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Η γλωςςικό αλληλεπύδραςη κατϊ τη διδαςκαλύα. Πρόταςη για ϋνα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα «επικοινωνιακόσ επύγνωςησ» για 

εκπαιδευτικούσ. Οι βαςικϋσ αρχϋσ και η φιλοςοφύα του 
 

Όιγα Μνύζηνπ Μπισλά, Κσλζηαληίλνο Νηίλαο 

 
Πεξίιεςε 

Ζ δηδαζθαιία είλαη έλα ζπλνκηιηαθφ γεγνλφο ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ έλαο 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε γισζζηθή δηεπίδξαζε κεηαδίδεη γλψζεηο ζε έλα ζχλνιν 

καζεηψλ, φπσο θαη νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο, 

ελψ, παξάιιεια, κέζα απφ ηνλ ιφγν ηεο δηδαζθαιίαο πξαγκαηψλεηαη ε θαιιηέξγεηα 

ησλ γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ε πηνζέηεζε 

ζηάζεσλ, απφςεσλ θαη αμηψλ. Γηα απηφ ε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ηεο δηδαζθαιίαο 

απνθαιχπηεη πνιχ ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ην πψο επηηπγράλνληαη νη παξαπάλσ 

ζηφρνη. 

ην πιαίζην ηεο επηδίσμεο κηαο πην απνηειεζκαηηθήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο 

εθπνλήζεθε έλα Πξφγξακκα επηθνηλσληαθήο επίγλσζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν 

λα δηεξεπλεζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο δαζθάινπ θαη 

καζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπκβνιή ηεο ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. 

Με ηελ κεηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιφγνπ ηεο δηδαζθαιίαο, κέζα απφ 

απνκαγλεηνθσλεκέλα δηδαθηηθά επεηζφδηα, επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο επίγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα εξκελεχνπλ ηα γισζζηθά 

ζπκβάληα θαηά ηε δηδαζθαιία θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε επζηνρία ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο καζεηέο ηνπο αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο. 

 

Abstract 

Teaching is a conversational event during which a teacher transmits knowledge to a set 

of students through language interaction, as well as the students exchange knowledge 

and information between them while, at the same time, through the language of 

teaching, besides the acquisition of knowledge, the cultivation of students' linguistic 

and communicative skills, the development of skills and the adoption of attitudes, 

opinions and values is realized. For these reasons, the analysis of the language of 

teaching reveals very important data on how the above objectives are achieved. 

In the context of pursuing a more effective teaching practice, a Communication 

Awareness Program for Teachers was developed to explore the important role of 

language interaction among teachers and students during teaching and to identify the 

contribution of this interaction to the formation of knowledge and the improvement of 

communication skills of teachers and students. 

By the metacognitive approach of the teaching of speech, through transcribed 

teaching episodes, it is intended to improve teachers' communication awareness to 

interpret language events during teaching and to manage communication with their 

students correctly by making use of the language skills for a more meaningful and 

effective teaching. 
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Δηζαγσγή  

Γηαξθέο δηαθχβεπκα γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε αλαλέσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο θάζε επνρήο κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελεξγψλ, δεκνθξαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ πνιηηψλ, κε αλζξσπηζηηθέο 

αμίεο, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη θξηηηθφ πλεχκα 

απέλαληη ζηε γιψζζα θαη ηνλ θφζκν.  

ηελ Διιάδα, παξά ηηο πνιιαπιέο απφπεηξεο γηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη 

ηελ εηζαγσγή πνιιψλ θαηλνηνκηψλ, «ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα παξακέλεη 

παξαδνζηαθή, κνλφηνλε θαη πιεθηηθή» (Κνπηζνγηάλλεο θ.ά, 2015:15-16) θαη ε 

ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο εζηηάδεη ζηελ ηππνπνηεκέλε θαη παξαδνζηαθή 

δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο. 

Απαηηείηαη, ινηπφλ, κηα ξηδηθή αλαλέσζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο κε θαηάιιειε 

επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο.  

