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ΠPAΓMATOΛOΓΙA KAΙ ΔΙAΓΛΩΣΣA:
ΙΙ ΠEPΙΠTΩΣIΙ ToY ΙΣToPΙKoY ENEΣTΩTA
ΣΙΙYΡΙΔOYΛA MΠEΛΛΑ

This paper aims to identify the factors that Ιicense οr prevent the emergence of the historicaUnarrative present tense in the narrative productions of students of Modern Greek as a
second language. [t is sholvn that various second Ιanguage acquisitiοn theories (mainly of
a cognitive/interactive nature) can have important implications for the phenοmenon in
question is concerned. Finally, the paper negotiates the need for formal instruction vrith
regard to pragmatic functions like the ones of the historical present.

1.

Eιοαγωγιi

H μελ6τη αυτη αφoQα τo πQαγματoλoγιχ6

επ[,πεδo στη διαγλιilooα

χαι συγχε-

xριμ6να τoν Ιατoριx6 (Αφηγηματιχ6) Eνεοτιilτα (ατo εξηg ΙE) ωζ αφηγηματιxη
τεμtxi1στηγ πQoφoQιxη παqαγωγη των μαθητιbν τηg N6αg Eλληνιxηg ωg δεriτεQηζ/ξ6γηg γλιbooαg (ατo εξηs NE ωg Γ2). Oι πεqιoo6τεqεg εqγαοi,εg oxετυxa
με τη διαγλιilααα, πεQιγQαφιx6E χαt εQμηνευτιx€g, αφoqoυν xατa xαν6γα τoγ
εγτoπισμ6 τηζ παgoυolαζ χαι τη λειτoυQγια εν6g η πεqιοα6τερων oτoι1εiων
ατη γλωααιxη παqαγωγη των μαθητιilγ xαι τηγ αγαγνιbριoη <<λαθιilυ πoυ ταξινoμoιiνται, εQμηνεtioνται χαt εχτιμιilγται ωg πληqoφoglεg γtα τηγ τq6xουαα
διαγλωoo

υxt1

xαταoταση των μαθητιilν.

Κdπωg ανoρθ6δoξα, η εgγαo[,α αυτη επιχεγτQιbγεται στηγ επιαημανση τηζ
απoυα[αE εν6g γλωoαιxoιi ατoι1εioυ απ6 τη διαγλιilοαα. Παqoυαιdξεται εδιil
μ6ροE πQoχαταρxτιxηg 6ρευναg oγετυxα με την εναλλαγη των 1q6γωγ στην
αφηγηματιxη παραγωγη των μαθητιilν, η oπo[α θδειξε 6τι o ΙE απoυoιd,ξει παντελιilg απ6 τιg πQoφoQtx6g αφηγηαειg εν6g μεγdλoυ ποαooτotj των υπoχ,ειμθγωγ. H 6qευνα υποxινηθηxε απ6 την πριilιμη εμπειριxη παρατηρηoη 6τι o ΙE
εμφανiξεται oπdνια στιζ αυθ6ρμητεζ πQoφogιx6g αφηγηαευE των μαθητιilν τηg
NE ωg Γ2. Kαθιilg, ωoτ6oo, πρo6xυιpε απ6 τα δεδoμ6γα, 6τι τo φαιν6μενo αυτ6
δεγ εiναι xαθολιx6, δεν αφoρd δηλαδη oλ6xληqo τo υπ6 εξ6ταoη δεi,γμα, επι1ειqε(,ται εδιil μια εqμηνεiα τ6αο τηζ παQoυoi,αg τoυ ΙE αε xαπoιεg απ6 τιg
αφηγηoειg 6οo χαt τηζ απoυαiαg τoυ απ6 xdπoιεg dλλεg.

Σπυριδo6λα Mπtλλα

Oι ατοxoι τηE εQγασιαE εiναι oυ αχ6λoυθoι:
1. Nα επιoημανει, χαι γα εQμηνευαει 6να φαιν6μενo τo oπolo δεν 6xει απασχo-

ληoει την 6Qευγα 6ωg oημεqα.
2. Nα αξιoπoησει για τηγ εQμηγεiα τoυ φαινoμ€νoυ γενιx6g θεωq[εg xατaxτηοηg, θεωQ(,εζ, δηλαδη, oι oπoi,εE δεν αναφ6qoνται ειδιxd στην αφηγηματιxη
παQαγωγη xαι πoλιi πεqιοο6τεQo στην ιδιαiτεqη πεqiπτωoη τoυ ΙE.
3.

Nα δε(,ξει 6τι για φαιν6μενα σαγ αυτ6 πoυ αντιμετωπiξεται εδιil δεν αqxεi
μtα μoνoδιdοτατη θεωqητιxη πqoo6γγιση, αλλd o ουνδυασμ6E θεωρητιxιilν
υποθ6οεων πQoεQχoμθνων απ6 ετεg6xλητεg εx πqιilτηg 6ι|.lεωg πρooεγγloειg
μπogεl να qi,ξει φωE στoγ πqoβληματυoμ6 πoυ πQoχιiπτει, τ6αo oε επiπεδo
xατaxτηoηg 6oο xαι διδαxτιxt1g. Συγxεxριμ€να θα φανε(, 6τι τα πoρ(,αματα
συγχεχQtμθνων γνωοτιxιilν θεωqυιilν (Schmidt 1990, 2ω1, Mclaughlin 199Ο,
Αnderson 1995) για την xαταxτηoη μtαζ Γ2, μποgotiγ να αυμβdλoυν στην εQμηνεiα τoυ φαιγoμ6νoυ.

τιζ θεωρητιx6g υπoθ6σειS σε oυναρτηση με πqoαεγγiσειE σχετιx6g με τo πQαγματoλoγιx6 επ[πεδo στη διαγλιbοοα
(Κasper & Rose zaoη θ1oυν σημαγτtχ6g αυνυπoδηλιiloειζ γυα τηγ συσχ6τιoη
τoυ φαιγoμθνoυ με τη διδαπτιxη πqαxτιxη.
Η δoμη τηE εQγααiαg εiγαι η αx6λoυθη: Στην εν6τητα 2 γtνεταυ μια αι1ντoμη

4. Nα επιοημανει 6τι xdπoιεg απ6 αυτ6ζ

παqουoiαση των θεωqητιxιilν απ6ψεων σχετιxd με τιg λειτoυqγ(,εg τoυ ΙE oτιE
γλιilooεg 6πoυ αυτ69 απαγτd ωζ αφηγηματιxη τεμιxη. Στην εν6τητα 3 παρoυοιdξεται η 6ρευνα χαt τα απoτελ6οματd τηζ σχετιxα με τη χQηση του ΙE oτη
διαγλιboαα, ενι.il στην εν6τητα 4 επι1ειρεiται ερμηνεiα των απoτελεαμdτων βασεt των πQoαναφεqθειαιilν θεωρητιxιilν πqooεγγloεων. Στην εν6τητα 5 τ(,θεται
τo ξητημα τηζ ανdγxηg ^1ια διδααxαλiα τηg λειτoυργiαg τoυ ΙE xαι διατυπιilνoγται πQoτdoειg για την διδαxτιxη πqoα6γγυση τoυ φαινoμ6νoυ.
2. Ιοτoqιx65 Eνεοτιhταg, αφr1γηoη

xαι διαγλιirοοα

Aν δε1τoriμε τoν οριoμ6 τoυ Crystal, otiμφωνα με τoν oπoio η πQαγματoλoγiα
ε[γαι "η μελ6τη τηg γλιilooαg μ6oα απ6 την πQooπτtχη των 1gηoτιilν τηζ, των
επιλoγιbv πoυ αυτoi xd,νoυν, τωγ πεQιoQισμιbν πoυ oυναγτoι]ν xατα τη χQηση
τηg γλιboσαζ στηγ χoιγωγιχη διεπ(,δqαση χαt των συνεπειιbν πoυ η χQηση αυτη
61ει για τoυE αλλoυg ουμμετ61oντεE στην επιχoινωνιαxη πQαξη'' (|997:301),
με λiγα λ6για η μελ€τη τηE επιχoινωνιαxηg δgαoηg ατo ιδια(,τερ6 τηζ χoινωγιxoπολιτιαμιx6 πλαioιo, o ΙΕ αναμφισβητητα ανηxει στoν χιbQo τηζ πQαγματoλoγ[αg, εφ6οoν απoτελε(, τεμυxt1πoυ αντιχατoπτQ[ξει oυγxεxριμ6νεg _ αν χαι
ενδε1oμ6γωE υπooυνε(,δητεg _ γλωooιlιtg επιλoγ69 για τηγ επiτευξη συγχε}ιQιμ6νων επιχoινωνιαxΦν απoτελεαματων.

Απ6 6ποια oxoπια χαt να πρoοεγγiξει xανε[,E τoγ ΙE ατην αφηγηση, xoινη
για 6λoυE τoυζ ερευνητ6g (YVolfson |98Ζ, Fleischman 1990, Georga-

αφετηq(,α
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kοpoulou 1997, Mπ6λλα 2001) απoτελει η παQαδoγt1oτυ η σημασια χαι επtχotνωνιαxη τoυ λεtτoυqγ(,α δεν μπoqεi γα oqιoτεi παqd μ6νo oε αx6oη με την
εναλλαγη τoυ με τoυζ παqελθoντιχoliζ 1ρ6νoυ9 xαι ιδια(,τεQα με τoν Α6ριoτo.
H εγαλλαγη αυτη θεωρε(,ται θεμελιιilδηg επιxoινιυνιαxη στQατηγtxη πoυ χQησιμoπoιεlταt πQoχειμ6γoυ να απoδοθεi θμφαση στα γεγoν6τα πoυ o oμιλητηg θεωρε(, ιδια(,τεqα σημαγτιχa xατα την εxδiπλωαη τηζ αφηγησηE (Γεωργαxoπoιiλoυ & Γοtlτoog 1999: 140).
Mε αυτη την 6ννoια 61ει υπoστηQι1θεi 6τι, 6ταν εμφανiξεται στην αφηγηματιxη παqαγωγη, o ΙE φ6ρει 6γα υπoγ6ημα εσωτεQιχηg αξιολ6γηοηζ, oηματoδοτιilνταg γεγoν6τα πoυ o αφηγητηζ Θεωgε(, σημαντιχd, ενδιαφ6ρoντα, διαoxεδαoτυxα xχπ., αxριβιilg δηλαδη τα γεγoγoτα εxεlγα πoυ xαθιοτoιiν τηγ ιοτoqiα
αξια αφηγησηζ'γι' αυτ6ν τον λ6γo, oε επ(,πεδo δoμηE τηζ αφηγησηg, o ΙE 6xει
θεωQηθεi xατ' εξoγfiν πQoσχηνιαxη στQατηγιxη (Fleischman 1990: 170, Mπ6λλα
20o3:369). Ιδιαiτεqα oε αx6αη με τα Eλληνιxα, €γει επισημαγθε[ 6τι o αφηγηματιx6g Eγεoτιilταg ε[ναι 6γα απ6 τα βαoιx6τεqα χαQαχτηQιoτιxα τωγ πQoφoριxιilν αφηγηoεων δρdoηg (Georgakopoulοu |997: 124).
Παqα την τεqdστια επιχoινωνιαxη αξi,α πoυ η βιβλιoγραφiα αποδ(,δει ατη
χQηση τori ΙE στην αφηγηση, η μελ6τη τηζ ΚαταπτησηE χαι Διδαoxαλiαg τηg
δεriτεQηζlξ6νηg γλιbοααg φαi,νεται γα τoν 6xει αγνοηοευ εντελιilE. oι1τωg η dλλωg τo πQαγματολoγιx6 επiπεδο oτη διαγλιiloαα εiγαι θναg χιbQoE aγετιxa
παqαμελημ6νog απ6 την 6qευνα, αφori oι μελ6τεE πoυ υπdρxoυν εατιαξoυν
τηγ πQoσoxη τoυg o1εδ6ν απoxλειοτιxα oε φαινoμεγα oπωg oι λεxτιxθE πραζ1

ξειζ.'
H μελ6τη τηg Bardovi-Harlig, μια απ6 τιg ελd,1ιoτεg oγετυxα με την εναλλαγη
τoυ 1qoνoυ χαt τηE Qηματιxt1g dπoΨηζ στη αφηγηματιxη παQαγωγη των μαθητιilγ δειiτεQηE γλιiloααg, αναφ6ρεται xυρ[ωE στην εναλλαγη συγoπτιχηg xαι μη
συγoπτtχηg dπoψηζ στoυE παρελθoντιxo$g 1q6νoυg χαι πεQιoρ[ξεται οτo o16λιo oτι "τo θ6μα τoυ Ιoτoqιxoti Eνεoτιbτα χαι τηζ εναλλαγηζ τoυ με τoν A6qιστo παQαμ6νει αλυτo απ6 τη α1ετιxt16qευνα xαι θα απoτελotiαε ενδιαφθqoν πεμελλoντιxηg 6qευναg" (2000: 285).
o <απoxλειoμ6g> τoυ ΙE απ6 τιg oγετιxθg με τη διαγλιilοοα 6qευνεg εiγαι δυνατ6ν να oφε(,λεται στην [,δια τη φι1αη τoυ φαιγoμ6νoυ. Η xqηαη η μη χQηση
τoυ ΙE πoλιi δfoxoλα xαταληγεt σε πQαγματoλoγιxη απoτυ1(,α (pragmatic
failure) εx μ6qoυζ των μη φυσιχΦν oμιλητιilν μιαg Γ2, εφ6ooν η εμφανιοη τoυ
δεν υπ6xειται oε ααφεig η πρoxαθoqιομθνoυζ xαν6νεg. H απoυαiα του, συνε_
Ιτ(jJζ,απ6 τιg αφηγηoειζ τωγ μαθητΦν τηgΓ2 δεν μπoρε[ εrι' ουδεγ(, λ6γω γα θε_
ωρηθεi, <λdθοg> με την xλαoαιxη 6γνοια του 6ρoυ. H ιδι6τυπη αυτη φrioη τoυ
φαινομ€νου 61ει ιδια(,τερα-ενδιαφθρουσε6 oυγυπoδηλιilοειE τ6αο γυα τηγ xατa'
Ι{τηση 6αo xαι για τη διδααxαλtα τηqTZ.
δ(,o
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3.

