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Γιάλογοι κειμένυν και ζςγγπαθέυν. 

Σα κείμενα υρ εκθπάζειρ ηηρ γλυζζικήρ διαππαγμάηεςζηρ ηηρ ηαςηόηηηαρ ηος 

ςποκειμένος. 

Παξαζθεπή Σαρηλίδνπ θαη Μαξία Γεκάζε 

 

Πεπίλητη 

Η θνηλσληθή ηνπνζέηεζε ηεο γιψζζαο σο κίαο δξάζεο πνπ εκθαλίδεηαη φρη 

απνπιαηζησκέλε αιιά κέζα ζε θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηα νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη 

θαη έηζη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ε 

ξεπζηή ακθίδξνκε ζρέζε ηεο κε απηά απνηέιεζαλ ηελ εθθίλεζε πνιιψλ εξεπλψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο. Η γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο ππνζηεξίδεηαη ε πξαγκάησζε θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ θαη  ε έληαμε ησλ 

αηφκσλ ζε νκάδεο, πνιηηηζκνχο θαη ζεζκνχο (Gee, 2005: 1). Απηή ε λνεκαηνδφηεζή 

ηεο επεξέαζε θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ζην ζρνιείν. Ο καζεηήο θαιείηαη λα αζθεζεί ζε 

πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο θαη θεηκεληθά είδε, εθθηλψληαο απφ ηελ εκπεηξηθή 

ηνπ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλερίδνληαο ζε ζθαίξεο ηεο δσήο πνπ εκπεηξηθά ηνπ είλαη 

άγλσζηεο (Kress, 2000. Σηελ παξνχζα εξγαζία, κε ζεκείν αλαθνξάο ην ΑΠΣ γηα ην 

Λχθεην, αλαιχνπκε κε πιηθφ ηα γξαπηά θείκελα καζεηψλ, ηηο ηαπηφηεηεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην πξνο αλάγλσζε θείκελν, ηηο νδεγίεο ζπγγξαθήο θαη ην 

πιαίζην αμηνιφγεζεο. 

Λέξειρ κλειδιά : Κείμενο, διαλεκηική θωνών, διαππαγμαηεςηικέρ κινήζειρ, ζσολική 

κοινόηηηα λόγος, ηαςηόηηηα ςποκειμένος.          

Γπαπηόρ λόγορ-Κείμενο: Γιάλογορ θυνών και ςποκειμένυν, ζηηήμαηα 

ηαςηόηηηαρ   

Τν θείκελν δελ απνηειεί έλα ζηαηηθφ πξντφλ κε δνζκέλα θαη αδηαπξαγκάηεπηα 

λνήκαηα αιιά κία γισζζηθή ελφηεηα κε θαζνξηζκέλα φξηα θαη εζσηεξηθή ζπλνρή. 

Φέξλεη ηφζν ζηνηρεία απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ φζν θαη λνήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε εμσγισζζηθέο θαηαζηάζεηο θαη επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. Τα λνήκαηά 

ηνπ παξάγνληαη απφ ηελ εξκελεπηηθή θνηλσλία θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ζπκβάζεσλ (Fish, 1980: 14).   

Τν θέληξν βάξνπο ηεο άπνςεο γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ-θεηκέλνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν «ηο άηοµο είναι ζςζηαηικό ηος 

πολιηιζµού ηος» (Faigley, 1986: 535). Μηιάκε θαη γξάθνπκε δνκψληαο κε ιφγν κία 

εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο, εθθξάδνληαο έλαλ πξνζσπηθφ θχθιν ελλνηψλ κε βάζε 

θνκκάηηα άιισλ ιφγσλ θαη εαπηψλ, απηψλ πνπ έρνπκε δηαβάζεη, αθνχζεη, δήζεη. Η 

γισζζηθή απηή θαηαζθεπή ηνπ ππνθεηκέλνπ/πξνζψπνπ δελ είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο νχηε εληαία ζην ίδην θείκελν, αθνχ ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κία επηινγή ησλ θνηλσληθά δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή ζηηγκή γηα ηε γισζζηθή δφκεζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ θαη απφ ηελ εξκελεία πνπ πξνβάιιεη γηα 
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ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε ηνπ ιφγνπ ηνπ (Hashimoto, 1989; Bakhtin, 1986). Ο 

θνξέαο ηνπ ιφγνπ επνκέλσο ηνπνζεηείηαη ζε κία δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

απνδέθηε ηνπ πνπ είηε έρεη κπξνζηά ηνπ σο δσληαλή παξνπζία είηε σο καθξηλή 

αίζζεζε. Ο ζπγγξαθέαο γξάθεη θαηαζθεπάδνληαο ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο ηαπηφηεηεο θαη ιφγνπο πνπ ζπλάληεζε ζηε δηαδξνκή ηνπ θαη εξκελεχνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε ηνπ αιιά θαη αληίζηξνθα. Ο 

αλαγλψζηεο δηαβάδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ηελ εξκελεχεη, ηελ αμηνινγεί θαη 

δνκεί ηε δηθή ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε απηή (Bizzel, 1994; Ivanic, 1998; Porter, 1986). 

Οη διαππαγμαηεςηικέρ αςηέρ κινήζειρ (Donahue, 2006; Francois, 1998) ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ έρεη πςειή αμηνιφγεζε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, 

ζπληζηνχλ παξάιιεια θαη εξκελείεο θαη αμηνινγήζεηο ησλ πηζαλψλ θέζεων (Jaffe, 

2009) ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κία επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη νη 

θσλέο ηνπο έρνπλ ήδε θαηνηθεζεί απφ άιινπο, θέξνπλ θνξηία πξνζσπηθήο 

βηνγξαθίαο θαη πνιηηηζκνχ ελζπλείδεηα ή φρη. Δίλαη εκθαλήο επνκέλσο ε δηαιεθηηθή, 

πνιπθσληθή ηαπηφηεηα ησλ ιφγσλ, γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ, πνπ δνκνχλ ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ θεηκέλσλ ηνπο.  

Η ζσολική κοινόηηηα λόγος υρ πλαίζιο παπαγυγήρ γπαπηού λόγος  

Η έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ ή ηεο εγγξακκαηνζχλεο δελ είλαη ζηαζεξά 

νξηνζεηεκέλε θαη δελ παξαπέκπεη ζε νκνηνγελείο ρξήζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αιιά 

νξίδεηαη σο κία επηθνηλσληαθά δηαξθψο δνκνχκελε δηαδηθαζία (Barton & Hamilton & 

Ivanic, 2000; Kress, 2000). Δπαλαπξνζδηνξίδεηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο ζπληζηψζεο 

ηνπ εθάζηνηε επηθνηλσληαθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Θεσξείηαη πξαθηηθή 

πνπ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο αιιά θαη ζηηο αμίεο θαη ηηο 

ηδενινγίεο πνπ πεξηβάιινπλ ηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ πεξίπησζή καο 

(Baynham, 2002: 11). Έρεη αληηθαηαζηαζεί ζηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν απφ απηή ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ εηεξνγελή θχζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηελ 

πνηθηιφκνξθε θχζε ηεο εγγξακκαηνζχλεο, φπσο δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ην 

θνηλσληθφ πιαίζην (Barton & Hamilton & Ivanic, 2000). Βαζηθή κνλάδα γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ είλαη ην θείκελν ηνπ νπνίνπ ε αλάγλσζε θαη παξαγσγή ζεσξνχληαη 

θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Η ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη κία θεηκεληθή θνηλφηεηα ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ κε 

ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο αηφκσλ πνπ επηθνηλσλνχλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε νξηζκέλνπο ηχπνπο θεηκέλσλ (Swales, 1990; Johns, 

1997). Οη καζεηέο ζην ζρνιείν έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο γξακκαηηζκνχο ησλ 

θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψλνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα απνθηψληαο πξφζβαζε 

ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή δηαθφξσλ εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκέλσλ.  

