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Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

αν. κακ. Αργφρθσ Αρχάκθσ  

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν 

επικ. κακ. Βίλλυ Τςάκωνα 

Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ 

 

1.Ειςαγωγή 

Η ςτιριξθ τθσ πολυγλωςςίασ ςτο ελλθνικό δθμόςιο ςχολείο αποτελεί μία 

πολυπαραμετρικι διαδικαςία και ορίηεται από το ευρωπαϊκό περιβάλλον που εντάςςεται θ 

Ελλάδα. Πςο και εάν θ περιρρζουςα κρίςθ επιβάλει περιςςότερο οικονομικοφσ και 

λιγότερο παιδαγωγικοφσ όρουσ ςυηιτθςθσ, θ παράμετροσ που αφορά τθν εκπαιδευτικι 

ζνταξθ των αλλοδαπϊν και παλιννοςτοφντων μακθτϊν και μακθτριϊν εξακολουκεί να είναι 

επίκαιρθ. Οι αλλοδαποί και παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ και μακιτριεσ που φοιτοφν ςτα 

ελλθνικά δθμόςια ςχολεία εξακολουκοφν να αποτελοφν μία πολυάρικμθ – ακόμθ και 

ςιμερα μετά τθν παλιννόςτθςθ ςτθ χϊρα καταγωγισ λόγω οικονομικισ κρίςθσ - ομάδα του 

ελλθνικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ με ιδιαίτερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτθριςτικά. 

Ο πίνακασ 1 με τα επίςθμα ςτοιχεία του Υπουργείου Ραιδείασ δίνει τθν αρικμθτικι εικόνα 

για δφο ςχολικά ζτθ κατά τα οποία ςυγκεντρϊκθκαν και τα μακθτικά κείμενα που 

παρατίκενται ςτον  ιςτότοπο.  

Πίνακασ 1: αλλοδαποί και παλιννοςτοφντεσ μαθητζσ ςτο ελληνικό ςχολείο                  

                                                                                                                       (ςτοιχεία ΥΠΑΙΘ) 

 

σχολικό 
ζτος 

Α΄ βάθμια Β΄ βάθμια σφνολο στην 
Εκπαίδευση 

2010 / 11 7.28% 7.67%  7.46% 

 

2011 / 12 12.27% 8.74 % 

 

10.62% 

 

Οι ςτάςεισ που διαμορφϊνουν οι αλλοδαποί και παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ και 

μακιτριεσ και οι οικογζνειεσ τουσ απζναντι ςτον πολιτιςμό και τθ γλϊςςα του κυρίαρχου 

κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ επθρεάηονται από τισ ςτάςεισ του κυρίαρχου περιβάλλοντοσ 

απζναντι ςτον πολιτιςμό, ςτισ γλϊςςεσ και κυρίωσ απζναντι ςτισ ίδιεσ τισ μεταναςτευτικζσ 

κοινότθτεσ.  



2 
 

Η μεταναςτευτικι οικογενειακι και προςωπικι εμπειρία, θ αποδοχι ι απόρριψθ 

που βιϊνουν τα παιδιά ςτθν προςπάκεια ζνταξθσ ςτα κοινωνικά και εκπαιδευτικά 

ςυγκείμενα αποβαίνουν κακοριςτικά για τθν εκπαιδευτικι και κοινωνικι πορεία τουσ ςτθ 

χϊρα υποδοχισ, τθν Ελλάδα. Οι αλλοδαποί και παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ και μακιτριεσ 

κινοφνται ανάμεςα ςε δφο πολιτιςμοφσ και δφο γλϊςςεσ (καταγωγισ / υποδοχισ) και αυτό 

διαμορφϊνει μία διπλι εκνογλωςςικι ταυτότθτα όπου ο ζνασ πολιτιςμόσ και θ μία γλϊςςα 

κατζχουν μία πιο ςυναιςκθματικά φορτιςμζνθ κζςθ. Ο αφθγθματικόσ λόγοσ των παιδιϊν 

μάσ δίνει ενδείξεισ για το επίπεδο τθσ ελλθνομάκειάσ τουσ, ενϊ θ ανίχνευςθ ταυτοτιτων 

μζςα από τον αφθγθματικό λόγο τουσ δίνει ενδείξεισ για τισ ςτάςεισ τουσ απζναντι ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα και τθ διάκεςθ ζνταξθσ τουσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Και τα δφο αυτά 

ςτοιχεία είναι υποςτθρικτικά για τθ διαμόρφωςθ τμθμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ.  

