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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α πό τη δεκαετία του 1980 οι ερευνητές της παραγω γής γραπτού λόγου στη 
δεύτερη γλώσσα άρχισαν να διερευνούν τους πιθανούς ρόλους των υπολογι
στών για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Βασικός 
στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία σχεδια- 
σμού και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού «Βήματα Μπροστά» που 
στοχεύει να αναπτύξει τις (μετα)γνωσιακές γνώσεις και δεξιότητες που κρίνο- 
νται απαραίτητες για τη κατανόηση, την ερμηνεία, καθώς και για τη συγγρα 
φή επιχειρηματολογικών κειμένων. Το «Βήματα Μπροστά» βασίζεται στο θεω
ρητικό πλαίσιο της κειμενοκεντρικο-διαδικαστικής προσέγγισης και υποστηρί
ζει τους μαθητές της Διασποράς στο χειρισμό του γνωσιακού φορτίου κατά τη 
σύνθεση του συγκεκριμένου κειμενικού είδους, το οποίο θεωρείται ως το πλέ
ον απαιτητικό. Συγκεκριμένα, το εν λόγω λογισμικό τους επιτρέπει να ενορχη
στρώσουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να 
πετύχουν τους στόχους τους στη συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, χω
ρίς να διακόπτουν τη σύνθεση ή την ανάγνωση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιχειρηματολογικό κείμενο, Π αραγω γή γραπτού λόγου, 
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, Γνωσιακά 
εργαλεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ. 

Μ.ΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του έρ
γου «Παιδεία Ομογενών» (Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ., Β' και Γ  Κ.Π.Σ.) στοχεύ
ει στη διατήρηση, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προώθηση της ελλη
νικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην ελληνική Διασπορά, μέσω 
της βελτίωσης του επιπέδου της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ
μιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, 
ανάμεσα στα άλλα, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται το αντίστοιχο εκπαιδευτικό 
υλικό σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Συγκεκριμένα, το λογισμικό «Βήματα 
Μπροστά» αποσκοπεί στην ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών δε
ξιοτήτων συγγραφής και κατανόησης επιχειρηματολογικών κειμένων και στην 
απόκτηση της συγγραφικής και αναγνωστικής αυτονομίας των μαθητών.
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ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΑΟΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το επιχειρηματολογικό κείμενο θεωρείται ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύ
σκολο γνωσιακά έργο για τους εξής λόγους: από τη μια απαιτούνται γνωστικές- 
συναισθηματικές δεξιότητες (γνώσεις, εμπειρίες, ενσυναίσθηση), αξιοποίηση 
του διαλεκτικού σχήματος «θέση-αντίθεση-σύνθεση» (Παπανούτσος, 1985). Η 
επιχειρηματολογική ικανότητα, δηλαδή, προϋποθέτει όχι μόνο την απόδειξη 
μιας γνώμης με επιχειρήματα- συλλογισμούς και τεκμήρια, αλλά επιβάλλει και 
την αναφορά του επιχειρηματολογούντος στην αντίθετη άποψη και σε ισχυρι
σμούς και τεκμήρια που πιθανά θα τη στήριζαν ή θα την αναιρούσαν (Dolz, 
1996' Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999). Από την άλλη, επιβάλλεται η μετακί
νηση του μαθητή-συγγραφέα σε μια πιο αφηρημένη και μονολογική μορφή 
σύνθεσης σε σχέση με τις πιο διαλογικές και συγκεκριμένες μορφές σύνθεσης 
του αφηγηματικού ή περιγραφικού λόγου (Golder, & Coirer, 1994). Με αυτή την 
έννοια οι απαιτήσεις εστιάζονται και στην οργάνωση του λόγου, τη συνοχή και 
τη διαδοχή των πληροφοριών.

