχτηQiαει τoγ πQoγεννητιx6 6λεγχo χαι
τα επιτεliγματd, τoυ 6να εiδog oriγ1ρoνoυ Kαιdδα. Λ6γε πωg εξαιτ(,αE τoυ μια
xriηoη μπoqεl να οδηγηΘεi oε dμβλωoη επειδη, παqαδε[,γματoE xdqη τo 6μβ9υo
61ει 6να αισθητLχηg φιioεωg πq6βλημα. Στατιoτιxd xαι παλι, στηγ Eλλdδα
61oυμε 100 πεqιπτιbαειg τoν 1ρ6νo παιδιιilγ πoυ γεννιotiνται με λαγωxειλ[α.
Αυτ6 φαiνεται πoλri νωg(,g στoν υπ6ρη1o χαι αντιμετωπ(,ξεται με 1ειqoυgγιxη
επ6μβααη 6ταν τo μω96 γiνει εν6g 6τoυE. Πιi'g εiμαoτε β6βαιoι, λoιπ6γ, 6τι
6ταγ γνωστoπoιηθεl τo πρ6βλημα oι γoνεi,g δεν Θα xαταφtiγoυν αμ6oωζ στηγ
dμβλωoη; H απdγτηση ε[,γαι 6τι δεγ ε[,μαoτε. Kι αx6μα 1ειq6τεqα: αγ επtτQαπotjγ oι εξετdαειg πgιilιμηg ανLχνευσηE φtiλoυ, loωg δoι}με χαL εχτQιiloειg
λ6γω... αγεπιΘr}μητoυ φr}λoυ!
Εντ6λει, εiγαι δυγατ6ν να απoQqiπτoυμε μ(,α τ6αo σημαντιχt1xαυ απoτελεoματιxη πq6oδo, 6πωg ε[,ναι o πQoγεγνητιx6g 6λεγxog, επειδη υπdρ1oυν χαι
xαx€g εφαQμoγ€g του; Κι αν θ6λoυμε να εiμαoτε ειλιxρινε(,g xαι 61ι υπoxριτθg,
γιατi dqαγε δεγ xαταδιxdξεται ευΘ6ωg o πQoγεννητιx6g 6λεγ1og, αφoιi, πQoφανωζ, δυoτυxη <θεληματα Θεoli>> ανι1νεtiει;
α) Κqιτηqια επυλoγηg τoυ xειμ6νoυ
Tο xεlμενo ενσωματcbγει τα αx6λoυθα 1αgαxτηqιατιxd:
1) ΠqodqxεταL απ6 εxλαΤxευτιxoιi τtiπoυ επtστημoγιx6 πεgιoδιx6 (Popular
Medicine, 6νθετo στην εφημεQiδα Καθημερινη).
2)To θ6μα αφoρd το επιστημoνιx6 πεδio τηE tατQιxηg αλλd εγσωματιirνει xαι
πQoσωπιπ6g θ6oειζ χαι πρoθ6oειζ τoυ αυντdxτη.
3) H θxτααη τoυ υπεqβαiνει τιE 500 λ6ξειζ (6a λ6ξειg).
4) To λεξιλ6γιo περιλαμβdνει 6γα πoαοoτ6 τfπων πoυ εμπ(,πτoυν ατo Πρo1ωqημ6νo Eπiπεδo γενιxd, xαι 6να πoαooτ6 εξειδιxευμ6νoυ επιστημoνιxoli λεξιλoγ[,oυ-oρoλoγlαg. Yπdq1ει 6να πooooτ6 4,3Ψo γενιxoιi πQoχωQημθνoυ λεξιλογioυ xαυ2,3Ψo ειδιxoti λεξιλoγ[,oυ. To πooooτ6 αυτ6 αυγd,δει xατa πQoo6γγιoη με τo πooooτ6 αγνωoτων λ6ξεων πoυ πρ6πει oriμφωνα με τoυg Hu
& Nation (2000) γα απαντd, οε 6να xεlμενo πρoxειμ6γoυ γα ενεQγoπoιηθoriν
στQατηγιxtg xαταν6ηοηζ. Στον πiγαxα 4 εμφανiξoνται oι τtiπoι των δtjo xατηγoqιιilν πoυ εμφαν[ξoνταυ oτο xεlμενo
$) ΕνδειxτιxtE τεyνιx6g επεξεqyαα('αg τoυ xειμ6νoυ
Θα πρooτταθηοoυμε να παqoυoιdσoυμε εδιil oριoμ6νε9 δqαoτηρι6τητεg πoυ
αφoqoriν τη ουνo1η τoυ xειμ6γoυ χαι τιE μαχQo-λειτoυqγi,εE πoυ εμφανiξoνται
oε αυτ6 εατιdξoνταE στoυE δεixτεg λ6γου, τα γλωoαιxd δηλ. εxεlγα oτoιxεiα
"των oπoiων o q6λog επεxτεiγεται σε oλιx6 xειμενιx6 επiπεδo, υπoδηλιbγoγταE
o1ιθαειg λoγιxηg πληqoφoQlαζ, διαδo1ιx6τηταg xαι πρoθετιx6τηταg μεταξri (xαι
61ι εντ69) των ενoτητων τoυ λ6γου" (Γεωqγαxoπotiλoυ & Γoriτoog 1999: |z9).
Η ιδιαi,τεQη σημασiα τηg λειτoυqγiαg των δειxτιilγ λ6γoυ για τo επiπεδo αυτ6
6μειται oτo 6τι αυτoi μαζ μεταφθqoυν "απ6 τo επiπεδo τηg απληg oημανoηg
ατo επ[πεδo τωγ πρoθ6oεων, των oτdoεων χαt τηE oπτιxηg γωνiαg τoυ συγγQαφθα" Nuttall 1985: 101). Πρoxειμ6νoυ γα τα αγαδoμηoει 6λα αυτd o αναγνιb-
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Eιιrκo