ΣπυqιδoιJλα Mπ€λλα

Η 6ρευνα

3.1. Πqoβληματα

xαι πρoUπoθθαειg

H μελ6τη πQοφoQιxιilν αφηγηoεων απ6 μαθητ6ζ τηζ NE ωg ξ6νηg/δεriτεqηg
γλιiloααg παQoυσιdξευ δυoxoλiεg εξαιτiαg διαφ6ρωγ πQαχτιxιilν λ6γων: o
πqιilτoE αφoqd την ταυτ6τητα χαι τιE ανdγxεg τoυ χoυγotj πoυ μαθαiνει τη NE,
τoυλd1ιoτoγ στo Διδαoxαλεio τηg NE xαι στα συναφη πQoγQdμματα τoυ Παγεπιoτημ(,ου Αθηνιilν. Πg6xειταt γtα 6γα xoιγ6 πoυ χαQαxτηρ(,ξεται απ6 oυγδυαoμ6 xινητQωγ ενoωματωσηE xαι λειτoυqγυxι(lν xινητρων. Στυg περιαα6τεQεs,
ωστ6σο, πεgιπτιiloειE τα λειτουqγιxa xiνητQα υπεQιoxtiουν των xινητQωγ ενοωμdτωoηg εφ6ooν στo μεγαλιiτεQo πoσoστ6 τουE oι μαθητ6E θ6τoυν ωg πqιilτo ατ61o την απ6xτηση τηE πιστoποiηαηg ελληνoμdθειαE πoυ θα τoυE επιτq6ιpει να ξηαoυν χαι γα εργαατotiγ στη χιitQα. Yπ6 τo βdqos αυτηg τηg dμεoηg
πqαxτιxηg ανdγxηζ η αQμoνιxη 6νταξη τoυζ στην ελληνιxη xoιγων(,α χαι η πoλιτιoμιxη ενoωμdτωση μπαiνoυν oε δεriτεqη μoi,qα, με απoτ6λεομα oι μαθητ6g
γα πQoσανατoλiξoνται σε βαθμ6 εμμονηE πQoζ τιg δoμιx€E, γQαμματιχoσυγταxτιx('E ιδι6τητε9 τηg γλιiloσαS χαι γα θ6τoυγ ωE μαθηαιαπη πqoτεραι6τητα τε1νιxd ξητηματα, 6πω9 lτ.x.η oρΘoγqαφiα, αυμπαqαoιiqoνταζ ου1να xαι τoγ διδdαxoντα oτη διαμ6qφωαη μιαE διδαxτιxηg ταxττxηg πoυ εατιdξει την πQoσoxη τηg οε τ6τoιoυ εiδoυg οτοι1εi,α. oπωg αλλωατε επιοημαi,νoυγ oι CelceMurcia & Ηilles η πQoαηλωση στη γQαμματιxη, την oπoiα oυ1νd απαιτot1γ oι
μαθητ6g, απoτελε[, σημαντυχ6 μθqog "των πoλιτιαμιxιilν τoυζ πρooδoxιιilν o1ετιxα με τo τι συγιστd μια τdξη Γ2" (1988:7).
To γεγoν6g, τ6λo9, 6τι η αυθ6qμητη πQoφoQιχη αφηγηση δεν 61ει την εμφανη
δoμη dλλων δqαοτηριoτητων ανdπτυξηζ τηE δεξι6τηταζ παQαγωγηE πρoφoqιxoιi λ6γoυ, 6πωE π,.x. τα παι1νi,δια Q6λων, xανευ τoυE μαθητθg να την αγτι,μετωπiξoυν με χαχυπoιp[α, ωE μια δqαoτηqι6τητα τηg oπoi,αζ τα πλεoγεxτηματα
δεν ε(,ναι oρατα. H παqαγωγη, αλλωατε, εν6g oγετιxα εxτεταψ6γoυ χειμ6γoυ
xατa την οπoi,α δεγ εiναι oαφ6g τo πoι,εζ αxριβωg δoμθg ελθγxoνται χαι αqα τo
πoιεζ ε[ναι αυτ6g πoυ θα πqθπει γα πQoσε1θotiν, τoυζ xανει να αιαθdγoγται
ιδιαiτερα αναoφαλεi,g. oπoιαδηπoτε λοιπ6γ 6qευνα στoν τoμ6α αυτ6 πqουπoθ€τευ την- δημιoυqγi,α xλi,ματoE αμoιβα[αζ εμπιστooliνηg μεταξr1 μαΘητιilν xαι
διδαoxoγτog-εqευνητη.

3.2. Συγx6ντρωαη τoυ υλιxot]

Πqoxειμ6νoυ να διεqευνηθε[ τo εdν xαι σε πoιεE αυνθηxεg o tE εμφανiξεται
στoγ αφηγηματιx6 λ6γo τωγ μαθητιilν τηg Eλληνιxt15 ωg Γ2 αxoλoυΘηθηπε η
εξηg διαδιxαο[α:
1) Συλλ61θηxαν με τη βoηθεια μαγνητoφιilγoυ πQoφoQιxdg αφηγηαειg oτα
Eλληνιxd απ6 ενηλιxεg μαθητ6g τηg NE ωg ξ6νηg γλιboααg, μ6αoυ η πqoxωqη-
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μ6νoυ επιπ6δoυ, oι oπoιot ειχαν μdθει Eλληνιxα εiτε αποxλειoτιxα μ6αω διδαxτιxt1g xαθοδηγηοηg ε(,τε μ6αω εν6g αυγδυααμor1 διδαxτιxt1g xαΘoδηγησηζ χαι
φυοιxηg xατaxτηoηζ, επαφηg δηλαδη με φυoιxor1g ομιλητ6ζ τηg γλιiloααg-oτ61oυ. Σε 6λεE τtE πεQιπτΦαειg συγχεγτQιilθηxαν oτoι1ε[α γtα τα υπoxεiμενα πoυ
αφoqoriοαγ τoν τ6πo χαταγωγηζ, τη μητQιxη γλιilooα, τoν τq6πo με τoν oπoio
εi1αν μdΘει Eλληγιxd χαι τη αυνoλιxη διαgxεια παQαμoγηg τουg στην Eλλdδα.
H oυλλoγη των δεδoμ6νων €γινε oτη μ6oη πεqiπoυ τoυ πQoγρdμματog διδαoxαλiαg xαι εληφθηoαν υπ6ψη μ6νo oι αφηγηοειE μαθητιilν στων oπoiων τη
μητQιxη γλιbooα o ΙE υφ[αταται ωζ αφηγηματιxη τεμtx't'1. oι μητριπ6g γλιilαοεE

των υπoxειμθνων που εξεταατηxαν ηταν τα Σλoβενιxd,, Ρoυμανιxd,, Ρωoιxd,
BoυhαQιxd, Γεωgγιανα, Αγγλιxα, Γαλλιxα xαι Ιαπαγιxd. H θεματoλoγlα των
αφηγηαεων αφoρoιioε oυνηθωE 6να ιδιαi,τεgα ενδιαφ6ρoν η διααxεδαoτιx6 γεγoν6g πoυ τoυE ε[1ε αυμβεi xαι η διαδιxαοi,α πυqoδoτoliγταγ στιE περιαα6τεQεζ πεQιπτιilαειg απ6 μια διxη μου αφ(γηoη τ6τoιoυ τυπoυ ιατoρiαg, η oπoi,α
_
ηθελημ6να _ αλλd χαι αγαγxαστυxα, αφoι1 ε[μαι φυoιπη oμιλητgια τηζ NE περιεi,xε Ιoτogιx6 Eνεoτιbτα χαι τηγ εναλλαγη τoυ ΙE με παqελθoντιxotjζ χa6νoυζ.
To πqog εξ6τααη υλιx6 αγηλθε τελιxd οτιg oαqdγτα διio ιατoρ[εg.
2)'Εναq αqιΘμ6g μαΘητιbν αφηγηθητlε τη i,δια ιατoglα οτη μητqιxη τoυ γλιiloσα σε 6να oυμμαθητη πqoεqx6μεγo απ6 την i,δια γλωoαιxη xoιν6τητα. Oι ιστo-

qiεg αυτ€E μαγνητoφωνηθη}ιαγ χαι μεταφqdoτηχαγ ατα Eλληνιxd. oι μεταφραoτθg εi,1αγ τηγ oδηγ[,α γα απoδlδoυγ με τη μεγαλriτερη δυνατη xυqιoλεξ(,α τoυE
1qoνoυg πoυ χQησιμoπoιot1γταν για τηγ απ6δooη των γεγoγoτωγ.
3) oλα τα υπoχε(,μενα τηE 6ρευναE dxoυoαν μυα πQoφoQιxη αφηγηαη βιωματιxt1g ιατoρlαg απ6 φυoιxη oμιλητQtα τηζ Eλληνιxt1g,6πoυ o ΙE εγαλλααα6ταγ
με τoυE παgελθoντιxotig 1q6νoυg, χαι τουζ ξητηθηxε να oημειιilσoυν τα γεγoν6τα εxεLνα πoυ ηταν xατα τη γνιilμη τoυζ τα πιo σημαντιχα xαι ενδιαφ6qoντα
για την πλoxη τηg ιατoρi,αg.

3.3. Tα απoτελ6οματα

Tα βααιxα απoτελ6oματα τηE 6ρευναζ παQατiΘενται στoγ συγχεγτQωτιx6 πiγαχα πoυ αxoλoυθε(,:

Συνoλιx6g αqιΘμ6E αφτryιioεων: 42
ΑφηγτioειE 6πoυ δεν εμφαν[oτηxε o ΙE:
28 = 66,7vο

(o1)

Ποαoα16 γεγoν6τιrrν πoυ ατroδlδorrται oε ΙE xατd
ττTν αφtπησTl σ[η μητaιη γλιiπαα: M6oog 6ψE: 60vo

Αφηγτiοευg 6πoυ εμφανloτηxε o ΙE:

t4 = 33,3/o (O2)
Πooooτ6 γεγoν6των πoυ απoδ[δo_
γtαι με ΙE: M6oog 6BoEι 65/o
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'oπωE

φαιγεται στoγ π(,ναxα, απo τιE σαQdντα διio ιoτoqiεg o ΙE εμφαν[,oτηxε μ6νo oε δεxατ6αoεqιg, σε πoσoστ6 δηλαδfi 33,3Ψo τoυ συγoλιxoti αqιθμori
(ατo εξηg απoxαλoιiμενo o(μαδα)2). Σε αυτ6 τo 33,3Ψo η εμφανιση τoυ ΙE xυμdνθηxε απo 2Ψo-80Ψo των υπ6 αφηγηση γεγoν6τωγ. o ΙE φdνηxε δηλαδη να
απoυoιαξει παντελωE QΨo) απ6 τo υπ6λoιπο 66,7Ψo, (ατo εξηg απoxαλoιiμενo
o(μdδα)l), των ιοτoριιilν, 6πoυ η αφηγηση πεqιoqiοτητ|ε ατη xqηoη παρελθoντιxιilν 1q6νων (xυqiωE Αoglατoυ xαι Παρατατιxοti).
Aφηγηαη στη μητQιxη γλιilαoα ξητηθηxε απ6 δ6xα υπoxεlμεγα απ6 τtζ tστoqiεg των oπo[,ων απoυo[,αξε τελεiωg ο ΙE, πρoxειμ6γoυ γα ελεγxθε[ τo xατα π6οoν θα τoν χQησιμoπoιοιioαν xατd την αφηγηση στη Γ1. Aπ6 την ανdλυση των

μεταφgασεωγ διαπιoτιilθηxαν ιδια(,τεqα αυξημθνα πooοατd χaησηζ (μθαog
6qog: 65Ψo) ΙE oτη δεtiτεqη αυτη φdoη. Παραθ6τoυμε εδιil μεqιxd 1αqαxτηQιστι-

xα παqαδεiγματα πεqιπτιilαεωγ 6πoυ εγιil o ΙE απoυoιαξει εντελιilg απ6 την ελληνιxη εxδοχη τηE αφηγησηE εμφαν(,ζεταt συστηματιxα στηγ εxδoχη τηζ μητQιxηg γλωooαg. H αφηγηση (1) πqo6qχεταt απ6 6ναν μαθητη μ6ooυ επιπ6δου, Qωoιxηg χαταγωγηg. oι αφηγηoειζ (2) xαι (3) απ6 μαθητQιεζ πQoχωQημθνου επιπθδoυ απ6 τη Γεωqγiα χαι τη Σλoβενi,α αγτ(,ατoι1α. Tα (1α), (2α)xαι (3α) απoτελotiν αποoπdoματα των αφηγηoεων oτηΓ2 (Eλληγιxη) εγιil τα (1β), (2β) xαι
(3β) απooπαoματα τιυγ αγτ(,στoιχων αφηγηoεωγ στη μητqιxη γλιilοαα των υπoxειμ6νων.2

1α.'Hτανε xατα τιg πρcbτεE μεQεζ πoυ ημoυνα εδιΙl στην Ελλdδα. Mια φoρd
xτηQα λεωφoρε('o πρog τη θαλαoαα να xoλυμπtΙl. Ε,γtb xαθ6μoυν
διαβαζα
'{αL
xdτι oταν μπηxε μ6αα μια γqια. Aυτη iθελα να την αφηoω να xαθηαεL στη
διxi μoυ θ6αη xαι εγιb β6βαια αηxtbθηxα )1,αL τηg ε(πα <xταQα1dαλcb xατα[xαr',
αw(' να <xαθηστε>>. Eγcb δεν xαταλαβα τι ε(,πα... τ6τε δεν xατd,λαβα xαι ε(,δα
6τι αυτη βριΦι xατι.
1β. oταν iρθα για πριbτη φoQα στην Ελλαδα τo πρrbτo πqαyμα πoυ txανα
ηταν να παρω tνα λεωφoqεio xαι να παω στην παqαλ(,α για μπανιo. Πηqα
μαζ( 6να ββλ('o xαι διαβαξα oτo λεωφoρε(,o. Σε μια αταoη μπα[,νει μ6oα μια
γQLα. Σηxrbνoμαι εγcΙl )tαL τηζ λEω πoλυ ευγενιxd (6ται ν6μιξα), τηζ λ6ω
<παgαtιαλιb xαταixα>> αντ(, να πω <xαθηoτε>ι Δεν xατdλαβα β6βαια τι ε[πα
αλλd ε('δα 6τι αυτη xατι μoυqμoυqιoε...

