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1. Σκοποί ενόηηηας


Να θαηαλνεζεί ε έλλνηα ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ (Genres)



Να πεξηγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γελψλ ιφγνπ ζην λεπηαγσγείν (πεξηγξαθή, αθήγεζε,
επηρεηξεκαηνινγία).

2. Περιετόμενα ενόηηηας
Σηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη κί αεπαθή κε ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γελψλ ιφγνπ ζην λεπηαγσγείν (πεξηγξαθή, αθήγεζε, επηρεηξεκαηνινγία).

3. Γένη λόγοσ και κειμενικά είδη
Τν θεηκεληθφ είδνο είλαη «κία ζηαδηαθή, ζηνρνζεηεκέλε θνηλσληθή δηαδηθαζία» (βι. Martin & Rose,
2008). Η δηαδηθαζία ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο είλαη ζηαδηαθή, γηαηί απαηηνχληαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο
απφ κία θάζεηο λνήκαηνο θαηά ηελ πξαγκάηεπζε ελφο θεηκεληθνχ είδνπο: ηα θεηκεληθά είδε
απνηεινχληαη απφ δηαθξηηά κέξε πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα δνκήζνπλ ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ. Δίλαη
επίζεο ζηνρνζεηεκέλε, γηαηί νη θάζεηο απηέο έρνπλ ζηφρν λα νινθιεξψζνπλ θάηη, ην νπνίν, εάλ κείλεη
ζηε κέζε, καο πξνθαιεί απνγνήηεπζε, θαη θνηλσληθή, γηαηί ηα θεηκεληθά είδε ιεηηνπξγνχλ
αιιειεπηδξαζηηθά: νη ζπγγξαθείο ηνπο ηα δηακνξθψλνπλ γηα δηαθφξσλ εηδψλ αλαγλψζηεο.
Σηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα (απφ ην βηβιίν ησλ Knapp & Watkins 2005: 27) κε ηα
βαζηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, ηζρχνπλ ζην ζρνιηθφ
γξακκαηηζκφ.

Στήμα 1: Κεηκεληθά είδε (Knapp & Watkins 2005: 27)

Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή γηα ηα γέλε ιφγνπ δίλεηαη ζηελ Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα:
Πεξηγξαθή, Αθήγεζε, Δπηρεηξεκαηνινγία.
Δπηζηξέθνληαο ζηε γισζζηθή επηθνηλσλία, ζα επαλαιάβνπκε φηη ξφινο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη λα
αιιάμεη φζν λα δηεπξχλεη ην ππάξρνλ γισζζηθφ δπλακηθφ ησλ παηδηψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζε θαηλνχξηα δεηνχκελα δηαθφξσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο. Oη εθαξκνγέο ηεο
πεξηγξαθηθήο δηδαζθαιίαο δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κία ελεξγφ δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε
πξαθηηθή ηεο πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ θαξδηά ησλ καζεκάησλ θαη λα κελ επαθίεηαη ζε
επθαηξηαθέο ελφηεηεο.
Bάζεη ησλ παξαπάλσ επηζεκάλζεσλ, ε δηδαθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα
εζηηάδεηαη ζηελ δηεχξπλζε ηνπ γισζζηθνχ δπλακηθνχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ παξάιιεια κε ηε
δηδαζθαιία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πνηθηιηψλ ηεο γιψζζαο. Σηφρνο είλαη ε δηεχξπλζε ηεο
γεληθφηεξεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ησλ
εθθσλεκάησλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ζπκθξαζηηθφ, θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Aλ ε
δηδαζθαιία πεξηνξηζηεί ζην λα θαηαζθεπάδνληαη νξζέο πξνηάζεηο ρσξίο αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία
ηνπο, ή αλ ζπγθεληξσζεί κφλν ζηε κεηαγισζζηθή γλψζε ηνπ κεραληζκνχ, δελ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
νπζηαζηηθά ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Eηδηθά ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ε επίηεπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ
ζηφρσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ γισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ,
ψζηε νη νδεγεζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο γηα ηελ
πξαγκάησζε ησλ αλζξψπηλσλ ζθνπψλ.
Mπνξνχκε ινηπφλ λα παξαηεξήζνπκε φηη ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά απφ ηηο
θαλνληθφηεηεο ησλ δνκψλ ηεο γιψζζαο ζηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο ηνπ ιφγνπ. Άξα ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ «χθνπο» ζην επίπεδν ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ζην
επίπεδν ηεο ιέμεο θαη ηεο πξφηαζεο αζθεί καθξνπξφζεζκα ηνπο/-ηο καζεηέο/-ηξηεο ζην λα παξάγνπλ
νπνηνδήπνηε είδνο θεηκέλνπ ζηε βάζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο ζηφρσλ.

