«Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα;» Η παρουσία της αφήγησης και
της περιγραφής σε µαθητικά γραπτά επιχειρηµατολογίας1

ABSTRACT
Is it possible for genres to be conceived, taught and obtained in classroom? Are there
specific, static and predetermined criteria to be used for genres? The purpose of this paper is
to present the concerns raised regarding the identification and classification of genres. The
rd

presence of Description and Narration in 3 Class Lyceum students’ Argumentation essays
determines the means of persuasion and modulates the quality of Argumentation in the texts.
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1. Εισαγωγή
Χαρακτηριστικό στοιχείο πολλών εκπαιδευτικών προγραµµάτων διεθνώς τα
τελευταία χρόνια στάθηκε η διαµόρφωση του προσανατολισµού της γλωσσικής
διδασκαλίας βάσει της θεωρίας των Κειµενικών Ειδών (Johns, 2002), η εφαρµογή
των

εκπαιδευτικών

προεκτάσεων

της

οποίας

φαινόταν

να

ευαγγελίζεται

αποτελεσµατική και δηµιουργική γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών µε ενεργό
συµµετοχή στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία τους. Η συγκεκριµένη εκπαιδευτική
ανακατεύθυνση προέκυψε ως συνέπεια µιας σειράς ερευνών στον τοµέα της
Κειµενικής ανάλυσης (de Beaugrand & Dressler, 1981) και της ∆ιαδικασίας γραφής
(Grabe & Kaplan, 1996) και των συνακόλουθων αλλαγών στην αντίληψη περί
γλωσσικής επάρκειας και γλωσσικής διδασκαλίας.
Σε αντιστοιχία µε αυτές τις εξελίξεις κινήθηκε και το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα µεταβαίνοντας από τα γραµµατικο-συντακτικά στα επικοινωνιακά και
κειµενοκεντικά µοντέλα διδασκαλίας. Τα κειµενικά είδη της περιγραφής, της
αφήγησης και της επιχειρηµατολογίας, ως διακριτά είδη λόγου σταθερής δοµής και
συγκεκριµένων κειµενικών χαρακτηριστικών, εντάχθηκαν στο πρόγραµµα γλωσσικής
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διδασκαλίας όλων των βαθµίδων, µε αυτό της επιχειρηµατολογίας να κυριαρχεί στις
λυκειακές τάξεις τόσο στην επεξεργασία όσο και στην παραγωγή λόγου.
∆εδοµένου του επικοινωνιακού και κειµενοκεντρικού προσανατολισµού της
γλωσσικής διδασκαλίας στην ελληνική εκπαίδευση, αντικείµενο ενδιαφέροντος
αποτέλεσε η ‘ποιότητα’ των παραγόµενων από τους µαθητές κειµενικών ειδών και
συγκεκριµένα

της

επιχειρηµατολογίας,

ειδικά

στην

τελευταία

τάξη

της

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Θεωρήθηκε πως µία από τις παραµέτρους [αυτή που
προσεγγίζεται στην παρούσα εργασία] που καθορίζουν την ποιότητα του
παραγόµενου επιχειρηµατολογικού λόγου είναι – σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές
συνισταµένες της θεωρίας των Κειµενικών Ειδών – η τήρηση των δοµικών
συστατικών µερών του κειµενικού είδους της επιχειρηµατολογίας.
Ακολούθως παρουσιάζεται ο προσδιορισµός του κειµενικού είδους γενικά και του
κειµενικού είδους του επιχειρήµατος κατά τη Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική (στο
εξής ΣΛΓ) – λόγω αντιστοιχίας µε την ελληνική διδακτική προσέγγιση-, ο τρόπος
διδακτικής προσέγγισής του στην ελληνική ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και ο
ρόλος που διαδραµατίζουν κειµενικά στοιχεία περιγραφής και αφήγησης στην
αποτελεσµατικότητα

και

ακεραιότητα

των

δοµικών

συστατικών

µερών

του

συγκεκριµένου κειµενικού είδους βάσει των ερευνητικών δεδοµένων µας.

2. Κειµενικά είδη και το Κειµενικό Είδος του επιχειρήµατος
Τα κειµενικά είδη γενικά συνιστούν υλική πραγµάτωση του λόγου, διαφορετικά είδη
του οποίου πραγµατώνονται σε διαφορετικούς τύπους κειµένων µε διαφορετικές
δοµές, ανάλογους των κοινωνικών διαδικασιών και συµβάσεων τις οποίες
αντανακλούν και υπηρετούν. Κάθε κειµενικό

είδος αποτελεί ένα ειδικής µορφής

πεδίο γνώσης και δράσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένο θεµατικό
περιεχόµενο, ύφος και δοµή (Bakhtin, 1986) που απορρέει και εγγράφει λειτουργίες,
σκοπούς και νοήµατα των κοινωνικών αναγκών και περιστάσεων βάσει των οποίων
συγκροτείται.
Η έννοια του κειµενικού είδους αναπτύχθηκε βασικά στο πλαίσιο τριών
θεωρητικών κατευθύνσεων µε αντίστοιχες εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Πρόκειται για
τη Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική (SFL), τη Νέα Ρητορική2 και τη ∆ιδακτική της
Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς (ESP)3, καθεµιά από τις οποίες εστιάζει σε
διαφορετικές πτυχές των λειτουργιών του κειµενικού είδους. Ακολουθώντας τις
2
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θεωρητικές παραδοχές και των τριών κατευθύνσεων θα µπορούσαµε να πούµε πως
τα κειµενικά είδη είναι πραγµάτωση διαφορετικών ειδών λόγου, περιέχουν µορφές
και έννοιες οι οποίες απορρέουν και εγγράφουν τις λειτουργίες, τους σκοπούς και τα
νοήµατα κοινωνικών περιστάσεων µιας κοινότητας σε µία δεδοµένη ιστορική στιγµή
(Μητσικοπούλου, 2006), υπηρετούν συγκεκριµένους και διακριτούς µεταξύ τους
στόχους

και εµφανίζουν σχετικά σταθερά, επαναλαµβανόµενα και αναγνωρίσιµα

γλωσσικά µορφώµατα.
Στο πλαίσιο της ΣΛΓ το κειµενικό είδος νοείται ως µία κοινωνική διαδικασία µε
πολιτισµικά και ιδεολογικά προσδιορισµένη κειµενική δοµή, που χρησιµοποιείται για
διάφορους

σκοπούς

σε

διάφορα

συγκειµενικά

πλαίσια.