Τα μακθτικά κείμενα που παρατίκενται ζχουν ςυγκεντρωκεί ωσ παράπλευρο 

ερευνθτικό υλικό ςτο πλαίςιο τθσ πανελλινιασ ζρευνασ «Ανίχνευςθ αναγκϊν για τθν 

ενίςχυςθ τθσ γλϊςςασ καταγωγισ των αλλοδαπϊν και παλιννοςτοφντων μακθτϊν». Η 

ζρευνα με ΕΥ τθν κακ. Αγγελικι Κοιλιάρθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ 

«Εκπαίδευςθ αλλοδαπών και παλιννοςτοφντων μακθτών» (ΕΣΡΑ 2007-2013), υποδράςθ 5.1 

(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ζρευνα και τα αποτελζςματα, βλ. 

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/51) και είχε ωσ κφριο ςτόχο να 

απαντιςει ςτο βαςικό ερϊτθμα που τζκθκε από το ΥΡΑΙΘ ςχετικά με τισ ανάγκεσ και 

προχποκζςεισ για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ καταγωγισ των αλλοδαπϊν και 

παλιννοςτοφντων μακθτϊν και μακθτριϊν που φοιτοφν ςτα ελλθνικά δθμόςια ςχολεία 

τόςο ςτθν Ρρωτοβάκμια όςο και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  

Τα μακθτικά κείμενα (2873) τα οποία παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια παρατίκενται 

όπωσ ζχουν γραφτεί από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ και αποτελοφν υλικό πρωτότυπο 

και μοναδικό για τον ελλαδικό χϊρο. Ταξινομικθκαν κατά γεωγραφικι περιοχι, βακμίδα 

εκπαίδευςθσ, ςχολείο και τάξθ και ψθφιοποιικθκαν. Η ταξινόμθςθ και ψθφιοποίθςθ του 

υλικοφ ζγινε ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Αφθγιςεισ, ανίχνευςθ ταυτοτιτων και 

γλωςςικι παρζμβαςθ» (Επιτροπι Ερευνϊν Α.Ρ.Θ.) με ΕΥ τθν κακ. Αγγελικι Κοιλιάρθ. Τα 

θλεκτρονικά ςώματα μακθτικών κειμζνων (learner corpora· ςτο εξισ ΗΣΜΚ) που 

δθμιουργικθκαν είναι διακζςιμα και προςβάςιμα ςτουσ ερευνθτζσ και τισ ερευνιτριεσ που 

κα επικυμοφςαν να τα αξιοποιιςουν.  

Στον ιςτότοπο υπάρχει καταρχάσ ζνα αρχείο με δείγμα του υλικοφ (αρχείο «ΔΕΙΓΜΑ 

ΗΣΜΚ») το οποίο δίνει μια αρχικι εικόνα του υλικοφ που περιλαμβάνει το παρόν ςϊμα 

μακθτικϊν κειμζνων. Στο δείγμα αυτό δεν εμφανίηονται τα προςωπικά δεδομζνα των 

μακθτϊν και μακθτριϊν που επαγωγικά κα μποροφςαν να ανιχνευτοφν. Οι εκπαιδευτικοί 

και οι ερευνθτζσ και ερευνιτριεσ που κα επικυμοφςαν να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτο 

ςφνολο του ΗΣΜΚ, κακϊσ και ςτα ςχετικά μεταδεδομζνα, κα πρζπει ςυμπλθρϊςουν τθ 

φόρμα που περιζχεται ςτο αρχείο «ΔΗΛΩΣΗ» ϊςτε να τουσ αποςταλεί ο κωδικόσ 

πρόςβαςθσ.  

 

 

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/51
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2. Αξιοποιώντασ ζνα ηλεκτρονικό ςώμα μαθητικών κειμζνων 

Μια από τισ βαςικότερεσ μορφζσ ανατροφοδότθςθσ για τθ δουλειά του/τθσ 

εκπαιδευτικοφ και ταυτόχρονα μαρτυρία για τισ γλωςςικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν και 

μακθτριϊν αποτελεί αδιαμφιςβιτθτα ο λόγοσ που παράγουν οι τελευταίοι/εσ. Αυτό ιςχφει 

τόςο για τθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ (Γ1) όςο και για αυτι τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ 

γλϊςςασ (Γ2). Ενϊ μζχρι πρότινοσ ο/θ εκάςτοτε εκπαιδευτικόσ είχε πρόςβαςθ αποκλειςτικά 

ςτα γραπτά κείμενα των δικϊν του/τθσ μακθτϊν/τριϊν, θ ςφγχρονθ τεχνολογία ςιμερα 

παρζχει ςυχνά ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα αφενόσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτον 

λόγο που παράγουν περιςςότεροι/εσ -και όχι αποκλειςτικά δικοί/ζσ τουσ- μακθτζσ και 

μακιτριεσ και αφετζρου να παρζχουν το δικό τουσ υλικό ςτθ διάκεςθ -και προσ βοικεια- 

των ςυναδζλφων τουσ. Αυτό κακίςταται εφικτό κατεξοχιν μζςα από τα λεγόμενα 

θλεκτρονικά ςώματα μακθτικών κειμζνων (ΗΣΜΚ), δθλαδι μζςα από εκτεταμζνεσ 

ψθφιοποιθμζνεσ ςυλλογζσ αυκεντικϊν μακθτικϊν κειμζνων, οι οποίεσ αξιοποιοφνται τόςο 

για ερευνθτικοφσ όςο και για διδακτικοφσ ςκοποφσ (Pravec 2002, Granger 2002, 2003, 

Τηιμϊκασ 2010).  