Ζ επίγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, αθνχ 

θάζε δηδαζθαιία είλαη έλα γισζζηθφ ζπκβάλ (D. Hymes, 1972, 1974) θαηά ην νπνίν ε 

γιψζζα θαη ν ιφγνο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπγθξφηεζε ησλ 

πνηθίισλ κνξθψλ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ (Cazden 2001:2, Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 

2015:17). Ζ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ηεο δηδαζθαιίαο απνθαιχπηεη πνιχ ζεκαληηθά 

δεδνκέλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδηψθνληαη νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ 

καζήκαηνο, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. 

Ζ επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηεί ζηνρεπκέλεο, 

κεζνδεπκέλεο θαη δηά βίνπ δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο, αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Έηζη, ε αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

λέεο γλψζεηο θαη δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο αλαδεηθλχεηαη αλαγθαία γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο (Βαξζακίδνπ & Ρεο, 2007).  

Δπίζεο, κηα ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη φρη κφλν πηπρέο 

ηεο αλαπιαηζησκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, αιιά θαη δηαζηάζεηο θαη πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ηε δηακφξθσζε θξηηηθά εγγξάκκαησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ζηελ απφθηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ 

ελεξγνχο θαη θξηηηθά ζθεπηφκελνπο πνιίηεο (Νηίλαο & Μνχζηνπ, 2014, 173 – 189). 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ε παξνχζα επηκνξθσηηθή πξφηαζε, ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε έλαπζκα ηελ ελδειερή επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ ζρνιηθνχ  ιφγνπ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ εξκελείαο ηνπ κέζα 

απφ έλα ζπγθξνηεκέλν θαη θηιφδνμν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα ησλ Κνπηζνγηάλλε θ.ά. 

(2015), νη νπνίνη επηρεηξνχλ λα θέξνπλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηε δηδαθηηθή 

θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αλαπιαηζηψλνληαο επηζηεκνληθέο ζπλεηζθνξέο γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα είλαη αμηνπνηήζηκεο απφ ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

«έρεη λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κεηάβαζε απφ κηα απνζπαζκαηηθή θαη 

αληηθαηηθή αλάγλσζε ησλ πξαγκάησλ ζε κηα ζπλνιηθή ραξηνγξάθεζε θαη θαηαλφεζή 

ηνπο, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα αιιαγή θαη κεηάβαζε απφ ηελ 

απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαγκάησλ θαη απφ ηελ εζηίαζε ζηελ θξηηηθή 
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επηκέξνπο δεηεκάησλ ζηε ζχλζεζε»(Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 2015:17), θαζψο απνηειεί 

νιηζηηθή θαη ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε απηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

 

Ο ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Με ηνλ φξν «επηθνηλσληαθή επίγλσζε» γηα εθπαηδεπηηθνχοελλννχκε ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ 

πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε θαηά ηε δηδαζθαιία, κηα 

κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ εξκελεία ησλ δξψκελσλ κέζα ζηελ 

ηάμε κε ζηφρν κηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Ζ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζπρλά 

απνηέιεζκα δηαηζζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εκπεηξηθψλ δεμηνηήησλ θαη εκπεδψλεηαη κε 

δηαηζζεηηθφ θξηηήξην ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ θαη ηελ επηηπρία ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ κέζα ζηελ ηάμε, 

πξνθαλψο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηινγέο πνπ πξνάγνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δαζθάισλ θαη καζεηψλ.   

 Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο επηκνξθσηηθήο πξφηαζεο είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο γισζζηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ 

ηε ζπκβνιή ηεο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ πνηθίισλ ηαπηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο ηθαλφηεηαο.  

εκαληηθφο ζηφρνο, επίζεο, είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ην 

κάζεκα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηηο γισζζηθέο ζπλεηζθνξέο φισλ ζπκκεηερφλησλ σο 

δεκηνπξγηθψλ ππνθεηκέλσλ, πνπ ζπγθαηαζθεπάδνπλ ην κάζεκα κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο.  

