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Προοίμιο 
 

Λόγω του μεγάλου όγκου του, το Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επι-

μορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ε-

πιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ, χωρίστηκε σε 5 τεύχη (ένα τεύχος για 

το γενικό μέρος και τέσσερα ακόμη τεύχη για τους 4 κλάδους του ειδικού μέρους). Το 

κείμενο του Τεύχους 3 που ακολουθεί περιλαμβάνει το επιμορφωτικό υλικό για το 

Ειδικό Μέρος της εκπαίδευσης επιμορφωτών του κλάδου ΠΕ02 στα Πανεπιστημιακά 

Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Το υλικό παρατίθεται οργανωμένο σε ενότητες,  η 

αντιστοίχηση των οποίων με το  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Ειδικό Μέ-

ρος της εκπαίδευσης επιμορφωτών, περιγράφεται στο κεφάλαιο Α.Π.Σ. ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ02) & ΕΝΤΑΞΗ 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του παρόντος, σε ειδικό πίνακα (σελ. 10).  

 

Το υλικό του παρόντος τεύχους δημιουργήθηκε από συγγραφική ομάδα με επικεφα-

λής τον Επίκουρο Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρη 

Κουτσογιάννη. Η πρόταση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ειδι-

κής επιστημονικής επιτροπής, αποτελούμενης από τους: 

 

• Χαράλαμπο Ζαγούρα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου  Πατρών, ο οποίος έχει 

την ευθύνη συντονισμού των εργασιών της επιτροπής 

• Βασίλειο Δαγδιλέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

• Βασίλειο Κόμη, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών 

• Δημήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

• Χρόνη Κυνηγό, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

Όλοι οι ανωτέρω είναι μέλη της δεκαεξαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής της Πρά-

ξης, που έχει ορισθεί στην υπ’ αριθμ. 5|20-9-05 συνεδρίαση της ΚΕΕΒΕΠ. 
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Την επιμέλεια του κειμένου έκαναν ο Γεώργιος Πανόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και 

Πληροφορικής και η Δήμητρα Εγγάρχου, Φυσικός, MSc Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών, στελέχη του Τομέα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του εαΙΤΥ. 

Το παρόν επιμορφωτικό υλικό αποτελεί ιδιοκτησία του ΥπΕΠΘ και καλύπτεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το επιμορφωτικό υλικό που ακολουθεί εντάσσεται στο πλαίσιο του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών εκπαίδευσης επιμορφωτών, κλάδου ΠΕ02, της πράξης 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευ-

τική Διδακτική Διαδικασία» του μέτρου 2.1. «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρε-

χόμενης Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το προτεινόμενο υλικό χωρίζεται στις παρακάτω κατηγο-

ρίες και συστοιχεί με ανάλογες κατηγορίες του Προγράμματος Σπουδών: 

1. Επιμορφωτικό υλικό γενικής κατεύθυνσης.  

2. Επιμορφωτικό υλικό που αφορά την προηγούμενη εμπειρία στη χώρα μας από 
τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

3. Επιμορφωτικό υλικό που αφορά τη ζώνη των φιλολογικών μαθημάτων και τη 
διαθεματική οπτική, γενικότερα. 

4. Επιμορφωτικό υλικό που αφορά τη διδακτική του κάθε αντικειμένου με την αξι-
οποίηση των ΤΠΕ. 

5. Επιμορφωτικό υλικό που αφορά την παρουσίαση του προσφερόμενου για τη δι-
δασκαλία λογισμικού και τα χαρακτηριστικά του. 

6. Σενάρια διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

7. Θεωρητικές αρχές για την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως περιβαλλόντων πρακτικής 
γραμματισμού (π.χ. Γράφοντας με ΠΕΚ, αναζητώντας στο διαδίκτυο κλπ.). 

 

Χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες, με εισαγωγή στην καθεμία, όπου 

αναλύεται η λογική και τα περιεχόμενά της: 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Θεωρητικό πλαίσιο, κριτική ανάγνωση και αξιοποίηση λογισμικού 

(Γλώσσα-Λογοτεχνία-Ιστορία) 

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Ενδεικτικές εφαρμογές και διδακτικά σενάρια 

 ΕΝΟΤΗΤΑ IV: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Οι τέσσερις αυτές ενότητες αποτελούν το κύριο επιμορφωτικό υλικό, το οποίο συ-

νοδεύεται από πέντε παραρτήματα: 

 Παράρτημα Α. Συμπληρωματικά θεωρητικά κείμενα 

 Παράρτημα Β.  Σχολιασμένη βιβλιογραφία 

 Παράρτημα Γ. Ηλεκτρονικά περιβάλλονται και λογισμικό 

 Παράρτημα Δ.  Χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι ανά διδακτικό αντικείμενο 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Σενάρια διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ 
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Το επιμορφωτικό υλικό σκοπό έχει να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και να 

υποστηρίξει τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της επιμόρ-

φωσης. Απαρτίζεται από θεωρητικά κείμενα, διδακτικά σενάρια, σχολιασμένη βι-

βλιογραφία και καταλόγους χρήσιμων διαδικτυακών διευθύνσεων. Τα θεωρητικά 

κείμενα αφορούν ζητήματα διδακτικής και αξιοποίησης των ΤΠΕ, εφαρμογής και 

αξιολόγησης λογισμικού, ανάλυσης της μέχρι σήμερα εμπειρίας κ.λ.π. Επιπλέον, 

περιλαμβάνονται κριτικές προσεγγίσεις λογισμικού που χρησιμοποιείται ως μέσο 

πρακτικής γραμματισμού. Τα κείμενα επιδιώκουν να διευκολύνουν τους ΠΕ02 να 

αντιμετωπίσουν το σχολείο ως ιστορική κατασκευή και να αντιληφθούν το ρόλο 

τους, όχι απλώς ως υποστηρικτών της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μα-

θημάτων, αλλά ως υποστηρικτών της αλλαγής του ελληνικού σχολείου, προς ένα 

σχολείο δυναμικό και σύγχρονο. Το επιμορφωτικό αυτό υλικό έχει επομένως ευρύ-

τερο θεωρητικό προσανατολισμό και δεν σκοπεύει τόσο στην παρουσίαση συγκε-

κριμένων λογισμικών όσο στην άσκηση των επιμορφωτών στην κριτική ανάγνωση 

του προσφερόμενου λογισμικού και στην τεκμηριωμένη αξιολόγηση των διαθέσι-

μων διδακτικών σεναρίων. 

Το επιμορφωτικό υλικό που αφορά συγκεκριμένα διδακτικά σενάρια περιλαμβάνει 

πρωτότυπο νέο υλικό (ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ) και παραπομπές σε δημοσιευμένα, ηλεκτρο-

νικά ή έντυπα, διδακτικά σενάρια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε). 

Η σχολιασμένη βιβλιογραφία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) αφορά θέματα γραμματισμού, ζητή-

ματα διδακτικής (επιλογή χρήσιμων εγχειριδίων ανά διδακτικό αντικείμενο), βιβλι-

ογραφία για την παιδαγωγική αξιοποίηση βασικών περιβαλλόντων πρακτικής 

γραμματισμού και περαιτέρω βιβλιογραφία για την ελληνική εμπειρία της επιμορ-

φωτικής διαδικασίας για τις ΤΠΕ. 

Ο κατάλογος λογισμικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) περιλαμβάνει σχολιασμό για τα διαθέσιμα 

ανοιχτά περιβάλλοντα για τη γλωσσική διδασκαλία (σώματα κειμένων, ηλεκτρονι-

κά λεξικά, κ.λ.π). Όσον αφορά τα κλειστά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού λογισμικού 

οι επμορφούμενοι παραπέμπονται στο πιστοποιημένο λογισμικό στις σελίδες του 

ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα 

για τα φιλολογικά μαθήματα αξιοποιήσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι κάθε λογι-

σμικό που χρησιμοποιείται ως μέσο πρακτικής γραμματισμού, και όχι απαραίτητα 

εξειδικευμένες εφαρμογές. Έτσι δίνεται έμφαση στο λογισμικό γενικής χρήσης που 

κατά κανόνα συνοδεύει τους υπολογιστές (κειμενογράφοι, λογιστικά φύλλα, βά-

σεις δεδομένων, εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων, εργαλεία χρήσης του Διαδι-

κτύου). Γενικότερα, το επιμορφωτικό υλικό βασίζεται στην αρχή ότι είναι αδύνατο 

να συνταχθεί σχέδιο προδιαγραφών εκπαιδευτικού λογισμικού χωρίς κάποιο σαφές 

θεωρητικό πλαίσιο που να σχετίζεται με τη διδασκαλία του ίδιου του διδακτικού 

αντικειμένου και τις αναζητήσεις σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδα-
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σκαλία του. Το εν λόγω θεωρητικό πλαίσιο θέτει τα όρια και τη λογική των κριτη-

ρίων που θα χρησιμποιηθούν κατά την επιμορφωτική διαδικασία για την ανάγνωση 

του υπάρχοντος  λογισμικού. Βασικός στόχος είναι η κριτική ανάγνωση του λογι-

σμικού σε σχέση με τη διδασκαλία (της γλώσσας κλπ.).  

Τέλος, οι διαδικτυακές διευθύνσεις περιλαμβάνουν συνδέσμους με χρήσιμα διαδι-

κτυακά περιβάλλοντα ανά διδακτικό αντικείμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 

 

Κατάρτιση του επιμορφωτικού υλικού:  

 

Δημήτρης Κουτσογιάννης, επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλολογίας (υπεύ-

θυνος για το σύνολο του παρόντος υλικού και συγγραφέας για τις ενότητες: ενό-

τητα Ι, ενότητα ΙΙ.1-2, ενότητα ΙΙI.1-3, ενότητα IV) 

Δημήτρης Μαυροσκούφης, αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής (ενότητα ΙΙ, 4.1). 

Σοφία Νικολαΐδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Δρ. Παιδαγωγικής και ΤΠΕ, Επιμορφώτρια 

Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ενότητα ΙΙ.3). 

Αναστασία Δ. Βακαλούδη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Δρ. Ιστορικός – Βυζαντινολόγος, 

Επιμορφώτρια Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ενό-

τητα II, 4.2). 

Τριανταφυλλιά Γιάννου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας / Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (ενότητα ΙΙI.4.3). 

Σωτήρης Τσέλικας, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 / Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ενότητα 

ΙΙI.4.2). 

Μαρία Νέζη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Δρ (Διδακτική των νέων ελληνικών), (ενότητα 

ΙΙΙ.4.1.). 

Νότα Σεφερλή, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Μ.Α. Διδακτική των νέων Ελληνικών (ενότη-

τα ΙΙΙ.4.1.). 

Το υλικό των παραρτημάτων συγκροτήθηκε από τους: Δ. Κουτσογιάννη (σχολια-

σμένη βιβλιογραφία και δικτυακοί τόποι για τη θεωρία των ΤΠΕ και τη γλωσσική 

διδασκαλία), Λ. Βαρελά (σχολιασμένη βιβλιογραφία και δικτυακοί τόποι για τη νεο-

ελληνική λογοτεχνία), Δ. Μαυροσκούφη (ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

για τη διδακτική μεθοδολογία της ιστορίας),  Τ. Γιάννου – Σ. Τσέλικα (δικτυακοί 

τόποι για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία). 

Επιμέλεια και ομογενοποίηση υλικού: Ακριτίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02. 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 10/293 

Α.Π.Σ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ02) & ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
- ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

(ειδικού  μέρους) 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΣΤΟΧΟΙ & 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Φ.1  
Διδακτική του 
γνωστικού 
αντικειμένου 
 
 
120 ώρες 
 

Βασικά στοιχεία της 
εξέλιξης της επιστή-
μης και των εργαλείων 
ΤΠΕ  για τη μάθηση 
των επιμέρους γνωστι-
κών αντικειμένων 
(6.1.) 
 
10 ώρες 

Ενότητα Ι, κεφ. 3: Η διεθνής εμπειρία: από την παραδοσιακή λο-
γική στον τεχνογραμματισμό. Παρουσιάζεται το ζήτημα της εισα-
γωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η σχετική διεθνής εμπειρία και η 
σύνδεση με τη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα (5 
ώρες). 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.1: ΤΠΕ και διδασκαλία της γλώσσας. Στο κεί-
μενο επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της αξιο-
ποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διεθνώς (3 ώρες). 
Ενότητα IV, κεφ. 2: Η ελληνική εμπειρία της αξιοποίησης των 
ΤΠΕ & Παράρτημα Α, κείμενο Α2: Το κείμενο περιλαμβάνει ένα 
σύντομο ιστορικό των επιστημονικών εξελίξεων των τελευταίων 
τριάντα χρόνων (2 ώρες). 

Επισκόπηση της διεθνούς και ελ-
ληνικής εμπειρίας από την εισα-
γωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και ιδιαίτερα τη διδα-
σκαλία των φιλολογικών μαθημά-
των.  
Σύνδεση της εισαγωγής των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία με ευρύτερα ζη-
τήματα, όπως η νέα οικονομική 
πραγματικότητα, η κοινωνία της 
γνώσης και οι νέες δεξιότητες που 
απαιτούνται στους εργασιακούς 
χώρους. Έμφαση στις δυσκολίες 
και ιδιαιτερότητες που παρουσιά-
ζονται και ιδιαίτερα στην ελληνι-
κή εμπειρία. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
γνωρίζουν α) Βασικά στάδια κατά 
την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδα-
σκαλία και την εκπαίδευση. β) Να 
κατανοούν την εισαγωγή των 
ΤΠΕ σε συνάρτηση με ευρύτερα 
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θέματα, όπως η κοινωνία της 
γνώσης και της δημιουργικότη-
τας. γ) Να αντιλαμβάνονται και 
να ερμηνεύουν τις συστημικού 
τύπου δυσκολίες που έχει η εισα-
γωγή των ΤΠΕ στη διδακτική δι-
αδικασία.  
 

Σύγχρονο θεωρητικό 
πλαίσιο για τη διδα-
σκαλία και μάθηση 
του γνωστικού αντι-
κειμένου (6.2.) 
 
40 ώρες 

Μέρος 1. Νέος γραμματισμός και ελληνικό σχολείο (5 ώρες) 
Ενότητα Ι, κεφ. 2: Γραμματισμός και τεχνολογικός γραμματισμός. 
Αναπτύσσεται ο ευρύτερος προβληματισμός για τη σχέση ΤΠΕ και 
γραμματισμού. 
Ενότητα Ι, κεφ. 4: Η σχέση των ΤΠΕ με τη διδασκαλία των αν-
θρωπιστικών μαθημάτων στο σχολείο  
Ενότητα Ι, κεφ. 5: Οι ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας συνολικής θεώρησης 
των φιλολογικών σχολικών πρακτικών. Ανάλυση της ελληνικής 
σχολικής πραγματικότητας και εντοπισμός των περιθωρίων που 
επιτρέπει για δημιουργικές παρεμβάσεις (τυπικές, ημιτυπικές, άτυ-
πες μορφές σχολικού γραμματισμού και περιθώρια αξιοποίησης 
των ΤΠΕ), στα πλαίσια μιας ευρύτερης διαθεματικής οπτικής. 
 
Μέρος 2. ΤΠΕ και διδασκαλία των επιμέρους φιλολογικών α-
ντικειμένων.  
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.1: ΤΠΕ και διδασκαλία της γλώσσας. (5 ώρες) 
Αναπτύσσονται νέες διδακτικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί. 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 3.1: ΤΠΕ και Λογοτεχνία: νέα δεδομένα για τη 
συγγραφή, την πρόσληψη και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (10 
ώρες) 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 4.1: Διδακτική μεθοδολογία της ιστορίας και 

Στόχος είναι να γνωρίζουν οι επι-
μορφωτές τις σύγχρονες αντιλή-
ψεις για τη φύση της μαθησιακής 
διαδικασίας στο γνωστικό τους 
αντικείμενο και τους τρόπους α-
ξιοποίησης των ΤΠΕ σε αυτό το 
πλαίσιο. 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα της 
επιμόρφωσης θα αναλυθεί η ευ-
ρύτερη σχέση των ΤΠΕ με τις 
νέες μορφές γραμματισμού που 
ισχύουν πια στην κοινωνία και θα 
επιχειρηθεί η θεωρητική σύνδεση 
των ΤΠΕ στα πλαίσια μιας συνο-
λικής ανάγνωσης των φιλολογι-
κών πρακτικών. 
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ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (5 ώρες) 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 4.2: Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο μάθημα της ιστο-
ρίας (5 ώρες) 
Ενότητα ΙΙΙ, κεφ 4.2 Πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση των 
αρχαιοελληνικών σωμάτων κειμένων. Διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών και ΤΠΕ (10 ώρες) 
Παράρτημα Α: περιλαμβάνει επιπλέον θεωρητικά κείμενα  
Παράρτημα Β: παρατίθεται σχολιασμένη βιβλιογραφία για ζητή-
ματα διδακτικής, γενικά και ανά αντικείμενο, η οποία μπορεί να 
αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης 

Ρόλοι, αντιλήψεις και 
παραδοχές εκπαιδευτι-
κών και μαθητών ανα-
φορικά με το γνωστικό 
αντικείμενο και υπό το 
πρίσμα των ΤΠΕ. 
(6.3.) 
 
10 ώρες 

Ενότητα ΙΙ, κεφ. 3.2: Διδασκαλία της λογοτεχνίας σε αγγλόφω-
νους και ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους: Διαπιστώσεις, 
ομοιότητες, διαφορές 
Ενότητα IV, κεφ. 2: Η ελληνική εμπειρία. Παρουσιάζονται τα α-
ποτελέσματα ερευνών για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα 
γνωστικά αντικείμενα των φιλολογικών μαθημάτων. 
Ενότητα IV, κεφ. 3: Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο μιας 
πρότασης για μια νέα εκπαιδευτική πολιτική ως προς τη διδασκα-
λία και τη μάθηση των φιλολογικών μαθημάτων. 
Παράρτημα Β: καταγράφεται επιπλέον σχολιασμένη βιβλιογραφία 
για την εμπειρία της επιμορφωτικής διαδικασίας στις ΤΠΕ, η οποία 
μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης 

Στόχος είναι γνωρίζουν  οι επι-
μορφωτές τις δυσκολίες που ενέ-
χονται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στο διδακτικό τους αντικείμενο. 
 
Κατά την επιμορφωτική διαδικα-
σία θα θιγούν πορίσματα των ε-
ρευνών από προηγούμενες έρευ-
νες και θα αναλυθούν το προβλή-
ματα που υπάρχουν, οι προσδοκί-
ες εκπαιδευτικών και μαθητών 
και οι προκλήσεις του μέλλοντος. 
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Παρουσίαση, σύγκρι-
ση και προβληματι-
σμός για την επίδραση 
των ΤΠΕ στη  διαμόρ-
φωση της διδακτικής 
του γνωστικού αντι-
κειμένου. Μαθησιακές 
δυσκολίες και η δια-
χείρισή τους με τις 
ΤΠΕ. (6.4.) 
 
15  ώρες 
 
 

Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.1: ΤΠΕ και διδασκαλία της γλώσσας. 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 3.1: ΤΠΕ και Λογοτεχνία: νέα δεδομένα για τη 
συγγραφή, την πρόσληψη και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 4.1: Διδακτική μεθοδολογία της ιστορίας, ανά-
πτυξης της κριτικής σκέψης και ΤΠΕ. 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 4.2: Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο μάθημα της ιστο-
ρίας. 
Στα παραπάνω κεφάλαια γίνεται λόγος για τις πρόσφατες επιστη-
μονικές αναζητήσεις στη διδασκαλία της Γλώσσας, της Λογοτεχνί-
ας και της Ιστορίας, σε σύνδεση και με την εμφάνιση των ΤΠΕ. 
Ενότητα ΙΙΙ, κεφ. 2: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο σχολικό πε-
ριβάλλον και ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στα ΑΠΣ. Αναπτύσσο-
νται τρόποι ένταξης της χρήσης των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών και η επίδρασή της στην αλλαγή του σχολικού 
περιβάλλοντος 
Το παραπάνω υλικό συμπληρώνεται από τα επιπλέον κείμενα στο 
Παράρτημα Α. 

Στόχος είναι να γνωρίζουν οι επι-
μορφωτές τις επιδράσεις που έχει 
η ευρεία διάδοση και αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδακτική των επι-
μέρους διδακτικών αντικειμένων. 
Θα δοθεί επίσης έμφαση στην 
καλλιέργεια της ικανότητας ώστε 
να μπορούν να διαβάζουν δημι-
ουργικά τις σχολικές διδακτικές 
πρακτικές και να μπορούν να α-
ναπτύσσουν τις απαραίτητες 
στρατηγικές για την γόνιμη αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ σε κάθε μία από 
αυτές.  
 

Ανάπτυξη, εφαρμογή 
και αξιολόγηση εκπαι-
δευτικών σεναρίων και 
δραστηριοτήτων ανά 
γνωστικό αντικείμενο. 
(6.5) 
&  
Ένταξη της χρήσης 
των ΤΠΕ στα ΑΠΣ 
ειδικότητας μέσω σε-
ναρίων (6.6) 
 
20 ώρες 
 

Ενότητα ΙΙ, κεφ. 3.2: Διδασκαλία της λογοτεχνίας σε αγγλόφω-
νους και ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους: Διαπιστώσεις, 
ομοιότητες, διαφορές. Σύγκριση και κριτήρια αξιολόγησης διδα-
κτικών σεναρίων που αφορούν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, 
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και βρίσκονται αναρτημένα σε αγγλόφω-
νους και ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους. 
Ενότητα ΙΙΙ, κεφ. 2 και Ενότητα ΙΙΙ, κεφ. 3 
Στα κεφάλαια αυτά αναπτύσσονται τα κριτήρια αξιολόγησης και 
κριτικής ανάγνωσης των διδακτικών παραδειγμάτων και δίνεται 
έμφαση στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες 
είναι απαραίτητες για τον αναστοχασμό στη διδακτική πρακτική 
και τη βελτίωσή της με τη χρήση των ΤΠΕ. 
Ενότητα ΙΙΙ, κεφ. 4 (4.1, 4.2 και 4.3): Παραδείγματα διδακτικών 
σεναρίων. Γίνεται επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση έτοιμων 

Οι εκπαιδευτικοί  αναλαμβάνουν 
να επεξεργαστούν, να παρουσιά-
σουν και να αξιολογήσουν ενδει-
κτικά, για κάθε φιλολογικό διδα-
κτικό αντικείμενο, υπάρχοντα 
διδακτικά σενάρια διδασκαλίας 
με τις ΤΠΕ, που τους δίδονται 
από τους εκπαιδευτές. Επιπλέον, 
στόχος είναι να είναι σε θέση να 
εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ 
στα Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών της ειδικότητάς τους 
μέσω των σεναρίων αυτών. 
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 διδακτικών παραδειγμάτων στα φιλολογικά μαθήματα, που αξιο-
ποιούν τις ΤΠΕ. Μέσω των παραδειγμάτων γίνεται σύνδεση των 
θεωρητικών προσεγγίσεων με το γνωστικό αντικείμενο  και τα χα-
ρακτηριστικά των ΤΠΕ. 
Παράρτημα Ε: Κατάλογος δημοσιευμένων σεναρίων, ηλεκτρονι-
κών και έντυπων. Τα σενάρια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κρι-
τικά κατά την επιμορφωτική διαδικασία. 

 Η παρουσίαση αυτή αποβλέπει: 
• Στην εξοικείωση με βασι-

κά στοιχεία σχεδιασμού 
εκπαιδευτικών δραστηρι-
οτήτων και οργάνωσης 
της σχολικής τάξης και 
της διδασκαλίας, που υ-
παγορεύονται  από την 
παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στο πλαίσιο των 
σύγχρονων αντιλήψεων 
για τη μάθηση και τη δι-
δασκαλία. 

•  Στην εξοικείωση με την 
υπάρχουσα εργασία. 

• Στην εξοικείωση με το εί-
δος του λογισμικού που 
αξιοποιήθηκε και τη μορ-
φή των σεναρίων που 
προκρίθηκαν. 

•  Στο να αποκτήσουν οι 
εκπαιδευτικοί την ικανό-
τητα δημιουργικής ανά-
γνωσης άλλων σεναρίων 
και διδακτικών εφαρμο-
γών. Να προτείνουν αιτι-
ολογημένα αλλαγές, βελ-
τιώσεις και επεκτάσεις σε 
ήδη σχεδιασμένες δρα-
στηριότητες και σενάρια. 

• Να οδηγηθούν στην με 
επαγωγικό τρόπο διαμόρ-
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φωση των κύριων χαρα-
κτηριστικών που πρέπει 
να έχει ένα διδακτικό σε-
νάριο.   

 
Με βάση τις προηγούμενες διαπι-
στώσεις οι εκπαιδευτικοί σε συ-
νεργασία με του επιμορφωτές α-
ναπροσαρμόζουν  ενδεικτικά, υ-
πάρχοντα σενάρια στα φιλολογι-
κά μαθήματα. Η από κοινού δια-
μόρφωση διαφορετικών εκδοχών 
ενός σεναρίου θα ενσωματώνει 
τις περισσότερες από τις θεωρητι-
κές αρχές που αναπτύχθηκαν στις 
προηγούμενες ενότητες. 

Ανάπτυξη, εφαρμογή 
και αξιολόγηση εκπαι-
δευτικών και επιμορ-
φωτικών σεναρίων 
από τους επιμορφού-
μενους (6.7) 
25 ώρες 

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί πρωτότυπο υλικό κατά τη διάρ-
κεια της επιμορφωτικής διαδικασίας.  
 
Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύσσεται στα κεφάλαια 1-
2 της Ενότητα ΙΙΙ θα εκπονηθούν σενάρια από τον κάθε επιμορ-
φούμενο σε επιλεγμένες ενότητες των φιλολογικών μαθημάτων. 
 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί 
δημιουργούν, εφαρμόζουν και 
αξιολογούν  αυτόνομα (υπό την 
επίβλεψη επιμορφωτή) σενάρια 
διδασκαλίας σε όλα τα φιλολογι-
κά διδακτικά αντικείμενα. 
Βασική επιδίωξη της ενότητας 
αυτής είναι: 

• Να υλοποιηθεί η μεθοδο-
λογία σχεδιασμού και 
σύνθεσης των σεναρίων 
διδασκαλίας και να εφαρ-
μοστεί το θεωρητικό 
πλαίσιο που αναπτύχθηκε 
στις προηγούμενες ενότη-
τες. 
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• Να αποκτήσουν οι εκπαι-
δευτικοί την ανεξάρτητη 
ικανότητα δημιουργικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ 
στα μαθήματά τους. 

• Να μπορούν να διαβά-
ζουν κριτικά την κάθε ε-
νέργειά τους, αξιοποιώ-
ντας το θεωρητικό πλαί-
σιο που θα έχει αναπτυ-
χθεί. 

• Να μπορούν να αξιο-
ποιούν τις ΤΠΕ σε επιμέ-
ρους φιλολογικά διδακτι-
κά αντικείμενα, αλλά και 
γενικότερα σε όλες τις 
πρακτικές σχολικού 
γραμματισμού. 

 
 

Φ2 Χρήση των 
βασικών ερ-
γαλείων πλη-
ροφορικής, 
πολυμεσικών 
εργαλείων και 
του διαδικτύ-
ου 
 
Ειδικό μέρος: 
10 ώρες 

Χρήση των βασικών 
εργαλείων πληροφορι-
κής ανά ειδικότητα 
(3.8) 
 
10 ώρες 

Ενότητες σχετικά με τα περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού 
και τις ιδιαιτερότητές τους: 
Ενότητα ΙΙ, κεφάλαιο 2.1: Λογισμικό που χρησιμοποιείται ως μέ-
σο πρακτικής γραμματισμού 
Ενότητα ΙΙ, κεφάλαιο 2.3.1: Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού πε-
ριβάλλοντος παραγωγής γραπτού λόγου και συνέπειες στη γλωσ-
σική διδασκαλία. 
Ενότητα ΙΙ, κεφάλαιο 2.3.2: Γλωσσική αγωγή και διαδίκτυο: δυ-
νατότητες και περιορισμοί 
Παράρτημα Γ: Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και λογισμικό. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  Παρουσίαση χρήσιμων διαδικτυακών τόπων 
προς αξιοποίηση για κάθε διδακτικό αντικείμενο 

Οι επιμορφωτές πρέπει να χρησι-
μοποιούν με ευχέρεια τις βασικές 
εφαρμογές της πληροφορικής και 
να είναι σε θέση να τις εντάξουν 
στην επιμορφωτική δραστηριότη-
τα του γνωστικού τους αντικειμέ-
νου. Επιπλέον, πρέπει να γνωρί-
ζουν τη μέθοδο και τα εργαλεία 
αξιολόγησης διαδικτυακών τόπων 
σχετικών με την ειδικότητά τους. 
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Φ3 Χρήση εκπαι-
δευτικού λο-
γισμικού 
 
Ειδικό μέρος: 
60 ώρες 

Εκμάθηση της χρήσης 
λογισμικών ειδικότη-
τας για την αξιοποίησή 
τους στη διδασκαλία 
και τη μάθηση του 
γνωστικού αντικειμέ-
νου. 
Δραστηριότητες- πα-
ραδείγματα  
(4.5) 
 
 
60 ώρες 

Μέρος 1. Κατηγορίες λογισμικού. 
Ενότητα, ΙΙ, κεφ. 2.2.: Κατηγορίες λογισμικού. 
 
Μέρος 2. Λογισμικό για τη διδασκαλία της γλώσσας (15 ώρες). 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.3.1: Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού περιβάλ-
λοντος παραγωγής γραπτού λόγου και συνέπειες στη γλωσσική 
διδασκαλία. 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.3.2: Γλωσσική αγωγή και διαδίκτυο: δυνατότη-
τες και περιορισμοί 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.3.3.: Η διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονι-
κών λεξικών για την απόκτηση γνώσεων για τη γλώσσα 
Ενότητα ΙΙ, κεφάλαιο 2.3.4: Η πολυτροπική θεωρία της επικοινω-
νίας ως εργαλείο για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 
 
Μέρος 3. Λογισμικό για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (15 ώ-
ρες). 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 3.3: Και τώρα στην τάξη. Προτάσεις διδακτικής 
αξιοποίησης λογισμικού για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
 
Μέρος 4. Λογισμικό για τη διδασκαλία της Ιστορίας (15 ώρες). 
Ενότητα ΙΙ, κεφ. 4.2: Παρουσιάζονται τρόποι ενσωμάτωσης των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία της ιστορίας. 
 
Μέρος 5. Λογισμικό για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής 
(15 ώρες) 
Ενότητα ΙΙΙ, κεφ 4.2 Πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση των 
αρχαιοελληνικών σωμάτων κειμένων. Παράδειγμα διδακτικού σε-
ναρίου με χρήση βασικών ειδών λογισμικού της ειδίκευσης των 
φιλολόγων. 
Επιπλέον, στα παραρτήματα παρουσιάζονται επιλεγμένοι διαδι-
κτυακοί τόποι (θεματικοί κατάλογοι, ψηφιακές βιβλιοθήκες, on-
line  λογισμικά, εκπαιδευτικές πύλες, σώματα κειμένων) που αξιο-

Οι επιμορφωτές πρέπει: 
• Να είναι άριστα καταρτισμένοι 
στη χρήση των βασικών ειδών 
λογισμικού της ειδίκευσής τους. 
• Να είναι σε θέση να αξιολογούν 
την ποιότητα των εκπαιδευτικών 
λογισμικών της ειδικότητάς τους, 
την καταλληλότητά τους καθώς 
και τα ενδεχόμενα μαθησιακά 
οφέλη, έτσι ώστε να μπορούν να 
επιλέγουν λογισμικά που θα χρη-
σιμεύσουν κατά την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών. 
• Να μπορούν να προετοιμάζουν 
μαθήματα επιμόρφωσης και να 
σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες με αυτά. 
 
Στο πλαίσιο της θεωρητικής συ-
ζήτησης θα επιχειρηθεί μια πα-
ρουσίαση και παράλληλα κριτική 
ανάγνωση των διαφόρων περι-
βαλλόντων πρακτικής γραμματι-
σμού που μπορούν να αξιοποιη-
θούν κατά τη διδασκαλία των φι-
λολογικών μαθημάτων. 
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ποιούνται στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων:  
Παράρτημα Γ: Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και λογισμικό 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι ανά διδακτικό αντι-
κείμενο.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί επίμονη επιδίωξη των εκπαι-

δευτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο. Στο στόχο αυτό, άμεσο στόχο της Ε.Ε. και 

της χώρας μας, έχουν επενδυθεί πολλοί πόροι και ελπίδες. Η ως τώρα εμπειρία ωστό-

σο δείχνει ότι το θέμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα η 

γόνιμη παιδαγωγική αξιοποίησή τους είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Η δυ-

σκολία κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι πίσω από τις περισσότερες προ-

σπάθειες λανθάνει η αντίληψη ότι οι ΤΠΕ είναι τα θαυματουργά μέσα, η εισαγωγή 

των οποίων θα επιφέρει την ποθούμενη προσαρμογή της εκπαίδευσης στη νέα εποχή 

της γνώσης και της πληροφορίας.  

 Ο Papert αποκάλεσε πολύ εύστοχα την αντίληψη αυτή ως τεχνοκεντρική, από 

τη στιγμή που το θέμα είναι περισσότερο συστημικό – πολιτικό και λιγότερο τεχνικό. 

Η δημιουργία δηλαδή των υποδομών, η ανάπτυξη του λογισμικού και η επιμόρφωση 

των διδασκόντων δεν αρκεί, αλλά απαιτείται προσεχτική ανάγνωση του εκπαιδευτι-

κού συστήματος και ανάπτυξη των κατάλληλων πρωτοβουλιών. Αυτή τη συστημική 

– πολιτική διάσταση επιχειρεί να θίξει η πρώτη αυτή ενότητα, προκειμένου να βοη-

θήσει τους επιμορφωτές να διαβάζουν συνολικά το σχολείο και τη διδασκαλία των 

φιλολογικών μαθημάτων σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.   

Βασική έννοια στα κεφάλαια που ακολουθεί είναι αυτή του γραμματισμού 

(literacy). Η έννοια αυτή αφορά τη δυνατότητα του εγγράμματου ατόμου να λειτουρ-

γεί αποτελεσματικά σε διάφορες καθημερινές κοινωνικές πρακτικές, χρησιμοποιώ-

ντας (ως δημιουργός ή αποδέκτης) κείμενα γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού 

λόγου, καθώς επίσης και πολυτροπικά κείμενα (κείμενα που δεν είναι μόνο γλωσσι-

κά, αλλά διαμορφώνονται με την αξιοποίηση και άλλων σημειωτικών συστημάτων, 

όπως: εικόνας, ήχου, γραφημάτων κλπ.)».1 

                                                 
1 Βλ. σχετικά τα κάτωθι: 
- Βασιλική Μητσικοπούλου, «Γραμματισμός», στον τόμο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,  
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html. 
- Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός Υπολογιστής 1(1): 

114-118. 
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Από τον ορισμό αυτό είναι προφανές ότι οι ΤΠΕ θεωρούνται οργανικό μέρος της ‘νέ-

ας επικοινωνιακής τάξης πραγμάτων’, η οποία με τη σειρά της δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητή εκτός του ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού σημερι-

νού γίγνεσθαι. Είναι προφανές επίσης ότι με μια τέτοια οπτική μεταβάλλεται σημα-

ντικά το τοπίο στο χώρο της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων, όχι μόνο ως 

προς το πώς τα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ΤΠΕ σε μια δεδομένη διδασκαλία, αλλά 

και πώς θα προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της διδασκαλίας, προκειμένου να αντα-

προκρίνεται στις λειτουργικές αλλά και κριτικές διαστάσεις του νέου γραμματισμού 

(που συμπεριλαμβάνει τις ΤΠΕ).  

Στην ενότητα αυτή δίνονται τρία κείμενα. Στο πρώτο επισημαίνεται ότι οι έ-

ντονες συζητήσεις που συνοδεύουν πολύ συχνά τη ραγδαία εξάπλωση των υπολογι-

στών και κάθε λογής υπολογιστικών μηχανών δημιουργούν την αίσθηση ότι κάτι το 

μοναδικό συμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και ότι ανάλογα ζητήματα δεν απασχό-

λησαν την ανθρωπότητα στο παρελθόν. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι οι τεχνολο-

γίες της οθόνης είναι κατά βάση τεχνολογίες της επικοινωνίας, από τη στιγμή που οι 

υπολογιστές αποτελούν μέσα για γράψιμο, διάβασμα και επικοινωνία, τότε είναι σχε-

δόν αδύνατο να συζητήσουμε σήμερα θέματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στην 

(γλωσσική) εκπαίδευση, αν δε λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και δε συζητήσουμε την 

πολύ πλούσια παράδοση που σχετίζεται με τις πιθανές επιπτώσεις που έχει η διάδοση 

του γραμματισμού στις κοινωνίες. Το θέμα συζητείται με αφετηρία ένα σχετικό από-

σπασμα από το Φαίδρο του Πλάτωνα, ο δε προβληματισμός επεκτείνεται στις ΤΠΕ 

ως μέσα πρακτικής γραμματισμού. Στόχος του κειμένου είναι να αναδειχθεί η δια-

χρονικότητα του σχετικού προβληματισμού, η στενή σχέση των ΤΠΕ με την επικοι-

νωνία αλλά και διαστάσεις της συστημικότητας του θέματος. 

 Αν το πρώτο κείμενο ξεκινάει από το παρελθόν, προκειμένου να φωτίσει το 

παρόν, το δεύτερο ανατρέχει σύντομα στην ιστορία του οικείου επιστημονικού χώρου 

ως προς τη διαμόρφωση του νέου περιεχομένου της γλωσσικής εκπαίδευσης: τον τε-

χνολογικό ή νέο γραμματισμό. Στη συνέχεια, το τρίτο κείμενο διερευνά τις ευρύτερες 

                                                                                                                                            
 
- Kalantzis, M. & Cope, B. (1999). “Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε γραμματισμό 
καιτι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής πολυμορφίας και των 
νέων τεχνολογιών επικοινωνίας”. Στο “Ισχυρές” και “ασθενείς” γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), 680-695. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. 
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αλλαγές που συμβαίνουν στην εποχή μας και εξετάζει πώς αυτές συνδέονται με τη 

διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Στόχος των δύο αυτών κειμένων είναι να 

συνδέσουν τις βαθύτερες αλλαγές της εποχής μας με τις διδακτικές επιδιώξεις και 

πρακτικές των φιλολογικών μαθημάτων. 

Το τελευταίο κείμενο της ενότητας εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ανάλυση 

των πρακτικών σχολικού γραμματισμού που διαπερνούν το σημερινό δευτεροβάθμιο 

σχολείο και σχετίζονται εμμέσως ή αμέσως με τη διδασκαλία των φιλολογικών μα-

θημάτων και επιχειρεί να βρει τρόπους σύνδεσης των πρακτικών αυτών με τη γόνιμη 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 

2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ1 
 

1. Εισαγωγή 

Η αναζήτηση κάποιας σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα και την τεχνολογία, πρόσφατη 

ή παλιότερη, μοιάζει παραδοξολόγημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από το χώρο 

των ανθρωπιστικών επιστημών, ιδιαίτερα, υπάρχει μια παραδοσιακή επιφύλαξη προς 

την τεχνολογία, ιδιαίτερα προς τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ). Έτσι, οι ΤΠΕ εμφανίζονται συνήθως ως κάτι νέο και εντυπωσιακό, η κυριό-

τερη δε συνεισφορά, αν όχι η αποκλειστική, προς τη μελέτη τους θεωρείται ότι μπο-

ρεί να προέλθει από το χώρο των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα της πληροφορικής.  

Με δεδομένο όμως το γεγονός ότι οι ΤΠΕ αποτελούν στις μέρες μας πια ένα μέσο 

πρακτικής γραμματισμού (μέσο για διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία) μεγάλη 

μπορεί να είναι και η συνεισφορά που προέρχεται από τις επιστήμες που ασχολούνται 

με την τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία, τους διάφορους κλάδους της 

γλωσσολογίας, δηλαδή, και αυτούς που ασχολούνται με το γραμματισμό (literacy). 

Ανάμεσα στην πρώτη, από άποψη χρονολογική, τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επι-

κοινωνία (τη γραφή) και την ύστερη (τις ΤΠΕ) μπορούν να βρεθούν πολλές αναλογί-

ες. Πολλά, επίσης, από τα ζητήματα που συζητούνται στις μέρες μας έχουν ήδη σε 

σημαντικό βαθμό συζητηθεί στο πλαίσιο δύο άλλων τεχνολογιών της επικοινωνίας: 

της γραφής και της τυπογραφίας.  

                                                 
1 Μια πρώτη μορφή του κειμένου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διε-
θνή συμμετοχή. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: απολογισμός και προοπτικές, Θεσ/νίκη, 5-8 Οκτωβρίου 
2006. 
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Προκειμένου να προβληθεί ένα μέρος της γνώσης και του προβληματισμού που έ-

χει αναπτυχθεί από τις προαναφερθείσες επιστήμες, θα συζητηθούν στη συνέχεια οι 

κυριότερες απόψεις που εκφράζονται για το νέο γραμματισμό με άξονα ένα απόσπα-

σμα από τον Φαίδρο του Πλάτωνα (274c-275), όπου εκφράζονται απόψεις για τη 

γραφή. Υποστηρίζεται ότι η διαχρονικότητα του προβληματισμού αυτού μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά στη γείωση των απόψεων που εκφράζονται για τη σπουδαιό-

τητα των ΤΠΕ στις πραγματικές τους διαστάσεις και στην ένταξή τους στην πλούσια 

παράδοση των κοινωνικών επιστημών που ασχολούνται με την επικοινωνία και τη 

σημείωση.  

 

2. Απόψεις για τη σπουδαιότητα του (νέου) γραμματισμού  

Ως αρχαιότερο παράδειγμα που θίγει τις επιπτώσεις που έχει η διάδοση της γραφής, 

και του γραμματισμού κατά προέκταση, αναφέρεται συνήθως (Eco 2003, Gee 

1996:26-31, Murray 2000:44-45) ένα απόσπασμα του διαλόγου μεταξύ Σωκράτη και 

Φαίδρου, στον Φαίδρο του Πλάτωνα (385-368 π.Χ.). Παρότι στη βιβλιογραφία ο διά-

λογος αυτός αναφέρεται συνήθως ως κλασική περίπτωση του φόβου ή των επιφυλά-

ξεων που δημιουργεί κάθε νέα τεχνολογία πρακτικής γραμματισμού (γραφή, βιβλίο, 

υπολογιστής), υποστηρίζω στη συνέχεια ότι στο απόσπασμα αυτό εκφράζονται οι κυ-

ριότερες απόψεις για τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως σήμερα για τη γραφή και το 

γραμματισμό, κατά προέκταση και για το νέο γραμματισμό των ΤΠΕ.  

Στο απόσπασμα αυτό ο Σωκράτης αφηγείται την ιστορία του Αιγύπτιου θεού Θευθ, 

ο οποίος μεταξύ των άλλων που ανακάλυψε πρώτος (λογαριασμούς, γεωμετρία, α-

στρονομία κλπ.) ήταν και η γραφή. Ο Θευθ έφθασε στον Θαμούς, βασιλιά της Άνω 

Αιγύπτου (Θήβες), προκειμένου να δείξει την τέχνη του και να υποστηρίξει τη διάδο-

σή της στους υπόλοιπους Αιγυπτίους. Εκεί ο Θευθ υποστήριξε με επιχειρήματα τα 

θετικά της κάθε εφεύρεσής του και όταν έφτασε και στα γράμματα (γραφή), είπε2: (1) 

“Τούτο  δα το μάθημα βασιλιά μου θα κάμει τους Αιγύπτιους πιο σοφούς, και το 

μνημονικό τους πιο καλό, γιατί  για τη μνήμη και για τη σοφία βρέθηκε το φάρμακο” 

(274e).  Αξίζει όμως να δούμε και την απάντηση του Θαμούς, ουσιαστικά την άποψη 

του Πλάτωνα: (2) “Πολύτεχνε Θευθ, άλλος έχει τη δύναμη να γεννάει τις τέχνες, 

κι άλλος πάλι να κρίνει πόσο θε να βλάψουν και θε να ωφελήσουν εκείνους πού 

μέλλουν να τις μεταχειρισθούν. Και συ τώρα, σαν πατέρας των γραμμάτων, από 

                                                 
2 Μετάφραση από το Θεοδωρακόπουλος (2000).   
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εύνοια είπες το αντίθετο απ’ εκείνο πού  αυτά μπορούν. Γιατί τα γράμματα στις 

ψυχές εκείνων πού θα τα μάθουν, θα φέρουν λησμονιά, μια και αυτοί θα παραμε-

λήσουν τη μνήμη τους, γιατί από εμπιστοσύνη στη γραφή θα φέρνουν τα πράγματα 

στη μνήμη τους απ' έξω με ξένα σημάδια, όχι από μέσα από τον εαυτό τους τον ίδι-

ο. Ώστε δεν ευρήκες το φάρμακο για τη μνήμη την ίδια, άλλα για το να ξαναφέρνεις 

κάτι στη θύμηση. Κι από τη σοφία δίνεις στους  μαθητές σου μια δόκηση, κι όχι την 

αλήθεια· γιατί έχοντας πολλά ακούσει χωρίς να τα διδαχθούνε θάχουν τη γνώμη  

πως ξέρουνε πολλά, ενώ είναι ανίδεοι στα πιο πολλά και φορτικοί στη συντροφιά 

τους, και θα έχουν γίνει αντίς σοφοί δοκησίσοφοι” (274e-275b). 

Στα αποσπάσματα αυτά παρατίθενται πολύ επιγραμματικά τα επιχειρήματα δύο από 

τις κυριότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από τις επιπτώσεις του γραμματι-

σμού. Με το πρώτο διατυπώνεται η άποψη ότι η γραφή και η ευρεία κοινωνική διά-

δοσή της (γραμματισμός) αποτελούν καταλύτες αλλαγών. Πρόκειται για την πρώτη 

μορφή ενός από τα κυριότερα επιχειρήματα που συνδέει τη διάδοση του γραμματι-

σμού με θετικές επιπτώσεις στη γνώση και τη μόρφωση, στην ανάπτυξη και την πρό-

οδο, κατά προέκταση.  

Η αναζήτηση αναλογιών με τις απόψεις που διατυπώνονται για τις θετικές συνέπει-

ες που έχει η διάδοση των ΤΠΕ στην κοινωνία και την εκπαίδευση δεν είναι δύσκολη. 

Η ρητορεία, πολιτική και πολύ συχνά επιστημονική, ως προς τις θετικές συνέπειες 

των ΤΠΕ στην κοινωνία και την εκπαίδευση –του αποκαλούμενου συχνά και πληρο-

φορικού γραμματισμού- είναι γνωστή και δεν διαφέρει ως προς την ουσία της από 

την πρώτη αυτή διατύπωση. Αρκεί να αναφέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα3 της λογι-

κής αυτής, προερχόμενο αυτή τη φορά από τον κόσμο των ΤΠΕ: “Το μόνο που χρειά-

ζεται πια ο κόσμος μας είναι να δώσουμε σε κάθε παιδί ένα φορητό υπολογιστή, κα-

τεβάζοντας το κόστος του στα 100 δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια”.  

Το δεύτερο απόσπασμα έχει θεωρηθεί ως κλασική περίπτωση προσπάθειας για αμ-

φισβήτηση της νέας ακόμη, παρότι είχαν περάσει ήδη κάποιοι αιώνες από την ανακά-

λυψή της, τεχνολογία της γραφής. Υποστηρίζεται ότι μέσω της γραφής οι άνθρωποι 

θα παραμελούν τη μνήμη, αφού “θα φέρνουν τα πράγματα στη μνήμη τους απ' έξω 

με ξένα σημάδια, όχι από μέσα από τον εαυτό τους τον ίδιο”. Παράλληλα στο ίδιο 

απόσπασμα (2) ο Πλάτωνας φαίνεται να επιτίθεται στη γραφή μέσω της γραφής και 

να υποστηρίζει την ανωτερότητα τής απευθείας διδασκαλίας έναντι της υπενθύμισης 
                                                 
3 Νίκολας Νεγκρεπόντε, ΤΟ ΒΗΜΑ, 2/5/2004 
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που προσέφερε η νέα τότε τεχνολογία. Το απόσπασμα αυτό χρησιμοποιείται κατά 

κόρον ως ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας, του φόβου που έχουν οι άνθρωποι σε 

κάθε νέα τεχνολογία πρακτικής γραμματισμού, ως η πρώτη ουσιαστικά και σημαντι-

κότερη επίθεση εναντίον της πρώτης τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας 

(Eco 2003, Murray 2000).  

Και εδώ δεν είναι δύσκολο να αναζητηθούν αναλογίες με τις απόψεις που συχνά δι-

ατυπώνονται ως προς τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η διάδοση των 

ΤΠΕ. Θυμίζω, ενδεικτικά, την ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών για τον κίνδυνο 

που διατρέχει το ελληνικό αλφάβητο από τη χρήση των Greeklish στους υπολογιστές 

(Koutsogiannis & Mitsikopoulou 2003).  

Η αποσπασματική ωστόσο αυτή προσέγγιση αδικεί την οπτική του Πλάτωνα, αλλά 

και τον όλο προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα γύρω από τις συνέ-

πειες που μπορεί να έχει η διάδοση της γραφής. Θα δούμε στη συνέχεια κάποια επι-

πλέον αποσπάσματα, προκειμένου να αποτιμήσουμε καλύτερα την άποψη που εκ-

φράζεται. Και παρακάτω πάλι ο Σωκράτης: (4) “Όποιος λοιπόν νομίζει πώς μέσα στα 

γραμμένα αφήνει για τους κατοπινούς καμιά τέχνη, και όποιος πάλι παραδέχεται, 

πώς από τα γραμμένα θα βγει τίποτε καθαρό και βέβαιο, θα είναι πολύ απλοϊκός 

… αφού νομίζει πώς οι γραμμένοι λόγοι είναι κάτι πιο πολύ από το να ξαναθυ-

μίζουν τα πράγματα πού λένε τα γραφτά σ’ εκείνον πού τα ξέρει” (275c).  Και 

στη συνέχεια (275d):  (5) “Γιατί αυτό δα το κακό, Φαίδρε, έχει το γράψιμο και 

μοιάζει, μα την αλήθεια, με τη ζωγραφική. Κι αυτής δα τα έργα στέκονται μπρο-

στά σου σαν να είναι ζωντανά, αν όμως τα ρωτήσεις σιωπούνε με πολλή σοβαρο-

φάνεια”.  Και αμέσως παρακάτω: (6) “Το ίδιο λοιπόν κάνουν και οι γραμμένοι λόγοι: 

πας δηλαδή να πιστέψεις πώς αυτοί έχουνε νόηση και μιλάνε, αν όμως τους ρωτή-

σεις κάτι για κείνα πού λένε, γιατί θέλεις να το καταλάβεις, δηλώνουν ένα μονάχα 

πράγμα, το ίδιο πάντοτε. Και όταν μια φορά γραφτεί, κυλιέται παντού ο κάθε λό-

γος, όμοια και σε κείνους πού τον νοιώθουν, όπως και σε κείνους πάλι πού καθό-

λου δεν τους ταιριάζει, και δεν ξέρει ο ίδιος να λέγει για ποιους είναι και για ποιους 

δεν είναι. Και όταν τον κακομεταχειρίζονται και τον κακολογούν άδικα, πάντα έχει 

ανάγκη από τον πατέρα του για βοηθό· γιατί ο ίδιος δεν μπορεί ούτε ν' αμυνθεί ού-

τε να βοηθήσει τον εαυτό του” (275e).      

Για την καλύτερη ανάγνωση της ενότητας στο σύνολό της είναι απαραίτητο να έ-

χουμε υπόψη μας δύο σημαντικά δεδομένα: 1. Οι απόψεις αυτές του Πλάτωνα μπο-

ρούν να διαβαστούν καλύτερα στο πλαίσιο της αντίθεσης που φαίνεται πως υπήρχε 
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στην αρχαιότητα ως προς τη σπουδαιότητα ή όχι της γραφής (Dihle 1992). Στο από-

σπασμα φαίνεται να παρατίθενται γνωστά επιχειρήματα της μιας και της άλλης άπο-

ψης, ενώ είναι προφανές ότι ο Πλάτων ανήκε στην παράδοση που ήταν αντίθετη με 

την υπερεκτίμηση της γραφής. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πολεμούσε τη γραφή μέσω 

της γραφής. 2. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, επίσης, τον προβληματισμό αυτόν 

εκτός της διαλεκτικής, της βασικής αντίληψης του Πλάτωνα για τη φιλοσοφία και την 

αποτελεσματική διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό ‘η διαλεκτική διαδικασία της αληθι-

νής φιλοσοφίας προκύπτει από το αξίωμά της για το ατελεύτητο’ (Dihle 1992). Ο 

δρόμος μένει πάντα ανοιχτός προς το άγνωστο, ενώ η οριστική γραπτή διατύπωση 

ενός συμπεράσματος ανατρέπει τη διαλεκτική αυτή διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για 

την πραγματική διδασκαλία: υπάρχει στο πλαίσιο του ενδεδειγμένου διαλόγου, όπου 

ο μαθητής μπορεί να ελέγξει το δάσκαλο και ο δάσκαλος να υποστηρίξει τις απόψεις 

του. Αντίθετα, το γραπτό κείμενο δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, μένει στα-

θερό και ‘ανυπεράσπιστο’ (Row 1986:10-11).  

Για τον Πλάτωνα ‘η σωκρατική μέθοδος’ είναι αυτή που οδηγεί τον ομιλητή να 

σκεφτεί σε μεγαλύτερο βάθος και κριτικά τις ιδέες του. Η συνεισφορά του συνομιλη-

τή οδηγεί σε μεγαλύτερο βάθος και πιθανώς στην επανεξέταση της θέσης, στην προ-

σέγγιση του θέματος από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν πρόκειται επομένως για άρνη-

ση, αφού ο ίδιος ο Πλάτων σε άλλα κείμενά του (π.χ. Νόμοι) επισημαίνει και τη χρη-

σιμότητα του γραπτού λόγου (Dihle 1992). Πρόκειται για επίθεση προς αυτό που α-

ποκλήθηκε αιώνες αργότερα θέση του γραμματισμού (literacy thesis), όπως θα δούμε 

στην επόμενη ενότητα. Με όρους της πληροφορικής θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

Πλάτων κάνει από πολύ νωρίς τη διάκριση μεταξύ πληροφορίας και γνώσης, δίνοντας 

μεγάλη βαρύτητα στη δεύτερη. Με αυτή τη λογική, ο Πλάτων εκφράζει απόψεις πα-

ράλληλες με αυτές που σήμερα επικρίνουν την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η 

διάδοση της γραφής και ο γραμματισμός έχουν πάντα θετικά αποτελέσματα, επικρίνει 

δηλαδή το μύθο περί γραμματισμού της εποχής του. Από την άποψη αυτή θυμίζει πο-

λύ το σύγχρονο προβληματισμό γύρω από το θέμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.  

 

3. Το μεγάλο χάσμα 

Παρότι πέρασαν αιώνες από τότε, οι δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις και η έντονη 

αντιπαλότητά τους ως προς τις επιπτώσεις από τη διάδοση του γραμματισμού κυρι-

αρχούν και στο σύγχρονο προβληματισμό. Η πρώτη αναζητά τις γενικές επιπτώσεις 

(ψυχολογικές, πολιτιστικές, πολιτικές, οικονομικές) και υποστηρίζει ότι η διάδοση 
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της ανάγνωσης και της γραφής, της τυπογραφίας στη συνέχεια και των ΤΠΕ πρόσφα-

τα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αλλαγών. Η τεχνολογία του γραμματισμού, εν 

ολίγοις, αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη μεταβλητή, οι επιπτώσεις της οποίας μπο-

ρούν να απομονωθούν και να μελετηθούν.  

Είναι περιττό νομίζω να πούμε ότι η λογική αυτή είναι η κυρίαρχη σήμερα σε ό,τι 

έχει σχέση με το νέο γραμματισμό που σχετίζεται με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις αυτές αντανακλώνται στις μαζικές προσπάθειες εξοπλι-

σμού των σχολείων με εργαστήρια υπολογιστών, στους ποσοτικούς δείκτες της Ε.Ε. 

που αποτιμούν το βαθμό προόδου των εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση την ανα-

λογία μαθητών ανά υπολογιστή και το βαθμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, στα προ-

γράμματα των κομμάτων που υπόσχονται ‘περισσότερους υπολογιστές στα σχολεία 

για ένα καλύτερο μέλλον’ και όλα τα σχετικά (Κουτσογιάννης 2005).  

Στον αντίποδα της προηγούμενης άποψης είναι αυτή που υποστηρίζει ότι δεν μπο-

ρεί να γίνεται λόγος για γενικές επιπτώσεις του γραμματισμού. Μία από τις πιο γνω-

στές εκδοχές της προέρχεται από το χώρο της εθνογραφίας του γραμματισμού. Η ά-

ποψη αυτή δεν παραγνωρίζει τον κεφαλαιώδη χαρακτήρα του γραπτού λόγου στο 

σύγχρονο κόσμο. Δεν θεωρεί όμως αυτονόητο το περιεχόμενο του γραμματισμού και 

αμφισβητεί την άποψη ότι η διάδοση της ανάγνωσης και της γραφής αφ’ εαυτών 

μπορούν να καταστούν οι κύριοι παράγοντες μετασχηματισμού των κοινωνιών, κάνει 

δε λόγο για “το μύθο του γραμματισμού” (The literacy myth) (Graff 1979). Πρόκειται 

για μύθο, γιατί ο γραμματισμός που αντιμετωπίζεται αφηρημένα, ανεξάρτητα από 

ιστορικά δεδομένα και κοινωνικές πρακτικές, δεν μπορεί να έχει προβλέψιμες επι-

πτώσεις. Ο γραμματισμός (συμβατικός ή ψηφιακός) μπορεί να έχει συνέπειες μόνο 

εάν συλλειτουργεί με μια σειρά από άλλες κοινωνικές παραμέτρους, μεταξύ  των ο-

ποίων πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις, κοινωνικές δομές και επιτόπιες ιδεο-

λογίες. Η οπτική αυτή αντιμετωπίζει τις πρακτικές γραμματισμού ως αναπόσπαστα 

συνδεδεμένες με πολιτισμικές δομές αλλά και δομές εξουσίας μιας κοινωνίας. Δεν 

υποτιμά την τεχνική διάσταση ή τις νοητικές διαστάσεις του διαβάσματος και γραψί-

ματος, αλλά τις κατανοεί όπως ενσωματώνονται σε κοινωνικοπολιτισμικές ολότητες 

και όχι αποσπασματικά (Gee 1996, Street 1995).  

 

4. Συμπεράσματα 

Στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, και ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με 

ζητήματα γλώσσας και γραμματισμού, έχει αναπτυχθεί πλούσιος προβληματισμός, η 
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γνώση του οποίου συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη προσέγγιση ζητημάτων που 

σχετίζονται με τον τεχνολογικό γραμματισμό ή την εισαγωγή και αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θα έλεγα, κάπως απλουστευτικά, ότι τίποτα σχεδόν δεν είναι 

νέο από τα σημαντικά ζητήματα που σήμερα συζητούνται σε σχέση με την κοινωνική 

ή την εκπαιδευτική διάσταση των ΤΠΕ. Οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν συνή-

θως σε κάποια από τις αντιλήψεις που για αιώνες πριν από εμάς απασχόλησαν και 

προβλημάτισαν. Η γνώση των συζητήσεων αυτών και των επιχειρημάτων τους συνει-

σφέρει σημαντικά, ώστε οι επιλογές μας να είναι πιο συνειδητές, που σημαίνει πιο 

ξεκάθαρες πολιτικά. Και αυτήν την πολιτική καθαρότητα νομίζω πως έχουμε σήμερα 

ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ιδιαίτερα στο χώρο της πληροφορικής σε 

σχέση με την εκπαίδευση.    
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3. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: από την παραδοσιακή λογική στον τεχνογραμματι-
σμό 1 

 

Οι αντιλήψεις ως προς την έκταση, τον τρόπο και τη λογική αξιοποίησης των υπο-

λογιστών έχουν μεταβληθεί αρκετά συχνά στη σύντομη ιστορία του οικείου επιστη-

μονικού κλάδου. Οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τη δεκαετία του ’70 στη 

γλωσσική διδασκαλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κάνουν ταχύτερα, φτηνότερα 

και αποτελεσματικότερα ό,τι έκαναν τότε οι δάσκαλοι, εξ ου και ο παραδοσιακός φό-

βος ότι οι υπολογιστές θα αντικαταστήσουν το δάσκαλο (παραδοσιακή λογική). Από 

τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και ύστερα ο υπολογιστής παύει να θεωρείται μέσο 

διδασκαλίας, αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση και τον πειραματισμό 

κατά το γράψιμο, τη συνεργατική μάθηση και την αποτελεσματικότερη συνεργασία 

μεταξύ μαθητών – δασκάλου, τη δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας 

εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής διάστασης στη 

γλώσσα (επικοινωνιακή λογική).  

Με την πάροδο του χρόνου και με το διαφορετικό προσανατολισμό των εκπαιδευ-

τικών συστημάτων, επομένως και της διδασκαλίας, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται 

περισσότερο ως περιβάλλοντα εργασίας και λιγότερο ως μέσα διδασκαλίας, διασκε-

δάζοντας έτσι τις εντυπώσεις για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η διάδοσή τους για 

τους εκπαιδευτικούς και μεταθέτοντας το πρόβλημα στην κατάλληλη προετοιμασία 

τους (Cox 2002). Έτσι, στη θέση του υπολογιστή που διδάσκει, στις μέρες μας προω-

θείται ο υπολογιστής ως περιβάλλον εργασίας, στη θέση του μαθητή που μαθαίνει, ο 

μαθητής και κυρίως οι ομάδες μαθητών που αναζητούν, συγκρίνουν, ανακαλύπτουν, 

συνθέτουν και παρουσιάζουν (Κουτσογιάννης 2001β). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

εξέλιξη αυτή απαιτεί νέες γνώσεις από τους εκπαιδευτικούς και νέες δεξιότητες στη 

μεθόδευση της διδασκαλίας.  

Οι συντελούμενες κοινωνικές, οικονομικές κλπ. αλλαγές σε συνδυασμό με την τα-

χύτατη διάδοση των ΤΠΕ δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο γραμματι-

σμό (new literacy), που επηρεάζει σημαντικά το περιεχόμενο της γλωσσικής εκπαί-

δευσης, και όχι μόνο, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Ο τεχνογραμματισμός ή νέος 

γραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του γραμματισμού και κατά προέ-

                                                 
1 Για περαιτέρω ανάλυση και εμβάθυνση στο ζήτημα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στα κεί-
μενα του Παραρτήματος Α. 
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κταση του κοινωνικού γραμματισμού, που πρέπει να παρέχεται από το σύγχρονο 

σχολείο. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν αποτελεί παιδαγωγική πανάκεια, 

αλλά έρχεται να υποστηρίξει μια συνολική προσπάθεια αλλαγής του σχολείου, προ-

κειμένου να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά κλπ. δεδομένα. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο χώρο του ‘πώς’ της (γλωσσικής) εκπαίδευσης η 

νέα γνώση υπάρχει μεν, αλλά δεν μπορεί να ερμηνευτεί και να γίνει απολύτως κατα-

νοητή εκτός του ευρύτερου περικειμένου, των τοπικών αλλά και παγκόσμιων αλλα-

γών που συντελούνται. Τοποθετώντας όμως τη νέα (παιδαγωγική) γνώση σε ένα τέ-

τοιο πλαίσιο, αυτό σημαίνει και μια διαφορετική αντιμετώπιση του απόλυτου και αυ-

τονόητου, του προοδευτικού και μοντέρνου της γνώσης αυτής.  
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4. Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
 

Σε αντίθεση με τη συνήθη αντίληψη, ότι οι ΤΠΕ μόνο περιθωριακά μπορούν 

να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των ανθρωπιστικών μαθημάτων στο σχολείο, οι 

πρόσφατες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν την αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ στα μαθήματα αυτά επιτακτική. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ρα-

γδαίες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της καθημε-

ρινότητας: στους χώρους εργασίας, στην καθημερινή κοινωνική και πολιτισμική 

πραγματικότητα, στην επικοινωνία, στους νέους τρόπους και στις νέες δυνατότητες 

δόμησης της ταυτότητας.  

Αυτές οι αλλαγές συνδέονται σημαντικά με τις ΤΠΕ: στους χώρους εργασίας 

αποτελούν καθημερινό μέσο για συνεργασία, άντληση και επεξεργασία πληροφο-

ριών, συμπαραγωγή λόγου κλπ.· στην καθημερινότητα αποτελούν σημαντικό μέσο 

για κοινωνική, πολιτισμική και ψυχαγωγική δραστηριότητα κλπ.·  στο χώρο της επι-

κοινωνίας είναι πλέον βασικό εργαλείο, καθώς η ανάγνωση και η γραφή, αφενός διε-

ξάγεται σε σημαντικό βαθμό σε νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα με πολλές ιδιαιτερό-

τητες, αφετέρου έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά της αποκαλούμενης ‘νέας κειμε-

νικότητας’ (πολυτροπικά – πολυμεσικά κείμενα)· στο χώρο της διαμόρφωσης ταυτο-

τήτων έχουν σημαντικό ρόλο, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικτυα-

κές – εικονικές κοινότητες πρακτικής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη διεθνή βι-

βλιογραφία γίνεται λόγος για νέα τάξη πραγμάτων σε όλους τους ανωτέρω τομείς 

(new work order, new communicative order κ.λ.π..) και ότι οι κλασικές διδακτικές 

που ασχολούνται με τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων έχουν κάνει σημα-

ντική στροφή, προκειμένου να διαβάσουν τη νέα πραγματικότητα και κυρίως να την 

ενσωματώσουν στις επιστημονικές τους προτάσεις. Θα λέγαμε επιγραμματικά ότι η 

σύγχρονη αυτή επιστημονική τάση και εκπαιδευτική αναζήτηση επιδιώκει να προ-

σαρμόσει το σχολείο στην κοινωνία της γνώσης, της πρωτοβουλίας και της αναζήτη-

σης, οργανικό μέρος της οποίας είναι οι ΤΠΕ.   

Αυτά τα νέα δεδομένα έχουν οδηγήσει σε νέες κατευθύνσεις και το σχεδιασμό 

των Προγραμμάτων Σπουδών, διεθνώς. Στόχος δεν είναι απλώς η κατάκτηση της ύ-

λης με ένα στατικό τρόπο –και επομένως η αξιοποίηση ξεπερασμένων και στατικών 

υπολογιστικών περιβαλλόντων –αλλά η συνεισφορά προς τη δημιουργία ενεργών υ-
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ποκειμένων, που θα μπορούν να είναι δημιουργικά στους νέους χώρους εργασίας, ι-

κανά να αξιοποιούν κάθε μέσο επικοινωνίας και όλους τους συμβολικούς – σημειω-

τικούς πόρους (λέξεις, εικόνες, μουσική, κείμενα)  με τρόπο δημιουργικό και να δια-

θέτουν αυξημένη κριτική ικανότητα, προκειμένου να μπορούν να διαβάζουν την πο-

λύπλοκη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα, εν τέλει, δεν είναι ποια τεχνολογία 

θα χρησιμοποιηθεί –αν θα είναι το έντυπο, ο υπολογιστής, ο προτζέκτορας κλπ.- αλλά 

για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθεί (=το ‘τι’ της διδασκαλίας), πώς θα χρησιμοποιηθεί 

και πότε θα χρησιμοποιηθεί. Το σχολείο όπως λειτουργεί ως τώρα -ως προς το ‘τι’, 

‘πώς’ και ‘πότε’- είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσαρμογών σε μια κοινωνία, 

όπου η αφομοίωση συγκεκριμένης ύλης και η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, η 

διδασκαλία στο πρότυπο της Ερώτησης-Απάντησης-Αξιολόγησης, και ο περιορισμός 

της διδασκαλίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο εξυπηρετούσε κατά βάθος το είδος 

των πολιτών που οι δυτικές κοινωνίες είχαν ανάγκη μέχρι και 2-3 δεκαετίες μετά από 

το Β´ παγκόσμιο πόλεμο. 

Αν αντιμετωπίσουμε από μια τέτοια οπτική τα πράγματα, τότε μπορούμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα την κρίση του σημερινού σχολείου, η οποία οφείλεται στην 

αναντιστοιχία του με το είδος των πολιτών που η σημερινή κοινωνία απαιτεί και το 

είδος των πολιτών που το ίδιο δημιουργεί. Αν, όπως φαίνεται, όλοι συμφωνούμε ότι 

βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλλιεργεί το σημερινό σχολείο είναι η ικανό-

τητα στη συνεχή μάθηση, η ικανότητα στη συλλογική εργασία, η καλλιέργεια της 

πρωτοβουλίας, η ανθρωπιστική παιδεία, ο κλασικός αλλά και ο νέος γραμματισμός, 

και η αισθητική καλλιέργεια, τότε έχουμε εν πολλοίς έτοιμο το πλαίσιο και τη λογική 

βάσει των οποίων θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στο σχολείο, όπως και κάθε τεχνολογία 

παλιότερη (πίνακας, έντυπο, χαρτί, μολύβι) ή πιο πρόσφατη (βίντεο, προτζέκτορας, 

υπολογιστής κλπ.).     
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5. ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
 

Η διεθνής και η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι, δυστυχώς, αντί οι ΤΠΕ να γί-

νουν η αφετηρία και η αφορμή για εισαγωγή αλλαγών στην εκπαίδευση, έγινε ακρι-

βώς το αντίθετο: η εισαγωγή τους έγινε πρόχειρα, βιαστικά και χωρίς σοβαρό πολιτι-

κό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να αφομοιωθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό από το ι-

σχύον πλαίσιο. Έτσι, ενώ διατηρήθηκε το ισχύον ‘τι’, ‘πώς’ και ‘πότε’ της διδασκα-

λίας, εισήχθησαν οι ΤΠΕ προκειμένου να επιτευχθεί αυτό καλύτερα!!! Χρησιμοποιή-

θηκε, δηλαδή, σε μεγάλη έκταση η Νέα Τεχνολογία στην υπηρεσία του παλιού σχο-

λείου. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής έχει αναπτυχθεί και διαδοθεί μια εργαλειακή, 

θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε, προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

Βασικό χαρακτηριστικό της λογικής αυτής είναι ότι η παιδαγωγική αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ αντιμετωπίζεται ως μια μεταβλητή ανεξάρτητη από το περικείμενο στο 

οποίο εισάγεται, με προβλεπόμενα θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, π.χ. παι-

δαγωγικό, επαγγελματικής προοπτικής, κοινωνικής και οικονομικής προόδου κλπ. 

Μία από τις κυριότερες εκφάνσεις της εργαλειακής λογικής είναι η συρρίκνωση του 

θέματος ‘διδασκαλία των (φιλολογικών) μαθημάτων και ΝΤ’ στην πολιτική ανάπτυ-

ξης και διάδοσης εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία, στην ταχύρρυθμη επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών και, βέβαια, στην ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού, που 

θα είναι σε θέση να «τρέξει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές εφαρμογές». Τα βήμα-

τα που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν για την υλοποίηση της λογικής αυτής φαί-

νονται σαφή και συγκεκριμένα: αγορά – εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού, ανά-

πτυξη «πολυμεσικού και δικτυακού λογισμικού», εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη 

χρήση του λογισμικού αυτού και ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων διδασκαλίας, για 

να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως «παραδείγματα ενδεδειγμένης δι-

δακτικής πρακτικής». Όμως σημαντικοί και καθοριστικοί στην επιτυχία κάθε τέτοιου 

εγχειρήματος είναι και άλλοι παράγοντες, όπως: η δομή και λειτουργία του εκπαιδευ-

τικού συστήματος, η φιλοσοφία των Προγραμμάτων Σπουδών, ο τρόπος και ο βαθμός 

διάχυσης της φιλοσοφίας αυτής στα διδακτικά εγχειρίδια, το διοικητικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσής μας κλπ.  

Στα νέα Π.Σ. και σχολικά εγχειρίδια ενυπάρχει, άλλοτε σε μικρότερη και άλ-

λοτε σε μεγαλύτερη έκταση, η λογική αξιοποίησης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της προ-
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σπάθειας για αναμόρφωση του ελληνικού σχολείου και κατά προέκταση για την βελ-

τίωση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων, μια λογική που υπερβαίνει την 

εργαλειακή αντιμετώπιση που θα σήμαινε απλή αξιοποίηση κάποιων λογισμικών στη 

διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε και την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το 

εύρος των σχολικών δραστηριοτήτων και φυσικά την καθημερινή διδακτική πρακτι-

κή, προκειμένου να κατακτηθεί λειτουργικά ο νέος – τεχνολογικός γραμματισμός 

(new literacy – technological literacy). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν αντιληφθούν τη ση-

μασία της καθημερινής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε όλο σχεδόν το εύρος της μαθησια-

κής διαδικασίας (σύνταξη και βελτίωση κειμένων, αναζήτηση και αξιολόγηση πλη-

ροφοριών, επικοινωνία – συνεργασία με άλλους για τη μάθηση, αξιοποίηση για το 

σχολικό μάθημα κλπ.), η αξιοποίηση των υπολογιστών στα σχολεία θα είναι ευκαιρι-

ακή και με ελάχιστα αποτελέσματα.    

Για να γίνει αυτό απαιτούνται νέες προσεγγίσεις στα ζητήματα της διδακτικής 

των φιλολογικών μαθημάτων. Παρότι γίνεται πολύ συζήτηση τελευταία για διαθεμα-

τικές προσεγγίσεις, διεπιστημονικού χαρακτήρα δραστηριότητες κλπ. δεν υπάρχει 

κάποιο θεωρητικό κείμενο που να προσεγγίζει το ζήτημα αυτό από την οπτική των 

φιλολογικών μαθημάτων και ιδιαίτερα της γλώσσας. Το κείμενο που ακολουθεί επι-

χειρεί να καλύψει το κενό αυτό,  τοποθετώντας την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ένα ευ-

ρύτερο από το μάθημα πλαίσιο. Παρέχεται ένα πλαίσιο που μπορεί να αποτελέσει το 

θεωρητικό υπόβαθρο για κάθε διαθεματικού χαρακτήρα πρωτοβουλία που αναπτύσ-

σεται και δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα. 

 

5.1. Θεωρητικό πλαίσιο για τη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ζώνη των 
φιλολογικών μαθημάτων 
 

Τα δεδομένα 

Κάθε απόπειρα που αποβλέπει στην ανανέωση της διδακτικής πρακτικής, ό-

πως συμβαίνει με την περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, είναι 

απαραίτητο να αντιμετωπίσει συνειδητά το ζήτημα της πληθώρας των διδακτικών 

αντικειμένων που καλούνται οι φιλόλογοι να διδάξουν. Το γεγονός της διδασκαλίας 

πολλών διδακτικών αντικειμένων από έναν εκπαιδευτικό θεωρήθηκε συχνά στο πα-

ρελθόν ως μειονέκτημα, όταν το βάρος δινόταν στην αποκλειστική μετάδοση γνώσε-

ων  για κάθε διδακτικό αντικείμενο. Στις μέρες μας που ενδιαφέρει επίσης η καλλιέρ-
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γεια δεξιοτήτων, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, αν αξιοποιηθεί κατάλλη-

λα. 

Τα αντικείμενα που διδάσκουν οι φιλόλογοι  στην ελληνική Β/θμια εκπαίδευση 

θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:  

 

 Γλωσσικά μαθήματα ή μαθήματα γραμματισμού (Νέα ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία). Σε πολλές χώρες αποτελεί ενιαίο μάθημα και συνιστά τον πυ-

ρήνα αυτού που στον αγγλοσαξονικό κόσμο αποκαλείται τα τελευταία χρό-

νια literacy, literacy education και English education. Στην Ελλάδα η Ν.Ε. 

γλώσσα και η λογοτεχνία αποτελούν ξεχωριστά μαθήματα και προσεγγίζο-

νται συνήθως ξεχωριστά και από επιστημονική – διδακτική άποψη. Οι ώρες 

διδασκαλίας κυμαίνονται ανάμεσα σε 4-5 εβδομαδιαία, συνολικά. Τα περι-

θώρια αξιοποίησης των ΤΠΕ στα μαθήματα αυτά είναι πάρα πολλά στο Γυ-

μνάσιο, πρωτίστως, αλλά και στο Λύκειο. Στη διεθνή βιβλιογραφία, άλλω-

στε, έχει αναπτυχθεί πλούσιος προβληματισμός ως προς την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στα μαθήματα αυτά. 

 Αρχαίες γλώσσες (αρχαία ελληνικά και λατινικά). Τα Αρχαία Ελληνικά κα-

τέχουν κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα σπουδών της Β/θμιας εκπαίδευσης, η 

δε θέση τους ενισχύθηκε κατά τα τελευταία χρόνια. Τα λατινικά διδάσκο-

νται μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και μόνο στη θεωρητική 

κατεύθυνση, συνδέονται δε αποκλειστικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις στα 

ΑΕΙ και επομένως τα περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι 

σχεδόν ανύπαρκτα. Αντίθετα, τα περιθώρια αξιοποίησης των ΤΠΕ στη δι-

δασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών είναι αρκετά.  

 Ιστορία. Αποτελεί επίσης μάθημα με σημαντική θέση το σχολικό πρόγραμ-

μα σπουδών και για το οποίο η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι εύκολα πραγμα-

τοποιήσιμη. 

 Συχνή είναι η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς 

ΠΕ02, όπως είναι τα ‘Τα στοιχεία του Δημοκρατικού πολιτεύματος’. Και 

στην προκειμένη περίπτωση οι δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι 

πολλές, κυρίως σε συνδυασμό με άλλα διδακτικά αντικείμενα (π.χ. γλώσσα 

ή ιστορία). 
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 Τέλος, οι φιλόλογοι εμπλέκονται στις περισσότερες από τις άτυπες και ημι-

τυπικές μορφές σχολικών πρακτικών γραμματισμού, όπως η οργάνωση 

σχολικών γιορτών, εκπαιδευτικών εκδρομών κλπ.  

 

Το ερώτημα που είναι απαραίτητο να απαντηθεί είναι σε ποιες δραστηριότητες 

και σε ποια από τα ανωτέρω μαθήματα θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στο ελληνικό σχο-

λείο και επομένως πού θα δοθεί η δέουσα προτεραιότητα. Στο ερώτημα αυτό μπο-

ρούν να δοθούν δύο απαντήσεις:  

 

Απάντηση πρώτη: σε όλα ή στα κυριότερα μαθήματα.  

Πρόκειται για οπτική που θεωρείται σχεδόν αυτονόητη και απαιτεί: έμφαση στη δι-

δακτική του κάθε διδακτικού αντικειμένου, επιλογή λογισμικού που προσφέρεται για 

κάτι τέτοιο και ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων προς αυτή την κατεύθυνση. Η λύση 

αυτή είναι προβληματική για πολλούς λόγους, αναφέρονται οι κυριότεροι:  

 

 Τα συνήθη λογισμικά που προσφέρονται για μια τέτοιου είδους προσέγγιση 

είναι εξαιρετικά στατικά, με αποτέλεσμα να ενισχύουν μια παραδοσιακού 

τύπου διδακτική πρακτική, την οποία η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευ-

ση υποτίθεται ότι θέλει να υποσκάψει.  

 Ο σχολικός χώρος και χρόνος επιτρέπει την ευκαιριακή και μόνο αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της λογικής αυτής. Τα ερωτήματα που μπορούν να 

τεθούν είναι απλά αλλά καίρια για την τύχη της εισαγωγής των ΤΠΕ στο 

σχολείο, με βάση τη λογική αυτή: Πόσες ώρες θα βρεθεί διαθέσιμο εργα-

στήριο στη διάρκεια της χρονιάς για το κάθε μάθημα; Πόσος πραγματικός 

χρόνος απομένει από μια μετακίνηση στο εργαστήριο των υπολογιστών; Η 

ως τώρα εμπειρία στη χώρα μας δείχνει ότι η έλλειψη διαθέσιμου εργαστη-

ρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που λειτουργεί 

ανασταλτικά στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Ο 

χρόνος επίσης των 45 λεπτών της κάθε διδακτικής ώρας σπαταλάται στη δι-

αδικασία (άφιξη και αναχώρηση στο εργαστήριο, εκκίνηση των υπολογι-

στών και κλείσιμο) και απομένει ελάχιστος χρόνος για την ουσία.  

 Η οπτική αυτή δεν προσεγγίζει από μια δημιουργική αλλά από μια στατική 

οπτική τη διδασκαλία, από τη στιγμή που αξιοποιεί τις ΤΠΕ για να απομο-

νώσει περαιτέρω τα διδακτικά αντικείμενα. Αντίθετα, σήμερα έχουμε ανά-
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γκη από μια δημιουργική και όχι στατική προσέγγιση του σχολικού χρόνου, 

χώρου και των περιεχομένων της διδασκαλίας από τη στιγμή που μία από 

τις βασικές σύγχρονες επιδιώξεις είναι η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας των 

μαθητών. 

 

Απάντηση δεύτερη: συνολικότερη προσέγγιση των διδακτικών πρακτικών στις οποίες 

εμπλέκονται οι φιλόλογοι και δημιουργική ανάγνωσή τους.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση επιχειρείται μια συνολική προσέγγιση των διδακτικών 

πρακτικών στις οποίες παίρνουν μέρος οι διδάσκοντες τα φιλολογικά μαθήματα. Κρί-

νεται επομένως απαραίτητη μια συνολική ανάγνωση των εκπαιδευτικών πρακτικών 

στις οποίες οι εκπαιδευτικοί-φιλόλογοι εμπλέκονται και των περιθωρίων που δημι-

ουργούν για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

 

Σχολικές πρακτικές γραμματισμού και αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη μια ευρύτερη ανάγνωση του σχολικού χρό-

νου, χώρου, αλλά και των περιεχομένων της διδασκαλίας -που θα επιτρέψει τη δημι-

ουργικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία- θεωρούμε το σχολείο ως ένα χώ-

ρο επαναλαμβανόμενων διδακτικών πρακτικών σχολικού γραμματισμού, στις οποίες 

σημαντικός είναι ο ρόλος της γλώσσας (γραπτής, προφορικής, πολυτροπικής). Η 

θεώρηση αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σύγκριση του παρεχόμενου σχολικού γραμ-

ματισμού τόσο με τον πρωτογενή γραμματισμό των παιδιών, όσο και με τους απαι-

τούμενους κοινωνικούς πολυγραμματισμούς των ημερών μας. Εδώ θα συζητηθεί ι-

διαίτερα η δεύτερη περίπτωση και θα συνδεθεί με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Η ολιστική αυτή αντιμετώπιση επιτρέπει επίσης και την αποφυσικοποίηση 

των ισχυόντων, την έξοδο δηλαδή από το φαύλο κύκλο του αυτονόητου και των εμ-

βαλωματικών προσεγγίσεων που συνήθως επιχειρούνται. Δίνει τη δυνατότητα, τέλος, 

ο όποιος σχεδιασμός να μην ξεκινήσει από τα επιμέρους αλλά από το σχολείο ως όλο, 

αναζητώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα κατάσταση και πρακτική. 
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Για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος, θα μπορούσαμε να εξειδικεύσου-

με τον παρεχόμενο σχολικό γραμματισμό σε τρεις επιμέρους κατηγορίες με μεταβλη-

τή το βαθμό ‘ταξινόμησης’1 των σχολικών πρακτικών.  

 

α) Τυπικός σχολικός γραμματισμός 

Στην πρώτη κατηγορία, θα τον αποκαλέσουμε εδώ τυπικό σχολικό γραμματι-

σμό, ανήκουν οι σχολικές πρακτικές που διακρίνονται για την ‘ισχυρή τους ταξινό-

μηση’. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, βιβλία, 

οδηγίες, βιβλία ύλης και όλα όσα συνεπάγεται η διδασκαλία ενός μαθήματος στην 

ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα μαθήμα-

τα του σχολικού προγράμματος, επομένως και οι κατηγορίες μαθημάτων που διδά-

σκουν οι φιλόλογοι και αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Βασικό χαρακτηριστικό του τυπικού σχολικού γραμματισμού, το οποίο παίζει 

σημαντικό ρόλο στο πώς θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ, είναι η βιβλιοκεντρική εστίαση. 

Σε όλα τα διδασκόμενα φιλολογικά μαθήματα, ακόμη και αυτό της λογοτεχνίας, ο 

βασικός άξονας της διδακτικής πρακτικής είναι το βιβλίο και η διδακτέα ύλη. Κάθε 

απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ προσκρούει στη λογική αυτή. Οι λύσεις είναι οι ε-

ξής:  

 

I. Προσκόλληση στη διδασκαλία της ύλης 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία κάποιου μέρους της ύλης, προκειμένου 

αυτή να γίνει καλύτερα κατανοητή. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να αξιοποι-

ηθεί το λογισμικό που κυκλοφορεί στη χώρα μας (π.χ. Λογομάθεια για τη διδασκαλία 

κάποιας συγκεκριμένης ύλης στη γραμματική, Ηρόδοτος για τη διδασκαλία του Ηρο-

δότου κλπ.), Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου για τη διδασκαλία και επεξεργα-

σία του γραπτού λόγου κλπ. Τα προβλήματα στην περίπτωση αυτή είναι προφανή: 

δύσκολη η ύπαρξη λογισμικού που θα καλύπτει επακριβώς τη διδακτέα ύλη, υπερβο-

λική απώλεια χρόνου στη διαδικασία με ελάχιστο επί της ουσίας όφελος, δύσκολος ο 

χρονισμός ανάμεσα στην ύλη που πρέπει να διδαχθεί, την εύρεση αντίστοιχου λογι-

σμικού και τη διάθεση του εργαστηρίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το μεγα-

                                                 
1 Χρησιμοποιείται ο όρος, με τη λογική που τον χρησιμοποιεί ο Bernstein (1989 [Bernstein, B. (1989). 
Παιδαγωγικοί Κώδικες και κοινωνικός έλεγχος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια]. H ταξινόμηση ‘αναφέρεται στο 
βαθμό διαφύλαξης των συνόρων μεταξύ περιεχομένων’ (67-68). Έχουμε ισχυρή ταξινόμηση, όταν τα 
σύνορα μεταξύ διαφόρων περιεχομένων διαγράφονται με σαφήνεια.   
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λύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι δεν επιχειρείται μια ανατροπή ή βελτίωση της ισχύ-

ουσας κατάστασης, τη στιγμή που οι ΤΠΕ υποτάσσονται απολύτως στη λογική του 

βιβλίου και ο εκπαιδευτικός παραμένει απλός διεκπεραιωτής της διδακτικής πρακτι-

κής.  Η εμπειρία και η έρευνα στη χώρα μας έχει δείξει ότι μια στενή προσέγγιση με 

βάση τα ισχύοντα είναι θνησιγενής και αναποτελεσματική. 

 

II. Εργασία στην τάξη με βάση στρατηγικές 

Ένα μέρος του εκπαιδευτικού χρόνου μπορεί να διατεθεί όντως και προς την 

κατεύθυνση της κάλυψης της διδακτέας ύλης, αυτό όμως είναι απαραίτητο να γίνει 

κατά τρόπο δημιουργικό και όχι γραμμικό. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός κι-

νείται βάση στρατηγικής και η τεχνολογία αποτελεί μέρος της τακτικής του για την 

καλύτερη επίτευξη της στρατηγικής αυτής: έχοντας στο νου τους συνολικούς στό-

χους, μπορεί να κρίνει ποια τεχνολογία θα αξιοποιήσει και για ποιο/ποιους στόχους, 

να οργανώσει το χρόνο του καλύτερα (π.χ. συνεχόμενα δίωρα, προκειμένου να έχει 

χρονική άνεση στο εργαστήριο), να εκτιμήσει για ποιο μέρος των στόχων του θα αξι-

οποιήσει το εργαστήριο για όλη την τάξη ή θα αναθέσει κάποιες εργασίες σε ομάδες 

ή παιδιά, τα οποία θα αξιοποιήσουν τις σχολικές υποδομές (π.χ. βιβλιοθήκη, εργα-

στήριο) για την ολοκλήρωσή τους κλπ., να εκτιμήσει επίσης τι είδους λογισμικού ή 

παραδειγμάτων θα αξιοποιήσει ο ίδιος για την καλύτερη διδασκαλία ενώπιον όλης 

της τάξης.  

 

III. Αξιοποίηση όλου του εύρους της φιλολογικής ζώνης 

Η εστίαση στην ύλη και η βιβλιοκεντρική οπτική, γενικότερα, αποτελεί σημα-

ντικό μειονέκτημα της ελληνικής εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί εν μέρει να καλυφθεί 

στην προκειμένη περίπτωση με προσεγγίσεις σαν και αυτές που θίχτηκαν στην αμέ-

σως προηγούμενη ενότητα. Η ελληνική εκπαίδευση διαθέτει παράλληλα και δύο ση-

μαντικά πλεονεκτήματα σε κάθε βαθμίδα της, που μπορούν να παίξουν πολύ σημα-

ντικό ρόλο στη δημιουργική διάχυση των ΤΠΕ στο σχολείο. Θα μπορούσαμε να θεω-

ρήσουμε τα πλεονεκτήματα αυτά ως ‘εν δυνάμει σημεία ανοιχτότητας’ (Bernstein 

1989:107.  

Ως πρώτο πλεονέκτημα θεωρούμε το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός (φιλόλο-

γος στη Β/θμια) και ένας δάσκαλος στο δημοτικό διδάσκουν πολλές ώρες στο ίδιο 

τμήμα τη βδομάδα. Αυτό έχει αξιοποιηθεί σπάνια ως τώρα. Οι ΤΠΕ αποτελούν θαυ-

μάσια ευκαιρία, προκειμένου να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ των φιλολογικών 
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(και όχι μόνο) διδακτικών αντικειμένων και να επιτευχθούν πολλοί από τους στόχους 

των ισχυόντων Π.Σ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αν υπάρξει μια συνδυαστική ανά-

γνωση, με ευρύτερο πνεύμα και λογική, των διδακτικών αντικειμένων που διδάσκει 

σε κάθε τάξη ο φιλόλογος. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ο ίδιος διδάσκων να διδά-

σκει στο ίδιο τμήμα αρχαία, νέα ελληνικά και ιστορία ή συνδυασμού των δύο από 

αυτά. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δύσκολη η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την συν-

δυαστική και αποτελεσματικότερη διδασκαλία.  

Ως δεύτερο πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι το ελληνικό σχο-

λείο αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες σε δραστηριότητες εκτός της σχολικής τάξης 

(π.χ. γιορτές, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ.). Αυτές οι δραστηριότητες σχετίζονται σε 

σημαντικό βαθμό με περιεχόμενα που εξετάζονται στη φιλολογική ζώνη μαθημάτων 

και μπορούν να αξιοποιηθούν θαυμάσια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τρό-

πο λειτουργικό και δημιουργικό οι ΤΠΕ. Αυτή η δυνατότητα θα αναπτυχθεί στις υπο-

ενότητες που αφορούν τον ημιτυπικό και άτυπο σχολικό γραμματισμό.  

 

β) Ημιτυπικές μορφές σχολικού γραμματισμού και ΤΠΕ 

Ο δεύτερος τύπος σχολικού γραμματισμού είναι ο ημιτυπικός. Πρόκειται για 

πρόσφατο μάλλον φαινόμενο και αποτελεί  αντανάκλαση των ευρύτερων αλλαγών 

που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν μικρές ρωγμές 

που αρχίζουν να παρατηρούνται στον παρεχόμενο τυπικό γραμματισμό προς τη κα-

τεύθυνση της χαλαρότερης ταξινόμησης. Ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις είναι η ‘ευ-

έλικτη ζώνη’, η διαθεματικότητα στην προσέγγιση, το 25% του χρόνου που παρέχε-

ται στο δημοτικό σχολείο στους δασκάλους για κατά βούληση αξιοποίηση του χρό-

νου που διατίθεται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η Περιβαλλοντική Εκ-

παίδευση, η Αγωγή Υγείας κλπ. 

 Οι μορφές αυτές σχολικού γραμματισμού προσφέρονται να αξιοποιηθούν 

θαυμάσια στη γόνιμη αξιοποίηση των ΤΠΕ, επειδή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό 

ευελιξίας σε σχέση με τον προηγούμενο τύπο. Στις μορφές αυτές δεν υπάρχει ο περι-

ορισμός της ύλης, δεν υπάρχει αυστηρός χρονικός και χωρικός περιορισμός και για 

όλους αυτούς τους λόγους είναι δυνατές οι διδακτικές προσεγγίσεις τύπου μικρών 

εργασιών (πρότζεκτ), όπου ο ρόλος των μαθητών είναι πιο ενεργός και πιο εύκολη η 

κατάκτηση μορφών του νέου γραμματισμού. 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 40/293 

 Τα παραδείγματα μπορεί να είναι πάρα πολλά. Κάθε πρόγραμμα περιβαλλο-

ντικής αγωγής μπορεί, για παράδειγμα, να συνδυαστεί με την παραγωγή συγκεκριμέ-

νου τύπου κειμένων και να αξιοποιηθεί και για τη γλωσσική διδασκαλία.  

  

γ) Άτυπες μορφές σχολικού γραμματισμού 

Ο άτυπος σχολικός γραμματισμός έχει σχέση με την ευρύτερη σχολική, κυρίως 

εξωδιδακτική, ζωή. Δεν είναι αυστηρά θεσμοθετημένος ως προς το περιεχόμενό του 

και είναι δυνατό να ποικίλλει από σχολείο σε σχολείο θεαματικά. Από έρευνες που 

έχουν γίνει γνωρίζουμε ότι στα περισσότερα δημόσια σχολεία οι ευκαιρίες που έχουν 

οι μαθητές για συμμετοχή σε πρακτικές άτυπου σχολικού γραμματισμού είναι πολύ 

λίγες και σχετίζονται συνήθως με τελετουργικού χαρακτήρα εκδηλώσεις2 (π.χ. σχολι-

κές γιορτές, μαθητικές κοινότητες κλπ.). Η κατηγορία αυτή σχολικών πρακτικών έχει 

αναζωογονηθεί κατά την τελευταία πενταετία, λόγω της ενίσχυσης που παρέχεται 

από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν πολλά ελληνικά 

σχολεία (π.χ. e-twins). Δε γνωρίζουμε όμως με βεβαιότητα το είδος των πρακτικών 

στις οποίες καλούνται τα παιδιά να συμμετέχουν, τον αριθμό των μαθητών που λαμ-

βάνει μέρος και κυρίως αν και ποιους γραμματισμούς τα παιδιά κατακτούν συμμετέ-

χοντας στα προγράμματα αυτά. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι προς την κατεύθυν-

ση της διεύρυνσης των άτυπων μορφών σχολικού γραμματισμού κινούνται ήδη πολ-

λά (ιδιωτικά, κυρίως)  σχολεία με τις επιπλέον δραστηριότητες που θεσμοθετούν και 

προσφέρουν ως επιλογές στα παιδιά (π.χ. ομάδες έκδοσης εφημερίδας, ομάδες θεά-

τρου κλπ.). Σε κάθε περίπτωση όμως ο τύπος αυτού σχολικού γραμματισμού προσφέ-

ρεται πάρα πολύ για την αξιοποίηση των ΤΠΕ για λόγους ευνόητους. 

 

Αρχίζει να διαφαίνεται ήδη ότι οι διαφορές μεταξύ των σχολείων αλλά και η 

προσαρμογή των σχολείων στα νέα δεδομένα θα προσδιορίζεται από εδώ και ύστερα 

στη χώρα μας, με δεδομένο τον αυστηρά συγκεντρωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος, όχι τόσο στο επίπεδο του τυπικού αλλά του ημιτυπικού και άτυπου σχο-

λικού γραμματισμού. Είναι τα μόνα πεδία, όπου το χαλαρό θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει 

ουσιώδεις παρεμβάσεις εκ μέρους της διεύθυνσης των σχολείων και των εκπαιδευτι-

κών. Πρόκειται επίσης για πεδία στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί η καλλιέργεια 

                                                 
2 Ξωχέλλης, Π. & Hopf , D. (2003). Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
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πολλών από τους γραμματισμούς που απαιτεί η εποχή μας και όπου οι ΤΠΕ μπορούν 

να αξιοποιηθούν γόνιμα και δημιουργικά.  

Οι τομείς που θίχτηκαν παραπάνω μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 

και δημιουργικά για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα 

με μία ευρύτερη λογική. Μια συνειδητή και καλά σχεδιασμένη αξιοποίηση της φιλο-

λογικής ζώνης, του ημιτυπικού και του άτυπου σχολικού γραμματισμού μπορεί να 

αποτελέσει αφενός τον άξονα γόνιμης αξιοποίησης των ΤΠΕ, αφετέρου την αφετηρία 

για αποτελεσματική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο.  

Η μαγιά υπάρχει ήδη: πρόκειται για τις δραστηριότητες που οργανώνει το κά-

θε σχολείο σε ετήσια βάση και έχουν προσλάβει έναν τελείως διαδικαστικό – τελε-

τουργικό χαρακτήρα: σχολικές εκδρομές, γιορτές, πολιτιστικές ή  περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες, αλλά και σημαντικούς θεσμούς που υπολειτουργούν, όπως οι μαθη-

τικές κοινότητες. Αλλά και άλλες θεσμικά ή όχι κατοχυρωμένες δραστηριότητες μπο-

ρούν να αποτελέσουν τον άξονα για μία νέα οπτική (ευέλικτη ζώνη, διαθεματική προ-

σέγγιση κλπ.).   

Αυτό που χρειάζεται είναι η αναζωογόνηση των θεσμών που υπάρχουν αλλά 

υπολειτουργούν και η δημιουργία νέων. Κυρίως όμως χρειάζεται η οργάνωση των 

σχολικών αυτών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στο πλαίσιο των νέων γραμματισμών ή πολυγραμματισμών, τη δημιουργική εμπλοκή 

των μαθητών στο πλαίσιο της εποικοδομητικής (κονστρουκτιβισμός) λογικής στη 

μάθηση και τη διδασκαλία των φιλολογικών – ανθρωπιστικών μαθημάτων με μία ευ-

ρύτερη λογική. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται λεπτομερώς οι 

στόχοι των εκάστοτε δραστηριοτήτων, η οργάνωση και η πορεία υλοποίησής τους, το 

είδος της τεχνολογίας που θα αξιοποιείται κλπ. Απώτερος στόχος θα είναι η συνει-

σφορά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέου τύπου μαθητών, που θα είναι πιο 

κοντά στη νέα εξωσχολική πραγματικότητα και στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας 

της γνώσης και της πληροφορίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων καθώς και για την αξιολόγηση των δια-

θέσιμων λογισμικών. Η χρήση λογισμικού δεν έχει στα φιλολογικά μαθήματα -και 

κυρίως στην περίπτωση της διδασκαλίας της γλώσσας- την ίδια βαρύτητα και την ίδια 

λογική με άλλα διδακτικά αντικείμενα. Η έμφαση στη δημιουργία εκπαιδευτικού λο-

γισμικού για τα φιλολογικά μαθήματα και η λογική που επικρατεί στη χώρα μας ως 

προς την αξιοποίησή του, επιβάλλουν τη σοβαρή συζήτηση του θέματος.  

Είναι γνωστό ότι οι τρόποι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού ποικίλ-

λουν και έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία πολλές απόπειρες για τη δημι-

ουργία κριτηρίων αξιολόγησης. Το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει, ωστόσο, 

στις προσεγγίσεις αυτές είναι ότι είναι πολύ γενικές και εκτός της ιστορίας των επι-

στημονικών κλάδων, στους οποίους ανήκει το κάθε λογισμικό. Πριν προχωρήσουμε 

λοιπόν σε ειδικότερα θέματα ταξινόμησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογι-

σμικού στο πεδίο της γλωσσικής διδασκαλίας, είναι απαραίτητη μια περιδιάβαση 

στην ιστορία του οικείου επιστημονικού κλάδου, καθώς η θεώρησή μας βασίζεται 

στην πεποίθηση ότι πρέπει να αποφευχθεί η προσέγγιση του κάθε λογισμικού ως ου-

δέτερου περιβάλλοντος, που δεν απομένει παρά να το εφαρμόσουμε στην τάξη, ερή-

μην της διδακτικής του αντικειμένου. 

Η ενότητα χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, πέραν της εισαγωγής, που εξετάζουν χω-

ριστά την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο:  

- ΤΠΕ και Γλώσσα 

- ΤΠΕ και Λογοτεχνία 

- ΤΠΕ και Ιστορία 

Σε κάθε κεφάλαιο θίγονται ζητήματα που άπτονται της διδακτικής, της ιστορίας και 

της ιδεολογίας της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο, 

ενώ προσφέρονται και επιμέρους προσεγγίσεις σε συγκεκριμένα υπολογιστικά περι-

βάλλοντα και λογισμικά. 
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Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο ΤΠΕ και Γλώσσα εντάσσονται έξι κείμενα. Στο 

πρώτο επιχειρείται μια σύντομη -εισαγωγικού χαρακτήρα- αναδρομή στην προσπά-

θεια αξιοποίησης των υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία. Το κείμενο ανατρέχει 

στο διεθνή προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί ως τώρα και στη συνέχεια αναπτύσ-

σει τη νέα προσέγγιση που συνεπάγεται για τη γλωσσική εκπαίδευση η ευρεία διάδο-

ση των ΤΠΕ, μια προσέγγιση που ξαναθέτει συνολικά το ζήτημα της αγωγής στο 

γραμματισμό, ανατρέποντας πολλές από τις ως τώρα σταθερές. Στο δεύτερο κείμενο 

επιχειρείται μια ταξινόμηση του διαθέσιμου λογισμικού για τη γλωσσική διδασκαλία, 

με βάση τις θεωρητικές προϋποθέσεις που έχουν προηγηθεί, ενώ στα τέσσερα επόμε-

να αναλύονται κριτικά συγκεκριμένα περιβάλλοντα και λογισμικά, στο πλαίσιο πάντα 

της ευρύτερης θεωρητικής τοποθέτησης. Στα τελευταία αυτά κείμενα παρέχονται κρι-

τικές αναγνώσεις λογισμικού όπως τα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, το δια-

δίκτυο, τα σώματα κειμένων και τα ηλεκτρονικά λεξικά, τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

εφαρμογών και πολυμέσων. 