2α.'Hμoυν τ6τε

14 xρoνιbν 2ιαL μ6λι9 ε('χα αQχ(,αει να xαπν('ξω ιdαL γL' αυτ6 δεν
ηξεραν βEβαια oτo oπ(,τι αx6μα. Eνα βραδυ βγηxα στoν δρ6μo αγ6ραoα τoιγαQα oτo πεq(,πτεQo ttαL ε('xε ηδη wγτιboει [...] αλλα xαταλα- ...θυμηθηxα 6τι
δεν ε('1α αναπτηρα μαξ[ αλλα εxε(,η τη oτιγμη ε(,δα 6ναν αντρα πoυ 6ρxεται
χαL τoν πληo[ααα χω8('S να τoν xotταξω πQoσεχτLxα xαθ6λoυ 11,αL τoυ qιbτηoα <μηπωg 6xετε αναπτηqα;>. Aυτ69 αμ6oωE βρηxε τoν αναπτηqα στην τo6πη
τoυ }4αL αναβoνταζ τoν μoυ ε[πε <og('ατε xυq[,α>>. Β'γιb 6xλινα τo xεφαλι xατω

2. Η oρθoγραφιxη απ6δooη 6λωγ τωγ παQατιθ6μενων αφηγηοεωγ

εi,ναυ

διxη μoυ.
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με τo τσLydQo στo στ6μα... τo d'ναιpα 11,αι xτoλυ ευχαQLστημ6νη... ευτυ7ιαμ6νη
6ταν αηxωαα τo xεφdλL μoυ τoυ εbrα <ειlxαgιατrb πoλιj>... μ6νo τ6τε xo('ταξα τoν ατο πρ6αωπo 14αL μΙtQooτα μoυ oτεx6ταν o ('διog o πατ6ραζ μoυ...
2β. Aρ7ιαα να xαπν(,ξω 6ταν iμoυν δεxατεoααqων ηρoνιbν, xρυφα _εννoεtται_
απo τoυg γoνε(,g μoυ. 'Ενα βρdδυ'. ντjγτα δηλαδη... πoυ δεν εiyα τoιγαqα
βyηxα να πdω oτo πεq(,πτεQo να πd'qω αλλα αφoιi τα πηqα διαπ(,ατωαα 6τι
δεν εlyα αναπτηρα. Πηγα να ξαναγυρ['αω ατo περ(,πτεQo αλλd εxεfuη τη
ατιyμη βλtπω 6ναν d,wρα να 6ρyεται. Παω xoντα xαι 7ωρiζ να τoν xoιταξω
xαλα _ηταν xαι αxoτdδι_ τoυ λ6ω <μηπωg 6xετε φωτια;>ι Aυτ69 ιpαγνει τoν
αναπτηqα στην τα6πη τoυ, τoν βq[oxει }{αL μoυ λ6ει <oρ(,ατε xυρ(,α>. Eyrb με
τo ταιγαρo στo oτ6μα, αxιiβω, ανd,βω xαι αηxωνω τo xεφαλυ λ6γoντα5 τoυ
<ευψαqιoτcΙl πoλιio. T6τε τoν xo(,ταξα xαλα ατo πρ6αωπo }1αL τL βλ6πω; Toν
πατ69α μoυ να yελαει...
3α.

H

xαλτiτερη μoυ φ[λη xαι εγrb απoφααi'σαμε tνα βqαδυ να τo περd'ooυμε
στην αγαπημt'νη μαζ ντ(,αxo. Φτdααμε εxε(, xαι εγιil παρxαqηoα τo αυτoxi,νητo. Ενrb xλε[δωνα αxoιiααμε 6τι μαg πληαιαξει 6να αγ6ρι. Σταμd,τησε t{αL
με qιbτηαε <xoπιtλα 61ει9 Q[ξλα;r. <<Δεν ξ6ρω... περ('μενε λ('γo [...] να δω αν
υπαqyει xαπoυ>>.' τoυ απdvτηαα xαt αx6φτη}1,α <<xαημ6νoE μdλλoν xd'λααε
τo αυτ01l('νητ6 τoυ η 6παθε λdoτιxo xαι τ6qα δεν μπoqε(, να γυq(αει απ(,τι
[...] δεν iξεqα αxqιftΙtg τι αημα(πει αυτη η λ6ξη αλλα υπ6θεαα 6τι πq6xεLταL

για xαπoιo παqdξενo εqγαλεlo γιατ[, εμε('g χQησLμoΙτotoιiμε πoλλtE λ6ξει9
αυνηθωg απ6 τα Γεqμανιxα... xαι γιατ(, δεν μπoρε(, να υπαρxει xαι ρ('ζλα;
Λoιπ6ν ανotξα τo ΙτoQτ μπαyxαξ xαι αρ1ιoα να ιpαyνω τo μιxρ6 xoυτ(, τo
oπo(,o πρ6πει να txoυν oι oδηyo(, πd'ντα στo αυτox('νητo με τα φαqμαxα
μ6αα... Eπιτ6λoυg βqηxα τo xoυτ(, Ιτoυ πεQLε('xε 6λα τα αxταQα(,τητα εgγαλε('α
τLζ λαμπεg t...] Πiρα oλ6xληρo τo xoυτ(, xαι ηθελα να τoυ πρoτε('νω να
'tαL
επtλtξει 6,τt 7ρειαξ6ταν.'Oταν η φ[λη μoυ μdντειpε τoν oxoπ6 μoυ φrbναξε
ατo αγ6qι. Λυπ6μαστε αλλd δεν t'xoυμε xαμ(,α ρ[ξλα... yυq(,ζoνταE αε μ6να
πqoαθεoε ιpιθυρυατd: <<ε(,σαι τρελη; ...γιατ(' τoν xoq6ιδειpεE }{αL τoν dφηαεE
να πεQLμ6νει ματαια;>
3β.

Eνα βρdδυ απoφααlσαμε με την xαλιjτερη μoυ φi'λη να παμε σε μLα ντlαxo

6πoυ πrγα(,νoυμε αυ1να. Φταααμε εxε(,, παqxdqαμε τo αυτoχ[,νητo 11,αL την
rbρα πoυ xλεlδωνα μαE πληαιαξεt 6ναE νεαq6g. ΣταματdεL
με ρωταεL <<}lo'ιαL
πελια μiπωζ tψειg Q[ξλα;". <<Δεν ξtQω" τoυ λ6ω, <πεq(,μενε να δω αν υπd,qxει
xαπoυ>. Σxtφτηxα 6τι xdτι ε(,xε παθεL τo αυτox('νητ6 τoυ ι1αL 6ιpαxνε xαν6να
απ6 εxε(,να τα εργαλε('α _εμε('g γι' αυτα τιg περιαα6τεQεζ λ6ξει9 τιE 6xoυμε
oτα Γερμανιxd_ xαι εiltα 6τι xd'τι τ6τoιo ε(,ναι ,{αL η Q[ξλα, δεν ηξερα xαθ6λoυ τι αημα['νεu Aνo(,γω λoιπ6ν τo ΙτoQτ-μπαγxαξ xαι αρy('ξω να ιpαyνω yια
τo xoυτ(, με τα εqγαλε('α. To βρηxα 2{,αL ετoιμαξ6μ0υν να τoυ τo διboω yLα να
παρει αυτ6 πoυ ηθελε. Exεiνη την ιbρα xαταλαβε η φ[λη μoυ τL ετoιμαξ6μoυν
να xdνω xαι πεταyεταL 14αι τoυ λ6ει <Σηγνιbμη, φ[λε, δεν tyoυμε Qιaα"'.
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ΠαQ' 6λο πoυ οε 6λε9 αυτθg τιE αφηγηoειE o ΙE απoυoιαξει τελεiωE απ6 την
ελληνιxη εxδo1η, η παQoυσiα τoυ στην εxδo1η τηE μητQιxηg γλιilσσαE ε[ναι oυστηματιχη xαι εμφαν(,ξει 6λα τα χαQαχτηριοτιxd πoυ τoυ 61oυν απoδoθεi απ6
τη Θεωρiα τηζ αφηγησηE. Κεντgιxd, γεγoν6τα δρdαηg πoυ στηγ ελληνιxη εxδοxη
εμφαν[ξoνται σε παgελθoντιx6 xq6νo, στην εxδoχη τηζ Γ1 απoδlδoνται με ΙE
(πΓ3. ,roηxιΙlθηxα }tαL τηζ ε[πα>> _ <<αηxrbνoμαL ιιαL τηζ λtω'> (1), <εiδα 6ναν
d,ντρα... }lαL τoν πληα('αoα... }{αL τoυ ρcbτησα>> _ <βλ6πω Εναν αντqα.- πdω xo(2), <<αταματηαε }lαL με gcbτηoο> _ <<σταματdει xαι με ρωτdει>>
(3). Σε 6λε9 τιE πεQιπτιilοειg η εtσαγωγη ατoν παρελθoντιx6 1qoνιx6 dξoνα τηs
ιoτοq(,αg θ1ει πqοηγηθεi τηg πgιitτηg εμφdνισηE τoυ ΙE. Στην ειoαγωγη τoυ (3β),
για παραδειγμα, τα γεγον6τα αποδi,δονται oε παgελθoντιπ6 1ρ6νo ενΦ το πQωτo επειo6διo δqdoηg ειodγεται με ΤΒ (Eνα βqαδυ απoφαα('σαμε με την xαλι1τεQi μoυ φ[λη να παμε σε μLα ντ(,oxo 6πoυ πηγα['νoυμε αυxνα. Φταααμε εxε(,,
παgxd,qαμε τo αυτox('νητo )1,αL την rbρα πoυ xλε[δωνα μαg πληαιαζει 6ναE νεα-

ντα xαι τoυ

λtω>>

ρ60. Σε 6λε9 τιg εxδo1€ζ τηζ ιοτoqiαg oτηΓ2 o ΙE εγαλλdooεται με παρελθoντιxοrig 1q6νουg, oι oπoloι λειτoυqγoriν ωζ εΙτLτoμi53, παgαθ6αειg δηλαδη γεγoν6τωγ 6xι ιδιαiτεQα σημαγτtχιbγ, αλλα απαραi,τητωγ για την εxδlπλωoη τηg
δρααηg. Xαqαxτηριoτιx6 παρdδειγμα τιθτoιαg πεqiπτωαηg εi,ναι τo <<πηρα μαξ('
6να βιβλi'o xαι διαβαξα ατo λεωφoρεior>, τo oπoio πqoηγε[,ται τoυ ΙΕ <<αε μια
ατdoη μπα(μει μ6.oα μια yρια>ι Eπi,oηg χαQαχτηQιoτιxη εiναι η oυ1νη μεταx[,νηοη απ6 τoν ΙE oε παρελθoγτιx6 1q6νo, 6ταγ στα επεισ6δια δqdoηg παqεμβdλλoνται νoητιxα επειo6δια (mentaΙ episodes), τα oπolα απειχονi,ξoυν νοητιx6g
xαταoτdoειζ τωγ αφηγητιbγ 6ταγ αυτoi αποτιμotiγ τα γεγoγ6τα }ιαι στα oπoiα
οι παρελθoντιxol 1g6νoι φα(,νονταt να πQoτιμιbνται 6γαντι τoυ ΙE (Ιrandοust
1999). Xαραxτηqιατιxη πεgiπτωση μεταχiνηαηg απ6 τoν

ΙE ατoν Α6ριoτo

61oυμε oτo (3β):

Σταματαει }{αL με Qωταει <<xoπελια μηΙtωE 67ει9 Q[ζλα;". <<Δεν ξ6ρω> τoυ
<πεqiμενε να δω αν υπαρyει xd,πoυ>>. Σx6φττιlια 6τι xατι ε('xε πd,θεL τo αυτox(,νητ6 τoυ 11'αι 6ψαyνε xανt'να απ6 εxε(,να τα εqγαλε[,α _ εμε['g yι' αυτα τιE
περιαo6τερε9 λ6ξειg τιg 6'yoυμε στα Γερμανιxα _ xαι ε(,πα 6τι xdτι τ6τoιo ε(,ναι
?{αL η ρ('ζλα, δεν ηξερα xαθ6λoυ τL σημα(πεu Aνo('γω λoιπ6ν τo ΙtoQτ-μΙtαy'{αζ
xαι αοl,χiΦ να ιpα1νω γLα τo xoυτ(, με τα εQyαλε('α |...l
[...]

fu',

To απ6oπασμα πoυ αg1i,ξει με τo qημα

<<αx6φτηxα... σημα(,νει>>

παqεμβdλλε-

ται στηγ αφηγηση oε ΙE πρoxειμ6γoυ γα απoδoθotiν oι αxθψειg χαι τα συγαι-

αθηματα τηζ αφηγητριαg xατd την εxδlπλωoη τηg δρdοηζ. o συστηματιxoExαυ
πqoβλ6ψιμog τρ6πoζ με ioν οπolo λειτoυργεi o ΙE ατιg αφηγηοειE στη Γ1 δημι_
ουqγεi αx6μα πιo 6ντoγα εQωτηματιxaογετιxα με τηγ απoυαiα τoυ απ6 τη διαγλιilοαα, τα oπoi,α 1ρηξoυν εqμηνε(,αg.
3. Bλ. Labov & Waletzky |967.
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Στην τελιxη φααη φανηxε 6τι oι μαθητ6ζ σε πoσoστo 9oΨo εντoπiξoυγ ωE πιo
σημαγτιχa xαυ λειτoυργιxd για τoν ατ61o τηE αφηγησηζ τα γεγoν6τα πoυ παqατ(,θενται αε Ιoτoqιx6 Eνεοτιilτα.

