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Στη μνήμη του Gaberell Drachman (†10.9.2014) 
και της Αγγελικής Μαλικούτη-Drachman (†4.5.2015) 

για την τεράστια προσφορά τους στην ελληνική γλωσσολογία 
και την αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα





ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

Το 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (International Conference on 
Greek linguistics/ICGl12) πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Νέου Ελληνισμού του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Centrum Modernes Griechenland, Freie 
Universität Berlin) στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2015 με τη συμμετοχή περίπου τετρακοσί-
ων συνέδρων απ’ όλον τον κόσμο.

Την Επιστημονική Επιτροπή του ICGl12 στελέχωσαν οι Θανάσης Γεωργακόπου-
λος, Θεοδοσία-Σούλα Παυλίδου, Μίλτος Πεχλιβάνος, Άρτεμις Αλεξιάδου, Δώρα 
Αλεξοπούλου, Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, Αμαλία Αρβανίτη, Σταύρος Ασημακόπου-
λος, Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, Κλεάνθης Γκρώμαν, Σαβίνα Ιατρίδου, Mark Janse, 
Brian Joseph, Αλέξης Καλοκαιρινός, Ναπολέων Κάτσος, Ευαγγελία Κορδώνη, Αμα-
λία Μόζερ, Ελένη Μπουτουλούση, Κική Νικηφορίδου, Αγγελική Ράλλη, Άννα Ρούσ-
σου, Αθηνά Σιούπη, Σταύρος Σκοπετέας, Κατερίνα Στάθη, Μελίτα Σταύρου, Αρχόντω 
Τερζή, Νίνα Τοπιντζή, Ιάνθη Τσιμπλή και Σταυρούλα Τσιπλάκου.

Την Οργανωτική Επιτροπή του ICGl12 στελέχωσαν οι Θανάσης Γεωργακόπουλος, 
Αλέξης Καλοκαιρινός, Κώστας Κοσμάς, Θεοδοσία-Σούλα Παυλίδου και Μίλτος Πε-
χλιβάνος.

Οι δύο τόμοι των πρακτικών του συνεδρίου είναι προϊόν της εργασίας της Εκδο-
τικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι Θανάσης Γεωργακόπουλος, Θεοδοσία-
Σούλα Παυλίδου, Μίλτος Πεχλιβάνος, Άρτεμις Αλεξιάδου, Γιάννης Ανδρουτσόπου-
λος, Αλέξης Καλοκαιρινός, Σταύρος Σκοπετέας και Κατερίνα Στάθη.

Παρότι στο συνέδριο οι ανακοινώσεις είχαν ταξινομηθεί σύμφωνα με θεματικούς 
άξονες, τα κείμενα των ανακοινώσεων παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά, σύμφωνα 
με το λατινικό αλφάβητο· εξαίρεση αποτελούν οι εναρκτήριες ομιλίες, οι οποίες βρί-
σκονται στην αρχή του πρώτου τόμου.

Η Οργανωτική Επιτροπή του ICGl12
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ΣΕΠΑΜΕ2:  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟύΡΙΑ ΠΗΓΗ  
ΑΝΑΦ ΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ Γ2

Μαρία Ιακώβου, Ηριάννα Βασιλειάδη-Λιναρδάκη, Φλώρα  
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Μαρίνα Κουτσουμπού, Σοφία-Νεφέλη Κύτρου, χριστίνα  

Κωστάκου, Φρόσω Παππά & Σταυριαλένα Περρέα 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

sepame2@gmail.com 

Abstract

SEPAME2 is the first attempt to design and implement a longitudinal corpus of different L1 
learners of Greek as an L2. It supports the idea that the best way to learn a language is by 
being “pushed” to use it in different circumstances/registers and by taking advantage of perso-
nalized feedback modes, so that the language becomes not only the result of the learning pro-
cess, but also the source of further metalinguistic reflection. In this preliminary presentation, 
main design principles as well as future implications of the SEPAME2 project are discussed. 

