
  Η χρήση των διορθωτικών 
αναδιατυπώσεων στη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει μια ταξινόμηση των 
διορθωτικών αναδιατυπώσεων, όπως αυτές εμφανίζονται κατά τη διεπίδραση 
στην τάξη, ώστε να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων 
που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητά τους. Η ταξινόμηση των 
αναδιατυπώσεων γίνεται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: τον στόχο της 
διόρθωσης (γραμματική ή λεξιλόγιο), τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 
διόρθωση (κατάφαση ή ερώτηση), την έκταση του αναδιατυπωμένου 
εκφωνήματος (απομονωμένο ή ενσωματωμένο), την επανάληψη, τον εμφατικό 
επιτονισμό και τον συνδυασμό ερώτησης και επανάληψης. Η 
αποτελεσματικότητα των χαρακτηριστικών των αναδιατυπώσεων εξετάζεται 
μέσα από την άμεση ανταπόκριση του μαθητή που ακολουθεί τη διορθωτική 
παρέμβαση του διδάσκοντος (uptake). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο βαθμός 
ρητότητας (explicitness) των αναδιατυπώσεων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με 
τα μορφικά χαρακτηριστικά τους και ότι οι ρητές αναδιατυπώσεις προωθούν τη 
γνωστική διαδικασία εντοπισμού των ασυμβατοτήτων μεταξύ του γλωσσικού 
εισαγομένου και της διαγλώσσας των μαθητών, διεργασίες που διευκολύνουν τη 
γλωσσική κατάκτηση. 

11..  Εισαγωγή: Η έρευνα της συνομιλιακής 

διεπίδρασης στην τάξη 

Η έρευνα της συνομιλιακής διεπίδρασης στην τάξη έχει τις καταβολές της στη δεκαετία 

του ’70, όταν το ενδιαφέρον των ερευνητών (π.χ. Ferguson 1971) άρχισε να εστιάζεται 

στις συνομιλιακές αναπροσαρμογές που παρατηρούνταν στις συνομιλίες μεταξύ φυσικών 

ομιλητών και μαθητών της δεύτερης γλώσσας (στο εξής Γ2). Οι ερευνητές παρατήρησαν 

ότι οι τροποποιήσεις στον λόγο των φυσικών ομιλητών (π.χ. η επανάληψη και η 

συντακτική απλοποίηση των εκφωνημάτων) προωθούσαν την κατανόηση του γλωσσικού 

εισαγομένου (στο εξής ΓΕΙΣ) από τους μαθητές της Γ2 και κατ’ επέκταση συνέβαλλαν 

στη διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας-στόχου. Στη συνέχεια, ο Krashen (1977, 

1985) διατύπωσε την Υπόθεση του Γλωσσικού Εισαγομένου (Στο εξής ΓΕΙΣ), σύμφωνα 

με την οποία «οι άνθρωποι κατακτούν τη γλώσσα μόνο με έναν τρόπο, μέσω της 

κατανόησης των μηνυμάτων ή μέσω της πρόσληψης κατανοητού ΓΕΙΣ (comprehensible 

66    



Σοφία Ιωάννου 

88

input)» (Krashen 1985: 2). Κατά τον Krashen, το ΓΕΙΣ που προσλαμβάνουν οι μαθητές 

γίνεται κατανοητό μέσω της απλοποίησης (simplification) και με τη βοήθεια 

εξωγλωσσικών παραγόντων, ώστε η γλώσσα στην οποία εκτίθενται να υπερβαίνει ελάχιστα 

την τρέχουσα γνώση τους. 

H Hatch (1978), αφού εξέτασε τη συμβολή της επικοινωνίας στη μαθησιακή 

διαδικασία, διαπίστωσε ότι η συνομιλιακή διεπίδραση δεν αποτελεί απλώς πηγή 

παρατήρησης των κατεκτημένων δομών. Η συμβολή της στην κατάκτηση είναι 

σημαντική, εφόσον η διεπίδραση παρατηρήθηκε ότι οδήγησε στην ανάπτυξη της 

γραμματικής των μαθητών. 

Με βάση τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών, ο Long (1980, 1983, 1985) 

διατύπωσε την αρχική εκδοχή της Υπόθεσης της Διεπίδρασης. O Long ενσωματώνει στη 

θεωρία του την άποψη του Krashen ότι το τροποποιημένο ΓΕΙΣ που προκύπτει από τη 

διεπίδραση φυσικών και μη φυσικών ομιλητών υποβοηθά την κατανόηση των λεγομένων 

των συνομιλητών, προωθώντας παράλληλα τη γλωσσική κατάκτηση. Ισχυρίζεται ακόμη 

ότι η κατάκτηση της γλώσσας επιτυγχάνεται μέσα από την επικοινωνία και συγκεκριμένα 

μέσα από μια διαδικασία την οποία ονομάζει διαπραγμάτευση της σημασίας (negotiation 

of meaning). Η διαδικασία αυτή επιτελείται όταν οι συνομιλητές προσπαθούν να 

διευκρινίσουν μεταξύ τους λέξεις και έννοιες, ώστε να αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν 

την αμοιβαία κατανόηση των λεγομένων τους. 