Όια απηά ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ (Aronowitz & DiFazio, 1994), θαζψο θαη κεζνδνινγηθέο αιιαγέο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεο. Η δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ παηδαγσγηθψλ ππνθεηκέλσλ (Bloome et al, 2005: 53). Τα 

καζήκαηα θαη ηδηαίηεξα ην γισζζηθφ, κε ζεκείν αλαθνξάο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, 
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ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη  ηε δηδαζθαιία, δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην πξαθηηθψλ 

γξακκαηηζκνχ, ελψ νη αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γη’ απηφλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηε κάζεζε (Barton & Hamilton, & Ivanic, 2000: 14).  

   Η ππφζεζε πνπ θάλνπκε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη φηη νη θξίζεηο ηνπ καζεηεπφκελνπ ζπγγξαθέα 

πξνζαξκφδνληαη ζε θνηλνηππίεο απφςεσλ, επηθνηλσληαθψλ, θεηκεληθψλ, γισζζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηηο ζέζεηο δειαδή πνπ ν καζεηεπφκελνο ζπγγξαθέαο πηζηεχεη φηη 

θπξηαξρνχλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή δνκή. Απηέο ηηο ζέζεηο πξνβάιιεη σο 

απνθηήκαηα  θαη θξηηήξηα ηνπ αλαγλψζηε/δαζθάινπ θαη αμηνινγεηή ηνπ θεηκέλνπ 

ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ έληαμε ηνπ ζηελ θνηλφηεηα ιφγνπ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο κηκείηαη ηηο ζέζεηο πνπ πξνβάιινληαη. Η επαλαιεπηηθφηεηα ησλ 

απφςεσλ, ε ελζσκάησζή ηνπο ζηα ζρνιηθά βηβιία, ε απνηχπσζή ηνπο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε έθθξαζε θαη ε πξαθηηθή ηνπο απφ ηνλ δάζθαιν, ην 

ηξνθνδνηηθφ θείκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο δηθήο ηνπ γξαθήο θαη νη αμηνινγηθέο θξίζεηο 

γηα ην δηθφ ηνπ γξαπηφ θείκελν απφ ηνλ δάζθαιν ζηνηρεηνζεηνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απφ ην νπνίν ν καζεηήο εηθάδεη ηη είλαη 

απνδεθηφ σο θπξίαξρν θαη ηη ζεσξείηαη πεξηθεξεηαθφ θαη άξα είλαη πηζαλφ λα κελ 

γίλεη απνδεθηφ θαη επνκέλσο λα κεηαθξαζηεί σο απνηπρία ή ιάζνο.   

Η γλυζζική αςηονομία ηος ςποκειμένος υρ έκθπαζη ηηρ ηαςηόηηηάρ ηος  

Η δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

ζπκβάλησλ γξακκαηηζκνχ κε ζεκείν αλαθνξάο ην επίζεκν ζρνιηθφ πξφγξακκα 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε: 

- ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άμνλα θείκελα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ή άιια 

θείκελα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ή νη καζεηέο εηζάγνπλ πξνο επεμεξγαζία (εηζαγσγή ζην 

πξφγξακκα-curriculum initiation). 

- ηε ζπλεξγαζία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ (δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο- curriculum negotiation).  

- ηελ αλεμάξηεηε εξγαζία θάζε καζεηή πνπ θαηαιήγεη ζηε ζπγγξαθή ελφο γξαπηνχ 

θεηκέλνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε θαη ζρνιηάδεηαη ζηελ ηάμε 

(θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο- curriculum closure) (Christie, 1997: 149-

150). 

Τν γισζζηθφ κάζεκα, φπσο θαη ηα άιια, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ πνπ πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο 

απέλαληη ζηα θείκελα θαη ην γξακκαηηζκφ αιιά θαη κέζα ζηνλ θφζκν θαη ηελ 

θνηλσλία (Bloome et al, 2005: xvii) κε δεδνκέλν φηη ε ηαπηφηεηα θάζε ππνθεηκέλνπ 

δελ έρεη έλα ζηαηηθφ θαη εληαίν ραξαθηήξα, αιιά παξνπζηάδεη πνηθίιεο εθδνρέο 

αλάινγα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη (Fairclough, 2003: 112∙ 

Gee, 2005: 26). Η νκάδα θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζην γισζζηθφ 

κάζεκα απνηειεί θνηλφηεηα ιφγνπ πνπ θαηνξζψλεη ή φρη λα κνηξάδεηαη πξαθηηθέο θαη 
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αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηα θείκελα θαη ην γξακκαηηζκφ γεληθφηεξα (Hyland, 2008: 

549) Ο ραξαθηήξαο ηεο θνηλφηεηαο ιφγνπ θαηά πεξίπησζε δελ θαζνξίδεηαη απφιπηα 

απφ ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. Αληρλεχεηαη ζηηο 

εθάζηνηε γισζζνδηδαθηηθέο θεηκεληθέο πξαγκαηψζεηο θαη πξαθηηθέο θαη ζην 

ηδενινγηθφ ηνπο ππφβαζξν, κε άιια ιφγηα ζηα θεηκεληθά είδε κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

νη πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο θαη ζην είδνο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ (Hyland, 2008: 

547), θαζψο θαη ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, φπνπ παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε 

ηαπηνηήησλ ησλ κεηερφλησλ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ, απηνί  έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν 

θαη αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη έηζη, δπλεηηθά ηνπιάρηζηνλ, 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο δνκέο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ηνπο ιφγνπο απηψλ ησλ 

δνκψλ. 

  Γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην δεηνχκελν ζηα πιαίζηα ηεο γισζζηθήο αγσγήο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, είλαη ε 

αςηονομία απφ ην πξνο επεμεξγαζία θείκελν, πνπ λνείηαη σο ε θξηηηθή 

επαλαδηαπξαγκάηεπζή ηνπ κε έλα λέν θείκελν. Η καζεηεία ζηε γιψζζα μεθηλά 

ζχκθσλα κε ηα ΑΠΣ θαη ΓΔΠΣ σο ζςνειδηηοποίηζη θαη πξννδεπηηθά θηάλεη ζηελ 

αξιολόγηζη ησλ πξάμεσλ πνπ θάλνπκε κε ηε γιψζζα. Η ζπλεηδεηνπνίεζε θαη 

αμηνιφγεζε είλαη πξάμεηο απηνλνκίαο αθνχ πξνυπνζέηνπλ φηη ν καζεηεπφκελνο 

ζπγγξαθέαο παίξλεη απνζηάζεηο απφ ηηο θσλέο ησλ θεηκέλσλ θαη ππνθεηκέλσλ κε ηα 

νπνία έξρεηαη ζε επαθή.  

