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Abstract 
 

Corpus linguistics became a revealing approach in linguistic research at different 
levels of linguistic analysis and brought on a revolution in research methodology. 
The paradigm shift in the method of linguistic research, caused by the exploitation of 
electronic text corpora, affected also the methods in applied linguistic domains as 
lexicography and translation, and induced the emergence of some new tendencies in 
language education. In this paper, I review the applications proposed in linguistic 
literature about the possible utilization of electronic text corpora in language teaching 
and I discuss briefly the following questions: a) Which are the basic arguments for 
the exploitation of corpora in language classroom? b) Are there any theoretical 
relationships between the proposed pedagogical applications of linguistic corpora 
and different current tendencies in applied linguistics? c) What perspectives of the 
pedagogical exploitation of corpora are actually innovative for the linguistic 
education? Finally, the interest is focused in the prospects for the available up to 
moment Greek electronic text corpora to be exploited in language pedagogy. 
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1. Εισαγωγή 
Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (ΗΣΚ): αποτελούν δομημένες συλλογές 
κειμένων, αποθηκευμένες σε ηλεκτρονική μορφή και προσπελάσιμες με τη χρήση 
εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ΗΣΚ ανάλογα με 
τον όγκο τους, το συγχρονικό ή διαχρονικό τους χαρακτήρα, τα είδη λόγου που 
εκπροσωπούν, τα κριτήρια με βάση τα οποία δομούνται σε υποσύνολα (subcorpora), 
το αν προέρχονται από το λόγο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών, αν είναι 
μονόγλωσσα ή δίγλωσσα κ.ά. (McEnery, Xiao & Tono 2006: 1-76). Ένα σώμα 
κειμένων δημιουργείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς 
ή για να συμβάλει στην εύρεση λύσεων σε εφαρμοσμένους τομείς έρευνας, όπως η 
λεξικογραφία και η αυτόματη μετάφραση. Οι σκοποί για τους οποίους συγκροτείται 
καθορίζουν το είδος των κειμένων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό (ποιες 
γλωσσικές ποικιλίες ή ποια είδη λόγου θα εκπροσωπούν), την οργάνωσή του σε 
υποσύνολα και το λογισμικό που θα επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί για την προσπέλασή 
του. Η γλωσσολογική έρευνα με ΗΣΚ εδραιώθηκε ως ιδιαίτερη μεθοδολογία 
επιστημονικής προσέγγισης της γλώσσας με την ονομασία corpus linguistics. 

 
2. Η αξιοποίηση των ΗΣΚ στη γλωσσική διδασκαλία (corpus informed 

language teaching) 
Η ενασχόληση με τις δυνατότητες εφαρμογής των ΗΣΚ στη γλωσσική διδασκαλία 
είναι σχετικά πρόσφατη (τα πρώτα σχετικά δημοσιεύματα εμφανίζονται στο τέλος 
της δεκαετίας του '80) και σε ένα βαθμό παρακινήθηκε από προηγούμενη 
αναγνώριση της αναγκαιότητάς τους στη γλωσσολογική έρευνα για την περιγραφή 
των γλωσσών και σε εφαρμοσμένους τομείς, όπως η λεξικογραφία. Άρχισε να 
γίνεται σαφές ότι το αυθεντικό γλωσσικό υλικό που περιλαμβάνουν, σε συνδυασμό 
με τις υποστηριζόμενες από την τεχνολογία μεθόδους προσπέλασής του, καθιστούν 
τα ΗΣΚ αξιοποιήσιμα, όχι μόνο για τη μελέτη και περιγραφή, αλλά και για τη 
διδασκαλία των γλωσσών. Οι εφαρμογές των ΗΣΚ στη στην γλωσσική διδασκαλία 
εντάσσονται σε μια παράδοση που αποκαλείται «linguistics applied» (Widdowson 
2000, Davies & Elder 2004) και εκφράζει την τάση η δραστηριότητα σε 
εφαρμοσμένους τομείς, όπως η εκπαιδευτική γλωσσολογία, να εμπνέεται από τις 
αναζητήσεις στο χώρο της θεωρητικής έρευνας για την περιγραφή των γλωσσών 
(Braun 2005). Αυτό σημαίνει ότι τα προτεινόμενα στη βιβλιογραφία μοντέλα 
διδακτικής αξιοποίησης των ΗΣΚ συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τα 
ενδιαφέροντα που αναπτύσσονται στο ερευνητικό πεδίο της γλωσσολογίας των 
σωμάτων κειμένων και απηχούν συχνά μοντέλα γλωσσικής περιγραφής που 
διατυπώνονται στον χώρο αυτό (Kaltenböck & Mehlmauer-Larcher, 2005: 77-78). 
 
2.1  Η αφετηρία της γλωσσοδιδακτικής αξιοποίησης των corpora 
Η έκδοση του Collins COBUILD English Language Dictionary (1987), του πρώτου 
λεξικού για μαθητές και σπουδαστές της αγγλικής που συντάχθηκε με βάση 
ηλεκτρονικό σώμα κειμένων1

                                                 
1 Χρησιμοποιήθηκε το «Bank of English». 

 ήταν το γεγονός που σηματοδότησε τη στροφή του 
ενδιαφέροντος στις εφαρμογές των corpora για τη γλωσσική διδασκαλία. Την πρώτη 
συστηματική πρόταση για την αξιοποίηση τους διατύπωσε ο Tim Johns, συνεργάτης 
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του Sinclair στο COBUILD project, προβάλλοντας το σκεπτικό ότι τα αυθεντικά 
δεδομένα λόγου που αξιοποιούν οι λεξικογράφοι και οι συγγραφείς διδακτικού 
υλικού δεν πρέπει να αποκρύπτονται από τους σπουδαστές της γλώσσας, αλλά είναι 
καλό οι τελευταίοι να έρχονται απευθείας αντιμέτωποι με αυτά και να υιοθετούν το 
ρόλο του ερευνητή της γλώσσας («to make the learner a linguistic researcher», Johns 
2002). Με τις προτάσεις που διατυπώνει ο Johns για την αξιοποίηση των 
συμφραστικών πινάκων (concordances) στη γλωσσική διδασκαλία αρχίζει να 
αναπτύσσεται θεωρητικός προβληματισμός και ερευνητικό ενδιαφέρον για τη 
γλωσσοδιδακτική αξιοποίηση των ΗΣΚ. Ο Johns εισηγήθηκε τον όρο data driven 
learning, για να περιγράψει την απόκτηση γνώσης μιας γλώσσας (ή γνώσης για μια 
γλώσσα) μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων που αντλούνται από ένα σώμα 
κειμένων. Ο όρος αυτός αντιπροσωπεύει μια από τις θεμελιακές παραδοχές όσων 
εισηγούνται προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση των ΗΣΚ.  
 
