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∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË (Í¤ÓË)
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: ¢È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi/¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›-
ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∞. πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘, Δ˙. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘

9.00-9.30 °ÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/
Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜: Ô ÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÚÔÍ‡ÔÓˆÓ Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ
¶. ™·ÓÔ‡, μ. °È·ÓÓ·Î¿

9.30-9.50 ªÂÙ·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙ· ÚÔ·ÚÔÍ‡ÙÔÓ· Â›ıÂÙ·: ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›· ÛÂ ·ÏÏfiÁÏˆÛÛÔ˘˜
μ. §¿ÁÈÔ˜, π. °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∞. πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘

9.50-10.10 ªÂÙ·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÛÙ· ÚÔ·ÚÔÍ‡ÙÔÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿: ‰È‰·-
ÛÎ·Ï›· ÛÂ ·ÏÏfiÁÏˆÛÛÔ˘˜
∞. ∫Ô˘Ù›‚·, ∞. ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

10.10-10.30 ∏ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·:
‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
∞. ¡Ù›ÏÈÔ˘, ª. ¶›ÁÎ·, ∞. πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘

10.30-10.45 √ ·ıËÙÈÎfi˜ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹: ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›· ÛÂ ·ÏÏfiÁÏˆÛÛÔ˘˜
Ã. ¶›ÙÛÔ˘, ∞. πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘

10.45-11.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

11.30-14.00 ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË

£ÂÌ·ÙÈÎ‹: ¢È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi/¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∏. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ - ∞. ¡¿Î·˜

17.00-17.20 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÛÌÒÓ ÛÂ ÌË ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜
S. Berikashvili, π. Lobzhanidze

17.20-17.40 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓfiÁÏˆÛÛË ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜: ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
ÛÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
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19.40-20.00 ΔÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜: „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË
∞. X·Û¿Ë˜, π. μ·Ì‚·Î›‰Ô˘ 

20.00-20.20 ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹˜ ÛÂ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›· fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÌÈÎÚÔ› ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ 
∫. ΔÛÈÔ‡ÌË˜, ∂. ∫ÔÏÈÎ›‰Ô˘ 

20.20-20.40 ¢È·Ê˘ÏÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏÂ›Ô˘ 
∂. °Ú›‚·, °. ªÔ˘Ófi‚·˜, ∫. ™¤ÌÔÁÏÔ˘, Ã. ∫ÔÛÛ˘‚¿ÎË 

20.40-21.00 ™˘˙‹ÙËÛË
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°ÏÒÛÛ· Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: ¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∏. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ - ¢. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË˜

9.00-9.30 √È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
∞. ª·˘ÚÔÁfiÓ·ÙÔ˜, ¢. ª·Ú·˚ÎÙ¿ÚË, §. ∫ÚÂÌÌ‡‰·, π. §È¿ÎÔ˜ 

9.30-9.50 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË˜ 
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÁÏˆÛÛÒÓ
∂. º›ÛÙ·, μ. ºÔ‡ÊË 

9.50-10.10 ¶·È‰È¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜: ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
°ÎÈ·Ô‡ÚË ™Ù., ∞ÏÂ˘ÚÈ¿‰Ô˘ ∞Ó., ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘ ∂Ï.

10.10-10.30 ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ WEB 3.0 Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·. ªÈ· ÚfiÙ·ÛË
Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ
¶. ∞Ú‚·Ó›ÙË˜, ª. ∫·Ú·ÎÔÏÙÛ›‰Ô˘

10.30-10.45 ¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ
ÃÚ. ∫fi˙·, ª. ∫fi˙·

10.45-11.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

11.30-14.00 ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË

£ÂÌ·ÙÈÎ‹: ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¢. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË˜ - ∞. ªÈ¯¿ÏË˜

10.45-11.30 ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË
ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÛÂ Ó‹È· ·ÏÏÔ‰·‹˜ 
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
∫. ª·ÎÚÔÓ¿ÛÈÔ˘

17.00-17.20 ∏ EÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜. E›‰Ú·ÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ Greeklish stin orthografiki
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¶. ∫Ú·Û›‰Ô˘, º. ΔÂÓÙÔÏÔ‡ÚË˜

17.40-18.00 ÃÚ‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·fi ·ÏÏfiÁÏˆÛÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
∫. ª·ÛÙÚÔı·Ó¿ÛË˜, ∞. °ÂÏ·‰¿ÚË, ∂. °Ú›‚·

18.00-18.20 ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈ-
Î‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜: ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜
∞. ¶¿Û¯Ô˘

18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¡. ª‹ÙÛË˜ - ¢. ªÂÓ¤ÎÔ˜

19.20-19.40 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ªÂÈÔÓÔÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·
ÙË˜ £Ú¿ÎË˜. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÔ·›‰ˆÓ, ‰È·È-
ÛÙÒÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÌÂ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜ ÂÈÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙ· Î¤ÓÙÚ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ
ª. ƒ·ÏÏÔ‡, Δ. ƒ·ÏÏÔ‡

19.40-20.00 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÂ -·˜, -Ù˙Ë˜, 
-ÈÎÔ˜ ÛÂ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ª. Δ·ÛÈÔ‡‰Ë, Ã. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ô˘, ™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘

20.00-20.20 √ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ù· È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘
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Η διδαζκαλία ηος γπαπηού λόγος ηηρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ ωρ 

δεύηεπηρ/ξένηρ ζηην ελληνόγλωζζη εκπαίδεςζη ηηρ διαζποπάρ: από 

ηην επικοινωνιακή ικανόηηηα ζηιρ ππακηικέρ γπαμμαηιζμού 

 

Πεπζεθόνη Κπαζίδος 

University of Hertfordshire-UK 

Φίλιππορ Τενηολούπηρ 

King’s College-University of London-UK 

 

Abstract 

Our presentation focuses on the teaching of writing Greek as second/foreign language in relation to the 

program for Greek communities abroad “Education in Diaspora”. Our basic theoretical positions are: (1) 

the distinction between the „autonomous‟ and the „ideological‟ models of literacy (writing as 

decontextualized skills vs. writing as ideological practices) and (2) the identification of six discourses in 

relation to the teaching of writing („Skills Discourse‟, „Creativity Discourse‟, „Process Discourse‟,  

„Genre Discourse‟, „Social Practices Discourse‟, „Socio-Political Discourse‟). The data of our document-

based investigation consists of the following texts of the above program: (1) curricula and syllabi, (2) 

teachers‟ guidebooks, (3) students‟ textbooks and (4) the supplementary CD Rom. The relational content 

analysis which was used indicated: (1) a compartmentalized view of language according to which written 

discourse constitutes a distinct entity in relation to oral discourse, (2) a vague methodology in the 

teaching of writing and (3) the communicative decontextualization of the writing activities. These three 

characteristics are related to the autonomous model of literacy and a Creativity Discourse since the 

construction of texts appears to be the outcome of students‟ mixing of different speech acts isolated from 

the principles of textuality and the interaction with the broader social context. Finally, we suggest the 

consideration of the writing activities of the program as literacy practices (Social Practices Discourse). 