Η απηνλνκία ηνπ ιφγνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζπγγξαθέα δελ πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πνζφηεηα θαη  πνηθηιία ησλ θσλψλ, ησλ ιφγσλ ηνπ θαη ζηελ 

απφζηαζε καθξηλήο ερψο πνπ απνθηά απφ απηνχο. Η ηθαλφηεηά ηνπ λα επηιέγεη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ν ζηφρνο ηεο, νη απνδέθηεο ηεο, ην είδνο  ηνπ 

θεηκέλνπ, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ζέηνπλ αιιά θαη ε 

ζπδήηεζε απηψλ ησλ ζέζεσλ, δηακνξθψλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ. Με απηή ηελ έλλνηα 

ε απηνλνκία ηνπ ιφγνπ θαη ζπλαθφινπζα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη 

θξηηήξην ηεο γισζζηθήο ηνπο σξίκαλζεο θαη απνηηκάηαη σο επηηπρέο απνηέιεζκα ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζπλαθφινπζα ηνπ ζρνιηθνχ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ. Η 

απηνλνκία ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ βήκα ινγηθήο θαη, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, γισζζηθήο εμέιημεο.  

Κάζε πξνζπάζεηα αληηγξαθήο ζεσξείηαη απνηπρεκέλε δηαπξαγκάηεπζε 

ιφγνπ. Η αληηγξαθή πξνζδηνξίδεηαη αξρηθά κε πνζνηηθά θξηηήξηα, πφζεο δειαδή 

ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο, πεξηφδνπο αληιεί θάπνηνο απφ ην δνζέλ θείκελν. Η 

πνζφηεηα απηή νξίδεη ηελ απηνλνκία ηνπ θεηκέλνπ ή ηελ αληηγξαθή ηνπ θαη θαη’ 

αλάινγν ηξφπν ηελ αμηνιφγεζή ηνπ (Ivanic, 1998). Η επίδξαζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

θεηκεληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ/ζπλαληήζεσλ ηνπ παηδηνχ έρεη ζπδεηεζεί θαη έρεη 

απνδεηρζεί φηη εκθαλίδεηαη ζην λέν θείκελν πνπ ην θαινχκε λα παξάγεη, αιιά σο ερψ 

καθξηλή θαη φρη σο θσηναληηγξαθηθή απνηχπσζε (Myhill, 2006). Ο δηάινγνο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ κε άιια θείκελα θαη άιια ππνθείκελα είλαη βαζηθή 

ζέζε ηεο θνηλσληθήο ηνπνζέηεζεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξαθήο ηεο. Τν εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη είλαη ε δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε πνπ έλαο ηέηνηνο δηάινγνο κπνξεί λα πξνάγεη ή 

ε επαλαδηαηχπσζε απφςεσλ, θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ θαη γισζζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν αλαπαξάγνληαη. 
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Οι επισειπημαηολογικέρ δεξιόηηηερ υρ ανηικείμενο διδαζκαλίαρ ζηην 

ελληνική εκπαίδεςζη  

Η εθηίκεζε πνπ ηξέθνπλ νη δπηηθέο θνηλσλίεο γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

νθείιεηαη ζην ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο επηζηήκεο. 

Δίλαη απηνλφεηνο επνκέλσο ν απαηηεηηθφο ζπλδπαζκφο ινγηθψλ θαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξνυπνζέηεη θαη ε ζπλαθφινπζε ζχλδεζή ηεο 

κε ηελ εθπαίδεπζε. Η εθθίλεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο 

ησλ ππνθεηκέλσλ ηελ θαζηζηά βαζηθφ εξγαιείν ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. Τα 

ππνθείκελα ππεξαζπίδνπλ ή αξλνχληαη ζέζεηο θαη ηαπηφρξνλα ηηο ηαπηφηεηεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο ζέζεηο απηέο. Η βάζε επνκέλσο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη κηα δηαιεθηηθή ζέζεσλ θαη ηαπηνηήησλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο αιήζεηεο ηνπο ζηα πιαίζηα ζρέζεσλ εμνπζίαο νξαηψλ ή κε.  

Ο ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ δεμηνηήησλ ζην επίπεδν ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ είλαη θαη απηφο δηαινγηθφο, αθνχ σο  επηρεηξεκαηνινγία λνείηαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνλ απνδέθηε ηνπ ιφγνπ ηνπ γηα ηε ζέζε πνπ 

έρεη πηνζεηήζεη, πξνθαιψληαο πηζαλφλ θαη αιιαγή ηεο δηαθνξεηηθήο ζηάζεο ηνπ. Η 

αιιειεμάξηεζε θαηαλφεζεο θαη ζπγγξαθήο, δειαδή ν δηάινγνο ηδεψλ ζπγγξαθέα 

θαη αλαγλψζηε, είλαη εκθαλψο ηζρπξά εγγχο ζηε ζθνπνζεζία ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ (Van Eemeren et al, 1996) ηνπ νπνίνπ ν ζθνπφο 

επηηπγράλεηαη φηαλ ν ζπγγξαθέαο θνηλνπνηεί ζηνλ αλαγλψζηε ηηο ζθέςεηο ηνπ  ηφζν 

ζε επίπεδν καθξνδνκήο φζν θαη ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ δνκηθψλ ζπκβάζεσλ 

ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ (ππεξδνκή) (Golder & Coirer, 1996; Dolz, 1996) 

θαη ν αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί ηελ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζπγγξαθέα (Neuman, 

2003). Γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ  αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθέαο ηνλ ηειηθφ ηνπο ζηφρν, 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ην 

γλσζηηθφ ηνπο θνξηίν (Golder & Coirer, 1996; Fink-Chorzempa et al, 2005). 

Γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε δεπηεξνβάζκηα ιπθεηαθή εθπαίδεπζε ε 

γισζζηθή θαιιηέξγεηα ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξεκαηνινγηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, ησλ δπζθνιφηεξσλ θαη πςειά 

απνηηκψκελσλ ινγηθψλ θαη γισζζηθψλ θαηαθηήζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2001: 323). Η 

θαηαλφεζε θαη ε ζπγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ αλήθνπλ ζηε ζθνπνζεζία 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ππαγφξεπζαλ ηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

Τλικό έπεςναρ και μεθοδολογικό πλαίζιο 

Η κεζνδνινγία έξεπλαο, κε φζα έρνπλ ζεκεησζεί, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ 

εηεξνγέλεηα θαη πνιππινθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ. Τν 

κεζνδνινγηθφ  πιαίζην γηα ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζηεξίδεηαη ζηηο 

αξρέο: 

-ηεο ιεηηνπξγηθήο γισζζνινγίαο: ην θείκελν ζπλδέεηαη κε ηελ εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε πνπ νξίδεηαη πνιηηηζκηθά. Τν ππνθείκελν ηνπ ιφγνπ ερεί κε 