Θεσξνχκε φηη ε πξφηαζή καο ζα βειηηψζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζα ηηο θαηαζηήζεη πην ιεηηνπξγηθέο  θαη δεκηνπξγηθέο πξνζθέξνληάο 

ηνπο δπλαηφηεηεο εξκελείαο ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ησλ καζεηψλ ηνπο. Θα δνζεί 

έκθαζε ζηνλ πξνζσπηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη αλαζηνραζκφ ηνπ θάζε επηκνξθνχκελνπ, 

ζα ππάξμνπλ επθαηξίεο γηα άζθεζε ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο κε 

θαηάιιειεο επηινγέο ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ, ψζηε λα δνζεί ην απαηηνχκελν γλσζηηθφ 

ππφβαζξν γηα ηε δεκηνπξγηθή δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο κέζα ζηελ 

ηάμε. 

Δίλαη, ηέινο, ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηα δεδνκέλα ηεο 

ειιεληθήο θαη δηεζλνχο έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο 

γισζζηθήο δηεπίδξαζεο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα «γεησζνχλ» νη ζρεηηθέο γισζζνινγηθέο 

απφςεηο κέζα ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. 

 

Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ηελ πξφηαζή καο αμηνπνηνχληαη γισζζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

επξεία ζεκαηηθή ηεο αλάιπζεο ζρνιηθνχ ιφγνπ (classroom discourse analysis) θαη 

αθνινπζνχληαη ζεσξεηηθέο ζπλεηζθνξέο θπξίσο απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ 

(critical discourse analysis), ηελ θνηλσληθή ζεκεησηηθή (social semiotics), ηελ Αλάιπζε 

πλνκηιίαο θαη ηελ εζλνγξαθία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, (βι. Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 2015:30-

67). 

Απφ ηελ Αλάιπζε ιφγνπ αμηνπνηείηαη ε πξφηαζε ηεο ρνιήο ηνπ Birmingham σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηεο ηξηκεξνχο (ή ηξηζέζηαο) γισζζηθήο αληαιιαγήο ζηε 

δηδαζθαιία(exchange) E-A-A/Α: Έλαξμε - Αληαπφθξηζε - Αλάδξαζε (IRE/F, Teacher 

[I]nitiation, Student [R]esponseand Teacher [E]valuation / [F]eedback) πβ. ηελ έξεπλα 

ησλ Sinclair & Coulthard (1975, θαη Cazden, 2001), νη νπνίνη ζην πιαίζην είθνζη δχν 

πξάμεσλ εζηηάδνπλ ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηεο 
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ζπλνρήο ησλ γισζζηθψλ αληαιιαγψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δίλαη κηα ζεσξία ε νπνία, 

παξά ηελ ηζρπξή θξηηηθή πνπ έρεη δερηεί γηα ηελ έκθαζή ηεο ζηα κηθξνζπκβάληα ηεο 

δηδαζθαιίαο, αλαδεηθλχεη φηη ε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε είλαη δνκεκέλε 

θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ. 

Αμηνπνηείηαη, επίζεο, ην κνληέιν ηεο δηαδνρήο ησλ ζπλεηζθνξψλ (turn-taking) 

ησλ H. Sacks, E. Schegloff θαη G. Jefferson (1974) απφ ηελ Αλάιπζε πλνκηιίαο (talk-

in-interaction) (J. Heritage, 1998), πνπ ζπλδπάδεη δχν αληηζεηηθέο ηδηφηεηεο: ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ηαπηφρξνλα είλαη 

επαίζζεην ζε απηήλ. χκθσλα κε απηφ, νη αιιεινπρίεο ζηε ζπλνκηιία εκθαλίδνληαη 

σο δηαινγηθά δεχγε ή δεχγε γεηηλίαζεο, δπν εθθσλήκαηα πνπ παξάγνληαη δηαδνρηθά 

απνηειψληαο δεχγε γισζζηθψλ πξάμεσλ, π.ρ. εξψηεζε - απάληεζε, πξφζθιεζε - 

απνδνρή, πξνζθνξά - απνδνρή ή απφξξηςε, παξάπνλν - άξλεζε. Σα γεηηληαζηηθά 

δεχγε απνηεινχλ ηηο βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο ζπλνκηιίαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο (άλνηγκα, θιείζηκν, επηινγή επφκελνπ νκηιεηή). Ζ Αλάιπζε 

