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Περίληψη

Η παρούσα εργασία προέρχεται από ευρύτερη μελέ-
τη για τη Συνομιλιακή Διόρθωση σε ελληνικά νηπι-
αγωγεία, η οποία διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 
2017-2018 σε περιοχές του νομού της Αττικής. Το 
ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιγραφή 
και ανάλυση των πρακτικών αυτοδιόρθωσης με αυτο-
έναρξη, που χρησιμοποιούν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (4-6 χρονών) στη συνομιλία τους με τους/τις 
νηπιαγωγούς κατά τη διάρκεια οργανωμένων προ-
φορικών δραστηριοτήτων στην «παρεούλα». Εξετάζονται οι πρακτικές αυτοδιόρ-
θωσης που χρησιμοποιούν τα παιδιά ως μέσο βελτίωσης της συνεισφοράς τους, 
αλλά και ως μέσο διόρθωσης του/της νηπιαγωγού. Ένα βασικό συμπέρασμα της 
έρευνας είναι ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας επιτελούν διόρθωση του λόγου 
και της συμπεριφοράς τους, όχι μόνο για να αποδώσουν κατάλληλα το νόημα 
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των συνεισφορών τους και να πείσουν τους συνομιλητές τους, αλλά και για να 
διορθώσουν τις συνεισφορές ή/και τη συμπεριφορά των νηπιαγωγών. Για την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων, αναλύθηκαν ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ 
νηπιαγωγών και παιδιών διάρκειας 10 ωρών. Για την ανάλυση των δεδομένων, 
χρησιμοποιήθηκαν τα μεθοδολογικά εργαλεία της Ανάλυσης Συνομιλίας (ΑΣ).

Abstract

Τhis study draws on a conversation analytic 
project on Conversational Repair conducted in 
Greek Kindergarten schools during the school 
year of 2017-2018 in Athens. The present project 
focuses on the description and analysis of self-
initiated, self-repair practices which are used by 
kindergarteners during circle-time conversations. 
An important finding is that kindergarteners use 
self-repair practices not only to convey the full 
meaning of their utterances but also to correct their teachers’ turns and conduct. 
Conversation Analysis is used to analyse the data drawn from a collection 
of 10-hour recordings of conversations between teachers and children in 
Kindergarten schools.

1. Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση του φαινομένου της Συνομι-
λιακής Διόρθωσης στον θεσμικό χώρο του νηπιαγωγείου. Για τον σκοπό αυτό, θα 
αναλυθούν δεδομένα αυθεντικών συνομιλιών μεταξύ νηπιαγωγών και παιδιών 
στον χώρο του νηπιαγωγείου. Η έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές αυτοδιόρθωσης 
με αυτοέναρξη, που χρησιμοποιούν τα παιδιά ως όχημα για την αναπροσαρμογή 
των συνεισφορών τους αλλά και για τη διόρθωση των νηπιαγωγών.

Keywords
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1.1. Η Συνομιλιακή Διόρθωση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Η συστηματική έρευνα της Συνομιλιακής Διόρθωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλο-
ντα είναι περιορισμένη (MacHoul, 1990· Aρχάκης, 1995· Macbeth, 2004). Όσον 
αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, ο Αρχάκης (1995) μελέτησε τον μηχανισμό της 
διόρθωσης στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
των Αρχαίων και της Ελληνικής Γλώσσας και εντόπισε τις ακόλουθες κατηγορί-
ες διόρθωσης. 1. Αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη, στην οποία ο ομιλητής βρίσκει 
ότι κάτι στον λόγο του ή σε αυτό που πρόκειται να πει είναι προβληματικό και 
σπεύδει να το διορθώσει μέσα στην ίδια συνεισφορά. 2. Αυτοδιόρθωση με ετε-
ροέναρξη, στην οποία ο ακροατής παίρνει την πρωτοβουλία και ενημερώνει τον 
ομιλητή ότι υπήρξε πρόβλημα με την πρόσληψη ή κατανόηση της συνεισφοράς 
του, προκειμένου εκείνος να διορθώσει τη συνεισφορά του. 3. Ετεροδιόρθωση με 
αυτοέναρξη, στην οποία εάν ο ομιλητής δεν καταφέρει να προσαρμόσει κατάλλη-
λα το προβληματικό σημείο, αφήνει ή προσκαλεί τον συνομιλητή του να δώσει 
τη λύση του προβλήματος (π.χ. όταν ο ομιλητής ψάχνει την κατάλληλη λέξη και 
διστάζει να συνεχίσει ή όταν καθυστερεί τον λόγο του για να συμπληρώσει τη 
συνεισφορά του, ο συνομιλητής του κ.λπ.). 4. Ετεροδιόρθωση με ετεροέναρξη, 
στην οποία ο συνομιλητής παίρνει την πρωτοβουλία να εκκινήσει και να ολο-
κληρώσει τη διόρθωση της συνεισφοράς του συνομιλητή. 

