Τα αυθεντικά κείµενα στη σχολική τάξη:
Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 1

Η ανακοίνωση διαπραγµατεύεται µεθοδολογικά ζητήµατα που προκύπτουν
από την παρουσία αυθεντικών κειµένων για τη διδασκαλία/εκµάθηση των ξένων
γλωσσών 2.

1. Τα αυθεντικά κείµενα
Αυθεντικό θεωρείται κάθε είδους κείµενο το οποίο δεν κατασκευάστηκε µε
σκοπό να ενταχθεί σε ένα σχολικό εγχειρίδιο. Κάτω από αυτήν την ετικέτα
τοποθετείται κάθε κείµενο του κοινωνικού χώρου του οποίου ο λόγος δηµιουργίας
απαντάει σε µια κοινωνική αναγκαιότητα. Αυτό το χαρακτηριστικό διαφοροποιεί τα
αυθεντικά από τα κατασκευασµένα, ειδικά για τα σχολικά βιβλία, κείµενα των οποίων
η σκοπιµότητα δηµιουργίας συνίσταται στη διδασκαλία ενός ειδικού λεξιλογίου ή ενός
µορφο-συντακτικού φαινοµένου.
Με αυτή την έννοια, ο όρος «αυθεντικά κείµενα» δε δηµιουργήθηκε για να
τονίσει την παρουσία ενός θετικού χαρακτηριστικού, αλλά µάλλον να δηλώσει την
απουσία µιας αρνητικής «προκατασκευής».

2. Ενστάσεις και αµφισβητήσεις
Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης, η διδασκαλία/εκµάθηση των
ξένων γλωσσών αποσκοπεί στην επικοινωνία3. Με ποιον τρόπο όµως υλοποιείται
αυτή η απαίτηση, όσον αφορά την εκµάθηση της γραπτής επικοινωνίας σε µία
ξένη γλώσσα, όταν ο µαθητής-εκπαιδευόµενος δεν εκτεθεί άµεσα και εξαρχής στους
τρόπους και τα µέσα γραπτής επικοινωνίας στη συγκεκριµένη ξένη γλώσσα;
Συχνά, η απουσία αυθεντικών κειµένων από τη σχολική διαδικασία οφείλεται
σε µια υποκειµενική, αρνητική αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου των µαθητών.

1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 1)
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Για λόγους οικονοµίας στην έκδοση, το κείµενο αποτελεί εκτεταµένη περίληψη της αρχικής
ανακοίνωσης.

3

Η επικοινωνία δεν νοείται αποκλειστικά ως τελικός σκοπός της διαδικασίας µάθησης, αλλά
ως καθηµερινό αποτέλεσµα και πρακτική. Καθορίζει το σύνολο της γλωσσικής διδασκαλίας
και των σχολικών πρακτικών.

Στην περίπτωση αυτή – ανεξάρτητα από την ορθότητα ή µη των ισχυρισµών- το
ζήτηµα της χρήσης αυθεντικών κειµένων συγχέεται µε τη µεθοδολογία προσέγγισής
τους.
Μια σύντοµη επισκόπηση των βιβλίων διδασκαλίας ξένων γλωσσών
αποκαλύπτει ότι στην πλειοψηφία τους δεν αντιµετωπίζουν τα αυθεντικά κείµενα ως
κεντρική µεθοδολογική επιλογή για την προσέγγιση του γραπτού λόγου. Η
αποσπασµατική παρουσία τους µετατρέπει την εκµάθηση της γραπτής επικοινωνίας
αποκλειστικά σε µακροπρόθεσµο και τελικά, θεωρητικό στόχο 4.

3. Γραπτή και προφορική γλώσσα
Αυτό το φαινόµενο δεν είναι τυχαίο. Η στενή σχέση της διδακτικής µε τη
γλωσσολογία επιτρέπει να αναζητήσουµε στη γλωσσολογία τις αντιλήψεις που
καθόρισαν τη διδασκαλία της γραπτής γλώσσας. Σύµφωνα µε την κυρίαρχη
γλωσσολογική αντίληψη του φωνοκεντρισµού5 , η γραφή αποτελεί απλώς ένα µέσο
(ανάµεσα σε άλλα) καταγραφής του προφορικού λόγου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της αντιµετωπίζονται ως υστερήσεις έναντι του προφορικού λόγου6, και συνεπώς η
διδασκαλία του γραπτού σε µία ξένη γλώσσα (ή και στη µητρική) καταλήγει σε
διδασκαλία των υπαρχόντων κανόνων για µια µετατροπή των φωνηµάτων σε
γραφικά σύµβολα. Είναι η αντίληψη που διαπερνά τις Audio-Oral και Audio-Visuel
µεθόδους.
Μόλις τη δεκαετία του ’70, οι αντιλήψεις για αυτονοµία της γραφής7
αρχίζουν

