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Περίληψη
Η θεωρία των “λεκτικών πράξεων” του Austin απέδειξε ότι η γλώσσα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για δηλώσεις αλλά και για την επιτέλεση πράξεων. 
Ανάλογα τις παραµέτρους του επικοινωνιακού επεισοδίου, όπως το ποιοι είναι οι 
συµµετέχοντες, σε ποιο περιβάλλον διεξάγεται η επικοινωνία κλπ, οι λεκτικές αυ-
τές πράξεις µπορούν να πάρουν διαφορετικές µορφές. Η χρήση του κατάλληλου 
γλωσσικού τύπου για την επιτέλεση µιας λεκτικής πράξης είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη επικοινωνιακής δεξιότητας. Πολλές φορές όµως, οι 
µαθητές δυσκολεύονται να καταλάβουν πως οι διάφορες µεταβλητές επηρεάζουν 
την κάθε λεκτική πράξη. Η παρούσα εργασία προτείνει την δηµιουργία µιας πραγ-
µατολογικής βάσης δεδοµένων ως ένα εργαλείο που θα βοηθήσει προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Λέξεις Κλειδιά
Πραγµατολογική βάση δεδοµένων, λεκτικές πράξεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο φιλόσοφος J. L. Austin (1962) θεωρείται ο ιδρυτής της θεωρίας των λεκτικών 
πράξεων. Το βιβλίο του ‘How to Do Things with Words’, προκάλεσε ενθου-
σιασµό και έθεσε τις βάσεις όχι µόνο για την θεωρία των λεκτικών πράξεων 
αλλά και για την Πραγµατολογία γενικότερα. Ο Austin πίστευε ότι δεν χρη-
σιµοποιούµε την γλώσσα µόνο για να πούµε κάτι (δηλαδή να κάνουµε δηλώ-
σεις) αλλά και για να κάνουµε πράγµατα (δηλαδή να εκτελέσουµε πράξεις). Οι 
πράξεις που κάνουµε µε τον λόγο ονοµάζονται λεκτικές πράξεις (speech acts). 
Βασισµένος σε αυτήν του την πεποίθηση ανέπτυξε την θεωρία των λεκτικών 
πράξεων µε την οποία εξετάζει τι είδους πράξεις κάνουµε όταν µιλάµε, πως τις 
κάνουµε και πως οι πράξεις αυτές επιτυγχάνουν ή όχι. Το πρώτο βήµα για την 
ανάπτυξη της θεωρίας του ήταν να δείξει ότι οι περισσότερες προτάσεις δεν 
µπορούν να χαρακτηριστούν ως ‘σωστές’ ή ‘λάθος’. Οι φιλόσοφοι της γλώσ-
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σας του λογικού θετικισµού (logical positivist language philosophers), όπως ο 
Russell (1956), πίστευαν µέχρι τότε ότι οι µόνες προτάσεις που έχουν νόηµα 
είναι αυτές που είναι αναλυτικές και µπορούν να ελεγχθούν εµπειρικά ως σω-
στές ή λάθος. Πολλές προτάσεις σύµφωνα µε τον Austin δεν είναι δηλώσεις 
(statements), για να χαρακτηρισθούν σωστές ή όχι, αλλά πράξεις (actions) στο 
συµπέρασµα αυτό έφτασε µετά από εξέταση πολλών ρηµάτων που τα ονόµα-
σε ‘επιτελεστικά’ ρήµατα (performative verbs).  Χάρη στην υπόθεση των επιτε-
λεστικών ρηµάτων, ο Austin έδειξε ότι η γλώσσα δεν χρησιµοποιείται µόνο για 
δηλώσεις (statements), αλλά και για την εκτέλεση πράξεων (actions) που επη-
ρεάζουν τον έξω κόσµο. Τα αποτελέσµατα αυτών των ‘πράξεων λόγου’ µπορεί 
να είναι από πολύ µικρά (ο Α προσφέρει κάτι στον Β) µέχρι υψίστης σηµασίας 
(η χώρα Α κηρύσσει πόλεµο στη χώρα Β). Οι λέξεις λοιπόν έχουν όχι µόνο 
νόηµα (sense) αλλά και δύναµη (force). Γι’ αυτό και ο Austin (1962) πρότεινε 
τον εξής διαχωρισµό:
• Locution: το νόηµα των εκφερόµενων λέξεων
• Illocution: την δύναµη ή πρόθεση του οµιλητή 
• Perlocution: το αποτέλεσµα στον ακροατή