Για τον σκοπό της παρούσας εργασίας είναι σημαντική η διαπίστωσή του 
για τον διττό ρόλο σε δύο από αυτές, της αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη και της 
αυτοδιόρθωσης με ετεροέναρξη. Παρατήρησε ότι οι καθηγήτριες, επιτελώντας 
αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη, λύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
παραγωγή του λόγου τους, αλλά προλαμβάνουν επίσης προβλήματα κατανόησης 
που πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές τους. Επιπλέον, χρησιμοποι-
ώντας ετεροενάρξεις διόρθωσης, επιλύουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ίδιες με την πρόσληψη και κατανόηση των συνεισφορών των μαθητών τους και 
ταυτόχρονα ελέγχουν την κατανόηση αυτών που έχουν ειπωθεί και παρακινούν 
τους μαθητές τους για την προσφορά δικών τους λύσεων και διορθώσεων σε 
προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Επίσης, ο McHoul (1990) περιέγραψε την οργάνωση της διόρθωσης σε τάξεις 
Γυμνασίου και σημείωσε ότι στη δασκαλοκεντρική τάξη η πρακτική διόρθωσης 
που επικρατεί είναι η αυτοδιόρθωση με ετεροέναρξη. Ο εκπαιδευτικός εκκινεί τη 
διόρθωση και ο μαθητής την πραγματοποιεί. Σύμφωνα με τον McHoul (1990), 
η οργάνωση συνομιλίας σε τριαδικές δομές (Ερώτηση – Απάντηση – Ανατροφο-
δότηση) δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εκκινήσει τη διόρθωση στην 
τρίτη σειρά της αλληλουχίας, όπου δίνεται η αξιολόγηση της συνεισφοράς του 
μαθητή. Έτσι, μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να εντοπίσει το πρόβλημα και να 
προχωρήσει σε αυτοδιόρθωση. Επιπλέον, στα δεδομένα του υπήρχαν περιπτώσεις 
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αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη και από εκπαιδευτικούς και από μαθητές. Όμως, 
όπως διαπίστωσε (1990: 353), οι εκπαιδευτικοί ήταν εκείνοι που πραγματο-
ποιούσαν αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη πιο συχνά από τους μαθητές, πιθανώς 
λόγω του ότι κρατούσαν περισσότερο τον λόγο στη συνομιλία.

Στα δεδομένα της παρούσας μελέτης από τον χώρο του νηπιαγωγείου, η αυτο-
διόρθωση των νηπίων με ετεροέναρξη είναι συχνότερη από την αυτοδιόρθωση με 
αυτοέναρξη, όπως διαπιστώθηκε και από τον ΜcHoul. Ωστόσο, τα παιδιά πραγμα-
τοποιούν αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη συχνότερα από ό,τι ο εκπαιδευτικός. Αυτό 
πιθανώς συμβαίνει γιατί στις οργανωμένες δραστηριότητες προφορικού λόγου 
στην ολομέλεια ή «παρεούλα» οι εκπαιδευτικοί θέτουν ως προτεραιότητά τους την 
προφορική συμμετοχή των νηπίων, την έκφραση των σκέψεων και των συναισθη-
μάτων τους. Συνεπώς, τους παρέχουν ευκαιρίες προφορικής συμμετοχής και τον 
απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ή αναδιατύπωση των συνεισφορών τους.