να

συγκροτούν

µια

ισχυρή

τάση

που

επιχειρεί

µια

συνολική

επαναπροσέγγισή της, αναγνωρίζοντας τη συµπληρωµατικότητα προφορικής και
γραπτής γλώσσας και αναζητώντας τους ιδιαίτερους τρόπους δόµησης και
λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι διαφορές προφορικής και
γραπτής γλώσσας ανάγονται στο διαφορετικό κανάλι που χρησιµοποιείται για την
αναπαράσταση της πραγµατικότητας (το ακουστικό στην πρώτης περίπτωση και το
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Η Claudine GARCIA-DEBANC παραλληλίζει τη µάθηση της γραφής µε τη µάθηση σκι και
αναφέρει ότι, όπως δεν είναι δυνατόν να µάθει κανείς να κατεβαίνει µια πλαγιά γυµνάζοντας
πρώτα τους µυς, µετά την αναπνοή και τέλος τα αντανακλαστικά, έτσι δεν είναι δυνατόν να
µάθει κανείς να παραγάγει κείµενα αντιγράφοντας λέξεις και κατασκευάζοντας φράσεις,
GARCIA-DEBANC Cl., [1988α] , σελ. 24
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Όπως : SAUSSURE F. de [1981],σελ. 46, BLOOMFIELD L. [1970] σελ. 21.
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Καθώς απουσιάζουν µια σειρά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την πρόσωπο-µε-πρόσωπο
επικοινωνία (π.χ. χειρονοµίες, κίνηση, τονικότητα της φωνής, δυνατότητα απόκρισης κ.α.)
7 Για την ανάλυση των λειτουργιών της γραπτής και οµιλούµενης γλώσσας: VACHEK J.
[1973 &1976]

οπτικό στη δεύτερη), στην αµεσότητα και το είδος της ανάγκης στην οποία
ανταποκρίνονται και στις διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούν8.
Με την ανάδειξη των διαφορετικών λειτουργιών που επιτελεί η γραπτή
γλώσσα αρχίζει η αναζήτηση των σχέσεων της γραφής µε συλλειτουργούντα
σηµειολογικά συστήµατα, όπως το τυπογραφικό, το εικονικό, το χρωµατικό. Η
ανάγκη συνδυασµού µορφής και περιεχοµένου και η αναζήτηση των τρόπων
αλληλεξυπηρέτησής τους προβάλλει για πρώτη φορά ως κοµβική αναγκαιότητα στην
ανάλυση κειµένων: η πληροφορία δεν θεωρείται πλέον, αποκλειστικά, τµήµα του
περιεχοµένου, αλλά και της µορφής του κειµένου9, ενώ ταυτόχρονα τονίζεται η
εικονική του λειτουργία.