Η Swain (1985) διαπίστωσε ότι το κατανοητό ΓΕΙΣ δεν ήταν επαρκές για την 

εκμάθηση της Γ2, καθώς παρατήρησε ότι οι δεξιότητες παραγωγής λόγου ήταν λιγότερο 

ανεπτυγμένες σε σχέση με τις δεξιότητες κατανόησης. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε το 

έναυσμα για τη διατύπωση της Υπόθεσης του Γλωσσικού Εξαγομένου (Output 

Hypothesis), σύμφωνα με την οποία η παραγωγή γλωσσικού εξαγομένου διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη γλωσσική κατάκτηση, καθώς: α) δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να 

εξασκηθούν και να αυτοματοποιήσουν τη γλωσσική τους παραγωγή, β) υποβοηθά τη 

διαδικασία του ελέγχου εικασιών1 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γ2, γ) αναγκάζει 

τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στη δομή της γλώσσας και δ) προωθεί τη 

γνωστική διεργασία εντοπισμού του κενού μεταξύ της διαγλώσσας2 των μαθητών και της 

γλώσσας-στόχου (Swain 1985). Το 1990 ο Schmidt διατύπωσε την Υπόθεση του 

 
1 Η παραγωγή των μαθητών αποκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο τις εικασίες των μαθητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 

της Γ2. Μέσω του γλωσσικού εξαγομένου οι μαθητές ελέγχουν συγκεκριμένες εικασίες που έχουν διαμορφώσει στο τρέχον 

στάδιο της διαγλώσσας τους. Για παράδειγμα οι μαθητές μπορεί να ανακαλύψουν αν το γλωσσικό εξαγόμενο που 

«ελέγχει» μια συγκεκριμένη υπόθεση οδηγεί σε επιτυχή επικοινωνία ή σε αρνητική ανατροφοδότηση. 

2 Ο όρος διαγλώσσα αναφέρεται στο γλωσσικό σύστημα των μαθητών της Γ2, το οποίο είναι ανεξάρτητο τόσο από τη 

γλώσσα-στόχο όσο και από τη μητρική τους γλώσσα (Selinker 1972). 
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Εντοπισμού (noticing hypothesis), σύμφωνα με την οποία η γνωστική διεργασία του 

εντοπισμού είναι απαραίτητη και επαρκής διαδικασία για τη μετατροπή του ΓΕΙΣ σε 

κατανοητό ΓΕΙΣ (comprehensible input). 

Με βάση τα πορίσματα των ερευνητών αυτών, ο Long παρουσίασε την αναθεωρημένη 

εκδοχή της Υπόθεσης της Διεπίδρασης το 1996: «Η διαπραγμάτευση της σημασίας, και 

ειδικότερα η διαπραγμάτευση που προωθεί τις διεπιδραστικές αναπροσαρμογές από τον 

φυσικό ομιλητή […] διευκολύνει την κατάκτηση καθότι συνδέει το ΓΕΙΣ, τις εσωτερικές 

ικανότητες του μαθητή (ιδιαίτερα την επιλεκτική προσοχή) και το γλωσσικό εξαγόμενο με 

παραγωγικούς τρόπους» (Long 1996: 451). Η υπόθεση του Long πυροδότησε μεγάλο 

αριθμό ερευνών (π.χ. Mackey 1999, 2006, Mackey κ.ά., 2000, Loewen 2004, 2005). 

Oι Gass & Mackey (2012) σήμερα δεν αναφέρονται πια στην Υπόθεση της 

Διεπίδρασης αλλά σε Διεπιδραστική Προσέγγιση (Interactional Approach), εφόσον είναι 

πια ευρέως αποδεκτό στη βιβλιογραφία ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της διεπίδρασης 

και της εκμάθησης. Η διεπιδραστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η εσωτερική διαδικασία 

που επιτελείται όταν ένας μαθητής και ο συνομιλητής του αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην επικοινωνία συμβάλλει στην ανάπτυξη της Γ2 (Gass & Mackey 2012: 9). Η 

διαδικασία της διεπίδρασης με τον συνομιλητή μπορεί να προωθήσει την εστίαση της 

προσοχής του μαθητή στον εντοπισμό του κενού μεταξύ της διαγλώσσας του και της 

γλώσσας-στόχου (Schmidt 1990). Οι μαθητές ενεργοποιούν την εν λόγω διεργασία μέσω 

της διορθωτικής ανατροφοδότησης. Η διαδικασία της διορθωτικής ανατροφοδότησης με τη 

σειρά της παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να τροποποιήσουν το γλωσσικό τους 

εξαγόμενο. H τροποποίηση του γλωσσικού τους εξαγομένου, όπως προαναφέρθηκε, 

συμβάλλει στην κατάκτηση γιατί εξωθεί τους μαθητές στη γλωσσική επεξεργασία στο 

επίπεδο της σύνταξης3 και τέλος, υποβοηθά τη διαδικασία ελέγχου εικασιών που έχουν 

διαμορφώσει οι μαθητές σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα για γλωσσικούς τύπους της Γ2, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη της διαγλώσσας των μαθητών (Pica κ.ά. 1987, Swain 1993, 

Gass & Varonis 1994, Lyster 1998). 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα των διεπιδραστών (interactionists) επικεντρώνεται όχι 

στο αν, αλλά στο πώς η διεπίδραση στην τάξη επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη (Mackey 

2007, Mackey κ.ά. 2012). Τα κυριότερα ερωτήματα που απασχολούν τους ερευνητές 

είναι τα εξής: α) ποιες πτυχές της Γ2 επωφελούνται περισσότερο από τη διεπίδραση; β) 

πώς οι ατομικές διαφορές μετριάζουν τη σχέση της διεπίδρασης και της γλωσσικής 

 
3 H ενεργοποίηση της γλωσσικής επεξεργασίας στο επίπεδο της σύνταξης συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία ΚΓ2, 

καθώς η ανάγκη για παραγωγή ωθεί τους μαθητές να αποδώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα γλωσσικά μέσα που 

χρησιμοποιούν για την έκφραση της σημασίας, στη συντακτική δομή δηλαδή της γλώσσας στην οποία εκτίθενται, και να 

αναζητήσουν λύσεις σε πιθανά προβλήματα παραγωγής. 
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κατάκτησης; και γ) ποιες πτυχές της διεπίδρασης (και συγκεκριμένα ποιοι τύποι 

διορθωτικής ανατροφοδότησης) συμβάλλουν περισσότερο στη γλωσσική κατάκτηση; 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των 

διορθωτικών αναδιατυπώσεων (corrective recasts). Ο όρος διορθωτική αναδιατύπωση 

παραπέμπει στην ορθή αναδιαμόρφωση ολόκληρου ή μέρους του εκφωνήματος του μαθητή, 

χωρίς το λάθος (Lyster & Ranta 1997:46). Οι διορθωτικές αναδιατυπώσεις έχουν 

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών την τελευταία εικοσαετία καθώς, ενώ 

αποτελούν την πιο συχνά εμφανιζόμενη στρατηγική διόρθωσης, οι έρευνες καταδεικνύουν 

χαμηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες στρατηγικές διόρθωσης 

(Lyster & Ranta 1997, Mackey 2007, Mackey κ.ά. 2012). 