ηνλ ιφγν ηνπ θαη ηηο πνιηηηζκηθά ηνπνζεηεκέλεο επηινγέο ηνπ, ηελ εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθή ζπλζήθε (Halliday, 1987; Paltridge, 1997). 
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-ηεο ζεσξίαο ζχλζεζεο θεηκέλσλ: ζπδεηά ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο 

εηζάγνληαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (Fulkerson, 2005 

·Bautier, 1995·Bizzel, 1994). Η θνηλσληθή δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα 

θαη νη ζέζεηο πνπ απηφο θαηαζθεπάδεη κε ηνλ ιφγν ηνπ είλαη πνιχηηκα εξγαιεία γηα 

ηελ αλάιπζή καο (Ivanic, 1998). Η θνηλσληθή απηή δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο πιεζηάδεη 

ζπρλά ζηελ αλαίξεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη σο εθθξαζηήο θνηλσληθψλ 

πεξηζηάζεσλ θαη φρη σο ηδηαίηεξν πξφζσπν. Η άπνςή καο είλαη φηη ην ππνθείκελν 

δηαιέγεηαη παξάιιεια κε πνιιέο ηαπηφηεηεο θαη δνκεί πνιιαπιά ηε δηθή ηνπ κε ηηο 

επηινγέο ησλ ςεθίδσλ πνπ δηαζέηεη.             

-ηεο ζεσξίαο ηεο  ινγνηερλίαο: αλέιπζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δηάθνξα γέλε 

ιφγνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο θνηλφηεηεο ιφγνπ (Genette, 2002) θαη πξφζθεξε εξγαιεία 

αλάγλσζεο θεηκέλσλ ( Culler, 1986; Iser, 1980; Jauss, 1982). 

 Τλικό έπεςναρ.  

Τν πιηθφ: 24 θείκελα παηδηψλ  

Ηιηθία: 16 εηψλ. 

Πιαίζην παξαγσγήο: ηειηθή γξαπηή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο λενειιεληθήο 

γιψζζαο. 

Θέκα: Ο ειεχζεξνο ρξφλνο, ε ζεκαζία ηνπ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπ.  

Φνίηεζε: δπηηθή Θεζζαινλίθε.  

Σχλζεζε πιεζπζκνχ: γεγελείο θαη αιινεζλείο, εξγαηηθήο ηάμεο.   

 

  

 

Σο πλαίζιο ηυν κειμένυν ηυν εκπαιδεςόμενυν ζςγγπαθέυν  

Τν θείκελν πνπ δφζεθε πξνο επεμεξγαζία ζηα παηδηά ήηαλ έλα άξζξν 

θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδαο ρσξίο ηίηιν. Πξφθεηηαη γηα θπξίαξρε πξαθηηθή ζηηο ηειηθέο 

γξαπηέο εμεηάζεηο ηεο γιψζζαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ν ηίηινο παξαιείπεηαη  

επεηδή απνηειεί αλαγλσζηηθή έλδεημε πνπ πξνδηαζέηεη ηνλ αλαγλψζηε γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε αλάγλσζε. Ο ζπγγξαθέαο δελ δειψλεηαη, πξαθηηθή πνπ δηαθέξεη απφ 

ηηο ζπλήζεηο.  

Θέκα ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ν ειεχζεξνο ρξφλνο. Δπηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ, 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη «δελ είλαη αγαζφ 

θχξηαο ζεκαζίαο θαη ζνβαξφο πνιηηηζηηθφο παξάγνληαο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ησλ 

αλζξψπσλ ηνλ δαπαλνχλ ζε ςπραγσγία θαη ζε κεηακεζνλχρηηεο απνιαχζεηο». 

Σεκεηψλεηαη φηη νη ιίγνη πξάγκαηη δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο είλαη κέζα ζηνλ 
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ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη ην βγάδνπλ πξνο ηα έμσ. Η ηέρλε, ε πνίεζε, ε κνπζηθή, ε 

ινγνηερλία ην ζέαηξν θαη δσγξαθηθή δίλνληαη σο παξαδείγκαηα απηήο ηεο 

δεκηνπξγίαο πνπ απνηηκάηαη ζεηηθά. Η ραξά θαη ε ςπραγσγία πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πιεζηάδνπλ έλλνηεο φπσο ε νινθιήξσζε θαη ε πνιηηηθή 

ζπλείδεζε. Οη άλζξσπνη δελ ηνλ αμηνπνηνχλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη απηφ 

είλαη απνηέιεζκα, θαηά ηελ έξεπλα, ηεο νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

πνπ απφ ηελ παηδηθή ειηθία, εμαθαλίδεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη γηα ηα παηδηά θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. Μάζεζε θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπζρεηίδνληαη.  

Απφ ηα παηδηά δεηήζεθε λα απνζηείινπλ έλα θείκελν ζηελ επηηξνπή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Βνπιή ησλ εθήβσλ» ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ 

θαη αθνχ αλαθεξζνχλ ζηε ζεκαζία ηνπ, λα αλαπηχμνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηνπ. Έηζη νξίδεηαη ε νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ηη ζα γξαθεί 

πξψην θαη ηη δεχηεξν Τν είδνο ηνπ θεηκέλνπ δελ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα, 

θαζνξίδνληαη φκσο ηα επηθνηλσληαθά πιαίζηα ηνπ ιφγνπ. Τν θείκελν πξνζδηνξίδεηαη 

επηπιένλ απφ ην φξην ησλ 300-400 ιέμεσλ. Η πξφζθιεζε γξαθήο ηνπνζεηείηαη  

αμηνινγψληαο ην ζέκα. Η απνηίκεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ είλαη ζεηηθή αθνχ γίλεηαη 

ιφγνο γηα ζεκαζία θαη δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηνπ κε ηελ άξξεηε άπνςε φηη ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο δελ αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά ή φηη δεηά ηηο πξνηάζεηο ησλ λέσλ γηα 

κηα ηέηνηα αμηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο κέρξη ηψξα ππάξρνπζεο 

πξαθηηθέο θαη ζθέςεηο. Τα θείκελα ζπλαληψληαη ζεκαηηθά θαη επζχο εμ’ αξρήο απηή ε 

ζπλάληεζε ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ζςνομιλιών θεηκέλσλ θαη ππνθεηκέλσλ. Η 

δηάηαμή ηνπο, πξψηα ην θείκελν αλάγλσζεο θαη κεηά ην θείκελν γξαθήο, ηνπνζεηεί 

άηππα ηελ έλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ απηψλ ζην θείκελν αλάγλσζεο πνπ ιεηηνπξγεί έηζη 

ηξνθνδνηηθά γηα ηελ επηθείκελε γξαθή. 

Τν θείκελν αλάγλσζεο είλαη άξζξν ελψ ην θείκελν γξαθήο εληάζζεηαη ζηα 

θείκελα πνπ απνζηέιινληαη ζε επηηξνπέο απνηειψληαο έηζη ηκήκα ελφο δηνηθεηηθνχ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Δπνκέλσο ηα παηδηά ρξεηάδεηαη λα πξνβνχλ θαη ζε κία αιιαγή 

γέλνπο ιφγνπ ( Paltridge, 1996) θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηνπο εγθαηληάδνληαο 

θαη έλα άιιν δηάινγν, έλα δηάινγν γελψλ ιφγνπ θαη ξεηνξηθψλ ηερληθψλ πνπ απηφο 

ζπλεπάγεηαη.            