2.2  Θεμελιώδη επιχειρήματα υπέρ της διδασκαλίας με ΗΣΚ 
Οι υποστηρικτές της αξιοποίησης των ΗΣΚ στη γλωσσική διδασκαλία επισημαίνουν 
ως κύρια πλεονεκτήματα τα εξής: 
α) Τα σώματα κειμένων φυσικών ομιλητών εξασφαλίζουν συστηματική πρόσβαση 
σε αυθεντικά δεδομένα λόγου, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο την προσαρμογή 
του περιεχομένου της γλωσσικής διδασκαλίας στην πραγματική γλωσσική χρήση και 
οδηγώντας στην αποδέσμευση της γλωσσικής διδασκαλίας από κανονιστικές 
προσεγγίσεις ή από προσεγγίσεις που βασίζονται σε διαισθήσεις (intuitions) των 
μελετητών ή των δασκάλων της γλώσσας (introspective views, Sinclair 1997: 32-
34). 
β) Η πρόσβαση στα γλωσσικά δεδομένα ενός σώματος κειμένων πραγματοποιείται 
με την υποστήριξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας, τα οποία, ανάλογα με το πόσο 
προηγμένα είναι, παρέχουν στους χρήστες αρκετούς δυνατούς τρόπους αναζήτησης 
πληροφορίας. Αυτό καθιστά τα ΗΣΚ ευέλικτα εργαλεία για την έρευνα σε αυθεντικό 
γλωσσικό υλικό, που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο διαφορετικών 
πρακτικών για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των γλωσσών. Αν και η χρήση τους 
μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις 
(Gabrielatos 2005: 18-19), στη βιβλιογραφία δίνεται έμφαση στη δυνατότητά τους 
να υποστηρίξουν διερευνητικές πρακτικές μάθησης (exploratory ή discovery learning) 
και να ενθαρρύνουν την αυτονομία του μαθητή (learner autonomy) (Braun 2005, 
Kaltenböck et al. 2005). 
 
3. Προσανατολισμοί ως προς τη μεθόδευση και το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας 
Στην πλειοψηφία τους οι δημοσιεύσεις που αφορούν τη γλωσσοδιδακτική 
αξιοποίηση των ΗΣΚ ασχολούνται με τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία της 
αγγλικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας και σε μεγάλο ποσοστό επικεντρώνονται 
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διδασκαλίας ξένης γλώσσας για ειδικούς και 
ακαδημαϊκούς σκοπούς (ESP, English for Specific Purposes & EAP, English for 
Αcademic Purposes). Οι περισσότερες προσπάθειες για πειραματική ή συστηματική 
εφαρμογή της αξιοποίησης των ΗΣΚ, καθώς και οι σχετικές επιστημονικές έρευνες 
έχουν πραγματοποιηθεί σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα με τη συμμετοχή ώριμων 
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σπουδαστών της ξένης γλώσσας (συνήθως φοιτητών σε διάφορα γνωστικά πεδία ή, 
ορισμένες φορές, μελλοντικών δασκάλων της γλώσσας). 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στη βιβλιογραφία για την αξιοποίηση των ΗΣΚ 
δε συγκροτούν μέχρι στιγμής ρεύμα με ενιαία οπτική. Στην ενότητα αυτή 
επιχειρείται να αποτυπωθούν οι προτεραιότητες που θέτουν οι προτάσεις για την 
αξιοποίηση των ΗΣΚ, ως προς τη μεθόδευση της διδασκαλίας και ως προς την 
εστίασή της σε συγκεκριμένα περιεχόμενα. Σημειώνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό η 
πορεία, η μεθόδευση και το περιεχόμενο της διδασκαλίας καθορίζονται από το τι 
μπορεί πρακτικά να δώσει ένα ΗΣΚ. Από ένα ηλεκτρονικό σώμα κειμένων μπορεί 
κανείς να αντλήσει: α) πληροφορίες για συχνότητες εμφάνισης λέξεων ή λεκτικών 
ακολουθιών (collocations) στο σύνολο των κειμένων ή σε επιμέρους ποικιλίες λόγου 
που αυτό περιλαμβάνει, εφόσον είναι δομημένο σε σχετικά υποσύνολα (subcorpora), 
β) συμφραστικούς πίνακες (concordances) της λέξης-κλειδί (keyword in context) και 
γ) κείμενα που εκπροσωπούν ορισμένες ποικιλίες λόγου.  
 
3.1 Ζητήματα παιδαγωγικής μεθόδευσης της γλωσσικής διδασκαλίας 
Στη δυναμική εκδοχή της αξιοποίησης των ΗΣΚ, οι ίδιοι οι μαθητές/ σπουδαστές 
χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, για να έχουν άμεση πρόσβαση στο υλικό τους και να 
πραγματοποιούν αναζητήσεις. Σε μια πιο συντηρητική εκδοχή, άμεση πρόσβαση έχει 
μόνο ο δάσκαλος, ο οποίος τα αξιοποιεί, για να προετοιμάσει το υλικό που θα φέρει 
στην τάξη. Οι δύο αυτές εκδοχές έχουν διαφορετικές εκφάνσεις υλοποίησης και 
προσαρμόζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η χρήση των ΗΣΚ από τη μια πλευρά εξυπηρετεί δομιστικού 
τύπου προσεγγίσεις, δηλαδή τα δεδομένα μιας concordance απλώς χρησιμοποιούνται 
ως υλικό για την παραγωγή γλωσσικών ασκήσεων, ενώ άλλοτε εντάσσεται σε 
προσεγγίσεις που συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία της μεθόδου project. Στην τελευταία 
περίπτωση, τα σώματα κειμένων αντιμετωπίζονται ως πηγές από τις οποίες οι 
μαθητές αντλούν πληροφορίες, για να διερευνήσουν ζητήματα γλωσσικής χρήσης 
και να δώσουν απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα (problem-solving tasks). 