4. Ειζαγωγή ζηην έννοια ηης Πολσηροπικόηηηας1
ηεο Διέλεο Φνληνιίδνπ*
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεσξία ηνπ Saussure, θαη ηδηαηηέξσο ε ζπκβνιή ηεο έλλνηαο ηεο ζπγρξνλίαο
πξνθάιεζε βαζηά ηνκή ζπλνιηθά ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, αλαηξψληαο ηελ
πξσηνθαζεδξία ηεο γξαπηήο γιψζζαο, ε ηνκή απηή δελ επεξέαζε νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο
καο. Σηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ, o γξαπηφο ιφγνο εμαθνινπζεί λα έρεη κηα ηδηαίηεξε ηζρχ, παξφιν πνπ
θαηά ηελ θαζεκεξηλή καο επηθνηλσλία γξάθνπκε πνιχ πην ζπάληα απ' φ,ηη κηινχκε θαη απ' φ,ηη αθνχκε
ή δηαβάδνπκε, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπκε ην ιφγν ησλ άιισλ. Αθφκε θαη ζηα
«αθαδεκατθφηεξα» επαγγέικαηα, φπσο ι.ρ. ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο, ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα

*

Τν θείκελν απηφ ηεο Διέλεο Φνληνιίδνπ έρεη δεκνζηεπηεί ζην πεξηνδηθφ Γλωσσικός Υπολογιστής, τ.1, 1999,
ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Κφκβν ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο (ΚΔΓ),
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κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζην λα αθνχλ θαη λα κηινχλ είλαη δπζαλάινγα κεγαιχηεξνο απφ
απηφλ πνπ θαηαλαιψλνπλ γξάθνληαο θαη δηαβάδνληαο.
Βεβαίσο, γλσξίδνπκε επίζεο φηη δελ επηθνηλσλνχκε κφλν κε ηε γιψζζα• φηη ε επηθνηλσλία
ζπληειείηαη κε πνιινχο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο [modes], ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο επηηειεί έλαλ
εηδηθφ θαη ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηηκήζνπκε ηελ επηθνηλσλία
ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο ηνπ ρσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε, παξάιιεια κε ηα
ιεγφκελά ηνπ/ηεο, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ην ρακφγειφ
θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ, ην ζθίμηκν ησλ ρεηιηψλ ηνπ/ηεο, θ.ν.θ.
Σην ζρνιείν, φκσο, αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί κφλν ην γισζζηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα.
Μάιηζηα, ε πεπνίζεζε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γξαπηήο γιψζζαο έλαληη φισλ ησλ άιισλ ηξφπσλ
επηθνηλσλίαο θαη ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ αληαλαθιάηαη έληνλα θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ. Απηφ πνπ θπξηαξρεί —ηνπιάρηζηνλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θάπνησλ καζεκάησλ— είλαη ν
γξαπηφο ιφγνο. απηφο είλαη ην «πξαγκαηηθφ ζέκα» θαη φ,ηη άιιν ππάξρεη ζην βηβιίν, ι.ρ.
θσηνγξαθίεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ν.θ., ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εηθνλνγξαθήζνπλ θαη λα
ππνζηεξίμνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Ο ηξφπνο φκσο πνπ είλαη παξνπζηαζκέλν ην
θείκελν δελ είλαη αζήκαληνο. Τη είδνπο θσηνγξαθίεο έρνπκε θαη πφζν ρψξν θαηαιακβάλνπλ ζε
ζρέζε κε ην θείκελν;2 Πφζν απιντθέο ή πφζν ζχλζεηεο είλαη νη εηθφλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα; Τη είδνπο
γξακκαηνζεηξέο ρξεζηκνπνηνχληαη; Υπάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ βηβιίσλ ησλ
γεληθψλ θαη ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο κεηαμχ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη
Τερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ); Με δπν ιφγηα, ε επηζηήκε ηεο επηθνηλσλίαο ζηηο κέξεο
καο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο ζηα κέζα πνπ φινη/εο ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ ε γιψζζα δελ καο αξθεί γη
αλα εθθξαζηνχκε, ή δελ αξθεί κφλν απηή• δειαδή, ζηνπο θψδηθεο ηεο κε γισζζηθήο επηθνηλσλίαο.
Eάλ θνηηάμνπκε γχξσ καο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε θπξηαξρία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ακθηζβεηείηαη
φιν θαη πεξηζζφηεξν φρη κφλν ιφγσ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηεο ηειεφξαζεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο πιαηηάο
ρξήζεο ηεο εηθφλαο ζηε δηαθήκηζε, ζηα ζχκβνια θάζε είδνπο, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο
επηθνηλσλίαο. Σηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο καο γηα ηα άιια ζεκεησηηθά κέζα ζπλέβαιαλ θαη
δηάθνξνη επηζηεκνληθνί ρψξνη, φπσο νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο, νη νπνίεο άιιαμαλ ηελ
αληίιεςή καο γηα ην θείκελν, ινγνηερληθφ θαη κε. Τα θείκελα ζήκεξα γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πσο
είλαη πνιχζεκα θαη δελ απνηεινχλ ηε θπιαθή ελφο θαη κφλνλ λνήκαηνο. Η πνιπζεκία είλαη, ελ κέξεη,
απνηέιεζκα θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ3. Ωο θείκελν ζήκεξα ε γισζζνινγία, νη ζεσξίεο
ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη ε εθπαηδεπηηθή γισζζνινγία ζεσξνχλ κία ζχλζεηε πνηθηιία θνηλσληθψλ
θαηαζηάζεσλ ή ζπκβάλησλ: γξαπηά θείκελα θαη αθίζεο, video-clips θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο,
ζρνιηθά καζήκαηα θαη πνιηηηθνί ιφγνη, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά δξψκελα θ.ά.4
Όηαλ ινηπφλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε έλα θείκελν ζήκεξα, δελ εζηηάδνπκε
κφλνλ ζηα γισζζηθά ηνπ ζηνηρεία αιιά εμίζνπ θαη ζηα κε-γισζζηθά. Δδψ είλαη πνπ ε έλλνηα ηεο
πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη πνιιαπιψο ρξήζηκε. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αλαγλσξίζνπκε φηη ηα
κελχκαηα ελφο θεηκέλνπ (ι.ρ. ζε ζρνιηθφ βηβιίν ή ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία), ελφο graffiti ή κηαο
δηαθήκηζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο θπζηθνχο ηνπ απνδέθηεο5, δνκνχληαη κε ηε