Τα δύο  επόμενα κεφάλαια αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα διδακτικά 

αντικείμενα της λογοτεχνίας και της ιστορίας αντίστοιχα. Στο κεφάλαιο 3 επιχειρείται 

μια προσέγγιση των νέων δεδομένων που φέρνουν οι ΤΠΕ για τη συγγραφή, την 

πρόσληψη και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.  Θίγεται το θέμα της αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στη διεθνή και ελληνική πραγματικότητα (μέσω της σύγκρισης διδακτικών σε-

ναρίων), η σημασία του  υπερκειμένου, η κατασκευή εικονικών αναγνωστικών κοινο-

τήτων αλλά και οι δυνατότητες αξιοποίησης του επεξεργαστή κειμένου και των πο-

λυμέσων στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Στο κεφάλαιο 4 επιχειρείται μια προσέγγι-

ση του ζητήματος της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας, 

μέσα από δύο κείμενα. Το πρώτο καταγράφει τρόπους προσέγγισης του διδακτικού 

αντικειμένου μέσα από μια σύγχρονη μεθοδολογία που στόχο έχει την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης. Θίγονται ευρύτερα ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας (μοντέλα 

μάθησης, ανάθεση δραστηριοτήτων, ανάπτυξη σχεδίου διδασκαλίας, αξιολόγηση μα-

θητών, παιδαγωγικός σχεδιασμός κ.λ.π.) και ειδικότερα ζητήματα τρόπων ανάπτυξης 

της κριτικής σκέψης στο μάθημα της ιστορίας (μέσω επεξεργασίας πηγών, διατύπω-

σης προβλημάτων, εναλλακτικής ιστορίας κ.λ.π.). Το δεύτερο αναπτύσσει το νέο επι-

στημονικό παράδειγμα για τη διδασκαλία της ιστορίας και προτείνει τρόπους αξιο-

ποίησης των ΤΠΕ εντός του συγκεκριμένου πλαισίου. 
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2.  ΤΠΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ  
 

2.1 ΤΠΕ και διδασκαλία της γλώσσας1 
 

Οι διεθνείς αναζητήσεις 

Η προσπάθεια παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελλη-

νικής μπορεί να διαβαστεί πολύ καλύτερα, αν ενταχθεί στο ‘διεθνές’ επιστημονικό 

και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση του τι εννοούμε με τον 

όρο ‘διεθνές’ και γιατί χρησιμοποιείται ο όρος σε εισαγωγικά. Το μεγαλύτερο μέρος 

του κόσμου είτε δεν έχει καν την πολυτέλεια να συζητάει για ευρείας έκτασης εισα-

γωγή των υπολογιστών στα σχολεία είτε αναπαράγει συνήθως πρότυπα και εκπαιδευ-

τικές πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί σε αγγλόφωνες, κυρίως, χώρες του δυτικού κό-

σμου. Το διεθνές, επομένως, συρρικνώνεται σε κάποιες ‘ισχυρές’, οικονομικά, τεχνο-

λογικά -και κατά προέκταση επιστημονικά- χώρες, οι οποίες προσδιορίζουν εν πολ-

λοίς το βηματισμό και την κατεύθυνση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και εν τέλει 

πολιτικής προσέγγισης του θέματος.  

Είναι απαραίτητο, επίσης, να διευκρινιστεί ότι αυτή η ‘διεθνής’ επιστημονική 

οπτική δεν μπορεί να διαβαστεί, όπως συνήθως γίνεται, εκτός του ευρύτερου κοινω-

νικοοικονομικού, πολιτισμικού και πολιτικού γίγνεσθαι, εκτός της συγκεκριμένης 

ιστορικής συγκυρίας. Η εγγραφή στο ευρύτερο συγκείμενο (context) βοηθάει στη μη 

φυσικοποίηση των απόψεων που διατυπώνονται, και κατά προέκταση στην καλύτερη 

ανάγνωσή τους.  

 

ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία: Πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο 

- Ο ψυχρός πόλεμος και ο υπολογιστής ως δάσκαλος 

Δύο είναι τα κρίσιμα ιστορικά επεισόδια που σημαδεύουν τις δύο, κατά βάση, 

βασικές οπτικές για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας. Το πρώ-

το σχετίζεται με το παγκόσμιο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο των δεκαετιών 1960-

1980 και ειδικότερα με τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις του ψυχρού πολέμου. Αποτέλε-

                                                 
1 Δ. Κουτσογιάννης (2004), ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία: προς την αναζήτηση εναλλακτικής κριτι-
κής προσέγγισης. Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο: Γλωσσικός πλουραλισμός και γλωσσική πολι-
τική ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 19-
21/10/2001. Στο Β. Δενδρινού & Β. Μητσικοπούλου  (επιμ.), Πολιτικές Γλωσσικού Πλουραλισμού και 
Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ευρώπη , Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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σμα του επεισοδίου αυτού είναι η δημιουργία της παιδαγωγικής οπτικής στην αξιο-

ποίηση του υπολογιστή στη γλωσσική αγωγή. Το δεύτερο συνδέεται με τη σταδιακή 

μετάβαση μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και ειδικότερα κατά τις τελευταίες 

δύο – τρεις δεκαετίες, προς μια μεταβιομηχανικού τύπου οικονομία και κοινωνία σε 

αρκετές χώρες της Δύσης και κυρίως στις ΗΠΑ, όπου ο υπολογιστής διεκδικεί σταδι-

ακά ισότιμη θέση ως εργαλείο πρακτικής γραμματισμού, δίπλα σε παλιότερες τεχνο-

λογίες, όπως το χαρτί, το μολύβι και το βιβλίο.  

Ανάμεσα στις δύο αυτές οπτικές κινείται πλήθος ενδιάμεσων προσεγγίσεων, που 

εγκαταλείπουν συνήθως τη συμπεριφοριστική – δομιστική λογική, αντιμετωπίζουν 

όμως σε γενικές γραμμές τον υπολογιστή ως μέσο για την καλύτερη υποστήριξη της 

γλωσσικής διδασκαλίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν προταθεί κατά διαστήμα-

τα τα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, τα τοπικά δίκτυα, το διαδίκτυο και πιο 

πρόσφατα τα Σώματα Κειμένων, χωρίς να λείπουν και συγκεκριμένες προτάσεις ανά-

πτυξης λογισμικού2. Επιλέγεται ωστόσο η διερεύνηση των δύο πιο ακραίων οπτικών, 

γιατί σηματοδοτούν δύο τελείως διαφορετικά επιστημολογικά παραδείγματα ως προς 

τη σχέση των ΤΠΕ με τη γλωσσική διδασκαλία.    

Μετά από το τέλος του 2ου παγκόσμιου πολέμου αρχίζουν να μπαίνουν οι βάσεις 

για τη δημιουργία μιας μεταβιομηχανικής Αμερικής ως παγκόσμιας δύναμης. Οι ε-

πενδύσεις στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην πολεμική τεχνολογία ήταν μία από τις 

προτεραιότητες που επιλέχτηκαν, για να συνεισφέρουν στην επικράτηση αυτή και 

κυρίως στην εξουδετέρωση της μεγάλης αντιπάλου της εποχής, της Σοβιετικής Ένω-

σης. Η εκτόξευση του πρώτου πυραύλου από την τότε Σοβιετική Ένωση στο διάστη-

μα (1957) προκάλεσε πραγματικό σοκ στις ΗΠΑ (Sputnic Shock) και είναι ένα επι-

μέρους επεισόδιο με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση, αφού οδήγησε σε 

ριζικές αλλαγές τα προγράμματα σπουδών και γενικότερα την εκπαίδευση. Η επέν-

δυση πολλών κρατικών ή και ιδιωτικών κεφαλαίων στην τεχνολογία προς την κατεύ-

θυνση της πολιτικής - τεχνολογικής επικράτησης των ΗΠΑ έδωσε τη δυνατότητα, 

παράλληλα με την έμφαση προς τις θετικές επιστήμες, να ενισχυθεί η έρευνα και 

στον τομέα της διδασκαλίας των γλωσσών και ιδιαίτερα των ξένων γλωσσών, για ευ-

νόητους πολιτικούς λόγους (Hawisher et al 1996).  

Οι προσπάθειες αυτές δεν μπορούσαν παρά να στηριχθούν στα κυρίαρχα επιστη-

μονικά παραδείγματα της εποχής, που ήταν ως προς τη μάθηση ο συμπεριφορισμός 
                                                 
2 Για τη διερεύνηση του προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση βλ. Κουτσο-
γιάννης (1998, 2001, 2004).  
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και στο χώρο της μελέτης της γλώσσας ο δομισμός. Οι αντιλήψεις αυτές, οι οποίες 

ήταν οι κυρίαρχες στις ΗΠΑ μέχρι και τη δεκαετία του 1960, παρότι είχαν αρχίσει να 

αμφισβητούνται επιστημονικά, αποτέλεσαν το υπόβαθρο στο οποίο στηρίχτηκαν και 

τα πρώτα προγράμματα σε υπολογιστή.  

Έτσι, κατά τα πρώτα χρόνια (δεκαετία του 1970) σαφής και επίμονη ήταν η προ-

σπάθεια να αναζητηθεί στον υπολογιστή3 το ιδανικό ευφυές μέσο, που θα μπορούσε 

να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας, 

όπως γινόταν αντιληπτή τότε. Έμφαση δηλαδή δόθηκε στη διδασκαλία θεμάτων μι-

κροδομής, όπως η διδασκαλία της δομής σε επίπεδο πρότασης ανεξάρτητα από τη 

λειτουργία, και ιδιαίτερη βαρύτητα στα επιφανειακά χαρακτηριστικά του κειμένου, 

όπως η ορθογραφία. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής ο υπολογιστής αποτελούσε τον 

υπομονετικό δάσκαλο, που παρείχε στον μαθητή την ύλη σε μικρές ενότητες· ενίσχυε 

την επιτυχία με έπαινο και σε περίπτωση αποτυχίας τού παρείχε την κατάλληλη ανα-

τροφοδότηση, έτσι ώστε να οδηγηθεί (το παιδί) στην κατανόηση του προβλήματος 

και στην επιλογή της ορθής απάντησης. Επιπλέον, είχε τη δυνατότητα να αξιολογεί 

τον ασκούμενο και να πληροφορεί έτσι το φυσικό δάσκαλο για την πορεία του. Η α-

ντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται παραστατικά στον πρώτο τίτλο που αποδόθηκε στο 

νεοδημιουργηθέν επιστημονικό ρεύμα, που είχε ως αντικείμενό του τη διδασκαλία 

της γλώσσας με τους υπολογιστές: Computer Aided Language Learning (CALL) (ο 

υπολογιστής ως βοηθητικό μέσο στη γλωσσικής διδασκαλία), στο πλαίσιο της ευρύ-

τερης λογικής του CAI (Computer Assisted Instruction) (ο υπολογιστής ως μέσο υπο-

στήριξης της διδασκαλίας).  

Στο πλαίσιο της λογικής του CALL, ο υπολογιστής αποτελεί ένα επιπλέον μέ-

σο για καλύτερη αφομοίωση της «ύλης» και τη διευκόλυνση του διδάσκοντος. Ως 

πλεονεκτήματα επισημαίνονται μεταξύ άλλων: η δυνατότητα αυτονομίας στη μάθη-

ση, γεγονός που διευκολύνεται από τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέ-

ρουν οι νέες τεχνολογίες· η παραστατικότητα στην παρουσίαση· η ποικιλία στον τρό-

πο μετάδοσης της διδασκόμενης ύλης και η έλξη που ασκεί το εκπαιδευτικό λογισμι-

κό στα παιδιά.  

Οι πρώτες αυτές απόπειρες αξιοποίησης της τεχνολογίας στη γλωσσική εκπαί-

δευση προσδιόρισαν σε μεγάλο βαθμό και τον αρχικό τρόπο αξιοποίησής της στην 

εκπαίδευση. Οι πρώτοι υπολογιστές θεωρήθηκαν έξυπνες διδακτικές μηχανές, μέσα 
                                                 
3 Μιλάμε για τεράστιες υπολογιστικές μηχανές που διέθεταν λίγα ερευνητικά ιδρύματα, αφού οι προ-
σωπικοί υπολογιστές κυκλοφόρησαν το 1981. 
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που θα διευκόλυναν την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης. Παρότι τα δι-

δακτικά μοντέλα βελτιώθηκαν κατά πολύ στη συνέχεια και εγκατέλειψαν την αυστη-

ρή προσήλωση στο δομιστικό γλωσσοδιδακτικό πρότυπο και παρότι η τεχνολογική 

πρόοδος επέτρεψε τη δημιουργία πιο θεαματικών προγραμμάτων (πολυμέσα), ωστό-

σο παρέμεινε η βασική αρχή αξιοποίησης της νέας μηχανής στη γλωσσική διδασκα-

λία: ως υποστηρικτικό μέσο σε έναν γραμματισμό που στηρίζεται και λειτουργεί με 

άξονα την τεχνολογία του εντύπου. Αυτή η αντίληψη εξακολουθεί να είναι η κυρίαρ-

χη στη χώρα μας και σε πολλές άλλες χώρες μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο της λογικής αυ-

τής η βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και στην περαιτέρω 

αξιοποίησή του στο σχολείο. Η τεχνολογία δηλαδή θεωρείται ως  κάτι το επιπρόσθε-

το, ένα εξαιρετικά σύγχρονο υποστηρικτικό μέσο, που λειτουργεί υποστηρικτικά 

προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η αφομοίωση της ‘διδακτέας ύλης’.    

 

- Νέα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα και ο υπολογιστής ως μέσο πρα-

κτικής γραμματισμού 

Αν το πολιτικό και επιστημονικό πλαίσιο των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών 

προσδιόρισε το ενδιαφέρον προς τους υπολογιστές ως (υπομονετικά) παιδαγωγικά 

περιβάλλοντα, οι ευρύτερες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών προσδιόρισαν τη 

στροφή προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού.  

  Η έμφαση στον παραδοσιακό γραμματισμό, η εστίαση δηλαδή στα βασικά της 

ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας, δεν αρκούσε από τη στιγμή που οι οι-

κονομικά ισχυρές χώρες εισέρχονταν σταδιακά στο μεταβιομηχανικό στάδιο ανάπτυ-

ξης. Στο νέο αυτό περιβάλλον οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνταν και αξιοποιούνται 

ευρύτατα τόσο ως μέσα παραγωγής, συνεισφέροντας σημαντικά στην αλλαγή του ερ-

γασιακού τοπίου, όσο και ως μέσα πρακτικής γραμματισμού, συνεισφέροντας σημα-

ντικά στην αλλαγή του επικοινωνιακού τοπίου. Αυτός ο τρόπος χρήσης του υπολογι-

στή σε νέα πεδία (εργασιακός χώρος, ψυχαγωγία, ενημέρωση, επιστήμη, εκπαίδευση 

κλπ.) σε συνδυασμό με τη νέα κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα αναδεικνύει μια 

‘νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων’ (‘New Communicative Order’) (Street 2000), 

εξαιρετικά διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. 

Τα ερωτήματα που μπορεί να τεθούν είναι απλά, αλλά οι απαντήσεις τους ε-

ξαιρετικά κρίσιμες για το θέμα που συζητάμε. Ας δούμε κάποιες ενδεικτικές ερωτή-

σεις – ερευνητικά ζητούμενα που συνήθως τίθενται: Η ευρεία χρήση ενός νέου μέσου 

πρακτικής γραμματισμού συνεπάγεται και αλλαγές στη γλώσσα ή τη σημείωση, ευ-
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ρύτερα; Μήπως δεν έχουμε παρά τη χρήση ενός άλλου μέσου, οπότε το ζήτημα είναι 

καθαρά τεχνικό; Τι συμβαίνει με την ευρεία χρήση του γραπτού λόγου στα περιβάλ-

λοντα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας; Έχουμε πράγματι μια νέα υβριδική 

μορφή γλώσσας που κινείται μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου; Τι συμβαίνει με 

τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικών διαδικτυακών κοινοτήτων και τη γλωσσική 

κοινωνικοποίηση – διδασκαλία; Ποιες προσεγγίσεις επιχειρούνται στο ζήτημα από 

την οπτική της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας; Έχουμε πράγματι μια νέα κειμενική 

πραγματικότητα με την ανάδυση των ηλεκτρονικών κειμένων; Είναι γεγονός ότι οι 

εξελίξεις που σύντομα περιγράψαμε έχουν στρέψει μεγάλο μέρος του επιστημονικού 

ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία και ως συνέπεια της ραγδαίας 

εξάπλωσης του διαδικτύου, προς την κατεύθυνση της σε βάθος διερεύνησης της νέας 

επικοινωνιακής πραγματικότητας. Θα αναφέρουμε τρία ενδεικτικά παραδείγματα, 

που δείχνουν το μέγεθος του ενδιαφέροντος, την κατεύθυνση και την έκταση των συ-

ζητήσεων που διεξάγονται.  

Ο David Crystal, ένας από τους γνωστότερους γλωσσολόγους, σε ένα πρό-

σφατο βιβλίο του με το χαρακτηριστικό τίτλο ΄Γλωσσική επανάσταση’ (Language 

Revolution) επισημαίνει ότι ζούμε τις συνέπειες ευρύτερων δραματικών αλλαγών, 

που σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας περιόδου στην εξέλιξη της ανθρώπινης γλώσ-

σας. Τρεις είναι οι μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα και οι οποίες έχουν με-

ταβάλει, κατά τη γνώμη του, την παγκόσμια ‘γλωσσική οικολογία’ (‘linguistic 

ecology’): η ανάδειξη της αγγλικής ως της πρώτης πραγματικά παγκόσμιας γλώσσας, 

ο κίνδυνος σταδιακής εξαφάνισης μεγάλου αριθμού γλωσσών, και η νέα γλωσσική 

πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την ευρεία χρήση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του 

διαδικτύου. Στη διερεύνηση της τελευταίας περίπτωσης αφιέρωσε μάλιστα ένα άλλο 

βιβλίο του, όπου κάνει λόγο για τη ‘δικτυογλώσσα’ (netlish), τη γλώσσα δηλαδή που 

χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο.  

Παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανείς για τέτοιου είδους απόλυτες 

διατυπώσεις, κυρίως για τον τεχνολογικά ντετερμινιστικό τους χαρακτήρα και την 

ανάγνωση των γλωσσικών αλλαγών ερήμην των ευρύτερων οικονομικών, πολιτικών 

και κοινωνικοπολιτισμικών δεδομένων, δεν μπορεί παρά να επισημάνει τη σοβαρότη-

τα και τη δυναμική της έρευνας που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο πεδίο. Ένα ση-

μαντικό ερευνητικό ρεύμα, από το χώρο κυρίως της γλωσσολογίας, έχει ήδη στρέψει 

το ενδιαφέρον του προς κατεύθυνση αυτή και σοβαρά επιστημονικά περιοδικά είναι 
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αποκλειστικά προσανατολισμένα προς τη διερεύνηση της ‘νέας αυτής γλωσσικής 

πραγματικότητας’4.  

Μία άλλη ενδιάμεση κατηγορία ερευνών εξετάζει το διαδίκτυο ως χώρο επα-

φής (contact zone) μεταξύ των γλωσσών, όπου οι επιμέρους γλώσσες συναντώνται με 

την κυρίαρχη στο διαδίκτυο γλώσσα, την αγγλική. Εδώ άλλοτε η προσέγγιση επιχει-

ρείται από την πλευρά της τοπικής γλώσσας και του τοπικού πολιτισμού, οπότε εξε-

τάζονται οι επιπτώσεις της αγγλικής στις άλλες γλώσσες (Koutsogiannis & 

Mitsikopoulou 2003) και άλλοτε από την οπτική της αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσ-

σας, οπότε διερευνώνται οι νέες ποικιλότητες της αγγλικής (global englishes) ως απο-

τέλεσμα της επαφής της με άλλες γλώσσες (Crystal 2003, Warschauer 2002)  

Οι Kress & van Leeuwen είναι δύο επιστήμονες με πολύ σημαντική επιρροή 

τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ‘κοινωνικής σημειωτικής’ (Social Semiotics). Κα-

ταβάλλουν, και δεν είναι οι μόνοι, σοβαρή προσπάθεια, προκειμένου να θεωρητικο-

ποιήσουν τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται κατά τη 

γνώμη τους από τον πολυτροπικό της χαρακτήρα, από τη συλλειτουργία δηλαδή πολ-

λών σημειωτικών συστημάτων (γλώσσας, εικόνας, βίντεο, ήχου κλπ.) στη δημιουργία 

των σύγχρονων και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών κειμένων. Επισημαίνουν την ανε-

πάρκεια των υπαρχουσών θεωριών να περιγράψουν τον κατεξοχήν πολυτροπικό χα-

ρακτήρα της σημερινής επικοινωνίας, πώς δηλαδή διάφορα σημειωτικά συστήματα 

αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση του νοήματος (διασημείωση) και καταβάλλουν σο-

βαρές προσπάθειες για τον εντοπισμό των θεωρητικών κενών και κυρίως για την α-

νάπτυξη νέας θεωρίας και τη δημιουργία της απαραίτητης μεταγλώσσας (Kress & van 

Leeuwen 1996, 2001).  Η επιστημονική κινητικότητα είναι πολύ έντονη και στο πεδίο 

αυτό και γίνεται εμφανής από το πλήθος των άρθρων που δημοσιεύονται τα τελευ-

ταία πέντε χρόνια στον διεθνή επιστημονικό περιοδικό τύπο.     

Τέλος, μεγάλο θεωρητικό και ερευνητικό ενδιαφέρον παρατηρείται, όπως εί-

ναι φυσικό, και στο επίπεδο της γλωσσοδιδακτικής. Η πιο φιλόδοξη, πολυσυζητημένη 

και με τεράστια επίδραση στο χώρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας πρόταση των 

τελευταίων χρόνων προέρχεται από ομάδα κορυφαίων διεθνώς επιστημόνων, την α-

ποκαλούμενη ομάδα του Νέου Λονδίνου (New London Group). Στην πρότασή τους  

θεωρούν το γραμματισμό που σχετίζεται με τις ΤΠΕ ως έναν από τους γραμματι-
                                                 
4 Βλ. π.χ. το περιοδικά Journal of Mediated Communication Discourse: (http://www.ascusc.org/jcmc), 
Journal of Computer Mediated Communication (http://jcmc.iniana.edu/) και Language Learning and 
Technology (http://llt.msu.edu/). Το τελευταίο, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, είναι περισσότερο 
προσανατολισμένο στη γλωσσική εκπαίδευση.   
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σμούς που είναι απαραίτητο να διαπερνά τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών (Cope 

& Kalantzis 2000). Πλήθος είναι οι δημοσιεύσεις, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πε-

νταετία, σε βαθμό που σπάνια δε θα συναντήσει κανείς σύγχρονο θεωρητικό κείμενο, 

που θα κινείται σε θέματα εκπαίδευσης στο γραμματισμό και δε θα αφιερώνει μέρος 

του ενδιαφέροντός του στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ευρεία διάδοση των ΤΠΕ 

και ιδιαίτερα του διαδικτύου. Παράλληλα, πολλαπλασιάζονται θεαματικά οι έρευνες, 

τόσο για τη μητρική όσο  και τη δεύτερη, ξένη γλώσσα που εξετάζουν τα νέα δεδομέ-

να που δημιουργούνται από τη διάδοση των σύγχρονων και ασύγχρονων μέσων επι-

κοινωνίας στο χώρο της γλωσσικής κοινωνικοποίησης, της γλωσσικής μάθησης, της 

διδασκαλίας και της διαπολιστισμικής επικοινωνίας (Lam υπό δημοσίευση, Prinsloo 

υπό δημοσίευση, Koutsogiannis & Mitsikopoulou 2004).   

 

Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε ότι από τις ως τώρα ερευνητικές 

αναζητήσεις αναδεικνύεται η ανάγκη καλλιέργειας ενός νέου γραμματισμού, τον α-

ποκαλούμε συχνά τεχνολογικό, ψηφιακό γραμματισμό ή τεχνογραμματισμό, του ο-

ποίου η κοινωνική διάδοση είναι ευρύτατη, γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί από 

το σχολείο. Με βάση τη λογική αυτή, τα ισχύοντα σήμερα γλωσσικά προγράμματα 

σπουδών θεωρούνται ελλιπή, στατικά και ξεπερασμένα σε σχέση με τη δυναμική των 

ραγδαίων εξελίξεων και των νέων δεδομένων. Έτσι μέσω της προτεινόμενης συμμε-

τοχής των μαθητών/τριών σε κειμενικές πρακτικές που θα ενσωματώνουν λειτουργι-

κά τις ΤΠΕ, μέσω της καλλιέργειας νέων (γλωσσικών) δεξιοτήτων και με την απα-

ραίτητη θεωρητική υποστήριξη, θα είναι δυνατό να προετοιμαστούν καλύτερα για το 

νέο κόσμο που τους περιβάλλει και στον οποίο θα κληθούν ως πολίτες να λειτουργή-

σουν. Μ’ αυτήν τη λογική ο τεχνογραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του 

γραμματισμού και κατά προέκταση του κοινωνικού γραμματισμού, που πρέπει να 

παρέχεται από το σύγχρονο σχολείο. 

Παράλληλα, τείνει να δημιουργηθεί στη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία ένα 

μικρότερο επιστημονικό ρεύμα, το οποίο δεν αρκείται στην πρόταση για καλλιέργεια 

του λειτουργικού τεχνογραμματισμού, αλλά επιχειρεί να προσθέσει την κριτική διά-

σταση στην προσέγγιση αυτή. Στον πυρήνα των σκέψεων αυτών υπάρχει η λογική 

της αμφισβήτησης και απομυθοποίησης των υπολογιστών ως ουδέτερων τεχνολογι-

κών μέσων πρακτικής γραμματισμού και η προσπάθεια συνειδητής σύνδεσής τους με 

τη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που τους δημιουργεί 

(Koutsogiannis 2004).  
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Οι επιστημονικές αναζητήσεις που παρουσιάστηκαν εν συντομία στην ενότη-

τα αυτή δεν πρέπει να συγχέονται με τις γενικότητες και αοριστίες που μεταδίδονται 

συνήθως από τα μέσα ενημέρωσης για τα οφέλη που προκύπτουν από τον αποκαλού-

μενο «ηλεκτρονικό αλφαβητισμό». Πρόκειται αντίθετα για γλωσσολογικής και 

γλωσσοδιδακτικής αφετηρίας αναζητήσεις, που επιχειρούν να ανιχνεύσουν τα νέα 

δεδομένα και σε αρκετές περιπτώσεις να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις ε-

φαρμογής.  

Από τη στιγμή που οι υπολογιστές αποτελούν μέσα πρακτικής γραμματισμού 

με ευρεία διάδοση και σημαντικές νέες διαστάσεις στην επικοινωνία, δεν μπορεί πα-

ρά μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος να εστιαστεί στο τι συνεπάγεται αυτό για τη 

γλωσσική εκπαίδευση. Είναι προφανές ότι μια τέτοια προσέγγιση ξαναθέτει συνολικά 

το ζήτημα της αγωγής στο γραμματισμό, ανατρέποντας πολλές από τις ως τώρα στα-

θερές και θέτει νέα ερευνητικά ζητούμενα (Κουτσογιάννης 2002).  

Στο νέο αυτό και θεαματικά διαφορετικό, σε σχέση με το παρελθόν, πλαίσιο 

οι συμπεριφοριστικής και δομιστικής λογικής προσεγγίσεις, που κυριαρχούν συνήθως 

στην λογική της αξιοποίησης του υπολογιστή ως διδακτικής μηχανής, είναι εξαιρετι-

κά αναχρονιστικές και στην ουσία αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία στην υπηρεσία ενός 

ξεπερασμένου πολιτικά και επιστημονικά παραδείγματος. Αναχρονιστική είναι και 

κάθε προσπάθεια που δεν ενσωματώνει τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα στα 

γλωσσικά Προγράμματα Σπουδών και αρκείται σε μια παιδαγωγικού τύπου οπτική, 

γιατί συνεισφέρει –με τη μαζική μάλιστα εισαγωγή υπολογιστών στα σχολεία- στην 

καλλιέργεια ενός περιορισμένου γραμματισμού, ενός σχολείου που δε συμβαδίζει με 

τη νέα εξωσχολική πραγματικότητα.  

Η μεταφορά όμως του ενδιαφέροντος από τους υπολογιστές ως εργαλεία για 

τη διδασκαλία, σ’ αυτού του είδους τον προβληματισμό που αναπτύξαμε σημαίνει 

κατά βάθος μια σημαντική αλλαγή εστίασης του θέματος. Από παιδαγωγισμούς και 

τρυκ για το πώς θα γίνει μια ξεπερασμένη γλωσσική διδασκαλία ενδιαφέρουσα, το 

κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος μεταφέρεται σε μια συνολική συζήτηση για το τι 

μπορεί να γίνει, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες προετοιμασίας των νέων στον 

διαφορετικό κόσμο που θα κληθούν να ζήσουν (Cope & Kalantzis 2000).  

Με άλλα λόγια, η αποδοχή της οπτικής που προτείνεται δεν είναι χωρίς συνέ-

πειες. Μεταφέρει την ενασχόληση από τον υπολογιστή ως εργαλείο στο ουσιώδες 

πρόβλημα της διαμόρφωσης πρότασης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλ-

λοντος του τόπου, απομακρύνει από την ποσοτική προσέγγιση την εισαγωγή των υ-
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πολογιστών στην εκπαίδευση και καθιστά λεπτομέρεια χωρίς νόημα την αντιμετώπι-

σή τους ως ελκυστικών μέσων διδασκαλίας. Δεν πρόκειται απλώς για διαφορετική 

επιστημονική οπτική, αλλά για διαφορετική πολιτική οπτική στην αντιμετώπιση του 

της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και εντέλει του μέλλοντος των νέων που θα 

αποφοιτούν από τα σχολεία.  

Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι επομένως η δημιουργία υποδομών για τη μα-

ζική εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη ‘πολυμεσικού λογισμι-

κού’ για την καλύτερη διδασκαλία της σχολικής ύλης. Αντίθετα, ζητούμενο αποτελεί 

η χάραξη μιας συνολικά διαφορετικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου το πολιτικό 

στίγμα θα είναι σαφές και εντός του οποίου θα εγγραφεί το είδος των υποδομών που 

απαιτούνται, το είδος των προγραμμάτων σπουδών, το είδος του υποστηρικτικού υλι-

κού που απαιτείται (βιβλία κλπ.), η κατάτμηση και η κατανομή του σχολικού χρόνου 

κλπ.  
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2.2. Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

Η ανάλυση που προηγήθηκε αποτελεί το πλαίσιο, τη θεωρητική αφετηρία βά-

σει της οποίας θα πρέπει πρωτίστως να κρίνεται το κάθε λογισμικό που κυκλοφορεί. 

Βασικά ερωτήματα επομένως που πρέπει να τίθενται είναι: 

-Το συγκεκριμένο λογισμικό σε ποια φάση της επιστημονικής αναζήτησης 

ανήκει και γιατί; 

-Οι στόχοι του καλύπτουν τις σύγχρονες επιστημονικές αναζητήσεις; 

Με οδηγό αυτά τα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε μια περιδιάβαση και κριτική 

ανάγνωση του λογισμικού που διατίθεται συνήθως για τη διδασκαλία της γλώσσας., 

Ακολουθείται η εξής ταξινόμηση: 

- Λογισμικό που χρησιμοποιείται ως μέσο πρακτικής γραμματισμού 

- Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα  

- Περιβάλλοντα διδασκαλίας στηριγμένης στον υπολογιστή 

- Κλειστά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Γενικότερα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα παιδαγωγικά ηλεκτρονικά πε-

ριβάλλοντα δεν είναι αθώες ή ουδέτερες κατασκευές, που οδηγούν πάντα σε θετικά 

αποτελέσματα, όπως κατά κανόνα σχεδόν αντιμετωπίζονται. Αντίθετα, αποτελούν 

χώρους όπου προωθούνται ή αντιπαρατίθενται ιδεολογίες και πολιτικές, με την αρι-

στοτελική έννοια του όρου. Η έμφαση επομένως δεν πρέπει να δίνεται μόνο στην πε-

ριγραφή του νέου γραμματισμού, αλλά και στην προσεκτική εξέταση του ιδεολογικού 

του πυρήνα.  

 

i) Λογισμικό που χρησιμοποιείται ως μέσο πρακτικής γραμματισμού.1 

 

Πρόκειται για περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη σύγχρονη  

κοινωνία ως μέσα για γράψιμο, διάβασμα και επικοινωνία. Μπορεί να αξιοποιηθούν 

                                                 
1Στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει το άρθρο  «Τεχνολογίας της πληροφορικής και 
επικοινωνίας και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: από το εκπαιδευτικό λογισμικό στον κριτικό 
τεχνογραμματισμό» στο οποίο δίνεται προσδιορίζεται το κριτικό περιεχόμενο του τεχνολογικού γραμ-
ματισμού στην περίπτωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και αναλύονται περαιτέρω τα ηλε-
κτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου. 
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προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, προγράμματα παρουσίασης (π.χ. Power Point) 

και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο.  

Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου θα μπορούσαν να 

χωριστούν σε τρεις αδρές κατηγορίες: 

 

1. Περιβάλλοντα που αποβλέπουν στην παραγωγή των γνωστών παραδοσιακών γρα-

πτών κειμένων, που συνήθως γράφονται για να εκτυπωθούν. Ο κύριος αντιπρόσωπος 

της κατηγορίας αυτής είναι τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποτε-

λούν το πιο διαδεδομένο λογισμικό στην κοινωνία αλλά και στο σχολείο. Κάτι που 

είναι εύκολα αναγνωρίσιμο στα περιβάλλοντα αυτά είναι η συστηματική προσπάθεια 

που έχει καταβληθεί για προσομοίωση της συμβατικής τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί 

την αίσθηση της εργασίας στο γνωστό οικείο περιβάλλον γραφείου των δυτικών κοι-

νωνιών, που διατηρεί τις γνωστές συμβάσεις της παραδοσιακής τεχνολογίας του γρα-

πτού λόγου: π.χ. φάκελοι, αρχεία, λευκές σελίδες, χρήση ορολογίας εντύπων (ξεφύλ-

λισμα, σελίδες), γράψιμο που κρατάει πολλές από τις συμβάσεις της τυπογραφίας, 

όπως οι σελίδες που «ξεφυλλίζονται» διαδοχικά, οι υποσημειώσεις κλπ. 

 

2. Περιβάλλοντα που αποβλέπουν στην αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρονικού λό-

γου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει, για παράδειγμα, το λογισμικό δημιουργίας κειμέ-

νων για παρουσιάσεις ενώπιον ακροατηρίου (π.χ. Power Point), το λογισμικό παρα-

γωγής πολυμέσων και το λογισμικό συγγραφής ιστοσελίδων (οι παρουσιάσεις που 

δημιουργούνται με το Power Point, οι ιστοσελίδες και τα πολυμέσα από γλωσσολογι-

κή άποψη θεωρούνται κείμενα). Η κατηγορία αυτή λογισμικού οδηγεί στην παραγω-

γή λόγου, που παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από την παραδοσιακή κειμενική 

πραγματικότητα. 

 

3. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  σύγχρονης και ασύγχρονης γραπτής επικοινωνίας (π.χ. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Chat κλπ.). Μεγάλο μέρος της έρευνας έχει επικεντρώσει 

το ενδιαφέρον της στην περιγραφή της νέας γλωσσικής πραγματικότητας που αναδύ-

εται με την ευρεία χρήση των περιβαλλόντων αυτών. 

 

Η συνήθης προσέγγιση προς τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου 

είναι η τεχνική - τεχνολογική. Ο ευρύτατα διαδεδομένος, όσο και ασαφής όρος, που 

εκφράζει την αντίληψη αυτή είναι ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός. Παρότι η τεχνολο-
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γική διάσταση δεν πρέπει να υποτιμάται, υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές με ιδιαί-

τερη σημασία για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της.  

Κάτι σημαντικό, που σπάνια επισημαίνεται, είναι ότι τα σύγχρονα ηλεκτρονι-

κά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου δεν είναι κενές λευκές σελίδες, στις οποίες κα-

λούμαστε να αναδημιουργήσουμε με βάση το ισχύον επικοινωνιακό μας habitus. Συ-

νοδεύονται από οδηγούς συγγραφής κειμένων, που στηρίζονται στην ύπαρξη  «προ-

τύπων» κειμένων. Πρόκειται για τακτική που υιοθετείται προφανώς, προκειμένου να 

καταστήσει φιλικότερη την αξιοποίηση των ΝΤ ως μέσων παραγωγής γραπτού λόγου 

στους λιγότερο εξοικειωμένους. Σημασία έχει ότι η άκριτη εργασία με τα πρότυπα 

αυτά δεν μπορεί απλώς να επηρεάσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της 

παραγωγής γραπτού λόγου, αλλά να φαλκιδεύσει την έννοια της πολυδιαφημιζόμενης 

δημιουργικότητας των Η/Υ.  

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αξιοποιήσουν 

τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου στη διδακτική πράξη, θα πρέπει να 

έχουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά της νέας γλωσσικής πραγματικότητας που αυτά 

δημιουργούν, τα χαρακτηριστικά δηλαδή της ψηφιακής γλώσσας: ρευστότητα, πολυ-

τροπικότητα, υπερκειμενική λογική (για περαιτέρω ανάλυση, βλ. κεφάλαιο 2.3.1.) 

Στα κεφάλαια 2.3.1. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου: ιδιαιτερό-

τητες και συνέπειες στη γλωσσική διδασκαλία και 2.3.2. Γλωσσική αγωγή και διαδίκτυ-

ο: Ιδιαιτερότητες και περιορισμοί, επιχειρείται μια πιο συγκεκριμένη κριτική προσέγ-

γιση και πρόταση διδακτικής αξιοποίησης των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου 

και του διαδικτύου, αντίστοιχα, εντός του θεωρητικού πλαισίου (για τη σχέση ΤΠΕ 

και γλωσσικής διδασκαλίας) που εξετάστηκε παραπάνω.  

 

ii) Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα  

 

Τέτοια περιβάλλοντα για τη γλωσσική εκπαίδευση είναι συνήθως τα Σώματα 

Κειμένων, τα ηλεκτρονικά λεξικά και οι συμφραστικοί πίνακες (corcondances) με 

λογοτεχνικά συνήθως έργα. Τα περιβάλλοντα αυτά προσφέρονται πάρα πολύ για ποι-

κίλες γλωσσοδιδακτικές δραστηριότητες, που μπορούν να κινούνται σε ένα παραδο-

σιακό αλλά και πολύ σύγχρονο πλαίσιο.  

Κριτήρια για τα περιβάλλοντα αυτά είναι συνοπτικά τα παρακάτω: 

-Να είναι ελεύθερα στην πρόσβαση. 

-Να είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοούν τη διερευνητική μάθηση.  
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- Να είναι αξιόπιστα, με την έννοια ότι έχουν ελεγχθεί ως προς λειτουργία τους. 

-Να είναι αντιπροσωπευτικά (κυρίως για Σώματα Κειμένων). 

-Να είναι φιλικά στη χρήση, κυρίως στα παιδιά και σε εκπαιδευτικούς που δεν διαθέ-

τουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. 

-Να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους. 

-Ιδανικό θα ήταν να είναι προσανατολισμένα προς την εκπαίδευση, προτείνοντας 

τρόπους και σενάρια διδακτικής αξιοποίησής τους.    

 

Μια καταγραφή τέτοιων περιβαλλόντων μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ενώ στην υπο-ενότητα 2.3.3. Η διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρο-

νικών λεξικών για την απόκτηση γνώσεων για τη γλώσσα του παρόντος κεφαλαίου κα-

τατίθεται μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του ανοιχτού διερευνητικού περιβάλ-

λοντος της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Διδασκαλία. Επιπλεόν, 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ καταγράφονται και σχολιάζονται διαθέσιμα ανοιχτά περιβάλ-

λοντα για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. 

 

iii) Περιβάλλοντα διδασκαλίας στηριγμένης στον υπολογιστή 

 

Πρόκειται για περιβάλλοντα που επιδιώκουν όχι να διδάξουν, αλλά να μετα-

τρέψουν τον υπολογιστή σε περιβάλλον που θα ευνοεί τη γλωσσική διδασκαλία. Τα 

περιβάλλοντα αυτά είναι σχεδόν ανύπαρκτα στα ελληνικά. Βασικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχουν τα περιβάλλοντα αυτά είναι:  

-Συγκεκριμένη και σαφή θεωρία μάθησης στην οποία να στηρίζονται. Η θεω-

ρία αυτή μάθησης να είναι σύγχρονη και να λαμβάνει υπόψη της τη διεθνή 

εμπειρία. 

-Πολύ καλό γλωσσοδιδακτικό θεωρητικό πλαίσιο.  

-Πολύ καλό υποστηρικτικό υλικό, πρωτίστως για τους εκπαιδευτικούς, προ-

κειμένου να κατανοήσουν την εκπαιδευτική του λογική. 

-Σαφή δόμηση του περιβάλλοντος με βάση τη θεωρία μάθησης που υιοθετούν. 

-Τράπεζα με παραδείγματα εφαρμογών (καλό είναι αυτά να προέρχονται από 

την εκπαιδευτική πρακτική). 

-Εξυπακούεται ότι πρέπει να είναι φιλικά στη χρήση και εύκολα για παιδιά. 
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Τα περιβάλλοντα αυτά ακολουθούν χρονικά μετά από την αξιοποίηση του υ-

πολογιστή ως δασκάλου και γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη, κυρίως στις ΗΠΑ, κατά 

τις δεκαετίες του 1980-1990. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για τη διδασκαλία του γραπτού 

λόγου. Παράδειγμα αυτού του είδους στον ελληνικό χώρο είναι το περιβάλλον 

Daedalus. Το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Παραγωγής Γραπτού Λόγου Daedalus και 

το Daedalus On-line έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξουν τη συνεργατική 

μάθηση κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου (writingprocess). Στον δικτυ-

ακό τόπο της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Διδασκαλία διατίθεται 

το άρθρο του  BUTLER, W. Γραπτός λόγος και συνεργατική μάθηση στο ηλεκτρονι-

κό περιβάλλον Daedalus. Ανακοίνωση στη διεθνή ημερίδα: Πληροφορική-

επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 

23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

 

iv) Κλειστά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

Τα περιβάλλοντα αυτά είναι τα πιο διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και ε-

στιάζουν το ενδιαφέρον τους κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία της μικροδομής της 

γλώσσας (γραμματική, ορθογραφία, λεξιλόγιο). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο διεθνής ε-

πιστημονικός προβληματισμός έχει απομακρυνθεί σημαντικά εδώ και δεκαετίες από 

την τεχνοκεντρική οπτική που τα περιβάλλοντα αυτά προσεγγίζουν το θέμα της διδα-

σκαλίας της γλώσσας.  

Πρόκειται επομένως για περιβάλλοντα που μόνο ευκαιριακά και για συγκεκριμέ-

νες ανάγκες προτείνεται να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. Οι λόγοι είναι οι εξής: 

- Αποτελούν εφαρμογές που έχουν εγκαταλειφθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από 

τις αρχές ήδη της δεκαετίας του 1980. Και αυτό γιατί η έμφαση στη διδασκα-

λία των γλωσσών πέρασε από τη συμπεριφοριστικού τύπου διδασκαλία των 

δομών στο κείμενο, το οποίο αντιμετωπίζεται στην εκάστοτε επικοινωνιακή 

περίσταση.  

- Τα προγράμματα αυτά αυτοεξαντλούνται επομένως στη διδασκαλία γραμμα-

τικών δομών που δεν αποτελεί σήμερα ζητούμενο στη γλωσσική διδασκαλία.  

- Με την κατηγορία αυτή λογισμικού κινδυνεύουμε να ξαναφέρουμε από το 

παράθυρο των windows ό,τι και η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα με 

τα νέα Π.Σ. και σχολικά βιβλία τείνει να ξεπεράσει.  

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/conference_1999/01.html�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/conference_1999/01.html�
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Για τους λόγους αυτούς το λογισμικό αυτό θα πρέπει να αξιοποιείται μόνο ευκαι-

ριακά και με συγκεκριμένους στόχους. Στην υπο-ενότητα   2.3.4 Η πολυτροπική θεω-

ρία της επικοινωνίας ως εργαλείο για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού του 

παρόντος κεφαλαίου κατατίθεται μια πρόταση για την κριτική αξιολόγηση εκπαιδευ-

τικών λογισμικών με βάση την πολυτροπική θεωρία της επικοινωνίας. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ υπάρχουν παραπομπές σε καταλόγους κλειστού εκπαιδευ-

τικού λογισμικού που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων.
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2.3 Κριτική ανάγνωση λογισμικών για τη διδασκαλία της γλώσσας 
 

 2.3.1. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου: ιδιαιτερότητες και συνέ-
πειες στη γλωσσική διδασκαλία1 
 

Εισαγωγή 

 Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου, γνωστά ευρύτερα 

ως προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (ΕΚ), θεωρήθηκαν από τα πρώτα χρόνια της 

διάδοσης των μικροϋπολογιστών ως ιδανικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της έρευνας που διεξή-

χθη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 προσπαθούσε να διερευνήσει ποικίλα 

ερωτήματα ως προς τις θετικές, κυρίως, επιπτώσεις που συνεπάγεται η αξιοποίησή 

τους στην παιδαγωγική του γραπτού λόγου. Παρά τον, κατά κύριο λόγο, τεχνοκεντρι-

κής φύσεως προβληματισμό αυτό (Κουτσογιάννης 1998:42-62), η συστηματική ενα-

σχόληση έδωσε πλούσια συμπεράσματα ως προς τα περιθώρια και τους τρόπους παι-

δαγωγικής αξιοποίησής τους.  

Η ευρεία εντωμεταξύ κοινωνική διάδοση και χρήση των προγραμμάτων αυ-

τών οδήγησε, κατά την ίδια περίοδο, στην εισαγωγή τους στο πρόγραμμα σπουδών 

του μαθήματος της πληροφορικής. Στην προκειμένη περίπτωση το ηλεκτρονικό περι-

βάλλον παραγωγής γραπτού λόγου αντιμετωπίστηκε από την τεχνική του μόνο πλευ-

ρά.  

 

Η εισαγωγή της μηχανής στην παιδαγωγική του γραπτού λόγου και οι συνέπειές 

της  

Είναι γνωστό ότι το γράψιμο ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένο με την τεχνο-

λογία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Haas 1996: ix-xii). Διάφορα χαρακτηριστι-

κά της υπάρχουσας μέχρι τώρα τεχνολογίας, όπως η ευκολία στην απόκτηση και 

χρήση της, οδήγησαν στην εύκολη ενσωμάτωσή της στην παιδαγωγική διαδικασία 

του γραμματισμού από τις τάξεις ήδη της προσχολικής αγωγής. Θα προσπαθήσουμε 

να δείξουμε στη συνέχεια  ότι με την ενσωμάτωση των υπολογιστών στα προγράμμα-

                                                 
1 Μια πρώτη μορφή του κειμένου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στην ετήσια συνάντηση του Τοµέα 
Γλωσσολογίας (Τµήµα Φιλολογίας) του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.  



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 62/293 

τα σπουδών εισάγεται μια σημαντική μεταβλητή στη γλωσσική αγωγή, την οποία 

πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη.  

Μια πρώτη και εύκολη διαπίστωση είναι ότι με τη χρήση της μηχανής η δια-

δικασία γραφής μεταβάλλεται σημαντικά. Μέχρι τώρα ένα χαρτί και ένα μολύβι ήταν 

αρκετά για να γράψει κανείς. Το ηλεκτρονικό γράψιμο είναι εξαιρετικά πιο περίπλο-

κο από τεχνολογική άποψη. Η πρώτη, φυσικά, και απαραίτητη προϋπόθεση για την 

παραγωγή ή ανάγνωση ψηφιακού κειμένου είναι η στοιχειώδης γνώση και εξοικείω-

ση με την ιδιαίτερη γλώσσα των υπολογιστών, όπως είναι, για παράδειγμα, η λει-

τουργία της μηχανής και του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, η ικανότητα 

πληκτρολόγησης και η στοιχειώδης γνώση της λειτουργίας των περιφερειακών εξαρ-

τημάτων (ποντίκι, εκτυπωτής, πληκτρολόγιο, οθόνη κλπ.).  

Τι σημαίνουν όλα αυτά, όταν μιλάμε για ευρεία αξιοποίηση των υπολογιστών 

στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ελληνικής γλώσσας; Γνωρίζουμε από 

έρευνες, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, ότι το 

γράψιμο είναι μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία και ότι οι μαθητές δυσκολεύο-

νται στην ταυτόχρονη επίλυση των πολλών προβλημάτων που έχουν να επιλύσουν 

και των επιλογών που έχουν να κάνουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λό-

γου (Scardamalia & Bereiter 1983). Είναι γι’ αυτόν το λόγο ιδιαίτερα σημαντικό η 

τεχνολογία που θα επιλεγεί να μην προσθέτει μία ή περισσότερες δυσκολίες, περι-

πλέκοντας και επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Με άλλα λόγια θα 

μπορούμε να μιλάμε για δημιουργική αξιοποίηση των κειμενογράφων από τη στιγμή 

που το μέσο δε θα αποσπά την προσοχή των μαθητών από το κύριο έργο τους, θα έχει 

καταστεί δηλαδή, όπως η χρησιμοποιούμενη συμβατική τεχνολογία, “αόρατο” (Bruce 

1998).    

Η ως τώρα έρευνα και εμπειρία δείχνει ότι οι μαθητές από τις πρώτες τάξεις 

του Δημοτικού μπορούν να εξοικειωθούν εύκολα με τον τρόπο λειτουργίας της μηχα-

νής και των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου. Η φιλικότητα άλλωστε του σχε-

τικού λογισμικού, η ευρεία διάδοση του υπολογιστή και των αντίστοιχων μηχανών 

στα παιδιά, διευκολύνει αρκετά την κατάσταση.  

Αντίθετα, η άνεση στην πληκτρολόγηση θεωρείται μια χρονοβόρα διαδικασία 

που κατακτιέται αρκετά πιο δύσκολα (Κουτσογιάννης 1998:105-108). Εξαρτάται δε 

σε σημαντικό βαθμό από τη συχνή χρησιμοποίηση του υπολογιστή για γράψιμο. Το 

σχολείο δεν έχει παρά να εστιάσει στην κατάκτηση της δεξιότητας αυτής, οπότε δεν 

θα υπάρχουν περαιτέρω δυσκολίες. 
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Το μεγαλύτερο μέρος όμως της σχετικής συζήτησης υποβαθμίζει το γεγονός 

ότι υπάρχουν μεγάλες μερίδες μαθητικού πληθυσμού με περιορισμένες δυνατότητες 

για εξοικείωση με την τεχνολογία πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της σχολικής τους 

φοίτησης. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, σήμερα ότι η ευρεία χρήση των υπολογιστών 

στην εκπαίδευση αδικεί δύο σημαντικές κατηγορίες μαθητικού πληθυσμού (Selfe 

1999). Κατ’ αρχήν τα παιδιά των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων. Στην κατη-

γορία αυτή ανήκουν, συνήθως, και τα αλλόγλωσσα παιδιά. Τα παιδιά αυτά σπάνια 

έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και σπάνια, επομένως, μπορούν να χρησιμοποιή-

σουν και να εξασκηθούν στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου. 

Μια άλλη κατηγορία μαθητικού πληθυσμού που αδικείται είναι αυτή των κοριτσιών, 

τα οποία όπως δείχνουν οι έρευνες, επιδεικνύουν μικρότερη διάθεση για ενασχόληση 

με την τεχνολογία και κατά συνέπεια έχουν μικρότερη εξοικείωση μαζί της. 

Οι μαθητικές αυτές ομάδες έρχονται, επομένως, στο σχολείο με έναν επιπλέον 

περιορισμένο κώδικα, για να χρησιμοποιήσουμε αναλογικά τον όρο του Bernstein, 

τον ηλεκτρονικό. Στο βαθμό δε που ο υπολογιστής καταλαμβάνει σημαντική θέση 

στο γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών, ο περιορισμένος ηλεκτρονικός κώδικας των παι-

διών αυτών έχει σημαντικές επιπτώσεις και στο γλωσσικό τους κώδικα. Δυστυχώς τα 

γλωσσικά προγράμματα σπουδών αναλώνονται σε γενικόλογους τεχνοκεντρικούς 

παιδαγωγισμούς και παρακάμπτουν συνήθως την παράμετρο αυτή. Η Gomez σε ένα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενό της δείχνει πώς η υποκρισία της ίσης αντιμετώπισης 

όλων των μαθητών από το σημερινό σχολείο, αποβαίνει άκρα αδικία στην περίπτωση 

της ευρείας χρήσης των μηχανών στο γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών (Gomez 1991). 

Με δεδομένη τη σημασία του γραπτού λόγου ως μέσου επικοινωνίας στην κοινωνία 

του μέλλοντος (Kress 1997:147-148), ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική του εκδοχή, είναι 

εξαιρετικά επείγον να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό.   

Η σχετική συζήτηση υποτιμά, επίσης, το εξαιρετικά πολύπλοκο του πράγμα-

τος που συνεπάγεται η αξιοποίηση των υπολογιστών στη γλωσσική αγωγή στο πλαί-

σιο της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας. Αν θέλουμε να προβλέψουμε σοβα-

ρά την αξιοποίησή τους έχουμε να λύσουμε μια σειρά από προβλήματα. Αναφέρουμε 

στη συνέχεια κάποια από αυτά: 

Πρόβλημα πρώτο: Ο περιορισμένος αριθμός υπολογιστών ανά σχολείο. Στην 

περίπτωση της χώρας μας, για παράδειγμα, η οποία δεν είναι η εξαίρεση στη διεθνή 

πραγματικότητα (Pelgrum & Plomp 1993), προβλέπεται η δημιουργία ενός εργαστη-

ρίου με δέκα υπολογιστές σε κάθε σχολείο. Το ερώτημα είναι εύλογο: πώς μπορεί να 
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εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για ουσιαστική εργασία στο πλαίσιο μιας τόσο 

χαμηλής αναλογίας υπολογιστών ανά μαθητή, όταν μάλιστα αντίστοιχη στόχευση 

υπάρχει για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών; 

Όσοι γνωρίζουν τη δυσκολία με την οποία διαμορφώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα 

διδασκαλίας στα ελληνικά σχολεία, μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του προ-

βλήματος. Οι αντικειμενικά περιορισμένες ευκαιρίες που παρέχονται από το σημερι-

νό σχολείο για συστηματικό ηλεκτρονικό γράψιμο, υποβιβάζει ουσιαστικά τον αντι-

σταθμιστικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το σχολείο, στις περιπτώσεις 

των κατηγοριών που προαναφέραμε πως έρχονται στο σχολείο με περιορισμένη γνώ-

ση του ηλεκτρονικού κώδικα.  Μια επιφανειακή, λοιπόν, προσπάθεια επέκτασης του 

παρεχόμενου γραμματισμού και στον τεχνολογικό τομέα δημιουργεί υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις τον κίνδυνο να αναπαράγεται, αν όχι να διευρύνεται, το χάσμα μεταξύ 

εγγραμμάτων και αναλφάβητων, και αυτό που θα αλλάζει να είναι τα νέα κριτήρια ως 

προς το περιεχόμενο του αναλφαβητισμού (Selfe 1999b:134-137).  

Πρόβλημα δεύτερο: ο περιορισμένος αριθμός μηχανημάτων οδηγεί αναπό-

φευκτα σε μορφές εργασίας, όπως η ομαδική εργασία και η συμπαραγωγή γραπτού 

λόγου, άγνωστες ή περιθωριακές μέχρι σήμερα στο ελληνικό σχολείο. Δεν αρκεί, ε-

πομένως, μια απλή αναφορά στα προγράμματα σπουδών, αλλά απαιτείται μια συνο-

λική επανατοποθέτηση του θέματος της παιδαγωγικής του γραπτού λόγου, η οποία θα 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τόσο τα νέα τεχνολογικά δεδομένα όσο και τον πλούσιο 

επιστημονικό προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτόν τον τομέα. Δεν 

πρέπει να υποτιμάται στην προκειμένη περίπτωση και η ιδιαίτερη βαρύτητα που είναι 

απαραίτητο να δοθεί στη συστηματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών, όχι μόνο 

στην εξοικείωσή τους με την τεχνολογία – όπως συνήθως γίνεται - αλλά παράλληλα 

και κυρίως σε γλωσσοδιδακτικής υφής θέματα, που άπτονται της παιδαγωγικής αξιο-

ποίησης των υπολογιστών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ως τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι 

η απλή εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα γλωσσικά προγράμματα, χωρίς δραστι-

κές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και χωρίς τη συστηματική προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών, αναπαράγει απλώς την ισχύουσα παιδαγωγική πραγματικότητα (Klem 

& Moran 1992, Apple 2000), σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 

και σε οπισθοδρόμηση (Κουτσογιάννης 1999α). 

Πρόβλημα τρίτο: τα νέα δεδομένα δεν περιορίζονται μόνο στις ιδιαιτερότητες 

των εργαστηρίων πληροφορικής ως χώρων παιδαγωγικής του γραπτού λόγου. Νέα 

δεδομένα δημιουργούνται και από την ενσωμάτωση των παραδοσιακών βοηθητικών 
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γλωσσικών εργαλείων, όπως π.χ. τα ποικίλα λεξικά, στο περιβάλλον παραγωγής γρα-

πτού λόγου ως «έξυπνων» εργαλείων που παρακολουθούν και ενεργοποιούνται κατά 

τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Ερωτήματα όπως ποιος αποφασίζει και εγ-

γυάται για την εγκυρότητα των εργαλείων αυτών ή πώς, πότε και γιατί ενεργοποιού-

νται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γραπτού λόγου σε μαθητές μένουν αναπάντητα. 

Όπως αναπάντητο μένει και το ερώτημα των συνολικών επιπτώσεων των νέων δεδο-

μένων στη φιλοσοφία και στις τεχνικές αξιολόγησης του γραπτού λόγου των μαθη-

τών.  

Πρόβλημα  τέταρτο: η σύνδεση της παιδαγωγικής του γραπτού με τον υπολο-

γιστή συναρτά μοιραία το γράψιμο με τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και την εξέλιξη 

του σχετικού λογισμικού. Άλλοτε η εξέλιξη αυτή είναι προσχηματική και αποτελεί 

εμπορικό τέχνασμα για περισσότερες πωλήσεις και άλλοτε μπορεί να είναι ουσιαστι-

κή και ενδιαφέρουσα από την άποψη της εξέλιξης της γλωσσικής τεχνολογίας που 

ενσωματώνει και των παιδαγωγικών διαστάσεών της. Η καινοφανής αυτή, για τη 

γλωσσική διδασκαλία, κατάσταση θέτει μια σειρά από προβλήματα και προβληματι-

σμούς, όπως: θα παρακολουθεί το γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών την κάθε τεχνολο-

γική εξέλιξη και θα την ενσωματώνει ή θα στέκεται κριτικά απέναντί της και ποιο 

είναι το όριο ανάμεσα στις δύο αυτές ακραίες εκδοχές; Η απόπειρα παιδαγωγικής α-

ξιοποίησης των υπολογιστών στο μάθημα της γλωσσικής αγωγής δεν μπορεί με άλλα 

λόγια να στέκεται μόνο στο μερικό και να αγνοεί το ευρύτερο πολιτικο - οικονομικό 

σκηνικό, το οποίο συχνά κατευθύνει την άκριτη μαζική εξάπλωση των νέων τεχνολο-

γιών στην εκπαίδευση (Selfe 1999b, Χριστίδης 1999:76, 189-196).  

Ας δούμε, τέλος, και κάτι παραμφερές με το προηγούμενο. Μέχρι τώρα ο 

πλήρης έλεγχος για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της γλωσσικής διδασκαλίας 

και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν ανήκε σε αρμόδια προς τούτο ιδρύματα, στα 

οποία συμμετέχουν συνήθως εκπαιδευτικοί και ειδικοί, σε θέματα γλωσσοδιδακτικής, 

επιστήμονες. Η επιφυλακτικότητα, αν όχι η εχθρότητα, με την οποία αντιμετωπίζο-

νται οι νέες τεχνολογίες από τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών αφήνει 

το περιθώριο να αποφασίζουν άλλοι για αυτούς. Η επιλογή π.χ. των μηχανημάτων και 

του λογισμικού και η διαμόρφωση των εργαστηρίων ως αιθουσών διδασκαλίας, μέ-

ρος δηλαδή της διαμόρφωσης του γλωσσοπαιδαγωγικού σκηνικού, διαμορφώνεται 

σήμερα από τεχνικούς και επιστήμονες της πληροφορικής, χωρίς καμία ή ελάχιστη 

συμμετοχή διδασκόντων και ειδικών.  
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Προσπαθήσαμε μέχρι τώρα να δείξουμε ότι με την εισαγωγή της μηχανής στο 

γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών δεν εισάγεται απλώς ένα επιπλέον μέσο διδασκαλίας, 

με θαυματουργές δυνατότητες, όπως είθισται να παρουσιάζεται. Εισάγεται μια σημα-

ντική μεταβλητή με πολλές επιπτώσεις και προεκτάσεις στον ίδιο τον κορμό της 

γλωσσικής διδασκαλίας. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια χαρα-

κτηριστικά και ιδιαιτερότητες των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων παραγωγής γραπτού 

λόγου και τις συνέπειες που επίσης συνεπάγονται για το σύνολο του προγράμματος 

σπουδών. 

 

Ιδιαιτερότητες των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων ως μέσων παραγωγής και δι-

δασκαλίας του γραπτού λόγου: η ρευστότητα του κειμένου  

Κάτι που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο στα σύγχρονα προγράμματα επεξεργα-

σίας κειμένου είναι η συστηματική προσπάθεια που έχει καταβληθεί για προσομοίω-

ση της συμβατικής τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση στο γράφοντα ότι βρί-

σκεται στο γνωστό οικείο περιβάλλον του γραφείου του (π.χ. φάκελοι, αρχεία, γράψι-

μο που κρατάει πολλές από τις συμβάσεις της τυπογραφίας, όπως οι σελίδες που «ξε-

φυλλίζονται» διαδοχικά, οι υποσημειώσεις κλπ.). Έχει επισημανθεί, άλλωστε, ότι τα 

προγράμματα ΕΚ ακολουθούν πλήρως τις ισχύουσες συμβάσεις της παραδοσιακής 

τεχνολογίας στο γράψιμο, αφού τελικός στόχος παραμένει η εκτύπωση, η έντυπη δη-

λαδή και πάλι μορφή.  

Τα πράγματα όμως δεν είναι απολύτως έτσι. Ας δούμε, για παράδειγμα, συ-

στηματικότερα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, αυ-

τό που έχει χαρακτηρισθεί ως «ρευστότητα» του κειμένου. Το έντυπο κείμενο, τυπω-

μένο με μελάνι στο χαρτί, είναι σταθερό και αμετάβλητο. Το ηλεκτρονικό, αντίθετα, 

μια σειρά από φωσφορίζοντα εικονοκύτταρα, υπάρχει μόνο στη μνήμη του υπολογι-

στή και είναι προσωρινό και ρευστό. Η απόσταση π.χ. μεταξύ των γραμμάτων ή των 

λέξεων, το μέγεθος, το είδος και ο χρωματισμός των χαρακτήρων και τα περιθώρια, 

μπορούν να μεταβληθούν εύκολα, επηρεάζοντας παράλληλα και την όλη εμφάνιση 

του κειμένου. Παράλληλα είναι εύκολα δυνατή η επιλεκτική προσθαφαίρεση κειμέ-

νου, εικόνων ή γραφικών παραστάσεων και η μεταβολή της σειράς των παραγράφων 

ή των ενοτήτων.  

Ως εξαιρετικής σημασίας συνέπεια της ρευστότητας αυτής θεωρήθηκε από 

την έρευνα η δυνατότητα διαρκών βελτιώσεων και επανεξετάσεων, χωρίς να χρειάζε-

ται να ξαναγραφεί ό,τι σωστό υπάρχει. Η δυνατότητα αυτή θεωρήθηκε ως απελευθε-
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ρωτική για τους μαθητές, οι οποίοι έχουν πια να ασχοληθούν με την ουσία του γρα-

πτού τους και όχι με τις συμβάσεις που υπαγόρευαν οι περιορισμοί της παραδοσιακής 

τεχνολογίας. Θεωρήθηκε, επίσης, πως όχι μόνο απλουστεύεται η διαδικασία της πα-

ραγωγής λόγου, αλλά και πως οι δυνατότητες που δίνουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλο-

ντα είναι πιο κοντά στον τρόπο σκέψης του ανθρώπου και στη φυσική διαδικασία πα-

ραγωγής γραπτού λόγου που ακολουθεί ο άνθρωπος (Snyder 1996:5, Daiute 

1985:xiii-xiv), η οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσε να υλοποιηθεί πλήρως λόγω των 

συμβάσεων της παραδοσιακής τεχνολογίας.  

Οι αντιλήψεις αυτές, που υποστηρίχθηκαν έντονα από το κίνημα της δεκαετί-

ας του 1980, «το γράψιμο ως διαδικασία», αποτελούν και σήμερα το κύριο επιχείρη-

μα που προτάσσεται από τα περισσότερα προγράμματα σπουδών για την αιτιολόγηση 

της αξιοποίησης των κειμενογράφων στο μάθημα της γλώσσας. Αξίζει γι΄ αυτό το 

λόγο να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα αυτό.  

Κατ΄ αρχήν θεωρούμε και εμείς θετική την αξιοποίηση του λογισμικού αυτού 

στο πλαίσιο μιας συστηματικής παιδαγωγικής του γραπτού λόγου, που θα ευνοεί τον 

πειραματισμό και την αναζήτηση κατά στο γράψιμο. Αυτό όμως είναι απαραίτητο να 

γίνει, αφού υπερβούμε πολλές από τις αντιλήψεις που συνοδεύουν την πρόταση αυτή. 

Μια πρώτη τέτοια αντίληψη είναι η ψευδαίσθηση που καλλιεργείται πως η υιοθέτηση  

και μόνο των κειμενογράφων θα έχει σημαντικές θετικές συνέπειες στις επιδόσεις 

των μαθητών, λόγω των ευκολιών στον πειραματισμό που επισημάναμε. Η έρευνα 

έχει δείξει με σαφήνεια ότι δεν έχει τόση μεγάλη σημασία το μέσο που χρησιμοποιεί-

ται, όσο άλλες παράμετροι, όπως, για παράδειγμα, η συστηματικότητα με την οποία 

αντιμετωπίζεται η διδακτική του γραπτού λόγου στο πρόγραμμα σπουδών και ο εκ-

παιδευτικός (Κουτσογιάννης 1998:212-232). Ενδεικτική είναι η ερευνητική επισή-

μανση ότι παρά τις τεχνικές ευκολίες οι συνήθεις διορθώσεις των μαθητών σε ψηφια-

κά κείμενα γίνονται σε επίπεδο μικροδομής, περιορίζονται μάλιστα στην έκταση του 

κειμένου που βλέπουν κάθε φορά στην οθόνη τους (Kantrov 1991, Κουτσογιάννης 

19986:159-163).  

Προς την κατεύθυνση μιας συστηματικής παιδαγωγικής του γραπτού λόγου 

μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει η οθόνη σε συνδυασμό με τη 

ρευστότητα του ψηφιακού κειμένου. Μέσω της οθόνης διευκολύνεται η ύπαρξη κει-

μένου αναφοράς, εύκολα ορατού από το δάσκαλο και τους συμμαθητές. Το γεγονός 

αυτό, και σε συνδυασμό με την ευκολία στη μορφοποίηση του κειμένου, μπορεί να 

αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης διδακτικής του γραπτού λόγου, κύ-
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ρια χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι: η ομαδική εργασία και συνεργασία μεταξύ 

των μαθητών, ο πειραματισμός και η μεταφορά του κέντρου βάρους της διδασκαλίας 

στη διάρκεια της παραγωγής, στο πλαίσιο της οποίας ο ρόλος του διδάσκοντος μπορεί 

να είναι πιο ουσιαστικός και δημιουργικός (Κουτσογιάννης 1999β).  

Χρειάζεται επίσης να δούμε τον πειραματισμό και την αναζήτηση όχι μόνο 

στο στενό και περιοριστικό πλαίσιο του κινήματος «το γράψιμο ως διαδικασία», αλλά 

και των προβληματισμών που προστέθηκαν στη συνέχεια μέσω νεότερων κινημάτων, 

όπως αυτό της παιδαγωγικής των κειμενικών ειδών (Cope & Kalantzis 1993). Μέρος 

του πειραματισμού αυτού θα πρέπει να είναι επίσης και η άσκηση στην κατάλληλη 

μίξη του γλωσσικού με τον οπτικό κώδικα επικοινωνίας, στο πλαίσιο του προβλημα-

τισμού για την πολυτροπικότητα των κειμένων (Χοντολίδου 1999), ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας, στην οποία τώρα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και 

στο μέσο επικοινωνίας. Διαφορετικά π.χ. θα γραφεί ένα κείμενο που προορίζεται να 

εκτυπωθεί από ένα κείμενο που θα διαβαστεί στην οθόνη ή προορίζεται να αποτελέ-

σει μέρος μιας ευρύτερης υπερκειμενικής ενότητας.  

Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουμε υπόψη όσα μέχρι τώρα έχουν διαπιστω-

θεί όχι μόνο ως πλεονεκτήματα αλλά και ως μειονεκτήματα της κειμενικής ρευστότη-

τας. Επισημαίνεται π.χ. ότι η ευκολία των διορθώσεων μπορεί να απαλλάσσει το μα-

θητή από το φόβο του λάθους και να βοηθάει στην ανάληψη ρίσκου (Κantrov 1991), 

συχνά όμως μπορεί να τον παρασύρει σε απευθείας γράψιμο, χωρίς να προηγηθεί το 

απαραίτητο βήμα του προσεχτικού σχεδιασμού. Ας ληφθεί υπόψη ότι αρκετοί ενήλι-

κες θεωρούν την ευκολία που προαναφέραμε ως αρνητική, αφού όπως πιστεύουν κα-

ταστρέφει την πειθαρχία του γραψίματος και ενισχύει τις περιττές διορθώσεις (Haas 

1996:73-115).  

Γνωρίζουμε ότι ο προσεχτικός σχεδιασμός είναι πολλαπλά χρήσιμος στη δια-

δικασία παραγωγής αποτελεσματικού γραπτού λόγου. Η ευρεία χρήση των προγραμ-

μάτων ΕΚ με την ιδιαιτερότητα που μόλις επισημάνθηκε δεν επιβάλλουν απλώς τη 

συστηματικότερη και πιο επίμονη διδασκαλία του, αλλά τα νέα δεδομένα απαιτούν τη 

διεύρυνση του περιεχομένου του στο πλαίσιο μιας διευρυμένης αντίληψης περί κει-

μένου, που θα συμπεριλαμβάνει διάφορες μορφές υβριδικών κειμένων, όπως είναι το 

π.χ. το υπερκείμενο ή το πολυμεσικό κείμενο (Κουτσογιάννης 2000). 

 

 

 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 69/293 

Συμπέρασμα 

Με τα όσα θίξαμε προσπαθήσαμε να αποκρούσουμε την κυρίαρχη ρητορεία, 

ότι δηλαδή η παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών και συγκεκριμένα των προ-

γραμμάτων επεξεργασίας κειμένου στο γλωσσικό μάθημα είναι μια αυτονόητα θετική 

ενέργεια, για την επιτυχία της οποίας οι μόνες προϋποθέσεις είναι η τεχνολογική υ-

ποδομή και η καλή τεχνολογική κατάρτιση των διδασκόντων. Προσπαθήσαμε να δεί-

ξουμε, αντίθετα, ότι αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα με κοινωνικές, πολιτικο – οικο-

νομικές και βέβαια γλωσσοπαιδαγωγικές διαστάσεις, που ξαναθέτει από την αρχή το 

θέμα του σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας.  

Η απάντηση στη σύνθετη αυτή πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι η άρνηση, 

αφού είτε το θέλουμε είτε όχι ο γραμματισμός έχει πια την ψηφιακή - τεχνολογική 

του διάσταση. Η απάντηση μπορεί να προέλθει, κατά τη γνώμη μας, από τη συστημα-

τική κριτική διερεύνηση των συνεπειών και των διαστάσεων που συνεπάγεται η σε 

μεγάλο βαθμό διείσδυση των νέων τεχνολογιών τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην 

παιδαγωγική του γραμματισμού.    
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2.3.2. Γλωσσική αγωγή και διαδίκτυο: Ιδιαιτερότητες και περιορισμοί1 

 

Εισαγωγή 

 

Μετά από πολλές αναζητήσεις ως προς το είδος του λογισμικού το οποίο είναι 

προσφορότερο για το μάθημα της μητρικής γλώσσας, κατά τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον μεταφέρθηκε, σχεδόν αποκλειστικά, στις νέες και εντυπωσιακές δυνατό-

τητες που διανοίγονται μέσω της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας. Το 

διαδίκτυο (internet) φαίνεται σήμερα να κερδίζει το αποκλειστικό ενδιαφέρον είτε 

μέσω της εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του, όπως τα γνωστά και ευρέως δεδομένα 

εργαλεία του εξασφαλίζουν, είτε μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού, 

προσαρμοσμένου στα παιδαγωγικά ζητούμενα του γλωσσικού μαθήματος. Τα κυριό-

τερα πλεονεκτήματα του διαδικτύου για τη γλωσσική διδασκαλία (Bruce & Hogan 

1998, Mangenot 1998, Read & Wells 1997, Zbikowski & Pan 1997)  θα μπορούσαν 

να συνοψιστούν σε τρεις κυρίως τομείς: 

 

α. Στις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει για δημιουργία πραγματικών περι-

στάσεων επικοινωνίας: 

β. Στην ευκολία με την οποία μπορεί να αναζητηθεί και να ευρεθεί ποικίλο 

γλωσσικό υλικό και  

γ. Στην ενσωμάτωση, κατά τρόπο λειτουργικό, στο γλωσσικό Curriculum νέ-

ων μορφών γραμματισμού, απαραίτητων για το μελλοντικό πολίτη. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής συζήτησης εξαντλείται, δυστυχώς, στα 

πλεονεκτήματα αυτά, δίνοντας την εντύπωση πως μέσω αυτών θα επιλυθούν τα χρό-

νια προβλήματα της εκπαίδευσης. Η επιφανειακή αυτή προσέγγιση αγνοεί το γεγονός 

ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη αλλά προϊόν μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, ο δε 

τρόπος αξιοποίησής της ευθυγραμμίζεται μάλλον με τα ισχύοντα δεδομένα παρά τα 

ανατρέπει.  

                                                 
1. Επεξεργασμένη μορφή του Κουτσογιάννης, Δ. (2000) Γλωσσική αγωγή και  διαδίκτυο: δυνατότη-

τες και περιορισμοί. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 20ής Ετήσιας Συνάντη-
σης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. (234-244).  Θεσσαλονίκη. 
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Η παρούσα εισήγηση αποτελείται από δύο ενότητες: στην πρώτη καταβάλλε-

ται προσπάθεια να ομαδοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου με βάση τις ε-

πισημάνσεις της σχετικής βιβλιογραφίας. Στη δεύτερη ελέγχονται οι δυνατότητες αυ-

τές με βάση τα ισχύοντα στη χώρα μας και επισημαίνονται οι κίνδυνοι που συνεπάγε-

ται η άκριτη υιοθέτηση και εφαρμογή των προτεινομένων. 

 

1. Διαδίκτυο και γλωσσική διδασκαλία στη χώρα μας: οι δυνατότητες 

 

- Η δυνατότητα δημιουργίας πραγματικών περιστάσεων επικοινω-

νίας 

 

 Είναι γνωστό ότι η επικοινωνιακή αντίληψη είναι σήμερα η κυρίαρχη στο χώ-

ρο της γλωσσικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της αντίληψης αυτής δεσπόζουσα θέση 

κατέχει η επιδίωξη για δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας (Aplebee 

1981, Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997), οι οποίες θα επιτρέπουν την αλ-

λαγή του ισχύοντος μέχρι σήμερα σκηνικού στο σχολείο. Θα οδηγούν, δηλαδή, τον 

μεν διδάσκοντα στο να εγκαταλείψει το γνωστό και άχαρο ρόλο του αυτάρεσκα ρη-

τορεύοντος, το δε μαθητή στο να αποκτήσει ενδιαφέρον και να εμπλέκεται κατά τρό-

πο φυσικό στην παραγωγή διαφοροποιημένου λόγου. Στο νέο αυτό σκηνικό τονίζεται 

ιδιαίτερα η σημασία της ύπαρξης πραγματικών αποδεκτών του μαθητικού λόγου.  

Τα περιθώρια όμως για δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας 

και για ύπαρξη, επομένως, πραγματικών αποδεκτών του μαθητικού λόγου είναι αρκε-

τά στενά σε μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Παρά τις φιλότιμες συχνά προ-

σπάθειες, στις περισσότερες περιπτώσεις η ως τώρα διδακτική πρακτική εξαντλού-

νταν στη δημιουργία εικονικών και αληθοφανών ρητορικών συνθηκών. Τελικός απο-

δέκτης των μαθητικών κειμένων ήταν όμως και πάλι ο εκπαιδευτικός και στην καλύ-

τερη περίπτωση οι συμμαθητές, εξουδετερώνοντας έτσι κατά μεγάλο μέρος τη θεω-

ρητική αφετηρία των περισσότερων από αυτά τα προγράμματα.  

 Υποστηρίζεται πως μέσω του διαδικτύου η δημιουργία πραγματικών περιστά-

σεων επικοινωνίας είναι πια πολύ εύκολη, αφού η πληροφορική και επικοινωνιακή 

τεχνολογία καταρρίπτει τα τείχη που χώριζαν την αίθουσα διδασκαλίας από τον έξω 

κόσμο (Schwartz 1990). Αναφέρουμε στη συνέχεια κάποιες ενδεικτικές δυνατότητες. 

 Ο αριθμός των σχολείων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο πολλαπλασιάζε-

ται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Έτσι είναι εύκολο να αξιοποιηθεί η ύπαρξη ενός άλ-
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λου ή άλλων σχολείων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και κοινών εργα-

σιών, που μπορεί να έχουν από τη μορφή της απλής επαφής και αλληλογνωριμίας μέ-

σω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την ανάπτυξη και διεκπεραίωση κοινών 

εργασιών μεγαλύτερης έκτασης και διάρκειας (projects). Θετικό και πολλαπλά αξιο-

ποιήσιμο θεωρείται το γεγονός της ύπαρξης μεγάλης ποικιλίας (ως προς την εθνότη-

τα, τη γλώσσα, το χρώμα κλπ.) μαθητικού πληθυσμού, γεγονός που επιτρέπει την α-

ξιοποίησή του στην ανάπτυξη προγραμμάτων με διαπολιτισμικό χαρακτήρα.  

Ένα πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας που θα ήθελε να αξιοποιήσει το δια-

δίκτυο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με επικοινωνιακή αντίληψη και την αναζή-

τηση πραγματικού αναγνωστικού κοινού έχει και πάμπολλες άλλες δυνατότητες. Με 

την πάροδο του χρόνου δε θα υπάρχει π.χ. ίδρυμα, υπηρεσία ή και φυσικό πρόσωπο 

που δε θα έχει τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση ή και ηλεκτρονική σελίδα στο δια-

δίκτυο. Έτσι οι κλασικές εικονικές, συνήθως, επικοινωνιακές δραστηριότητες που 

επιχειρούνται (γράψτε π.χ. ένα γράμμα διαμαρτυρίας στο Δήμαρχο κλπ.), και που τε-

λικά καταλήγουν σε ασκήσεις με αποδέκτη το δάσκαλο, λόγω της ταχύτητας και της 

αμεσότητας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να ζωντανέψουν εντυπωσιακά 

και να αποτελέσουν άξονα ευρύτερων γλωσσικών δραστηριοτήτων. Ο πραγματικός 

αποδέκτης σ’ αυτήν την περίπτωση είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμος. Τα δημι-

ουργικά παραδείγματα αντίστοιχων προσπαθειών μπορεί να είναι πάρα πολλά 

(Beazley 1989, Bowen 1994, Erwin 1989, Lafer 1996, Reeds & Wells 1997 ). 

 Μια άλλη ευκαιρία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί πολυποίκιλα είναι η δυνα-

τότητα για δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού χώρου στο διαδίκτυο, όπου πέραν 

των αυτοσυστατικών σελίδων, μπορούν να αναρτώνται οι εργασίες των παιδιών. Η 

δημιουργία του δυναμικού αυτού ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων και η δυνατό-

τητα διαρκούς εμπλουτισμού του, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη 

και διεκπεραίωση εντυπωσιακών εργασιών, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η συ-

στηματική γλωσσική αγωγή.  

 Οι περισσότερες από τις ως τώρα εμπειρίες αναφέρουν, μεταξύ άλλων 

(Beazley 1989, Lafer 1996, Leslie & Wambeam 1996, Schwartz 1990): 

 Την ιδιαίτερα θετική διάθεση με την οποία τα παιδιά διεκπεραιώνουν εργα-

σίες συνεργασίας με άλλους συμμαθητές τους από άλλα σχολεία ή με άλλα 

φυσικά πρόσωπα. Το διάβασμα εντύπων και βιβλίων, ηλεκτρονικών και μη, 

ξεφεύγει από τη μίζερη σχολική ρουτίνα και γίνεται με ιδιαίτερη διάθεση.  
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 Τον ευεργετικό ρόλο που διαδραματίζει η δημιουργία αυθεντικών και ποι-

κίλων ρητορικών περιστάσεων στην καλλιέργεια της αίσθησης του αποδέ-

κτη και μέσω αυτής στην κατά τρόπο λειτουργικό καλλιέργεια των επιπέ-

δων ύφους, στη φροντίδα για σαφήνεια και καλή τεκμηρίωση των όσων 

γράφονται.  

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι περισσότερες από τις εργασίες που διεκπεραιώνο-

νται έχουν διαθεματικό χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην προ-

ώθηση της σύγχρονης αντίληψης στη γλωσσική διδασκαλία, σύμφωνα με 

την οποία η γλωσσική αγωγή επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης του συ-

νόλου των διδακτικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος 

(language across the curriculum). Έτσι επιτυγχάνεται και ένας άλλος στό-

χος: η ανατροπή του μεταγλωσσικού ή δομιστικού χαρακτήρα που έχει συ-

χνά η γλωσσική διδασκαλία σήμερα. 

 Τονίζεται, επίσης, πως μέσω της εργασίας στο διαδίκτυο μεταβάλλεται ο 

ρόλος του διδάσκοντος από de facto πραγματικό ή δυνητικό (σε περιπτώ-

σεις δημιουργίας εικονικών περιστάσεων επικοινωνίας) αποδέκτη του μα-

θητικού λόγου, σε συμπαραστάτη του γράφοντος μαθητή, στην προσπάθειά  

του να ανταποκριθεί στις εκάστοτε ρητορικές συμβάσεις επικοινωνίας.  

 

- Η δυνατότητα εύρεσης ποικίλου γλωσσικού υλικού 

 

 Στο διαδίκτυο είναι δυνατή η αναζήτηση και ανεύρεση ποικίλου γλωσσικού 

υλικού, το οποίο με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάζεται θεαματικά. Ποικίλα 

έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά),  διαφημιστικό υλικό, επιστημονικές  εργασίες ή α-

νακοινώσεις, κείμενα ιστορικού ή καλλιτεχνικού περιεχομένου, λογοτεχνία κλπ. και 

όλα αυτά σε μια ποικιλία κειμενικών τύπων (κλασική μορφή, υπερκειμενική ή πολυ-

μεσική μορφή κλπ.) είναι εύκολα προσβάσιμα από δασκάλους και μαθητές. Οι δά-

σκαλοι μπορούν να αναζητούν εύκολα και γρήγορα το υποστηρικτικό γλωσσικό υλι-

κό για την προετοιμασία των μαθημάτων τους. Οι μαθητές μπορούν να αναζητούν 

από μια πληθώρα υπαρχόντων πληροφοριών τις καταλληλότερες για την εργασία που 

έχουν να διεκπεραιώσουν. Μπορούν επίσης να εμπλουτίσουν τα κείμενά τους με πα-

ραπομπές, αποσπάσματα από άλλα κείμενα, αλλά και με πλούσιο εποπτικό υλικό (ει-

κόνες, χάρτες, κλπ.).  
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- Δυνατότητες λειτουργικής διεύρυνσης του γραμματισμού 

 

 Η παραγωγή, η διάδοση, η ανεύρεση, η κατανόηση και η ερμηνεία πληροφο-

ριών αποτελεί και σήμερα βασικό στόχο του μαθήματος της γλωσσικής αγωγής και 

γενικότερα του γραμματισμού που επιδιώκεται στο σχολείο. Ως παιδαγωγικά εργα-

λεία για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιούνται η τεχνολογία των εντύπων 

και η συμβατική τεχνολογία της παραγωγής γραπτού λόγου. Υποστηρίζεται πως με 

την επικράτηση της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας επήλθαν σημα-

ντικές αλλαγές, μεταξύ άλλων: στον τρόπο που επικοινωνούμε, στον τρόπο που πα-

ράγουμε, κωδικοποιούμε και οργανώνουμε, αναζητούμε και διανέμουμε τις πληρο-

φορίες. Το μέγεθος δε και η φύση των αλλαγών είναι τέτοια, ώστε να μην επηρεάζε-

ται απλώς ο τρόπος εργασίας αλλά η ουσία και το περιεχόμενο του γραμματισμού 

(Bruce & Hogan 1998, Kalantzis & Coop 1999, Tweddle 1995). Αναφέρουμε στη συ-

νέχεια κάποιες από τις νέες μορφές ψηφιακού γραμματισμού, τις οποίες η ευρύτητα 

της αποδοχής της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας  επιβάλλει: 

 Το διαδίκτυο επιτρέπει την εύκολη και άμεση πρόσβαση σε μεγάλο 

όγκο πληροφοριών, γεγονός που ήταν εξαιρετικά δύσκολο και χρονο-

βόρο στο παρελθόν. Αν και το κατά πόσο η ποσότητα και η ταχύτητα 

ροής πληροφοριών σημαίνει και ευρύτερης έκτασης αλλαγές, που ση-

ματοδοτούν τη μετάβαση σε μια άλλη εποχή, βρίσκει αρκετούς αντί-

θετους (Κανδύλης 1998: 147-150), εντούτοις είναι σίγουρο πως οι ε-

ξελίξεις αυτές απαιτούν την καλλιέργεια κάποιων άλλων δεξιοτήτων, 

που προς το παρόν δεν έχουν αγγίξει το εκπαιδευτικό μας σύστημα 

(Τσουκαλάς 1997). Κρίνεται, δηλαδή, επείγον το σχολείο σήμερα να 

στρέψει το ενδιαφέρον του στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αναζήτησης 

και κριτικής αξιοποίησης των πληροφοριών. Η καλλιέργεια της δεξιό-

τητας αυτής είναι απαραίτητο να διαχέεται σε όλα τα διδακτικά αντι-

κείμενα, ιδιαίτερα όμως στο γλωσσικό μάθημα, αφού αντικείμενό του 

είναι ο φορέας των πληροφοριών, η γλώσσα. 

 Η ανεύρεση της επιδιωκόμενης πληροφορίας στο διαδίκτυο απαιτεί 

συχνά την αξιοποίηση μηχανών αναζήτησης ή την πρόσβαση σε συ-

γκεκριμένες πηγές πληροφόρησης οι οποίες είναι οργανωμένες σε η-

λεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι απα-

ραίτητη η εξάσκηση στη χρήση συγκεκριμένου και ειδικού γλωσσι-
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κού κώδικα, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενο στόχος 

(Stubbs 1996:208).  

 Τονίζεται πως το ψηφιακό κείμενο του διαδικτύου, ευρύτερα γνωστό 

ως υπερκείμενο, διαφέρει αισθητά από τους ως τώρα γνωστούς τύ-

πους κειμένων. Πρόκειται στην ουσία για υβριδικό κείμενο, στο οποίο 

συνυφαίνονται ο παραδοσιακός γραπτός τρόπος μετάδοσης του νοή-

ματος με άλλους τρόπους που δημιούργησε ή ενσωμάτωσε η τεχνολο-

γία των υπολογιστών (Kalantzis & Coop 1999). Από τα βασικά του 

χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν: η διακειμενικότητα, ο συν-

δυασμός πολλών τρόπων για τη μετάδοση του νοήματος (γραπτός λό-

γος, εικόνα, ήχος, φωνή, γραφικά, video) και η χρήση πολιτισμικού 

συμβολικού κώδικα ως περιβάλλοντος διεπαφής (π.χ. διάφορα εικονί-

δια κλπ.).  

Το διάβασμά ενός ψηφιακού κειμένου δε γίνεται κατά το συνήθη γραμμικό 

τρόπο αλλά επιλεκτικά και κατά επίπεδα, θυμίζοντας άφιξη και αναχώρηση ή 

“zapping” στην τηλεόραση. Δεν είναι τυχαίο πως αντί για διάβασμα χρησιμο-

ποιείται ο όρος browsing, που θα μπορούσε να αποδοθεί ως διάβασμα στα πε-

ταχτά ή ως ξεφύλλισμα. (Heba 1997).  Στο ηλεκτρονικό αυτό περιβάλλον η έλ-

λειψη αρχής και τέλους, αυστηρής και συγκεκριμένης δομής, όπως μας είναι 

γνωστή από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου, μπορεί να οδηγήσει τον αναγνώ-

στη - πολύ δε περισσότερο αν είναι άπειρος - σε απώλεια προσανατολισμού  

(Charney 1994), γι’ αυτό και μπορεί να υποστηριχθεί πως η κατανόηση των 

σχέσεων ανάμεσα στις ιδέες  που εκφράζονται είναι εξίσου σημαντική με την 

κατανόηση αυτών καθ’ εαυτών των ιδεών. Η ευρύτητα της διάδοσης του υπερ-

κειμένου, απόρροια της ευρύτατης διάδοσης του διαδικτύου, οδηγεί πολλούς 

στη διαπίστωση πως δεν μπορεί η κατοχή της υβριδικής αυτής μορφής λόγου 

να λείπει από το ρεπερτόριο του μελλοντικού πολίτη. Δεν μπορεί επομένως πα-

ρά να ενσωματωθεί λειτουργικά στο γλωσσικό curriculum (Bruce & Hogan 

1998, Tweddle 1995). 

 

 Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου, που με συντομία αναπτύχθηκαν, 

αναγνωρίζονται ευρύτατα. Πλήθος πρωτοβουλιών αναπτύσσεται είτε μεταξύ μεμο-

νωμένων σχολείων είτε στο πλαίσιο συγκεκριμένων εθνικών, ευρωπαϊκών ή και διε-

θνών πρωτοβουλιών για την παιδαγωγική αξιοποίησή του. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 
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περισσότερα από τα εκπαιδευτικά συστήματα του δυτικού κόσμου έχουν ήδη δημι-

ουργήσει τις τεχνικές προϋποθέσεις για δικτύωση των σχολείων τους. Είναι πράγματι 

εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για δημιουργία 

θεσμών υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών, που θέλουν να αναπτύ-

ξουν σχετικές πρωτοβουλίες. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το πλήθος των προϊόντων 

εκπαιδευτικού δικτυακού λογισμικού που αναπτύσσεται, με στόχο να παράσχει φιλι-

κότερα προς διδάσκοντες και διδασκόμενους εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτη-

ση των πλεονεκτημάτων που επισημάνθηκαν (European Commission 1998). 

Το δρόμο αυτό ακολουθεί την τελευταία διετία και η χώρα μας, η οποία στο 

πλαίσιο ενός εκτενούς και φιλόδοξου προγράμματος επιδιώκει τη δημιουργία σύγ-

χρονων εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία, κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης. Στα εργαστήρια αυτά ο κάθε σταθμός εργασίας έχει απευθείας σύνδεση με το 

διαδίκτυο, προβλέπεται δε, μεταξύ άλλων, και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία του 

μαθήματος της ελληνικής γλώσσας (Οδυσσέας 1999).  

 

2. Διαδίκτυο και γλωσσική διδασκαλία στη χώρα μας: οι περιορισμοί 

Οι περισσότερες όμως από τις προσπάθειες που καταβάλλονται αλλά και το 

μεγαλύτερο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας διακατέχεται από έντονο τεχνοκεντρι-

σμό (Κουτσογιάννης 1999), ο οποίος αποδίδει στην τεχνολογία θαυματουργές σχεδόν 

δυνατότητες, αποσυνδέοντάς την από τη συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία  δημι-

ουργήθηκε και από αυτήν στην οποία καλείται να αξιοποιηθεί (Apple 1991). Έτσι 

αγνοείται ή υποβαθμίζεται το γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι ένας θεσμός με ξεχωρι-

στή ιστορία και ιδιαιτερότητες στην κάθε χώρα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το μά-

θημα της γλωσσικής αγωγής: η πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία δεν εισά-

γεται σ’ ένα κενό αλλά στη διδακτική πρακτική ενός συγκεκριμένου διδακτικού αντι-

κειμένου, που έχει συγκεκριμένους  πρωταγωνιστές με διαμορφωμένες αντιλήψεις 

και στάσεις. Έχει δε σε πολλές περιπτώσεις αποδειχθεί είτε στο χώρο της κοινωνίας 

(Hawisher & Selfe 1997) είτε της εκπαίδευσης (Kleifgen 1989, Sutton 1991) είτε της 

γλωσσικής διδασκαλίας (Hawisher & Selfe 1991) πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

δεν ανέτρεψε τα δεδομένα, αλλά μάλλον ευθυγραμμίστηκε με αυτά και τα εξυπηρέ-

τησε (Hawisher & Selfe 1997, Miller & Olson 1994). Είναι επομένως λογικό, αν μας 

ενδιαφέρει η γόνιμη αξιοποίηση των ΝΤ, να εγκαταλείψουμε τη ρητορεία γύρω από 

τις δυνατότητές της και να ξεκινήσουμε από τη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της ισχύ-

ουσας πρακτικής στη χώρα μας και μέσω αυτών να ελέγξουμε τα περιθώρια παιδα-
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γωγικής αξιοποίησής της. Θα επιχειρήσουμε, εν συντομία, κάτι αντίστοιχο στη συνέ-

χεια. 

Η εκμετάλλευση της επικοινωνιακής τεχνολογίας στη δημιουργία πραγματι-

κών περιστάσεων επικοινωνίας απαιτεί τα ονομαζόμενα ανοιχτά αναλυτικά προ-

γράμματα ή τα προγράμματα τύπου μικρών εργασιών (Project). Στο πλαίσιο των προ-

γραμμάτων αυτών υπάρχει μεν προκαθορισμένη αντίληψη ως προς τη γλωσσική δι-

δασκαλία, στηριγμένη σε σύγχρονο γλωσσολογικά και παιδαγωγικά θεωρητικό υπό-

βαθρο, δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένη και αυστηρά προκαθορισμένη ύλη. Το γεγο-

νός αυτό απαιτεί αυξημένη πρωτοβουλία από το διδάσκοντα, σχετική εμπειρία, γιατί 

πρόκειται για εξαιρετικά απαιτητική διδακτική πρακτική, και επομένως πολύ καλό 

θεωρητικό εξοπλισμό. Αυτού του είδους η φιλοσοφία, βέβαια, δεν έχει καμία σχέση 

με τα κλασικά προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας που έχουν ως άξονά τους τα εγ-

χειρίδια διδασκαλίας, κύρια χαρακτηριστικά των οποίων είναι η γραμμικότητα και η 

αυστηρή οργάνωση στην παρουσίαση της ύλης.  

Από την ως τώρα έρευνα είναι γνωστό ότι: ο Έλληνας εκπαιδευτικός ακολου-

θεί πιστά το εγχειρίδιο διδασκαλίας (Ξωχέλλης κ.α.1990) και σπάνια επεκτείνεται 

στην αξιοποίηση άλλων πηγών ακόμη και αν κάτι τέτοιο συστήνεται στο ΑΠ ή το 

βιβλίο του δασκάλου: αρέσκεται στο συνεχή μονόλογο, “που πολλές φορές παίρνει τη 

μορφή διδακτικού ρητορισμού” και καλύπτει το 80 - 85% της ωριαίας διδασκαλίας 

(Φλουρής 1995:350): ο παραγόμενος λόγος εκ μέρους των μαθητών είτε είναι στοι-

χειώδης είτε πιστά αναπαραγωγικός των σχολικών εγχειριδίων (Economou 1993, 

Φλουρής, 1995:350). Είναι δυνατή η αλλαγή αυτών των δεδομένων με την απλή δι-

δακτική αξιοποίηση ενός άλλου διδακτικού μέσου, όσο εντυπωσιακό και αν είναι;  

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για κάτι αντίστοιχο είναι επίσης αρκετά 

φιλόδοξη επιδίωξη. Υπολογίζεται ότι ο χρόνος προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, για 

πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας που να έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, 

ανέρχεται σε 100 τουλάχιστον ώρες (Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββίδης 1997). 

Αν προστεθούν τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας, 

εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο χρόνος αυτός δεν είναι δυνατό να δοθεί παρά μόνο σε 

πολύ περιορισμένη και πιλοτική κλίμακα. Στη διεθνή βιβλιογραφία επισημαίνεται 

εξάλλου πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η εδραιωμένη διδακτική πρακτική των διδα-

σκόντων και πόσο αναγκαίες είναι νέες τεχνικές επιμόρφωσης (Thomson 1998), οι 

οποίες, βέβαια, δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί στη χώρα μας.  
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  Η δημιουργία επομένως προγραμμάτων σπουδών που θα αξιοποιούν κατά το 

μέγιστο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες του διαδικτύου για δημιουργία πραγματικών 

περιστάσεων επικοινωνίας δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία που χρησιμοποιεί-

ται. Εξαρτάται κυρίως από τη γνώση των αρχών της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής 

επιστήμης και από την εντωμεταξύ σχετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί. Σε μια τέ-

τοια περίπτωση μπορεί πράγματι η υιοθέτηση του διαδικτύου να αποτελέσει το επό-

μενο λογικό βήμα. Αν προηγηθεί μάλλον θα πέσει στο κενό, θα αποπροσανατολίσει 

και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα αδιέξοδα τη γλωσσική διδασκαλία.   

 Είναι, επίσης, γνωστό ότι η διαθεματική εργασία που θα οδηγεί στην αναζή-

τηση και αξιοποίηση πηγών είναι μια αρκετά υποβαθμισμένη υπόθεση στα σχολεία 

μας. Άλλωστε το ισχύον και προτεινόμενο σύστημα εξετάσεων εξουδετερώνει και 

όποια μεμονωμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε να αναληφθεί. Από την άλλη πλευρά 

είναι γνωστό πόσο δύσκολη και επίπονη διαδικασία αποτελεί η παραγωγή κειμένου 

στηριγμένου σε πηγές και πόσο εύκολα οι νεαροί γραφείς μπορούν να οδηγηθούν 

στην αντιγραφή αποσπασμάτων και όχι στη σύνθεση. Η ευκολία στην αντιγραφή των 

πηγών που παρέχει το ηλεκτρονικό περιβάλλον, μπορεί να μετατρέψει το πλεονέκτη-

μα της ύπαρξης πληθώρας πληροφοριακού υλικού σε μειονέκτημα.  

 Μένουν, επίσης, απροσδιόριστα πολλά θέματα που άπτονται της ιδιαιτερότη-

τας που έχει η εργασία στο διαδίκτυο, όπως:  

- Ποια τα όρια της έρευνας για αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο και πώς προσδιορί-

ζονται, ώστε να μην αποβαίνει μια περιπλάνηση χωρίς νόημα; Πώς μπορούμε να ε-

ξασκήσουμε τα νέα παιδιά στη διάκριση της αξιόπιστης και έγκυρης πληροφορίας 

από την αναξιόπιστη; Πώς τελικά είναι δυνατό να αποφύγουμε τον κίνδυνο της μετα-

τροπής των μαθητών μας σε καταναλωτές πληροφοριών και όχι σε σκεπτόμενους πο-

λίτες; 

- Ποια είναι ακριβώς η ιδιαιτερότητα του υπερκειμένου;  Δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί 

με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσ-

διοριστούν οι απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν στους μαθητές για τον 

αποτελεσματικό χειρισμό τους, όπως και ο παιδαγωγικά προσφορότερος τρόπος που 

αυτό θα επιτευχθεί (Dobrin 1994, Gelernter 1997). Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι 

τέτοια που καθιστά σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί το επόμενο υβριδικό είδος λό-

γου που θα προκύψει ή να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά ενός συνεχώς εξελισ-

σόμενου υπερκειμένου.  
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Είναι ερωτήματα τα οποία μόλις αρχίζουν να διαμορφώνονται και στα οποία, 

όπως είναι φυσικό, δεν έχει δοθεί ακόμη ολοκληρωμένη απάντηση (Dobrin 1994).  

  

Συμπέρασμα 

 Με όσα υποστηρίξαμε προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι η πληροφορική και ε-

πικοινωνιακή τεχνολογία προσφέρει εξαιρετικά καλές προοπτικές προς την κατεύ-

θυνση  της υλοποίησης των ζητούμενων της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής. Προσπα-

θήσαμε, επίσης, να δείξουμε πόσο σύνθετο είναι το θέμα αυτό, αλλά και πόσο επιφα-

νειακά συνήθως προσεγγίζεται. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας από τη μια πλευ-

ρά και η παραδοσιακή επιφυλακτικότητα των επιστημόνων που προέρχονται από τον 

χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών προς την τεχνολογία από την άλλη, περιορίζει 

τις σχετικές συζητήσεις σε πολύ μικρό ακαδημαϊκό κύκλο. Έτσι μένει ελεύθερο το 

τοπίο στην επικράτηση τεχνοκεντρικών αντιλήψεων, οι οποίες προσδιορίζουν και τε-

λικά επιβάλλουν την κατεύθυνση της γλωσσικής διδασκαλίας.  Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι βρίσκεται ήδη υπό διαμόρφωση μια γλωσσοπαιδαγωγική της αγοράς, η ο-

ποία συνίσταται στην αξιοποίηση της τελευταίας τεχνολογικής μόδας, συχνότατα κα-

τά τρόπο επιφανειακό και  πρόχειρο.  