1.2. Αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη 

Η αυτοδιόρθωση πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε Μονάδα Κατασκευής της 
Συνεισφοράς1 (ΜΚΣ) σε επίπεδο λέξης, φράσης, συνεισφοράς αλλά και επιτονι-
σμού. Για την ολοκλήρωσή της χρησιμοποιούνται μηχανισμοί διόρθωσης, οι οποίοι 
αποτελούνται από πρακτικές μέσω των οποίων σημαδεύεται η εκκίνηση της διόρ-
θωσης, εντοπίζεται το προβληματικό σημείο και πραγματοποιούνται μετατροπές. 
Η έναρξη της αυτοδιόρθωσης συνήθως εμφανίζεται με δυσρυθμία ή δυσχέρεια 
στη ροή του λόγου. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί με απότομες αυτοδιακοπές ή/
και με παρατεταμένους φθόγγους ή/και παύσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης, 
η έναρξη της αυτοδιόρθωσης δεν είναι παρατηρήσιμη.

Όσον αφορά τη θέση που παρουσιάζεται η αυτοδιόρθωση, είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι αυτή προηγείται της θέσης που εμφανίζεται η ετεροδιόρ θωση 
(Schegloff et al., 1977). Επειδή συνήθως το πρόβλημα παρουσιάζεται μέσα στην 
ίδια μονάδα κατασκευής της συνεισφοράς, η πρώτη ευκαιρία για εκκίνηση και 
εκτέλεση της διόρθωσης δίνεται στον ίδιο τον ομιλητή πριν ολοκληρώσει τη 
συνεισφορά του, πριν δηλαδή αυτή φτάσει στην πρώτη, κατάλληλη θέση μετά-
βασης σε επόμενη συνεισφορά.2 

Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι περιπτώσεις αυτοδιόρθωσης με αυτο-
έναρξη που παρουσιάζονται στην τρίτη σειρά της ακολουθίας συνεισφορών και στην 
τρίτη θέση της ακολουθίας συνεισφορών. Η αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη στην 

1. Είναι μία ή περισσότερες μικρότερες μονάδες μιας συνεισφοράς, δηλαδή μία ή περισσότερες λέξεις, 
φράσεις, πρόταση ή προτάσεις (Sacks et al., 1974).
2. Για ανάλυση αποσπασμάτων που αφορούν αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη στην ίδια συνεισφορά 
και στην πιθανή θέση μετάβασης στην επόμενη συνεισφορά, βλέπε Μπουτζαρέλου (2020). 
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τρίτη σειρά επιτελείται εφόσον ο ακροατής έχει δείξει ότι άκουσε και κατανόησε 
τα λεγόμενα του ομιλητή και απάντησε χρησιμοποιώντας μια απλή μονάδα κατα-
σκευής συνεισφοράς, όπως δείκτες αναγνώρισης αυτών που έχουν ειπωθεί (Ναι., 
Μμ., Α. κ.ά.). Δηλαδή, από την αντίδραση του ακροατή δεν φαίνεται να υπάρχει 
στην προηγούμενη συνεισφορά κάποιο πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση. 
Η αυτοδιόρθωση του ομιλητή συντελείται με δική του πρωτοβουλία, ίσως επειδή 
θεωρεί ότι κάποιο σημείο στη συνεισφορά του πρέπει να αναπροσαρμοστεί κατάλ-
ληλα, για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση από τον συνομιλητή. Η αυτοδιόρθωση 
με αυτοέναρξη στην τρίτη θέση σημαίνει ότι ο ομιλητής παράγει μια συνεισφορά 
(πρώτη θέση) και ο ακροατής δείχνει με την απάντησή του ότι δεν την κατανόησε 
(δεύτερη θέση). Τότε ο ομιλητής αναλαμβάνει να αναπροσαρμόσει τη συνεισφορά 
του, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή από τον συνομιλητή του (τρίτη θέση). 