πλνκηιίαο αληηκεησπίδεη δπλακηθά ην θνηλσληθφ ζπγθείκελν, ζεσξψληαο φηη 

αλαδεκηνπξγείηαη δηαξθψο κέζα απφ ηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ζεσξνχκε ηε δηάθξηζε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηνπ ιφγνπ ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ Bernstein (1996) ζε δχν άμνλεο: ηνλ δηδαθηηθφ 

ιφγν (instructionaldiscourse) θαη ηνλ ξπζκηζηηθφ ιφγν (regulativediscourse), πνπ 

πηνζεηνχλ θαη άιινη εξεπλεηέο είηε αθνινπζψληαο ηελ ξεηά (Chouliaraki, 1995 θαη 

Christie, 2002 ζην Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 2015:27) είηε απνδίδνληάο ηελ κε ζπλαθείο 

φξνπο (Kress θ.ά., 2005, φ.π.), δειαδή curriculum γηα ηνλ δηδαθηηθφ ιφγν θαη 

παηδαγσγηθή γηα ηνλ δηδαθηηθφ ιφγν. Λέγνληαο δηδαθηηθφ ιφγν ν Bernstein αλαθέξεηαη 

ζε φ,ηη αλαπιαηζηψλεηαη θαη γίλεηαη δηδαθηέα χιε ζην ζρνιείν θη απνηειεί ην «ηη» ηεο 

δηδαζθαιίαο, ελψ κε ηνλ ξπζκηζηηθφ ιφγν ελλνεί ηνλ ηξφπν πνπ νη γλψζεηο απηέο ηνπ 

δηδαθηηθνχ ιφγνπ κεηαηξέπνληαη ζε δηδαθηηθή πξάμε θη απνηειεί ην «πψο» ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο ηνπνζεηεί ην ζρνιείν θαη ηε δηδαζθαιία 

ζηα πνηθίια ζπκθξαδφκελά ηνπο θαη δίλεη έκθαζε ζηε ζπιινγή πνηθίισλ δεδνκέλσλ 

(θσηνγξαθίεο απφ ηελ ηάμε, ζρεδηαγξάκκαηα, αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο, πεξηγξαθή 

θηλήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θιπ.) αλαδεηθλχνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ 

παηδαγσγηθψλ πξσηαγσληζηψλ θαη δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Elhanan & Blum-Kulka, 2006, Gielen θ.ά., 2010, 

ζην Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 2015:39-42). Υξήζηκε, επίζεο, ζεσξνχκε ηελ αλαθνξά ζην 

ζπγθείκελν (context), είηε σο εμσ-γισζζηθφ ζπκθξαζηηθφ πιαίζην (Yule, 2006:30-31) 

είηε σο επηθνηλσληαθφ πιαίζην (communicativecontext) ζπλδεφκελν κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997).  

Απφ ηελ εζλνγξαθία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ησλ Bloome θ.ά. 

(2005 ζην Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 2015:52-60), νη νπνίνη εηζάγνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

κηθξν-ζπγθεηκέλνπ(micro level contexts) θαη καθξν-ζπγθεηκέλνπ (macro level contexts), 

αλαθεξφκελνη αληίζηνηρα ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη ζε επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δνκέο πνπ επεξεάδνπλ φια 

ηα δξψκελα κε ιηγφηεξν νξαηφ, αιιά ππαξθηφ θαη νπζηαζηηθφ ηξφπν. ην 

καθξνζπγθείκελν δηαθξίλνπκε δχν αιιειέλδεηα επίπεδα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Κνπηζνγηάλεο θ.ά. (φ.π.): α) ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα (επίζεκε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, κε ηα ηζρχνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, πξνγξάκκαηα, εμεηαζηηθά ζπζηήκαηα, 