Η δθμιουργία ΗΣΜΚ ξεκίνθςε περίπου ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 και 

επεκτείνεται διαρκϊσ, ιδίωσ ςτον χϊρο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Γ2, κακϊσ κεωρείται ςθμαντικι 

θ ςυμβολι τουσ ςτθ βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Leech 1997, Granger 2002: 5, 

2003, Τηιμϊκασ 2010: 603). Τα ΗΣΜΚ είναι κατά κανόνα επιςθμειωμζνα (annotated) 

παρζχοντασ ζτςι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των κειμζνων που 

περιλαμβάνουν (μζςο, πεδίο χριςθσ, κειμενικό είδοσ, ζκταςθ, κζμα, χριςθ εργαλείων 

αναφοράσ κατά τθν παραγωγι, ςτόχοσ παραγωγισ, π.χ. εξετάςεισ, κλπ.) και των 

δθμιουργϊν τουσ (θλικία, περιβάλλον εκμάκθςθσ, επίπεδο γλωςςομάκειασ, φφλο, Γ1, 

τόποσ διαμονισ, ζκκεςθ ςτθ Γ2, άλλεσ γλϊςςεσ κ.ά.· βλ. ςχετικά Granger 1998: 7-10, 2002: 

9, 2003: 538-540, Τηιμϊκασ 2010: 608-609· για μθ επιςθμειϊμενα ΗΣΜΚ, βλ. Arshad 2004). 

Επίςθσ, επιςθμείωςθ υπάρχει και για τον τφπο των «λακϊν» που εντοπίηονται, δθλαδι των 

γλωςςικϊν ςτοιχείων των κειμζνων τα οποία κεωροφνται ότι διαφοροποιοφνται από τθν 

επιδιωκόμενθ -ςυχνά τθν πρότυπθ- ποικιλία ι από αντίςτοιχεσ παραγωγζσ που κεωρείται 

ότι κα ζκαναν ομιλθτζσ/τριεσ που ζχουν τθν ίδια γλϊςςα ωσ Γ1. Η επιςθμείωςθ των 

«λακϊν» προχποκζτει ενδελεχι μελζτθ και ταξινόμθςι τουσ βάςει ενόσ οριςμζνου 

γλωςςικοφ προτφπου (π.χ. επίπεδα γλωςςικισ ανάλυςθσ: φωνθτικι/φωνολογία, 

μορφολογία, ςφνταξι, ςθμαςιολογία, πραγματολογία). Τζτοιου είδουσ πρακτικζσ και 

ανάγκεσ οδθγοφν ςτθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο εξελιγμζνου λογιςμικοφ, το 

οποίο κα υποςτθρίηει τόςο τθ γλωςςικι ανάλυςθ όςο και τα μεταδεδομζνα, δθλαδι τισ 

πλθροφορίεσ για τουσ/τισ ομιλθτζσ/τριεσ και το περικείμενο παραγωγισ των κειμζνων (βλ. 

παραπάνω). 

Οι δφο βαςικζσ μζκοδοι αξιοποίθςθσ των ΗΣΜΚ είναι θ αντιπαραβολικι ανάλυςθ 

και θ ανάλυςθ λακών (Granger 1998: 12-14, 2002: 11-14, 2003: 541-542, 2008: 259, 267-

268). Η μεν πρϊτθ ςυνίςταται ςτθ ςφγκριςθ του λόγου που παράγουν οι μακθτζσ και 

μακιτριεσ μιασ Γ2 με τον λόγο ομιλθτϊν/τριϊν που ζχουν τθν ίδια γλϊςςα ωσ Γ1 ι ακόμθ 

και με άλλα ΗΣΜΚ από άλλουσ μακθτικοφσ πλθκυςμοφσ που μακαίνουν τθν ίδια γλϊςςα 

ωσ Γ2 αλλά βρίςκονται ςε διαφορετικό επίπεδο γλωςςομάκειασ, ζχουν διαφορετικι Γ1, 

διαφορετικι θλικία κλπ. Αντιπαραβολικι ανάλυςθ μπορεί να γίνεται και με κείμενα από 
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τθν ίδια τθ Γ1 των μακθτϊν και μακθτριϊν, ϊςτε να εντοπιςτοφν παρεμβολζσ από αυτι ςτθ 

Γ2. Η ανάλυςθ λακϊν περιλαμβάνει τθν ανεφρεςθ και τθν κατθγοριοποίθςθ των γλωςςικϊν 

«λακϊν» των μακθτϊν και μακθτριϊν, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν κατά τθ διδακτικι 

παρζμβαςθ. 