Λέξεις-κλειδιά: εξελικτικό σώμα μαθητικών κειμένων, γραπτά και προφορικά κείμενα, 
διαβαθμισμένες δραστηριότητες 

1. εισαγωγή

Το ΣΕΠαΜΕ2 (ακρωνύμιο για το «Σώμα Εξελικτικών Παραγωγών Μαθητών της 
Ελληνικής ως Γ2)» άρχισε να συγκροτείται τον Οκτώβριο του 2014 και αποτελεί 
προϊόν συλλογικής εργασίας της ομώνυμης ερευνητικής ομάδας. Στόχος μας είναι 
να δημιουργηθεί για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα (Γ2) μια βάση εξελικτικών 
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δεδομένων από γραπτό και προφορικό λόγο αλλόγλωσσων μαθητών. Το συγκεκρι-
μένο σώμα κειμένων έρχεται, λοιπόν, να προστεθεί σε μια σειρά προσπαθειών για τη 
συγκρότηση σωμάτων μαθητικών κειμένων της Ελληνικής ως Γ2 (Πρόγραμμα Μου-
σουλμανόπαιδων· ΚΕΓ· Πρόγραμμα «Πυθαγόρας»· Πρόγραμμα «Διάπολις»· Τάντος 
2015· Κοιλιάρη κ.ά. 2014· Τζιμώκας 2010) και, παράλληλα, να καλύψει ένα κενό που 
στη γενικότερη βιβλιογραφία αποδίδεται στην εγγενή δυσκολία παρακολούθησης 
ενός μαθητικού πληθυσμού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (diachronic learner 
corpus, Granger 2002: 11). Απώτερος στόχος είναι να καταγραφεί η εξελιξιμότητα της 
γλωσσικής ανάπτυξης των ίδιων μαθητών στη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου 
παρακολούθησης μαθημάτων Ελληνικής σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό φορέα, ενώ, 
παράλληλα, να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την οριοθέτηση των επιπέδων 
γλωσσομάθειας και την αποτελεσματικότητα διαφορετικών διδακτικών παρεμβάσε-
ων. Ειδικότερα, 95 μαθητές διαφορετικών επιπέδων ελληνομάθειας (Α1-C2, σύμφωνα 
με την κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες, 2001) 
που φοίτησαν στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 συνιστούν 
το αντικείμενο συστηματικής καταγραφής και μελέτης ως προς τις γλωσσικές τους 
παραγωγές, γραπτές και προφορικές. 

2. Μεθοδολογία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τον αριθμό των μετεχόντων και τα κριτήρια που 
πρέπει να εκπληρώνουν προκειμένου να συμμετάσχουν στο ερευνητικό μας πρόγραμ-
μα (2.1), τη διαδικασία συλλογής και κατανομής των δεδομένων μας (2.2) και τον 
τρόπο κατασκευής και σχεδιασμού των tasks (2.3). 

2.1. Οι συμμετέχοντες του ΣΕΠαΜΕ2

Το ΣΕΠαΜΕ2, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να δημιουρ-
γηθεί για την Ελληνική ως Γ2 ένα εξελικτικό σώμα γραπτών και προφορικών κειμέ-
νων αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή. Το αυθεντικό γλωσσικό υλικό που περι-
λαμβάνει, καθώς και οι υποστηριζόμενες από την τεχνολογία μέθοδοι προσπέλασής 
του, επιτρέπουν την αξιοποίησή του τόσο ως μεθοδολογικού εργαλείου επιστημονι-
κής έρευνας όσο και  ως διδακτικής παρέμβασης άμεσα υλοποιήσιμης στο περιβάλλον 
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της τάξης. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 στο ΣΕΠαΜΕ2 συμμετείχαν 95 
μαθητές όλων των επιπέδων (βλ. Πίνακα 1) οι οποίοι παρακολουθήθηκαν μηνιαίως 
από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. 