πξαθηηθέο επηκφξθσζεο, θιπ.) θαη β) ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα (νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα, επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο, επηζηεκνληθή έξεπλα, ςεθηαθά πεξηβάιινληα, 

θιπ.). 
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Απφ ηελ νπηηθή ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ, (Fairclough, 1989, 2003), ε νπνία 

θαηαδεηθλχεη πφζν ν ιφγνο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ αλαπαξάγεη ή 

αλαηξέπεη ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο 

ηαπηφηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ, αμηνπνηνχληαη ην ζηάδην ηεο εξκελείαο θαη ηεο εμήγεζεο, 

φπνπ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ κε ηε γισζζηθή δηεπίδξαζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηδαζθαιία θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ κε αλαθνξά ζηα 

γλσζηηθά απνζέκαηα ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη ζπλδέεηαη ν ζρνιηθφο ιφγνο κε ην 

θνηλσληθφ πιαίζην.  

Ζ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν κε αθεηεξία ηε δηδαθηηθή 

ελφηεηα, ε νπνία νξίδεηαη σο δηδαθηηθφ καθξνθείκελν (curriculum macrogenre, 

Christie 2002 ζην Κνπηζνγηάλλεο θ.ά. 2015:41 -62), κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

θεηκεληθνχ είδνπο, αθνχ απνηειεί «ζηνρνζεηεκέλε θνηλσληθή δηαδηθαζία» (Martin, 

1997 ζην φ.π.) θαη ζπγθξνηείηαη απφ επηκέξνπο αξζξσηά κηθξν-θείκελα, ηα δηδαθηηθά 

ζπκβάληα.  

Σν δηδαθηηθφ ζπκβάλ είλαη ηαπηφζεκν κε ην ιεθηηθφ ζπκβάλ (speech event), 

(Hymes, 1972), θαη νξίδεηαη σο αλαγλσξίζηκε δηδαθηηθή ππνελφηεηα, ηαπηίδεηαη κε ην 

«δηδαθηηθφ επεηζφδην», ην νπνίν αλαθέξεηαη σο κηα νκάδα δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζρνινχληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο (Weil & Joyce, 1978), αιιά θαη κε ην ζεκαηηθφ πεδίν ή θεηκεληθφ ζέκα–

επεηζφδην (discourse topic), (Κσζηνχιε, 2001: 365-366), θαη νξίδεηαη σο ε 

«ζεκαζηνινγηθή καθξνπξφηαζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ λνεκάησλ ησλ 

επηκέξνπο θεηκεληθψλ πξνηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζέκα… (θαη)…ζπληζηνχλ 

βαζηθή παξάκεηξν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νηθνδνκείηαη ε θεηκεληθή επηθνηλσλία θαη 

ζε δηαινγηθψο παξαγφκελα θείκελα» (φ.π.). 

Με δεδνκέλν, ηέινο, φηη ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη ππνβνεζεηηθέο ζηξαηεγηθέο (scaffolding) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε  γισζζηθή αιιειεπίδξαζε κέζα ζηελ ηάμε, 

γηα λα επηηχρνπλ ηελ νηθνδφκεζε κηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο θαη ηε βειηίσζε κηαο 

δεμηφηεηαο (Hogan &Pressley, 1997), ψζηε λα αλαδεηρζεί ε δπλακηθή φςε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ εμειίζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

Απηέο έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky (1978, 1988) γλσζηή 

σο Εψλε ηεο Δγγχηεξεο Αλάπηπμεο (Zone of Proximal Development).  

Οη απφςεηο ηνπ Vygotsky γηα ηε κάζεζε νδήγεζαλ ηνλ J. Bruner (1985) ζηε 

δηαηχπσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο scaffolding (ζθαισζηά), δειαδή ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο κε ππνβνεζεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Καηά ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ 

νηθνδνκνχληαη νη δψλεο αιιειεπίδξαζεο, φπνπ ηα λέα γλσζηηθά δεδνκέλα εηζάγνληαη, 

γηα λα αθνκνησζνχλ απφ ηνπο καζεηέο θαη λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία ηνπ γλσζηηθνχ 

δπλακηθνχ ηνπο. Πεξηγξάθνληαο ην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη νη ζπλνκηιεηέο δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

είδνο ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ ζε θάζε έλαλ γλσζηηθφ ηνκέα (Σ. Κσζηνχιε, 2001). 