Στη συνθετότητα του επιχειρηματολογικού κειμένου προστίθεται ένα άλλο 
δύσκολο γνωσιακά έργο, αυτό της γραφής. Η γραφή στη μητρική γλώσσα είναι 
μια εξαιρετικά πολύπλοκη και πολυσύνθετη δραστηριότητα η οποία απαιτεί 
τον αρμονικό συνδυασμό οπτικοκινητικών, γλωσσικών, μεταγλωσσικών, γνω- 
σιακών και μεταγνωσιακών δεξιοτήτων (Flower, 1996). Οι δεξιότητες αυτές αλ- 
ληλεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του 
τελικού προϊόντος που συνθέτει ο μαθητής-συγγραφέας. Η γραφή στη δεύτερη 
γλώσσα είναι ακόμα πιο απαιτητική και δύσκολη, επειδή πολλές από τις ανα
γκαίες δεξιότητες συνήθως δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες όσο στη μητρική. Για 
παράδειγμα, η γλωσσική γνώση στη δεύτερη γλώσσα μπορεί να είναι περιορι
σμένη και η διαδικασία πρόσβασης σ’ αυτή να είναι πιο επίπονη και «μη αυτό
ματη» (Schoonen & Van Gelderen, 2003).

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η συγγραφή επιχειρηματολογικών και συνάμα επι- 
κοινωνιακών κειμένων στη δεύτερη γλώσσα είναι μια γνωστική διαδικασία με 
ιδιαίτερα υψηλό εσωτερικό γνωστικό φορτίο που, λόγω των πεπερασμένων 
ικανοτήτων της μνήμης εργασίας, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την ολοκλήρωσή 
της. Για τους συγγραφείς -  μαθητές η ταυτόχρονη εκτέλεση όλων των υποδε- 
ξιοτήτων είναι ένα έργο με αρκετές απαιτήσεις και δυσκολίες. Η συγγραφή 
ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι μια δραστηριότητα κατασκευής νοήματος 
(Flower, 1994), που προσιδιάζει τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, όπου ο 
μαθητής-συγγραφέας πρέπει να διαχειρίζεται ταυτόχρονα προβλήματα περιε
χομένου, ρητορικά και γλωσσικά (Bereiter & Scardamalia, 1987; Bereiter, Burtis 
& Scardamalia, 1988). Αυτό σημαίνει ότι για να ένα ικανοποιητικό τελικό προϊ
όν ο συγγραφέας επιδίδεται σε διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης, καταγρα
φής, βελτίωσης που συμβαίνουν δυναμικά και επαναλαμβανόμενα κατά τη 
διάρκεια της σύνθεσης' ο συγγραφέας αλλάζει, μεταβάλλει, δομεί και αναδο
μεί, αμφισβητεί τη σύνθεση των πληροφοριών μέχρι το τελικό κείμενο να αντα- 
ποκρίνεται στις απαιτήσεις και τους στόχους τους, να είναι προσανατολισμένο 
περισσότερο προς τους αναγνώστες και λιγότερο προς τον ίδιο (Graves, 1994).
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Ως πολύπλοκη, λοιπόν, και πολυσύνθετη δραστηριότητα, η συγγραφή α
παιτεί την ενίσχυση της μεταγνωστικής γνώσης, μέσω της οποίας ο μαθητής- 
συγγραφέας παρακολουθεί και ελέγχει σκόπιμα και εμπρόθετα τον τρόπο λει
τουργίας του γνωσιακού του συστήματος και διαχειρίζεται το γνωστικό φορτίο 
που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη μνήμη εργασίας (Kellogg, 1996). Η μεταγνωσιακή 
γνώση περιλαμβάνει τη δηλωτική (γνώση σχετικά με τη δομή και στόχους της 
γραπτής διαδικασίας), τη διαδικαστική (γνώση που σχετίζεται με το συνδυα
σμό των υποδεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου) και την πλαισιοθετημένη 
γνώση (γνώση που σχετίζεται με το πώς και γιατί θα συνδυάσει τη δηλωτική 
και διαδικαστική γνώση της γραπτής διαδικασίας) (Flower, 1996' Σπαντιδάκης, 
& Κυριαζή, 2007) και αυτή ακριβώς αποτελεί το σημείο επικέντρωσης της δι
δασκαλίας του γραπτού λόγου κατά τους ερευνητές (Flower, 1994).