22..  Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των διορθωτικών αναδιατυπώσεων που εμφανίζονται 

στο πλαίσιο της συνομιλιακής διεπίδρασης στο επίπεδο προχωρημένων μαθητών της 

Ελληνικής ως Γ2; 

 Ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων συνδέονται με την άμεση 

ανταπόκριση (uptake) και τη διόρθωση (repair); 

33..  Μεθοδολογία 

3.1. Συμμετέχοντες και διδακτικό περιβάλλον 

Η έρευνα έλαβε χώρα στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ένα τμήμα επιπέδου 

προχωρημένων μαθητών (Γ1). Το τμήμα αποτελούνταν από 20 ενήλικες μαθητές οι οποίοι 

κατάγονταν από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τις Η.Π.Α., τη 

Γαλλία, την Ινδονησία, το Ουζμπεκιστάν και την Παραγουάη. Οι ηλικίες των μαθητών 

κυμαίνονταν από 24 μέχρι 40 χρονών. Οι μαθητές εντάχθηκαν στο τμήμα αυτό με βάση 

την επίδοσή τους στο διαγνωστικό τεστ του ΔΝΕΓ. Παρακολουθούσαν καθημερινά τρίωρα 

μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011–2012 Στην έρευνα συμμετείχε επίσης μία 

διδάσκουσα. 

3.2. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων ξεκίνησε την αρχή του ακαδημαϊκού έτους και διήρκησε τρεις 

εβδομάδες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε από τη γράφουσα με τη χρήση ψηφιακού μαγνητοφώνου παράλληλα με 
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τη συμπλήρωση δομημένου δελτίου παρατήρησης, στο οποίο καταγράφονταν τα 

χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων, καθώς και η ανταπόκριση των μαθητών στην 

ανατροφοδότηση του διδάσκοντος. Ηχογραφήθηκαν συνολικά 15 ώρες μαθημάτων. Η 

επιλογή των μαθημάτων από τα οποία αντλήθηκε το υλικό ήταν τυχαία. 

3.3. Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων 

Από το ηχογραφημένο υλικό απομονώθηκε και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκε η 

προφορική διεπίδραση των μαθητών με τη διδάσκουσα. Για την περιγραφή της διαδικασίας 

της διόρθωσης υιοθετήθηκε το μοντέλο των Lyster & Ranta (1997). Το μοντέλο 

επιδέχτηκε τροποποιήσεις ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της έρευνας. 

 
Σχήμα 1: Η ακολουθία της διορθωτικής ανατροφοδότησης (Lyster & Ranta 1997: 44) 

Η ακολουθία της διορθωτικής ανατροφοδότησης αποτελείται από το εκφώνημα του 

μαθητή που χρειάζεται διόρθωση, τη διαχείριση του λάθους από τον διδάσκοντα και τέλος 

την ανταπόκριση του μαθητή, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια απομονώθηκαν οι διορθωτικές 

αναδιατυπώσεις και κωδικοποιήθηκαν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Η 
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κατηγοριοποίησή τους έγινε με βάση τις κατηγορίες που παρουσίασαν προγενέστερες 

έρευνες (Philp 2003, Sheen 2004, 2006, Loewen & Philp 2006), καθώς και με βάση 

τα κοινά χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων που παρατηρήθηκαν στη βάση δεδομένων. 

Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες των αναδιατυπώσεων μαζί με παραδείγματα, τα 

οποία προέρχονται από την απομαγνητοφώνηση του υλικού που συλλέχθηκε. 

﴾1﴿ Με βάση τον στόχο της διόρθωσης: 

﴾αʹ﴿ Γραμματική: 

Παράδειγμα 1: 

Μ: Όταν τελείωσε το πόλεμο. 

Δ: Ο πόλεμος. 

﴾βʹ﴿ Λεξιλόγιο: 

Παράδειγμα 2: 

Μ: Και ο θείος του πεθερού μου είχε επιχείρημα. 

Δ: Επιχείρηση. 

﴾2﴾ Με βάση τον τρόπο (mode) που δόθηκε η διορθωτική αναδιατύπωση: 

﴾αʹ﴿ Καταφατικές: 

Παράδειγμα 3: 

Μ: Εγώ νομίζω είναι μες τον άνθρωπο. Αυτό το ρατσίσμο. 

Δ: Ο ρατσισμός. 

﴾βʹ﴿ Ερωτηματικές: 

Παράδειγμα 4: 

Μ: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες Έλληνες που ζουν στο κέντρο στη Ομόνοια. 

Δ: Κάποιοι Έλληνες ε; 

﴾3﴾ Με βάση την έκταση του διορθωτικού εκφωνήματος 

﴾αʹ﴿ Aπομονωμένες: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αναδιατυπώσεις που 

απομονώνουν το λάθος του μαθητή, χωρίς να προστίθενται νέες πληροφορίες 

στο αναδιατυπωμένο εκφώνημα. 

Παράδειγμα 5: 

Μ: Ναι, και φοβόμαστε να βγούμε και ιδιότερα το βράδυ. 

Δ: Ιδιαίτερα. 

﴾βʹ﴿ Eνσωματωμένες: Περιλαμβάνει τις αναδιατυπώσεις που ενσωματώνουν το 

λάθος του μαθητή σε μεγαλύτερο εκφώνημα, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον 

πληροφορίες σε σχέση με το περιεχόμενο της συζήτησης. 
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Παράδειγμα 6: 

Δ: Σε τι αναφέρεται Χ; 

Μ: Εμμ.. Δεν ξέρω… Για τα διαφορετικάς ράσε… [πολλαπλά: γραμματικό & 

λεξιλογικό λάθος] 

Δ: Διαφορετικές ράτσες, διαφορετικές φυλές άρα και… διαφορετικά χρώματα. 