4. Aγιiλυση τωγ απoτελεoμιiτων

H εgμηνεiα των απoτελεοματων πoυ αxoλoυθε(, επιxαλε(,ται θεωqητυxθg υπoθθσεtζ απoρρθoυoεg απ6 διαφogετιx6g πρooεγγ[,σειζ στη xαταxτηoη τηE Γ2'πρ6πει γα επαναληφθεi, εδιit 6τι xαμια απ6 τιg αναφεq6μενεζ θεωq[,εg δεν 61ει
αα1oληθε[, ειδιxd με την αφηγηματιxη παgαγωγη η με την πεqi,πτωοη τoυ ΙE.
4.1. Kαταχτηση xαι εxμd,θηoη: o παqαγoγταE τηg ηλιxiαg

Προxειμ6γoυ να εqμηνευθεi η απουo[α τoυ ΙE απ6 τιg αφηγησειζ τηζ 01 θγαντι
τηg αντ(,ατoιχηζ παgoυo1αζ τoυ στην παQαγ(υγη τηg o2,τo πgιbτo oτoι1ε[o που
ελ6μθηxε ηταν η ταυτ6τητα τωγ υπoxειμ6νωγ, τo επiπεδo δηλαδη των ατoμιxΦν διαφogιilν. Φdνηxε 6τι η ειδoπoιog διαφoqα μεταξιi των δtio oμdδων
6γxειται στo γεγoν6g 6τι ενιil η 02 (33,3Ψo) ε[χε xατατιτt1oευ μ6ρo9 τηζΓ2 μθαοl
επαφηζ με φυσιχoιig oμιλητθg (oτιE πεQισσ6τεgεg πεqυπτιiloειg ελληνιxη xαταγωγη χαι σπαγι6τεqα θλληναζ/ελληγiδα αt}ντρoφoζ, παQαμoγη oτη xιilqα για
€να διdoτημα πQιν την 6νταξη αε γλωooιxt1ταξη), η o1 (66'7Ψo) απoτελotjνταγ
απ6 υπoxεlμενα πoυ ε[1αν διδα1θε(, τη γλιilοαα χατ' αQχαg μ6oα oε γλωooιxη
τdξη dα1ετα αν η εxμdθηαη υπoβoηθηΘηxε oε πoλλ€g περιπτιilαειg απ6 παρdλληλη η εx των υoτ6ρων φυοιxη επαφη.
H παρατηρoriμενη διαφoqd αναπ6φευχτα απoxτd 1αqαxτηqα εQμηνευτιx6.
Φα(,νεται δηλαδη 6τι ατην περiπτωαη εν69 πQαγματολoγιxot} φαινoμ6νoυ 6πω9
o ΙE, επανεq16μαστε στην πoλυoυξητημ6νη ατη βιβλιoγραφi,α διdxριοη του
Κrashen (1985), oriμφωνα με την oποi,α oι μαθητ69 μιαg δεtiτερηf6νηg γλιiloσαζ μπoQoιiν γα διαθθτoυγ δlio γλωαoιxα αυoτηματα: 6να πoυ πQoxιiπτει ωg
απoτ6λεαψα xατdxτησηζ (acquisition), φυoιxηg δηλαδη επαφηζ με τηγ xoινoτητα πoυ χQησtμoπoιεi τη γλιilαoα oτo1o η με μ6λη τηζ, χαt 6γα πoυ πqoxfπτει ωs

απoτ6λεo ψα εxμαθησηE 0e arning), συστηματιxt1g δηλαδη γλο:αoιxηg xαθoδηγηoηg 6πω9 αυτη πoυ λαμβανει 1Φgα σε μια τaξηΓ2.a
Απ6 την πεqαιτθqω εξ6τααη τηE ταυτ6τητα9 των υπoχειμ6νων τηg 02 θγινε
εμφαν€g 6τι ο παρd,γoνταg ηλιxLα πα(,ζει επiαηE αιτιαx6 q6λο ωζ πQoE τo πo-

4. To πQαγματtxα αμφιλεγ6μεVo ξητημα oτη διdxριση τoυ Krashen, το xατα π6οoν δηλαδη μπoρε[ να υπdρξει oημεio τoμηζ μεταξri των δtio αυoτηματων, ιiloτε ηxατaxτηση γα μετoυαυωΘε[ oε εxμdΘηoη (Ellis 1994: 356) xαι αντ[οτρoφα, παραμ6νει αγot_
xτ6. EδΦ απλιbg παQατηQεiται μια περ[πτωοη πραγμ&τωσηE τηg διdxgιoηg, 6πιυ9
αυτη αντιπρooωπειiεται απ6 μtα συμ(εxριμ6νη γλωοoιxti λειτoυργ(,α oτη διαγλιbοoα.
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σoστ6 εμφdνισηE τoυ συγχεχQιμ€νoυ χαQαχτηQιστυχoli στη διαγλιilooα. Φdνηxε
δηλαδη 6τι τα υπoxεlμενα πoυ ε(,1αν xαταxτ'i1oει μ6qog τoυ γλωooιxoti oυoτηματoE oε παιδιxη ηλιxiα εμφανi,ξoυγ υδιαi,τερα αυξημ6νo πooooτ6 τfπωγ oε ΙE
(60-7oΨo) χαι συστηματιx6τητα στη χaηση τoυ. XαqαχτηQtστιxd εiναι τα απoοπdoματα (4) xαι (5) απ6 την αφηγηση τηg Mdγια απ6 τη Γεωργ[α (μ6oo επ[πεδo) xαι τηE Σoφlαg απ6 την Αυατqαλ(,α (πqoxωqημ6νo επ[,πεδo) αντi,oτoιxα.
Και oι δrio €μαθαν Eλληνιxα οε παιδιxη ηλιxiα xατa τιg xαλoxαιgινdg επιox€ιpειg τoυg σε συγγενεi,g ατην Eλλdδα.
4. Aυτ6 6γινε xαι ηταν τo xαλoxα(,qι xαι ε(,xα μια ελαφqι| πoλιj μαxριj φoιjατα
με xoυμπ6ζ... ε... με }ι,oυμπια. Σταματησα τo ταξ(' xαι xαθησα ιlαL 6ταν 6φτααα βyηxα απ6 τo ταξ(' xαι 6xλειoα την π6ρτα αλλα ηταν oτααη xαι ηταν πoλτj
x6oμo xαι βλtπω 6τι 6λot γελoυν αλλα εγrb αμ6αωE δεν xαταλαβα τt 6γινε...
xαι μετα βλεπω oτι ατ6xoμαL στη ατααη με παπoιjτσLα, μπλoυξdxι, ταd,ντα
xαι ψωq('g φoιioτα xαι βλ6πω 6τι τo ταξ(' φει|yεL }ιαL xoυβαλαεL τη φoτjατα...
?ιαL τL μπoqιb να xανω δεν ξ6ρω... }{,αL oταματαω τo dλλo ταξ(' L..] tιαL τoυ
λ6ω xαι πρ6πει να πqoφτανoυμε αυτ6 τo ταξ(' γLα να παqoυμε τo φoι1oτα [...]
πρoφταoαμε αυτ6 τo ταξ(' xαι μετα βαλαμε τo φoιioτα μoυ... ενταξει.

5. 'oταν ημoυνα δυo 4qoνιbν 1{'αL ε('xα tqθει [oτην Eλλαδα] τo αγαπημ€νo μoυ
παιyν('δι ηταν 6να xoυνελαxι... o Φ96ντυ9 Πηyα('ναμε παντoιj μαξ('... δεν τoν
αφηνα απ6 lιoντd, μoυ... T6λo9 παντων μια μtqα με παει μια β6λτα o ΙταJτπoιiE μoυ [...] φταααμε oε 6να oυντριβανL...}{αL χωQIζ να τo xαταλdβω εyrΙl
π6'φτει o Φρ6ντυ μ6oα στo συντQιβανι... δεν ε('1α xαταλαβει τ[πoτα. Πηyα('νoυμε π(,αω ατo oπ(,τι <<o Φq6wυζ μoυ, τι 6γινε o Φρ6ντυζ μoυ>>...xαι εγιb δεν
σταματoιiαα τα xλαματα xαι μπα(,νεL o παππoι1E αε 6να ταξ(, xαι 6ρ7εται
π(αω Aθiνα να βρει τoν Φq6ντυ... Δεν ξ6ρω πιbg 6γινε παwωg βρixε τo συντqιβανι xαι βqbxεL ιlαL τoν Φρtντυ. o θεioE μoυ 6yει 6ναν φoιiqνo... τ6λo5
παντων πανε εxε(, xαι γιbνoυν τoν Φρtντυ μ6oα oτo φoιiρνo να oτεγνrbαει... ε
xαt ξεγdστη1lαν xαι xα(,γεταL o Φρ6ντυE... τcbqα τL να μoυ πoυν εμ6να...
'Εq7εται oπ(,τι o παππoιig λ6ει Σoφαxι o Φρ6ντυζ πηQε τo αερoπλdνo xαι
γι)qιoε Aυoτραλ(,α μoνog τoυ... ε }{αL εγω τo 'χαψα.

E[γαι oαφ69 6τι xαι oι δrio ιατoqi,εg (4 & 5) παqoυαιdξoυν ουoτηματιxη
εναλλαγη ΙE xαι παqελθoντιxιbν xq6νων. H εναλλαγη αυτη φαi,νεται να εξυπηqετε(, λειτoυgγ(,εg παq6μoιεs με αυτ6g πoυ αjτoδiδoγται στoν ΙE απ6 την θεωqiα τηg αφηγησηE (βλ.την ανdλυση των |β,2β,3β ατην πqoηγoriμεγη εν6τητα).
Oοα Θα λε1Θoriν oτη αυν61εια αναφθqoγταt σε υποxε[μενα 6πωg τα παραπανω, σε αυτd δηλαδη πoυ xατ6χτησαν μ€QoE τoυ συστηματog oε παιδιxη ηλιxiα,
χωQιζ ωoτ6oo να μπoQoliγ να Θεωqηθοιiν δi,γλωooα. H εoτlαoη τηE πQoσoχηζ
στα υττoΙlεlμενα αυτd oφε[,λεται oε δtio λ6γoυg: 1) απoτελofν την πλευoιpηφi,α
οτo δεiγμα τηζ 02 (ενν6α απ6 τα δεxατ6οoεqα), 2) τα πoλti xαμηλd πoαoατd
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εμφαγtσηE τoυ ΙE ατην παQαγωγη των υπ6λoιπων υπoχειμ6νων δεν πρoοδ(,δoυν συστηματιχ6τητα στο φαιν6μενo xαι αρα δεν μπορotiν να εqμηνευθοtiν αε
αoφαλη βαoη.
Yπoοτηq(,ξεται εδΦ oτι η διdxριαη μεταξ:iυ xατaxτησηζ xαι εxμαθηαηg δεν
επαqxεi γtα γα εqμηνεriοει τη διαφορd oτη χQηoη τoυ ΙE πoυ παQατηQεi,ται
ανdμεαα ατιg δrio oμdδεg. Κρiνεται απαqαiτητη η αναγνιilριοη των χαQαχτηQtoτιxtilν τηg διαδιxαolαg xαταxτηoηg η εxμαθηοηE πoυ πQoσδιoqi,ξoυν την παρoυοi,α η τηγ απoυolα τoυ ΙE στην παQαγωγη τoυg.
4.2. Διδαxτιxt1,γνωoτιx6g λειτουqγiεE

xαι η υπ6θεoη τoυ <<εντoπισμoli,

Δεδoμ6νoυ 6τι o ΙE απoτελεi μ6QoE τηg γλωοoιxηg-πραγματoλoγιχηE παQαχαταθηxηζ των υπoχειμ6νων τηg 01, μθQoζ δηλαδη τηg γνιilαηE πoυ 61oυν <<δωρεαν> (Blum-Kulka 1991) απ6 τη μητQιxη τουζ γλιilαoα, θα ηταν αναμεν6μεγo να
παρεμβdλλεται θετιxd oτo διαγλωoοιx6 τoυζ οtioτημα, να μεταφ6qεται δηλαδη
αυτ6ματα απ6 τη Γ1 oτη 12.rΙ διαγλιilooα τoυE, ωoτ6oο, φα(,νεταυ να χαQαχτηρ[,ξεται απ6 αqιητιxη παqεμβoλη ωζ πQoζ τo χαQαχτηριoτιx6 αυτ6.
'Eγα αλλo ατoι1ε[ο πoυ θα xαθιατotiσε αναμεν6μενη τηγ παQoυoiα τoυ ΙΕ ε(,ναυ η δυνατ6τητd τoυ να λειτoυqγηαει χαL ωζ στQατηγtxη απoφυγηE τηs μoQφoλoγιxηg πεqιπλox6τηταg χαι τoυ πg6οθετoυ γνωστιxοti φoqτioυ πoυ δημιoυqγεi o σχηματισμ69 των παqελΘoντιxιilγ 1q6νων oτα Eλληνιxa η ωg oτqατηγιxη
αγτιοταθμισηE (cοmpensation Strategy) ενδε16μενη9 dγνoιαζ τoυ τρ6πoυ σχηματιαμoιi τoυζ. Φα(,γεται, ιυστoσo,6τι oι μαθητ6g του δε(,γματoζ απ61oυν αταθερα
απ6 τ6τοιου εiδoυζ στQατηγιx6g oτην περ(,πτωoη τηζ πQoφoQιχηg αφηγηoηg.
Στην πQooπdθειd τoυg να εQμηγεtjαoυγ τo φαιν6μεγo, 6ταν τoυE τ6θηxε τo
εqιbτημα μετd απ6 την απoπεqατωση τηg 69ευναζ, τα υπoxεlμεγα €δωoαν τιζ
αx6λoυθεg απαντησεtζ πoυ παρατi,θενται εδιil με αειgd oυxν6τηταg:
α) δεv ξtρω γιατ(, δεν τoν yqηαιμoπo('ηαα
β) δεv iξεqα 6τι μπoqoιiαα να τoν χQησLμoπoLηoω γι' αυτη τη δoυλεια
γ) δεv ηθελα να νoμ(,ξετε 6τυ δεν μπogιb να σχηματ('oω τoν A6qιoτo
Αγ xαι oι απ6ψειζ των iδιωγ τωγ υπoχειμθνων oγετυxα με τη διαγλιilοοα δεν
εiναι oι πλθoν αξι6πιατεE πηγ69 για την ερμηνε(,α τωγ σχετιxιilγ φαινoμ6νων, oι
πα8απdγω απαντησειζ, ιδια(,τερα η (β) χαι η (γ), μπoQotlγ γα λειτoυqγηαoυν ωg