Γεrτlκo ΠPoxs:PΙΙMENo ΛEΞΙΛoΓΙo

ΛEΞΙΛoΓIo

6πβααη, η

oιαμαiα, τα (3)

αναττ6φευ1{τoE,-η, -o

επ6ι"ιβαoη δια1ωqιoμoιi, η (3)

διχ&ξoμαι (η xoιγη γγιbμη δυxdoτηxε)

πQoγεγγητυπ6g 6λεγ1oζ, o

εγε[ρω ενoτdoειg

otνδqoμo Down, τo (5)

xατ6πιν ωqlμoυ olι6ψεω9

αμνιox6vrηση, η

αTτεQισχεψια, η

χQωματoσωμιx6g ανωμαλiεg, oι (2)

τερματ[ξoμαι

xιiηoη, η (2)

απoβα[νω

&μβλωoη, η (4)

αθρoιoτιxd

6μβρυo, τo (3)

χαωδηE, -ηζ, -εE

1qωματooιilματα, τα

μηδεν(,ξω

λαγαr1ειλ[α, η

απραiog, -σ, -o

υπ69η1οg, o

επι,βεβλημ6νoζ,-1, -o

χειQoυQγιχτ! επθμβαoη, η

xoιγol θητoi, oι

ανi21νευoη φιiλoυ, η

(η

xαταδιxαoτ6og, _α, _ o

αιμoμξ[α, η
βιααμ69, o
αxq6τητα, η
1doμα, τo
επiπτωοη, η (2)

επ[τεημα, τo
μωατoπoι,Φ
xαταφειiγω
ευθθωg

πρoφανιbg
ανι1νεriω

Π[ναxαg 4

στηζl μαΘητηg θα πρεπει να μd,Θει, γα αντιλαμβdνεται τη λειτoυgγιxη αξiα των
πQoτασεωγ, τηζ oπoιαζ η αγαγγωQιση διευχoλliγεται απ6 τoυζ δε(,xτεg λ6γoυ. Η
εχτεταμ6η γνιbαη τωγ δεLχτιbν λ6γου εχ μ6QoυE τoυ μαΦτη, εξdλλoυ, διεtrxoλrjγει 61ι μ6νo τηγ χαταγ6ηoη τoυ γQαJττori λ6γoυ αλλd χαι την παqαγωγη τoυ.
τη γνωμη μαζ, γtα τoυE τfπoυg δραoτηgιoτητων πoυ
Πq6xειται, δηλαδη,
'Lατα
τρ6πo
συνδ6oυν τυg δrio δεξι6τητεζ στo πλα(,οιo εν69
πλ6oν
εμφανη
τoν
'lατα
ΠQoχωQη μ6νoυ Eπ ιπιξδoυ με αχαδη μαΤx6 πQoσαγατoλ ιoμ6.
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Δραοτη9ι6τητα