Για παράδειγµα κάποιος µπορεί να πει ότι ‘κάνει ζέστη εδώ µέσα’ (locution) 
εννοώντας ‘θέλω λίγο αέρα’ (illocution) και το αποτέλεσµα να είναι να ανοί-
ξει ο συνοµιλητής του το παράθυρο (perlocution). Τις περισσότερες φορές οι 
συνοµιλητές δεν έχουν πρόβληµα να καταλάβουν και το νόηµα των λέξεων 
και την πρόθεση του οµιλητή. Μερικές φορές όµως παρεξηγήσεις µπορούν να 
συµβούν αν η illocutionary force µιας πρότασης είναι διαφορετική ανάλογα 
το context. ∆ηλαδή, οι ίδιες λέξεις και τα ίδια ρήµατα, µπορούν να επιτελέ-
σουν διαφορετικές λεκτικές πράξεις ανάλογα το context ή µε άλλα λόγια, η 
illocutionary force της µπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα το πλαίσιο µέσα 
στο οποίο ενεργοποιείται µια πρόταση (locution) (Thomas 1995: 50). Όµως και 
το αντίθετο µπορεί να συµβαίνει: διαφορετικές λέξεις µπορούν να επιτελέσουν 
την ίδια λεκτική πράξη (διαφορετικές δηλαδή locutions µπορεί να έχουν την 
ίδια illocutionary force) (Thomas 1995: 51). Για παράδειγµα η λεκτική πράξη 
‘ζητάω από κάποιον να κλείσει την πόρτα’ µπορεί να εκτελεστεί µε πολλές, 
τελείως διαφορετικές προτάσεις όπως για παράδειγµα: ‘κλείσε την πόρτα’, ‘θα 
µπορούσες να κλείσεις την πόρτα;’, ‘µήπως ξέχασες κάτι;’, ‘σε βάρκα γεννήθη-
κες;’ κ.λ.π. Συµπεραίνεται λοιπόν εύκολα από όλα τα παραπάνω ότι: το νόη-
µα µιας πρότασης (locution), η πρόθεση του οµιλητή (illocutionary force), το 
περιβάλλον / συµφραζόµενα / πλαίσιο (context) µέσα στο οποίο εκφέρεται 
/χρησιµοποιείται η πρόταση και η επιτελούµενη ή όχι λεκτική πράξη (speech 
act), είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους και αλληλοεξαρτώµενα. Η δι-
απίστωση αυτή είναι πολύ σηµαντική και σε αυτήν θα στηριχθεί σε µεγάλο 
βαθµό και η πρόταση της παρούσης εργασίας για µια Πραγµατολογική Βάση 
∆εδοµένων, όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Έγινε φανερό από τα παραπάνω ότι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
την επιτυχία ή όχι µιας λεκτικής πράξης είναι το νόηµα των εκφερόµενων λέ-
ξεων (locution), σε σχέση µε το περιβάλλον (context) µέσα στο οποίο χρη-
σιµοποιείται. Η παρούσα εργασία λοιπόν, προτείνει την κατηγοριοποίηση 
όλων των παραµέτρων που εµπεριέχουν οι παραπάνω παράγοντες και την 
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ταξινόµησή τους σε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, µε την προσθήκη και 
πολυµεσικού υλικού. Η εργασία αυτή δεν θα εξετάσει το πως θα δηµιουργηθεί 
πρακτικά µια τέτοια βάση δεδοµένων, ούτε το αν είναι εφικτό το να κατασκευ-
αστεί πραγµατικά. Αντίθετα, θα θεωρήσει υποθετικά δεδοµένη την δυνατότη-
τα δηµιουργίας της και θα επικεντρωθεί στον θεωρητικό σχεδιασµό της, στην 
ένταξή της σε ένα επικοινωνιακό µοντέλο διδασκαλίας και στα πιθανά οφέλη 
από τη χρήση της. 