 

1. Ειζαγωγή 

Η εηζήγεζή καο εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν διάλογο, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην 

Γακαλάθε (2001: 13), «μεθίλεζε πξφζθαηα ζηελ Διιάδα θαη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε 

νκάδσλ κε «πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο» θαη γεληθφηεξα ζε ζέκαηα: 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δηγισζζίαο θαη δίγισζζεο εθπαίδεπζεο, δηδαζθαιίαο ηεο 

Διιεληθήο σο Γεχηεξεο θαη σο Ξέλεο Γιψζζαο». Μνινλφηη ππάξρνπλ έξεπλεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηε κεηξηθή γιψζζα αλαθνξηθά κε ηα αλαιπηηθά 



 2 

πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (π.ρ. Υαξαιακπφπνπινο θαη Υαηδεζαββίδεο 1997, Kostouli 2002), ε 

ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο σο 

δεχηεξεο/μέλεο έρεη εζηηάζεη θπξίσο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο (π.ρ. Γνχβιε 

2003, Κνπινπκπαξίηζε 2001). Δπνκέλσο, έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηνλ παξαπάλσ δηάινγν, ην νπνίν δηαπξαγκαηεπφκαζηε ζηελ εηζήγεζή 

καο, αθνξά ηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ
1
 

ηεο  Διιεληθήο Γιψζζαο σο δεχηεξεο/μέλεο
2
 ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα γηα ηελ 

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά «Παηδεία Οκνγελψλ». 

ην πξψην κέξνο ηεο εηζήγεζήο καο πεξηγξάθνπκε ζχληνκα ηηο βαζηθέο 

ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηεο έξεπλάο καο: (1) ηνλ επηζηεκνινγηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ 

«απηφλνκνπ» θαη ηνπ «ηδενινγηθνχ» κνληέινπ γξακκαηηζκνχ θαη (2) ηνπο Λφγνπο 

(discourses) πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηδαθηηθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. ηε ζπλέρεηα 

αλαθεξφκαζηε: (1) ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλάο καο –έξεπλα βαζηζκέλε ζε 

έγγξαθα –, (2) ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ –ζπζρεζηαθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ – θαη (3) ζηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ 

επξεκάησλ καο. Μεηά παξνπζηάδνπκε θαη ζπδεηάκε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηξφπνπ δηδαθηηθήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζην παξαπάλσ πξφγξακκα: (1) ηε ζεψξεζε ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, (2) ηελ πξνζέγγηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο θεηκέλσλ θαη (3) 

ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο πιαηζίσζε ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην (social 

context). Σέινο, παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηε δηδαθηηθή 

ζπλεπαγσγή ηεο έξεπλάο καο.      

 

 

 

                                                 
1
 Με ηνλ φξν «γξαπηφ ιφγν» ελλννχκε ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ θαη φρη ηηο γξαπηέο αζθήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε δνκή ηεο γιψζζαο. 

2
 Αλ θαη ζπκθσλνχκε κε ην Μνζρνλά (2003) φηη ν φξνο «μέλε» είλαη ιηγφηεξν ηδενινγηθά θνξηηζκέλνο 

αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο γισζζηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηνλ φξν «δεχηεξε», ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνπο δχν φξνπο, φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκα πνπ εμεηάδνπκε, γηα ην ιφγν φηη ε εηζήγεζή καο 

δελ εζηηάδεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ.     
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2. Τα Μονηέλα Γραμμαηιζμού και οι Λόγοι διδακηικής ηοσ γραπηού 

λόγοσ 

 

Οη θχξηεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηεο έξεπλάο καο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

2.1 Ο επιζηημολογικόρ διασωπιζμόρ μεηαξύ ηος «ασηόνομοσ» και ηος 

«ιδεολογικού» μονηέλος γπαμμαηιζμού. 

 

ην πιαίζην ησλ Νέων Σποςδών Γπαμμαηιζμού (New Literacy Studies) έρεη πξνηαζεί ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ (Street 1984): (1) ηνπ «αςηόνομος» μονηέλος γπαμμαηιζμού 

(autonomous model of literacy) – ε γξαθή σο ζχλνιν απνπιαηζησκέλσλ δεμηνηήησλ – 

θαη (2) ηος «ιδεολογικού» μονηέλος (ideological model of literacy) – ε γξαθή σο 

ηδενινγηθά θνξηηζκέλεο πξαθηηθέο πνπ εκπιέθνληαη κε ζρέζεηο δχλακεο. Αλαιπηηθά, 

ζχκθσλα κε ην πξψην κνληέιν, ν γξακκαηηζκφο (ν γξαπηφο ιφγνο φρη σο δεμηφηεηα 

αιιά σο επξχηεξε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ) απηνλνκείηαη απφ ηα 

επηζηεκνινγηθά θαη ηδενινγηθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

θαη ζεσξείηαη σο εληαία θαη απνπιαηζησκέλε δεμηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε πςειά 

αθεξεκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, π.ρ. αθαηξεηηθφηεηα θαη ινγηθή ζθέςε φζν θαη κε 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο, π.ρ. νηθνλνκηθή πξφνδν. Οη παξαπάλσ ζέζεηο  ηνπ 

απηφλνκνπ κνληέινπ ακθηζβεηήζεθαλ απφ ηνπο Scribner θαη Cole (1981) ζηηο κειέηεο 

ησλ νπνίσλ πξνέθπςε φηη νη πςειέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε νη ιεηηνπξγίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ απφ ηηο πξαθηηθέο 

απηέο θαη λα απνδνζνχλ ζηνλ γξακκαηηζκφ. Η παξαπάλσ κειέηε ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο (π.ρ. Street 1984, Heath 1988) νδήγεζε ζηε ζεψξεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (θαη άξα 

πνηνο/α ζεσξείηαη σο «εγγξάκκαηνο/ε» ή «αγξάκκαηνο/ε») φρη σο δεμηφηεηαο αιιά σο 

πξαθηηθψλ (literacy practices) θνηλσληθν-ηζηνξηθά θαη  ηδενινγηθά θνξηηζκέλσλ πνπ 

λνεκαηνδνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ εληάζζνληαη. 