Κύριο ζήτημα μεθόδευσης της διδασκαλίας που αναδύεται μέσα από την 
επιχειρηματολογία υπέρ της διδασκαλίας με σώματα κειμένων είναι η αξιοποίησή 
τους για την υλοποίηση δραστηριοτήτων εξερευνητικής μάθησης (discovery ή 
exploratory learning) που δίνουν στον διδασκόμενο την ευκαιρία να παίξει το ρόλο 
του ερευνητή ή ακόμη και του εξερευνητή της γλώσσας (linguistic explorer, 
Bernardini, 2000, 2002, 2004). Ο μαθητής ως ερευνητής (ή εξερευνητής) της 
γλώσσας είτε εμπλέκεται σε μια επαγωγική διαδικασία, δηλαδή εξετάζει πλήθος 
παραδειγμάτων που αντλεί από ένα corpus, για να ανακαλύψει τις κανονικότητες της 
γλωσσικής χρήσης και τους κανόνες του γλωσσικού συστήματος, είτε σε 
παραγωγική (deductive) διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας διαμορφώνει υποθέσεις 
και στη συνέχεια ελέγχει την ισχύ τους, αξιοποιώντας τα δεδομένα του σώματος 
κειμένων. 

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας οπτικής για τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης 
στις οποίες εμπλέκονται διδάσκοντες και διδασκόμενοι συνεπάγεται συνολικές 
αλλαγές στο σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, για τον πρόσθετο λόγο ότι η χρήση 
των ΗΣΚ εντάσσεται στον ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με την υποστηριζόμενη 
από την τεχνολογία διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών (Computer Assisted 
Language Learning, CALL). Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα αλλαγές που συνεπάγεται 
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η αξιοποίηση των ΗΣΚ στη διδασκαλία συνοψίζονται στα εξής: α. αναθεώρηση του 
ρόλου και του τρόπου δράσης των μαθητών/ σπουδαστών που αναλαμβάνουν να 
εξερευνήσουν πτυχές της γλώσσας, β. αναπροσαρμογή του ρόλου του δασκάλου που 
μετατρέπεται σε υποστηρικτή της έρευνας, γ. αλλαγή του περιεχομένου της 
διδασκαλίας, η οποία δεν είναι πια μετάδοση της γνώσης, αλλά διαμεσολαβητική 
διαδικασία που υποστηρίζει ανακαλυπτικές δραστηριότητες των μαθητών. 
 
3.2 Ζητήματα περιεχομένου της γλωσσικής διδασκαλίας 
Οι προτάσεις για αξιοποίηση των ΗΣΚ στη γλωσσική διδασκαλία δίνουν 
διαφορετική βαρύτητα σε επιμέρους όψεις του γλωσσικού συστήματος και της 
γλωσσικής χρήσης οι οποίες αναδεικνύονται από τα δεδομένα ενός corpus. Στην 
ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα ζητήματα στα οποία κυρίως εστιάζουν οι 
συγγραφείς, αναφορικά με το περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας, με στόχο να 
αποτυπωθούν οι πιο χαρακτηριστικές από τις οπτικές που αναδύονται στη σχετική 
βιβλιογραφία. 

Γραμματική: Οι προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των ΗΣΚ εστιάζουν 
συχνά στις προτασιακές δομές, στη λεγόμενη γραμματική της πρότασης, και κυρίως 
σε δομές που, όπως αποκαλύπτεται από τις concordances, παρουσιάζουν υψηλή 
συχνότητα εμφάνισης, τουλάχιστον σε ορισμένες ποικιλίες του λόγου. Το 
ενδιαφέρον για τη γραμματική δεν αποτελεί μια κλασική “focus on form” 
προσέγγιση, αλλά κυρίως επιδιώκει να αναδείξει τη διαφοροποίηση των 
προτασιακών δομών ανάλογα με το κειμενικό είδος ή τη λειτουργική ποικιλία του 
λόγου, επικεντρώνεται δηλαδή στη συσχέτιση των γραμματικών δομών με το λόγο 
ως ολοκληρωμένο γεγονός και με το πλαίσιο παραγωγής του. Η διδασκαλία δεν 
εστιάζει στην ορθότητα ή μη των γραμματικών δομών, αλλά στην ανάδειξη των 
εναλλακτικών γραμματικών δομών που εμφανίζονται σε ένα ΣΚ (Conrad, 2000). 