Τα Στάδια Ανάπτυξης 
Για να µπορέσει να σχεδιαστεί θεωρητικά µια Πραγµατολογική Βάση ∆εδοµέ-
νων και για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προτείνεται να ακολουθη-
θούν τα παρακάτω στάδια: 
1. Να ταξινοµηθούν όλες οι λεκτικές πράξεις µιας γλώσσας όχι µε γνώµονα 

τα ‘performative verbs’ (για λόγους που έγιναν φανεροί παραπάνω) , αλλά 
βάσει της συγκεκριµένης ‘illocutionary force’ που θέλει να προσδώσει στο 
λόγο του, µε κάθε του έκφραση, ένας οµιλητής. 

2. Να κατηγοριοποιηθούν όλες οι παράµετροι του context που όπως ήδη λέ-
χθηκε, επηρεάζει άµεσα την ‘illocutionary force’ του οµιλητή. Αυτό µπορεί 
να γίνει µε τη χρήση του µοντέλου ‘SPEAKING’ του Hymes (1964) που 
όπως θα δούµε παρακάτω διαχωρίζει πολλές από τις παραµέτρους του πε-
ριβάλλοντος µέσα στο οποίο διαδραµατίζεται ένα γλωσσικό περιστατικό.

3. Να προστεθεί το κατάλληλο γλωσσικό υλικό (πιθανώς και σε πολυµεσική 
µορφή), για την κάθε κατηγορία που θα προκύψει από τα πρώτα δύο στά-
δια. 

4. Όλο το παραπάνω υλικό να εισαχθεί σε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 
και να αναπτυχθεί το κατάλληλο λογισµικό που θα επιτρέπει την αναζήτη-
ση µε κάθε δυνατό τρόπο και κατά συνέπεια την αξιοποίηση της Πραγµα-
τολογικής βάσης ως επικοινωνιακό διδακτικό υλικό.

5. Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που µπορούν να αξιοποιήσουν επικοινω-
νιακά και διδακτικά την Πραγµατολογική Βάση ∆εδοµένων και να αντικα-
ταστήσουν πιθανώς µε αυτήν, τελείως ή εν µέρει, το διδακτικό εγχειρίδιο. 
Στο πρώτο στάδιο λοιπόν θα πρέπει να ταξινοµηθούν όλες οι λεκτικές 

πράξεις που µπορεί να θέλει να κάνει µε τον λόγο του ένας οµιλητής σε µια 
δεδοµένη γλώσσα. Αυτή η ταξινόµηση θα δώσει έναν σύνολο από γενικές κα-
τηγορίες λεκτικών πράξεων όπως για παράδειγµα: ‘ζητάω κάτι από κάποιον’, 
‘παρουσιάζω κάποιον’, κ.ο.κ. Στη συνέχεια το περιβάλλον (context) µέσα στο 
οποίο µπορεί να ενεργοποιηθεί µια λεκτική πράξη, θα παραµετροποιηθεί βά-
σει του µοντέλου ‘SPEAKING’ του  Hymes (1964). Έτσι θα προκύψουν µια 
σειρά από συνδυασµούς ανάµεσα σε κατηγορίες λεκτικών πράξεων και παρα-
µέτρους του context. Κάθε τέτοιος συνδυασµός θα αποτελεί ένα ‘πεδίο’ (field) 
της βάσης δεδοµένων, στο οποίο θα προστίθεται το κατάλληλο γλωσσικό, 
αλλά και multimedia, υλικό. Έχοντας πλέον ετοιµάσει και ‘γεµίσει’ το κάθε πε-
δίο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής όχι µόνο για την 
ταξινόµηση όλων αυτών των πεδίων αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, µε 
την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και λογισµικού φυσικά. Με δεδο-
µένο και αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει την 
Πραγµατολογική Βάση ∆εδοµένων µέσα στην τάξη (µε κάποιο τερµατικό), 
παράλληλα µε το εγχειρίδιο. Με ένα τέτοιο εργαλείο, ο καθηγητής των ξένων 
γλωσσών µπορεί να καλύψει πολλές γλωσσικές ανάγκες των µαθητών του και 
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να δηµιουργήσει πληθώρα από διδακτικές επικοινωνιακές δραστηριότητες.  
Η ταξινόµηση των λεκτικών πράξεων, που προτάθηκε στο πρώτο στάδιο, 