2.2 Οι Λόγοι ηηρ διδακηικήρ ηος γπαπηού λόγος.  

Δπεηδή ν παξαπάλσ δηαρσξηζκφο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν βαζίδεηαη ζε επξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (δεο Street 1995) θαη γεληθφηεξα ε δηδαθηηθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 
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εκθαλίδεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκίεο πξνζεγγίζεσλ ζηα δηάθνξα ζρνιηθά 

πεδία π.ρ. δεπηεξνβάζκηα - αθαδεκατθή εθπαίδεπζε (π.ρ. Reid 1993, Hyland 2002), κία 

ηαμηλνκία πνπ ππεξβαίλεη ηνλ «πεξηνξηζκφ» ηνπ ζρνιηθψλ πεδίσλ θαη δηεπθνιχλεη ηε 

ζρεηηθή ζπδήηεζε έρεη πξνηαζεί απφ ηελ Ivanič (2004). Η ηαμηλνκία απηή πεξηιακβάλεη 

ηνπο εμήο Λφγνπο δηδαθηηθήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ: (1) Παπαγωγή κειμένος ωρ δεξιόηηηερ 

(A skills discourse), πνπ εζηηάδεη ζηε δνκή ηεο γιψζζαο π.ρ. ζχληαμε, ιεμηιφγην, (2) 

Παπαγωγή κειμένος ωρ δημιοςπγία (A creativity discourse), πνπ εζηηάδεη ζην πψο νη 

ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο γηα ηε γξαθή λέσλ θεηκέλσλ σο 

πξνζσπηθέο θαηαζθεπέο, (3) Παπαγωγή κειμένος ωρ διαδικαζία (A process discourse), 

ε νπνία εζηηάδεη ζηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ ζπγγξαθέσλ θαηά ηε γξαθή ηνπ 

θεηκέλνπ, (4) Παπαγωγή κειμένος βαζιζμένο ζε είδη λόγος (A genre discourse), ε νπνία 

εζηηάδεη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θεηκέλσλ, (5) 

Παπαγωγή κειμένος ωρ κοινωνική ππακηική (A social practices discourse), ε νπνία 

εζηάδεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρέζεηο δχλακεο θαη ηελ 

ηδενινγηθή πιαηζίσζε ηεο πεξίζηαζεο ζηε νπνία εληάζζεηαη ην θείκελν θαη (6) 

Παπαγωγή κειμένος ωρ κοινωνικοπολιηική ππακηική (A socio-political discourse), ε 

νπνία ηνλίδεη ηφζν ηηο ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο φζν θαη ηηο ηδενινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ θεηκέλσλ.  

 

3. Μεθοδολογία 

 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έπεςνα 

βαζιζμένη ζε έγγπαθα (document-based investigation) (Lankshear and Knobel 2004) θαη 

ε κέζνδνο αλάιπζεο σο ζςζσεζιακή ανάλςζη πεπιεσομένος (relational  content analysis) 

(Neuendorf 2002, Krippendorff 2004). Αλαιπηηθά, ηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ήηαλ 

ηα αθφινπζα: 

  

1. Καθοπιζμόρ ηηρ Δπεςνηηικήρ Δπώηηζηρ: Πψο δηδάζθεηαη ν γξαπηφο ιφγνο κέζα απφ 

ην πξφγξακκα «Παηδεία Οκνγελψλ». 
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2. Σςλλογή ηων Γεδομένων ηεο έξεπλάο καο - ην corpus ησλ θεηκέλσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (α) ηα θείκελα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, (β) ηα βηβιία ησλ 

νδεγηψλ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, (γ) ηα βηβιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
1
 θαη (δ) ηνπο 

ζπλνδεπηηθνχο ςεθηαθνχο δίζθνπο (CD Rom). 

 

3. Καθοπιζμόρ ηπιών Αναλςηικών Καηηγοπιών
2
 (Richards 2005) πνπ ζπζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξεπλεηηθή εξψηεζε θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) Η Θεώπηζη ηος γπαπηού λόγος, (β) 

Η Πποζέγγιζη ηων δπαζηηπιοηήηων ηηρ παπαγωγήρ κειμένων θαη (γ) Η 

Δπικοινωνιακή πλαιζίωζη ηοςρ ζε ζσέζη  με ηο εςπύηεπο κοινωνικό πεπιβάλλον. 

 

4. Αλαδήηεζε σαπακηηπιζηικών γνωπιζμάηων γηα ηελ επμηνεία (interpretation) ησλ 

παξαπάλσ θαηεγνξηψλ: (α) Πξψηε Καηεγνξία: Αλαδήηεζε απνζπαζκάησλ Λφγνπ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηεο έλλνηαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο 

«γξαπηφο ιφγνο», «γξακκαηηζκφο», «γξαθή», «θείκελα», (β) Γεχηεξε Καηεγνξία: 

Αλαδήηεζε απνζπαζκάησλ Λφγνπ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πιαηζίσζε ηεο έλλνηαο 

ηεο πξνζέγγηζεο, φπσο «κεζνδνινγία», «πξνζέγγηζε», «κέζνδνο», «κνλάδα 

αλάιπζεο» θαη εληνπηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ (επξεηηθέο θαηαζθεπέο-heuristic 

constructions) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ, (γ) Σξίηε 

Καηεγνξία: Δληνπηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πιαηζηψλνληαη επηθνηλσληαθά ζε 

ζρέζε κε αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ βξίζθεηαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

5. Ποιοηική ανάλςζη ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαη ποζοηική ανάλςζη ηεο 

ηξίηεο γηα ηελ εξκελεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (4
ν
  κέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ καο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (5
ν
 κέξνο), ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ ην κνληέιν γξακκαηηζκνχ θαη ν Λφγνο ηεο δηδαθηηθήο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ  (6
ν
 κέξνο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

                                                 
1
 Γελ ζπκπεξηιάβακε: (α) ηα βηβιία πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο ιφγσ ηνπ φηη ζηνρεχνπλ ζηελ πξψηε 

επαθή ησλ παηδηψλ κε ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη (β) ηα βηβιία πνπ γξάθηεθαλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο π.ρ. 