Αυτό ςθμαίνει ότι τα ΗΣΜΚ ζχουν πολλαπλζσ χριςεισ και τρόπουσ αξιοποίθςθσ (βλ. 

ςχετικά Granger 1998, Milton 1998, Römer 2008, Τηιμϊκασ 2010): 

1. Τα ΗΚΜΚ αποτελοφν τισ βαςικότερεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τισ διαγλώςςεσ 

(interlanguages) των μακθτϊν/τριϊν, δθλαδι για τισ ποικιλίεσ που χρθςιμοποιοφν 

προχωρϊντασ ςε διαφορετικά επίπεδα γλωςςομάκειασ. Οι διαγλϊςςεσ 

ενδιαφζρουν τουσ/τισ ερευνθτζσ/τριεσ αφενόσ ωσ πθγζσ πλθροφοριϊν για τθ 

μελζτθ των τρόπων και των διαδοχικϊν ςταδίων κατάκτθςθσ/εκμάκθςθσ μιασ 

γλϊςςασ και αφετζρου για τον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ που τροφοδοτεί τθν εκμάκθςθ.  

2. Τα ΗΣΜΚ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όχι μόνο από τουσ/τισ ερευνθτζσ/τριεσ 

αλλά και από τουσ/τισ ίδιουσ/εσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ωσ μζςα ανίχνευςθσ των 

αναγκϊν των μακθτϊν/τριϊν, τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα βοθκιςουν τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ να διαμορφϊςουν τισ διδακτικζσ τουσ παρεμβάςεισ (Granger 1997). 

3. Στο ίδιο πλαίςιο, τα ΗΣΜΚ είναι δυνατό να αξιοποιθκοφν ωσ διδακτικό υλικό για 

επεξεργαςία με τουσ/τισ μακθτζσ και μακιτριεσ ςτθν τάξθ. Είτε μζςω θλεκτρονικισ 

πρόςβαςθσ είτε μζςω εκτφπωςθσ ςυγκεκριμζνων αποςπαςμάτων ι κειμζνων, οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να εξθγοφν μζςω αυκεντικϊν παραδειγμάτων ςτουσ/ςτισ 

μακθτζσ και μακιτριεσ τα προσ διδαςκαλία γλωςςικά φαινόμενα και να τουσ/τισ 

βοθκοφν ενδεχομζνωσ να προλάβουν ι να διορκϊςουν τυχόν «αποκλίνουςεσ» 

παραγωγζσ τουσ (Leech 1997, Pravec 2002, Römer 2008, Chambers 2010, Cheng 

2010: 322-327, Farr 2010: 624-625, Vaughan 2010: 476-478). Σε αυτό το πλαίςιο, 

προτείνεται και θ ςφγκριςθ δεδομζνων από τθν ίδια γλϊςςα ωσ Γ2 και ωσ Γ1. Σε πιο 

ςφγχρονεσ μάλιςτα μελζτεσ υποςτθρίηεται θ δθμιουργία τοπικών (local) ΗΣΜΚ από 

τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ/τισ μακθτζσ και μακιτριεσ για χριςθ ςτο πλαίςιο 

μιασ τάξθσ ι ενόσ ι περιςςότερων ςχολείων (χωρίσ αναγκαςτικά να είναι 

προςβάςιμα ςτο ευρφτερο κοινό ι να περιζχουν δεδομζνα από μεγαλφτερουσ 

μακθτικοφσ πλθκυςμοφσ). Τα κείμενα φορτϊνονται από αυτοφσ/ζσ ςε μια βάςθ 

δεδομζνων όπου υπάρχει θ δυνατότθτα διόρκωςθσ και ουςιαςτικά επιςθμείωςθσ 

των «λακϊν» από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, με αποτζλεςμα τόςο τθν 

ανατροφοδότθςθ και των δφο πλευρϊν όςο και τθ δθμιουργία ενόσ ΗΣΜΚ που 

διαρκϊσ εμπλουτίηεται και είναι διακζςιμο προσ μελλοντικι χριςθ (Wible κ.ά. 

2001, Seidlhofer 2002, Mukherjee & Rohrbach 2006, Gilquin & Granger 2010: 361).  

4. Ωσ ςυνζπεια των παραπάνω, τα ΗΣΜΚ μποροφν να αξιοποιοφνται από τουσ/τισ 

ίδιουσ/εσ τουσ/τισ μακθτζσ και μακθτριεσμζςα ςτθν τάξθ ι κατά τθν μελζτθ τουσ. 