4. Τα πλεονεκτήµατα των αυθεντικών κειµένων
Η χρήση αυθεντικών κειµένων δεν αποτελεί αυτοσκοπό της διδασκαλίας, αλλά
συνιστά το µέσο για µια εκµάθηση της γραπτής γλώσσας µε σκοπό την απόκτηση
επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο γραπτό. Στα πλεονεκτήµατα αυτής της επιλογής
περιλαµβάνονται:
- η γλωσσική, σηµειολογική και λειτουργική ποικιλία,
- η σχέση σκοπιµότητας-στόχων και µέσων υλοποίησης
- η επίδραση των παραµέτρων γλωσσικής επικοινωνίας στη µορφή και το
περιεχόµενο των κειµένων,
- η ποικιλία ιδεολογικών, πολιτιστικών, πολιτικών και φιλοσοφικών εκδοχών,
- η προσέγγιση της τρέχουσας επικαιρότητας, και τέλος
- η δυνατότητα εξοικείωσης του µαθητή µε τα είδη και τους τρόπους γραπτής
επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα.
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Η γραφή εξυπηρετεί την αποθήκευση της πληροφορίας στο χώρο και το χρόνο
επιτρέποντας την επανεξέταση, επανατοποθέτηση και ανακατασκευή των φράσεων και των
λέξεων, την αναδόµηση του κειµένου σε ένα αφηρηµένο και διαφορετικό πλαίσιο
καταργώντας την αναγκαστική συνέχεια του προφορικού λόγου και εξασφαλίζοντας τη
δυνατότητα ασυνέχειας. Αναλυτικότερη παρουσίαση για τις λειτουργίες της γραφής: GOODY
J. (1979) σελ. 145. Ειδικότερα για τις λειτουργίες του γραπτού: BOURGAIN D. [1977] σελ. 6368 καθώς και HENAULT A.& MARGERIE Ch.de [1974] , σελ. 15-16.
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"Το κείµενο σηµαίνει όχι µόνο µέσα από το γλωσσικό του περιεχόµενο αλλά και µέσω της
µορφής του". ESCARPIT R. [1973], σελ. 36. Ιδιαίτερα επεξηγηµατική η παρουσίαση από την
Wilga Rivers των τριών αξιωµάτων του Frank Smith για την ανάγνωση. RIVERS W .M.
[1978], σελ. 16-24.

4. Άξονες προσέγγισης των αυθεντικών κειµένων
Η εισαγωγή των αυθεντικών κειµένων στη σχολική τάξη επιβάλλει µια ανάλογη
µεθοδολογία προσέγγισής τους10. Οι δυσκολίες κατά την ανάλυση ενός γραπτού

κειµένου πηγάζουν από το γεγονός ότι αποτελεί ταυτόχρονα προϊόν µιας
συγκεκριµένης κοινωνικο-πολιτισµικής πρακτικής,

όχηµα επικοινωνίας,

χώρο

παραγωγής και κυκλοφορίας της σηµασίας11. Η ανάλυση ενός αυθεντικού κειµένου
συνεπάγεται την αναζήτηση των παραµέτρων που καθορίζουν κάθε φορά τη µορφή,
το περιεχόµενο, καθώς και τους τρόπους αλληλεπίδρασής τους12.
Στο πλαίσιο αυτού του κειµένου, προτείνεται µια συνολική ταξινόµηση αυτών
των ποικίλων παραµέτρων σε 5 διακριτούς, ισότιµους και αλληλοεξαρτώµενους
άξονες ανάλυσης: το σηµειολογικό, τον κοινωνικό, τον πραγµατολογικό, το
µορφο-συντακτικό και το σηµασιολογικό.
Σηµειολογικός άξονας
Περιλαµβάνει την προσέγγιση του κειµένου στο πλαίσιο µιας αυτόνοµης
προσέγγισης της γραφής. Αναλυτικότερα αναζητείται:
α) η διάκριση µεταξύ των µέσων που χρησιµοποιεί η προφορική και η γραπτή
γλώσσα, η προσέγγιση του γραπτού πέρα από τη µεταγραφή του προφορικού λόγου
και η αναζήτηση πληροφοριών στην «τάξη γραπτότητας»13.
β) η λειτουργία των συλλειτουργούντων µε τη γραφή γλώσσα κωδίκων όπως: του
χρωµατικού, του τυπογραφικού (χαρακτήρες, γραµµατοσειρές, σελιδοποίηση,
υπογραµµίσεις κλπ) και του εικονικού (σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες, σκίτσα,
πίνακες και διαγράµµατα στο πλαίσιο της σελίδας).
Κοινωνικός άξονας
Αφορά

στην

προσέγγιση

του

κειµένου

ως

κοινωνικού

προϊόντος.

∆ιερευνώνται: α) η παρουσία του κειµένου ως προϊόντος συγκεκριµένης κοινωνικοπολιτισµικής πρακτικής και η σχέση του µε ευρύτερα κοινωνικά, ιστορικά,
10 Μεθοδολογικές προτάσεις σε θεωρητικό επίπεδο έχουν γίνει από τους: MOIRAND
S.[1979], BOYER H. [1979]. Επίσης ειδικά αφιερώµατα στα περιοδικά: Le français dans le
Monde No 109, 141,167,192, Pratiques No 7/8, 26, 46, 49, 52, 61,Rencontres Pedagogiques
No 19, E.L.A. No 8, 23, 25, 59, Langue française No 36, 38, 59, 70,85, Travaux de didactique
du français langue étrangère No 1,5/6, 7,10. LIDIL No 1,3 κ.α..
11 Για τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της γραφής: BOYER H. [1982], σελ. 53 και
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Μ. [1994] σελ.. 28-33
12