Στην

αυστραλιανή

εκπαίδευση αποτέλεσε τον κύριο σκοπό του σχολικού προγράµµατος και οδήγησε
στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των κειµενικών ειδών (genre based education),
βάσει ενός διπλού σκεπτικού: πρώτον ότι υπάρχει υψηλού βαθµού οµοιότητα µεταξύ
γνωστικού αντικειµένου διδασκαλίας και κειµενικών ειδών παιδαγωγικού λόγου και
δεύτερον ότι η εξοικείωση µε κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας µέσω των κειµενικών
ειδών βοηθά στην αντιµετώπιση της κοινωνικής αδικίας. Με τη συγκεκριµένου είδους
εκπαίδευση θεωρήθηκε ότι οι µαθητές ενδυναµώνονται όχι µόνο για τη σχολική, αλλά
και τη µελλοντική κοινωνική επιτυχία τους και επιπλέον ότι αποκτούν δυνατότητα
πρόσβασης σε συγκεκριµένους χώρους κοινωνικής επιρροής και εξουσίας χάρη στη
γνώση ορισµένων κειµενικών ειδών.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ΣΛΓ και σύµφωνα µε τον ορισµό του Martin (1984:25) το
κειµενικό είδος µπορεί να οριστεί ως µία σταδιακή, σκόπιµη και στοχοθετηµένη
κοινωνική διαδικασία, η οποία λεκτικοποιείται µε γλωσσικά κυρίως κείµενα και
αναπαριστά σε αφαιρετικό επίπεδο τις γλωσσικές στρατηγικές που χρησιµοποιούνται
για την πραγµάτωση ποικίλων ειδών κοινωνικών στόχων.
Στην ευρύτερη κατηγορία των επιχειρηµατολογικών κειµένων ανήκουν η εξήγηση
και η επιχειρηµατολογία, όπως ορίζονται από τους Knapp & Watkins (2005) και
αντίστοιχα η έκθεση και η εξήγηση, όπως ορίζονται από τον Martin (1989). Αυτές οι
δύο κατηγορίες παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες αναλογίες µε την σχολική άσκηση της
Έκθεσης, όπως η τελευταία έχει διαµορφωθεί ως άσκηση παραγωγής λόγου στο
Λύκειο και ως πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα, στο τµήµα που αφορά στην
παραγωγή λόγου.
Η δοµή του κειµενικού είδους του επιχειρήµατος ποικίλει αναλόγως του σκοπού
και του περιεχοµένου. ∆ιακριτικό χαρακτηριστικό του επιχειρήµατος – σε όλες τις
κειµενικές µορφές του – είναι µία άποψη ή πρόταση που ακολουθείται από ανάπτυξη
και περιλαµβάνει αιτιολόγηση, αξιολόγηση και πειθώ. Στο σχολείο τα γραπτά
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επιχειρήµατα εστιάζουν συνήθως σε δύο βασικούς τύπους, την έκθεση (exposition)
και τη συζήτηση (discussion). Χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι η ξεκάθαρη εστίαση
στο σκοπό του επιχειρήµατος, που δεν είναι άλλος από την παρουσίαση µιας
άποψης και των συνοδευτικών στοιχείων στήριξής της. Τα δοµικά στοιχεία της
συνίστανται στη Θέση, το στάδιο των Επιχειρηµάτων και το Συµπέρασµα.
Στους προχωρηµένους συγγραφείς η ανάπτυξη της Θέσης ή η παρουσία
υποστηρικτικών δηλώσεων δεν πραγµατοποιείται στην ίδια µε αυτή πρόταση, ενώ η
συνθετότητα του σταδίου αυξάνει στην περίπτωση που εκτός από την άποψη του
γράφοντος περιλαµβάνεται και Προεπισκόπηση (Preview) των υποστηρικτικών
στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν, δοµικό στοιχείο που συµβάλλει στην
προετοιµασία και καθοδήγηση των αναγνωστών στα επιχειρήµατα που ακολουθούν
(Knapp & Watkins, 2005: 193).
Η Θέση ακολουθείται από το στάδιο των επιχειρηµάτων, του οποίου η
πολυπλοκότητα

επηρεάζεται

µε

την

εξέλιξη

των

µαθητών

στη

συγγραφή

επιχειρηµάτων µέσω της αύξησης του αριθµού των υποστηρικτικών στοιχείων και
του ποσοστού λεπτοµερειών της ανάπτυξης (Knapp & Watkins, 2005: 192). Η πιθανή
απουσία

προσθετικών

ή

αιτιολογικών

(causal

connectives)

συνδετικών

εξισορροπείται µέσω της παρουσίασης των λογικών σχέσεων µεταξύ των
υποστηρικτικών στοιχείων βάσει της σειράς των προτάσεων (Knapp & Watkins,
2005: 198). ∆ιακριτικό γνώρισµα της ώριµης γραφής στο συγκεκριµένο στάδιο είναι
η παρουσία αντεπιχειρηµάτων ως ρητορικών µέσων κατεύθυνσης του αναγνώστη
(Knapp & Watkins, 2005: 192). Το τελευταίο στάδιο της έκθεσης είναι η
συµπερασµατική δήλωση, κατά την οποία υπάρχει αναδιατύπωση της Θέσης,
συνοδευόµενη από περίληψη στην περίπτωση των πιο σύνθετων κειµένων.