ηα βηβιία ηνπ GCSE γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη απηά πνπ είλαη 

δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?greekintro_ypl 

2
 Οη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ θάπνηνπ είδνπο εξκελεπηηθή πξνεξγαζία ζε αληίζεζε κε ηηο θεμαηικέρ 

καηηγοπίερ (thematic categories) πνπ είλαη εμαξρήο ζηαζεξέο.   

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?greekintro_ypl
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Η αξιοπιζηία (reliability) θαη ε εγκςπόηηηα (validity) ηεο έξεπλάο καο δηαζθαιίζηεθε κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε έλλνηα πξνζπαζήζακε λα 

δηαζθαιίζνπκε ηε ζηαθεπόηηηα (stability) ησλ επξεκάησλ καο θαηαγξάθνληαο 

μερσξηζηά φια ηα δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλακε ηηο θαηαγξαθέο καο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ παξαιείςεσλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ. Η 

δηαδηθαζία απηή επαλαιήθζεθε (κεηά απφ 3 κήλεο), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα 

δεδνκέλα ζα θαηαγξαθνχλ θαη θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε έλλνηα πξνεηνηκάζακε αλαιπηηθά θάζε 

ζηάδην ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, θαη πξνζπαζήζακε λα 

ζπζρεηίζνπκε ηηο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο κε ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο πξνγελέζηεξσλ 

εξεπλψλ π.ρ. ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε ηνπ Barton (1994) γηα ηε ζρέζε πξνθνξηθνχ θαη 

γξαπηνχ ιφγνπ ή ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε ηεο Berns (1990) γηα ηηο νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο επηθνηλσληαθήο κεζφδνπ.  

 

4. Αποηελέζμαηα  

 

Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηα θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλέδεημε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ εξεπλήζακε: 

 

4.1 Η θεώπηζη ηος γπαπηού λόγος  

 

Η ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηα θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη 

ζε κία διαμεπιζμαηοποιημένη (compartmentalized) νπηηθή ηεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ν γξαπηφο ιφγνο απνηειεί κία μερσξηζηή νληφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ηφζν ζην επίπεδν ηεο δνκήο φζν θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Βάκβνπθα (2001α), ν γξαπηφο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ζε ηξία επίπεδα (1) ιεμηιφγην, (2) γξακκαηηθν-ζπληαθηηθή δνκή θαη (3) 

νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην πξψην επίπεδν νη δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο: 

Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δχν 

θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο (άκεζε-πξνθνξηθή, έκκεζε-γξαπηή) πξέπεη λα έρεη ππφςε 
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φηη ε επηθνηλσλία νξίδεηαη απφ ηηο δηδφκελεο απαληήζεηο ζηηο εμήο ηέζζεξηο εξσηήζεηο: 

Ποιορ ομιλεί ζε ποιον; Για ποιο θέμα (πεπί ηίνορ); Πού θαη Πόηε; 

ηελ άκεζε-πξνθνξηθή επηθνηλσλία (νκηιία-αθξφαζε) νη ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

έρνπλ πξνθαλείο απαληήζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ ρξεηάδεηαη δηεπθξηλήζεηο. 

ηελ έκκεζε γξαπηή (γξαθή-αλάγλσζε) φκσο επηθνηλσλία ηίπνηα δελ είλαη πξνθαλέο, 

νχηε απηφο πνπ νκηιεί, νχηε γηα ηη νκηιεί, νχηε πνχ γίλεηαη, νχηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή 

(ιακβάλεη ρψξα). (Βάκβνπθαο, 2001
 
α: 103, έκθαζε ζην πξσηφηππν) 

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν δειψλεηαη θαη ζηηο 

ιεθηηθέο πξάμεηο ζηηο νπνίεο αζθνχληαη νη καζεηέο/ηξηεο ζε θάζε ελφηεηα
1
, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

 

Δλληνικά ωρ δεύηεπη γλώζζα-Βιβλίο: «Γπάμμαηα πάνε κι έπσονηαι: Δλληνικά ζηον 

κόζμο, Δπίπεδο 2
ο
, μέπορ 2

ο
 » (5 ππώηερ ενόηηηερ, ζελ: 119-121): 

 

Πποθοπικέρ Λεκηικέρ ππάξειρ 

Δλφηεηα 1: «Μεηαθέξσ πιεξνθνξίεο ή εθθξάδσ ζπλαηζζήκαηα». 

Δλφηεηα 2: «Ση ιέσ, φηαλ κνπ αξέζεη/φηαλ δελ κνπ αξέζεη θάηη». 

Δλφηεηα 4: «Ση ιέσ, φηαλ ζπλαληψ έλαλ θίιν κεηά απφ θαηξφ θαη ζέισ λα κάζσ λέα». 

Δλφηεηα 5: «Λέσ ηη βιέπσ ζε κηα θσηνγξαθία». 

 

Γπαπηέρ Λεκηικέρ ππάξειρ 

Δλφηεηα 1: «Ση γξάθσ ζ‟ έλαλ θίιν ή κία θίιε πνπ γλψξηζα ζηηο δηαθνπέο». 

Δλφηεηα 3: «Μαζαίλσ λα γξάθσ γξάκκα». 

 

4.2 Η πποζέγγιζη παπαγωγήρ κειμένων  

 

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηθνηλσληαθή κέζνδνο, ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηφζν ηεο γλώζζικήρ (γιψζζα σο δνκή) φζν θαη ηεο 

επικοινωνιακήρ ικανόηηηαρ (γισζζηθή ρξήζε) ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Όκσο, ε 

επηθνηλσληαθή κέζνδνο πεξηγξάθεηαη ζηα θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: 

                                                 
1
 Οη ιεθηηθέο πξάμεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηέινο ηνπ θάζε βηβιίνπ. 
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1. Ο πξψηνο ηξφπνο (Καηζηκαιή 2001) βαζίδεηαη ζηελ Δζλνγξαθία ηεο Δπηθνηλσλίαο 

θαη νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο επικοινωνιακήρ ικανόηηηαρ 

(communicative competence) (Savignon 1997). Η επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, φπσο 

έρεη αλαιπζεί απφ ηνπο Canale θαη Swain (1980) θαη ηνλ Canale (1983) 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: (α) Γλωζζική ικανόηηηα: ρξήζε ηεο γισζζηθήο 