Λεξιλόγιο: Το λεξιλόγιο κατέχει κεντρική θέση στις προτάσεις για διδακτική 
αξιοποίηση των ΗΣΚ, εφόσον άλλωστε η αναζήτηση σε ένα ηλεκτρονικό corpus 
δίνει κατά βάση πληροφορίες για την εμφάνιση, χρήση, λειτουργία και σημασία των 
λέξεων σε διαφορετικά συμφραστικά περιβάλλοντα. Οι συμφραστικοί πίνακες 
(concordances) θεωρούνται ιδανικό εργαλείο για την κατανόηση και συνεπώς τη 
διδασκαλία των σημασιών των λέξεων μέσα από το πλαίσιο χρήσης τους (keyword 
in context). Κυρίαρχη πλευρά της διδασκαλίας λεξιλογίου μέσα από ΗΣΚ είναι η 
ενσυνείδητη μελέτη των λιγότερο προφανών και συζητημένων όψεων της σημασίας 
και της χρήσης των λέξεων, όπως αυτές αποκαλύπτονται από την εξέταση των 
λεκτικών ακολουθιών ή συμπεριφράσεων (collocations) στις οποίες μετέχουν. 
Σπανιότερα δίνεται προσοχή στη συσχέτιση της σημασίας των λέξεων με το 
ευρύτερο περιβάλλον χρήσης τους (context) και ως τέτοιο λογαριάζεται κυρίως το 
ιδιαίτερο είδος (genre) του κειμένου ή η λειτουργική ποικιλία του λόγου που 
εκπροσωπείται από το κείμενο αυτό (register). Παραδοχή στην οποία συγκλίνουν οι 
απόψεις για αξιοποίηση των ΗΣΚ είναι η ρευστότητα των ορίων μεταξύ 
γραμματικής και λεξιλογίου: τα δεδομένα των συμφραστικών πινάκων 
αποκαλύπτουν όψεις τις γλωσσικής χρήσης που καθιστούν δυσδιάκριτα ή εντελώς 
ρευστά τα όρια ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας.  

Διδασκαλία κειμενικών ποικιλιών: Ένα ΗΣΚ δομημένο σε υποσύνολα 
(subcorpora) που απηχούν επιμέρους ποικιλίες λόγου, ανοίγει νέους δρόμους στην 
εστιασμένη στο κείμενο γλωσσική διδασκαλία, καθώς επιτρέπει την εκτεταμένη 
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συσχέτιση των λεξικογραμματικών επιλογών με το κειμενικό είδος (genre) ή 
ευρύτερα την ποικιλία του λόγου. 

Εστίαση σε ζητήματα γλωσσικής ποικιλότητας: Η αξιοποίηση των ΗΣΚ 
αναδεικνύει επιμέρους όψεις της γλωσσικής ποικιλότητας, είτε πρόκειται για την 
ποικιλία των γραμματικών δομών καθαυτών (variability of patterns, Clear, 2000), 
είτε για την ποικιλία των χρήσεων και των σημασιών του ίδιου γλωσσικού στοιχείου 
(λέξης, ή φραστικής δομής), όπως αυτή εμφανίζεται μέσα από τη διασπορά του σε 
διαφορετικά δείγματα λόγου (Aston, 2000), είτε, τέλος, για τα ιδιαίτερα 
λεξικογραμματικά γνωρίσματα διαφορετικών κειμενικών ειδών ή λειτουργικών 
ποικιλιών (genres και registers). 

Εστίαση στη γλωσσική χρήση: Η άντληση υλικού για τη γλωσσική διδασκαλία 
από σώματα κειμένων σημαίνει τη μεταστροφή του ενδιαφέροντος από μια ιδεατή 
μορφή γλώσσας-προτύπου, στην αυθεντική γλωσσική χρήση, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα δείγματα λόγου που αντλούνται από ένα σώμα κειμένων 
(Roemer, 2004).  

 
4. Ρητές και υπόρρητες θεωρητικές αναζητήσεις 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται ορισμένα θεωρητικά ζητήματα που αναδύονται 
στη βιβλιογραφία για τη διδακτική αξιοποίηση των ΗΣΚ (αυτά στα οποία υπάρχουν 
συχνότερες αναφορές) και μας επιτρέπουν να συνδέσουμε τις προτεινόμενες οπτικές 
αξιοποίησης των ΗΣΚ με ευρύτερες τάσεις. 
 
4.1 ΗΣΚ και γλωσσική επίγνωση (language awareness) 
Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας τα ΣΚ αντιμετωπίζονται κατά βάση ως 
μέσα για την απόκτηση γνώσης για την ξένη ή δεύτερη γλώσσα και ενσυνείδητης 
ενημερότητας για επιμέρους όψεις της χρήσης της. Κυρίως υποστηρίζεται ότι η 
έρευνα σε σώματα κειμένων μπορεί να συμβάλει στην ενημερότητα των μη φυσικών 
ομιλητών σχετικά με όψεις της γλώσσας-στόχου που είναι οικείες και διαφανείς 
μόνο στους φυσικούς ομιλητές της (Aston 2002, Carter 1998, Henry 2007, Mair 
2002, McCarthy & O'Keeffe 2004, McEnery, Wilson & Barker 1997 κ.ά.).  
 
4.2 ΗΣΚ και επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας 
Ο προβληματισμός γύρω από την προοπτική σύγκλισης της επικοινωνιακής 
διδασκαλίας με τη χρήση ΗΣΚ κυρίως στρέφεται στο πώς η ενασχόληση με τα 
corpora μπορεί να μετατραπεί σε αυθεντική συνθήκη επικοινωνίας. Κύριος 
ενδοιασμός που διατυπώνεται είναι ότι τα δεδομένα που παρέχει η αναζήτηση σε ένα 
σώμα κειμένων, δεδομένα που κατά βάση παρουσιάζονται με τη μορφή 
συμφραστικών πινάκων, καταλύουν την αυθεντική μορφή του αρχικού κειμένου. 
Ακόμη και αν η αναζήτηση σε ένα σώμα κειμένων παρέχει την πρόσβαση σε 
ολοκληρωμένα κείμενα, τα κείμενα αυτά εμφανίζονται αποπλαισιωμένα και 
αποκομμένα από το αυθεντικό πλαίσιο χρήσης τους. Το κύριο επιχείρημα όσων 
υπερασπίζονται τη δυνατότητα σύγκλισης (Fuentes 2002, Aston 2002) είναι ότι η 
έρευνα σε σώματα κειμένων μπορεί να μετατραπεί σε αυθεντικό επικοινωνιακό 
γεγονός, όταν αποτελεί δραστηριότητα που στοχεύει στην επίλυση πραγματικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μαθητής (πχ. αποσαφήνιση των σημασιών και 
των λειτουργιών των λέξεων). 
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4.3 Επιδράσεις από κειμενοκεντρικές θεωρίες 
Στην πλειοψηφία τους οι προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των ΗΣΚ εστιάζουν 
στην πληροφορία που μπορεί να αντλήσει κανείς από τους συμφραστικούς πίνακες 
(concordances). Αρκετοί όμως από τους θεωρητικούς της διδασκαλίας με ΗΣΚ δε 
μένουν στις λειτουργίες των λέξεων και των φραστικών δομών σε επίπεδο πρότασης, 
αλλά συσχετίζουν την πληροφορία για τα επί μέρους (λέξη, συμπερίφραση, 
φραστική δομή) με το όλο, δηλαδή τα κείμενα και τις ποικιλίες λόγου στις οποίες 
αυτά κατατάσσονται (Flowerdew 2005, Groom 2005, Guillot 2002, Hughes & 
McCarthy 1998, Lee 2001). Όσοι ενδιαφέρονται για το κείμενο και το είδος λόγου 
που εκπροσωπεί αντλούν και συνδυάζουν στοιχεία από επιμέρους θεωρήσεις με 
κειμενοκεντρική οπτική, όπως η παιδαγωγική του γραμματισμού στα κειμενικά είδη 
(με βασικούς εκπροσώπους τους Martin, Cope & Kalantzis) και η λειτουργική-
συστημική θεωρία (Halliday) ή άλλες κειμενογλωσσολογικές θεωρήσεις όπως των 
Bhatia και Swales που εξυπηρετούν καλύτερα τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.  
 