Αναγκαίος, επομένως, καθίσταται ο προσεκτικός σχεδιασμός μαθησιακών 
περιβαλλόντων που στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και 
οδηγούν το μαθητή σε συγγραφική αυτονομία (Mayer, 2001), που διδάσκουν τη 
σύνθεση κειμένων ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος και παρέχουν στο μα
θητή ευκαιρίες πειραματισμού μέσω γνωσιακών συγκρούσεων οι οποίες συμ
βάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του γνωσιακού του φορτίου 
(Lajoie, 2000)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του γνωστικού φορτίου και για την 

ανάπτυξη των απαραιτήτων δεξιοτήτων έχουν σχεδιαστεί περιβάλλοντα μάθη
σης που διδάσκουν τη σύνθεση κειμένων ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος 
μέσα σε όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια, βασιζόμενα 
στις υποθέσεις ότι: α) οι μαθητές διαθέτουν δύο κανάλια πρόσληψης πληρο
φοριών (το ακουστικό/λεκτικό και το εικονικό/λεκτικό), β) η μνήμη εργασίας 
του μαθητή και των δύο καναλιών έχει περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας 
λεκτικών και οπτικών πληροφοριών και γ) η αποτελεσματικότερη επεξεργασία 
προϋποθέτει την ενεργητική εμπλοκή του μαθητή (Mayer, 2001).

Όσον αφορά στην παραγωγή του γραπτού λόγου, μπορούν να παρέχουν 
οδηγίες και νύξεις σχετικά με τη δομή και την οργάνωση του κειμένου διευκο
λύνοντας σημαντικά τους μαθητές (Zallemayer et al., 1991' White et al., 2000' 
Σπαντιδάκης, 2006). Οι μαθητές, λοιπόν, διευκολύνονται για να συνθέσουν πιο 
συνεκτικά και πληροφοριακά κείμενα (Sturn & Rankin-Erikson, 2002) και να 
δομήσουν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με το είδος του κειμένου που επιθυ
μούν να γράψουν (Zallemayer et al, 1991' Zammuner, 1995' Englert et al., 2005).

Επίσης, τα πολυμέσα μπορεί να διαδραματίσουν το ρόλο του έξυπνου συν
εργάτη και να παρέχουν τις κατάλληλες διαδικαστικές διευκολύνσεις (νύξεις 
και οδηγίες) που αφορούν τη σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων, καθώς και 
στρατηγικές σύνθεσης (α. σχεδιασμού, β. παραγωγής ιδεών, γ. οργάνωσης ιδε
ών, δ. καταγραφής ιδεών, ε. βελτίωσης ιδεών, στ. έκδοσης). Τις οδηγίες αυτές 
είναι σε θέση να τις παρέχουν σε ατομική βάση, γεγονός που τα κάνει πολύτι
μα μαθησιακά και διδακτικά εργαλεία, μέσω των οποίων οι μαθητές είναι σε 
θέση να ολοκληρώσουν έργα που χωρίς αυτά θα ήταν δύσκολο να διεκπεραι-
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ώσουν (Stone, 2002), να εσωτερικεύουν στρατηγικές και να τις να εφαρμόζουν 
ανεξάρτητα και αυτόνομα (Stone, 1998' Roussey et al., 1992' Bahr et al., 1996).

Για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμι
κού -σύμφωνα με τη σχετική έρευνα- θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέσο 
παρουσίασης των πληροφοριών (εικόνες, κείμενο, αφήγηση, ήχοι). Σύμφωνα με 
την αρχή του πλεονασμού η πολυμεσική διδασκαλία δεν πρέπει να παρουσιά
ζει πληροφορίες με πολλαπλές φόρμες, γιατί πιθανά επιβαρύνει γνωστικά τον 
εκπαιδευόμενο (Mayer et al., 2001), ενώ σύμφωνα με την αρχή της κατάτμησης 
οι μαθητές μαθαίνουν και διατηρούν την πληροφορία στη μνήμη τους αποτε
λεσματικότερα, αν το μαθησιακό περιβάλλον τούς παρέχει σύντομη και συγκε
κριμένη οπτική και ακουστική πληροφόρηση και όχι μακροσκελείς αφηγήσεις 
(λεκτικές και οπτικές) (Mayer, & Moreno, 2003). Θα πρέπει, επίσης, να λαμβά- 
νονται υπόψη τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων ως διδακτικών 
εργαλείων, οι μαθησιακές ανάγκες και εμπειρίες του μαθητικού πληθυσμού 
στον οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο λογισμικό, οι διδακτικοί στόχοι που 
έχουν τεθεί, η μεθοδολογία που ακολουθείται στο εκάστοτε μάθημα για την 
υλοποίηση των διδακτικών στόχων, η ύλη που πρόκειται να διδαχθεί (δεξιότη
τες -  πληροφορίες -γνώσεις), και το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα λάβει 
χώρα η χρήση του (Σπαντιδάκης, 2004' 2006).