δνκήο, (β) Κοινωνιογλωζζολογική ικανόηηηα: ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ην 

θνηλσληθφ πιαίζην π.ρ. δηαθνξεηηθνχο/εο απνδέθηεο/ηξηεο), (γ) 

Κειμενογλωζζολογική ικανόηηηα: νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

θεηκεληθφηεηαο (δεο Αξράθεο 2005 γηα ιεπηνκεξή ζπδήηεζε ηνπ φξνπ) θαη (δ) 

Σηπαηηγική ικανόηηηα: επίηεπμε επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ, φηαλ παξνπζηάδεηαη 

θάπνην πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

2. Ο δεχηεξνο ηξφπνο (Καηζηκαιή 2006) βαζίδεηαη ζηελ Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία 

θαη ζηε δηάθξηζε απφ ηνλ  Littlewood (1981) ζε: (α) Πξν-επικοινωνιακέρ 

δπαζηηπιόηηηερ: (1) γπαμμαηικέρ (δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δνκή ηεο 

γιψζζαο π.ρ. κνξθνινγηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο αζθήζεηο) θαη (2) εμι-

επικοινωνιακέρ (νη καζεηέο/ηξηεο εηζάγνληαη ζε πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο π.ρ. 

παηρλίδηα ξφισλ) θαη (β) Δπικοινωνιακέρ δπαζηηπιόηηηερ: (1) λειηοςπγικά 

επικοινωνιακέρ (νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα αληεπεμέιζνπλ ζε θάπνηα πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ) θαη (2) κοινωνικήρ 

αλληλεπίδπαζηρ (νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα αληαπεμέξρνληαη απνηειεζκαηηθά ζε 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηε δνκηθή φζν θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο). 

 

3. Ο ηξίηνο ηξφπνο (Παπαδνγηαλλάθεο 2006) βαζίδεηαη ζηελ Αλάιπζε Λφγνπ 

(Widdowson 1978) θαη ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ Γλωζζικήρ ικανόηηηαρ (Discourse 

Usage) – δηαζηάζεηο ηεο γισζζηθήο δνκήο – θαη Γλωζζικήρ Πλήπωζηρ (Discourse 

use) – δηαζηάζεηο ηεο πιήξσζεο ηεο γισζζηθήο δνκήο ζε ζηηγκέο ηεο πξαγκαηηθήο 

θνηλσληθήο δσήο.  
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ην επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο θεηκέλσλ ζηα βηβιίσλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: 

 

1. Παπαγωγή κειμένος με βοηθηηικό ππόηςπο κείμενο (είηε ζηο ηεηπάδιο 

δπαζηηπιοηήηων είηε ζηο βιβλίο): 

 

Γξαζηεξηφηεηα 2: «Γεο ηελ πξφζθιεζε ηεο Αζελάο ... θαη γξάςε θαη εζχ κία γηα ηε 

θίιε ζνπ ή ην θίιν ζνπ:», (Βηβιίν: Μαξγαξίηα 3, Δπίπεδν Γεχηεξν, Σεηξάδην 

Γξαζηεξηνηήησλ, Δλφηεηα 5
ε
, ζει. 44.).   

 

2. Παπαγωγή κειμένος με βοηθηηικέρ εικόνερ: 

 

Γξαζηεξηφηεηα 11: «Γεο ηηο εηθφλεο θαη γξάςε ηη έθαλαλ ρζεο ηα παηδηά.», (Βηβιίν: 

Μαξγαξίηα 3, Δπίπεδν Γεχηεξν, Σεηξάδην Γξαζηεξηνηήησλ, Δλφηεηα 3
ε
, ζει. 34.).   

 

3. Παπαγωγή κειμένος με βάζη μόνο ηο θέμα πος δίνεηαι ζηοςρ/ζηιρ μαθηηέρ/ηπιερ:   

 

Γξαζηεξηφηεηα 10: «Απηή είλαη κηα ζειίδα απφ ην ιεχθσκα ελφο απφ ηνπο θίινπο 

κνπ. Γξάθσ ηη θαληάδνκαη φηη ζα θάλεη κεηά απφ κεξηθά ρξφληα:», (Βηβιίν: 

Πξάγκαηα θαη Γξάκκαηα, Δπίπεδν Γεχηεξν, Μέξνο Γεχηεξν, Γξάκκαηα πάλε θαη 

έξρνληαη-Διιεληθά ζηνλ θφζκν, Σεηξάδην δξαζηεξηνηήησλ 1, Δλφηεηα 9, ζει. 87.). 

 

4. Παπαγωγή κειμένος με βοηθηηικέρ θπάζειρ: 

 

Γξαζηεξηφηεηα 14: «Να βνεζήζνπκε ηνλ Κψζηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ θάξηα ηνπ; 

[δίλεηαη κία θάξηα ζηελ νπνία ππάξρνπλ θξάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη νη καζεηέο/ηξηεο 

λα νινθιεξψζνπλ σο πξνηάζεηο θαη λα γξάςνπλ θαη άιιεο]», (Βηβιίν: Πξάγκαηα 

θαη Γξάκκαηα, Δπίπεδν Γεχηεξν, Μέξνο Γεχηεξν, Γξάκκαηα πάλε θαη έξρνληαη-

Διιεληθά ζηνλ θφζκν, Σεηξάδην δξαζηεξηνηήησλ 1, Δλφηεηα 1, ζει. 16.). 

 

5. Παπαγωγή κειμένος με βοηθηηικέρ επωηήζειρ: 
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Άζθεζε 1: «Πεξηγξάθσ ηελ επίζθεςή κνπ ζε έλαλ ηφπν πνπ πήγα γηα πξψηε θνξά. 

Πνχ πήγα; Ση έθαλα; Ση είδα; Ση δελ είρα μαλαδεί; Ση κνπ άξεζε; Ση φρη; Ση κνπ 

θάλεθε πεξίεξγν; Πψο έλησζα;», (Βηβιίν: Πξάγκαηα θαη Γξάκκαηα, Δπίπεδν Σξίην, 

Σεχρνο Πξψην, Ο Κφζκνο ησλ Διιεληθψλ, Σεηξάδην δξαζηεξηνηήησλ, Δλφηεηα 7, 

ζει. 30.). 