5. Νέες θεωρήσεις περί γλώσσας και γλωσσικής διδασκαλίας που αναδύονται 

μέσα από την αξιοποίηση των ΗΣΚ 
Οι ιδιαιτερότητες των ΗΣΚ ως εργαλείων έρευνας έχουν επηρεάσει τα ενδιαφέροντα 
των ερευνητών και θεωρητικών της διδασκαλίας και συνέβαλαν στη διαμόρφωση 
ξεχωριστών θεωρήσεων για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της. Επιλέγω να 
παρουσιάσω στη συνέχεια α) ορισμένες «σχολές» που διαμορφώθηκαν και δίνουν 
κεντρική σημασία στο λεξιλόγιο (lexis) και β) δύο αλληλοσυσχετιζόμενα θεωρητικά 
μοντέλα που αξιοποιούν τα συνήθη εργαλεία εξερεύνησης των ηλεκτρονικών 
σωμάτων κειμένων με κειμενοκεντρική εστίαση. 
 
5.1  Το λεξιλόγιο (lexis) στο επίκεντρο  
Η εστίαση στις πληροφορίες που δίνουν οι συμφραστικοί πίνακες για τις λέξεις-
κλειδιά συνέβαλε στη διαμόρφωση προσεγγίσεων που φέρνουν το λεξιλόγιο στο 
επίκεντρο της μελέτης και της διδασκαλίας ενός γλωσσικού συστήματος. 

Lexical approach (Lewis 2005): σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το λεξιλόγιο 
είναι το θεμελιώδες συστατικό του γλωσσικού συστήματος και έχει κυρίαρχη θέση 
σε ένα πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας που επικεντρώνεται στις σημασίες 
(meaning centered syllabus) και όχι στις δομές. 

Lexical priming (Hoey 2005): Ο Hoey τοποθετεί το λεξιλόγιο στη βάση του 
γλωσσικού συστήματος, υιοθετώντας επιχειρήματα με ψυχογλωσσολογικό 
υπόβαθρο. Βασική θέση της θεωρίας του lexical priming είναι κάθε λέξη 
αποθηκεύεται μαζί με το φορτίο της, δηλαδή τις πληροφορίες για το πλαίσιο χρήσης 
της (γλωσσικό-φραστικό, κειμενικό, κοινωνικό). Οι διαφορετικοί τύποι πληροφορίας 
που αποθηκεύουμε για κάθε λέξη είναι τα «primings» και φυσικά σε διαφορετικό 
πλαίσιο χρήσης των λέξεων ανακαλούνται διαφορετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με 
τον Hoey, η γνώση που αποκτούμε για μια γλώσσα δομείται γύρω από το λεξιλόγιό 
της. 

Lexical syllabus (Sinclair & Renouf, 1988· Willis, 1990): πρόκειται γι α μία 
πρόταση σχεδιασμού του μαθήματος της ξένης γλώσσας που έχει ως κεντρικό στόχο 
τον κατάλληλο χειρισμό του λεξιλογίου από τους μαθητές. 
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5.2  Από την concordance στο κείμενο και στον λόγο (discourse) 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις προσπάθειες των Hoey, Scott & Tribble 
(Hoey 1997, 2004α, 2004β, Scott 2000, Scott & Tribble 2006, Tribble 1997, 2000) 
να διαμορφώσουν μοντέλα αξιοποίησης των ΗΣΚ μέσα από τα οποία η πληροφορία 
που αντλείται από τα συνήθη εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας εξυπηρετεί τη 
μελέτη, την κατανόηση και τη διδασκαλία του κειμένου ως ολοκληρωμένου 
γεγονότος παραγωγής λόγου.  