Πίνακας 1 | Αριθμός συμμετεχόντων 2014-2015

Για να συμμετάσχει κάποιος στην ομάδα των μαθητών των οποίων τα δεδομένα συνι-
στούν το αντικείμενο της έρευνάς μας χρειάζεται:

1.  να είναι μαθητής στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος που συμ-
μετέχει στην έρευνα (εν προκειμένω για το έτος 2014-2015).

2.  να έχει περάσει το εσωτερικό τεστ κατάταξης του Διδασκαλείου και να έχει το-
ποθετηθεί ανάλογα με τις επιδόσεις του σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομά-
θειας (A1-C2), όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφο-
ράς για τις Γλώσσες (2001). 

3.  να έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του στο πρό-
γραμμα με παράλληλη δική μας δέσμευση για την προστασία των προσωπικών 
του δεδομένων και την αποκλειστική ερευνητική τους χρήση (Consent Form, 
Mackey & Gass 2005: 25-36).

4.  να έχει συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με στοιχεία που συνιστούν το προφίλ 
του και μας δίνουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του και τη 
σχέση του με την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που αντλήσαμε από τις προαναφερθείσες φόρμες 
άντλησης μεταδεδομένων αφορούν τα παρακάτω στοιχεία: 

αριθμός μαθητών

επίπεδα σεΠαΜε2_2014

A1-A2 41

B1-B2 35

c1-c2 19

σύνολο 95



422   |  ΙΑΚΩΒΟύ Κ.Α

•	 Προσωπικές πληροφορίες: ηλικία, φύλο, εθνικότητα, μητρική γλώσσα, συγγενείς ελληνι-

κής καταγωγής, γλώσσες που ομιλούνται στο σπίτι.

•	 Έκθεση στην ελληνική γλώσσα: χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και πληρο-

φορίες σχετικά με τα μαθήματα ελληνικών που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν 

(όνομα φορέα διεξαγωγής των μαθημάτων, διάρκεια και ώρες μαθημάτων). 

•	 Εκπαιδευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο: μορφωτικό επίπεδο, άλλες ξένες γλώσσες και αυ-

τοαξιολόγηση των γλωσσικών τους ικανοτήτων σε καθεμία από τις γλώσσες αυτές

•	 Κίνητρα των μαθητών για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2. 

Οι προαναφερθείσες μεταβλητές, και ιδιαίτερα οι μητρικές γλώσσες των μαθητών και 
τα κίνητρά τους για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, είναι απαραίτητες τόσο 
για τη διεξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων ποσοτικών μετρήσεων όσο και για την ερ-
μηνεία απροσδόκητα περίεργων αποτελεσμάτων που αποκλίνουν από τις καθιερωμέ-
νες θεωρητικές περιγραφές (Sinclair 2005· lozano & Mendikoetxea 2013). Το ΣΕΠα-
ΜΕ2 αποτελείται από δεδομένα μαθητών με 23 διαφορετικές μητρικές γλώσσες (βλ. 
Γράφημα 1). Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, τα ρωσικά αποτελούν τη μητρική γλώσσα 
της πλειονότητας των μαθητών, ενώ ακολουθούν τα αραβικά.

Όσον αφορά τα κίνητρα των μαθητών, αυτά ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, σύμφωνα 
με τη διάκριση της Saville-Troike (2006: 135). Η κατηγορία BAS.I.C. (basic interpersonal 
competence) αφορά την απόκτηση της βασικής διαπροσωπικής ικανότητας και περικλεί-
ει την οικογένεια, τον τουρισμό και το προσωπικό ενδιαφέρον ως βασικά κίνητρα για 
την εκμάθηση της γλώσσας. Από την άλλη, η κατηγορία CoG.A.C. (cognitive academic 
competence) αναφέρεται στην ακαδημαϊκή γνωστική ικανότητα, της οποίας βασικοί λό-
γοι απόκτησης αποτελούν η εργασία και οι σπουδές. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο 
Γράφημα 2, οι δύο κατηγορίες δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες. ύπάρχει ένα σημαντικό 
ποσοστό μαθητών για το οποίο η εκμάθηση της ελληνικής υποκινείται από την επιθυμία 
απόκτησης τόσο της βασικής διαπροσωπικής όσο και της ακαδημαϊκής ικανότητας.