  

6. Παπαγωγή κειμένος με βοηθηηικό λεξιλόγιο: 

 

Άζθεζε 13: «Γξάθσ θη εγψ κηα πεξηπέηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θξάζεηο, πξηλ, 

πξνηνχ, κέρξη λα, ψζπνπ λα, ιίγν έιεηςε λα, παξαιίγν λα, παξά ηξίρα λα, θφληεςα 

λα, πεξίκελα λα, ήκνπλ έηνηκνο λα, πνηέ δελ είλαη αξγά λα», (Βηβιίν: Διιεληθά κε 

ηελ Παξέα, Σεχρνο Γεχηεξν, Δλφηεηα 10, ζει. 113.). 

 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ζχληνκεο πεξηγξαθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  

ζηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα:  

 

Δλληνικά ωρ δεύηεπη γλώζζα: Μιλώ και γπάθω-Δλληνικά ζηιρ γειηονιέρ ηος κόζμος, 

Ππάγμαηα και Γπάμμαηα, Δπίπεδο 2
ο
, μέπορ 1

ο
, Οδηγίερ για ηον εκπαιδεςηικό:  

 

Δλφηεηα 1
ε 

(ζει. 17): «Η ηειεπηαία άζθεζε δεηά απφ ηα παηδηά λα παξαγάγνπλ 

ζχληνκν θείκελν, ζην νπνίν ζα θαλεί θαηά πφζνλ έρνπλ αθνκνηψζεη αθήγεζε, 

ιεμηιφγην, εθθξάζεηο, θ.η.ι.». 

 

Δλφηεηα 3
ε 

(ζει. 19): «Η επθαηξία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (ζχλζεζε κηαο ηζηνξίαο) 

κε παξαηήξεζε εηθφλσλ». 

 

Δλφηεηα 4
ε 

(ζει. 25): «ηα εηθνλνγξαθεκέλα ζηηγκηφηππα ηα παηδηά θαινχληαη λα 

απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ζπγγξαθήο comics!» 

 

Δλληνική ωρ δεύηεπη γλώζζα ζε ηασύππςθμα ημήμαηα: Βιβλίο: ελληνικά με ηην παπέα 

μος, η. 1: ζςνοδεςηικό ηεύσορ για ηον εκπαιδεςηικό: 
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Δλφηεηα 3
ε 

(ζει. 24): «Γεκηνπξγηθή άζθεζε γξαθήο». 

 

Δλφηεηα 11
ε 

(ζει. 62): «Ο καζεηήο πξέπεη ν ίδηνο λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζηνξία». 

 

Δλφηεηα 12
ε 

(ζει. 67): «Διεχζεξε άζθεζε παξαγσγήο ιφγνπ». 

 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 

θεηκέλσλ ζηα ζπκπιεξσκαηηθά CD Rom (βηβιία «Μαξγαξίηα» θαη «Πξάγκαηα θαη 

Γξάκκαηα») ζηνρεχνπλ ζηε παξαγσγή θεηκέλσλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θεηκεληθφηεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα CD Rom ησλ βηβιίσλ «Μαξγαξίηα» θαζνδεγνχλ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο λα παξάγνπλ θείκελα ζε ζρέζε κε: (1) ηα ζηάδηα γξαθήο: (α) ρεδηαζκφο, 

(β) Οξγάλσζε, (γ) Καηαγξαθή, (δ) Αλαζεψξεζε-Βειηίσζε θαη (ε) Έθδνζε θαη (2) ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ: (α) Αθξναηήξην, π.ρ. άηνκα ίδηαο, κηθξφηεξεο ή 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, (β) θνπφο θαη (γ) Δίδε Λφγνπ π.ρ. Παξακχζηα, Μχζνη. 

 

4.3 Η επικοινωνιακή πλαιζίωζη ηων κειμένων με ηο εςπύηεπο κοινωνικό 

πεπιβάλλον. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσληαθή πιαηζίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πιαηζηψλνληαη πηηά κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν βξίζθνληαη ζηε ζεηξά  «Πξάγκαηα θαη 

Γξάκκαηα» θαη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ σο εμήο:  

 

Δπικοινωνιακά καηεςθςνόμενερ ζε ζσέζη με ηο πεπιβάλλον καηαζκεςήρ ηος ςλικού ηος 

Ππογπάμμαηορ - Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ. (Δπγαζηήπιο Γιαπολιηιζμικών και Μεηαναζηεςηικών 

Μελεηών):  

 

1. Μία γεληθή πιαηζίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ην  Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ. πνπ 

πξνηείλεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο 3
εο 

Δλφηεηαο ηνπ βηβιίνπ 

«Γξάκκαηα πάλε θη έξρνληαη - Διιεληθά ζηνλ θφζκν», (Δπίπεδν 2
ν
, Μέξνο 2

ν
, 
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ηεχρνο 2
ν
): «Παξνηξχλεηε, ηέινο, ηα παηδηά λα γξάθνπλ ζην Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ.!» ζει. 

19. 

 

2. Μία πιαηζίσζε πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο 7
εο

 

Δλφηεηαο ηνπ βηβιίνπ «Ο Κφζκνο ησλ Διιεληθψλ» (Δπίπεδν 3
ν
, Μέξνο 1

ν
), ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ δηδαθηηθή ελφηεηα ρσξίο φκσο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα: «Δθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

παξαθηλεζνχλ λα γξάςνπλ θαη λα ζηείινπλ ηα γξάκκαηά ηνπο ζην Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο θαη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ην πξφγξακκα θηινμελίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Η δηεχζπλζε δίλεηαη ζην βηβιίν καζεηή θαη είλαη αθξηβήο.», ζει. 24. 

  

3. Δπηθνηλσληαθή πιαηζίσζε ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πξνηείλνληαη ηφζν ζηην 

ηεηξάδην δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ζηνλ νδεγφ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ βηβιίνπ, 

π.ρ. Δλφηεηα 2
ε
, «Γξάκκαηα πάλε θη έξρνληαη - Διιεληθά ζηνλ θφζκν», (Δπίπεδν 2

ν
, 

Μέξνο 2
ν
, ηεχρνο 2

ν
): (α) Σεηξάδην δξαζηεξηνηήησλ «13. Πάξηε κέξνο ζηνλ κεγάιν 

καο δηαγσληζκφ κε ζέκα «Σν ζρνιείν έρεη θέθηα ή βάζαλα; Καη βάζαλα θαη θέθηα;» 

ηείιηε καο δηθέο ζαο ηζηνξίεο, δσγξαθηέο ή φ,ηη άιιν ζθεθηείηε. Πξψην βξαβείν 

έλα ηαμίδη ζηε ρψξα ηεο Φξνπηνπίαο θαη μελάγεζε ζην ζρνιείν ηεο Φξνπηνπίαο. Θα 

καο βξείηε ζην Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ. GR 74100 Ρέζπκλν, ή 

ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ediamme@edc.uoc.gr. αο πεξηκέλνπκε!», ζει. 25, 

(β) Οδεγφο εθπαηδεπηηθνχ, «Σέινο, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζρεηίδεηαη κε 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο απφ ην ζρνιείν. Σα θείκελα πνπ ζα θξίλνπκε θαηάιιεια 

κπνξνχκε λα ηα ζηέιλνπκε ζηελ κνλάδα παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζην 

Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ.! Μαρ πεπιμένοςν!» ζει. 16, (έκθαζε ζην πξσηφηππν). 

