οθία Νικολαΐδος
Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή
ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα
Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word αλήθεη ζηα ειεθηξνληθά
εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξθεηά ζπρλά ζηελ
ηάμε, ηδηαίηεξα θαηά ηελ παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ.
-Έρεη λόεκα απηή ε επηινγή;
-Τη δπλαηόηεηεο πξνζθέξεη;
-Τη δπζθνιίεο παξνπζηάδεη;
-Θα θαηαξγήζσ ην ρεηξόγξαθν;
-Τειηθά, γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ επεμεξγαζηή;
*
Α. Πεπιγπαθή-Παποςζίαζη
1. Δηαιπεία παπαγωγήρ: Microsoft
2. Μάθημα ζηο οποίο μποπεί να σπηζιμοποιηθεί:
 Σε όια ηα καζήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαγσγή ζπλερνύο
γξαπηνύ ιόγνπ, ηδηαίηεξα ζην κάζεκα ηεο Νεοελληνικήρ
Γλώζζαρ ζην Γπκλάζην θαη ηεο Έκθπαζηρ-Έκθεζηρ ζην
Λύθεην.
3. Διδικόηεπα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά:
4.1. Κείμενο: ν επεμεξγαζηήο παξέρεη ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο
(επηιέγνληαη θαη αλαθέξνληαη νξηζκέλεο κόλν από κηα πιεζώξα
δπλαηνηήησλ, όζεο θξίλεηαη όηη κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ άκεζα κε
ηελ παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε):
 Μνξθνπνίεζε ραξαθηήξσλ
 Μνξθνπνίεζε παξαγξάθνπ
 Εηζαγσγή θαη κνξθνπνίεζε πίλαθα/θαηαιόγνπ
 Σειηδνπνίεζε θεηκέλνπ
 Εηζαγσγή ππνζεκεηώζεσλ
 Σηνίρηζε θεηκέλνπ
 Κνπή, αληηγξαθή, επηθόιιεζε ραξαθηήξσλ, ιέμεσλ, θεηκέλνπ
 Εηζαγσγή εηθόλαο
 Εηζαγσγή ζρεκάησλ
 Πξνεπηζθόπεζε ηνπ θεηκέλνπ
 Αλαδήηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ραξαθηήξσλ, ιέμεσλ, θεηκέλνπ
 Απνζήθεπζε θεηκέλνπ
 Αξρεηνζέηεζε θεηκέλνπ
 Εθηύπσζε θεηκέλνπ
 Καηαρώξηζε θαη αξρεηνζέηεζε πνιιαπιώλ εθδνρώλ ελόο θεηκέλνπ
ή δηαδνρηθώλ ζηαδίσλ ζπγγξαθήο ηνπ (drafts)
 Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα
 Δπλαηόηεηα ζπγγξαθήο ππεξθεηκέλνπ (hypertext)
 Δπλαηόηεηα νξγάλσζεο πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ (κε ρξήζε
εηθόλαο θ.η.ι.)
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Δπλαηόηεηα ζπγγξαθήο θεηκέλνπ ζε ζηήιεο (θαηά ην παξάδεηγκα
ησλ επηθπιιίδσλ, ησλ δεκνζηνγξαθηθώλ άξζξσλ θ.η.ι.)
 Φξήζε νξζνγξάθνπ
 Αξίζκεζε ιέμεσλ
4.2. Δικόνερ
Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εηζάγνπκε, επηιέγνληαο ηε ζέζε ηνπο ζην
θείκελν:
 Φσηνγξαθίεο
 Σθίηζα
 Εηθόλεο
*
Β. Αξιολόγηζη:
1. Ένηαξη ζηο Ππόγπαμμα ποςδών:
Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπζηεκαηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ1 ζε
όιεο ηηο ηάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ.
2. Πώρ να σπηζιμοποιήζω ηον επεξεπγαζηή κειμένος;
 Αηνκηθά/Οκαδηθά: ζηελ πεξίπησζε ησλ γισζζηθώλ αζθήζεσλ.