Σ’ αυτό το πλαίσιο σχεδιάσαμε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Βήματα Μπρο
στά» που έχει ως βασικό στόχο να παρέχει αφενός την κατάλληλη και απαραί
τητη υποστήριξη για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της μνήμης εργασίας 
του μαθητή-συγγραφέα για την ολοκλήρωση ενός επιχειρηματολογικού κειμέ
νου, αφετέρου τις αναγκαίες μεταγνωσιακές οδηγίες που θα τον βοηθήσουν σε 
μια υψηλότερου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και κατανόηση του κειμέ
νου και της διαδικασίας της γραφής (παράδειγμα της εκπαιδευτικής ανάπτυ
ξης, σχεδιασμός μέσω διδακτικών στόχων: Visseher-Voerman et al., 1999). Για 
τον καθορισμό των στόχων αυτών προηγήθηκε η εμπειρική αξιολόγηση των 
μαθησιακών αναγκών τόσο στο επίπεδο των ψυχολογικών διαδικασιών που 
λαμβάνουν μέρος κατά την παραγωγή του γραπτού λόγου, όσο και στο επίπε
δο των γλωσσολογικών-επικοινωνιακών και ρητορικών απαιτήσεων του κειμέ
νου (κειμενικό είδος, επικοινωνιακές περιστάσεις, ρόλος της οργάνωσης των 
πληροφοριών στην ανάδειξη των σημασιολογικών σχέσεων).

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το λογισμικό αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο αφιερώνεται στην κατα

νόηση και το δεύτερο στην παραγωγή γραπτού λόγου. Στο άρθρο αυτό θα πε
ριοριστούμε στην παρουσίαση του δεύτερου μέρους. Οι κύριες ενότητες που 
απαρτίζουν το λογισμικό αφορούν αντίστοιχα στις γνωστικές περιοχές στις 
οποίες παρατηρήθηκαν τα σημαντικότερα ελλείμματα στους μαθητές-συγγρα- 
φείς επιχειρηματολογικών κειμένων ειδικά στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, 
αλλά και στους ψυχολογικούς και γλωσσολογικούς στόχους που προαναφέρ- 
θηκαν:

Πρώτη ενότητα (Γράφω παραγράφους): ο μαθητής καθοδηγείται να συν
θέτει ολοκληρωμένες και συνεκτικές παραγράφους, αξιοποιώντας α) τα δομι
κά τους στοιχεία και β) τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών ανάλογα με
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το είδος τους (ορισμού, διαίρεσης, παραδειγμάτων, αίτίολόγησης-επίχειρήμα- 
τος, αιτίου-αποτελέσματος, αποτελέσματος-αιτίου, σύγκρισης-αντίθεσης, ανα
λογίας, αφήγησης, περιγραφής). Αναλυτικότερα, ο μαθητής καλείται να ανα
πτύξει σε παραγράφους τις θεματικές περιόδους που παρέχονται σ’ έναν κα
τάλογο καθοδηγούμενος μέσα από στάδια γραφής (1) να εντοπίζει το θέμα, την 
κατευθυντήρια ιδέα -  το σκοπό ανάπτυξης, να καθορίζει το είδος της παρα
γράφου που θα αναπτύξει και τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών και να 
θέτει κύριους και επιμέρους στόχους και ερωτήματα προς απάντηση (σχεδια- 
σμός), (2) να βρίσκει βασικές πληροφορίες που αναπτύσσουν τη θεματική πε
ρίοδο και να επεκτείνει τις βασικές με βοηθητικές πληροφορίες (παραγωγή ιδε
ών), (3) να κατατάσσει τις πληροφορίες με τρόπο τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζε
ται η λογική αλληλουχία των νοημάτων (οργάνωση), (4) να αναστοχάζεται μέ
σα από αυτο-ερωτήσεις τη διαδικασία που έχει προηγηθεί, να αναθεωρεί τις 
επιλογές του, αν χρειάζεται, και να προβαίνει στις κατάλληλες διορθώσεις (βελ
τίωση), (5) να καταγράφει τις πληροφορίες σ’ ένα ενιαίο κείμενο, συνδέοντας 
τις πληροφορίες με τους κατάλληλους συνεκτικούς μηχανισμούς (καταγραφή) 
και αξιοποιώντας τα δομικά μέρη της παραγράφου.