Ανατρζχοντασ ςε αυτά και ςυγκρίνοντασ διαφορετικά αυκεντικά κείμενα από το 

ίδιο ΗΣΚΜ ι/και από άλλα διακζςιμα ςϊματα κειμζνων, μποροφν να εξαςκοφν τθν 

παρατθρθτικότθτά τουσ και να καλλιεργοφν τθ γλωςςικι τουσ επίγνωςθ. Μποροφν 

επιπλζον να δοκιμάηουν μόνοι/εσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ παραγωγισ 
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νοθμάτων και ταυτόχρονα να ελζγχουν τθ ςυχνότθτα χριςθσ των τρόπων που 

επιλζγουν, εξελιςςόμενοι/εσ ζτςι ςε πιο αυτόνομουσ/εσ ομιλθτζσ/τριεσ και 

αυξάνοντασ τθν αυτοπεποίκθςι τουσ ςτθ χριςθ και τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Με 

άλλα λόγια, αντί να βομβαρδίηονται οι μακθτζσ και μακιτριεσ με κανόνεσ 

«ςωςτισ» χριςθσ προσ απομνθμόνευςθ και αναπαραγωγι, ζχουν τθ δυνατότθτα 

μζςα από τθ ςφγκριςθ διαφορετικϊν αυκεντικϊν κειμζνων να «ανακαλφπτουν» οι 

ίδιοι/εσ πϊσ να χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ϊςτε να εξυπθρετοφν τισ επικοινωνιακζσ 

τουσ ανάγκεσ (βλ. Johns 1991, Wible κ.ά. 2001, Seidlhofer 2002: 214, Chambers 

2010, Cheng 2010, Sripicharn 2010 και τισ παραπομπζσ που δίνονται εκεί). 

5. Τα ΗΣΜΚ χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν που 

καλοφνται να διδάξουν μια γλϊςςα ωσ Γ2 (ι και ωσ Γ1). Η ςχετικι βιβλιογραφία 

κεωρεί ότι τζτοιου είδουσ υλικό αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ τρόπουσ 

εξοικείωςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν ι επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν με τισ 

πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν, κακϊσ και με τισ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν (βλ. μεταξφ άλλων O’Keeffe & Farr 2003, Mukherjee 2004, Römer 

2008: 123-124). Δεδομζνου ότι τόςο θ ανίχνευςθ των αναγκϊν όςο και θ 

αξιολόγθςθ τθσ γλωςςικισ παραγωγισ ςυνιςτοφν βαςικζσ πρακτικζσ όςων 

διδάςκουν μια γλϊςςα (βλ. 2-3 παραπάνω), κρίνεται ςκόπιμο αυτοί/ζσ να μποροφν 

να αναλφουν και να ερμθνεφουν τα «προβλθματικά» ςθμεία των μακθτικϊν 

κειμζνων (βλ. μεταξφ άλλων Αρχάκθσ 2011 και τισ παραπομπζσ που δίνονται εκεί) 

και να διαμορφϊνουν κατάλλθλα τθν παρζμβαςθ και τθν αξιολόγθςι τουσ. 

6. Τα ΗΣΜΚ είναι επίςθσ χριςιμα για τθν παραγωγι λεξικϊν (Gillard & Gadsby 1998), 

προγραμμάτων ςπουδϊν, γλωςςικϊν εγχειριδίων και ςχετικοφ υλικοφ που 

προορίηονται για τθ γλωςςικι διδαςκαλία. Συγκεκριμζνα, οι δυςκολίεσ και οι 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτικϊν πλθκυςμϊν, όπωσ εντοπίηονται ςτα ΗΣΜΚ, 

αναμζνεται να επθρεάηουν τα γλωςςικά φαινόμενα ςτα οποία δίνεται ζμφαςθ, τθν 

προτεινόμενθ ςειρά διδαςκαλίασ τουσ, τα κείμενα που κα επιλεγοφν για τθν 

παρουςίαςι τουσ και τελικά τισ δραςτθριότθτεσ που κα προτακοφν προσ 

επεξεργαςία από τουσ/τισ μακθτζσ και μακιτριεσ. 

Οι παραπάνω προτάςεισ αξιοποίθςθσ των ΗΣΜΚ προχποκζτουν αντίςτοιχουσ 

διακζςιμουσ πόρουσ (π.χ. χρθματοδότθςθ για τθν καταςκευι και τθ ςυντιρθςθ των 

ςωμάτων κειμζνων, κατάλλθλο λογιςμικό) και, κυρίωσ, τεχνικζσ γνϊςεισ και εξοικείωςθ των 

εκπαιδευτικϊν με τθ χριςθ τουσ. Επιπλζον, θ επιλογι και θ ετοιμαςία του ςχετικοφ υλικοφ 

από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ κακϊσ και θ επεξεργαςία του ςτθν τάξθ μπορεί να 

αποδειχκοφν χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ (Granger 2002: 7, O’Keeffe & Farr 2003: 393, 