 Οκαδηθά: ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγγξαθήο ζπλερνύο γξαπηνύ
ιόγνπ ζην εξγαζηήξην ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (ζην εμήο ε/π)
θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο.
 Αηνκηθά/Οκαδηθά: ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ.
3. Πιθανέρ δςζκολίερ πος θα ανηιμεηωπίζω:
 Καηά ηην πληκηπολόγηζη: νξηζκέλνη καζεηέο δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Πνιινί, αθόκα θη
όηαλ ρεηξίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ην πιεθηξνιόγην, γξάθνπλ
αξγά, κε απνηέιεζκα λα δαπαλάηαη πνιύο ρξόλνο ζηελ
πξνζπάζεηα εύξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ πιήθηξνπ ή δηόξζσζεο
ηπρόλ ιάζνπο. Παξά ηαύηα, ε δπλαηόηεηα ζπγγξαθήο
ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ αλήθεη πιένλ ζηηο δεμηόηεηεο πνπ
δειώλνληαη σο επηδησθόκελεο ζηα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ
(2000)2. Σπλεηή επηινγή, αλ ζθεθηεί θαλείο όηη ν ειεθηξνληθόο
γξακκαηηζκόο ησλ καζεηώλ ζπλδέεηαη άκεζα όρη κόλν κε ηηο
κεηέπεηηα επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο αιιά θαη κε ηνλ θόζκν
πνπ ηνπο πεξηβάιιεη.

1

Βι. Κνπηζνγηάλλε, Γ., Πεπιθώπια δημιοςγικήρ αξιοποίηζηρ ηων ηλεκηπονικών ςπολογιζηών ζηη
διδαζκαλία ηος γπαπηού λόγος: έπεςνα ζε μαθηηέρ Α΄Γςμναζίος, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Τνκέαο
Γισζζνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ, 1998.
2

Βι. Ππογπάμμαηα Σποςδών Ππωηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ, Γλώζζα-Ιζηοπία,
ΥπΔΠΘ, 2000, όπνπ πξνηείλνληαη σο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο «[Ο καζεηήο]…γξάθεη ζηνλ
ππνινγηζηή θαη επεμεξγάδεηαη έλα δηθό ηνπ θείκελν…δηνξζώλεη ην θείκελό ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ
ππνινγηζηή» ζ.73, «[Ο καζεηήο] γξάθεη δηάθνξα θείκελα ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή./
Δπεμεξγάδεηαη, δηνξζώλεη θαη βειηηώλεη ην θείκελό ηνπ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ιακβάλνληαο
ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ θαη ηνπ θαζεγεηή./ Δπηκειείηαη ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ
αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο (π.ρ. γξακκαηνζεηξέο, ππνγξακκίζεηο
θ.η.ι.). / Αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο, γηα λα παξνπζηάζεη ηα δεδνκέλα
κηαο έξεπλαο κε ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο θ.η.ι.» ζ.95 θ.ν.θ.
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Πιθανή άπνηζη νξηζκέλσλ καζεηώλ λα ζπγγξάςνπλ θείκελν ζε
ειεθηξνληθή κνξθή. Σ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ηνπο
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπγγξαθήο ρεηξνγξάθνπ. Γηα ην ιόγν
απηό, θαιό ζα είλαη λα έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεινο πάγθνο
εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην ε/π.
4. Ηθικά-και άλλα- διλήμμαηα:
 Είλαη αζώα ε ηερλνινγία; Όινη γλσξίδνπκε όηη ε ηερλνινγία είλαη,
πνιηηηζκηθά θαη ηδενινγηθά, ρξσκαηηζκέλε3. Οη καζεηέο ζα πξέπεη
λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαρύπνπηνη όζνλ αθνξά ζηνπο όξνπο κε
ηνπο νπνίνπο παξάγεηαη, δηαδίδεηαη θαη εληέιεη επηβάιιεηαη ε
ηερλνινγία (νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ ππνθξύπηνληαη,
πνιηηηζκηθά/ θνηλσληθά πξόηππα πνπ πξνσζνύληαη θ.η.ι.)4.