Δεύτερη ενότητα (Γράφω κείμενα): ο μαθητής υποστηρίζεται κατά τη συγ
γραφή ευρύτερων μονάδων λόγου (κειμένων), αξιοποιώντας α) την υπερδομή 
του επιχειρηματολογικού κειμένου, β) τη μακροδομή, τους τρόπους πειθούς 
και την οργάνωση των πληροφοριών στο επιχειρηματολογικό κείμενο και τα 
αντίστοιχα είδη παραγράφων που προκύπτουν γ) τους μηχανισμούς συνοχής, 
λογικής και γλωσσικής αλληλουχίας των πληροφοριών, δ) τα εξωτερικά και 
γλωσσικά χαρακτηριστικά των τριών τύπων επιχειρηματολογικού κειμένου 
στους οποίους περιορίζεται το συγκεκριμένο λογισμικό (άρθρο, επιστολή, δο
κίμιο), ε) τις επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες παράγεται το κείμενο και 
στ) το ύφος που προκύπτει από τον τύπο κειμένου και τις περιστάσεις. Στόχος 
είναι να διαχειριστεί ο μαθητής την επιβάρυνση της εργαζόμενης μνήμης μοι
ράζοντας το εσωτερικό γνωστικό φορτίο σε φάσεις-βήματα γραφής, η εξοικεί
ωση του χρήστη με πλήθος στρατηγικών και τεχνικών και η απόκτηση επίγνω
σης σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη να εφαρμόσει, πότε και γιατί, σε σχέ
ση με το επικοινωνιακό πλαίσιο του εκάστοτε παραγόμενου κειμένου. Συγκε
κριμένα, ο μαθητής καθοδηγείται: (1) Να σχεδιάζει, να καθορίζει επικοινωνια- 
κές συνθήκες (συγγραφέα, αποδέκτη, συνθήκες-περιστάσεις), να θέτει κύριους 
και επιμέρους στόχους (θεματικούς άξονες του κειμένου) και τα αντίστοιχα 
ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει συνθέτοντας το κείμενο. Με άλλα 
λόγια, διευκρινίζει όλα όσα θέλει να πει σ’ ένα ακροατήριο. (2) Να παράγει ιδέ
ες, να συγκεντρώνει σύντομα πληροφορίες που αναπτύσσουν κάθε στόχο που 
έχει θέσει. Παραδειγματικά, αναφέρουμε κάποιες από τις στρατηγικές που 
προτείνονται για τη γέννηση ιδεών, από τις οποίες ο μαθητής προτρέπεται να 
ακολουθήσει τις καταλληλότερες κατά την κρίση του: να χρησιμοποιεί την 
υπερδομή του κειμένου, να αναλογίζεται με τι τρόπο θα μπορούσε να πείσει 
κάποιον (συγκρίνοντας, αιτιολογώντας, παραθέτοντας συνέπειες, χρησιμοποι
ώντας παραδείγματα...), να λαμβάνει υπόψη τι είδους πληροφορίες πρέπει να 
περιλαμβάνει μια παράγραφος ανάλογα με το είδος της (λ.χ. η σκέψη ότι η πα-
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ράγραφος της σύγκρισης -αντίθεσης πρέπει να περιέχει τα συγκρινόμενα, τα 
κριτήρια σύγκρισης, τις διαφορές των συγκρινόμενων ως προς τα κριτήρια αυ
τά οδηγεί στη γέννηση ανάλογων ιδεών), να ελέγχει τις πιθανές απόψεις που 
μπορεί να υποστηριχτούν σχετικά με το θέμα που επεξεργάζεται, να σκεφτεί ως 
«αντίπαλος» κ.ά. Στο στάδιο αυτό ο συγγραφέας γράφει άτακτα ό,τι ιδέες, λέ
ξεις, φράσεις έρχονται στο νου' λειτουργεί δηλαδή ως εξωτερική μνήμη, όπου 
«συσσωρεύονται» νέες ιδέες χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν, όπως συμβαίνει με 
τη βραχυπρόθεσμη μνήμη. (3) Να οργανώνει τις πρόχειρα καταγεγραμμένες 
πληροφορίες, να τους δίνει νόημα δομώντας τις. Ο μαθητής βάζει τις ιδέες του 
στη σειρά, χρησιμοποιεί παραγλωσσικά στοιχεία (αριθμούς, καταλόγους, σχή
ματα, νοητικούς χάρτες), για να μπορεί έπειτα να τις κατατάξει σε ένα κείμενο 
με συνοχή, προσδιορίζει παραγράφους ή ενότητες στις οποίες θα ενταχθούν οι 
ιδέες του. Η οργάνωση καθοδηγείται συχνά από τους στόχους που έχει θέσει ο 
μαθητής στο προηγούμενο στάδιο. (4) Να καταγράφει τις πληροφορίες αυτές 
σε ένα κείμενο ολοκληρωμένο και επικοινωνιακό, συνδέοντας τις κατάλληλα 
μεταξύ τους με τη χρήση μεταβατικών-διαρθρωτικών λέξεων, με αντικατάστα
ση λέξεων από συνώνυμες, ομώνυμες, υπερώνυμες, με επαγωγική ή απαγωγική 
παράθεση των πληροφοριών. Σ’ αυτό το στάδιο ο μαθητής μεταφράζει σε γρα
πτό κείμενο ό,τι έχει οργανώσει, αναπτύσσει τις ιδέες σε προτάσεις και παρα
γράφους με λογική συνοχή μεταξύ τους. (5) Να βελτιώνει το κείμενό του_ ο μα
θητής διαβάζει συστηματικά και κριτικά ό,τι έχει γράψει στην προηγούμενη 
φάση, αναστοχάζεται μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις τις επιλογές του και 
προτρέπεται σε βελτιώσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τη γλωσσική επένδυση 
των ιδεών, τη δομή των προτάσεων και των παραγράφων αλλά και ολόκληρου 
του κειμένου, με κριτήριο πάντα τους στόχους του και το είδος του κειμένου 
που παράγει. (6) Να εκδίδει το κείμενο μετά τη βελτίωσή του, με προορισμό τώ
ρα πια τον αποδέκτη του.