2.2. Συλλογή και κατανομή των δεδομένων

Για τη συγκρότηση του ΣΕΠαΜΕ2 τα δεδομένα συλλέγονται και κατανέμονται σε 
τέσσερις «δεξαμενές» ως εξής: 

•	 Η δεξαμενή 1 περιλαμβάνει γραπτές παραγωγές, πλήρως ταξινομημένες ως 
προς τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής τους, οι οποίες προέρχονται από το 
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Γράφημα 1 | Μητρικές γλώσσες συμμετεχόντων 2014-2015

Γράφημα 2 | Κίνητρα συμμετεχόντων 2014-2015
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υλικό των μαθημάτων που παρακολουθούν στο επίσημο πρόγραμμα της τάξης 
οι μαθητές και μας δίνονται με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων στο πλαί-
σιο των tasks που οι ίδιοι αναθέτουν στους τελευταίους.

•	 Η δεξαμενή 2 αφορά γραπτές παραγωγές που προκύπτουν από δραστηριότητες 
(βλ. Πίνακα 3) ειδικά σχεδιασμένες από την ομάδα των ερευνητριών και εκμαι-
εύονται από τους μαθητές που συμμετέχουν στα ειδικά τμήματα γραφής (extra 
writing practice courses). Οι τελευταίοι καλούνται να συντάξουν μέσα στον 
προκαθορισμένο χρόνο των 30 λεπτών μία παραγωγή γραπτού λόγου (ΠΓΛ) 
τον μήνα, οπότε στο τέλος της σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος-Απρίλιος) καθέ-
νας από τους συμμετέχοντες αναμένεται να έχει συντάξει εφτά περίπου παρα-
γωγές γραπτού λόγου. Οι παραγωγές αυτές ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται 
κάθε φορά στον συντάκτη τους ηλεκτρονικά με άμεση εξατομικευμένη ανατρο-
φοδότηση. Οι δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτουν οι ΠΓΛ διαβαθμίζο-
νται ως προς το γνωστικό τους φορτίο (βλ. Πίνακες 7 και 8) (Robinson 2001, 
2011· Robinson & Gilabert 2007) ανάλογα με τις απαιτήσεις των τριών επιπέδων 
και είναι κοινές για όλους τους μαθητές του ίδιου επιπέδου. Με άλλα λόγια, 
έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνεται σταδιακά τόσο ανά επί-
πεδο όσο και ανά χρονική περίοδο η πολυπλοκότητά τους, χαρακτηριστικό που 
επηρεάζει την ποιότητα της παραγόμενης γλώσσας και δημιουργεί τις συνθήκες 
για περαιτέρω διαγλωσσική ανάπτυξη (Cognition Hypothesis, Robinson 2001, 
2011· Robinson & Gilabert 2007). 

•	 Η δεξαμενή 3 αφορά παραγωγές προφορικού λόγου (ΠΠΛ) που συλλέγονται 
δύο φορές τον χρόνο (1η: Δεκέμβριος-Φεβρουάριος, 2η: Απρίλιος-Μάιος) με 
δομημένες δραστηριότητες συναφούς διαβάθμισης και θεματολογίας με αυτές 
της Δεξαμενής Β και άμεση γλωσσική ανατροφοδότηση στη διάρκεια και μετά 
το πέρας κάθε δομημένης συνέντευξης.

•	 Η δεξαμενή 4 περιλαμβάνει τις τελικές ΠΠΛ και ΠΓΛ, μία ανά δεξιότητα και 
ανά μαθητή, όπως αυτές προκύπτουν στο πλαίσιο της προκαθορισμένης εξετα-
στικής δοκιμασίας πιστοποίησης που διενεργεί ο συγκεκριμένος φορέας (Διδα-
σκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας) και στην οποία δεν υπάρχει καμία πα-
ρέμβαση από τις ερευνήτριες του προγράμματος.

Ειδικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τα δεδομένα από τις δύο δεξαμενές, 2 και 
3, στις οποίες επικεντρώνεται και η διδακτική παρέμβαση της ομάδας του ΣΕΠαΜΕ2, 
εικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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2014-2015

α1-A2 B1-B2 c1-c2 σύνολο

δεξαμενή 2

αριθμός 
κειμένων 246 216 90 552

αριθμός 
λέξεων 25.819 32.147 14.160 72.126

δεξαμενή 3

αριθμός 
συνεντεύξεων 74 70 20 164

αριθμός 
λέξεων 97.714 83.749 12.500 193.963

Πίνακας 2 | Αριθμός δεδομένων 2014-2015

2.3. Κατασκευή και σχεδιασμός των tasks

Οι γραπτές και προφορικές παραγωγές, οι οποίες περιλαμβάνονται στις δύο αυτές 
δεξαμενές, είναι το αποτέλεσμα διαβαθμισμένων ως προς το γνωστικό φορτίο tasks, 
τα οποία φέρουν σε πέρας οι μαθητές ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο και τις γνω-
στικές τους ικανότητες (Α1-C2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις 
γλώσσες, 2001) και τα οποία χαρακτηρίζονται από ποικιλία θεμάτων (καθημερινή 
ζωή, υγεία, περιβάλλον κτλ.), διαφορετικούς τύπους κειμένων (φιλικές και επίσημες 
επιστολές, συνεντεύξεις, ελεύθερες εκθέσεις κτλ.) και διαφορετικά είδη λόγου (πε-
ριγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία). Η πολυεπίπεδη αυτή ποικιλία μάς επιτρέπει 
δυνητικά να εκμαιεύσουμε από τους μαθητές όλες τις πιθανές γλωσσικές δομές αλλά 
και μία ευρεία γκάμα λεξιλογίου, επιτυγχάνοντας έτσι έναν πολύ υψηλό βαθμό αντι-
προσωπευτικότητας του σώματος κειμένων. Η κύρια παιδαγωγική θέση είναι ότι τα 
tasks πρέπει να διαδέχονται το ένα το άλλο επί τη βάσει των εννοιών που το εκάστοτε 
task απαιτεί για την υλοποίησή του, προκειμένου να οδηγηθούν οι μαθητές στη γλωσ-
σική υλοποίηση μιας ποικιλίας εννοιακών σχέσεων, απλούστερων και συνθετότερων 
ανάλογα τόσο με το επίπεδο του μαθητή (Α-Β-C) όσο και τη χρονική ακολουθία (1-7) 
των tasks. (π.χ. σχετικός χρόνος, τοποθέτηση στον χώρο, αιτιακές σχέσεις και προ-
θετικότητα). Η άποψη αυτή στηρίζεται στη Γνωστική ύπόθεση του Robinson (CH, 
Robinson 2001, 2011· Robinson & Gilabert 2007), σύμφωνα με την οποία η αύξηση 
της πολυπλοκότητας των tasks επηρεάζει την ποιότητα των παραγωγών στη Γ2 και 
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της διαγλώσσας 
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των μαθητών. Επί παραδείγματι, τα tasks που ζητούν απλή περιγραφή γεγονότων τα 
οποία συμβαίνουν τώρα (+ εδώ-και-τώρα), εντός γνωστού για τους μαθητές πλαισίου 
αναφοράς (+ οικειότητα) και όπου λίγα στοιχεία χρειάζεται να περιγραφούν (+ λίγα 
στοιχεία) είναι λιγότερο απαιτητικά τόσο σε γνωστικό όσο και σε γλωσσικό επίπεδο 
απ’ ό,τι τα tasks που ζητούν αναφορά σε γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα κάπου 
αλλού, στο παρελθόν (- εδώ-και-τώρα), όπου πολλά στοιχεία πρέπει να διακριθούν (- 
λίγα στοιχεία) και επιχειρήματα πρέπει να δοθούν για τις θέσεις που παρουσιάζονται 
(+ αιτιολόγηση). 