 Μπορεί να θεωρηθεί παρήγορο το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια άρχισαν 

να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, εθνικές (Twedlle 1995) ή και διεθνείς (Kalantzis & 

Coop 1999, New London Group 1996), με κύριο στόχο να υπάρξει σοβαρή επιστημο-

νική απάντηση στα νέα δεδομένα   που δημιουργεί η τεχνολογική έκρηξη στο μάθημα 

της γλωσσικής αγωγής. Η ευρύτατη συλλογικότητα, η διεθνής συνεργασία ειδικών, η 

κριτική στάση και ο σοβαρός πειραματισμός, που χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες 

αυτές, μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στην τεχνοκεντρική γλωσσοδιδακτική α-

ντίληψη και δείχνουν, κατά τη γνώμη μας, το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί και 

στη χώρα μας. 
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2.3.3. Η διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών για την απόκτηση 

γνώσεων για τη γλώσσα15 

 

Η μακροχρόνια παράδοση που σχετίζεται με τη στείρα, εκτός επικοινωνιακού 

πλαισίου, αντιμετώπιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας φαίνεται να ανατρέ-

πεται κατά την τελευταία δεκαετία –σε επίπεδο προθέσεων τουλάχιστον- με την ευρύ-

τερη αποδοχή στη χώρα μας της αποκαλούμενης επικοινωνιακής αντίληψης. Η φρα-

στική υιοθέτηση της αντίληψης αυτής φαίνεται να είναι καθολική, όχι μόνο στη διδα-

σκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας, αλλά σε κάποιες περιπτώ-

σεις και στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας(!). Δε θα μας απασχολήσει 

εδώ η επιφανειακή, συχνά, υιοθέτηση της αντίληψης αυτής ή το λανθάνον πολιτικό 

υπόβαθρό της (Κουτσογιάννης 2003). Αρκεί να κρατήσουμε ως θετική εξέλιξη την 

ώθηση που έδωσε στο να μεταφερθεί το κέντρο βάρους της γλωσσικής εκπαίδευσης 

στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και κατά συνέπεια στο κοινωνικά 

πλαισιωμένο κείμενο.  

Μια άλλη όμως σημαντική παράμετρος της γλωσσικής εκπαίδευσης, αυτή που 

σχετίζεται με τις Γνώσεις των μαθητών σε Θέματα Γλώσσας (Γ.Θ.Γ.) (Knowledge 

About Language16), είτε έχει υποβαθμιστεί σημαντικά είτε αντιμετωπίζεται με τις 

γνωστές συνταγές του παρελθόντος. Οι επιστημονικές, και όχι μόνο, εξελίξεις των 

τελευταίων δύο κυρίως δεκαετιών, μας αναγκάζουν να ξαναδούμε προσεχτικά και με 

τη βοήθεια της γνώσης και εμπειρίας που στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει την όλη υπό-

θεση των Γ.Θ.Γ. στο σύνολό τους.  

  Συνοπτικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

 Η διεθνής εμπειρία και αναζήτηση μάς δείχνει ότι δεν υπάρχει μία μόνο εκ-

δοχή για την προσέγγιση του θέματος της γλωσσικής επίγνωσης των μαθη-

τών. Οι προσεγγίσεις ποικίλλουν τόσο ως προς το ‘τι’, όσο και ως προς το 

                                                 
15 Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται εν μέρει στο Κουτσογιάννης, Δ. (2004). Η διδακτική αξιοποίη-
ση των ηλεκτρονικών λεξικών για την απόκτηση γνώσεων για τη γλώσσα. Στο Ι. Περυσινάκης & Α. 
Τσαγγαλίδης (επιμ.). Γλώσσα και λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (149-166). Ιωάννινα: Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας.  
16 Χρησιμοποιώ τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σχετική συζήτηση στην Αγγλία. Ο όρος 
Γνώσεις των μαθητών σε Θέματα Γλώσσας  χρησιμοποιείται κυρίως στη διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας, ενώ ο όρος Γλωσσική Επίγνωση (language awareness) στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 
(Carter 1995:81,87). Συχνά όμως οι δύο όροι χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση Fairclough (1992), λο-
γική που ακολουθείται και στο παρόν κείμενο. Η προσέγγιση ωστόσο που ακολουθείται στο παρόν 
κείμενο είναι αρκετά ευρύτερη από το περιεχόμενο του προβληματισμού στην Αγγλία, όπως θα φανεί 
στη συνέχεια. 
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‘πώς’, κάθε δε οπτική έχει βαθύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με την αριστοτελι-

κή διάσταση του όρου. Είναι απαραίτητο, επομένως, η κάθε επιλογή να γίνε-

ται συνειδητά, τόσο με επιστημονικούς όσο και με πολιτικούς όρους, αφού 

ούτως ή άλλως συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας συγκε-

κριμένου τύπου πολιτών. 

 Στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού η γραμματική, οι γνώσεις ευρύτερα 

για τη γλώσσα αξιοποιούνται ως εργαλεία για την αποκάλυψη και συζήτηση 

της βαθύτερης ιδεολογίας που διαπερνά τον κειμενικό μας και κατά προέ-

κταση και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Το ρεύμα αυτό αντλώντας από την 

κριτική γλωσσολογική και παιδαγωγική παράδοση και από την Κριτική Ανά-

λυση Λόγου θεωρεί τη γλωσσική επίγνωση ως μέρος ενός ευρύτερου (γλωσ-

σικού) προγράμματος που αποβλέπει στην κριτική προσέγγιση, στην ‘απο-

φυσικοποίηση’ του κοινωνικού περίγυρου, στον έλεγχο της ‘κοινής λογικής’ 

(Fairclough 1992, 1995) και στη δημιουργία, κατά προέκταση, κριτικά σκε-

πτόμενων υποκειμένων (Stubbs 1990, Gee 1996, Lankshear et al. 1997). 

Στοιχεία του πνεύματος της ευρύτερης αυτής παράδοσης αξιοποιεί και η πο-

λυσυζητημένη πρόταση των ‘Πολυγραμματισμών’ (Multiliteracies) (NLG 

2000), που έχει επηρεάσει γόνιμα την εκπαίδευση στο γραμματισμό κατά την 

τελευταία πενταετία.  

 Η ελληνική περίπτωση στη σχολική της εκδοχή έχει τη δική της ιστορία, η 

οποία φαίνεται να έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την περιπέτεια 

του γλωσσικού ζητήματος, μια υπόθεση και αυτή βαθιά πολιτική (Kout-

sogiannis & Mitsikopoulou 2003). Η παράδοση αυτή έχει από τη μια πλευρά 

καθηλώσει την όλη συζήτηση και πρακτική σε συντηρητικού τύπου προσεγ-

γίσεις, αφετέρου έχει αποτρέψει την ευρεία διάδοση κινημάτων που ευνοούν 

την υποβάθμιση της διδασκαλίας της γραμματικής, όπως έχει συμβεί σε άλ-

λες χώρες. Η σχετική συζήτηση είναι πρόσφατη, σε επίπεδο Προγραμμάτων 

Σπουδών, θεωρείται σχεδόν αυτονόητη και ταυτίζεται με την παραδοσιακού 

τύπου διδασκαλία της γραμματικής. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό συμβαίνει 

ανεξάρτητα από την τεχνολογία που κατά καιρούς έχει αξιοποιηθεί (έντυπη ή 

ηλεκτρονική). 

 Κάθε προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα αυτά από τη 

στιγμή που φιλοδοξεί, αφενός να χαρακτηρίζεται από επιστημονική υποψία, 
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αφετέρου από τη γνώση των πραγματικών δεδομένων και αντιλήψεων που 

επικρατούν στο χώρο που απευθύνεται. Η πλούσια συζήτηση για τη σημασία 

των ισχυουσών αντιλήψεων στην υποδοχή και τύχη των εκάστοτε καινοτο-

μιών που επιχειρείται να εισαχθούν στην εκπαίδευση είναι πολύ διδακτική 

(Koutsogiannis 2001).  

 

Είναι, επομένως, απαραίτητη η συζήτηση, η ανάπτυξη προβληματισμού και η 

κατάθεση συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων με σαφή θεωρητική αφετηρία, αλλά 

και με γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας (Kazazis & 

Koutsogiannis 2001). Προς την κατεύθυνση τόσο του περιεχομένου όσο και του κα-

λύτερου τρόπου διδασκαλίας θεμάτων σχετικών με τη γλωσσική επίγνωση των μαθη-

τών υποστηρίζεται στο παρόν κείμενο ότι είναι δυνατό να συνεισφέρουν και τα λεξι-

κά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Διδασκαλία του Κέντρου Ελ-

ληνικής Γλώσσας. Δίνονται στη συνέχεια κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.  

 

Λεξικά και σώμα κειμένων της ‘Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσ-

σική Διδασκαλία’ 

 

Η ‘Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα’ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί 

ένα περιβάλλον αυτομόρφωσης και υποστήριξης των διδασκόντων την ελληνική 

γλώσσα. Στο περιβάλλον αυτό, πέραν των άλλων, μεταφέρθηκαν σε βάση δεδομένων 

και λειτουργούν τέσσερα λεξικά και ένα σώμα κειμένων, αυθεντικού δημοσιογραφι-

κού λόγου.  

 Το λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 

Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1998). 

 Η επιτομή Λεξικού της Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας (110-1669) (Στοι-

χεία Α-Κ). 

 Το Ελληνοαγγλικό λεξικό Γεωργακά (Α΄ Τόμος).  

 Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη). 

 Σώμα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου. 
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Το όλο περιβάλλον είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να επιτρέπεται17: 

 

1. Η επικοινωνία μεταξύ των λεξικών. 

2. Η επικοινωνία των λεξικών με το σώμα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου.   

3. Η έρευνα στο υλικό του λεξικού. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ανοιχτού και 

διερευνητικού περιβάλλοντος μάθησης, γι’ αυτό κατά τη μεταφορά του λεξι-

κού σε βάση δεδομένων ακολουθήθηκε η διάρθρωση της εσωτερικής δομής 

(μικροδομής) του κάθε άρθρου. Με βάση τη λογική αυτή, το κάθε λήμμα τε-

μαχίστηκε σε υποενότητες-πεδία το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε δια-

φορετικό είδος πληροφορίας -όπως γραμματική κατηγορία, σημασία/ες, παρα-

δείγματα χρήσης, ετυμολογία κλπ.- και μεταφέρθηκε σε βάση δεδομένων, η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.  

 

 Η όλη προσπάθεια αποβλέπει: στην εύκολη αξιοποίηση των λεξικών αυτών ως 

εργαλείων αναφοράς από δασκάλους και μαθητές, στην αξιοποίησή τους ως περιβαλ-

λόντων λειτουργικού τεχνολογικού γραμματισμού και τέλος, στην αξιοποίησή τους 

ως γλωσσοδιδακτικών περιβαλλόντων, κάτι που ενδιαφέρει και το παρόν κείμενο. 

Πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε κάποιους τομείς που νομίζουμε ότι έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα για τη γλωσσική εκπαίδευσή μας, είναι υποβαθμισμένοι ή δεν 

προσεγγίζονται κατά τρόπο συστηματικό και ικανοποιητικό στο ελληνικό σχολείο. 

Αναφέρονται στη συνέχεια χωρίς λεπτομέρειες και χωρίς αναφορά στο ‘πώς’ της δι-

δασκαλίας – παράμετρος με ιδιαίτερη σημασία- ενδεικτικοί τέτοιοι τομείς.  

 

a) Γλωσσικές προκαταλήψεις και (κριτική) γλωσσική επίγνωση 

Η απόκτηση Γνώσεων εκ μέρους των μαθητών σε Θέματα Γλώσσας στην πε-

ρίπτωση της ελληνικής θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

και στην ανατροπή των ευρέως διαδεδομένων στην ελληνική κοινωνία προκαταλή-

ψεων για την ελληνική γλώσσα. Για τις προκαταλήψεις αυτές έχει γίνει ευρεία συζή-

τηση (βλ. ενδεικτικά Πετρούνιας 1984, Χριστίδης 1999) και δεν θα επεκταθώ περισ-

σότερο εδώ. Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι οι προκαταλήψεις αυτές δεν είναι απλώς 

λαθεμένες απόψεις για τη γλώσσα, αλλά μέρος μιας ευρύτερης οπτικής για το πώς 

                                                 
17 Η λογική του όλου περιβάλλοντος έχει αναπτυχθεί σε άλλα κείμενα, βλ. ενδεικτικά: Κουτσογιάννης 
2001, Kazazis & Koutsogiannis 2001.  
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αντιμετωπίζεται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης, όπως και της 

ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της. Αποτελούν, δηλαδή, συνήθως μέρος ευρύτερων 

αφηγήσεων (narratives), συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένου 

τύπου ταυτοτήτων (Bernstein 1996). Από την άποψη αυτή αποτελούν λόγους (dis-

courses) με έντονο πολιτικό χαρακτήρα και προσανατολισμό (Koutsogiannis & Mitsi-

kopoulou 2003).  

Η προσέγγιση των γλωσσικών προκαταλήψεων από αυτή την οπτική γωνία εί-

ναι προφανές ότι προσδίδει διαφορετικό προσανατολισμό στις Γ.Θ.Γ.. Από τη μια 

πλευρά δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία και αναζήτηση, ενώ 

από την άλλη γειώνεται στην ελληνική πραγματικότητα, στην απομυθοποίηση και 

κατανόηση των ‘λόγων’ που κυκλοφορούν ευρύτατα γύρω μας και συνεισφέρουν 

στην κατασκευή αυτών που ο Bernstein (1996:78-79) αποκαλεί retrospective (ανα-

δρομικές;) ταυτοτήτες. Τα ενδεικτικά παραδείγματα που ακολουθούν αξιοποιούν το 

περιβάλλον των ηλεκτρονικών λεξικών και μπορούν να συνεισφέρουν προς την κα-

τεύθυνση της κριτικής γλωσσικής ενημερότητας, σε θέματα που κατά περιόδους απα-

σχολούν την ελληνική κοινή γνώμη και τον τύπο.   

 

β) (Κριτική) λεξικογραφική επίγνωση 

Στα νέα Προγράμματα Σπουδών για το Γυμνάσιο και στα σχολικά εγχειρίδια της 

πρώτης και δευτέρας Γυμνασίου προβλέπεται (τελευταίο κεφάλαιο στο καθένα), και 

ορθώς, η εξοικείωση των μαθητών με τα λεξικά. Η έμφαση δίνεται στην εξοικείωση 

με τη χρήση τους, μια πρώτη γνωριμία με τα είδη των λεξικών, που συνήθως κυκλο-

φορούν, και με τον τρόπο σύνταξή τους. Η διάθεση τεσσάρων λεξικών στο διαδίκτυο, 

τα οποία παρέχουν μάλιστα τη δυνατότητα παράλληλης αναζήτησης, καλύπτουν τους 

στόχους αυτούς, αλλά παρέχουν και πολλές άλλες δυνατότητες. Είναι π.χ. εύκολη η 

εξοικείωση με τον τρόπο εργασίας σε ηλεκτρονικά λεξικά και με τις ποικίλες δυνατό-

τητες που παρέχονται για αναζήτηση. 

Παράλληλα, με τη δυνατότητα σύνδεσης που παρέχει το όλο περιβάλλον και με το 

σώμα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου, καθίσταται ευκολότερα δυνατή η διερεύνη-

ση και άλλων διαστάσεων, όπως για παράδειγμα η άσκηση στην αποδελτίωση αυθε-

ντικού γλωσσικού υλικού και η συνειδητοποίηση της μετάβασης από τη λέξη στο 

λημματικό τύπο (Αναστασιάδη 1997:164,166), προκειμένου να γίνει αντιληπτή η συ-

στηματικότητα του τρόπου σύνταξης ενός λεξικού. Αυτό επιχειρείται σήμερα στα βι-
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βλία εν κενώ18, όπου δίνεται η εντύπωση ότι η σύνταξη ενός λεξικού στηρίζεται στη 

γλωσσική εμπειρία του συντάκτη. Η διαδικασία κατανόησης της σύνταξης ενός λήμ-

ματος μπορεί να είναι χρονοβόρα, καθιστά όμως διάφανη και ευκολότερα αξιολογή-

σιμη την ποιότητα ενός λεξικού, των ορίων και δυνατοτήτων του, τη στενή σχέση των 

σημασιών με την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα.  

Πέρα από αυτό, η διαδικασία αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, ώστε να δια-

βάζονται με μεγαλύτερη υποψία απόψεις που κυκλοφορούν ευρύτατα και εμφανίζουν 

συνήθως τα λεξικά ως κάτι το ουδέτερο, το στατικό και το βέβαιο. Οι μαθητές ως 

μελλοντικοί πολίτες είναι απαραίτητο να έχουν μία βαθύτερη και πιο κριτική γνώση 

για τα βασικά αυτά εργαλεία. Πώς δημιουργείται ένα επιστημονικό λεξικό; Διαφέ-

ρουν τα λεξικά μεταξύ τους και σε ποιους τομείς; Με ποια κριτήρια μπορούν να επι-

λέξουν ένα λεξικό; Πώς μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις που κατά περιό-

δους προκαλούνται στον τύπο με μια κριτική-επιστημονικά υποψιασμένη ματιά; Τα 

ερωτήματα αυτά μπορούν ευκολότερα να απαντηθούν, αν έχει προηγηθεί η εξοικείω-

ση με τη διαδικασία μετάβασης από τη λέξη στο λημματικό τύπο. Το γεγονός ότι πα-

ρέχονται τόσα λεξικά σε βάση δεδομένων και επικοινωνούν μεταξύ τους –κάτι που 

καθιστά πολύ πιο εύκολη τη συγκριτική διερεύνησή τους- διευκολύνει δάσκαλο και 

μαθητές να εμβαθύνουν περισσότερο και να αποτιμήσουν τις διαφορές που παρουσιά-

ζονται από λεξικό σε λεξικό, τόσο στη μακροδομή όσο και στη μικροδομή τους.  

 

γ) Σημασιακή εξέλιξη 

Συχνά στο παρελθόν η αξιοποίηση των λεξικών στα σχολεία είχε στατικό και 

ρυθμιστικό χαρακτήρα αντίληψη ανάλογη με αυτήν που επικρατούσε για το ρόλο της 

γραμματικής (Halliday 2000, Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997). Το ηλε-

κτρονικό περιβάλλον των λεξικών και σωμάτων κειμένων δίνει τη δυνατότητα να α-

ναθεωρηθούν τέτοιες αντιλήψεις και να γίνουν αντιληπτές μερικές πολύ βασικές δια-

στάσεις του φαινομένου γλώσσα, όπως είναι το θέμα της σημασιακής μεταβολής.   

  Μπορούν τα παιδιά, για παράδειγμα, να κατανοήσουν καλύτερα ότι οι αλλα-

γές στις γλώσσες δεν είναι τυχαίες, αλλά συναρτώνται άμεσα με τα υλικά δεδομένα 

του κάθε πολιτισμού, ότι ‘η ιστορία της γλώσσας είναι μέρος της ανθρώπινης ιστορί-

ας’ (Halliday 1993: 9) και ότι οι σημασίες των λέξεων δεν είναι κάτι το στατικό και 

                                                 
18 Βλ. για παράδειγμα τις σελίδες 218 – 219 του δεύτερου τεύχους του Γυμνασίου.  
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αμετάβλητο. Η δυνατότητα παράλληλης έρευνας στα τρία διαφορετικά λεξικά, το υ-

λικό των οποίων εκτείνεται από το 1100 μέχρι τα τέλη του 2000 (με ένα μικρό διά-

στημα κενό ενδιάμεσα) μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί, προκειμένου να γίνει αυτό ευ-

κολότερα και σαφέστερα κατανοητό. Με αφετηρία τις λέξεις19 τα παιδιά μπορούν να 

πάρουν μια εικόνα και να συζητήσουν για την υλική και πνευματική πορεία του ελλη-

νισμού (Σετάτος 2001: 500-501), για κοινωνικές, τεχνολογικές και άλλες παραμέ-

τρους που οδηγούν στις αλλαγές αυτές, για συγκεκριμένα ‘πολιτισμικά συμβάντα που 

ανακυκλώνονται στο χώρο της γλώσσας’ (Χριστίδης 2001: 837), για μία από τις ιδιό-

τητες της γλώσσας να δημιουργεί νέες σημασίες από υπάρχοντα σημαίνοντα.  

Ο συνδυασμός από την άλλη πλευρά του λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής με 

το λεξικό Γεωργακά και με το σώμα κειμένων μπορεί να αναδείξει τη δυναμική της 

σημασίας των λέξεων στη συγχρονία τους και όχι μόνο στη διαχρονία. 

 

δ) Ο δανεισμός  

Είναι γνωστό ότι το φαινόμενο του δανεισμού αποτελεί ένα από τα ευρύτερα 

συζητούμενα θέματα, που δεν απασχολεί μόνο το χώρο της επιστήμης αλλά και τα 

μέσα ενημέρωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πολύ συχνά εκφράζεται η άποψη 

ότι η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει με αφανισμό λόγω του υπερδανεισμού της από άλ-

λες γλώσσες και κυρίως από την Αγγλική. Το περιβάλλον των ηλεκτρονικών λεξικών 

παρέχει τη δυνατότητα, αντί για κινδυνολογία και αφοριστικού τύπου συζητήσεις, να 

εξοικειωθούν βαθύτερα τα παιδιά με το διαχρονικό φαινόμενο του δανεισμού και τις 

πραγματικές του διαστάσεις.  

Ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό περιβάλλον του λεξικού του Ιδρύματος Τριανταφυλ-

λίδη δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθεί κατά τρόπο συστηματικό η προέλευση του 

λεξιλογίου που ανήκει σε διάφορα πεδία χρήσης της γλώσσας, να αναζητηθούν οι ε-

παφές με άλλες γλώσσες και κατά προέκταση να συζητηθούν οι πολιτισμικές επαφές 

που οδήγησαν και στις γλωσσικές αλλαγές. Στο παράδειγμα που παρατίθεται στο πα-

ράρτημα ζητείται να μας δοθούν οι λέξεις της ελληνικής που ανήκουν στο πεδίο του 

αθλητισμού και  προέρχονται από την αγγλική (στο πρώτο παράδειγμα) και οι αντί-

στοιχες λέξεις που προέρχονται από την τουρκική (στο δεύτερο παράδειγμα). Μια 

                                                 
19 Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με αφετηρία τη λέξη (π.χ. βιβλίο), το θέμα (π.χ. βιβλ%), οπότε βρίσκει 
στα δύο λεξικά (Τριανταφυλλίδη και Κριαρά) όλα τα λήμματα που ξεκινούν από βιβλ- ή τη διαδοχή 
χαρακτήρων (π.χ. %βιβ%), οπότε βρίσκει όλα τα λήμματα που ενέχουν τους χαρακτήρες αυτούς με τη 
σειρά αυτή.  
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ανάλογη αναζήτηση στο πεδίο της διατροφής θα μας δώσει τα ακριβώς αντίθετα απο-

τελέσματα, διευκολύνοντας έτσι την αναζήτηση των αιτίων που οδηγούν στη δυσανα-

λογία αυτή κατά περίπτωση και τη σύνδεση του λεξιλογίου της γλώσσας μας με την 

ιστορία.  

  

Επίλογος 

Είναι γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα παρατηρείται σε αρκε-

τές χώρες μια ιδιαίτερη έμφαση στην κατά συστηματικό τρόπο καλλιέργεια της γνώ-

σης των μαθητών σε θέματα γλώσσας. Πέραν του ότι οι προσεγγίσεις ως προς το πε-

ριεχόμενο του κινήματος αυτού ποικίλλουν θεαματικά, όπως είδαμε, συχνά εκλαμβά-

νονται και ως μια απλή επάνοδος στην παραδοσιακή λογική της διδασκαλίας της 

γραμματικής και των βασικών (Back to Basics).  

Στην περίπτωση της χώρας μας, οι συζητήσεις αυτές υπήρξαν υποτονικές ως 

προς την επιστημονική τους ουσία και έντονες σε πτυχές που προσφέρονται στη δη-

μιουργία εντυπώσεων για το παρόν και μέλλον της γλώσσας μας. Αποτέλεσαν και 

αποτελούν αφηγήσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ταυτοτήτων με συγκεκριμένο 

προσανατολισμό ως προς την ευρύτερη πορεία του ίδιου του τόπου (Koutsogiannis & 

Mitsikopoulou 2003). Όσον αφορά δε την καθημερινή σχολική πραγματικότητα οι 

πρακτικές που ακολουθούνται μένουν σχεδόν αμετάβλητες κατά την τελευταία εικο-

σαετία.  

 Τα ηλεκτρονικά γλωσσικά περιβάλλοντα, όπως είναι τα λεξικά και τα σώματα 

κειμένων, είναι δυνατόν να συνεισφέρουν προς μια διαφορετική διδακτική κατεύθυν-

ση, κάτω υπό συγκεκριμένες, φυσικά, προϋποθέσεις (Κουτσογιάννης 2002). Σημαντι-

κό δεν είναι μόνο ότι διατίθεται πλούσιο και αξιόπιστο γλωσσικό υλικό, αλλά ότι η 

γνώση μπορεί να προκύψει από την προσωπική έρευνα και αναζήτηση των διδασκο-

μένων. Το πώς όμως μπορούν μεθοδολογικά να αξιοποιηθούν τα λεξικά στη διδασκα-

λία αποτελεί ξεχωριστή συζήτηση. Τα παραδείγματα και οι τομείς που παρουσιάστη-

καν στο κείμενο αυτό είχαν ως στόχο να δείξουν την κατεύθυνση αυτή και όχι να κα-

λύψουν με τρόπο αναλυτικό τη διδακτική πορεία που θα ακολουθηθεί σε κάθε περί-

πτωση. Η αναμόρφωση του συνολικού περιβάλλοντος των λεξικών του Ηλεκτρονικού 

Κόμβου, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, πέραν των άλλων θα δώσει περισσότερα και 

αναλυτικότερα παραδείγματα σε κάθε έναν από τους τομείς που εδώ απλώς θίχτηκαν. 
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  2.3.4 Η πολυτροπική θεωρία της επικοινωνίας ως εργαλείο για την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού λογισμικού1 
 

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαί-

δευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδευτικής πολιτικής των δυτικών του-

λάχιστον χωρών στις μέρες μας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ευρεία διάδοση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ως παιδαγωγικών μέσων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-

δευσης. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη χιλιάδων τίτλων εκπαιδευτι-

κού λογισμικού, που κατακλύζουν ήδη την αγορά και τα σχολεία. Η προσπάθεια αυτή 

για ραγδαία εκτεχνολόγηση της εκπαίδευσης απαιτεί νέες γνώσεις και δεξιότητες για 

τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι μεταξύ άλλων και η ικανότητα επιλογής των κατάλ-

ληλων για τη διδασκαλία τους ηλεκτρονικών περιβαλλόντων. Πρόκειται για μια επι-

λογή ούτως ή άλλως δύσκολη, αφού αφορά σε νέα μέσα με τα οποία η πλειοψηφία 

των διδασκόντων είναι ελάχιστα εξοικειωμένη· δυσκολεύει όμως ακόμη περισσότερο 

και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι, μεταξύ άλλων: η διαρκής εξέλιξη 

των ΤΠΕ και, κατά προέκταση, του εκπαιδευτικού λογισμικού, η χαμηλή ποιότητα 

των περισσότερων από αυτά, οι προσπάθειες των διάφορων εταιρειών για διεκδίκηση 

μεριδίου της νέας αγοράς που αναδύεται και η έντονη ρητορεία που επικρατεί για τις 

ωφέλειες από την παιδαγωγική αξιοποίηση των περιβαλλόντων αυτών.    

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι πολλά ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια αλλά και 

ιδιωτικοί φορείς επιχειρούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του νέου αυτού προ-

βλήματος. Έτσι, έχει αναπτυχθεί μια ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση για τα 

κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού. Παρά τον ενδιαφέροντα αυτόν 

επιστημονικό προβληματισμό, η πλειοψηφία των προτάσεων αυτών έχει έντονα υ-

περκοινωνικό και τεχνοκεντρικό χαρακτήρα, γεγονός που οδηγεί σε εξαιρετικά επι-

φανειακές προσεγγίσεις των παιδαγωγικών αυτών προϊόντων.   

Στο παρόν κείμενο υποστηρίζεται ότι η πρόσφατη προσπάθεια των Gunther 

Kress & Theo van Leeuwen για ανάπτυξη μιας θεωρίας που θα αντιμετωπίζει συνολι-

κά το φαινόμενο της πολυτροπικότητας (multimodality) που χαρακτηρίζει την επικοι-

νωνία στις μέρες μας, μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά, ώστε να ξεπεραστούν οι 

                                                 
1 Δημήτρης Kουτσογιάννης  (2005). Η πολυτροπική θεωρία της επικοινωνίας ως εργαλείο για την αξι-
ολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο  Σέμογλου, Ουρανία (επιμ.). (2005). Εικόνα και παιδί (σελ. 
621-632). Θεσσαλονίκη. 
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αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες από τις ως τώρα προσπάθειες προ-

σέγγισης του εκπαιδευτικού λογισμικού. Στη συνέχεια, μετά από μια σύντομη παρου-

σίαση των βασικών σημείων της θεωρίας αυτής, θα επιχειρήσω να συζητήσω από τη 

συγκεκριμένη θεωρητική οπτική γωνία τρία λογισμικά για τη διδασκαλία της ελληνι-

κής γλώσσας, που αναπτύχθηκαν και κυκλοφόρησαν κατά την περασμένη δεκαετία 

στη χώρα μας.   

Στόχος του κειμένου δεν είναι να παρουσιάσει ένα πλήρες σύστημα αξιολόγη-

σης των ηλεκτρονικών παιδαγωγικών περιβαλλόντων, αλλά μάλλον να θίξει πτυχές 

που συνήθως αποσιωπούνται ή υποβαθμίζονται και να δείξει κατευθύνσεις που θα 

μπορούσαν να διερευνηθούν συστηματικότερα στο μέλλον.  

 

Αδυναμίες στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Για το θέμα της ποιότητας αλλά και της χρησιμότητας του εκπαιδευτικού λογι-

σμικού έχουν γραφεί πάρα πολλά. Πέρα από τη συνήθη ρητορεία που έχει αναπτυχθεί 

και η οποία κινείται συνήθως μεταξύ ενθουσιασμού για τις ευεργετικές επιπτώσεις 

και απογοήτευσης για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η αξιοποίηση των πολυ-

μέσων στα σχολεία, έχουν επιχειρηθεί και σοβαρές προσπάθειες αξιολόγησής τους. 

Μια πρόσφατη μη συστηματικού χαρακτήρα έρευνά μου στο διαδίκτυο για τις ανά-

γκες του παρόντος κειμένου έδειξε πως σπάνια απαντάται εκπαιδευτικός διαδικτυα-

κός τόπος που να μη δίνει τις δικές του οδηγίες ή τη δική του προσέγγιση στην αξιο-

λόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Μια πρώτη μελέτη των προτάσεων αυτών, αλλά 

και της πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας (Neofotistos et al., 1997, Buckleitner, 

1999), οδηγεί εύκολα στον εντοπισμό δύο σημαντικών αδυναμιών:  

- το κάθε λογισμικό αντιμετωπίζεται ως άθροισμα παραμέτρων, ο συμψηφισμός 

των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο καλή, μέτρια ή κακή συνολική αποτί-

μηση. Η αθροιστική λογική όμως ενέχει τον κίνδυνο της ενασχόλησης με τα ε-

πουσιώδη και τα επιμέρους και της αδυναμίας να τοποθετηθεί η κάθε πρόταση 

στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό της πλαίσιο και στην ιστορική της διά-

σταση. Αδυνατεί με λίγα λόγια να δώσει το ιδεολογικό και με την αριστοτελική 

έννοια το πολιτικό στίγμα της κάθε πρότασης (Dedrinos, 1992, Gee, 1996).  

- Στις κατηγοριοποιήσεις αυτές κυρίαρχο ρόλο καταλαμβάνει η τεχνολογική παρά-

μετρος. Η τεχνολογία όμως αντιμετωπίζεται εκτός ιστορικού και κοινωνικού 

πλαισίου, με αποτέλεσμα να δίνεται βαρύτητα σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά, 
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όπως τα χρώματα, οι ήχοι, οι μουσικές ή ο βαθμός της αλληλεπιδραστικότητας 

κλπ.  

Οι προσεγγίσεις αυτές αντιμετωπίζουν τις διάφορες εξελίξεις στα εκπαιδευτικά 

τεχνολογικά περιβάλλοντα ως μια φυσική ροή, η οποία είναι συνάρτηση δύο κυρίως 

παραγόντων: της εξέλιξης της επιστήμης, η πρόοδος της οποίας δίνει απαντήσεις σε 

νέα ή υπάρχοντα προβλήματα και βελτιώνει, επομένως, την εκπαίδευση και της εξέ-

λιξης της τεχνολογίας, η κάθε νέα εκδοχή της οποίας συμβάλλει στην επίλυση των ως 

τώρα δυσεπίλυτων εκπαιδευτικών προβλημάτων και η αξιοποίησή της οδηγεί στο 

σχολείο του μέλλοντος. Με βάση τη λογική αυτή τα πρώτα προγράμματα υπολογιστή 

θεωρούνται κατώτερα, γιατί η τεχνολογία ήταν ‘ανώριμη’, αλλά και η σχετική επι-

στημονική σκέψη δεν είχε προοδεύσει. Έτσι, κάθε νέα τεχνολογία αποτελεί πρόοδο 

και κάθε νέο επιστημονικό ρεύμα μια γραμμική εξέλιξη προς το καλύτερο.  

 

Η πολυτροπική θεωρία της επικοινωνίας  

Είναι γνωστό ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου επικοινω-

νιακού τοπίου είναι η πολυτροπικότητα, η χρήση δηλαδή και η μίξη πολλών τρόπων 

κατά την επικοινωνία. Το πρόβλημα είναι ότι οι σημειολογικές προσεγγίσεις χαρα-

κτηρίζονταν ως τώρα από προσπάθειες δημιουργίας επιμέρους γραμματικών για τον 

κάθε τρόπο ξεχωριστά –π.χ. γραμματική για τη γλώσσα, την εικόνα (Kress & van 

Leeuwen, 1996), τον ήχο (van Leeuwen, 1999)– και έλειπε μια προσπάθεια συνολικής 

θεωρητικής προσέγγισης του σύγχρονου επικοινωνιακού τοπίου. Δεν υπήρχε έτσι μια 

θεωρητική βάση κατάλληλη για συστηματική προσέγγιση πολυτροπικών κειμένων, 

όπως συνήθως είναι το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό. Προς την κατεύθυνση της 

κάλυψης του κενού αυτού επιχειρεί να συμβάλει η πρόσφατη εργασία των Gunther 

Kress & Theo van Leeuwen (2001). Πρόκειται, δηλαδή, για μια πρώτη προσπάθεια 

δημιουργίας μιας πολυτροπικής θεωρίας της επικοινωνίας, που επιχειρεί να ερμηνεύ-

σει συνολικά το φαινόμενο της σύγχρονης επικοινωνίας και όχι μόνο της γλώσσας ή 

των άλλων επιμέρους τρόπων χωριστά.  

Σε αντίθεση π.χ. με τη γλωσσολογική θεωρία που ορίζει τη γλώσσα ως σύ-

στημα με ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τη διπλή άρθρωση, για τα φαινόμενο 

της πολυτροπικότητας προτείνεται στην παραπάνω εργασία μια τετραπλή άρθρωση, η 

οποία οργανώνεται γύρω από τη διπλή διάκριση μεταξύ περιεχομένου (content) και 

έκφρασης (expression) της επικοινωνίας. Το περιεχόμενο επιμερίζεται σε δύο επιμέ-
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ρους επίπεδα (στρώματα) (strata): στο λόγο (discourse) και στο σχέδιο (design), ενώ η 

έκφραση στην παραγωγή (production) και στη διανομή (distribution). Η διάκριση με-

ταξύ περιεχομένου και έκφρασης στην επικοινωνία προσφέρεται, κατά τη γνώμη μου, 

για να αποτελέσει τους δύο βασικούς άξονες, γύρω από τους οποίους θα μπορούσε να 

οργανωθεί η συζήτηση για κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό. Η περιορισμένη ωστόσο 

έκταση του παρόντος κειμένου θα περιορίσει τη συζήτηση σε κάποιες πτυχές του 

πρώτου μόνο σκέλους, του περιεχομένου. Πριν όμως από τη συζήτηση, είναι σκόπιμο 

να παρουσιαστούν συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της προσέγγισης αυτής.  

Κατά τη θεωρία αυτή «λόγοι είναι κοινωνικά κατασκευασμένες γνώσεις για 

κάποια πτυχή της πραγματικότητας» (σελ. 4). Πρόκειται για ορισμό που κινείται στο 

ευρύτερο πλαίσιο της λογικής της ανάλυσης λόγου και της αντιμετώπισης της γλώσ-

σας ως κοινωνικοπολιτισμικού φαινομένου (Gee, 1996, Fairclough, 1992, Hodge & 

Kress, 1988). Είναι προφανές πως μέσω της αντίληψης αυτής δίνεται ιδιαίτερη έμφα-

ση στην κοινωνική διάσταση των λόγων. Λέγοντας ‘κοινωνικά κατασκευασμένες 

γνώσεις’ εννοείται κατά συνέπεια ότι οι διάφορες γνώσεις έχουν αναπτυχθεί σε συ-

γκεκριμένα κοινωνικά περικείμενα με τρόπο που συνάδει με τα ενδιαφέροντα των 

κοινωνικών πρωταγωνιστών αυτών των περικειμένων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για 

περικείμενα ευρύτερα, στενότερα, ειδικότερα, ή όχι. Εννοείται, επίσης, ότι για κάθε 

πτυχή της πραγματικότητας υπάρχουν συνήθως διαθέσιμοι διαφορετικοί εναλλακτικοί 

λόγοι και χρησιμοποιούνται αυτοί που κρίνονται οι πιο κατάλληλοι στην κάθε περί-

σταση (Kress & van Leeuwen, 2001: 21). Η άρρηκτη σύνδεση των λόγων με την κοι-

νωνική πρακτική οδηγεί και στην αναγνώριση της ιστορικότητας των λόγων: η μετα-

βολή των κοινωνικών πρακτικών οδηγεί συνήθως σε νέους λόγους (ως προς το πώς τα 

πράγματα είναι και πρέπει να είναι, τι είναι αξιόλογο, τι επιτρεπτό και τι όχι κ.λπ.) 

(σελ. 114).   

Η μεγάλη διαφορά, ωστόσο, από τις ανάλογες γλωσσολογικές θεωρίες είναι 

ότι δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι λόγοι δεν πραγματοποιούνται μόνο μέσω της 

γλώσσας αλλά και μέσω άλλων σημειωτικών συστημάτων. Όλοι δηλαδή οι διαθέσιμοι 

σημειωτικοί τρόποι (modes) σε κάποια κοινωνία μπορούν, κάποια δεδομένη χρονική 

στιγμή, να χρησιμοποιηθούν ως σημειωτικοί πόροι για την άρθρωση λόγων (σελ. 24).   

Η ευρύτατη διάδοση του φαινομένου της πολυτροπικότητας στην επικοινωνία 

θέτει επιτακτικά το ζήτημα της επιλογής των κατάλληλων τρόπων, ανάλογο με τον 

εκάστοτε επικοινωνιακό στόχο. Ο ρόλος του σχεδίου είναι ακριβώς αυτός: να οργα-
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νώσει αυτό που είναι να διατυπωθεί, σε έναν οδηγό για παραγωγή, κάτι ανάλογο δη-

λαδή με τη διαδικασία που ακολουθεί ο αρχιτέκτονας. Έτσι τα σχέδια είναι σε ένα 

αφηρημένο επίπεδο, μεταξύ περιεχομένου και έκφρασης και, επομένως, ανεξάρτητα 

από τα μέσα υλοποίησης, αφού οι πόροι στους οποίους στηρίζεται, οι σημειωτικοί 

τρόποι, είναι σε αφηρημένο επίπεδο, και μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικά 

υλικά (Kress & van Leeuwen, 2001: 5–6).  

Το σχέδιο προσθέτει δύο πράγματα στο/ους λόγο/ους. Πρώτο, τον τοποθετεί 

σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό περικείμενο (π.χ. «δίδαξε κατά τον κλασικό τρό-

πο ένα κεφάλαιο γραμματικής», «διηγήσου μια ιστορία», «διαφήμισε ένα προϊόν» 

κλπ.), στηριζόμενο, βέβαια, σε συγκεκριμένους σημειωτικούς πόρους, όπως π.χ. τα 

σχήματα που υπάρχουν για τις αφηγήσεις, τις διαφημίσεις κλπ. και δεύτερο, επιλέγει 

τους τρόπους (σελ. 21-22) που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των συγκε-

κριμένων πτυχών της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης (σελ. 120).  

Λόγω του ότι τα σχέδια είναι σε ένα αφηρημένο επίπεδο μπορούν να υλοποιη-

θούν με διαφορετικά μέσα (Kress & van Leeuwen, 2001:22). Σε ένα πρώτο επίπεδο, 

επομένως, η παραγωγή δίνει συγκεκριμένη μορφή στο σχέδιο, αλλά δεν πρόκειται μό-

νο γι’ αυτό: η παραγωγή προσθέτει πάντα σημασία: το ίδιο σχέδιο με ένα διαφορετικό 

υλικό παραγωγής δε σημαίνει το ίδιο πράγμα (π.χ. η πινακίδα σε μάρμαρο δε σημαίνει 

το ίδιο πράγμα με μια μεταλλική πινακίδα). «Η διανομή σχετίζεται με την από τεχνική 

άποψη επανεγγραφή των σημειωτικών προϊόντων ή γεγονότων» (σελ. 87). Αν και οι 

τεχνολογίες διανομής (distributed technologies) εξυπηρετούν την παραγωγή, είναι δυ-

νατό να αποκτήσουν σημειωτική δυνατότητα.  

Βέβαια, στις μέρες μας, με τη διάδοση των ΤΠΕ ο διαχωρισμός αυτός παύει 

συχνά να ισχύει και είναι δυνατό ένα και μόνο πρόσωπο να έχει την ευθύνη της δια-

μόρφωσης ενός τελικού προϊόντος από την αρχή ως το τέλος. Με την εξέλιξη της τε-

χνολογίας, επίσης, και ιδιαίτερα με την επέκταση της ψηφιακής τεχνολογίας οι λει-

τουργίες της παραγωγής και διανομής παύουν να είναι ξεχωριστές (σελ. 21). Θα πρό-

σθετα, τέλος, στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού μέρος του σχεδιασμού 

δεν είναι μόνο η επιλογή των τρόπων αλλά και των μέσων και το σχέδιο δεν μπορεί 

παρά να είναι αρκετά λεπτομερές ως προς το ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί και 

πώς. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο περιθώριο επιλογής διαφορετικών περιβαλλόντων ανά-

πτυξης, τα οποία προσθέτουν σημασία στο τελικό προϊόν (π.χ. το είδος του λογισμι-

κού που θα επιλεγεί για τη διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας συχνά προσθέτει σημασία).   
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Ανάλυση λογισμικού 

Τα λογισμικά που θα συζητηθούν στη συνέχεια αποτελούν τρεις διαφορετικές 

εκδοχές για τη διδασκαλία της ελληνικής με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και διατυπώ-

θηκαν στην αρχή, στα μέσα και στο τέλος της δεκαετίας του 1990 στη χώρα μας.  

-Λογομάθεια 

Η Λογομάθεια, το πρώτο παράδειγμα λογισμικού που επιλέγεται για συζήτη-

ση, αποτελεί και την πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης των πολυμέσων στη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η κυκλοφορία του πρώτου ψηφιακού δίσκου 

στις αρχές της δεκαετίας του ’90, προκάλεσε ευρεία δημοσιότητα στον τύπο και για 

μεγάλο χρονικό διάστημα ταυτίστηκε με την ηλεκτρονική εκδοχή της αξιοποίησης 

των πολυμέσων στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.  

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό, που απευθύνεται στις μαθητικές ηλικί-

ες του Γυμνασίου και των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και θα μπορούσε να το-

ποθετηθεί στην κατηγορία των Tutorials (Κουτσογιάννης, 1998). Ακολουθώντας το 

ρητορικό πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας: ερώτηση – απάντηση – αξιολόγη-

ση, επιχειρεί να καλύψει τη διδασκαλία ‘όλων των γλωσσικών επιπέδων της ελληνι-

κής: συντακτικό, γραμματική, ορθογραφία και λεξιλόγιο’. Το ενδιαφέρον στην προ-

κειμένη περίπτωση είναι ότι το ρόλο του δασκάλου έχει αναλάβει ο Όμηρος, με βοη-

θό του μια άλλη αρχαιοελληνική φιγούρα, τον Αναξίμανδρο, η δε διδασκαλία διεξά-

γεται με φόντο την Ακρόπολη.   

  Μια σημερινή ανάγνωση της Λογομάθειας μπορεί να θέσει αυθόρμητα δύο 

ερωτήματα: γιατί στην προσέγγιση αυτή η διδασκαλία της ελληνικής ταυτίζεται ουσι-

αστικά με τη διδασκαλία της δομής της γλώσσας και υποβιβάζεται η χρήση της; Και 

δεύτερο, γιατί επιλέγεται ένα αρχαιοελληνικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της νέας ελ-

ληνικής γλώσσας; 

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα είναι πρόχειρη, αν δεν ενταχθεί η όλη 

προσπάθεια στο συγκεκριμένο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της περιόδου που δη-

μιουργήθηκε. Είναι γνωστό ότι κατά τη δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκε μια έντονη 

αντιπαλότητα γύρω από το εάν υπάρχει ή όχι γλωσσικό πρόβλημα στους νέους ως 

αποτέλεσμα, όπως υποστήριζαν οι υπέρμαχοι της καταφατικής απάντησης, της μη 

συστηματικής διδασκαλίας της γραμματικής και της μη διδασκαλίας των αρχαίων ελ-

ληνικών από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο. Μια εκτενής ανάλυση του λογισμικού αυ-
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τού ως κειμένου2 (Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2002) έδειξε ότι απηχεί τη μία 

από τις δύο αυτές απόψεις, μια ελληνική εκδοχή του γνωστού διεθνούς κινήματος: 

«πίσω στα βασικά» (back to basics) (Carter, 1995: 5–10). Δύο είναι τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του λόγου αυτού, τα οποία διαπερνούν και το υπό συζήτηση λογισμικό: 

πρώτο, η έμφαση στη μεγάλη ιστορία της ελληνικής μέσω των σημείων που παραπέ-

μπουν στην αρχαιότητα, αλλά και μέσω της εκτενούς αναφοράς στην ιστορία της ελ-

ληνικής γλώσσας και στη σημασία της (κυρίως στην εισαγωγή) και δεύτερο, η ad hoc 

διδασκαλία της γραμματικής (σε αντίθεση με τη λογική που προωθούσαν τα σχολικά 

εγχειρίδια του Δημοτικού της ίδιας περιόδου) ως βασικής προϋπόθεσης για την ορθή 

χρήση της γλώσσας. 

Η προσπάθεια, επομένως, ένταξης ενός ηλεκτρονικού προϊόντος στο κοινωνι-

κοπολιτισμικό και ιστορικό του πλαίσιο γειώνει την ανάγνωσή του. Έτσι γίνεται αντι-

ληπτό πως δεν πρόκειται για μια ουδέτερη προσπάθεια που αξιοποιεί την επιστήμη 

και την τεχνολογία, για να αναβαθμίσει τη διδασκαλία της ελληνικής, όπως συνήθως 

αντιμετωπίζονται τα πολυμέσα. Πρόκειται, αντίθετα, για την πραγμάτωση συγκεκρι-

μένων λόγων, μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.  

 

-Ο Ξεφτέρης και η Γραμματική 

Το λογισμικό αυτό παίρνει τον τίτλο του από το κεντρικό πρόσωπο του προ-

γράμματος, που είναι ένα ανθρωπόμορφο βιβλίο με το όνομα Ξεφτέρης. Ο Ξεφτέρης 

αφού έχει μάθει να διαβάζει, σε μια προηγούμενη έκδοση του ίδιου λογισμικού που 

αφορά στη διδασκαλία της ανάγνωσης, σκέφτεται να γράψει ένα παραμύθι. Διαπι-

στώνει όμως πως αυτό είναι δύσκολο, γι’ αυτό και επισκέπτεται τη νονά του τη 

Γραμματική. Η Γραμματική τού επισημαίνει πως για να γράψει το παραμύθι είναι α-

παραίτητο να συγκεντρώσει πρώτα τέσσερα πολύτιμα αντικείμενα: το μαγικό σκουφί 

της έμπνευσης, ένα φτερό από παγόνι, λίγο μελάνι από χταπόδι που ζει σε ένα παλιό 

ναυάγιο και έναν πάπυρο που ζει στις όχθες μια χρυσής λίμνης. Έτσι ο Ξεφτέρης, δη-

λαδή ο μαθητής, αναλαμβάνει την προσπάθεια να βρει τα τέσσερα αντικείμενα. Κατά 

τη διάρκεια της αναζήτησης αυτής και προκειμένου να φτάσει με επιτυχία ως το τέλος 

                                                 
2 Ο όρος χρησιμοποιείται ευρύτερα, στο ίδιο πλαίσιο της ευρύτερης αντίληψης περί λόγων. Μ’ αυτή τη 
λογική το κείμενο είναι μια σημειωτική στιγμή (semiotic instance) (Kress & van Leeuwen, 2001: 25), 
«το αποτέλεσμα της άρθρωσης ενός λόγου ή μάλλον λόγων σε έναν ή περισσότερους σημειωτικούς 
τρόπους» (Kress & van Leeuwen, 2001: 40). Ένα κείμενο μπορεί επομένως να είναι να είναι μονοτρο-
πικό ή πολυτροπικό.  
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θα πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια ή να βοηθήσει στην επίλυση προβλημά-

των. Τα εμπόδια αυτά έχουν την κλασική μορφή ασκήσεων της γραμματικής. Ο μύ-

θος είναι επομένως το δόλωμα για τη διδασκαλία ενοτήτων της γραμματικής.  

Είναι προφανές ότι το αντικείμενο και στα δύο αυτά λογισμικά είναι κοινό και 

αφορά στη διδασκαλία της γραμματικής. Και στα δύο λογισμικά οι αντιλήψεις (οι λό-

γοι από τους οποίους αντλούν είναι επίσης κοινές): ως προς τη σημασία της διδασκα-

λία της γραμματικής, ως προς το περιεχόμενό της διδασκαλίας της, ως προς το είδος 

της γραμματικής που επιλέγεται. Θα μπορούσαμε να πούμε πως και στις δύο περι-

πτώσεις αντανακλώνται αντιλήψεις του αυτόνομου μοντέλου γραμματισμού (Street, 

1984). Υπάρχει όμως σημαντική διαφορά στα σχέδια. Στη μία περίπτωση επιλέγεται 

το γνωστό διδακτικό μοντέλο που ακολουθείται και σήμερα στις περισσότερες τάξεις: 

ερώτηση–απάντηση–αξιολόγηση. Στη δεύτερη επιλέγεται το ρητορικό πλαίσιο της 

αφήγησης ενός μύθου, είδος ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά, με στόχο να κερδηθεί το 

ενδιαφέρον τους και να οδηγηθούν με μεγαλύτερη διάθεση στην επίλυση των ασκή-

σεων.  

Η επιλογή όμως της αφήγησης ως μέσου για την καλύτερη διδασκαλία της 

γραμματικής αλλά και της αριθμητικής θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτέλεσε ση-

μαντικό κίνημα κατά τη δεκαετία του ’90 στη χώρα μας και υλοποιήθηκε μέσω ποικί-

λων σχεδίων3. Η επιλογή αυτή στο σχεδιασμό απηχεί απόψεις της νέας παιδαγωγικής 

αλλά και πρωτόλειες απόψεις προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του υπολογιστή 

όχι ως δασκάλου, αλλά ως περιβάλλοντος προσομοίωσης της πραγματικότητας. Εδώ 

ο δάσκαλος ως ρητή αναφορά χάνεται και καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας πε-

ριβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή4 στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 

μύθου.  

 

-Ηλεκτρονικό περιβάλλον Λεξικού Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 

Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών σπουδών 

(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), το οποίο από το πρωτογενές πεδίο χρήσης του ως 

λεξικογραφικό εργαλείο αναφοράς έχει «αναπλαισιωθεί» (Bernstein, 1990) από το 

                                                 
3 Αρκετά βιβλία του Τριβιζά π.χ. είναι μια ενδεικτική απόδειξη αυτής της τάσης, που εκδηλώθηκε επί-
σης με αντίστοιχης λογικής σχολικά βοηθήματα, λογισμικά κλπ.     
4 Δε θα μας απασχολήσει εδώ το γεγονός ότι στο λογισμικό αυτό, όπως και στο προηγούμενο, έχουμε 
απλώς μια γραμμική διαδοχή γεγονότων και εξαιρετικά επιφανειακή αλληλεπίδραση, αφού δεν ασχο-
λούμαστε με την έκφραση.   
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Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε ηλεκτρονικό παιδαγωγικό περιβάλλον για τη διδα-

σκαλία της ελληνικής στο διαδίκτυο (Kazazis & Koutsogiannis, 2001, Κουτσογιάν-

νης, 2001), αποτελεί το τρίτο παράδειγμα. Κατά τη μεταφορά του λεξικού σε ηλε-

κτρονική βάση δεδομένων αξιοποιήθηκε η διάρθρωση της εσωτερικής δομής (μικρο-

δομής) του κάθε άρθρου του λεξικού. Με βάση τη λογική αυτή, το κάθε λήμμα τεμα-

χίστηκε σε τόσες υποενότητες–πεδία όσες και οι υποκατηγορίες του και μεταφέρθηκε 

σε βάση δεδομένων. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την πολλαπλή διδακτική αξιοποίηση 

του γλωσσικού υλικού του λεξικού. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για μεμονωμένη ή 

συνδυαστική αναζήτηση, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω: λέξης ή συνδυασμού χαρα-

κτήρων, γραμματικής κατηγορίας (ρήμα, επίθετο κ.λπ.), κλιτικού παραδείγματος, ερ-

μηνεύματος, παραδείγματος, ετυμολογίας, επίπεδο ύφους (π.χ. ειρωνικό, επίσημο, λα-

ϊκό κ.λπ.).   

Το περιβάλλον που δημιουργήθηκε έχει τα χαρακτηριστικά αυτού που αποκα-

λείται συνήθως διερευνητικό λογισμικό: δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης ερωτημά-

των και αναζήτησης απαντήσεων· δεν είναι στατικό, αφού δεν υπάρχουν έτοιμες προ-

αποφασισμένες απαντήσεις, όπως συμβαίνει με τα κλειστά περιβάλλοντα· είναι ανοι-

χτό, αφού δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πορείες που πρέπει να ακολουθηθούν, και ο 

κάθε δάσκαλος και μαθητής μπορεί να επιλέξει το είδος και το περιεχόμενο της έρευ-

νας που επιθυμεί (Κουτσογιάννης, 2001).  

Η επιλογή της μετατροπής ενός λεξικού σε γλωσσοδιδακτικό περιβάλλον προ-

ϋποθέτει μια συγκεκριμένη θεωρητική αφετηρία ως προς τη διδασκαλία της γλώσσας, 

έστω και αν δεν είναι τόσο εμφανής στην περίπτωση αυτή: ότι π.χ. το υλικό ενός λε-

ξικού, υλικό το οποίο επιτρέπει έρευνα σε επίπεδο λέξης και πρότασης, μπορεί να εί-

ναι αξιοποιήσιμο στη διδασκαλία της ελληνικής ή ότι η γλωσσική ενημερότητα που 

εξυπηρετείται από το περιβάλλον αυτό είναι χρήσιμη. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί 

ότι η αφετηρία αυτή, οι λόγοι δηλαδή ως προς το τί της γλωσσικής διδασκαλίας, δεν 

απέχουν θεαματικά σε σχέση με τα άλλα δύο ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλο-

ντα που συζητήσαμε. Αυτό το οποίο όμως διαφέρει είναι τόσο ο σχεδιασμός όσο και 

ο βαθμός προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες του μέσου. Στην προκειμένη περίπτωση 

αυτό που κυριαρχεί δεν είναι το «δίδαξε», όπως στην πρώτη περίπτωση, ή το «λύσε 

την άσκηση για να συνεχίσει το παραμύθι», αλλά το «ερεύνησε, διασταύρωσε και δι-

ατύπωσε το συμπέρασμά σου». Ο υπολογιστής με άλλα λόγια μέσω του σχεδιασμού 

που ακολουθείται δε διδάσκει, αλλά αποτελεί το πλαίσιο για «διερευνητική μάθηση».  
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Αυτή όμως η αλλαγή σε μικροεπίπεδο προτείνει ή προϋποθέτει ουσιαστικά 

ευρύτερες αλλαγές σε μέσο και μακροεπίπεδο. Στη θέση ενός παιδιού που διδάσκεται 

πίσω από έναν υπολογιστή, κατά προτίμηση απομονωμένο από τα υπόλοιπα, ενισχύε-

ται η αναζήτηση, ατομική ή ομαδική, η οποία υλοποιείται με διαφορετική προσέγγιση 

αυτού που αποκαλούμε διδακτέα ύλη, με αλλαγή της σχέσης διδασκόντων – διδασκο-

μένων, με διαφορετική διάταξη των θρανίων στην περίπτωση της ομαδικής εργασίας 

και, τελικά, με ευρύτερη ανακατανομή του χρόνου και της όλης οργάνωσης του σχο-

λείου. Πρόκειται για μια πρόταση ενίσχυσης μιας συγκεκριμένης εκδοχής όχι μόνο 

στην κατασκευή λογισμικού, αλλά στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, στις σχέσεις 

διδασκόντων διδασκομένων, στο πώς συντελείται η μάθηση κ.λπ. Πρόκειται, με άλλα 

λόγια, για σαφείς ενδείξεις μεταφοράς του ενδιαφέροντος από τη διδασκαλία συγκε-

κριμένης γνώσης στη διδασκαλία δεξιοτήτων, από τη μετάδοση της γνώσης στην α-

ναζήτηση και κατάκτησή της. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον, επομένως, 

προωθεί την αρκετά διαδεδομένη άποψη, που υποστηρίζει την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

ως καταλυτών για την αλλαγή του σχολείου και τη δημιουργία ενός σχολείου του 21ου 

αιώνα, με κεντρικό το ρόλο των υπολογιστών ως εργαλείων αλλαγής (Papert, 1993).  

 

Συζήτηση 

Επιλέξαμε εσκεμμένα τρία λογισμικά που αφορούν στο ίδιο διδακτικό αντι-

κείμενο και με τις κλασικές ταξινομήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν τρία διαδο-

χικά στάδια στην εξέλιξη του λογισμικού: από το πιο παραδοσιακό στο πιο σύγχρονο. 

Με τις κλασικές ταξινομήσεις (Κουτσογιάννης, 1998) το πρώτο παράδειγμα θεωρεί-

ται χαρακτηριστική περίπτωση του κλασικού αλλά ξεπερασμένου πια μοντέλου ο «υ-

πολογιστής ως δάσκαλος», με συμπεριφοριστικού τύπου θεωρητικές καταβολές. Το 

δεύτερο παράδειγμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια απόπειρα δημιουργίας περι-

βάλλοντος προσομοίωσης, προκειμένου το παιδί να διδάσκεται μέσω της συμμετοχής 

του στο περιβάλλον αυτό, μια άποψη ιδιαίτερα διαδεδομένη κατά τη δεκαετία του 

1980, με γνωστικού κυρίως τύπου θεωρητικές καταβολές. Το τρίτο παράδειγμα θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αποτελεί απόπειρα υλοποίησης των πιο σύγχρονων, 

των κοινωνικών ή κοινωνιογνωστικών θεωριών μάθησης, όπως συνήθως αποκαλού-

νται, στο πλαίσιο των οποίων ο υπολογιστής αποτελεί περιβάλλον έρευνας και αναζή-

τησης.  
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Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται συνήθως ως μια σημαντική μεταβολή του λογι-

σμικού προς την κατεύθυνση του επιστημονικά και τεχνολογικά σύγχρονου. Η αντί-

ληψη της κοινωνικής σημειωτικής (Hodge & Kress, 1988) που διαπερνά τη θεωρία 

της πολυτροπικότητας βοηθά στο να αποφεύγονται τέτοιου είδους αφηρημένες γενι-

κεύσεις. Οι αλλαγές που εντοπίστηκαν συνιστούν αναμφίβολα μια νέα ιδεολογία, η 

οποία όμως δεν είναι αποτέλεσμα της εν κενώ εξέλιξης, αλλά το αποτέλεσμα ευρύτε-

ρων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών και νέων αναγκών που οδη-

γούν σε νέες αναζητήσεις για το σημερινό σχολείο και, εν τέλει, σε νέες θεωρίες μά-

θησης.    

Ήδη αρκετοί σύγχρονοι θεωρητικοί επισημαίνουν ότι αυτά τα κινήματα του 

σύγχρονου σχολείου και των σύγχρονων μορφών διδασκαλίας δεν είναι παρά προ-

σπάθειες προσαρμογής σε μια νέα οικονομική τάξη πραγμάτων, όπου τη θέση της ιε-

ραρχικής δομής του φορντικού μοντέλου οργάνωσης στην παραγωγή διαδέχεται το 

μοντέλο της αποκεντρωμένης συνεργασίας και της προώθησης των πρωτοβουλιών 

(Gee & Lankshear, 1997). Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την ικα-

νότητα συνεισφοράς στο σύγχρονο μοντέλο παγκοσμιοποίησης, το οποίο θα μπορού-

σε να τυποποιηθεί στο δόγμα: «να σκεφτόμαστε παγκόσμια, να δρούμε τοπικά» 

(Truchot, 2002).  

 

Συμπεράσματα 

Με αφετηρία την Πολυτροπική θεωρία της επικοινωνίας επιχειρήσαμε να συ-

ζητήσουμε τρεις διαφορετικές ηλεκτρονικές προτάσεις της δεκαετίας του ’90 για τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Από τη συζήτηση νομίζω ότι προκύπτουν δύο 

σημαντικά συμπεράσματα.  

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει, αρκετά χρήσιμο για την αξιολόγηση 

και επιλογή παιδαγωγικών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, είναι ότι οι μεταβολές στο 

λογισμικό δεν αποτελούν μια γραμμική εξέλιξη από το μέτριο προς το καλό και από 

το καλό προς το καλύτερο. Με βάση τη διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία να 

ανιχνεύονται οι αλλαγές στους λόγους και τα σχέδια των ηλεκτρονικών παιδαγωγικών 

περιβαλλόντων, η νέα δηλαδή ιδεολογία που κάθε φορά αναδύεται, και να αναζητού-

νται οι αιτίες των αλλαγών αυτών σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κλπ. εξελί-

ξεις και όχι σε προσεγγίσεις εκτός κοινωνικού πλαισίου που αποδίδουν την κάθε εξέ-

λιξη στον επιστημονικό και τεχνολογικό μόχθο του σύγχρονου ανθρώπου.   



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 99/293 

Από την εξέταση των τριών παραδειγμάτων διαπιστώσαμε, επίσης, ότι είναι 

δύσκολο να γίνει κατανοητό το περιεχόμενό τους εκτός του συγκεκριμένου κοινωνι-

κοπολιτισμικού πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκαν. Το δεύτερο χρήσιμο, με βάση 

αυτή τη διαπίστωση, συμπέρασμα είναι ότι το κάθε λογισμικό δεν είναι ουδέτερη επι-

στημονική και τεχνολογική κατασκευή, αλλά διδακτική πρόταση στενά συνδεδεμένη 

με μια συγκεκριμένη κοινωνία ή κοινωνική ομάδα, κάποιας συγκεκριμένης ιστορικής 

περιόδου, την ιδεολογία της οποίας και εκφράζει. Βασικό μέλημα, επομένως, όσων 

ασχολούνται με την επιλογή ηλεκτρονικών διδακτικών περιβαλλόντων είναι να ανα-

ζητούν τις ‘κοινωνικά κατασκευασμένες γνώσεις’ που διαπερνούν την κάθε πρόταση 

και να επιλέγουν συνειδητά αυτήν που τους εκφράζει.  

Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών πολυμέσων από αυτήν την οπτική γωνία 

δε δίνει απλώς τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν συνειδητά τί να 

επιλέγουν και τί να απορρίπτουν, αλλά τους δίνει επιπλέον τη δυνατότητα «να τα υ-

ποβάλλουν σε κριτικό έλεγχο, να τα χρησιμοποιούν αντισυμβατικά, να τα προσαρμό-

ζουν στις ανάγκες τους ή ακόμη και να τα ξανασχεδιάζουν και, τέλος, να συμμετέ-

χουν ενεργά στο μετασχηματισμό των κοινωνικών πρακτικών με όποιον τρόπο κρί-

νουν ότι είναι καταλληλότερος» (Snyder, 2001: 115).  
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3. ΤΠΕ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Κλικ στη Λογοτεχνία1 
Σοφία Νικολαΐδου 

3.1. ΤΠΕ και Λογοτεχνία: νέα δεδομένα για τη συγγραφή, την πρόσληψη και τη διδασκα-
λία της λογοτεχνία 
 

Η επικράτηση των ηλεκτρονικών μέσων και το νέο νοητικό περιβάλλον που αυτά δημι-

ουργούν επηρεάζουν όχι μόνο τη συγγραφή της έντυπης λογοτεχνίας, με τη χρήση του 

επεξεργαστή από τους συγγραφείς2. Επηρεάζουν επίσης την πρόσληψη του λογοτεχνι-

κού έργου, καθώς και την παραγωγή θεωρητικού λόγου που το αφορά3.  

Ορισμένοι μεμψιμοιρούν ότι η εποχή της τυπογραφίας παραχωρεί τη θέση της στην η-

λεκτρονική εποχή4. Ο σύγχρονος αναγνώστης, εθισμένος homo zapiens, εξαρτημένος 

από τη διαρκή εναλλαγή καναλιών στην οθόνη της τηλεόρασης5, προσλαμβάνει τη λο-

γοτεχνία πολύ διαφορετικά, σε σύγκριση με τον αναγνώστη του 19ου αιώνα.  

Τα ψηφιακά κείμενα ευαγγελίζονται τη συναίρεση της ενδοκειμενικότητας (intratextu-

ality) με την διακειμενικότητα (intertextuality)6, την ασυνέχεια, την κειμενική ρευστό-

τητα, τη δομική ευελιξία. Τα υπερκείμενα7 και τα πολυτροπικά κείμενα  προτείνουν ένα 

διαφορετικό, διαδραστικό και δυναμικό, επικοινωνιακό μοντέλο συγγραφής και πρόσ-

ληψης της λογοτεχνίας. Παράλληλα, προτείνουν ένα διαφορετικό είδος φιλολογικής 

προσέγγισης και θεωρητικού λόγου για τη λογοτεχνία. 

                                                 
1 Τα κεφάλαια που ακολουθούν περιέχονται σε υπό έκδοση βιβλίο της υπογράφουσας (Κέδρος, 2008). 
2 Βλ. Eco, U., (1997), «Ο Η/Υ λειτουργεί σαν τις φράσεις του Προυστ. Είναι πνευματώδης αλλά και αποχαυνώ-
νει», Γλώσσα Πολύτροπος, τχ.1, σσ.25-32; Sagan, F., Bazin, H., Djian, Ph., (1997), «Σύγχρονοι Γάλλοι συγγρα-
φείς: Πένα, υπολογιστής ή γραφομηχανή», σσ. 33-36; Bolter, J.D. (2006), Οι μεταμορφώσεις της γραφής. Υπολογι-
στές, υπερκείμενο και μεταμορφώσεις της τυπογραφίας, Μεταίχμιο, σσ. 7-66.  
3 Bolter, J.D. (2006), ό.π., ιδίως στο κεφάλαιο «Η κριτική θεωρία σε έναν νέο χώρο γραφής», σσ. 223-257, 
Landow, G. P. και Delany, P. (eds), (1993) The Digital Word: Text-Based Computing in the Humanities, Cam-
bridge, Mass, MIT Press. 
4 Kernan, A. (2001), Ο θάνατος της λογοτεχνίας, Νεφέλη, Αθήνα; Bloom, H. (2000), How to read and why, Scrib-
ner, New York, Birkets, S. (1995), The Gutenberg Elegies: The fate of reading in an Electronic Age, Faber, Lon-
don.  
5 Postman, N. (1985), Amusing ourselves to death, Viking Penguin, New York.  
6 Δημητρούλια, Τ., (2005) Λογοτεχνικές σπουδές και νέες τεχνολογίες. Η τυχαία συνάντηση μιας ραπτομηχανής 
και μιας ομπρέλας σε ένα χειρουργικό τραπέζι. Κριτική, 9. 
7 Για την κατασκευή του όρου και τη λειτουργία του υπερκειμένου, βλ. Bush, V. (1991), As we may think. Στο 
J.M.Nyce & P. Kahn (Eds), From Memex to hypertext, Boston, Academic Press, pp. 85-100; Nelson, T. (1974), 
Computer Lib / Dream Machines: New Freedoms Though Computer Screens-a Minority Report. Chicago, Hugo’s 
Book Service; Nelson, T., (1992), Opening Hypertext: A Memoir. In M.C.Tuman (ed.), Literacy online: The 
(Promise and Peril) of Reading and Writing with Computers, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press. 
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Βέβαια, στοιχεία υπερκειμενικής δομής και μορφής μπορούμε να ανιχνεύσουμε και σε 

έντυπα έργα, κυρίως σε μοντερνιστές ή μεταμοντέρνους συγγραφείς, οι οποίοι αξιοποί-

ησαν το στοιχείο του παιγνίου στα κείμενά τους8.  

Όμως το λογοτεχνικό υπερκείμενο είναι έντονα διαδραστικό. Προϋποθέτει την ενεργη-

τική συμμετοχή του αναγνώστη, για να διαβαστεί9. Εμβληματικό -και κλασικό πια- υ-

περλογοτεχνικό έργο θεωρείται το Afternoon του Michael Joyce10. Το συγκεκριμένο 

έργο συνδυάζει τη μυθοπλαστική τέχνη, η οποία συνδέεται με την έντυπη λογοτεχνία, 

με τη διαδραστικότητα ενός περιπετειώδους παιχνιδιού: προϋποθέτει εξοικείωση με την 

ανάγνωση στην οθόνη του υπολογιστή και δεξιότητες πλοήγησης σε υπερκείμενο. Το 

Afternoon δεν αφηγείται μια συγκεκριμένη ιστορία. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά 

του από λογοτεχνικά κείμενα, που έχουν γραφτεί για να τυπωθούν στο χαρτί. Ο ανα-

γνώστης, πατώντας κουμπιά και απαντώντας σε ερωτήματα, διαμορφώνει την προσω-

πική του αναγνωστική διαδρομή. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, στην περίπτωση 

του Afternoon, δεν υπάρχει καθόλου ιστορία. Υπάρχουν μόνο αναγνώσεις11. Η σημασία 

κάθε επεισοδίου, ο τρόπος με τον οποίο αυτό εντάσσεται στη δυναμική δομή του έργου, 

εξαρτάται από το πού βρισκόταν ο αναγνώστης πριν και πού θα μεταβεί στη συνέχεια12.  

Όπως είναι αναμενόμενο, για να κατανοήσουμε την ηλεκτρονική μυθοπλασία, αναφε-

ρόμαστε σε γνωστές λογοτεχνικές δομές. Η διαφορά με το έντυπο κείμενο έγκειται στο 

γεγονός ότι οι εναλλακτικές κειμενικές δομές, τις οποίες εμφανίζει το λογοτεχνικό υ-

περκείμενο, συνυπάρχουν στον ίδιο ψηφιακό χώρο, στην οθόνη μας, πράγμα που δεν 

ισχύει στο τυπωμένο χαρτί.  

Το υπερκείμενο συχνά υιοθετεί δομικές αρχές και αφηγηματικές τεχνικές, τις οποίες 

συνδέουμε με την μοντερνιστική ή τη μεταμοντέρνα μυθοπλασία: εσωτερικό μονόλογο, 

μετατόπιση της αφηγηματικής γωνίας, παλίνδρομες κινήσεις στον αφηγηματικό χρόνο. 

                                                 
8 Μπόρχες, Χ.Λ., (2005), Άπαντα πεζά, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια: Α.Κυριακίδης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα; 
Cortasar, H., (1988), Το Κουτσό, Εξάντας, Αθήνα; Pavic, M. (1988), Dictionary of Khazars, Knopf, New York; 
Pynchon, T. (1963), V, London, Jonathan Cape; Pynchon, T, (1995) Gravity’s Rainbow, New York, Penguin; 
Joyce, J. (1990), Οδυσσέας, μετάφραση: Α. Καψάσκη, Κέδρος, Αθήνα; Sterne, L., (1965), The life and opinions of 
Tristam Shandy, gentleman, I. Watt (ed.) Boston: Houghton Mifflin. 
9 Βλ. Νικολαΐδου, Σ.-Γιακουμάτου, Τ., (2001), Διαδίκτυο και διδασκαλία, Κέδρος, σσ. 283-296, επίσης  Γιακου-
μάτου, Τ., (2002), Η λογοτεχνία μεταναστεύει στο διαδίκτυο: ανοιχτά ερωτήματα και νέα δεδομένα, Πρακτικά 
3ου Πανελληνίου συνεδρίου "Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση", A. Δημη-
τρακοπούλου (επιμ.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, τόμος Β΄, σσ.180-189.         
10 Joyce, M., (1987), Afternoon (λογισμικό), Watertown, MA: Eastgate Press 
11 Bolter (2006), ό.π. 
12 Douglas, J.Y., (2000), The end of books – or books without end? : Reading interactive narratives, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, pp.99-100. 
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Αν η αφήγηση των γεγονότων σε χρονολογική σειρά μοιάζει να αποτελεί το «φυσικό» 

τρόπο διήγησης, η φυσική αφηγηματική τάξη έχει υπονομευτεί ήδη από την ομηρική 

Οδύσσεια. Οι εγκιβωτισμοί, ανάδρομες και πρόδρομες αφηγήσεις που περιέχει το συ-

γκεκριμένο έπος αναδιαμορφώνουν τη χρονολογική σειρά της αφήγησης, με τον τρόπο 

που θα συναντήσουμε πολύ αργότερα στα υπερκείμενα13.  

Έτσι λοιπόν, η υπερλογοτεχνία (hyperliterature) παρουσιάζει με εμφανή τρόπο στην 

οθόνη του υπολογιστή τεχνικές οργάνωσης και διασάλευσης της αφηγηματικής τάξης, 

οι οποίες είχαν ήδη αναπτυχθεί στην έντυπη λογοτεχνία. Παρά ταύτα, το ψηφιακό μέσο 

ορίζει τον τρόπο πρόσληψης: η υπερκειμενική μυθοπλασία προσλαμβάνεται ως de facto 

αναμόρφωση της έντυπης μυθοπλασίας. Το υπερκείμενο συχνά παρουσιάζεται από τη 

φύση του ως επαναστατικό. Οι συνεχείς παραβιάσεις της αφηγηματικής τάξης, η δυνα-

μική δομή και η ελαστικότητα στο χώρο κατανοούνται ως προσπάθειες υπονόμευσης 

αφηγηματικών δομών και αφηγηματικών τρόπων, τους οποίους η έντυπη παραδοσιακή 

λογοτεχνία φαίνεται να επιδοκιμάζει. 

Η υπερκειμενική δομή ευνοεί τη διακλαδωτή αφήγηση και την πολυεπίπεδη ανάπτυξη 

της εξιστόρησης. Το λογοτεχνικό υπερκείμενο καταργεί το βασικό χαρακτηριστικό της 

έντυπης λογοτεχνίας, τη μονοκρατορία του λόγου. Ενσωματώνει εικόνες, γραφικά, ήχο, 

κίνηση, βίντεο. Στη διαδικτυακή εκδοχή του, ο λογοκεντρικός χαρακτήρας της λογοτε-

χνίας υποχωρεί και δίνει τη θέση του στη συνομιλία των τεχνών.  

Τα λογοτεχνικά υπερκείμενα σπανίως έχουν γραμμική μορφή και σπανίως ακολουθούν 

γραμμική αφήγηση. Συχνά αποτελούν προϊόντα συνεργασίας: δημιουργούνται από πε-

ρισσότερους από έναν συγγραφείς. Επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία και χαρα-

κτηρίζονται από το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Η αναγνωστική διαδρομή που θα α-

κολουθήσει ο διαδικτυακός αναγνώστης μια δεδομένη στιγμή είναι μοναδική. Καθώς η 

υπερκειμενική δομή είναι ρευστή, κάθε αναγνωστική διαδρομή είναι μοναδική και δίνει 

μορφή σε διαφορετικές εκδοχές του υπερκειμένου. 

Η υπερλογοτεχνία βρίσκεται σαφώς έξω από τον λογοτεχνικό κανόνα, ο οποίος αποτε-

λεί το κύριο αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος στη σχολική τάξη. Παρά ταύ-

τα, ορίζει μια δυναμική τάση της σύγχρονης λογοτεχνίας και εγκαινιάζει ένα νέο είδος 

                                                 
13 Bakker, E., (1999), Homer, hypertext and the web of myth, U. Schaefer (ed), Varieties and Consequences of 
Literacy and Orality: Papers in honor of Franz H. Bäuml at his 75th Birthday, Tubingen, Narr. 
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ανάγνωσης, το οποίο δεν μπορεί να απουσιάζει από τις αναγνωστικές προσλαμβάνου-

σες των μαθητών14.  

Οι πολλαπλές αναγνωστικές διαδρομές υπονομεύουν την κρατούσα αναγνωστική αντί-

ληψη ότι διαβάζουμε και γράφουμε γραμμικά15. Προσφέρουν πολλαπλά εναλλακτικά 

αφηγηματικά νήματα και πολλαπλές ερμηνείες πράξεων και γεγονότων. Κάτι περισσό-

τερο: το υπερκείμενο ανατρέπει τη δεδομένη κυριαρχία του συγγραφέα. Το ηλεκτρονι-

κό μέσο και η υπερκειμενική δομή προϋποθέτουν ενεργητική συμμετοχή του αναγνώ-

στη για το σχηματισμό της μορφής του κειμένου.  

Αλλά οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην πολυστρωματική πρόσληψη και 

την ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της έντυπης λογοτεχνίας. Ο επεξεργαστής 

ευνοεί τον πειραματισμό με τις λέξεις και τη δομή των λογοτεχνικών κειμένων, αναδει-

κνύοντας στοιχεία της ποιητικής τους. Επίσης ευνοεί τις διορθώσεις και τις επάλληλες 

γραφές κατά τη δημιουργική γραφή. Αυτές καταδεικνύουν καλύτερα από καθετί άλλο 

στους μαθητές τη συγγραφική μηχανή, το δόλο και τα τεχνάσματά της. Η μεταγραφή 

ενός λογοτεχνικού κειμένου με τη βοήθεια των πολυμέσων αναδεικνύει τη συνομιλία 

τεχνών στο εσωτερικό του και τη συνεργασία αισθήσεων για την πρόσληψή του.  

Η τεχνολογία είναι, καταρχήν, εργαλείο. Έχει ήδη διαμορφώσει ένα νέο νοητικό περι-

βάλλον και τον τρόπο πρόσληψης της νέας πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Η 

συγγραφή, η ανάγνωση και η μελέτη της λογοτεχνίας δε βρίσκονται έξω από όλα αυτά 

– το αντίθετο.  

                                                 
14 Bruce B. & Hogan M., (1998), ό.π, pp. 269-281, Lawrence Erlbaum, NJ, Cope B & Kalantzis M. (2000), Mul-
tiliteracies. Literacy Learning and the design of social futures, Routledge, London & New York 
15 Bolter, ό.π., 209. 
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3.2. Διδασκαλία της λογοτεχνίας σε αγγλόφωνους και ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμ-
βους: Διαπιστώσεις, ομοιότητες, διαφορές 
 

Τι συγκρίνουμε και γιατί 

Στο παρόν κεφάλαιο σχολιάζεται η χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

σε Αγγλία, ΗΠΑ και Ελλάδα. Η χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία του μαθήμα-

τος ανιχνεύεται στις οικείες διδακτικές προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες σε 

αγγλόφωνους ή ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους. Εκεί αποτυπώνεται, μέσα από 

την εκπαιδευτική εμπειρία και πρακτική, ο τρόπος με τον οποίο τρεις εκπαιδευτικές 

κοινότητες, η αγγλική16, η αμερικανική17 και η ελληνική, εφαρμόζουν τις ΤΠΕ για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας. Οι συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία ως μέσο διδασκαλίας, ως τρόπο δημοσίευσης, αλλά και ως δίαυλο επι-

κοινωνίας ανάμεσα στους συντάκτες των αναρτημένων προτάσεων και την εκπαιδευτι-

κή κοινότητα.  

Η επιλογή να εξεταστούν οι διδακτικές προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες 

σε ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους, σε σύγκριση με τις οικείες αγγλικές και α-

μερικανικές διδακτικές προτάσεις στις αντίστοιχες μαθητικές ηλικίες βασίζεται στη δι-

απίστωση ότι τόσο η Αγγλία όσο και οι ΗΠΑ, έχουν μακρά και εμπεδωμένη εμπειρία 

στον τομέα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Επίσης, το κύρος του μαθήμα-

τος της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδίως στην Αγγλία, είναι υψηλό18. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από το δίπολο συγκεντρωτι-

σμού-αποκεντρωτισμού: Δεν είναι πια όσο αποκεντρωτικό ήταν μέχρι το 1988, ούτε 

όμως απλώς συγκεντρωτικό. Οργανώθηκε με βάση έναν συνδυασμό συγκέντρωσης και 

αποκέντρωσης εξουσιών19. Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ από την άλλη είναι α-

ποκεντρωτικό σε όλα τα επίπεδα: διοίκησης, οργάνωσης της εκπαίδευσης, σχεδιασμού 

της διδασκαλίας. Η πολυμορφία του εκπαιδευτικού συστήματος των ΗΠΑ, καθιστά 

αμφίβολη τη δυνατότητα ακριβούς περιγραφής του. Το έργο αυτό μπορεί να πραγματο-

                                                 
16 Με τον όρο «αγγλική» αναφερόμαστε στην εκπαιδευτική κοινότητα της Αγγλίας και της Ουαλίας. Έξω από την 
εξέταση μένουν η Σκοτία και η Β. Ιρλανδία.. 
17 Με τον όρο «αμερικανική» αναφερόμαστε αποκλειστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα των ΗΠΑ. 
18 Αυτό αποδεικνύεται από τη σημασία του για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και 
από την πυκνή εξειδικευμένη βιβλιογραφία, η οποία αφορά τη διδακτική του μεθοδολογία. 
19 Βλ. Μούτσιος, Σ., 2006, «Ο μετασχηματισμός της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία», 
στον τόμο του Ν.Π.Τερζή, Το Γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: κριτική απογραφή και συ-
γκριτική έρευνα, εκδ. οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ.231-247 
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ποιηθεί ευκολότερα σε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα.  Τέλος, το εκπαιδευ-

τικό σύστημα της Ελλάδας είναι αμιγώς συγκεντρωτικό. Πρόσφατα εμφανίστηκε ευελι-

ξία και ελαστικότητα στα Αναλυτικά Προγράμματα, στο πλαίσιο της «Ευέλικτης Ζώ-

νης των μαθημάτων» και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπου-

δών (ΔΕΠΠΣ)  . 

Παρατηρούμε ότι τα τρία παραπάνω εκπαιδευτικά συστήματα παρουσιάζουν σημαντι-

κές διαφορές στο βαθμό του συγκεντρωτισμού, με αποτέλεσμα, ανάμεσα στα άλλα, τη 

διαμόρφωση διαφορετικής διδακτικής παράδοσης20.  Συνεπώς, η σύγκριση που επιχει-

ρεί η παρούσα εργασία, δηλαδή η καταγραφή και ο σχολιασμός του τρόπου, με τον ο-

ποίο αξιοποιεί η καθεμία χώρα την τεχνολογία για τη διδασκαλία ενός τόσο σύνθετου 

αντικειμένου, όπως η λογοτεχνία, μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλιμα συμπεράσματα. 

Η σύγκριση των διδακτικών σεναρίων που αφορούν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και βρίσκονται αναρτημένα σε αγγλόφωνους και ελληνόφω-

νους εκπαιδευτικούς κόμβους μπορεί να καταδείξει: α) σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμε-

ρα η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στα αγγλικά σχολεία 

και τα σχολεία των ΗΠΑ, τα οποία διαθέτουν όχι μόνο σχετική πείρα στην παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, αλλά και αυξημένους, συγκριτικά, πόρους. β) Σε ποιο σημείο 

βρίσκεται σήμερα η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στα 

ελληνικά σχολεία, τα οποία δε διαθέτουν αντίστοιχη πείρα στη χρησιμοποίηση των 

ΤΠΕ ούτε τους αντίστοιχους πόρους.  

Η συγκεκριμένη εργασία καταγράφει, ταξινομεί και σχολιάζει ρευστό διαδικτυακό υλι-

κό. Το διαδίκτυο δεν αποτελεί μόνιμη ψηφιακή βιβλιοθήκη, με σταθερές σελίδες και 

περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό, η έρευνα εντοπίζεται χρονικά: οι εκπαιδευτικοί κόμβοι 

προσπελάστηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (από 1η Νοεμβρίου 2005 έως 1η 

Νοεμβρίου 2006). Μέσα στο διάστημα αυτό, ακριβώς λόγω της φύσης του μέσου δη-

μοσίευσης, το ερευνητικό υλικό εν μέρει μεταμορφώθηκε: παρατηρήθηκαν αλλαγές, 

προσθαφαιρέσεις κειμένων, εξαφανίσεις ή απενεργοποιήσεις κόμβων21.  

                                                 
20 Μέσα από τη συγκριτική μελέτη αγγλικών, αμερικανικών και ελληνικών διδακτικών προτάσεων, οι εκπαιδευτι-
κές διαφορές διακρίνονται ανάγλυφα, γίνονται περισσότερο οικείες και κατανοητές. Για το λόγο αυτό, έχει υπο-
στηριχθεί η άποψη πως οι συγκριτικές μελέτες καθιστούν δυνατή την επανεξέταση των εκπαιδευτικών δεδομένων 
από μια λιγότερο εθνοκεντρική άποψη, βλ. Sarason, S.B., The Culture of School and the Problem of Change, Bos-
ton: Allyn and Bacon, pp. 95-117. 
21 Για μια πλήρη παρουσίαση της μεθόδου και των αποτελεσμάτων της έρευνας, αλλά και για τον τρόπο καταγρα-
φής των επιστημονικών, παιδαγωγικών και τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε κόμβου, βλ. Νικολαΐδου, Σ. (2008), 
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Μελετώντας λοιπόν συστηματικά τα σενάρια διδασκαλίας της λογοτεχνίας, τα οποία 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, σε αγγλόφωνους και ελληνόφωνους κόμβους χαρτογραφούμε 

με ασφαλή τρόπο την παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία του 

μαθήματος και καταλήγουμε στις ακόλουθες βασικές διαπιστώσεις: 

 

1. Αγγλόφωνοι ιδιωτικοί κόμβοι εταιρειών. Ελληνόφωνοι προσωπικοί κόμβοι εκπαι-
δευτικών 

 

Στους αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους παρατηρείται ισχυρή παρουσία ιδιωτικών 

κόμβων αμερικανικών κυρίως εταιρειών. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι αναρτούν εκπαιδευτικά 

σενάρια, με στόχο την διείσδυσή τους στην εκπαιδευτική αγορά και την προώθηση συγκε-

κριμένων προϊόντων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

οι συγκεκριμένοι κόμβοι είτε ξεκρεμούν το αναρτημένο υλικό, μόλις αυτό εκδοθεί σε έντυ-

πο (στην περίπτωση των εκδοτικών οίκων) είτε, τις περισσότερες φορές, το εγκαταλείπουν 

αναρτημένο χωρίς να το ανανεώνουν ή να προσθέτουν νέο. Η διαδικτυακή εγκατάλειψη 

του αναρτημένου υλικού ερμηνεύεται από πιθανή διάψευση των οικονομικών προσδοκιών 

των εταιρειών. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι πολλές ιδιωτικές εταιρείες κρίνουν ότι δεν έ-

χουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από την ανάρτηση και τη χρήση του εκπαιδευτι-

κού υλικού, οπότε σταματούν την παραγωγή του και εγκαταλείπουν την ανανέωση του, 

ακόμα και αν αυτή κοστίζει ελάχιστα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το παράδειγμα 

κόμβου, ο οποίος συντηρείται αποκλειστικά από χορηγίες και διαφημίσεις (Education 

World), συνεπώς συνδέεται έμμεσα με τα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένων εται-

ρειών που τον χρηματοδοτούν. 

Από τους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους, προς το παρόν, απουσιάζουν οι ιδιωτι-

κοί κόμβοι εταιρειών, πιθανότατα γιατί η ελληνική εκπαιδευτική αγορά δεν παρουσιάζει 

ακόμα αντίστοιχο οικονομικό ενδιαφέρον, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ. Παρατηρείται 

όμως μια άλλη ισχυρή παρουσία: οι προσωπικοί κόμβοι εκπαιδευτικών. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, η προσωπική ενασχόληση και η εργασία των επιμέρους εκπαιδευτικών έρχεται 

να συμπληρώσει το περιορισμένο υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στους κρατικούς εκ-

παιδευτικούς κόμβους.  

                                                                                                                                                           
Η χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδα-
κτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 107/293 

 

2. Έλεγχος, ανανέωση και ανατροφοδότηση του αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού 

 

Τόσο στους αγγλόφωνους όσο και στους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους παρατη-

ρείται σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο της έλλειψης ελέγχου του αναρτημένου υλικού από 

ειδικούς επιστήμονες και παιδαγωγούς. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνάδει με την ελευ-

θεριότητα δημοσίευσης που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο, όμως έρχεται σε αντίθεση με την 

ανάγκη ελέγχου και πιστοποιημένης εγκυρότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις εκπαιδευ-

τικές πηγές. Αν μάλιστα το φαινόμενο συνδυαστεί με την έλλειψη κριτικού ψηφιακού 

γραμματισμού, ο οποίος δεν αποτελεί ζητούμενο ούτε και στόχο των εκπαιδευτικών κόμ-

βων, τότε η άκριτη και ατεκμηρίωτη χρήση της διαδικτυακής πληροφορίας μπορεί να οδη-

γήσει στην αντιμετώπιση του διαδικτύου ως παντογνώστη από εκπαιδευτικούς και μαθη-

τές. Στην περίπτωση αυτή, ενέχεται ο κίνδυνος της μεταφοράς της αυθεντίας του εκπαιδευ-

τικού στην αυθεντία του διαδικτύου - ή χειρότερα του διπλασιασμού της αυθεντίας: στην 

αυθεντία του εκπαιδευτικού έρχεται να προστεθεί και η αυθεντία του διαδικτύου.  

Ο κριτικός ψηφιακός γραμματισμός προετοιμάζει τους μαθητές για την ουσιαστική αξιο-

ποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτύου: το μετατρέπει σε πηγή γνώσης και εργαλείο μάθη-

σης. Αποκαλύπτει ότι το διαδίκτυο δεν είναι ουδέτερο ιδεολογικά και ότι, αρκετά συχνά, 

πίσω από συγκεκριμένους κόμβους και πληροφορίες υποκρύπτονται συμφέροντα ή συγκε-

κριμένες ιδεολογικές προσεγγίσεις. Όταν ο μαθητής το κατανοήσει αυτό, όταν ασκηθεί όχι 

μόνο στην αναζήτηση αλλά κυρίως στη διακρίβωση, τον έλεγχο και την εκτίμηση της δια-

δικτυακής πληροφορίας, τότε θα μπορέσει να αυτενεργήσει, να αναπτύξει πρωτοβουλίες 

και να  αξιοποιήσει το προσφερόμενο ψηφιακό υλικό. 

Τα εκπαιδευτικά σενάρια δημοσιεύονται στο διαδίκτυο με όρους έντυπου υλικού: άπαξ και 

δημοσιευτούν, δεν αλλάζουν. Αυτή η τακτική καταργεί στην πράξη ένα από τα πιο βασικά 

στοιχεία της διαδικτυακής δημοσίευσης, τη ρευστότητα και την ελαστικότητα του διαδι-

κτυακού κειμένου. Το σταθερό και αναλλοίωτο διαδικτυακό σενάριο καταργεί στην πράξη 

τις βασικές ιδιότητες των ψηφιακών εργαλείων, που το ίδιο προτείνει. Ενώ προβάλλει τη 

χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, ως κείμενο μένει εγκλωβισμένο στη λογική και την πρα-

κτική του εντύπου.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγγλόφωνων κόμβων και η απόλυτη πλειοψηφία των ελλη-

νόφωνων εμφανίζουν χαμηλή ανατροφοδότηση του αναρτημένου υλικού. Φαίνεται ότι η 
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παρουσίαση των διδακτικών σεναρίων με τη λογική και την πρακτική του τυπωμένου κει-

μένου ξεκινά από την αναρτημένη κειμενική μορφή τους και επεκτείνεται στην περιορι-

σμένη ανανέωση του αναρτημένου υλικού και στη χαμηλή ανατροφοδότησή του. 

 

3. Παιδοκεντρική προσέγγιση. Συχνά καταργείται στην πράξη από τα περιοριστικά 

και καθοδηγητικά φύλλα εργασίας 

 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος φαίνεται να συνδέεται, τόσο 

στους αγγλόφωνους όσο και στους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους με την παιδο-

κεντρική διδασκαλία. Αρκετά αγγλόφωνα και ελληνόφωνα σενάρια κάνουν λόγο για την 

ανάπτυξη πρωτοβουλίας και την αυτενέργεια των μαθητών, καθώς και για την υποχώρηση 

του ρόλου της αυθεντίας του διδάσκοντα. Παρά ταύτα, η εμφατικά διατυπωμένη παιδοκε-

ντρική διδασκαλία φαίνεται να υποχωρεί στη διδακτική πράξη. Αρκετά αγγλόφωνα σενά-

ρια και σχεδόν όλα τα ελληνικά συνοδεύονται από συνημμένα φύλλα εργασίας. Αυτά τα 

συνοδευτικά φύλλα εργασίας δομούνται πάνω στο σχήμα ερώτηση – απάντηση και αποδει-

κνύονται στην πράξη ασφυκτικά και περιοριστικά για τους μαθητές. Η αντίληψη ότι το 

κείμενο έχει ένα και μόνο νόημα, το οποίο πολιορκείται αναγνωστικά και αποκαλύπτεται 

με τις κατάλληλες ερωτήσεις, ενισχύεται από τη δομή και το περιεχόμενο των συγκεκριμέ-

νων φύλλων εργασίας. Μερικά αγγλόφωνα φύλλα εργασίας ονομάζονται «διαδραστικά», 

γιατί απαιτούν το πάτημα συγκεκριμένων κουμπιών για τη συμπλήρωσή τους. Όμως η επι-

φανειακή αυτή «διάδραση» υποκρύπτει μια απολύτως μηχανική διαδικασία απάντησης και 

εξέτασης της απάντησης. 

Έτσι λοιπόν, η ζητούμενη αυτενέργεια του μαθητή διακηρύσσεται στο σενάριο αλλά υπο-

νομεύεται στα φύλλα εργασίας: οι μαθητές δεν αυτενεργούν. Απλώς απαντούν σε δεδομένα 

ερωτήματα, αναζητώντας τη μία σωστή απάντηση σε αυτά και αναζητούν συγκεκριμένες 

πληροφορίες σε πηγές που τους παραθέτουν τα φύλλα εργασίας και τους καθορίζει ο διδά-

σκων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές δε λειτουργούν ως «μικροί ερευνητές» όπως 

διακηρύσσεται συχνά στα οικεία σενάρια, αλλά ως ανιχνευτές και άκριτοι καταναλωτές της 

διαδικτυακής πληροφορίας. Συνεπώς, η διδασκαλία, παρόλο που εμφανίζεται ως παιδοκε-

ντρική, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ουσιαστικά δασκαλοκεντρική: ο εκπαιδευτι-

κός παραμένει ο βασικός ρυθμιστής του μαθήματος. Τα φύλλα εργασίας στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση φαίνεται να αντικαθιστούν τον παρεμβατικό ρόλο του καθηγητή στη διδασκα-

λία, μόνο που το κάνουν με πιο απρόσωπο –και πιο υπόγειο- τρόπο. 

 

4. Τεχνολογικά εργαλεία. Υψηλή χρήση του διαδικτύου. Συμβατική χρήση του επε-

ξεργαστή. Περιορισμένη χρήση ειδικού λογισμικού 

 

Τόσο στους αγγλόφωνους όσο και στους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους, το εργα-

λείο που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία είναι το διαδίκτυο, το οποίο α-

ξιοποιείται για την αναζήτηση ψηφιακού υλικού.  

Ακολουθεί ο επεξεργαστής, αν και σε αρκετές περιπτώσεις δεν αναφέρεται αλλά υπονοεί-

ται η χρήση του κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου, σημειώσεων και τη συ-

μπλήρωση του φύλλου εργασίας. Σε πολλά διδακτικά σενάρια ο επεξεργαστής χρησιμοποι-

είται συμβατικά ως «γραφική ύλη». Τόσο στους αγγλόφωνους όσο και στους ελληνόφω-

νους κόμβους εντοπίζονται λίγα σενάρια που αξιοποιούν τις δυνατότητές του.  

Στην πλειοψηφία τους τα σενάρια προτείνουν τη χρήση απλών εργαλείων. Σε αρκετά σε-

νάρια στους αγγλόφωνους κόμβους απαντά η χρήση της ψηφιακής κάμερας. Η χρήση της 

ψηφιακής κάμερας δεν απαντά στους ελληνόφωνους κόμβους. Στους αγγλόφωνους κόμ-

βους συνδέεται κυρίως με τη δημόσια ανάγνωση ποίησης, η οποία εντάσσεται στη μακρά 

αγγλοσαξωνική παράδοση δημόσιας ανάγνωσης ποίησης, και την performance των μαθη-

τών-αναγνωστών.  

Η χρήση ειδικού λογισμικού είναι πολύ περιορισμένη στους αγγλόφωνους κόμβους και δεν 

απαντά στους ελληνόφωνους. Αυτό ως ένα βαθμό δηλώνει την έλλειψη ενδιαφέροντος από 

τη μεριά των εταιρειών για την κατασκευή ειδικού λογισμικού.  

Το γεγονός της απουσίας ειδικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος λειτουργεί 

μάλλον θετικά. Απελευθερώνει τη διδασκαλία από τυποποιημένες τεχνολογικού προσανα-

τολισμού προσεγγίσεις, που δε συνάδουν με τη φύση του μαθήματος. Το διαδίκτυο, το ο-

ποίο από τη φύση του είναι μέσο ανοιχτό και ευπροσάρμοστο και σε ποικίλες προσεγγίσεις 

(όπως εξάλλου και ο επεξεργαστής) μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, για να α-

ναδείξουν νέες μορφές κειμένου, καθώς και την πολυτροπική φύση της λογοτεχνίας.  

 

5. Έμφαση στη βιωματική προσέγγιση της λογοτεχνίας και στη δημόσια απαγγελία 

της ποίησης στους αγγλόφωνους κόμβους 
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Στους αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους παρατηρείται ένα είδος θεώρησης της λογο-

τεχνίας, η οποία σπανίως απαντά στους αντίστοιχους ελληνόφωνους κόμβους. Πρόκειται 

για τη βιωματική προσέγγιση της λογοτεχνίας, η οποία ενισχύεται από τη δημόσια απαγγε-

λία της και τη δημιουργική γραφή. Με τον τρόπο αυτό, η λογοτεχνία προσλαμβάνεται και 

παράγεται περισσότερο ως βιωμένη εμπειρία και λιγότερο ως μυθοπλασία και κατασκευή.  

Στους αμερικανικούς εκπαιδευτικούς κόμβους, αναζητείται το κοινό βιωματικό υπόστρωμα 

συγγραφέα και αναγνώστη. Αυτό ορίζει τον τρόπο πρόσληψης, κατανόησης και ερμηνείας 

του ποιήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ποίηση προσεγγίζεται ως αποτύπωση της καθημερινό-

τητας και της ανθρώπινης κατάστασης.  

Στους ελληνόφωνους κόμβους η ανάγνωση της ποίησης εκτρέπεται κυρίως σε ιστορικοφι-

λολογικές ή, σπανιότερα, γλωσσοτεχνικές προσεγγίσεις. Η δημόσια απαγγελία της περιορί-

ζεται στη ρητορεία των σχολικών γιορτών.   

 

6. Λογοτεχνικός σχολικός κανόνας. Στους αγγλόφωνους κόμβους «σπάει» από ευπώ-

λητα ή πολύ σύγχρονα κείμενα 

 

Τόσο στους αγγλόφωνους όσο και στους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς κόμβους, η ισχυρή 

πλειοψηφία των διδακτικών σεναρίων αφορούν το λογοτεχνικό κανόνα. Στους ελληνόφω-

νους κόμβους ο σχολικός λογοτεχνικός κανόνας «σπάει» σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι ο-

ποίες αφορούν ειδικά projects.  