Επιδίωξη, επίσης, του λογισμικού είναι: α) η συνάφεια μεταξύ των δύο υπο- 
ενοτήτων («Γράφω κείμενα» και «Γράφω παραγράφους») ως προς τις διαδικα
σίες παραγωγής τους και τις παρεχόμενες τεχνικές ανάπτυξής τους και β) η 
αξιοποίηση των γνώσεων που παρέχονται στη μια ενότητα για τη διεκπεραίω
ση της άλλης.

Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των γνωσιακών πόρων, 
ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα διευκολυντικά μέσα-νύξεις. Αυτά παρέχονται 
με τη μορφή βοήθειας και οδηγιών, οι οποίες αφορούν τόσο στη διαχείριση του 
συγγραφικού έργου όσο και των ρητορικών απαιτήσεων του κειμένου: υπεν- 
θυμίσεων, υποστηρικτικών ερωτήσεων και ερωτήσεων που βοηθούν στη λε
πτομερέστερη επεξεργασία του κειμένου, πινάκων, διαγραμμάτων, καταλόγων 
αυτο-αξιολόγησης της συνέπειας του μαθητή κατά τη διάρκεια του συγγραφι
κού έργου.

Τέλος, οι πληροφορίες παρουσιάζονται οπτικά και ακουστικά (αφήγηση 
και κείμενο), παρέχεται όμως η δυνατότητα στο μαθητή να επιλέγει την ταυτό
χρονη ή μη χρήση αυτών των μορφών πληροφοριών σύμφωνα με τις δικές του 
ανάγκες, αλλά και να επιλέγει τις πληροφορίες που ο ίδιος έχει ανάγκη κατά τη 
σύνθεση του επιχειρηματολογικού κειμένου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασικό μέλημα του λογισμικού είναι η σταδιακή αυτονόμηση του μαθητή 

κατά τη συγγραφή επιχειρηματολογικών κειμένων, η παρακολούθηση και η 
αυτορρύθμιση της σκέψης του μέσω α) επαγωγικής διερεύνησης, προκειμένου 
να εκμαιεύει ο ίδιος τις γνώσεις β) διαδικασιών ελέγχου, επανεξέτασης, αυτοα
ξιολόγησης επιλογών, στόχων, στρατηγικών, γ) αποφυγής των γραμμικών δια
δικασιών και συνεχούς παρακολούθησης των προηγούμενων σταδίων γραφής, 
και δ) αναστοχασμού και ανατροφοδοτήσεων. Μετά το σχεδιασμό του λογι
σμικού τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού οργανώνουν τη διαδικασία της αξιο
λόγησής του, για να διαπιστωθεί η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.
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