1.3. Αυτοδιόρθωση με ετεροέναρξη 

Στην περίπτωση της αυτοδιόρθωσης με ετεροέναρξη, ο συνομιλητής εντοπίζει την 
πηγή του προβλήματος και εκφράζει ένσταση για την ορθότητα του εκφωνήματος 
ή διατυπώνει αίτημα για διόρθωση ή διευκρίνιση του προβληματικού στοιχείου. 
Ο ομιλητής είναι αυτός που αναμένεται και παρακινείται να δώσει τη λύση στο 
πρόβλημα και να επιτελέσει αυτοδιόρθωση. Η εκκίνηση της αυτοδιόρθωσης με 
ετεροέναρξη συνήθως βρίσκεται στην αμέσως επόμενη συνεισφορά από εκείνη 
στην οποία παρουσιάζεται το πρόβλημα και πριν από την ανταπόκριση σε αυτή.

2. Μεθοδολογία

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιούνται τα μεθοδολογικά εργαλεία της 
Ανάλυσης Συνομιλίας, με στόχο τη λεπτομερή εξέταση και κατανόηση της οργανω-
τικής δομής του φυσικού λόγου. Ο στόχος της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι 
ο εντοπισμός και η ανάλυση των πρακτικών με τις οποίες οι ίδιοι οι συνομιλητές 
επιτελούν και ερμηνεύουν κοινωνικές πράξεις, κυρίως μέσω της ανάδειξης επανα-
λαμβανόμενων μοτίβων της συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της συνομιλίας 
(Drew & Heritage, 2006). Γι’ αυτό τον λόγο, τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται 
αποκλειστικά από ηχογραφήσεις/ βιντεοσκοπήσεις αυθεντικών συνομιλιών, εφόσον 
τo ηχογραφημένο/ βιντεοσκοπημένο υλικό προσφέρεται για απομαγνητοφώνηση, 
ανάλυση ή επανεξέταση λόγω της μονιμότητάς του. Η απομαγνητοφώνηση του 
ερευνητικού υλικού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις συμβάσεις απομαγνητο-
φώνησης της Jefferson (2004), όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Συμβάσεις απομαγνητοφώνησης. 
Προσαρμογή συμβόλων απομαγνητοφώνησης (Jefferson, 2004)

Σύμβολο Ερμηνεία
[ Έναρξη επικάλυψης.
] Λήξη επικάλυψης.
= Συγκόλληση εκφωνημάτων-έλλειψη κενού μεταξύ τους.

(2.0) Παύση με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου.
(.) Μικρή παύση – κάτω από μισό δευτερόλεπτο.

λέξη Η υπογράμμιση δηλώνει αύξηση τόνου ή έντασης.

: Η άνω και κάτω τελεία δείχνει την επιμήκυνση του φθόγγου.
- Η παύλα δηλώνει απότομο κόψιμο του λόγου ή αυτοδιακοπή.
? Το ερωτηματικό δηλώνει ανοδικό επιτονισμό.

(( )) Μέσα στις διπλές παρενθέσεις γράφονται σχόλια του αναλυτή.
→ Ψευδώνυμο Δίπλα στο βέλος γράφεται το ψευδώνυμο του ομιλητή. 