γιψζζα (γξαπηή θαη πξνθνξηθή), ηελ εηθφλα, ηηο θηλαηζζεηηθέο πξάμεηο (ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο, πφδεο,
ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ) θιπ. Κάζε θείκελν, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο
είλαη έλα πνιιαπιφ ζχζηεκα6 ηξφπσλ. Λ.ρ. ην ζεαηξηθφ έξγν ή κία φπεξα είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηα
πνιπηξνπηθά θείκελα (αθφκε θαη ζηελ έληππε εθδνρή ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν σο δξψκελα). Σε θάζε
θείκελν έλαο ή πεξηζζφηεξνη ηξφπνη κπνξνχλ λα είλαη νη θπξίαξρνη αιιά αθφκε θαη ζε θείκελα πνπ
θαη’ αξρήλ θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη έλαο ηξφπνο έλαληη άιισλ, κία πξνζεθηηθφηεξε κειέηε ηνπο ζα
καο έδεηρλε φηη θαη άιινη ηξφπνη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί7.
Οη εηζεγεηέο ηνπ φξνπ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (βι. θπξίσο Kress & van Leeuwen 1996) ζεσξνχλ
ηελ πνιπηξνπηθφηεηα φρη έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζπλαθζεί ζηελ αλάιπζε ηεο
επηθνηλσλίαο, αιιά σο νπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδε παξάκεηξν θάζε θεηκέλνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο
θνηλσληθέο επηζηήκεο νη πην εκπεξηζηαησκέλεο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί λφεκα, πνηέ δελ λνεκαηνδνηνχκε κφλν κε ηε
γιψζζα. Ο ιφγνο, ζρεδφλ πάληνηε, αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε άιια ζεκεησηηθά κέζα, φπσο ι.ρ.
ηηο θηλήζεηο, θαη, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην γξάςηκν πάληνηε παξαηάζζεη νπηηθά γξαθνινγηθά θαη
ηππνγξαθηθά ζεκεησηηθά κέζα. Oη θαιέο εθδφζεηο ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, γηα παξάδεηγκα, απηήλ
αθξηβψο ηελ παξάκεηξν ρξεζηκνπνηνχλ: ηνλ ηχπν ησλ γξακκαηνζεηξψλ, ην είδνο ηνπ ραξηηνχ, ηνλ
γεληθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ (έλα πνίεκα ζε θάζε ζειίδα).
Aληίζηνηρα, εμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγνπλ λα εθδψζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο δχν
ζίαζνη, ι.ρ. έλαο «εκπνξηθφο» θαη έλαο «πνηνηηθφο», δελ είλαη κφλνλ ηα θαζαξά γισζζηθά κέξε (ηα
ζεκεηψκαηα ησλ ζθελνζεηψλ/ηξηψλ, θ.ν.θ.) απηά πνπ δίλνπλ ηνλ ηφλν θαη ην ζηίγκα ηεο
εκπνξηθφηεηαο ή αληίζηνηρα ηνπ πνηνηηθνχ. O ηχπνο ησλ θσηνγξαθηψλ (θσηνγξαθίεο ζπλφινπ ηνπ
ζηάζνπ ή ησλ πξσηαγσληζηψλ/ηξηψλ, έγρξσκεο ή αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο), ν ηχπνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο, ε πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ (νη εκπνξηθνί ζίαζνη πξνηηκνχλ ηα πνιπηειή ραξηηά, ζε
αληίζεζε κε ηνπο πνηνηηθνχο πνπ ζηξέθνληαη ζηα νηθνινγηθά ραξηηά, θ.ν.θ.), ε χπαξμε θαη ην
πξνβάδηζκα ησλ δηαθεκίζεσλ, είλαη κεξηθά απφ ηα κε γισζζηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα πνπ
λνεκαηνδνηνχλ ην ζεαηξηθφ πξφγξακκα θαη θαηαηάζζνπλ έλαλ ζίαζν ζηνπο εκπνξηθνχο ή ηνπο
πνηνηηθνχο ζηάζνπο. Απηνί νη άιινη ηξφπνη (εκθάληζε, lay out, είδνο ραξηηνχ θ.ά.) δελ είλαη
δεπηεξεχνληεο, νχηε παξαπιεξσκαηηθνί. Σπληεινχλ φινη καδί ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ε
νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, νδεγεί ζηελ πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ απφιαπζε ηνπ/ηεο
αλαγλψζηε/ηξηαο.
Ο ηξφπνο, ή κάιινλ νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο ηα δηάθνξα ζεκεησηηθά κέζα (ιφγνο θαη γξαθή,
εηθφλεο θαη πξάμεηο) ζπκβάιινπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ξεηνξηθήο (ηνπ ηξφπνπ δειαδή κε ηνλ νπνίν
ζπγθξνηείηαη ν ιφγνο ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο) είλαη αθφκε πξνο δηεξεχλεζε. Ωζηφζν, ελψ ζε
ζεσξεηηθφ επίπεδν ε πνιπηξνπηθφηεηα έρεη λφεκα, ε αλάιπζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ δελ είλαη
αλεπηπγκέλε αθφκε, θαζψο ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη (ηερλνινγηθά
κέζα κεηαγξαθήο ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, φπσο κεραλή ιήςεο, video), δελ είλαη δηαζέζηκνη κε
ηελ ίδηα επθνιία πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηα κε πνιπηξνπηθά θείκελα.