Στον Πίνακα 3 φαίνεται η κατανομή των ειδών λόγου στα τρία επίπεδα γλωσσο-
μάθειας και η συνακόλουθη σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητας των tasks. Η 
περιγραφή λειτουργεί περισσότερο γειωμένη στο + εδώ-και-τώρα σε σχέση με την 
αφήγηση και απαιτεί μικρότερο βαθμό γνωστικής επεξεργασίας σε σχέση με την 
επιχειρηματολογία. Προϋποθέτει, επομένως, μεγαλύτερο βαθμό προτίμησης στα 
χαμηλότερα επίπεδα, κατ’ αντιδιαστολή προς την επιχειρηματολογία που τόσο ως 
προς τον αριθμό των στοιχείων της (- λίγα στοιχεία) όσο και ως προς τη συλλογι-
στική της πορεία (+ αιτιολόγηση) συνάδει με τα χαρακτηριστικά πιο προχωρημένων 
επιπέδων.

Για τον λόγο αυτό, στο επίπεδο Α τέσσερα από τα εφτά tasks ζητούν περιγραφή ενώ 
μόνο ένα επιχειρηματολογία. Αντιθέτως, στο επίπεδο C η σχέση αυτή είναι αντιστρό-
φως ανάλογη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.

Με την ίδια λογική κατανέμονται και τα γνωστικά χαρακτηριστικά των ίδιων των 
tasks. Για αυτά που απευθύνονται στα χαμηλότερα επίπεδα υπάρχει σαφής πρόβλεψη 
να αναφέρονται στην πλειονότητά τους στο + εδώ-και-τώρα (5/7), να περιλαμβάνουν 
μικρό αριθμό στοιχείων (+ λίγα στοιχεία, 7/7) και να μην χρειάζονται αιτιολόγηση 
(- αιτιολόγηση 5/7). Οι παράμετροι αυτές αντιστρέφονται όσο μεγαλώνει το επίπεδο 
των μαθητών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο ακολουθούμενος σχεδιασμός 
των tasks εισάγει για πρώτη φορά γνωστικά στοιχεία στην περιγραφή των επιπέδων 
γλωσσομάθειας. Έτσι όλα τα tasks συνδυάζουν τις καθοδηγητικές αρχές του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (2001) με τις προϋποθέσεις της 
Γνωστικής ύπόθεσης του Robinson, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.

Η διαβάθμιση της πολυπλοκότητας των tasks δεν αντικατοπτρίζεται μόνο μεταξύ 
των επιπέδων γλωσσομάθειας αλλά και μεταξύ των επτά παραγωγών γραπτού λόγου 
του ίδιου επιπέδου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6 με την πλήρη καταγραφή της 
ακολουθίας των τασκ που ζητήθηκαν για το επίπεδο Α.



SEPAME2  |  427

A1-A2 B1-B2 c1-c2

Περιγραφή 4 3 1

αφήγηση 2 3 2

επιχειρηματολογία 1 1 4

Πίνακας 3 | Κειμενικά γένη

A1-A2 B1-B2 c1-c2

- εδώ-και-τώρα 2/7 tasks 3/7 tasks 4/7 tasks

- λίγα στοιχεία - 3/7 tasks 7/7 tasks

+ αιτιολόγηση 2/7 tasks 4/7 tasks 6/7 tasks

Πίνακας 4 | Γνωστικά χαρακτηριστικά των tasks

Παρουσίαση task 1 (οκτώβριος) ανά επίπεδο

α Β c

Περιγραφή προσώπου-
εαυτού

Περιγραφή προσώπου 
εκτός εγώ (εξωτερική 

εμφάνιση, χαρακτήρας, 
ενδιαφέροντα)

Περιγραφή προσώπου 
και αξιολόγηση

Κατευθυνόμενη ΠΓΛ 
μέσω τυποποιημένων 

ερωτήσεων [φόρμουλες] 
(όνομα, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, 
γλώσσες, επάγγελμα) 

Ημι-κατευθυνόμενη 
ΠΓΛ μέσω ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεων

Ημι-κατευθυνόμενη 
ΠΓΛ μέσω ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεων 

(χαρακτήρας, προσόντα, 
ενδιαφέροντα-

προτιμήσεις, τεκμηρίωση 
επιλογής) 

+ εδώ-και-τώρα  
- αιτιολόγηση

+ λίγα στοιχεία

+ εδώ-και-τώρα  
- αιτιολόγηση

+/- λίγα στοιχεία

+/- εδώ-και-τώρα  
+ αιτιολόγηση
- λίγα στοιχεία

Πίνακας 5 | Διαβάθμιση γνωστικής πολυπλοκότητας: Α-C στο ίδιο task
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α1-α2

task 1
[οκτώβριος]

Περιγραφή προσώπου-
εαυτού

Κατευθυνόμενη ΠΓΛ 
μέσω τυποποιημένων 

ερωτήσεων 
[φόρμουλες] (όνομα, 
ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση, γλώσσες, 

επάγγελμα) 

+ εδώ-και-τώρα  
- αιτιολόγηση

+ λίγα στοιχεία

task 2
[νοέμβριος]

Περιγραφή προσώπου 
εκτός εγώ  (προσωπικά 

στοιχεία/ταυτότητα, 
εξωτερική εμφάνιση, 

ενδιαφέροντα)

Ημι-κατευθυνόμενη 
ΠΓΛ μέσω ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεων 

(όνομα, ηλικία, 
οικογενειακή 
κατάσταση, 

προτιμήσεις-
ενδιαφέροντα) 

+ εδώ-και-τώρα  
- αιτιολόγηση

+ λίγα στοιχεία

task 3
[δεκέμβριος]

Μελλοντική αφήγηση 
(σχέδια-πλάνο) 

Ημι-κατευθυνόμενη 
ΠΓΛ μέσω ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεων 
(τόπος, συνήθειες, 

προτιμήσεις-
ενδιαφέροντα)

+ /- εδώ-και-
τώρα  

- αιτιολόγηση
+ λίγα στοιχεία

task 4
[ιανουάριος]

Αφήγηση πραγματικών 
γεγονότων

Ημι-κατευθυνόμενη 
ΠΓΛ μέσω ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεων 
(τοπικές, χρονικές, 

σχεσιακές αναφορές) 

- εδώ-και-τώρα  
- αιτιολόγηση

+/- λίγα στοιχεία

task 5
[Φεβρουάριος]

Περιγραφή τόπου 
(εικόνες) /

Σύγκριση εικόνων και 
αξιολόγηση 

Ημι-κατευθυνόμενη 
ΠΓΛ μέσω ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεων 

σχετικών με 
συγκεκριμένα στοιχεία 

των εικόνων

+ εδώ-και-τώρα  
+ αιτιολόγηση
+ λίγα στοιχεία

task 6
[Μάρτιος]

Επιχειρηματολογία 
(συμβουλές σε φίλο)

Μη κατευθυνόμενη 
παραγωγή γραπτού 

λόγου

+/- εδώ-και-τώρα  
+ αιτιολόγηση
+ λίγα στοιχεία

task 7
[απρίλιος]

Αφήγηση μη 
πραγματικών γεγονότων 

(όνειρο) 

Ημι-κατευθυνόμενη 
ΠΓΛ μέσω ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεων 
(τόπος, χρόνος, 

εντυπώσεις, 
συναισθήματα)

- εδώ-και-τώρα  
- αιτιολόγηση

+ λίγα στοιχεία

Πίνακας 6 | Διαβάθμιση γνωστικής πολυπλοκότητας ανά επίπεδο
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3. Έρευνα σε εξέλιξη - Μελλοντικές εφαρμογές