3. Η προσέγγιση του κειµενικού είδους της επιχειρηµατολογίας στο Λύκειο
Η

κατεύθυνση

διδασκαλίας

του

γλωσσικού

µαθήµατος

στο

Λύκειο

είναι

επικοινωνιακή µε έντονα τα στοιχεία της κειµενοκεντρικής προσέγγισης. Στις οδηγίες
διδασκαλίας

των

φιλολογικών

µαθηµάτων

στο

Λύκειο

(http://www.pi-

schools.gr/lessons/hellenic, 2002) γίνεται λόγος για κείµενα που παρουσιάζουν
συγκεκριµένη

µορφή,

εξυπηρετούν

συγκεκριµένο

στόχο,

απευθύνονται

σε

συγκεκριµένο δέκτη και εντάσσονται σε συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο.
Η έµφαση που δίνεται στην καλλιέργεια τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού
λόγου καταδεικνύει την αναγνώριση της επικοινωνιακής λειτουργίας που υπηρετούν
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τα διάφορα κειµενικά είδη, εφόσον ο γραπτός και ο προφορικός λόγος συνιστούν
βασικές εκφάνσεις της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας (Κωστούλη, 2005). Η
διαµόρφωση του γραπτού κειµένου δε νοείται σαν αποπλαισιωµένη διαδικασία (Clark
& Ivanic, 1997), αλλά η παραγωγή του θεωρείται αποτελεσµατική σε σχέση µε ένα
σύνολο δοµικών και επικοινωνιακών συµβάσεων που προσδιορίζουν την έννοια της
επικοινωνίας σε ένα συγκεκριµένο τύπο κειµένου (Bhatia, 1993).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντικείµενο µελέτης της ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε
συγκεκριµένα το κειµενικό είδος της επιχειρηµατολογίας, όπως αυτό προσεγγίζεται
στη Λυκειακή εκπαίδευση και όπως πραγµατώνεται σε µαθητικά γραπτά της ίδιας
βαθµίδας. Βασικός στόχος ήταν η διαπίστωση της ύπαρξης συνάφειας µεταξύ
διδακτικών σκοπών/στόχων του γλωσσικού µαθήµατος και υλικής πραγµάτωσης του
αντικειµένου. Προκειµένου να καταστεί εφικτή η εξακρίβωση (ή µη) αυτής της
συνάφειας, κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστεί σε αυτό το σηµείο ο τρόπος
προσέγγισης του συγκεκριµένου κειµενικού είδους στα εγχειρίδια γλωσσικής
διδασκαλίας.
Το κειµενικό είδος της επιχειρηµατολογίας διδάσκεται σε διακριτές ενότητες στα
σχολικά εγχειρίδια της Α΄ και Γ΄ Λυκείου. Ο τύπος των στοιχείων και το είδος της
ανάλυσης που καλλιεργείται στις δύο τάξεις κινείται σε διαφορετικά επίπεδα, µε αυτά
της Α΄ τάξης να περιστρέφονται κυρίως γύρω από στοιχεία γενικής οργάνωσης του
λόγου και δοµής και αυτά της Γ΄ τάξης να επικεντρώνονται στον τρόπο της λογικής
οργάνωσης του περιεχοµένου.
Συγκεκριµένα, στην Α΄ Λυκείου διδάσκεται η οργάνωση του λόγου στην πειθώ
γενικά, στο επιχείρηµα και στην αιτιολόγηση και τέλος παρουσιάζεται η οργάνωση
της έκθεσης µε αιτιολόγηση (Τσολάκης, κ.α., 2003:69-80). Οι µαθητές εισάγονται
στην έννοια του επιχειρήµατος µε ένα απόσπασµα λόγου του ∆ηµοσθένη, το οποίο
παρουσιάζει αδροµερώς την τυπική δοµή ενός επιχειρήµατος, όπως αρθρώνεται
στον αρχαιοελληνικό επιδεικτικό λόγο [απόφανση – διασάφηση και αιτιολόγηση –
συµπέρασµα] (ό.π. σελ.70). Κέντρο της διδακτικής ενότητας αποτελεί ένα κείµενο για
την αξία της γλωσσοµάθειας, υπόδειγµα για την οργάνωση έκθεσης µε αιτιολόγηση,
ουσιαστικά εκτεταµένη πραγµάτωση του επιχειρηµατολογικού δοµικού σχήµατος του
λόγου του ∆ηµοσθένη. Παράλληλα προτείνεται µία σειρά εργασιών για το σχολείο και
το σπίτι, µε ζητούµενο την παραγωγή διαφόρων τύπων κειµένου (διαφηµιστικό
φυλλάδιο, επιστολή), ενταγµένων σε συγκεκριµένο κάθε φορά επικοινωνιακό
πλαίσιο, σύµφωνα και µε τις οδηγίες των φιλολογικών µαθηµάτων (http://www.pischools.gr/lessons/hellenic, 2002: 103) και απώτερο σκοπό την πειθώ. Η ανάθεση,
άλλωστε, γραπτής εργασίας στο σπίτι θεωρείται απαραίτητη και µάλιστα υπό τη
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«µορφή