πιθανθE εqμηνε(,εg. Αφεν6g εiγαι δυγατ6γ οι μαΘητ6E οτη γλωoαιxη τoυζ πoρεiα να μην διδd1Θηπαν πoτ(' τη συγχεxgιμ6νη λειτουqγiα τoυ EνεoτΦτα. Απ6
την dλλη πλευρd η επιθυμ(,α τουg να <<επιδεiξoυν> τηγ tχαγ6τητd τουζ στον
1ειριoμ6 τωγ δriαxoλωγ μoqφολoγιxa παgελθoντιxιilγ 1ρ6νων τηE Eλληνιxηζ
παραxαμπτoγταζ τoγ <<απλoΤx6> xαι βαoιπ6 EγεατΦτα ειixολα μπορεi να ερ_
μηνευθεi, ψψoλoγιx&".Η δεriτεQη αυτη ερμηνε(α, ωστ6αo, φα[νεται να αποτελεi
πεqιoα6τεqo πqoΤ6ν πρoοπdθειαg να εQμηνεtiooυγ ιχαγoπoιητιxα τo <πq6βλη_
μα>> πoυ εντoπiξεται στηγ παQαγωγη τoυg, ωE πQoσπdθεια δηλαδη για <ευ φαi,γεσθαt>} (halο effect), παqd ω6 πQαγματυx't'1αιτiα τηζ απουα[,α6 τoυ ΙE.
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εgμηνειεs, ωστ6oo, πoυ δiγoυγ τα iδια τα υπoχε[μενα σχετιξoγται με την
εgμηνεiα πoυ πQoτεiνεται εδιil, otiμφωνα με τηγ oπoiα η απoυolα τoυ ΙE απ6
τιζ πQoφoQυχ6ζ αφηγηoεtζ τηζ o1 αντιxατoπτqiξει 6γα xενo oτη διδαxτυxi1
πραxτιxη. oιiτωg η αλλωg, 6πω9 επιoημαiνεται απ6 τoυg Κasper & Rose Qao2:
2Ο8) "οι τdξειg γλωoαιxηg διδααxαλiαg 61oυν ιδιαiτερα xαx,fi φημη ωζ πεQιβdλλoντα ανdπτυξηE τηE πQαγματoλoγιxηg ιxαν6τηταζ". H <.εoτiαoη στη μoQφη> (focus on form), παQ' 6λo πoυ αυ1νd επιβαλλεται απ6 τιg ιδιoμoQφiεs τηE
γλωοoαg χαι τιE ιδιαiτεqεg ανdμεE χαι απαιτηoειE τoυ xoιγor] τηg φα(,νεταυ γα

λειτoυqγεi ειg βdqos τηg ανdπτυξηg τηζ πQαγματoλογιxηg ιxαν6τηταg. Mια

πQoσεχτtxη εξθταoη των διαφ6qων εγ1ειqιδi,ωγ διδαoxαλlαg τηg NE ωg δεr}τε-

aηζ/ξ6γηζ γλιbαoαg, 6πoυ η γQαμματιxt1xαι τo συγταχτιx6 πρoβdλλoνται ωg
τo βαoιx6 γλωooιx6 ξητotiμεγo ενιil oι πQαγματoλoγιx6E λειτoυqγi,εE των διαφ6qων γλωooιxιilν τr1πων η ο1ημdτων, 6ταν εμφαν(,ξoνται, εμφανi,ξoνται ευxαιριαxd χαt ωζ απλ6 παqεπ6μεγo τωγ βαοιxιbν γQαμματtχoσυγταχτιxιilν λειτoυqγιιilγ xαθιoτα το πg6βλημα πQoφαν6g. Aυτ6 oυμβα[νει στην πεqi,πτωοη
βααιxιbν }νεxτυxων πqdξεων, oι oπoiεg υπ6xεινταt σε xαν6νεg η παqαβiαση των
οπoiωγ θα oδηγotioε oε πQαγματoλoγιxη απoτυxiα, αλλd πολrt πεqιoα6τεQo σε
θ€ματα 6πω9 η χQηση των 1q6νων. Tο γεγον6g oτι η απoυo[α τoυ ΙE απ6 μια
πQoφoQtxη αφηγηαη δεν oδηγεi oε xd,πoιoγ τt]πo <λαθoυg>, τoν θ6τει πQoφανιbg εxτ6g οτ6xων τoυ πQoγqαμματoE διδααxαλiαg. 'Ετσι, στtE πεQιοο6τεgεg
πεgιπτιiloειg, απλιilE παg6xεται στoυE μαθητ€s η πληQoφoqiα 6τι με τoν Eνεoτιilτα εxφQαξoυμε τo παq6ν ενιil με τoν A6ριστo τo παqελθoν, χωQιζ πεqαιτ6ρω o16λια o1ετιxd με τυ16ν <ιδιdξoυσεE>> xqηαειE των 1q6νων.
Yπoοτηq(,ξεται εδιil 6τι μαχQoπQ6θεομα αυτoti τoυ τιiπoυ η διδαxτιxη πqooθγγιοη5 μπoqεi να δημιoυqγηoει 6γαν φQαγμ6 σε γνωστιx€g διεqγαοi,εg πoυ λειτoυqγofν xατα τη χQηση των 1q6νων. E1ει δειxθεi (Mπ6λλα 2oo1) 6τι η xωδιxoπolηoη συγχεχQιμ6νων γεγoν6των μ6οω τoυ ΙE στην αφηγηση πqoxfπτει απ6
μια γνωστιxη orlμqιoη (cognitive comparison)6 ατo πλαi,σιo τηE oπoiαg o oμιλητηg αντιλαμβdνεταt τα γεγoν6τα αυτd ωE πιo ουναφη πQoζ τoν επιχoινωνιαx6
τoυ οτ6xo. To φαιν6μενo αυτ6 λειτoυqγεi διυπoxειμενιxα με την €ννoια 6τι o
oμιλητηg, βdoει τηζ αQχηt τηζ συγεQγασiαg, θεωqεt oτι o συγoμtλητηg τoυ θα
αντιληφθε[ τα αναπαQιστιbμενα αε ΙE γεγoν6τα ωζ πιo oυναφη με τoγ επιχoιγωνιαx6 oτ6xo χαι συνεπιbg ωg πιo σημαwιxα7 . H μαxρoπq6θεoμη πqoox6λληoη
στoυE γQαμματιxoil5 <xαν6νεg>> oγετιxα με τη χQηση των xq6νων ε[,γαι δυνατ6ν
γα oδηγησει στην xαταoτoλη τηg λειτoυqγiαg αυτηg. Kατd τoν iδιo τρ6πο μJτo5. Bλ. xαι Selinker (1972) qγετιxa με τtζ oυν6πειεg τηg "διδαxττx"t'1g παρεμβoληg"

(transfer of training).
6. Σγετυxα με τη δι,αδυxαο[α τηζ οιiγxρυοηg αναμεοα σε γγωστιxd γεγoν6τα γενιxα βλ.

Langacker

1987 : 101- 105.

7. Για πιo διεξoδιxη αναλυση τωγ γνωoτιxιilν διεqγαοιιilν xαι των συγυπoδηλιilοεΦν
τoυζ για τη χQηση των 1ρ6νων βλ. Mπ6λλα 2001.
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Qει να oδηγηοει στην χαταστoλη μtαE dλληζ λειτoυQγιαE, xαθoλιxηE στιE γλιboσεζ πoυ διαθ6τoυν εναλλαγη μεταξι1 ΙE xαι Αoqioτου στηγ αφηγηση, τηζ <JτQαγματoλoγιxηg απoβoληs τoυ μαQχαρiαματog>. Κατd τη FΙeischman (1990: 54),

στo πλαισto τηζ λειτoυqγlαζ αυτηζ oι oυνηθειg αξ[εg μαqxαqiαματoζ μιαg αντ[,θεoηζ αντιοτq6φoνταt σε μαQχαριoμ6να περιxε(,μεγα' 6τοι στην αφηγηση μαQχαqιαμ6νog π6λo9 τηg αντiθεαηg Eνεοτιbτα _ AoqiατoυΛΙαQατατιxorlπαθi,oταται o
Eγεoτιbταg, o oπolog ε[ναι αμαqxdqιστoζ στα μη αφηγηματιxd, πεgιβd,λλoντα8.
Η dπoψη αυτη ενια1ι}εται απ6 τo γεγoν6g 6τι oι μαθητ6E τηE 02, oι oπoloι ε[,xαν
τηγ ευχαιρiα να xαταxτt1ooυν μ6ρoζ τηζ γλιilooαg με τρ6πο φυoιx6, φαiνεται να
εiναι oε θ6oη να πqoβoιiν ατη γνωoτιxη αriγxqιoη χαι γα εγαλλdαooυγ τoυζ χa6νoυζ xατατq6πo πρoβλθψιμo γtα τo αφηγηψατυxo περιβαλλoν.
H dπoψη μαg πεqi, xενoυ oτη διδαxτιxη πqαxτιxnt1τεxμηqιιilνεται περαιτ€qω
απ6 τηγ θεωρητιxη υπ6θεoη τoυ Schmidt (1990, 2oo1') πεqi, <(εντoπισμοf>
(noticing hypothesis).
H πqoo6γγιoη αυτη, δεγ αφogα την xατdχτηση χαι τη διδαxτιxη αυγxεxQιμ6γων φαιγoμ€νωγ αλλd α1ετ[ξεται dμεαα με τo xατα π6ooν η επιτυχημθνη διαδιxαα(,α xαταxτηoηE μιαζ γλιilαααg εiναι ουνειδητη η 6χι, xαθιilg χαι με τo q6λo
πoυ πα(,ξει στη γλωoοιxη xατdxτηoη o βαθμ6E πρooo1ηζ πoυ αποδ(,δεται απ6
τoυζ μαθητ6g οε τliπoυE η λειτoυQγιεζ τηζ γλιilαααg-oτ61ου. Eιδιxd για τo φαιν6μενο πoυ μελετdται εδιil μπoqεl να θ1ει oημαντιxtE ουνυπoδηλιbαειg τ6αο
ωζ πQoζ την xατdxτηση με τηγ θνγoια τηg εξ6λιξη9 τoυ διαγλωοαιxoιi oυνεχoliE
6οo xαι ωζ πQoζ τη διδαoxαλiα.
Σε γενιx6ζ γQαμμ6g o Schmidt υπoατηq(,ξει 6τι τα ατoι1εi,α τoυ γλωooιxoti ει-