3. Ανάλυση

[1] Το φωτόσπαθο
 1. Νηπιαγωγός Περίμενε, ο: ο Μπι Ουάν
 2.  έχει γαλάζιο σπαθί.
 3.  Σωστά?
 4. Διομήδης Μμχ:
 5. Νηπιαγωγός Μμ, Οκέι=
 6. →Διομήδης =φωτόσπαθο.
 7. Νηπιαγωγός Μμ,ναι είναι γαλάζιο 
 8.  το δικό του 
 9.  το [φωτόσπαθο.]
 10. Διομήδης [ο Μπι ο Τζι]
 11.  έχει πράσινο.
 12. Νηπιαγωγός Πράσινο. Ναι, ναι, ναι.
 13.  Το θυμάμαι και εγώ.
 14. Αλέκος (με το σταρ γουορς) 
 15. Διομήδης Είχε με καφέ τάπες.
 16. Νηπιαγωγός Και ο Nταρθ Mολ έχει
 17.  κόκκινο.
 18. Διομήδης Ναι. Το διπλό.
 19. Νηπιαγωγός Έτσι.
 20. →Διομήδης Διπλό:
 21. Νηπιαγωγός Διπλό ναι(.) Και 
 22.  έχει και απ’ τη
 23.  μία και απ’ την άλλη.
 24.  Σωστά.
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Στο απόσπασμα [1], ο Διομήδης περιγράφει το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Λέγκο 
Σταρ Γουορς» που έπαιξε με τον μπαμπά του το Σάββατο. Η νηπιαγωγός έχει πρό-
σβαση στη γνώση του παιδιού για τους ήρωες του παιχνιδιού, επειδή έχει δει τις 
ταινίες «Σταρ Γουορς». Όμως, δεν θυμάται ακριβείς πληροφορίες για τον μαχητικό 
εξοπλισμό τους. Επομένως, στην αράδα 1 πραγματοποιεί ετεροέναρξη διόρθωσης 
με εντολή για παύση ομιλίας «περίμενε» και δήλωση που καταλήγει σε ερώτη-
ση-προσθήκη «σωστά;», που προσκαλεί επιβεβαίωση. Στην αράδα 4, ο Διομήδης 
επιβεβαιώνει τη δήλωση ότι ο Μπι Ουάν έχει γαλάζιο σπαθί με τον δείκτη συμφω-
νίας Μμχ:. Η νηπιαγωγός παραλαμβάνει την απάντηση με «Μμ» και «Οκέι», που 
δείχνουν τη συμφωνία της με την προηγούμενη συνεισφορά και τον προσανατο-
λισμό της προς το κλείσιμο της ακολουθίας διόρθωσης που άνοιξε στην αράδα 1.

Ωστόσο, ο Διομήδης στην αράδα 6 επιτελεί αυτοδιόρθωση της προηγούμενης 
συνεισφοράς του. Χρησιμοποιεί τη λειτουργία της αντικατάστασης (Schegloff, 
2013· Mπουτζαρέλου, 2020) και αντικαθιστά τη δήλωση συμφωνίας του με την 
εκφορά της λέξης «φωτόσπαθο». Η λέξη «φωτόσπαθο» με τη σειρά της αντικα-
θιστά τη λέξη «σπαθί», την οποία είχε χρησιμοποιήσει η νηπιαγωγός στην αρά-
δα 2. Επομένως, ο Διομήδης, πραγματοποιώντας αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη, 
συγκεκριμενοποιεί το είδος του σπαθιού που κατέχει ο ήρωας του παιχνιδιού, 
αλλά ταυτόχρονα η αυτοδιόρθωσή του αποτελεί και μέσο ετεροδιόρθωσης της 
συνεισφοράς της νηπιαγωγού. 

Στην αράδα 9, η νηπιαγωγός παραλαμβάνει και αποδέχεται τη διόρθωση του 
παιδιού. Αναγνωρίζει ότι το παιδί έχει άμεση πρόσβαση στη γνώση και έτσι του 
παραχωρεί τον έλεγχο της συνομιλίας. Επιτελεί αυτοδιόρθωση με αναδιατύπωση 
της προηγούμενης συνεισφοράς της, στην οποία ενσωματώνει τη διόρθωση του 
παιδιού «φωτόσπαθο». Ακολουθούν οι δηλώσεις του παιδιού για τα «φωτόσπαθα» 
που έχουν οι άλλοι ήρωες και η νηπιαγωγός τις αποδέχεται με επανάληψη του 
θετικού μορίου «ναι» και με δήλωση που δεικνύει ότι μοιράζεται την ίδια γνώση με 
το παιδί, «το θυμάμαι και εγώ». Στην αράδα 16, η νηπιαγωγός δηλώνει το χρώμα 
του σπαθιού του Νταρθ Μολ και το νήπιο παραλαμβάνει τη δήλωση ως ερώτηση 
που προσκαλεί επιβεβαίωση. Απαντά με «ναι» και προσθέτει πληροφορίες για το 
φωτόσπαθο «το διπλό». Η νηπιαγωγός απαντά με «έτσι», που δηλώνει συμφωνία.