Mukherjee 2004, Gilquin & Granger 2010: 365-368). Ραρά το γεγονόσ ότι αυτά κα 

μποροφςαν να κεωρθκοφν αναςταλτικοί παράγοντεσ για τθν ανανζωςθ των διδακτικϊν 

μεκόδων μζςθ τθσ χριςθσ ΗΣΜΚ, τα οφζλθ από μια τζτοια προςζγγιςθ κεωροφμε ότι 

μπορεί να είναι ςθμαντικότερα από τα δφςκολα ςθμεία τθσ. 
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3. Το παρόν ηλεκτρονικό ςώμα μαθητικών κειμζνων: Περιοριςμοί και δυνατότητεσ 

Το παρόν ΗΣΜΚ περιλαμβάνει γραπτά κείμενα μακθτϊν και μακθτριϊν όλων των 

βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ που κλικθκαν με τθν προτροπι των δαςκάλων τουσ και των 

παριςταμζνων ερευνθτϊν/τριϊν (βλ. Ειςαγωγι) να ςυμμετάςχουν ςε μια δραςτθριότθτα 

παραγωγισ γραπτοφ λόγου με κζμα:  

Μια φίλθ ι ζνασ φίλοσ ςασ αναγκάηεται να μετακομίςει για κάποιουσ λόγουσ ςτο 

εξωτερικό. Εκεί πολλά πράγματα δεν είναι τα ίδια: το ςχολείο, θ γειτονιά, οι φίλοι και άλλα. 

Σον πρώτο κιόλασ μινα ςασ γράφει ζνα γράμμα, όπου ςασ μιλά για τισ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηει αλλά και για ό,τι τθσ/του αρζςει. Φανταςτείτε ότι βρίςκεςτε ςτθ κζςθ 

τθσ/του, φανταςτείτε πώσ περνάει και ςυνεχίςτε το γράμμα.  

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επομζνωσ κλικθκαν να υποδυκοφν τον ρόλο ενόσ/μιασ 

υποκετικοφ/ισ φίλου/φίλθσ, ο/θ οποίοσ/α, αφοφ ζχει μετακομίςει ςτο εξωτερικό, ςυνκζτει 

μια επιςτολι για να αναφερκεί ςτα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ μετακόμιςθσ 

αυτισ. Στο τζλοσ τθσ ςελίδασ οι μακθτζσ και μακιτριεσ ζπρεπε να δϊςουν πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν τάξθ ςτθν οποία φοιτοφν, τθν θλικία, το φφλο τουσ αλλά και τθ γλϊςςα τθν 

οποία μιλοφν ςτο ςπίτι. 

Μολονότι το υλικό αυτό δεν είναι επιςθμειωμζνο και προςπελάςιμο με τθ βοικεια 

ειδικοφ λογιςμικοφ όπωσ ςυνικωσ είναι τα θλεκτρονικά ςϊματα (μακθτικϊν και όχι μόνο) 

κειμζνων (βλ. παραπάνω), ωςτόςο κεωροφμε ότι μπορεί να αξιοποιθκεί με τρόπουσ 

αντίςτοιχουσ με αυτά. Η ζλλειψθ επιςθμείωςθσ μπορεί να κακιςτά δφςκολθ τθ γριγορθ 

ανεφρεςθ και τθ ςφγκριςθ μεταξφ διαφορετικϊν γλωςςικϊν ςτοιχείων και «λακϊν», αλλά 

παρ’ όλα αυτά επιτρζπει διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και αναλφςεισ των μακθτικϊν 

γραπτϊν. Ταυτόχρονα, θ μορφι pdf των κειμζνων του παρόντοσ ΗΣΜΚ επιτρζπει ςτον/ςτθν 

ερευνθτι/τρια ι τον/τθν εκπαιδευτικό να ζχει μια (εκτυπϊςιμθ) ςυνολικι εικόνα του 

γραπτοφ κειμζνου και του γλωςςικοφ ςυγκειμζνου όπου εντοπίηονται τα υπό εξζταςθ 

φαινόμενα. Επίςθσ, μολονότι τα κείμενα που περιλαμβάνονται εδϊ ζχουν όλα το ίδιο κζμα 

και προζρχονται από τθν ίδια δραςτθριότθτα παραγωγισ λόγου, επιτρζπουν παρ’ όλα αυτά 

τθν ανίχνευςθ διαφορϊν με βάςθ παραμζτρουσ όπωσ είναι το φφλο των ςυγγραφζων, θ 

θλικία τουσ, θ ςχολικι τάξθ ςτθν οποία φοιτοφν, ο τόποσ διαμονισ τουσ και θ Γ1 τουσ, 

πλθροφορίεσ οι οποίεσ δίνονται ωσ μεταδεδομζνα ςτθ δεφτερθ ςελίδα κάκε κειμζνου. 