Να ζεκεηψζνπκε αθφκα θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ δχν ππνθεηκέλσλ γξαθήο, ηνπ 

δνθηκαζκέλνπ ζπγγξαθέα ελφο θεηκέλνπ πνπ επηιέγεηαη απφ ην δάζθαιν θαη έκκεζα 

ηνπνζεηείηαη πξνηνηππηθά ηνπ θεηκέλνπ γξαθήο θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζπγγξαθέα, 

ηνπ παηδηνχ πνπ δνθηκάδεηαη, αμηνινγείηαη γηα ηε ζπγγξαθηθή ηνπ ηθαλφηεηα. 

Δπνκέλσο ε ζεζκηθή επηινγή ηνπ δαζθάινπ γηα ην θείκελν αλάγλσζεο, ε δηάηαμε 

ησλ θεηκέλσλ, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ γελψλ ιφγνπ, άξζξν θαη επηζηνιηθφ θείκελν θαη 

ε ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ θεηκέλσλ, εθπαηδεπκέλνο θαη εθπαηδεπφκελνο 

ζπγγξαθέαο δνκνχλ ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ιφγνπ θαη 

πξαθηηθήο θαη ηαπηφρξνλα θαη ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο γιψζζαο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζπγγξαθέα.  
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ημεία ζςνάνηηζηρ και απόκλιζηρ ζηα γπαπηά ηυν μαθηηών. Ο 

διάλογορ με ηα κείμενα .   

Η ζπλαλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ θεηκέλνπ πνπ δφζεθε γηα 

λα ηξνθνδνηήζεη ηε γξαθή ηνπο καο νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ ζεκείσλ 

ζπλάληεζεο θαη απφθιηζεο. Οη ζπλαληήζεηο απηέο θηλνχληαη απφ ηε θσηναληηγξαθηθή 

απνηχπσζε σο θαη ηελ αιιαγή ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ν 

εθπαηδεπφκελνο ζπγγξαθέαο εληφπηζε ζην δνζέλ θείκελν. Βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε άιιεο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έρεη θάλεη ζην παξειζφλ ην παηδί κε 

άιια θείκελα θαη άιιεο ηαπηφηεηεο ζπγγξαθέσλ. 

Τα ζεκεία πνπ εληνπίζακε θαηά ηελ παξάιιειε αλάγλσζε είλαη: 

-Οη ηδέεο θαη απφςεηο/ζηάζεηο απφ ην δνζέλ θείκελν. 

- Η ινγηθή νξγάλσζε θαη νη ιεμηινγηθνί ηεο δείθηεο. 

- Οη θνηλνί ηφπνη. 

- Τα παξαδείγκαηα. 

- Τν επηθνηλσληαθφ πιαίζην.  

- Τα ξεκαηηθά πξφζσπα. 

Οι ιδέερ και οι απότειρ/ζηάζειρ.  

Σημεία ζςνάνηηζηρ ηων κειμένων 

-Ο ελεύθεπορ σπόνορ είναι πολύηιμορ και ελάσιζηορ. Η διασείπιζή ηος εμπλέκει θεζμούρ 

όπωρ η εκπαίδεςζη και ο δήμορ. Οη απφςεηο ζπλαληψληαη ζην δνζέλ θείκελν θαη ζηα 

24 θείκελα ησλ παηδηψλ. Δίλαη φκσο απφςεηο πνπ δηαρένληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

ειιεληθή θαη δπηηθή θνπιηνχξα θαη άξα κπνξεί λα εληαρζνχλ θαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ θνηλψλ ηφπσλ πνπ ελδπλακψλνπλ επαλαιακβαλφκελα ζηεξεφηππα ζθέςεο θαη 

δσήο. 

-Όιεο νη ζπλνδεπηηθέο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ έλλνηεο έρνπλ θεηική ζημαζιοδόηηζη: 

σαπά, απόλαςζη, ξεκούπαζη.  

-Τν δνζέλ θείκελν δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηον ελεύθεπο σπόνο ωρ δημιοςπγία, κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αθήνει κάηι ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο γχξσ ηνπ. Απηή ε 

έκθαζε ππάξρεη ζε 7/24 καζεηηθά θείκελα.  

-Σε 8/24 καζεηηθά θείκελα επηζεκαίλεηαη νκφινγα κε ην πξνο επεμεξγαζία θείκελν 

φηη δελ αμηνπνηείηαη ζωζηά ή δημιοςπγικά  ν ειεχζεξνο ρξφλνο, κε δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο η μοςζική, η ζωγπαθική, η λογοηεσνία. Πξφθεηηαη γηα επηινγέο θαλεξά 

ηδενινγηθά θνξηηζκέλεο, αθνχ ζεσξνχληαη γηα ηελ θνπιηνχξα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ 

φηη πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν ςπρηθά, ζπλαηζζεκαηηθά. Δδψ λα επηζεκαίλνπκε φηη 

ηα θείκελα ησλ παηδηψλ αθνινχζεζαλ ην πιαίζην ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ ηνπο 

δεηήζεθε θαη αλαδεηνχζε αλάινγεο πξνηάζεηο.      
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-Σε 20/24 θείκελα ησλ καζεηψλ ε διασείπιζη ηος ελεύθεπος ρξφλνπ είλαη αποηέλεζμα 

πποζωπικήρ επιλογήρ θαη ζηα ππφινηπα 4 θείκελα παξνπζηάδεηαη σο θεζμική εςθύνη 

με ηην εκπαίδεςζη, ηο δήμο και ηο κπάηορ λα ζπγθεθξηκελνπνηνχλ απηή ηε ζεζκηθή 

δηαρείξηζε. Η ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ δνζέληνο θεηκέλνπ ηνλίδεη κφλν έκκεζα, κε ηελ 

επαλάιεςε ηνπ γ΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ, αςηοί, θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ αξρή 

ησλ πξνηάζεσλ, ηη ζημαζία ηηρ πποζωπικήρ επιλογήρ σο ηνπ θχξηνπ παξάγνληα 

δηαρείξηζεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ. 

-Η ζημαζία ηος ελεύθεπος σπόνος, πνπ απνηειεί θαη ην πξψην εξψηεκα πξνο 

απάληεζε γηα ηα καζεηηθά θείκελα, πξνθχπηεη απφ ηελ επηκήθπλζε ηνπ εξγαζηαθνχ, 

ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηα καζεηηθά θείκελα θαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ πξνο 

επεμεξγαζία. 

Σημεία διαθοποποίηζηρ 

- Η ζχλδεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε ηε ραξά ηεο δσήο ζην δνζέλ θείκελν 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα θείκελα ησλ παηδηψλ. Τν θείκελν πξνο αλάγλσζε ηε ζπλδέεη 

έκκεζα κε απηφλ αθνχ ππνζηεξίδεη, ρσξίο εκθαλή ζχλδεζε κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, 

φηη ε εξγαζία εγθισβίδεη ηε ραξά ηεο δσήο.  