[αναδιατύπωση] 

﴾4﴾ Με βάση τον αριθμό των αλλαγών που περιέχουν οι ΔΑ: 

﴾αʹ﴿ Μία αλλαγή: 

Παράδειγμα 7: 

Μ: Ε ότι είμαι ρατσιστής. 

Δ: Ρατσίστρια 

﴾βʹ﴿ Πολλαπλές αλλαγές: 

Παράδειγμα 8 

Μ: Για τα διαφορετικάς ράσε… 

Δ: Διαφορετικές ράτσες, διαφορετικές φυλές άρα και… διαφορετικά χρώματα. 

﴾5﴾ Προσωδιακή έμφαση: 

Παράδειγμα 9: 

Μ: Και κανείς στο κόσμο έκανε τίποτε. 

Δ: Δεν έκανε τίποτα. 

﴾6﴾ Επανάληψη: 

Παράδειγμα 10 

Μ: Παραδείγματος χάριν στο είσοδος στο πανεπιστήμιο… 

Δ: Στην είσοδο στην είσοδο. 

﴾7﴾ Επανάληψη και ερώτηση: 

Παράδειγμα 11: 

Μ: Θα πήγαινα λόγω του ότι πιστεύω στην ισότητα τους ανθρώπους. 

Δ: Των ανθρώπων, των ανθρώπων ε; 

H αποτελεσματικότητα των διορθωτικών αναδιατυπώσεων αξιολογήθηκε με βάση την 

άμεση ανταπόκριση (uptake) των μαθητών στη διόρθωση του διδάσκοντος (βλ. σχήμα 1). 

Ο όρος άμεση ανταπόκριση αναφέρεται στο εκφώνημα του μαθητή που ακολουθεί άμεσα τη 

διορθωτική παρέμβαση του διδάσκοντος, το οποίο συνιστά κατά κάποιο τρόπο αντίδραση του 

μαθητή στην πρόθεση του διδάσκοντος να εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο γλωσσικό 

στοιχείο του αρχικού του εκφωνήματος (Lyster & Ranta 1997: 49). Οι άμεσες 
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ανταποκρίσεις χωρίστηκαν σε δύο υποκατηγορίες: α) τις επιτυχείς ανταποκρίσεις και β) τις 

ανεπιτυχείς ανταποκρίσεις. Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις ανταποκρίσεις που 

οδήγησαν στη διόρθωση του λάθους. Στην περίπτωση των αναδιατυπώσεων η διόρθωση 

συνιστά είτε την απλή επανάληψη του διορθωμένου εκφωνήματος που ακολουθεί τη 

διορθωτική παρέμβαση του διδάσκοντος, είτε την ενσωμάτωση της διόρθωσης σε 

μεγαλύτερο εκφώνημα, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί: 

Παράδειγμα 12: 

Μ: Όχι, εγώ μένω κοντά στο που μένουνε φοιτητές. [λεξιλογικό λάθος] 

Δ: Φοιτητική εστία; Φοιτητική εστία; [αναδιατύπωση: επανάληψη & ερώτηση] 

Μ: Κοντά στη φοιτητική εστία και βλέπω πολλούς ανθρώπους [διόρθωση: ενσωμάτωση σε 

μεγαλύτερο εκφώνημα] 

Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει ανταποκρίσεις, οι οποίες δεν οδήγησαν σε διόρθωση 

του αρχικού λάθους. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλήφθηκε μόνο η κατηγορία 

αναγνώριση, η οποία μπορεί να αναφέρεται σε ένα απλό «ναι» του μαθητή που λειτουργεί 

ως άμεση ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση του διδάσκοντος, θέλοντας να εκφράσει ότι 

εννοούσε αυτό που είπε ο διδάσκων. 

Παράδειγμα 13: 

Μ: Και πήραν υπηκιότητα. 

Δ: Υπηκοότητα. 

Μ: Ναι, στην Πολωνία 

Στη συνέχεια, καταγράφηκε και μετρήθηκε η συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών 

των διορθωτικών αναδιατυπώσεων, καθώς και τα ποσοστά που οδήγησαν στην άμεση 

ανταπόκριση ή διόρθωση. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS 17.00 (SPSS Inc, Chicago, IL). Για να εξεταστεί η συσχέτιση 

μεταξύ των χαρακτηριστικών και των ανταποκρίσεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το 

Fisher’s exact test. 

44..  Αποτελέσματα 

4.1. Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών στα 
δεδομένα 

Κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 154 

αναδιατυπώσεις, εκ των οποίων οι 118 (77%) οδήγησαν στην άμεση ανταπόκριση των 

μαθητών, ενώ 77 (50%) οδήγησαν στη διόρθωση των εκφωνημάτων από τους μαθητές. 
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των 

διορθωτικών αναδιατυπώσεων. Από τον συνολικό αριθμό των αναδιατυπώσεων, οι 

αναδιατυπώσεις που εμφανίζονται συχνότερα στα δεδομένα είναι οι απομονωμένες (89,5%), 

οι καταφατικές (85,6%) και οι αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν μία μόνο αλλαγή σε 

σχέση με το λανθασμένο εκφώνημα του μαθητή. Χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης 

παρουσίασαν οι ενσωματωμένες αναδιατυπώσεις (10,4%), οι ερωτηματικές (14,3%) και οι 

αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν περισσότερες από μία αλλαγές (28%). Η προσωδιακή 

έμφαση και η επανάληψη εμφάνισαν σχετικά χαμηλά ποσοστά συχνότητας (22%), ενώ οι 

αναδιατυπώσεις που δόθηκαν με τη μορφή επανάληψης και ερώτησης είχαν το χαμηλότερο 

ποσοστό εμφάνισης στα δεδομένα (5.8%). Όσον αφορά τον στόχο της διόρθωσης, 

παρατηρείται ότι στα δεδομένα εμφανίζονται συχνότερα οι αναδιατυπώσεις που είχαν στόχο 

τη γραμματική (62%) και λιγότερο το λεξιλόγιο (37%). 