Οι Scott & Tribble (2006) έχουν επεξεργαστεί ένα αρκετά περίπλοκο θεωρητικό 
σχήμα με το οποίο υπερασπίζονται την ιδέα ότι το κειμενικό είδος και η λειτουργική 
ποικιλία στην οποία ανήκει ένα κείμενο απεικονίζονται στις συχνότητες και στο 
πλαίσιο εμφάνισης των λέξεων του κειμένου που αποτελούν τις λέξεις-κλειδιά. 
Χρησιμοποιούν τον όρο “keyness” για να δηλώσουν την ιδιότητα ορισμένων λέξεων 
να λειτουργούν ως “κλειδιά” για την κατανόηση της θεματικής (“aboutnes”) ενός 
κειμένου και του είδους λόγου στο οποίο ανήκει. Ο Hoey είναι επιστημονικός 
υπεύθυνος ενός σχετικού ερευνητικού προγράμματος (textual priming project, 
http://lexicalpriming.org/textual-priming-project/), στο πλαίσιο του οποίο 
επιχειρείται η συστηματική συσχέτιση των λεξικογραμματικών προτύπων με το 
κειμενικό είδος και το πλαίσιο παραγωγής του κειμένου. Βασικός προσανατολισμός 
των δύο αυτών προσεγγίσεων είναι το γεγονός ότι δίνουν προτεραιότητα στο κείμενο 
ως ολοκληρωμένο γεγονός και όχι στις συμπεριφράσεις (collocations) καθεαυτές. 
Στο πλαίσιο των κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων, απορρίπτονται τα σώματα 
κειμένων που συγκροτούνται από αποσπάσματα και όχι από ολοκληρωμένα κείμενα 
(πχ. το British National Corpus), γιατί θεωρούνται ότι δεν έχουν να συνεισφέρουν 
πολλά στη μελέτη και τη διδασκαλία της γλώσσας. 
 
6. Ελληνικά σώματα κειμένων 
Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων της νέας ελληνικής είναι 
περιορισμένα σε όγκο (τουλάχιστον σε σχέση με τα αγγλόφωνα και γαλλόφωνα), 
περιλαμβάνουν κυρίως δείγματα γραπτού λόγου και εκπροσωπούν ορισμένες κυρίως 
κειμενικές ποικιλίες (τη μεγαλύτερη μερίδα κατέχουν τα επιμέρους είδη του 
δημοσιογραφικού λόγου). Τρία σώματα κειμένων για την ελληνική γλώσσα, 
προϊόντα εργασίας ερευνητικών ιδρυμάτων, είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το 
καθένα από αυτά έχει διαφορετική οργάνωση, εκπροσωπεί διαφορετικά είδη λόγου 
και υποστηρίζεται από διαφορετικών δυνατοτήτων εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας: 

-ο Εθνικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ™, http://hnc.ilsp.gr/) του 
Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου,  
-το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων από την “Πύλη για την ελληνική γλώσσα” 
(http://www.greek-language.gr) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ, 
http://www.greeklanguage.gr) και  
-το Σώμα Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ, http://www.greekcorpora.org/corp1.aspx), 
προϊόν ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 
6.1  Χαρακτηριστικά και δυνατότητες των διαθέσιμων στο διαδίκτυο 

ελληνικών σωμάτων κειμένων. 
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Οι ιστότοποι που φιλοξενούν τα δύο πρώτα σώματα κειμένων δίνουν αναλυτικές 
πληροφορίες για το περιεχόμενό τους, τα είδη λόγου που εκπροσωπούν, τα 
υποσύνολα (subcorpora) στα οποία δομούνται, τις αρχές με βάση τις οποίες έχει 
ταξινομηθεί το υλικό τους σε υποσύνολα, τις ομάδες εργασίας. Επιπλέον, παρέχουν 
στους επισκέπτες οδηγίες αναζήτησης.2

Ο όγκος του υλικού που περιλαμβάνουν είναι σχετικώς περιορισμένος, το ίδιο 
και ο βαθμός εκπροσώπησης διαφορετικών ποικιλιών του λόγου (π.χ. ο προφορικός 
λόγος εκπροσωπείται μόνο στο ΣΕΚ κατά 10%). Ο ΕΘΕΓ αποτελεί μέχρι στιγμής το 
πιο ογκώδες σώμα κειμένων της ελληνικής γλώσσας, αντιπροσωπεύει αρκετές 
ποικιλίες του γραπτού λόγου και είναι προσπελάσιμος με ιδιαίτερα εξελιγμένα 
εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας, αλλά η πρόσβαση σε αυτόν είναι μόνο μερική για 
τους μη συνδρομητές. Το ΣΕΚ είναι μικρότερο σε όγκο, όμως σχεδιάστηκε με 
συστηματικότητα, ώστε να εκπροσωπεί διαφορετικές ποικιλίες λόγου (Γούτσος 
2003). Βασικό μειονέκτημα του ΣΕΚ είναι ότι δεν επιτρέπει τη μετάβαση από τις 
γραμμές μιας concordance στο πλήρες κείμενο (δίνονται μόνο γενικές πληροφορίες 
για την πηγή). Το σώμα κειμένων της Πύλης του ΚΕΓ είναι το μικρότερο σε όγκο 
και εκπροσωπεί μόνο τον γραπτό δημοσιογραφικό λόγο και τον εκπαιδευτικό λόγο 
(συγκεκριμένα τον λόγο των σχολικών βιβλίων). Είναι όμως το μόνο που δίνει τη 
δυνατότητα μετάβασης από την concordance στο πλήρες κείμενο και επιπλέον οι 
αρχές με βάση τις οποίες συγκροτείται σε υποσύνολα δηλώνονται με διαφάνεια (σε 
κείμενο του Περικλή Πολίτη στην τοποθεσία της «Πύλης»). 

 Περιορίζομαι σε στοιχειώδεις πληροφορίες, 
που εκφράζουν γενική αποτίμηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. 

Οι δάσκαλοι της ελληνικής (ως μητρικής ή ως δεύτερης/ ξένης) που 
ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές αξιοποιώντας τα διαθέσιμα 
ΗΣΚ μπορούν να στηρίξουν στο καθένα από αυτά διαφορετικού τύπου και 
προσανατολισμού δραστηριότητες. Γενικότερη αποτίμηση της γράφουσας είναι ότι 
κανένα από τα τρία σώματα κειμένων δεν μπορεί να στηρίξει από μόνο του τις 
ανάγκες ενός ολοκληρωμένου μοντέλου ένταξης των ΗΣΚ στη γλωσσική 
διδασκαλία, αλλά είναι απαραίτητη η συνδυαστική και επιλεκτική αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων τους. 
 