1

Δi,νoυμε τo χειμεγo απ6 τo oπoιo λεiπoυν οι δεLxτεg λ6γoυ. Για xdθε xεγ6 δ[,γoυμε δεixτεg εν ειδει πoλλαπληg επιλoγηs. H δqαατηqι6τητα ε(,γαι να επιλεγεi
o δεLxτηg πoυ ταtQιdξει με τo πεqιxεiμενo.

Aπ6oπαoμα

1

τo θθμα τoυ πQoγεγνητtχoιi ελ6γ1oυ χαι των oημεgινιilγ τoυ δυνατo-

-(1)τητωγ 6xει απoxτηoει

αγαμφισβητητη αξ[α. Kdθε εγxυμooriνη oημεqα, γLα γα
αναφ6qoυμε 6να xλαoιx6 παqdδειγμα, ελιiγ1εται για τo otiνδgoμo Down. Στιg
γυναixεg πdγω απ6 τα 35 γiνεται αμνιox6γτηση για την ανi1νευoη χQωματoσωμιxιilν ανωμαλιιiw (μLα απ6 αυτ6g εiναι τo oriνδρoμo Down) xαι η xtiηoη τεgχωQιE τιζ σχετιx6g εξετασειζ,
ματiξεταt αν η εξ6ταoη απoβε(, θετιxη.
-(2)-,170 γεννηoειg παιδιιilν με oriνδgoxdθε xq6νo στην Eλλαδα θα εi1αμε πεqiπoυ
μo Down. Αθρoιoτυxα, σε μια περioδo 15-20 ετιbν αυτ6 θα oημαινε xιλιdδεg
παιδιd με τo oriνδqoμo.-(3)-, 1ιλιdδεg oLχoγενειαιιa δqdματα xι 6γα χαωδεg xoινωνιx6 πq6βλημα.
η επ6xταση τoυ πQoγενγητιxoti ελθγ1oυ
6xει μηδενi,αει τo πρ6βλημα.
o1εδ6ν oε 6λεg τιg εγxrloυg -(4)-,

αν
Q)α. Παρ'6λα αυτd β. Ωs εx τotiτoυ
(3) α. Δηλαδη
β. Πqoxriπτει 6τι
(4) α. oμωζ
β. Mε αυτ6 τoν oxoπ6
(1) α.

Δηλαδη

β. Exτ6g

γ. Λoιπ6ν
γ. Tελιxα
γ. Αλλιιbg
γ. Συνεπωg

δ. Κατ'αρ1d,g
δ. Moλoγ6τι
δ. Γι'αυτ6
δ. Exτ6g αν

Δqαoτηqιoτητα2
Δlνουμε 6να xεiμενo 6πoυ αγτ[ γα παgιθ1oυμε εναλλατιτυxtg πρoταoειζ, αφηνoυμε xενd μεταξf τωγ δειxτιbν 6τoι ιboτε μετα απ6 τιg πριbτεE πρoτd,oειg να
μ6νει μ6νo o αxελετ6E, o oπoi,οg πεgιλαμβdνει μ6νo τoυζ δεlxτεg με xενd πoυ
δεlxνoυν τη θ6oη των πQoτd,oεωγ η τωγ φρdoεων. Σε ξε1ωριoτd, 1αρτιd δiγoυμε τιζ πqoτdoειE χωQιζ δεixτεg. oι μαθητ€g θα πq6πει γα απoφαoiooυγ πoti
ταιριdξει η xdΘε πg6ταoη χαL να αναδoμησoυν τo xεiμενo. H iδια δqαoτηqι6τητα μπoρε[, να γiνει χαι στo πλαiαιo oμαδαE, 6πoυ η μια oμd,δα 61ευ μπgoοτd
τηζ τo xεlμενo με τα xενd χαι η dλλη τιg δυνατ69 oυμπληριiloειg τoυ.
Aπ6oπαoμα 2
Κατ'αρ1dg
Καθε εγxυμoαιiνη oημερα' γLα να αναφt'Qoυμε 6να xλααιx6 παqd,δειγμα, ελ6yχεταL γLα τo αιiνδqoμo Down. Στιg γυναixεg παγω απ6 τα 35 γiνεται αμνιox6-
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ντηση για τηγ αγιχγευση χQωματoσωμιχων ανωμαλιιilν (μ(,α απ6 αυτ6ζ ειναt τo
oιiνδρομo Down) χαι η xtiηoη τεQματιξεται αγ η εξθταoη απoβε[, θετιxη. Ωg εx