Για παράδειγμα, ο/θ ερευνθτισ/τρια κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει το 

ςυγκεκριμζνο ΗΣΜΚ για να μελετιςει τα γλωςςικά «λάκθ» των μακθτϊν και μακθτριϊν 

τόςο ςτα επίπεδα ανάλυςθσ τθσ γλϊςςασ (μορφολογικό, ςυντακτικό, ςθμαςιολογικό κ.ά. · 

βλ. επίςθσ Gillard & Gadsby 1998: 165-170) όςο και ςτθ γραφθματικι τθσ αναπαράςταςθ – 

είναι γνωςτό ότι θ ιςτορικι ορκογραφία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ αποτελεί για τουσ/τισ 

μακθτζσ και μακιτριεσ ζνα δφςκολο γνωςτικό αντικείμενο που απαιτεί χρόνο και 

προςπάκεια. Συγκεκριμζνα λοιπόν το ςϊμα αυτό των μακθτικϊν κειμζνων μπορεί να δϊςει 

ςτον/ςτθν ερευνθτι/τρια τθ δυνατότθτα να μελετιςει αν και ςε ποιο βακμό οι μακθτζσ και 

μακιτριεσ παράγουν γλωςςικά «λάκθ» και τι είδουσ «λάκθ» είναι αυτά, ςε ςχζςθ 

ενδεχομζνωσ με τθ Γ1 τουσ. Τα ευριματα μιασ τζτοιασ ςυςχετιςτικισ μελζτθσ κα 

μποροφςαν να φανοφν ιδιαίτερα χριςιμα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτάςθσ των εκπαιδευτικϊν 

ϊςτε να αντιμετωπίηουν τα γλωςςικά «λάκθ» όχι ωσ γλωςςικό ζλλειμμα των μακθτϊν και 
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μακθτριϊν, αλλά ωσ ενδείκτεσ του βακμοφ ςτον οποίο οι μακθτζσ και μακιτριεσ ζχουν 

κατακτιςει ι μάκει τισ ορκογραφικζσ ςυμβάςεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (βλ. μεταξφ άλλων 

Αμπάτθ & Ιορδανίδου 2001, Αμπάτθ 2011).  

Σχετικά τϊρα με τθ μεταβλθτι του φφλου και τον ςυςχετιςμό τθσ με τα γλωςςικά 

«λάκθ», ο/θ ερευνθτισ/τρια κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει τα μακθτικά αυτά γραπτά για 

να διερευνιςει αν και κατά πόςο το φφλο ωσ παράγοντασ επθρεάηει τθν παραγωγι 

«λακϊν». Αν λάβουμε υπόψθ μασ ότι οι γυναίκεσ ςυντονίηονται ςε μεγαλφτερο βακμό από 

ό,τι οι άνδρεσ με τουσ πρότυπουσ γλωςςικοφσ τφπουσ και γενικότερα με τθν αναμενόμενθ 

γλωςςικι και άλλθ κοινωνικι ςυμπεριφορά (βλ. μεταξφ άλλων Labov 1972, Trudgill 1974), θ 

εξζταςθ του φφλου των μακθτϊν και μακθτριϊν μπορεί να δϊςει ςτον/ςτθν ερευνθτι/τρια 

τθ δυνατότθτα να ελζγξει αν και κατά πόςο τα κορίτςια με τθν ελλθνικι ωσ Γ2 

ςυντονίηονται περιςςότερο με τθ γλωςςικι και ορκογραφικι νόρμα από ό,τι τα αγόρια του 

εν λόγω δείγματοσ (βλ. ςχετικά Αρχάκθσ, Ξυδόπουλοσ & Τηωρτηάτου 2013, Ξυδόπουλοσ, 

Αρχάκθσ & Τηωρτηάτου 2014, Xydopoulos, Archakis & Tzortzatou υπό δθμοςίευςθ). 

Ζνα άλλο παράδειγμα κα μποροφςε να αφορά τισ κειμενογλωςςικζσ επιλογζσ των 

μακθτϊν και μακθτριϊν και, πιο ςυγκεκριμζνα, το περιεχόμενο που επιλζγουν να δϊςουν 

ςτα γραπτά τουσ οι μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ ελλθνικισ ωσ Γ2. Αναλφοντασ το κεματικό 

πλαίςιο (topic framework· Brown & Yule 1983: 74-75) ςτισ επιςτολζσ των μακθτϊν και 

μακθτριϊν, ενδζχεται να παρουςιαςτοφν κατθγορίεσ κεματικοφ προςανατολιςμοφ οι 

οποίεσ να ςχετίηονται άμεςα με τθν εκνοτικι τουσ προζλευςθ. Επιπρόςκετα, μελετϊντασ τα 

γραπτά των μακθτϊν και μακθτριϊν ο/θ ερευνθτισ/τρια είναι πικανό να διαπιςτϊςει 

ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ ςτο κεματικό προςανατολιςμό ι ακόμθ και ςτο κειμενικό είδοσ 

που επιλζγουν (π.χ. περιγραφι, αφιγθςθ, επιχειρθματολογία) ςε ςυνάρτθςθ με το φφλο 

των μακθτϊν και μακθτριϊν (Αρχάκθσ & Δοφκα υπό δθμοςίευςθ).  