6.2  Δυνατότητες αξιοποίησης των ελληνικών ΗΣΚ στη γλωσσική εκπαίδευση 
Η εξυπηρέτηση των αναγκών της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής και ως 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας δηλώνεται ως ένας από τους στόχους της συγκρότησης 
των τριών ελληνικών ΗΣΚ. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοκιμαστεί συστηματικά η 
ένταξη των ελληνόγλωσσων corpora στο πρόγραμμα διδασκαλίας της μητρικής 
γλώσσας στα σχολεία ή στη διδασκαλία της ελληνικής σε μη φυσικούς ομιλητές της. 
Οι φιλόλογοι-εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνονται 
σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΗΣΚ μόνο στο πλαίσιο επιμορφώσεων 
για τη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ).  

Αντικείμενο διερεύνησης από τη γράφουσα θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον το 
ζήτημα της προοπτικής να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ισχύουσας εκπαιδευτικής 
                                                 
2 Η σελίδα που φιλοξενεί το ΣΕΚ δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες (τουλάχιστον όχι 

ακόμη), αλλά είναι πολύ κατατοπιστικό το κείμενο παρουσίασης του συγκεκριμένου ΗΣΚ σε 
συνέδριο (Γούτσος 2003). 
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πραγματικότητας μια ολοκληρωμένη πρόταση γλωσσοδιδακτικής αξιοποίησης των 
ΗΣΚ της ελληνικής. Η μέχρι τώρα πιλοτική διερεύνηση του ζητήματος έδειξε τα 
εξής:  

-οι εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ εκπαιδευτικοί εντυπωσιάζονται αρχικά με τη 
δυνατότητα αξιοποίησης αυθεντικού γλωσσικού υλικού στην τάξη, αλλά φέρουν 
ενστάσεις ως προς τα πρακτικά ζητήματα (περιορισμένος χρόνος, έλλειψη υποδομών 
κτλ), 

-διακρίνονται δύο βασικές οπτικές ως προς τον τρόπο εισαγωγής των corpora στη 
διδασκαλία: α) οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν το νέο εργαλείο στις ήδη 
διαμορφωμένες διδακτικές πρακτικές τους ή β) το νέο εργαλείο αποτελεί έναυσμα 
για την αναζήτηση διαφορετικού τύπου πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης από τις 
καθιερωμένες. 
 
7. Επίλογος  
Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται σύντομη επισκόπηση των 
γλωσσοδιδακτικών ενδιαφερόντων που εισηγούνται οι προτάσεις για αξιοποίηση 
των ΗΣΚ στην τάξη. Ως κατακλείδα επισημαίνεται ότι τα ΗΣΚ ως εργαλεία 
αξιοποιήσιμα στη διδασκαλία ανοίγουν νέες διαδρομές, μια και παρέχουν 
δυνατότητες αναδιάταξης της γλωσσικής πληροφορίας. Υπάρχουν ακόμη πολλά 
ζητήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στη γλωσσική διδασκαλία 
που παραμένουν ανοιχτά προς επιστημονική διερεύνηση. 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Aston G. (2000). “Corpora and language teaching”. Στο L. Burnard. & Τ. McEnery. 
(επιμ.), Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Hamburg: 
Peter Lang, 7-18. 

Bernardini S. (2000). “Systematising serendipity: Proposals for concordancing large 
corpora with language learners”. L. Burnard. & Τ. McEnery. (επιμ.), Rethinking 
language pedagogy from a corpus perspective. Hamburg: Peter Lang, 225-239.  

Bernardini S. (2002). “Exploring New Directions For Discovery Learning”. Στο B. 
Kettemann & G. Marko (επιμ.), Teaching and Learning by Doing Corpus 
Analysis. Amsterdam: Rodopi, 165-182. 

Bernardini S. (2004). Corpora in the classroom: an overview on future developments. 
Στο J. Sinclair (επιμ.), How to use corpora in language teaching. Philadelfia. 
John Benjamins, 15-36. 

Γούτσος Δ. (2003). “Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και υλοποίηση.” 
Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. e-book, 
http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/gr.htm. 

Carter R. (1998). “Orders of reality: CANCODE, communication, and culture”. ELT 
Journal 52:1, 43-56. 

Clear J. (2000). “Do you believe in Grammar?”. Στο L. Burnard & T. McEnery 
(επιμ.), Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Hamburg: 
Peter Lang, 19-30. 



Ιωάννα Χαλισιάνη 
 

828 

Conrad S. (2000). “Will Corpus Linguistics Revolutionize Grammar Teaching in the 
21st Century?” TESOL Quarterly 34: 3, 548-560. 

Davies A. & C. Elder (επιμ.). (2004). “The Handbook of Applied Linguistics”. 
Oxford: Blackwell. 

Flowerdew L. (2005). “An integration of corpus-based and genre-based approaches 
to text analysis in EAP/ESP: countering criticisms against corpus-based 
methodologies”. English for Specific Purposes 24: 3, 321-332. 

Fuentes A. C. (2002). “Exploitation and assessment of a Business English corpus 
through language learning tasks”. ICAME Journal 26, 5-32. 

Gabrielatos, C. (2005). “Corpora and Language Teaching: Just a fling or wedding 
bells?” TESL-EJ 8: 4, 1-37. 

Groom N. (2005). “Pattern and meaning across genres and disciplines: An 
exploratory study”. Journal of English for Academic Purposes 4, 257-277. 

Guillot Μ.Ν. (2002). “Corpus-based work and discourse analysis in FL pedagogy: a 
reassessment”. System 30, 15–32. 

Henry A. (2007). “Evaluating language learners’ response to web-based, data-driven, 
genre teaching materials”. English for Specific Purposes 26, 462–484. 

Hoey M. (1997). “From Concordance to Text Structure: New uses for computer 
corpora”. Στο Β. Lewandowska-Tomaszczyk & P. J. Melia (επιμ.), Proceedings 
from International Conference on Practical Applications in Language Corpora. 
Lodz: Lodz University Press, 3–23. 

Hoey M. (2004α). “Lexical priming and the properties of text.” Στο A. Partington, J. 
Morley & L. Haarman (επιμ.), Corpora and Discourse. Bern: Peter Lang, 385-
412. 