Σε ηη καο είλαη ρξήζηκε ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζην ζρνιείν; Τν δήηεκα κπνξεί λα ηδσζεί
απφ δχν πιεπξέο: ζην ζρνιείν δηδάζθνληαη πιένλ δηαξθψο, νχησο ή άιισο, πνιπηξνπηθά «θείκελα»:
πξνζεγγίδνληαη θαη παξάγνληαη ινγνηερληθά θείκελα, δηδάζθνληαη θαη παξάγνληαη δσγξαθηθά έξγα, νη
καζεηέο/ηξηεο δξακαηνπνηνχλ, νη θαζεγεηέο/ηξηεο δηδάζθνπλ. Απφ ηελ άιιε, ην ζρνιείν ζα φθεηιε λα
αλνίμεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ ζηε ζπζηεκαηηθή πιένλ δηδαζθαιία θαη αλάιπζε ησλ πνιπηξνπηθψλ
θεηκέλσλ, πξνεηνηκάδνληαο έηζη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ λα ρεηξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηελ πιεζψξα
ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (Tχπνο, ηειεφξαζε, teletext, βηληενθιίπ, Internet
θ.ιπ). Μία ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο απηψλ ησλ ζρνιηθψλ
πνιπηξνπηθψλ «θεηκέλσλ» (απφ ζρνιηθά βηβιία θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κέρξη ηηο εξγαζίεο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ) ζα θαζηζηνχζε ηφζν ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο
ζπλεηδεηφηεξνπο/εο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (αιιά θαη κε ηνπο άιινπο) θαη ζα ηνπο δηεπθφιπλε
ζηελ πξφζιεςε θαη απνθσδηθνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα έθαλε
ηελ εθπαίδεπζε πην νπζηαζηηθή.