επικοινωνιακού

κειµένου,

δηλαδή

κειµένου

που

απευθύνεται

σε

συγκεκριµένο δέκτη, γράφεται για συγκεκριµένο σκοπό και παίρνει µία ορισµένη
µορφή (ό.π., σελ. 105), έχει δηλαδή το κατάλληλο «ύφος» (ό.π., σελ. 108).
Στην Γ΄ τάξη η επιχειρηµατολογία προσεγγίζεται σύµφωνα µε τις αρχές της
Λογικής και της Φιλοσοφίας. Παρουσιάζονται οι µέθοδοι πειθούς (επίκληση στη
λογική, στο συναίσθηµα, στην αυθεντία, στο ήθος του ποµπού και επίθεση στο ήθος
του αντιπάλου) και τα µέσα πειθούς (παραδείγµατα, στατιστικά στοιχεία, αυθεντίες,
έρευνα, αλήθειες). ∆ίνεται, επίσης, ο ορισµός του συλλογισµού και η διάκριση των
συλλογισµών ως προς τον αριθµό των προκείµενων προτάσεων (άµεσοι, έµµεσοι),
το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγικοί, επαγωγικοί, αναλογικοί) και ως
προς τη µορφή (κατηγορικοί, υποθετικοί, διαζευκτικοί). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη
διάκριση των ειδών του επαγωγικού συλλογισµού (τέλεια και ατελής επαγωγή,
επαγωγή µε γενίκευση, µε αίτιο αποτέλεσµα και αναλογία). Ακόµη, παρατίθενται
στοιχεία ελέγχου επάρκειας και αξιοπιστίας των συλλογισµών (κριτήρια εγκυρότητας,
αλήθειας, ορθότητας), ενώ γίνεται λόγος και για τους παραλογισµούς, δηλαδή για
επιχειρήµατα που φτάνουν στο συµπέρασµα µε λογικό άλµα από τις προκείµενες.
Στα συνοδευτικά του κεφαλαίου κείµενα ζητείται από τους µαθητές ο εντοπισµός
και η αξιολόγηση επιχειρηµάτων, η ανίχνευση των τρόπων πειθούς σε κείµενα
φιλοσοφικά, διαφηµιστικά, πολιτικά, επιστηµονικά και η αναζήτηση αντίθετων θέσεων
στα υπό διαπραγµάτευση ζητήµατα. Τα προτεινόµενα για συζήτηση και έκθεσηέκφραση θέµατα περιστρέφονται γύρω από την τεκµηριωµένη υποστήριξη ή
απόρριψη µίας θέσης.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως στην Α΄ και Γ΄ τάξη οι µαθητές/µαθήτριες
έρχονται σε επαφή µε το κειµενικό είδος της επιχειρηµατολογίας και µε τις
θεµελιώδεις γνώσεις της µορφικής, δοµικής και λογικής οργάνωσης του είδους.
Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί πως τόσο στο κείµενο για την αξία της
γλωσσοµάθειας στην Α΄ όσο και σε όλα τα κείµενα του εγχειριδίου της Γ΄ η
αποδόµηση των κειµενικών χαρακτηριστικών έγκειται στην επεξεργασία που
υφίστανται τα κείµενα µέσα στην τάξη. Αυτό προβλέπεται και στις οδηγίες
διδασκαλίας των φιλολογικών µαθηµάτων, όπου αναφέρεται πως «θα παρουσιάζεται
στους µαθητές (προφορικά ή γραπτά) από το διδάσκοντα ένας ενδεικτικός τρόπος
σύνταξης του συγκεκριµένου είδους κειµένου» (ό.π., σελ: 104). Πέρα, λοιπόν, από
την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της επιχειρηµατολογίας, δεν υπάρχει για
κάποιο κείµενο ενδεικτικό σχεδιάγραµµα της ανάπτυξης και άρθρωσης των
επιχειρηµάτων, των συλλογισµών και των µέσων πειθούς που χρησιµοποιούνται,
ούτε και αντίστροφα, επιχειρήµατα, τεκµήρια [στοιχεία που αναφέρονται σε ορισµένη
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εµπειρία: παραδείγµατα, αλήθειες, γεγονότα, στατιστικά/επιστηµονικά

στοιχεία,

εξακριβωµένα και επεξεργασµένα (Τσολάκης, κ.α., 2003: σσ.12,20)] και συλλογισµοί
που να συνέχονται ενδεικτικά σε ένα επικοινωνιακά αποτελεσµατικό κείµενο πειθούς.

∆οµικά µέρη

∆οµικά µέρη

Λειτουργίες

Κειµενικού είδους

επιχειρηµατολογικού

δοµικών µερών

έκθεσης

κειµένου βάσει σχολικών
εγχειριδίων

Θέση

Απόφανση

Παρουσίαση άποψης

∆ιασάφηση και Αιτιολόγηση

Επιχειρήµατα/

+ [Προεπισκόπηση]
Επιχείρηµα
+ [Αντεπιχειρήµατα]

υποστηρικτικά
στοιχεία και ανάπτυξη

Συµπέρασµα

Συµπέρασµα

Αναδιατύπωση/
επανάληψη άποψης

Πίνακας 1: ∆οµικά µέρη επιχειρηµατολογίας
Από την παρουσίαση των δοµικών συστατικών µερών του κειµενικού είδους της
έκθεσης που έγινε στην προηγούµενη ενότητα και της αντίστοιχης διδακτικής
προσέγγισής του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, καθίσταται προφανής η σαφής
και συγκεκριµένη σύστασή του, στην οποία δε συµπεριλαµβάνονται γνωρίσµατα
άλλων κειµενικών ειδών, όπως της περιγραφής ή της αφήγησης. Ωστόσο, από τη
µελέτη των µαθητικών γραπτών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνάς
µας, εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά του περιγραφικού και αφηγηµατικού λόγου4. Το
ερευνητικό πλαίσιο και τα συναφή ερευνητικά ευρήµατα παρουσιάζονται στην
ενότητα που ακολουθεί.

4

Κειµενικά γνωρίσµατα Περιγραφής: αναπαράσταση µε λόγο γεγονότος, ενέργειας, κατάστασης, προσώπου,
πράγµατος, στατικού ή σε εξέλιξη (Τσολάκης, κ.α., 2003, Α΄,σελ. 140). Κατεξοχήν χρήση Ενεστώτα, συνδετικών
ρηµάτων (είµαι, έχω), επιθέτων, καθώς και χρονικών και τοπικών επιρρηµατικών φράσεων (Knapp & Watkins,
2005: 98κεξ). Κειµενικά γνωρίσµατα Αφήγησης: παρουσίαση σειράς πραγµατικών ή πλασµατικών γεγονότων,
πληροφορίες σχετικά µε τόπο, χρόνο, πρόσωπα, πιθανά αίτια και αποτελέσµατα συµβάντος (Τσολάκης, κ.α., 2003,
Α΄,σσ. 210, 259). Χρήση ιστορικών χρόνων και χρονικών συνδέσµων (Knapp & Watkins, 2005: 221κεξ).
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4. Έρευνα - ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας σε µαθητικά γραπτά
Στο πλαίσιο ευρύτερης δοκιµασίας διερεύνησης και αξιολόγησης δεξιοτήτων
επιχειρηµατολογίας στην οποία συµµετείχαν µαθητές Γ΄ τάξης όλων των Ενιαίων
Λυκείων