 Ο ππνινγηζηήο “θάλεη ιάζε”. Πνηεο είλαη νη επθνιίεο πνπ παξέρεη
θαη πνηεο νη αδπλακίεο ηνπ νξζνγξάθνπ; Γηαηί ππνγξακκίδεη θαη
ζεσξεί ιαλζαζκέλνπο ηύπνπο πνπ είλαη γξακκαηηθώο ζσζηνί,
απνηεινύλ όκσο δηπινηππίεο ή έρνπλ κηθξόηεξε δηάδνζε (π.ρ.
ιεγόληνπζαλ θ.ά.); Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ
ε/π όρη σο κεράλεκα πνπ δίλεη πάληνηε εύζηνρα θαη αθξηβή
απνηειέζκαηα αιιά σο εξγαιείν πνπ, αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα
ησλ εληνιώλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί, θάλεη ιάζε.
5. Γιδακηικέρ πποηάζειρ:
Γηα ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαηά ηελ παξαγσγή
ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ, βι. ελδεηθηηθά ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζζ.
θαη ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ζζ.
6. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
6.1. Για ηον ηπόπο ηηρ διδαζκαλίαρ:
 Η ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θαηά ηελ παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ
ιόγνπ πξνϋπνζέηεη, γηα ιόγνπο πξαθηηθνύο, εξγαζία ησλ
καζεηώλ ζε νκάδεο. Η εξγαζία ζε νκάδεο κπνξεί λα είλαη
απνηειεζκαηηθή κόλν εθόζνλ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο θύιια
εξγαζίαο θαη νη πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο αθνινπζνύλ
ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα.

3

Πβ. Mills, S. επηκ., Turning away from Technology: A New Vision for the 21 st , Sierra Club Books,
1997, ζζ.177-179.
4
Οη J.Davis, T.Hirschl θαη M.Stach ζην βηβιίν ηνπο Cutting Edge: Technology, Information,
Capitalism and Social Revolution, London & New York, Verso, 1997 θάλνπλ ιόγν γηα “θαπηηαιηζκό
ηεο πιεξνθνξίαο” (information capitalism) θαη νξίδνπλ σο θηλεηήξηα δύλακε ηεο “επαλάζηαζεο ηεο
πιεξνθνξηθήο” ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο, ηνλ έιεγρν ηεο εξγαηηθήο δύλακεο
θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ αγνξώλ θαη εκπνξεπκάησλ. Ο Mills, ό.π., ζ.179, παξαηεξεί όηη «νη
πνιπεζληθέο εηαηξείεο δε ζα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ ρσξίο ηνπο ππνινγηζηέο». Δπίζεο, θάλεη ιόγν γηα
εθπαηδεπηηθά πξντόληα πνπ ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν κηαο «νκνγελνπνηεκέλεο ζπλείδεζεο», ζ.179. Τν
ζέκα παξνπζηάδεηαη κε εκπεξηζηαησκέλν ηξόπν ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ γισζζνιόγνπ Α.-Φ.Φξεζηίδε, ν
νπνίνο ζεκεηώλεη ηνπο θηλδύλνπο ηεο «αθξαίαο εξγαιεηνπνίεζεο ηεο γιώζζαο», ζην βηβιίν πνπ
επηκειήζεθε ν Γ.Κνπηζνγηάλλεο, Πληποθοπική – επικοινωνιακή ηεσνολογία και γλωζζική αγωγή: η
διεθνήρ εμπειπία, Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, 2000, ζζ. (ζηξνγγπιό ηξαπέδη)
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Ο θαζεγεηήο πνπ ζα επηρεηξήζεη ηελ εξγαζία κε νκάδεο ζα πξέπεη
λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα «ζόξπβν». Άλζξσπνη πνπ
ζπλεξγάδνληαη, όζν ζηγά θαη λα κηινύλ, αθνύγνληαη.