Στους αγγλόφωνους κόμβους, ο προσανατολισμός της διδασκαλίας σε κείμενα του λογοτε-

χνικού κανόνα υπονομεύεται συχνότερα. Έτσι λοιπόν, προτείνονται για διδασκαλία και άλ-

λα λογοτεχνικά κείμενα, κυρίως ευπώλητα ή σύγχρονα. Στους εν λόγω κόμβους απαντούν 

σενάρια με αντικείμενο τον Χάρι Πότερ της Τζ.Ρόουλιγκ, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών 

του Τόλκιν ή τον Κώδικα Ντα Βίντσι του Νταν Μπράουν, αλλά και κείμενα που αφορούν 

σύγχρονα φαινόμενα, για παράδειγμα τη διαπολιτισμική κοινωνία, το ρατσισμό κ.τ.λ.  

Με τον τρόπο αυτό, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν έργα με ευρεία αναγνωστική αποδοχή 

και σύγχρονα κείμενα, τα οποία θεματοποιούν προβλήματα της καθημερινής ζωής, ως δο-

λώματα. Έτσι προκαλούν το αναγνωστικό ενδιαφέρον των μαθητών και συνδέουν το αντι-

κείμενο με τα βιώματα και τις εμπειρίες τους. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη βιωματική προ-

σέγγιση της λογοτεχνίας στους αγγλοσαξωνικούς κόμβους. 
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Με τη διδασκαλία των συγκεκριμένων κειμένων, το μάθημα στα αγγλικά και αμερικανικά 

σχολεία σαφώς περιέχει τον λογοτεχνικό κανόνα, όμως δεν ταυτίζεται μαζί του. Αυτό ο-

φείλεται, ανάμεσα στα άλλα, και στο ελαστικό ΑΠ των αγγλικών σχολείων και των σχο-

λείων των ΗΠΑ, το οποίο επιτρέπει αντίστοιχο προσανατολισμό του μαθήματος, τουλάχι-

στον για τα σχολικά έτη κατά τα οποία η διδασκαλία δε συνδέεται άμεσα με την εξέτασή 

του αντικειμένου σε εθνική κλίμακα.  

 

7. Μοντέλο διδασκαλίας. Η λογοτεχνία ως πρόσχημα για άλλες δραστηριότητες. Φυ-

γόκεντρη λειτουργία του διαδικτύου 

 

Στην ισχυρή πλειοψηφία, τόσο των αγγλόφωνων όσο και των ελληνόφωνων διδακτικών 

κόμβων, επικρατεί το μικτό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει α-

νάμεσα στην ανασύσταση του ιστορικοφιλολογικού πλαισίου του έργου και την κειμενοκε-

ντρική του εξέταση.  

Σε πολλά σενάρια, δημιουργείται η εντύπωση ότι η διδασκαλία χωρίζεται σε δυο μέρη: Το 

ένα μέρος αφορά την ανίχνευση πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με το ιστορικοφιλο-

λογικό περικείμενο και το άλλο μέρος αφορά την εξέταση του σώματος του κειμένου (δο-

μή, πλοκή, ύφος, χαρακτήρες, αφηγηματικούς τρόπους κ.τ.ό). Αυτή η διάκριση, στην περί-

πτωση των ελληνικών σεναρίων, επεκτείνεται και στα διδακτικά μέσα: κατά την ανασύ-

σταση του ιστορικοφιλολογικού περικειμένου χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ, κυρίως το διαδί-

κτυο, ενώ η κειμενοκεντρική προσέγγιση γίνεται, τις περισσότερες φορές, με συμβατικά 

μέσα. Στα αγγλόφωνα διδακτικά σενάρια, τις περισσότερες φορές, οι ΤΠΕ χρησιμοποιού-

νται τόσο κατά την αναζήτηση εξωκειμενικών και περικειμενικών πληροφοριών όσο και 

κατά την κειμενοκεντρική προσέγγιση του κειμένου, με την αναζήτηση σχετικών άρθρων 

και ειδικών μελετών, την έρευνα σε λεξικά, τη χρήση διαγραμμάτων πλοκής κ.τ.λ.  

Παρά ταύτα, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργείται η εντύπωση ότι το διαδίκτυο λειτουρ-

γεί φυγόκεντρα. Δηλαδή εκτρέπει τη διδασκαλία στην αναζήτηση πληροφοριών, οι οποίες 

τελικά δεν αξιοποιούνται για την αναγνωστική προσέγγιση του κειμένου. Απλώς διαγρά-

φουν το ιστορικό και κοινωνικό του περικείμενο. Με τον τρόπο αυτό, το λογοτεχνικό έργο 

λειτουργεί ως πρόσχημα για διαδικτυακή περιήγηση. Συνεπώς, η διδασκαλία της λογοτε-

χνίας εκτρέπεται σε διδασκαλία διαφόρων κοινωνικών ή άλλων ζητημάτων που σχετίζονται 

με το λογοτεχνικό θέμα.  
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8. Οι φιλόλογοι αντιμετωπίζουν την τεχνολογία με συμβατικούς όρους. Εκτύπωση 

και φωτοτύπηση ψηφιακών πηγών. Copy-paste λειτουργία διαδικτύου 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των σεναρίων αποδεικνύει ότι οι φιλόλογοι, σε μεγάλο βαθμό, εξα-

κολουθούν να αντιμετωπίζουν την τεχνολογία με συμβατικούς όρους: α) Χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο με όρους συμβατικής βιβλιοθήκης. Σπανίως χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πηγές 

online: συνήθως τις εκτυπώνουν και τις φωτοτυπούν. β) Σπανίως αξιοποιούν τις πολλαπλές 

δυνατότητες του επεξεργαστή για την ανάδειξη του συγγραφικού μηχανισμού και της λει-

τουργίας των λέξεων στο λογοτεχνικό κείμενο: συνήθως τον χρησιμοποιούν ως απλή γρα-

φομηχανή. γ) Ακόμα σπανιότερα χρησιμοποιούν άλλα, πιο σύνθετα εργαλεία, όπως εργα-

λεία συγγραφής ιστοσελίδων, προγράμματα επεξεργασίας εικόνας ή ήχου κ.τ.ό. δ) Ελάχι-

στες φορές ασχολούνται με λογοτεχνικά υπερκείμενα. ε) Χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές 

πληροφορίες, τις οποίες αλιεύουν οι μαθητές, με τη λογική copy-paste στα οικεία φύλλα 

εργασίας. Αντιμετωπίζουν το φυλλομετρητή ως άδολο διακομιστή πληροφοριών. Δε θέ-

τουν το μέγα θέμα του κριτικού ψηφιακού γραμματισμού.  

Η ως άνω προσέγγιση της τεχνολογίας από τους φιλολόγους αποτελεί μία πιο σύγχρονη 

έκφραση τεχνοφοβίας: οι δυνατότητες του νέου μέσου δεν αξιοποιούνται, αλλά προσαρμό-

ζονται και περιορίζονται στις δυνατότητες των συμβατικών μέσων, δηλαδή των μέσων που 

οι διδάσκοντες γνωρίζουν ήδη και χρησιμοποιούν στη διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό, η 

τεχνολογία αποδυναμώνεται και σχεδόν απαξιώνεται στην πράξη, καθόσον αρκετά συχνά 

περιορίζεται σε προσεγγίσεις του αντικειμένου, οι οποίες, mutatis mutandis, θα μπορούσαν 

να πραγματοποιηθούν και με συμβατικά μέσα. 

 

9. Η καινοτόμος όψη των κόμβων και τα υψηλής τεχνολογίας εργαλεία δε συνεπάγο-

νται καινοτόμο προσέγγιση του αντικειμένου 

 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία δημιουργεί συχνά την εντύπωση -και την προσδοκία- 

ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την καινοτόμο προσέγγιση του αντικειμένου. Η εξέταση των δι-

δακτικών σεναρίων στους αγγλόφωνους και τους ελληνόφωνους κόμβους αποδεικνύει ότι 

η τεχνολογία, όσον αφορά τουλάχιστον τη διδακτική της ιδεολογία, είναι ουδέτερη. Μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου για μια συντηρητική ή για μια καινοτόμο διδακτική πρόταση.  
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Τα εν λόγω σενάρια δε χρησιμοποιούν το νέο μέσο, για να αλλάξουν τη μέθοδο προσέγγι-

σης του διδακτικού αντικειμένου, απλώς υποστηρίζουν με αυτό τον προηγούμενο (συμβα-

τικό) τρόπο διδασκαλίας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η χρήση της τεχνολο-

γίας να ενισχύει τη συντηρητική προσέγγιση του αντικειμένου, την ίδια στιγμή που την ε-

πενδύει με καινοτόμο όψη. Το αντίθετο συμβαίνει σε ελάχιστους κόμβους, όπου η πολυμε-

σική και πολυτροπική προσέγγιση του αντικειμένου συνεπάγεται την καινοτόμο διδασκα-

λία του. Η πλειοψηφία των σεναρίων κυμαίνεται κάπου ανάμεσα, πλησιάζοντας κατά τι 

περισσότερο στη συμβατική προσέγγιση της διδασκαλίας. 

  

10. Στους ελληνόφωνους κόμβους ο πυρήνας του μαθήματος ανέγγιχτος από την τε-

χνολογία 

 

Σε αρκετά σενάρια στους ελληνόφωνους κόμβους παρατηρείται το αξιοπερίεργο φαινόμενο 

να χωρίζεται η διδασκαλία του μαθήματος σε δύο σαφώς διακριτά μέρη: στη σχολική ανά-

γνωση του κειμένου στην τάξη και στην ανίχνευση και ανασύσταση του ιστορικοφιλολογι-

κού του πλαισίου στο εργαστήριο των υπολογιστών, με τη βοήθεια του διαδικτύου και τη 

συμπλήρωση των οικείων φύλλων εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάγνωση 

του λογοτεχνικού κειμένου ολοκληρώνεται, προτού οι μαθητές μεταφερθούν στο εργαστή-

ριο.  

Αυτού του είδους η σαφής διάκριση του μαθήματος σε δύο μέρη, ένα κειμενοκεντρικό και 

ένα ιστορικοφιλολογικό, και η ολοκλήρωση της αναγνωστικής προσέγγισης του κειμένου 

χωρίς την αξιοποίηση της τεχνολογίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πυρήνας του μαθήμα-

τος μένει ουσιαστικά ανέγγιχτος από τις ΤΠΕ. Το κειμενοκεντρικό μέρος των εκπαιδευτι-

κών σεναρίων αρκετά συχνά σχετίζεται με έναν τύπο ερωτήσεων που προσιδιάζουν στις 

ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου και δεν αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Ακόμα και στα φύλλα ερ-

γασίας η ως άνω διάκριση είναι, ορισμένες φορές, εμφανής.   

 

11. Δημιουργική γραφή. Αντίβαρο στη φιλολογική προσέγγιση του κειμένου 

 

Το 50% των αγγλόφωνων κόμβων προτείνουν τη δημιουργική γραφή ως συμπληρωματική 

δραστηριότητα κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Αντιθέτως, στους ελληνικούς κόμ-
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βους η δημιουργική γραφή προτείνεται ελάχιστες φορές και μάλιστα τις περισσότερες από 

αυτές δεν κατονομάζεται ως τέτοια. Στη θέση της, χρησιμοποιούνται περιγραφικοί όροι.  

Στους αγγλόφωνους κόμβους, η δημιουργική γραφή εντάσσεται σε μια μακρά διδακτική 

παράδοση και αποτελεί το αντίβαρο στη φιλολογική προσέγγιση του κειμένου. Η δημιουρ-

γική γραφή αναδεικνύει το μηχανισμό παραγωγής της λογοτεχνίας, τις τεχνικές και τους 

κανόνες της. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζεται ένα πλήρες μοντέλο παραγωγής και 

πρόσληψης της λογοτεχνίας από τους μαθητές.  

Η δημιουργική γραφή προτείνεται συνήθως με βάση ένα λογοτεχνικό πρότυπο (είδος, συγ-

γραφικό ύφος, αφηγηματικός τρόπος κ.τ.λ.) και γράφεται στα ίχνη αυτού του προτύπου. 

Παρά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που προτείνουν αγγλόφωνοι και ελληνόφωνοι 

κόμβοι, η δημιουργική γραφή αποτελεί περιχαρακωμένη μοναχική δραστηριότητα.  

 

12. Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος: α) Δόλωμα 

και εφέ, β) εργαλείο και πηγή μάθησης, γ) συστατικό στοιχείο του μαθήματος 

 

Με βάση τα παραπάνω, τόσο στους ελληνόφωνους όσο και στους αγγλόφωνους κόμβους οι 

ΤΠΕ αξιοποιούνται στη διδασκαλία του μαθήματος με τρεις τρόπους: 

 

α) Ως δόλωμα και εφέ της διδασκαλίας, με στόχο να εξαφθεί ή να ενισχυθεί το ενδια-

φέρον των τεχνολογικά γραμματισμένων μαθητών. Σε αυτήν την πολύ διαδεδομένη πε-

ρίπτωση, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως άρτυμα της διδασκαλίας, δηλαδή ως εξωτερικό 

στοιχείο του μαθήματος. Ο πυρήνας του μαθήματος δεν αλλάζει, απλώς προστίθενται 

νέοι τρόποι ερεθισμού και ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών. 

β) Ως εργαλείο και πηγή μάθησης. Σε αυτήν την αρκετά διαδεδομένη περίπτωση, οι 

ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως συγγραφικό εργαλείο, ως τρόπος παρουσίασης των μαθητι-

κών εργασιών, ως βιβλιοθήκη και χώρος αναζήτησης πληροφοριών. Η πρόσβαση των 

μαθητών σε πηγές διευκολύνεται, κυρίως με τη χρήση του διαδικτύου. Το ίδιο συμβαί-

νει και με τη συγγραφή και δημοσίευση των μαθητικών εργασιών, με αποτέλεσμα την 

παραγωγή λόγου σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. Ακόμα και όταν η χρήση της 

τεχνολογίας δε γίνεται με συμβατικούς όρους, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται διαμεσολαβη-

τικά, ως ευχερέστερος και προσφορότερος τρόπος αναζήτησης υλικού, μαθητικής ερ-

γασίας και συνεργασίας. 
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γ) Ως συστατικό στοιχείο του μαθήματος. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, οι ΤΠΕ α-

ξιοποιούνται ως τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης του λογοτεχνικού κειμένου, ως 

εργαλείο για την πρόσληψη νέων, πολυτροπικών κειμενικών ειδών, ως τρόπος εισαγω-

γής των μαθητών στη φιλολογική έρευνα των πηγών και στην παραγωγή κριτικού και 

δημιουργικού λόγου, ως τρόπος συνομιλίας του κειμένου με τις άλλες τέχνες, ως τρό-

πος ανάδειξης του πολυμεσικού χαρακτήρα της λογοτεχνίας.  

Σε αυτήν την τρίτη περίπτωση, περνούμε από τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στη διδα-

σκαλία του μαθήματος στην αξιοποίησή τους, με στόχο την αναμόρφωση του μαθήμα-

τος και την καινοτόμα προσέγγιση της λογοτεχνίας. 
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Το πώς, πότε και το γιατί μιας επιλογής 

 

Συνοψίζοντας, 

με βάση τις διαπιστώσεις που προηγήθηκαν, οδηγούμαστε στους ακόλουθους συλλογι-

σμούς: 

 

Αλλαγή στάσεων και όχι δεξιοτήτων 

 

Από την εξέταση των αγγλόφωνων και των ελληνόφωνων εκπαιδευτικών κόμβων και 

των οικείων σεναρίων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, τεκμαίρεται ότι η χρήση και-

νοτόμων εργαλείων δε συνεπάγεται αντίστοιχη καινοτόμο προσέγγιση της διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας. Αντιθέτως, εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικών κόμβων 

και εκπαιδευτικών σεναρίων, στα οποία η χρήση της τεχνολογίας λειτουργεί άκρως συ-

ντηρητικά, σχεδόν οπισθοδρομικά. Στις περιπτώσεις αυτές, η τεχνολογία δίνει το πρό-

σχημα, ενίοτε το άλλοθι, για φυγόκεντρες αναγνώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν το λο-

γοτεχνικό κείμενο ως πρόσχημα και αφορμή: το κέντρο του μαθήματος μετακινείται 

στο ιστορικοκοινωνικό περικείμενο ή στο γραμματολογικό πλαίσιο, το νόημα του κει-

μένου σμικρύνεται και μονοδρομείται, οι αμφισημίες απαλείφονται. Η εικόνα και ο ή-

χος αντί να πολλαπλασιάζουν τους αναπαραστατικούς κώδικες του έργου και να συνο-

μιλούν με το κείμενο, το εικονοποιούν, περιορίζοντας τη δυναμική δραστικότητά του. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό πως αυτό που προϋποτίθεται για μια ανανεωτι-

κή προσέγγιση του αντικειμένου δεν είναι η αλλαγή δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μα-

θητών, αλλά, κυρίως, η αλλαγή στάσεων.  

 

Προσαρμογή των τεχνολογικών εργαλείων στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο 

 

Παρά το γεγονός ότι, όπως τεκμαίρεται και από τα διδακτικές προτάσεις, η χρήση των 

ΤΠΕ συνδέεται άμεσα με το μαθητοκεντρικό μοντέλο και την εποικοδομητική μάθηση, 

σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται φανερή, τόσο από τα φύλλα εργασίας όσο και από τις 

προτεινόμενες δραστηριότητες και τα βήματα της διδασκαλίας, η τάση των εκπαιδευτι-

κών να προσαρμόσουν τις ΤΠΕ στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Αυτό α-

ποδεικνύει: α) ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ακόμα ισχυρό -κυρίως αλλά όχι μόνο- 
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στην ελληνική εκπαιδευτική πρακτική, β) ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη όσον αφορά 

την εκπαιδευτική ιδεολογία και την παιδαγωγική πράξη. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδα-

σκαλία δε συνεπάγεται αλλαγή στάσης για τους εκπαιδευτικούς ούτε αυτόματη εισαγω-

γή καινοτομίας. Το αντίθετο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίρρωση παραδοσια-

κών διδακτικών μοντέλων και παιδαγωγικών αντιλήψεων. Ο ισχυρός ρυθμιστικός ρό-

λος του διδάσκοντα παραμένει, σε πολλά σενάρια, σταθερός. 

 

Διαδίκτυο: πολυτροπικό ως μέσο, μονοτροπικό ως διδακτική προσέγγιση 

 

Μια πολυτροπική προσέγγιση της διδασκαλίας του αντικειμένου, θα εστίαζε στην πο-

λυτροπική παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου και στη διδακτική αξιοποίηση άλλων 

σημειωτικών συστημάτων, πέραν του γλωσσικού22. Η εξέταση των σεναρίων διδασκα-

λίας μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχου-

με πολυτροπική παρουσίαση και προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου, τα εκπαιδευτικά 

σενάρια παραμένουν μονοτροπικά ως προς την εστίαση της ανάγνωσης. Η λογοτεχνία 

αποτελεί μάθημα λογοκεντρικό στον πυρήνα του, με αποτέλεσμα η έμφαση να δίνεται 

σχεδόν αποκλειστικά στη γλώσσα. Ακόμα και όταν η παρουσίαση του λογοτεχνικού 

κειμένου οργανώνεται μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών σημειωτικών συστημά-

των, δεν εξετάζεται το διαφορετικό σημασιακό φορτίο, το οποίο ο κάθε τρόπος συνει-

σφέρει στην πολυτροπική εκδοχή του λογοτεχνικού έργου. 

 

Ο λογοκεντρικός πυρήνας του μαθήματος ανέγγιχτος από τις ΤΠΕ 

 

Ο ισχυρός λογοκεντρικός πυρήνας του μαθήματος είναι και ο βασικός λόγος, εξαιτίας 

του οποίου οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κυρίως ως δόλωμα ή άρτυμα και λιγότερο ως συ-

στατικό στοιχείο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Έτσι λοιπόν, σε αρκετά σενάρια, η 

λογοκεντρική διδασκαλία ολοκληρώνεται στη σχολική τάξη και στη συνέχεια αρτύνε-

ται με τις ΤΠΕ στο εργαστήριο των υπολογιστών. Έτσι, οι ΤΠΕ δεν συνεισφέρουν σε 

ένα νέο τρόπο πρόσληψης και ανάγνωσης της λογοτεχνίας, αλλά χρησιμοποιούνται κυ-

ρίως ως πηγή άντλησης πληροφοριών και ως εποπτικό υλικό για ένα λογοτεχνικό κεί-

                                                 
22 Kress, G & van Leeuwen, T. (2001), Multimodal Discourse, Arnold, London, 2001 
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μενο, το οποίο έχει ήδη διδαχθεί στην τάξη, στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλί-

ας. 

 

Ευκαιριακή διδασκαλία, στην ώρα του Αναλυτικού Προγράμματος  

 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, κυρίως όσον αφορά τα ελληνόφω-

να σενάρια διδασκαλίας αλλά όχι μόνο, γίνεται σε μεγάλο βαθμό ευκαιριακά και επι-

χειρείται στην ώα του ΑΠ, όταν περισσεύει χρόνος από το σχολικό πρόγραμμα. Με τον 

τρόπο αυτό, η χρήση των ΤΠΕ μένει μετέωρη, ασυνεχής και χωρίς παιδαγωγικό ή επι-

στημονικό σαφή στόχο. Όμως η τεχνολογία δεν είναι απλό άρτυμα ή δόλωμα της διδα-

σκαλίας, όπως συχνά παρουσιάζεται στα διδακτικά σενάρια, αλλά ένα μέσο για την 

πρόσληψη του πολυτροπικού χαρακτήρα της λογοτεχνίας, ένα μέσο για διάβασμα και 

(δημιουργικό) γράψιμο, δηλαδή ένα μέσο γραμματισμού23. Η νέα κειμενική και επικοι-

νωνιακή πραγματικότητα που δημιουργήθηκε με τη χρήση των ΤΠΕ δεν μπορεί να μέ-

νει εκτός της συστηματικής και κριτικής προσέγγισής της στο πλαίσιο της σχολικής εκ-

παίδευσης24. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε διδακτικό σενάριο δε θα αποτελεί ξεκομμένη επι-

στημονικώς και παιδαγωγικώς πρόταση, η οποία αναπτύσσεται στην ώα του ΠΣ και 

εφαρμόζεται περιστασιακά, αλλά ένα μέρος ενός ευρύτερου παιδαγωγικού σχεδίου, το 

οποίο αξιοποιεί τις ΤΠΕ για το «λογοτεχνικό γραμματισμό» των μαθητών.  

                                                 
23 Ο Lemke, J. (1998), “Metamedia literacy: Transforming meanings and media”, Handbook of literacy and tech-
nology: Transformations in a post-typographic world (Reinking D., McKenna M., Laddo L. & Kieffer R. eds), 
Erlbaum, pp.269-281, NJ, αποκαλεί αυτού του είδους το γραμματισμό «πληροφορικό γραμματισμό» (informatic 
literacies) και σημειώνει τη σημασία του για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Οι Lankshear, C., Snyder I. & Green, B. 
(2000) ό.π., καθώς και η Selfe, C., (1999), Technology and literacy in the twenty-first century. The importance of 
paying attention, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville προτείνουν τον όρο «τεχνολο-
γικός γραμματισμός».  
24 Η ευρύτατη διάδοση του τεχνολογικού γραμματισμού στη σύγχρονη τεχνολογικώς προσανατολισμένη κοινωνία 
δεν μπορεί να αγνοηθεί από το σχολείο. Βλ. Bruce B. & Hogan M., 2000, ό.π., επίσης, Cope B. & Kalantzis M. 
(eds), (2000), Multiliteracies, Literacy learning and the design of social futures, Routledge, London and New 
York. Για τον κριτικό τεχνολογικό γραμματισμό στα δεδομένα του ελληνικού σχολείου, βλ. Κουτσογιάννης, Δ., 
(2002), ό.π. 
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3.3 Και τώρα, στην τάξη 
 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας δημιουργεί προσδοκίες για μια καινο-

τόμα, πιο συμμετοχική, θεσμική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων στη σχολική τάξη, 

οι οποίες τις πιο πολλές φορές, όπως διαπιστώθηκε, δεν εκπληρώνονται. Αυτό οφείλεται 

στη φυσική τάση των διδασκόντων να προσαρμόζουν τα εργαλεία της διδασκαλίας, ακόμα 

και αυτά που θεωρούνται σχετικώς πρωτοποριακά, σε ένα είδος «γραφειοκρατικής»25 προ-

σέγγισης, η οποία τους είναι περισσότερο οικεία. Όμως οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν 

για τη διδασκαλία του μαθήματος έτσι, ώστε να αναδειχθούν συστατικά χαρακτηριστικά 

του λογοτεχνικού κειμένου, τα οποία συχνά παραγνωρίζονται ή, ακόμα χειρότερα, αφαλα-

τώνονται, όταν εξετάζονται με στενά φιλολογικό τρόπο. 

 

Αξιοποίηση του επεξεργαστή για τη δημιουργική γραφή 

 

Η χρήση των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας θα 

μπορούσε, αντί να εκτρέπεται στην αναζήτηση πληροφοριών και στην ανασύσταση του πε-

ρικειμενικού πλαισίου του έργου, να αξιοποιείται για τη δημιουργική γραφή, δηλαδή για 

την ερασιτεχνική ανάπλαση του λογοτεχνικού κειμένου. Η αναγνωστική και διδακτική αυ-

τή τακτική δεν έχει στόχο την κατασκευή υψηλής λογοτεχνίας ή τη μετατροπή των μαθη-

τών σε συγγραφείς –κάθε άλλο. Τα μαθητικά κατασκευάσματα ασφαλώς θα υπολείπονται, 

σε σύγκριση με τη λογοτεχνικό κείμενο ή το λογοτεχνικό ύφος, το οποίο αποτελεί τη συγ-

γραφική αφορμή. Όμως η δημιουργική γραφή26, ιδιαίτερα η δημιουργική γραφή που αξιο-

ποιεί τον επεξεργαστή, συνεπώς οργανώνει τις πολλαπλές εκδοχές του κειμένου, αναδει-

κνύει τη ρευστότητά του, αποκαλύπτει με διαφάνεια τη συγγραφική διαδικασία και τη συγ-

γραφική μηχανή και ευνοεί την αποστασιοποίηση του συγγραφέα από το κείμενό του μέσω 

της οθόνης, διδάσκει πολλά και σημαντικά πράγματα για τη λογοτεχνία, την κατασκευή και 

τη λειτουργία της, στους μαθητές.   

 

                                                 
25 Για τον όρο βλ. Σουλιώτη, Μ., (1995), ό.π., κεφάλαιο «Η Γραφειοκρατική και η συμμετοχική προσέγγιση (ή : 
αυταρχική και φιλελεύθερη), σσ. 32-35. 
26 Βλ. Σουλιώτη, Μ., (1995), ό.π. 
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Αξιοποίηση του επεξεργαστή για την ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογο-

τεχνίας αλλά και του παιγνιώδους χαρακτήρα της διδασκαλίας της 

 

Η λογοτεχνία είναι η μόνη από τις τέχνες που χρησιμοποιεί τόσο κοινόχρηστο υλικό: τη 

γλώσσα. Η σεμνοπρεπής και σοβαροφανής προσέγγιση της λογοτεχνίας στερεί από το α-

ντικείμενο ένα βασικό χαρακτηριστικό της φόρμας του αλλά και της πρόσληψής του, το 

χαρακτηριστικό του παιγνίου. Ο επεξεργαστής και η ρευστή μορφή που χαρίζει στο λογο-

τεχνικό κείμενο προσφέρεται για την ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτεχνί-

ας. Αντικαταστάσεις λέξεων στο συνταγματικό ή τον παραδειγματικό άξονα, καταστροφή 

και επανασυναρμολόγηση της δομής του κειμένου, χρωματισμός λέξεων κ.ά.π. μπορούν να 

καταδείξουν ότι η λογοτεχνία είναι ένα lego που κατασκευάζεται με οικεία υλικά. Όσο α-

νακατασκευάζει κανείς αυτό το lego, όσο παίζει με τις πολλαπλές εκδοχές και δυνατότητές 

του, τόσο καλύτερα κατανοεί τους μηχανισμούς κατασκευής και λειτουργίας της λογοτε-

χνίας. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις τεχνικές κατασκευής του λογο-

τεχνικού νοήματος και τη δραστικότητα της λογοτεχνικής γλώσσας.  

 

Αξιοποίηση των πολυμέσων για την κατασκευή πολυτροπικών λογοτεχνικών κειμένων 

 

Η γλώσσα της λογοτεχνίας είναι παμφάγα. Ως γλωσσικό σύστημα καταβροχθίζει και περιέ-

χει όλους τους άλλους σημειωτικούς τρόπους (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό κ.τ.λ). Η 

χρήση των πολυμέσων βοηθά στη μεταφορά των γλωσσικών τρόπων του λογοτεχνικού 

κειμένου σε άλλους σημειωτικούς τρόπους, καταδεικνύει τη δραστικότητα της λογοτεχνι-

κής γλώσσας και αναδεικνύει το ολιστικό μοντέλο πρόσληψης και παράστασης του κό-

σμου, το οποίο κατασκευάζει η λογοτεχνία. Όχι μόνο αυτό: λειτουργεί παιγνιωδώς και την 

ίδια στιγμή διδακτικά, καθώς ξεβιδώνει τη λογοτεχνική μηχανή και μεταφέρει  τις τεχνικές 

και τα γλωσσικά τεχνάσματά της στις τεχνικές και τα τεχνάσματα άλλων μέσων, οπτικοα-

κουστικών, τα οποία συνομιλούν με το λογοτεχνικό κείμενο. Στην περίπτωση αυτή, ελλο-

χεύει ο κίνδυνος της εικονογράφησης του κειμένου και της σμίκρυνσης του πολύσημου, ε-

νίοτε ρευστού, λογοτεχνικού νοήματος. Παρά ταύτα, η πολυμεσική παρουσίαση του λογο-

τεχνικού έργου από τους μαθητές - ή από ειδήμονες με στόχο τη σχολική ανάγνωση - ανα-

δεικνύει πτυχές της εικονοποιίας, της μουσικότητας, της ηχητικής του λογοτεχνικού κειμέ-

νου, αλλά και τον εσωτερικό του ρυθμό, με τον πλέον έκτυπο σημειωτικό τρόπο. 
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Υπερκείμενο: μια νέα μορφή οργάνωσης και παράστασης του λογοτεχνικού κειμένου 

 

Το γεγονός ότι οι μαθητές είναι συνήθως περισσότερο τεχνολογικώς γραμματισμένοι, σε 

σύγκριση με τους φιλολόγους τους, ενισχύει την τεχνοφοβία των δεύτερων και αρκετά συ-

χνά τους αποτρέπει από τη χρήση ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία. Όμως η μεγάλη εξοι-

κείωση των μαθητών με την τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα. Ο εκπαιδευτι-

κός δεν είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις τεχνικού, για να προτείνει χρήση της τεχνολογί-

ας. Μπορεί να συνεργαστεί με το διδάσκοντα της πληροφορικής ή να παραπέμψει, κατόπιν 

συνεννόησης, σε αυτόν τους μαθητές του για τεχνική υποστήριξη.  

Η μεταγραφή ενός συμβατικού λογοτεχνικού κειμένου από έντυπη μορφή σε υπερκειμενι-

κή θέτει ορισμένα βασικά ζητήματα. Καθώς η σειριακή ανάπτυξη του λογοτεχνικού κειμέ-

νου χάνεται στην υπερκειμενική διάταξη του λόγου, οι μαθητές θα πρέπει να αποφασίσουν 

την αναδιοργάνωση της αφηγηματικής δομής έτσι, ώστε να δημιουργηθεί ένα ελαστικό και 

πολυεπίπεδο υπερκείμενο.  

Παρατηρούμε ότι η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάδειξη 

του μηχανισμού της συγγραφής και της οργάνωσης του αφηγηματικού λόγου, καθώς και 

την αξιοποίηση των γλωσσικών τεχνασμάτων και του αφηγηματικού δόλου έτσι, ώστε η 

διδασκαλία της λογοτεχνίας να πραγματοποιείται σε ένα συμμετοχικό πλαίσιο, με φιλελεύ-

θερο τρόπο, με στόχο όχι μόνο την πρόσληψη αλλά και την παραγωγή λογοτεχνικού κειμέ-

νου. 

 

Συγχρονική επικοινωνία, ασύγχρονη επικοινωνία, ιστολόγια (blogs): τρόποι κατα-

σκευής εικονικών αναγνωστικών κοινοτήτων των μαθητών 

 

Σχεδόν όλα τα σενάρια διδασκαλίας του μαθήματος της λογοτεχνίας παραγνωρίζουν μια 

βασική δυνατότητα, την οποία προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας: την ενίσχυση της επι-

κοινωνίας σε σχολικό, διασχολικό και εξωσχολικό επίπεδο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 

δυνατότητα συγχρονικής επικοινωνίας αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας ιστολογίου α-

νάγνωσης από τους μαθητές (blog) μπορούν, με την κατάλληλη καθοδήγηση και ενίσχυση 

από τον διδάσκοντα, να οδηγήσουν στην ανάπτυξη εικονικών αναγνωστικών κοινοτήτων. 

Με τον τρόπο αυτό, η συζήτηση των μαθητών για τη λογοτεχνία, δε γίνεται ευκαιριακά ή 
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μόνο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος, αλλά απλώνεται στο χώρο και στο χρόνο. 

Η δυνατότητα δημοσίευσης της αναγνωστικής αντίδρασης ή των συγγραφικών πονημάτων 

των μαθητών, τα οποία γράφονται στα χνάρια δοσμένων λογοτεχνικών έργων, χαρίζουν 

στα μαθητικά κείμενα επικοινωνιακό στόχο και επικοινωνιακή προοπτική, ενισχύοντας τη 

γλωσσική φρεσκάδα τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εκπαιδεύουν τους μαθητές και 

στους δυο ρόλους, αυτόν του συγγραφέα και αυτόν του αναγνώστη, εναλλάξ, προσφέρο-

ντας και στους δύο αυτούς ρόλους δημόσια έκφραση.  

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και για την επαφή των μαθητών 

με σύγχρονους λογοτέχνες.  

  

Με δυο λόγια: 

 

Η πρόταση για μια καινοτόμα, πιο ουσιαστική και πιο συμμετοχική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας μεταφέρει το κέντρο βάρους του μαθήματος από την 

ανασύσταση του γραμματολογικού πλαισίου και τη φιλολογική προσέγγιση του λογοτεχνι-

κού κειμένου στη δημιουργική γραφή, με την αξιοποίηση του επεξεργαστή, στη χρήση των 

πολυμέσων για την κατασκευή λογοτεχνικών κειμένων, στην αξιοποίηση της ισχυρής επι-

κοινωνιακής δυνατότητας που προσφέρει η τεχνολογία.  

 

Συμπερασματικά, αν προσεγγίσουμε τη λογοτεχνία με λιγότερες αγκυλώσεις και περισσό-

τερη παιγνιώδη ορμή, αν παραγκωνίσουμε τη φιλολογική σοβαροφάνεια, η οποία εκπορεύ-

εται τις περισσότερες φορές από αναγνωστική αμηχανία, αν προσανατολιστούμε στην ανα-

γνωστική απόλαυση και όχι στη φιλολογική διδαχή, τότε πιθανόν η τεχνολογία να χρησι-

μοποιηθεί ως γκάζι και όχι ως φρένο σ’ αυτήν την ιδιότυπη θεσμική ανάγνωση των λογο-

τεχνικών κειμένων, η οποία πραγματοποιείται στη σχολική τάξη, κεκλεισμένων των θυρών.  
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4. ΤΠΕ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ  

4.1. Διδακτική  μεθοδολογία της ιστορίας και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
 

Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης 
αναπλ. καθηγητής Α.Π.Θ. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
1. 1. Περιεχόμενα και σχεδιασμός της διδασκαλίας. 
  Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η μελέτη της παιδαγωγικής – διδακτικής θεωρίας είναι χωρίς πρακτική 
αξία, εκτός κι αν συνδυάζονται με συγκεκριμένα περιεχόμενα. 
  Βασικό μέρος του σχεδιασμού της διδασκαλίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της με βάση τα 
προϊόντα της μάθησης. 
  Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία που ακολουθεί  τις εξής φάσεις: 

• ανάλυση 
• σχέδιο 
• ανάπτυξη 
• εφαρμογή (διεξαγωγή διδασκαλίας) 
• αξιολόγηση 

 
  ΦΑΣΕΙΣ         ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ              ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Ανάλυση Προσδιορισμός αναγκών, 

περιεχομένων, πλαισίου 
(περιβάλλον μάθησης), 
χαρακτηριστικών των μαθητών 
που μπορεί να επηρεάσουν  
το μάθημα 

• Λόγοι ανάπτυξης ή αναθεώρησης του μαθήματος 
•  Επιλογή βασικών και πρόσθετων περιεχομένων –  
     συναρμογή τους με ευρύτερο σώμα γνώσης   
•  Ενδεχόμενοι περιορισμοί στην παράδοση του  
     μαθήματος –  επιδράσεις μαθησιακού περιβάλλοντος 
•  Ειδικά χαρακτηριστικά μαθητών που πρέπει 
     να ληφθούν υπόψη 

Σχέδιο Διδακτικό πλαίσιο: 
• στόχοι 
• δραστηριότητες 
• ανατροφοδότηση 
• αξιολόγηση 
• σημειώσεις – παρατηρήσεις 

• Αντιστοίχιση στόχων κλπ με προσδοκώμενα 
     αποτελέσματα μάθησης 
• Συσχέτιση παιδαγωγικών και μαθησιακών θεωριών  
     με το σχεδιασμό της διδασκαλίας 

Ανάπτυξη • Δημιουργία, με βάση το 
    παραπάνω πλαίσιο, κατάλληλου 
    για το μάθημα υλικού 
• Προσδιορισμός των 
    προσφορότερων 
    διδακτικών μεθόδων 

• Καταλληλότητα υλικού σε σχέση με διδακτικούς 
στόχους 

• Προσδιορισμός διδακτικών ενοτήτων ή θεμάτων 
που είναι πιο πρόσφορα για διάλεξη, διάλογο  
ή χρήση άλλων μέσων 

• Τρόποι προσφοράς – ανάπτυξης του υλικού, ώστε 
     αυτό να είναι προσβάσιμο στους μαθητές και 
     να ενισχύει τα χαρακτηριστικά τους 

Εφαρμογή  Παρουσίαση του μαθήματος 
 στους μαθητές 

Προσδιορισμός τρόπων και μέσων που διασφαλίζουν 
  την επιτυχία του μαθήματος 

Αξιολόγηση Έλεγχος επίτευξης των στόχων και 
της σχέσης τους με τις ανάγκες που 
προσδιορίστηκαν κατά την 
ανάλυση και το σχεδιασμό  
της διδασκαλίας  
 
 

• Δυνατότητα δοκιμαστικής εφαρμογής ενοτήτων 
      πριν από την παρουσίαση στους μαθητές 
     
• Στοιχεία ικανοποιητικά και στοιχεία για βελτίωση 
• Ενδεχόμενη τροποποίηση διδακτικών στόχων 
• Ικανότητα μαθητών για μεταβίβαση της γνώσης τους 
     (εφαρμογή) μετά την ολοκλήρωση   των μαθημάτων   
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1.2. Μοντέλα μάθησης. 

 Από καθαρά πρακτική άποψη τα μοντέλα μάθησης μπορεί να θεωρηθούν ως ένας άξονας, στον ένα πόλο 
του οποίου βρίσκεται η μπιχεβιοριστική προσέγγιση της μάθησης και στον άλλο η κονστρουκτιβιστική.  

 Οι μπιχεβιοριστές θεωρούν ότι η γνώση αποκτάται πιο αποτελεσματικά με την παροχή ειδικών τμημάτων 
των πληροφοριών στην κατάλληλη έκταση. Τα τμήματα αυτά παρουσιάζονται στο μαθητή με τέτοιους 
τρόπους που η συμπεριφορά του τροποποιείται περνώντας από την άγνοια στη γνώση. Γενικά, η προσέγ-
γιση αυτή θεωρείται πιο αποτελεσματική (ταχύτερη) για τη μετάδοση της γνώσης. 

 Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η γνώση δε μπορεί να μεταβιβαστεί από 
το δάσκαλο στο μαθητή. Η γνώση θεωρείται ότι οικοδομείται στο νου του μαθητή ως συνέπεια επίλυσης 
προβλημάτων, αυθεντικής δημιουργίας ή ερευνητικής διαδικασίας που βασίζεται στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του μαθητή. Γενικά, η προσέγγιση αυτή θεωρείται ότι εφοδιάζει το μαθητή με διαρκέστερη 
και δυναμικότερη γνώση, που ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ζωής. 

 
2. ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 
2.1. Σύγκριση των δύο προσεγγίσεων. 

 Μαθητοκεντρική (guide on the side) ⇒  διακριτική καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, που ως «προπονη-
τής» διευκολύνει τη μάθηση παρέχοντας  κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο και υποστήριξη. Ο προπονητής 
μπορεί να μεταβιβάσει γνώση στους «παίκτες» με βάση στρατηγικές και τεχνικές, αλλά οι «παίκτες» 
προσδοκάται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσω της πρακτικής και της εμπειρίας. 

 Δασκαλοκεντρική (sage on the stage) ⇒ ο εκπαιδευτικός με τη γνώση και την εμπειρία του βρίσκεται στο 
επίκεντρο, ενώ ο μαθητής πρέπει να αφομοιώσει τη γνώση ακούγοντας, βλέποντας, διαβάζοντας και μελε-
τώντας. Η αξιολόγηση σ’ ένα δασκαλοκεντρικό μάθημα είναι εστιασμένη στην ικανότητα του μαθητή να 
θυμάται γεγονότα, όρους, έννοιες – κλειδιά κλπ. 
2.2. Μαθητοκεντρική προσέγγιση. 

 Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης, το οποίο απαιτεί ενεργητική 
συμμετοχή του μαθητή, διανοητική προσπάθεια και βοήθεια για τη διατήρηση της γνώσης. Οι κονστρου-
κτιβιστές θεωρούν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μάθηση υψηλού επιπέδου, πρέπει ο μαθητής να οικοδο-
μήσει τη γνώση του μέσω δραστηριοτήτων που τον εμπλέκουν ενεργά στη μάθηση. Αποτελεσματική 
μάθηση επιτυγχάνεται, όταν ο μαθητής, αξιοποιώντας το απόθεμα της γνώσης του, την επεκτείνει.  

 Βασικές έννοιες στον κονστρουκτιβισμό: 
• Οι άνθρωποι δημιουργούν διανοητικά σχήματα (concept maps) και διανοητικά υποστηρίγματα 

(scaffoldings), για να αποθηκεύουν και να ανακαλούν τις πληροφορίες. 
• Όσο πιο ευρύ είναι ένα διανοητικό σχήμα, τόσο πιο ικανός είναι ο μαθητής να μάθει. 
• Η πολλαπλότητα των εμπειριών και των δεδομένων που είναι συναφή με ένα αντικείμενο δημιουργεί 
μια στέρεα γνωστική βάση, ώστε να είναι ευχερής η προσθήκη πληροφοριών σε πολλαπλά επίπεδα. 

 Κονστρουκτιβιστική μεθοδολογία: 
• Ο κονστρουκτιβιστής δάσκαλος αρχίζει το μάθημα κάνοντας ερωτήσεις στους μαθητές του, προκειμέ-
νου να ανακαλέσουν ό,τι ήδη γνωρίζουν πάνω σ’ ένα θέμα. 

• Στη συνέχεια τους εμπλέκει σε δραστηριότητες που τους οδηγούν πέρα από την τρέχουσα γνώση τους. 
Οι μαθητές πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία κάνοντας κάτι, π.χ.: 

o να κατασκευάσει, 
o να πειραματιστεί, 
o να εξασκήσει (να εφαρμόσει στην πράξη), 
o να συνοψίσει και να διαβάσει, 
o να διεξαγάγει έρευνα και να αναλύσει, 
o να διευθετήσει (να γράψει, να σχεδιάσει, να ταξινομήσει κλπ). 

• Για να φέρουν οι μαθητές σε πέρας τα μαθησιακά καθήκοντά τους, συχνά χρειάζονται προετοιμασία και 
καθοδήγηση, π.χ.: 

o σημειώσεις, 
o βιβλία, ηλεκτρονικά μέσα, οπτικοακουστικό υλικό, 
o συνεργασία με άλλους μαθητές, 
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o επικοινωνία με ειδικούς. 
2.3. Δασκαλοκεντρική προσέγγιση. 

    Η δασκαλοκεντρική προσέγγιση μπορεί να είναι αποτελεσματική με δύο  
    κυρίως προϋποθέσεις: 
• την ύπαρξη ισχυρών κινήτρων μάθησης, 
• την αξιοποίηση πολλαπλών στρατηγικών και μέσων διδασκαλίας. 
2.4. Συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων. 
 Οι δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις (διαλέξεις, συζήτηση, κείμενα, οπτικό υλικό κλπ) σε συνδυασμό με τις 
μαθητοκεντρικές (έρευνα, πειραματισμός, οργανωμένος διάλογος, συνεργατική μάθηση, ανάλυση, σχεδια-
σμός κλπ) μπορεί να είναι πολύ καλή λύση για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη 
σημασία σε κάθε περίπτωση έχει η δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης. 

 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 
3.1. Βασική ορολογία. 

 Γενικός και ειδικός σκοπός (goal, aim)  = δήλωση του τι γενικά ή ειδικά πρέπει να μάθει ο μαθητής (= πού 
θέλουμε να πάμε). 

 Ειδικός διδακτικός στόχος (objective, target)  = δήλωση του τι ειδικά θα πρέπει να μπορεί να κάνει ο 
μαθητής, ώστε να εκτιμηθεί αν επιτεύχθηκε ο γενικός σκοπός (= πώς θα πάμε).  
3.2. Διαμόρφωση διδακτικών στόχων. 

 Αξιοποίηση ταξινομικών μοντέλων. 
 Χρήση ρημάτων που δείχνουν ενέργεια (= τι είναι ικανοί να κάνουν οι μαθητές). 
 Συμπερίληψη ειδικών όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων (=σε ποιο βαθμό και σε ποια έκταση θα πρέπει 
να καταφέρουν κάτι, με ποια μέσα, σε πόσο χρόνο, σε ποιο μέρος κλπ). 

 Θεώρηση στόχων ως προϊόντων μάθησης (=διαδικαστική γνώση) ή ως μετρήσιμων επιτευγμάτων 
(=αλλαγή συμπεριφοράς, βάση αξιολόγησης). 
3.3. Σχεδιασμός με σκοπό την κατανόηση. 

 Διαμόρφωση εννοιολογικού σχήματος που διευκολύνει την κατανόηση: 
• εξήγηση: πρόβλεψη για πλήρη νοήματος και εύλογα πλαίσια φαινομένων, γεγονότων, δεδομένων κλπ. 
• ερμηνεία: προσέγγιση γεγονότων, ιδεών κλπ με τη χρήση διηγήσεων, εικόνων, ιστορικών ανεκδότων, 
αναλογιών, σχημάτων, διαγραμμάτων κλπ. 

• εφαρμογή: αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή της γνώσης σε νέο πλαίσιο 
• οπτική: εξέταση απόψεων με κριτική διάθεση, θεώρηση της συνολικής εικόνας 
• ενσυναίσθηση: εντοπισμός αξιών, ιδεών, γεγονότων, καταστάσεων κλπ που θα μπορούσε να θεωρη-
θούν παράξενα, ξένα ή μη ανεκτά – εξέτασή τους στη βάση των προηγούμενων έμμεσων εμπειριών 

• αυτογνωσία: αντίληψη προσωπικού στυλ, θετικών και αρνητικών προκαταλήψεων, στερεότυπων, 
νοοτροπιών κλπ που ενδέχεται να βοηθούν ή να εμποδίζουν στην κατανόηση – εξέταση του τι γνωρί-
ζουμε και του τι όχι. 

 Αναδρομικός σχεδιασμός της διδασκαλίας: το μοντέλο αυτό αποβλέπει κυρίως στην ανάπτυξη της 
διδασκαλίας, παρά στην παραδοσιακή οπτική που καθορίζει ποια θέματα πρέπει να καλυφθούν.  

 Στάδια: 
• α. Προσδιορισμός επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων: όχι απλώς στόχοι βραχυπρόθεσμοι και κάλυψη 

της ύλης, αλλά και μακροπρόθεσμοι (= μόνιμη κατανόηση) 
o διατήρηση αξιών και μετά το σχολείο 
o στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της επιστήμης 
o ανακάλυψη αφηρημένων εννοιών, που συχνά κατανοούνται με λάθος τρόπο 
o ευκαιρίες για συμμετοχή των μαθητών. 

• β. Αξιολόγηση:  
o κυρίως με τη μορφή «καθηκόντων επίτευξης» (performance tasks) σε αυθεντικό πλαίσιο, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και με νόημα η γνώση και οι δεξιότητες 

o αξιολόγηση με αναφορά σε κριτήρια (criteria referenced assessment), που είναι σε θέση να παρά-
σχει στο δάσκαλο και τους μαθητές την απαιτούμενη ανατροφοδότηση για το πόσο κατανοήθηκαν 
έννοιες και γεγονότα (π.χ. τεστ, παζλ, σύντομες ερωταπαντήσεις) 
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o «αυθόρμητη αξιολόγηση» (unprompted assessment) και αυτοαξιολόγηση (self-assessment), π.χ. 
παρατηρήσεις, διάλογος κλπ 

• γ. Σχέδιο διδασκαλίας και μαθησιακών εμπειριών: προσδιορισμός της πορείας και των φάσεων της 
διδασκαλίας και των εμπειριών μάθησης, ώστε να επιτευχθεί και να φανεί η επιδιωκόμενη κατανόηση. 

 
4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
4.1. Γενικές αρχές. 

 Προσδιορισμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εργασιών με βάση τους σκοπούς και τους στόχους. 
 Πρόβλεψη για ανατροφοδότηση (ποσότητα, ποιότητα, χρόνος), που θα επιτρέψει στους μαθητές να 
κατανοήσουν βαθύτερα αυτό που μαθαίνουν και να επεκτείνουν τη μάθησή τους πέρα από τα δεδομένα. 

 Η ανατροφοδότηση μπορεί να προκύπτει σχεδόν αυτόματα (π.χ. ερωτήσεις σύντομης απάντησης που 
υπηρετούν την καθοδήγηση της μελέτης) ή να απαιτεί άλλου είδους διαδικασίες (π.χ. αξιολόγηση μεταξύ 
των μαθητών, αυτοαξιολόγηση κλπ). 
4.2. Κατηγορίες δραστηριοτήτων – εργασιών. 

 Αντικειμενικές: 
• Κατά κανόνα οι μαθητές στηρίζονται αποκλειστικά στα περιεχόμενα 
• Βασικές λειτουργίες: 

o «πύλη» ⇒ ο μαθητής πρέπει να μάθει καλά τα περιεχόμενα πριν προχωρήσει 
o «διάδρομος» (ράμπα)  ⇒  οι ερωτήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την καθοδήγηση 

της μελέτης 
o αξιολόγηση  ⇒  πόσο καλά έμαθε τις πληροφορίες 

 Ερευνητικές: 
• Βοηθούν τους μαθητές να στοχάζονται, να αναλύουν και να επεκτείνουν τη μάθηση. 
• Σκοπός χρήσης: 

o εφαρμογή σε πολύπλοκες έννοιες ή διαδικασίες - κατανόηση 
o ανάπτυξη σχεδίων εργασίας 
o ενθάρρυνση κριτικής και δημιουργικής σκέψης 
o έναυσμα για πολυπρισματικές προσεγγίσεις 
o ενθάρρυνση συμμετοχικής και ενεργητικής μάθησης 

 
4.3. Συσχέτιση δραστηριοτήτων – εργασιών με μαθησιακούς τομείς, μέσα και αξιολόγηση. 
 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Γνωστικός -Ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης 
-Ερωτήσεις 
κλειστού τύπου 
-Μελέτη περιπτώσεων 
-Ασκήσεις και πρακτι-
κή 
-Project 
-Επίλυση προβλημάτων 

-Πρόσθετο υλικό 
-Προσομοίωση 
-Χρήση διαδικτύου  και πολυ-
μέσων 

-Βασισμένη σε project 
για υψηλού επιπέδου 
γνωστικές δεξιότητες 
-Ερωτήσεις πολλα-
πλής επιλογής ή σύ-
ντομης απάντησης 
-Μελέτη περιπτώσεων 

Συναισθηματικός -Διαμόρφωση σκοπών 
-Αυτο-αναστοχαστικό 
κείμενο σε περιοδικό 
-Σχεδιασμός εποπτείας 
για την επιτυχία των 
μαθητών 

-Συναντήσεις πρόσωπο με πρό-
σωπο 
-Ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό 
την παρακίνηση, την ενθάρ-
ρυνση και την παροχή εξηγή-
σεων  
 

-Αυτοαξιολόγηση 
(check-list) 
-Διερεύνηση στάσεων 
σχετικών με το μάθη-
μα, πριν και μετά από 
αυτό 
-Διατήρηση – επιτυχία 
στο μάθημα 

Ψυχοκινητικός -Εξάσκηση στις επιθυ-
μητές δεξιότητες με 

-Οδηγίες και κατευθύνσεις 
πρόσωπο με πρόσωπο 

-Έλεγχος επίτευξης 
στόχων με βάση συ-
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ανατροφοδότηση 
-Διευθέτηση των στα-
δίων μιας δραστηριότη-
τας με σωστή σειρά 

-Χρήση οπτικο-ακουστικών και 
ηλεκτρονικών μέσων 
-Διαδραστικά ηλεκτρονικά μέ-
σα 

γκεκριμένα κριτήρια 
και δείκτες από τον 
εκπαιδευτικό  
ή κάποιον παρατηρη-
τή 

Διαπροσωπικός -Δομημένα ομαδικά 
σχέδια εργασίας και 
αποκωδικοποίηση 
-Ανάλυση μοντέλων  
σε βίντεο και προσδιο-
ρισμός 
των σωστών και των 
λανθασμένων εφαρμο-
γών 

-Προσωπική εποπτεία μικρών 
ομάδων με ευκαιρίες ανατρο-
φοδότησης 
 
-Κατάλογοι ελέγχου, βίντεο, 
παραδείγματα και άλλο ηλε-
κτρονικό 
υποστηρικτικό υλικό  

-Αξιολόγηση από την 
ομάδα, τον εκπαιδευ-
τικό και αυτοαξιολό-
γηση 
-Ανάλυση  
επιθυμητών δεξιοτή-
των από βιντεοσκο-
πημένες εφαρμογών 

   
 

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ. 
 Σκοπός: γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε ό,τι γνωρίζουν οι μαθητές και σε ό,τι πρέπει να μάθουν. 
 Προϋποθέσεις: 
• Αξιοποίηση προηγούμενης εμπειρίας για τον προσδιορισμό των πιο συνηθισμένων παραγόντων που 
δυσκολεύουν και εμποδίζουν τη μάθηση: 
o πρέπει οι μαθητές να ενημερωθούν για τα συνηθέστερα λάθη, ώστε να τα αποφεύγουν; 
o πρέπει να γνωρίζουν διαδικασίες; 
o είναι τα παραδείγματα απαραίτητα; 
o πρέπει να διαβάσουν θεωρία ή να ερευνήσουν βασικές έννοιες; 
o είναι απαραίτητο να αποκτήσουν γεγονοτολογική (δηλωτική) γνώση; 

• Προβληματισμός: 
o συζήτηση με τους μαθητές για τη συσχέτιση της ενότητας με το όλο 
o αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο θα συναρμοστεί με τη συνολική εικόνα 
o πρόβλεψη για λογική καθοδήγηση ή σαφές μοντέλο, προκειμένου τα επιτεύγματα να είναι ικανοποιη-
τικά 

o πρόβλεψη για εναλλακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες, που να ανταποκρίνονται σε διαφορετι-
κά στυλ μάθησης. 

 
6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 
6.1. Σκοποί και στόχοι. 

 Σκοπός: συμμετοχή σε διαδικασίες ανασκόπησης και απολογισμού μεταξύ συναδέλφων. 
 Στόχοι: 
• Διαμόρφωση κριτηρίων για την αξιολόγηση του μαθήματος, 
• Κριτική μαθημάτων συναδέλφων. 
• Αποδοχή κριτικής για το μάθημα και αναστοχασμός πάνω σ’ αυτήν. 
• Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. 

 Βασικές αρχές για την άσκηση κριτικής: 
• Αφετηρία μια θετική παρατήρηση. 
• Προκαταρκτική δήλωση του υποκειμενικού χαρακτήρα της κριτικής (π.χ. πιστεύω, νομίζω, μου φαίνεται, 
έχω τη γνώμη, νιώθω κλπ). 

• Πρόβλεψη για ανατροφοδότηση σε ό,τι ζητείται. 
• Ακρίβεια, σαφήνεια, εστίαση σε συγκεκριμένα σημεία – αποφυγή γενικών αρνητικών παρατηρήσεων. 
• Αποφυγή προσωποποίησης της κριτικής. 

 
7. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. 
7.1. Aνάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

 Μάθηση του πώς μαθαίνουμε. 
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 Εφαρμογή γνώσης σε νέες μαθησιακές συνθήκες. 
 Βελτίωση σχεδιασμού και διεξαγωγής της διδασκαλίας. 

7.2. Στρατηγικές για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 
 Προσδιορισμός του τι γνωρίζουμε και του τι όχι. 
 Συζήτηση και αναστοχασμός πάνω στη διαδικασία της σκέψης. 
 Αυτοαξιολόγηση. 
 Ενίσχυση αυτοπεποίθησης. 

 
8. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ. 

 Ικανότητες για έλεγχο           α) μέσα σε δεδομένο πλαίσιο 
στοιχείων, σκέψης,       ⇔ 
συναισθημάτων και              β) μέσω δραστηριοτήτων σε 
συμπεριφοράς                            συγκεκριμένους τομείς 
              ⇓ 
ατομικές και κοινωνικές ικανότητες που επηρεάζονται δραστικά, όταν αλλάζουν το επίπεδό τους, το 
κοινωνικό πλαίσιο, τα καθήκοντα (δραστηριότητες), η συναισθηματική κατάσταση, η πολιτισμική ομά-
δα, οι διαμεσολαβημένες σημασίες, η ιδιοσυγκρασία, η χρονική στιγμή κλπ. 

 Σε διαφορετικούς εννοιολογικούς τομείς (πχ. ανακάλυψη σχέσεων, ταξινόμηση κλπ) αναπτύσσονται 
σχετικά αυτόνομα, σε διαφορετικό επίπεδο και με διαφορετικά αποτελέσματα. 

 Βαθμίδες δεξιοτήτων: 
 ανακλαστικά (reflexes) 
 αισθητηριακές ενέργειες (sensorimotor actions) 
 αναπαραστάσεις (representations) 
 αφαιρετική ικανότητα (abstractions)  

 
9. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
9.1. Επιλογή διδακτικής στρατηγικής = 

 μέθοδος 
 μορφή 
 οργάνωση  
 περιεχόμενα – έννοιες – δεξιότητες  
 μέσα και τεχνικές 
 επίπεδο μάθησης (πληροφορική – δηλωτική γνώση, οργανωτική – διαδικαστική γνώση, αναλυ-

τική, παραγωγική) 
 υπολογισμός διδακτικού χρόνου 

9.2. Διατύπωση διδακτικών στόχων. 
9.3. Φάσεις: 

 ψυχολογική – γνωσιολογική προετοιμασία και δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης  → 
• προετοιμασία από το προηγούμενο μάθημα 
• προσεκτική αξιοποίηση επικαιρότητας – αναλογία 
• χρήση σύντομων γραπτών πηγών, εικόνων κλπ 
• διατύπωση ερωτημάτων – υποθέσεων με βάση άξονες αναζήτησης και συγκεκριμένες κατευ-
θύνσεις (= πρόβλημα) 

• σύντομη και ζωηρή αφήγηση 
• δημιουργία προσδοκιών για το μαθησιακό αποτέλεσμα 
• εκκίνηση από παρουσίαση δραστηριοτήτων μαθητών 

 πρώτη επαφή με τα δεδομένα 
 αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών 
 επεξεργασία δεδομένων  
 εξαγωγή συμπερασμάτων 
 εφαρμογή (π.χ. σύνθεση κειμένου) 
 έλεγχος – αξιολόγηση κατανόησης 
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 ανακεφαλαίωση – εμπέδωση (π.χ. σύντομη αφήγηση, διάγραμμα, περίληψη, συγκρότηση χρονολό-
γιου, ερωτήσεις κλπ) 

 μεταγνωστική αξιολόγηση 
 

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ. 
 10.1. Η έννοια της αξιολόγησης: 

   Συστηματικά οργανωμένη και συνεχής διαδικασία με βάση την οποία κρίνεται το αποτέλεσμα 
της μορφωτικής δραστηριότητας ή ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων. Αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, εφόσον στην ουσία πρόκειται για αμφίδρομο 
πληροφοριακό σύστημα με πομπό και δέκτη (ενημέρωση, ανατροφοδότηση, αποφυγή τριγμών).  

  10.2. Συσχέτιση με εξέταση και βαθμολογία: 
  Η εξέταση και η βαθμολογία αποσκοπούν κυρίως στην κατάταξη ή την επιλογή. Ωστόσο, μετα-

τρέπονται σε αξιολογική διαδικασία, αν συνοδεύονται και από ποιοτική περιγραφή και αξιολογική 
κρίση. 
10. 3. Συσχέτιση εξέτασης με διδασκαλία: 

 χαμηλή ποιότητα διδασκαλίας  →  χαμηλή ποιότητα εξέτασης, 
 υψηλή ποιότητα διδασκαλίας   →  υψηλή ποιότητα εξέτασης. 

    Σημείωση: Η κακή διδασκαλία διορθώνεται, η κακή εξέταση δύσκολα ή καθόλου. 
 10.4. Ψυχολογικές βάσεις της αξιολόγησης: 

 προσδοκίες του μαθητή (= σύγκριση με άλλους και με τον προηγούμενο εαυτό του), 
 αυτογνωσία, 
 ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση – σύνδεση με τα κίνητρα μάθησης, 
 εμπιστοσύνη ή όχι στον εκπαιδευτικό και στο θεσμό. 

 10.5. Λειτουργίες της αξιολόγησης: 
 κατάταξη, 
 διάγνωση, 
 συνολική αποτίμηση, 
 επιλογή, 
 σύγκριση – επίδοση, 
 παροχή συμβουλών, 
 προέκταση γνώσεων, 
 ανατροφοδότηση. 

 10.6. Βασικές αρχές της αξιολόγησης: 
  Σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης είναι απαραίτητη η συγκεκριμενοποίηση 
α) της λειτουργίας της, 
β) των σκοπών και των στόχων που ελέγχονται, 
γ) των ερωτήσεων (θεμάτων, ασκήσεων κλπ), 
δ) των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ελέγχονται (= αντιπροσωπευτικότητα), 
ε) του βαθμού δυσκολίας και του επιπέδου της τάξης (= αντιστοίχηση). 

 10.7. Προϋποθέσεις της αξιολόγησης: 
 πρόγραμμα σπουδών (πλαίσιο και αναλυτικό) με σαφώς καθορισμένους σκοπούς γενικά και 

κατά τάξη, 
 αντιστοίχηση της αξιολόγησης με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, 
 τήρηση της αρχής της διαφοροποίησης (βαθμίδα, τάξη, λειτουργία κλπ), 
 κατάλληλα διδακτικά μέσα (εγχειρίδια, άλλο υλικό, εποπτικά μέσα κλπ), 
 προγραμματισμός – ένταξη στη διδακτική διαδικασία (διάρκεια, συνέχεια), 
 παιδαγωγικές συνεδριάσεις για την αξιολόγηση, 
 επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 10.8. Είδη αξιολόγησης: 
 διαγνωστική ή διαπιστωτική, 
 διαμορφωτική, 
 τελική ή ολική, 
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 10.9. Περιεχόμενα αξιολόγησης: 
 αναπαραγωγή – απομνημόνευση, 
 δεξιότητες σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, 
 κατασκευαστική ικανότητα, 
 ακρίβεια, συντομία, σαφήνεια, 
 γνώση διαδικασιών μάθησης, 
 δυνατότητα επιλογής, 
 κατανόηση και ερμηνεία, 
 συγκριτική ικανότητα, 
 αφαιρετική ικανότητα (=εφαρμογή), 
 αναλυτική – συνθετική ικανότητα, 
 επινοητικότητα στην επίλυση προβλημάτων – ικανότητα διατύπωσης υποθέσεων και δυνατότη-

τα προέκτασης πέρα από τα δεδομένα, 
 συλλογιστική – διαλεκτική ικανότητα για την υποστήριξη ή την ανασκευή μιας θέσης, 
 πληρότητα επιχειρηματολογίας – αντικειμενική ευστάθεια παραδοχών, 
 ικανότητα για διατύπωση προσωπικής άποψης, αξιολογικής κρίσης και γενικεύσεων – επιχει-

ρηματολογία, 
 δημιουργική φαντασία – «ενσυναίσθηση», 
 κοινωνικοποίηση  
 δομή – επιμέλεια. 

10.10. Μορφές αξιολόγησης: 
 Προφορική: ερωτήσεις, ομαδική εργασία, υποστήριξη θεματικής πρότασης, προετοιμασία για 

κάποιο θέμα – παρουσίαση, σχολιασμός. 
 Γραπτή: ερωτήσεις κλειστές, σύντομης απάντησης και ελεύθερης απάντησης (ανοιχτές), συνθε-

τικές εργασίες – δοκίμια. 
 Αξιολόγηση με βάση ποικιλία στοιχείων: επιδόσεις, ανταπόκριση, συνεργατική ικανότητα, ανά-

ληψη πρωτοβουλιών, συμμετοχή κλπ. 
 Εναλλακτική: μη τυπικές μορφές, π.χ. σε περιπτώσεις ομαδικών εργασιών  (σχέδιο εργασίας - 

project), δραματοποίησης, εργασίας πεδίου, κατασκευών κλπ.   -  αυτοαξιολόγηση  - αξιολόγη-
ση μεταξύ «ομοτίμων» (=μαθητών), 

 Αυθεντική: εφαρμογές σε συνθήκες «πραγματικού» περιβάλλοντος. 
10.11. Μεθοδολογία ερωτήσεων: 

 αντιστοίχιση διδασκαλίας – ερωτήσεων ή θεμάτων, 
 αποφυγή επουσιωδών λεπτομερειών, αρνητικής διατύπωσης και λέξεων ή φράσεων που υποδη-
λώνουν την απάντηση, 

 σαφήνεια – ακρίβεια, 
 κάλυψη εκτεταμένης ύλης – έλεγχος πολλών δεξιοτήτων, 
 διαφοροποίηση (διαφορετικός βαθμός δυσκολίας – επίπεδο μαθητών). 
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ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

 Σύστημα οργάνωσης με βάση έννοιες/ιδέες – κλειδιά  → 
     διάγραμμα συστήματος εννοιών: ονομασίες, 
                                                           ορισμοί, 
                                                           συνδέσεις, 
                                                           διακρίσεις, 
                                                           εξηγήσεις 

 Γνώση = οργανωμένο τεχνικό λεξιλόγιο → δημιουργία γλωσσάριου 
 Εξάρτηση γνώσης από την απόλυτη κατανόηση των εννοιών – κλειδιών →  προσπάθεια για εξήγησή τους 
με μη τεχνικό λεξιλόγιο 

 Κατανόηση εννοιών σε αντιθετικά ζεύγη → ονομασία και εξήγηση αντίθετων στις έννοιες – κλειδιά 
εννοιών 

 Κατανόηση εννοιών ως μέρους ευρύτερης δέσμης εννοιών → ένταξη εννοιών σε ευρύτερες ομάδες 
(γενική – ειδικές) 

 Κατηγοριοποίηση εννοιών (π.χ. πολιτικές, ηθικές) → εξήγηση μιας έννοιας από κάθε κατηγορία 
 Κατάλογος βασικών εννοιών για κάθε διδακτική ενότητα, θέμα κλπ 
 Προσθήκη νέων εννοιών στη διάρκεια των μαθημάτων → συσχέτισή τους με επίλυση προβλημάτων 
 Μετατροπή τίτλων, υπότιτλων κλπ σε έννοιες  

 
 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 κατανόηση κόσμου – οικοδόμηση γνώσης με διαφορετικό τρόπο 
 πρώτιστο μέλημα η αναζήτηση της ιστορικής «αλήθειας» και η ιστορική κατανόηση = ανάλυση-ερμηνεία 

πηγών 
 άμεση συσχέτιση ερμηνείας-κατανόησης πηγών και χρήσης ερμηνευτικών εργαλείων στην τάξη 
 αντιμετώπιση ιστορικής γνώσης ως σύνθετης διαδικασίας όχι ως σώματος έτοιμων πληροφοριών 
 συστηματική δόμηση όλων των διδακτικών δραστηριοτήτων 
 ανταπόκριση στην ηλικία, το επίπεδο, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 
 επιλογή χρόνου και τόπου μάθησης 
 χρήση υπολογιστών με βάση την αρχή της οικονομίας του χρόνου 
 χρήση και άλλων διδακτικών μέσων 
 εστίαση διδασκαλίας στη δομή και την επίλυση προβλημάτων 
 ενεργητική – αυτόνομη μάθηση 
 γραπτές εργασίες – αξιοποίηση υλικού  
 διάλογος – επικοινωνία μεταξύ μαθητών 
 πρακτικές μεταγνωστικής αξιολόγησης 

 
 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ Project 

1. Αφετηρία και αρχές της μεθόδου: 
        Οι απαρχές της βρίσκονται στην κίνηση της μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής (αρχές 20ου αιώνα, στη 
φιλοσοφία του πραγματισμού και στη μέθοδο διδασκαλίας με βάση την επίλυση προβλημάτων (J. Dewey). 
Εισηγητής της μεθόδου υπήρξε το 1918 ο στενός συνεργάτης του Dewey παιδαγωγός W. Kilpatrick. 

        Η μάθηση που κατακτάται μέσω αυτής της μεθόδου θεωρείται ότι έχει βιωματικό – επικοινωνιακό 
χαρακτήρα και, επομένως: 

    α) είναι προσανατολισμένη στη ζωή, 
    β) είναι προσανατολισμένη σε κάποιο πρόβλημα, 
    γ) έχει κοινωνικό περιεχόμενο, 
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    δ) είναι προσανατολισμένη στο προϊόν. 
       Αφετηρία της μάθησης είναι τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των μαθητών, καθώς και η ανάγκη για την 
επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος. Έτσι, η μάθηση αφενός δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο των 
διδακτικών εγχειριδίων, ενώ αφετέρου επιτυγχάνεται μέσω της δράση στο κοινωνικό περιβάλλον και της 
ανάληψης ευθυνών. 

2. Συμμετέχοντες:  όλοι οι μαθητές μιας τάξης ή τμήμα των μαθητών. 
3. Χρονική διάρκεια:  από 2 ώρες έως 2 χρόνια. 
4. Φάσεις εφαρμογής: 

 ενημέρωση μαθητών (θέματα, περιεχόμενα, σκοποί, μέθοδος, οργάνωση) 
 προβληματισμός – συζήτηση – επιλογή θεμάτων 
 ενημέρωση γονέων και άλλων ενδιαφερομένων 
 σχεδιασμός: 
 συγκρότηση ομάδων, κατανομή καθηκόντων, διαμόρφωση οργανογράμματος, τήρηση αρχείου,    

      πρακτικών και ημερολογίου 
 εφαρμογές - υλοποίηση δραστηριοτήτων. 

5. Συγκρότηση ομάδων: 
 ομάδες 4 – 5 ατόμων με κριτήρια την επίδοση, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες  των 
μαθητών, 
 ενημέρωση των μαθητών για τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων (καθήκοντα, συγκεκριμένο έργο, 
επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός κλπ). 

6. Εφαρμογή των αρχών της ερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης: 
 πρόβλημα – διατύπωση υποθέσεων - παρατήρηση 
 συλλογή – επιλογή – αξιολόγηση πληροφοριών 
 πορεία επίλυσης προβλήματος – αναθεώρηση ερωτημάτων ή σχεδίου εργασίας 
 αναζήτηση επιπλέον στοιχείων 
 τελική σύνθεση – αξιολόγηση. 

7. Διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης:   
παρακολούθηση πορείας εργασιών – εξέταση αναγκών για επανασχεδιασμό. 
8. Ολοκλήρωση του project  - αξιολόγηση: 

 σύνθεση και παρουσίαση εργασιών, 
 αξιολόγηση με έμφαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και προκαθορισθέντα κριτήρια  

   (μεθοδολογία, συμμετοχή, συνεργατική διάθεση, επικοινωνιακή ικανότητα κλπ) 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
 

 Κριτική σκέψη: 
• εσωτερική διαδικασία (ψυχολογική) που διευκολύνεται από την έμφαση κατά τη διδα-

σκαλία στην επεξεργασία, στην ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων, καθώς και από το 
συμπερασμό και τις γενικεύσεις 

• ποιότητα σκέψης → αρχές λογικής, υπέρβαση προκαταλήψεων, αντίληψη και επίλυση 
προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, διατύπωση συμπερασμάτων 

• εσωτερικά κίνητρα → επιθυμίες, ενδιαφέροντα, ανάγκες κλπ 
• επανεξέταση επιλογών (= οδυνηρή διαδικασία) 

 Μεταγνωστικά στοιχεία κριτικής σκέψης: 
• πώς και γιατί ενεργούμε ή σκεφτόμαστε 
• ανάλυση αξιών 
• κρίση αποτελεσμάτων των ενεργειών μας 

 Δομικά στοιχεία κριτικής σκέψης: 
• λογικοί συλλογισμοί (επαγωγικός, παραγωγικός, αναλογικός) 
• γνωστικές δεξιότητες – συσχέτιση με επίπεδα μάθησης: 

 συλλογή δεδομένων (παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση) 
 οργάνωση δεδομένων (σύγκριση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση, ιεράρχηση) 
 ανάλυση δεδομένων ( διάκριση στοιχείων, σχέσεων, γεγονότων ≠ αξίες, κρίσεις) 
 υπέρβαση δεδομένων (ερμηνεία, πρόβλεψη, υπόθεση, συμπερασμός, επαλήθευ-

ση, αντιφάσεις, οργάνωση γνώσης, εκτίμηση-αξιολόγηση, ενσυναίσθηση) 
• μεταγνωστικές δεξιότητες – διαδικασία ενδοσκόπησης:   

 ανάπτυξη σχεδίου δράσης – χάραξη στρατηγικής 
 παρακολούθηση πορείας σκέψης – διαμόρφωση διανοητικού χάρτη 
 αξιολόγηση πορείας – αναστοχασμός  
 συγχρονικές και συγκριτικές κρίσεις 
 αυτοδιόρθωση 
 αυτοβελτίωση 
 πρόβλεψη 
 εξέλιξη γεγονότων  
 επίλυση προβλήματος 
 αυτογνωσία 
 επιμονή – υπομονή 
 αυτοπεποίθηση 
 έλεγχος καταστάσεων 
 συσχέτιση δικής μας δράσης με των άλλων και το περιβάλλον 

 Γνωστικά προϊόντα κριτικής σκέψης: 
•  έννοιες:  

 προϊόντα αφαίρεσης/κατηγοριοποίησης, υποστήριξη από την εμπειρία 
 διόρθωση – ανασκευή λανθασμένων εννοιών (= δημιουργία γνωστικής σύ-

γκρουσης) 
 πληρέστερο νόημα εννοιών στο πλαίσιο σχέσεων 

•  κρίσεις:  
 εκτιμήσεις για διαφορές, ομοιότητες, ταυτότητες, αντιθέσεις  
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 παρουσίαση δεδομένων στήριξης 
 συσχέτιση με άλλες εκτιμήσεις 

•  γενικεύσεις:  
 αιτιακές σχέσεις μεταξύ εννοιών 
 ανακεφαλαίωση μεγάλου όγκου πληροφοριών – ενοποίηση πλήθους εμπειρικών 

δεδομένων 
 βοήθημα για απλοποίηση πολύπλοκων καταστάσεων  
 δυνατότητα πρόβλεψης  

•  νοητικά σχήματα:  
 δομές εννοιών και τρόπου ένταξής τους σε ευρύτερα συναφή πλαίσια συμφρα-

ζομένων 
 σχήματα + πεποιθήσεις = κοσμοαντίληψη 

 
 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
 

1. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων στην τάξη. 
 ερωτήσεις  διασαφήνισης: 

 θα μπορούσες να προσθέσεις κάτι πάνω στο θέμα; 
 γιατί το λες (υποστηρίζεις) αυτό; 
 τι εννοείς; 

 ερωτήσεις για τον προσδιορισμό της κύριας άποψης – οπτικής:  
 ας δούμε αν το κατάλαβα σωστά. Αυτή είναι η άποψή σου; 
 θεωρώ ότι η άποψή σου είναι πως… Έχω δίκιο; 
 αυτή ακριβώς είναι η θέση σου; 

 ερωτήσεις για την αναζήτηση αιτίων: 
 θα μπορούσες να μας πεις περισσότερα για τους λόγους που σε κάνουν να πιστεύεις αυτό το 
πράγμα; 

 θα μπορούσες να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που σε κάνουν να 
υποστηρίζεις αυτή τη θέση; 

 γιατί το λες αυτό; 
 γιατί το πιστεύεις αυτό; 
 έχεις λόγους γι’ αυτό το συμπέρασμά σου; 

 ερωτήσεις για τον προσδιορισμό σχέσεων αιτίου και αποτελέσματος: 
 θέλω να σε καταλάβω: θα μπορούσες να εκθέσεις λεπτομερέστερα τις σχέσεις αιτίου και α-
ποτελέσματος; 

 δέχεσαι ότι…, θεωρείς ότι…; 
 δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα αυτό το σημείο του συμπεράσματός σου 
 θα χρειαζόσουν επαρκέστερη τεκμηρίωση; Πού θα μπορούσες να τη βρεις; 
 πώς ενισχύει αυτό το πράγμα το συμπέρασμά σου; 
 ποια σχέση έχει αυτό; 

 ερωτήσεις για την αποσαφήνιση της σημασίας: 
 με ποια σημασία χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη; 
 θα μπορούσες να δώσεις ένα παράδειγμα για…; 
 θα μπορούσες να δώσεις ένα αρνητικό παράδειγμα για…; 
 θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα παράδειγμα για…;  
 τι εννοείς με το…; 
 με το… εννοείς…; 

2. Μέσω της ανάθεσης εργασιών. 
 υποβολή ερωτήσεων στις κατ’ οίκον εργασίες, τις ασκήσεις ή τη συζήτηση στην τάξη, τα τεστ 
κλπ που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης 
 εξήγησε πώς… 
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 εξήγησε γιατί… 
 πού και πώς διαφέρουν ή μοιάζουν…; 
 πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί…, για να…; 
 πώς γνωρίζεις ότι…; 
 πώς μπορεί… να έχει εφαρμογή στην καθημερινή ζωή; 
 πώς συνδέεται… με ό,τι γνωρίζουμε ήδη; 
 αν είναι αλήθεια ότι…, τι άλλο είναι πιθανόν αλήθεια; 
 κάνε ένα κατάλογο των αιτίων με βάση εκφράσεις που αρχίζουν με τη λέξη «γιατί» ή «επει-
δή» 

 κάνε ένα διάγραμμα της συλλογιστικής πορείας (προκείμενες και συμπεράσματα) στην περί-
πτωση… 

 πες ή γράψε με δικά σου λόγια… 
 ποιες είναι οι συνέπειες του…; 
 ποια είναι τα ισχυρά και ποια τα αδύναμα σημεία του…; 
 τι γνωρίζουμε ήδη για…; 
 ποια νομίζεις ότι είναι τα αίτια για…; Γιατί; 
 τι σημαίνει…; 
 ποιο θα μπορούσε να είναι ένα αντεπιχείρημα για…; 
 βρες ένα νέο παράδειγμα για… 
 με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσες να δεις…; 
 τι θεωρείται εδώ με σιωπηρό τρόπο ότι ισχύει; 
 ποιες διαφορές εντοπίζεις μεταξύ… και…; 
 ποια είναι η φύση του/της…; 
 ποια θα ήταν η αντίθετη άποψη για…; 
 τι θα μπορούσε να συμβεί αν…; 
 γιατί το νομίζεις ότι…; 
 γιατί είναι σημαντικό (ή ενδιαφέρον) το ότι…; 

 
 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
(= καθιστούν ικανούς τους μαθητές να…) 

 
 Δεξιότητες σχετικές με τη διαδικασία πληροφόρησης  
• να εντοπίζουν, να συλλέγουν και να ανακαλούν συναφείς πληροφορίες 
• να ερμηνεύουν πληροφορίες, για να δείξουν ότι κατανοούν έννοιες και ιδέες που περιέχονται σ’ αυ-
τές 

• να αναλύουν πληροφορίες,  
   π.χ. να επιλέγουν, να ταξινομούν, να ιεραρχούν και να αντιπαραθέτουν  

 Δεξιότητες ερμηνευτικές 
• να υποβάλλουν κατάλληλες ερωτήσεις 
• να θέτουν και να ορίζουν προβλήματα 
• να σχεδιάζουν ό,τι κάνουν και το πώς θα το ερευνήσουν 
• να προβλέπουν αποτελέσματα, να εξετάζουν συμπεράσματα και να χρησιμοποιούν έννοιες/ιδέες 

 Δεξιότητες επιχειρηματολογίας 
• να αιτιολογούν τις απόψεις τους 
• να κάνουν συλλογισμούς και να εξάγουν συμπεράσματα επαγωγικά 
• να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ακρίβεια και σαφήνεια και να εξηγούν 
   τι σκέφτονται 
• να διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις και να αποφασίζουν με βάση  
   τεκμήρια και επιχειρήματα 

 Δεξιότητες δημιουργικής σκέψης 
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• να επινοούν και να επεκτείνουν ιδέες 
• να προτείνουν πιθανές υποθέσεις 
• να αναπτύσσουν δημιουργική φαντασία 
• να ερευνούν για τυχόν εναλλακτικά ή καινοτόμα αποτελέσματα 

 Δεξιότητες αξιολόγησης 
• να αξιολογούν πληροφορίες που τους δίνονται  
• να κρίνουν την αξία όσων διαβάζουν, ακούν ή κάνουν 
• να διαμορφώνουν κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών των δικών τους και των άλλων, και να 
έχουν αυτοπεποίθηση για τις κρίσεις τους  

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
 

 Ερμηνεία:  
1. Παρελθόντα γεγονότα =  αντιδράσεις  

                                               α) αυτών που συμμετείχαν στα γεγονότα 
                                               β) αυτών που τα μελετούν 

2. Προσπάθεια για απόδοση νοήματος = συνειδητός στοχασμός πάνω στο παρελθόν 
3. Αναπαραστάσεις = εικόνα – περιγραφή γεγονότων  

 Στρατηγικές για διδασκαλία ερμηνειών: 
• δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικών ερμηνειών 
• υπόδειξη λόγων γι’ αυτό 
• περιγραφή διαφορετικών ερμηνειών 
• εξήγηση για το πώς και γιατί έχουν δημιουργηθεί 
• ανάλυση και αξιολόγηση ερμηνειών 

 Προσεγγίσεις: 
• “the two-sides of the room approach”: 

δύο φύλλα με διαφορετικές πληροφορίες για το ίδιο πρόσωπο ή γεγονός → εντοπισμός θετικών και 
αρνητικών χαρακτηριστικών, συγκρότηση καταλόγου λέξεων, σύνθεση παραγράφου με περιγραφικό 
περιεχόμενο 

• “the textbook front cover approach”: 
επιλογή εξώφυλλων βιβλίων γύρω από το ίδιο θέμα, γεγονός, περίοδο κλπ χωρίς χρονολογίες → ενη-
μέρωση για χρονολογίες μετά από την παρουσίαση των εξώφυλλων και σχετική συζήτηση 

 Εξηγήσεις για την ύπαρξη διαφορετικών ερμηνειών: 
• πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης → πρόταση λόγων για τις διαφορές 
• ενεργητικές δραστηριότητες: 

 «θύελλα ιδεών» 
 διάλογος στην τάξη 
 διαφορετικές πηγές για το ίδιο θέμα σε διαφορετικούς μαθητές 
 μικρή έρευνα πάνω στο θέμα 
 συγκρίσεις 
 ομάδες μαθητών στη θέση ομάδων της υπό εξέταση εποχής και εξέταση των ίδιων πηγών (= 

διαφορετικές οπτικές) 
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ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

1.  Τα πρώτα 5 βήματα: ποιος, τι, πού, πότε, γιατί 
 ποιος → δημιουργός, αποδέκτης 
 τι → κατηγορία και είδος πηγής 
 που → τόπος δημιουργίας και διάθεσης – κυκλοφορίας  
 πότε → χρόνος δημιουργίας, τύχες της πηγής μέσα στο χρόνο 
 γιατί → πρόθεση – σκοπός δημιουργίας 

2.  Η βασική θέση ή οι βασικές θέσεις της πηγής 
 κείμενα: 
• εξέταση της αρχής και, διαδοχικά, του τέλους και της μέσης 
• αναζήτηση λέξεων που δείχνουν αναγκαιότητα (π.χ. πρέπει, θα έπρεπε, είναι ανάγκη) 
• αναζήτηση λέξεων που εκφράζουν προτεραιότητες (π.χ. είναι βασικό, ουσιώδες, θεμελιώδες, 
σημαντικό, ενδιαφέρον κλπ) 

• αναζήτηση λέξεων που δηλώνουν αίτια, αποτελέσματα, συνέπειες ή συμπεράσματα (π.χ. γιατί, 
έτσι λοιπόν, συνεπώς, γι’ αυτό, γι’ αυτό το λόγο κλπ) 

 εικόνες: 
• εντοπισμός μεγαλύτερου αντικειμένου 
• εντοπισμός προσώπων ή αντικειμένων που βρίσκονται στο κέντρο, 
   στα άκρα ή στο φόντο 
• προσοχή στην κίνηση του ματιού κατά την εξέταση της εικόνας 
   εξέταση πιθανότητας για τη σχέση της κίνησης με την ερμηνεία 
• εξέταση οπτικής γωνίας και χρήσης της τεχνικής 
• προσοχή στα συναισθήματα κατά την εξέταση της εικόνας – πρόσωπα ή αντικείμενα που δημι-
ουργούν τις ισχυρότερες εντυπώσεις 

3.  Προσδιορισμός των βαθύτερων υποθέσεων (παραδοχών) 
 καταγραφή των βασικών σημείων που προσδιορίστηκαν στο βήμα 2 → αναρώτηση για το τι θα 
απαιτούνταν, για να γίνει πιστευτό ό,τι δηλώνεται 

 προσδιορισμός αρχικού αποδέκτη → εξέταση για πιθανές συσχετίσεις στις αξίες ή τις ιδέες 
δημιουργού και αποδέκτη 

 αναζήτηση λέξεων ή φράσεων για την περιγραφή αξιών, καταστάσεων, συνθηκών, περιστατικών, 
χαρακτηριστικών κλπ 

 ανίχνευση τυχόν προκαταλήψεων και στερεότυπων → αξίες και ιδέες που συνήθως εκφέρονται 
χωρίς εξηγήσεις ή δικαιολόγηση (= αξιωματικά) 

 εντοπισμός τυχόν παραλείψεων ή σιωπών 
4.  Προσδιορισμός άποψης – οπτικής 

 προσπάθεια για αναγνώριση – χαρακτηρισμό με βάση στοιχεία από τα προηγούμενα βήματα 
(αποδέκτης, πρόθεση, κατάλογος βασικών σημείων και υποθέσεων) και αναζήτηση τυχόν κοινών 
μεταξύ τους γνωρισμάτων 

 εντοπισμός λέξεων ή φράσεων πομπωδών ή επαναλαμβανόμενων, καθώς και ακατανόητων ή 
προερχόμενων από ειδικές γλώσσες – πιθανή σχέση τους με έννοιες – κλειδιά  

 εξέταση για αυθεντίες και το είδος τους (π.χ. ιστορικοί, φυσικοί, μεγάλοι φιλόσοφοι, θρησκευτι-
κοί ηγέτες, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, ήρωες κλπ) που τυχόν επικαλείται ο δημιουργός 

5.  Αξιολόγηση επιχειρηματολογίας 
 εξέταση συλλογιστικής πορείας 
 αξιοποίηση στοιχείων από τα προηγούμενα βήματα → αναρώτηση για: 
• την κύρια θέση, την κύρια πρόθεση και το βασικότερο συμπέρασμα του δημιουργού 
• για τους λόγους που επικαλείται και τα στοιχεία που παραθέτει, για να πείσει 

  εξέταση ορθότητας, ακρίβειας, σαφήνειας και εγκυρότητας επιχειρημάτων → αξιοποίηση των 
κανόνων της λογικής, αναζήτηση τυχόν αντιφάσεων ή αμφισημιών, χρήση γλώσσας κλπ 
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6.  Αξιολόγηση συμπερασμάτων 
 εκτίμηση πειστικότητας συμπερασμάτων → περισσότερα πειστικά τα επαγωγικά 
 συμπεράσματα ισχυρά (= στηριγμένοι σε επαρκή τεκμηρίωση, π.χ. έρευνα, εκτεταμένη εμπειρία, 
διεξοδική ανάλυση κλπ) και ασθενή 

7.  Αξιολόγηση τεκμηρίωσης 
 τεκμηρίωση βασισμένη σε προσωπική εμπειρία: 
• εγγύτητα → πόσο κοντά ή σε ποια θέση βρισκόταν ο δημιουργός, ώστε να γνωρίζει; 
• χρόνος → πόσο καιρό μετά από το γεγονός δημιούργησε την πηγή; 
• πλάτος → σε ποια έκταση μπορούσε να γνωρίσει το γεγονός; 
• σαφήνεια → πόσο καθαρά εξηγεί το ποιος, τι, πού, πότε και γιατί; 
• οπτική γωνία → τι επέλεξε να παραλείψει ή να αποσιωπήσει; 
• προκατάληψη → ποιες πεποιθήσεις, επιθυμίες ή αξίες μπορεί να έχουν επηρεάσει τις αντιλή-
ψεις ή τις περιγραφές του δημιουργού; 

 τεκμηρίωση με βάση την προσφυγή στην εμπειρία άλλων: 
• εφαρμογή της προηγούμενης διαδικασίας στις χρησιμοποιούμενες πηγές 
• συνάφεια → είναι σχετικές οι πηγές με το κύριο θέμα ή αναφέρονται σε άλλο πλαίσιο; Ενι-
σχύουν την τεκμηριωτική λογική ή περιορίζονται στην παράθεση ονομάτων; 

• πλάτος → ο δημιουργός στηρίζεται σε ικανοποιητικό εύρος πηγών; 
• πληρότητα → υπάρχουν πηγές με αντίθετο περιεχόμενο; Αν ναι, τις αξιοποιεί ο δημιουργός ή 
εξηγεί γιατί τις απορρίπτει; 

• σημειώσεις και παραπομπές → υπάρχουν στοιχεία που παραπέμπουν σε ελέγξιμες πηγές; 
8.  Αξιολόγηση πληρότητας 

 τα περισσότερα θέματα μπορεί να εξεταστούν από περισσότερες της μιας οπτικές (= πολυπρι-
σματικότητα) , κάποτε εντελώς αντικρουόμενες 

 εξέταση πληρότητας με την αξιοποίηση του καταλόγου συλλογιστικών προτάσεων – συμπερα-
σμάτων: 
• παραλείψεις → διαπιστώνονται παραλείψεις τόσο σημαντικές που θα μπορούσε να τροπο-
ποιήσουν τα συμπεράσματα; 

• βάθος → παίρνει υπόψη του ο δημιουργός όλες τις πτυχές του θέματος ή το παρουσιάζει απλο-
ϊκά; Πόσο σημαντικές για την κατανόηση του θέματος είναι οι τυχόν παραλείψεις; Υπάρχουν 
σημαντικά ερωτήματα που δεν υποβάλλει ή αποφεύγει ο δημιουργός; 

• πλάτος → παίρνει υπόψη του άλλες απόψεις; Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να γίνει κα-
τανοητό ή να λυθεί το πρόβλημα; Αν ναι, τους συζητάει αρκετά; Αν απορρίπτει κάποιους, εξη-
γεί ικανοποιητικά τους λόγους; 

9.  Υπόθεση για τις συνέπειες (φαντασία, προέκταση κλπ) 
 οι συνέπειες ενός συμπεράσματος είναι ό,τι θα μπορούσε να ακολουθήσει αν το συμπέρασμα 
είναι αληθές → πού οδηγεί το συμπέρασμα; 

 διατύπωση υποθέσεων στηριγμένων στις βασικές θέσεις του δημιουργού 
10.  Διατύπωση προσωπικής θέσης 

 στήριξη στην ανάλυση και τη βαθύτερη κατανόηση των πηγών  
 εφαρμογή πορείας ανάλογης με αυτή που περιγράφεται παραπάνω  

     (= βήματα 1 έως 9) 
 
 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
 

Διαδικασίες με βάση μια σχετικά εκτενή πρωτογενή ή δευτερογενή πηγή: 
 

 Είδος ιστορίας (π.χ. πολιτική, κοινωνική) 
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 Δημιουργία χρονολόγιου (timeline) με βάση τα αναφερόμενα γεγονότα → καθορισμός ημερομηνιών ή 
χρονολογιών αρχής – τέλους και συνολικού αριθμού ετών (προσοχή στους χρόνους των ρημάτων, 
στους άλλους χρονικούς προσδιορισμούς και στην περιγραφή σχέσεων αιτίων – αποτελεσμάτων) 

 Τίτλος στο χρονολόγιο 
 Τοποθέτηση χαρακτηριστικών γεγονότων στην κατάλληλη σειρά. Προσπάθεια για ανακάλυψη αχρο-
νολόγητων σημαντικών γεγονότων 

 Ιστορική διάρκεια γεγονότων → Επισημάνσεις με βέλη από την αρχή μέχρι το τέλος της χρονικής 
περιόδου 

 Προσδιορισμός γεγονότων στο χρονολόγιο που συνδέονται με σχέση αιτίου – αποτελέσματος και 
εξήγηση των σχέσεων 

 Με τη χρήση συναφούς υλικού προσδιορισμός ιστορικής εξέλιξης και προσώπων που σχετίζονται με 
τι θέμα αλλά δεν αναφέρονται στην πηγή → τοποθέτησή τους στο χρονολόγιο και εξήγηση της σημα-
σίας τους 

 Προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα ή τάσεις με βάση την πηγή – σχετική επιχειρηματολογία 
 Συνόψιση 1 → ποιες ομοιότητες παρατηρούνται στην χρήση των όρων από την αρχική μέχρι την 
τελική χρονολογία – πιθανές εξηγήσεις 

 Συνόψιση 2 → ποιες διαφορές παρατηρούνται – πιθανές εξηγήσεις  
 
 

ΠΟΛΥΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ  ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

 Ορισμός:  διανοητική διεργασία, στρατηγική κατανόησης του «άλλου», συνειδητοποίηση κοινωνικών και 
πολιτισμικών για τη διαμόρφωση των ερμηνειών, εντοπισμός προκαταλήψεων κλπ, προδιάθεση 

 Θεμέλια πολυπρισματικής θεώρησης: 
• σειρά αναλυτικών ερωτήσεων στις πηγές → περιγραφή, ερμηνεία, σχέση με προηγούμενη γνώση, εντοπισμός 
κενών, προσδιορισμός πηγών για περαιτέρω πληροφορίες 

• στρατηγικές για την εξαγωγή πληροφοριών → 
o πρώτες διαπιστώσεις: π.χ. η πηγή λέει (δείχνει)… – υποδηλώνει ότι... –  δεν αναφέρει… 
o σύγκριση – διασταύρωση 
o καταγραφή πραγματολογικών – περιγραφικών δηλώσεων και διαπιστώσεων: η πηγή δημιουργήθηκε από…, 
είναι…, χρησιμοποιήθηκε…, εξηγεί… 

o βοήθεια για σύνδεση – σύνθεση:  πίνακες σύνδεσης θεμάτων, διαγράμματα δικτύων ή ροής (σημεία καίριας 
σημασίας), ασκήσεις ταξινόμησης και συσχέτισης καρτών για σύνθεση επιχειρημάτων, συγκρότηση συγχρονι-
στικών πινάκων, ασκήσεις σύνθεσης – πλοκής (π.χ. σενάριο)  

• χειρισμός αντικρουόμενων πληροφοριών και οπτικών (με βάση μια σύγχρονη ή ιστορική δίκη ή μια ταινία) →  
o ιδιότητες μαρτύρων, αντιδράσεις, επιβεβαίωση – αντίκρουση άλλων μαρτυριών, χρήση μαρτυριών από συνη-
γόρους και άλλους για διαμόρφωση επιχειρημάτων, στάση ενόρκων 

o εξέταση προφορικών μαρτυριών 
 Μαθησιακές δραστηριότητες: 
• αξιοποίηση υφιστάμενων δυνατοτήτων:  ιστορική διάσταση όρων, επέτειοι, εορτασμοί, χρήση παλιών διδακτι-

κών εγχειριδίων ή άλλων βιβλίων – σύγκριση οπτικών 
• μύηση μαθητών στην ιστοριογραφία:  διαμάχη ιστορικών πάνω σε ένα θέμα → 

o κατανόηση της φύσης της και των λόγων της αμφισβήτησης 
o υποστήριξη θέσεων από δύο μαθητές ή ομάδες μαθητών – «ανάκριση» από τους άλλους 
o ερμηνεία απόψεων ιστορικών παρά αιτιακή εξήγηση 

• ενσωμάτωση πολυπρισματικής θεώρησης στην ιστορική αφήγηση → 
o συγκριτική προσέγγιση 
o ενσυναίσθηση 
o συσχετίσεις: 

1. χρονολογική διάσταση (διάγραμμα ροής) – πίνακες συγχρονιών 
2. άσκηση ταξινόμησης καρτών (γιατί έγιναν κάποιες ενέργειες, ποιες ήταν, από ποιους παράγοντες επηρεά-

στηκαν αυτοί που πήραν τις αποφάσεις) 
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3. «ανάκριση» (hot seating) – υπόδυση ρόλων, με σκοπό να μπουν στη θέση των διάφορων συντελεστών των 
γεγονότων 

 Πολυπρισματική θεώρηση και αντικειμενικότητα: 
• όλες οι οπτικές δεν έχουν την ίδια βαρύτητα 
• σημασία έχει η οπτική της ζωής 

 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΡΑΤΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

 Χρήση ειδικής ορολογίας: 
     π.χ. υπόθεση, αιτία, συνέπεια, αποτέλεσμα, πιθανότητα, τεκμήριο, οπτική, 
     προοπτική κλπ  →  
     οι εκπαιδευτικοί που δεν εστιάζουν την προσοχή τους στις μοναδικές «σωστές» απαντήσεις, αλλά 

επισημαίνουν τις αβεβαιότητες, δίνουν χρόνο στους μαθητές τους να σκεφτούν «τι θα γινόταν αν ή 
αν δεν», «πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβεί» ή «ποια είναι η θέση της άλλης πλευράς», δείχνουν 
σεβασμό στη διαδικασία της σκέψης και ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να αντιλαμβάνονται 
προβλήματα και να βρίσκουν ευκαιρίες για σκέψη  → απώτερος στόχος η οικοδόμηση «κουλτού-
ρας σκέψης» μέσα στην τάξη 

 Αξιοποίηση ευκαιριών για σκέψη στη διάρκεια του μαθήματος: 
• χρήση βασικών ερωτήσεων → οδηγούν τους μαθητές να σκεφτούν πάνω στην τεκμηρίωση 

και τις ερμηνείες 
1. τι συμβαίνει εδώ ή τι σου λέει αυτό; 
2. τι σε κάνει να το λες αυτό; 
3. πώς μπορείς να το αποδείξεις; ποια είναι τα επιχειρήματά σου; 

• «κύκλος των οπτικών» → πολυπρισματικότητα 
π.χ. πολιτικές ή διακρατικές διαμάχες, πολλαπλές ιστορικές οπτικές – ερμηνείες, κατανόηση 
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων.  
Έτσι, αν εξετάζεται λ.χ. το θέμα της δουλείας στις ΗΠΑ, αυτό μπορεί να ερευνηθεί από την 
οπτική των δούλων, των ιδιοκτητών, των εμπόρων, των πολιτικών, των Βορείων, των Νοτίων, 
της θρησκείας, της ηθικής και του ανθρωπισμού κλπ 

• «δυνατές» ερωτήσεις → παρότρυνση από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές να απευθύ-
νουν στους εαυτούς τους τριών ειδών ερωτήματα: 

1. ερευνητικού χαρακτήρα 
2. διακρίβωσης σχέσεων 
3. διαμόρφωσης συμπερασμάτων  

     π.χ. (με αφορμή την εξέταση του θέματος της δουλείας) 
 υπάρχει αλλού δουλεία; 
 υπάρχουν παρόμοιες συνθήκες; 
 πόσο διαφέρουν; 
 είναι η φυλάκιση δουλεία; 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

 Πρόκληση ενδιαφέροντος μαθητών, κινητοποίησή τους για βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που 
εισάγονται, συσχέτισή τους με τον πραγματικό κόσμο. 

 Απαίτηση από τους μαθητές να πάρουν αποφάσεις, εξετάζοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους και τις 
εναλλακτικές οπτικές, ή να διατυπώσουν αξιολογικές κρίσεις βασισμένες στα γεγονότα, τις διαθέσιμες 
πληροφορίες και τη λογική. 
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 Η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες είναι απαραίτητη. Η έκταση και ο βαθμός πολυπλοκότητας του 
προβλήματος πρέπει να ελέγχεται έτσι, ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται ότι η στρατηγική «να χωρί-
ζεις το πρόβλημα σε τμήματα και να κατακτάς» δεν είναι αποτελεσματική. 

 Οι εισαγωγικές ερωτήσεις πάνω στο πρόβλημα πρέπει να έχουν ένα ή παραπάνω από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, ώστε να συμμετέχουν στη συζήτηση όλοι οι μαθητές: 
• να είναι ανοιχτές (όχι μιας σωστής απάντησης), 
• να συσχετίζονται με την προηγούμενη γνώση, 
• να θέτουν συγκρουσιακά ζητήματα, τα οποία θα οδηγήσουν στην έκφραση διαφορετικών απόψεων. 

 Οι στόχοι του μαθήματος πρέπει να ενσωματώνονται στα προβλήματα έτσι, που να συνδέουν την 
προηγούμενη γνώση με νέες έννοιες και τη νέα γνώση με έννοιες από άλλα μαθήματα – επιστημονικούς 
κλάδους. 