µπορεί να βασιστεί στις κατηγορίες επικοινωνιακών λειτουργιών που προτεί-
νει ο Wilkins (1976). Όπως και ο ίδιος τονίζει, το να ξέρει κάποιος να συντάξει 
σωστά µια πρόταση σε µια γλώσσα ‘για να αναφέρει ένα γεγονός, δεν σηµαί-
νει ότι µπορεί να την χρησιµοποιήσει για να κάνει και κάτι’ µε την γλώσσα 
(Wilkins 1976: 41). Σύµφωνα µε τον Wilkins, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύ-
τητα µέχρι τώρα από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, στην  εκµά-
θηση του πως εκτελούνται οι λεκτικές πράξεις σε πραγµατικές συνθήκες. Η 
έµφαση δίνεται στην διδασκαλία της γλώσσας για περιγραφή (describing) και 
αναφορά (reporting) και όχι για επικοινωνία. Βασική προϋπόθεση για την δι-
δασκαλία των λεκτικών πράξεων λαµβάνοντας υπ’ όψη και την επικοινωνιακή 
τους διάσταση, είναι να ταξινοµηθούν και ο Wilkins (1976: 44-54) προτείνει 
µια ταξινοµία που περιλαµβάνει επιτελεστικά ρήµατα χωρισµένα σε διάφορες 
κατηγορίες, για παράδειγµα, κρίσης & εκτίµησης, πειθούς, λογικής εξέτασης, 
ανταλλαγής απόψεων, έκφρασης συναισθηµάτων, κλπ.

Το µοντέλο του Hymes
Στο δεύτερο στάδιο απαιτείται η ταξινόµηση όλων των παραµέτρων ενός επι-
κοινωνιακού επεισοδίου. Για την περίπτωση αυτή, το µοντέλο ‘SPEAKING’ του 
Hymes (1964) είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και δηµοφιλές µιας και επιτρέπει την 
κατανόηση της πολυπλοκότητας όλων εκείνων των παραµέτρων που καθορί-
ζουν και επιδρούν στην επικοινωνία. Πρόκειται για την καταγραφή σε µορφή 
ακροστιχίδας, όλων εκείνων των συνιστωσών που αφορούν και επηρεάζουν 
τον οµιλητή και τον ακροατή κατά την διάρκεια µιας επικοινωνιακής πράξης. 
Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 
• SETTING : Το πλαίσιο διεξαγωγής της επικοινωνίας. Πρόκειται είτε για το 

φυσικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται το επικοινωνιακό επεισόδιο, δηλαδή 
ο χώρος και ο χρόνος, είτε για το ψυχολογικό πλαίσιο, δηλαδή την ψυχολο-
γική κατάσταση των οµιλητών.

• PARTICIPANTS : Οι συµµετέχοντες στην επικοινωνία. Όχι µόνο ο ποµπός 
και ο δέκτης του µηνύµατος αλλά όλα τα άτοµα που είναι παρόντα στην 
επικοινωνία, ακόµα κι αν είναι σιωπηλά.. Ενδιαφέρει όχι µόνο η ταυτότητα, 
η ηλικία και το φύλο αυτών των ατόµων, αλλά και τα γενικότερα ψυχολογι-
κά, κοινωνικά και πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά. 

• ENDS : Οι στόχοι και η τελική επιδίωξη της επικοινωνίας. Πρόκειται τόσο 
για τις προθέσεις των οµιλητών, όσο και για τα αποτελέσµατα της επικοι-
νωνίας πάνω τους. 

• ACTS : οι πράξεις λόγου, δηλαδή το είδος ή ύφος του λόγου αλλά και το 
θέµα της συζήτησης. 

• KEY : το ύφος και ο τόνος µε τον οποίο διεξάγεται η επικοινωνία. Για παρά-
δειγµα ανήσυχος, πειραχτικός, ειρωνικός, κλπ.

• INSTRUMENTALITIES : είναι τα κανάλια και τα επικοινωνιακά µέσα που 
χρησιµοποιούνται και οι κώδικες που τους αντιστοιχούν, όχι µόνο οι γλωσ-
σικοί αλλά και άλλοι όπως οι κινήσεις, οι µορφασµοί, ο γραφικός χαρακτή-
ρας, κλπ. 