 

Σα δηδαθηηθά κέζα 

Τιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε είλαη δέθα (10) δίσξεο απνκαγλεηνθσλεκέλεο δηδαζθαιίεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Γ΄-Σ΄) θαη κηα (1) ζηελ Γ‘ 

Λπθείνπ. Οη θαηαγξαθέο ησλ δηδαζθαιηψλ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνπο Ochs θ.ά. (1996: 

461-464) κε νξηζκέλεο απινπζηεχζεηο ζην ηερληθφ κέξνο, ψζηε λα είλαη πξνζηηέο θαη 

επαλάγλσζηεο θαη απφ κε εηδήκνλα αλαγλψζηε.  

Μνινλφηη κε ηε καγλεηνθψλεζε πεξηνξίδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κφλν ζε αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αθαηξείηαη απφ ηα ζπκβάληα ε 

νπηηθή ηνπο δηάζηαζε, νη καγλεηνθσλεκέλεο δηδαζθαιίεο ζπληζηνχλ απζεληηθφ 
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ληνθνπκέλην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε καγλεηνθψλεζε είλαη κηα πξφζθνξε κέζνδνο 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, πνπ δηαζθαιίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αλσλπκία ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζε πην 

απζεληηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. 

ην πξφγξακκα, επίζεο, ελδέρεηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαη επηιεγκέλα 

απνζπάζκαηα απφ δεκνζηεπκέλεο ζπλαθείο εξγαζίεο, π.ρ. Αξράθεο (1992), Αξράθε 

&Σζάθσλα (2013), θαη Κνπηζνγηάλλεο θ.ά. (2015), θ.ά. 

 

Σν πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

Αξρηθά, ζα θαηαγξαθνχλ απφςεηο θαη ππνζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Αθεηεξηαθά ζα κειεηεζεί κηα νιφθιεξε δηδαζθαιία, γηα 

λα εληνπηζηνχλ ηα κέξε ηεο, ηα δηδαθηηθά επεηζφδηα,  ελδηαθέξνληα γηα δηεξεχλεζε 

ζεκεία, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί έκθαζε ζηα επηιεγκέλα επηκέξνπο δηδαθηηθά 

ζπκβάληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεκαηηθά ε επηκνξθσηηθή πξφηαζε απνηππψλεηαη κε ηξία εγθηβσηηδφκελα 

πιαίζηα-επίπεδα, θαη‘ αλαινγία ησλ ηξηψλ επηπέδσλ αλάιπζεο πνπ πξφηεηλε ν 

Fairclough (1992) γηα ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ ζρνιείνπ σο ζεζκνχ. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ κηθξν-ζπγθεηκέλνπ θαη καθξν-

ζπγθεηκέλσλ πθίζηαηαη απνθιεηζηηθά γηα κεζνδνινγηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, 

ελψ ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζπλππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηνπηθφηεηα θαη ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. ηελ επεμεξγαζία θάζε 

δηδαθηηθνχ ζπκβάληνο αληρλεχνληαη φια πνηθίια επηξξνψλ ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

παξειζφληνο (αμίεο, πεπνηζήζεηο, ζεζκνζεηεκέλεο επηηαγέο, ηνπηθέο αληηιήςεηο, αιιά 

θαη δηεζλείο ηάζεηο θαη επηξξνέο). 