 Τα προβλήματα πρέπει να προκαλούν τους μαθητές να πετύχουν κριτική σκέψη υψηλού επιπέδου. 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 
 

 Θέμα, τίτλος, αντικείμενο κλπ ………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………... 

 
 

 Στοιχεία  ανάλυσης και ερμηνείας: 
1.  Ποιες είναι οι κύριες απόψεις και οπτικές, ποιο το βασικό πλαίσιο αναφοράς; 

α)    “Sourcing”: δημιουργός, απόψεις, οπτικές, αξιοπιστία 
β)    “Contextualization”: πλαίσιο δημιουργίας – πιθανές επιρροές πολιτικών,   
        κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών 

2. Ποιες είναι οι προθέσεις δημιουργίας; 
3. Ποιο ή ποια είναι τα βασικότερα ερωτήματα ή τα προβλήματα που πρέπει να αντιμε-

τωπιστούν; Γιατί είναι σημαντικά να τα προσδιορίσουμε; 
4. Ποια είναι τα πιο σημαντικά δεδομένα, τεκμήρια, πληροφορίες; Πώς γνωρίζουν οι 

δημιουργοί της πηγής ό,τι γνωρίζουν; Είναι οι πληροφορίες σχετικές και επαρκείς, για να 
στηρίξουν συμπεράσματα; 

5. Ποιες είναι οι βασικές (προ)υποθέσεις που υπόκεινται στην πηγή ή τις πηγές; Προσδι-
ορισμός τους μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. 

6. Ποιες έννοιες ή ιδέες – κλειδιά πρέπει να κατανοηθούν μέσα στο συγκεκριμένο 
ιστορικό πλαίσιο; 

7. Ποιοι είναι οι βασικοί συλλογισμοί ή ερμηνείες που οδηγούν στα συμπεράσματα; 
8. Ποιες θα ήταν οι κύριες συνέπειες, αν η προτεινόμενη πορεία δράσης ή οι απόψεις 

γινόντουσαν δεκτές ή (αναλόγως) απορρίπτονταν; 
9. “Corroboration”: Τι συνεισφέρουν στην κατανόηση του θέματος άλλες σχετικές πηγές; 

Συμφωνούν μεταξύ τους ή όχι; Αν όχι, ποιες πηγές στηρίζονται σε ισχυρότερη επιχειρημα-
τολογία; 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
 Εννοιολογικό περιεχόμενο: τι θα συνέβαινε, αν η ιστορία από κάποιο σημείο και μετά εξελισσόταν 

διαφορετικά;  Ποιο και γιατί θα μπορούσε να είναι αυτό το σημείο καμπής; Πώς και γιατί  τα γεγονό-
τα θα μπορούσε να συμβούν κατά διαφορετικό τρόπο;  

 
 Ξένη ορολογία: alternate ή alternative history, (what) if history, counterfactual history, allohistory 

 
 Βασική αντίληψη: διερεύνηση γεγονότων και των συνεπειών τους, με την έννοια ότι σε κάποιο 

σημείο του παρελθόντος κάτι σημαντικό (= γεγονός – κλειδί) θα μπορούσε να είχε συμβεί διαφορετι-
κά, πράγμα που θα είχε ως συνέπεια να εξελιχθούν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Η κύρια φι-
λοσοφική – επιστημολογική προϋπόθεση της αντίληψης αυτής συνδέεται με την αντίδραση στον α-
κραίο ντετερμινισμό και την απροσωποποίηση της ιστορίας, όπου δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σε 
ιστορικούς νόμους, καθώς και σε κοινωνικές και οικονομικές δομές και σχέσεις   

                                                                                                                             
 «Σημείο ιστορικής απόκλισης»: ο όρος «σημείο απόκλισης» (point of divergence) προέρχεται από 

τη λογοτεχνία και σημαίνει το σημείο καμπής (= γεγονός – κλειδί) όπου διαφοροποιείται η πλοκή, με 
αποτέλεσμα τα πράγματα να εξελίσσονται με τρόπο διαφορετικό από τον γνωστό. Κατ’ αναλογία, 
λοιπόν, χρησιμοποιείται και ο όρος «σημείο ιστορικής απόκλισης»  

 
 Σκοπός διανοητικής άσκησης: παιδαγωγικός  -για μερικούς και ιστοριογραφικός-  σκοπός της συ-

γκεκριμένης διανοητικής άσκησης είναι η ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης  και η καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξακριβώνεται και να αξιολογείται, σε σχέση με 
το υπό πραγμάτευση θέμα, η σημασία γεγονότων, συνεπειών, κινήτρων δράσης, αποφάσεων και προ-
σωπικοτήτων. Σε κάθε περίπτωση το υποτιθέμενο γεγονός – κλειδί δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε, 
αλλά κάτι που θα ήταν πιθανό και λογικό να συμβεί στο παρελθόν, τότε που οι δρόμοι της εξέλιξης 
ήταν ακόμη ανοιχτοί (η έννοια του «ιστορικά αναπόφευκτου» έχει να κάνει με την  «εκ των υστέρων» 
ιστοριογραφική οπτική). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει, επομένως, η αιτιολογημένη επιλογή του «σημείου 
ιστορικής απόκλισης». Παράλληλα, είναι απαραίτητο η όλη διανοητική επεξεργασία να στηρίζεται σε 
ιστορικές πηγές (κριτική προσέγγιση, ερμηνεία) και σε ρεαλιστικές οικονομικές, πολιτικές, γεωπολι-
τικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες 

 
 Τεχνική: μετά την επιλογή του «σημείου απόκλισης» κατασκευάζεται μια «γραμμή του χρόνου» 

(χρονική ακολουθία), διαφορετική από την πραγματοποιημένη και γνωστή, αλλά με βάση ιστορικά 
στοιχεία και εύλογα επιχειρήματα, που σχετίζονται με τις πιθανές αλλαγές στην ιστορική εξέλιξη. 
Αυτή η υποθετική γραμμή είναι σημαντική για την επαναξιολόγηση των γεγονότων και των συνε-
πειών τους, των κινήτρων της ανθρώπινης δράσης, της συμβολής των προσωπικοτήτων στην εξέλιξη 
των κοινωνιών κλπ.  

 
 Βασικές υποδείξεις: 

• Όταν διατυπώνεται μια υποθετική ερώτηση με βάση ένα σημείο ιστορικής απόκλισης» (τι θα συ-
νέβαινε, αν…), αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από προκαταρκτικές απαντήσεις για τις ιστο-
ρικές συνέπειές της  

• Κατά την προοδευτική διαμόρφωση μιας χρονικής ακολουθίας είναι απαραίτητο να δίνονται εξη-
γήσεις για ποιο λόγο θα ήταν πολύ πιθανόν να συμβούν συγκεκριμένα  γεγονότα. Η διαδικασία 
αυτή βοηθάει στο να αξιοποιηθεί το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα, 
χωρίς το οποίο μικρή αξία θα είχε να δηλώνεται ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό ή εκείνο  

• Πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος να υπερασπιστεί με βάση ιστορικές πηγές και λογικά ε-
πιχειρήματα τις υποθέσεις που διατυπώνει 

• Ένα ερώτημα που πρέπει να υποβάλλεται διαρκώς είναι «γιατί κάτι θα μπορούσε να συμβεί διαφο-
ρετικά»; 
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• Καλό είναι να αποφεύγονται επίμαχα θέματα που μπορεί να κινητοποιήσουν αμυντικά ανακλα-
στικά, αν μάλιστα δεν είναι κανείς σε θέση να τα διαχειριστεί με προσοχή και διακριτικότητα 

                                              
 Διάκριση εναλλακτικής ιστορίας από: 

 ιστορικό αναθεωρητισμό 
 μυθοπλασία – μυθιστορία – ιστορική φαντασία  
 μυστική ή αποκαλυπτική ιστορία και θεωρίες συνομωσιών  
 «χαμένες» ιστορίες, μύθους και θρύλους  
 μελλοντολογία 
 επιστημονική φαντασία  
 μυθιστορηματική αχρονία (unchronia κατά το utopia)  

 
 Κριτική κατά της εναλλακτικής ιστορίας: 

• παραβίαση βασικών αρχών της ιστορικής σκέψης 
• πρόκληση συγχύσεων 
• παιχνίδι – διασκέδαση  
 

 Επιχειρήματα υπέρ της εναλλακτικής ιστορίας: 
• δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης 
• ενίσχυση ανακαλυπτικής – ερευνητικής μάθησης 
• ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας 
• ανθρωποποίηση της ιστορίας (π.χ. ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, κίνητρα δράσης, λήψη αποφά-

σεων, ηθικά διλήμματα) 
 

 Απαρχές της εναλλακτικής ιστορίας: ο Τίτος Λίβιος (57 π.Χ. – 17 μ.Χ.) στο έργο του “Ab 
Urbe Condita” (ΙΧ, 17-19) θέτει το ερώτημα, εξετάζοντας και τις σχετικές συνέπειές του, τι θα συνέ-
βαινε αν ο Μ. Αλέξανδρος είχε επιλέξει να στραφεί εναντίον της Ρώμης και όχι της Περσικής αυτο-
κρατορίας 

 
 Δημοφιλέστερα θέματα εναλλακτικής ιστορίας: 

• Τι θα συνέβαινε, αν στη μάχη του Βατερλό είχε νικήσει ο Ναπολέοντας; 
• Τι θα συνέβαινε, αν στον Αμερικανικό Εμφύλιο είχαν νικήσει οι Νότιοι («σημείο απόκλισης» η 

νίκη των Νοτίων στη μάχη του Gettysburg);   
• Τι θα συνέβαινε, αν οι ναζί είχαν αποπειραθεί να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους για απόβα-

ση στη Βρετανία (σχέδιο «θαλάσσιος λέων»); 
• Τι θα συνέβαινε, αν η απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία (D–Day) είχε αποτύχει; 
• Τι θα συνέβαινε, αν η δολοφονική απόπειρα κατά του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944 ήταν επιτυχη-

μένη;  
 

 Γνωστότερα έργα εναλλακτικής ιστορίας: 
• Fogel, Robert W. (1964), Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric His-

tory. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press 
• Collins, William J. (1990), Paths not Taken: The Development, Structure, and Aesthetics of the 

Alternative History. Davis, CA: University of California Press 
• Hawthon, Geoffrey (1991), Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the 

Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press 
• Ferguson, Niall [Ed.] (1997), Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. London: Mac-

millan   
• Cowley, Robert [Ed.] (1999), What If? The World’s Foremost Military Historians Imagine What 

Might Have Been. New York: G. P. Putnam’s Sons 
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4.2. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας στο μάθημα της Ιστορίας1 
 

Αναστασία Δ. Βακαλούδη 
Δρ. Ιστορικός – Βυζαντινολόγος, Φιλόλογος 

Web site URL: http://users.sch.gr/avakalou  

 

 

Αναφορικά με τη διδασκαλία της ιστορίας –βάσει του ορισμού της από τον 

Braudel "ως διαλεκτικής του χρόνου και των πραγμάτων" και από τον Piaget "ως δια-

χρονικής κοινωνιολογίας" (υπό την έννοια ότι η διαφορά μεταξύ ιστορίας και κοινω-

νιολογίας είναι ο διαχρονικός χαρακτήρας της πρώτης)– αποδεικνύεται ότι η αξία της 

μελέτης της ιστορίας δεν βρίσκεται τόσο στην απομνημόνευση μεμονωμένων γεγονό-

των του παρελθόντος, όσο στην εμβάθυνση των επιπέδων, που αποσκοπεί στην απο-

κάλυψη παραγόντων, δυνάμεων ή δομών που καθορίζουν την ιστορική διαδικασία, 

στη διασύνδεση των γεγονότων μεταξύ τους, στην ανασύνθεση της συνολικής δρά-

σης του ανθρώπου και στην κατανόηση της δράσης αυτής, γιατί μόνο με αυτό τον 

τρόπο θα μπορέσουν οι μαθητές να ασκήσουν κριτική στο παρελθόν, να αποκτήσουν 

ιστορική συνείδηση, να κατανοήσουν έτσι και να ερμηνεύσουν το παρόν, να εντά-

ξουν σ' αυτό τη δική τους δράση και να επιδιώξουν να βελτιώσουν τις συνθήκες της 

ζωής τους.  

Η νέα αυτή ιστορία ξεπερνά τα γεγονότα της στιγμής και την απλή αφήγησή 

τους και καταγίνεται με τη συγκυρία και τη "μακρά διάρκεια". Αναφέρεται σε έναν 

ολικό πολιτισμό και στην ιστορία των δομών. Επομένως, δεν αρκεί να δεχόμαστε από 

τους μαθητές –κατά τη διάρκεια του μαθήματος– απαντήσεις του τύπου «σωστό/ λά-

θος» αξιολογώντας με αυτό το σχήμα τις γνώσεις τους. Ο αφηγηματικός–διηγηματι-

κός χαρακτήρας, ο έντονα πληροφοριακός, επιφανειακός, συμπυκνωμένος, επίπεδος 

τρόπος της γεγονοτογραφικής ιστορίας, που ευνοεί την αφηγηματική–αναδιηγητική–

απομνημονευτική αντίληψη για την εξέταση του μαθήματος, αποδεικνύεται λανθα-

σμένος διότι διδακτική αξία δεν έχει η συγκεκριμένη ερμηνεία ενός ιστορικού γεγο-

νότος, αλλά η μέθοδος επεξεργασίας του ιστορικού υλικού για την κατανόηση και 

ερμηνεία της δράσης του ανθρώπου, η γνωριμία με τη μεθοδολογία της ιστορικής έ-

                                                 
1 Για εκτενέστερη ανάλυση βλ. το βιβλίο της Α.Δ. Βακαλούδη, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2003. 

http://users.sch.gr/avakalou�
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ρευνας, η αιτιακή διασύνδεση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, ο εμπλουτι-

σμός των παιδαγωγικών μεθόδων, το άνοιγμα του σχολείου προς την "κοινωνία της 

πληροφορίας" και την ευρύτερη, η ανακάλυψη των πηγών από τους ίδιους τους μα-

θητές, η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, διαλόγου και ομαδικότητας.   

Η διδασκαλία δεν στοχεύει στην παροχή πληροφοριών ούτε ο ρόλος του δα-

σκάλου είναι να συμμετέχει σε μια διαδικασία αφήγησης–απομνημόνευσης–

εξέτασης. Είναι ξεπερασμένη πλέον αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση του μαθήματος, 

ο αφηγηματικός, σχολαστικός τρόπος διδασκαλίας που οδηγεί στη στείρα απομνημό-

νευση. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της μάθησης, η μελέτη της ανθρώ-

πινης εμπειρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η διερευνητική διεργασία της πληρο-

φορίας, η δόμηση νοημάτων του παρελθόντος μέσα από τα γεγονότα, η απόδοση των 

πραγματικών διαστάσεων των γεγονότων, η γλωσσική–επικοινωνιακή μάθηση και η 

απόπειρα διαθεματικής προσέγγισης ενός θέματος. Πρέπει, εν γένει, να δίνεται βάρος 

στο «γνώριζε πώς…» και όχι στο «γνώριζε ότι…». Οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται 

από τον διδάσκοντα μπορούν να διαφωτίζουν την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύμη-

ση, επαγωγικό συμπέρασμα), την κατανόηση (έκφραση, συμπεριφορές, αιτίες), τη 

σκέψη (κρίση, δημιουργία, αιτιολόγηση). Πολύ ορθά ο Leibniz απαριθμούσε ανάμε-

σα στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη μελέτη της ιστορίας "την καταγωγή 

των σύγχρονων πραγμάτων, η οποία εντοπίζεται στο παρελθόν˙ επειδή η πραγματικό-

τητα δεν μπορεί ποτέ να γίνει πλήρως κατανοητή παρά μόνο μέσα από τα αίτιά της".  

Η σωστή διδασκαλία πρέπει να δομείται με βάση μεθοδολογικές ερωτήσεις, 

μέσω των οποίων οι (μικρότεροι) μαθητές θα μπορούν να ξεχωρίσουν το τεκμήριο 

από την πληροφορία, κατόπιν να διαχωρίσουν τα τεκμήρια φυσικής, υλικής ή έγγρα-

φης μορφής σε αρχεία (π.χ. ημερολόγια, καταγραφές, αρχειοκαταλόγους, αυτοβιο-

γραφίες, κ.λ.π.) και άλλα υπολείμματα του παρελθόντος (π.χ. κτίρια, αρχαιολογικά 

ευρήματα, κ.λ.π.) που δεν εμπεριέχουν τόσο εμφανή σχολιασμό του παρελθόντος αλ-

λά παραμένουν αποδείξεις των εποχών και των καταστάσεων με τις οποίες συνδέο-

νται. Έπειτα να αντιληφθούν ότι μπορεί το παρελθόν να φαίνεται άμεσο και προσιτό, 

αλλά 1. οι γνώσεις μας είναι ατελείς και αποσπασματικές, 2. υπάρχουν δυσκολίες είτε 

γιατί η σύγχρονη σκέψη επάνω στην ιστορία, οι υποθέσεις, οι συμπεριφορές, οι στά-

σεις και οι ερωτήσεις μας, είναι διαφορετικές από εκείνες των ανθρώπων του παρελ-

θόντος είτε γιατί υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, είτε λόγω της γλώσσας και –υπ’ αυτές τις 

συνθήκες– υπάρχουν κάποια όρια στην ιστορική κατανόηση.  
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Λόγω του γεγονότος ότι η ιστορία συνδέεται με το παρελθόν, δεν φαίνεται κα-

θαρά η αναγκαιότητα της σύνδεσης ανάμεσα στην εξέλιξη της ιστορικής σκέψης και 

τη σύγχρονη αντίληψη. Παρόλα αυτά, η κατανόηση του χρόνου είναι απαραίτητη. Τα 

παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν τις ιστορικές χρονολογίες και να υπολογίζουν πότε έ-

γιναν τα γεγονότα στην ηλικία των 8 και 9 ετών. Τότε μαθαίνουν να τοποθετούν τα 

γεγονότα σε ακολουθία και να συσχετίζουν ημερομηνίες με πρόσωπα και γεγονότα. 

Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται στα 11 και από τα 9 έως τα 11 χρόνια τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται τις ιστορικές περιόδους. Πειραματικές μέθοδοι που προσανατολί-

στηκαν προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της αντίληψης του ιστορικού χρόνου 

στη σκέψη των παιδιών χρησιμοποίησαν την επιλογή εικόνων που εκπροσωπούσαν 

χαρακτηριστικά μια εποχή με ποικιλία στοιχείων επίσης αντιπροσωπευτικών (μόδα, 

τεχνολογία, αρχιτεκτονική και κοινωνική αλληλεπίδραση κ.λ.π.), εικόνες παραδοσια-

κά πολιτικές ή διπλωματικές (π.χ. σκηνές πολέμου, ιστορικά πρόσωπα, εικόνες φυλε-

τικών ή εθνικών διακρίσεων ή άλλες χαρακτηριστικές σκηνές).   

Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν γιατί δείχνουν με τον πλέον παραστατικό τρόπο 

πώς ήταν τα πράγματα στη συγκεκριμένη εποχή –κάποτε ίσως παραπλανητικά, γι' 

αυτό χρειάζονται προσεκτική αντιμετώπιση– παρουσιάζοντας παράλληλα την αν-

θρώπινη δράση και τους τρόπους έκφρασής της. Με την ενδοσκόπηση στα θέματά 

τους, οι μαθητές μπορούν να μάθουν να ερμηνεύουν την ανθρώπινη εμπειρία και, α-

ποκτώντας την ενσυναίσθηση, να αντιληφθούν στη συνέχεια τους στόχους και άλλων 

ιστορικών επιστημών. Εικόνες από το περιβάλλον, φωτογραφίες, έργα τέχνης, αρχαι-

ολογικά ευρήματα, με παράλληλη υποστήριξη από άλλο ενημερωτικό υλικό της το-

πικής ή κοινωνικής ιστορίας (συνεντεύξεις, λεξιλόγιο, περιγραφικά κείμενα) ενισχύ-

ουν δυναμικά την προοπτική της θεώρησης των γεγονότων από το μαθητή, μεταβάλ-

λοντας διαρκώς την ερμηνεία, καθώς προστίθενται νέες πληροφορίες. Έτσι ενεργο-

ποιείται η δημιουργία σχέσεων και οι μαθητές βλέπουν την ιστορία ως εξέλιξη. Οι 

πηγές έχουν μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης και οι εικόνες 

αποτελούν έναν σημαντικό τομέα των πηγών. Μια οπτική σύγκριση, για παράδειγμα, 

είναι σημαντική για την καλύτερη κατανόηση των ιστορικών και πολιτιστικών δο-

μών. Τα παιδιά βλέπουν τις ημερομηνίες αλλά δεν έχουν σαφή αντίληψη του τι μπο-

ρεί να συνέβη ιστορικά. Οι εικόνες δίνουν το έναυσμα στη σκέψη, την ενεργοποιούν 

και την ωθούν να προχωρήσει από το πότε σε περαιτέρω διεξοδικότερα ερωτήματα.  

Έχει διαπιστωθεί ότι στη διαδικασία της μάθησης γενικά συμμετέχουν όλες οι 

αισθήσεις σε κάποιο ποσοστό. Από τις αισθήσεις εκείνη που συμμετέχει περισσότερο 
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είναι η όραση με 83% και ακολουθεί η ακοή με 11%. Επομένως, το κύριο βάρος στην 

εκπαίδευση σηκώνουν η όραση και η ακοή, γι' αυτό τα εποπτικά μέσα λέγονται διε-

θνώς και οπτικο-ακουστικά. Οι εικόνες αποτελούν βασικά και επιβεβλημένα εποπτι-

κά μέσα γιατί μέσω αυτών επιτυγχάνεται η βιωματικότητα· οι μαθητές μπορούν να 

δουν σε εικόνες κάποιες άμεσες ιστορικές πηγές, όπως είναι τα νομίσματα και τα 

μνημεία (τείχη, ανάκτορα, ναοί, έργα μικροτεχνίας, η μνημειακή και φορητή ζωγρα-

φική, κ.λπ.) και να τα κατανοήσουν πληρέστερα. Σπάνια, δυσεύρετα, ακριβά, δυσκο-

λομετακίνητα, εύθραυστα ιστορικά αντικείμενα που εκτίθενται σε μουσεία, συλλογές 

και αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους, καθίστανται πολλές φορές απρόσιτα στους 

μαθητές. Οι εικόνες μπορούν να εξαλείψουν –στο μέτρο του δυνατού– αυτό το πρό-

βλημα και να δώσουν τη λύση της εποπτικότητας και της βιωματικότητας.  

Σημαντικό τομέα των εικόνων αποτελούν τα έργα τέχνης που σχετίζονται με 

ιστορικά γεγονότα ή εκπροσωπούν ιστορικές περιόδους. Κάθε ιστορία που θέλει να 

είναι συνολική, όπως για παράδειγμα τα σχολικά εγχειρίδια, στρέφεται επίσης προς 

τις εικαστικές πηγές. Εικαστικές πηγές είναι τα έργα αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζω-

γραφικής, χαρακτικής, κ.λπ., έργα επώνυμα ή λαϊκά, τα οποία μελετούν η αρχαιολο-

γία και η ιστορία της τέχνης. Στο ερώτημα: πόσο σημαντική είναι η συμβολή της τέ-

χνης ως ιστορικής πηγής και η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίησή της στη διδα-

σκαλία της ιστορίας; η απάντηση είναι ότι τα έργα τέχνης πρέπει να συνδέονται με τα 

ιστορικά γεγονότα ˙ έτσι διασφαλίζεται η αξιοποίησή τους ως "ιστορικές πηγές".  

Η ερμηνεία ενός έργου ζωγραφικής με ιστορικό θέμα είναι δύσκολη, εφόσον το 

γεγονός που απεικονίζεται σ' αυτό ανήκει στο παρελθόν ενώ η ερμηνεία του επιχει-

ρείται στο παρόν και επομένως οι απόψεις, οι εμπειρίες, οι στάσεις  του θεατή επη-

ρεάζουν την "αντικειμενική" ερμηνεία του έργου. Παρόλα αυτά η μελέτη και η κατα-

νόηση των έργων τέχνης, σε σύγκριση με τις γραπτές πηγές (και με διαθεματική συ-

νεργασία καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων), μπορεί να προσφέρει ερεθίσματα για 

προβληματισμό, διάλογο ή κριτική απόψεων και στάσεων. Οι εικαστικές πηγές απο-

τελούν το εποπτικό υλικό του μαθήματος, προσφέρουν αμεσότητα, ασκούν την παρα-

τηρητικότητα, προάγουν τη συλλογιστική και κριτική διαδικασία. Το έργο τέχνης πε-

ριγράφεται, αναλύεται (προθέσεις, στόχοι, σκοποί του πίνακα ή του καλλιτέχνη), αξι-

ολογείται (κατά την προσωπική εκτίμηση του καθενός αξιολογούνται τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία) είτε σε σχέση με το ιστορικό γεγονός με το οποίο σχετίζεται είτε 

σε σχέση με την τεχνική του (λεπτομέρειες του έργου).  
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Για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, που αποτελεί και έναν από τους μα-

κροπρόθεσμους στόχους του μαθήματος, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των πηγών. 

Η λειτουργία αυτή υποβοηθεί στην κατανόηση αφενός του ιστορικού γεγονότος και 

αφετέρου της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Μέσα 

από την επεξεργασία του περιεχομένου της πηγής και την εξέταση του ρόλου του 

στην αντικειμενική απόδοση ή ερμηνεία του ιστορικού γεγονότος, δημιουργείται 

προβληματισμός και διάλογος. Επομένως, είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός της ι-

στορικής αφήγησης με ποικιλία πηγών που πλουτίζουν και υποστηρίζουν το θέμα 

της. Όταν πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής, τότε αυτός μπορεί να προσφέρει δυνα-

τότητες καλύτερης κατανόησης του ιστορικού γεγονότος αλλά κάποτε μπορεί ίσως να 

αλλοιώσει την πραγματικότητα, εφόσον πρόκειται για θεώρηση του γεγονότος από 

"συγκεκριμένη οπτική γωνία". Για την εξουδετέρωση αυτού του κινδύνου επιβάλλε-

ται η εξέταση έργων που παρουσιάζουν διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις 

και η υποστήριξη από γραπτές πηγές, οι οποίες θα παρέχουν πληροφορίες σχετικές με 

το εικονιζόμενο γεγονός και τον καλλιτέχνη. Έτσι θα μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία 

του έργου. 

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδακτι-

κή της ιστορίας επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να ασχοληθούμε:  

 με τα αίτια, κατηγοριοποιώντας τα σε πίνακες δεδομένων, βάσεις δε-

δομένων ή λογιστικά φύλλα, δομώντας τα σε επεξεργαστή κειμένου, 

αναζητώντας τα στο διαδίκτυο·  

 με τη διαχρονική εξέταση ενός θέματος, μελετώντας τις αλλαγές μέσα 

στο χρόνο με σύγκριση τεκμηρίων (είδος, υλικό, χρήση, κ.λπ.), αξιο-

ποιώντας λογισμικά ή το διαδίκτυο·  

 με την έννοια του χρόνου σε σύνδεση με το χώρο, με το ιστορικό γεγο-

νός, με την ιστορική περίοδο (θέτοντας κριτήρια, π.χ. εικονογράφηση, 

πολίτευμα, κ.λπ.), με τη μικρή, μέση και μακρά διάρκεια (παρατηρώντας 

ότι σε μικρή κλίμακα αλλάζουν πολλά, ενώ μακροπρόθεσμα ορισμένα 

μένουν αναλλοίωτα), αξιοποιώντας λογισμικά, το διαδίκτυο, πίνακες 

δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα, επεξεργαστή κειμέ-

νου, πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων· 

 με τον προσδιορισμό του χώρου και την επέκταση του πολιτισμού μέσω 

εξέτασης τεκμηρίων, τη σύνδεση χώρου – χρόνου και εξέλιξης, τη σύνδε-

ση της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της πολιτιστικής ανάπτυξης, 
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τη σύνδεση χώρων και ιστορικών γεγονότων, αξιοποιώντας λογισμικά, 

το διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά φύλλα, 

για την αναζήτηση και την καταγραφή των στοιχείων·  

 με την αφήγηση: i δημιουργία εικονογραφημένης αφήγησης με εικόνα, 

κείμενο, γραφήματα, διαγράμματα, κ.λπ., ii. κατασκευή ιστορικών πι-

νάκων με κριτήρια, iii. δημιουργία βάσης δεδομένων ερωτημάτων σχε-

τικά με ένα θέμα, αξιοποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων, 

λογισμικά, το διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογι-

στικά φύλλα·  

 με την ιστορική μέθοδο, με συλλογή τεκμηρίων, με ανάλυση γραπτών 

πηγών, με άντληση πληροφοριών από υλικές πηγές, με επεξεργασία δε-

δομένων, με αναζήτηση πληροφοριών, με εισαγωγή δημογραφικών δε-

δομένων, αξιοποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων, λογισμι-

κά, το διαδίκτυο, πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή λογιστικά 

φύλλα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
 

1. Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα ενότητα δίνονται 5 κείμενα. Το πρώτο κείμενο προτείνει τρό-

πους ένταξης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας 

(τυπικές, ημιτυπικές, άτυπες μορφές σχολικού γραμματισμού και περιθώρια αξιο-

ποίησης των ΤΠΕ) μέσω ενδεικτικών παραδειγμάτων, τόσο στα πλαίσια του ανα-

λυτικού προγράμματος όσο και εντός μιας ευρύτερης διαθεματικής οπτικής. Το 

δεύτερο κείμενο μας εισάγει στον προβληματισμό γύρω από την εκπόνηση διδα-

κτικών σεναρίων και προτείνει κριτήρια αξιολόγησης με βάση το θεωρητικό 

πλαίσιο του Νέου Γραμματισμού, όπως έχει εκτεθεί στις προηγούμενες ενότητες. 

Τα υπόλοιπα κείμενα συνιστούν προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στα φιλολογικά 

μαθήματα. Οι προτάσεις δεν ακολουθούν τη στενή και ασφυκτική δομή των ανα-

λυτικών οδηγιών (με εκτενή φύλλα εργασίας), αλλά φιλοδοξούν να αποτελέσουν 

ερέθισμα για τη δημιουργική αξιοποίηση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική  πράξη. 

2. Ανάπτυξη διαθεματικών διδακτικών δραστηριοτήτων στο σχολικό περιβάλ-
λον. Παραδείγματα ένταξης της χρήσης των ΤΠΕ στο ΑΠΣ 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το σχολικό 

πλαίσιο εντός του οποίου θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ. Στην ενότητα 5.1. (Θεωρητικό 

πλαίσιο για τη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ζώνη των φιλολογικών μαθη-

μάτων) αναφερθήκαμε στα είδη του σχολικού γραμματισμού (τυπικό, ημιτυπικό, ά-

τυπο) και υποστηρίξαμε ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να γίνεται εντός μια ευρύ-

τερης ανάγνωσης του σχολείου ως χώρου επαναλαμβανόμενων πρακτικών γραμματι-

σμού. Στην παρούσα υποενότητα θα δώσουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα ε-

φαρμογών. 

 

1. Παραδείγματα εφαρμογών στα πλαίσια των τυπικών μορφών του σχολικού 

γραμματισμού (βασικός άξονας το βιβλίο και η διδακτέα ύλη). 
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Ας υποθέσουμε ότι ο εκπαιδευτικός διδάσκει γλώσσα σε κάποια τάξη του Γυμνασίου. 

Καλύτερα θα ήταν να μην αντιμετωπίζει το μάθημα ως το άθροισμα των κεφαλαίων 

ενός βιβλίου και στο πλαίσιο του κάθε κεφαλαίου να αναζητεί το ενδεδειγμένο λογι-

σμικό, αλλά να βλέπει στόχους που έχει να καλύψει τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά. 

Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός κινείται βάσει στρατηγικής και η τεχνολογία 

αποτελεί μέρος της τακτικής του για την καλύτερη επίτευξη της στρατηγικής αυτής. 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε μια τέτοιου είδους οπτική μπορεί να πάρει τις εξής 

μορφές: 

- Άντληση παραδειγμάτων ή αξιοποίηση μέρους ενός λογισμικού για τη διδα-

σκαλία ενός φαινομένου ενώπιον της τάξης. Στην προκειμένη περίπτωση 

χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή και έναν προτζέκτορα, κάτι που είναι πιο 

εφικτό και λιγότερο χρονοβόρο. Ενδεικτικά: παραδείγματα από τα σώματα 

κειμένων για τη διδασκαλία των διδακτικών δομών στα αρχαία και νέα ελλη-

νικά  άντληση παραδειγμάτων και υλικού (π.χ. χαρτών) για την πιο παραστα-

τική διδασκαλία κεφαλαίων της ιστορίας  άντληση από το διαδίκτυο και πα-

ρουσίαση στην τάξη μελοποιημένης μουσικής για τη διδασκαλία της ποίησης 

ή ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός συγγραφέα  χρήση του Προγράμματος 

Επεξεργασίας Κειμένου για την επεξεργασία ενός ενδεικτικού κειμένου με τη 

συνεργασία όλης της τάξης  προετοιμασία των μαθητών του για γόνιμη αξιο-

ποίηση του διαδικτύου κατά την αναζήτηση πληροφοριών (π.χ. κριτήρια αξι-

ολόγησης της πληροφορίας). 

- Ανάθεση εργασιών στην αρχή της χρονιάς (κυρίως) ή και ενδιαμέσως που θα 

απαιτούν αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ολοκλήρωσή τους.  Οι εργασίες αυτές 

θα παρουσιάζονται στην τάξη σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού ολοκλη-

ρώνονται με τη στενή καθοδήγηση των διδασκόντων. Αυτό μπορεί να γίνει 

για πλήθος ενοτήτων. Ενδεικτικά παραδείγματα: παρουσίαση μιας εργασίας 

που θα διερευνά ένα φαινόμενο της γραμματικής με την αξιοποίηση των σω-

μάτων κειμένων και των ηλεκτρονικών λεξικών  περαιτέρω διερεύνηση του 

έργου ενός ποιητή με την επιλογή ενδεικτικών για τα παιδιά κειμένων από δι-

αδικτυακές ανθολογίες  περαιτέρω διερεύνηση μιας ενότητας της ιστορίας 

(π.χ. δωρικός και ιωνικός ρυθμός στην αρχιτεκτονική ή τέχνη στην αναγέννη-

ση κλπ.). Οι εργασίες αυτές είναι πολύ σημαντικές, γιατί εμπλέκουν τα παιδιά 

σε σύγχρονες μορφές έρευνας, σύνθεσης κειμένων και παρουσίασης ενώπιον 
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ακροατηρίου (ενώπιον της τάξης), καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργι-

κότητα. 

 

Οι φιλόλογοι διαθέτουν επιπλέον τη δυνατότητα διαθεματικού συνδυασμού των 

διακριτών διδακτικών αντικειμένων με αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος της φι-

λολογικής, πάντα στα πλαίσια του τυπικού σχολικού γραμματισμού. Αναφέρονται 

ενδεικτικά παραδείγματα. 

Παράδειγμα 1. Ομηρικά έπη και διδασκαλία της Γλώσσας. Ένας από τους βα-

σικούς στόχους του γλωσσικού μαθήματος στην πρώτη Γυμνασίου είναι η διδασκα-

λία της περιγραφής ως κειμενικού είδους. Η ανάθεση εργασιών που θα περιγράφουν 

π.χ. πρόσωπα ή θεούς στην Οδύσσεια (Αθηνά, Πηνελόπη, Οδυσσέας, Τηλέμαχος 

κλπ.) μπορεί να αποτελέσει πολύ καλή αφορμή για συνδυαστική διδασκαλία των δύο 

διδακτικών αντικειμένων. Οι εργασίες μπορούν να έχουν αποκλειστικά γλωσσική 

μορφή και να γράφονται σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου ή να έχουν πολυ-

τροπική μορφή με την ενσωμάτωση εικόνων από ποικίλες πηγές αλλά και το διαδί-

κτυο.  

Παράδειγμα 2. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει με το συνδυασμό της Αρχαίας 

Ιστορίας και της Γλώσσας στη διδασκαλία και πάλι της περιγραφής. Στην προκειμένη 

περίπτωση μπορεί να αξιοποιηθεί η περιγραφή των αρχαίων ναών κλπ. Δίνεται π.χ. η 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εστιάσει παράλληλα στην κατάκτηση της γλώσσας 

της ιστορίας και στην καλλιέργεια του κειμενικού είδους της περιγραφής. 

Παράδειγμα 3. Δομές της νέας ελληνικής με λόγια προέλευση ή λόγιες επι-

δράσεις. Είναι γνωστό ότι για ιστορικούς λόγους (χρήσης της καθαρεύουσας) έχουν 

επικρατήσει λόγιοι τύποι στη γλώσσα μας (ιδιαίτερα στην κλιτική μορφολογία), οι 

οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους μαθητές. Η αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων 

για την αναζήτηση της συμπεριφοράς των τύπων αυτών στο νεοελληνικό λόγο μπορεί 

να αποτελέσει σημαντική αφετηρία γόνιμου συνδυασμού των δύο διδακτικών αντι-

κειμένων. 

 

1. Παραδείγματα εφαρμογών στα πλαίσια ημιτυπικών ή άτυπων μορφών σχολι-

κού γραμματισμού. 

 

Στα πλαίσια του ημιτυπικού σχολικού γραμματισμού (ευέλικτη ζώνη, κ.λ.π.) ενδεί-

κνυται κατεξοχήν η πραγματοποίηση διαθεματικών εργασιών με τη μορφή project, 
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στα πλαίσια των οποίων μπορεί να γίνει ευρεία χρήση των ΤΠΕ. Το ίδιο ισχύει και 

για τις άτυπες μορφές του σχολικού γραμματισμού, καθώς οι εκδηλώσεις της ευρύτε-

ρης σχολικής και εξωδιδακτικής ζωής μπορούν να αναδιοργανωθούν σε νέα πλαίσια, 

με τη μορφή ενός άτυπου project. Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα. 

Παράδειγμα 1.  Σχολικές γιορτές και ΤΠΕ. Οι καθιερωμένες σχολικές γιορτές 

(28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, 25η Μαρτίου) θεωρούνται γιορτές που ‘ανήκουν’ –

συνήθως- στους φιλολόγους. Σε πολλά σχολεία έχουν χάσει προ πολλού τη δυναμική 

τους και έχουν μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενες ανούσιες τελετουργικού χαρακτή-

ρα διαδικασίες. Οι γιορτές αυτές μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο, όπου ομάδες 

παιδιών θα αναλαμβάνουν να διερευνήσουν και να παρουσιάσουν πτυχές του εθνικού 

γεγονότος που εορτάζεται. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ (συγγραφή κειμένων σε Power 

Point, άντληση πολυμεσικού υλικού από το διαδίκτυο κλπ.) μπορεί να δώσει την ευ-

καιρία για γόνιμη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη συγγραφή και παρουσίαση πολυτροπι-

κών και πολυμεσικών κειμένων από τα παιδιά, τη διεξαγωγή έρευνας, την εμβάθυνση 

σε ιστορικά γεγονότα κλπ. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα σε 

φιλολόγους και καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, όπως της πληροφορικής. 

Παράδειγμα 2. Οργάνωση εκδρομών. Μεγάλο μέρος των σχολικών εκδρομών 

έχει χάσει, επίσης, σε μεγάλο μέρος των σχολείων μας τον εκπαιδευτικό τους χαρα-

κτήρα. Οι εκδρομές μπορούν να οργανωθούν και να προετοιμαστούν πολύ καλύτερα 

με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: να μελετηθούν τόποι που θα επισκεφτούν, να συζητη-

θούν διαδρομές που θα επιλέξουν, να πραγματοποιηθεί λεπτομερής προετοιμασία των 

επισκέψεων κλπ. Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο σε όλα αυτά, αν αξι-

οποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνεται πρωτοβουλία στα παιδιά και να υπο-

στηρίζεται η όλη εργασία τους. 

 

Σε κάθε περίπτωση αυτό που προτείνεται είναι μια συνολικότερη προσέγγιση των 

διδακτικών πρακτικών στις οποίες εμπλέκονται οι φιλόλογοι και μια δημιουργική α-

νάγνωσή τους στο πλαίσιο των θεωρητικών παραμέτρων του νέου γραμματισμού. Η 

εκπόνηση συγκεκριμένων διδακτικών σεναρίων δεν πρέπει επομένως να αποτελεί μια 

μηχανική διαδικασία, αλλά να εντάσσεται σε ένα εγχείρημα κριτικής δραστηριοποίη-

σης στο χώρο του σχολείου. Με το ζήτημα αυτό ασχολείται το επόμενο κεφάλαιο. 
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3. Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων  
 

Ο/η εκπαιδευτικός σήμερα μπορεί να βρει αρκετά σενάρια διδασκαλίας με χρήση 

ΤΠΕ σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Πολλές από αυτές τις διδακτικές προτάσεις 

είναι αξιόλογες, παρουσιάζουν όμως αρκετά προβλήματα. Τα προβλήματα θα μπο-

ρούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 

-Στην αντιμετώπιση των ΤΠΕ ως παιδαγωγικών εργαλείων και σπανίως ως μέσων 

πρακτικής γραμματισμού, παράλληλα. Το γεγονός αυτό είτε οδηγεί την αξιοποίη-

ση ξεπερασμένης λογικής λογισμικού είτε σε ρηχή προσέγγιση, όταν έχουμε πα-

ραδείγματα με ανοιχτό λογισμικό. Αυτή η διαπίστωση θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

ως αφετηρία, προκειμένου σε κάθε ανάπτυξη νέου σεναρίου να δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στο γιατί αξιοποιείται το κάθε λογισμικό και να συνδέεται αυτό πολύ 

στενά με τη θεωρία. 

-Στη στατική αντίληψη ως προς τη διδασκαλία. Τα σενάρια έχουν συνήθως έναν 

αυστηρά καθοδηγητικό, σχεδόν ασφυκτικό, χαρακτήρα που θυμίζουν αρκετά τη 

λογική των σχολικών εγχειριδίων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η λογική με 

την οποία εφαρμόστηκαν ως τώρα τα φύλλα εργασίας.  

-Στην εστίαση κυρίως στο μάθημα και λιγότερο σε όλο το εύρος της φιλολογικής 

ζώνης και της σχολικής ζωής. Είναι πράγματι πολύ λίγα τα σενάρια που αντιμε-

τωπίζουν το σχολείο σε όλο του το εύρος και προτείνουν τρόπους αξιοποίησης 

των ΤΠΕ ευρύτερους από αυτούς του μαθήματος.  

 

Διαπιστώνεται επομένως η ανάγκη για καλλιέργεια της δυνατότητας ανάπτυξης 

σεναρίων ποικίλων επιπέδων. Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες στα σχολεία δεν είναι 

ομοιόμορφες, όπως επίσης δεν είναι ενιαίες και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. 

Έτσι, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να κλιμακώνουν σε πολλά 

επίπεδα την ίδια τη λογική ενός σεναρίου: π.χ. σενάρια πιο κοντά στο σχολικό βιβλίο, 

σενάρια που αξιοποιούν το σχολικό βιβλίο αλλά με πιο δημιουργικό τρόπο, σενάρια 

που εστιάζουν στους διδακτικούς στόχους του Π.Σ. αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογί-

ες.  
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Η εκπόνηση, επομένως, ενός διδακτικού σεναρίου πρέπει να προκύπτει από έναν 

ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική πραγματι-

κότητα. Τα σενάρια που εκπονούνται από τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια: 

- Έμφαση στην αξιοποίηση ανοιχτών περιβαλλόντων (πρωτίστως ηλεκτρονι-

κών λεξικών και Σωμάτων Κειμένων). 

- Έμφαση στη νέα κειμενικότητα (δημιουργία κειμένων που σχετίζονται με το 

διαδίκτυο). 

- Έμφαση στην καλλιέργεια της αξιοποίησης των ΤΠΕ ως περιβαλλόντων πρα-

κτικής γραμματισμού (αξιοποίηση των Επεξεργαστών Κειμένου, των προ-

γραμμάτων παρουσιάσεων – Power Point κλπ.). 

- Έμφαση στην καλλιέργεια της δεξιότητας για κριτική ανάγνωση-αξιολόγηση 

της διαδικτυακής πληροφορίας. 

- Παράλληλη καλλιέργεια του γραμματισμού με το νέο γραμματισμό. 

 

Πιο αναλυτικά, ειδικά για τα φιλολογικά μαθήματα ένα καλό σενάριο διακρίνεται 

από τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Θέσπιση ενός σαφούς πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ενδιαφέρον και νόη-

μα για τους μαθητές, προκειμένου να υλοποιήσουν την εργασία που τους ανα-

τίθεται. Τέτοιου είδους πλαίσιο εξασφαλίζεται συνήθως με τη δημιουργία σε-

ναρίων που έχουν τα χαρακτηριστικά του Project.  

- Το πλαίσιο αυτό να εξασφαλίζει και την κατά λειτουργικό ή κριτικό τρόπο α-

ξιοποίηση των ΤΠΕ. Για παράδειγμα, αξιοποίηση των Σωμάτων Κειμένων 

στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, προκειμένου να καταλήξουν οι μαθη-

τές/τριες σε διαπιστώσεις για τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Σεφέρη, ή 

στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να οδηγηθούν 

επαγωγικά στη διαπίστωση συντακτικών ή γραμματικών κανόνων, και τέλος, 

στη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας, προκειμένου να οδηγηθούν στην κατανόη-

ση δομών ή λεξιλογίου της νέας ελληνικής. Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι η παιδαγωγική διάσταση της αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

- Δόμηση του σεναρίου ώστε να αξιοποιούνται ψηφιακά περιβάλλοντα που 

καλλιεργούν τον νέο γραμματισμό στα παιδιά. Μέσα από τις δραστηριότητες, 

για παράδειγμα, που έχουν να ολοκληρώσουν οι μαθητές εκπαιδεύονται πα-

ράλληλα στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου ή των 
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προγραμμάτων παρουσίασης (Power Point) ως μέσα παραγωγής γραπτού λό-

γου  στις ιδιαιτερότητες που έχει το διαδίκτυο και οι βάσεις δεδομένων στην 

αναζήτηση γλωσσικού υλικού κλπ.  

-  Καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των μαθητών. Ένα καλό 

σενάριο θέτει προβλήματα και δεν καθοδηγεί στενά, σχεδόν μηχανιστικά, τις 

κινήσεις των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό αφήνουμε χώρο για αναζήτηση, προ-

βληματισμό, χρήση άλλων μέσων (ψηφιακών ή μη), για συνεργασία με δά-

σκαλο και συμμαθητές. 

- Παροχή πολλών ευκαιρίες για πρόσληψη και παραγωγή ποικίλων κειμένων: 

προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών. 

- Παροχή δυνατοτήτων για συνεργασία μεταξύ των μαθητών και συνεργατική 

αναζήτηση της γνώσης.  

- Εξασφάλιση δημιουργικού ρόλο, επίσης, στον εκπαιδευτικό. Που σημαίνει ότι 

ο εκπαιδευτικός έχει σημαντικό μερίδιο στην υποστήριξη της μάθησης –και 

όχι στην παροχή έτοιμης γνώσης-, στη δημιουργία δηλαδή της σκαλωσιάς για 

την επικείμενη εξέλιξη (Vygotsky, Bruner). 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε καταγράφονται έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές διδακτικών 

σεναρίων. Τα σενάρια αυτά δύνανται να ενσωματωθούν στην επιμορφωτική δια-

δικασία προκειμένου να προσεγγιστούν κριτικά. Στο επόμενο κεφάλαιο ακολου-

θούν προτάσεις διδακτικής αξιοποιήσης των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα.  

4. Διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων  

4.1. Γλωσσική διδασκαλία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας: 
Η αφήγηση σε γλωσσικά και πολυτροπικά κείμενα 

Νέζη Μαρία 
Φιλόλογος, Διδάκτωρ 

 (Διδακτική των Νέων Ελληνικών) 
Σεφερλή Νότα 

Φιλόλογος 
Μ.Α. (Διδακτική των Νέων Ελληνικών) 

 

Στην εισήγηση αυτή1 παρουσιάζουμε – και ταυτόχρονα προτείνουμε - ένα διδακτικό 

παράδειγμα που εφαρμόστηκε στην Α΄ τάξη του Βαρβακείου Πειραματικού  Γυμνα-

                                                 
1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τροποποιημένη, για τις ανάγκες της επιμόρφωσης, μορφή του 
Μαρία Νέζη & Νότα Σεφερλή, «Γλωσσική διδασκαλία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επι-
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σίου κατά το σχολικό έτος 2003-2004 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η 

διδακτική μας πρόταση, που αφορά στη διδασκαλία της αφήγησης μέσα από κείμενα 

γλωσσικά και πολυτροπικά, στηρίχτηκε σε ορισμένα σημεία που ανέδειξαν η επιστή-

μη της γλωσσολογίας (θεωρητική και εφαρμοσμένη) και οι άλλες επιστήμες της επι-

κοινωνίας σχετικά με το λόγο και τις εκφορές του, την έννοια και το ρόλο του κειμέ-

νου στην ανθρώπινη επικοινωνία, τους παράγοντες που προσδίδουν σημασία στο κεί-

μενο και τη συμβολή των ΤΠΕ στην αναθεώρηση των αντιλήψεων που είχαμε ως τώ-

ρα για το κείμενο. Το διδακτικό παράδειγμα για να υλοποιηθεί αξιοποίησε κείμενα, 

σχολικά και άλλα, κινηματογραφικές ταινίες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έ-

δωσε την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν τους τρόπους και τα μέσα της επι-

κοινωνίας, τις εκφάνσεις του αφηγηματικού λόγου και να παράγουν λόγο, προφορικό, 

γραπτό και ηλεκτρονικό σε αυθεντικές, όσο το δυνατόν, περιστάσεις επικοινωνίας.  

 

Νέες τάσεις στη διδασκαλία της γλώσσας 

Οι γλωσσολογικές και άλλες επιστημονικές θεωρίες που μελετούν τη θέση και 

συμβολή της γλώσσας στην ανθρώπινη επικοινωνία (κοινωνιογλωσσολογία, κειμενο-

γλωσσολογία, ανάλυση του λόγου, πραγματολογία της γλώσσας κτλ.) έχουν συντε-

λέσει στο να αναπτυχθεί και στην εκπαιδευτική κοινότητα ένας γόνιμος προβληματι-

σμός σχετικά με τις θεωρητικές και πρακτικές πλευρές της διδασκαλίας της γλώσσας, 

αλλά και γενικότερα του φαινομένου της διδασκαλίας. Παράλληλα, ο προβληματι-

σμός αυτός διευρύνεται ολοένα, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι οι νέες τεχνολογίες έ-

χουν μεταβάλει δραματικά το τοπίο της ανθρώπινης επικοινωνίας και, ακολούθως, 

της γλώσσας.  

Ο προβληματισμός αυτός έχει αναδείξει τα ακόλουθα σημεία – αξιοποιήσιμα για 

τη διδασκαλία της γλώσσας: 

• Επίκεντρο της διδασκαλίας είναι, πλέον, το κείμενο και όχι η λέξη ή η πρόταση, 

όπως συνέβαινε σε προηγούμενες δεκαετίες. Το κείμενο νοείται ως ολότητα, ως 

αυτοδύναμη οντότητα, μέσα στην οποία κάθε επιμέρους γλωσσικό στοιχείο λει-

τουργεί όχι ξεκομμένο αλλά σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα· μόνο έτσι αποκτά νό-

ημα και ταυτόχρονα συμβάλλει στην νοηματοδότηση του κειμένου. 

• Το κείμενο δε νοείται χωρίς το περικείμενό του, δηλαδή χωρίς όλους αυτούς τους 

παράγοντες που το καθιστούν κατανοήσιμο: το δημιουργό (ή τους δημιουργούς), 
                                                                                                                                            
κοινωνίας: Η αφήγηση σε γλωσσικά και πολυτροπικά κείμενα», 3ο Συνέδριο για την Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, Σύρος (13-15 Μαΐου 2005). 
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το δέκτη (ή τους δέκτες), τον τόπο και χρόνο παραγωγής και πρόσληψής του, τις 

προθέσεις, τον σκοπό που υπηρετεί και ακόμα άλλα κείμενα και γλωσσικές συμ-

βάσεις στις οποίες βασίστηκε τόσο η δημιουργία όσο και η πρόσληψή του (Γεωρ-

γακοπούλου & Γούτσος, 1999, 54).  

• Συνέπεια αυτής της αλληλεπίδρασης κειμένου – περικειμένου είναι η ταξινόμηση 

των κειμένων με βάση το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στο κοινωνικό 

και πολιτισμικό περιβάλλον τους (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, ό.π., 63 - 70). Ο 

ρόλος αυτός καθορίζει την οργάνωσή τους, το περιεχόμενό τους, το ύφος τους. 

Έτσι, προκύπτουν οι έννοιες των κειμενικών ειδών, των κειμενικών τύπων, των 

κειμενικών τρόπων. Απόπειρες ταξινόμησης αποτελούν, λ.χ., α) η διάκριση του 

προφορικού από το γραπτό λόγο (σήμερα μιλάμε και για ηλεκτρονικό λόγο που 

διαθέτει χαρακτηριστικά τόσο γραπτού όσο και προφορικού λόγου), β) η διάκρι-

ση – θεμελιώδης για τους γλωσσολόγους – του λόγου σε δύο τρόπους: τον αφη-

γηματικό και μη αφηγηματικό, γ) η διάκριση – υπό την επίδραση της ρητορικής - 

σε αφηγηματικό, περιγραφικό και επιχειρηματολογικό τρόπο (μια διάκριση στην 

οποία στηρίζονται και τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση).  

• Ουσιαστική και θεμελιώδης παράμετρος κάθε κειμένου είναι η έννοια της πολυ-

τροπικότητας, σύμφωνα με τη οποία το κείμενο δε σημασιοδοτείται μόνο με τον 

τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, αλλά και με την εικόνα ή τον ήχο που το 

συνοδεύει, τα τυπογραφικά μέσα, τη στάση του σώματος, την έκφραση του προ-

σώπου, τον επιτονισμό του ομιλητή – πομπού, ένα πλήθος δηλαδή εξωγλωσσικών 

σημειωτικών συστημάτων. Η έννοια της πολυτροπικότητας διευρύνει, συνεπώς, 

την έννοια του κειμένου: Το κείμενο για τη γλωσσολογία, θεωρητική και εφαρ-

μοσμένη, τις θεωρίες της λογοτεχνίας, και, γενικά, για τις σημειωτικές επιστήμες 

είναι μία σύνθετη ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων ή συμβάντων: γραπτά κεί-

μενα, αφίσες, βιντεοκλίπ, κινηματογραφικές ταινίες, σχολικά μαθήματα, πολιτικοί 

λόγοι, θεατρικές παραστάσεις ή θεατρικά δρώμενα κ.ά. (Χοντολίδου, 1999, 115 – 

116). 

• Η αντίληψη του γραπτού κειμένου ως αυτόνομου και κλειστού υλικού αρχείου με 

δεδομένα όρια (αρχής και τέλους) αμφισβητείται έντονα σήμερα με την κυριαρχία 

των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Πόση ισχύ έχουν, λ.χ., οι έννοιες της μο-

νιμότητας του κειμένου και της αποκλειστικότητας του ενός συγγραφέα  στο πε-
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ριβάλλον του ψηφιακού γραπτού λόγου, τη στιγμή που το αποθηκευμένο κείμενο 

στη μνήμη του υπολογιστή ή στη δισκέτα ή στο συμπαγή δίσκο υπόκειται σε συ-

νεχείς αλλαγές όχι μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στην εμφάνισή του; Και, επι-

πλέον, οι έννοιες του πομπού και του δέκτη επαναπροσδιορίζονται, εφόσον ο δέ-

κτης μπορεί να γίνει κάλλιστα συνδημιουργός του κειμένου και ο πομπός δέκτης 

του μεταβαλλόμενου κειμένου (Κουτσογιάννης, 2002, 408 – 409). 

• Οι αρχές της κειμενικότητας (ενότητα, γραμμικότητα, συνεκτικότητα και συνοχή) 

αμφισβητούνται, επίσης, με την εμφάνιση ενός νέου τύπου κειμένου, έντονα πο-

λυτροπικού, του λεγόμενου υπερκείμενου (τέτοιου τύπου κείμενα αποτελούν, 

λ.χ., οι ιστοσελίδες), ως απόρροια της ευρύτατης διάδοσης του διαδικτύου. 

 

Ο μεταβαλλόμενος χάρτης της ανθρώπινης επικοινωνίας δεν μπορεί να αφήσει 

ανεπηρέαστη τη διδασκαλία και ειδικότερα τη διδασκαλία της γλώσσας. Τα νέα δε-

δομένα θα πρέπει να ενσωματωθούν, όχι άκριτα, στο πρόγραμμα σπουδών του μαθή-

ματος με απώτερο στόχο να καταστεί ο μαθητής επαρκής δέκτης και πομπός των ση-

μειωτικών συστημάτων και, πολύ περισσότερο, να αναπτύξει κριτική στάση απέναντι 

σε κάθε είδους κείμενο αλλά και απέναντι στην τεχνολογία, την οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπίζει ούτε με το δέος του αδαούς ούτε με τον υπέρμετρο ενθουσιασμό του 

νεοφώτιστου. 

 

Ο αφηγηματικός λόγος σε γλωσσικά και πολυτροπικά κείμενα 

Η μετάθεση του επίκεντρου της γλωσσικής διδασκαλίας από τη λέξη και πρόταση 

στο κείμενο οδήγησε και στη μετάθεση του ενδιαφέροντος από την παραδοσιακή 

γραμματική (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, παραγωγή και σύνθεση) στη λεγόμε-

νη γραμματική του κειμένου εννοώντας με τον όρο αυτό τον τρόπο οργάνωσης των 

επιμέρους γλωσσικών στοιχείων, την αλληλεπίδραση και μεταξύ τους και με αυτό 

που αποκαλούμε κειμενική ολότητα. Ένας από τους στόχους, επομένως, της γλωσσι-

κής διδασκαλίας είναι να ασκηθούν οι μαθητές στο να αναγνωρίζουν τα στοιχεία της 

γραμματικής του κειμένου και να κατανοούν τη λειτουργία τους και τη συμβολή τους 

στο κειμενικό όλον και στη νοηματοδότηση του κειμένου. Αυτό, σε τελευταία ανά-

λυση, σημαίνει ότι οι μαθητές γίνονται επαρκέστεροι δέκτες και πομποί μηνυμάτων. 

Στο διδακτικό παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζουμε με λεπτομέρειες την 

προσέγγιση των στοιχείων της αφηγηματικής δομής μέσα από κείμενα δημοσιογρα-

φικά, λογοτεχνικά και κινηματογραφικά. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι το άνοιγ-
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μα της διδασκαλίας της γλώσσας προς τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο υπηρε-

τεί πέρα από γλωσσικούς και παιδαγωγικούς στόχους. Με τον τρόπο αυτό διευρύνε-

ται ο χαρακτήρας της μάθησης επιτρέποντας στους μαθητές να εμπλακούν σε συνθή-

κες αυθεντικής επικοινωνίας, να ασκηθούν στην «ανάγνωση» όχι μόνο σχολικών κει-

μένων, να απολαύσουν λογοτεχνικά και κινηματογραφικά κείμενα και να σταθούν 

κριτικά απέναντί τους, να δημιουργήσουν, ατομικά ή ομαδικά, τέτοια κείμενα αξιο-

ποιώντας τις όποιες ικανότητές τους. 

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας διδασκαλίας οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιη-

θούν σε όλες τις φάσεις των μαθητικών δραστηριοτήτων – εργασιών: στην αναζήτη-

ση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού, στη συγγραφή – διόρθωση των μα-

θητικών κειμένων, στην εκτύπωση και στην παρουσίαση των μαθητικών εργασιών. 

Πέρα, βέβαια, από την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείου, οι 

μαθητές εξοικειώνονται με τον ηλεκτρονικό λόγο και τα παράγωγά του, ανιχνεύουν 

τις δυνατότητές του και τους περιορισμούς του και κατανοούν περισσότερο την έν-

νοια της πολυτροπικότητας μέσα στο ηλεκτρονικό κείμενο: ότι, δηλαδή, η σημασία 

του παράγεται από την αλληλεπίδραση πολλών συστημάτων: όπως είναι το γλωσσικό 

κείμενο (περιεχόμενο και μορφοποίηση) το οπτικό και ακουστικό υλικό, καθώς και ο 

πολυεπίπεδος τρόπος οργάνωσης των συστημάτων αυτών. 

Το διδακτικό παράδειγμα 

Συγκεκριμένα επιλέξαμε να διδάξουμε την αφήγηση και τις τεχνικές της (Νεοελ-

ληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου) μέσα από κείμενα γλωσσικά (δημοσιογραφικά και  λο-

γοτεχνικά) και πολυτροπικά (κινηματογράφος), αξιοποιώντας τις νέες τάσεις στη δι-

δασκαλία της γλώσσας και τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας. Τη διδασκαλία μας κατεύθυναν  οι ακόλουθοι στόχοι: 

• να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει «αφήγηση».  

• να διακρίνουν τη μυθοπλαστική αφήγηση από τη ρεαλιστική αφήγηση. 

• να γνωρίσουν τα συστατικά του αφηγηματικού λόγου (διήγηση, μίμηση, περι-

γραφή, σχόλιο). 

• να εξοικειωθούν με τις τεχνικές της αφήγησης - διήγησης (αφηγητής, οπτική 

γωνία της αφήγησης, ιστορικός, αφηγηματικός χρόνος, πλοκή, αφηγηματικές 

λειτουργίες προσώπων, αποδέκτης της αφήγησης). 
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• να παράγουν αφηγηματικά κείμενα σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας, ε-

νεργώντας ομαδοσυνεργατικά και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφο-

ρίας και επικοινωνίας. 

 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Αναλυτικότερα, για πέντε περίπου εβδομάδες, η διδασκαλία της αφήγησης και 

των τεχνικών της οργανώθηκε με θεματικό άξονα το παιδί, καταργώντας τα στεγανά, 

που επιβάλλει το ωρολόγιο πρόγραμμα, ανάμεσα στα μαθήματα της  γλώσσας και της 

λογοτεχνίας ως εξής: 

• Προβολή  σε βίντεο (VCR) της ταινίας του Μαξίμ Μαξιντί «Τα παιδιά του 

παραδείσου»: δύο διδακτικές ώρες. 

• Παραγωγή προφορικού λόγου από τους μαθητές για το θέμα της ταινίας: μία 

διδακτική ώρα.  

• Εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα του κινηματογράφου: σενάριο, τεχνι-

κή του decoupage: δύο διδακτικές ώρες. 

• Ανάγνωση και επεξεργασία του διηγήματος του Δημήτρη Χατζή «Το βάφτι-

σμα» (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου)2: δύο διδακτικές ώ-

ρες. 

• Παραγωγή προφορικού λόγου με θέμα τις ομοιότητες και διαφορές της λογο-

τεχνικής και κινηματογραφικής αφήγησης, απόπειρα μεταφοράς του διηγήμα-

τος  του Χατζή σε σενάριο από τους μαθητές ανά ομάδες και ανάθεση εργα-

σίας για το σπίτι με θέμα το decoupage του σεναρίου τους: δύο διδακτικές 

ώρες. 

• Ανάγνωση και επεξεργασία του διηγήματος του Άντον Τσέχωφ «Ο Βάνκας» 

(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου) και παραγωγή γραπτού λό-

γου σε μορφή αφηγήματος με θέμα την πιθανή έκβαση του διηγήματος του 

Τσέχωφ: δύο διδακτικές ώρες. Εργασία για το σπίτι: μεταφορά σε διήγημα με 

πρωτοπρόσωπο αφηγητή του σεναρίου της ταινίας «Τα παιδιά του παραδεί-

σου». 

• Παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια του τμήματος, παραγωγή προφορικού 

λόγου για το ρόλο του αναγνώστη - αποδέκτη της αφήγησης, αναζήτηση στο 

                                                 
2 Το συγκεκριμένο κείμενο δεν περιλαμβάνεται πλέον στα νέα βιβλία της Α Γυμνασίου. 
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Διαδίκτυο του μυθιστορήματος της Σοφίας Νικολαϊδου «Πλανήτης Πρέσπα» 

(www.snikolaidou.gr): δύο διδακτικές ώρες. 

• Ανάγνωση  και επεξεργασία κειμένων από τον ημερήσιο τύπο για την εργασία 

των ανηλίκων: 1) «Η εργασία των ανηλίκων»3 2) Α. Κασσίμη, «50.000 μικροί 

βιοπαλαιστές στην Ελλάδα» (Η Καθημερινή, 2003), 3), Ch. Radin, «Λιμοκτο-

νούν τα παιδιά στην Αιθιοπία» (Herald Tribune: αναδημοσίευση στην Καθη-

μερινή, 2002), 4) «Μαρτυρία για τη ζωή των εργαζόμενων παιδιών στην Αγ-

γλία» (από τα πρακτικά του Αγγλικού Κοινοβουλίου, 1842),4 παραγωγή προ-

φορικού λόγου από τους μαθητές αξιοποιώντας το λεξιλόγιο της ενότητας: 

δύο διδακτικές ώρες. 

• Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (www.unicef.gr) κειμένων σχετικών με τα δικαιώ-

ματα του παιδιού και την κατάσταση των παιδιών στον κόσμο, ανάθεση σχε-

τικών εργασιών σε ομάδες μαθητών με στόχο την παραγωγή γραπτού λόγου 

σε μορφή δημοσιογραφικών άρθρων (αξιοποίηση επεξεργαστή κειμένου): μία 

διδακτική ώρα. 

• Παρουσίαση στην ολομέλεια του τμήματος των εργασιών των μαθητών (χρή-

ση η. υ. και βιντεοπροβολέα, προγράμματα: word και power point): μία διδα-

κτική ώρα. 

• Παραγωγή γραπτού λόγου στην τάξη (ατομική εργασία) με θέμα: «ένα παιδί 

των φαναριών αφηγείται τη ζωή του σε ένα δημοσιογράφο»: μία διδακτική 

ώρα. 

• Ανάγνωση και επεξεργασία του αποσπάσματος με τίτλο «ο μικρός Σουκρής» 

από το μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη «Συννεφιάζει»: δύο διδακτικές 

ώρες. 

• Μεταφορά του αποσπάσματος σε σενάριο και εικονογραφική απόδοσή του 

(decoupage) από τους μαθητές σε ομάδες: δύο διδακτικές ώρες. 

• Κριτήριο αξιολόγησης (μάθημα Νεοελληνικής Γραμματείας): μία διδακτική 

ώρα. 

 

Περιεχόμενο διδασκαλίας 

                                                 
3 Κείμενο που ανθολογούταν στο προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, 
τεύχος Α΄, σ. 129 – 130), 
4 Κείμενο που ανθολογούταν στο προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, 
τεύχος Α΄, σ. 130. 

http://www.snikolaidou.gr/�
http://www.unicef.gr/�
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Ειδικότερα το περιεχόμενο της διδασκαλίας με θέμα τον αφηγηματικό λόγο στις 

ποικίλες εκφάνσεις του αναπτύχθηκε ως εξής: 

 

Α. Κινηματογραφικό (πολυτροπικό) κείμενο: «Τα παιδιά του Παραδείσου» 

• Προσδιορισμός της έννοιας  μύθος ως πρώτη ύλη για την αφήγηση και της έν-

νοιας  λόγος-πλοκή ως η ίδια η αφήγηση.   

• Παρατήρηση της χρονικής και αφηγηματικής τάξης στη διαδοχή των γεγονό-

των: υπάρχει σύμπτωση (χρονική συμφωνία), αναδρομές - προλήψεις (αναχρο-

νίες); 

• Καθορισμός του όρου σκηνή ως ενότητα χώρου – χρόνου - προσώπων και 

«σπάσιμο» μιας κινηματογραφικής σκηνής σε επιμέρους εικόνες - πλάνα. 

• Σταδιακή εξοικείωση με την ορολογία των εικόνων στην κινηματογραφική 

αφήγηση: γενικό πλάνο, κοντινό πλάνο, γκρο πλαν κ.ά.  

Β. Γλωσσικά κείμενα: 

1.Λογοτεχνικό κείμενο (διήγημα): «Το βάφτισμα»   

• Επαναπροσδιορισμός των εννοιών του μύθου–λόγου, της χρονικής –

αφηγηματικής τάξης στο διήγημα. Σύγκριση με την κινηματογραφική γραφή. 

• Εξοικείωση των μαθητών στην αναγνώριση των χρονικών σχέσεων που διέ-

πουν τα γεγονότα στο διήγημα.  

• Ο αφηγητής: ταυτότητα του αφηγητή – οπτική γωνία του αφηγητή – απόστα-

ση. Ανεύρεση των σχετικών δεικτών στο διήγημα. Αναζήτηση αντίστοιχων 

δεικτών στο κινηματογραφικό κείμενο. 

• Από το λόγο στην εικόνα: αφήγηση με εικόνες - ο ρόλος της περιγραφής. 

2.Λογοτεχνικό κείμενο (διήγημα) : «Ο Βάνκας» 

• Αφήγηση λόγων: Λόγος διηγηματοποιημένος - λόγος σε ύφος πλάγιο - λόγος 

μιμούμενος (ευθύς). Ανάγνωση διηγήματος / κινηματογραφικού κειμένου ως 

προς αυτό το κριτήριο.  

• Οι αφηγηματικοί  ρόλοι των προσώπων (υποκείμενο – αντικείμενο, πομπός – 

δέκτης, βοηθός - αντίμαχος). Οι αφηγηματικές λειτουργίες του κειμένου 

(βούληση – γνώση – δύναμη). 

• Ο ρόλος του αποδέκτη στην αφήγηση: ενδοδιηγηματικός - εξωδιηγηματικός 

αποδέκτης (στον «Βάνκα» η παρουσία του είναι αισθητή, στα «Παιδιά του 

παραδείσου» προϋποτίθεται). Διαδραστική αφήγηση (Κάλφας, 1993, 16-17 & 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 177/293 

Ματσαγγούρας, ό.π., 42): ανάγνωση του μυθιστορήματος της Σοφίας Νικο-

λαίδου «Πλανήτης Πρέσπα» στο Διαδίκτυο (www.snikolaidou.gr) .  

 

3.Δημοσιογραφικά κείμενα: α) «Η εργασία των ανηλίκων», β) «50.000 μικροί βιοπα-

λαιστές στην Ελλάδα», γ) «Λιμοκτονούν τα παιδιά στην Αιθιοπία», δ) «Μαρτυρία για 

τη ζωή των εργαζόμενων παιδιών στην Αγγλία»  

• Διάκριση ανάμεσα στη μυθοπλαστική αφήγηση, όπως είναι το λογοτεχνικό 

κείμενο, και στη ρεαλιστική αφήγηση, εκδοχή της οποίας είναι η ειδησεογρα-

φία των μέσων μαζικής επικοινωνίας (Πολίτης, www.komvos.edu.gr). 

• Γνωρίσματα ρεαλιστικής αφήγησης: εξιστόρηση σύγχρονων προς τον αφηγη-

τή γεγονότων και μεγαλύτερη απαίτηση τεκμηρίωσής τους από τον αναγνώ-

στη. 

• Σχέσεις αιτιότητας (αιτία, δυνητική αιτία, εξήγηση, σκοπός) που οικοδομούν 

την αφήγηση και σχέσεις χρονικής συνάφειας. 

• Η γλώσσα της αφήγησης: σύνδεσμοι που εκφράζουν την αιτιότητα ή τη χρο-

νική συνάφεια,  ρηματικοί χρόνοι  και τρόποι που συνάδουν στο χρόνο της ι-

στορίας και στο χρόνο της αφήγησης, ρήματα που αποδίδουν τις ενέργειες 

των «ηρώων» και ρήματα που αποκαλύπτουν τα σχόλια του αφηγητή. 

• Η ταυτότητα και η πρόθεση του αφηγητή  στα δημοσιογραφικά κείμενα. 

• Παράγοντες που διαμορφώνουν το ύφος της αφήγησης: το είδος του κειμένου, 

η εμπειρία και η πρόθεση του αφηγητή, το μέγεθος του ακροατηρίου, η φύση 

της αφήγησης (προφορική ή γραπτή). 

 

4.Λογοτεχνικό κείμενο: «Ο μικρός Σουκρής»: Ανακεφαλαίωση   

• Η περιγραφή, η μίμηση, το σχόλιο, η διήγηση στον αφηγηματικό λόγο. 

• Η ταυτότητα του αφηγητή, η οπτική γωνία της αφήγησης, η γλώσσα του αφη-

γητή, το ύφος της αφήγησης. 

• Η χρονική και αφηγηματική τάξη των γεγονότων. 

• Οι αφηγηματικοί ρόλοι των προσώπων και οι λειτουργίες που διέπουν τις α-

φηγηματικές δομές. 

 

Συμπεράσματα 

Διαπιστώσαμε ότι: 

http://www.snikolaidou.gr/�
http://www.komvos.edu.gr/�


Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 178/293 

• Σε επίπεδο γνωστικό πραγματοποιήσαμε τους στόχους μας. Οι μαθητές  είχαν 

τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον αφηγηματικό λόγο στις ποικίλες κειμενικές 

εκφάνσεις του (γλωσσικές και πολυτροπικές),  πέτυχαν να κατανοήσουν  τις 

τεχνικές και τα εργαλεία της αφήγησης, είχαν την ευκαιρία να παραγάγουν 

αφηγηματικά κείμενα σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας αξιοποιώντας και 

τις νέες τεχνολογίες. 

• Σε επίπεδο διδακτικής πράξης ανταποκριθήκαμε στις  βασικές αρχές της Δι-

δακτικής. Η συνολικότητα, η εποπτεία, η εγγύτητα στη ζωή, η βιωματικότητα,  

η αυτενέργεια, η παιδοκεντρικότητα  εφαρμόζονται στο διδακτικό αυτό παρά-

δειγμα και μας εξασφαλίζουν την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Τέλος, θεωρούμε ότι τέτοιες απόπειρες διδακτικής προσέγγισης της Νεοελληνι-

κής γλώσσας, όπως αυτή που σας παρουσιάσαμε,  έχουν ενδιαφέρον για τον εκπαι-

δευτικό, γιατί εκλαμβάνουν το διδάσκοντα όχι ως απλό διεκπεραιωτή  του αναλυτι-

κού προγράμματος αλλά ως ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξής του, ως άτομο υπεύ-

θυνο, που αναπτύσσει πρωτοβουλίες, που προχωρεί με ευελιξία στις διδακτικές του 

επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη του τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζει στην τάξη 

του (Χαραλαμπάκης, 2002, 5 – 6). 
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4.2 Πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση των αρχαιοελληνικών σωμάτων κει-
μένων 

Σωτήρης Τσέλικας 
 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο της «Ηλεκτρονικής Πύλης για 

την Ελληνική Γλώσσα» (www.greek-language.gr) έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρω-

μένο αρχαιογνωστικό περιβάλλον με εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας 

των αρχαίων ελληνικών. Στο περιβάλλον αυτό υπάρχουν: σώματα κειμένων, γραμμα-

τικοσυντακτικά εργαλεία, βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής, ηλεκτρονικές ασκή-

σεις, διδακτικές προτάσεις, υποστηρικτικό υλικό για την ενδογλωσσική μετάφραση, 

οδηγοί έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας. Η παρούσα πρόταση στόχο έχει να 

παρουσιάσει τρόπους για τη διδακτική αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων που ε-

ντάσσονται στο αρχαιογνωστικό περιβάλλον της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα», 

και τα οποία, ειδικότερα, είναι: (α) Ανθολόγιο κειμένων της αττικής πεζογραφίας του 

5ου και 4ου αι. π.X., (β) Νεοελληνικές μεταφράσεις των κειμένων του Ανθολογίου 

και (γ) Συμφραστικός πίνακας λέξεων των κειμένων του Ανθολογίου. 

 

Α. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Το Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας στοχεύει κυρίως να υπηρετήσει το μάθημα της 

Θεματογραφίας. Έχουν ενταχθεί σε αυτό και τα αρχαιοελληνικά κείμενα που διδά-

σκονται στο Λύκειο, τον βασικό, ωστόσο, κορμό του αποτελεί μια αρκετά εκτετα-

μένη επιλογή αντιπροσωπευτικών κειμένων από τα τρία γένη (ιστοριογραφία, φιλο-

σοφία και ρητορική) του κλασικού αττικού πεζού λόγου, τα οποία δεν περι-

λαμβάνονται στην διδακτέα ύλη του Σχολείου και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

στο μάθημα της Θεματογραφίας. Τα κείμενα που ανθολογούνται απομακρύνονται σε 

κάποιο βαθμό από τη συνήθη πρακτική που εφαρμόζεται σήμερα κατά τη διδασκαλία 

και εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. Ειδικότερα, δεν πρόκειται για σύντομα 

δείγματα της αττικής πεζογραφίας 10-12 σειρών, τα οποία δίνονται στους μαθητές 

αποκομμένα από το κειμενικό τους πλαίσιο και με μόνο συστατικό στοιχείο της ταυ-

τότητάς τους το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο του έργου στο οποίο εντάσσο-

νται. Αντιθέτως, η ανθολόγηση περιλαμβάνει εκτενέστερα κειμένα, τα οποία διαθέ-

τουν θεματική αυτοτέλεια και συνοχή, ενώ σε κάθε κείμενο προτάσσεται σύντομο 

εισαγωγικό σημείωμα που το εντάσσει στα συμφραζόμενά του. Κάτι τέτοιο δίνει τη 

http://www.greek-language.gr/�
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δυνατότητα να ξεφύγει το μάθημα της Θεματογραφίας από την πλήρη επικέντρωσή 

του στην αναγνώριση γραμματικών τύπων και συντακτικών δομών, η οποία ευθύνε-

ται σε σημαντικό βαθμό και για την εκδήλωση παθολογικών φαινομένων κατά τη δι-

δασκαλία και εξέταση του μαθήματος, όπως είναι η παρανάγνωση του κειμένου εκ 

μέρους του μαθητή ή η παραγωγή ακατανόητων μεταφράσεων. 

Η χρήση εκτενέστερων κειμένων στο μάθημα της Θεματογραφίας επιβάλλε-

ται, γιατί η κατανόηση ενός κειμένου δε μπορεί να βασίζεται μόνο στην αναγνώριση 

των απλούστερων δομικών μονάδων του, όπως είναι η λέξη και η πρόταση, αλλά 

πρέπει να επεκτείνεται και σε κειμενικό επίπεδο με την αναγνώριση των τυπικών χα-

ρακτηριστικών του είδους λόγου στο οποίο αυτό ανήκει. Η μεγάλη αποσπασμα-

τικότητα, κατά κανόνα, αδρανοποιεί τα ειδολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου, τα 

οποία δεν είναι άμεσα προφανή, αλλά λανθάνοντα· ωστόσο, η ανάδειξη των χαρα-

κτηριστικών αυτών και η αναγνώριση της τυπολογίας του κειμένου προϋποτίθενται 

για την κατανόησή του. Για παράδειγμα, για την αφήγηση ενός γεγονότος είναι ου-

σιώδες να αναγνωρίσουμε αν αυτή εντάσσεται σε ένα ιστορικό ή ρητορικό κείμενο, 

γιατί άλλα είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά της ιστορικής και άλλα της ρητορικής α-

φήγησης. Επομένως, οι γραμματολογικού ή άλλου τύπου πληροφορίες και παρατη-

ρήσεις δεν είναι περιττές αποσκευές που απλώς επιβαρύνουν το κείμενο. Επιπλέον, η 

απομόνωση ενός μικρού αποσπάσματος από τα συμφραζόμενά του αχρηστεύει, συ-

νήθως, αρκετούς από τους μηχανισμούς που αυτό επιστρατεύει, για να πετύχει τη νο-

ηματική συνοχή του, όπως είναι η αναφορά στα προηγούμενα μέσω αντωνυμιών ή 

άλλων λέξεων που διαθέτουν αναφορική λειτουργία ή η χρήση υπαινιγμών. Κατά συ-

νέπεια, η ανθολόγηση κειμένων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη νοηματική αυτοτέ-

λεια και με πληροφόρηση για τα συμφαζόμενά τους επιτρέπει την ενεργοποίηση αυ-

τών των μηχανισμών συνοχής του νοήματος, καθώς και των λανθανόντων τυπολογι-

κών χαρακτηριστικών του κειμένου, ώστε να γίνει δυνατή η καλύτερη κατανόησή 

του. 

 

Β. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 

Κάθε κείμενο του Ανθολογίου συνοδεύονται από δύο ή τρεις Νεοελληνικές 

Μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις αυτές δεν έχουν στόχο να λειτουργήσουν ως μετα-

φραστικά υποδείγματα. Αντιθέτως, η προσφορά πολλαπλών μεταφραστικών δειγμά-

των στοχεύει στην αποστασιοποίηση από τη σχολική πρακτική της μιας, σωστής και 

παγιωμένης μετάφρασης, την οποία ο μαθητής οφείλει να ακολουθήσει ως υπόδειγ-
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μα, αν όχι να αποστηθίσει. Ως προς αυτό, το Ανθολόγιο εφαρμόζει την άποψη που 

εκφράστηκε στην ενότητα της «Πύλης» για την «Ενδογλωσσική Μετάφραση», ότι η 

διδακτική διαδικασία θα πρέπει να στηρίζεται σε εναλλακτικές μεταφραστικές δοκι-

μές, οι οποίες δεν θα καταλήγουν σε ένα παγιωμένο μεταφραστικό κείμενο, που θα 

λειτουργεί πλέον κανονιστικά για τον μαθητή. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό αναδεικ-

νύεται η μεταφραστική ποικιλία με την οποία μπορεί να αποδοθεί στη μεταφραστική 

γλώσσα η ίδια λεκτική και συντακτική ακολουθία της μεταφραζόμενης γλώσσας. Κα-

τανοεί έτσι ο μαθητής ότι η μετάφραση δεν προδίδει απαραίτητα το μεταφραζόμενο 

κείμενο, στις περιπτώσεις που δεν διατηρεί πιστά τη συντακτική δομή του. Στο ση-

μείο αυτό, εξαιρετικά χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό είναι «Το Μεταφραστικό Πρό-

βλημα» του Ι.Θ. Κακριδή, το οποίο επιμένει ιδιαίτερα στις εναλλακτικές δυνατότητες 

νεοελληνικής μετάφρασης στα νέα ελληνικά της ίδιας αρχαιοελληνικής συντακτικής 

δομής. 

 

Γ. ΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ 

Στο σώμα των αρχαιοελληνικών κειμένων του Ανθολογίου στηρίζεται ο Συμ-

φραστικός πίνακας λέξεων. Πρόκειται για έναν κατάλογο όλων των λεξικών τύπων 

που απαντούν στο Ανθολόγιο, οι οποίοι ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά και συ-

νοδεύονται από τα άμεσα συμφραζόμενά τους. Ο Συμφραστικός Πίνακας, πέρα από 

τη δυνατότητα αναζήτησης οποιουδήποτε λεξικού τύπου, διαθέτει και αμφίδρομη ε-

πικοινωνία με το Ανθολόγιο: σε όλες τις καταγραφές του Συμφραστικού Πίνακα, ο 

χρήστης μπορεί, πιέζοντας την παραπομπή, να μεταφερθεί στο αντίστοιχο κείμενο 

και να δει και τα ευρύτερα συμφραζόμενα της λέξης· κι αντίστροφα, πιέζοντας δυο 

φορές οποιαδήποτε λέξη ενός κειμένου, μεταφέρεται στον Συμφραστικό Πίνακα, ό-

που έχει πληρη αποδελτίωση του συγκεκριμένου τύπου σε όλα τα κείμενα του Ανθο-

λογίου. Ο Συμφραστικός Πίνακας, επομένως, προσφέρει μια κατατοπιστική εικόνα 

για τη συχνότητα εμφάνισης και τον τρόπο χρήσης των λέξεων σε ένα αντιπροσωπευ-

τικό σώμα κειμένων της αττικής πεζογραφίας. Γι’ αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για τη 

διερεύνηση της σύνταξης μιας λέξης και της σημασιολογικής αξίας της ανάλογα με 

τα συμφραζόμενά της, αλλά και σε επίπεδο ερμηνευτικό. Προσφέρει στο εκπαιδευτι-

κό όχι μόνο μια πλούσια δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλεί παραδείγματα για 

τη διδασκαλία, αλλά και πρόσφορο έδαφος για την ανάθεση εργασιών στους μαθητές, 

που θα τους μάθουν να ερευνούν μόνοι τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μερικοί 
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ενδεικτικοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο Συμφραστικός Πί-

νακας προς την κατεύθυνση της αυτενέργειας των μαθητών. 

 

1. Σύνταξη 

Ο Συμφραστικός Πίνακας δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να καθοδη-

γήσει τον μαθητή, ώστε να διαπιστώσει μόνος του, επαγωγικά, την ύπαρξη κάποιων 

συντακτικών δομών. Π.χ. δίνοντας στον μαθητή έναν κατάλογο ρημάτων της αρχαίας 

ελληνικής, όπως μέμνημαι, ἐπιλανθάνομαι, ἀμελῶ, ἐπιμέλομαι, κήδομαι, βοηθῶ, 

εὐνοῶ, πείθομαι, ἕπομαι κ.ά. μπορεί να του ζητήσει να βρει και να τεκμηριώσει με 

παραδείγματα την πτώση με την οποία συντάσσονται και να προσπαθήσει να τα κα-

τατάξει σε κατηγορίες, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι η πτώση του αντικειμένου σχε-

τίζεται άμεσα με τη σημασία του ρήματος. 

Επίσης, ο Συμφραστικός Πίνακας επιτρέπει τη διερεύνηση των ποικίλων λει-

τουργιών που έχουν κάποιοι σύνδεσμοι ή μόρια της αρχαίας ελληνικής. Π.χ. στο 

λήμμα ὅπως μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να διακρίνουν σε ένα συγκεκριμένο 

αριθμό παραδειγμάτων τις διαφορετικές λειτουργίες του, ώστε να διακρίνουν τις τε-

λικές προτάσεις που εισάγονται με τον τελικό σύνδεσμο ὅπως από τις αναφορικές 

παραβολικές και τις πλάγιες ερωτήσεις, που εισάγονται με το αναφορικό επίρρημα 

ὅπως. 

 

2. Σημασιολογία 

Ο Συμφραστικός Πίνακας δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προβλη-

ματίσει τους μαθητές για τη διαφορετική σημασία της ίδιας λέξης, ανάλογα με τη σύ-

νταξή της ή με τα γενικότερα συμφραζόμενά της, π.χ.: 

⇒ Διαφοροποίηση της σημασίας ρημάτων ανάλογα με τη σύνταξή τους π.χ. με 

βάση τις καταγραφές στο λήμμα ἡγεῖτο μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τις δι-

αφορετικές σημασίες του ανάλογα με το αν συντάσσεται με απαρέμφατο ή 

δοτική: «νομίζω» (ἡγοῦμαι + απαρέμφατο) και «οδηγώ, είμαι επικεφαλής» 

(ἡγοῦμαι + γενική). 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση των ρημάτων που συντάσσονται 

με κατηγορηματική μετοχή και απαρέμφατο, π.χ. με κάποια παραδείγματα από το 

λήμμα φαίνεται, ο μαθητής μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στη σημασία «είναι φανερό 
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ότι» (φαίνεται + κατηγορηματική μετοχή) και «δίνει την εντύπωση ότι» (φαίνεται + 

απαρέμφατο). 

⇒ Διαφοροποίηση της σημασίας του ρήματος ανάλογα με τη φωνή, π.χ. με τις 

καταγραφές στα λήμματα εἷλον και εἵλοντο, ο μαθητής μπορεί να διακρίνει 

τις σημασίες του ενεργητικού αἱρῶ (=κυριεύω, συλλαμβάνω) από το μέσο 

αἱροῦμαι (=εκλέγω). 

⇒ Διαφοροποίηση της σημασίας μιας λέξης ανάλογα με τα ευρύτερα συμφραζό-

μενά της, π.χ. μπορούν να διερευνηθούν οι σημασίες του ρήματος φεύγω, το 

οποίο στα αρχαία ελληνικά, πέρα από τη σημασία που διατηρεί και σήμερα, 

σημαίνει και «ξεφεύγω, αποφεύγω», ενώ σε πολιτικά συμφραζόμενα σημαίνει 

«εξορίζομαι» και σε δικανικά «κατηγορούμαι, ασκείται δίωξη εναντίον μου». 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να βοηθηθεί τόσο από τις μετα-

φράσεις του Ανθολογίου, για να κατανοήσει σημεία των παραδειγμάτων που τον δυ-

σκολεύουν, όσο και από τις «Αρχές Σύνταξης της Αρχαίας Ελληνικής», που υπάρ-

χουν στην «Πύλη». 

 

3. Ετυμολογική συγγένεια και παραγωγή λέξεων 

Ο Συμφραστικός Πίνακας δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να διερευνήσει την ετυ-

μολογική συγγένεια λέξεων της αρχαίας ελληνικής. Π.χ. πληκτρολογώντας το θέμα 

%πειθ% ή %λαθ% θα λάβει μια σειρά αποτελεσμάτων, στα οποία θα πρέπει να δια-

κρίνει τους τύπους που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα θέματα από άλλα αποτελέ-

σματα τυχαία. Στο σημείο αυτό, ο μαθητής μπορεί να βοηθηθεί από τις οικογένειες 

λέξεων που υπάρχουν σε κάθε λήμμα του «Βασικού Λεξικού της Αρχαίας Ελληνι-

κής» της «Πύλης», όπου καταγράφονται κάθε φορά οι ομόρριζες και παράγωγες λέ-

ξεις για κάθε λήμμα, όχι μόνο στα αρχαία ελληνικά, αλλά μέχρι και τη νέα ελληνική. 

Το ίδιο ισχύει και για τις παραγωγικές καταλήξεις. Π.χ. κάνοντας αναζήτηση 

με τα τις καταλήξεις %τεον και %ικος μπορεί να δει τον τρόπο με τον οποίο παράγο-

νται τα ρηματικά επίθετα σε –τέος και τα επίθετα με την παραγωγική κατάληξη –

ικός. Και σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής μπορεί για περισσότερες πληροφορίες να 

ανατρέξει στο εγχειρίδιο του A. Debrunner «Ο Σχηματισμός των Λέξεων στην Αρ-

χαία Ελληνική». 
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4. Ερμηνεία 

Και σε επίπεδο ερμηνείας ο Συμφραστικός Πίνακας είναι εξαιρετικά χρήσι-

μος, γιατί επιτρέπει τη διερεύνηση μοτίβων ή θεμάτων σε έναν ή περισσότερους συγ-

γραφείς. Για παράδειγμα, κατά τη διδασκαλία του «Επιτάφιου» του Θουκυδίδη, θα 

μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να εντοπίσουν, μέσα από τον Συμφραστικό 

Πίνακα, στο έργο του Θουκυδίδη χωρία στα οποία αναφέρεται στον Περικλή και να 

προσπαθήσουν να διακρίνουν την άποψη του ιστορικού για την πολιτική του. Το ίδιο 

θα μπορούσε να γίνει και για άλλα πρόσωπα, όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αλκιβιάδης ή ο 

Νικίας. Επιπλέον, η αναζήτηση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους συγ-

γραφείς, π.χ. στον τρόπο που ο Πλάτωνας αντιμετωπίζει τον Περικλή ή στο πώς χρη-

σιμοποιούν οι ρήτορες του 4ου αι. τον Περικλή ως παράδειγμα, όπως και άλλους πο-

λιτικούς του 5ου αι. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο μαθητής θα μπορεί να ανατρέχει 

και στις μεταφράσεις του Ανθολογίου. 

Η διερεύνηση μοτίβων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην περίπτωση της ποίησης, 

είτε πρόκειται για ένα συγκεκριμένο έργο, είτε για το συνολικό έργο ενός ποιητή ή 

για το σύνολο ενός ποιητικού γένους, όπως π.χ. η λειτουργία των λέξεων που δηλώ-

νουν φως και σκοτάδι ή των παρομοιώσεων από τον κόσμο των άγριων ζώων και του 

κυνηγιού στην Ορέστεια του Αισχύλου ή η ἄτη στο έπος και την τραγωδία. Τέτοιες 

αναζητήσεις σε ολόκληρα ποιητικά έργα ή στο συνολικό έργο ενός ποιητή μπορεί να 

πραγματοποιήσει κανείς στους συμφραστικούς πίνακες που διαθέτουν οι ιστοσελίδες 

του Περσέα (http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/vor?lang=greek) και του Thesaurus 

Linguae Graecae (http://www.tlg.uci.edu/). Εκεί μπορεί κανείς να βρει, πέρα από πε-

ζά αρχαιοελληνικά κείμενα, ολόκληρο το έργο του Ομήρου, του Ησιόδου, των τριών 

τραγικών και του Αριστοφάνη. 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/vor?lang=greek�
http://www.tlg.uci.edu/�
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4.3 Ηλεκτρονικός Συμφραστικός πίνακας λέξεων στο ποιητικό έργο του Γ. Σεφέ-
ρη: Μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης  

Τριανταφυλλιά Γιάννου 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1.1. Τι είναι και σε τι χρησιμεύει ένας Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων 
 
Ο Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων, πιο γνωστός ως Concordance, είναι ένας εξειδι-

κευμένος τύπος λεξικογραφικής μελέτης. Πρόκειται για έναν πίνακα λέξεων ενός έρ-

γου ή μιας ομάδας έργων ενός ή περισσότερων συγγραφέων, όπου η κάθε λέξη —πιο 

σωστά ο κάθε λεξικός τύπος— παρατίθεται μαζί με τα άμεσα συμφραζόμενά του (τα 

οποία συνήθως ορίζονται σε μια τυπωμένη αράδα κειμένου). Όλοι οι λεξικοί τύποι, 

είτε αλημματοποίητοι είτε λημματοποιημένοι (δηλαδή με όλους τους παραδειγματι-

κούς τύπους των υπαγόμενους στο αντίστοιχο λήμμα) οργανώνονται σε ένα αλφαβη-

τικό ευρετήριο. Δεν παρέχονται ερμηνεύματα των λέξεων. 

 Οι χρήσεις ενός Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων είναι κατεξοχήν φιλολογικές, 

γλωσσολογικές και λεξικογραφικές. Λ.χ. χρησιμοποιείται: 

- στην κριτική αποκατάσταση παλαιότερων κειμένων·  

- για την ανίχνευση θεμάτων, μοτίβων, εικόνων·  

- για την ανάλυση και τη μελέτη της μικροδομής και της μακροδομής των λογοτεχνι-

κών κειμένων· 

- για τη μελέτη της υφολογίας και της μετρικής· 

-για την παρακολούθηση των μονάδων λόγου και της συμπεριφοράς τους (γραμματι-

κής, συντακτικής, σημασιολογικής: ιδιωτισμοί, σημασιολογικά πεδία λέξεων κλπ.) σε 

έναν ή περισσότερους συγγραφείς, σε ένα ή περισσότερα είδη κειμένων· 

- για τη σύνταξη γενικών και ειδικών λεξικών. 

Ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά χρήσιμος και στη διδασκαλία της λογοτε-

χνίας, καθώς συνιστά ένα ανοιχτό εργαλείο με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης 

και διερεύνησης.  

 Στη συνέχεια διατυπώνονται κάποιες γενικές σκέψεις σχετικά με την αξιοποί-

ηση του διαδικτυακού Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων για το ποιητικό έργο του Γιώρ-

γου Σεφέρη κατά τη διδασκαλία της ποίησης στη Μέση εκπαίδευση και δίνονται εν-

δεικτικά παραδείγματα. 
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1.2. Ηλεκτρονικός Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων για το ποιητικό έργο του 

Γ. Σεφέρη 

▪ Ι.Ν. Καζάζης, Ε. Σιστάκου (φιλολ. επιμ.), V.C. Müller (τεχν. επιμ.), Συμφρα-

στικός Πίνακας Λέξεων στο Ποιητικό Έργο του Γ. Σεφέρη, Θεσσαλονίκη: Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, 2003.  

Σε ηλεκτρονική μορφή στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα": <http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/index.html>. 

▪ Περιλαμβάνει το σύνολο του ποιητικού έργου του Σεφέρη, όπως εκδόθηκε 

στους τόμους:  

-Ποιήματα  

-Τετράδιο Γυμνασμάτων Β΄  

-Τα Εντεψίζικα 

-Ποιήματα με Ζωγραφιές σε Μικρά Παιδιά.  

▪ Η διάκριση σε τόμους δεν ανταποκρίνεται μόνο στον διαφορετικό τρόπο και 

χρόνο έκδοσης των ποιημάτων, αλλά και σε μια θεματική κατηγοριοποίηση, καθώς οι 

δύο τελευταίες συλλογές απευθύνονται μάλλον σε ειδική κατηγορία κοινού. 

▪ Περιλαμβάνει την Εισαγωγή στην έντυπη έκδοση, τους Πίνακες (Εκδόσεων, 

Συντομογραφιών και Τίτλων των ποιημάτων), τους δύο Συμφραστικούς πίνακες (ελ-

ληνικών και ξένων λέξεων), το Λημματολόγιο (λημματοποιημένος αλφαβητικός κα-

τάλογος με όλους τους λεξικούς τύπους και τον αριθμό εμφανίσεών τους) και το σώ-

μα των Ποιημάτων του Σεφέρη.  

▪ Είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος των λεξικών τύπων που απαντούν σε όλο 

το ποιητικό έργο του Σεφέρη μαζί με τα συμφραζόμενά τους. Δίπλα σε κάθε λεξικό 

τύπο υπάρχει ένας αριθμός που δηλώνει τη συχνότητα εμφάνισής του στο σύνολο του 

ποιητικού έργου. Για κάθε λεξικό τύπο υπάρχει παραπομπή (μέσω ενεργού ηλεκτρο-

νικού δεσμού) στο ποίημα από το οποίο προέρχεται.  

▪ Παρέχει τη δυνατότητα ειδικών ή σύνθετων αναζητήσεων: 

-στο πλαίσιο μιας συλλογής (λ.χ. στη συλλογή Στροφή)· 

-σε τμήματα του κειμένου, όπως σε τίτλους (συλλογών ή ποιημάτων), motto, αφιε-

ρώσεις και τοπο-χρονολογίες· 

-στο σύνολο των λεξικών τύπων ενός ποιήματος. 

▪ Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο λεξικογραφικό εργαλείο, που απευθύνεται 

τόσο στους ειδικούς ερευνητές της νεοελληνικής ποίησης όσο και σε μαθητές, φοιτη-

τές και διδάσκοντες στη Μέση Εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/index.html�
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1.3. Ποιήματα του Σεφέρη στα σχολικά εγχειρίδια 

Ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη εκπροσωπούνται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε-

χνίας της Μέσης εκπαίδευσης: 

▪ Γυμνάσιο (Γ΄ τάξη): 

 "Με τον τρόπο του Γ.Σ." (Τετράδιο Γυμνασμάτων) 

 Τρία από τα "Δεκαέξι χάικου": "ΙΑ΄", "ΙΕ΄", "ΙΣΤ΄"  (Τετράδιο Γυμνασμάτων) 

 "Ομιλία στη Στοκχόλμη" 

▪ Λύκειο (β΄ τεύχος): 

 "Πάνω σ' έναν ξένο στίχο" (Τετράδιο Γυμνασμάτων) 

 "Ελένη" (Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄) 

 "Επί Ασπαλάθων ..." (Τετράδιο Γυμνασμάτων Β΄) 

 "Ο βασιλιάς της Ασίνης" (Ημερολόγιο Καταστρώματος Α΄) 

 "Τελευταίος Σταθμός" (Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄) 

 

1.4. Μεθοδολογικά ζητήματα 

Προτείνεται: 

▪ Οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν είτε ατομικά είτε -

προτιμότερο- συνεργατικά (σε μικρές ομάδες) με τη μέθοδο του σχεδίου εργασίας 

(project). 

▪ Να υπάρχουν διαφορετικά θέματα ανά ομάδες (δύο ή τρία), ώστε να φωτι-

στούν ποικίλες όψεις του ποιητικού έργου. 

▪ Η πορεία εργασίας να ευνοεί τη διερευνητική μάθηση: δηλ. οι μαθητές να α-

ναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα-ζητήματα προς έρευνα και μελέτη με τη βοή-

θεια του Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων, να διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

ποιήματα, να συγκεντρώσουν και να ερμηνεύσουν κειμενικά και διακειμενικά στοι-

χεία, να διερευνήσουν γλωσσικά και υφολογικά φαινόμενα, να συζητήσουν με βάση 

την ποίηση, να εμπλέξουν τα βιώματά τους στην ατομική τους ανάγνωση και να προ-

χωρήσουν στη σύνταξη προσωπικού λόγου. 

▪ Να γίνει συστηματική αναφορά σε Λεξικά: γενικά (όπως το Ηλεκτρονικό Λε-

ξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html>) ή εξειδικευμένα (ό-

πως το Αντιλεξικόν και το Ονομαστικόν του Βοσταντζόγλου ή λεξικά συνωνύμων, 

παραγώγων). 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html�
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▪ Να χρησιμοποιηθούν και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα: λ.χ. σώματα κειμένων, 

ποιητικές απαγγελίες, εργο-βιογραφικές πληροφορίες κλπ. (βλ. τη συγκέντρωση σχε-

τικού υλικού στην "Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα": <http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/ >). 

▪ Να ευνοηθούν οι διακειμενικές προσεγγίσεις (δηλ. οι "συνομιλίες" των ποιη-

τών και οι διακειμενικές αναφορές), ειδικότερα όσες διευκολύνονται και από πλούσιο 

υλικό στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία: λ.χ. Καβάφης-Σεφέρης, Σολωμός-

Σεφέρης, Ερωτόκριτος-Σεφέρης, Ομηρικά έπη-Σεφέρης, Ευριπίδης-Σεφέρης κ.ά. 