Οι (κειμενο)γλωςςικζσ επιλογζσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κα μποροφςαν να 

μελετθκοφν και ςε ςχζςθ με κζματα που ςχετίηονται με τον τρόπο καταςκευισ των 

ταυτοτιτων τουσ. Στο παρόν ΗΣΜΚ ζχουν ιδθ εντοπιςτεί και μελετθκεί εκφράςεισ του 

τφπου προςαρμόηομαι, αλλά… οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν από μακθτζσ και μακιτριεσ με 

μεταναςτευτικζσ εμπειρίεσ. Η ανάλυςθ των εκφράςεων αυτϊν ζδειξε ότι οι 

μετανάςτεσ/τριεσ μακθτζσ και μακιτριεσ διαμορφϊνουν ςφνκετεσ και ευρείεσ ταυτότθτεσ 

αναφερόμενοι τόςο ςτο νζο τόπο υποδοχισ τουσ όςο και ςε μνιμεσ του παρελκόντοσ και, 

με τον τρόπο αυτό, επιχειροφν τθν υπζρβαςθ των ζντονων διακρίςεων μεταξφ του 

πλειονοτικοφ πλθκυςμοφ και των μεταναςτευτικϊν τουσ ομάδων (Archakis 2014). 

Επίςθσ, τα γραπτά που διατίκενται εδϊ κα μποροφςαν να ςυγκρικοφν κατά τθ 

γλωςςικι διδαςκαλία με αντίςτοιχα που κα μποροφςαν να παραχκοφν με ίδιο ι 

διαφορετικό κζμα από άλλουσ/εσ μακθτζσ και μακιτριεσ. Αυτό κα ζδινε τθ δυνατότθτα να 

ςυηθτθκοφν ςτθν τάξθ ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ των κειμζνων του παρόντοσ ΗΣΜΚ 

και των κειμζνων των εκεί μακθτϊν και μακθτριϊν, κακϊσ και να διαμορφωκοφν βάςει 

αυτϊν ςυναφείσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ. 

Τζλοσ, το παρόν ΗΣΜΚ μπορεί να αξιοποιθκεί ςε ςφγκριςθ με άλλα διακζςιμα 

ςϊματα κειμζνων για τα ελλθνικά (βλ. Εκνικόσ Θθςαυρόσ Ελλθνικισ Γλώςςασ 1999-2009, 

Μικρόσ 2001, Γοφτςοσ 2004, Goutsos 2010, Τηιμϊκασ 2010, Goutsos κ.ά. 2011, ώμα 
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Ελλθνικών Κειμζνων χ.χ.) ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν προγραμμάτων και πτυχιακϊν, 

μεταπτυχιακϊν, διπλωματικϊν ι διδακτορικϊν εργαςιϊν. Δεν κα πρζπει να παραλείψουμε 

εδϊ τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ αυτϊν των μακθτικϊν κειμζνων ςτο πλαίςιο τθσ 

(αυτο)εκπαίδευςθσ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν που καλοφνται να διδάξουν τθν ελλθνικι 

ωσ Γ2 (ι και ωσ Γ1). Η αξιοποίθςθ αυτι αφορά είτε προπτυχιακοφσ/ζσ είτε 

μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ είτε εκπαιδευτικοφσ που λαμβάνουν κάποια μορφι 

επιμόρφωςθσ, κατά τθν οποία κακίςταται αναγκαία θ εξοικείωςι τουσ με δείγματα 

αυκεντικοφ (και όχι καταςκευαςμζνου) μακθτικοφ λόγου. 

Η ςυηιτθςθ για τισ δυνατότθτεσ του παρόντοσ υλικοφ είναι περιςςότερο ενδεικτικι 

παρά εξαντλθτικι. Τόςο μζςω τθσ ςχετικι βιβλιογραφίασ όςο και μζςα από τθν περιγραφι 

των χαρακτθριςτικϊν αυτοφ του ΗΣΜΚ και των εργαςιϊν που ζχουν βγει ιδθ από αυτό, 

προςπακιςαμε να τροφοδοτιςουμε το ερευνθτικό και διδακτικό ενδιαφζρον άλλων 

ςυναδζλφων, ελπίηοντασ ότι τζτοιου είδουσ εγχειριματα κα ζχουν απιχθςθ και κα 

πολλαπλαςιάηονται για τα ελλθνικά δεδομζνα. 
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