Hoey M. (2004β). “A theory for TaLC? The textual priming for lexis.” Στο G. Aston, 
S. Bernardini & D. Stewart (επιμ.) Corpora and language learners. Amsterdam: 
John Benjamins, 21-41. 

Hoey M. (2005). Lexical priming: A new theory of words and language. London: 
Routledge. 

Johns, T. (2002). “Data-driven Learning: The Perpetual Challenge”. Στο B. 
Kettemann & G. Marko (επιμ.) Teaching and Learning by Doing Corpus 
Analysis. Amsterdam: Rodopi, 107-117. 

Kaltenböck G & B. Mehlmauer-Larcher. (2005). “Computer corpora and the 
language classroom: on the potential and limitations of computer corpora in 
language teaching”. ReCALL 17: 1, 65–84. 

Lee D. (2001). “Genres, Registers, Text Types, Domains, And Styles: Clarifying The 
Concepts And Navigating A Path Through The Bnc Jungle”. Language Learning 
& Technology 5: 3, 37-72. 



Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία:  
Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα. 

 

829 

Leech G. (1997). “Teaching and Language Corpora: a Convergence”. Στο A. 
Wichmann, S. Fligelstone, T. McEnery & G. Knowles (επιμ.), Teaching and 
Language Corpora. London: Longmann, 1-24. 

Lewis M.A. (2005). “Towards a Lexical View of Language. A Challenge for 
Teachers.” Babylonia, - babylonia-ti.ch. 

Mair C. (2002). “Empowering Non-Native Speakers: The Hidden Surplus Value of 
Corpora in Continental English Departments”. Στο B. Kettemann & G. Marko 
(επιμ.), Teaching and Learning by Doing Corpus Analysis: Amsterdam: Rodopi, 
119-130. 

McCarthy M, & A. O'Keeffe. (2004). “Research In The Teaching Of Speaking.” 
Annual Review of Applied Linguistics 24, 26-43.  

McEnery T, A. Wilson & P. Barker. (1997). “Teaching grammar again after twenty 
years: corpus-based help for teaching grammar”. Recall 9: 2, 8-16. 

McEnery Τ., R. Xiao & Y. Tono. (2006). Corpus Based Language Studies: an 
advanced resource book. London & New York: Routledge. 

Roemer U. (2004). “Comparing real and ideal language learner input: The use of an 
EFL textbook corpus in Corpus Linguistics and language teaching”. Στο G. 
Aston, S. Bernardini & D. Stewart (επιμ.), Corpora and language learners. 
Amsterdam: John Benjamins, 151-168. 

Scott M. (2000). “Focusing on the text and its keywords”. Στο L. Burnard & T. 
McEnery (επιμ.), Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. 
Hamburg: Peter Lang, 103-122. 

Scott M. & C. Tribble. (2006). Textual patterns: Key words and corpus analysis in 
language education. Amsterdam: John Benjamins. 

Sinclair J. (1997). “Corpus Evidence in Language Description”. Στο A. Wichmann, 
S. Fligelstone, T. McEnery & G. Knowles (επιμ.) Teaching and Language 
Corpora. London: Longmann, 27-39. 

Sinclair J. & Α. Renouf. (1988). “A lexical syllabus for language learning”. Στο R. 
Carter & Μ. McCarthy (επιμ.), Vocabulary and language teaching. London: 
Longman, 140-60. 

Tribble C. (1997). “Improvising corpora for ELT: Quick-and-dirty ways of 
developing corpora for language teaching”. Στο J. Melia & B. Lewandowska-
Tomaszczyk (επιμ.), PALC '97 Proceedings, Practical Applications in Language 
Corpora. Lodz: Lodz University Press, 106-117, Διαθέσιμο και στο διαδίκτυο, 
http://www.ctribble.co.uk/text/Palc.htm. 

Tribble C. (2000). “Genres, Keywords, Teaching: towards a pedagogic account of 
the language of Project Proposals”. Στο L. Burnard & T. McEnery (επιμ.), 
Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Hamburg: Peter Lang, 
75-90. 



Ιωάννα Χαλισιάνη 
 

830 

Widdowson H.G. (2000). “On the limitations of linguistics applied”. Applied 
Linguistics 21: 1, 3-25. 

Willis D. (1990). The lexical syllabus: A new approach to language teaching. 
London: Collins. 

Βraun S. (2005). “From pedagogically relevant corpora to authentic language 
learning contents”. ReCALL 17:1, 47–64.  

 


	Εισαγωγή
	Η αξιοποίηση των ΗΣΚ στη γλωσσική διδασκαλία (corpus informed language teaching)
	Η αφετηρία της γλωσσοδιδακτικής αξιοποίησης των corpora
	Θεμελιώδη επιχειρήματα υπέρ της διδασκαλίας με ΗΣΚ

	Προσανατολισμοί ως προς τη μεθόδευση και το περιεχόμενο της διδασκαλίας
	Ζητήματα παιδαγωγικής μεθόδευσης της γλωσσικής διδασκαλίας
	Ζητήματα περιεχομένου της γλωσσικής διδασκαλίας

	Ρητές και υπόρρητες θεωρητικές αναζητήσεις
	ΗΣΚ και γλωσσική επίγνωση (language awareness)
	ΗΣΚ και επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας
	Επιδράσεις από κειμενοκεντρικές θεωρίες

	Νέες θεωρήσεις περί γλώσσας και γλωσσικής διδασκαλίας που αναδύονται μέσα από την αξιοποίηση των ΗΣΚ
	Το λεξιλόγιο (lexis) στο επίκεντρο
	Από την concordance στο κείμενο και στον λόγο (discourse)

	Ελληνικά σώματα κειμένων
	Χαρακτηριστικά και δυνατότητες των διαθέσιμων στο διαδίκτυο ελληνικών σωμάτων κειμένων.
	Δυνατότητες αξιοποίησης των ελληνικών ΗΣΚ στη γλωσσική εκπαίδευση

	Επίλογος