 
Πίνακας 1: Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των διορθωτικών αναδιατυπώσεων 

Από τον συνολικό αριθμό των αναδιατυπώσεων, οι αναδιατυπώσεις που εμφανίζονται 

συχνότερα στα δεδομένα είναι οι απομονωμένες (89,5%), οι καταφατικές (85,6%) και οι 

αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν μία μόνο αλλαγή σε σχέση με το λανθασμένο 

εκφώνημα του μαθητή. Χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης παρουσίασαν οι ενσωματωμένες 

αναδιατυπώσεις (10,4%), οι ερωτηματικές (14,3%) και οι αναδιατυπώσεις που 

περιλάμβαναν περισσότερες από μία αλλαγές (28%). Η προσωδιακή έμφαση και η 

επανάληψη εμφάνισαν σχετικά χαμηλά ποσοστά συχνότητας (22%), ενώ οι 

αναδιατυπώσεις που δόθηκαν με τη μορφή επανάληψης και ερώτησης είχαν το χαμηλότερο 

ποσοστό εμφάνισης στα δεδομένα (5.8%). Όσον αφορά τον στόχο της διόρθωσης, 

παρατηρείται ότι στα δεδομένα εμφανίζονται συχνότερα οι αναδιατυπώσεις που είχαν στόχο 

τη γραμματική (62%) και λιγότερο το λεξιλόγιο (37%). 
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4.2. Συσχέτιση των αναδιατυπώσεων με την άμεση 
ανταπόκριση 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που εμφάνισαν στατιστική 

σημαντικότητα κατά τη συσχέτισή τους με την άμεση ανταπόκριση των μαθητών. 

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση, το χαρακτηριστικό που εμφάνισε την υψηλότερη 

αποτελεσματικότητα ήταν η απομόνωση του εκφωνήματος από τον διδάσκοντα (p<0.005). 

Αντίθετα, οι αναδιατυπώσεις που ενσωμάτωναν τη διόρθωση σε μεγαλύτερο εκφώνημα 

εμφάνισαν ιδιαίτερα χαμηλή αποτελεσματικότητα, καθώς μόνο το 37,5% οδήγησε στην 

άμεση ανταπόκριση των μαθητών. Οι αναδιατυπώσεις που περιείχαν μόνο μία αλλαγή 

εμφάνισαν επίσης μεγάλο ποσοστό αποτελεσματικότητας, ενώ οι αναδιατυπώσεις που είχαν 

μεγαλύτερη απόκλιση από το αρχικό εκφώνημα του μαθητή απέφεραν μικρότερα ποσοστά 

ανταπόκρισης (65%). Επιπλέον, η ερώτηση απέδωσε μεγάλα ποσοστά (95,5%) σε 

αντίθεση με το χαρακτηριστικό της κατάφασης, καθώς παρατηρήθηκε ότι το 74% των 

αναδιατυπώσεων που δόθηκαν με μορφή κατάφασης δεν ήταν αποτελεσματικές. Οι 

αναδιατυπώσεις με στόχο τη γραμματική φάνηκε να κινητοποίησαν περισσότερο τους 

μαθητές να ανταποκριθούν στη διόρθωση, εφόσον το 83% των αναδιατυπώσεων είχαν 

ανταπόκριση. Αντίθετα, όταν οι αναδιατυπώσεις είχαν στόχο το λεξιλόγιο, οι μαθητές 

έτειναν να ανταποκρίνονται λιγότερο (66%). Τέλος, η προσωδιακή έμφαση, η επανάληψη 

και ο συνδυασμός ερώτησης και επανάληψης δεν εμφάνισαν στατιστική σημαντικότητα. 

 
Πίνακας 2: Συσχέτιση των χαρακτηριστικών των αναδιατυπώσεωνμε την άμεση ανταπόκριση των 
μαθητών 

4.3. Συσχέτιση των χαρακτηριστικών των 

αναδιατυπώσεων με τη διόρθωση 

Στον πίνακα 3 καταγράφηκε η συχνότητα των άμεσων ανταποκρίσεων στην 

ανατροφοδότηση, οι οποίες οδήγησαν σε διόρθωση. Στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο τα 

χαρακτηριστικά που είχαν στατιστική σημαντικότητα. Σύμφωνα με τη στατιστική 

ανάλυση, η απομόνωση του εκφωνήματος που περιείχε το λάθος του μαθητή οδήγησε στη 

διόρθωση των λαθών τους από τους ίδιους (p<0.0005). Αντίθετα, οι αναδιατυπώσεις που 

ενσωμάτωναν το λάθος του μαθητή σε μεγαλύτερο εκφώνημα είχαν μηδαμινό ποσοστό 
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αποτελεσματικότητας (0%). Οι αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν μόνο μία αλλαγή 

παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας (58.2%) σε σχέση με τις 

αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν περισσότερες από μία αλλαγές (30.2%). Η προσωδιακή 

έμφαση και η επανάληψη του αναδιατυπωμένου εκφωνήματος, παρόλο που δεν 

παρουσίασαν μεγάλη συχνότητα, είχαν υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας, 70.6% και 

73.5 αντίστοιχα. Τέλος, στόχος της διόρθωσης, και ο συνδυασμός ερώτησης και 

επανάληψης δεν παρουσίασαν στατιστική σημαντικότητα. 