τofτoυ,
Aθροιατιxd,, σε μια πεqioδo 15-20 ετωγ αυτ6 θα αημαινε 1ιλυdδεg παιδιd με τo
αriνδρoμo. Δηλαδη, ....
oμωζ,
α) 1ωρ[g τιE σχετtx6g εξετdσειζ, xdΘε 1ρ6νo στην Eλλdδα θα εi1αμε πεqi,πoυ
170 γεννηαειg παιδιιbν με oriνδqoμo Down
β) xιλιdδεE oιχoγεγειαxd, δqdματα xυ 6να 1αιilδεg χoι,γωγιχ6 πq6βλημα

τo Θ6μα τoυ πQoγεγνητιχoti ελ€μoυ χαι των σημεgινιilν του δυνατoτητων
61ει απoπτηoει αναμφιoβητητη αξiα.
δ) η επ6xταση τoυ πQoγεννητιχori ελ6γxoυ o1εδ6ν oε 6λε9 τιg εγxtioυg 6xει μηδενioει τo πg6βλημα
Υ)

Δραoτηρι6τητα

3

Δiνoυμε €να xεlμεγo 6πoυ oι πqιilτεE πqoτdoειg παq€1oγται oλ6xληqεg αλλα
τo υπ6λoπo εμφανiξεται oε μoQφη πoλλαπληg επιλoγηg, η oπoiα απoτελεiται
απ6 τoυg δε[xτεE με δtio εγαλλαxτυx6E πgoτd,oειg για τoγ xαθ6γα. H δqαoτηqι6τητα αφoρd τηγ επαναδ6μηαη 6λoυ τoυ χειμ6γoυ μ6oω τηE επιλoγηE πoυ
απoδ(,δει πιο xατdλληλα τo ν6ημα. Kαι για τη δgαατηqι6τητα αυτη oυ μαθητιξζ
μπoqoriν γα δουλ6ιpoυν xαι oμαδιxd, αυξητιbvταg τη σημασ(,α πoυ πqoxfπτει
απ6 την xaΘε εναλλαxτιxη λΦoη χαι παQατηqιbνταE π6E αε πoλλ6g πεqιπτιbσευE η μiα απoρqi,πτεται απ6 τo πεqιxεlμενo (διαπqαγμd,τευση τηζ αημαo[,αg/
negotiation of meaning)6. oι εναλλαxτιx6g λrioειE μπoQotiν να εiναι δoμημ6νε9
θτoι ιiloτε γα φανεi 6τι xdπoιεg απ6 αυτ6g απoxλεioνται τελεiωg εφ6αoν λdβoυμε υπ6ψη μαg αrι6 xoινoli τoυζ δεixτεg χαt τo πεgιxεiμεγo. Mε αυτ6 τoν
τq6πo oι μαθητ6g θα αρ1[ooυν να συνειδητoπoιoιiν τη οημαo[α των δειxτιilν
στην αντιμετιilπtση εν69 διioxoλoυ xευμ6νoυ.
Θα πρθπει να τoγιoτεi 6τι oι δεlxτεg λ6γoυ δεγ λειτoυqγοriν αυθtiπαρxτα
μ6oα oτo xεiμεγo αλλd 1ρειdξoνται χαι dλλα oτoι1εiα τoυ πεQιχειμ6νoυ για
την επαQπη xαταν6ηση τηE λειτoυργiαg τoυg. Στη αυν61εια παqoυαιdξoνται
δqαoτηqυ6τητεg oτo πλα[,σιo των oπolωγ xαΘloταται εμφαν6oτεqη η o16oη μεταξti δειxτιilγ xαυ λειτoυqγιxηg αξi,αg των εχφωνημdτων oτo xε[μενo.
Δgαoτηqι6τητα 4
Δiνεταυ μ[,α oxελετoειδηg λειτoυqγυxη περιγaαφη τoυ χειμ6νoυ. Oι πgoτdoειg
τoυ xειμ€γoυ δ(,νoνται χωQιoτd αε τυ1αiα oειgd. o μαθητηg Θα πq6πει αxoλoυ6. Γυα την 6woια τηg δυαπραγμdτευoηζ τηζ oημαοiαg βλ.π.x. Long