 

2. ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 

2.1. Συλλογή παράλληλων χωρίων 

▪ Ανιχνεύονται στο πλαίσιο του Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων: 

μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά μέσα στα συμφραζόμενά τους, έτσι ώστε να απο-

μονωθούν τα παράλληλα χωρία και ποιήματα, και κατόπιν να είναι δυνατή η συγκρι-

τική τους ανάγνωση. 

▪ Στόχοι: 

-Ο φωτισμός του υπό ανάγνωση ποιήματος από άλλα "ομόθεμα". 

-Η συγκριτική ανάγνωση ποιητικών εικόνων, μοτίβων ή θεμάτων. 

▪ Παράδειγμα: 

-Κείμενο αναφοράς: "Τελευταίος σταθμός" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: "Παραμύθι", "παραβολή", "τραγούδι", "λόγια", "ποιητής", 

τέχνη" και παράγωγα. 

 Υπόθεση εργασίας: Να συγκεντρωθούν παράλληλα χωρία σχετικά με το έργο 

του ποιητή (με τη βοήθεια των παραπάνω όρων) και να συγκροτηθεί μια συλλογή 

ποιημάτων "ποιητικής" (δηλ. μια συλλογή με ποιήματα (αυτο-)σχόλια για την ποιητι-

κή τέχνη). Να παρουσιαστούν σχολιασμένες οι απόψεις του Σεφέρη για την ποίηση 

και το έργο του ποιητή. 

 

2.2. Λεξιλογική-θεματική διερεύνηση 

▪ Ανιχνεύονται στο πλαίσιο του Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων: 

λέξεις-έννοιες, ζεύγη λέξεων ή λέξεις κατά οικογένειες μέσα στα συμφραζόμενά 

τους, οι οποίες συγκεντρώνονται, κατηγοριοποιούνται και στη συνέχεια εξετάζονται, 

ώστε να διερευνηθούν οι σημασιολογικές αποχρώσεις τους και το ειδικό τους βάρος 

στο σύνολο του ποιητικού έργου. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/�
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/�


Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 189/293 

▪ Στόχοι: 

-Η μελέτη ποιητικών εικόνων, μοτίβων ή θεμάτων. 

-Ο εντοπισμός μεταφορικών χρήσεων, συμβόλων και προσωποποιήσεων. 

-Η διερεύνηση του ποιητικού λεξιλογίου. 

-Η προσέγγιση του ατομικού ποιητικού ιδιώματος. 

-Οι διακειμενικές αναφορές, άμεσες και έμμεσες. 

▪ Παράδειγμα: 

-Κείμενο αναφοράς: "Ο βασιλιάς της Ασίνης" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: "Πρόσωπο" και παράγωγα. 

 Υπόθεση εργασίας: Να συνταχθεί ένα λεξικογραφικό άρθρο για τις ειδικές 

χρήσεις της λέξης "πρόσωπο" στον Σεφέρη. Για τον σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί 

ως δείγμα σύνταξης άρθρου το αντίστοιχο από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 

<http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html>. 

Ειδικότερα, να επισημανθούν οι μεταφορικές-κυριολεκτικές χρήσεις, οι ειδικές χρή-

σεις στο πλαίσιο φράσεων (λ.χ. "κατά πρόσωπο") και τα παράγωγα (λ.χ. "προσωπά-

κι", "προσωπίδα"). 

 

2.3. Υφολογική διερεύνηση 

▪ Ανιχνεύονται στο πλαίσιο του Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων: 

(α) η χρήση συγκεκριμένων μερών λόγου (λ.χ. επιθέτων)· (β) γλωσσολογικές κατη-

γορίες, όπως η χρήση προσφυμάτων ή καταλήξεων, τα συνθετικά των λέξεων κ.ά.· (γ) 

οι συχνότεροι ή σπανιότεροι συνδυασμοί λέξεων· (δ) στατικά στοιχεία, λ.χ. λέξεις 

άπαξ· (ε) τα ιδιωματικά ή λόγια στοιχεία· (στ) τα ρητορικά στοιχεία, όπως η παρο-

μοίωση, η ομοιοκαταληξία, η παρήχηση, οι επαναλήψεις λέξεων· (ζ) η χρήση των 

κυρίων ονομάτων και των προσωποποιημένων εννοιών κ.ο.κ. 

▪ Στόχοι: 

-Η μελέτη του ποιητικού ύφους. 

-Η ανίχνευση της χρήσης διαφορετικών υφολογικών επιπέδων. 

-Η εξέταση των ρητορικών στοιχείων ενός συγγραφέα. 

-Η διερεύνηση του ποιητικού λεξιλογίου. 

▪ Παράδειγμα: 

-Κείμενο αναφοράς: "Ελένη" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: "Γαλαζόπλωρο καράβι". 
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 Υπόθεση εργασίας: Να διερευνηθούν οι υφολογικές επιλογές του ποιητή ως 

προς τη χρήση επιθέτων: (α) Αναζητούμε στον Συμφραστικό Πίνακα Λέξεων τη λέξη 

"καράβι"· ποια επίθετα μπορούν να χαρακτηριστούν "κοινά", "σπάνια" ή "νεολογι-

σμοί"; (β) Διαβάζουμε το ποίημα "Ένας γέροντας στην ακροποταμιά" και εξετάζουμε 

τα κοσμητικά επίθετα που χρησιμοποιούνται εκεί. (γ) Αφού συγκεντρώσουμε τα συ-

μπεράσματα σχετικά με τη χρήση των επιθέτων στην ποίηση του Σεφέρη, σχολιάζου-

με τι σημαίνει η επιλογή του επιθέτου "γαλαζόπλωρου" στο συγκεκριμένο  ποίημα 

(στο σχολιασμό μας λαμβάνουμε υπόψη από ποια αφηγηματική φωνή εκφέρεται η 

λέξη και αιτιολογούμε για ποιον λόγο ο ποιητής επιλέγει αυτό το ύφος ομιλίας για το 

ποιητικό πρόσωπο που τον εκφέρει). 

 

2.4. Συνδυαστικές αναζητήσεις 

▪ Οι παραπάνω τύποι αναζητήσεων μπορούν να συνδυαστούν σε προτάσεις ερ-

γασίας (λ.χ. αναζητήσεις σε επίπεδο θεματικό και λεξικολογικό ή λεξικολογικό και 

υφολογικό), με στόχο: την πολύπλευρη ανάγνωση συγκεκριμένων ποιημάτων· τη με-

λέτη βασικών θεμάτων και χαρακτηριστικών της Σεφερικής ποίησης· την κατανόηση 

του σημασιολογικού και ιστορικού φορτίου της ποιητικής γλώσσας, μέσα από δια-

κειμενικές αναγνώσεις. 

▪ Παραδείγματα: 

Κείμενο αναφοράς: "Πάνω σ' έναν ξένο στίχο" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: Λέξεις σχετικές με τον "Οδυσσέα" (λ.χ. Ιθάκη, Τροία, σύ-

ντροφοι, Σειρήνες, Κύκλωπας κ.ο.κ.). 

Κείμενο αναφοράς: "Με τον τρόπο του Γ.Σ." (Γ΄ Γυμνασίου) 

 Όροι αναζήτησης: Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα και επιρρήματα που σχετίζο-

νται με τις λέξεις "ταξίδι" "καράβι", και παράγωγες λέξεις. 

Κείμενο αναφοράς: "Τελευταίος σταθμός" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα και επιρρήματα που σχετίζο-

νται με τις λέξεις "φεγγάρι", "άστρα", "νύχτα", και παράγωγες λέξεις. 

Κείμενο αναφοράς: "Τελευταίος σταθμός" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: "Νόστος", "επιστροφή", "γυρισμός", και συνώνυμες-

παράγωγες λέξεις. 

Κείμενο αναφοράς: "Ελένη" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: Διερεύνηση των κυρίων ονομάτων (ανθρωπωνυμίων και 

τοπωνυμίων). 
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-Κείμενο αναφοράς: "Επί Ασπαλάθων ..." (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: "Πέτρες", "κολόνες", "μάρμαρα", "μνημεία", "αγάλματα", 

και συνώνυμες-παράγωγες λέξεις. 

-Κείμενο αναφοράς: "Ο βασιλιάς της Ασίνης" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: "Φως"-"σκοτάδι", "επιφάνεια"-"βάθος", "παρόν"-

"παρελθόν", "παρουσία"-"απουσία", και συνώνυμες-παράγωγες λέξεις. 

-Κείμενο αναφοράς: "Τελευταίος σταθμός" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: "σαν", "ωσάν" σε συνδυασμό με λέξεις που σχετίζονται με 

τη γη ή με γεωργικές εργασίες (λ.χ. σπέρνω, θερίζω, τρύγος, χώμα, χωράφι κ.ο.κ.). 

 

 

3. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. Φύλλο εργασίας 

Κείμενο αναφοράς: "Πάνω σ' έναν ξένο στίχο" (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: Οικογένεια λέξεων "Θάλασσα". 

 Υπόθεση εργασίας: Συγκεντρώνουμε όλες τις λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, 

ρήματα και επιρρήματα) που ανήκουν στην οικογένεια "θάλασσα". Σκοπός μας είναι 

να μελετήσουμε την παρουσία της θάλασσας στην ποίηση του Σεφέρη από άποψη 

θεματική, λεξιλογική και υφολογική. 

Πορεία εργασίας: 

1. Χρησιμοποιούμε το Αντιλεξικόν του Βοσταντζόγλου, από όπου συγκεντρώ-

νουμε λέξεις που ανήκουν στην οικογένεια "θάλασσα". Εναλλακτικά, χρησιμοποιού-

με το Ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html> (επιλέγουμε το "Ερ-

γαλείο σύνθετης αναζήτησης", όπου στο πεδίο "Ερμήνευμα" γράφουμε τη λέξη "θά-

λασσα"). 

2. Τις διακρίνουμε σε όσες χρησιμοποιούνται περίπου ως συνώνυμες, για να δη-

λώσουν τη "θάλασσα", και σε όσες παραπέμπουν έμμεσα στη "θάλασσα". 

3. Συγκεντρώνουμε τα σχετικά λήμματα από τον Συμφραστικό Πίνακα Λέξεων 

(περιορίζουμε την αναζήτηση μόνο στους τόμους Ποιήματα και Τετράδιο Γυμνασμά-

των Β'). 

4. Στη συνέχεια, αφού μελετήσουμε τα παραπάνω χωρία, απαντούμε στα ακό-

λουθα ερωτήματα: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html�
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(α) Πόσο συχνή είναι η χρήση όρων που αναφέρονται στη θάλασσα μέσα στο συ-

νολικό λεξιλόγιο του Σεφέρη; 

(β) Ποιες λέξεις χρησιμοποιούνται συχνότερα, για να δηλώσουν την έννοια "θά-

λασσα"; Τι μέρη του λόγου είναι (λ.χ. περισσότερα ρήματα ή ουσιαστικά); 

(γ) Από τη μελέτη των συμφραζομένων μπορεί να διακριθεί το σημασιολογικό 

εύρος που έχει καθεμιά από αυτές τις λέξεις στον Σεφέρη, καθώς και το επίπεδο χρή-

σης της (λ.χ. κυριολεξία, μεταφορά, χρήση τεχνικής ορολογίας κ.ο.κ.); 

(δ)  Από τη μελέτη των συμφραζομένων μπορεί να διακριθούν από υφολογική ά-

ποψη οι λέξεις σε λόγιες, ιδιωματικές, προφορικές, ποιητικές κλπ.; 

(ε) Πόσες από τις παραπάνω λέξεις χρησιμοποιούνται σε εικόνες και παρομοιώ-

σεις; Υπάρχουν μεταφορικές χρήσεις και, αν ναι, πώς εξηγούνται;  

(στ) Σε ποια ποιήματα του Σεφέρη εμφανίζονται οι λέξεις με μεγαλύτερη συχνότη-

τα, ώστε να μιλάμε για λογοτεχνικό μοτίβο; 

(ζ) Με ποιον τρόπο συνήθως παριστάνεται η θάλασσα; Ποιες θαλασσινές εικόνες 

προτιμά ο ποιητής; 

(η) Με ποια άλλα αγαπημένα μοτίβα-θέματα συμπλέκεται το θέμα της "θάλασ-

σας" στην ποίηση του Σεφέρη; 

(θ) Ποια είναι η σημασία του θαλασσινού τοπίου στην εικονογραφία ειδικά και 

στην ποίηση γενικότερα του Σεφέρη; 

 

3.2. Φύλλο εργασίας 

Κείμενο αναφοράς: "Επί Ασπαλάθων..." (Β΄ Λυκείου) 

 Όροι αναζήτησης: Λέξεις που δηλώνουν "χρώματα". 

 Υπόθεση εργασίας: Συγκεντρώνουμε όλες τις λέξεις που είναι φορείς "χρώμα-

τος". Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε το χρωματικό λεξιλόγιο των ποιημάτων του 

Σεφέρη και τη λειτουργία του σε επίπεδο θεματικό, λεξιλογικό και υφολογικό. 

Πορεία εργασίας: 

1. Καταγράφουμε τις λέξεις του ποιήματος που δηλώνουν "χρώματα". Ποια ει-

κόνα συνθέτουν; 

2. Χρησιμοποιούμε το Αντιλεξικόν του Βοσταντζόγλου, από όπου συγκεντρώ-

νουμε λέξεις που είναι φορείς "χρώματος". Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε το Ηλε-

κτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html> (επιλέγουμε το "Ερ-

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html�
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γαλείο σύνθετης αναζήτησης", όπου στο πεδίο "Ερμήνευμα" γράφουμε τη λέξη 

"χρώμα"). 

3. Τις λέξεις που συλλέξαμε τις διακρίνουμε σε όσες είναι άμεσοι φορείς "χρώ-

ματος" και σε όσες παραπέμπουν έμμεσα σε "χρώμα" ή εκφράζουν γενικούς προσδι-

ορισμούς χρωμάτων. 

4. Συγκεντρώνουμε τα σχετικά λήμματα από τον Συμφραστικό Πίνακα Λέξεων 

(περιορίζουμε την αναζήτηση μόνο στους τόμους Ποιήματα και Τετράδιο Γυμνασμά-

των Β'). 

5. Στη συνέχεια, αφού μελετήσουμε τα παραπάνω χωρία, απαντούμε στα ακό-

λουθα ερωτήματα: 

(α) Ποια χρώματα καταγράφονται (με άμεσες αναφορές); 

(β) Ποια χρώματα δηλώνονται έμμεσα και με ποιους όρους; 

(γ) Ποια χρώματα κυριαρχούν, αν συγκεντρωθούν μόνον οι άμεσες αναφορές, και 

ποια αν συγκεντρωθούν άμεσες και έμμεσες; Τα αποτελέσματα είναι ίδια αν διακρι-

θούν τα στατιστικά στοιχεία σε κάθε συλλογή; 

(δ) Παρατηρείται αντιστοιχία εικόνων και χρωματικών συνδυασμών; 

(ε) Μπορούν να εντοπιστούν "χρωματικά μοτίβα" στην ποίηση του Σεφέρη; 

(στ) Υπάρχουν ποιήματα στα οποία κυριαρχούν τα χρώματα; Να διερευνηθεί ποια 

διάθεση ή ποια συναισθήματα υποβάλλουν τα χρώματα. 

(ζ) Υπάρχουν ποιήματα στο εσωτερικό των οποίων παρατηρούνται χρωματικές 

εναλλαγές ή αντιθέσεις; Να σχολιαστεί η χρήση τους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Εισαγωγή 
 

Στην ενότητα αυτή δίνονται δύο κείμενα, με τα οποία επιχειρείται η ανακεφαλαί-

ωση του προβληματισμού που αναπτύχθηκε στις προηγούμενες ενότητες. Στο πρώτο 

κείμενο αναλύονται τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά το εγ-

χείρημα εισαγωγής και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βά-

ση μια σειρά εμπειρικών ερευνών. Στο δεύτερο κείμενο, εν είδει επιλόγου, παρουσιά-

ζεται μια πρόταση για τη διαμόρφωση μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής  που, αξιο-

ποιώντας τα πορίσματα των μέχρι σήμερα ερευνών, θα επιδιώξει την απομάκρυνση 

από την τεχνοκεντρική, εργαλειακή λογική προς μια σαφή πολιτική - πλαίσιο, η ο-

ποία θα αποτελεί την αφετηρία και το σημείο αναφοράς για κάθε επιμέρους ενέργεια. 

 

2. Η ελληνική εμπειρία 
 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθορίστηκε και συ-

νεχίζει να καθορίζεται αναπόφευκτα από το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκ-

παιδευτικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε ότι η διδακτική ιδεο-

λογία των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα, αλλά και του μεγαλύτερου μέρους της 

ελληνικής κοινωνίας (γονέων, μαθητών κλπ.) διαμορφώνεται από δύο καθοριστικούς 

παράγοντες: το πρότυπο της διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών και το συγκεκριμένο 

πρότυπο (περιεχόμενο, δομή, γλωσσοδιδακτική λογική) του ενός ισχύοντος διδακτι-

κού εγχειριδίου (Κουτσογιάννης 2001).  

Από την άλλη πλευρά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυστηρά συ-

γκεντρωτικό. Έτσι οι ευκαιρίες που δίνονται στους εκπαιδευτικούς για ανάληψη πρω-

τοβουλιών είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι αλλαγές που κατά καιρούς έχουν επι-

χειρηθεί αφορούν κατά κύριο λόγο τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων για την τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση. Ολόκληρο, σχεδόν, το σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης επηρεάζεται σημαντικά από το περιεχόμενο των εξετάσεων αυτών, η διεξαγωγή 
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των οποίων αποτελεί κεντρικό θέμα στα μέσα ενημέρωσης και συχνά στην κεντρική 

πολιτική σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό οι γονείς επενδύουν μεγάλα ποσά για την εκτός 

σχολείου προετοιμασία των παιδιών τους, σε ειδικά ιδιωτικά σχολεία, τα φροντιστή-

ρια, η οποία αρχίζει σε κάποιες περιπτώσεις 3-4 χρόνια πριν από τις εξετάσεις. Το 

πλαίσιο αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο και σε όποια απόπειρα εισαγωγής των ΤΠΕ 

στο ελληνικό σχολείο. 

Υπολογιστές υπάρχουν σε ελληνικά σχολεία από το 1986. Σοβαρή όμως και συ-

στηματική προσπάθεια παιδαγωγικής αξιοποίησής τους ξεκινάει από το 1996 και ύ-

στερα μέσω ενός μεγάλου προγράμματος, με το όνομα «Οδύσσεια». Στόχος του ήταν 

η σταδιακή εισαγωγή και παιδαγωγική αξιοποίηση τους στα σχολεία της Δευτερο-

βάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης. Σήμερα, και αυτό είναι αποτέλεσμα των πρωτοβου-

λιών που αναπτύχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολλά σχολεία διαθέτουν από 

ένα εργαστήριο με δέκα - δώδεκα σύγχρονους σταθμούς εργασίας, οι οποίοι συνδέο-

νται μεταξύ τους με τοπικό δίκτυο και έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχει 

αναπτυχθεί μεγάλης έκτασης εκπαιδευτικό λογισμικό και τα σχολεία αυτά υποστηρί-

χθηκαν (ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1999-2002) σε συστηματική, καθημερινή βάση 

από κατάλληλα προετοιμασμένους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται, δηλαδή, για μια προε-

τοιμασία σοβαρή και συστηματική, χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της ελληνικής 

εκπαίδευσης.  

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τρεις έρευνες, που σχετίζονται με τρεις διαφο-

ρετικές προσπάθειες εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση.  (Κουτσογιάν-

νης 1998, 2001, Koutsogiannis 2001). Όλες οι έρευνες ανέδειξαν τη συνθετότητα του 

υπό συζήτηση θέματος. Μια τελευταία (τέταρτη) έρευνα εκπονήθηκε στο Κέντρο Ελ-

ληνικής Γλώσσας με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επι-

κοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία 

της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου 

Οδύσσεια».5 

Τα προβλήματα που ανέδειξαν αυτές οι έρευνες είναι συνοπτικά τα εξής: 

- Υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που εμποδίζουν την ευρύτερη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι κυριότεροι είναι: η έλλειψη 

                                                 
5 Το σχετικό κείμενο είναι αναρτημένο στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευ-
ση. www.greek-language.gr Δ. Κουτσογιάννης (2007). Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορί-
ας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελλη-
νικής. Έρευνα στους φιλολόγους – επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου ‘Οδύσσεια’. 
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σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού στην περιφέρεια (λόγω των μετα-

θέσεων-αποσπάσεων) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σε μακροχρόνια βά-

ση απόδοση των ενδοσχολικών επιμορφώσεων· ο δισταγμός των μεγαλύτερων σε 

ηλικία να εμπλακούν στην περιπέτεια της παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνο-

λογίας· η σύνδεση του Λυκείου με τις εξετάσεις καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

απομάκρυνση από την παραδοσιακή λογική της διδακτέας ύλης· η εισαγωγή των 

ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών σε εθελονική βάση και χωρίς παροχή ιδιαίτερων 

κινήτρων δεν μπορεί να αποδώσει· τα πολλά νέα δεδομένα που έχουν σε κάθε δι-

δασκαλία να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί: ένα νέο και ανοίκειο γι’ αυτούς 

μέσο, όπως ο υπολογιστής· νέες μορφές εργασίας, όπως η ομαδική εργασία, η ο-

ποία χρησιμοποιείται ελάχιστα στα ελληνικά σχολεία· η για πρώτη φορά εγκατά-

λειψη του βιβλίου ως αποκλειστικού μέσου εργασίας. Φυσικά σε όλα αυτά θα 

πρέπει να προστεθούν και τα προβλήματα στις υποδομές κ.λ.π. 

- Η συνήθης αντίληψη συνδέει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των άλ-

λων μαθημάτων με τη διεκπεραίωση κάποιας συγκεκριμένης ύλης, ενός  συγκε-

κριμένου διδακτικού εγχειριδίου. Οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης των 

ΤΠΕ με αυτή τη στενή αντίληψη θα ήταν απαράδεκτη, και εν τέλει δε θα είχε να 

προσφέρει κάτι το ουσιώδες. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε προσπάθεια ε-

γκατάλειψης της λογικής αυτής προσκρούει στην ισχύουσα λογική και είναι πολύ 

δύσκολο να υποστηριχθεί από τους εκπαιδευτικούς.  

- Μία τακτική, αρκετά διαδεδομένη, είναι η χρήση του διαδικτύου ως βιβλίου. Την 

ακολουθούν πολλές από τις διδασκαλίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Συγκεκριμέ-

να: κάθε διδακτική πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένο κεφάλαιο, και σε αρκε-

τές περιπτώσεις, με συγκεκριμένες σελίδες των διδακτικών εγχειριδίων· καταβάλ-

λεται προσπάθεια να μην υπάρχει αισθητή απόκλιση από το χρόνο που προβλέπε-

ται  να αφιερωθεί για τη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Η όλη 

διαδικασία διεκπεραιώνεται ως εξής: ο εκπαιδευτικός εντοπίζει κάποιες διευθύν-

σεις στο διαδίκτυο (εφημερίδες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.), ανάλογες 

θεματικά με το θέμα της συγκεκριμένης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου. Από 

τις διευθύνσεις αυτές αναζητά κάποιες συγκεκριμένες σελίδες πληροφορίας, που 

θα είχαν αντίστοιχου όγκου και λογικής πληροφορίες με αυτές του βιβλίου, έτσι 

ώστε να μπορούν να τις αντικαταστήσουν. Στη συνέχεια  διαμορφώνει κάποιες 

ερωτήσεις κατανόησης, αντίστοιχης λογικής με αυτές που έχουν τα σχολικά βι-

βλία κάτω από τα κείμενα. Δίνεται σε φύλλο εργασίας η πορεία που θα ακολου-
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θήσουν οι μαθητές: πρώτα θα ανοίξουν τις συγκεκριμένες σελίδες, θα τις διαβά-

σουν και στη συνέχεια θα απαντήσουν, συμπληρώνοντας το φύλλο εργασίας.  

- Μία άλλη συνήθης τακτική, είναι η αντικατάσταση της αυθεντίας του βιβλίου με 

την υιοθέτηση της αυθεντίας των διδακτικών προτάσεων των επιμορφωτών. Αυ-

τές οι διδασκαλίες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες, γιατί ξεφεύγουν αρκετά από τη λο-

γική των βιβλίων και είναι πολύ κοντά στα σύγχρονα θεωρητικά ζητούμενα. Υιο-

θετούνται από τους εκπαιδευτικούς, που πείθονται να εγκαταλείψουν για λίγο την 

πιστή προσήλωση στο εγχειρίδιο. Οι διδασκαλίες όμως αυτές δε δημιουργούνται 

από τους διδάσκοντες με τη συμμετοχή των επιμορφωτών, αλλά επιλέγονται αυ-

τούσια τα διδακτικά παραδείγματα που δίνουν κατά τις επιμορφώσεις τους οι επι-

μορφωτές ως παραδείγματα προβληματισμού. Έτσι παρατηρήθηκε συχνά το φαι-

νόμενο να υπάρχει ένα παρα –βιβλίο, επικυρωμένο από την αυθεντία των επιμορ-

φωτών και άρα από το σύστημα. 

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από την πρώτη προσπάθεια που καταγράφεται 

ερευνητικά (1994-1995), μέχρι την τελευταία, που αφορά το έτος 2005-2006, υπάρχει 

πρόοδος. Αυτή έχει να κάνει με τη δημιουργία υποδομών, που λειτουργούν οπωσδή-

ποτε καλύτερα, με την ανάπτυξη λογισμικού, με ένα σαφές σχέδιο για την επιμόρφω-

ση των εκπαιδευτικών, το οποίο φαίνεται να τυγχάνει συνολικής αποδοχής. Πολλές 

από τις θετικές αυτές επισημάνσεις επισημαίνονται και από την έρευνα του Κέντρου 

Εκπαιδευτικής Έρευνας, που επιχείρησε μια συνολική αποτίμηση της Οδύσσειας 

(ΚΕΕ 2005β).   

Όσον αφορά ειδικότερα την πλέον πρόσφατη έρευνα του ΚΕΓ, πραγματο-

ποιήθηκε κατά το 2005-2006 σε 15 φιλολόγους, οι οποίοι επιμορφώθηκαν στο πλαί-

σιο του έργου Οδύσσεια, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των 

φιλολογικών μαθημάτων στη Β/θμια εκπαίδευση. Οι φιλόλογοι αυτοί επιμορφώθηκαν 

από άλλους συναδέλφους τους, οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί για το λόγο αυτό από 

πανεπιστημιακά επιμορφωτικά κέντρα.  

Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί έδειξαν ιδιαίτερο εν-

διαφέρον και προθυμία για την παρακολούθηση της επιμόρφωσης, βρήκαν δε τα προ-

γράμματα επιμόρφωσης ιδιαίτερα επιτυχή. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία, κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας, ήταν εξαιρετικά 

περιορισμένη. Εξαιρετικά περιορισμένη έως ανύπαρκτη υπήρξε και η διδακτική αξι-

οποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τα χρόνια που 
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ακολούθησαν, μετά το πέρας της επιμορφωτικές διαδικασίας. Ως σημαντικά αίτια της 

περιορισμένης αυτής αξιοποίησης επισημαίνονται από τους εκπαιδευτικούς η αναντι-

στοιχία πολλών άλλων στοιχείων του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως λειτουργεί 

στη Β/θμια εκπαίδευση, με το συγκεκριμένο στόχο. Ως κυριότεροι αποτρεπτικοί πα-

ράγοντες αναφέρονται μεταξύ άλλων: η έμφαση στην ύλη και τις εξετάσεις που δίνει 

το σχολείο, η κατανομή του σχολικού χρόνου, η ισχύουσα διοικητική λογική και η 

υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή.  

Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι και σε όσες περιπτώσεις αξιοποιήθη-

καν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αυτό έγινε κατά τρόπο μάλλον 

στατικό στις περισσότερες περιπτώσεις, στα πρότυπα παραδοσιακών αντιλήψεων που 

κυριαρχούν στην ελληνική εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας παρέμειναν ανέγγιχτα τα διδακτικά πρότυπα 

των εκπαιδευτικών, κάτι βέβαια στο οποίο δεν στόχευε ούτως ή άλλως η συγκεκριμέ-

νη επιμόρφωση και το οποίο για να πραγματοποιηθεί απαιτείται συντονισμένη πα-

ρέμβαση στο ευρύτερο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και της σχολι-

κής μονάδας.  

Από την έρευνα, γενικότερα, προκύπτει ότι, παρόλο που επιμέρους στοιχεία 

του προγράμματος ήταν επιτυχή και πρέπει να αξιοποιηθούν μελλοντικά, δεν ήταν 

επιτυχής η συνολική προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική 

πρακτική. Επισημαίνεται δε ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται συνολικότε-

ρος εκπαιδευτικός σχεδιασμός με σαφείς στόχους και όχι απομονωμένη προσέγγιση 

με βάση την εισαγωγή των ΤΠΕ. 

Το πρόβλημα, ωστόσο, που αναδεικνύεται και από την τελευταία έρευνα αλλά 

και από τις προηγούμενες είναι σημαντικό και σχετίζεται με τον τρόπο που οι ΤΠΕ 

προσεγγίζονται σε σχέση με την εκπαίδευση. Η έμφαση δίνεται στον υπολογιστή ως 

εργαλείο και τις δυνατότητες που έχει να συνεισφέρει στην αλλαγή των δεδομένων 

στην εκπαίδευση. Από τη δική μας μακροχρόνια έρευνα προκύπτει ότι το θέμα είναι 

εξαιρετικά πιο σύνθετο και το συμπέρασμα προφανές: δεν είναι δυνατό να σχεδιάζο-

νται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική δια-

δικασία ως απομονωμένες δραστηριότητες. Αυτό (η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτι-

κή διαδικασία) θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας συνολικής εκπαιδευτι-

κής πολιτικής, όπου τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος θα συλλειτουργούν προς 

έναν τελικό στόχο.  
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 Αυτή τη στιγμή πολλά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος λειτουργούν 

προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και περιορίζουν σημαντικά ή και εξουδετε-

ρώνουν τις όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται. Το πρόβλημα επομένως δεν είναι 

τόσο η ύπαρξη υποδομών, η ανάπτυξη λογισμικού και η επιμόρφωση των εκπαιδευ-

τικών, αλλά η χάραξη μιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο μιας τέ-

τοιας πολιτικής, μπορεί καλύτερα να συζητηθεί και η όποια αντιμετώπιση των ΤΠΕ 

σε σχέση με τη γλώσσα και τη (γλωσσική) διδασκαλία, γενικότερα. Ενόσω μια τέτοια 

συνολική πολιτική-στρατηγική απουσιάζει η έρευνα θα αναδεικνύει λίγο –πολύ ανά-

λογα με την παρούσα μελέτη συμπεράσματα, τα οποία δεν αποτελούν, άλλωστε, ελ-

ληνική πρωτοτυπία (Κουτσογιάννης 1998, Snyder 2001). 

 

3.  Προς μια νέα εκπαιδευτική πολιτική 

 

Όπως λοιπόν προκύπτει από τη σύντομη έκθεση που προηγήθηκε, έχουν γίνει 

πολλές απόπειρες εισαγωγής καινοτομιών στα σχολεία, προκειμένου να προσαρμο-

στούν στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και έχουν επενδυθεί τεράστια κονδύλια 

προς την κατεύθυνση της κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, για να α-

νταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι διεθνώς δυσανά-

λογα σε σχέση με τους πόρους που επενδύθηκαν και επενδύονται, αφού οι επιτυχημέ-

νες προσπάθειες είναι πράγματι πολύ λίγες διεθνώς (Fullan 1993, Olson 2000).  

Από τις επίμονες όμως προσπάθειες αλλαγής του εκπαιδευτικού τοπίου έχουν 

προκύψει ωφέλιμα ερευνητικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 

χρήσιμο οδηγό για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια στο μέλλον. Η έρευνα, για παράδειγ-

μα, είναι σαφής στην περίπτωση των εκπαιδευτικών: για να έχει πιθανότητα επιτυχίας 

κάθε αλλαγή, κάθε καινοτομία που εισάγεται, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη 

η προϋπάρχουσα κατάρτιση των διδασκόντων, οι στάσεις και πεποιθήσεις τους, η ε-

μπεδωμένη καθημερινή διδακτική τους πρακτική (Fullan 1993, Karavas-Doukas 

1998).  

Παρά τις διαπιστώσεις αυτές κατά τα πρώτα χρόνια εισαγωγής των υπολογι-

στών στην εκπαίδευση η διαπίστωση αυτή αγνοήθηκε και η έμφαση δόθηκε στη δη-

μιουργία υποδομών και στην ανάπτυξη λογισμικού. Στις μέρες μας όμως έχει γίνει 

κατανοητό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την επιτυχή αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά η υπόθεση της προετοιμασίας τους 

υπεραπλουστεύεται και αντιμετωπίζεται συνήθως με βραχείας διάρκειας επιμορφωτι-
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κά σεμινάρια, που δίνουν έμφαση στην εξοικείωση με την τεχνολογία και το εκπαι-

δευτικό λογισμικό. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό, για να μπορεί να αντιμετωπι-

στεί τόσο εύκολα.  

Είναι προφανές ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια ευρείας αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας δεν μπορεί να αγνοεί τα δεδομένα αυτά ούτε 

μπορεί να επαφίεται στις «θαυματουργές» δυνατότητες των υπολογιστών. Οι πρώτες 

έρευνες που έχουμε στη χώρα μας επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις άλ-

λων χωρών: οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν με τις ΝΤ τίποτα πέρα από αυτό που γνώρι-

ζαν να κάνουν καλά και πριν από αυτές (Κουτσογιάννης 2000, Κoutsogiannis 2001).  

Αν βέβαια η όλη προσπάθεια αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία 

της ελληνικής εστιαστεί στην ανάπτυξη λογισμικού, τότε πρόβλημα δεν υφίσταται. Σ’ 

αυτήν όμως την περίπτωση δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για εισαγωγή σημαντι-

κών αλλαγών στην εκπαίδευσή μας. Οι εκπαιδευτικοί είτε θα προσαρμόσουν δυσκο-

λότερα ή ευκολότερα το λογισμικό που θα τους αποσταλεί στα υπάρχοντα δεδομένα 

είτε θα το εγκαταλείψουν στις σχολικές αποθήκες, όπως έχει συμβεί σε αρκετές περι-

πτώσεις στο παρελθόν με άλλες τεχνολογίες. Το πρόβλημα υφίσταται από τη στιγμή 

που γίνεται λόγος για σημαντικές αλλαγές και διαμόρφωση φιλόδοξων Π.Σ. Στην πε-

ρίπτωση αυτή και η επιμόρφωση είναι απαραίτητη αλλά και το περιεχόμενό της είναι 

απαραίτητο να συμβαδίζει με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα μέσα που θα επιλεγούν, αυτό που έχει 

άμεση προτεραιότητα είναι να διαμορφωθεί σαφής πολιτική ως προς το περιεχόμενο 

της επιμόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα και τις νέες τεχνολογίες. Η 

πολιτική αυτή δεν μπορεί να είναι επιτυχής, αν δεν εμπίπτει σε μια συνολικότερη εκ-

παιδευτική πολιτική στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.  

 

Από την αποσπασματική στη συνολική αντιμετώπιση  

Οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία, όπως άλλωστε και συνο-

λικότερα στο θέμα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο, κινούνται 

σ’ αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «εργαλειακή λογική». 

 Βασικό χαρακτηριστικό της λογικής αυτής είναι ότι η παιδαγωγική αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ αντιμετωπίζεται ως μια μεταβλητή ανεξάρτητη από το κοινωνικό, οικο-

νομικό, πολιτισμικό και παιδαγωγικό περικείμενο, στο οποίο εισάγονται, με προβλε-

πόμενα θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, π.χ. παιδαγωγικό, επαγγελματικής 
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προοπτικής, κοινωνικής και οικονομικής προόδου κλπ. Μία από τις κυριότερες εκ-

φάνσεις της εργαλειακής λογικής είναι η συρρίκνωση του θέματος γλωσσική αγωγή 

και ΤΠΕ στην πολιτική ανάπτυξης και διάδοσης εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχο-

λεία και, βέβαια, στην ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού, που θα είναι σε θέση να 

«τρέξει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές εφαρμογές».  

 Το ένα από τα χαρακτηριστικά της λογικής αυτής  είναι η αρκετά «στενή» και 

αποπροσανατολιστική αντίληψη περί λογισμικού που συνήθως προωθείται, με οδυ-

νηρές συνέπειες για τη διδασκαλία της ελληνικής στο σύνολό της, που μπορεί να έχει 

η προσκόλληση στην αντίληψη αυτή. Παράλληλα, ήδη εξετάστηκε παραπάνω ο τρό-

πος που αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η πολυ-

πλοκότητα όμως του θέματος δεν περιορίζεται στους δύο αυτούς τομείς. Εξίσου ση-

μαντικοί και καθοριστικοί στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι και άλλοι πα-

ράγοντες, όπως: η δομή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, η φιλοσοφία 

των Προγραμμάτων Σπουδών, ο τρόπος και ο βαθμός διάχυσης της φιλοσοφίας αυτής 

στα διδακτικά εγχειρίδια, το διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσής μας κλπ.  

  Η ως τώρα πρακτική στη χώρα μας δείχνει ότι δεν έχει διαμορφωθεί μια σα-

φής πολιτική στον ευαίσθητο τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης και των ΤΠΕ, αλλά 

υπάρχουν παράλληλες και συχνά αντιφατικές και μη συντονισμένες πρωτοβουλίες, 

χωρίς ξεκάθαρη αφετηρία, σαφείς στόχους και συγκεκριμένη μεθοδολογία.  

 

 Συγκεκριμένα:  

 Μπορούμε να θεωρήσουμε ως σημαντική πρόοδο το γεγονός ότι τα Προ-

γράμματα Σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρονται 

ρητά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής (ΦΕΚ 561/1999). 

Παρότι δεν υπάρχει μια σαφής και καλά επεξεργασμένη πρόταση στον εν λόγω τομέ-

α, θα μπορούσαμε ωστόσο να θεωρήσουμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι α-

ποφεύγεται η παραδοσιακή λογική και υιοθετείται, σε γενικές γραμμές, η επικοινωνι-

ακή λογική.  

Προς τη θετική κατεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί και η δημιουργία σύγχρονης 

υποδομής σε αρκετές εκατοντάδες Γυμνασίων. Οι ως τώρα προσπάθειες όμως είναι 

επιμέρους πρωτοβουλίες, αποκομμένες μεταξύ τους, αποσπασματικές και συχνά απο-

κλίνουσες. Δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο και σαφή σχεδιασμό και δεν υπα-

κούουν σε μια σαφώς διατυπωμένη στρατηγική. Συχνά μάλιστα διάφορες πρωτοβου-

λίες ή πρακτικές υποσκάπτουν, πιθανώς χωρίς να το γνωρίζουν, ό, τι καλό έχει πραγ-
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ματοποιηθεί. Τα παραδείγματα μπορεί να είναι πάρα πολλά, συγκλίνουν όμως σε μία 

διαπίστωση: ένα τόσο ευαίσθητο και σύνθετο θέμα αντιμετωπίζεται ευκαιριακά και 

χωρίς συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη οπτική. Τα αποτελέσματα αυτής της τακτικής 

δεν είναι δύσκολο να προβλεφθούν: κατασπατάληση πόρων χωρίς ουσιαστικό αντί-

κρισμα και εξουδετέρωση της δυναμικής που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με τη 

γόνιμη αξιοποίηση των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο.  

 

Συμπέρασμα 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται σαφές ότι η γόνιμη αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής και των φιλολογικών μαθημάτων δεν είναι μια 

εύκολη και απλή διαδικασία που εξαντλείται στην απόφαση για δημιουργία κάποιου 

λογισμικού παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διδασκαλία στα 

σχολεία. Αντίθετα, πρόκειται για μια πολύπλοκη και σύνθετη υπόθεση, οι παράμετροι 

της οποίας θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν γύρω από δύο άξονες. Κατά πρώτο και 

κύριο λόγο προτεραιότητα έχει η επιλογή προσανατολισμού και η διαμόρφωση σα-

φούς στρατηγικής, με βάση το διεθνή επιστημονικό προβληματισμό και τις ραγδαίες 

εξελίξεις που καθιστούν αδιαχώριστη τη σχέση γλώσσας και ΤΠΕ. Η θεωρητική συ-

ζήτηση έχει αναδείξει τη σημασία της γλωσσολογικής και γλωσσοδιδακτικής οπτικής 

στη διαμόρφωση της στρατηγικής αυτής. Η καταγραφή του πλαισίου αυτού πολιτικής 

θα εκφράζει την κατεύθυνση που θα πάρει στη χώρα μας το θέμα διδασκαλία της ελ-

ληνικής και ΤΠΕ.  

Γύρω από το δεύτερο άξονα μπορούν να ομαδοποιηθούν όλες οι επόμενες και 

επιμέρους δράσεις οι οποίες θα στηρίζουν και θα στηρίζονται στη λογική του πρώτου 

άξονα. Η εργαλειακή λογική, με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να δώσει τη θέση της 

σε μια σαφή πολιτική - πλαίσιο, η οποία θα αποτελεί την αφετηρία και το σημείο α-

ναφοράς για κάθε επιμέρους ενέργεια: Προγράμματα Σπουδών, περιεχόμενο προ-

γραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αλλαγές στο ισχύον διοικητικό πλαίσιο, 

ανάπτυξη λογισμικού κλπ. 

Το παρόν επιμορφωτικό υλικό και η όλη λογική του αποβλέπουν ακριβώς 

προς αυτή την κατεύθυνση: του εξοπλισμού των επιμορφωτών φιλολόγων με θεωρη-

τικό εξοπλισμό και παραδείγματα που θα καθιστούν εφικτή μια συνολική, ιστορικά 

υποψιασμένη, ανάγνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπου θα γίνεται 

αντιληπτή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ανάγνωση αυτή είναι απαραίτητη, προκει-

μένου να γίνονται επιλογές που θα ανταποκρίνονται αφενός στα νέα δεδομένα που 
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απαιτεί η εποχή μας, αφετέρου θα σέβονται και θα αναδεικνύουν την προσωπικότητα 

του κάθε σχολείου και εκπαιδευτικού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 
 
Στο συγκεκριμένο παράρτημα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κείμενα: 
 
Α1. Ο μύθος του νέου γραμματισμού 
 
Στο κείμενο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να αποκρουστούν προσπάθειες αυτόνο-
μης προσέγγισης της νέας επικοινωνιακής πραγματικότητας και δίνεται βαρύτητα στη 
γείωση της ‘νέας γνώσης’ στα συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικοπολιτισμικά και 
πολιτικά συγκείμενα. Δίνονται παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα.  

 
Α.2. Τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας και διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας: από τo εκπαιδευτικό λογισμικό  στον κριτικό τεχνογραμματισμό 
 
Στο κείμενο υποστηρίζειται ότι η αξιοποίηση των υπολογιστών στη γλωσσική διδα-
σκαλία γίνεται καλύτερα κατανοητή, αν τοποθετηθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων αλ-
λαγών και ανακατατάξεων της εποχής μας. Στο νέο αυτό πλαίσιο οι Νέες Τεχνολογίες 
αποτελούν μέσα πρακτικής γραμματισμού με ευρύτατη κοινωνική διάδοση, γεγονός 
που θέτει σε νέα βάση όχι μόνο τη μεθοδολογία, αλλά κυρίως το περιεχόμενο της 
γλωσσικής εκπαίδευσης. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή καταγράφεται το 
νέο αυτό περιεχόμενο της γλωσσικής εκπαίδευσης (τεχνολογικός γραμματισμός)· δί-
νεται ιδιαίτερη έμφαση στο να προσδιοριστεί το κριτικό περιεχόμενο του τεχνολογι-
κού γραμματισμού στην περίπτωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. 
 
Α.3. Ελληνική γλώσσα και πληροφορική τεχνολογία: πρόταση για τη διαμόρφωση 
εκπαιδευτικής πολιτικής 
 
Το παρόν κείμενο αποτελεί πρόταση για τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της 
αξιοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 
Η πρόταση αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες. Στον πρώτο επισημαίνονται, μέσω 
αναδρομής στην ιστορία του οικείου επιστημονικού χώρου, οι προτεραιότητες που 
είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζουν μία σύγχρονη πρόταση αξιοποίησης των υπολο-
γιστών στη γλωσσική εκπαίδευση. Στο δεύτερο άξονα εξετάζονται οι προϋποθέσεις 
που είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν (τη στιγμή που πρόκειται για πρόταση εφαρ-
μογής), προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των στόχων που τίθενται. Τέ-
λος, κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας εκπαιδευτι-
κής πολιτικής. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
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Α1. Ο μύθος του νέου γραμματισμού 
του Δ. Κουτσογιάννη1 

 
Περίληψη 
 
Το κείμενο που ακολουθεί εστιάζει το ενδιαφέρον του στην εξέταση δύο κυρίως θε-
μάτων. Το πρώτο, και συντομότερο στην ανάπτυξη θέμα, σχετίζεται με το κατά πόσο 
η ευρεία διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνε-
πάγεται κάποια «νέα γνώση» για τη διδασκαλία των γλωσσών, γενικότερα και της 
ελληνικής, ειδικότερα. Υποστηρίζεται ότι πράγματι οι συντελούμενες κοινωνικές, 
οικονομικές κλπ. αλλαγές σε συνδυασμό με την ταχύτατη διάδοση των ΤΠΕ δημι-
ουργούν μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο γραμματισμό (new literacy), που επηρεάζει 
σημαντικά το περιεχόμενο της γλωσσικής εκπαίδευσης, και όχι μόνο, σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, -κι αυτό αποτελεί το αντικείμενο του δεύτερου θέμα-
τος- ότι η σπουδή με την οποία επιχειρείται το όλο εγχείρημα, και κυρίως το ιδεολο-
γικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τα περισσότερα από τα σχέδια εκπαιδευτικής πολιτι-
κής πάσχουν από δύο σημαντικές αδυναμίες. Πρώτο, φυσικοποιούν και θεωρούν θε-
τικό οτιδήποτε σχετίζεται με το νέο γραμματισμό και δεύτερο, δεν λαμβάνουν σοβα-
ρά υπόψη τους ως σημαντική μεταβλητή το εκπαιδευτικό περικείμενο εντός του ο-
ποίου εισάγεται ο γραμματισμός αυτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η όλη συζήτηση να 
διεξάγεται γύρω από το ‘πώς’ της όλης διαδικασίας, θεωρώντας ως δεδομένο το τι, το 
γιατί, το πότε και το πού (Apple 1991).  

Προς την κατεύθυνση της σοβαρής αντίδρασης στην πρώτη αδυναμία αρχί-
ζουν να καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια από το ρεύμα του 
κριτικού γραμματισμού (critical literacy), που αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως κοινωνι-
κοπολιτισμικό φαινόμενο (Dendrinos 1992, Hodge & Kress 1988, Gee 1996, Lemke 
1995) και βασίζεται στην κριτική γλωσσολογική παράδοση και την κριτική παιδαγω-
γική (Fairclough 1992, 1995, Lanksheer et al. 1997, Muspratt et al.1997). Στον πυρή-
να των αντιλήψεων αυτών υπάρχει η λογική της αμφισβήτησης και απομυθοποίησης 
των υπολογιστών ως ουδέτερων τεχνολογικών μέσων πρακτικής γραμματισμού 
(literacy practice) και η προσπάθεια συνειδητής σύνδεσής τους με τη συγκεκριμένη 
οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που τους δημιουργεί (Selfe & Selfe 1994, 
Lanksheer et al 1997, Koutsogiannis forthcoming, Koutsogiannis & Mitsikopoulou 
2002). Στο πλαίσιο της θεωρητικής αυτής λογικής κινείται και η πρώτη ενότητα του 
παρόντος κειμένου.  

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της δεύτερης αδυναμίας, της συνή-
θους πρακτικής που υποβαθμίζει το περικείμενο εντός του οποίου εισάγονται οι ΤΠΕ, 
ο διεθνής προβληματισμός είναι εξαιρετικά περιορισμένος και αποσπασματικός 
(Koutsogiannis 2001). Στο παρόν κείμενο υποστηρίζεται ότι η όλη προσπάθεια διά-
δοσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τα σχετικά επιχειρήματα που χρη-
σιμοποιούνται έχουν μεγάλες αναλογίες με αυτά που για δεκαετίες χρησιμοποιήθη-
καν για μια άλλη τεχνολογία, αυτήν της γραφής. Παρουσιάζονται εν συντομία οι κυ-
ριότερες σχετικές απόψεις με έμφαση σ’ αυτές που συνδέουν την αποτυχία ή επιτυχία 
της διάδοσης της γραφής (του παραδοσιακού γραμματισμού) με άλλες σημαντικές 
παραμέτρους (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κλπ.), με την ευρύτερη δηλαδή ι-

                                                 
1 Κουτσογιάννης, Δ. (2005). Ο μύθος του νέου γραμματισμού. Στο Κουζέλης, Γ., Πουρνάρη, Μ. και 
Τσελφές, Β. (επιμ). Γνώση χρήσης και Νέες Τεχνολογίες (167-183). Αθήνα: Νήσος. 
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δεολογία των κοινωνιών στις οποίες η τεχνολογία της γραφής εισάγεται. Το κύριο 
επιχείρημα του κειμένου είναι ότι το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και για την περίπτωση του 
ψηφιακού γραμματισμού2: δεν μπορεί να γίνεται λόγος για θετικές επιπτώσεις ανε-
ξάρτητα από το περικείμενο, στο οποίο o νέος γραμματισμός εισάγεται. 

Το εμπειρικό υλικό για τη συζήτηση του δεύτερου, και εν μέρει του πρώτου, 
θέματος προέρχεται από την προσπάθεια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας να δια-
μορφώσει ένα περιβάλλον πρακτικής γραμματισμού και εξ αποστάσεως αυτομόρφω-
σης για τους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
από τη διετή εμπειρία της λειτουργίας του.  

Σε γενικές γραμμές, στο παρόν κείμενο καταβάλλεται προσπάθεια να απο-
κρουστούν προσπάθειες αυτόνομης προσέγγισης της νέας πραγματικότητας και δίνε-
ται βαρύτητα στη γείωση της ‘νέας γνώσης’ στα συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνι-
κοπολιτισμικά και πολιτικά συγκείμενα. Ο χαρακτηρισμός του νέου γραμματισμού 
ως μύθου στον τίτλο του παρόντος κειμένου δεν αμφισβητεί την ύπαρξή του, αλλά τη 
συνήθη α-κοινωνική προσέγγισή του στο χώρο της εκπαίδευσης.        

 
Ο νέος γραμματισμός 
 
Η νέα παιδαγωγική πραγματικότητα 
 
Οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τη δεκαετία του ’70 στη γλωσσική διδα-
σκαλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κάνουν ταχύτερα, φτηνότερα και αποτελε-
σματικότερα ό,τι έκαναν τότε οι δάσκαλοι, εξ ου και ο παραδοσιακός φόβος ότι οι 
υπολογιστές θα αντικαταστήσουν το δάσκαλο. Με την πάροδο του χρόνου και με το 
διαφορετικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, επομένως και της δι-
δασκαλίας, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται περισσότερο ως περιβάλλοντα εργασίας 
και λιγότερο ως μέσα διδασκαλίας, διασκεδάζοντας έτσι τις εντυπώσεις για τον κίν-
δυνο που συνεπάγεται η διάδοσή τους για τους εκπαιδευτικούς και μεταθέτοντας το 
πρόβλημα στην κατάλληλη προετοιμασία τους (Cox 2002). Έτσι, στη θέση του υπο-
λογιστή που διδάσκει, στις μέρες μας προωθείται ο υπολογιστής ως περιβάλλον ερ-
γασίας, στη θέση του μαθητή που μαθαίνει, ο μαθητής και κυρίως οι ομάδες μαθητών 
που αναζητούν, συγκρίνουν, ανακαλύπτουν, συνθέτουν και παρουσιάζουν (Κουτσο-
γιάννης 2001δ). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξέλιξη αυτή απαιτεί νέες γνώσεις από 
τους εκπαιδευτικούς και νέες δεξιότητες στη μεθόδευση της διδασκαλίας.  

Το πρόβλημα όμως είναι ότι η νέα αυτή γνώση αντιμετωπίζεται ως μια φυσιο-
λογική επιστημονική εξέλιξη σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής, ως μια απαραί-
τητη προσαρμογή στα νέα δεδομένα (Scardamalia & Bereiter 1999), ως μια αναγκα-
στική προσαρμογή στη λογική που επιβάλλει η ευρεία διάδοση της ‘μηχανής του παι-
διού’ Papert (1993) στο σχολείο. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής επιστήμη και τεχνο-
λογία συνεργάζονται αρμονικά, προκειμένου να κωδικοποιούν τη νέα γνώση και να 
παράγουν προϊόντα, συμβατικά ή ηλεκτρονικά, τα οποία θα βελτιώνουν το θεσμό της 
εκπαίδευσης.  

Η προσέγγιση αυτή είναι όμως εξαιρετικά ρηχή. Ήδη αρκετοί σύγχρονοι θεω-
ρητικοί επισημαίνουν ότι αυτά τα κινήματα του σύγχρονου σχολείου και των σύγχρο-
νων μορφών διδασκαλίας δεν είναι παρά προσπάθειες προσαρμογής σε μια νέα οικο-
νομική τάξη πραγμάτων, όπου τη θέση της ιεραρχικής δομής του φορντικού μοντέ-
                                                 
2 Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι όροι ψηφιακός (digital literacy), τεχνολογικός (technological liter-
acy) και νέος γραμματισμός (new literacy) χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση, μιας και δεν έχει επικρα-
τήσει κάποιος όρος από τους τρεις, προκειμένου να αποδοθεί η επέκταση του περιεχομένου του γραμ-
ματισμού από τη ραγδαία διάδοση των ΤΠΕ.  
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λου οργάνωσης στην παραγωγή διαδέχεται το μοντέλο της αποκεντρωμένης συνερ-
γασίας και της προώθησης των πρωτοβουλιών (Gee 2000, Lankshear et al 1997). Στο 
πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την ικανότητα συνεισφοράς στο σύγ-
χρονο μοντέλο παγκοσμιοποίησης, το οποίο θα μπορούσε να τυποποιηθεί στο δόγμα: 
«να σκεφτόμαστε παγκόσμια, να δρούμε τοπικά» (Truchot 2002).  

Με βάση τη λογική αυτή η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν αποτελεί 
παιδαγωγική πανάκεια, αλλά έρχεται να υποστηρίξει μια συνολική προσπάθεια αλλα-
γής του σχολείου, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικά, κοινωνικά, πο-
λιτικά κλπ. δεδομένα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο χώρο του ‘πώς’ της (γλωσ-
σικής) εκπαίδευσης η νέα γνώση υπάρχει μεν, αλλά δεν μπορεί να ερμηνευτεί και να 
γίνει απολύτως κατανοητή εκτός του ευρύτερου περικειμένου, των τοπικών αλλά και 
παγκόσμιων αλλαγών που συντελούνται. Τοποθετώντας όμως τη νέα (παιδαγωγική) 
γνώση σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυτό σημαίνει και μια διαφορετική αντιμετώπιση του 
απόλυτου και αυτονόητου, του προοδευτικού και μοντέρνου της γνώσης αυτής.  

 
Ψηφιακός γραμματισμός  
 

Επισημάνθηκε ήδη ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι 
η αυξανόμενη κοινωνική διάδοση των (ΤΠΕ): χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, ευ-
ρύτατα στους χώρους εργασίας, αποτελούν βασικό εργαλείο στην επιστημονική έ-
ρευνα (Nersessian 2002), απαραίτητο πια μέσο στην καθημερινή επικοινωνία και βέ-
βαια μέσο υποστήριξης της διδασκαλίας είτε εκ του σύνεγγυς είτε από απόσταση. 
Έχουν καταστεί με λίγα λόγια βασικά μέσα πρακτικής γραμματισμού (Street 1995), 
που σημαίνει μέσα για διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία.  

Πολλές είναι οι πρόσφατες μελέτες που συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι ε-
ξελίξεις αυτές συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές, αν όχι στο σύστημα, σίγουρα στη 
χρήση της γλώσσας. Θα αναφερθούν στη συνέχεια κάποιες ενδεικτικές διαπιστώσεις 
από τη σύγχρονη βιβλιογραφία3. 

Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη επισήμανση είναι ότι με τις ΤΠΕ καθίσταται εύ-
κολα δυνατή η μίξη πολλών σημειωτικών συστημάτων (γλώσσας, εικόνας, ήχου 
κλπ.), γεγονός που έχει οδηγήσει στην εύκολη δημιουργία και ευρεία χρήση υβριδι-
κών κειμένων, όπως είναι π.χ. τα πολυμέσα και οι ιστοσελίδες. Η εξέλιξη αυτή δημι-
ουργεί ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο4, όπου τη θέση της μονοτροπικότητας (κυριαρχία 
του γραπτού λόγου, κυρίως) διαδέχεται η πολυτροπικότητα (η μίξη πολλών σημειω-
τικών συστημάτων). Πρόκειται, αναμφίβολα, για σημαντική εξέλιξη, με σημαντικές 
επιπτώσεις στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη γλωσσική εκπαίδευση. Έτσι οι πρό-
σφατες βιβλιογραφικές αναζητήσεις δεν κινούνται μόνο προς την κατεύθυνση της 
επανεξέτασης στόχων και των περιεχομένων των Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και 
στη δημιουργία νέων θεωριών (NLG 2000), νέων πολυτροπικών γραμματικών, που 
θα μπορούν να αντικαταστήσουν τις παλιές, αποκλειστικά μονοτροπικές θεωρίες της 
επικοινωνίας (Kress & van Leeuwen 2001).  

Νέα δεδομένα δημιουργεί και η ευρύτατη διάδοση των υπερκειμένων 
(Hypertext). Το υπερκείμενο έκανε την εμφάνισή του σε ευρεία κλίμακα από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980 και ύστερα. Κατά τη διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του 
1990 παρατηρείται μια ευρείας έκτασης αξιοποίηση της λογικής του υπερκειμένου 
στην κατασκευή των πολυμέσων, σε ένα εξαιρετικά επιφανειακό επίπεδο καταρχήν. 

                                                 
3 Για μια αναλυτικότερη προσέγγιση βλ. Κουτσογιάννης υπό δημοσίευση. 
4 Πρβλ. και ανάλογες εξελίξεις στον εκδοτικό χώρο. 
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Η ανάπτυξη του διαδικτύου με τη μορφή του Web κατέστησε, σε μεγάλο βαθμό, ταυ-
τόσημη τη λογική του υπερκειμένου με το διαδικτυακό κείμενο. 

Με το υπερκείμενο αμφισβητούνται οι ως τώρα βασικές αρχές της κειμενικό-
τητας. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι το κείμενο έχει ενότητα (αρχή, μέση και τέλος), 
γραμμικότητα (οι σκέψεις ξεδιπλώνονται και ολοκληρώνονται σταδιακά), συνεκτικό-
τητα (νοηματική συνάφεια μεταξύ των διαφόρων μερών του) και συνοχή (σύνδεση 
όλων των γλωσσικών μερών κατά τρόπο αποτελεσματικό). Στηριζόταν εν πολλοίς 
στις αρχές της αριστοτελικής ‘τάξεως’ (Μπασάκος 2002).  

Το υπερκείμενο διαφέρει αισθητά από τη λογική αυτή. Από τα βασικά του 
χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν η πολυτροπικότητα, η χρήση πολιτισμικού 
συμβολικού κώδικα ως περιβάλλοντος διεπαφής (π.χ. διάφορα εικονίδια κλπ.) και η 
οργάνωσή του κατά επίπεδα. Το διάβασμά του δεν γίνεται κατά το συνήθη γραμμικό 
τρόπο αλλά επιλεκτικά και κατά επίπεδα· πρόκειται κατά τον Landow (1992) για μια 
ρητορική των αφίξεων και αναχωρήσεων. Η ρητορική των αναχωρήσεων προετοιμάζει 
τους αναγνώστες να εικάσουν πού μπορεί να τους οδηγήσει ένας συγκεκριμένος δε-
σμός (link). Η ρητορική των αφίξεων τους προσανατολίζει, μετά από τη συγκεκριμέ-
νη επιλογή και άφιξη, σε ένα συγκεκριμένο δικτυακό (=κειμενικό) τόπο. Δεν είναι 
τυχαίο πως αντί για διάβασμα χρησιμοποιείται ο όρος browsing, που θα μπορούσε να 
αποδοθεί ως διάβασμα στα πεταχτά ή ως ξεφύλλισμα (Heba 1997). 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητείται πρόσφατα είναι η νέα γλώσσα που 
αναδύεται από την ευρεία αξιοποίηση των υπολογιστών ως μέσων για επικοινωνία. Ο 
David Crystal (2001) κάνει λόγο για δικτυογλώσσα (netlish), κάτι μεταξύ προφορι-
κού και γραπτού λόγου, αναλύοντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα 
και ασύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας. Αρκετές μελέτες έχουν γίνει επίσης και 
για το φαινόμενο της χρήσης του αγγλικού αλφαβήτου για τη γραφή της ελληνικής 
(Greeklish), φαινόμενο γνωστό στα σύγχρονα και ασύγχρονα ηλεκτρονικά περιβάλ-
λοντα επικοινωνίας (Georgakopoulou 1997, Ανδρουτσόπουλος 2001).  

Τέλος, δεν είναι ασήμαντες οι αλλαγές που συνεπάγεται η ευρεία διάδοση των 
ΤΠΕ στην κοινωνία και το σχολείο στη διαδικασία σύνθεσης ενός κειμένου, που απο-
τελεί και τον κεντρικό πυρήνα των γλωσσικών Προγραμμάτων Σπουδών. Ριζική είναι 
π.χ. η αλλαγή στον τρόπο αναζήτησης και συλλογής του πρώτου υλικού (π.χ. δεξιό-
τητες ηλεκτρονικής αναζήτησης), στην αρχειοθέτηση και ταξινόμησή του, στη διαδι-
κασία συγγραφής του και στις δυνατότητες δημοσίευσής του (έντυπη αλλά και ηλε-
κτρονική μορφή). Άλλα είναι επίσης τα εργαλεία αναφοράς και υποστήριξης της δια-
δικασίας αυτής και διαφορετική η λογική και λειτουργία τους (προγράμματα ορθο-
γραφικού και συντακτικού ελέγχου, σώματα κειμένων κλπ.).   

Όλα αυτά, τα οποία εύστοχα επισημαίνονται από τη σύγχρονη σχετική βιβλι-
ογραφία, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν μπορούν παρά να αποτελούν μέρος του 
βασικού κορμού στην ‘εκπαίδευση στο γραμματισμό του 21ου αιώνα’. Στις προσεγγί-
σεις όμως αυτές λείπει συνήθως ο κριτικός προσανατολισμός, γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα. Παρακάμπτεται π.χ. το γεγονός ότι τα ηλεκτρο-
νικά περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού δεν είναι το ίδιο αθώα με την παραδοσι-
ακή τεχνολογία του χαρτιού και του μολυβιού. Έρχονται ‘εξοπλισμένα’ με άφθονους 
πόρους, γλωσσικούς (π.χ. άφθονα πρότυπα κείμενα στο Word for Windows) ή πολυ-
τροπικούς (έτοιμα σχήματα, εικόνες, άφθονα παραδείγματα ιστοσελίδων κλπ.), οι ο-
ποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα (Koutsogiannis 
forthcoming, Κουτσογιάννης 2001 α,γ). Ακόμη και οι πιο προωθημένες διεθνείς θεω-
ρίες που κινούνται στη λογική του κριτικού γραμματισμού σπάνια ασχολούνται με 
τον πολιτισμικό χρωματισμό των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, επειδή το θέμα δε 
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σχετίζεται με την αγγλική αλλά με τις ‘ασθενείς’ (Χριστίδης 1999) γλώσσες 
(Koutsogiannis forthcoming)  

Από τις επιλεκτικές αυτές αναφορές στο σύγχρονο προβληματισμό για τις ε-
πιπτώσεις που συνεπάγεται η ευρεία διάδοση των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμμα-
τισμού καθίσταται, νομίζω, σαφές ότι η γλωσσική εκπαίδευση δεν μπορεί πια να α-
γνοεί τη νέα πραγματικότητα. Δύο είναι ωστόσο τα κυριότερα προβλήματα που θα 
μπορούσαν να επισημανθούν στις ως τώρα προσπάθειες εντοπισμού και μεταφοράς 
της νέας γνώσης στο χώρο της εκπαιδευτικής πρακτικής.  

1. Οι περισσότερες προσπάθειες προσεγγίζουν από την τεχνική και τεχνοκε-
ντρική μόνο σκοπιά τα νέα δεδομένα και εξυψώνουν οτιδήποτε σχετίζεται 
με τις ΤΠΕ. Αυτό έχει ως συνέπεια να αφήνεται ανέγγιχτη η ιδεολογία των 
ηλεκτρονικών περιβαλλόντων και η βαρύτητα να μεταφέρεται στην αύξη-
ση των ποσοτικών δεικτών στα σχολεία (π.χ. αριθμός υπολογιστών στα 
σχολεία, αριθμός σχολείων με πρόσβαση στο διαδίκτυο, αριθμός μαθητών 
ανά υπολογιστή κλπ.).  

2. Ο προβληματισμός έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στον προσδιορισμό του 
νέου που συνεπάγεται η νέα πραγματικότητα και δίνεται ελάχιστη βαρύ-
τητα στο ρόλο της υπάρχουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην υπο-
δοχή της νέας γνώσης.  

     
Τα δύο αυτά ζητήματα αποτελούν το αντικείμενο της συζήτησης στην επόμενη ενό-
τητα.  

 
Ο μύθος του νέου γραμματισμού: ένα παράδειγμα 

     
Στην ενότητα που ακολουθεί υποστηρίζεται ότι η όλη προσπάθεια διάδοσης 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τα σχετικά επιχειρήματα που χρησιμο-
ποιούνται έχουν μεγάλες αναλογίες με αυτά που για δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν για 
μια άλλη τεχνολογία, αυτήν της γραφής. Παρουσιάζονται εν συντομία οι κυριότερες 
σχετικές απόψεις με έμφαση σ’ αυτές που δε θεωρούν αυτονόητο το περιεχόμενο του 
γραμματισμού και, παράλληλα ,συνδέουν την αποτυχία ή επιτυχία της διάδοσής του 
με άλλες σημαντικές παραμέτρους (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κλπ.), με την 
ευρύτερη δηλαδή ιδεολογία των κοινωνιών στις οποίες η τεχνολογία της γραφής ει-
σάγεται. Το κύριο επιχείρημα του κειμένου είναι ότι το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και για 
την περίπτωση των ΤΠΕ: δεν μπορεί να γίνεται λόγος για θετικές επιπτώσεις ανεξάρ-
τητα από τον ιδεολογικό πυρήνα της νέας γνώσης και από το περικείμενο στο οποίο 
εισάγεται. Προκειμένου να καταστεί αυτό σαφές συζητείται η προσπάθεια του Κέ-
ντρου Ελληνικής Γλώσσας να διαμορφώσει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον πρακτικής 
γραμματισμού και αυτομόρφωσης για τους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
 
Αυτόνομο και ιδεολογικό μοντέλο γραμματισμού 

 
Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στην πρόσφατη έρευνα ως προς το πώς αντιμε-

τωπίζεται η διάδοση του γραμματισμού και ιδιαίτερα η κυριότερη έκφανσή του, η 
διάδοση της γραφής. Η πρώτη αναζητά τις γενικές επιπτώσεις (ψυχολογικές, πολιτι-
στικές, πολιτικές, οικονομικές) και υποστηρίζει ότι η διάδοση της ανάγνωσης και της 
γραφής αποτελεί σημαντικό παράγοντα αλλαγής. Έχει υποστηριχθεί π.χ. ότι εξοικεί-
ωση με τον κόσμο της γραφής αποτελεί καταλύτη αλλαγών: προωθείται η οικονομική 
και επιστημονική ανάπτυξη, υποβοηθείται η αλλαγή νοοτροπιών και η ανάπτυξη της 
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ορθολογικής σκέψης, κατακτώνται σύγχρονες μορφές δημοκρατίας, όπου γίνεται σα-
φής διάκριση μεταξύ κράτους και εξουσίας. Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται συχνά η 
περίπτωση της αρχαίας Αθήνας, η πρόοδος της οποίας (η δημοκρατία, η ορθολογική 
σκέψη, η φιλοσοφία και η ιστοριογραφία) αποδίδεται στη διάδοση του γραπτού λό-
γου (Thomas 1996:22-23). Κλασική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η μονογραφία 
του Walter Ong (2001): Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη.  

O Brian Street (1984, 1993) αποκαλεί την προσέγγιση αυτή ‘αυτόνομο μοντέ-
λο γραμματισμού’, επειδή οι υποστηριχτές της αφενός υποβιβάζουν το θέμα του πε-
ριεχομένου σε τεχνικής φύσεως θέματα (π.χ. στα εγχειρίδια, στα προγράμματα, στις 
εξετάσεις πιστοποίησης κλπ.), αφετέρου υποτιμούν το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 
στο οποίο η ανάγνωση και η γραφή εισάγεται (Street 1995:161).  

Η δεύτερη άποψη δεν παραγνωρίζει τον κεφαλαιώδη χαρακτήρα του γραπτού 
λόγου στο σύγχρονο κόσμο. Δεν θεωρεί όμως αυτονόητο το περιεχόμενο του γραμ-
ματισμού και αμφισβητεί την άποψη ότι η διάδοση της ανάγνωσης και της γραφής 
αφ’ εαυτών μπορούν να καταστούν οι κύριοι παράγοντες μετασχηματισμού των κοι-
νωνιών και κάνουν λόγο για «το μύθο του γραμματισμού» (The literacy myth) (Gee 
1996:26, Graff 1979). Πρόκειται για μύθο, γιατί ο γραμματισμός  που αντιμετωπίζε-
ται αφηρημένα, ανεξάρτητα από ιστορικά δεδομένα και κοινωνικές πρακτικές, δεν 
μπορεί να έχει προβλέψιμες επιπτώσεις (Gee 1996:42). O Brian Street (1984, 1993) 
αποκαλεί τη δεύτερη αυτή προσέγγιση ‘ιδεολογικό μοντέλο γραμματισμού’ και υπο-
στηρίζει ότι η εισαγωγή του γραμματισμού δεν επηρεάζει, αλλά μάλλον επηρεάζεται 
από την κοινωνία στην οποία εισάγεται. Ο γραμματισμός (συμβατικός ή ψηφιακός) 
μπορεί να έχει συνέπειες μόνο εάν συλλειτουργεί με μια σειρά από άλλες κοινωνικές 
παραμέτρους, μεταξύ  των οποίων πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις, κοινωνι-
κές δομές και επιτόπιες ιδεολογίες. Η οπτική αυτή αντιμετωπίζει τις πρακτικές γραμ-
ματισμού ως αναπόσπαστα συνδεδεμένες με πολιτισμικές δομές αλλά και δομές ε-
ξουσίας μιας κοινωνίας. Το ιδεολογικό μοντέλο δεν υποτιμά την τεχνική διάσταση ή 
τις νοητικές διαστάσεις του διαβάσματος και γραψίματος, αλλά μάλλον τις κατανοεί, 
όπως ενσωματώνονται σε κοινωνικοπολιτισμικές ολότητες και όχι αποσπασματικά5 
(Street 1995:161).  

 Η υπόθεση της εισαγωγής των ΤΠΕ στα σχολεία, και βέβαια η αξιοποίησή 
τους στη γλωσσική εκπαίδευση (literacy education), νομίζω ότι έχει πολλές αναλογίες 
με το ‘αυτόνομο μοντέλο γραμματισμού’. Οι αναλογίες, τηρουμένων βέβαια των α-
ναλογιών, είναι εντυπωσιακές και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν πολύ 
χρήσιμα. Παραθέτω δύο από αυτές, οι οποίες αποτελούν και τους άξονες του προ-
βληματισμού που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια.  
1. Δίνεται βαρύτητα στην εξασφάλιση υποδομών (υπολογιστές, εκπαιδευτικό λογι-

σμικό, εκπαίδευση εκπαιδευτικών κλπ.) και στην εξοικείωση με την τεχνική διά-
σταση των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, ενώ ελάχιστη βαρύτητα δίνεται στην 
ανάγνωση της ιδεολογίας που τα διαπερνά. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής κάθε 
ηλεκτρονικό περιβάλλον και κάθε διαδικτυακός τόπος θεωρείται εκ προοιμίου 
ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των σχολείων.  

2. Γύρω από το θέμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γραμματισμού 
έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από αυτονόητες οικουμενικές «αλήθειες», οι οποίες 
υιοθετούνται αυτομάτως από κάθε εκπαιδευτικό σύστημα μαζί με την πολιτική 
εισαγωγής των NT στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής οι εκπαιδευ-

                                                 
5 Η επισήμανση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των προϋπαρχουσών δομών ενός συστήματος και των 
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται (για αλλαγές στο σύστημα) αναγνωρίζεται ως σημαντική προτε-
ραιότητα τα τελευταία χρόνια στο χώρο των κοινωνικών επιστημών (Fairclough 2000:170-171) αλλά 
και στο χώρο της εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση (Fullan 1993, Koutsogiannis 2001).      
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τικές κοινότητες στις οποίες εισάγεται η νέα αυτή πολιτική θεωρούνται λίγο–πολύ 
ως tabula rasa, γι’ αυτό και ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη η προϋπάρχουσα εμπει-
ρία και η εμπεδωμένη παιδαγωγική πρακτική τους. Πρόκειται για την ίδια περί-
που λογική που υιοθετούνταν κατά την εισαγωγή προγραμμάτων αλφαβητισμού 
σε διάφορες κοινωνικές ομάδες από την UNESCO και άλλους ανάλογους διεθνείς 
οργανισμούς (Street 1993).  

 
Στο κείμενο αυτό υποστηρίζω ότι, όπως στην περίπτωση του γραμματισμού, 

έτσι και στην περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γραμματι-
σμού, έχουμε ανάγκη από τη διαμόρφωση ενός ιδεολογικού μοντέλου. Αυτό στην 
προκειμένη περίπτωση σημαίνει πως δεν μπορούμε να μελετάμε τις επιπτώσεις από 
τη χρήση της τεχνολογίας ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, αλλά και “από έναν 
ευρύ αριθμό άλλων κοινωνικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
και οικονομικών προϋποθέσεων, της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, τις τοπι-
κές ιδεολογίες” (Gee 1996:58) και την ποικιλία των ισχυουσών παιδαγωγικών πρα-
κτικών.  
 
Ο ‘Ηλεκτρονικός Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας6 

 
Η αφετηρία 
 

Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Κόμβου για την υποστήριξη των διδασκό-
ντων την ελληνική γλώσσα ξεκίνησε το 1998, τη δεύτερη δηλαδή χρονιά της εφαρμο-
γής της γνωστής ως «μεταρρύθμισης Αρσένη», προσπάθεια που προκάλεσε ευρύτα-
τες αντιδράσεις για το χαρακτήρα του Λυκείου που προωθούσε. Ενδεικτικές του κλί-
ματος της περιόδου εκείνης είναι οι έντονες συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης και οι 
κινητοποιήσεις των μαθητών στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνολι-
κότερες αυτές αλλαγές στο Λύκειο επιδιώχθηκε να υποστηριχθούν και μέσω της αξι-
οποίησης των ΤΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στο Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας7, ερευνητικό ίδρυμα που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, να αναπτύξει ένα 
έργο υποστήριξης των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα, χρηματοδοτούμενο από το 
Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η χρονική στιγμή επομένως που εκδηλώθηκε η συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία αποτέλεσε σημαντική παράμετρο στη διαμόρφωση του πε-
ριεχομένου του έργου.  

Ούτως ή άλλως όμως κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός έργου με αποδέκτες 
εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να αγνοεί ή να μη λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την ισχύ-
ουσα εκπαιδευτική πολιτική και τη σχολική πραγματικότητα. Έτσι η προσπάθειά μας8 
δεν μπορούσε να μη λάβει υπόψη της κάποια άλλα βασικά χαρακτηριστικά του εκ-
παιδευτικού συστήματος: το ένα υποχρεωτικό διδακτικό εγχειρίδιο για όλη την επι-
κράτεια, τη σταθερή προσκόλληση σε συγκεκριμένη ύλη, το περιεχόμενο των εισα-
γωγικών εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι., τη σχεδόν ανύπαρκτη βασική εκπαίδευση και επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά και τα 
γνωστά ιδεολογήματα για την ελληνική γλώσσα που κυριαρχούν για δεκαετίες στην 
ελληνική κοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση.  

Μια προσεχτική μελέτη των περιεχομένων του έργου μπορεί εύκολα να ανα-
καλύψει πόσο και πώς η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πραγματικότητα διαδραμάτισε 
                                                 
6 www.komvos.edu.gr 
7 Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 
8 Ο συντάκτης του κειμένου ήταν ο αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, με επιστημονι-
κό υπεύθυνο τον καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη, γι’ αυτό και η χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου.  
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καθοριστικό ρόλο στη φυσιογνωμία του (Κουτσογιάννης 2001β). Αντανάκλαση της 
ύπαρξης ενός και μόνου εγχειριδίου αποτελεί η συγγραφή συγκεκριμένων διδακτικών 
δοκιμών για συγκεκριμένες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να υ-
ποστηριχθεί η διδασκαλία τους· η (εν μέρει) μετατροπή του Λεξικού της Κοινής Νεο-
ελληνικής του Ιδρύματος M. Τριανταφυλλίδη σε περιβάλλον παραγωγής ασκήσεων, 
ανάλογων με αυτές που το νέο σύστημα εξετάσεων απαιτούσε (αντιστοίχηση, πολλα-
πλή επιλογή κλπ.)· η παράθεση θεωρητικού και παραδειγματικού υλικού για τη διδα-
σκαλία της περίληψης (κειμενικό είδος που εξεταζόταν για πρώτη φορά μετά από τις 
αλλαγές εκείνες) και των γενών – ειδών λόγου, αφού στη λογική αυτή επιχειρούν να 
στηριχθούν τα εγχειρίδια του Λυκείου για τη διδασκαλία της ελληνικής.   

Σε ένα σημαντικό μέρος του έργου αντανακλάται, επομένως, αλλά και υπο-
στηρίζεται η ισχύουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αλλά αυτή είναι μόνο η μία 
πτυχή του θέματος. Καθοριστικός στην τελική διαμόρφωση του έργου ήταν και ο ρό-
λος της ιδεολογίας που το ίδιο το ίδρυμα θέλησε να δώσει στο έργο. Στο πλαίσιο αυτό 
υπήρξε σαφής προσπάθεια αξιοποίησης της  ΤΠΕ ως εναλλακτικής διόδου επικοινω-
νίας με το σχολικό σύστημα, προκειμένου να αμφισβητηθεί ο παραδοσιακά συγκε-
ντρωτικός χαρακτήρας παροχής της σχολικής γνώσης, γεγονός που μπορεί να εξα-
σφαλιστεί από τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του ερευνητικού ιδρύματος (Hodolidou & 
Lamnias 2001) που είχε την επιστημονική ευθύνη του έργου.   
 
Η ιδεολογία του ιδρύματος  
 

Μια προσεχτική ανάγνωση του Ηλεκτρονικού Κόμβου αποκαλύπτει εύκολα 
ότι στόχος δεν είναι απλώς να υποστηριχθεί κατά τρόπο ουσιαστικό μια τρέχουσα 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά με αφετηρία την πραγματικότητα αυτή να δοθεί 
η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανοίξουν διόδους επικοινωνίας με το σύγχρο-
νο και κριτικά προσανατολισμένο γλωσσοδιδακτικό προβληματισμό (Kazazis & 
Koutsogiannis 2001).  

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται π.χ. η ύλη των δύο τευχών του ηλεκτρο-
νικού περιοδικού ‘Γλωσσικός Υπολογιστής’, το λεξικό που μετατρέπεται σε διερευ-
νητικό περιβάλλον για τη διδασκαλία της ελληνικής (Κουτσογιάννης 2001δ), η έμ-
φαση στην κριτική αντίληψη της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία 
(Κουτσογιάννης 2001ε), η προσέγγιση ως προς τη διδασκαλία της μετάφρασης από 
τα αρχαία προς τα νέα ελληνικά και ο προσανατολισμός του «Εγκυκλοπαιδικού οδη-
γού για τη γλώσσα» (Χριστίδης 2001). 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ προς την κατεύθυν-
ση της αντιμετώπισης μιας γνωστής αδυναμίας της ελληνικές εκπαίδευσης: του α-
σφυκτικού ελέγχου της μετάδοσης της γνώσης από την κεντρική εξουσία και την πα-
θητική αποδοχή της γνώσης αυτής από τους εκπαιδευτικούς, χωρίς τη δυνατότητα 
συμμετοχής και έκφρασης άποψης. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής δόθηκε η δυνατό-
τητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε Forum συζητήσεων, με συγκεκριμένες 
εισηγήσεις σε θεωρητικά ή και παρακτικής φύσεως θέματα, και δημιουργήθηκε κα-
τάλληλο περιβάλλον, όπου θα αναρτώνται οι εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις των 
εκπαιδευτικών. Προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της λογικής αυτής, αλλά και 
της υποστήριξης του έργου στο σύνολό του, διεξήχθησαν πολλές ημερίδες σε διάφο-
ρους νομούς, αλλά και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο χώρο του Κέντρου ελληνι-
κής Γλώσσας.  
 Δόθηκε, επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της κατάλληλης αναπλαισίω-
σης της γνώσης από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής της (π.χ. λεξικογραφία, γλωσ-
σολογία, λογοτεχνία κλπ.) σ΄ αυτό της εκπαίδευσης (Bernstein 1990, Χοντολίδου 
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2001: 150), όπως και στην ιδιαιτερότητα του πλαισίου αναπλαισίωσης, που στην 
προκειμένη περίπτωση είναι το διαδίκτυο (Hodolidou & Lamnias 2001:16). Εδώ πέ-
ραν των άλλων καταβλήθηκε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλήρες περιβάλλον 
ψηφιακής πρακτικής γραμματισμού για τους φιλολόγους: να έχουν τη δυνατότητα να 
διαβάζουν και να εξοικειώνονται με νέας μορφής κείμενα, να αντλούν δεδομένα από 
βάσεις δεδομένων, να παίρνουν μέρος σε ηλεκτρονικές συζητήσεις, να λαμβάνουν 
αλλά και να αποστέλλουν δικά τους κείμενα για δημοσίευση.  

Μια προσεχτική επομένως ανάγνωση του έργου μπορεί να αποκωδικοποιήσει 
μια προσπάθεια που κινείται μεταξύ υποστήριξης της καθημερινής εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας αλλά και αναβάθμισής της, τήρησης της λογικής του ‘από πάνω 
προς τα κάτω’ αλλά και δημιουργίας προϋποθέσεων ανατροπής της. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι η περίπτωση του Κόμβου αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες 
στην εκπαίδευση, που, χωρίς να αγνοούν την ισχύουσα πραγματικότητα, επιχειρούν 
να αξιοποιήσουν συνειδητά τις δυνατότητες των ΤΠΕ για εισαγωγή αλλαγών στην 
εκπαίδευση.  

Δεν πρόκειται επομένως για ένα έργο ουδέτερο, οπωσδήποτε καλό, επειδή 
χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ ή επειδή χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την εξ αποστάσεως υ-
ποστήριξη των διδασκόντων. Πρόκειται για προϊόν συγκεριμένης ιστορικής στιγμής, 
ενός συγκεκριμένου ιδρύματος, σε μια συγκεκριμένη κοινωνία με τα δικά της χαρα-
κτηριστικά και τη δική της ιδεολογία. Η ιστορικότητα, η κοινωνικοπολιτισμική και 
ιδεολογική διάσταση που θίξαμε γειώνει το έργο και του αφαιρεί το περίβλημα του 
σύγχρονου, του μοντέρνου και αποτελεσματικού, επίθετα που συνοδεύουν συνήθως 
τα προτεινόμενα ηλεκτρονικά  περιβάλλοντα στην εκπαίδευση. Η συμφωνία ή δια-
φωνία με το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον δεν μπορεί να εξαντλείται στο 
κατά πόσο για την αναπλαισίωση της νέας γνώσης αξιοποιούνται πλήρως η ιδιαιτερό-
τητα και οι δυνατότητες του μέσου. Είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνει τον ιδεο-
λογικό πυρήνα της γνώσης αυτής.  
 
Η ιδεολογία των διδασκόντων 
 

Στην περίπτωση του Ηλεκτρονικού Κόμβου του ΚΕΓ η υποδοχή του έργου 
ήταν εξαιρετικά θετική και αυτό καταγράφτηκε σε γραπτά σχόλια στην ίδια τη ηλε-
κτρονική διεύθυνση, στην ανταπόκριση των φιλολόγων στις δεκάδες των ημερίδων 
που έγιναν για τη διάδοση και συζήτηση του έργου, αλλά και στη διαμορφωτική αξι-
ολόγησή του έργου που έγινε από ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα του Τομέα Παι-
δαγωγικής της Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης (Χατζηπαναγιώτου & Χοντολίδου 2001). 
Η ευρύτητα της αποδοχής του έργου φαίνεται επίσης και από την επισκεψιμότητά 
του, όπως καταγράφεται στον πίνακα 1. Ενδιαφέρον στοιχείο στον πίνακα αυτό είναι 
ο σταθερός αριθμός 250 περίπου εκπαιδευτικών που επισκέπτονται περισσότερες από 
10 φορές το πρώτο πεντάμηνο του 2002 τον Κόμβο. 
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Επισκέπτες και αριθμός επισκεπτών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαίου 2002  
 

Ας δούμε όμως και κάποια στοιχεία που δείχνουν το σημαντικό ρόλο της προ-
ϋπάρχουσας ιδεολογίας. Στη διαμορφωτική αξιολόγηση του έργου9, αφού εκθειάζο-
νται τα θετικά του, επισημαίνεται κάτι ιδιαίτερα σημαντικό:   

 
«H πλειοψηφία των φιλολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα παρατηρεί, ωστόσο, 
ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που τους προσφέρει ο Η.Κ. (Ηλεκτρονικός 
Κόμβος) απαιτεί ελεύθερο χρόνο που οι ίδιοι διατείνονται ότι δεν διαθέτουν λόγω 
των ιδιαίτερα πιεστικών συνθηκών, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 
χρόνια στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης (ιδιαίτερα στο Λύκειο). Εξαιτίας αυτού 
δηλώνουν πως θα προτιμούσαν ένα περισσότερο προσανατολισμένο προς τη διδα-
κτική πράξη υλικό. Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της ομάδας αξιολόγησης έγιναν 
αρκετές φορές αποδέκτες αιτημάτων, όπως η αποφυγή ενός ακραίου ακαδημαϊκού 
προσανατολισμού, καθώς και η αναγκαιότητα ύπαρξης πολύ πιο εύπεπτων θεωρη-
τικών κειμένων και διδακτικών προτάσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διδακτική 
υποστήριξη φαίνεται να σημαίνει πολλές φορές για τους εκπαιδευτικούς την παρο-
χή έτοιμων προς εφαρμογή συνταγών» (Χατζηπαναγιώτου & Χοντολίδου 2001: 
78).  

  
 Πράγματι, η όλη λογική του έργου δεν είναι προσανατολισμένη στην παροχή 
‘έτοιμων προς εφαρμογή συνταγών’, αλλά στη δημιουργία των προϋποθέσων για πα-
ραγωγή ‘συνταγών’ εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Σαφής πρόθεση, όπως 
προαναφέρθηκε, ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να 
συνδιαμορφώσουν μέρος του όλου περιβάλλοντος. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι 
δεν υπάρχει αντίστοιχη παράδοση στην εκπαίδευσή μας: οι οδηγίες, τα παραδείγματα, 
το διδακτικό υλικό αποστέλλεται πάντα κεντρικά και ο εκπαιδευτικός είναι ο διεκπε-
ραιωτής της διδακτικής διαδικασίας. Η πραγματικότητα αυτή φαίνεται, όπως θα δού-
με στη συνέχεια, ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου του Κόμβου.  
 Είναι ενδεικτικό ότι στη διετή λειτουργία του έργου, και παρά τις προσπάθει-
ες, δεν στάλθηκε για δημοσίευση από τους εκπαιδευτικούς καμία διδακτική πρόταση. 
Η συμμετοχή στo Forum συζητήσεων είναι επίσης εξαιρετικά περιορισμένη και επι-

                                                 
9 Διεξήχθη κατά το διάστημα: Οκτώβριος 1999 – Δεκέμβριος 2000. 
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φανειακή, παρά την προσπάθεια να υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς συζή-
τηση.      

Έτσι το έργο καταλήγει στο τέλος να είναι ένα από αυτό που θέλει ο κατα-
σκευαστής να αποφύγει: συγκεντρωτικό, από πάνω προς τα κάτω και χωρίς αλληλε-
πίδραση. Φαίνεται, δηλαδή, πως ο ρόλος της πραγματικότητας είναι εξαιρετικά ση-
μαντικός, αν όχι σημαντικότερος, από τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τις προθέ-
σεις των κατασκευαστών.  

Στις διαπιστώσεις αυτές πολύ συχνά επισημαίνεται ότι στην όλη προσέγγιση 
θα πρέπει να συνυπολογίζονται ως σημαντικές παράμετροι με σημαντικό ρόλο και οι 
εξής: ο περιορισμένος βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών, και ιδιαίτερα των φι-
λολόγων, με την τεχνολογία, η έλλειψη υποδομής στα σχολεία και η μη εξοικείωση 
των ίδιων των δημιουργών με την ιδιαιτερότητα του σχεδιασμού αυτών των νέων πε-
ριβαλλόντων, ώστε να είναι ελκυστικά και φιλικά στον μη ειδικό εκπαιδευτικό. Πρό-
κειται για σημαντικές, οπωσδήποτε, επισημάνσεις που δεν πρέπει να υποτιμούνται. 
Αλλά το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο εκεί. Θα επιχειρήσω να εξη-
γήσω γιατί, μέσω ενός παραδείγματος.  

Στην αρχή του 2002 τοποθετήθηκε στον Κόμβο το νέο βιβλίο της Λυρικής 
Ποίησης για το Λύκειο και αρκετό εισαγωγικό υλικό, χρήσιμο για τη διδασκαλία του 
εγχειριδίου αυτού. Με δεδομένο το γεγονός ότι το πρόγραμμα του Λυκείου προβλέ-
πει την υποχρεωτική διδασκαλία του κατά το δεύτερο τετράμηνο στη Β΄ τάξη και το 
ότι υλικό είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο αρκετά νωρίτερα από το χρόνο άφιξης του 
εγχειριδίου, είχε αρκετό ενδιαφέρον να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των εκπαιδευτι-
κών του Λυκείου προς το συγκεκριμένο υλικό σε σχέση με το υπόλοιπο του Κόμβου. 
Από την ανάλυση των επισκέψεων προκύπτει ότι πολλοί φιλόλογοι ‘απόκτησαν’ την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίσκεψη στη σχετική σελίδα και την ‘άντληση’ του 
υλικού που τους ενδιέφερε, αφού η άμεση πίεση της σχολικής καθημερινότητας τους 
οδηγούσε στο να ξεπεράσουν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου -
Μαίου 2002 τα αρχεία τα οποία ‘κατέβασαν’ οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν κατά κύ-
ριο λόγο, 18 στις 20 πρώτες περιπτώσεις, από την ενότητα τη σχετική με τη διδασκα-
λία της Λυρικής Ποίησης10. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το ‘κατέβασμα’ πολυτο-
νικών γραμματοσειρών, ενώ την ενδέκατη υλικού σχετικού με την περίληψη, ένα θέ-
μα σημαντικό επίσης για το Λύκειο, αφού εξετάζεται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Το 
υλικό, δηλαδή, που αξιοποίησαν πρωτίστως οι διδάσκοντες είχε άμεση σχέση με τις 
ανάγκες της πιεστικής καθημερινής διδακτικής πρακτικής.  
 
 

                                                 
10 Πρόκειται για τις διευθύνσεις που εμπεριέχουν το ‘books’. 
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Το υλικό που ‘κατέβασαν’ συχνότερα οι εκπαιδευτικοί από τις σελίδες του Κόμβου 
κατά το διάστημα: Ιανουάριος – Μάιος 2000 

 
Το θέμα επομένως δεν είναι απλώς η κατασκευή ηλεκτρονικών περιβαλλό-

ντων, αλλά και η δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε αυτά να είναι απαραίτητα. 
Αυτό όμως δεν είναι θέμα τεχνολογίας αλλά εκπαιδευτικής πολιτικής.   

   
Συμπέρασμα 
 

Στο παρόν κείμενο επιχειρήθηκε να συζητηθεί  το κατά πόσο η διάδοση των 
ΤΠΕ δημιουργεί μία ‘νέα γνώση’, από τη σκοπιά της γλωσσικής εκπαίδευσης ή κα-
λύτερα της εκπαίδευσης στο γραμματισμό, όπως ο τομέας αυτός αποκαλείται στη 
σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. 

Μετά από μια σύντομη αναδρομή στην πρόσφατη βιβλιογραφία, η οποία επι-
σημαίνει ότι πράγματι η ευρεία κοινωνική διάδοση των ΤΠΕ  αλλάζει σημαντικό το 
επικοινωνιακό και επομένως το γλωσσοδιδακτικό τοπίο, συζητήθηκαν εκτενέστερα 
δύο σημαντικοί τομείς που υποτιμώνται τόσο στα διάφορα σχέδια εκπαιδευτικής πο-
λιτικής όσο και στον κυρίαρχο επιστημονικό λόγο. Ο ένας αφορά τη ‘φυσικοποίηση’ 
της νέας γνώσης και ο άλλος την υποτίμηση του ευρύτερου περικειμένου, εντός του 
οποίου καλείται να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. 
Προκειμένου να καταστεί αυτό σαφές, χρησιμοποιήθηκε το παράδειγμα του Ηλε-
κτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό 
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περιβάλλον που αποσκοπεί στη λειτουργική χρήση της νέας γνώσης από τους φιλο-
λόγους, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εργασία στο σχολείο του 
μέλλοντος, παράλληλα με τη δυνατότητα αυτομόρφωσής τους.   

Αυτό που προκύπτει από την εξέταση αυτή είναι ότι τα ηλεκτρονικά περιβάλ-
λοντα δεν είναι αθώες ή ουδέτερες κατασκευές, που οδηγούν πάντα σε θετικά αποτε-
λέσματα, όπως κατά κανόνα σχεδόν αντιμετωπίζονται. Αντίθετα, αποτελούν χώρους 
όπου προωθούνται ή αντιπαρατίθενται ιδεολογίες και πολιτικές, με την αριστοτελική 
έννοια του όρου. Η έμφαση επομένως δεν πρέπει να δίνεται μόνο στην περιγραφή του 
νέου γραμματισμού, αλλά και στην προσεκτική εξέταση του ιδεολογικού του πυρήνα.  

Αλλά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα απευθύνονται και σε συγκεκριμένους α-
ποδέκτες, με συγκεκριμένη ιδεολογία, που λειτουργούν στο πλαίσιο ενός συγκεκρι-
μένου (εκπαιδευτικού) συστήματος. Από την εξέταση της διετούς λειτουργίας του 
έργου αυτού φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις της ανθρωπογλωσσολογί-
ας στον τομέα της διάδοσης του αλφαβητισμού, ότι δηλαδή σημαντικός είναι ο ρόλος 
του περικειμένου στην υποδοχή της νέας γνώσης11.  

Αυτό που θα μπορούσε να προκύψει ως πρόταση, μετά από τη συζήτηση αυ-
τή, είναι ότι η καθιέρωση των ΤΠΕ ως μέσων για γράψιμο, διάβασμα και επικοινωνία 
θέτει επιτακτικά τρεις προτεραιότητες στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής: τη 
συστηματική διερεύνηση του τι συνεπάγεται αυτό για τα γλωσσικά προγράμματα 
σπουδών του παρόντος και του μέλλοντος· την καλλιέργεια της ικανότητας για κριτι-
κή ανάγνωση των θεαματικά πολλαπλασιαζόμενων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων 
πρακτικής γραμματισμού και το συνυπολογισμό ως σημαντικής μεταβλητής του εκ-
παιδευτικού, κοινωνικοπολιτισμικού και πολιτικού πλαισίου, εντός του οποίου εισά-
γεται η νέα γνώση και η νέα τεχνολογία.     
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Α.2. Τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας και διδασκαλία της ελλη-
νικής γλώσσας: από τo εκπαιδευτικό λογισμικό  στον κριτικό τεχνογραμματισμό 

του Δ. Κουτσογιάννη1 
 
Εισαγωγή 
 

Οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη γλωσσική διδασκαλία, όπως άλλωστε 
και συνολικότερα στο θέμα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών 
(ΝΤ)2 στο σχολείο, κινούνται σ’ αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, αντλώ-
ντας από την  ανθρωπογλωσσολογική παράδοση (Street 1984, 1995), αυτόνομο μο-
ντέλο προσέγγισης (Koutsogiannis 2001).  

Βασικό χαρακτηριστικό της λογικής αυτής είναι ότι η παιδαγωγική αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ αντιμετωπίζεται ως μια ανεξάρτητη από το κοινωνικό, οικονομικό, πολι-
τισμικό και παιδαγωγικό περικείμενο, στο οποίο εισάγονται, μεταβλητή, με προβλε-
πόμενα θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, π.χ. παιδαγωγικό, επαγγελματικής 
προοπτικής, κοινωνικής και οικονομικής προόδου κλπ. Στο πλαίσιο της προσέγγισης 
αυτής έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από αυτονόητες οικουμενικές «αλήθειες» και μια 
έντονη τεχνοκεντρική ρητορεία, που υιοθετούνται αυτομάτως από κάθε εκπαιδευτικό 
σύστημα μαζί με την πολιτική εισαγωγής των NT στην εκπαίδευση. Αναφέρω ενδει-
κτικά κάποιες από τις «αλήθειες» αυτές, που προβάλλονται ιδιαίτερα για τη διδασκα-
λία των γλωσσών, και όχι μόνον: οι σχέσεις δασκάλου – μαθητή γίνονται πιο δημο-
κρατικές· ο δάσκαλος εγκαταλείπει τον παραδοσιακό του ρόλο και μετατρέπεται σε 
βοηθό και συμπαραστάτη των μαθητών· υλοποιείται πιο εύκολα η ομαδοκεντρική 
διδασκαλία· οι ΤΠΕ βοηθούν στον πειραματισμό κατά το γράψιμο· η επικοινωνιακή 
τεχνολογία ρίχνει τα τείχη που χώριζαν τα σχολεία από τον έξω κόσμο, επιτρέποντας 
τη δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας, δυνατότητα ιδιαίτερα σημα-
ντική στη γλωσσική διδασκαλία (Χαραλαμόπουλος & Χατζησαββίδης 1997).  

Μία από τις κυριότερες εκφάνσεις της λογικής του αυτόνομου μοντέλου είναι 
η συρρίκνωση του θέματος γλωσσική αγωγή και ΝΤ στην πολιτική ανάπτυξης και 
διάδοσης εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία και, βέβαια, στην ύπαρξη του κα-
τάλληλου εξοπλισμού, που θα είναι σε θέση να «τρέξει τις σύγχρονες αυτές παιδαγω-
γικές εφαρμογές». Τα βήματα που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν για την υλο-
ποίηση της λογικής αυτής φαίνονται σαφή και συγκεκριμένα: αγορά – εγκατάσταση 
σύγχρονου εξοπλισμού, ανάπτυξη «πολυμεσικού και δικτυακού λογισμικού», εκπαί-
δευση των εκπαιδευτικών στη χρήση του λογισμικού αυτού και ανάπτυξη κατάλλη-
λων σεναρίων διδασκαλίας, για να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως 
«παραδείγματα ενδεδειγμένης διδακτικής πρακτικής».  

Έχουμε υποστηρίξει και σε άλλα κείμενά μας ότι η υπόθεση της αξιοποίησης 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι 
πολύ πιο σύνθετο θέμα και ότι σημαντικός είναι ο ρόλος πολλών άλλων παραμέτρων, 
όπως της προϋπάρχουσας ιδεολογίας των εκπαιδευτικών, της παράδοσης, της δομής 

                                                 
1  Κουτσογιάννης (2002). Στο Κυνηγός, Χρ.& Δημαράκη, Ε. (επιμ.) Νοητικά Εργαλεία και Πληροφο-
ριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής 
Πρακτικής (393-420). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 
2 Χρησιμοποιούνται χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση, όπως επικράτησε και στη διεθνή βιβλιογραφία, οι 
όροι: ΤΠΕ, Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ). 
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και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και φυσικά του προγράμματος σπου-
δών (Κουτσογιάννης 1998, 2001α, Koutsogiannis 2001).  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της λογικής του αυτόνομου μοντέλου στα 
γλωσσικά προγράμματα σπουδών και στην καθημερινή διδακτική πρακτική είναι η 
αρκετά «στενή» και αποπροσανατολιστική αντίληψη περί λογισμικού που προωθεί-
ται. Συνήθως εννοούνται προγράμματα που δίνουν βαρύτητα σε δευτερεύουσας ση-
μασίας παραμέτρους, ενώ παρακολουθούν ελάχιστα τις σύγχρονες γλωσσολογικές - 
γλωσσοδιδακτικές επιστημονικές εξελίξεις (Κουτσογιάννης 1999). Έτσι η πολιτική 
της προσκόλλησης στο θέμα της επιλογής και διάδοσης λογισμικού μπορεί να έχει 
οδυνηρές συνέπειες για τη διδασκαλία της ελληνικής στο σύνολό της.   