της

πόλης

του

Βόλου,

ζητήθηκε

µεταξύ

άλλων

από

τους/τις

µαθητές/µαθήτριες να παραγάγουν δύο κείµενα, ένα που σχετιζόταν µε την
καθηµερινή διαβίωση στην πόλη και ένα που αφορούσε στη σχολική ζωή. Η επιλογή
των δύο κατευθύνσεων δεν ήταν τυχαία, καθώς έχει αποδειχθεί πως ζητήµατα που
αποτελούν αντικείµενο άµεσου ενδιαφέροντος ή στοιχείο της καθηµερινότητας που
βιώνεται κινητοποιούν ισχυρότερα τα άτοµα, ώστε να πάρουν θέση σχετικά µε αυτά
(Van Eemeren, et al. 1996).
Για το πρώτο κείµενο αφορµή αποτέλεσε η τοποθέτηση από τη δηµοτική αρχή
κορυνών σε όλους τους κεντρικούς δρόµους της πόλης του Βόλου και ο χωρισµός
τους σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Καθώς η συγκεκριµένη ενέργεια είχε
απασχολήσει ιδιαίτερα τον έντυπο και ραδιοτηλεοπτικό τοπικό τύπο και συνεπώς οι
µαθητές είχαν εκτεθεί σε συναφή επιχειρηµατολογία είτε υπέρ είτε κατά και,
επιπλέον, επειδή κινούµενοι καθηµερινά µέσα στην πόλη βίωναν αναπόφευκτα τη
συγκεκριµένη κατάσταση, αναµενόταν να επιχειρηµατολογήσουν µε µεγαλύτερη
άνεση για το θέµα. Για το δεύτερο κείµενο σηµείο εκκίνησης αποτέλεσαν οι
πενθήµερες εκδροµές που πραγµατοποιούνται στην Γ΄ τάξη Λυκείου. Η σύνδεση του
θέµατος µε τη σχολική ζωή και µάλιστα µε την τάξη στην οποία φοιτούσαν οι
µαθητές, αναµενόταν να ενεργοποιήσει ευκολότερα την επιχειρηµατολογία τους.
Συγκεκριµένα ζητήθηκε από τους µαθητές να γράψουν ένα σύντοµο κείµενο (200
περίπου λέξεων) για τη στήλη «Το βήµα του πολίτη» της τοπικής εφηµερίδας
«Θεσσαλία», η οποία είναι ανοιχτή για όλα τα θέµατα που αφορούν στην τοπική
κοινωνία, και µία επιστολή (250 περίπου λέξεων) προς τον Υπουργό Παιδείας, µε την
οποία θα εισηγούνται την κατάργηση των πενθήµερων εκδροµών, υποδυόµενοι το
ρόλο του γονέα. Η συσχέτιση και των δύο θεµάτων µε τη βιούµενη πραγµατικότητα
κατέστησε αναµενόµενη την αξιοποίηση γεγονότων, συµβάντων και περιγραφών ως
µέσων τεκµηρίωσης της υιοθετούµενης στάσης, ακόµη και για τη δεύτερη περίπτωση
που είναι αντίθετη στις προτιµήσεις της πλειοψηφίας των µαθητών. Ένας, λοιπόν,
από τους στόχους της ανάλυσης των µαθητικών γραπτών υπήρξε η διερεύνηση του
τρόπου άρθρωσης του κειµενικού είδους της επιχειρηµατολογίας σε συνάρτηση µε
την παρουσία σε αυτό και άλλων κειµενικών ειδών, και συγκεκριµένα της περιγραφής
και της αφήγησης.
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Στα 222 γραπτά που συγκεντρώθηκαν εντοπίζεται διαφορετικός βαθµός
εµφάνισης, αξιοποίησης και ενσωµάτωσης στοιχείων περιγραφής και αφήγησης στη
λογική οργάνωσή τους, γεγονός που επηρεάζει ανάλογα την αποτελεσµατικότητα
των

κειµένων.

Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

ενδεικτικά

κάποια

γραπτά,

χαρακτηριστικά της επίδρασης που έχουν τα περιγραφικά και αφηγηµατικά κειµενικά
στοιχεία στα λειτουργικά και δοµικά γνωρίσµατα του κειµενικού είδους της
επιχειρηµατολογίας.
6.Γ2/65 «[…]Ένα από τα προβλήµατα που σε αρκετά σηµαντικό βαθµό αποτελεί
πρόσκοµµα για την οµαλή ροή της καθηµερινότητας στην πόλη του Βόλου είναι το
κυκλοφοριακό πρόβληµα.[…]
Με την τοποθέτηση των κορινών στην πόλη του Βόλου, οι δρόµοι µίκρυναν ακόµη
πιο πολύ, τα αυτοκίνητα αδυνατούν να βρουν διέξοδο σε περίπτωση ανάγκης,
διαδίδεται πανικός, δηµιουργείται ηχορύπανση και δεν επιτυγχάνεται η οµαλή
ροή της καθηµερινότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τέλος οι κορίνες
καταπατώνται δηµιουργώντας την αίσθηση πως στους κεντρικούς δρόµους του
Βόλου επικρατεί ο νόµος της ζούγκλας. Συνεπώς απαιτείται η κατάργηση των
κορυνών για την επαναφορά της ηρεµίας και της οµαλής λειτουργίας της πόλης µας».
Στο γραπτό 6.Γ2/6 η αξιοποίηση των στοιχείων της περιγραφής γίνεται καθαρά
σωρευτικά µε παρατακτική παράθεση των τεκµηρίων που αποδίδουν την
πραγµατικότητα. Η σύνδεση τους είναι πολύ χαλαρή, καθώς δεν υπάρχουν καν
διαρθρωτικές συµπλεκτικές λέξεις ή εκφράσεις, παρά µόνο κόµµατα. Αξίζει, βέβαια,
να επισηµανθεί πως η παράθεση των στοιχείων είναι µεν σωρευτική, ωστόσο
κλιµακωτή, καθώς νοηµατικά η µία κατάσταση φαίνεται να προκαλεί την άλλη:
µικρότεροι δρόµοι αυτοκίνητα δεν βρίσκουν διέξοδο  σε περίπτωση ανάγκης
δηµιουργείται πανικός  προκαλείται ηχορύπανση  δεν επιτυγχάνεται οµαλή ροή
της καθηµερινότητας  αίσθηση πως επικρατεί ο νόµος της ζούγκλας. Η συνάφεια
των στοιχείων της περιγραφής µε το θέµα εξαρτάται από τη νοηµατική αντίθεση που
λανθάνει µεταξύ της πρώτης και δεύτερης παραγράφου, καθώς η περιγραφή έρχεται
να αποδείξει γιατί η υιοθέτηση του µέτρου είναι απορριπτέα, χωρίς, όµως, να
χρησιµοποιείται ένας αντίστοιχος αιτιολογικός αρθρωτής. Επίσης, ο υποστηρικτικός
της θέσης ρόλος που διαδραµατίζει η περιγραφή επιβεβαιώνεται από τη ληκτική
5
Τα µαθητικά γραπτά είναι καταχωρηµένα βάσει αλφαριθµητικού προτύπου (π.χ. 1. Γ1/ 4), από το οποίο ο
πρώτος αριθµός αντιστοιχεί στο Λύκειο, το Γχ στο τµήµα του Λυκείου και ο αριθµός µετά την κάθετο στον
αριθµό του µαθητή – µαθήτριας υποκειµένου. Σηµειώνεται πως ακολουθείται η ορθογραφία και η στίξη των
µαθητών/τριών.
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περίοδο του κειµένου, που λειτουργεί ως συµπέρασµα (Συνεπώς) των όσων έχουν
ειπωθεί.
3.Γ2/4
«Τον τελευταίο χρόνο στην πόλη του Βόλου έχουν τοποθετηθεί κορύνες σ’ όλους
τους κεντρικούς δρόµους της πόλης µας. Παρά το η κίνηση αυτή είχε ως στόχο τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας τα αποτελέσµατα της ήταν ακριβώς αντίθετα.
Πρώτον, οι κορύνες εµποδίζουν την απρόσκοπτη µετακίνηση των µέσων
µαζικής µεταφοράς. Η στενότητα αρκετών δρόµων αναγκάζει αρκετά λεωφορεία να
προσκρούουν στις κορύνες µε αποτέλεσµα την δηµιουργία υλικών ζηµιών καθώς και
αναστάτωσης στους επιβάτες.
Επιπροσθέτως, η τοποθέτηση τους εµποδίζει το συνεχή ανεφοδιασµό των
εµπορικών