-Τα παηδηά ζπζρεηίδνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κε ηελ μεθνχξαζε πνπ ηε ζεσξνχλ 

ζεκαληηθή παξάκεηξφ ηνπ. Δπηζεκαίλνπλ κε έκθαζε ηε ζεκαζία ηεο, εηδηθά εθφζνλ 

ε εθπαίδεπζή ηνπο θαηαλαιψλεη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ 

ηνπο. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο επνκέλσο παξνπζηάδεηαη σο αληίβαξν απηήο ηεο έληαζεο. 

Η ιέμε σαλαπόηηηα  εκθαλίδεηαη ζε 4/24 καζεηηθά θείκελα. 

- Τα παηδηά αλαθέξνπλ επηπιένλ σο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνλ 

εζεινληηζκφ (2 αλαθνξέο), ηηο βηβιηνζήθεο (1 αλαθνξά). Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

αλαθέξνληαη σο δξάζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ αιιά φρη δεκηνπξγηθή.      

- Οη θίινη θαη ε επαθή καδί ηνπο είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν δηαθνξνπνηνχληαη 9/24 

καζεηηθά θείκελα. Τν πξνο επεμεξγαζία θείκελν παξαιείπεη απηή ηελ παξάκεηξν ηεο 

θνηλσληθήο επαθήο σο δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

-Η εκπαίδεςζη ζην δνζέλ θείκελν ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηε κάζεζε θαη κάιηζηα γηα 

ηελ εθκάζεζε δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Σηα καζεηηθά θείκελα 

ειαρηζηνπνηεί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ παηδηψλ ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πεξηιακβάλεη. Η εθκάζεζε δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ αλαθέξεηαη κφλν 

ζε 3 καζεηηθά θείκελα.     

Η λογική οπγάνυζη και οι λεξιλογικοί ηηρ δείκηερ.  

Σημεία ζςνάνηηζηρ ηων κειμένων 

-Όια ηα καζεηηθά θείκελα, αθνινπζνχλ ηηο θαζηεξσκέλεο νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο θεηκεληθήο εηθφλαο θαη ινγηθήο: πξψηε παξάγξαθνο εηζαγσγηθή ζην ζέκα, 

παξάγξαθνη αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο θαη ηειηθή επηινγηθή παξάγξαθνο. 
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-Η πξνζπάζεηα απφδεημεο ησλ ζέζεσλ ζηα καζεηηθά θείκελα θαη ζην δνζέλ θείκελν 

ζηεξίρζεθε ζε ηξεηο ξεηνξηθνχο ηξφπνπο, αλακελφκελνπο ζηα επηρεηξεκαηνινγηθά 

θείκελα, ηελ αηηηνιφγεζε, ην αίηην θαη απνηέιεζκα θαη ηελ αληίζεζε. Η ζεκαζία ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ αηηηνινγήζεθε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.  

-Σηα καζεηηθά θείκελα θαη ζην πξνο επεμεξγαζία θείκελν εληνπίδνπκε κία αθφκα 

βαζηθή ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο: Η νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζπξξηθλψλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ παηδηψλ.  

-Τα καζεηηθά θείκελα δηαηξέρεη κηα  αληίζεζε θαη ηαπηφρξνλα κία ζρέζε αηηίνπ θαη 

απνηειέζκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζην ηέινο ηνπ δνζέληνο θεηκέλνπ. Ο ειεχζεξνο 

ρξφλνο είλαη ειάρηζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ εξγαζηαθφ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ 

είλαη ν ρξφλνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Όζν απμάλεηαη ν εξγαζηαθφο ρξφλνο ηφζν 

κεηψλεηαη ν ειεχζεξνο.       

Σημεία διαθοποποίηζηρ 

- Οη δείθηεο ησλ ζρέζεσλ απνηειεζκάησλ θαη αηηψλ  ζηα καζεηηθά θείκελα είλαη: 

ώζηε να, επειδή, έηζι, γιαηί, για να. Τν πξνο επεμεξγαζία θείκελν αληίζεηα ζηεξίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε ιέμεηο πνπ κεηαθέξνπλ αληίζηνηρεο έλλνηεο παξά ζε ηέηνηνπο 

εκθαλείο θεηκεληθνχο δείθηεο. Λέμεηο φπσο: επιπηώζειρ, αποηελέζμαηα, οι εςθύνερ, η 

αθήγηζη ηος ηι κάνοςν οι άνθπωποι ζηον ελεύθεπο σπόνο ηοςρ καδί κε ηνπο 

θεηκεληθνχο δείθηεο, ζε πνιχ κηθξφηεξε φκσο αλαινγία, : γι’ αςηό, λοιπόν, αθού, 

γιαηί, με αποηέλεζμα ζηνηρεηνζεηνχλ ηε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο πνπ 

νηθνδνκεί ην θείκελν.  

-Η ανηίθεζη αλάκεζα ζηα αποηελέζμαηα ηων επεςνών θαη ζηη δημιοςπγική διασείπιζη 

ηος ελεύθεπος σπόνος από λίγοςρ πνπ ππάξρεη ζην θείκελν πξνο επεμεξγαζία δελ 

ππάξρεη παξά κφλν ζε 2 καζεηηθά θείκελα. Τν θείκελν πξνο επεμεξγαζία κε έλα 

άξξεην δηδαθηηζκφ επηζεκαίλεη κε βάζε έξεπλεο ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, ην νπνίν αμηνινγεί αξλεηηθά θαη ηη ζα έπξεπε λα θάλνπλ 

ιεηηνπξγψληαο δεκηνπξγηθά, φπσο θάλνπλ νη ιίγνη. Σηα 17/ 24 θείκελα ησλ παηδηψλ 

ην δίιιεκα απηφ δελ πθίζηαηαη. Καηαγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνινχληαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ηηο νπνίεο θαη δηθαηψλνπλ αηηηνινγηθά αθνχ 

ηνπο πξνζθέξνπλ ραξά απφιαπζε, μεθνχξαζε θαη θνηλσληθή επαθή κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνπο απνθνξηίδνπλ απφ ην βάξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Οι κοινοί ηόποι. 

Ωο θνηλνχο ηφπνπο ζεσξνχκε ηηο δηαδεδνκέλεο πνιηηηζκηθέο εξκελείεο γηα έλα 

δήηεκα ζε κία ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη θνηλσλία, πνπ ζηεξίδνπλ θαη αλαπαξάγνπλ 

θπξηαξρίεο ηφζν θνηλσληθέο φζν θαη πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

γισζζηθέο, ηδενινγηθέο. Οη θνηλνί ηφπνη ησλ θεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο απνθαιχπηνπλ 

ηηο θπξηαξρίεο ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηε κνηξαζκέλε γλψζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε απηέο. 
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Σημεία ζςνάνηηζηρ ηων κειμένων 

-Έλα ζεκείν ζπκθσλίαο ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη ηνπ θεηκέλνπ πξνο επεμεξγαζία 

είλαη φηη ε εθπαίδεπζε δηνγθψλεη ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν ησλ παηδηψλ θαη ειαρηζηνπνηεί 

ηνλ ειεχζεξν, αληίιεςε πνπ δηαρέεηαη ζε πνιιέο δπηηθέο θνηλσλίεο νη νπνίεο 

αλακνξθψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο ψζηε λα κεησζνχλ νη ψξεο ησλ 

θαζαξά γλσζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

-Οη απφςεηο φηη ν ειεχζεξνο ρξφλνο  είλαη ραξά, απφιαπζε, απαξαίηεηνο, 

δεκηνπξγηθφο ρξφλνο πξνο αμηνπνίεζε αιιά θαη ειάρηζηνο είλαη θνηλνί ηφπνη ησλ 

δπηηθψλ θνηλσληψλ πνπ ην παηδί εχθνια αλαγλσξίδεη θαη αλαπαξάγεη.                             