Πξνβιέπεηαη λα ηεξείηαη εκεξνιφγην απφ ηνπο επηκνξθσηέο θαη λα 

θαηαγξάθνληαη νη θπξηφηεξεο απνξίεο, νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη ελζηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 ην κηθξνεπίπεδν ε επηκνξθσηηθή πξφηαζε εθηπιίζζεηαη ζε δπν επάιιεινπο 

θχθινπο, ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ δηρνηνκία ηνπ Bernstein (1996): ζηνλ πξψην 

πεξηιακβάλνληαη ηα δεηήκαηα ηεο γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ σο παηδαγσγηθή πξαθηηθή θαη πξαθηηθή ειέγρνπ ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε 

θαη σο κέζνλ δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, φπσο ε νξγάλσζε ηεο ζπλνκηιίαο, ε δηαρείξηζε 

ηνπ ιφγνπ, ε θαηαλνκή θαη ε δηαδνρή ησλ ζπλεηζθνξψλ, ε δπλαηφηεηα απηνεπηινγήο 

ησλ καζεηψλ, νη πξνζθσλήζεηο, ε ρξήζε ηνπ ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ, νη 

Μαθξν-ζπγθείκελν: δηεζλήο πξαγκαηηθφηεηα 

Γ. Μαθξνεπίπεδν 

 
Μαθξν-ζπγθείκελν: ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα 

Β. Μεζνεπίπεδν 

Μαθξνθείκελν δηδαζθαιίαο 

Μηθξν-ζπγθείκελν 

Α. Μηθξνεπίπεδν 
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επαλαιήςεηο ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ, νη ζπλνκηιηαθνί θαλφλεο, ε θπξηαξρηθή δηαθνπή, 

ν ξφινο ηεο επηηφληζεο ησλ εθθσλεκάησλ, ε επηβνιή πεηζαξρίαο, ν απεηιεηηθφο ιφγνο, 

νη δηακαξηπξίεο, ηα θαηλφκελα επγέλεηαο, γισζζηθήο πξσηνβνπιίαο, ε νηθεηφηεηα, ην 

ρηνχκνξ, νη παχζεηο, νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, θιπ.  

ηνλ δεχηεξν θχθιν παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο 

πνπ αμηνπνηνχληαη σο δηδαθηηθή πξαθηηθή ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο (K. Hogan θαη 

M. Pressley, 1997, N. Mercer, 2000), φπσο νη δηδαθηηθέο εξσηήζεηο (αλνηρηέο θαη 

θιεηζηέο), νη δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο, ε 

επαλαδηαηχπσζε, ε επέθηαζε ησλ εθθσλεκάησλ ησλ καζεηψλ απφ ην δάζθαιν, ην 

χθνο «πςειήο αλάκεημεο», νη νξηζκνί, νη αλαθεθαιαηψζεηο, θ.ά., αιιά θαη νη 

κνλφινγνη, νη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, θιπ. 

Σν πξφγξακκα πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζε 15 σο 20 δίσξεο ζπλαληήζεηο 

ζηε δηάξθεηα ελφο εμακήλνπ. 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη δηαξθήο θη αλαηξνθνδνηηθή. Παξάιιεια, 

ζα πξνηαζνχλ σο επηινγέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: 

α. Φάθεινο εξγαζίαο (portfolio) κε βηβιηνγξαθία, θείκελα γηα παξαπέξα κειέηε 

θαη δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ, αλαζηνραζηηθψλ ζρνιίσλ, 

πξνβιεκαηηζκψλ, απφςεσλ, θιπ., 

β. Δζλνγξαθηθνχ ηχπνπ εξγαζία, φπσο ε καγλεηνθψλεζε θαη επεμεξγαζία δηθψλ 

ηνπο καζεκάησλ,  

γ. πλεληεχμεηο, αλαζηνραζηηθά ζρφιηα, έθζεζε αμηνιφγεζεο, θιπ. 

 

ρνιηαζκόο θαη πξνβιεκαηηζκνί  

Ο ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ιεηηνπξγεί κέζα απφ ηνλ ιφγν θη ε 

δηδαζθαιία είλαη θαηά βάζε έλα ζπλνκηιηαθφ γεγνλφο. Ζ κεηάδνζε, απφθηεζε θαη 

ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο απνηειεί ζεζκηθή αλαγθαηφηεηα κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. 