_______________________________________
ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ
1 Οη νξηζκνί θαη κέξνο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ειεχζεξε απφδνζε θαη δηαζθεπή απφ: Rhetorics of the Science Classroom: a
multimodal approach-an ΔSRC funded project/mid-project consultutive meeting. Iλζηηηνχην Eθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην
Λνλδίλνπ, Iνχληνο 1998.
2 Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαη γηα ηηο εθεκεξίδεο. Οη «ζνβαξέο» εθεκεξίδεο έρνπλ ιηγφηεξεο ή θαη θαζφινπ
θσηνγξαθίεο θαζψο απεπζχλνληαη ζε κνξθσκέλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη βαζίδνληαη ζην ιφγν, ελψ νη «ιατθέο» εθεκεξίδεο
—κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηηο αζιεηηθέο— δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηηο θσηνγξαθίεο. Σηηο ηειεπηαίεο είλαη
ραξαθηεξηζηηθή θαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηνζεηξψλ, ε θαηάρξεζε γξακκάησλ κεγάινπ κεγέζνπο, θ.ν.θ.
3 Καη ελ κέξεη απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία δηαβάδνπκε ηα θείκελα ζήκεξα ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ζχγρξνλσλ
ινγνηερληθψλ θαη γισζζνινγηθψλ ζεσξηψλ.
4 Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη θνηλσληθά ζπκβάληα/θαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη ζεκαζηνινγηθά νξγαλσκέλα ή νξζφηεξα δελ
είλαη απνθσδηθνπνηεκέλνο ν θψδηθάο ηνπο. Λ.ρ. ε γιψζζα ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ε «γιψζζα» ησλ δψσλ.
5 'Δδψ νθείινπκε λα θάλνπκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ απνδεθηψλ/αθξναηεξίσλ. Ο πνιηηηθφο ιφγνο δελ κπνξεί θαη δελ επηδηψθεη
λα είλαη θαηαλνεηφο απφ παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαη ηα βηβιία Φπζηθήο πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ δελ απεπζχλνληαη ζε παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Τν λφεκα, ινηπφλ, είλαη κία έλλνηα πνπ απνθηά ππφζηαζε κφλνλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
αθξναηήξην/απνδέθηεο ηνπ.
6 Σχζηεκα θαη φρη άζξνηζκα ηξφπσλ, κε ηελ έλλνηα φηη απηνί νη ηξφπνη δελ είλαη δεπηεξεχνληεο θαη δηαθνζκεηηθνί ζε ζρέζε
κε ηνλ —δήζελ— πξσηεχνληα ηξφπν ηεο γιψζζαο. Οη ηξφπνη απηνί είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί θαη απαξαίηεηνη γηα ηε
ιεηηνπξγία θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ.
7 Λ.ρ. ην παξάδεηγκα ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ δελ πξνζέρνπκε κφλνλ
απηά πνπ ιέγνληαη αιιά θαη ηε κνξθή πνπ έρνπλ απηά πνπ ιέγνληαη.
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Ωο Μη Εμπορική νξίδεηαη ε ρξήζε:




πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην
δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν
πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξφζβαζε ζην
έξγν
πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο (π.ρ.
δηαθεκίζεηο) απφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν

Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα
εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί.
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Τν Έξγν απηφ θάλεη ρξήζε ησλ αθφινπζσλ έξγσλ:
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Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη:
ην Σεκείσκα Αλαθνξάο
ην Σεκείσκα Αδεηνδφηεζεο
ηε δήισζε Γηαηήξεζεο Σεκεησκάησλ
ην Σεκείσκα Φξήζεο Έξγσλ Τξίησλ

καδί κε ηνπο ζπλνδεπφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο.

Χρημαηοδόηηζη
•

Τν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο
δηδάζθνπζαο.

•

Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηρών» έρεη
ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.

•

Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα
Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Τακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.