 
Πίνακας 3: Συσχέτιση των χαρακτηριστικών των αναδιατυπώσεων με τη διόρθωση 

55..  Συζήτηση 

5.1. Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των 
διορθωτικών αναδιατυπώσεων 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή τη συχνότητα εμφάνισης των 

χαρακτηριστικών των διορθωτικών αναδιατυπώσεων στο πλαίσιο της συνομιλιακής 

διεπίδρασης, το χαρακτηριστικό που εμφάνισε μεγαλύτερη συχνότητα στα δεδομένα ήταν η 

απομόνωση (90%). Η επιλογή της διδάσκουσας να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μορφή 

διορθωτικής αναδιατύπωσης οφείλεται ενδεχομένως στην προσπάθειά της να καταστήσει 

εμφανή τη διορθωτική λειτουργία των αναδιατυπώσεων, ώστε να ωθήσει τους μαθητές να 

ενεργοποιήσουν τη νοητική διεργασία του εντοπισμού της λειτουργίας της 

ανατροφοδότησης, καθώς και του στόχου της (Philp 2003, Egi 2004). Η εκτεταμένη 

χρήση των απομονωμένων αναδιατυπώσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές 

αναδιατύπωσης αποτυπώνεται επίσης στην έρευνα του Lyster (1998). Το δεύτερο 

συχνότερα εμφανιζόμενο χαρακτηριστικό είναι η κατάφαση με ποσοστό 86%. Όπως 

παρατηρείται στη βιβλιογραφία (Long 1996, Loewen & Philp 2006, Lyster 1998, 

Long 2008, Han & Kim 2008), η χρήση των καταφατικών αναδιατυπώσεων εξυπηρετεί 

διπλό σκοπό∙ αφενός, επιτυγχάνεται η διατήρηση της ροής της συζήτησης και του 
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επικοινωνιακού στόχου του μαθήματος, αφετέρου τα λάθη των μαθητών διορθώνονται 

έμμεσα χωρίς να χαθεί διδακτικός χρόνος, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να 

εντοπίσουν τις αποκλίσεις της παραγωγής τους από τη γλώσσα-στόχο. Η τρίτη πιο συχνά 

εμφανιζόμενη κατηγορία αναδιατυπώσεων είναι αυτή που περιλαμβάνει μόνο μία αλλαγή 

σε σχέση με το αρχικό εκφώνημα του μαθητή. Η επιλογή της διδάσκουσας, όπως και στην 

περίπτωση της χρήσης των απομονωμένων αναδιατυπώσεων, οφείλεται ενδεχομένως στην 

πρόθεσή της να ωθήσει τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στη διορθωτική 

λειτουργία της ανατροφοδότησης, καθώς και στον στόχο της. Οι αναδιατυπώσεις με τη 

μορφή ερωτήσεων εμφανίζονται λιγότερο συχνά στα δεδομένα (14%), ποσοστό που 

συμφωνεί με τις έρευνες των Sheen (2006) και Lyster (1998). Επίσης, σε σύγκριση με 

προγενέστερες έρευνες (Doughty & Varela 1998, Loewen & Philp 2006) οι 

αναδιατυπώσεις με προσωδιακή έμφαση εμφανίζονται λιγότερο συχνά. Οι υπόλοιπες 

κατηγορίες αναδιατυπώσεων που χρησιμοποιήθηκαν σπανιότερα από τη διδάσκουσα είναι η 

επανάληψη, η ενσωμάτωση σε μεγαλύτερο εκφώνημα, ο συνδυασμός επανάληψης και 

ερώτησης. 

Όσον αφορά τον στόχο της διόρθωσης, η διδάσκουσα παρείχε περισσότερες 

αναδιατυπώσεις όταν οι μαθητές έκαναν λάθη στο επίπεδο της γραμματικής (62%) και 

λιγότερο στο επίπεδο του λεξιλογίου (37%). Ανάλογα ποσοστά διαπίστωσαν στις έρευνές 

τους οι Mackey κ.ά. (2000) και η Sheen (2006). Η επιλογή της διδάσκουσας να εστιάσει 

στα γραμματικά λάθη ενδέχεται να σχετίζεται με το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας των 

μαθητών. Στο προχωρημένο επίπεδο, οι μαθητές συνήθως διαθέτουν ικανοποιητικό 

γλωσσικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα στο επίπεδο της γραμματικής, εφόσον έχουν διδαχθεί τα 

περισσότερα γραμματικά φαινόμενα. Επομένως, το γλωσσικό τους υπόβαθρο τους παρέχει 

τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις ασυμβατότητες ανάμεσα στους τύπους της διαγλώσσας 

τους και της γλώσσας-στόχου (Caroll 1999, Gass 1997, Schmidt & Frota 1986, Philp 

2003). Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται επίσης από τους Nicholas, Lightbown & Spada 

(2001), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αναδιατύπωση μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν 

οι μαθητές γνωρίζουν ήδη ένα γλωσσικό στοιχείο και είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν 

επιλέγοντας μεταξύ άλλων εναλλακτικών γλωσσικών στοιχείων. Αντίθετα, όσον αφορά το 

λεξιλόγιο, οι μαθητές στο επίπεδο αυτό καλούνται να κατακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

ένα εύρος απαιτητικού λεξιλογίου, με υψηλό μαθησιακό φορτίο. Επομένως, το μαθησιακό 

τους υπόβαθρο ενδέχεται να οδήγησε τη διδάσκουσα να χρησιμοποιήσει περιορισμένο 

αριθμό αναδιατυπώσεων, καθώς, μέσα από τη βάση δεδομένων παρατηρήθηκε ότι έτεινε να 

χρησιμοποιεί και άλλες στρατηγικές ανατροφοδότησης των λεξιλογικών λαθών, πέρα από 

τις αναδιατυπώσεις, όπως αιτήματα διασάφησης και ρητές διορθώσεις (Ιωάννου 2012). 
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5.2. Χαρακτηριστικά που απέδωσαν μεγαλύτερα 
ποσοστά ανταπόκρισης και διόρθωσης 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, τα χαρακτηριστικά που απέδωσαν 

μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης και διόρθωσης είναι: η απομόνωση, η μία αλλαγή, η 