1985.
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α. ΩE εx τoιiτoυ, χωQιE τιgoawιxflg εξετdαευg, xd,Θε 1ρ6νo
oτην Eλλ&δα Θα εiχαμε περ[πoυ 170 γεwηοειE παιδιιbν με

oιivδqoμo Down.

πQoγεγητιxoti ελ6γ1oυ ?(αι τωγ
oημερινιilν τoυ δυνατoτητων 61ει απoxττioει αναμφιΦητη-

β. Κατ'αρ1dE τo θ6μα τoυ
2. Δ[,νω

παρdδειγμα

τη
3.

Eξηγιb τo παq&δευγμα

4.

Διατυπιilνω υπ6θεoη

5. Eπεxτε(γω τηγ υrτ6θεoη

6. Διατυπιbνω oυμπ€qαoμα

Giα

γ.'oμωζ, η επ6ιταoη τoυ πQoγδryητιπoti ελθγ1oυ oxεδ6ν
αε 6λε9 τιg
δ. KαΘε

εμιioυg

ε21ει

μηδενioει τo πρ6βλημα.

εμυμoo{tη oτiμεgα,

γυα

γα αναφ6goυμε 6να xλα-

oιx6 παρdδειγμα, ελ6γ1εταu γtα τo oιiνδρoμo Doιvn.
Aθρoιoτιπd,, σε μια περloδo 15-20 ετc(lν αυτ6 θα oτiμαινε
1ιλι&δεg παιδιd, με τo αιiνδρoμo.
ε.

ατ. Στυg γυνα[xεg π&νω αττ6 τα 35 γ(,νεται αμνυoι6vεηoη
για τηγ αν[1νευoη χQωματoσωμιxιbν ανωμαλιιbν (μiα απ6
αυτ69 ε[γαι τo αwδρoμo Dorγn) }ιαι η xιiηoη τεgματ(,ξεταυ

αν η εξ6ταoη απoβεi θετιπτ].
7. EπαγθQχoμαι oτo θ6μα

ξ. Δηλαδη,1ιλιdδεg oι,χoγεγειαχ& δq&ματα xι 6να 1αιifεg
xoυγαrνιx6 πρ6βλημα.

θωνταg τη λειτoυQγιχη πεQιγQαφη να βdλει στη σωστη οειQd τα εχφωνηματα,
ιiloτε να δoμηοεt εγα συνεχτιχ6 xεLμενo στo πλαισto τoυ oπoioυ θα εlναι oε
θ6oη γα αγαγγωq(,ξει πoto εχφ6νημα εJτtτελε(, πoια λειτoυqγ(,α.

Δραoτηqι6τητα 5

Δiνoυμε 6να xεiμεγo χαι μαξi εναλλαxτιx6ζ πεQιγQαφ6E τoυ στo πλα(,oιo λειτoυQγιων, η εναλλα'LτL'Lα διαγρdμματα πoυ χαταδεtχγtioυν την λειτoυQγιχη
δoμη τoυ. H δqαoτηρι6τητα συγισταται στo γα επLλθξoυν oι μαθητ69 τo διdγQαμμα πoυ ταιQιdξει xαλliτερα με τo χειμενo.
Δραατηqι6τητα 6