καταστηµάτων,

αφού

τα φορτηγά που

διακινούν εµπορεύµατα

κωλύονται να σταµατήσουν.
Ακόµη,

εντείνεται

ο κίνδυνος

πρόκλησης

ατυχηµάτων,

διότι

οι

οδηγοί

αναγκάζονται να κάνουν επικίνδυνες µανούβρες, όταν θέλουν να αλλάξουν ρεύµα
κυκλοφορίας, προκειµένου να τις αποφύγουν.
Προσωπικά, όµως και η πλειοψηφία των συµπολιτών µου, πιστεύω ότι οι κορύνες
πρέπει να αποµακρυνθούν, αφού δισχεραίνουν παρά διευκολύνουν την καθηµερινή
ζωή στην πόλη µας».
Στο 3.Γ2/4 η ανάπτυξη του κειµένου περιστρέφεται γύρω από την ανατροπή του
αντεπιχειρήµατος των δεδοµένων του θέµατος, το οποίο διατυπώνεται από τον ίδιο
τον γράφοντα στην αρχή. Στόχος του είναι να πείσει πως µε το νέο µέτρο το
κυκλοφοριακό πρόβληµα στην πόλη δεν λύθηκε, αλλά έγινε εντονότερο. Η
περιγραφή αφορά σε τρεις παραµέτρους του ζητήµατος που λειτουργούν αθροιστικά
ως προς την απόδειξη της θέσης. Το σηµαντικό στην προκειµένη περίπτωση είναι
πως τα τεκµήρια, δηλαδή το περιγραφικό µέρος του κειµένου, συνδέονται µεταξύ
τους (πρώτον, επιπροσθέτως, ακόµη) και όλα µαζί µε τη θέση που υποστηρίζεται
ενισχύοντας τη βασιµότητά της. Πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί πως και σ’ αυτό το
γραπτό, όπως και στο προηγούµενο, δεν υπάρχουν αιτιολογικοί σύνδεσµοι ή άλλου
τέτοιου είδους αρθρωτές. Ενδιαφέρον είναι πως στη δοµή του συγκεκριµένου
γραπτού λανθάνει ένας συλλογισµός:
-Η τοποθέτηση κορυνών στόχευε στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας
- Αποτελέσµατα τοποθέτησης: εµποδίζεται η κίνηση των µέσων µαζικής µεταφοράς,
εµποδίζεται ο ανεφοδιασµός των καταστηµάτων, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης
ατυχηµάτων
- Τα αποτελέσµατα δεν διευκόλυναν την κυκλοφορία
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Άρα, η τοποθέτηση των κορυνών δεν διευκόλυνε την κυκλοφορία.
Τα δεδοµένα – τεκµήρια που διασφαλίζει η περιγραφή έχουν ενταχθεί σε µία
οµαδοποιηµένη κατηγορία («αποτελέσµατα»), γεγονός που καθοδηγεί ξεκάθαρα τον
αναγνώστη και τον βοηθά να αντιληφθεί το ρόλο που διαδραµατίζουν στην απόδειξη
της θέσης, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι αν χρησιµοποιούνται απλώς οι συνδετικές
λέξεις (πρώτον, επιπροσθέτως, ακόµη).
7.Γ2/12
«Κύριε Συντάκτη,
Εδώ και ένα χρόνο στην πόλη µας έχουν τοποθετηθεί κορύνες σε όλους τους
κεντρικούς δρόµους, οι οποίες έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Μέσω της
επιστολής αυτής θα ήθελα να σας εκθέσω την άποψή µου για το θέµα.
Η τοποθέτηση των κορυνών στους δρόµους είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία
πολλών προβληµάτων. Αρχικά, τα καταστήµατα της πόλης που βρίσκονται στους
κεντρικούς δρόµους, δεν µπορούν πλέον να εφοδιάζονται ελεύθερα µε τα
εµπορεύµατά