ερώτηση, η επανάληψη και η προσωδιακή έμφαση. Επιπλέον, ως προς τον στόχο της 

διόρθωσης, μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης απέφεραν οι αναδιατυπώσεις που είχαν 

στόχο τη γραμματική σε αντίθεση με τα ευρήματα των Mackay, Gass και McDounough 

(2000), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι μαθητές αναγνώριζαν τη διορθωτική λειτουργία των 

ανατροφοδοτήσεων όταν ο στόχος της διόρθωσης ήταν το λεξιλόγιο, ενώ συχνά 

αποτύγχαναν να εντοπίσουν τις οι αναδιατυπώσεις όταν είχαν στόχο τη γραμματική. Η 

διαφορά στα ευρήματα οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

των Mackey κ.ά. (2000) δέχτηκαν ανατροφοδοτήσεις μεγαλύτερου μήκους στα 

γραμματικά λάθη σε σχέση με τα λεξιλογικά και φωνολογικά λάθη. Συνεπώς, οι 

ανατοφοδοτήσεις στα λεξιλογικά λάθη ήταν πιο ευδιάκριτες, σε αντίθεση με τις 

ανατροφοδοτήσεις στη γραμματική που φάνηκε να ήταν ασαφείς (Philp 2003). Το επίπεδο 

γλωσσομάθειας των μαθητών, καθώς και η αναπτυξιακή ετοιμότητα των μαθητών 

διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της διορθωτικής λειτουργίας των 

αναδιατυπώσεων (Leeman 2003). 

Σύμφωνα με τον Long (1996), οι προχωρημένοι μαθητές μπορεί να επωφεληθούν 

περισσότερο από τις αναδιατυπώσεις, καθότι η βαθμιαία αύξηση των αυτοματοποιημένων 

δεξιοτήτων επιτρέπει στους μαθητές να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην 

επεξεργασία πληροφοριών υψηλότερου επιπέδου σε σχέση με τους αρχάριους μαθητές. 

Επιπλέον, η αναπτυξιακή ετοιμότητα των μαθητών είναι καθοριστικός παράγοντας 

εντοπισμού των αναδιατυπώσεων, καθώς οι μαθητές τείνουν να μην εντοπίζουν τύπους που 

υπερβαίνουν το τρέχον επίπεδο της διαγλώσσας τους. Η χαμηλή αποτελεσματικότητα των 

αναδιατυπώσεων που είχαν στόχο το λεξιλόγιο, όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο 

ερώτημα, ενδέχεται να οφείλεται: α) στο επίπεδο των μαθητών, οι οποίοι ως γνώστες της 

γραμματικής στο επίπεδο αυτό παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις 

ανατροφοδοτήσεις που αφορούν τη γραμματική (grammatical sensitivity) και λιγότερο το 

λεξιλόγιο (Τrofimovich κ.ά. 2007), β) στη συστηματικότητα της παροχής 

αναδιατυπώσεων στη γραμματική σε αντίθεση με τις ανατροφοδοτήσεις που δίνονταν στο 

λεξιλόγιο, οι οποίες ποίκιλλαν (Ιωάννου 2012) και γ) στην ασαφή λειτουργία των 

αναδιατυπώσεων, καθώς οι μαθητές τείνουν να μην την αντιλαμβάνονται (ειδικότερα όταν 

ο στόχος της διόρθωσης δεν είναι εσωτερικευμένος), λόγω του ότι η μορφή τους 

εκλαμβάνεται συχνά ως σχόλιο που αφορά το περιεχόμενο του εκφωνήματος τους ή ως 

κάποιο συνώνυμο η εναλλακτικό τρόπο έκφρασης του περιεχομένου του εκφωνήματος τους 

(Long 1996, Lyster 1998). 
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Όσον αφορά την υψηλή αποτελεσματικότητα των απομονωμένων αναδιατυπώσεων, 

φαίνεται ότι τα μειωμένα εκφωνήματα που εστιάζουν στο λάθος ωθούν τους μαθητές να 

εντοπίζουν τη διορθωτική λειτουργία των αναδιατυπώσεων θέτοντας τις προϋποθέσεις για 

την ενεργοποίηση της γνωστικής διεργασίας της σύγκρισης του εκφωνήματός τους με τη 

γλώσσα-στόχο (Schmidt & Frota 1986). Επιπλέον τα απομονωμένα εκφωνήματα 

επιβαρύνουν λιγότερο τη μνήμη των μαθητών, γεγονός που δημιουργεί περισσότερες 

ευκαιρίες για άμεση ανταπόκριση (Philp 2003, Lyster 1998). Αντίθετα, οι 

ενσωματωμένες αναδιατυπώσεις, όπως συμπέρανε ο Lyster (1998) και οι Han & Kim 

(2008) είναι πολύ πιθανόν να γίνουν αντιληπτές ως μη διορθωτικές επαναλήψεις, ως 

σχόλιο σχετικά με το περιεχόμενο του εκφωνήματος του μαθητή, ή ως επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης. 

Ως προς τον αριθμό των αλλαγών, φαίνεται ότι ήταν ευκολότερο για τους μαθητές να 

εντοπίσουν τα εκφωνήματα που διέφεραν από το αρχικό τους εκφώνημα μόνο ως προς ένα 

γλωσσικό στοιχείο (Egi 2004, Philp 2003). Η παρατήρηση αυτή ενισχύει τη διαπίστωση 

του Long (1996), σύμφωνα με την οποία, όταν το αρχικό εκφώνημα του μαθητή και το 

αναδιατυπωμένο εκφώνημα αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό, οι πιθανότητες να ανταποκριθούν 

οι μαθητές επαναλαμβάνοντας το εκφώνημα του διδάσκοντος είναι περιορισμένες. Η 

διόρθωση πολλαπλών γλωσσικών στοιχείων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε γνωστική 

υπερφόρτωση, η οποία αποτρέπει την ενεργοποίηση της γνωστικής διεργασίας του 

εντοπισμού μεταξύ της διαγλώσσας των μαθητών και της γλώσσας-στόχου. 