Με το παρόν κείμενο επιχειρούμε να εντάξουμε τον όλο προβληματισμό περί 
επιλογής λογισμικού στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σ’ ένα ευ-
ρύτερο πλαίσιο, σ’ αυτό της εκπαίδευσης στο γραμματισμό3. Πρόκειται για μια προ-
σέγγιση με γλωσσολογική, κυρίως, αφετηρία. Υποστηρίζουμε ότι μέσω της προσέγ-
γισης αυτής καθίσταται ευκολότερα αντιληπτή η λογική της γλωσσικής διδασκαλίας 
με τη χρήση ΝΤ και κατά προέκταση της επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ε-
φαρμογών που θα συμβάλουν στην υλοποίηση αυτής της λογικής. Καθίσταται επίσης 
ευκολότερα αντιληπτό το περιεχόμενο της κριτικής διάστασης, που είναι απαραίτητο 
να έχει, ιδιαίτερα σε λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, όπως η ελληνική, η παιδαγωγική 
αξιοποίηση των Η/Υ (Κουτσογιάννης 2001β). Για να αποφευχθεί η σύγχυση και απο-
σπασματική ενημέρωση του μη ειδικού αναγνώστη, παραθέτουμε στην αρχή ένα σύ-
ντομο ιστορικό των επιστημονικών εξελίξεων των τελευταίων τριάντα χρόνων στο 
υπό συζήτηση θέμα.    

Το κείμενο αποτελεί μια απόπειρα αφενός να καταγράψει μέρος της κατεύ-
θυνσης του προβληματισμού που αναπτύσσεται στα μαθήματά μου κατά τα δύο τε-
λευταία έτη της εμπλοκής μου στην προετοιμασία εκπαιδευτικών ως επιμορφωτών4, 
αφετέρου να αναδείξει μέρος της πολυπλοκότητας του θέματος γλωσσική αγωγή και 
νέες τεχνολογίες (Κουτσογιάννης 2001α). Η πολυπλοκότητα αυτή οφείλεται εν πολ-
λοίς στο γεγονός ότι ο Η/Υ δεν είναι πια ένα υπολογιστικό μηχάνημα, αλλά είναι σε 
σημαντικό βαθμό ένα μέσο για γράψιμο και διάβασμα· ένα μέσο πρακτικής γραμμα-
τισμού, δηλαδή. 

 
2.  Από το λογισμικό στον τεχνολογικό γραμματισμό 
 
Η/Υ και γλωσσική διδασκαλία: σύντομο ιστορικό 
 

Κατά τα τελευταία 20-25 χρόνια το επιστημολογικό παράδειγμα, ως προς την 
οπτική γωνία από την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα ΝΤ και γλωσσική διδασκαλία, 
έχει μετατοπιστεί αρκετές φορές (Hawisher et al. 1996). Η αναδρομή στους  τίτλους 
που κατά περιόδους χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να αποδώσουν το εκάστοτε δι-
αφορετικό περιεχόμενο του νέου επιστημονικού ρεύματος, μπορεί να αποτελέσει έ-
ναν εύκολο τρόπο ανίχνευσης των κατά καιρούς αντιλήψεων.  

                                                 
3 Ο όρος γραμματισμός χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια όλο και ευρύτερα στην ελληνική και διε-
θνή βιβλιογραφία (πρόκειται για απόδοση στην ελληνική του αγγλόφωνου όρου literacy), σε αντικα-
τάσταση των όρων γλώσσα και μητρική γλώσσα της παραδοσιακής γλωσσοδιδακτικής (βλ. π.χ. το περι-
οδικό Γλωσσικός Υπολογιστής, τ.1 και 2)  Με τον όρο αυτό δηλώνεται η μετατόπιση από δομιστικές σε 
κοινωνικοπολιστιμικές αντιλήψεις για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της. 
 
4 Σχολικά έτη: 1999-2000 και 2000 –2001. 
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Κατά τα πρώτα χρόνια (δεκαετία του 1970) σαφής και επίμονη ήταν η προ-
σπάθεια να αναζητηθεί στον υπολογιστή το ιδανικό ευφυές μέσο, που θα μπορούσε 
να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας, 
όπως γινόταν αντιληπτή τότε (έμφαση στη διδασκαλία θεμάτων μικροδομής). Στο 
πλαίσιο της λογικής αυτής ο υπολογιστής αποτελεί5 τον υπομονετικό δάσκαλο, που 
παρέχει την ύλη (συνήθως διδασκαλία σε θέματα δομής της γλώσσας) σε μικρές ενό-
τητες στο μαθητή: ενισχύει την επιτυχία με έπαινο και σε περίπτωση αποτυχίας τού 
παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να οδηγηθεί (ο μαθητής) στην 
κατανόηση του προβλήματος και στην επιλογή της ορθής απάντησης. Επιπλέον, έχει 
τη δυνατότητα να αξιολογεί τον ασκούμενο και να πληροφορεί έτσι το φυσικό δά-
σκαλο για την πορεία του. Η αντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται παραστατικά στον 
πρώτο τίτλο που αποδόθηκε στον νεοδημιουργηθέν επιστημονικό ρεύμα, που είχε ως 
αντικείμενό του τη διδασκαλία της γλώσσας με τους Η/Υ: Computer Aided Language 
Learning (CALL), στο πλαίσιο της ευρύτερης λογικής του CAI (Computer Assisted 
Instruction).  

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αντίληψη αυτή, παρότι εκφράζει ξεπερασμένες συ-
μπεριφοριστικές και δομιστικές αντιλήψεις για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή 
και παρότι εγκαταλείφθηκε πολύ νωρίς από την επιστημονική κοινότητα, έχει κατα-
φέρει να αποτυπωθεί στη συνείδηση του μέσου εκπαιδευτικού, και όχι μόνο, ως η 
κατ΄ εξοχήν εφαρμογή των υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ακόμη και σήμερα το λογισμικό αυτό είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
στα σχολεία. Σ’ αυτό συνέβαλε αρκετά και η ανακάλυψη των πολυμέσων, το εντυ-
πωσιακό τεχνολογικό ένδυμα των οποίων έδωσε νέα ώθηση και νέα πνοή στην αντί-
ληψη αυτή στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.  

Η διάδοση, πάντως, της κατηγορίας αυτής λογισμικού συναρτάται άμεσα με 
το επίπεδο του γλωσσοδιδακτικού προβληματισμού που επικρατεί σε κάθε κοινωνία, 
σχολείο και εκπαιδευτικό. Είναι γνωστό διεθνώς ότι φτωχά σχολεία, με κακοπληρω-
μένους και χωρίς επιμόρφωση εκπαιδευτικούς δείχνουν μεγάλη προτίμηση στην κα-
τηγορία αυτή λογισμικού (Gomez 1991· LeBlanc 1994). Εξαρτάται, επίσης, από τη 
γλωσσοδιδακτική φιλοσοφία που προωθούν τα προγράμματα σπουδών, πολλά από τα 
οποία, παρά τη ρητορεία σε επίπεδο προθέσεων, στην ουσία «φωτογραφίζουν» αυτή 
τη λογική.  

Ο νέος τίτλος, Computers and Composition, που από τις αρχές ήδη της δεκαε-
τίας του 1980 κάνει την εμφάνισή του στις Η.Π.Α., εκφράζει τη στροφή από τα κλει-
στά συστήματα διδασκαλίας και την αντίληψη του υπολογιστή ως διδάσκοντος, στον 
υπολογιστή ως μέσο εργασίας (Hawisher et al. 1996). Μέσω της στροφής αυτής εκ-
φράζεται κατ’ αρχήν η  κυριαρχία των ψυχολογικών αντιλήψεων στη διδασκαλία του 
γραπτού λόγου, όπως αποτυπώθηκε κυρίως στο κίνημα το γράψιμο ως διαδικασία 
(process writing), και στη συνέχεια (από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ύστερα) 
εκφράζονται οι επιπτώσεις των ραγδαίων επιστημονικές εξελίξεων στο χώρο της 
γλωσσολογίας, που ανέδειξαν τη σημασία της κοινωνικής διάστασης της γλώσσας.  

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η έρευνα και ο προβληματισμός για 
τη χρησιμότητα των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου στη διδασκαλία του γρα-
πτού λόγου, των τοπικών δικτύων επικοινωνίας, του υπερκειμένου στα τέλη της δε-
καετίας του ‘1980 – αρχές του 1990 και φυσικά του διαδικτύου από το 1990 και ύ-
στερα. Η λογική αυτή επιχειρείται κατά την τελευταία πενταετία να εφαρμοστεί ως 
πολιτική στα περισσότερα δυτικά εκπαιδευτικά συστήματα, που επιδιώκουν την αξι-

                                                 
5 Χρησιμοποιείται Ενεστώτας λόγω του ότι η αντίληψη αυτή είναι ευρύτατα διαδεδομένη, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, ως τις μέρες μας. 
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οποίηση των υπολογιστών στη γλωσσική αγωγή. Προκειμένου να αποτυπώσουμε ένα 
μέρος του προβληματισμού της λογικής αυτής, το πιο πολυσυζητημένο τα τελευταία 
χρόνια, θα παραθέσουμε στη συνέχεια κάποιες από τις ευρέως διαδεδομένες απόψεις 
ως προς την αξιοποίηση του διαδικτύου στη γλωσσική διδασκαλία6. 

Το διαδίκτυο φαίνεται σήμερα να κερδίζει το αποκλειστικό ενδιαφέρον είτε 
μέσω της εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εύρεση και 
άντληση πληροφοριών κλπ.), όπως τα γνωστά και ευρέως δεδομένα εργαλεία του ε-
ξασφαλίζουν, είτε μέσω της επινόησης άλλων συστημάτων λογισμικού στηριγμένων 
στις δυνατότητές του αλλά και προσαρμοσμένων στα παιδαγωγικά ζητούμενα της 
γλωσσικής αγωγής. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του διαδικτύου για τη γλωσσική 
διδασκαλία θα μπορούσαν να συνοψιστούν στους παρακάτω τομείς: 

 Θεωρείται το μέσο που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίη-
ση των επιδιώξεων της επικοινωνιακής αντίληψης στη γλωσσική διδα-
σκαλία. Η δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας μπορεί να 
είναι πια πολύ εύκολη, αφού η επικοινωνιακή τεχνολογία καταρρίπτει τα 
τείχη που χώριζαν την αίθουσα διδασκαλίας από τον έξω κόσμο.  

  Μια άλλη ευκαιρία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί πολυποίκιλα είναι η 
δυνατότητα για δημιουργία ιστοσελίδων, όπου πέραν των αυτοσυστατικών 
σελίδων μπορούν να αναρτώνται και οι εργασίες των παιδιών. Η δημιουρ-
γία του δυναμικού αυτού ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων και η δυνα-
τότητα διαρκούς εμπλουτισμού του, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την 
ανάπτυξη και διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών, μέσω των οποίων θα εί-
ναι δυνατή η συστηματική γλωσσική αγωγή.  

  Μέσω του διαδικτύου, τέλος, μπορεί να αναζητηθεί και να εντοπιστεί 
ποικίλο γλωσσικό υλικό, το οποίο με την πάροδο του χρόνου πολλαπλα-
σιάζεται θεαματικά. Οι δάσκαλοι μπορούν να αναζητούν εύκολα το υπο-
στηρικτικό υλικό για την προετοιμασία των μαθημάτων τους. Οι μαθητές 
μπορούν να αναζητήσουν από μια πληθώρα πληροφοριών τις καταλληλό-
τερες για την εργασία που έχουν να διεκπεραιώσουν. Μπορούν επίσης να 
εμπλουτίσουν τα κείμενά τους με παραπομπές, αποσπάσματα από άλλα 
κείμενα, εικόνες και γενικά ποικίλο υλικό πολυμέσων. 

  
Τεχνολογικός γραμματισμός 
 

Στις μέρες μας, σε επίπεδο ερευνητικού προβληματισμού, κυρίως, βρισκόμα-
στε μπροστά σε μια άλλη σημαντική στροφή: ο υπολογιστής δεν αντιμετωπίζεται α-
πλώς ως μέσο που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη υλοποίηση των 
σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών αντιλήψεων, αλλά και ως μέσο που μεταβάλλει θεα-
ματικά το τοπίο της επικοινωνίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ευρύτατων αλλα-
γών στη γλώσσα και επομένως στο περιεχόμενο και στη διδασκαλία του γραμματι-
σμού. Η νέα αυτή πραγματικότητα εκφράζεται με τον εύγλωττο διεθνή τίτλο: New 
Technology and literacy education. 

Η μετατόπιση αυτή του επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως άλλωστε συμ-
βαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά βαθύτερες 
οικονομικές, κοινωνικoπολιτισμικές διεργασίες και μεταβολές, σε τοπικό και κυρίως 
σε ευρύτερο επίπεδο (Gee 2000, Kress 2000α). Στην προκειμένη περίπτωση κοινή 
είναι σχεδόν η διαπίστωση ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται τα τελευταία δέκα 
– είκοσι χρόνια συνιστούν τα χαρακτηριστικά μιας νέας εποχής. Αν και υπάρχει δια-

                                                 
6 Για μια σφαιρικότερη προσέγγιση της λογικής αυτής βλ. Κουτσογιάννης 2000α. 
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φωνία ως προς την ονομασία - έχει αποκληθεί εποχή των πληροφοριών και κοινωνία 
των δικτύων (network society) (Castells 1996), ταχύρρυθμος καπιταλισμός (Gee 
2000), ύστερος μοντερνισμός (Chouliaraki & Fairclough 2000) ή μεταμοντερνισμός 
(Harvey 1990), με πιο γνωστό και διαδεδομένο από τα μέσα ενημέρωσης το εποχή 
της παγκοσμιοποίησης – υπάρχει ομοφωνία στο ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της 
νέας εποχής είναι η ευρύτατη χρήση των ΤΠΕ ως γλωσσικών μηχανών σε κάθε τομέα 
του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Από τα ως τώρα επιστημο-
νικά δεδομένα φαίνεται πως οι ιδιαιτερότητες των ΤΠΕ σε συνδυασμό με τις πρακτι-
κές γραμματισμού, που ευνοεί ή επιβάλλει  η νέα αυτή εποχή (Gee 2000), συμβάλ-
λουν στο να αναδειχθεί μια νέα γλωσσική και ευρύτερα επικοινωνιακή πραγματικό-
τητα.   

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες προ-
κειμένου να περιγραφεί η πραγματικότητα αυτή, αλλά και να εκτιμηθούν οι συνολι-
κές συνέπειές της στη γλωσσική διδασκαλία. Από τις περιγραφές αναδεικνύεται ένας 
νέος γραμματισμός, τον αποκαλούμε εδώ τεχνολογικό γραμματισμό7 ή τεχνογραμματι-
σμό, του οποίου η κοινωνική διάδοση είναι ευρύτατη, γεγονός που δεν μπορεί να α-
γνοηθεί από το σχολείο (Bruce & Hogan 1998, Cope & Kalantzis 2000, Lankshear et 
al. 2000). Με βάση τη λογική αυτή τα ισχύοντα γλωσσικά προγράμματα σπουδών 
θεωρούνται ελλιπή, στατικά και ξεπερασμένα σε σχέση με τη δυναμική των ραγδαίων 
εξελίξεων και των νέων δεδομένων. Αλλά και οι υπάρχουσες σημειωτικές θεωρίες 
δύσκολα μπορούν να περιγράψουν τη νέα αυτή επικοινωνιακή πραγματικότητα, γι΄ 
αυτό και επισημαίνεται η ανάγκη εντοπισμού των θεωρητικών κενών, η ανάπτυξη 
νέων θεωριών και  η δημιουργία της απαραίτητης μεταγλώσσας, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αξιοποίησή της στο γλωσσικό curriculum (Kress 2000b). Έτσι μέσω της 
εμβάπτισης των μαθητών/τριών σε κειμενικές πρακτικές που θα ενσωματώνουν λει-
τουργικά τις Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) και με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη,  
θα είναι δυνατό να προετοιμαστούν καλύτερα για το νέο κόσμο που τους περιβάλλει 
και στον οποίου θα κληθούν ως πολίτες να λειτουργήσουν. Μ’ αυτήν τη λογική ο τε-
χνογραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του κοινωνικού γραμματισμού, 
που πρέπει να παρέχεται από το σύγχρονο σχολείο. 

Είναι προφανές πως χωρίς μια τέτοια ανάλυση, που θα λαμβάνει υπόψη της τη 
στροφή στην ευρεία χρήση των Η/Υ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού, κάθε από-
πειρα αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία της ελληνικής, όπως και κάθε 
απόπειρα δημιουργίας σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, είναι μετέωρη. Μετέωρη, 
φυσικά, και αποσπασματική είναι και κάθε προσπάθεια επιλογής λογισμικού ή δημι-
ουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων που δε θα λαμβάνουν υπόψη τους τα νέα αυτά δε-
δομένα.  

Στη συνέχεια επιχειρείται μια σύντομη καταγραφή πτυχών της νέας γλωσσι-
κής πραγματικότητας που αναδύεται από την ευρύτητα της αξιοποίησης των υπολο-
γιστών στην εποχή μας ως γλωσσικών μηχανών. Πρόκειται για μια πρώτη απόπειρα, 
η οποία δεν αποβλέπει στο να παρουσιάσει εξαντλητικά τη νέα γλωσσική πραγματι-
κότητα και τις επιπτώσεις της στη γλωσσική διδασκαλία, αλλά να αποτελέσει μια ει-
σαγωγική ενημέρωση, προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί πια να γίνεται 
σοβαρή συζήτηση για διδακτική αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία της ελληνικής 
μόνο από παιδαγωγική και ψυχολογική οπτική. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια να 
ανιχνευτεί η ιδιαιτερότητα που έχει η εκπαίδευση στον τεχνολογικό γραμματισμό για 
την ελληνική γλώσσα.  

                                                 
7 Από την ποικιλία των όρων που έχουν προταθεί, υιοθετούμε εδώ τον όρο που προτείνουν οι Lank-
shear,  et al (2000) και η Selfe (1999): technological literacy.  
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3. Πτυχές του τεχνολογικού γραμματισμού 
  

3.1. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου 
 
Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου θα μπορούσαν να χωρι-
στούν σε τρεις αδρές κατηγορίες.  

Στην πρώτη μπορούν να τοποθετηθούν όσα αποβλέπουν στην παραγωγή των 
γνωστών παραδοσιακών γραπτών κειμένων, που συνήθως γράφονται για να εκτυπω-
θούν. Ο κύριος αντιπρόσωπος της κατηγορίας αυτής είναι τα προγράμματα επεξερ-
γασίας κειμένου, τα οποία αποτελούν το πιο διαδεδομένο λογισμικό στην κοινωνία 
αλλά και στο σχολείο. Κάτι που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο στα περιβάλλοντα αυτά 
είναι η συστηματική προσπάθεια που έχει καταβληθεί για προσομοίωση της συμβατι-
κής τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση της εργασίας στο γνωστό οικείο πε-
ριβάλλον γραφείου των δυτικών κοινωνιών, που διατηρεί τις γνωστές συμβάσεις της 
παραδοσιακής τεχνολογίας του γραπτού λόγου: π.χ. φάκελοι, αρχεία, λευκές σελίδες, 
χρήση ορολογίας εντύπων (ξεφύλλισμα, σελίδες), γράψιμο που κρατάει πολλές από 
τις συμβάσεις της τυπογραφίας, όπως οι σελίδες που «ξεφυλλίζονται» διαδοχικά, οι 
υποσημειώσεις κλπ. 

Η παρατηρούμενη τάση προσομοίωσης της συμβατικής τεχνολογίας, αλλά και 
το γεγονός της ταχύτατης διάδοσης της ΤΠΕ σε όλες της πτυχές της καθημερινότητας 
έχουν αφήσει για μεγάλο διάστημα εκτός σοβαρού γλωσσολογικού – γλωσσοδιδακτι-
κού προβληματισμού τα νέα αυτά μέσα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μέχρι πρό-
σφατα στον τομέα του τεχνολογικού γραμματισμού δινόταν αποκλειστικά τεχνικό 
περιεχόμενο, γι’ αυτό και εντασσόταν στο μάθημα της πληροφορικής. Τα τελευταία 
χρόνια η κατάσταση φαίνεται να μεταβάλλεται άρδην, εκτός όμως από κάποιες πρω-
τοποριακές προτάσεις (Cope & Kalantzis 2000· Lankshear et al. 2000), λείπουν οι 
ολοκληρωμένες αναζητήσεις και κυρίως λείπουν οι προσεγγίσεις από τη σκοπιά των 
λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών.  

Στα επόμενα κεφάλαια θα επιχειρήσουμε να δείξουμε κάποια νέα σημαντικά 
δεδομένα, που η ευρύτητα της χρήσης των προγραμμάτων αυτών επιβάλλει να αντι-
μετωπίσουμε με προσοχή κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.  

Στη δεύτερη περίπτωση θα μπορούσαν να τοποθετηθούν όσα αποβλέπουν 
στην αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει, για 
παράδειγμα, το λογισμικό δημιουργίας κειμένων για παρουσιάσεις ενώπιον ακροατη-
ρίου (π.χ. Power Point), το λογισμικό παραγωγής πολυμέσων και το λογισμικό συγ-
γραφής ιστοσελίδων. Προκειμένου να προλάβω τυχόν ενστάσεις, θα ήθελα να διευ-
κρινίσω από τώρα ότι οι παρουσιάσεις που δημιουργούνται με το Power Point, οι ι-
στοσελίδες και τα πολυμέσα από γλωσσολογική άποψη θεωρούνται κείμενα. Η κατη-
γορία αυτή λογισμικού οδηγεί στην παραγωγή λόγου, που παρουσιάζει μεγάλες απο-
κλίσεις από την παραδοσιακή κειμενική πραγματικότητα (βλ. στη συνέχεια για την 
πολυτροπικότητα και το υπερκείμενο).  

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση δημι-
ουργίας λογισμικού που θα ενσωματώνει τις δυνατότητες των δύο ανωτέρω περιπτώ-
σεων. Τα σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου έχουν, για παράδειγμα, τη 
δυνατότητα δημιουργίας και ιστοσελίδων.  

Σε μια τρίτη κατηγορία θα μπορούσαν να τοποθετηθούν τα ηλεκτρονικά περι-
βάλλοντα  σύγχρονης και ασύγχρονης γραπτής επικοινωνίας (π.χ. Ηλεκτρονικό Τα-
χυδρομείο, Chat κλπ.). Μεγάλο μέρος της έρευνας έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον 
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της στην περιγραφή της νέας γλωσσικής πραγματικότητας που αναδύεται με την ευ-
ρεία χρήση των περιβαλλόντων αυτών (Ανδρουτσόπουλος 2001, Georgakopoulou 
1997, Moran & Hawisher 1997), θέμα αρκετά ειδικό, γι΄ αυτό και δε θα μας απασχο-
λήσει στο παρόν κείμενο. 

Η έκταση του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπει επίσης εξαντλητική ενασχό-
ληση με την καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με 
κάποια κοινά χαρακτηριστικά, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας. 
 
Η καθοδηγούμενη γραφή 
 

Η συνήθης προσέγγιση προς τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου 
είναι η τεχνική - τεχνολογική. Ο ευρύτατα διαδεδομένος, όσο και ασαφής όρος, που 
εκφράζει την αντίληψη αυτή είναι ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός. Παρότι η τεχνολο-
γική διάσταση δεν πρέπει να υποτιμάται, υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές με ιδιαί-
τερη σημασία για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της.  

Κάτι σημαντικό, που σπάνια επισημαίνεται, είναι ότι τα σύγχρονα ηλεκτρονι-
κά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου δεν είναι κενές λευκές σελίδες, στις οποίες κα-
λούμαστε να αναδημιουργήσουμε με βάση το ισχύον επικοινωνιακό μας habitus. Συ-
νοδεύονται από οδηγούς συγγραφής κειμένων, που στηρίζονται στην ύπαρξη  «προ-
τύπων» κειμένων. Πρόκειται για τακτική που υιοθετείται προφανώς, προκειμένου να 
καταστήσει φιλικότερη την αξιοποίηση των ΝΤ ως μέσων παραγωγής γραπτού λόγου 
στους λιγότερο εξοικειωμένους. Σημασία έχει ότι η άκριτη εργασία με τα πρότυπα 
αυτά δεν μπορεί απλώς να επηρεάσει  σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της 
παραγωγής γραπτού λόγου, αλλά να φαλκιδεύσει την έννοια της πολυδιαφημιζόμενης 
δημιουργικότητας των Η/Υ.  

Ας εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο πιο πολυχρησιμοποιημένο στην εκπαί-
δευση περιβάλλον, το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word για Win-
dows, που αποτελεί και το επίσημα εισηγμένο στην ελληνική εκπαίδευση λογισμικό. 
Η πρώτη δυνατότητα που δίνεται είναι, μέσω της επιλογής δημιουργία (κάτω από την 
ενότητα Αρχείο της επιφάνειας εργασίας), να επιλεγεί ένα «πρότυπο», πάνω στο ο-
ποίο θα στηριχθεί η διαδικασία παραγωγής λόγου που θα ακολουθήσει.  
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Εικόνα 1. Τα πρότυπα του Word 
 
Η έκδοση του ελληνικού Word 1997, το οποίο χρησιμοποιείται στα εργαστή-

ρια των ελληνικών σχολείων, ομαδοποιεί τα «πρότυπα» αυτά σε τέσσερις κατηγορίες. 
Αν εξαιρεθεί η πρώτη, που οδηγεί στην επιλογή για δημιουργία ενός κενού εγγράφου, 
οι υπόλοιπες κατηγορίες παρέχουν πρότυπα για: επιστολές και φαξ, σημειώματα, άλλα 
έγγραφα και ιστοσελίδες (βλ. εικόνα 1). 

Για όλες τις κατηγορίες δίνονται συνολικά 21 κειμενικά «πρότυπα», τα πιο 
χρηστικά για εργασίες γραφείου, τα οποία αποτελούν πιστή αντιγραφή από τα αντί-
στοιχα αγγλικά και δεν αντλούνται από την ελληνική κειμενική πραγματικότητα. 
Προκειμένου να φανεί η πιστότητα της αντιγραφής παραθέτουμε (βλ. Παράρτημα 1) 
ένα ενδεικτικό κείμενο για το βιογραφικό σημείωμα από την αγγλική έκδοση του Mi-
crosoft Word 1997 και ένα από την αντίστοιχη ελληνική έκδοση. Το ενδιαφέρον είναι 
ότι στη σχετική ενότητα του βιβλίου της δευτέρας Λυκείου, όπου διδάσκεται αναλυ-
τικά το βιογραφικό σημείωμα,  δεν παρατίθεται παράδειγμα με αντίστοιχη κειμενική 
δομή8.  

Τα «πρότυπα» όμως δεν περιορίζονται στα συγκεκριμένα 21, αλλά μέσω της 
επιλογής επιπλέον πρότυπα, που υπάρχει κάτω από την κατηγορία άλλα έγγραφα, πα-
ραπέμπεται ο έλληνας χρήστης στη σελίδα της Microsoft, η οποία παρέχει αφθονία 
και ποικιλία αγγλικών κειμενικών προτύπων, που δεν αφήνουν κανένα, σχεδόν, το-
μέα πρακτικής γραμματισμού ακάλυπτο. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι όσο απομακρυνόμαστε από την πρώτη κατηγορία λο-
γισμικού, σύμφωνα με την ταξινόμηση που επιχειρήσαμε, και εργαζόμαστε με τις άλ-
λες δύο, τόσο πιο καθοδηγητικά γίνονται τα περιβάλλοντα αυτά.   

Η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται στο Power Point είναι μία από τις ενδεικτικές 
αντίστοιχες περιπτώσεις. Από τις τρεις επιλογές που δίνονται οι δύο είναι προδιαγε-
γραμμένου σχεδιασμού (βλ. εικόνα 2). Ενδιαφέρον έχει και το μήνυμα – συμβουλή 
προς τους αρχάριους: «Ο οδηγός αυτόματου περιεχομένου είναι ο γρηγορότερος τρό-
πος, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση». Δε χρειάζεται να επισημανθεί ότι και σ’ 
αυτήν, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, όλα τα ονομαζόμενα «πρότυπα» ή οι οδη-
                                                 
8 Βλ. Έκφραση – Έκθεση για το Λύκειο, τεύχος Β΄ (σελ. 70-91). 
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γοί αυτόματου περιεχομένου αποτελούν πιστή κατά λέξη μεταφορά από την αγγλική 
γλώσσα.  

 

 
Εικόνα 2. Καθοδηγητικό περιβάλλον παραγωγής λόγου στο Power Point 
 
Δεν διαθέτουμε ακόμη έρευνες για την ελληνική γλώσσα, προκειμένου να δι-

απιστώσουμε σε ποια έκταση χρησιμοποιούνται όντως τα «πρότυπα» και οι διάφοροι 
οδηγοί αυτόματης κατασκευής κειμένων και σε ποια έκταση η δημιουργικότητα τα 
ξεπερνά. Γνωρίζουμε όμως από την περιορισμένη διεθνή έρευνα ότι παρατηρείται 
ήδη μια σημαντική τάση ομοιογενοποίησης στο σχεδιασμό των ιστοσελίδων του δια-
δικτύου, ανάλογη με αυτήν που έχει δημιουργήσει η ευρεία διάδοση της αμερικάνι-
κης μαζικής κουλτούρας στην ένδυση και την ψυχαγωγία ( Holmevic & Haynes 
2000, Koutsogiannis υπό δημοσίευση, MacConaghy & Snyder 2000).  

 Η βιασύνη και η προχειρότητα που χαρακτηρίζει συνήθως την εισαγωγή των 
υπολογιστών στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με την τεχνοκεντρική εστίαση που την 
συνοδεύει δεν αποτελούν καλές προϋποθέσεις για προσεχτική και κριτική αντιμετώ-
πισης της λογικής της καθοδηγούμενης γραφής. Στο παράρτημα (βλ. παράρτημα 2) 
παρατίθενται δύο ενδεικτικά παραδείγματα (όλοι οι διδάσκοντες έχουν τη δικιά τους 
σελίδα – κλώνο) από την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Κέντρο Υποστήριξης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να 
βοηθήσει τους διδάσκοντες να αποχτήσουν τις προσωπικές τους σελίδες. Οι δύο πα-
νομοιότυπες σελίδες για δύο διαφορετικούς διδάσκοντες που δημιουργήθηκαν με αυ-
τόματο τρόπο, είναι ενδεικτικές των αποτελεσμάτων που μπορούν να προκύψουν σε 
κειμενικό επίπεδο, όταν επικρατήσει η άκριτη σπουδή για επέκταση της αξιοποίησης 
των Η/Υ.  

Με βάση τα δεδομένα αυτά, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανατροπή βασικών 
γλωσσολογικών αξιωμάτων. Γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι τα κείμενα, κάθε μορφής 
κείμενα, είναι «διαθέσιμοι σημειωτικοί πόροι, που διαμορφώνονται πολιτισμικά» 
(Kress 2000a:122). Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις να ανα-
τραπεί για πρώτη φορά το δεδομένο αυτό και να έχουμε κείμενα - κλώνους των αγ-
γλικών «προτύπων» κειμένων, που οι ΝΤ προσφέρουν απλόχερα. Η προοπτική μιας 
κειμενικής «μακντοναλντοποίησης» δεν αποτελεί κινδυνολογία, με βάση τα όσα πα-
ρουσιάστηκαν. 

Η συγγραφή πάνω σε κειμενικά πρότυπα δεν είναι κάτι νέο και αποκλειστικά 
συνδεδεμένο με την τεχνολογία. Στη χώρα μας η αντίληψη αυτή είναι συνδεδεμένη 
με τις χειρότερες στιγμές της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στη σύντομη 
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ιστορία της. Στο μάθημα της έκθεσης αποτελούσε μια συνηθισμένη «φροντιστηρια-
κή» πρακτική η μύηση των μαθητών στη μηχανιστική συγγραφή κειμένων, που στη-
ριζόταν σε αυστηρά καθορισμένα πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό συνήθης ήταν η απο-
μνημόνευση «σχεδιαγραμμάτων» μέχρι και ολόκληρων ενοτήτων, κυρίως προλόγων 
και επιλόγων. Δε νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε ιδιαίτερα το πόσο προβλημα-
τική είναι η έννοια του κειμενικού προτύπου στη σύγχρονη γλωσσολογική αλλά και 
γλωσσοδιδακτική σκέψη και πόση προσοχή χρειάζεται ο χειρισμός του κατά τη 
γλωσσική διδασκαλία.  

Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου μπορούν να αποτε-
λέσουν τα μέσα που θα ευνοούν τον πειραματισμό και τη δημιουργικότητα. Μπορούν 
παράλληλα, αν δεν αντιμετωπιστούν με προσοχή και γνώση, να αποτελέσουν τα μέσα 
επαναφοράς της στείρας μίμησης, αυτή τη φορά μάλιστα της ηλεκτρονικά και σε με-
γάλη έκταση κατευθυνόμενης μίμησης.  

Το θέμα του πολιτισμικού χρωματισμού των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων 
πρακτικής γραμματισμού δεν είναι, βέβαια, κάτι άγνωστο. Ο πολιτισμικός και γλωσ-
σικός αυτός χρωματισμός είναι εύκολα ορατός στην περίπτωση της ελληνικής γλώσ-
σας (η ανάγνωση των ελληνικών στο διαδίκτυο και η χρήση πολυτονικών γραμματο-
σειρών  δεν είναι πάντα μια απλή και εύκολη υπόθεση, η άνω τελεία δεν υπάρχει στα 
«ελληνικά» πληκτρολόγια, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιούνται σε 
μεγάλη έκταση οι λατινικοί χαρακτήρες, τα γνωστά ως Greeklish), αλλά αποδίδεται 
σε τεχνικές αδυναμίες, τις οποίες έρχονται να θεραπεύσουν οι πιο σύγχρονες εκδόσεις 
λογισμικού. Επιχειρήσαμε να δείξουμε ότι το θέμα δεν είναι τεχνικό, αλλά πολύ πιο 
σύνθετο και με μεγαλύτερο βάθος.  

Μπροστά σ’ αυτήν την πραγματικότητα θα βρίσκονται όλο και πιο συχνά δά-
σκαλοι και μαθητές από εδώ και στο εξής, με δεδομένη την ευρείας έκταση εισαγωγή 
των ΝΤ στην εκπαίδευση. Η ανατροπή της από «μικρές» χώρες και γλώσσες δεν είναι 
εύκολη, δεν αποτελεί άλλωστε ως τώρα προτεραιότητα. Μπορεί και πρέπει, ωστόσο, 
να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό των γλωσσικών προγραμμάτων 
σπουδών και κατά την προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Στόχος θα είναι εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές να αποχτήσουν τη δυνατότητα αφενός να μπορούν να κρίνουν και να 
αντιλαμβάνονται τη μη ουδετερότητα των περιβαλλόντων αυτών, αφετέρου να μπο-
ρούν να συμβάλουν στη αναδημιουργία τους με άξονα τη δική τους ιδεολογική, πολι-
τισμική και γλωσσική αφετηρία. Και τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου 
είναι ανοιχτά σε αλλαγές και παρεμβάσεις. 
 

Ηλεκτρονικά γλωσσικά βοηθήματα 
 
Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι η τάση να ενσωματώνονται στα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα παραγωγής λόγου διάφορα γλωσσικά εργαλεία που στοχεύουν στην 
παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Τα πιο συνήθη 
είναι τα προγράμματα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου (δεν υπάρχει ακόμη για 
την ελληνική γλώσσα) και το λεξικό συνωνύμων, ο γνωστός ως θησαυρός. Τα βοη-
θήματα αυτά λειτουργούν, συνήθως, ως «έξυπνα» εργαλεία στο παρασκήνιο, είναι 
προγραμματισμένα να εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες κατά τη συγγραφή και να προτεί-
νουν εναλλακτικές λύσεις. Λόγω του ότι αποτελούν αναπόσπαστη ενότητα του βασι-
κού λογισμικού που εισάγεται στα σχολεία και λόγω του ότι το λογισμικό αυτό είναι 
το συχνότερα χρησιμοποιούμενο στα γλωσσικά μαθήματα, αποτελούν μοιραία μια 
νέα σημαντική, κατά τη γνώμη μας, μεταβλητή κατά τη διδασκαλία και παραγωγή 
γραπτού λόγου. Ως τώρα η αξιοποίηση των βοηθημάτων αυτών από γλωσσοδιδακτι-
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κή άποψη θεωρείται αυτονόητη και αντιμετωπίζεται, στο βαθμό που αντιμετωπίζεται, 
μόνο ως τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής.  

Ένα πρώτο σημαντικό θέμα είναι η επιστημονική εγκυρότητα των γλωσσικών 
αυτών βοηθημάτων. Το γεγονός ότι δεν αποτελούν παιδαγωγικά αλλά εμπορικά προ-
ϊόντα, σε συνδυασμό με τη ραγδαία και ευρείας έκτασης «εκτεχνολόγηση» της εκ-
παίδευσης (Lankshear et al. 2000:xiii), δημιουργεί πολλά και επείγοντα ερωτηματικά. 
Είναι ενδεικτικό ότι ενώ για τη συγγραφή μια σχολικής γραμματικής ή ενός σχολικού 
λεξικού υπάρχει περίσκεψη, προβληματισμός και χρονοβόρες διαδικασίες (είναι εν-
δεικτικό ότι ορθογραφικό λεξικό π.χ. δεν υπάρχει στα σχολεία μας), όλα αυτά τα η-
λεκτρονικά εργαλεία εισάγονται, αλλά και προωθείται η αξιοποίησή τους χωρίς προ-
βληματισμό και έρευνα. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταγράψει την κανονιστική 
γλωσσική αντίληψη που διέπει τα βοηθήματα αυτά, την περιορισμένη εγκυρότητά 
τους και τη δυσκολία, κατά προέκταση, ένταξή τους στο γλωσσικό curriculum 
(Adrian 1998, Kemp 1992, Vernon 2000).  

Στην περίπτωση της ελληνικής το θέμα έχει πρόσθετες ιδιαιτερότητες, οι ο-
ποίες δεν καλύπτονται από τον περιορισμένο, ούτως ή άλλως, διεθνή προβληματισμό. 
Οι ιδιαιτερότητες αυτές έχουν σχέση με δύο κυρίως παράγοντες: ο ένας αφορά στην 
περιορισμένη αγορά για την ελληνική γλώσσα, γεγονός που δεν «πιέζει» τις υπεύθυ-
νες εταιρείες στο να επενδύσουν στην ανάπτυξη, βελτίωση αλλά και τον αυστηρό έ-
λεγχο της ποιότητας των προϊόντων αυτών. Ο δεύτερος σχετίζεται με τις ιδιαιτερότη-
τες της ελληνικής γλώσσας και τις συνέπειες που έχει η λειτουργική ένταξη των 
γλωσσικών αυτών βοηθημάτων στη διδασκαλία της ελληνικής.  

Μια πρόσφατη έρευνά μας στο ορθογραφικό σύστημα ελέγχου του Word, που 
έχει εισαχθεί στα ελληνικά σχολεία, έδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία και για τους δύο 
αυτούς παράγοντες (Κουτσογιάννης και Μανουηλίδου 2001). Το ένα είναι η περιορι-
σμένη αξιοπιστία του συστήματος αυτού, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει μεγα-
λύτερα προβλήματα από αυτά που μπορεί να επιλύσει, αν χρησιμοποιηθεί άκριτα. Το 
δεύτερο και το σημαντικότερο σχετίζεται με τη δυνατότητα αξιολόγησης εκ μέρους 
των μαθητών των εναλλακτικών λύσεων που προτείνονται από το πρόγραμμα σε πε-
ρίπτωση λάθους. Η ιδιομορφία της ελληνικής απαιτεί εκ μέρους των μαθητών αυξη-
μένη μορφολογική, συντακτική και σημασιολογική ενημερότητα, για να είναι σε θέ-
ση να αντιλαμβάνονται τις εναλλακτικές προτάσεις και να μπορούν να επιλέγουν την 
καταλληλότερη. Δυστυχώς μας λείπει η έρευνα, για να μπορούμε να καταλήξουμε σε 
σχετικές προτάσεις ως προς το ποιες επιπλέον δεξιότητες είναι απαραίτητο να καλλι-
εργηθούν στους μαθητές, προκειμένου να μπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα και με 
κριτική συνειδητότητα με τα βοηθήματα αυτά. 

 Οι περισσότερες προτάσεις είναι αρνητικές στο να αξιοποιούνται τα γλωσσι-
κά ηλεκτρονικά βοηθήματα στο σχολείο, λόγω των μεγάλων αδυναμιών τους 
(Vernon 2000). Αν όμως το θέμα αντιμετωπιστεί από τη σκοπιά της εκπαίδευσης 
στον τεχνολογικό γραμματισμό, τότε η χρήση τους είναι απαραίτητη, αφού η διάδοσή 
τους είναι ευρύτατη και είναι βέβαιο ότι θα εργαστούν κάποτε με αυτά οι μαθητές 
μας. Απλώς αυτό θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλη προετοιμασία και με γνώση των 
δυνατοτήτων και μειονεκτημάτων τους.   

 
 
3.2. Ψηφιακή κειμενική πραγματικότητα  

 
Για τη γλωσσολογία αποτελεί κοινό τόπο ότι το κανάλι επικοινωνίας, ο τρό-

πος (mode) κατά τους  Halliday & Hasan (1989) (βλ. και Λύκου 2000), που χρησιμο-
ποιείται για την εκφορά του λόγου επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη γλώσσα που θα 
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χρησιμοποιηθεί. Διαφορετικές π.χ. είναι οι γλωσσικές επιλογές σε ένα γραπτό από 
ένα προφορικό μήνυμα, σε μια τηλεφωνική συνομιλία σε σχέση με μια πρόσωπο με 
πρόσωπο συζήτηση. 

Είναι επομένως φυσιολογικό η κάθε νέα τεχνολογία να δημιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις για την ανάπτυξη νέας γλωσσικής και ειδικότερα κειμενικής πραγματικότη-
τας (Haas 1996, Γεωργακοπούλου και Γούτσος 1999:18-19), η οποία βέβαια δεν είναι 
αυτονόητη και προβλέψιμη, αλλά άρρηκτα συνδεδεμένη με συγκεκριμένα οικονομι-
κά, κοινωνικά και πολιτισμικά κάθε φορά συμφραζόμενα. Είναι γνωστό, για παρά-
δειγμα, ότι η έντυπη τεχνολογία και η ευρεία διάδοσή της, σε συνδυασμό με τα οικο-
νομικά και κοινωνικά δεδομένα της βιομηχανικής εποχής, δημιούργησε τις προϋπο-
θέσεις μιας συγκεκριμένης γλωσσικής πραγματικότητας. Η γλωσσολογία και ειδικό-
τερα η κειμενογλωσσολογία, ως περιγραφική επιστήμη, έχει καταφέρει να περιγράψει 
σε μεγάλο βαθμό την κειμενική πραγματικότητα που αναδύθηκε με την καθιέρωση 
της τυπογραφίας.  

Τα μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν ένα νέο και διαφορετικό επικοινωνιακό 
τοπίο και κατά προέκταση τις προϋποθέσεις για αλλαγές στη γλώσσα. Όσοι είναι ε-
ξοικειωμένοι με τον αθλητισμό γνωρίζουν π.χ. ότι είναι τελείως διαφορετική η περι-
γραφή του ίδιου αθλητικού γεγονότος από το ραδιόφωνο σε σχέση με την τηλεόραση. 
Τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, οι ειδήσεις, οι συζητήσεις «στα τηλεοπτικά παράθυρα» 
κλπ. αποτελούν μια νέα τηλεοπτική γλωσσική πραγματικότητα.  

Η ευρύτατη διάδοση των Η/Υ, ιδιαίτερα της επικοινωνιακής τεχνολογίας, δη-
μιουργεί τις προϋποθέσεις για αντίστοιχη νέα γλωσσική και κειμενική πραγματικότη-
τα. Μέχρι τώρα η προσέγγιση της πραγματικότητας αυτής και ιδιαίτερα η αξιοποίησή 
της στην παιδαγωγική του γραμματισμού είναι περιθωριακή είτε αποσπασματική, για 
πολλούς λόγους. Ένα λόγος θα μπορούσε να θωρηθεί η αδυναμία του παραδοσιακού 
θεωρητικού πλαισίου να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα (Kress 2000b)· ένας άλλος 
λόγος είναι η έμφαση μεγάλου μέρους της βιβλιογραφίας σε τεχνο-φιλοσοφικές ανα-
ζητήσεις, που συνήθως κινούνται μεταξύ τεχνολατρείας και τεχνοφοβίας· τέλος η αί-
σθηση που δημιουργεί η φιλικότητα των τεχνολογικών περιβαλλόντων πρακτικής 
γραμματισμού ότι δεν πρόκειται για κάτι νέο και διαφορετικό, αλλά για κάτι οικείο 
και γνωστό. Θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι η γλωσσική αυτή πραγματι-
κότητα είναι μια αρκετά πρόσφατη υπόθεση, βρίσκεται δε υπό διαρκή εξέλιξη, λόγω 
της συνεχούς εξέλιξης του ίδιου του καναλιού επικοινωνίας.  

Επιχειρούμε στη συνέχεια να περιγράψουμε κάποια διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά της ψηφιακής γλώσσας. 
 
Η ρευστότητα του κειμένου. 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ψηφιακού γραπτού λόγου είναι η «ρευστότητα». 
Το έντυπο κείμενο, τυπωμένο με μελάνι στο χαρτί, είναι σταθερό και αμετάβλητο. Το 
ηλεκτρονικό, αντίθετα, μια σειρά από φωσφορίζοντα εικονοκύτταρα, υπάρχει μόνο 
στη μνήμη του υπολογιστή και είναι προσωρινό και ρευστό. Η απόσταση π.χ. μεταξύ 
των γραμμάτων ή των λέξεων, το μέγεθος, το είδος και ο χρωματισμός των χαρακτή-
ρων και τα περιθώρια, μπορούν να μεταβληθούν εύκολα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα 
και την όλη εμφάνιση του κειμένου. Παράλληλα είναι εύκολα δυνατή η επιλεκτική 
προσθαφαίρεση κειμένου, εικόνων ή γραφικών και η μεταβολή της σειράς των παρα-
γράφων ή των ενοτήτων.  

Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει τροφοδοτήσει πολλές συζητήσεις και πάμπολλες 
ερευνητικές αναζητήσεις (Κουτσογιάννης 1998). Ως εξαιρετικής σημασίας συνέπεια 
της ρευστότητας αυτής στην παιδαγωγική του γραμματισμού θεωρήθηκε η δυνατότη-
τα διαρκών βελτιώσεων και επανεξετάσεων, χωρίς να χρειάζεται να ξαναγραφεί ό,τι 
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σωστό υπάρχει. Η δυνατότητα αυτή θεωρήθηκε απελευθερωτική για τους μαθητές, οι 
οποίοι έχουν πια να ασχοληθούν με την ουσία του γραπτού τους και όχι με τις συμ-
βάσεις που υπαγόρευαν οι περιορισμοί της παραδοσιακής τεχνολογίας. Θεωρήθηκε, 
επίσης, πως όχι μόνο απλουστεύεται η διαδικασία της παραγωγής λόγου, αλλά και 
πως οι δυνατότητες που δίνουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα είναι πιο κοντά στον 
τρόπο σκέψης του ανθρώπου και στη φυσική διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου 
που ακολουθεί ο άνθρωπος (Snyder 1996:5, Daiute 1985:xiii-xiv), η οποία μέχρι τώ-
ρα δεν μπορούσε να υλοποιηθεί πλήρως λόγω των συμβάσεων της παραδοσιακής τε-
χνολογίας.  

Μετά από εκατοντάδες ερευνητικών προσπαθειών, γνωρίζουμε σήμερα ότι οι 
περισσότερες από τις αναζητήσεις αυτές κινήθηκαν στα γνωστά τεχνοκεντρικά πλαί-
σια και ότι το θέμα διδασκαλία γραπτού λόγου – νέες τεχνολογίες δεν μπορεί να α-
ντιμετωπίζεται μόνο από τη την οπτική των δυνατοτήτων των μηχανών (Κουτσογιάν-
νης 1998). Γνωρίζουμε επίσης πως αν το θέμα μεταφερθεί στην ανάπτυξη προγραμ-
μάτων σπουδών που θα ευνοούν τον πειραματισμό και την αναζήτηση και στην κα-
τάλληλη προετοιμασία των διδασκόντων είναι πράγματι δυνατή η γόνιμη εκμετάλ-
λευση των δυνατοτήτων αυτών στην παιδαγωγική του γραπτού λόγου (Κουτσογιάν-
νης 1998, 2000β). 

Η ρευστότητα έχει πολλαπλές συνέπειες και σε άλλους τομείς. Δημιουργού-
νται, για παράδειγμα, νέα δεδομένα στο γνωστό μοντέλο επικοινωνίας του τύπου: πο-
μπός –> μήνυμα –> δέκτης. Η έννοια του πομπού που ταυτίζεται με ένα συγκεκριμέ-
νο, συνήθως, πρόσωπο αμφισβητείται, αφού τα ψηφιακά κείμενα παραμένουν ανοι-
χτά και έκθετα σε προσθαφαιρέσεις. Το ίδιο ισχύει και για το δέκτη, αφού κάλλιστα 
μπορεί να είναι δέκτης αλλά και παράλληλα συνδημιουργός του κειμένου. Οι τεχνο-
λογικές αυτές δυνατότητες, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 
που προωθούνται από το μεταφορντικό οικονομικό μοντέλο, έχουν οδηγήσει ήδη σε 
σημαντικές αλλαγές στις ως τώρα πρακτικές γραμματισμού (Gee 2000). Η συμπαρα-
γωγή π.χ. γραπτού λόγου αποτελεί ήδη μια συνηθισμένη κοινωνική πρακτική, γεγο-
νός που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τη γλωσσική διδασκαλία (Lunsford & Ede 
1990).   

Η παραδοσιακή αντίληψη που αντιμετώπιζε τη συγγραφή κειμένου ως μια 
αποκλειστικά μονήρη διαδικασία, αντίληψη που έχει επικρατήσει πλήρως στο σχο-
λείο, είναι απαραίτητο, πέραν των άλλων, να επανεξεταστεί και για λόγους προσαρ-
μογής στη νέα αυτή κοινωνική πραγματικότητα.  
 
Πολυτροπικότητα 

Είναι γνωστό ότι για τη μετάδοση του νοήματος σπάνια χρησιμοποιείται ένας 
μόνο τρόπος, ένα σημειωτικό σύστημα επικοινωνίας, αλλά συνδυασμός τρόπων (π.χ. 
γλώσσα, επιτονισμός, κίνηση, έκφραση προσώπου κλπ. στην προφορική επικοινωνί-
α). Η επικράτηση της τυπογραφίας έχει δώσει μια πρωτοκαθεδρία στη γραπτή γλώσ-
σα και μια παράλληλη υποβάθμιση και υποτίμηση των άλλων τρόπων. Παρότι και 
ένα τυπωμένο κείμενο δεν είναι ποτέ μονοτροπικό (παίζουν π.χ. σημαντικό ρόλο οι 
γραμματοσειρές, η ποιότητα του χαρτιού και της έκδοσης, το εξώφυλλο κλπ.) (Χο-
ντολίδου 1999), το σχολείο ταυτίζει την καλλιέργεια της επικοινωνίας με την απο-
κλειστική καλλιέργεια της μονοτροπικής γραπτής έκφρασης.  

Στις μέρες μας, λόγω διαφόρων νέων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμι-
κών δεδομένων, η ούτως ή άλλως προβληματική μονοτροπικότητα στη γραπτή έκ-
φραση τείνει να ανατραπεί δραματικά. Τα πολυτροπικά κείμενα αρχίζουν να αποτε-
λούν τον κανόνα και τα παραδοσιακά μονοτροπικά γραπτά κείμενα την εξαίρεση. 
Μια σύγκριση ανάμεσα στα σχολικά βιβλία και στον τύπο (καθημερινό και περιοδι-
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κό) των ημερών μας με αυτά της περασμένης εικοσαετίας μάς δίνουν ανάγλυφα το 
νέο επικοινωνιακό τοπίο που διαμορφώνεται (Kress & van Leeuwen 1996, Kress 
2000a, 2000b, Lemke 1998a).   

Οι υπολογιστές είναι τα μέσα που απλουστεύουν τη δυνατότητα παραγωγής 
πολυτροπικών κειμένων, η πολυτροπικότητα άλλωστε είναι ένα από τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των ψηφιακών κειμένων. Οι παρουσιάσεις ενώπιον ακροατηρίου, τα πο-
λυμεσικά κείμενα, οι ιστοσελίδες αποτελούν τα ενδεικτικά νέα (πολυτροπικά) είδη 
λόγου με ευρύτατη κοινωνική διάδοση, γι’ αυτό και δεν μπορούν να λείπουν από τα 
σύγχρονα προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική εκπαίδευση. 

Η άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση αντίστοιχων κειμένων δεν είναι μια 
απλή και εύκολη υπόθεση από γλωσσοδιδακτική άποψη, γιατί λείπει το αναγκαίο θε-
ωρητικό υπόβαθρο. Ενώ διαθέτουμε μια καλή περιγραφή – μια γραμματική – του 
γλωσσικού τρόπου, δε διαθέτουμε αντίστοιχες γραμματικές για τους άλλους τρόπους 
(π.χ. για την οπτική γλώσσα), αλλά και του συνδυασμού τους. Από τα λίγα που γνω-
ρίζουμε μέχρι τώρα φαίνεται πως τα πολυτροπικά κείμενα δεν αποτελούν μια αθροι-
στική συνύπαρξη τρόπων, αλλά μια λειτουργική συνύπαρξη που αλληλοεπηρεάζει τα 
συλλειτουργούντα σημειωτικά συστήματα. Ενδεικτικά είναι όσα γράφει ο Gunter 
Kress (2000α: 118) για το συγκεκριμένο θέμα, συγκρίνοντας τη λειτουργία των εικό-
νων στα σημερινά σχολικά εγχειρίδια με αυτά της περασμένης τριακονταετίας: 

«Τώρα οι εικόνες έχουν μια ξεκάθαρη αναπαραστατική και επικοινωνιακή 
λειτουργία: δεν επαναλαμβάνουν όσα έχουν διατυπωθεί γραπτώς, αλλά εισάγουν με 
ανεξάρτητο τρόπο βασικά θέματα της ύλης του προγράμματος σπουδών. Στην πραγ-
ματικότητα, τείνει να υπάρξει ένας καταμερισμός, μια λειτουργική εξειδίκευση, όπου 
οι εικόνες χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του βασικού περιεχομένου της 
ύλης των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, ενώ ο γραπτός λόγος διαμορφώ-
νει το πλαίσιο της ύλης, δηλαδή το παιδαγωγικό ή διδακτικό μέρος». 

Για την ελληνική γλώσσα το θέμα έχει επιπρόσθετες ιδιαιτερότητες. Είναι 
γνωστό ότι τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα έρχονται εφοδιασμένα με βιβλιοθήκες πο-
λυτροπικών πόρων (έτοιμες εικόνες, σχήματα, γραφικά, μουσικές κλπ.), οι οποίες εί-
ναι ερώτημα αν εξυπηρετούν πλήρως της ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. 
Όσο περισσότερο βελτιώνονται οι υπολογιστές ως μηχανές και καθίσταται ευκολότε-
ρη η ενσωμάτωση και άλλων τρόπων (π.χ. φωνής, εικόνας σε κίνηση, κινηματογρα-
φικού υλικού κλπ.) τόσο περισσότερο θα γίνεται ορατή η έλλειψη αξιόπιστου ψηφια-
κού υλικού, που θα αντλείται και θα εκφράζει την ελληνική πραγματικότητα. 

 
Το υπερκείμενο 
Με τη διάδοση των υπολογιστών κάνουν την εμφάνισή τους νέα κειμενικά είδη, τα 
οποία δύσκολα περιγράφονται με την μέχρι τώρα θεωρητική σκευή. Ένα τέτοιο κει-
μενικό είδος με ευρύτατη διάδοση είναι το υπερκείμενο. Το υπερκείμενο έκανε την 
εμφανισή του σε ευρεία κλίμακα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ύστερα. 
Γράφτηκαν πάρα πολλά στην αρχή για τις δυνατότητες που έχει το ιδιόμορφο αυτό 
κειμενικό είδος στη γλωσσική διδασκαλία (Snyder 1996). Πρόκειται, σε μεγάλο βαθ-
μό, για τις γνωστές τεχνοκεντρικές αντιλήψεις που εμφανίζονται με κάθε νέα τεχνο-
λογική δυνατότητα. Κατά τη διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του 1990 παρατηρεί-
ται μια ευρείας έκτασης αξιοποίηση της λογικής του υπερκειμένου στην κατασκευή 
των πολυμέσων. Η ανάπτυξη του διαδικτύου με τη μορφή του Web κατέστησε, σε 
μεγάλο βαθμό, ταυτόσημη τη λογική του υπερκειμένου9 με το διαδικτυακό κείμενο. 
                                                 
9 Εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο υπερκείμενο παρότι η μορφή του σήμερα σε σχέση με 
αυτή του παρελθόντος έχει πολλές διαφορές. Κύρια διαφορά του είναι ότι το αρχικό υπερκείμενο χρη-
σιμοποιούσε αποκλειστικά τη ρηματική γλώσσα, ενώ στη συνέχεια (πολυμέσα, Web) είναι κυρίως 
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Με το υπερκείμενο αμφισβητούνται οι ως τώρα βασικές αρχές της κειμενικό-
τητας. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι το κείμενο έχει ενότητα (αρχή, μέση και τέλος), 
γραμμικότητα (οι σκέψεις ξεδιπλώνονται και ολοκληρώνονται σταδιακά), συνεκτικό-
τητα (νοηματική συνάφεια μεταξύ των διαφόρων μερών του) και συνοχή (σύνδεση 
όλων των γλωσσικών μερών κατά τρόπο αποτελεσματικό) (Γεωργακοπούλου και 
Γούτσος 1999). Το υπερκείμενο διαφέρει αισθητά από τους ως τώρα γνωστούς τύ-
πους κειμένων. Κατ’ αρχήν πρόκειται για υβριδικό κείμενο, στο οποίο συνυφαίνονται 
ο παραδοσιακός γραπτός τρόπος μετάδοσης του νοήματος με άλλους τρόπους που 
δημιούργησε ή ενσωμάτωσε η τεχνολογία των υπολογιστών. Από τα βασικά του χα-
ρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν η πολυτροπικότητα, η χρήση πολιτισμικού 
συμβολικού κώδικα ως περιβάλλοντος διεπαφής (π.χ. διάφορα εικονίδια κλπ.) και η 
οργάνωσή του κατά επίπεδα. Το διάβασμά του δεν γίνεται κατά το συνήθη γραμμικό 
τρόπο αλλά επιλεκτικά και κατά επίπεδα· πρόκειται κατά τον Landow (1992) για μια 
ρητορική των αφίξεων και αναχωρήσεων. Η ρητορική των αναχωρήσεων προετοιμάζει 
τους αναγνώστες να εικάσουν πού μπορεί να τους οδηγήσει ένας συγκεκριμένος δε-
σμός (link). Η ρητορική των αφίξεων προσανατολίζει τους αναγνώστες, μετά από τη 
συγκεκριμένη επιλογή και άφιξη, σε ένα συγκεκριμένο δικυακό (=κειμενικό) τόπο. 
Δεν είναι τυχαίο πως αντί για διάβασμα χρησιμοποιείται ο όρος browsing, που θα 
μπορούσε να αποδοθεί ως διάβασμα στα πεταχτά ή ως ξεφύλλισμα (Heba 1997). 

Αλλά και το γράψιμο ενός υπερκειμένου διαφέρει αισθητά από τις γνωστές ως 
τώρα συμβάσεις. Ο σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε:  

 να αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι (ρηματικός, οπτικός, μουσικός 
κλπ.). Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί εδώ ότι η αναλογία των σημειωτι-
κών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να προέρχεται μετά 
από προσεχτική ανάλυση της συγκεκριμένης κάθε φορά ρητορικής σύμ-
βασης (ποιοι οι αποδέκτες, ποιος ο στόχος, ποιο ύφος θέλουμε να υπάρχει 
κλπ.). Το επισημαίνουμε αυτό, γιατί παρατηρείται συχνά μια απλουστευ-
τική αντίληψη, η οποία ταυτίζει το σχεδιασμό ιστοσελίδων με πολλά χρώ-
ματα, ήχους και άλλα «τρυκ», χωρίς καμία σύνδεση με τη συγκεκριμένη  
ρητορική περίσταση. 

 να εξασφαλίζεται η αναμενόμενη διαδραστικότητα (interactivity) με τους 
αναγνώστες. Στον τομέα αυτόν, και κατά την ανάλυση βέβαια της ρητορι-
κής περίστασης, είναι απαραίτητο να συνεξετάζεται το ενδεχόμενο να 
μπορεί να διερευνάται η σχεδιαζόμενη σελίδα από διαφορετικούς ανα-
γνώστες με διαφορετικές ανάγκες. 

 να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα τοπολογικού σχεδιασμού (Lemke 
1998a), που σημαίνει πως είναι δυνατή η αξιοποίηση όλου του χώρου της 
οθόνης, με την εκμετάλλευση πολλών άλλων τρόπων, πέραν του ρηματι-
κού.     

Στο ηλεκτρονικό αυτό κειμενικό περιβάλλον η έλλειψη αρχής και τέλους, αυ-
στηρής και συγκεκριμένης δομής, όπως μας είναι γνωστή από τα διάφορα είδη γρα-
πτού λόγου, μπορεί να οδηγήσει τον αναγνώστη - πολύ δε περισσότερο αν είναι άπει-
ρος - σε απώλεια προσανατολισμού  (Charney 1994), γι’ αυτό και μπορεί να υποστη-
ριχθεί πως η κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στις ιδέες  που εκφράζονται είναι εξί-
σου σημαντική με την κατανόηση αυτών καθ’ εαυτών των ιδεών. Η ευρύτητα της 
διάδοσης του υπερκειμένου, απόρροια της ευρύτατης διάδοσης του διαδικτύου, οδη-

                                                                                                                                            
πολυτροπικό. Αποφεύγουμε τον τεχνικό όρο υπερμέσα (hypermedia), γιατί εξακολουθούμε να θεω-
ρούμε και τα υπερμέσα ως κείμενο.  
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γεί πολλούς στη διαπίστωση πως δεν μπορεί η κατοχή της υβριδικής αυτής μορφής 
λόγου να λείπει από το ρεπερτόριο του μελλοντικού πολίτη. Δεν μπορεί επομένως 
παρά να ενσωματωθεί λειτουργικά στο γλωσσικό curriculum (Cope & Kalantzis 
2000, Bruce & Hogan 1998, Snyder 1996).  

Η ρευστότητα, η πολυτροπικότητα και το υπερκείμενο αποτελούν βασικά χα-
ρακτηριστικά του ψηφιακού λόγου, η ευρύτατη κοινωνική διάδοση και χρήση του 
οποίου, επιβάλλει να συμπεριληφθεί στα γλωσσικά προγράμματα του παρόντος και 
του μέλλοντος. Αποτελεί, δηλαδή, σημαντικής προτεραιότητας θέμα να ασκούνται οι 
μαθητές όχι μόνο στην παραγωγή έντυπου γραπτού λόγου αλλά και ηλεκτρονικού. 
Αυτό είναι προτιμότερο να μη γίνεται εκβιαστικά ως άσκηση, αλλά ως λειτουργικά 
ενταγμένη πρακτική στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα εμπλέκουν τη μία και την 
άλλη τεχνολογία. Το πια τεχνολογία θα επιλεγεί και το τι είδος λόγου θα παραχθεί θα 
προσδιορίζεται στην περίπτωση αυτή από τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίστασης 
επικοινωνίας (ποιος γράφει, για ποιο λόγο, ποιοι οι αποδέκτες κλπ.).   
 
3.3. Πληροφορικός γραμματισμός 
 
Βασική δεξιότητα που καλλιεργείται παραδοσιακά στο μάθημα της γλωσσικής διδα-
σκαλίας είναι η ευχέρεια στην αναζήτηση πληροφοριών, η κριτική αποτίμηση και η 
αξιοποίησή τους κατά τη σύνθεση κειμένων.  

Η ψηφιοποίηση της γλωσσικής πληροφορίας και η αποθήκευσή της σε βάσεις 
δεδομένων - το υλικό του διαδικτύου αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μια τεράστια βάση 
γλωσσικών δεδομένων - δημιουργεί νέα δεδομένα στο περιεχόμενο της κλασικής αυ-
τής γλωσσικής δεξιότητας. Πρόκειται για έναν νέο γραμματισμό, ανάλογο για πολ-
λούς σε σπουδαιότητα με την ικανότητα για διάβασμα και γράψιμο. Ο Jay Lemke 
(1998b) τον αποκαλεί πληροφορικό γραμματισμό (Informatic Literacies), επισημαίνο-
ντας πως δεν μπορεί να λείπει από το ρεπερτόριο των πολιτών του 21ου αιώνα. 

Το περιεχόμενο του πληροφορικού γραμματισμού θα μπορούσε να εστιαστεί 
στην καλλιέργεια στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών (π.χ. γνώση της μεταγλώσ-
σας για αναζήτηση – σύγκριση με τη φυσική γλώσσα, εναλλακτικοί τρόποι αναζήτη-
σης, κλπ.)· στην καλλιέργεια της ικανότητας εντοπισμού της συγκεκριμένης πληρο-
φορίας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της εγκυρότη-
τάς της· τεχνικών γρήγορης ανάγνωσης με βάση την ιδιαίτερη γραμματική του διαδι-
κτύου·  τεχνικών οργάνωσης των πληροφοριών που βρέθηκαν και αξιοποίησής  τους 
για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών, π.χ. ένταξής τους σε γραπτό ή προ-
φορικό κείμενο.  

Ο πληροφορικός γραμματισμός ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη γλώσσα 
και τη διδασκαλία της. Συχνά το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού συρρικνώνεται 
στην τεχνική πλευρά του θέματος. Παρότι η τεχνική εξοικείωση και γνώση είναι α-
παραίτητες, το θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη γλωσσική αγωγή. Ανεξάρτητα 
από την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που πολύ παρα-
στατικά συνοψίζει ο Walter Kaufmann (1997:83): «Ούτε η τηλεόραση ούτε οι υπολο-
γιστές μπορούν να σώσουν τις ανθρωπιστικές σπουδές, αν η τέχνη της μελέτης των 
κειμένων χαθεί».  

Και σ’ αυτήν την περίπτωση όμως, όπως και σε άλλες που προαναφέρθηκαν, 
κάποιες πτυχές μόνο του θέματος έχουν διερευνηθεί από γλωσσοδιδακτική άποψη 
(Bruce 1999, Κουτσογιάννης κ.ά 2000).  
 
4. Συμπέρασμα 
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Εξετάσαμε την προοδευτική μετάβαση του επιστημονικού ενδιαφέροντος από 
τον υπολογιστή ως μέσο υποστήριξης της γλωσσικής διδασκαλίας σε μέσο πρακτικής 
γραμματισμού, εξέλιξη που ήρθε ως φυσική συνέπεια της ευρείας χρήσης των υπολο-
γιστών ως γλωσσικών μηχανών. Διαπιστώσαμε ότι το νέο επικοινωνιακό τοπίο οδη-
γεί σε ένα νέο γλωσσικό τοπίο, το οποίο επιχειρήσαμε να περιγράψουμε σε αδρές 
γραμμές και να δείξουμε κάποια από τα στοιχεία του νέου περιεχομένου, που επιβάλ-
λεται πια να έχει η γλωσσική διδασκαλία. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να ανα-
δειχθεί το κριτικό περιεχόμενο που είναι απαραίτητο να έχει ο τεχνολογικός γραμμα-
τισμός στην περίπτωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.  

Η έμφαση στη διάσταση του τεχνολογικού γραμματισμού που δόθηκε στο 
κείμενο αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει ως στόχο να υποβιβάσει το σημαντικό ρό-
λο που είναι δυνατό να διαδραματίσουν οι ΝΤ ως παιδαγωγικά περιβάλλοντα υπο-
στήριξης της γλωσσικής διδασκαλίας.  Έχει όμως ως στόχο να υπογραμμίσει με έμ-
φαση ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας δεν μπορεί να 
γίνεται ευκαιριακά, με βάση κάποιο «πολυμεσικό, αλληλεπιδραστικό λογισμικό», 
όταν και όποτε θα περισσεύει χρόνος από το σχολικό πρόγραμμα και «θα έχει βγει η 
διδακτέα ύλη». Στη «διδακτέα ύλη», για να χρησιμοποιήσουμε τον ξεπερασμένο αλ-
λά ευρέως χρησιμοποιούμενο στο σχολείο όρο, δεν μπορεί να μη συμπεριλαμβάνεται 
σήμερα η διάσταση του (κριτικού) τεχνολογικού γραμματισμού. Αν αντιμετωπίζουμε 
το θέμα ΝΤ και γλωσσική αγωγή από αυτή τη σκοπιά, τότε και η ενσωμάτωση των 
ΝΤ στο πρόγραμμα σπουδών παίρνει άλλη διάσταση, αλλά και η επιλογή λογισμικού 
είναι μια εύκολη σχετικά και λιγότερο μετέωρη διαδικασία. Παράλληλα το κάθε «δι-
δακτικό σενάριο» που σχεδιάζεται δεν αποτελεί μια παρένθεση, μια ξεκομμένη πρό-
ταση που έρχεται απ’ έξω προς τους διδάσκοντες. Αποτελεί αντίθετα μια καλοβαλμέ-
νη ψηφίδα στο μωσαϊκό της παιδαγωγικής στο γραμματισμό (συμβατικό και τεχνο-
λογικό) που καλλιεργείται στο σχολείο.  

Είναι προφανές πως αυτές οι αντιλήψεις δεν μπορούν να χωρέσουν στην λο-
γική του αυτόνομου μοντέλου, η οποία εστιάζει – όπως επισημάναμε στην εισαγωγή- 
κατά κύριο ρόλο στην αύξηση των ποσοτικών δεικτών, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα 
ανέγγιχτα. Την τύχη των αντιλήψεων αυτών μάς τη δείχνει ήδη με σαφήνεια η διε-
θνής αλλά και η μικρή ελληνική εμπειρία: κατασπατάληση πόρων, διατήρηση ή και 
διερεύνηση των ανισοτήτων και αναπαραγωγή των ισχυουσών παιδαγωγικών πρα-
κτικών (Gomez 1991, Κουτσογιάννης 1998, 2001γ, Koutsogiannis 2001, Sutton 1991, 
Selfe 1999, 2001). Απαιτείται μια γενναία μεταρρύθμιση σε επίπεδο εκπαιδευτικού 
συστήματος  και, βέβαια, μια ριζική επανεξέταση σε επίπεδο προγραμμάτων σπου-
δών για την ελληνική γλώσσα. Διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να επωφεληθούμε ε-
λάχιστα από την εμπειρία άλλων χωρών και να χαθεί μια σημαντική ακόμη ευκαιρία 
για μεταρρύθμιση στην εκπαίδευσή μας (Κυνηγός 1995).  
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Παράρτημα 1 
 
Αγγλικό και «ελληνικό» πρότυπο βιογραφικού σημειώματος 
 

Max Benson 
Objective [Click here and type objective] 
Experience  1990–1994 Arbor Shoe

National Sales Manager 
• Increased sales from $50 million to $100 million. 
• Doubled sales per representative from $5 million to $10 million. 
• Suggested new products that increased earnings by 23%. 

  1985–1990 Ferguson and Bardell
District Sales Manager 
• Increased regional sales from $25 million to $350 million. 
• Managed 250 sales representatives in 10 Western states. 
• Implemented training course for new recruits — speeding profit-

ability. 
  1980–1984 Duffy Vineyards

Senior Sales Representative 
• Expanded sales team from 50 to 100 representatives. 
• Tripled division revenues for each sales associate. 
• Expanded sales to include mass market accounts. 

  1975–1980 LitWare, Inc.
Sales Representative 
• Expanded territorial sales by 400%. 
• Received company’s highest sales award four years in a row. 
• Developed Excellence In Sales training course. 

Education 1971–1975 Southridge State University Southridge, SC
• B.A., Business Administration and Computer Science. 
• Graduated Summa Cum Laude. 

Interests SR Board of Directors, running, gardening, carpentry, computers. 
Tips Select the text you would like to replace, and type your informa-

tion. 
 

Άννα Στυλιανού 
Θέση [Γράψτε εδώ τη θέση που σας ενδιαφέρει] 
Εμπειρία 1990–1994 Υφάσματα επιπλώσεων ΑΕΒΕ Πειραιάς

Εθνική διευθύντρια πωλήσεων 
Αύξηση των πωλήσεων από 100 σε 200 εκατομμύρια δραχμές. 
Διπλασιασμός των πωλήσεων ανά αντιπρόσωπο, από 10 σε 20 εκα-
τομμύρια. 

Προτάσεις για νέα προϊόντα που αύξησαν τα κέρδη κατά 23%. 
 1985–1990 Διάττων Ασφαλιστική Αθήνα

Περιφερειακή διευθύντρια πωλήσεων 
Αύξηση των πωλήσεων στην περιφέρεια από 50 σε 700 εκατομμύρια 
δραχμές. 

Διεύθυνση 250 αντιπροσώπων σε 10 νομούς. 
Οργάνωση σεμιναρίου για νέους αντιπροσώπους — αύξηση της από-
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δοσης. 
 1980–1984 Οινοποιία Σ. Λαματίνας Καβάλα

Ανώτερη αντιπρόσωπος πωλήσεων 
Επέκταση της ομάδας των πωλητών από 50 σε 100 άτομα. 
Τριπλασιασμός των εσόδων ανά πωλητή. 
Επέκταση των πωλήσεων σε μεγάλους λογαριασμούς. 

 1975–1980 Ήλεκτρον Βιομηχανία Φωτιστικών Πειραιάς
Αντιπρόσωπος πωλήσεων 
Αύξηση των πωλήσεων στην περιοχή κατά 400%. 
Βραβείο υψηλότερων πωλήσεων από την εταιρεία, για τέσσερα συνε-
χή έτη. 

Διδασκαλία σε σεμινάριο εκπαίδευσης πωλητών. 
Σπουδές 1971–1975 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Αθήνα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Εφαρμοσμένη Πληροφορική. 

Ενδιαφέροντα Μέλος του Συνδέσμου Οικονομολόγων Αθήνας, τρέξιμο, κηπου-
ρική, χειροτεχνία, υπολογιστές. 

Συμβουλές Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε και πληκτρο-
λογήστε στη θέση του τις πληροφορίες που σας αφορούν. 

 
Παράρτημα 2 
 
Ενδεικτικά παραδείγματα δύο προσωπικών ιστοσελίδων – κλώνων. 
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Α.3. Ελληνική γλώσσα και πληροφορική τεχνολογία: πρόταση για τη διαμόρφω-
ση εκπαιδευτικής πολιτική

του Δ. Κουτσογιάννη1 
 
1. Εισαγωγή 
 
Το παρόν κείμενο αποτελεί πρόταση για τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της 
αξιοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 
Η πρόταση αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες. Στον πρώτο (κεφάλαιο 2) επισημαί-
νονται, μέσω αναδρομής στην ιστορία του οικείου επιστημονικού χώρου, οι προτε-
ραιότητες που είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζουν μία σύγχρονη πρόταση αξιοποίη-
σης των υπολογιστών στη γλωσσική εκπαίδευση. Στο δεύτερο άξονα (κεφ. 3 και 4) 
εξετάζονται οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν (τη στιγμή που 
πρόκειται για πρόταση εφαρμογής), προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 
των στόχων που τίθενται στο κεφ. 2. Στο κεφάλαιο 5 (συμπέρασμα) συνοψίζονται σε 
συγκεκριμένες προτάσεις όσα αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Για τη σύνταξή του παρόντος κειμένου ελήφθησαν υπόψη:  
 Οι σύγχρονες επιστημονικές αναζητήσεις στον οικείο επιστημονικό κλάδο και οι 
ευρύτερες αλλαγές (οικονομικές, κοινωνικές) που τις προκαλούν. 

 Η εικοσαετής εμπειρία χωρών με επίμονες αναζητήσεις και επενδύσεις σημαντι-
κών οικονομικών πόρων στον εν λόγω τομέα. 

 Η γνώση που προκύπτει από τη βραχύχρονη, σχετικά, εμπειρία της χώρας μας. 
 
2. Η/Υ2 και γλωσσική εκπαίδευση: από το λογισμικό στον τεχνογραμματισμό  
 

Οι αντιλήψεις ως προς την έκταση, τον τρόπο και τη λογική αξιοποίησης των 
υπολογιστών στον τομέα της γλωσσικής αγωγής έχουν μεταβληθεί αρκετά συχνά στη 
σύντομη ιστορία του οικείου επιστημονικού κλάδου. Είναι προφανές πως κάθε πρό-
ταση διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής στον εν λόγω τομέα δεν μπορεί παρά να 
αξιοποιεί την επιστημονική αυτή γνώση που έχει συσσωρευτεί. Προκειμένου, λοιπόν, 
να προκύψουν προτάσεις συμβατές με το διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι, επιχειρεί-
ται στη συνέχεια μια σύντομη αναδρομή στους κυριότερους σταθμούς που διάνυσε 
ως τώρα ο σχετικός επιστημονικός προβληματισμός και αποτιμάται η πιθανή συνει-
σφορά τους, με βάση, βέβαια, τα σημερινά ζητούμενα της γλωσσοδιδακτικής επιστή-
μης (Hawisher et al 1996, Κουτσογιάννης υπό δημοσίευση).  

 
2.1. Η παραδοσιακή λογική  

Κατά τα πρώτα χρόνια (δεκαετία του 1970) σαφής και επίμονη ήταν η προ-
σπάθεια να αναζητηθεί στον υπολογιστή το ιδανικό ευφυές μέσο, που θα μπορούσε 
να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας, 
όπως γινόταν αντιληπτή τότε (έμφαση στη διδασκαλία θεμάτων μικροδομής: ορθο-
γραφία, δομή σε επίπεδο πρότασης ανεξάρτητα από τη λειτουργία, ιδιαίτερη βαρύτη-
τα στα επιφανειακά χαρακτηριστικά του κειμένου). Στο πλαίσιο της λογικής αυτής ο 
υπολογιστής αποτελούσε τον υπομονετικό δάσκαλο, που παρείχε στον μαθητή την 

                                                 
1 Κουτσογιάννης, Δ. (2002). Ελληνική γλώσσα και πληροφορική τεχνολογία: πρόταση για τη διαμόρ-
φωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 34: 26-43. 
2 Χρησιμοποιούνται χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση, όπως επικράτησε και στη διεθνή βιβλιογραφία, οι 
όροι: Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) και Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές (Η/Υ). 
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ύλη σε μικρές ενότητες: ενίσχυε την επιτυχία με έπαινο και σε περίπτωση αποτυχίας 
τού παρείχε την κατάλληλη ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να οδηγηθεί (ο μαθητής) 
στην κατανόηση του προβλήματος και στην επιλογή της ορθής απάντησης. Επιπλέον, 
είχε τη δυνατότητα να αξιολογεί τον ασκούμενο και να πληροφορεί έτσι το φυσικό 
δάσκαλο για την πορεία του. Η αντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται παραστατικά στον 
πρώτο τίτλο που αποδόθηκε στο νεοδημιουργηθέν επιστημονικό ρεύμα, που είχε ως 
αντικείμενό του τη διδασκαλία της γλώσσας με τους Η/Υ: Computer Aided Language 
Learning (CALL), στο πλαίσιο της ευρύτερης λογικής του CAI (Computer Assisted 
Instruction).  

Στο πλαίσιο της λογικής του CALL ο υπολογιστής αποτελεί ένα επιπλέον μέ-
σο για καλύτερη αφομοίωση της «ύλης» και τη διευκόλυνση του διδάσκοντος. Ως 
πλεονεκτήματα επισημαίνονται μεταξύ άλλων: η δυνατότητα αυτονομίας στη μάθη-
ση, γεγονός που διευκολύνεται από τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέ-
ρουν οι νέες τεχνολογίες (ΝΤ)· η παραστατικότητα στην παρουσίαση· η ποικιλία στον 
τρόπο μετάδοσης της διδασκόμενης ύλης και η έλξη που ασκεί το λογισμικό πολυμέ-
σων στα παιδιά.  

Δεν είναι τυχαίο όμως το γεγονός ότι η αντίληψη αυτή εγκαταλείφθηκε εδώ 
και μια εικοσαετία, περίπου, από την επιστημονική κοινότητα: στα σημερινά γλωσσι-
κά προγράμματα σπουδών το κέντρο βάρους μετατίθεται στην καλλιέργεια της λει-
τουργικής και κριτικής χρήσης της γλώσσας, μονάδα λόγου θεωρείται το επικοινωνι-
ακά πλαισιωμένο κείμενο, η δε διδασκαλία της δομής δεν αποσυνδέεται από τη συμ-
βολή της στην κατασκευή του νοήματος (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 
1997). Στο πλαίσιο των αναζητήσεων αυτών η έννοια της «διδακτέας ύλης» στη 
γλώσσα δεν έχει καμία σχέση με τη γραμμική διεκπεραίωση σελίδων του βιβλίου και 
την εκμάθηση κανόνων και εξαιρέσεων, γνωστό μαθησιακό πρότυπο του παρελθό-
ντος, που συνήθως προωθούσε και συχνά προωθεί η κατηγορία λογισμικού που συ-
ζητείται εδώ. 

Η διεθνής έρευνα δείχνει ότι η διάδοση της κατηγορίας αυτής λογισμικού συ-
ναρτάται άμεσα με το επίπεδο του γλωσσοδιδακτικού προβληματισμού που επικρατεί 
σε κάθε κοινωνία, σχολείο και εκπαιδευτικό. Προτιμάται συνήθως από φτωχά σχο-
λεία, με κακοπληρωμένους και χωρίς επιμόρφωση εκπαιδευτικούς, ενώ συμβαίνει το 
αντίθετο σε σχολεία προνομιακά (Gomez 1991, LeBlanc 1994).  

Στην ευρεία διάδοση της αντίληψης αυτής συμβάλλουν μεταξύ άλλων: 
 

 Οι γλωσσοδιδακτικές αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Τα 
γλωσσοδιδακτικά πρότυπα που προβάλλονται από το λογισμικό πολυμέ-
σων αυτής της κατηγορίας είναι απόλυτα οικεία με την πρακτική που α-
κολουθείται σε αρκετά σχολεία και ιδιαίτερα με την παραδοσιακή λογική 
με την οποία είναι εξοικειωμένοι αρκετοί εκπαιδευτικοί. 

 
 Ο ρόλος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευ-
σης, αφού το λογισμικό αυτής της λογικής διαθέτει όλα τα χαρακτηριστι-
κά ενός καλού εμπορικού προϊόντος: εύκολα υλοποιήσιμο από τεχνική 
άποψη, εντυπωσιακό και επομένως ελκυστικό εμπορικό προϊόν, απόλυτα 
συμβατό με τις αντιλήψεις πολλών εκπαιδευτικών και χωρίς ιδιαίτερες 
επενδύσεις στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης. 

 
  Ο υπανάπτυκτος επιστημονικός προβληματισμός που επικρατεί σε αρκε-
τές χώρες στον τομέα της αξιοποίησης των υπολογιστών στη γλωσσική 
εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό αφήνει ζωτικό χώρο στη διαμόρφωση 
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γλωσσικής πολιτικής σε δυνάμεις με ελάχιστη έως ανύπαρκτη σχέση με 
θέματα γλώσσας - γλωσσικής αγωγής. Το ίδιο γεγονός επιτρέπει τη σύγ-
χυση μεταξύ γνώσης σε θέματα τεχνολογίας (ή γλωσσικής τεχνολογίας) 
και εκπαίδευσης στο γραμματισμό (literacy education).  

 
 Στην προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η εισαγωγή των υπολο-
γιστών στην εκπαίδευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα βασικές εκπαιδευτι-
κές προτεραιότητες, που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στο τρίπτυχο 
«τι», «γιατί» και «πώς», να αντικαθίστανται από τη ρητορεία ως προς τις 
δυνατότητες των ΝΤ και τη βιαστική εκτεχνολόγηση της εκπαίδευσης, με 
μοναδικούς ωφελημένους τις διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο (Lankshear et al. 2000, Selfe 1999).    

  
 Είναι προφανές ότι η παραδοσιακή αυτή λογική δεν είναι δυνατό να αποτελέ-
σει τον άξονα της διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής 
με τη χρήση ΝΤ, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ως τώρα. Δεν αποκλείεται, βέ-
βαια, η ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού αυτής της λογικής σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και για συγκεκριμένους λόγους. Από τη στιγμή όμως που το κάθε λογι-
σμικό δεν είναι αθώο από γλωσσοδιδακτική άποψη, η λογική του και ο τρόπος αξιο-
ποίησής του είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν στο πλαίσιο της ευρύτερης λογικής 
των προτεραιοτήτων του Προγράμματος Σπουδών (Π. Σ.) για τη διδασκαλία της ελ-
ληνικής και όχι το αντίστροφο (βλ. επόμενα κεφάλαια).   
 
2.2. Επικοινωνιακή λογική 

Από τις αρχές ήδη της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται μια σημαντική στρο-
φή3 (στις ΗΠΑ κυρίως) από τα κλειστά συστήματα διδασκαλίας και την αντίληψη 
του υπολογιστή ως διδάσκοντος, στον υπολογιστή ως μέσο εργασίας (Hawisher et al. 
1996). Μέσω της στροφής αυτής εκφράζεται κατ’ αρχήν η κυριαρχία των ψυχολογι-
κών αντιλήψεων στη διδασκαλία του γραπτού λόγου της περιόδου αυτής, όπως απο-
τυπώθηκε κυρίως στο κίνημα το γράψιμο ως διαδικασία (process writing), και στη 
συνέχεια (από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ύστερα) εκφράζονται οι επιπτώ-
σεις των ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της γλωσσολογίας, που ανέ-
δειξαν τη σημασία της κοινωνικής διάστασης της γλώσσας.  

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η έρευνα και ο προβληματισμός για 
τη χρησιμότητα των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου στη διδασκαλία του γρα-
πτού λόγου, των τοπικών δικτύων επικοινωνίας (LAN), του υπερκειμένου (hypertext) 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980 – αρχές του 1990 και φυσικά του διαδικτύου από το 
1990 και ύστερα (Snyder 1996, Κουτσογιάννης 2000).  

Η συνεισφορά του προβληματισμού που αναπτύχθηκε από το 1980 και ύστε-
ρα είναι πολύτιμη για τους εξής κυρίως λόγους: 

 
 κατάφερε να συνδέσει γόνιμα και δημιουργικά τις ταχύτατα μεταβαλλόμε-
νες επιστημονικές αναζητήσεις του χώρου της γλωσσοδιδακτικής με τις 
ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας.  

 
 επέτυχε σε σημαντικό βαθμό να αναδείξει τη σημασία των ευρέως χρησι-
μοποιούμενων ηλεκτρονικών μέσων πρακτικής γραμματισμού (π.χ. προ-

                                                 
3 Οι επιστημονικές εξελίξεις που περιγράφονται έλαβαν κατ’ αρχήν χώρα στις ΗΠΑ. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 και ύστερα παρατηρούνται σημαντικές συνεισφορές στον επιστημονικό προβλη-
ματισμό και από άλλες χώρες, όπως π.χ. από Αυστραλία και Αγγλία.  
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γράμματα επεξεργασίας κειμένου, διαδίκτυο) ως παιδαγωγικών περιβαλ-
λόντων υποστήριξης της γλωσσικής αγωγής. Έτσι από τις αρχές της δεκα-
ετίας του ’80 και ύστερα ο υπολογιστής παύει να θεωρείται μέσο διδα-
σκαλίας, αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση και τον πειρα-
ματισμό κατά το γράψιμο, τη συνεργατική μάθηση και την αποτελεσματι-
κότερη συνεργασία μεταξύ μαθητών – δασκάλου, τη δημιουργία πραγμα-
τικών περιστάσεων επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο 
της προώθησης της κοινωνικής διάστασης στη γλώσσα.  

 
 επέτυχε να εντάξει λειτουργικά τις αντιλήψεις αυτές στα ζητούμενα των 
σύγχρονων Π. Σ. Έτσι το κέντρο βάρος μεταφέρθηκε από την κατασκευή 
λογισμικού συμπεριφοριστικής λογικής στη διαμόρφωση Προγραμμάτων 
Σπουδών, στο πλαίσιο των οποίων η αξιοποίηση της τεχνολογίας προω-
θείται στο βαθμό που εξυπηρετεί πλήρως τους στόχους τους.  

 
Δεν είναι τυχαίο ότι η λογική αυτή επιχειρήθηκε και επιχειρείται να εφαρμο-

στεί ως πολιτική σε αρκετά σχολεία δυτικών χωρών από τα μέσα της δεκαετίας του 
’80 και ύστερα και σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα κατά την τελευταία δεκαετία. 
Και η αντίληψη όμως αυτή έχει ξεπεραστεί τόσο από τις επιστημονικές αναζητήσεις 
στο χώρο της γλωσσοδιδακτικής, που αντιμετωπίζουν ως μονομερή την όλη λογική 
της επικοινωνιακής προσέγγισης, όσο και από την ίδια την κοινωνική πρακτική, η 
οποία έχει επιβάλει τη χρήση των ΝΤ στη διεκπεραίωση γλωσσικών κυρίως δραστη-
ριοτήτων. Η εξέλιξη αυτή θα εξεταστεί στην επόμενη ενότητα. Μένει όμως ως κέρ-
δος η σημαντική εργασία που έχει συντελεστεί στον τομέα της διερεύνησης των υπο-
λογιστών ως περιβαλλόντων υποστήριξης της γλωσσικής διδασκαλίας και δεν μπορεί 
παρά να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε κάθε προσεχή σχεδιασμό. 
 
2.3. Τεχνολογικός γραμματισμός  
 

Τα τελευταία χρόνια, πλάι στην προηγούμενη τάση, παρατηρείται μια μετατό-
πιση –τομή στην οπτική με την οποία αντιμετωπιζόταν ως τώρα η σχέση ΝΤ– γλωσ-
σσικής εκπαίδευσης. Ο υπολογιστής δεν θεωρείται απλά ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, 
που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη υλοποίηση των γλωσσοδιδακτικών επιδιώ-
ξεων. Θεωρείται μέσο που συμβάλλει σημαντικά στη μεταβολή του επικοινωνιακού 
τοπίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ευρύτατων αλλαγών στη γλώσσα και κατά 
προέκταση στη γλωσσική εκπαίδευση (Bruce & Hogan 1998, Cope & Kalantzis 
2000).  

Η μετατόπιση αυτή του επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως άλλωστε συμ-
βαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά βαθύτερες 
οικονομικές, κοινωνικoπολιτισμικές διεργασίες και μεταβολές, σε τοπικό και κυρίως 
σε ευρύτερο επίπεδο (Kress 2000a). Στην προκειμένη περίπτωση κοινή είναι, σχεδόν, 
η διαπίστωση ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται τα τελευταία δέκα/ είκοσι χρό-
νια συνιστούν τα χαρακτηριστικά μιας νέας εποχής (Castells 1996). Αν και υπάρχει 
διαφωνία ως προς την ονομασία της εποχής αυτής, υπάρχει ομοφωνία στο ότι ένα από 
τα βασικά στοιχεία της είναι η ευρύτατη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως μέσων πρακτικής γραμματισμού (ως μέσων για γράψιμο 
και διάβασμα δηλαδή) σε κάθε τομέα του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 
γίγνεσθαι (Hawisher & Selfe 2000).  

Άρχισαν ήδη να καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να περι-
γραφεί η πραγματικότητα αυτή, αλλά και να εκτιμηθούν οι συνολικές συνέπειές της 
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στη γλωσσική εκπαίδευση. Από τις αναζητήσεις αυτές προκύπτουν κάποια ενδιαφέ-
ροντα συμπεράσματα:  

• Υποστηρίζεται ότι με τη μετάβαση από τη σελίδα στην οθόνη αναδεικνύε-
ται μια νέα γλωσσική πραγματικότητα, που δεν μπορεί να προσεγγιστεί 
απόλυτα με τον ως τώρα θεωρητικό εξοπλισμό ( Kress 2000a & b, Lemke 
1998, Snyder 1997).  

• Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η υβριδικότητα, ως προς το ότι 
τα ηλεκτρονικά κείμενα αποτελούν, συνήθως, πολυτροπικές κατασκευές. 
Αποτελούν δηλαδή κείμενα που δε χρησιμοποιούν μόνο το ρηματικό 
(γλωσσικό) τρόπο για τη διαμόρφωση του νοήματος αλλά συνδυασμό τρό-
πων (οπτικό, μουσικό και ρηματικό) (Χοντολίδου 1999). Παράλληλα στα 
κείμενα αυτά παρατηρείται η τάση για ανατροπή κάποιων βασικών ως τώ-
ρα κειμενικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. η κειμενική ενότητα. Χαρακτη-
ριστική τέτοια περίπτωση είναι η λογική του υπερκειμένου (Snyder 1996), 
που διαπερνά τα περισσότερα ηλεκτρονικά κείμενα του διαδικτύου αλλά 
και των πολυμέσων. Τα πολυμέσα, δηλαδή, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για 
τη γλωσσική εκπαίδευση σήμερα, αλλά όχι τόσο ως μέσα υποστήριξης της 
γλωσσικής αγωγής όσο ως συγκεκριμένα κειμενικά είδη (genres) στην κα-
τανόηση και παραγωγή των οποίων, μαζί με τα άλλα παραδοσιακά και μη, 
είναι απαραίτητο να ασκηθούν οι μαθητές (Mitsikopoulou & Koutsogian-
nis υπό δημοσίευση)  

• Επισημαίνεται επίσης ότι οι σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και φυσικά 
τεχνολογικές εξελίξεις, η ραγδαία εμπορευματοποίηση όλων των πτυχών 
του κοινωνικού, επιστημονικού και κοινωνικού γίγνεσθαι οδηγούν «στην 
κατάρρευση και στον ανασχεδιασμό των ορίων μεταξύ διαφορετικών 
γλωσσών, διαφορετικών διαλέκτων, κειμενικών ειδών και λόγων» 
((Fairclough 2000: 163). Το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές πραγματοποιού-
νται σε σημαντικό βαθμό σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, τα οποία εξελίσ-
σονται ραγδαία, περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα ως προς την 
εστίαση και το περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας.  

• Τέλος, η ευρεία διάδοση των υπολογιστών ως μέσων πρακτικής γραμματι-
σμού συμβάλλει στο παράδοξο της εκθρόνισης του γραπτού λόγου ως α-
ποκλειστικού τρόπου μετάδοσης του νοήματος από τη μια πλευρά, με την 
ευρύτατη χρήση του από την άλλη (π.χ. ευρύτητα χρήσης της γραπτής σύγ-
χρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας στο διαδίκτυο). Εν ολίγοις η αποκα-
λούμενη «πληροφορική επανάσταση» σε συνάρτηση με άλλες εξελίξεις 
(οικονομικές, κοινωνικές κλπ.) φαίνεται να έχει σημαντικές συνέπειες στον 
φορέα των πληροφοριών, στην ίδια τη γλώσσα, και κατά προέκταση στους 
στόχους, στα περιεχόμενα και στα μέσα της γλωσσικής εκπαίδευσης. 

Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε ότι από τις ως τώρα ερευνητικές 
αναζητήσεις αναδεικνύεται η ανάγκη καλλιέργειας ενός νέου γραμματισμού, τον α-
ποκαλούμε εδώ τεχνολογικό γραμματισμό ή τεχνογραμματισμό4, του οποίου η κοι-
νωνική διάδοση είναι ευρύτατη, γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί από το σχολείο. 
Με βάση τη λογική αυτή τα ισχύοντα σήμερα γλωσσικά προγράμματα σπουδών θεω-
ρούνται ελλιπή, στατικά και ξεπερασμένα σε σχέση με τη δυναμική των ραγδαίων 
εξελίξεων και των νέων δεδομένων. Αλλά και οι υπάρχουσες σημειωτικές θεωρίες 
δύσκολα μπορούν να περιγράψουν τη νέα αυτή επικοινωνιακή πραγματικότητα, γι΄ 

                                                 
4 Οι όροι που συνήθως προτείνονται είναι ψηφιακός γραμματισμός  (digital literacy) ή τεχνολογικός 
γραμματισμός (technological literacy). 
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αυτό και επισημαίνεται η ανάγκη εντοπισμού των θεωρητικών κενών, η ανάπτυξη 
νέων θεωριών και  η δημιουργία της απαραίτητης μεταγλώσσας, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αξιοποίησή της στο γλωσσικό curriculum (Cope & Kalantzis 2000, Kress & 
van Leeuwen 1996, Kress 200a, b). Έτσι μέσω της εμβάπτισης των μαθητών/τριών σε 
κειμενικές πρακτικές που θα ενσωματώνουν λειτουργικά τις Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ), 
μέσω της καλλιέργειας νέων γλωσσικών δεξιοτήτων και με την απαραίτητη θεωρητι-
κή υποστήριξη,  θα είναι δυνατό να προετοιμαστούν καλύτερα για το νέο κόσμο που 
τους περιβάλλει και στον οποίο θα κληθούν ως πολίτες να λειτουργήσουν. Μ’ αυτήν 
τη λογική ο τεχνογραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του γραμματισμού 
και κατά προέκταση του κοινωνικού γραμματισμού, που πρέπει να παρέχεται από το 
σύγχρονο σχολείο. 

Η άποψη αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος σήμερα στο θεωρητικό χώρο της εκ-
παίδευσης στο γραμματισμό, ενώ δεν λείπουν και οι προσπάθειες που επιχειρούν να 
αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων προς την 
κατεύθυνση της δημιουργίας νέων Προγραμμάτων Σπουδών. 

Παράλληλα, τείνει να δημιουργηθεί στη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία ένα 
μικρότερο επιστημονικό ρεύμα, το οποίο δεν αρκείται στην πρόταση για καλλιέργεια 
του λειτουργικού τεχνογραμματισμού, αλλά επιχειρεί να προσθέσει την κριτική διά-
σταση στην προσέγγιση αυτή. Στον πυρήνα των σκέψεων αυτών υπάρχει η λογική 
της αμφισβήτησης και απομυθοποίησης των υπολογιστών ως ουδέτερων τεχνολογι-
κών μέσων πρακτικής γραμματισμού και η προσπάθεια συνειδητής σύνδεσής τους με 
τη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που τους δημιουργεί 
(Κουτσογιάννης 2001).  

Οι επιστημονικές αναζητήσεις που παρουσιάστηκαν εν συντομία στην ενότη-
τα αυτή δεν πρέπει να συγχέονται με τις γενικότητες και αοριστίες που μεταδίδονται 
συνήθως από τα μέσα ενημέρωσης για τα οφέλη που προκύπτουν από τον αποκαλού-
μενο «ηλεκτρονικό αλφαβητισμό». Πρόκειται αντίθετα για γλωσσολογικής και 
γλωσσοδιδακτικής αφετηρίας αναζητήσεις, που επιχειρούν να ανιχνεύσουν τα νέα 
δεδομένα και σε αρκετές περιπτώσεις να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις ε-
φαρμογής.  

Από τη στιγμή που οι Η/Υ αποτελούν μέσα πρακτικής γραμματισμού με ευ-
ρεία διάδοση και σημαντικές επιπτώσεις στη γλώσσα, δεν μπορεί παρά μεγάλο μέρος 
του ενδιαφέροντος να εστιαστεί στο τι συνεπάγεται αυτό για τη γλωσσική εκπαίδευ-
ση. Αναφέρονται στη συνέχεια κάποια θέματα που απαιτούν άμεση διερεύνηση:  

 
 Ποιες οι ιδιαιτερότητες των Η/Υ ως μέσων παραγωγής και κατανόησης 
λόγου και κατά προέκταση ποιες επιπλέον δεξιότητες είναι απαραίτητο να 
ενσωματωθούν στο γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών του μέλλοντος; 

 
 Ποια νέα κειμενικά είδη αναδεικνύονται από την ευρύτητα της χρήσης 
των ΝΤ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού, ποια τα χαρακτηριστικά τους 
και ποια η θέση που θα έχουν στη διδασκαλία της ελληνικής;  

 
 Ποιες γλωσσικές δεξιότητες πρέπει να καλλιεργηθούν στους νέους, προ-
κειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλό-
μενο γλωσσικό περιβάλλον;    

 
 Με δεδομένη τη ραγδαία διάδοση των αποκαλούμενων πολυτροπικών 
κειμένων (κείμενα του διαδικτύου, κείμενα πολυμέσων) αποκτούν ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον οι υπολογιστές ως μέσα παραγωγής πολυτροπικού λόγου. 
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Κάτι σημαντικό, σχετικά, που σπάνια θίγεται είναι ότι τα σύγχρονα ηλε-
κτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου δεν είναι κενές λευκές σελίδες, 
στις οποίες καλούμαστε να δημιουργήσουμε ελεύθερα το δικό μας κείμε-
νο. Συνοδεύονται από «ψηφιοθήκες» μονοτροπικών ή πολυτροπικών πό-
ρων (έτοιμες εικόνες, μουσικές, σχέδια) και οδηγούς συγγραφής κειμένων 
(έτοιμα πολυτροπικά κειμενικά πρότυπα, χωρίς καμία σχέση με την ελλη-
νική κειμενική πραγματικότητα), τα οποία δεν επηρεάζουν απλώς σε μι-
κρό ή μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση του παραγόμενου γραπτού λόγου, 
αλλά μπορούν να φαλκιδεύσουν την έννοια της πολυδιαφημιζόμενης δη-
μιουργικότητας των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων. 

 
 Με δεδομένη τη μεγάλη διάδοση των υπολογιστών ως μέσων πρακτικής 
γραμματισμού αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα γλωσσικά βοηθήματα τα 
οποία είναι ενσωματωμένα στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής 
γραπτού λόγου. Θέματα όπως: αν, πότε, πώς χρησιμοποιούνται τα ενσω-
ματωμένα γλωσσικά βοηθήματα (ορθογράφος, λεξικό συνωνύμων κλπ.) 
αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προτεραιότητα αποκτά επίσης η περι-
γραφή των επιστημονικών προδιαγραφών που είναι απαραίτητο να έχουν 
τα βοηθήματα αυτά, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
γλωσσικής διδασκαλίας. 