Σημεία διαθοποποίηζηρ 

-Η έξεπλα πνπ θπξηαξρεί πνζνηηθά ζην θείκελν πξνο επεμεξγαζία ππνζηεξίδεη φηη ν 

πξνο δηάζεζε ειεχζεξνο ρξφλνο δελ αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά σο αγαζφ θχξηαο 

πνιηηηζηηθήο αμίαο θαη δαπαλάηαη ζε ςπραγσγία πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί σο 

κεηακεζνλχρηηεο απνιαχζεηο θαη παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ δξψκελσλ. Οη καζεηέο 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ηα θείκελά ηνπο ζε απηφ ηνλ θνηλφ ηφπν, ηνπνζεηψληαο ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο άπνςε ζε κία πην ηζρπξή ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα. Σηεξίδνπλ 

θαη δηθαηψλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο, ηελ θνηλσληθή επαθή κε θίινπο θαη ηηο αζιεηηθέο 

ελαζρνιήζεηο ηνπο.   

Σα παπαδείγμαηα  

Τα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηεθκεξηψζνπλ ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ 

ζε 9/24 θείκελα είλαη αληιεκέλα απφ ηελ εκπεηξηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Η 

θνηλσληθή επαθή κε θίινπο αλαθέξεηαη ζε 9 πεξηπηψζεηο, ε άζιεζε ζε 8, ε κνπζηθή 

ζε 5, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη νη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 3, ν 

εζεινληηζκφο ζε 2 θαη ε βηβιηνζήθε ζε 1. Η πξνζέγγηζε κε ηελ εκπεηξηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα ζηνηρεηνζεηείηαη θαη κε ηε ρξήζε ηνπ α΄ πξνζψπνπ πνπ πιεζηάδεη ηο 

εγψ ηνπ θεηκέλνπ κε ην πξαγκαηηθφ εγψ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε νπνία πξνθχπηεη θαη απφ 

ε δηαηχπσζε ηνπ πξνο ζπγγξαθή δεηνχκελνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. Τνπο 

δεηήζεθε δειαδή λα γξάςνπλ σο καζεηέο, κε κία ζπγγξαθηθή ηαπηφηεηα επνκέλσο 

πνπ έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.      

Σο επικοινυνιακό πλαίζιο  

Αθνινπζψληαο ην λφεκα ηεο δηαηχπσζεο, καλείζηε να αποζηείλεηε ένα 

κείμενο, ηα παηδηά έδσζαλ ππνηππσδψο ηε κνξθή κηαο επηζηνιήο κφλν ζε 6/24 

πεξηπηψζεηο. Ο απνζηνιέαο ηνπ θεηκέλνπ δελ αλαθέξζεθε θακία θνξά θαη ν 

απνδέθηεο ηνπ θεηκέλνπ θαηνλνκάζηεθε 2 θνξέο. Η επηζηνιή, βέβαηα, δελ δηδάζθεηαη 

σο είδνο θεηκέλνπ θαη ε εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηά ηνπο πιεζηάδεη ζηα γξαπηά 

κελχκαηα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ νπνίσλ ε έθηαζε είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Ωζηφζν, ε ζπρλά παξάιιειε ρξήζε ηνπ α΄ θαη β΄ πξνζψπνπ ζε 8 θαη 7 

αληίζηνηρα πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα ζηεξίδεη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ δφζεθε 

παξά ηηο κε ζαθείο πεξαηηέξσ ελδείμεηο. 
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Έλα κφλν θείκελν απηνραξαθηεξίζηεθε σο άξζξν, παξαθάκπηνληαο ην 

επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγνχζε ην ξήκα απνζηείιεηε θαη 

αθνινπζψληαο ην γέλνο ηνπ θεηκέλνπ πξνο αλάγλσζε.   

Σα πημαηικά ππόζυπα  

Τν ηξίην πξφζσπν εκθαλίδεηαη ζε 12/24 καζεηηθά θείκελα. Η ρξήζε ηνπ 

κπνξεί λα αηηηνινγεζεί απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ δεηνχκελνπ θεηκέλνπ πνπ ηνπνζεηεί 

ηελ ηαπηφηεηα μαθηηήρ σο άιιε ηαπηφηεηα γηα ηα παηδηά
1
 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εληχπσζε φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ζηεξίδεηαη απφ ην ηξίην πξφζσπν σο ηελ 

αλησλπκηθή έθθξαζε ηεο παξαηήξεζεο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο.  

Τν πξψην πξφζσπν εκθαλίδεηαη ζε 8 θείκελα θαη ην δεχηεξν πξφζσπν ζε 7 

θείκελα ζρεδφλ παξάιιεια ην έλα κε ην άιιν. Η απηνλνκία ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ, 

θαη κάιηζηα ηνπ πξψηνπ εληθνχ, αλαδεηθλχεη ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ: έθεβνο καζεηήο πνπ δηεθδηθεί ηελ εηιηθξίλεηα θαη 

απζεληηθφηεηα ησλ απφςεψλ ηνπ θαη αθνινπζεί ηε δηαηχπσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

πιαηζίνπ. Τν β΄ πξφζσπν αλνίγεη θαηλνκεληθά έλα δηάινγν θαη ζηα 7 θείκελα, 

αθνινπζψληαο ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο πνπ ππαγνξεχεη ην ξήκα αποζηείλεηε 

αιιά θαη ιεηηνπξγεί αληαλαθιαζηηθά γηα ην εγώ ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ζπγγξαθέαο κηιά 

σο καζεηήο γηα ηνπο καζεηέο Τν εζύ κνηάδεη λα κηιά κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ.          

Η διαππαγμάηεςζη ςποκειμένυν και κειμένυν/ ζςμπεπάζμαηα  

Τα θείκελα ησλ καζεηψλ αλαδεηθλχνπλ ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπο ηελ 

ηδενινγηθή ζχκπλνηα κε ην θείκελν πνπ ηνπο δίλεηαη πξνο αλάγλσζε. 

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο έρεη αμία, είλαη ειάρηζηνο, δελ αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά 

παξά απφ ιίγνπο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ επζχλεηαη γηα ηελ κείσζή ηνπ. Σ’ 

απηφ ην ζεκείν ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. Ο φγθνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη φρη ηφζν ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε αηηία γηα ηε κείσζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Τα παηδηά επηκέλνπλ λα βιέπνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν σο 

ρξφλν επαλαθφξηηζεο ελέξγεηαο ζε 7/24 θείκελα, αληίιεςε πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ 

ην θείκελν πξνο αλάγλσζε πνπ, έζησ θαη έκκεζα, ζεσξεί ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

δηάθνξε ηεο μεθνχξαζεο. Υπάξρεη νκνθσλία κε ην θείκελν επεμεξγαζίαο σο πξνο ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε πξνηηκψκελε φκσο, ηελ 

αλχπαξθηε ζην θείκελν αλάγλσζεο, θνηλσληθή επαθή κε θίινπο. 