 

Δπικοινωνιακά καηεςθςνόμενερ ζε ζσέζη με ζςγγενικό πεπιβάλλον:  

 

Γχν δξαζηεξηφηεηεο  νη νπνίεο πξνηείλνληαη ζηνλ νδεγφ εθπαηδεπηηθνχ ρσξίο αλαθνξά 

φκσο ζην βηβιίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο (δίλεηαη ππνζεηηθφ ζελάξην θαη ρψξνο γηα ην 

γξάςηκν εληφο ηνπ ηεηξαδίνπ δξαζηεξηνηήησλ), π.ρ. ζηνλ νδεγφ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

ηεο 7
εο

 Δλφηεηαο ηνπ βηβιίνπ «Μηιψ θαη γξάθσ Διιεληθά ζηηο γεηηνληέο ηνπ θφζκνπ» 

(Δπίπεδν 2
ν
, Μέξνο 1

ν
, ηεχρνο 1), «... ελψ ε θαηαζθεπή επρεηήξησλ θαξηψλ είλαη κία 

mailto:ediamme@edc.uoc.gr


 13 

αθφκε επθαηξία άζθεζεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ζπγγελψλ θαη θίισλ πνπ βξίζθνληαη καθξηά», ζει. 56. 

 

5.  Σσζήηηζη 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ κία ζηαηηθή πεξηγξαθή ηφζν ζηε 

ζεσξεηηθή φζν θαη ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Η ζεσξεηηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αλ θαη κνηάδεη έγθπξε ζηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ελφο αθαδεκατθνχ θεηκέλνπ θαη κηαο ζπλνκηιίαο κεηαμχ θίισλ, ηελ 

ίδηα ζηηγκή θαίλεηαη σο πεξηνξηζηηθή, φηαλ αλαθέξεηαη ζε είδε θεηκέλσλ φπσο ηα e-

mails κεηαμχ θίισλ, πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξν «πξνθνξηθφ» απ‟ φηη 

«γξαπηφ» χθνο. Δπίζεο, φπσο εμεγεί ν Barton (1994), ζηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή δσή 

ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη ζπλήζσο θάπνην είδνο πεπικειμένος (context) γηα ηα 

παξαγφκελα θείκελα, θαζψο ην θείκελν δελ είλαη απνθνκκέλν πξντφλ αιιά απνηέιεζκα 

δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία ν γξαπηφο θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο ζπλδένληαη κε 

πνιχπινθεο ζρέζεηο, γηα παξάδεηγκα δηαθεηκεληθέο (intertextual), π.ρ. λα πεξηγξάθνπκε 

ζε έλα κήλπκα θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηη καο είπε θάπνηνο/α. Δπνκέλσο, ε δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κνηάδεη δχζθνιε λα ζεκειησζεί (Street 1995, 

Georgakopoulou θαη Goutsos 1997), θαζψο δελ είλαη ην κέζν απηφ θαζ‟ απηφ πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηνλ παξαγφκελν ιφγν, αιιά νη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπγγξαθείο (Clark and Ivanic 1997). Γηα παξάδεηγκα, ν ζρεδηαζκφο 

ελφο αθαδεκατθνχ θεηκέλνπ ην νπνίν γξάθεηαη θαη δηνξζψλεηαη πνιιέο θνξέο ζα 

εκθαλίδεη ζπλήζσο ηζρπξή ζπλνρή ζπγθξηηηθά κε ηελ απζφξκεηε παξαγσγή ιφγνπ ζε 

έλα e-mail ή κηα ζπλνκηιία κεηαμχ θίισλ πνπ ζπλήζσο έρνπλ πην ραιαξή ζπλνρή.  

Η ζηαηηθή απηή πεξηγξαθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κεηαθέξεηαη θαη ζηε δηδαθηηθή 

ησλ γξαπηψλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη απνθνκκέλεο απφ ηε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην, αθνχ ηα θείκελα ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο παξάγνληαη είηε γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε γηα ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο 

ζπκκαζεηέο/ηξηεο
1
. Παξάιιεια, κνινλφηη ζηα ζεσξεηηθά θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπδεηνχληαη δεηήκαηα θεηκεληθφηεηαο, π.ρ. ν δηαρσξηζκφο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ κε 

                                                 
1
 ε θακία πεξίπησζε δελ ππνζηεξίδνπκε φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ ζα πξέπεη λα 

αθνξνχλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην, αιιά νχηε θαη ην αληίζεην. 
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βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Βάκβνπθαο 2001β), ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη θαη 

απνηειεί ξεηφ δήηεκα δηδαθηηθήο ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

«επηθνηλσληαθή κέζνδν» θαη παξνπζηάδνληαη ζηα θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο (δεο 4.2 

παξαπάλσ), ε νξγάλσζε ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ κε βάζε αξρέο ηεο θεηκεληθφηεηαο  π.ρ. 

ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα δελ απνηειεί ξεηφ δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο ζηα βηβιία
1
, αιιά 

θαίλεηαη λα επαθίεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ε γξαπηή ιεθηηθή πξάμε «Ση γξάθσ ζ‟ έλαλ θίιν ή κία θίιε 

πνπ γλψξηζα ζηηο δηαθνπέο» πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηελ παξάζεζε άιισλ ιεθηηθψλ 

πξάμεσλ π.ρ. «ηη γξάθνπκε ζηελ αξρή ελφο γξάκκαηνο», «Μεηαθέξσ πιεξνθνξίεο ή 

εθθξάδσ ζπλαηζζήκαηα» – πνπ κνηάδεη λα ππεξβαίλεη ην δίπνιν γπαπηόρ-πποθοπικόρ 

λόγορ – αιιά θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο κε δείθηεο ζπλνρήο θαη ραξαθηεξηζηηθά είδνπο 

ιφγνπ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε ζρεηηθή ζπλεθηηθφηεηα θαη λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε
2
.  