oαγομθνoυ στα oπoiα εxτiθενται oι μαθητ6g μιαE Γ2 δεν αξιoλογoυνται απ6
τoυζ iδιουg ωg εξiαoυ σημαντιxα μεταξι} τoυg. H Θ6αη τoυ ε(,ναι 6τι αε αφoμoιωμ6νo γλωααιx6 ειααγ6μεγo διαθ6otμo για πεqαιτθqω επεξεqγαο(,α μετατqθπoνται μ6νo τα στotγεLα εxεtνα πoυ oι μαθητ6g <<εντoπ[,ξoυν> oτo γλωααιx6 εισαγ6μενo, πoυ συγειδητd δηλαδη παQατηQoιiγ9. MετQιdξoνταζ την dπoψη αυτη
υπooτηqiξει 6τι o (<εγτoπιομ69> απoτελεi απαqα(,τητη, αν xαι 61ι επαqxη, πQoUπ6θεαη γtα γα εγσωματωθεi, 6να oτoι1εi,o oτη διαγλιbοoα χαι oτι o πεQιoQισμ6ζ αυτ6g ιo1ιiει xυqiωg για τoυζ ενηλιxεg πoυ μαθα[γoυγ μια Γ2.
o Schmidt αγτλιilγταg απ6 τα πoqioματα τηE σχετtxηg 6ρευναE ισχυqiξεται
6τι "oι μαθητ69 δεν εi,γαι φr}αει xαι θ6oει ελεr1θερoι να μdθoυν 6,τι θ6λoυγ 6πoτε θ6λoυγ'' (199o: 144) xαυ αναγνωQlξει τουg αx6λoυθoυE 6ξι παρdγoντεζ πoυ
επηρεdξoυν τo xατα π6ooγ θνα γλωαoιx6 oτoιxεio xqiνεται dξιo πqoοo1ηg
απ6 τα υποxεiμενα χαι oυνεπιbg <<εντoπiξεται> oτo γλωααυxo ειααγ6μενo:
1. Συ1ν6τητα εμφdνtσηζ εν6g oτoι1ε[,oυ ατo γλωοoιxo ειoαγ6μενo.
2. Αγτιληπτιxt1oπoυδαι6τητα: xατa πooογ θνα oτoι1ε[o xαθiοταται ευδιαxριτo
xαι αξιoπρ6αεxτo στo πεQιχεiμενo oτo οπo[ο απαντα.
8. Bλ. Mπ6λλα 2ω1,.
9. Σε αυτ6 τo αημεio 6ρ1εται οε οαφτ|αντιπαραΘεoη με τoγ Krashen (1985).
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Διδαxτιxη xαθoδηγηoη. Σιiμφωνα με την απoψη τoυ, η διδαxτιxη xαθoδηγηση μπoQεi γα λειτoυqγηοει xατa ofγθετo τq6πo xαθιοτιilνταE σημαντιxα τα
λιγ6τερo εξ61oντα oτoι1εiα τoυ γλωooιxoιi ειoαγoμ6νoυ. Mε αυτην την 6ννotα o q6λοg τηg xαθoδηγηαηg δεν 6γxειται στηγ ειπq(,νεια των εξηγηoεων
πoυ πα961ει αλλd στoν τqoπo με τoν oπolo διο1ετεtlεt την πρoαo1η των μαθητιilν χαι τoυE βoηθdει να oυνειδητoπoιηooυγ τoν q6λo oτoι1εiων πoυ αλλιιilg θα ε[1αν παgαβλ6ψει.
4. Δυνατoτηταlιxαν6τητα επεξεργαoi,αg η oπoiα αφogd ατoμιx6g διαφoρ69 πoυ
παQατηQotiνται ωζ πQoE την ιχαν6τητα διαφogετtxιhν μαΘητιbν γα αγτtμετιυπiξoυν τo ευqιi φdαμα γλωoαιxιilν oτoι1εi,ωγ πoυ oυναντoriγ στo γλωαoιx6 ειoαγ6μεγo.
5. Bαθμ69 ετoιμ6τηταζ γα <<εντoπ(,σoυν>>.
6. AπαιτησεtE πoυ επιβdλλoνται απ6 τιg δqαoτηqι6τητεs στtζ oπoiεg εμπλ6xoγταt. Αυτ€5 μπoqoriν να 6xoυν σημαγτιχ6g υπoδηλιiloειg ωζ πQoζ την γγωoτιxη επεξεgγααi,α αφoti ε[γαι δυνατ6ν να υπεQφoqτιbooυν τo πεqιoριαμ6γων δυνατoτητων oιioτημα επεξεqγαoiαg πληqoφoqιιbν πoυ ε[,γαι o ανθριilπιγoE εγxθφαλog.
Bdαει των δεδoμ6νων πoυ πqoθχυψαν απ6 την 6qευνα, τιg αυξητηαειg με τα
υπoxεi,μενα χαι τυg υπoΘ6σειE πoυ διατυπιbθηxαν παgαπdνω σχετιχα με τα πιθανd αiτια τηE απoυοiαg τoυ ΙE απ6 την αφηγηματιxη παqαγωγη τηg 01, υπoοτηg[ξεται εδιb 6τι τα υπoxεiμεγα τηs 6qευναg δεν ε[1αν πoτ6 την ευχαιρi,α να
<<εγτoπiooυν> την λειτoυqγ(,α τoυ ΙE στα αφηγηματιxd πεqιxεiμενα. H πεQιoQυoμ6νη επαφη με φυσυχoιig oμιλητ6ζ, πoυ απoτελεi, γεγoν69 στηγ πεg(,πτωαη
τoυE, μειιilνει σημαντιχα την oυ1ν6τητα εμφdνισηg τoυ συγχεχQtμ6νoυ οτoι1εioυ. Aπ6 την dλλη πλευqα o τt1πog διδαoxαλ[,αg με την τdoη να επtχεγτριbνεται
οτη δoμη χαt με τιζ αυστηqα δoμημ6νε9 επιxoιγωγιαχθE δραoτηqι6τητεE τoυE
δiνει απdγια τηγ ευχαυqiα να εμπλαxοtiν oε dλλεE πoυ απαιτotiγ μεγαλιiτερη
δημιoυgγυx6τητα, φανταοiα χαι αφαιqετιxη ιxαν6τητα, 6πω9 εiναι η ελεriθεQη
εxτεταμθγη πQoφoQιχη αφηγηση. Eπιπλθoν 6ταγ τελιxd εμπλ6xoνται σε μια τ€τoια δgαoτηqι6τητα φαiνεται να εατιαξoυν την πgoαο1η τoυζ oε dλλα oτoι1ε[α
πoυ για xdπoιoυg, ατoμιχorig, λ6γoυζ σαν αυτοtig πoυ παQατ6θηxαν παραπdνω (εν.4.1) αξιολoγotiν ωE πιo σημαγτιχd για τηγ επιτυ1i,α τηg παραγωγηg
3.

τoυζ.

4.3. <Eγτoπιoμ6g> χαι αυτoματoπolηοη

Eαν τα παqαπανω ια1tioυν για τα υπoχε[,μενα τηg 01 χαι τηγ απoυoi,α του ΙE
απ6 τη διαγλιboοα τoυζ, παqαμ6νει ανoιχτ6 τo εqιbτημα πoυ αφoρd την αγτiστoιχη παgoυoiα τoυ στην περiπτωοη τωγ υπoxειμ6νωγ τηζ 02 τα oπoiα xατtχτησαν μθQoζ τηg γλιitoσαE σε παιδιxη ηλιxiα.
Yπoοτηq(,ζεται εδιil6τι η υπ6θεoη τoυ <<εντoπισμoυ, μπoqεi οε θγα βαθμ6 να
εgμηνεrioει χαι αυτ6 τo φαιν6μενo. o Schmidt παραπ6μπει οε 6γα μεγdλo αριθ-
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μ6 πειQαμdτων πoυ παQατiθενται στoυs Ceci & Ηowe (1982), απ6 τα oπoια
πQoχυπτει 6τι η πto αξιoαημεi,ωτη μετdβαση απ6 την παιδιxη στην ενηλιxη oυνεiδηαη σηματoδoτεiται απ6 τη μεταxi,νηαη απ6 μια παθητιxt1xαταoτααη η
oπoια περιλαμβd,νει μια ανoιxτη επιγγωση τoυ πεQtβαλλoντoζ, με την 6ννoια
6τι τα παιδιd, τεiνoυν να εντoπiξoυν 6λα o1εδ6ν τα ατoι1εiα τoυ γλωαoιxοt} ειoαγoμ6νου στo oποio εxτiθεγται, στην xατεtiθυνση μιαE πιo ελεγx6μεγηE xαταστασηζ, xr}ριo χαQαχτηριoτιxo τηg oπo[,αg φα(,νεταt να εiγαι η στQατηΥL'{rt
εοτ(,αoη τηζ πQoσoχηζ σε συγχεχqιμ6να ατoι1ε[α.
Eφ6αον αυτ6 ιo1tiει, μπogεi γα διατυπωθε(, εδιb η υπ6θεoη 6τι τα υπoxεi,μενα πoυ ηQθαν oε επαφη με τη Γ2 oε παιδιxη ηλιxiα μπ6qεοαν να <εντoπlooυγ>>
εγxαiρωg τoγ ΙE χαι τη λευτoυργ[,α τoυ στην αφηγηση. H υπ6θεαη ενδυναμιilνεται, αγ ληφθεi, υπ6ψη 6τι 6γα μεγdλo μ6qoζ τoυ γλωoαιxoιi ειoαγoμ6νoυ στo
oποlo εxτiθεγται τα παιδια πεqιλαμβανει την αφηγηoη ιατoqιιilν.
Δεδoμ6νoυ, ωoτ6oo, oτι xαι αυτα τα υποχεiμενα 6λαβαν διδαxτιxη xαθoδηγηση στην πoqεi,α τηg διαγλωοαυxηg τoυζ εξ6λιξηg, Θα ηταν αναμεν6μενo η χαθoδηγηαη αυτη να πQoχαλθαευ επαναδ6μηση1o oτη διαγλιilooα τoυζ εξαλεiφονταζ, ενδε1oμ6Vωt, τoν ΙE. Yπooτηq(,ξεται εδιil 6τι η αναδ6μηoη αυτη ε(,ναι πιΘαν6γ να παQεμπoδioτηxε απ6 τo γεγoν69 6τι η χQηση τoυ ΙE εi1ε ηδη πρoλdβει να μετατQαπεi oε αυτ6 πoυ oι γνωoτιx6g θεωg(,εg xαταxτηoηE τηζ Γ2 απo-

xαλoιiν <<αυτoματoπo ιημ6νη γνιilαη>.
Σr1μφωνα με τtζ γνωoτιx6E πQoσεγγiοειE στην xατd,xτηoη τηE Γ2
(Mclaughlin 1990, Αnderson 1'995), η γνιilαη εν6g γλωαoιxoti oτoι1ε[oυ εiγαι
αgxιxα <ελεγx6μεγη> (controlled) xαι απαιτεi, αυξημ6νη πρoαπdθεtα γγ(υστιxηg επεξεργαα(,αg. M6oω πQαχτιχηg εξαoxησηζ η αυξημ6γηζ επαφηg με
γλωooιx6 ειααγ6μενo πoυ πεgιλαμβd,νει τo εν λ6γω ατoιxε[,o, η ελεγ16μενη
γνιiloη <αυτoματoπoιεiται>> μπoQεi δηλαδη γα εγεQγoπoιηθε(, αυτoματα, χωq[,g ιδια(,τεQη γνωοτιxη πqoοπαθεια, δ[νoνταζ 6ται περιθιilριo επεξεργααiαg
ν6α9 ελεγ16μενη9 γνιiloηg. Ιδια[τεQα ενδιαφ6ρoυσα για τα απoτελθoματd μαg
εδιb ε[γαt η εQμηνεiα πoυ η γνωστtxη πqoα6γγιoη δ[,γει στo φαυγ6μενo τηg
απoλ('θωαηg. Θεωρε[ 6τι η αυτoματoποιημ6νη γνιitoη δεγ ε(,ναι δυνατ6ν δια
τηζ αναστQoφηζ τηg διαδιxααiαg να μετατqαπεi oε ελεγ16μενη μ6oω διδααxαλiαg η xαπoιου dλλoυ ε[δoυ5 παq6μβασηt χαt tτoι xαπoια αυτoματoπoιημ6να ατoιxεlα διατηqoriνται οτη δυαγλιiloαα. Aυτη ε(,γαι (,αωE η πιo πευoτιxt1
εqμηνε[,α πoυ 6xει δoθεi, για τo φαινoμενo τηζ απoλiθωoηg. Aν ια1tiει, τα
απoτελθoματα τηg 6ρευναg μαg oδηγoriν ατo εξηg oυμπ6qασμα: η 1qηοη τoυ
ΙE εiγαι ενδε1oμ6νωg 6να απ6 τα γλωoαιxd-πQαγματολoγιxd ατoι1ε[α πoυ
xαταxτωνται νωρ[g oτη διαδιxαoiα φυαιxηg xαταxτηoηζ τηζ Γ2. To γεγoν69
6τι η διδαxτιxη xαθoδηγηση δεν επηgεαζει τη χQηση τoυ ε[γαι δυνατ6ν να
oημα(,νει 6τι η γνιbαη τηE συγχεxqιμ6νη6 αφηγηματιxηg τεγνιxt1g απoτελεi
μ6QοE τηE αυτoματοπoιημθγηE γνιbαηg των μαθητιilν, την oπoiα xαμLα διδα10.

Για τη γγωστιxτ| διαδιxαolα τηζ επαναδdμηση6, βλ. Mclaughlin 19Φ.
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τlτLxrt παQεμβoλη δεν μπoQει να μετατQ6ψει ξανd αε ελεγx6μενη. H επιμoνη
στη χQηση τoυ ΙE εx μ6qoυg τηζ o2 μπoqεi, να εQμηνευθεi λoιπ6ν ωg 6να ε[δog θετιxηg απολiθωoηg, εφ6οoν τo αυτοματoπotημ6νo oτoιxεlo ανηχει στη
γλιbοαα-οτ61o. Kαμ[,α εξdλλoυ θεωq[,α δεν αρνε1ται 6τι η απολi,θωαη μπoρεi
γα συνεπdγεται ενoωματωση στη διαγλιilooα τtiπωγ πoυ δεν ανηxoυγ στη
γλιbooα_oτ6xo αλλd xαι τrjπων πoυ ανηxoυν εxεL, γα ιοoδυναμε(, δηλαδη με

μαθηoη.
4.4. Aπo τηγ χαταν6ηoη στην παραγωγη
Αναφ6qΘηπε ηδη 6τι ατην τQ[τη φdoη τηg 6ρευναζ oι μαθητ6E, στην oυντqιπτιxη
τoυζ πλειoψηφi,α, εντ6πισαν ωζ πιo σημαγτιχα για την εxδlπλωoη τηg δqαοηg
τα γεγoγ6τα πoυ xωδιxoπoιorjνται με ΙE. To δεδoμ€γo αυτ6 oδηγεi oε διio αλ-

ληλooυνδε6μενα αυμπεgασματα: αφεν69, αo16τωg τoυ γεγoν6τog 6τι δεγ τoν
χQησιμoπoιoriγ στηγ παQαγωγη τoυg, oε επiπεδo xαταν6ηoηs τα υπoχεi,μενα
αναγγωQ(,ξoυν τιE πQαγματoλoγιxfg oυνυπoδηλιiloειζ τoυ ΙE' αφετ6Qoυ, πQox,bπτει 6τι 1ρηoτεg διαφoρετιxιilν μεταξtl τoυζ γλωooιilν αντιλαμβdνoνται με
τoγ iδιο τρ6πo τη λειτoυQγια τoυ ΙE στηγ αφηγηση. Aυτ6 oημαiνει 6τι η απoυoiα τoυ ΙE απ6 τιζ αφηγηoειg oτη Γ2 εi,ναι δυνατ6ν να πQoχαλ6oει δυoxoλiεg
στoν τq6πo με τoν oπoi,o τo εxαoτoτε αχQoατηqιo ιεqαqxεi, τιg πληqoφoqiεg
τηE αφηγησηζ ωζ πQoζ τη σημαγτιx6τητα τoυζ. H παqατηqηαη αυτη o1ετ(,ξεται
dμεoα με τιE πqoτdoειζ πoυ αxoλουθoιiν ο1ετιxd με τη διδαxτιxη πgdξη.