τους,

καθώς

διακόπτεται

η κυκλοφορία

µε

αποτέλεσµα

να

δηµιουργείται ‘κίνηση’ στο δρόµο, η οποία όχι µόνο καθυστερεί τους ανθρώπους,
αλλά δηµιουργεί και κοινωνικές εντάσεις, καθώς επικρατεί ο εκνευρισµός.
Επιπλέον, τα µεγάλα σε όγκο οχήµατα, όπως είναι τα λεωφορία και τα φορτηγά,
δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν µέσα στην πόλη, προκαλώντας καθυστερήσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, ίσως θα ήταν προτιµότερο να καταργηθούν οι
κορύνες, οι οποίες τοποθετήθηκαν για να λύσουν το πρόβληµα που προκαλούσαν τα
σταθµευµένα αυτοκίνητα. Αντί των κορυνών ο δήµος θα µπορούσε να αυξήσει την
αστυνοµική επιτήρηση, ώστε να λυθεί το πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ».
Η αποδεικτική αξία του γραπτού 7.Γ2/12 διαφοροποιείται από τα προηγούµενα
στο ότι τα στοιχεία της περιγραφής µετασχηµατίζονται και ενσωµατώνονται µε τέτοιο
τρόπο στο κείµενο, ώστε η παρουσία τους είναι σχεδόν µη ανιχνεύσιµη ως διακριτού
είδους. Έτσι, ενώ ουσιαστικά χρησιµοποιούνται τα ίδια µέσα πειθούς µε τα άλλα
γραπτά, το κείµενο καθίσταται πιο αποτελεσµατικό επιχειρηµατολογικά, γιατί η
περιγραφή αξιοποιείται ως βάση–εγγυητής των επιχειρηµάτων (Toulmin, 2003). Η
διαφορά, συνεπώς, έγκειται τόσο στη διατύπωση όσο και στη αξιοποίηση της
περιγραφής, αφού δε χρησιµοποιείται πρωτογενώς και σε απευθείας σύνδεση µε την
απόφανση του γράφοντος, αλλά δευτερογενώς για διασάφηση και στήριξη των
επιχειρηµάτων. ∆ιαµορφώνεται, έτσι, ένα πλέγµα τόσο σύνθετο, ώστε τα δεδοµένα
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συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις αιτίου και αιτιατού, αποτελώντας ταυτόχρονα
επιχείρηµα και βάση στήριξης άλλων επιχειρηµάτων, ενώ παράλληλα εξαντλούν το
σύνολο των αιτιολογικών ερωτηµάτων (γιατί;) που θα µπορούσαν να τεθούν για την
αµφισβήτηση της υποστηριζόµενης θέσης και συµβάλλουν έτσι στην εξασφάλιση της
βέβαιης ισχύος της. Αν θέλαµε να αποδώσουµε εικονιστικά τη σχέση απόφανσης και
υποστηρικτικών στοιχείων, θα ήταν ως εξής:

Οι κορύνες προκάλεσαν

πολλά προβλήµατα

δυσκολία εφοδιασµού

δυσκολία

κυκλοφορίας
καταστηµάτων

µεγάλων οχηµάτων

καθυστερήσεις
διακόπτεται η κυκλοφορία
δηµιουργείται κίνηση
καθυστερούν οι άνθρωποι
δηµιουργούνται κοινωνικές εντάσεις
επικρατεί εκνευρισµός

Σχήµα 1, γραπτό 7. Γ2/ 1
5.Γ1/15
Κύριε Υπουργέ,
[…]
Όλη η Ελλάδα είχε θρηνήσει όταν έγινε εκείνο το θλιβερό ατύχηµα στα Τέµπη
πριν από πέντε χρόνια. Οι πληγές των οικογενειών αυτών είναι ακόµη νωπές και
θεωρώ πως όλη η κοινωνία είναι ακόµη σοκαρισµένη. Θα ήθελα λοιπόν να
σηµειώσω πως σε πολλούς άπειρους οδηγούς έχει ανατεθεί η οδήγηση µαθητικών
λεωφορείων διακινδυνεύοντας και οι ίδιοι οι οδηγοί τις ζωές τους. Επίσης, οι µαθητές
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µε µεγάλη έλλειψη επιτήρησης ξεφεύγουν από τα όρια και κάνουν απερισκεψίες που
µπορούν να τους κοστίσουν τη ζωή. Επιπρόσθετα, οι χρηµατικές δαπάνες µε τις
οποίες επιβαρύνεται η οικογένεια για να πάει το παιδί σε µια τέτοια εκδροµή είναι
µεγάλες, και αλοίµονο, δεν έχουν όλες οι οικογένειες οικονοµική ευχέρεια τέτοιου
µεγέθους. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την ψυχολογική πίεση που δεχόµαστε εµείς οι
γονείς, καθώς έχουµε µεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών µας.[…]
5.Γ2/9
Αξιότιµε Κ. Υπουργέ,
µε την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευαισθητοποιήσω σχετικά µε τις
πενθήµερες εκδροµές που γίνονται στην Γ΄ τάξη του Λυκείου και µε την προσέγγισή
µου στοχεύω να σας µεταλαµπαδεύσω τις απόψεις µου πάνω σε αυτό το σοβαρό
ζήτηµα.
Είµαι γονέας 17χρονου µαθητή και συνεχώς δέχοµαι πιέσεις από το παιδί µου για
την πενθήµερη εκδροµή. Οι εκδροµές αυτές θεωρούνται εκπαιδευτικές πράγµα το
οποίο

είναι

άκρως

αναληθές.