Σύμφωνα με τον Halliday (1993: 4) η Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων «επανενώνει 
τη συλλογή δεδομένων με τη θεωρία και το γεγονός αυτό οδηγεί σε μία ποιοτική 
αλλαγή στον τρόπο που κατανοούμε τη γλώσσα». Ο συγκεκριμένος τρόπος θέασης 
των δεδομένων ακολουθείται από το ερευνητικό πρόγραμμα ΣΕΠαΜΕ2 του οποίου 
η μεγαλύτερη συνεισφορά φαίνεται να είναι η χάραξη νέων δρόμων στην εκμάθηση 
και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2. Προς αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση τα 
μελλοντικά σχέδια της ερευνητικής μας ομάδας περιλαμβάνουν, πρώτον, τη συνέχι-
ση της συλλογής των δεδομένων με περαιτέρω ανάπτυξη του νέου αυτού σώματος 
αναφοράς και δεύτερον, την επέκταση και βελτίωση της εξατομικευμένης ανατρο-
φοδότησης που προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματός μας, ώστε όλα τα είδη 
λαθών να αναλύονται με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο τρόπο για τους μαθητές και 
να επισημειώνονται προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν ερευνητικά. Για τον 
λόγο αυτό, μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΣΕΠαΜΕ2 είναι η επισημείω-
ση του σώματος κειμένων στο σύνολό του. Στο πλαίσιο αυτό, ο ερευνητικός μας 
σχεδιασμός για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά περιλαμβάνει την υιοθέτηση των 
κατάλληλων εργαλείων επισημείωσης, όπως είναι το ELAN (varlokosta κ.ά. 2016), 
το ILSP_NLP (WSDL), και ο Επισημειωτής (Τζιμώκας 2004) στην επεξεργασία των 
δεδομένων μας.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την οπτική μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω προσέγγιση 
στη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να φανεί χρήσιμη: 

•	 Στο σύνολο των ερευνητών: τα δεδομένα μας θα επιτρέψουν στους γλωσσο-
λόγους να διεξάγουν ενδιαφέρουσες και αξιόπιστες σωματοκεντρικές μελέτες 
αναφορικά με τη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2.

•	 Στους επιστήμονες της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας: τα δεδομένα μας θα βο-
ηθήσουν τους διδάσκοντες της Ελληνικής ως Γ2, τους σχεδιαστές των Αναλυ-
τικών Προγραμμάτων, τους σχεδιαστές tasks, τους συντάκτες των εξεταστικών 
δοκιμασιών, καθώς και τους συγγραφείς εγχειριδίων, ώστε να συναγάγουν χρή-
σιμα συμπεράσματα σχετικά με τα μαθησιακά στάδια από τα οποία διέρχονται 
οι μαθητές διαφορετικών Γ2, αλλά και να αναπροσαρμόσουν τις γνώσεις τους 
αναφορικά με τους επιδιωκόμενους στόχους σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας.

•	 Στους μαθητές της Ελληνικής ως Γ2: θα βελτιώσουν περαιτέρω τις παραγωγι-
κές τους δεξιότητες όσο διάστημα φοιτούν στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνι-
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κής Γλώσσας του Ε.Κ.Π.Α., καθώς θα λαμβάνουν συστηματικά εξατομικευμένη 
ανατροφοδότηση.

•	 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών 
για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 του Ε.Κ.Π.Α.: το πρόγραμμα θα τους 
εξοικειώσει με μεθόδους και δεδομένα που απαντούν συχνά στα πεδία της Κα-
τάκτησης Γ2 και της Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας.

•	 Στους προγραμματιστές: τα εξελικτικά μαθητικά δεδομένα συνιστούν προα-
παιτούμενη πηγή πληροφοριών για τη δημιουργία νέων γλωσσικών εργαλείων, 
όπως είναι οι αυτόματοι διορθωτές για τη Γ2 και οι επισημειωτές λαθών.

Το ΣΕΠαΜΕ2 επιδιώκει να προσφέρει στοιχεία για μία περισσότερο κατανοητή, αξι-
όπιστη και αυθεντική περιγραφή της διαγλώσσας των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2. 
Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη σε αυτόν τον σκοπό, παρότι γνωρίζουμε τις δυσκολίες 
του εγχειρήματος και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή μιας μακράς πορείας.
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