5. Ιoτoq ιxιiE Eνεo τωταg xα ι

δ

ιδαx τJΙιi πqαxτιxiη

'E1ει ηδη επιoημανθεi 6τι o ΙE απoτελεi 6γα αναπ6απαστo xαι εξαιqετιxα λειτoυργιx6 oτοι1εi,o των πQoφogιxιbν αφηγηαεων στα Eλληνιxd. Σημειιilθηxε
επloηg 6τι απoτελε(, μια ιδι6τυπη περiπτωοη πQαγματoλoγιxoti φαινoμθνoυ,
εφ6αoν η απoυolα τoυ απ6 την πQoφoQιxη αφηγηοη δεν oδηγεi, σε πQαγματoλoγιxη απoτυ1[α, αλλα 6τι η απoυοiα αυτη ε(,ναι δυνατ6ν να δημιoυqγηαει dλλoυ εi,δoυg πρoβληματα στoυE δθxτεg τηE αφηγησηζ.
Λoγιxα λoιπ6γ τ[,θεται τo ξητημα τoυ xατa π6ooν o διδdαxωγ τηE δεfτεaηζ/ξ6νηζ γλιilοoαg θα πq6πει να τoυ αφιεgιiloει 1ρ6νo, με dλλα λ6για τoυ xατd
π6ooγ αξi,ξει η πρθπει να διδαxθε[.
5. 1.

Διαδραoτιxη ιxαν6τητα

Yπooτηqiξoυμε εδιil 6τι η απdντηση στo παqαπdνω εqιilτημα θα πqθπει να εi,ναι θετιxη, ιδια[,τεQα αγ ληφθεi υπ6ψη 6τι o ΙE απoτελε(, μ6gog 6xι απλιbζ τηζ
επιχotνωνιαxηg αλλd τηg διεπιδqαατιxηg ιxανoτηταζ (interactionaΙ competence).
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GumperΖ (1982: 2o9) oqi,ξει τη διεπιδQαστιχη ιχαν6τητα ωE "γγωση των
γλωoοιxιilν χαι dλλων σχετtχωγ επιχotγωγιαxιilν συμβασεωγ πoυ oι oμιλητ6g
θα πq6πει γα αχoλoυθηooυν πQoχεtμιiνoυ να δημιoυqγηαoυν χαι γα διατηQησoυγ τη συγoμιλιαxη συγεQγασ(,α. Eφ6ooν εγσωματωθoιiγ οτo γλωααιx6 otiστημα oι oυμβdoειg αυτθg μπορoriν να λειτoυqγηooυν ωE επtχoινωνιαχot πoqoι μθoω τωγ oπoi,ων διoxετεrioνται ειxαoi,εg xαι εξυπηqετεi,ται η επιχoιγωγ(,α
επιτρθπoγταζ στoυE επιχoινωνotiντεg γα υπoλoγiξoυν αε θγα xoιν6 6δαφog
που xαθ ιoτα πεq ιτ τ€g τιg μαχQoσχελε g επεξηγηα ειE'' (1982 : 2o9).
Αγ o oτ61og των διδαox6γτωγ, ιδιαiτερα στα πQoχωQημ6να επi,πεδα, ε[,γαι
να δημιoυqγηooυν επαqxεlg 1qηατεg, 1qηoτεg δηλαδη πoυ να δυαθ6τoυν τη δυνατ6τητα εξαoxηoηζ τηζ <<εχφQαστιxtιζ λειτoυργ[,αg> (expressive function)11
τηE γλιilασαt,1l ανdπτυξη τηg διεπιδqαατιxηg ιxαν6τηταg oπωE oqlοτηxε παQαπdνω εμφαν(,ξεται ωζ πυqηνιx6 χαι αναπ6απαoτo oτoι1εio τoυ χoινωνιxoti 1αραxτηgα πoυ 61ει η γλιbooα χαι η αφηγηση πQoσωπιχιilν βιωμdτων.
'oπιυg επιoημαiνει η Κramsch (1986: 367) o τq6πoE πoυ χQησιμoπoιεiται o
6ρoζ γλωooιxη επd,qxεια Qlroficiency) oτην xατaxτηoη χαι τη διδααxαλi,α τηg
δεriτεqηg γλιilooαg, ου1νd, ανταναxλd μια υπεqαπλoυστευτιxη dπoψη oγεττxa
με την ανθqιilπινη διεπiδqαoη αφoιi αδυγατε[, γα ενσωματιbοει βαoιx6g ιδι6τητεE τηζ διεπιδqαoτιxt1g ιxαν6τηταg, oπωg η ιxαν6τητα τωγ 1ρηοτιilν γα δoμoriν απ6 xoιγoti μια αφαiρα διυπoxειμενιx6τηταE (Jacoby & Ochs 1995). oι
πQαγματoλoγιxdg λειτoυργiεg πoυ επιτελε(, η χaηση τoυ ΙE στηγ πqoφoqιxη
αφηγηση, τα υπoνoηματα τηζ γνωστιxtg εγγriτηταζ, τηζ ουνd,φειαζ, τηζ xoqιiφωσηζ χαt τηζ εσωτεQtχηg αξιoλ6γηoηg πoυ φ€qει η συγχεxριμ6νη τε1νιxη ε[ναι πQoφανιilg oυoιιilδη για την εξαoφdλιση αυτoti τoυ ε[δουg τηg διυπoχειμενιx6τηταζ.Τo να μην εiναι αε Θ6οη o xqηoτηζ μι,αζ Γ2 να xαταφιiγει σε αυτd
πqoxειμ6νoυ να υπαινι1θε(, xαι να δημιoυgγηαει xoινo 6δαφo9 τoν στεQεi αναγxαoτιxa απ6 θγα σημαντtχ6 oτoι1εio γλωοαιxηg xοινωνιx6τηταE χαι μια πoλιiτιμη ευxαιρ[α εξαλειιpηζ τηζ ιpυ1oλογιxηζ απ6στασηζ πoυ απoδεδειγμ6να12
αναπτυoσoυγ oι ενηλιxεg μαθητ6ζ τηζ ΓΖ oτo πλαioιo μtαE xoιν6τηταg 6πoυ η
γλιilooα-οτ61og χQησιμoπoιεiται ωζ μητQιxη. Eπιπλ6oν, αν δεxτotiμε 6τι η
αταοη πoυ χQατdγε τα υπoχεi,μενα απ€ναγτι στoν ΙE οτo επiπεδο τηζ χαταν6ηαηE αγτιχατoπτρ(,ξει oε παπoιo βαθμ6 την γεγιχη οταoη των oμιλητιilν πoυ
61ουν τoγ ΙE οτη γλωooιxt1τoυζ παQαχαταθηxη, την αγαγνιbqιoη τoυ δηλαδη
ωE απειχoνlζoντoζ σημαντιxd γεγoνoτα η γεγον6τα τoυ πQoσxηνloυ, η αναγxη 6νταξtiζ του ατo πρ6γQαμμα διδαoxαλi,αE εμφαν(,ξεται ω5 αx6μα πιo επι(,

ταxτιxt1,

11.H εxφqαoτιxη λειτoυργ|α α1ετ[ξεται με 6να υι|tηλ6 επ[πεδo επdρxειαg οτη
δει1τεqηξ6νη γλιbooα χαι αναφ6ρεται στηγ xαταxτηoη τηζ ιxαν6τηταζ τoυ χQηστη
να εxφρdξει τη οταοη τoυ απ6γαγτι σε αυτ6 για τo οπolo xαγει λ6γo. Bλ. ιαυ
Schumann 1978,
12,Βλ". π.χ. Schumann 1978.
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H αξιoλ6γηση, ωστ6σo, τoυ συγχεχQιμθνoυ γλωσσιχof στotχειoυ ωζ oυσιω-

δoυg για τη διdδqααη πoυ πρoUπoθ6τει η αφηγηση δεν αναιqε[ τo γεγoν6g 6τι ο
ΙE δεν εiγαι 6να φαιν6μενo τoυ οπoloυ η αγνoια oδηγε(, σε πQαγματoλoγιxη
απoτυ1[α _ τoυλα1ιστoν οε επ(,πεδo παQαγωγηζ _ χαι πoυ η χaηση τoυ 6γxειται

οε μεγdλo βαθμ6 σε υπoσυνεiδητoυE γγωστtxo$g μηχαγισμοι1g πoυ ου1νd oδηγoι1ν τoυζ φυoιxorig oμιλητ€g αε <<απq6βλεπτεg>, μη oQιoθετημ6νεg απ6 xαγ6νεg 1gηoειg. Otiτωg η dλλωE στην πQαγματoλoγiα η θννoια τoυ xαν6γα εiναι
πoλr1 πιo Qευστη απ6 6,τι oε dλλα επiπεδα γλωooιxηg γνωαηg, 6πωg π.χ. η μoQφoσliγταξη. E1ευ πεqιαo6τεQo τηγ 6woια τηE συμμ6qφωαηg πQoζ xdπoιεE xoιγωνιχoπoλιτιoμιxd πgoαδιogιαμιiνεζ χαγoγιx6τητεg xαι λιγ6τεQo τηg xωρ[,g
εξα[Qεoη (η με ελd1ιατεg χαι εQμηνεtioιμεg εξαιqθαειg) γεν(,xευσηζ. H πqαγματoλoγιxη γνΦαη απαιτε[ αυνδυααμoliE μoQφηζ, αημαo[αE, }"εxτιxηg ιοxt}og xαι

πεQιχειμ6νoυ, πoυ oQιαμθνεg φoQ6E ε[ναυ υπoχQεωτιxoi αλλd αλλεE 6xι
(Kasper & Rose ΖΦ2:259). Στη δεtiτεqη πεqiπτωση, αε εxεlνη δηλαδη 6πoυ ε[ναι αδtiγατoγ να μιλdμε για πQαγματoλoγιxotlg <xανoνεg>, δεν ε(,γαι xαθ6λoυ
oαφ69 για τoν διδαoxoγτα τo εlδog τηg διδαxτιxt1gxαθoδηγησηE πoυ θα πρ6πει
γα παQασxεθεi,.
5.2.

o

q6λog τoυ διδασχoγτoE

To πqωτo ξητημα πoυ πQox$πτευ εiναι τo ξητημα τηE απληg

<6xθεoηg>

(exposure) oε γλωαoιxo ειoαγ6μενo πoυ πεgι61ει τo φαιν6μεγo €γαγτι τηζ συστηματιχηg xαθoδηγηαηg (instruction) πd,νω στo φαιγ6μενo. 'Εγινε φανερ6 απ6
την 6qευνα πoυ παqoυoιαστηχε εδιil 6τι η απλη 6xθεοη δεν επαgxε[: τα υπoxεiμενα τηg 6qευναE εixαν 6λα εxτεθε[ oε γλωοαιx6 ειααγ6μενo πoυ πεqιλαμβανε
την εναλλαγη ΙE παι παqελθoντιxιilν 1q6νων oε αφηγηοη. Eνδεxoμ€νωg, λoιπ6ν, 1qειαξεται συστηματυxη παθοδηγηοη πqoxειμ6νoυ η συγχεχQιμ6νη λειτoυgγiα να ενταχΘε(, ατη διαγλιiloοα των μαθητιilν. Eiγαι αυτoνoητο 6τι στην
πεq[,πτωoη τoυ ΙE η πq6ταση τηg Doughty (20Ο1) για dμεαη απoχαταοταοη τoυ
πQαγματoλoγιxoti λαθoυg εφ6ooν αυτ6 πqoxr}ψεt στo πεqιβαλλoγ τηt τdξηg

δεν μπogεi, να εφαQμoστεi. 'oπωζ επισημαi,γεται απ6 τoυg Kasper & Rose
"6ταγ το πq6βλημα ε(,ναι αμιγιilg πQαγματoλoγιx6 χαι αφoQd γλωαοιx6g λεπτoμ6qειεζ πoυ μποqofν γα εγτoπιατoliν αμ6oα xαι οαφιilg η dμεoη απoxατd,σταση μπoρεi γα λειτoυqγηοει θετιxd.'oταν 6μωE τo πq6βλημα εiναι χoιγωγιoπQαγματoλογιx6 xαι απτεταt τηE διεπιδqαoτιxt1g ιxαν6τηταg, xαθιilt χαι στην
περiπτωαη oτoι1εiωγ πoυ εμφανiξoνται σε εxτεταμ6νη παQαγωγη xαι δεγ υπ6χεtγταt σε (<υπoχqεωτιx6E> oυμβdοειζ η απoμ6νωση χαι απoxατd,σταση εν6g
συγχεχQιμ6νoυ ατoι1εi,ου εiγαι ανεπαqxηg" (Kasper & Rose 2oa:259).
Bd,oει των δεδoμ6νων αυτιilν Θεωqoιiμε 6τι η Yπoθεαη τoυ Eντoπιαμoti ε[ναι
δυγατ6ν να 6xει σημαντιχθg oυνυπoδηλιilαειE χαι για τη διδαxτιxη αντιμετιilπυση των πQαγματoλoγιxιilν λειτoυqγιιilγ τoυ ΙE. Yπooτηq(,ξεται, λoιπ6ν, εδιil 6τι
ο διδdαxων θα πρ6πει να βoηθησει τoυζ μαθητ69 να <<εγτoπiooυν> τη λειτoυQ-
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για τoυ στηγ αφηγηση, τ6oo με την 6ννοια τoυ να απoχτησoυν επιγνωση
(noticing as av/ειreness) τηζ λεtτoυQγιαE αυτηζ, 6oo xαι να την xατανoηαoυν

(noticing ιιs understanding)l3. Yπαq1ει δηλαδη ανoιxτ6 πεδ[ο παιδαγωγιxηg παρ6μβααηζ, η oπο[,α Θα θ1ει ωζ σχoπ6 d1ι τo να παgαoxει ν6εg πληρoφoqiεg