ην πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ε ζρέζε εμνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεζκηθά 

θαηνρπξσκέλε κε αζχκκεηξεο ζπλνκηιηαθέο ζπλζήθεο ζηε ζρνιηθή ηάμε (Stubbs, 

1983: 50-52). Ζ θνηλσληθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο θαζνξίδεη θαη ηνλ ξφιν ηεο γιψζζαο 

ζ‘ απηήλ (Hymes, 1972, Fairclough, 1989), αθνχ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηεο πξφηππεο 

γιψζζαο (Hudson, 1980).  

ζν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ νκηιεηψλ ζηε δηαδνρή ησλ 

ζπλεηζθνξψλ ζηνλ ιφγν, ηίζεληαη πεξηνξηζκνί, εκθαλίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

αθνινπζίεο εθθσλεκάησλ, ηππνπνηεκέλεο πξνζθσλήζεηο θαη θηλήζεηο (ζήθσκα ηνπ 

ρεξηνχ γηα δηεθδίθεζε ηνπ ιφγνπ), θιπ. κσο ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο είλαη δηαιεθηηθή θαη ακθίδξνκε 

(Fairclough, 1989: 37-8). 

Απαηηείηαη, θαηαξράο, λα αλαδεηρζεί ε ζπλζεηφηεηα ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ 

ζην πεδίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή παγθφζκηα 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηα εμαηξεηηθά ξεπζηά θαη πνιχπινθα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα.  

Ζ ηάμε θαη νη ζρνιηθέο πξαθηηθέο δελ απνηεινχλ ζηαηηθά θαηλφκελα ζηελ 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά δπλακηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ 

ζπγθαηαζθεπάδνληαη  θαη δηαξθψο αλαζπγθξνηνχληαη κέζα απφ θνηλσληθά 

ηνπνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο (Kostouli, 2005), φπνπ θάζε δηδαθηηθή πξφηαζε, άπνςε 

θαη πξαθηηθή παχεη λα είλαη νπδέηεξε θαη γίλεηαη βαζηά πνιηηηθή (Κνπηζνγηάλλεο, 

2009). 
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ην πλεχκα απηφ, πξνέρεη λα δηαηππσζνχλ ζεσξίεο θαη κέζνδνη αλάιπζεο θαη 

ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

ιφγνπ, πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, κε έκθαζε ζην 

γεγνλφο φηη ην λφεκα ζπγθαηαζθεπάδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο ζε 

παηδαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζε πεξηβάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ σο ηδενινγηθέο 

θαηαζθεπέο («κνληέιν ησλ ηξηψλ θχθισλ», Koutsogiannis, 2011 ζην Κνπηζνγηάλλεο 

θ.ά., 2015:180-181). 

ηελ παξνχζα πεηξακαηηθή θάζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη 

ζπγθξνηεζεί κηα νκάδα ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

κειεηψληαο ηηο δηδαζθαιίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε ηειηθή πξφηαζε. Δπίζεο, 

έρεη μεθηλήζεη ε καγλεηνθψλεζε πέληε (5) ζπκβαηηθψλ δηδαζθαιηψλ θαη πέληε (5) 

δηδαζθαιηψλ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηηζηνχλ ηα 

πεξηερφκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πην πξφζθαηα δεδνκέλα. 

ε επφκελν ζηάδην ζα επηρεηξεζεί ε πξνζέγγηζε ηεο γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο 

ζην Νεπηαγσγείν, κε ηελ θαηαγξαθή (καγλεηνθψλεζε θη απνκαγλεηνθψλεζε) ηνπ 

απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ.  

Ζ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλαβάπηηζή ηεο ζε 

ζχγρξνλεο γισζζνινγηθέο απφςεηο ελδέρεηαη λα ελεξγνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηνπο θαη λα πξνθαιέζεη ηελ αλακφξθσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο 

πξαθηηθψλ, ζηνηρείν πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζε κηα πην πνηνηηθή, ελδηαθέξνπζα θαη 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. 
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