 Καηά ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο θαη ηε ζπγγξαθή
νκαδηθνύ θεηκέλνπ έρνπκε παξαγσγή ιόγνπ κέζα ζε ζπλζήθεο
αλάδξαζεο: ε ζθέςε θάζε καζεηή, όηαλ θαηαιήγεη ζε ιόγν,
αλαηξνθνδνηεί ηε ζθέςε ησλ άιισλ καζεηώλ ηεο νκάδαο θαη ν
ιόγνο απηόο ελζσκαηώλεηαη ζε έλα λέν θείκελν, ην νπνίν κε ηε
ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί κηα λέα ζθέςε. Απηό ζεκαίλεη πσο θάζε
καζεηήο, ηελ ίδηα ζηηγκή, ιεηηνπξγεί σο πνκπόο θαη σο δέθηεο
ζθέςεο θαη ιόγνπ κέζα ζην θιεηζηό θύθισκα ηεο νκάδαο. Με ηνλ
ηξόπν απηό, ν εμαηνκηθεπκέλνο ιόγνο θνηλσληθνπνηείηαη. Σην
κπαιό ηνπ καζεηή, κέζα ζε απηό ην επηθνηλσληαθό πιαίζην,
δεκηνπξγείηαη
ζπλεηδεηά
ή
αζπλείδεηα
έλαο
νξίδνληαο
πξνζδνθηώλ πξόζιεςεο θαη απνδνρήο ηνπ ιόγνπ ηνπ, ν νπνίνο ελ
κέξεη θαηεπζύλεη θαη δηακνξθώλεη ηνλ παξαγόκελν ιόγν.
Σπκπεξαζκαηηθά, κέζα ζηελ νκάδα εξγαζίαο ν θάζε καζεηήο κηιά
κέζσ ηεο ζθέςεο ηνπ άιινπ θαη αληίζηνηρα ζθέθηεηαη κέζα από
ηνλ ιόγν ηνπ άιινπ.
 Άιισζηε, ε ζπκπαξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ εμνηθεηώλεη ηνπο
καζεηέο κε λένπο ηξόπνπο γξαθήο επξύηαηα δηαδεδνκέλνπο ζηηο
ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθέο θαη εξεπλεηηθέο θνηλόηεηεο.
 Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζπλεπάγεηαη απηνδηόξζσζε. Ο θαζεγεηήο
αλαιακβάλεη ην ξόιν ζπκβνύινπ θαη θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο
ππνβάιινληαο θαηάιιεια εξσηήκαηα. Δελ πξνζθέξεη έηνηκεο
δηνξζσηηθέο ιύζεηο, αιιά πξνζαλαηνιίδεη ηελ νκάδα πξνο ηελ
θαηεύζπλζε πνπ απηή ζα πξέπεη λα θηλεζεί.
 Η νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ
δηδάζθνληα λα δηαζέζεη ζηελ νκάδα πεξηζζόηεξν ρξόλν απ’ ό,ηη
ζα δηέζεηε ζηνλ θάζε καζεηή ρσξηζηά. Επίζεο, ηνπ δίλεη ηε
δπλαηόηεηα λα θαηαλείκεη ην ρξόλν ηνπ πξνο όθεινο ησλ
καζεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξεο αδπλακίεο.
 Ο θαζεγεηήο πνπ δεηά από ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπλεξγαζηνύλ
ζε νκάδεο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα, ζα πξέπεη λα
είλαη έηνηκνο λα ζπλεξγαζηεί θαη ν ίδηνο κε ζπλαδέιθνπο νηθείσλ
ή δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ έηζη, ώζηε λα βνεζεζεί ζην
εγρείξεκά ηνπ.