Ωστόσο, στην αράδα 20, ο Διομήδης πραγματοποιεί αυτοδιόρθωση της προη-
γούμενης συνεισφοράς του, προφανώς επειδή ο ίδιος θεώρησε ότι η συνεισφορά 
της νηπιαγωγού δεν ήταν η κατάλληλη (παρότι αυτό δεν διακρινόταν στη συνει-
σφορά). Χρησιμοποιεί πάλι τη λειτουργία της αντικατάστασης και αντικαθιστά τη 
λέξη «διπλό» με την τονισμένη και εκτεταμένη εκδοχή της «διπλό:». Με αυτό τον 
τρόπο, κατευθύνει την προσοχή της νηπιαγωγού στην ιδιότητα του φωτόσπαθου 
να βγάζει φως και από τις δυο πλευρές και τονίζει τη σημασία της. Ταυτόχρονα, η 
αυτοδιόρθωση του Διομήδη εξυπηρετεί και την ετεροέναρξη διόρθωσης της συνει-
σφοράς της νηπιαγωγού, η οποία πράγματι αυτοδιορθώνεται και αναδιατυπώνει 
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τη συνεισφορά της, δείχνοντας ότι κατανοεί και αποδέχεται τη συνεισφορά του 
παιδιού: «Σωστά». Επιπλέον, οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν αυτοδιόρθωση με 
αυτοέναρξη που εκκινείται χωρίς ορατούς δείκτες και ολοκληρώνεται στην τρίτη 
σειρά από τη συνεισφορά που αποτελεί το πρόβλημα. Τέλος, και οι δύο εμφανίζο-
νται αμέσως μετά το τέλος της τριαδικής δομής που έχει ξεκινήσει η εκπαιδευτικός.

[2] Ο αδερφός μου
 1. Δανάη =Την Τρίτη το-το βράδυ με-
 2.  η μαμά μου πήγε στο υπόγειο
 3.  και πήρε τα στολιστικά για να
 4.  στολίσουμε το δέντρο.
 5. Νηπιαγωγός ((Κοιτάζει όλα τα παιδιά))
 6.  Η-η Δανάη στόλισε το δέντρο.
 7.  Μπράβο.
 8. →Δανάη Και με βοήθησε κι ο αδερφός μου.
 9. Νηπιαγωγός Έγινε ωραίο?
 10. Δανάη Ναι.
 11. Νηπιαγωγός Μπράβο. Ήθελα όμως παιδιά να
 12.  ρωτήσω την Άντζελα, γιατί έλειπε
 13.  δυο μέρες απ’ το σχολείο?