Για µια συνοπτική αναφορά: CICUREL Fr. & MOIRAND S. [1990], BOYER H. [1982].
GARCIA-DEBANC Cl. [1988β]

13 Για τη διάκριση ανάµεσα σε "ordre oral" και "ordre scriptural" ("τάξη προφορικότητας" και
"τάξη γραπτότητας"), PEYTARD J.[1970] σελ..37

πολιτισµικά και πολιτικά δεδοµένα, β) το status του κειµένου στην κοινωνική
οργάνωση: επίσηµο ή ανεπίσηµο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, παράνοµο ή ευρείας
διάδοσης, µε σκοπό να διανεµηθεί ή να αρχειοθετηθεί, αποδεικτικό ενός δικαιώµατος
(π.χ. µια άδεια εισόδου) κλπ.
Πραγµατολογικός άξονας
Περιλαµβάνει

την

εγγραφή

του

κειµένου

στην

περίσταση

γραπτής

επικοινωνίας. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται:
•

α) τα χαρακτηριστικά των πόλων του κειµένου14 και η σχέση τους.
Αναζητούνται στο κείµενο πληροφορίες ή ενδείξεις για την ταυτότητα του
γράφοντος και του αναγνώστη (άτοµο ή συλλογικό υποκείµενο, γνωστός ή
άγνωστος, ηλικία, φύλο, κοινωνική ένταξη, πολιτισµικά – εθνικά- και πολιτικά
χαρακτηριστικά, ιεραρχική ή φιλική σύνδεση κλπ)

•

β) οι συνθήκες παραγωγής του κειµένου. Αν, δηλαδή απαντά σε µια
προηγούµενη απαίτηση ή ανάγκη, προφορική ή γραπτή και η σχέσή του µε
αυτήν, αν είναι υποχρεωτική η συγγραφή του, αν είναι καθ’ υπόδειξη, αν
υπακούει σε µια πιεστική αναγκαιότητα ή αν υπάρχει χρόνος για διορθώσεις,

•

γ) οι συνθήκες κυκλοφορίας του κειµένου. Ο χώρος που βρίσκεται το γραπτό,
οι τρόποι και οι διαδικασίες διάδοσής του, οι συνθήκες και οι τρόποι
ανάγνωσής του,

•

δ) ο σκοπός παραγωγής ενός κειµένου (κύριος και δευτερεύοντες στόχοι), οι
πράξεις λόγου που υλοποιούνται στο κείµενο, η επιβολή συγκεκριµένης
συµπεριφοράς στον αναγνώστη του κλπ

Μορφο-συντακτικός άξονας
Περιλαµβάνει τη διερεύνηση του τρόπου άρθρωσης των σηµείων για το
σχηµατισµό µηνύµατος στο επίπεδο της φράσης, της παραγράφου, του κειµένου
καθώς και της σχέσης του κειµένου µε τις υπερδοµές κειµένων.
Σηµασιολογικός άξονας
Συνιστά τη µελέτη των τρόπων δόµησης της σηµασίας στο κείµενο, το είδος
του κειµένου (περιγραφικό, αφηγηµατικό, διδακτικό κλπ), την κειµενική υπερδοµή
του, το λεξιλόγιο κλπ.
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Σχετικά µε τους πόλους και τις συνθήκες επικοινωνίας, από τον Η. BOYER στοLAFONT R.
& alii [1984], σελ.139-147

Ολοκληρώνοντας τη διαπραγµάτευση, πρέπει να αναφερθεί ότι η παραπάνω
ταξινόµηση προτείνεται για λειτουργικούς λόγους χωρίς να υπονοεί την ύπαρξη
ανυπέρβλητων ορίων ανάµεσα στους άξονες. Καταλήγοντας, είναι χρήσιµο να
επαναληφθεί η ανάγκη για µεγαλύτερο αριθµό κειµένων του κοινωνικού χώρου στη
διαδικασία εκµάθησης των ξένων γλωσσών και ταυτόχρονα η απαίτηση για µια
σφαιρική προσέγγισή τους η οποία θα χρησιµοποιεί όλες τις παρεχόµενες ενδείξεις
και πληροφορίες.
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