• NORMS : οι κοινωνικές συνήθειες και οι κανόνες που διέπουν την επικοι-
νωνία. 
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• GENRE : το είδος του λόγου που παράγεται κατά την διάρκεια µιας περί-
στασης επικοινωνίας. Για παράδειγµα η αφήγηση, η φιλική κουβέντα, το 
παραµύθι, το σχόλιο, κλπ. 
Όλες οι παράµετροι αυτοί που αποτελούν ένα επικοινωνιακό επεισόδιο 
βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ τους, δηλαδή η επιλογή του 
ενός εξαρτάται και από τους υπόλοιπους. Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι αν 
αλλάξει έστω και µία από τις παραπάνω παραµέτρους µπορεί να διαφορο-
ποιηθεί ριζικά ο λόγος (Τοκατλίδου 1986: 98). Συνεπώς η κατηγοριοποίησή 
τους µε το παραπάνω µοντέλο είναι πολύ σηµαντική για να επιτευχθεί η 
σύνδεσή τους µε τις λεκτικές πράξεις. 

• Έχοντας πραγµατοποιήσει όλες τις παραπάνω ταξινοµήσεις και ολοκληρώ-
νοντας τα δύο πρώτα στάδια του σχεδιασµού της πραγµατολογικής βάσης 
δεδοµένων, προκύπτει η δυνατότητα σύνδεσης των ταξινοµηµένων λεκτι-
κών πράξεων µε τις κατηγοριοποιηµένες συνιστώσες του επικοινωνιακού 
επεισοδίου. Αυτό µπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητό µε την βοήθεια 
ενός παραδείγµατος. Έστω ότι θέλουµε να εισαχθεί στην πραγµατολογική 
βάση δεδοµένων η λεκτική πράξη ‘ζητάω άδεια ‘ (seeking permission) (=λ-
εκτική πράξη ‘Α’). Έχοντας ως κατευθυντήριο γραµµή την συγκεκριµένη 
λεκτική πράξη Α, εισάγονται στην βάση δεδοµένων οι παράµετροι για το 
κάθε πεδίο ξεχωριστά που σχετίζονται µε την συγκεκριµένη λεκτική πρά-
ξη. Για παράδειγµα, ο πεδίο 1 (το setting), ενεργοποιεί την λεκτική πράξη 
Α, µε τις παραµέτρους: Π1Π1 (πεδίο 1 παράµετρος 1) = ‘γραφείο’, Π1Π2 = 
‘εστιατόριο’, Π1Π3 = ‘κατάστηµα’, κ.ο.κ. Το πεδίο 2 (οι participants), αντί-
στοιχα ενεργοποιεί την λεκτική πράξη Α µε τις παραµέτρους Π2Π1 (πεδίο 
2 παράµετρος 1) = ‘προϊστάµενος’, Π2Π2 = ‘σερβιτόρος’, Π2Π3 = ‘συνάδελ-
φος’, κοκ. Με αντίστοιχο τρόπο εισάγονται δεδοµένα στον υπολογιστή που 
αφορούν και τα υπόλοιπα πεδία του µοντέλου ‘SPEAKING’, έχοντας πάντα 
ως οδηγό την επιλεγµένη λεκτική πράξη. Συνεπώς, για κάθε λεκτική πράξη 
που η ταξινοµία έχει προτείνει, διαχωρίζονται οι ‘ενεργές’ παράµετροι του 
µοντέλου του Hymes από τις ‘ανενεργές’. Με άλλα λόγια για την λεκτι-
κή πράξη ‘ζητάω κάτι’ γίνεται ένας πρώτος διαχωρισµός του ‘που µπορώ 
να ζητήσω κάτι’ (setting), ‘από ποιον µπορώ να ζητήσω κάτι’ (participants), 
κοκ. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα εργασία δεν προ-
τείνει κάποια συγκεκριµένη µεθοδολογία µε την οποία θα ξεχωρίσουν οι 
παράµετροι που θα γεµίσουν το κάθε πεδίο και που σχετίζονται µε την 
κάθε λεκτική πράξη γιατί θεωρεί ότι µια τέτοια έρευνα ξεφεύγει από την 
εµβέλεια ενός άρθρου. Θεωρεί εφικτή όµως, υποθετικά, την δυνατότητα 
αυτή. Εκτός από την εύρεση των ‘ενεργών’ παραµέτρων που θα γεµίσουν 
τα πεδία, στο τρίτο στάδιο συµπληρώνονται όλοι οι δυνατοί τρόποι µε τους 
οποίους µπορεί να επιτελεστεί (γλωσσικά ή µη) η συγκεκριµένη λεκτική 
πράξη ‘Α’ που εξετάζεται στο παράδειγµα. Στο σηµείο αυτό δεν λαµβάνο-
νται υπ’ όψη οι παράµετροι του µοντέλου ‘SPEAKING’. Ο Wilkins (1976: 
60-61) παρουσιάζει πολλούς φραστικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί 
να επιτελεστεί η κάθε λεκτική πράξη, ενώ µια πρωτοποριακή ταξινόµηση 
των λεκτικών πράξεων προτείνει και η Τοκατλίδου (1994). Στο έργο της 
‘curriculum pour les examens PALSO’, προτείνει την κατηγοριοποίηση και 