Σέινο, κνινλφηη αξρέο ηεο θεηκεληθφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηα CD Rom πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα βίβιηα, ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο παξνπζηάδεη κία ηειενινγηθή νπηηθή ηεο 

γιψζζαο
3
. Γηα παξάδεηγκα, ν δηαρσξηζκφο χθνπο πνπ πξνηείλεηαη κε βάζε ηελ ειηθία 

ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ ζθνπφ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

επίηεπμήο ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, δελ 

κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη έλα «παηδηθφ χθνο» ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηα γξάκκαηά ηνπο γηα ζπλνκήιηθνπο/εο 

θίινπο/εο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα κεγαιχηεξνπο/εο ζε ειηθία π.ρ. έλα 

γξάκκα ζε έλα ηνπηθφ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν γηα θάπνην αίηεκα θαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ π.ρ. λα ζπγθηλήζεη θαη λα πεηχρεη ζην ζθνπφ ηνπ. 

                                                 
1
 Τπνζέηνπκε δειαδή φηη ε θχξηα πεγή δηδαθηηθήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη ην βηβιίν, θαζψο δελ 

κπνξνχλ φια ηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε θχξην 

κέζν ηα CD Rom, π.ρ. ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ηα απνγεπκαηηλά παξνηθηαθά ζρνιεία ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηνχλ αίζνπζεο ησλ Βξεηαληθψλ ζρνιείσλ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο αίζνπζαο ησλ 

ππνινγηζηψλ.  

2
 Απηφ απνηειεί βαζηθφ ζεκείν θξηηηθήο ησλ πξνγξακκάησλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

ιεθηηθέο πξάμεηο, δεο π.ρ. Widdowson (1979). 

3
 Καηά ηελ άπνςε καο ε ηειενινγηθή απηή νπηηθή δελ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ, νη 

νπνίνη δειψλνπλ ηελ δπλακηθή επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ησλ θεηκέλσλ αιιά κε ηηο πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ κέζνπ (CD Rom).   
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6.  Σσμπεράζμαηα 

 

Η δηδαθηηθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ηεο  Διιεληθήο Γιψζζαο σο δεχηεξεο/μέλεο 

αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά 

«Παηδεία Οκνγελψλ» πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηνλ άξξεην ζπλδπαζκφ γισζζηθψλ 

πξάμεσλ πνπ πξνυπνζέηεη κία πξαθηηθή κάζεζε θαη ρξήζε ησλ πξάμεσλ απηψλ. Η 

απνζχλδεζε ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε 

ην «αςηόνομο μονηέλος γπαμμαηιζμού», θαζψο ν γξαπηφο ιφγνο απνκνλψλεηαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα (γισζζηθά αιιά θαη ηδενινγηθά) 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Παξάιιεια, ν Λφγνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαίλεηαη λα είλαη απηφο ηεο Παπαγωγήρ κειμένος ωρ δημιοςπγίαρ (A 

creativity discourse), αθνχ ε γξαθή ησλ θεηκέλσλ δε βαζίδεηαη ζηε ξεηή δηδαζθαιία 

ησλ θεηκεληθψλ αξρψλ θαη ηεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο 

(Υαξαιακπφπνπινο θαη Υαηδεζαββίδεο 1997, Kostouli 2002), αιιά ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θαινχληαη κφλνη/εο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα 

θείκελν κε βάζε ην ζέκα ή ηε βνήζεηα πνπ ηνπο δίλεηαη, γηα παξάδεηγκα λα κηκεζνχλ 

«πξφηππα» θείκελα ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο βνεζεηηθέο θξάζεηο ή εξσηήζεηο. 

Αλ θαη ε έξεπλά καο θαη ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ζπλεηζθέξεη ζηε θαηαλφεζε 

ηνπ κνληέινπ γξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξφγξακκα «Παηδεία Οκνγελψλ» 

εζηηάδνληαο ζηα θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε αλάιπζή καο εκθαλίδεη ηνλ πεπιοπιζμό 

λα αλαθέξεηαη ζηε θεωπηηική πεπιγπαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φρη ζηελ ππαγμαηική 

ηος σπήζη. Σα βηβιία θαη γεληθφηεξα ηα θείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ απνηεινχλ 

νηεηεπμινιζηικά μέζα πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρνιηθή πξάμε αιιά μέζα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο κε πνηθίινπο ηξφπνπο, (φπσο άιισζηε 

πξνηείλεηαη θαη απφ ηνπο/ηηο ζπγγξαθείο ηνπο πξνγξάκκαηνο), ψζηε λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηνπο αλάινγα κε ην θάζε ζρνιηθφ πιαίζην. Δπνκέλσο,  γηα 

ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ γχξσ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

ζεσξνχκε φηη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ζηα 

δηάθνξα ζρνιηθά πιαίζηα.  
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Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ θχξηα δηδαθηηθή ζπλεπαγσγή ηεο έξεπλάο καο, 

πξνηείλνπκε ηε ζπκπιήξσζε ηεο επηθνηλσληαθήο κεζφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε σο «πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ» (δεο 

επίζεο Υαηδεζζαβίδεο 2005). Με ηελ πηνζέηεζε ελφο εζλνγξαθηθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ (Roberts et al. 2001) ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα εξεπλήζνπλ πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, ην πψο δειαδή ε 

παξαγσγή θεηκέλσλ βάζε θεηκεληθψλ αξρψλ (Αξράθεο 2009, Γνχηζνο θαη ινηπνί 2006) 

λνεκαηνδνηείηαη απφ θαη παξάιιεια λνεκαηνδνηεί ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

(Social Practices Discourse). Απηφ ζε ηειηθή αλάιπζε δελ ζα νδεγήζεη κφλν ζε κηα πην 

δπλακηθή ρξήζε ηεο επηθνηλσληαθήο κεζφδνπ πνπ ζα νξίδεηαη θαη ζα ιεηηνπξγεί κε 

βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ (Berns 1990, Savignon 1997), αιιά θαη ζηελ ππέξβαζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.  
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