 
Στο απόσπασμα [2], η Δανάη περιγράφει στην «παρεούλα» πώς τα πέρασε 

στις διακοπές των Χριστουγέννων. Η νηπιαγωγός στην αράδα 5 απευθύνεται 
σε όλα τα παιδιά, αναδιατυπώνει τη συνεισφορά της Δανάης και την αξιολογεί 
θετικά με «μπράβο». Ωστόσο, μετά το τέλος της τριαδικής δομής στην αράδα 8, η 
Δανάη επιτελεί αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη. Χρησιμοποιεί τη λειτουργία της 
ένθεσης με τη μορφή προσθήκης (increment) και προσθέτει νέες πληροφορίες 
στη συνεισφορά της, αμέσως μετά από τη θετική αξιολόγηση της νηπιαγωγού 
(Lerner, 2004). Εισάγει τη συνεισφορά της με τον σύνδεσμο «και», που δηλώνει 
στους συνομιλητές ότι η πρόταση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης συνει-
σφοράς. Πρόκειται για αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη στην τρίτη θέση, η οποία 
πραγματοποιείται λόγω του ότι το παιδί κρίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στη συνει-
σφορά του συνομιλητή του, το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Η Δανάη προσθέτει 
πληροφορίες στη συνεισφορά της και έτσι κατορθώνει να διευκρινίσει ότι δεν 
στόλισε μόνη της το δέντρο, αλλά τη βοήθησε και ο αδερφός της, ο οποίος αξίζει 
και αυτός το «μπράβο» της νηπιαγωγού.

Σε αυτή την περίπτωση, η αυτοδιόρθωση του νηπίου διασαφηνίζει την προ-
ηγούμενη συνεισφορά του αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το μέσο για την ετε-
ροδιόρθωση της συνεισφοράς της νηπιαγωγού. Η εκπαιδευτικός με τη σειρά της 
φαίνεται να αποδέχεται τη διόρθωση του παιδιού, εφόσον πραγματοποιεί άμεση 
μετάβαση σε επόμενη ερώτηση (Margutti & Drew, 2014). Ανακτά τον έλεγχο στη 
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συνομιλία και ανοίγει ένα δεύτερο γειτνιαστικό ζεύγος3 ερώτηση – απάντηση, 
πραγματοποιώντας επέκταση της ακολουθίας «έγινε ωραίο;». Εδώ η νηπιαγωγός 
δεν γνωρίζει τις απαντήσεις των ερωτήσεων που κάνει στo παιδί. Επομένως, η 
ερώτηση στην αράδα 9 αποτελεί πραγματική ερώτηση (Ηellerman, 2005), που 
καθιστά συναφή την απάντηση από το παιδί, η οποία έρχεται με τη χρήση του 
«ναι». Στην αράδα 11, η νηπιαγωγός κλείνει την ακολουθία με θετική αξιολό γηση, 
με «μπράβο» και πραγματοποιεί μετάβαση στον επόμενο ομιλητή, ανοίγοντας ένα 
νέο τμήμα δραστηριότητας. 

4. Συμπεράσματα 

Στον θεσμικό χώρο του νηπιαγωγείου, οι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως αυτοί 
που ξεκινούν τις συζητήσεις και ορίζουν τη θεματολογία τους, ενώ οι μαθητές 
συμμορφώνονται στις επιλογές τους. Ο/η εκπαιδευτικός κατέχει τη γνώση αλλά 
και την ευθύνη να διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι η συζήτηση ανάμεσα σε 
πολλούς μαθητές θα συνεχιστεί ομαλά. Επομένως, διευθύνει και διευκολύνει τις 
συζητήσεις, φροντίζοντας όλοι οι μαθητές να συνεισφέρουν και να ωφεληθούν 
από αυτές. Με αυτό τον σκοπό, ζητά διευκρινίσεις και παραπάνω πληροφορίες 
από τους μαθητές, σχολιάζει, αξιολογεί και αναδιατυπώνει τις απαντήσεις τους. 