Οη καζεηέο θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ην πξνο επεμεξγαζία θείκελν σο 

θαζνδεγεηηθφ ηεο γξαθήο ηνπο ζην επίπεδν ησλ ηδεψλ αιιά θαη φζνλ αθνξά ηηο 

                                     

 

 

1....λα απνζηείιεηε έλα θείκελν γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ.  
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θπξίαξρεο απφςεηο γηα ην ζέκα, πνπ δηακνξθψλνπλ έλα ηζρπξφ πιαίζην γξαθήο ζην 

νπνίν θαη ηνπνζεηνχληαη κε ηα θείκελά ηνπο. Γηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνηα ζεκεία, 

ηνπνζεηψληαο ζην πξνζθήλην ηνπ ιφγνπ ηνπ θεηκέλνπ ηνπο ηε δηθή ηνπο θσλή. Τν 

ζέκα αλήθεη ζηελ εκπεηξηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, παξέρνληάο ηνπο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα λα έρνπλ εκπεηξηθή θαη γλσζηαθή ηζρχ ζην ιφγν ηνπο.  

Σηελ πεξίπησζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαία 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ζε έλα θείκελν πνπ απνζηέιιεηαη ρσξίο φκσο λα ηελ 

πξαγκαηνπνηνχλ θεηκεληθά. Σε έλα πνζνζηφ 50% ησλ θεηκέλσλ, φηαλ γξάθνπλ γηα 

καζεηέο ζην γ΄ πξφζσπν ηνπνζεηνχληαη σο άιια πξφζσπα, σο κία μερσξηζηή νκάδα 

απφ απηή ζηελ νπνία αλήθνπλ εηζάγνληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ 

παξαηεξεηή κίαο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είλαη ακέηνρνη ή πνπ έρεη ηζρχ πέξα απφ 

ηελ πεξηνξηζκέλε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Τν ελδηαθέξνλ είλαη φηη παξάιιεια 

εκθαλίδνληαη θαη ην α΄ θαη β΄ πξφζσπν πνπ δηεθδηθνχλ ηελ εκπεηξηθή απνηχπσζε ησλ 

ζέζεσλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ ηζρχ ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ έρεη δηθή ηνπ άπνςε αιιά θαη 

ηε ξεκαηηθή έθθξαζε κίαο πιεπξάο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, απηήο ηνπ 

καζεηή θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ καζεηεπφκελνπ ζπγγξαθέα.. 

Τέζζεξα απφ ηα παηδηά έρνπλ άιιε κεηξηθή γιψζζα απφ ηα ειιεληθά. 

Μεηξηθή γιψζζα γηα ηα δχν είλαη ε γεσξγηαλή, ε ξσζηθή θαη ε ειιεληθή θαη γηα ηα 

άιια δχν ε αιβαληθή. Τα ηξία απφ απηά βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ηξία ρξφληα, αιιά 

είραλ ηαθηηθή επαθή κε ηα ειιεληθά ζηε ρψξα ηνπο. Τα θείκελά ηνπο θαηαιακβάλνπλ 

κία ή δχν παξαγξάθνπο. Γελ έρνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ θεηκέλσλ κε εηζαγσγή, 

θπξίσο ζέκα θαη επίινγν. Αθνινπζνχλ πηζηά ηηο απφςεηο ηνπ θεηκέλνπ πξνο 

επεμεξγαζία κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ην α΄ εληθφ πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα 

απφ απηά. Έλα απφ ηα παηδηά κε κεηξηθή γιψζζα ηα αιβαληθά, θακία πξνεγνχκελε 

επαθή κε ηα ειιεληθά θαη παξακνλή ζηελ Διιάδα θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιείνπ 

πέληε εηψλ, δελ έγξαςε θείκελν. 

Η αμηνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

επηιεθηηθήο πξνζαξκνγήο, φρη φκσο θαη αληηγξαθήο, ζην πξνο επεμεξγαζία θείκελν, 

είλαη ζεηηθή. Οη καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο αληινχλ ζηνηρεία απφ ην πξνο 

επεμεξγαζία θείκελν θαη ηα αλαζπλζέηνπλ ζην λέν επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζην νπνίν 

θηλνχληαη. Η αμηνιφγεζε, βέβαηα, είλαη θαη απηή κία πξάμε εξκελείαο, φρη ε 

κνλαδηθή. Μέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εξκελείαο, ινηπφλ, απνηηκάηαη ζεηηθά ε 

αλαζχλζεζε ζηνηρείσλ ηνπ πξνο επεμεξγαζία θείκελνπ. Δπζχο εμ’ αξρήο άιισζηε ε 

ηνπνζέηεζε ελφο θεηκέλνπ πξνο επεμεξγαζία δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ γξαθήο πνπ 

ηξνθνδνηεί απηή ηε δηαπξαγκάηεπζε.        

Η γισζζηθή θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ πθίζηαηαη ζε έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηελ εθπαίδεπζε κε θαλεξέο θπξηαξρίεο. Τα θείκελα ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζπγγξαθέσλ αλαδεηθλχνπλ δηαπξαγκαηεπηηθέο θηλήζεηο 

πξνζαξκνγήο θαη παξάιιεια δηαθνξνπνίεζεο απφ απηέο ηηο θπξηαξρίεο πνπ ζηελ 

πεξίπησζή καο απνηππψλνληαη/αθνξνχλ ην θείκελν πξνο επεμεξγαζία. Μέζα ζην ίδην 

θείκελν ν ζπγγξαθέαο/καζεηήο εκθαλίδεη θαη ηηο δχν θηλήζεηο ηαπηφρξνλα κε ζηφρν 

λα θηλεζεί κέζα ζην δεηνχκελν πιαίζην γξαθήο θαη κε ηξφπν πνπ λα αμηνινγεζεί 

ζεηηθά. Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα εληαία ζηάζε κέζα ζην ίδην θείκελν αθνχ νη 
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δηαπξαγκαηεπηηθέο ηαπηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ελαιιάζζνληαη (Donahue, 2006; 

Ivanic, 1998). Τν είδνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ απνηππψλνληαη ζηα θείκελα ησλ 

καζεηψλ εμαξηάηαη επνκέλσο απφ ηελ ηαπηφηεηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη κέζα ζην 

εθάζηνηε πιαίζην γξαθήο πνπ νηθνδνκεί ε εθπαίδεπζε, απφ ηελ ηαπηφηεηα πνπ 

ζέινπλ λα θαηαζθεπάζνπλ, απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπο ζηφρν, απφ ηα φξηα πνπ 

ζέηνπλ ηα άιια ππνθείκελα ζην επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ηηο 

ειεπζεξίεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο. Η καζεηεία γξαθήο πξνζδηνξίδεη ηηο 

ειεπζεξίεο απηέο αθνχ ν καζεηήο θηλείηαη ζε έλα πιαίζην πνπ δελ γλσξίδεη θαιά θαη 

πνπ ρξεηάδεηαη λα κάζεη γηα λα θηλεζεί ζηηο δνκέο ηνπ θφζκνπ καο.                         
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