6.2. Για ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηον
επεξεπγαζηή κειμένος:
 Η παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ ζηνλ επεμεξγαζηή
θεηκέλνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηε ζπγγξαθή ελόο
θεηκέλνπ σο δηαδηθαζία. Η επεκβάζεηο θαη νη νδεγίεο ηνπ
επηβιέπνληα θαζεγεηή γίλνληαη επί ηηρ διαδικαζίαρ θαη όρη εξ
ςζηέπος. Η επαλαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε επεμεξγαζηή
γίλεηαη επρεξέζηεξε, ην ίδην θαη νη πνιιαπιέο δνθηκαζηηθέο
εθδνρέο, ε αλαζεώξεζή ηνπ θαη ν ηειηθόο έιεγρνο.
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Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θξαηνύλ ηα πξνζρέδηα θαη λα ηα
βειηηώλνπλ, λα επεμεξγάδνληαη ηε δνκή θαη ηε ινγηθή αιιεινπρία
ηνπ θεηκέλνπ ηνπο κεηαθηλώληαο, θόβνληαο, επηθνιιώληαο
παξαγξάθνπο ή πξνηάζεηο. Τα πξνζρέδηα, ε επαλαγξαθή θαη ν
ηειηθόο δηνξζσηηθόο έιεγρνο βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηελ
πξαγκαηηθή δηαδηθαζία ζπγγξαθήο. Τα ίδηα ζηάδηα εληνπίδνληαη,
θπζηθά, θαη ζην ρεηξόγξαθν, απιώο κε ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή
αλαδεηθλύεηαη ε ξεπζηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ε δηαδηθαζία ηεο
γξαθήο γίλεηαη πεξηζζόηεξν νξαηή. Καη, όηαλ αληηιακβάλεηαη
θαλείο όηη έρεη λα θάλεη κε «δηαδηθαζία», κπνξεί λα επέκβεη επί
ηεο δηαδηθαζίαο.
Οη λύμεηο, νη ζπκβνπιέο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ δηδάζθνληα ζε
έλα ηέηνην καζεζηαθό πεξηβάιινλ πξνϋπνζέηνπλ κηα νιηζηηθή
αληίιεςε γηα ηε γιώζζα. Δελ επηκεξίδνληαη ζε πεξηνρέο (π.ρ.
γξακκαηηθή, ζπληαθηηθό, ιεμηιόγην, δνκή θ.ά), αιιά εληνπίδνπλ
ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θεηκέλνπ θαη ην επηθνηλσληαθό πιαίζην ζην νπνίν απηό εληάζζεηαη.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε
παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ ζηνλ ε/π απαηηεί
πεξηζζόηεξν δηδαθηηθό ρξόλν απ’ ό,ηη ε ζπγγξαθή ελόο θεηκέλνπ
ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Απηό δελ πξέπεη λα καο θνβίδεη, θαζώο ζηνλ
ρξόλν ζπγγξαθήο ελζσκαηώλεηαη ν ρξόλνο δηόξζσζεο θαη
επαλαγξαθήο ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ από ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο. Δελ πξόθεηηαη ινηπόλ γηα «ρακέλν ρξόλν», αιιά γηα
επηπιένλ ρξόλν ζπζηεκαηηθόηεξεο άζθεζεο ζην γξαπηό ιόγν.

7. ςμπεπαζμαηικά:
 Ο
επεμεξγαζηήο
θεηκέλνπ
κπνξεί
λα
ρξεζηκνπνηεζεί
απνηειεζκαηηθά ζην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο γηα ηελ
παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ. Αθνξά θπξίσο ζηε
ζπγγξαθή θεηκέλσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε νκάδεο θαη ζπλεπάγεηαη
εηδηθό ρεηξηζκό ηεο ηάμεο από ηνλ δηδάζθνληα. Η ζπγγξαθή
αθνινπζεί ζηάδηα, ην θείκελν γξάθεηαη θαη μαλαγξάθεηαη, ώζπνπ
λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ. Ο ξόινο ηνπ θαζεγεηή είλαη
ζπκβνπιεπηηθόο. Πξνζαλαηνιίδεη ηηο νκάδεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε
ηεο απηνδηόξζσζεο.
 Οη καζεηέο αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην γξάςηκν. Απηό
θαη κόλν αξθεί.
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