Παρ6μoιoυ τliπoυ με την πqοηγotiμενη. Στην πεq(,πτωoη αυτη δiνεται oλ6xληQo τo xεiμενo στουs μαθητ69 χωQιE την εγαQχτηqια πεqioδo τηg xdΘε παqαγqdφoυ. oι πεqloδoι αυτ69 δiγoγται oε τυ1αiα σεtQα αλλoti χ,αι o μαθητηg xαλε(,ταt γα επαγασυνθ6αει τo αQχιχ6 xεlμενo oτηρlξoνταζ τιζ επιλoγ69 τoυ στoυζ
δεlxτεg xαι dλλα oτοι1ε[α τoυ πεQιχειμ6νoυ.
Πqιν xλεiooυμε τηγ εν6τητα αυτη xqlνoυμε απαgαiτητo γα επιoημd,νoυμε
6τι 6πω9 διαφαiνεται χαι απ6 τιg παqαπdνω πQoτειν6μενεg δqαoτηρι6τητεg oι
λειτoυqγ(,εg των δειxτιilν λ6γoυ, xαθιilg χαι η λειτoυgγιxη αξ(,α των εχφωνημdτων δεν εi,ναι οε xαμiα πεqiπτωoη απ6λruτεE χαι μoγoσημαγτεζ. Oι δqαoτηQι6-
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τητεE θα πg6πει να λειτoυQγotγ μεταξ1i dλλων ωζ πεδιo διαπραγμd,τευσηE των

οημαoιoλoγιχωγ, πQαγματoλoγιxιilν χαt χειμενoγλωoαιxιilν ατoι1εiων τoυ χειμ6νoυ, εμπλθxoνταζ τουζ μαθητ6g ενεqγd, oτη διαδιxαolα xαταν6ηoηS χαι επαναδιd,ρθρωσηζ τηg δoμηζ χαt oqγdνωoηg τoυ.

4.

Συμπεqαοματα

ΠρooπαΘηααμε εδιil γα διbooυμε τoγ γενιχ6 θεωρητιx6 πqooαγατoλυoμd τoυ
Eπιπ6δoυ 4 για την πεqiπτωση τηg N€αE Eλληγιxηζ ωζ Ξ6ηg Γλιboααg. Στo
πλαiαιo αυτ6 υπooτηq(,ξαμε 6τι τo συγχεχQιμ6νo επ[,πεδo θα πρ6πει να απoτελεi, oυμεqααμ6 δι1o βαοιxιbν xατευΘιiνoεων: να παQoυoιdξει 6λα τα γενιxd 1αQαχτηQιστιxα εν6g πQoχωQημ6νoυ επιπ6δoυ γλωoooμdθειαg xαι παqdλληλα να
ενσωματιbγει oτoι1ε[α πoυ θα βoηθηooυγ τoυζ μαθητ69 να εξυπηgετηooυν αγd,Υ'lΕs xα:., απαιτηαειE πoυ πgoxtiπτoυν απ6 την 6νταξη τoυg στoν αxαδημαΤx6
χιbQo.'oπωg ε(,δαμε η xατειiθυνση αυτη υπαγoqεriεται απ6 τιg (,διεg τιg ανd'γxεg
των μαθητιilν.

Δεδoμ6νoυ 6τι η xατdqτιoη εν6g αναλυτιxof πqoγqd,μματoE πqoUπoθ6τει
6γαν πρooδιogιoμ6 τoυ τt πq6πει να εiναι oε θ6oη να xανει o μαθητηζ στo
πλαf,oιo xdθε δεξι6τητα9, επιλ6ξαμε εδιb την Καταν6ηoη Γgαπτori Λ6γoυ xαι
διboαμε μ(,α θεωqητιxη πq6τααη o"1ετιxα με τtζ παqαμ6τQoυs μετdβαοηg απ6 τo