τον διαχωρισµό των λεκτικών πράξεων, αλλά και της γραµµατικής και του 
λεξιλογίου (grammaire & lexique), ξεχωριστά για την κάθε οµάδα. 
Μια λεκτική πράξη λοιπόν, µπορεί να εκτελεστεί µε πολλούς τρόπους που 
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µπορούν να καταγραφούν και να ταξινοµηθούν µε κωδικούς (για παράδειγµα 
Α1, Α2, Α3, κλπ). Έτσι προκύπτουν µια σειρά από διαφορετικές παραµέτρους 
για το κάθε πεδίο (Π4Π1, Π2Π1, κοκ) και µια σειρά από διαφορετικούς τρό-
πους εκτέλεσης της λεκτικής πράξης (Α1, Α2, κοκ.). Η εισαγωγή όλων αυτών 
των στοιχείων σε µια βάση δεδοµένων επιτρέπουν να φανεί το ποια από τις 
δυνατές εκτελέσεις (Α1, Α2, κλπ) της λεκτικής πράξης ‘Α’ είναι ‘ενεργή’ µε την 
κάθε αλληλουχία παραµέτρων για το κάθε πεδίο. Με άλλα λόγια, ο υπολογι-
στής θα υπολογίζει το πως µπορεί κάποιος να ‘ζητήσει άδεια’ (η λεκτική πράξη 
Α), αν βρίσκεται στο ‘γραφείο’ (setting Π1Π5) και συνοµιλεί µε τον ‘συνάδελ-
φό του’ (participants Π2Π5). Στην περίπτωση αυτή ο υπολογιστής δείχνει ότι 
ενεργοποιούνται για παράδειγµα οι πιθανές εκτελέσεις της λεκτικής πράξης 
Α2 (µπορώ...;) και Α6 (γίνεται να ..;). Εκτός από τους διάφορους τρόπους εκτέ-
λεσης µιας λεκτικής πράξης, το κάθε πεδίο µπορεί να περιλαµβάνει και λεξι-
λόγιο ή ιδιόλεκτο, σχετικό µε την συγκεκριµένη παράµετρο του πεδίου. Για 
παράδειγµα στο πεδίο ‘setting’ και για την παράµετρο ‘γραφείο’, µπορούν να 
προστεθούν όλο το ιδιόλεκτο που σχετίζεται µε τον χώρο του γραφείου. Η 
επιλογή των λέξεων που σχετίζονται µε την κάθε συγκεκριµένη παράµετρο 
µπορεί να γίνει µε σηµασιολογικά κριτήρια, ή µε έρευνα πεδίου και επιτό-
πια παρατήρηση. Σε κάθε πεδίο µπορούν επίσης να αποθηκευτούν τα σχετι-
κά µε την παράµετρο γραµµατικά φαινόµενα ή ακόµα και οπτικοακουστικό 
(multimedia) υλικό. Έτσι η τελική και συνολική εικόνα της Πραγµατολογικής 
Βάσης δεδοµένων όπως θα είναι αποθηκευµένη στον υπολογιστή θα είναι πε-
ρίπου αυτή που παρουσιάζεται στο σχήµα 1. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έχοντας ένα τέτοιο υποθετικό εργαλείο στα χέρια του, ο εκπαιδευτικός θα 
µπορούσε να το χρησιµοποιήσει ποικιλοτρόπως. Η σηµαντική δυνατότητα 
που θα του παρείχε µια τέτοια βάση δεδοµένων (αν µπορεί να κατασκευαστεί), 
είναι να επιλέγει ο ίδιος τις συγκεκριµένες παραµέτρους που τον ενδιαφέρουν. 
Αντί να βασίζεται σε προκατασκευασµένους διάλογους ενός εγχειριδίου, θα 
µπορούσε να συνθέτει µόνος του γλωσσικά ‘σενάρια’ βασισµένα στις πραγµα-
τικές ανάγκες των µαθητών και να ‘σκηνοθετεί’ κάθε µορφής επικοινωνιακές 
δραστηριότητες επιλέγοντας κάθε φορά τις συγκεκριµένες παραµέτρους που 
τον ενδιαφέρουν. Θα µπορούσε να επιλέξει όλες τις δυνατές λεκτικές πράξεις 
που αφορούν µόνο µία συγκεκριµένη παράµετρο ενός συγκεκριµένου πεδίου 
ή να αποµονώσει τις λεκτικές πράξεις που γίνονται µε συγκεκριµένες παρα-
µέτρους. Έτσι για παράδειγµα θα µπορούσε να βρει όλες τις λεκτικές πράξεις 
που ενεργοποιούνται στην παράµετρο του setting ‘γραφείο’ (δηλαδή το ποιες 
λεκτικές πράξεις µπορούν να γίνουν µέσα σε ένα γραφείο), ή να ελέγξει το πως 
µπορεί κάποιος να ζητήσει άδεια από τον προϊστάµενο του στο γραφείο µε 
χιουµοριστικό ύφος αν οι συνάδελφοί του είναι παρόντες. Επίσης, διάφορες 
λεκτικές πράξεις µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους και να αποτελέσουν 
τον σκελετό για παιχνίδια ρόλων και άλλες επικοινωνιακές δραστηριότητες.

Ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει µε ποικίλους τρόπους το εργαλείο 
αυτό. Για παράδειγµα θα αποτελούσε ένα σηµαντικό βοήθηµα που θα µπο-
ρούσε να χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικό χρόνο κατά την διάρκεια της εκφο-
ράς προφορικού λόγου (speaking) ώστε να επιλέγει την κατάλληλη λεκτική 
πράξη. Μια τέτοια δυνατότητα θα βελτίωνε πιθανώς σηµαντικά την επικοινω-
νιακή του δεξιότητα καθώς θα µάθαινε το πώς το πλαίσιο (context) µέσα στο 
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όποιο διαδραµατίζεται ένα επικοινωνιακό γεγονός, επηρεάζει τις γλωσσικές 
επιλογές του οµιλητή (Savignon 1983). 
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Σχήµα 1. Συνοπτική απεικόνιση της Πραγµατολογικής Βάσης ∆εδοµένων.

Μια υποθετική πραγµατολογική βάση δεδοµένων είναι εξ’ ορισµού ένα 
επικοινωνιακό διδακτικό υλικό γιατί απλά ‘συνθέτει’ και ‘ανακατασκευάζει’ 
περιστάσεις επικοινωνίας, ενώ παράλληλα κάνει άµεσα φανερό το πώς επη-
ρεάζει την επικοινωνία το κοινωνιογνωστικό πλαίσιο. Ενσωµατώνει συνεπώς 
όλα τα πλεονεκτήµατα της επικοινωνιακής προσέγγισης διδασκαλίας. Επι-
πλέον, αίρει (θεωρητικά τουλάχιστον) κάποια µειονεκτήµατα που επιφέρει η 
χρήση των εγχειριδίων, διευκολύνοντας παράλληλα έτσι τον εµπλουτισµό της 
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διδασκαλίας µέσα στην τάξη µε τις επικοινωνιακές αρχές της ∆ιδακτικής. Η 
εργασία αυτή δεν ευελπιστεί ότι προτείνει ένα ολοκληρωµένο διδακτικό υλι-
κό. Περαιτέρω διερεύνηση, σε υψηλότερο επίπεδο έρευνας, καθώς και η συ-
νεργασία ερευνητών και από άλλους κλάδους, είναι απαραίτητα στάδια για να 
διαπιστωθούν οι θεωρητικές αρχές στις οποίες θα στηριχτεί ο σχεδιασµός της 
καθώς και η δυνατότητα κατασκευής της σε πρακτικό επίπεδο.
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