στoυζ μαθητθg, αλλα γα τoυζ βoηθηoει "να απoχτηοουν ουνε(,δηοη των 6oωγ
ηδη γνωqiξoυν χαι γα τoυE ενθαqqriνει να χQησι,μoπoιηοoυν την xαθoλιxη
πQαγματoλoγιxη τoυE γνιilοη η oπoιαδηπoτε τ6τoια εi,ναι δυνατ6γ γα μεταφεQθε[ απ6 τη Γ1 σε πεQιχεiμενα τηgΓΖ'' (Kasper & Rοse 2001: 6).
Κdτι τ6τoιο δεγ ε[,ναι β€βαια εφιxτ6 oτo επi,πεδo τωγ αq1αgiωγ εφ6αoν αυτoi 61oυν αυξημθνo γνωστιxo φoqτlo πoυ πQox$πτει απo τoγ xαταιγιoμ6
γλωoαιxoιi ειoαγoμ6νου τoν oπoio δ61oνται. Eξdλλoυ ατo αq1dgιo επiπεδo η

εxτεταμ6νη παQαγωγη oιiτωg η αλλωg απoxλεLεται|a.
Kαθιbg 6μωζ η γλωoοιxη ανdπτυξη πQoχωρdει απ6 τo Bαoιx6 Eπiπεδο xαι
μετα xαι πoλλ69 γλωoαιx6g γνιiloειE αυτoματoπoιoriνται, η διδαoxαλiα φαινoμ6νων 6πωE o ΙE μπoqεl να παqει τη θθoη τηE στo αναλυτιx6 πq6γqαμμα.'Eγα
πριilτo βημα μπoqεi γα εiναι η αιiξηαη τηS επαφηg των μαθητιilν με αυθεντιx(,g
πQoφoQtx€g αφηγηαειg φυαιxιbν oμιλητιilν τηg Eλληνυxt|ζ. Στη αυνθχεtα μπoροriν γα συγχQ[γoυν τη λειτoυQγια τoυ ΙE oε διdφoQα χειμενιxd, ε[δη, συμπεQtλαμβανoμ6νων xαι αυτιilν πoυ η Bardovi-Ηarlig (2000: 327) oνoμdξει πqooωπιxtgxαι απq6oωπεE πQoφoqιxθg αφηγηαειE15, να εντoπLοoυγ την απoυoiα τoυ
απ6 πoλλα γqαπτd xειμενιxα εi,δη xαι να ελ6γξoυγ τα επιχoινωνιαxα απoτελ6σματα τηζ παQoυoiαg/απoυοiαg τoυ απ6 τα διdφορα εiδη xειμ6νων. T6λo9 η

αφηγηματιxη παραγωγη τωγ (,διωγ τωγ μαθητιilν μπoqεl γα χQησιμεt}oει ωg διδαxτιx6 υλιx6. Eiναι δυγατ6ν δηλαδη oι μαθητ6g να xληθor}ν να ο1oλιdoουν
μ6νoι τoυζ η oε αυνεqγαοiα με τoυE oυμμαθητtgxαι τoγ δαoxαλo ατην ταξη
την παQαγωγη τoυE η την παQαγωγη dλλωγ μαθητιbν εoτιαξoνταg xαθε φoQd,
τηγ πQoσo1η τoυg ατιE επιλoγ6E πoυ xανoυγ ωζ πQoζ τη χQηση των 1ρ6νων χαι
δ

ιαπ gαγματευ6μενo ι εναλλαx τιxt g λriαε ι g ατo πλα iα ιo δραοτηq υoτητων 6πoυ η

ΙE χαι η εναλλαγη τoυ με αλλεg δυγατ6τητεg επιλoγηg xq6νoυ θα
θ1ει μια xεντqιxη θ6αη. Σε 6λα τα ατdδια δηλαδη θα πq6πει να επιδιιinιονται
αυξητηαεtζ μεταπQαγματολoγιxoιi τtiπoυ, oι oπoi,εg εi,γαυ ot}τωg η αλλωg απαqαiτητεg για τηγ xαταν6ηοη χαι τη διδαοxαλ(,α 6λων των πQαγματoλoγιxιilν η
χoινωνιoπQαγματoλoγιxιilν φαινoμ6νων πoυ για xdπoιoυg λ6γoυg 61oυν δια'Oπωg τoνiξoυν oι Κasper & Rose (2aση'
φr1γει τηζ πQoσoχηE των μαθητιilγ.
παQ' 6λo πoυ εiναι γεγον6g 6τι oι μαθητ6ζ πoυ ηqθαν σε επαφη με πλoιiσια σε
γλωαoιx6 ειααγ6μενo πεqιβαλλoγτα χωQιE να λdβουν συστηματιxfi xαθoδηγηχQηση τoυ

14.

Bλ. Schmidt 1990'2ω1'.
Bλ. Δυατμηματιx6 Πρ6γQαμμα Διδαοxαλi,αg τηg N6αE Eλληνιxηg ωg Ξ6νη9 Γλιiloοαg

15.

H διαxριοη μεταξri πQoσωπtχιilγ xαι απρ6oωπων αφηγησεωγ 6γxειται στo αν

13.

1998.

αφηγηση γiνεται oτo πριbτo η τo τρi,τo πq6οωπo αντ[oτoι1α.

η
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οη βελτιιilθηxαν, xαθΦg xαι 6τι oι μαθητ6E πoυ 6λαβαν μ6QoE σε πειQαματιχ6E
oμdδεg δεν παgoυoιαξoυν απ6λυτη oμoιoγ6νεtα ωE πQoE την xατdχτηση τωγ
επιδιωx6μενων πQαγματoλoγιxιilν στoιχειων, ειναι επισηζ γεγoν6g 6τι αε 6λεg
τtζ πεQιπτιbαειg η επiδοοη τωγ μαθητιbν που θλαβαν συστηματιxη xαΘoδηγηoη
ηταν οαφιilg υψηλ6τεqη, στo πQαγματoλoγιx6 τoυλαxιατoγ επiπεδo, απ6 την
αντ(,oτοι1η αυτιilγ πoυ δεγ 6λαβαν xαθoδηγηαη. Oι Κasper & Rose xαταληγoυν
6τι "τα απoτελ€oματα αυτori τoυ εi,δoυζ τηζ 6ρευνα9 παq€xoυν σημαντιχη oτηqιξη oτην υπ6θεoη τoυ Schmidt πεqi εγτoπισμoιi, xαταδειxνι]ονταg 6τι τo να
xατευθtiγoυμε τηγ πQoσo1η των μαθητιbν σε συγχεχριμθνα χαQαχτηQιoτιxα τηg
γλιbοοαg-ατ61oυ πqοωθε(, την εxμdθηoη των πQαγματoλoγιxιilν στoι1ε[ων"
(2001:259).
Θεωgoι1με 6τι στην πεg[,πτωoη τoυ ΙE η διδαxτιxi1πqαxτιxη δεν μπoqεi γα
πgo1ωqηoει πθgα απ6 την αQωγη πQoζ τoυζ μαθητ6g ιiloτε γα εγτoπiαoυν xαι

να χαταγoηooυν τo φαιν6μενo μ6oω μεταπQαγματoλoγιxιilν δραoτηgιoτητων
oαγ αυτ6E πoυ πφταθηχαν παQαπdνω. oτιδηπoτε dλλο θα ιooδυναμorioε με
qυθμιoτιxη παρεμβoλη oτη γλωooιxfi ουνεiδηαη των υπoxειμ6γων. Δεδoμ6νου
τoυ γεγoν6τo9 6τι η πQoφoQιxη αφηγηση εμφαγiξεται αυνηθωg oτo πλαiσιo μη
πρoo1εδιαoμθνων xαθημεgινιilν ουξητηoεωH oι οπolεg παρoυoιd,ζoυν 6να μεγdλo πooooτ6 επιτQεπτιiw αλλα μη πgoβλεπ6μενων χεxτιxιbν oυνειοφoqιilν
qυθμιξ6μεγωγ απo 6γα <<oυνoμιλιαx6 αυμβ6λαιo> (Fraser 1990) πoυ εiναι πdγτα ανoιxτo oε διαπqαγματευοη, τo 6qγo τoυ δαoxαλoυ, σε πεQtπτιilαειg φαtγoμ6νων σαν τoν ΙE, αταματdει στην επιαημανση τωγ ο1ετιxιilν επιλoγιilν πQoζ
τoυζ μαθητ6g. To αν χαι τo πιilE αυτo(, θα τιE αξιoπoιηooυν παqαμ6νεt στηγ
ελεriΘερη βoιiληοη τoυζ.
6. Συμπεq&oματα

H εqγαolα αυτη ααxoληθηχε με τo φαιν6μενo τηE παQoυoiαg/απoυoiαg τoυ ΙE
απ6 τη διαγλιilαoα τωγ μαθητιilν τηg Eλληνιxηg ωg δεriτεqηgξdνηg γλιilooαg. Η
εξ6τααη των δεδoμ€νων τηζ σχετιxηg 6ρευναg οδηγησε στoν εντoπισμ6 διio
ομαδων υπoxειμ6νωγ: Tα υπoxεlμενα τηg πqιilτηg oμαδαE, πoυ απoτελotiγ χαt
τo μεγαλfτεQo πoαoατ6 oτo δε(,γμα, δεν χQησυμoπoιoliν ΙE oτην αφηγηματιxη
παQαγωγη τηg Γ2, αoγ6τωE τoυ γεγoν6τoE 6τι η τε1νιxη υπdq1ει οτη μητριxη
τoυE γλιbooα χαι τηγ χQησιμoπoιoιiγ στηγ αντ[,oτoιxη αφηγηματιxη παqαγωγη
οτη Γ1. Tα υπoxεlμενα τηg δειiτεQηE oμdδαg, στo μεγαλtiτεqo πooooτ6 τoυE,
6ταγ χQησιμoπoιoιiν τον ΙE τoγ χQησιμoπoιοtiν συστηματιxd πqoxειμ6νoυ γα
επιτελ6οουν τιE επιχoιγωνιαxθg λειτoυργiεg πoυ τoυ απoδiδoνται απ6 την θεωqiα τηg αφηγησηg. H διαφoqα oτη χaηση τoυ ΙE απoδ6θηχε στo γεγoν69 oτι τα
υπoxεlμενα τηζ 01 εi,1αν διδαxθεi τηΓ2 μ6οα αε γλωoαιxη τdξη, ενιb τα αντ(,στoιχα τηg 02 ε[1αν xαταxτ,t'1oει μθρog τoυ συστηματoE τηg Γ2 μ6oω φυαιxηg
επαφηE αε παιδιxη ηλιxiα.
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YπooτηqiγΘηxε 6τι oτo πλαi,οιo τηE εχμαθηαηE τηE NE ωg ξ6νηg γλιilαoαg τα
υπoχειμεγα δεν ε(,xαν την ευχαιqi,α να <(εντoπισoυν>> τoν ΙΕ ωg γλωoοιxη λειτουgγiα χαι συνεπ6ζ, 6πω9 πgoβλθπεται, απ6 τoν Schmidt (1990, 2001), δεγ εiχαν τη δυνατ6τητα να τoγ μετατρθψoυν σε αφoμoιωμ6νo γλωooιπ6 πqoΤ6v H
αντLoτoι1η συστηματιxη εμφανιoη τoυ ΙE oτη διαγλιbooα τηg 02 απoδ6Θηxε
οτo 6τι η επαφη με τη γλιilooα oε παιδιxη ηλιxiα επιτq6πει στα υπoχεi,μενα να
εντoπi,ξoυν 6λα o1εδ6ν τα στoιχε(,α τoυ γλωooιxoti ειοαγoμ6νoυ χωQιζ να τα
αξιoλογoriν με τoν τ96πo πoυ τα αξιολoγoιiν oι ενηλιxεg. Δ6Θηxε η εqμηνεiα
6τι o ΙE <εγτoπtατηxε>> xατd την πεqi,oδo αυτη χαι εγσωματιilθηxε εγxαi,qωg
oτη διαγλιiloοα. Eπιπλ6ογ υποστηQi,1θηxε 6τι λ6γω συγχεχQιμ6νων γνωoτιxιilν
διεργαoιιilν πoυ αυνδθoγταt με την ηλιx[,αxαταxτησηE τηζΓ2 η μ6qoυg τoυ συoτηματ6E τηE η διδαxτιxη παθoδηγηση πoυ εχ των υoτ6ρων θλαβαγ τα υπoxεiμεγα τηζ 02 δεν μπ6ρεσε να επηqεdoει τη διαγλιilοoα τoυζ στην xατειiθυναη
τηζ χαταατoληE τηζ χQησηE τoυ ΙE. Δεδομ6γου 6τι τα υποxε[μενα τηE 01 φdνηχαγ να ε(,ναι oε θ6αη γα αναγγωρiooυν τη λειτουQγια τoυ ΙE oε επiπεδo χατανoηαηg χαι με αφετηq[,α την dπoψη 6τι γλωoαιxα ατoι1εiα 6πω9 o ΙE απoτελoriγ μ6Qoζ τηg διαδqαοτιxηg ιxαν6τηταE πoυ πqθπει γα διαθ€τει 6να9 επαqxηg
χQηστηs, πqoτdθηχε γα διδdoxεται στην τdξη τηgΓ2 η λειτoυqγiα τoυ. Yπoατηq[1θηxε, λoιπ6ν, 6τι o ρ6λo9 τoυ διδdσχoντoζ εlναι γα βοηθησει τoυE μαθητ6ζ
να (<εντoπiooυν>> τη λειτoυQγια τoυ μ6oω μεταπQαγματoλoγιxιilν xυqiωg δgαατηριoτητων.
oλεE oι θεωqητιxt'g υπoθ6αειζ χαυ πqoτdαειζ πoυ διατυπιbθηχαν θα πρθπευ
να εxληφθofγ ωζ πQoχαταQχτtχθE παqατηqηoειg πανω oτo θ6μα. Πεqαιτ6qω
6ρευνα των δεδομ6νων χαt εφαQμoγη των διδαxτιxων πqoτdoεωγ πoυ διατυπιbθηxαν εi,ναι δυγατ6ν να oδηγησoυν σε πεQισσ6τεqα η διαφogετιxα oυμπερdσματα. Mε αυτη την 6ννoια η εQγασlα αυτη μπoqεi να Θεωgηθεi πρ6λoγog γ6νιμηg 6ρευναE σε ανdλoγα πεδiα.
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