Eπiπεδo EπdqxειαE στo Πρo1ωqημθνo Eπiπεδο.
Πqoxειμ6γoυ να xατευθυνθoriμε απ6 τη θεωgiα στoυE βαοιxorig πραxτιxotig
oτ61oυ9 xατd,ρτιαηζ τoυ αναλυτιxori πgoγρdμματog, θναg απ6 τoυg oπoioυg εiναι η χατασχευη διδαxτιποti υλιxof, διbααμε μια ενδειxτιxη εφαρμoγη αναφoqιxaψετηγ πQoσ6γγιoη τηζ εγ λ6γω δεξι6τητα9. T,να εriλoγo εqιilτημα πoυ θα μJτoqorioε να πqοxriψει αφogd τo xατα π6ooν η επιλoμ εν6E πειμ6νoυ oαγ αυτ6 πoυ
παρoυoιdσαμε μπoρεi γα αγταπoxqιΘεl oτιg ανd,μεE χαι πιo χαμηλιbγ επιπ6δωγ
ελληνoμαΘειαg. Σε πρoηγoι}μενη εqγαo(,α εi1αμε υπooτηqiξει 6τι xατυ τ6τoιo ε[,γαι εφιχτ6 ο1εδ6ν oε 6λεg τι,s πεQt ττιiloειg βdoει των αg1ιilν τιg απλoπo[ηoηg7.
Κd,τι τ6τoιo Θα μπoqoιioε βεβαiωg να γ(,νει, δεγ θα ε(,1ε 6μωζ oυσιαστιxη διδαxτιxt1αtoπιμ6τητα αφori οτo επi,πεδo αυτ6 o μαθητηg μπαiνεt στo x6vτqo τηg
διαδιxαoiαg. Πgεπει μεταξri dλλων να μdθει να μεταφθρει τιg στQατηγιχ6g xαταγ6ηoηζ γgαπτori λ6γoυ τηg Γ1 στην Γ2. Αυτ6 6μωE εiγαι xd,τυ πoυ Θα πρ6πει να
τoν διδdξoυμε να τo xd,νει, στoν βαθμ6 βεβαiωg πoυ xd,τι τ6τoιo εiναι εφιxτ6.
Θα πρεπει δηλαδη να τoν xαΘoδηγησoυμε 6τoι ιitατε μ6νog τoυ πλ6oν να μrιoqεi
γα <<απλoπoιεL> τo γλωααιx6 ειoαγ6μενo χαι να μευιilνει τo γγωστιx6 φoqτ[o.
Δεδoμ6νoυ 6τι τα στoιχε[,α πoυ βoηθoιiν τoν φυσtx6 oμιλητη oτην KΓΛ λειτoυqγoιiν υπooυνε(,δητα, o ρ6λo9 τoυ δαοxdλoυ 6γxειται στo να βoηΘηoει τoν
μαθητη να τα ουνειδητoπoηoει.
7. Bλ. Ιαxιilβoυ & Mπ6λλα (υπ6 δημ.).

H xαταν6ηoη yραlττo6 λ6γoυ στo πQoχωQημ6νo

επ[πεδo

7|

oι δqαoτηQt6τητεζ πoυ επελ6γησαγ ωζ ενδειχτLχtg xαυ αφoQoliν τoυE δειχτεζ λ6γoυ χ,αι την αγαγνιbqιoη τηζ λειτoυQγιχηE αξlαg τωγ εχφωγημdτων εν
xειμ6νω εξυπηgετoliν πoλλαπλorig ατ61oυg: αφ' εν6g oδηγotlν τον μαθητη oτην
επιδιωx6μεγη oυνειδητoποiηoη των βoηθητιxιilν για την xαταν6ηαη oτoι1εLων
τoυ γQαπτoιi λ6γoυ χαι αφ' ετ6ρoυ oυνδ6oυγ xατd, τρ6πo ευλoγoφανη τη δεξι6τητα τηg ΚΓΛ με τηγ αντloτoιxη παQαγωγιxtιτηΞΠΓΛ. Φα(,γεται 6τι oτo επ[πεδo αυτ6 o μαΘητηg tγει πεgιoo6τεqo απ6 πoτ6 την ευχαιqLα να χQησιμoπoιηαει
την πoλυεπιπεδιxη oqγdνωση τoυ μυαλoti τoυ.
Tθλog, αν δε1τoriμε 6τι δραoτηqι6τητεg oαγ αυτ6ζ πoυ δεiξαμε παqαπdνω
πQαγματιxα υπoβoηΘoriν την ΚΓΛ αξiξει γα εJτισημανoυμε 6τι τα πqo1ωgημ6να επi,πεδα γλωoooμαθειαg εLναι εxεlγα oτα oπo[,α'{ατ'εξo1ην φα(,νεται 6τι oι
αQχ6E τηg θεωρητιxt1E γλωoooλoγiαE (oημαoιoλoγ(,αg, πQαγματoλoγ[,αg, χεtμενoγλωoooλoγLαg xλπ.) μπoqoriν να αξιoπoιηθotiν ατo 1ιilρo τηg Διδαxτιxt1g.
Mαq[α Ιαxrbβoυ _ Σπυgtδo'ιjλα Mπ6λλα
Πανεπιατημιo Aθηνrbν
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