Ωστόσο, στα αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα της παρούσας εργασίας είναι 
εμφανές ότι τα νήπια τείνουν να παρεμβαίνουν στη νόρμα εκπαιδευτικός/ερώτη-
ση –μαθητής/απάντηση – εκπαιδευτικός/ανατροφοδότηση. Εδώ, τα νήπια είναι 
αυτά που έχουν άμεση πρόσβαση στη γνώση –οι δραστηριότητες αφορούν προ-
σωπικές τους εμπειρίες– διακόπτουν τη συνομιλιακή ροή και διορθώνουν τα 
προβληματικά σημεία του λόγου τους με δική τους πρωτοβουλία. Η θέση της ακο-
λουθίας που επιλέγουν για την παρέμβασή τους ακολουθεί αμέσως μετά τη θέση 
της ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτικό, αναχαιτίζοντας έτσι το κλείσιμο της 
ακολουθίας, που συνήθως δηλώνεται με τη θετική αξιολόγηση των απαντήσε-
ων από την ίδια. Τα παιδιά με την αυτοδιόρθωση καταφέρνουν να περάσουν στη 
νηπιαγωγό αλλά και στους συμμαθητές τους το ακριβές νόημα των συνεισφορών 
τους, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνουν εκείνα τον έλεγχο εξέλιξης της συνομιλί-
ας και διορθώνουν τις συνεισφορές του/της εκπαιδευτικού. Επομένως, μέσα στο 
δυναμικό περιβάλλον της συνομιλίας στην τάξη, που συνεχώς εξελίσσεται, είναι 
δυνατόν οι μαθητές να αναλάβουν τον ρόλο του ειδικού σε ένα θέμα ή τον ρόλο 
του καθοδηγητή σε μια δραστηριότητα και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές 
πρακτικές σε σχέση με τις συνηθισμένες, για να υπερασπιστούν τη γνώμη τους 

3. Zευγάρια εκφωνημάτων από διαφορετικούς ομιλητές που ακολουθούν ή αναμένεται να ακολου-
θούν το ένα το άλλο και αποτελούνται από δύο μέρη ή σκέλη.
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και να πείσουν τον/την εκπαιδευτικό ή τους συμμαθητές τους για την ορθότητα 
των απόψεών τους. Τα νήπια αναδεικνύονται συνομιλητές ικανοί να εκφράσουν 
και να υποστηρίξουν τη δική τους γνώμη, να επηρεάσουν τις παρεμβάσεις των 
νηπιαγωγών και να αποφασίσουν εάν θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν με 
τις απόψεις και εντολές τους. 

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Drew, P. & Heritage, J. (2006). “Introduction’’, in P. Drew & J. Heritage (eds.). Conversation 
analysis (Volume 1). London: Sage.

Hellermann, J. (2005). “Syntactic and prosodic practices for cohesion in series of three-part 
sequences in classroom talk’’, Research on Language and Social Interaction, vol. 38, no. 
1, pp. 105-130.

Jefferson, G. (2004). “Glossary of transcript symbols with an Introduction’’, in G. H. Lerner 
(ed.). Conversation Analysis: Studies from the first generation (pp. 13-23). Philadelphia: 
John Benjamins.

Lerner, G. (2004). “Collaborative turn sequences’’, in Conversation Analysis: Studies from the 
First Generation. USA: John Benjamins Publishing Company.

Macbeth, D. (2004). “The relevance of repair for classroom correction’’, Language in Society, 
33, pp. 703-736. 

Margutti, P. & Drew, P. (2014). “Positive evaluation of student answers in classroom instruc-
tion’’, Language and Education, 28 (5). 

McHoul, A. (1990). “The organization of repair in classroom talk’’, Language in Society, vol. 
19, no. 3, pp. 349-377.

Mehan H. (1979). Learning lessons: Social organization in the classroom. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.

Schegloff, E. A., Jefferson, G. & Sacks, H. (1977). “The Preference for Self-Correction in the 
Organization of Repair in Conversation’’, Language, 53 (2), pp. 361-382.

Schegloff, E. A (2013). “Ten operations in self-initiated, same-turn repair’’, in M. Hayashi, G. 
Raymond, J. Sidnell (eds.). Conversational repair and human understanding. Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 41-70. 

Ελληνόγλωσση

Αρχάκης, Α. (1995). «Παρατηρήσεις στη Χρήση της Διόρθωσης (repair) στη Συνομιλιακή 
Διεπίδραση στην τάξη», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 15, σσ. 674-685.

Μπουτζαρέλου, Μ. (2020). «Συνομιλιακή Διόρθωση στο ελληνικό νηπιαγωγείο: Οι πρακτικές 
αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη των παιδιών», International Journal of Educational Inno-
vation, vol. 2 (2020), is. 4, pp. 132-142.