Η αποτελεσματικότητα των αναδιατυπώσεων που δόθηκαν με τη μορφή ερωτήσεων 

ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς μεγάλο ποσοστό οδήγησε στην άμεση ανταπόκριση των 

μαθητών (95,5%). Παρόλα αυτά, τα ποσοστά διόρθωσης είναι χαμηλότερα (46%). Το ίδιο 

παρατηρήθηκε στην έρευνα της Sheen (2006). Όπως παρατηρούν οι Lyster (1998) και η 

Oliver (2000), οι αναδιατυπώσεις με τη μορφή ερώτησης μπορεί να επικαλύπτονται με το 

αίτημα διασάφησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι μαθητές είναι πιθανόν να ανταποκρίνονται, 

ακόμα και αν δεν έχουν αντιληφθεί τη διορθωτική λειτουργία της αναδιατύπωσης: 

Παράδειγμα 14: 

Μ1: Ήταν έκθεση που ήτανε άνθρωποι που κάνανε διαφορετικοί επαγγέλματικοι. 

[πολλαπλά: γραμματικά & λεξιλογικά λάθη] 

Δ2: Είχαν διάφορα επαγγέλματα ε; [αναδιατύπωση] 

Μ1: Ναι. [χρειάζεται διόρθωση: αναγνώριση] 

Επομένως, τα υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης οφείλονται ενδεχομένως περισσότερο στην 

επικοινωνιακή λειτουργία της συγκεκριμένης μορφής αναδιατύπωσης και λιγότερο στον 

εντοπισμό της διορθωτικής της λειτουργίας (Sheen 2006, Han & Kim 2008). Από την 
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άλλη, ο Ellis (1994) υποστηρίζει ότι οι ερωτηματικές αναδιατυπώσεις, σε αντίθεση με τις 

καταφατικές, είναι πιθανότερο να ενεργοποιήσουν τη διεργασία της γνωστικής σύγκρισης. 

Τέλος, όσον αφορά το χαρακτηριστικό της προσωδιακής έμφασης και της επανάληψης, 

φαίνεται ότι, παρόλο που δεν εμφανίζονται συχνά στα δεδομένα, συνδέονται άμεσα με τη 

διόρθωση των εκφωνημάτων από τους μαθητές. Τα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη ότι οι 

μαθητές κατανόησαν τόσο τη διορθωτική λειτουργία, όσο και τον στόχο της 

αναδιατύπωσης. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ενδεχομένως καθιστούν την αναδιατύπωση 

περισσότερο διακριτή (Loewen & Philp 2006). 

66..  Συμπεράσματα 

Η χρήση των αναδιατυπώσεων ως στρατηγικών διόρθωσης συνδέεται με το επίπεδο των 

μαθητών και τον στόχο της διόρθωσης. Επίσης, η χρήση τους σχετίζεται άμεσα με τον 

επικοινωνιακό στόχο του μαθήματος, καθώς: α) εξοικονομούν πολύτιμο διδακτικό χρόνο, β) 

δεν απειλούν την αυτοπεποίθηση του μαθητή, γ) δεν διακόπτουν τη ροή της συζήτησης με 

κίνδυνο να αποσυντονίσουν τους μαθητές. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, είναι εμφανές ότι η 

αποτελεσματικότητα των αναδιατυπώσεων συνδέεται άμεσα με τη μορφή τους. Φαίνεται 

ότι η απομόνωση, η μία αλλαγή, η ερώτηση και η προσωδιακή έμφαση καθιστούν τις 

αναδιατυπώσεις περισσότερο διακριτές στους μαθητές σε σχέση με τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά που εμφανίστηκαν στα δεδομένα, καθώς ενεργοποίησαν τις γνωστικές 

διεργασίες που ώθησαν τους μαθητές να εντοπίσουν τη διορθωτική τους λειτουργία και να 

ανταποκριθούν στη διορθωτική παρέμβαση. Αντίθετα, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

φάνηκαν να καθιστούν ασαφή τη μορφή και τη λειτουργία της στρατηγικής, μετριάζοντας 

έτσι την αποτελεσματικότητά της. Επομένως, οι αναδιατυπώσεις μπορεί να ενταχθούν 

τόσο στην κατηγορία των ρητών (explicit) στρατηγικών διόρθωσης, όσο και στην 

κατηγορία μη ρητών (implicit) στρατηγικών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

77..  Περιορισμοί 

Η παρούσα έρευνα διαθέτει περιορισμούς. Πρώτον, τόσο ο αριθμός των συμμετεχόντων, όσο 

και ο αριθμός των αναδιατυπώσεων που συνιστούν τη βάση δεδομένων είναι περιορισμένος. 

Δεύτερον, το τμήμα στο οποίο έλαβε χώρα η έρευνα παρουσίασε ανομοιογένεια όσον αφορά 

το επίπεδο των μαθητών, γεγονός που περιορίζει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 

σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των αναδιατυπώσεων στο επίπεδο προχωρημένων 

μαθητών. Τέλος, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αναδιατυπώσεων μέσω της 

άμεσης ανταπόκρισης των μαθητών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, 

καθώς, όπως παρατηρήθηκε, δεν δίνεται πάντοτε η ευκαιρία στους μαθητές να 
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ανταποκριθούν στην ανατροφοδότηση των διδασκόντων, ενώ οι μαθητές ενδέχεται να 

επιλέγουν να μην ανταποκρίνονται θεωρώντας ότι η διαδικασία διόρθωσης έχει 

ολοκληρωθεί. Μάλιστα, οι Mackey & Philp (1998) διαπίστωσαν στην έρευνά τους ότι οι 

μαθητές επωφελήθηκαν από τη διόρθωση ακόμα και όταν δεν διόρθωσαν τα εκφωνήματά 

τους. Άλλοι ερευνητές επίσης υποστήριξαν ότι η άμεση ανταπόκριση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ένδειξη κατάκτησης (Ellis κ.ά. 2001, Morris & Tarrone 2003). 
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