Από

γονείς

παιδιών

παλαιότερων

χρονιών

πληροφορήθηκα για τα αισχρά πράγµατα που γίνονται στις εκδροµές αυτές. Κάθε
βράδυ οι µαθητές αφού «ξεσάλωναν» σε νυχτερινά κέντρα, µπουζούκια, «µπαρ» και
«κλαµπ», εντελώς κουρασµένοι κοιµούνταν λίγο ή και καθόλου και δεν µπορούσαν
να αποδώσουν στα µαθητικά τους καθήκοντα όταν επέστρεφαν από την εκδροµή.
Επίσης, οι µαθητές ξεπερνάν σε αριθµό τους πενήντα και οι καθηγητές που είναι
υπεύθυνοι στην εκδροµή είναι το πολύ τρεις. […]Ακόµα, στις πενθήµερες αυτές
εκδροµές η ελλειπής επίβλεψη ωθεί τους µαθητές σε καταχρήσεις όπως το αλκοόλ,
κάπνισµα και πολλά άλλα.
Σε τελική ανάλυση, οι µαθητές ζηµιώνονται σε µεγάλο βαθµό και βγαίνουν από το
ρυθµό και τη ροή των µαθηµάτων τους, µε τις εκδροµές αυτές, µε αποτέλεσµα να
αποτυχαίνουν στις εξετάσεις τους. Έτσι, µε όλο το θάρρος σας ζητώ να περιορίσετε
ή και να καταργήσετε τέτοιου είδους εκδροµές. Έτσι στο τέλος να έχουµε λαµπρούς
νέους να υποδεχτούνε τις θέσεις µας µέσα στην κοινωνία.
Με εκτίµηση,
Β. Ξ.
Στα γραπτά 5.Γ1/15και 5.Γ2/9 εκτός από τα περιγραφικά µέρη υπάρχουν και
αφηγηµατικά (Όλη η Ελλάδα είχε θρηνήσει όταν έγινε εκείνο το θλιβερό ατύχηµα στα
Τέµπη πριν από πέντε χρόνια, Κάθε βράδυ οι µαθητές αφού «ξεσάλωναν … όταν
επέστρεφαν από την εκδροµή). Ενδιαφέρον σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η
αφήγηση επιδρά στη λογική οργάνωση των κειµένων υπηρετώντας ένα διαφορετικό
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είδος πειθούς απ’ ό,τι η περιγραφή. Ενώ, δηλαδή, η περιγραφή φαίνεται σχεδόν
συστηµατικά να εξασφαλίζει το είδος των τεκµηρίων που είναι απαραίτητα για την
επίκληση στη λογική, η αφήγηση µέσα στα επιχειρηµατολογικά κείµενα διαµορφώνει
την επίκληση στο συναίσθηµα, εφόσον επιτυγχάνει τη σύζευξη µίας άµεσης
(προσωπικής ή κοινής) εµπειρίας όχι απλά µε την απόδειξη µίας θέσης (σε πολλούς
άπειρους οδηγούς έχει ανατεθεί η οδήγηση µαθητικών λεωφορείων, Οι εκδροµές
αυτές θεωρούνται εκπαιδευτικές πράγµα το οποίο είναι άκρως αναληθές), αλλά και µε
τη συνακόλουθη ευθύνη που θα συνεπαγόταν η µη υλοποίηση των απαραίτητων για
το ζήτηµα ενεργειών.

5. Συµπεράσµατα – συζήτηση
Στόχος των µαθητών/τριών, σύµφωνα και µε απαιτήσεις των θεµάτων στα οποία
καλούνταν να ανταποκριθούν, ήταν η σύνταξη δύο σύντοµων κειµένων µε σκοπό την
πειθώ. Στο πλαίσιο της παρούσας παρουσίασης τα γραπτά δεν αξιολογήθηκαν
συνολικά ως προς το σκοπό τους, αλλά µόνο ως προς µία πτυχή, την παρουσία και
το

ρόλο

γλωσσικών

στοιχείων

κειµενικών

ειδών

διαφορετικών

της

επιχειρηµατολογίας και συγκεκριµένα της περιγραφής και της αφήγησης.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτό το τελευταίο κριτήριο διαπιστώνεται πως τα κείµενα
επιχειρηµατολογίας που παρήγαγαν οι µαθητές δεν είναι αµιγή ως προς τα συνθετικά
µέρη τους, αλλά εµφανίζονται ως πολυγενετικά. Ενώ ακολουθούν το τυπικό δοµικό
σχήµα των επιχειρηµατολογικών κειµένων: θέση επιχειρήµατα (υπέρ ή κατά) 
συµπέρασµα (Macken – Horarik, 2002, Knapp & Watkins, 2005), στο τµήµα των
επιχειρηµάτων εµφανίζονται σε µεγάλο βαθµό στοιχεία περιγραφής και αφήγησης ως
τεκµήρια

των

υποστηριζόµενων

θέσεων.

Η

παρουσία

των

κειµενικών

χαρακτηριστικών της περιγραφής και της αφήγησης επηρεάζει την ‘ποιότητα’ των
επιχειρηµατολογικών

κειµένων,

εφόσον

µε

την

ένταξή

τους

σε

ευρύτερα

επιχειρηµατολογικά σχήµατα -που δηλώνονται καθαρά µε αιτιολογικούς αρθρωτέςδιαδραµατίζουν το ρόλο της γλωσσικής διερµηνείας των γραφοµένων, λειτουργούν
δηλαδή ως ανάπτυξη και τεκµηρίωση των επιχειρηµάτων. Μάλιστα, στα «πιο
επιχειρηµατολογικά» γραπτά αυτά τα στοιχεία δεν παρατίθενται παρατακτικά και
ασύνδετα, αλλά εµπλέκονται µε το υπόλοιπο κείµενο σε τέτοιο βαθµό που η
αποδόµησή τους ως µη επιχειρηµατολογικών κειµενικών γνωρισµάτων είναι
δύσκολη. Από άποψη λογικής οργάνωσης εξασφαλίζουν, στην περίπτωση της
περιγραφής,

αδιαµφισβήτητα

στοιχεία

(τεκµήρια)

για

την

ενίσχυση

των
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επιχειρηµάτων

και

στην

περίπτωση

της

αφήγησης

µέσα

συναισθηµατικού

επηρεασµού του δέκτη, συνιστώντας ουσιαστικά δύο διαφορετικούς τρόπους
πειθούς, την επίκληση στη λογική και την επίκληση στο συναίσθηµα αντίστοιχα.
Παρά την αντιστοιχία των διδακτικών στόχων του γλωσσικού µαθήµατος για το
κειµενικό είδος της επιχειρηµατολογίας και της κειµενικής πραγµάτωσής του ως προς
τα δοµικά συστατικά µέρη από τους µαθητές, η συστηµατική παρουσία στα µαθητικά
επιχειρηµατολογικά κείµενα κειµενικών γνωρισµάτων της περιγραφής και της
αφήγησης θέτει υπό αµφισβήτηση την µέχρι τώρα διδασκαλία τους –σε ελληνικό και
διεθνές επίπεδο- ως διακριτών κειµενικών ειδών. Η παρουσία κειµενικών
γνωρισµάτων άλλων κειµενικών ειδών σε αυτό της επιχειρηµατολογίας δεν αίρει την
αποτελεσµατικότητά της, αλλά φαίνεται να την ενισχύει, ενώ ο επικοινωνιακός
σκοπός, η πειθώ, είναι τελικά αυτός που καθορίζει τις γλωσσικές και ευρύτερες
κειµενικές επιλογές.
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