  
 Γνωρίζουμε σήμερα ότι η ευρεία χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευ-
ση αδικεί δύο σημαντικές κατηγορίες μαθητικού πληθυσμού. Κατ’ αρχήν 
τα παιδιά των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων (Sutton 1991). Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν, συνήθως, και τα αλλόγλωσσα παιδιά. Τα παιδιά 
αυτά σπάνια έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και σπάνια, επομένως, μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν και να εξασκηθούν στα ηλεκτρονικά περιβάλ-
λοντα παραγωγής γραπτού λόγου. Μια άλλη κατηγορία μαθητικού πληθυ-
σμού που αδικείται είναι αυτή των κοριτσιών, τα οποία όπως δείχνουν οι 
έρευνες, επιδεικνύουν μικρότερη διάθεση για ενασχόληση με την τεχνο-
λογία και κατά συνέπεια έχουν μικρότερη εξοικείωση μαζί της. Οι μαθη-
τικές αυτές ομάδες έρχονται, επομένως, στο σχολείο με έναν επιπλέον πε-
ριορισμένο κώδικα, για να χρησιμοποιήσουμε αναλογικά τον όρο του 
Bernstein (Bernstein 1971), τον ηλεκτρονικό. Στο βαθμό δε που ο υπολο-
γιστής καταλαμβάνει σημαντική θέση στο γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών, 
ο περιορισμένος ηλεκτρονικός κώδικας των παιδιών αυτών έχει σημαντι-
κές επιπτώσεις και στο γλωσσικό τους κώδικα. Η θεωρητικά ίση αντιμε-
τώπιση της κατηγορίας του μαθητικού πληθυσμού από το σχολείο αναπα-
ράγει ουσιαστικά την ανισότητα. 

 
 Μια προσεχτική προσέγγιση δείχνει ότι ο διαφημιζόμενος εξελληνισμός 
των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων παραγωγής λόγου είναι επιφανειακός 
και πραγματοποιείται, στο βαθμό που πραγματοποιείται, στην επιφάνεια 
επαφής χρήστη – μηχανής. Θέματα όπως η έλλειψη σημείων στίξης από 
τα πληκτρολόγια (άνω τελεία), η χρήση στα σχολεία λογισμικού με «πρό-
τυπα» κείμενα, αυτούσια μεταφερμένα από τα αγγλικά χωρίς καμία σχέση 
με την ελληνική κειμενική πραγματικότητα (βλ. π.χ. τα “πρότυπα” κείμε-
να του Microsoft Word), ελάχιστα απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότη-
τα. Αντίθετα το κέντρο βάρους των συζητήσεων κινείται στους δύο γνω-
στούς πόλους: της κινδυνολογίας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας 
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από τη μια πλευρά και του ρηχού κοσμοπολιτισμού από την άλλη (Χρι-
στίδης 1999), που στην προκειμένη περίπτωση μεταφράζεται σε μαζική 
εισαγωγή των ΝΤ στην εκπαίδευση, προκειμένου να μην υστερήσουμε 
έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.   

 
 Τέλος, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι για πρώτη φορά στην ι-
στορία της γλωσσικής εκπαίδευσης ένα μέσο πρακτικής γραμματισμού, 
όπως στην προκειμένη περίπτωση ο υπολογιστής, αποτελεί παράλληλα 
και εμπορικό προϊόν αιχμής για τις σύγχρονες αγορές. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να δημιουργήσει ευνόητες παρενέργειες στη διδασκαλία της Ελλη-
νικής, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προσεχθεί ιδιαίτερα.  

  
Η μεταφορά όμως του ενδιαφέροντος από τους υπολογιστές ως εργαλεία για 

τη διδασκαλία, σ’ αυτού του είδους τον προβληματισμό που αναπτύξαμε σημαίνει 
κατά βάθος μια δραματική αλλαγή εστίασης του θέματος. Από παιδαγωγισμούς και 
τρυκ για το πώς θα γίνει μια ξεπερασμένη γλωσσική διδασκαλία ενδιαφέρουσα, το 
κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος μεταφέρεται σε μια συνολική συζήτηση για το τι 
μπορεί να γίνει, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες προετοιμασίας των νέων στον 
διαφορετικό κόσμο που θα κληθούν να ζήσουν.  

Με άλλα λόγια, η αποδοχή της οπτικής που προτείνεται δεν είναι χωρίς συνέ-
πειες. Μεταφέρει την ενασχόληση από τον υπολογιστή ως εργαλείο στο ουσιώδες 
πρόβλημα της διαμόρφωσης πρότασης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλ-
λοντος του τόπου, απομακρύνει από την ποσοτική προσέγγιση της εισαγωγής των 
υπολογιστών στην εκπαίδευση και καθιστά λεπτομέρεια χωρίς νόημα την αντιμετώ-
πιση των ΝΤ ως ελκυστικών μέσων διδασκαλίας με τα πολυμέσα κλπ. Δεν πρόκειται 
απλώς για διαφορετική επιστημονική οπτική, αλλά για διαφορετική πολιτική οπτική 
στην αντιμετώπιση του μέλλοντος της ελληνικής γλώσσας, της διδασκαλίας της και 
εντέλει του μέλλοντος των νέων που θα αποφοιτούν από τα σχολεία.  

 
3. Οι εκπαιδευτικοί 
 

Από τη δεκαετία του 1960 και ύστερα έχουν γίνει πολλές απόπειρες εισαγω-
γής καινοτομιών στα σχολεία, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που 
έχουν προκύψει, και έχουν επενδυθεί τεράστια κονδύλια προς την κατεύθυνση της 
κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, για να ανταποκριθούν στις νέες συν-
θήκες. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι δυσανάλογα σε σχέση με τους πόρους που 
επενδύθηκαν και επενδύονται, αφού οι επιτυχημένες προσπάθειες είναι πράγματι πο-
λύ λίγες διεθνώς (Fullan 1993, Olson 2000).  

Από τις επίμονες όμως προσπάθειες αλλαγής του εκπαιδευτικού τοπίου έχουν 
προκύψει ωφέλιμα ερευνητικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμο οδηγό για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια στο μέλλον. Η έρευνα, για παράδειγ-
μα, είναι σαφής στην περίπτωση των εκπαιδευτικών: για να έχει πιθανότητα επιτυχίας 
κάθε αλλαγή, κάθε καινοτομία που εισάγεται, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη 
η προϋπάρχουσα κατάρτιση των διδασκόντων, οι στάσεις και πεποιθήσεις τους, η ε-
μπεδωμένη καθημερινή διδακτική τους πρακτική (Fullan 1993, Karavas-Doukas 
1998).  

Παρά τις διαπιστώσεις αυτές κατά τα πρώτα χρόνια εισαγωγής των υπολογι-
στών στην εκπαίδευση η διαπίστωση αυτή αγνοήθηκε και η έμφαση δόθηκε στη δη-
μιουργία υποδομών και στην ανάπτυξη λογισμικού. Στις μέρες μας όμως έχει γίνει 
κατανοητό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την επιτυχή αξιο-
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ποίηση των ΝΤ στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά η υπόθεση της προετοιμασίας τους 
υπεραπλουστεύεται και αντιμετωπίζεται συνήθως με βραχείας διάρκειας επιμορφωτι-
κά σεμινάρια, που δίνουν έμφαση στην εξοικείωση με την τεχνολογία και το εκπαι-
δευτικό λογισμικό. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό, για να μπορεί να αντιμετωπι-
στεί τόσο εύκολα.  

Είναι προφανές ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια ευρείας αξιοποίησης των ΝΤ 
στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας δεν μπορεί να αγνοεί τα δεδομένα αυτά ούτε 
μπορεί να επαφίεται στις «θαυματουργές» δυνατότητες των υπολογιστών. Οι πρώτες 
έρευνες που έχουμε στη χώρα μας επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις άλ-
λων χωρών: οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν με τις ΝΤ τίποτα πέρα από αυτό που γνώρι-
ζαν να κάνουν καλά και πριν από αυτές (Κουτσογιάννης 2000, Κoutsogiannis 2001).  

Αν βέβαια η όλη προσπάθεια αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία 
της ελληνικής εστιαστεί στην ανάπτυξη λογισμικού, τότε πρόβλημα δεν υφίσταται. Σ’ 
αυτήν όμως την περίπτωση δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για εισαγωγή σημαντι-
κών αλλαγών στην εκπαίδευσή μας. Οι εκπαιδευτικοί είτε θα προσαρμόσουν δυσκο-
λότερα ή ευκολότερα το λογισμικό που θα τους αποσταλεί στα υπάρχοντα δεδομένα 
είτε θα το εγκαταλείψουν στις σχολικές αποθήκες, όπως έχει συμβεί σε αρκετές περι-
πτώσεις στο παρελθόν με άλλες τεχνολογίες. Το πρόβλημα υφίσταται από τη στιγμή 
που γίνεται λόγος, όπως επισημάνθηκε στην προηγούμενη ενότητα, για σημαντικές 
αλλαγές και διαμόρφωση φιλόδοξων Π.Σ. Στην περίπτωση αυτή και η επιμόρφωση 
είναι απαραίτητη αλλά και το περιεχόμενό της είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με τη 
συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Αυτή τη στιγμή (Φεβρουάριος 2002) τα δεδομένα στη χώρα μας στον τομέα 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΝΤ έχουν ως 
εξής:  

Καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες ενδοσχολικής επιμόρφωσης μέσω της 
αποστολής επιμορφωτών στα σχολεία, οι οποίοι είναι απόφοιτοι των γνωστών ως 
προγραμμάτων Ε-42 (πρόγραμμα της «Οδύσσειας»), την ευθύνη των οποίων έχουν 
διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα (Κυνηγός και Ξένου 2000). Πρόκειται για μια σο-
βαρή και ελπιδοφόρα προσπάθεια, η οποία με την αξιοποίηση τής ως τώρα εμπειρίας 
που έχει προκύψει, μπορεί να στηρίξει σημαντικά την κατεύθυνση μιας διαφορετικής 
λογικής, ανάλογης με αυτήν που υποστηρίζεται στο παρόν κείμενο.  

Αρκετά σημαντικό ρόλο είναι δυνατό να διαδραματίσουν και τα προγράμματα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΝΤ και στη διδακτική αξιοποίησή τους, τα 
γνωστά ως Π1, Π2 και Π3. Ο βαθμός επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών θα κριθεί 
ωστόσο, μεταξύ άλλων, από το βαθμό της σοβαρότητας που θα επιδειχθεί στη δια-
μόρφωση του περιεχομένου τους και τη συμβατότητά τους μ’ ένα γενικότερο σχεδια-
σμό αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής.  

Ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα μέσα που θα επιλεγούν, αυτό που έχει 
άμεση προτεραιότητα είναι να διαμορφωθεί σαφής πολιτική ως προς το περιεχόμενο 
της επιμόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα και τις ΝΤ. Η πολιτική αυ-
τή δεν μπορεί να είναι επιτυχής, αν δεν εμπίπτει σε μια συνολικότερη εκπαιδευτική 
πολιτική στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.  

 
4. Από την αποσπασματική στη συνολική αντιμετώπιση  
 

Οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία, όπως άλλωστε και συνο-
λικότερα στο θέμα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΝΤ στο σχολείο, κινούνται σ’ 
αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «εργαλειακή λογική». 
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 Βασικό χαρακτηριστικό της λογικής αυτής είναι ότι η παιδαγωγική αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ αντιμετωπίζεται ως μια μεταβλητή ανεξάρτητη από το κοινωνικό, οικο-
νομικό, πολιτισμικό και παιδαγωγικό περικείμενο, στο οποίο εισάγονται, με προβλε-
πόμενα θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, π.χ. παιδαγωγικό, επαγγελματικής 
προοπτικής, κοινωνικής και οικονομικής προόδου κλπ.  
 Μία από τις κυριότερες εκφάνσεις της εργαλειακής λογικής είναι η συρρί-
κνωση του θέματος γλωσσική αγωγή και ΝΤ στην πολιτική ανάπτυξης και διάδοσης 
εκπαιδευτικού λογισμικού στα σχολεία και, βέβαια, στην ύπαρξη του κατάλληλου 
εξοπλισμού, που θα είναι σε θέση να «τρέξει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές ε-
φαρμογές». Τα βήματα που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν για την υλοποίηση 
της λογικής αυτής φαίνονται σαφή και συγκεκριμένα: αγορά – εγκατάσταση σύγχρο-
νου εξοπλισμού, ανάπτυξη «πολυμεσικού και δικτυακού λογισμικού», εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών στη χρήση του λογισμικού αυτού και ανάπτυξη κατάλληλων σε-
ναρίων διδασκαλίας, για να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως «παρα-
δείγματα ενδεδειγμένης διδακτικής πρακτικής». 
 Το ένα από τα χαρακτηριστικά της λογικής αυτής, την αρκετά «στενή» και 
αποπροσανατολιστική αντίληψη περί λογισμικού που συνήθως προωθείται, το συζη-
τήσαμε ήδη στη δεύτερη ενότητα του παρόντος κειμένου. Εκεί εξετάσαμε και τις ο-
δυνηρές συνέπειες για τη διδασκαλία της ελληνικής στο σύνολό της, που μπορεί να 
έχει η προσκόλληση στην αντίληψη αυτή. Στη δεύτερη ενότητα ασχοληθήκαμε με το 
πώς αντιμετωπίζεται συνήθως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και επισημάναμε 
την ανάγκη συστηματικής και συντονισμένης προετοιμασίας τους. Η πολυπλοκότητα 
όμως του θέματος δεν περιορίζεται στους δύο αυτούς τομείς. 
 Εξίσου σημαντικοί και καθοριστικοί στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος 
είναι και άλλοι παράγοντες, όπως: η δομή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, η φιλοσοφία των Προγραμμάτων Σπουδών, ο τρόπος και ο βαθμός διάχυσης 
της φιλοσοφίας αυτής στα διδακτικά εγχειρίδια, το διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευ-
σής μας κλπ.  
  Η ως τώρα πρακτική στη χώρα μας δείχνει ότι δεν έχει διαμορφωθεί μια σα-
φής πολιτική στον ευαίσθητο τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης και των ΝΤ, αλλά 
υπάρχουν παράλληλες και συχνά αντιφατικές και μη συντονισμένες πρωτοβουλίες, 
χωρίς ξεκάθαρη αφετηρία, σαφείς στόχους και συγκεκριμένη μεθοδολογία.  
 Συγκεκριμένα:  
 Μπορούμε να θεωρήσουμε ως σημαντική πρόοδο το γεγονός ότι τα Προ-
γράμματα Σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρονται 
ρητά στην αξιοποίηση των ΝΤ στη διδασκαλία της ελληνικής (ΦΕΚ 561/1999). Πα-
ρότι δεν υπάρχει μια σαφής και καλά επεξεργασμένη πρόταση στον εν λόγω τομέα, 
θα μπορούσαμε ωστόσο να θεωρήσουμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι απο-
φεύγεται η παραδοσιακή λογική και υιοθετείται, σε γενικές γραμμές αυτή που απο-
καλέσαμε επικοινωνιακή λογική (κεφ. 2.2). Πρόοδο θα μπορούσαμε επίσης να θεω-
ρήσουμε τη λειτουργία των προγραμμάτων Ε-42, αλλά και τη λογική των προγραμ-
μάτων επιμόρφωσης των φιλολόγων, όπως καταγράφηκαν κατ’ αρχήν στα Π2 και 
Π3.  

Προς τη θετική κατεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί και η δημιουργία σύγχρονης 
υποδομής σε αρκετές εκατοντάδες Γυμνασίων. Οι ως τώρα προσπάθειες όμως είναι 
επιμέρους πρωτοβουλίες, αποκομμένες μεταξύ τους, αποσπασματικές και συχνά απο-
κλίνουσες. Δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο και σαφή σχεδιασμό και δεν υπα-
κούουν σε μια σαφώς διατυπωμένη στρατηγική. Συχνά μάλιστα διάφορες πρωτοβου-
λίες ή πρακτικές υποσκάπτουν, πιθανώς χωρίς να το γνωρίζουν, ό, τι καλό έχει πραγ-
ματοποιηθεί. Αναφέρεται στη συνέχεια ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ενώ τα νέα Π.Σ. 
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για το Γυμνάσιο δίνουν κάποια περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ΝΤ στο 
πνεύμα της λογικής του κεφ. 2.2., οι οδηγίες που στάλθηκαν στους φιλολόγους στην 
αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους (ΥΠΕΠΘ 2001) συνδέουν τόσο στενά τη γλωσ-
σική διδασκαλία με συγκεκριμένες σελίδες των σχολικών εγχειριδίων, ώστε να εξου-
δετερώνουν κάθε πιθανή πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αναληφθεί. Αχρηστεύουν 
έτσι και την ενδοσχολική επιμόρφωση, περιορίζοντας στην ουσία την αξιοποίηση των 
υπολογιστών σε ξεπερασμένες διδακτικές πρακτικές.  

Τα παραδείγματα μπορεί να είναι πάρα πολλά, συγκλίνουν όμως σε μία διαπί-
στωση: ένα τόσο ευαίσθητο και σύνθετο θέμα αντιμετωπίζεται ευκαιριακά και χωρίς 
συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη οπτική. Τα αποτελέσματα αυτής της τακτικής δεν 
είναι δύσκολο να προβλεφθούν: κατασπατάληση πόρων χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα 
και εξουδετέρωση της δυναμικής που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με τη γόνιμη α-
ξιοποίηση των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο.  

 
5. Συμπέρασμα 

 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται σαφές ότι η γόνιμη αξιοποίηση των 

ΝΤ στη διδασκαλία της ελληνικής δεν είναι μια εύκολη και απλή διαδικασία που εξα-
ντλείται στην απόφαση για δημιουργία κάποιου λογισμικού παιγνιώδους χαρακτήρα, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η διδασκαλία της ελληνικής στα σχολεία. Αντίθετα, 
πρόκειται για μια πολύπλοκη και σύνθετη υπόθεση, οι παράμετροι της οποίας θα 
μπορούσαν να ομαδοποιηθούν γύρω από δύο άξονες. Κατά πρώτο και κύριο λόγο 
προτεραιότητα έχει η επιλογή προσανατολισμού και η διαμόρφωση σαφούς στρατη-
γικής, με βάση το διεθνή επιστημονικό προβληματισμό και τις ραγδαίες εξελίξεις που 
καθιστούν αδιαχώριστη τη σχέση γλώσσας και ΤΠΕ. Η ανάλυση που προηγήθηκε 
ανέδειξε τη σημασία της γλωσσολογικής και γλωσσοδιδακτικής οπτικής στη διαμόρ-
φωση της στρατηγικής αυτής. Η καταγραφή του πλαισίου αυτού πολιτικής θα εκφρά-
ζει την κατεύθυνση που θα πάρει στη χώρα μας το θέμα διδασκαλία της ελληνικής και 
ΤΠΕ.  

Γύρω από το δεύτερο άξονα μπορούν να ομαδοποιηθούν όλες οι επόμενες και 
επιμέρους δράσεις οι οποίες θα στηρίζουν και θα στηρίζονται στη λογική του πρώτου 
άξονα. Η εργαλειακή λογική, με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να δώσει τη θέση της 
σε μια σαφή πολιτική - πλαίσιο, η οποία θα αποτελεί την αφετηρία και το σημείο α-
ναφοράς για κάθε επιμέρους ενέργεια: Προγράμματα Σπουδών, περιεχόμενο προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, αλλαγές στο ισχύον διοικητικό πλαίσιο, 
ανάπτυξη λογισμικού κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
 
 
Στο συγκεκριμένο παράρτημα οι επιμορφούμενοι μπορούν να βρουν ενδεικτική  σχο-
λιασμένη βιβλιογραφία πάνω σε θέματα γραμματισμού, ζητήματα διδακτικής (επιλο-
γή χρήσιμων εγχειριδίων ανά διδακτικό αντικείμενο), βιβλιογραφία για την παιδαγω-
γική αξιοποίηση βασικών περιβαλλόντων πρακτικής γραμματισμού και περαιτέρω 
βιβλιογραφία για την ελληνική εμπειρία της επιμορφωτικής διαδικασίας για τις ΤΠΕ. 
 
 
Β1. Γενικά θέματα γραμματισμού 
 
1. Olson, D (2003). Ο κόσμος πάνω στο χαρτί. Αθήνα: Παπαζήσης. 
Το βιβλίο θέτει και συζητάει αναλυτικά το πολύ σημαντικό ζήτημα των νοητικών ε-
πιπτώσεων που έχει η γραφή (τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία). Με δεδο-
μένο το γεγονός οι υπολογιστές αποτελούν τα νέα μέσα τεχνολογικά διαμεσολαβημέ-
νης επικοινωνίας θα ήταν πολύ γόνιμο να επεκταθεί η συζήτηση και στις τυχόν νοη-
τικές ή και γενικότερες επιπτώσεις που έχει η νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα.  
 
2. Thomas, R. (1996). Γραπτός και προφορικός λόγος στην Αρχαία Ελλάδα. Ηρά-
κλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.  
Το βιβλίο εξετάζει το ίδιο ζήτημα με το προηγούμενο αλλά από άλλη οπτική γωνία 
και στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ιστορικού πλαισίου, της αρχαιοελληνικής πραγ-
ματικότητας. Η συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον της όχι στις γενικές επιπτώσεις 
της γραφής, αλλά στο σημαντικό ρόλο του πολιτισμικού πλαισίου. 
 
3. Άντερσον, Μπ. (1997). Φαντασιακές κοινότητες. Αθήνα: Νεφέλη. 
Το βιβλίο αυτό υπήρξε σταθμός στην αντιμετώπιση των εθνών ως φαντασιακών κοι-
νοτήτων. Το πολύ ενδιαφέρον για την περίπτωσή μας είναι ότι ο Άντερσον συνδέει τη 
διαδικασία της εθνογένεσης με το ρόλο του εντύπου (της τεχνολογικά διαμεσολαβη-
μένης επικοινωνίας). Αυτή η ιστορική σύνδεση μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τον 
προβληματισμό μας και στη σχέση της νέας τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοι-
νωνίας με τη σύγχρονη μετα-εθνική και παγκόσμια πραγματικότητα.    
 
4. Baynham, M.,  (2000). Πρακτικές Γραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο 
Το βιβλίο συζητάει αναλυτικά το ζήτημα της κριτικά λειτουργικής προσέγγισης του 
γραμματισμού. Μετά από μια χρήσιμη ιστορική αναδρομή, εξετάζει το φάσμα των 
πρακτικών γραμματισμού με έννοιες από τους χώρους της γλωσσολογίας, της αν-
θρωπολογίας/εθνογραφίας, της κοινωνικής και εκπαιδευτικής θεωρίας. 
 
Αναλυτικές παρουσιάσεις του μεγαλύτερου μέρους της βιβλιογραφίας διατίθενται 
στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, στην ενότητα Νέα Ελληνική Γλώσσα  
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/index.html) . 
 

* 
 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Β2.  Περαιτέρω βιβλιογραφία από την ελληνική εμπειρία  
 

Τα κάτωθι αποτελούν χρήσιμες καταγραφές από την προηγούμενη επιμορφωτική 
διαδικασία, στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια, αλλά και γενικότερα από τη διεθνή ε-
μπειρία. 

 
1. Δ. Κουτσογιάννης (2007). Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορί-

ας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως 
στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους – επιμορφωτές στο 
πλαίσιο του έργου ‘Οδύσσεια’. 

 Στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση. www.greek-
language.gr. 
 
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το 2005-
2006 σε 10 φιλολόγους – επιμορφωτές, οι οποίοι στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια 
επιμόρφωσαν άλλους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στη Βθμια εκπαίδευση. Οι φιλόλογοι 
αυτοί προετοιμάστηκαν για το λόγο αυτό από πανεπιστημιακά επιμορφωτικά κέ-
ντρα. Η έρευνα διεξήχθη με συνεντεύξεις και το υλικό που προέκυψε αναλύθηκε 
με βάση την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Παρουσιάζεται αναλυτικά η όλη 
εμπειρία, οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες του εγχειρήματος. Το κείμενο είναι 
χρήσιμο, γιατί παρουσιάζει την εκπαιδευτική και επιμορφωτική πραγματικότητα, 
όπως την έζησαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.   
 
2. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2004). Αξιοποίηση των επιπτώσεων της 

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία της Οδύσσειας. Επιμέλεια και συγ-
γραφή της τελικής έκθεσης Β. Σβολόπουλος. Αθήνα: ΚΕΕ. 

 
Πρόκειται για την επίσημη αξιολόγηση του όλου έργου της Οδύσσειας που στη-
ρίχτηκε σε παρατηρήσεις σε σχολεία, συνεντεύξεις και ερωτηματολόγιο. Η προ-
σπάθεια για συνολική αποτίμηση της όλης προσπάθειας, ο εντοπισμός των πλεο-
νεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η περιγραφή της στάσης των εκπαιδευτικών, 
της εκπαιδευτικής συμπεριφοράς τους σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ απο-
τελούν στοιχεία εξαιρετικά χρήσιμα και απαραίτητα για τους επιμορφούμενους.  
 
3. Snyder, I. (2001), Γραμματισμός, τεχνολογία και σχολική τάξη: μια πρό-

κληση για τους εκπαιδευτικούς. Στο Κουτσογιάννης, Δ. (επιμ.), Πληροφορική-
επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία, Θεσσαλονίκη: 
Κέντρο Eλληνικής Γλώσσας. 

 
Πρόκειται για τα πορίσματα έρευνας που καταγράφουν την εμπειρία που έχει προκύ-
ψει στην Αυστραλία από την απόπειρα για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τέτοια 
κείμενα υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία, το πλεονέκτημα όμως στο κείμενο αυτό 
είναι, πέραν του ότι είναι στην ελληνική γλώσσα, ότι κωδικοποιεί τις συνήθεις δυ-
σκολίες και αδυναμίες και προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για να αποφευχθούν.  
Υπάρχει και στο διαδίκτυο, στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκ-
παίδευση, όπου είναι αναρτημένα τα πρακτικά της ημερίδας  
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/index.html ). 
 

http://www.greek-language.gr/�
http://www.greek-language.gr/�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/index.html�


Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 265/293 

4.  Αντωνίου Ι.,  Γκίκα Ε., Λαλιώτου Ε. και  Τριαντοπούλου Θ. (2000). Η 
συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Φιλολογικών 
Μαθηµάτων: Ανάλυση Πειραµατικών Διδασκαλιών του έργου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 
 

5. Γιακουμάτου, Τ. (2004). Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού φιλολογι-
κών μαθημάτων. Νέα από το μέτωπο και προβληματισμοί. Εισήγηση στο 4ο Διε-
θνές συνέδριο "Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαί-
δευση". 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/filessyn/A207-216.pdf 
 

Πρόκειται για χρήσιμα κείμενα, απογραφικού χαρακτήρα θα λέγαμε. Η έμφαση δίνε-
ται στο μεν πρώτο στο είδος των διδασκαλιών που προέκυψαν και στο λογισμικό που 
αξιοποιήθηκε στη δράση Οδυσσέας, στο δε δεύτερο στο έργο Οδύσσεια.  
 

* 
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Β.3. Ζητήματα διδακτικής 
 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο κάθε διδακτικό αντικείμενο δεν μπορεί να νοηθεί εκτός 
των επιστημονικών αναζητήσεων του συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού κλά-
δου. Για να είναι δυνατό να ‘σταθεί’ κάποιος ως επιμορφωτής σε άλλους επιμορφω-
τές, είναι απαραίτητο να έχει μια συνολική επιστημονική εικόνα της διδακτικής του 
συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου.  
 

• Χρήσιμα γενικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επιλογή, Δ. Κουτσογιάννης) 

 
 

1. Bill Cope and Mary Kalantzis (eds) Multiliteracies. Literacy learning 
and the Design of social futures, London: Routledge. 
 
Πρόκειται για βιβλίο σταθμό στον γλωσσοδιδακτικό προβληματισμό και ευρύτερα 
στο θέμα του σχολικού γραμματισμού. Είναι προϊόν προβληματισμού των πιο σημα-
ντικών επιστημόνων, γνωστής ως ομάδας του Νέου Λονδίνου (New London Group), 
σήμερα στο πεδίο αυτό. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι ενσωματώνει και 
τις ΤΠΕ κατά τρόπο γόνιμο στον όλο προβληματισμό ως προς τις αλλαγές που έχουν 
γίνει στην κοινωνία και στο τι πρέπει να γίνει στο σχολείο και τη γλωσσική εκπαί-
δευση σήμερα. Μέχρι την έναρξη της επιμόρφωσης ενδέχεται να κυκλοφορεί και με-
ταφρασμένο στα ελληνικά. 
 

2.  Kress, G. (2000a). Σχεδιασμός του γλωσσικού προγράμματος σπουδών με 
βάση το μέλλον. Γλωσσικός Υπολογιστής 2:111-124.  

(είναι αναρτημένο και στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαί-
δευση www.greek-language.gr) 

 
Ο Kress είναι ένας πολύ γνωστός διεθνώς επιστήμονας που ανήκει στην ομάδα του 
Νέου Λονδίνου. Στο κείμενο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει πολύ χρήσιμες α-
πόψεις για το πώς πρέπει να σχεδιάσουμε τα γλωσσικά προγράμματα σπουδών σήμε-
ρα, αν θέλουμε ένα σχολείο προσανατολισμένο προς το μέλλον. 
 

3. Δ. Κουτσογιάννης (2001) (επιμ.). Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνο-
λογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. 
 
Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται η διεθνής εμπειρία μέχρι και τη δεκαετία του 1990 
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας. Οι συνεισφορές προέρχο-
νται από πολλές χώρες. Το υλικό είναι αναρτημένο και στην Πύλη για την ελληνική 
γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση  
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/index.html). 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.greek-language.gr/�
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4. Γούτσος, Δ. και Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. (2006).  Η διδασκαλία του 

ακαδημαϊκού λεξιλογίου στα Ελληνικά με τη χρήση σωμάτων κειμένων (υπό δη-
μοσίευση).  
 

5. Χατζηδάκη, Ουρανία (2004). Τα σώματα κειμένων και το διαδίκτυο ως 
πηγές για την προώθηση της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Δενδρινού, 
Β. & Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.). Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενό-
γλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη (332-350). Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 
Τα δύο ανωτέρω κείμενα, παρότι είναι γραμμένα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης γλώσσας, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι τα μόνα κείμενα που έχουμε 
στα ελληνικά για την αξιοποίηση των Σωμάτων Κειμένων στη διδασκαλία της ελλη-
νικής γλώσσας.  
 

6. Γεωργακοπούλου, Α. (2006). Κειμενική και επικοινωνιακή πολυτροπι-
κότητα: οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη. Στο Μοσχονάς, Σπ. (επιμ.). Η 
ελληνική ως ξένη γλώσσα: από τις λέξεις στα κείμενα (153-199). Αθήνα: Πατάκης. 
 
Και το κείμενο αυτό εστιάζει το ενδιαφέρον του στη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι κείμενο 
που ανήκει στη νέα γενιά προβληματισμού, η οποία αντιμετωπίζει τις ΤΠΕ ως μέσα 
πρακτικής γραμματισμού, μέσα από μια γλωσσολογική – επικοινωνιακή οπτική. 
 
10. Κουτσογιάννης, Δ. και Αραποπούλου, Μ. (επιμ.) (Υπό δημοσίευση) . Εκπαί-

δευση στο γραμματισμό: τοπικές οπτικές σε μια παγκοσμιοποιημένη τάξη 
πραγμάτων. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

 
Πρόκειται για τόμο που περιέχει συνεισφορές από κορυφαίους επιστήμονες διάφο-
ρων χωρών ως προς το πώς μπορεί να διαβαστεί σήμερα η νέα επικοινωνιακή τάξη 
πραγμάτων από μια παγκόσμια και τοπική οπτική. Τα περισσότερα από τα κείμενα 
εντάσσουν στο συγκεκριμένο προβληματσιμό και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο ση-
μερινό σχολείο. 
 
 

• Χρήσιμα γενικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση (επιλογή, Λάμπρος Βαρελάς) 

 
 

1. Συνέδριο του Σεριζί. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Μετάφραση Ι. Ν. Βα-
σιλαράκης, Αθήνα, επικαιρότητα, 1985 
 
Επιλογή από τις ανακοινώσεις του κλασικού πλέον συνεδρίου για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 1969 στο Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρου του 
Σεριζί της Γαλλίας, με συμμετοχές, μεταξύ άλλων, σημαντικών θεωρητικών της λο-
γοτεχνίας: Roland Bartes, Gérard Genette, A. J. Greimas κ.ά.. 
 

2. Αποστολίδου Β. –Χοντολίδου Ε. (1999) (επιμ.), Λογοτεχνία και εκπαί-
δευση, Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.  
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Πρακτικά που οργάνωσε η Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας σχε-
τικά με τη διδακτική της λογοτεχνίας. Οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον τόμο 
στεγάζονται κάτω από τις ακόλουθες βασικές ενότητες: α. Η λογοτεχνία στο σχολείο: 
Βασικά προβλήματα και εφαρμογές. β. Η συμβολή της θεωρίας της λογοτεχνίας στη 
διδασκαλία. γ. Η παιδική λογοτεχνία και η διδασκαλία της. δ. Σχολικά βιβλία και βι-
βλιοθήκη. ε. Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Προτάσεις για ένα 
νέο πρόγραμμα διδασκαλίας. 
 

3. Αποστολίδου Β. –Καπλάνη Β. –Χοντολίδου Ε. (2000) (επιμ.). Διαβάζο-
ντας λογοτεχνία στο σχολείο... Μια νέα πρόταση διδασκαλίας, Αθήνα: Τυπωθήτω-
Δαρδανός. 
 
Η αναλυτική πρόταση της Ομάδας Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας για 
ένα νέα πρόγραμμα διδασκαλίας της λογοτεχνίας και στις τρεις βαθμίδες της βασικής 
εκπαίδευσης (Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο). Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο 
και παρέχονται συγκεκριμένες διδακτικές εφαρμογές. 
 

4. Περυσινάκις Γ. –Τσαγγαλίδης Ι.  (2003) (επιμ.). Γλώσσα και λογοτεχνία 
στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά, Ιωάννινα, 16-17 Μαΐου 2003, Ιωάννι-
να, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Φιλολογίας. 
 

5. Φρυδάκη, Ε. (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδα-
σκαλίας, Αθήνα, Κριτική 
 

6. Μπαλάσκας, Κ. – Αγγελάκος Κ. (2005) (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 
Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης για τη διδακτική, την αξιολόγηση και την ι-
στορία της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται το μελέτημα του Τάκη 
Καγιαλή «Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση: Η χρήση του διαδικτύου και των Νέων 
Τεχνολογιών». 
 

7. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Το Ελληνικό Σχολείο και οι 
προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Ιωάννινα, 12-14 / 5/ 2006).  
 
Τα κείμενα, όπου περιλαμβάνεται και υλικό για τη διδακτική των φιλολογικών μαθη-
μάτων, διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα:  
http://epirus.sch.gr/educonf-1/html/dnaeoeeu.html  
 

 
8. Βαρελάς, Λάμπρος (2007). Η νεοελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία 

στην ελλαδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001). Συνοπτική ιστορική θεώ-
ρηση και αποδελτίωση των διδακτικών εγχειριδίων, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελλη-
νικής Γλώσσας.  
 
Ο τόμος περιλαμβάνει Ευρετήρια όπου αποδελτιώνονται αναλυτικά τα περιεχόμενα 
171 εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και της 
μεταφρασμένης λογοτεχνίας στην ελλαδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1884 
ώς το 2001. Στην Εισαγωγή επιχειρείται σύντομη ιστορική επισκόπηση των ποικίλων 

http://epirus.sch.gr/educonf-1/html/dnaeoeeu.html�
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«σειρών» διδακτικών εγχειριδίων που κυκλοφόρησαν από το 1884 ώς το 2001 και 
αναλύονται οι βασικές λειτουργίες που κλήθηκαν να υπηρετήσουν τα ανθολογημένα 
κείμενα στη διάρκεια αυτών των 120 χρόνων. Περιγράφεται και εξετάζεται επίσης 
πώς εκπροσωπείται σε κάθε περίοδο η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και πώς 
διαμορφώνεται κάθε φορά ο σχολικός λογοτεχνικός κανόνας. 
 

• Χρήσιμα γενικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ιστορίας στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (επιλογή Δ.Κ. Μαυροσκούφης) 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ) 

ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
• Αβδελά Ε., (1998), Ιστορία και σχολείο, Αθήνα: Νήσος. 
• Αγγελάκος Κ. – Κόκκινος Γ., (2004), Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία 

της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Αθανασάτου Γιάννα, (2001), Ελληνικός Κινηματογράφος (1950 – 1967). Λαϊκή μνήμη και 

ιδεολογία, Αθήνα: Finatec – Media Desk Hellas. 
• Αναστασιάδης Γ., (1994), Η Θεσσαλονίκη των εφημερίδων, Θεσσαλονίκη: ΄Εκφραση. 
• Αντωνιάδης Λ., (1995), Η Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα: Πατάκης. 
• Ασδραχάς Σ., (1982), Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγματικότητες και προοπτικές, 

Αθήνα: ΕΜΝΕ – Μνήμων. 
• Βαγιανός Γ. Σ., (1996), Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από λογοτεχνικά κείμενα: συμβολή στη 

διδακτική του μαθήματος, Αθήνα: Έλλην. 
• Βακαλούδη Αν., (2002), Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες. Θεωρία και πράξη, 

Αθήνα: Πατάκης. 
• Βαλούκος Σ., (1998), Φιλμογραφία Ελληνικού Κινηματογράφου (1914 – 1998), 2η έκδοση, 

Αθήνα: Αιγόκερως. 
• Βέικος Θ., (1987), Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, Αθήνα: Θεμέλιο. 
• Βρεττός Γ., (1994), Η εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας: 

τέχνη και ιστορικό γεγονός, Θεσσαλονίκη: Art of Text. 
• Βρεττός Γ., (1987), Σχεδιασμός και αξιολόγηση Αναλυτικού Προγράμματος Ιστορίας. Μια 

προσπάθεια αναμόρφωσης του Αναλυτικού Προγράμματος με ένα παράδειγμα για μια δι-
δακτική ενότητα της Γ΄ Γυμνασίου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

• Δάλκος Γ., (2000), Σχολείο και μουσείο, Αθήνα: Καστανιώτης. 
• Δερτιλής Γ., (1999), Παιδεία και Ιστορία, Αθήνα: Καστανιώτης. 
• Δημητρακόπουλος Σ., (1993), Ιστορία και δημοτικό τραγούδι, 325 – 1945, Αθήνα: Παρουσία. 
• Δημητριάδου Κατερίνα, (2002), Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία. Εφαρμογή 

και αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στον ιστορικό χώρο, Θεσσαλονίκη: Αφοί 
Κυριακίδη. 

• Δημοπούλου Μ. κ. ά., (2003), Εξερευνώ την πόλη μου. Προτάσεις για διαθεματικά σχέδια 
εργασίας, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 

• Ζαφειράκου Α., (2000), Μουσεία και σχολεία, Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδανός. 
• __________ (1988), Η Διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, Αθήνα: ΕΜΝΕ – 

Γρηγόρης. 
• Ιωάννου Θ. Π., (χ.χ.), Διδάσκοντας Ιστορία: Από τις θεωρίες μάθησης στη στοχοθετική στρατηγική, 

Αθήνα: Ατραπός. 
• Κόκκινος Γ., (1998), Από την Ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, 

την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
• Κόκκινος Γ., (2000), Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας. Για μια νέα Διδακτική 

Μεθοδολογία στην υπηρεσία της κριτικής ιστορικής σκέψης, Νέα έκδοση συμπληρωμένη  
και αναθεωρημένη, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Κόκκινος Γ., (2003), Επιστήμη, Ιδεολογία, Ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της 
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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• Κόκκινος Γ. - Αλεξάκη Ε., [επιμ.], (2002), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, 
Αθήνα : Μεταίχμιο. 

• Κόκκινος Γ. - Νάκου Ε., [επιμ.], (2006), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 
21ου αιώνα, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Κουτσός Μ., (2004), Διδακτική ιστορικών πηγών των σχολικών εγχειριδίων, Θεσσαλονίκη: Ζήτης 
• Λεοντσίνης Γ. Ν., (1996), Διδακτική της Ιστορίας. Γενική – Τοπική Ιστορία και Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, Αθήνα. 
• Λεοντσίνης Γ. – Ρεπούση Μ., (2001), Η Τοπική Ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της 

σχολικής παιδείας, ΥΠΕΠΘ – ΠΙ, Αθήνα: ΟΕΔΒ. 
• Ματσαγγούρας Η. Γ., (2003), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαι-

σίωση και σχέδια εργασίας, 2η έκδοση, Αθήνα: Γρηγόρης. 
• Ματσαγγούρας Η. Γ., (1997), Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική 

σκέψη, 3η έκδοση, Αθήνα: Gutenberg. 
• Μαυροσκούφης Δ. Κ., (2005), Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: ιστοριογραφία, διδακτική 

μεθοδολογία και ιστορικές πηγές, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 
• Μαυροσκούφης Δ. Κ., (1999), Εμπειρίες και απόψεις μαθητών και φοιτητών σχετικές με το 

μάθημα της Ιστορίας: θεωρητικά ζητήματα και εμπειρική έρευνα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυ-
ριακίδη. 

• Μαυροσκούφης Δ. Κ., (2000), Ένας στρατιώτης στον Εμφύλιο (1945 – 1949): η συμβολή της 
μικροϊστορίας στην ανίχνευση και την ανάλυση των βιωματικών όψεων της καθημερινής 
ζωής, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

• Μαυροσκούφης Δ. Κ., (1997), Η σχολική Ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1975 – 1995): η 
μεταπολιτευτική εκδοχή του σισύφειου μύθου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

• Μπάγιας Α., (1998), Αρχειονομία. Βασικές έννοιες και αρχές. Η διοίκηση των αρχείων για τη 
διοίκηση και την έρευνα, Αθήνα: Κριτική. 

• Μυρογιάννη Έλσα – Μαυροσκούφης Δ. Κ., [επιμ.], (2004), Φιλόλογοι στον υπολογιστή, Αθήνα: 
Καλειδοσκόπιο. 

• Νάκου Ειρήνη, (2000), Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 

• Νικολαΐδου Σ. - Γιακουμάτου Τ., (2001), Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Αθήνα: Κέδρος. 
• Ξανθάκης Α., (1994), Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, 1839 – 1960, 4η έκδοση, Αθήνα: 

Καστανιώτης. 
• Ξωχέλλης Π. Δ.., (1987), Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ερευνητική 

συμβολή στη Διδακτική της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 
• Οικονόμου Ράνια, [επιμ.], (1998), Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή 

της Ιστορίας, Πρακτικά Διεθνούς Ημερίδας, Αθήνα: Κατάρτι. 
• Πανταζής Β., (1989), Χάρτες και ιδεολογία. Ο προσανατολισμός των χαρτών και η μοίρα των 

λαών, Αθήνα: Κάλβος. 
• Πλειός Γ., (2001), Ο λόγος της εικόνας. Ιδεολογία και πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης. 
• Ρεπούση Μ, (2004), Μαθήματα Ιστορίας. Από την Ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση, Αθήνα: 

Καστανιώτης. 
• Σαμπανίκου Ε. Δ., (2003), Φωτογραφία και Ζωγραφική, 19ος – 20ός αιώνας, Αθήνα: Τυπωθήτω 

– Δαρδανός. 
• Σαπρανίδης Δ., (2001), Ιστορία της Ελληνικής Γελοιογραφίας. 300 χρόνια αμφισβήτησης, Αθήνα: 

Ποταμός. 
• Σολδάτος Γ., (1982), Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου, τ. 1 – 2, Αθήνα: Αιγόκερως. 
• Τσίχλη-Αρώνη Κ., (1986), Σχολές και μέθοδοι ιστορίας και ιστοριογραφίας, Αθήνα: Αναστασίου. 

             ___________________________ 
 

• Berger J., (1986), Η εικόνα και το βλέμμα, μετ. Ζ. Κονταράτου, Αθήνα: Οδυσσέας. 
• Bloch Μ., (1994), Απολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, μετ. Κ. Γαγανάκης, 

Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
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• Boekaertes Monique, (2003), Κίνητρα μάθησης, μετ. Δ. Κ. Μαυροσκούφης, International 
Practices Series No 10 (2002), IBE: International Bureau of Education – UNESCO, Ge-
neva, στο: www.ibe.unesco.org.  

• Burke P., (2003), Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, μετ. Α. Ανδρέου, 
Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Carr E. H., (1984), Τι είναι η ιστορία; μετ. Φ. Λάππα, Αθήνα: Πλανήτης. 
• Chartier R. – LaCapra D. – White H., (1996), Διανοητική Ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης 

συζήτησης, μετ. Ε. Γαζή – Ε. Κοντογιώργη – Γ. Κόκκινος, Αθήνα: ΕΜΝΕ – Μνήμων. 
• Dosse F., (1993), Η ιστορία σε ψίχουλα. Από τα Annales στη «Νέα Ιστορία», μετ. Α. Βλαχοπού-

λου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
• Ferro M., (2002), Κινηματογράφος και Ιστορία, μετ. Π. Μαρκέτου, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Ferro M., (2001), Πώς αφηγούνται την Ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, μετ. Π. 

Μαρκέτου, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Ferro M., (2003), Τα ταμπού της Ιστορίας, μετ. Α. Γαλανοπούλου, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Grafton A., (2001), Η υποσημείωση. Μια παράξενη ιστορία, μετ. Γκ. Μαγγίνη, Αθήνα: Πατάκης. 
• Haldon J., (1992), Μαρξισμός και ιστοριογραφία. Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονες συζητήσεις 

στη Βρετανία, μετ. Κ. Γαγανάκης, Αθήνα: ΕΜΝΕ – Μνήμων. 
• Hobsbawm E., (1998), Για την Ιστορία, μετ. Π. Ματάλας, Αθήνα: Θεμέλιο. 
• Husbands Ch., (2004), Τι σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήματα, μετ. Α. 

Λυκούργος, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Iggers G., (1999), Η Ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην 

πρόκληση του μεταμοντερνισμού, μετ. Π. Ματάλας, Αθήνα: Νεφέλη. 
• Iggers G., (1991), Νέες κατευθύνσεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, μετ. Β. Οικονομίδης, 

Αθήνα: Γνώση. 
• Κάουα Α., (2002), Εικονικά βλέμματα: μεταμοντέρνα αφήγηση στα κόμικς, τον κινηματογράφο και 

τη λογοτεχνία, Αθήνα: Futura. 
• Le Goff J., (1998), Ιστορία και μνήμη, μετ. Γ. Κουμπουρλής, Αθήνα: Νεφέλη. 
• Le Goff J. - Nora P., [επιμ.], (1981-1988), Το έργο της Ιστορίας, μετ. Κλαίρη Μιτσοτάκη, τ. 1 – 3, 

Αθήνα: Ράππας. 
• Marwick A., (1985), Εισαγωγή στην Ιστορία – The Open University, μετ. Κρίσπη Τρίγκου, 

Αθήνα: Κουτσουμπός. 
• Moniot H., (2002), Η Διδακτική της Ιστορίας, εισαγωγή Θ. Κάββουρα – μετ. Έφη Κάννερ, 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Noiriel G., (2005), Τι είναι η Σύγχρονη Ιστορία; μετ. Κορασίδου Μ., Αθήνα: Gutenberg.  
• Πασσερίνι Λουίζα, (1998), Σπαράγματα του 20ού αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, μετ. 

Οντέντ Βαρών-Βασάρ κ.ά., Αθήνα: Νεφέλη. 
• Peyrot J., [επιμ.], (2002), Η Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη, μετ. Α. Καζάκος, Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 
• Renfrew C. – Bahn P., (2002), Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, μετ. 

Ι. Καράλη-Γιαννακοπούλου, Αθήνα: Καρδαμίτσας. 
• Schaff A., (1978), Ιστορία και Αλήθεια, μετ. Δ. Δαούλας, Αθήνα: Ράππας. 
• Sebba Judy, (2000), Ιστορία για όλους. Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Ιστορίας στο 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο, εισαγωγή Θ. Φιλάρετος – Γ. Κόκκινος – Ε. Νάκου, μετ. Μ. 
Καβαλιέρη, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Samaran Ch., [επιμ.], (1979 – 1989), Ιστορία και μέθοδοί της. Encyclopédie de la Pléiade, τ. Α΄ - 
Δ΄ + Παράρτημα. 

• Thuillier G. - Tulard J., (1993), Οι ιστορικές σχολές, μετ. Κική Καψαμπέλη, Αθήνα: 
Καρδαμίτσας. 

• Virilio P., (2003), Πόλεμος και κινηματογράφος, μετ. Τ. Δημητρούλιας, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Walberg H. J. – Paik Susan J., (2003), Αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, μετ. Δ. Κ. 

Μαυροσκούφης, Educational Practices Series No 3 (2000), IBE: International Bureau of 
Education – UNESCO, Geneva, στο: www.ibe.unesco.org. 
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 Περιοδικά: 
o Αρχαιολογία, τχ. 16 (1985), 18 (1986), 37 (1990), 71 (1999). 
o Λόγος και Πράξη (ΟΛΜΕ), τχ. 19 (1983), 23/24 (1984). 
o Νέα Παιδεία, τχ. 34 (1985), 44 (1987), 89 (1999), 95 (2000), 102 (2002), 110 (2004). 
o Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 9 (1988), 26 (1997), 28 (1998). 
o Τα Εκπαιδευτικά, τχ. 17 (1990), 47/48 (1998), 51/52 (1999), 55/56 (2000), 59/60 (2001), 61/62  

(2001). 
o Τα Ιστορικά, τχ. 8 (1988), 12/13 (1990), 16 (1992), 31 (1999), 33 (2000), 36 (2002), 37 (2002), 

38 (2003). 
o Σεμινάριο ΠΕΦ, τχ. 3 (1984), 9 (1988), 17 (1994), 21 (1999). 
o Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 26 (1986), 49 (1989), 96/97 (1997), 105 (1999), 111 (2000), 112 

(2000), 115 (2000), 123 (2002). 
o Φιλολογική, τχ. 31/32 (1990), 37 (1991), 52 (1995), 55 (1996), 57 (1996), 65 (1998), 68 (1999), 

69 (1999), 71 (2000), 77 (2001), 81 (2002), 82 (2003), 83 (2003). 
o Φιλόλογος, τχ. 32 (19883), 62 (1990), 90 (1997), 97 (1999), 98 (1999), 99 (2000), 110 (2002/3) 
o Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Α.Π.Θ., τχ. 10 (2000), 13 (2003). 

 
* 
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Β.4. Βιβλιογραφία για την παιδαγωγική αξιοποίηση βασικών περιβαλλόντων 
πρακτικής γραμματισμού  
 
Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, η έμφαση είναι απαραί-
τητο να δοθεί στη γόνιμη αξιοποίηση αφενός των περιβαλλόντων πρακτικής, αφετέ-
ρου των ανοιχτών περιβαλλόντων.  
 

 Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου 
 
Τα ΠΕΚ αποτελούν βασικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Η 
έμφαση μπορεί να δοθεί είτε στην παιδαγωγική τους διάσταση και στις ωφέλειες που 
μπορούν να προκύψουν από τη διδακτική τους αξιοποίηση είτε στις ιδιαιτερότητές 
τους ως μέσα πρακτικής γραμματισμού.  
Για την πρώτη περίπτωση μπορεί να αξιοποιηθεί το κάτωθι: 
 
Κουτσογιάννης, Δ. (1998) Περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε μαθητές Α΄ Γυ-
μνασίου. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα 
Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.  
 
Με πολλά παραδείγματα που προέρχονται από πειραματική αξιοποίηση των ΠΕΚ 
στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναπτύσσεται η λογική, η διεθνής αναζή-
τηση και εμπειρία και η ιδιαιτερότητα που έχει η αξιοποίηση των περιβαλλόντων αυ-
τών στην τάξη. 
 

 Για το διαδίκτυο 
Σαφώς μεγαλύτερης έκτασης είναι η δουλειά που υπάρχει για τη διδακτική αξιοποίη-
ση του διαδικτύου. Και στην περίπτωση όμως αυτή μας λείπει θεωρητικό υλικό και 
εφαρμογές που θα αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού.  
Αξιοποιήσιμα είναι τα κάτωθι: 
 

1. Κουτσογιάννης, Δ. (2000α) Γλωσσική αγωγή και  διαδίκτυο: δυνατότητες 
και περιορισμοί. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (234-244). Θεσσα-
λονίκη. 

2. Νικολαϊδου, Σ. (2001). Διαδίκτυο και διδασκαλία. Κέδρος, Αθήνα.  
3. Γιακουμάτου, Τ. (2002). Δίκτυο και οθόνες. Φιλόλογος, τ. 107 (126-135). 

 
 Προγράμματα παρουσίασης  

 
Ανύπαρκτη είναι η θεωρητική προσέγγιση των ιδιατεροτήτων που παρουσιάζουν τα 
προγράμματα παρουσίασης (power point). Πρόκειται για βασικό εργαλείο για την 
αξιοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία της γλώσσας και με πολλές ιδιαιτερό-
τητες.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

 
Τα Ηλεκτρονικά λεξικά και τα Σώματα Κειμένων αποτελούν περιβάλλοντα που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν πολύ δημιουργικά στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημά-
των. Αρκετό υλικό, θεωρητικό αλλά και εφαρμογές – σενάρια, τοποθετείται σταδιακά 
στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική διδασκαλία (www.greek-
language.gr ).  
Πολύ καλά προς αυτή την κατεύθυνση είναι και τα παρακάτω: 
 

1. Γούτσος, Δ. και Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. (2006).  Η διδασκαλία του 
ακαδημαϊκού λεξιλογίου στα Ελληνικά με τη χρήση σωμάτων κειμένων (υπό 
δημοσίευση).  
 

2. Χατζηδάκη, Ουρανία (2004). Τα σώματα κειμένων και το διαδίκτυο ως 
πηγές για την προώθηση της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Δενδρινού, 
Β. & Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.). Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενό-
γλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη (332-350). Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 
Στη συνέχεια καταγράφονται τα διαθέσιμα σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά 
τα οποία μπορεί να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική πράξη: 
 
Γ.1.  ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

Τα Σώματα Κειμένων που προτείνονται στη συνέχεια πληρούν τις κυριότερες 
προϋποθέσεις για διδακτική αξιοποίησή τους στο σχολείο. 

 
 Σώματα Κειμένων για τη ν.ε. γλώσσα 

 
1. Σώμα Κειμένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  

( www.greek-language.gr ) 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/corpora/pyli.html 

 
Πρόκειται για Σώμα Κειμένων με κείμενα δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού 
λόγου (7.000.000 λεκτικοί τύποι). Τα πλεονεκτήματά του για τη γλωσσική διδα-
σκαλία είναι:  
- Ελεύθερο στην πρόσβαση. 
- Διαμορφωμένο για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 
-Είναι δυνατή και η διδασκαλία των κειμενικών ειδών, κάτι που ανταποκρίνεται 
πλήρως στα νέα Π.Σ. 
 
2. Σώμα Κειμένων του Ι.Ε.Λ. (ΕΘΕΓ) 
http://hnc.ilsp.gr/default.asp 
 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

http://www.greek-language.gr/�
http://www.greek-language.gr/�
http://www.greek-language.gr/�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/corpora/pyli.html�
http://hnc.ilsp.gr/default.asp�
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Αποτελεί το μεγαλύτερο σε όγκο Σώμα Κειμένων για την ελληνική γλώσσα και 
διαθέτει τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα σε κείμενα. Πλεονέκτημά του εί-
ναι επίσης το γεγονός ότι εξυπηρετεί και τη διδασκαλία της σύνταξης με τον τρό-
πο που γίνεται η παρουσίασή του.  
Μειονέκτημά του μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο σύ-
νολό του, αλλά χρειάζεται συνδρομή (στους απλούς επισκέπτες παρέχεται δωρεάν 
η δυνατότητα περιορισμένης αναζήτησης).  
 

 Σώματα Κειμένων για τη αρχαία ελληνική γλώσσα 
 

1. Σώμα αρχαιοελληνικών κειμένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
 (http://www.greek- language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/index.html) 

 
 Σώμα Κειμένων με ανθολογία κειμένων της αττικής πεζογραφίας του 5ου και 4ου 

αι. π.Χ., χρήσιμη ιδιαίτερα για το μάθημα της θεματογραφίας. Για κάθε κείμενο 
παρέχονται 2-3 εναλλακτικές νεοελληνικές μεταφράσεις του, ενώ υπάρχει και 
συμφραστικός πίνακας των λεκτικών τύπων που εμφανίζονται στα κείμενα του 
Ανθολογίου. Καλύπτει πολύ καλά τις ανάγκες εκπαίδευσης για την οποία και 
δημιουργήθηκε, πρωτίστως του Λυκείου.  

 
2. Διεθνή Σώματα αρχαιοελληνικών κειμένων: 
 
Perseus Digital Library 
http://www.perseus.tufts.edu   
 
Η πλουσιότερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για την αρχαία ελληνική γραμματεία σε 
βάση δεδομένων, με ελεύθερη πρόσβαση. Περιέχει μεγάλο αριθμό αρχαιοελλη-
νικών κειμένων και αγγλικές μεταφράσεις τους. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα 
αγγλόφωνα περιβάλλοντα για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και μπορεί να α-
ξιοποιηθεί και για τη διδασκαλία της.  

 
TLG 
 http://www.tlg.uci.edu/  

 Η ιστοσελίδα του Thesaurus Linguae Graecae, προσφέρει ψηφιοποιημένο το σύ-
νολο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και αρκετά βυζαντινά κείμενα. Προ-
σβάσιμη μόνο με συνδρομή. 

 
 

 Σώματα κειμένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες για τη ν.ε. λογοτεχνία 
 
1. Στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα υπάρχουν τα κάτωθι: 
 
Α. Το έργο του Γ. Σεφέρη. 
  
Είναι δυνατή η έρευνα των λεκτικών τύπων που απαντούν στο ποιητικό έργο του Σε-
φέρη: Ποιήματα, Τετράδιο Γυμνασμάτων Β΄, Εντεψίζικα και Ποιήματα με ζωγραφιές 
σε μικρά παιδιά. Αξιοποιείται η λογική του Συμφραστικού πίνακα (Concordance). Οι 
λεξικοί τύποι παρατίθενται μαζί με τα συμφραζόμενά τους. Παρέχεται η δυνατότητα 
αναζήτησης κατά λήμμα και λεκτικό τύπο, και επιπλέον επιτρέπεται η πρόσβαση από 
τον λεξικό τύπο σε ολόκληρο το ποίημα). 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/index.html�
http://www.perseus.tufts.edu/�
http://www.tlg.uci.edu/�
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http://www.greeklanguage.gr:8080/greekLang/literature/tools/concordance/index.html  
 
Β. Ψηφιακές ανθολογίες ν.ε. λογοτεχνίας. 

 
  Σάρωση (scanning) τεσσάρων ανθολογιών της νεοελληνικής λογοτεχνίας: 

 
α) Πανελλήνιος Ανθολογία. Ήτοι απάνθισμα των εκλεκτοτέρων ελληνικών ποιημάτων 
του Δημητρίου Κ. Κοκκινάκη, Αθήνα 1899  
β). Λύρα. Ανθολογία της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως του Ιωάννη Πολέμη, Αθήνα 
1910  
γ). Οι Νέοι. Εκλογή από το έργο των νέων Ελλήνων ποιητών 1910-1920, του Τέλλου 
Άγρα, Αθήνα 1922  
δ). Οι νέοι διηγηματογράφοι, του Α. Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 1923 
 

 Ανθολογία ν.ε. λογοτεχνίας  
Με την ολοκλήρωση του έργου θα διατεθεί και μια ευρεία ανθολόγηση της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας, από το 1821 περίπου ως τα 1930 (ειδικότερα θα ανθολογηθούν: 
επτανήσιοι λογοτέχνες του 19ου αιώνα, αθηναίοι λογοτέχνες της περιόδου 1830-
1880, λογοτέχνες της γενιάς του 1880 και των αρχών του 20ού αιώνα και λογοτέχνες 
της δεκαετίας του 1920). Θα παρέχονται επίσης πληροφορίες για μεταφράσεις της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες, για μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας 
προς τα νέα ελληνικά, για τα αυτοτελώς νεοελληνικά διηγήματα (1974-2002) καθώς 
και για ζητήματα μετάφρασης λογοτεχνικών έργων. 
 
2. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 
http://www.snhell.gr/ 
 
H ηλεκτρονική έκδοση του Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισμού περιλαμβάνει ευρύ πο-
λιτισμικό υλικό στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ανθολόγιο κειμένων από την Νέα Ελλη-
νική Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε μορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο 
Μαρτυριών και Ανθολόγιο Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-1981), Έρ-
γα Αναφοράς και χρήσιμες διαδικτυακές Συνδέσεις. Μέχρι στιγμής ανθολογούνται 
814 κείμενα νεοελλήνων συγγραφέων. 
 Επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιογραφικά στοιχεία και εργογραφίες των Κ.Π. 
Καβάφη, Κ.Θ. Δημαρά και Γ.Π. Σαββίδη. 
 
Γ.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ 
 

 Λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο διαδίκτυο 
(www.greek-language.gr) 

 
 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

– Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη),  
  Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμ-
ματείας (Ε. Κριαρά),  

 Ελληνοαγγλικό Λεξικό (αρχείο Γεωργακά), 
 Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών –Ίδρυμα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη). 

 Βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής 

http://www.greeklanguage.gr:8080/greekLang/literature/tools/concordance/index.html�
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Τα λεξικά αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπαίδευση, για τους εξής λό-
γους: 
- Είναι προϊόν μακροχρόνιας ερευνητικής προσπάθειας, συχνά ολόκληρων δεκαε-

τιών, όπως τα τρία πρώτα.  Είναι επομένως απολύτως αξιόπιστα. 
- Είναι δομημένα σε βάσεις δεδομένων και επομένως είναι εύκολη η έρευνα στα 

περιεχόμενά τους. 
- Έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να απο-

τελούν διερευνητικά περιβάλλοντα. Γι’ αυτό και προστίθεται σταδιακά θεωρητι-
κό υλικό και παραδείγματα για τη διδακτική αξιοποίησή τους.  

- Επικοινωνούν μεταξύ τους και με το σώμα κειμένων.  
- Είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο 
 

 
 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος, τα τελευταία χρόνια η έμφαση 
έχει δοθεί στην παραγωγή πολυμεσικού και άλλου τύπου εκπαιδευτικού λογισμικού 
για τα φιλολογικά μαθήματα. Στα θεωρητικά κείμενα γίνεται εκτενή αναφορά στα 
προβλήματα που παρουσιάζει μια τέτοια τεχνοκεντρική προσέγγιση. Παραθέτουμε 
ωστόσο συνδέσμους με λίστες του υπάρχοντος στην Ελλάδα σχετικού λογισμικού, 
προκειμένου να έχουν οι επιμορφωτές μια ιδέα για το τι κυκλοφορεί. Αν αξιοποιηθεί 
κάποιο από τα περιβάλλοντα αυτά σε κάποια περίπτωση, προτείνουμε να είναι κά-
ποιο από αυτά που στην κατηγορία τύπους λογισμικού χαρακτηρίζεται ως ‘εκπαιδευ-
τικό παιχνίδι’ ή ‘διερευνητικό περιβάλλον’.  

Απαραίτητη διευκρίνιση:  Οι όροι ‘εκπαιδευτικό παιχνίδι’ και ‘διερευνητικό 
περιβάλλον’ χρησιμοποιούνται αρκετά διασταλτικά στην προκειμένη περίπτωση. Ση-
μαίνει ότι έχουν την πρόθεση για κάτι τέτοιο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό πράγματι 
υλοποιείται. 

Μια πλήρη κριτική παρουσίαση των υπαρχόντων λογισμικών για τη διδασκα-
λία των φιλολογικών μαθημάτων υπάρχει στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα 
(www.greek-language.gr)  

 
Καταγραφές του διαθέσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου για χρήση 
στα σχολεία, μπορεί κανείς να βρεις στις σελίδες: 

1. www.e-yliko.gr 
Παρουσιάσεις και σύνδεσμοι μεταφόρτωσης για το πιστοποιημένο από το Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικό λογισμικό. 
2. http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html 
Ο δικτυακός τόπος αφορά το λογισμικό που παρήχθη στα πλαίσια της Οδύσσειας. 
3. http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html 
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχεται επιπλεόν και επιμορφωτικό υλικό για 
συγκεκριμένο λογισμικό, καθώς και εκπαιδευτικεές δραστηριότητας 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

http://www.greek-language.gr/�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
 
 
 
Διαδικτυακά περιβάλλοντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλολόγους 
 
Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, πλούσιο υλικό και ποικίλα εργαλεία 
στο διαδίκτυο που είναι καλό να τα έχουν υπόψη τους τόσο οι επιμορφωτές όσο και 
οι εκπαιδευτικοί. Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα που προτείνονται στη συνέχεια δεν 
αποτελούν μια υποχρεωτική λίστα, την οποία θα πρέπει ο κάθε επιμορφούμενος να 
έχει οπωσδήποτε υπόψη του. Αποτελούν σχολιασμένο οδηγό, προκειμένου να βοη-
θήσουν τους επιμορφωτές, τόσο για δική τους ενημέρωση όσο και για περαιτέρω ε-
νημέρωση των εκπαιδευτικών στη συνέχεια. Στις σελίδες της Πύλης για την Ελληνική 
Γλώσσα και τη Γλωσσική Διδασκαλία ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να βρει επιπλέον 
καταλόγους οδηγών και ηλεκτρονικών πηγών για την αρχαία, μεσαιωνική και νέα 
ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. 
 
Δ.1. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για όλα τα φιλολογικά μαθήματα 
 
1. Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση. 
www.greek-language.gr 
 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποίησε διαδικτυακή πύλη για την 
υποστήριξη της μελέτης και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Απευθύνεται 
σε ερευνητές, φοιτητές, διδάσκοντες, μαθητές και γενικότερα σε όλους/ες όσοι/ες εν-
διαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός Ελλάδας. Επιχειρεί να καλύ-
ψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της –αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, 
νέα ελληνική– αλλά και στη συγχρονική της διάσταση. Η Πύλη αποτελεί χρήσιμο, 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό περιβάλλον: 

 για την υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής στην ψηφιακή εποχή,  
 για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης / ξένης γλώσ-
σας,  

 για την υποστήριξη της έρευνας,  
 για τη λειτουργική ένταξη και γόνιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πλη-
ροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.  

Στην Πύλη έχει ενσωματωθεί το υλικό του Ηλεκτρονικού Κόμβου, αναμορφω-
μένο και εμπλουτισμένο. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ KAI ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

• Αναβάθμιση και επέκταση των δυνατοτήτων αναζήτησης στα ηλεκτρονικά 
λεξικά:  

 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 
– Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη),  

  Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμ-
ματείας (Ε. Κριαρά),  

 Ελληνοαγγλικό Λεξικό (αρχείο Γεωργακά), 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

http://www.greek-language.gr/�


Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 3:  Κλάδος ΠΕ02 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 279/293 

 Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών –Ίδρυμα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη). 

• Εμπλουτισμός του ήδη διαθέσιμου στον «Ηλεκτρονικό Κόμβο» σώματος κει-
μένων με κείμενα δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. 

• Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που περιλαμβάνει παρα-
δείγματα διδακτικών εφαρμογών και υποστηρίζει διδάσκοντες και μαθητές 
κατά τη γλωσσοδιδακτική αξιοποίηση των λεξικών και των σωμάτων κειμέ-
νων. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

• Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας  
Είκοσι πολυμεσικές ενότητες που προσεγγίζουν θέματα της ιστορίας της ελληνικής 
γλώσσας από τις αρχές έως σήμερα. 

• Ιστορίες της ελληνικής γλώσσας 
Παρουσιάζονται, σχολιασμένες από ειδικούς, οι ιστορίες της ελληνικής γλώσσας· το 
υλικό συνοδεύεται από τις σχετικές δημοσιευμένες βιβλιοκρισίες. 

• Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη 
Κείμενα που συζητούν τη θέση της ελληνικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου προβληματισμού σχετικά με τις ασθενείς και ισχυρές γλώσσες στην 
Ε.Ε. 

• Οι νεοελληνικές διάλεκτοι 
Παρουσίαση των νεοελληνικών διαλέκτων: περιγραφή, διαλεκτικά κείμενα, φωνητι-
κό υλικό, βιβλιογραφία, χρήσιμοι σύνδεσμοι. 
 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΘΕΩΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

• Βιβλιογραφική καταγραφή για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαί-
δευση συνοδευόμενη από περιλήψεις βιβλίων και άρθρων της τελευταίας πε-
νταετίας. 

• Καταγραφή και παρουσίαση: 
 λεξικών και σωμάτων κειμένων για τη νέα ελληνική 
 γραμματικών της νέας ελληνικής, σχολιασμένων από ειδικούς· το υλι-
κό συνοδεύεται από σχετικές δημοσιευμένες βιβλιοκρισίες. 

• Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: Περιέχονται τόσο βασικοί όσο και ειδικότεροι 
γλωσσολογικοί όροι με στόχο να διευκολυνθεί η επαφή με τα σχετικά έργα 
της «Πύλης» και να καλυφθούν επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. 

• Παρουσίαση λογισμικού για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής. 
• Οδηγός για την αξιοποίηση του διαδικτύου στη γλωσσική διδασκαλία. 
• Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και διδασκαλία της ελ-

ληνικής (πορίσματα έρευνας). 
• Πρακτικές γραμματισμού των νέων (πορίσματα έρευνας). 
• Μεταπτυχιακές σπουδές για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής. 
• Νέα ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση ενηλίκων. 

 
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΩΣ ΔΕΎΤΕΡΗΣ  /  ΞΈΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

• Πλήρης ενημέρωση για τις εξετάσεις και τους τίτλους πιστοποίησης ελλη-
νομάθειας. Θέματα εξετάσεων. 

• Λογισμικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων. 
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• Βιβλιογραφική ενημέρωση: α) εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξέ-
νης, β) βιβλιογραφία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και γ) ξενό-
γλωσση υποστηρικτική βιβλιογραφία για τη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης 
γλώσσας. 

• Χαρτογράφηση των εστιών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης 
γλώσσας και των εξεταστικών κέντρων για την πιστοποίηση της ελληνομά-
θειας. 

• Σύγκριση και συσχετισμός του αναλυτικού προγράμματος της Πιστοποίη-
σης Επάρκειας της Ελληνομάθειας με τα αναλυτικά προγράμματα Α/βάθμιας 
και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. 

• Αντιστοίχιση των επιπέδων του Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομά-
θειας α) με τα επίπεδα πιστοποιητικών ελληνομάθειας άλλων φορέων του 
εξωτερικού, β) με τα επίπεδα πιστοποιητικών άλλων γλωσσών και με το 
κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. 

• Δίγλωσσα λεξικά (καταγραφή – παρουσίαση). 
• Δίγλωσσο γλωσσάριο όρων εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. 
• Διδακτικό εγχειρίδιο Από τη λέξη στο κείμενο. 
• Διδακτικές προτάσεις για την ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα. 
• Διδακτική αξιοποίηση των στατιστικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων Πι-

στοποίησης Ελληνομάθειας και των λαθών των σπουδαστών της ελληνικής 
ως δεύτερης / ξένης γλώσσας. 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
• Βιβλιογραφίες: 

 Μεταφράσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε 10 γλώσσες 
 Λογοτεχνικές μεταφράσεις προς τη νέα ελληνική (1880-1930) 
 Νεοελληνικά διηγήματα (1974 κ.ε.) 
 Νεοελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά (1974 κ.ε.) 
 Ιστορία – θεωρία – κριτική για τη μετάφραση 

• Ανθολογίες: 
 Ανθολόγηση κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Επτανήσιοι λο-
γοτέχνες – Αθηναίοι ρομαντικοί – Γενιά του 1880 – Λογοτεχνία της 
δεκαετίας του 1920) 

 Παλαιότερες ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας: Δ.Κ. Κοκκινάκης, 
Πανελλήνιος Ανθολογία (1899)· Ι. Πολέμης,  Λύρα (1923)· Τ. Άγρας, 
Οι νέοι (1922)· Α.Δ. Παπαδήμας, Οι νέοι διηγηματογράφοι (1923) 

 Ανθολόγηση μεταφρασμένων λογοτεχνικών κειμένων 
 Βιβλιοθήκη λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων 

• Μελέτες: 
 Κριτική επισκόπηση γραμματολογιών της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
 Κριτική παρουσίαση σύγχρονων μελετών για τη λογοτεχνία 
 Ζητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης 

• Διδασκαλία / Εκπαίδευση: 
 Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτε-
χνίας 

• Οδηγοί και πηγές:  
 Διαδικτυακοί τόποι για τη νεοελληνική λογοτεχνία 
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 Λογοτεχνία και πολυμέσα (e-books, αναγνώσεις, μελοποιήσεις, κινηματο-
γραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές).  

 Μεταπτυχιακές σπουδές για τη νεοελληνική λογοτεχνία στα ελληνικά ΑΕΙ 
• Συμφραστικοί πίνακες λέξεων (Concordances): 

 Συμφραστκός πίνακας λέξεων του ποιητικού έργου του Γιώργου Σεφέρη 
 Συμφραστκός πίνακας λέξεων του ποιητικού έργου του Οδυσσέα Ελύτη 

(αναμένεται) 
 

 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

• Επιτομή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 
1100-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά. 

• Βασικά δημώδη κείμενα – πηγές (χειρόγραφα και εκδόσεις) του αναλυτικού 
Λεξικού Κριαρά (Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 
1100-1669). 

• Διαδικτυακοί τόποι για τη μεσαιωνική ελληνική γλώσσα και γραμματεία. 
• Λεξικά γενικής χρήσης της μεσαιωνικής ελληνικής. 
• Ιδιωματικά λεξικά και γλωσσάρια που περιέχουν επιβιώσεις μεσαιωνικών 

ελληνικών λέξεων. 
• Λεξικογραφικά βοηθήματα για (α) τα ειδικά λεξιλόγια (ορολογία), (β) τις 

δάνειες λέξεις στη μεσαιωνική ελληνική. 
• Εγχειρίδια – μελέτες μορφολογίας και σύνταξης της μεσαιωνικής ελληνι-

κής. 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
• Εργαλεία 

 Σώματα κειμένων: 
- Ανθολόγιο αρχαιοελληνικών κειμένων 
- Νεοελληνικές μεταφράσεις του Ανθολογίου αρχαιοελληνικών κει-
μένων 
- Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου αρχαιοελληνικών 
κειμένων 

 Βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής (διαδικτυακό «σχολικό» λεξικό με-
σαίας κλίμακας για τον αττικό πεζό λόγο της κλασικής εποχής) 

 O Σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική (του Albert Debrunner) 
 Αρχές σύνταξης της αρχαιοελληνικής γλώσσας 

• Βιβλιογραφίες - ηλεκτρονικές πηγές 
 Οδηγός πλοήγησης στην ηλεκτρονική αρχαιογνωσία 
 Βιβλιογραφική βάση στην οποία καταγράφονται και αξιολογούνται: λεξι-
κά ερμηνευτικά και εγκυκλοπαιδικά, εγχειρίδια γραμματικής και σύντα-
ξης, μέθοδοι διδασκαλίας 

 Βιβλιογραφική βάση στην οποία καταγράφονται και αξιολογούνται μελέ-
τες για γενικά ή ειδικά θέματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας: λ.χ. τις 
νέες τεχνολογίες στα κλασικά γράμματα, τη μετάφραση της αρχαίας ελλη-
νικής γλώσσας, τη διδακτική των αρχαίων ελληνικών κ.ά. 

 Οδηγός βιβλιογραφίας νεοελληνικών μεταφράσεων της αρχαιοελληνικής 
γραμματείας 

• Διδασκαλία - εκπαίδευση 
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 Εργαστήριο ψηφιακής αρχαιογνωσίας (τύποι διαδραστικών ασκήσεων και 
πολλαπλές εφαρμογές τους) 

 Ενδογλωσσική μετάφραση: Από τα αρχαία στα νέα ελληνικά (θεωρητικές, 
ιστορικές και πρακτικές πληροφορίες για τη μετάφραση της αρχαίας ελ-
ληνικής γλώσσας καθώς και προτάσεις για τη διδασκαλία της στη σχολική 
τάξη) 

 Αρχαϊκή λυρική ποίηση (υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μα-
θήματος στη Β' Λυκείου) 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
Λειτουργεί υπηρεσία συνεχούς ενημέρωσης του κοινού μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (newsletter) για συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικές συναντήσεις, δημο-
σιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Kαλύπτονται όλες οι θεματικές περιοχές 
που σχετίζονται με το περιεχόμενο της «Πύλης». Παράλληλα παρέχεται ενημέρωση:  

• για τεχνικού τύπου ζητήματα που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα, ό-
πως η χρήση του ελληνικού γραφηματικού συστήματος σε ηλεκτρονικά πε-
ριβάλλοντα (ελληνικές γραμματοσειρές, μονοτονικές και πολυτονικές, για τα 
πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα), 

• για υπάρχοντα συστήματα αυτόματης μετάφρασης της ελληνικής και επε-
ξεργαστές φωνής. 

 
 

2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ηλεκτρονικός Κόμβος 
 http://www.komvos.edu.gr/ 
 
Το περισσότερο υλικό έχει περάσει επεξεργασμένο στην Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα και τη Γλωσσική Διδασκαλία του ΚΕΓ.  
 
 
3. Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ 
http://www.e-yliko.gr/ 
 
Στο δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ κατατίθενται προτά-
σεις/σενάρια διδασκαλίας, υποστηρικτικό ύλικο (συμπεριλαμβανομένου του πιστο-
ποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού), άρθρα και χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις 
με σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση, καθώς και ανακοινώσεις για συνέδρια 
και σεμινάρια. Η πύλη φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο των μαθημάτων της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Κέντρο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης  
http://www.pi-schools.gr/hdtc/ 
 

Μέσω της συγκεκριμένης πύλης παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από από-
σταση επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε θέματα αξιοποίησης των ΤΠΕ.  Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης (αναζήτησης και ανάκτησης) σε επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό για 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα αλλά και γενικότερα θέματα. Το επιμορφωτικό υλικό 
που διατίθεται καλύπτει τους εξής βασικούς άξονες:  

http://www.komvos.edu.gr/�
http://www.e-yliko.gr/�
http://www.pi-schools.gr/hdtc/�
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• Οι νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία: άρθρα και διαλέξεις για 
την αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων 
προσέγγισης της γνώσης.  

• Πληροφορικός Αλφαβητισμός: βασικές γνώσεις στη χρήση των υπολογι-
στών και του Διαδικτύου μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού 
και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της υπολογιστικής τεχνολογίας στη μαθη-
σιακή διαδικασία.  

• Σενάρια χρήσης των δικτυακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία: 
σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οι 
μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών τους θα χρησιμοποιήσουν, ως 
μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, τις δυνατότητες και υπηρεσίες που προ-
σφέρουν οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες.  

• Ανακοινώσεις - Συνέδρια: πίνακες ανακοινώσεων για θέματα εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα, συνεδρίων που πραγματοποιούνται στη χώρα 
μας ή διεθνώς δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ενη-
μερώνονται έγκαιρα.  

• Χρήσιμες Διευθύνσεις: λίστα χρήσιμων διευθύνσεων ανά γνωστικό αντικεί-
μενο που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν εύκολα και γρήγο-
ρα το χρήσιμο και το ουσιαστικό.  

Δ.2. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για τη  νεοελληνική λογοτεχνία και τη διδασκα-
λία της 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το περιβάλ-
λον της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (ειδικά για τη ν.ε. λογοτεχνία είναι διαθέ-
σιμα ο συμφραστικός πίνακας για το έργο του Γ. Σεφέρη, κατάλογοι και παρουσιά-
σεις ηλεκτρονικών πηγών, διαδικτυακών τόπων, ψηφιακών μέσων και εκπαιδευτικού 
λογισμικού, ψηφιοποιημένες ανθολογίες, καταγραφή και παρουσίαση ελληνικών λο-
γοτεχνικών περιοδικών από το 1974 έως το 2006,  υποστηρικτικό υλικό για τη διδα-
σκαλία του μαθήματος της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, πληροφορίες για με-
ταφράσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες, για μεταφράσεις ξένης 
λογοτεχνίας προς τα νέα ελληνικά, για τα αυτοτελώς νεοελληνικά διηγήματα (1974-
2002) καθώς και για ζητήματα μετάφρασης λογοτεχνικών έργων, πληροφορίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές, κ.λ.π), αλλά και της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ (ό-
που συγκεντρώνονται χρήσιμες ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό (ανθολόγια, ηλεκτρο-
νικά περιοδικά κ.ά.) για τη νεοελληνική λογοτεχνία) 
 Εκτός από τους παραπάνω ευρύτερους δικτυακούς τόπους, υπάρχουν και τό-
ποι αφιερωμένοι στη ν.ε. λογοτεχνία: 
 
 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
Α. Ερευνητική Ομάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία 
 www.openlit.gr 
Η ερευνητική ομάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία - openLit ασχολείται με την ανάπτυξη θε-
ωρητικού προβληματισμού και σύγχρονης μεθοδολογίας για την πανεπιστημιακή δι-
δασκαλία της λογοτεχνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ερευνητικής ομάδας διατίθεται ήδη πλούσιο υ-
λικό: Βιβλιογραφία για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη χρήση των νέων τεχνο-
λογιών. βιβλιογραφία για την αξιοποίηση του υπερκειμένου (hypertext) στην εξ απο-

http://www.openlit.gr/�
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στάσεως διδασκαλία της λογοτεχνίας. τίτλοι συναφών περιοδικών. ανακοινώσεις σε 
συνέδρια για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογο-
τεχνίας. χρήσιμες συνδέσεις για την υποστήριξη της διδασκαλίας της νεοελληνικής 
και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα διατεθούν και εξει-
δικευμένες προτάσεις για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θεμάτων της νεοελληνικής 
και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, κυρίως με την αξιοποίηση του υπερκειμένου 
(hypertext). Βλ. για την ώρα τη σύντομη παρουσίαση αυτής της πρωτοποριακής ε-
ναλλακτικής προσπάθειας στο άρθρο του Χρήστου Δανιήλ, «Μια εφαρμογή υπερκει-
μένου για τη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε πλαίσιο Ανοικτής και εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευσης: Σολωμός-Καβάφης-Καρυωτάκης» 
(http://www.openlit.gr/DocLib1/solomos_cavafy_karyotakis_hypertext.pdf ). 
 
Β. Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 30 (Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία 19ος και  
20ός αιώνας): 
http://class.eap.gr/QuickPlace/elp30/PageLibraryC2256E84004300AE.nsf/h_Toc/815
57f1508034e38c2256e840046901e/!OpenDocument  
Πληροφορίες για:  
α. Ανθολόγια νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων 
β. Σελίδες για συγγραφείς 
γ. Λεξικά 
δ. Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας (Γλωσσάρια, οδηγοί, εισαγωγές, βιβλιογραφί-
ες) 
ε. Κριτικά κείμενα 
 
2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) 
 

Α. Αρχείο Συγγραφέων από τον 18ο ώς τον 20ό αιώνα:  
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp. 
Βιογραφιικά σημειώματα, εργογραφία και βιβλιογραφία για 500 νεοέλληνες συγγρα-
φείς από τον 18ο αιώνα έως το 1935. Οι πληροφορίες διακοσμούνται και από φωτο-
γραφίες και πορτρέτα λογοτεχνών. 

Β. Αρχείο Χειρογράφων και Φωτογραφιών: 
http://www.ekebi.gr/76/writers_gr.html 
Χειρόγραφα και Φωτογραφίες από 165 νεοέλληνες συγγραφείς, κυρίως της πρόσφα-
της περιόδου. 
 
3.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Ανέμη. Ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών 
http://anemi.lib.uoc.gr 
 
Βιβλιογραφικό υλικό για τη μελέτη του νεότερου ελληνισμού και πολυάριθμο και 
ποικίλο υλικό από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ψηφιο-
ποιείται το μεγαλύτερο μέρος από τα εγχειρίδια που καταλογογραφούνται στο Εγχει-
ρίδιο του Νεολληνιστή του Αλέξη Πολίτη (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2002). 
Διατίθενται σε σαρωμένη μορφή (scanning) χιλιάδες αυτοτελείς εκδόσεις: εγκυκλο-
παίδειες και εγκυκλοπαιδικά λεξικά του 19ου αιώνα, λογοτεχνικά κείμενα του 19ου 
αιώνα, χρονολόγια, ευρετήρια περιοδικών, περιηγητικά κείμενα. 
 
4. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

http://www.openlit.gr/DocLib1/solomos_cavafy_karyotakis_hypertext.pdf�
http://class.eap.gr/QuickPlace/elp30/PageLibraryC2256E84004300AE.nsf/h_Toc/81557f1508034e38c2256e840046901e/!OpenDocument�
http://class.eap.gr/QuickPlace/elp30/PageLibraryC2256E84004300AE.nsf/h_Toc/81557f1508034e38c2256e840046901e/!OpenDocument�
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http://www.snhell.gr/ 
βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 
Δ.3. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμμα-
τεία 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το περιβάλλον της 
Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα   
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html (ειδικά για τη α.ε. 
λογοτεχνία διαθέτει πλούσιες βάσεις βιβλιογραφίας, έντυπης και εργαλεία χρήσιμα 
για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής: Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων 
και μεταφράσεών τους, Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου, Βασικό Λε-
ξικό της αρχαίας ελληνικής, Εγχειρίδιο για τον σχηματισμό των αρχαιοελληνικών 
λέξεων του Debrunner, Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, Ασκήσεις, Μελέτες για 
την ενδογλωσσική μετάφραση, Υλικό για την αρχαϊκή λυρική ποίηση) και της Εκπαι-
δευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ http://www.e-yliko.gr/ (διαθέτει συνδέσμους για διαδι-
κτυακούς τόπους σχετικούς με την αρχαία ελληνική, καθώς και διδακτικές προτάσεις 
που αξιοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών) 
Επιπλέον, υπάρχουν οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι αφιερωμένοι στην α.ε. γλώσσα: 
 
1. Γενικές Ηλεκτρονικές Πηγές για την Αρχαία Ελληνική 
 
Perseus Digital Library 
http://www.perseus.tufts.edu   

Περιέχει εξαιρετικά πλούσια συλλογή αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμέ-
νων με αγγλικές μεταφράσεις και σχόλια, εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης των 
κλασικών κειμένων, λεξικά και γραμματικές της αρχαίας ελληνικής και λατινι-
κής γλώσσας και τη συλλογή παπύρων του Duke. Διαθέτει, επίσης, συλλογές ει-
κόνων σχετικά με την αρχαία ελληνική ιστορία, αρχαιολογία και τέχνη. 
 

Greek Language and Linguistics Gateway 
 http://www.greek-language.com/  

Παρέχει πλούσια βιβλιογραφία για τη μελέτη και διδασκαλία της αρχαίας ελλη-
νικής με πολλούς συνδέσμους προς εγχειρίδια διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή: 
εγχειρίδια γραμματικής και σύνταξης, μέθοδοι διδασκαλίας των αρχαίων ελληνι-
κών, λεξικά, σύνδεσμοι σχετικοί με την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, τη 
γραμμική Β, την επιγραφική, την παλαιογραφία, τη γλωσσολογία,  κ.ά. 
 

Greek Grammar on the Web: 
http://perswww.kuleuven.ac.be/~u0013314/greekg.htm  

Εξαιρετικά πλούσια καταγραφή και πάρουσίαση της διαθέσιμης ηλεκτρονικής 
βιβλιογραφίας για την αρχαία ελληνική. Διαθέτει συνδέσμους με ηλεκτρονικά 
λεξικά, εγχειρίδια μορφολογίας και σύνταξης και εγχειρίδια ιστορίας της αρχαίας 
ελληνικής. Επίσης, καταγράφει και παρουσιάζει ηλεκτρονικά εγχειρίδια εκμάθη-
σης της αρχαίας ελληνικής και ιστοσελίδες με μαθήματα αρχαίων ελληνικών σε 
ποικίλες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλ-
λικά, ιαπωνικά και κορεάτικα. 

 
Textkit 
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 http://www.textkit.com  
Προσφέρει σε μορφή αρχείων pdf αρκετά αγγλόφωνα εγχειρίδια χρήσιμα για την 
εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και λατινικών. Συγκεκριμένα, διαθέτει εγχει-
ρίδια γραμματικής και σύνταξης, λεξικά ή λεξιλόγια για συγκεκριμένα κείμενα, 
μεθόδους εκμάθησης αρχαίων ελληνικών και συγγραφής αρχαιοελληνικού κει-
μένου κ.ά. 
 

Navicula Bacchi 
 http://www.gottwein.de/index.php 

Πλούσιο σε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και 
λατινικών. Διαθέτει πλούσια ανθολογία αρχαιοελληνικών κειμένων με γερμανική 
μετάφραση, ενίοτε και λατινική, μαθήματα αρχαίων ελληνικών, ασκήσεις, εγχει-
ρίδιο γραμματικής και σύνταξης, αλλά και στοιχεία αρχαιοελληνικής μυθολογί-
ας, μετρικής, ρητορικής-υφολογίας, ηθικής κ.ά. 

 
Let’s review Greek! 
 http://www.cornellcollege.edu/classical_studies/reviewgreek/index.shtml  

Διαθέτει αρκετούς συνδέσμους για θέματα σχετικά με την αρχαία ελληνική 
γλώσσα, αλλά και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. 

 
Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ. Classics at Oxford: 
 http://www.classics.ox.ac.uk/resources/index.html 

Περιέχει συνδέσμους με ηλεκτρονικές αρχαιογνωστικές πύλες, με ιστοσελίδες 
που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσολογία, τις βοηθητικές επιστή-
μες των κλασικών σπουδών, τη λογοτεχνική θεωρία, την αρχαιολογία και τέχνη, 
τη διδακτική των κλασικών γλωσσών, τη γεωγραφία και χαρτογράφηση του αρ-
χαίου κόσμου, καθώς και με ιστοσελίδες μουσείων, πανεπιστημιακών τμημάτων 
κλασικών σπουδών, βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης βιβλι-
ογραφίας. 
 

KIRKE. Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie: 
 http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html  

Περιέχει συνδέσμους με ιστοσελίδες σχετικά με τα εξής θέματα: Κλασική Φιλο-
λογία – Επιστήμη της Λογοτεχνίας, Σεξουαλικότητα – γυναίκες στην αρχαιότη-
τα, Φιλοσοφία – Ιατρική – επιστήμες της φύσης, Υπολογιστές και αρχαιότητα, 
Νομισματική, Αρχαιογνωστικά προγράμματα – εγκυκλοπαίδειες, αρχαία Ιστορία, 
Παλαιογραφία – Παπυρολογία – Επιγραφική – Κριτική κειμένων, Θρησκεία – 
Μυθολογία, Ύστερη αρχαιότητα, Τέχνη, Μουσική, Αρχαιολογία, κ.ά. Επιπλέον 
περιέχει συνδέσμους με ιστοσελίδες όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει αρχαία 
κείμενα και μεταφράσεις, βιβλιογραφίες για αρχαιογνωστικά θέματα και καταλό-
γους εκδόσεων. 

 
 
 
2. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (Ψηφιακές βιβλιοθήκες) 
Καταγράφονται οι σημαντικότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που διαθέτουν αρχαία 
ελληνικά κείμενα στο πρωτότυπο ή μεταφράσεις τους. 
 
Perseus Digital Library 
 http://www.perseus.tufts.edu  
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 Η πλουσιότερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για την αρχαία ελληνική γραμματεία, με 
ελεύθερη πρόσβαση. Περιέχει μεγάλο αριθμό αρχαιοελληνικών κειμένων και αγ-
γλικές μεταφράσεις τους. 

 
TLG 
 http://www.tlg.uci.edu/  
 Η ιστοσελίδα του Thesaurus Linguae Graecae, προσφέρει ψηφιοποιημένο το σύ-

νολο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και αρκετά βυζαντινά κείμενα. Προ-
σβάσιμη μόνο με συνδρομή. 

 
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: 
 http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/index.html 
 Ανθολογία κειμένων της αττικής πεζογραφίας του 5ου και 4ου αι. π.Χ., χρήσιμη 

ιδιαίτερα για το μάθημα της θεματογραφίας. Για κάθε κείμενο παρέχονται 2-3 
εναλλακτικές νεοελληνικές μεταφράσεις του, ενώ υπάρχει και συμφραστικός πί-
νακας των λεκτικών τύπων που εμφανίζονται στα κείμενα του Ανθολογίου. Επι-
πλέον, στο ηλεκτρονικό εργαστήριο αρχαιογνωσίας του δικτυακού κόμβου προ-
σφέρεται ένα σύνολο διαδραστικών ασκήσεων που προτείνει την πρακτική χρή-
ση των Εργαλείων της Πύλης.  

 
Bibliotheca Augustana 
 http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html  

 Πλούσια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με κείμενα σε ποικίλες γλώσσες, ανάμεσά 
τους και αρκετά αρχαιοελληνικά κείμενα. 

 
Μικρός Απόπλους 
 http://www.mikrosapoplous.gr  

 Διαθέτει ολόκληρα αρχαιοελληνικά κείμενα, κάποια από τα οποία συνοδεύο-
νται από νεοελληνική ή αγγλική μετάφραση.  

 
Navicula Bacchi 
 http://www.gottwein.de/Grie/gr_textestart.php 

 Πλούσια ανθολογία αρχαιοελληνικών κειμένων με γερμανική μετάφραση, ε-
νίοτε και λατινική. 

 
The Internet Classics Archive 
 http://classics.mit.edu/  
 Διαθέτει αγγλικές μεταφράσεις αρκετών αρχαιοελληνικών κειμένων. 
 
Philoctetes 
 http://philoctetes.free.fr/index.htm  
 Παρέχει ποιητικά (Όμηρος, Ησίοδος, Αισχύλος) και φιλοσοφικά (Θαλής, Αναξί-

μανδρος, Ηράκλειτος, Εμπεδοκλής, Παρμενίδης, Ζήνων, Πλάτων, Ευκλείδης) 
κείμενα σε γαλλική ή αγγλική μετάφραση. Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται και 
το αρχαιοελληνικό κείμενο ή υπάρχει σύνδεση με τον «Περσέα». 

 
Τhe Online Medieval and Classical Library (OMACL) 
http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/  
 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει κυρίως επικά και αφηγηματικά ποιή-

ματα μεταφρασμένα στα αγγλικά από ποικίλες γλώσσες, ανάμεσα στα οποία και 
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αγγλικές μεταφράσεις του Ομήρου, του Ησιόδου, του Απολλώνιου του Ρόδιου 
και του Κόιντου Σμυρναίου. 

 
 
Exploring Ancient World Cultures (EAWC) 
http://eawc.evansville.edu/grpage.htm  
 Αγγλικές μεταφράσεις ελάχιστων αρχαιοελληνικών κειμένων (διάλογοι του Πλά-

τωνα, επιλογές από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη). 
 
Translations of Classical Authors 
http://homepage.usask.ca/~jrp638/depttransls.html 
 Ανθολόγιο με αγγλικές μεταφράσεις επιλογών από την αρχαϊκή λυρική ποίηση 

και το έργο του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. 
 
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 
 http://geocities.com/greektexts/ 
 Αρκετά αρχαιοελληνικά κείμενα στο πρωτότυπο. 
 
Χρυσός Αιώνας της Αθήνας (5ος αι. π.Χ.) 
http://www.geocities.com/athens_5th_century/  

Νεοελληνικές μεταφράσεις αρκετών αρχαιοελληνικών κειμένων (Πλάτωνας, Αρι-
στοφάνης, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Θουκυδίδης, Δημοσθένης, κλπ.) 

 
3. Ηλεκτρονικά Λεξικά 
 
Καταγράφονται τα βασικά ηλεκτρονικά αρχαιοελληνικά λεξικά, περιγραφή των ο-
ποίων μπορεί να βρει κανείς στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: 
www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/lexica/bibliography.html?g=1 
 ή στο Greek Grammar on the Web: 
  http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg/diction.htm 
 

• H. G. Liddell & R. Scott, A Greek-English Lexicon: 
 1http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057  

• Intermediate:  
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058  

• S. C. Woodhouse, English-Greek Dictionary: 
http://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/  

• G. Autenrieth, A Homeric Dictionary: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0073  

• W. J. Slater, Lexicon to Pindar: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0072  

• Diccionario Griego-Español (DGE): 
 http://www.filol.csic.es/dge/index.htm  

• A Glossary of Rhetorical Terms with Examples: 
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/rhetoric.html  

• Aristarchus (LGGA, PAWAG): 
 http://www.aristarchus.unige.it/  

• Francisco Cortés Gabaudan, Diccionario médico-biológico etimológico: 
 http://clasicas.usal.es/dicciomed/  

• Το λεξικό της Σούδας. Stoa: 
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 http://www.stoa.org/sol/ 
 
4. Εγχειρίδια Γραμματικής-Σύνταξης 
Καταγράφονται τα βασικά ηλεκτρονικά εγχειρίδια γραμματικής και σύνταξης της αρ-
χαίας ελληνικής. Περιγραφή τους μπορεί να βρει κανείς στην Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα: 
 www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/lexica/bibliography.html?g=2  
ή στο Greek Grammar on the Web: 
  http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg/diction.htm 
 

• W. W. Goodwin, Greek Grammar: 
http://www.textkit.com/learn/ID/100/author_id/38/ (pdf)  

• H. W. Smyth, A Greek Grammar for Colleges: 
http://www.textkit.com/learn/ID/142/author_id/63/ (pdf)  
και  
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007  

• R. Kühner & F. Blass, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0019   

• W. Harris, The Intelligent Person’s Guide to Greek: 
http://community.middlebury.edu/~harris/GreekGrammar.html  

• B. L. Gildersleeve, Syntax of Classical Greek: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0074 

• W. W. Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0065  

• R. Kühner & B. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0020 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0021  

• W. W. Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb 
http://www.textkit.com/learn/ID/127/author_id/38/ (pdf)  

• J. A. Ryberg-Cox, Overview of Greek Syntax: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0052  
 
5. Ιστοσελίδες για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
 
Υπάρχει πλήθος ιστοσελίδων, κυρίως διεθνών, που προσφέρουν μαθήματα για την 
εκμάθηση και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Παρατίθενται σε παράρτημα, επει-
δή δεν αποτελούν σενάρια, όπως αυτά εννοούνται στη χώρα μας. Μπορούν ωστόσο 
να αξιοποιηθούν διδακτικά.  Λεπτομερή περιγραφή τους μπορεί να βρει κανείς στην 
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: 
 http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/index.html  
ή στο Greek Grammar on the Web: 
 http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg/courses.htm και 
 http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg/training.htm  
 

• Ancient Greek Tutorials:  
http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/  

• Ancient Greek with Thrasymachus: 
http://www.vroma.org/~abarker/thrascontents.html  

• GREEK 101: Reading Greek: 
http://mkatz.web.wesleyan.edu/grk101/homepage/grk101.homepage.html  
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• Greek Course Athenaze: Study Aids:  
http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/jjohnson/athenaze/index.html  

• Grek 1331/3331: Introduction to Ancient and Biblical Greek: Gateway:  
http://viking.coe.uh.edu/dcpozzi/grnl1/grnl1.gateway.htm  

• Enchiridion, A User-friendly Guide for reading Ancient Greek: 
http://kwoodward.net/greek/template/xample13.htm  

• Ancient Greek with Thrasymachus: 
http://www.vroma.org/%7Eabarker/thrascontents.html  

• Altgriechisch für Liebhaber, Ein Einführungskurs: 
http://www.geocities.com/Athens/Agora/6594/inhalt.html  

• MATHOS. Ancient Greek for Beginners: 
http://www.lamp.ac.uk/classics/mathos/  

• Graeca im Internet:  
http://www.gottwein.de/graeca/start_graeca.htm  

• Cours de grec en ligne: 
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/grec/rdgrec.htm  

• Nifty Greek Handouts (Helma Dik): 
http://humanities.uchicago.edu/depts/classics/People/Faculty/helmadik/index.html  

• Course Handouts for Greek 101 and 102 (David Sansone): 
http://www.classics.uiuc.edu/dsansone/handouts.htm  

• The Chicago Homer: 
 http://www.library.northwestern.edu/homer/ 

• KALOS-Classical Greek Verb Conjugator: 
 http://www.conjugator.net/datos_indice_en.xml  

• Classical Language Instruction Project:  
http://www.princeton.edu/~clip/  

• Society for the Oral Reading of Greek and Latin Literature (SORGLL): 
 http://www.rhapsodoioralgreekandlatin.org/  

• W. Smith, A First Greek Course: 
http://www.textkit.com/learn/ID/159/author_id/75/ (pdf)  

• J. Williams White, First Greek Book: 
http://www.textkit.com/learn/ID/105/author_id/39/ (pdf)  
[Key: http://www.textkit.com/learn/ID/136/author_id/39/] 

• M. A. North & A. E. Hillard, Greek Prose Composition: 
http://www.textkit.com/learn/ID/51/author_id/11/ (pdf)  
[Key: http://www.textkit.com/learn/ID/54/author_id/11/]  
 
Αρκετές από της ιστοσελίδες με μαθήματα αρχαίων ελληνικών διαθέτουν, επίσης, 
ασκήσεις. Αφιερωμένοι σε τέτοιες γλωσσικές ασκήσεις είναι οι παρακάτω δικτυακοί 
τόποι:  

• Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Διδασκαλία. Εργαστήριο 
Αρχαιογνωσίας:  

http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/index.html 
Ένα σύνολο διαδραστικών Ασκήσεων προτείνει την πρακτική χρήση των Εργαλείων 
της Πύλης. Οι ασκήσεις αυτές λειτουργούν και ως "μοντέλα" ασκήσεων, που δίνουν 
στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προετοιμάζει διαφορετικές, κάθε φορά, εφαρμο-
γές τους για την κατανόηση τύπων και δομών του αρχαιοελληνικού λόγου. 

• Drills for Athenaze Jean Alvarez: 

http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/jjohnson/athenaze/index.html�
http://viking.coe.uh.edu/dcpozzi/grnl1/grnl1.gateway.htm�
http://kwoodward.net/greek/template/xample13.htm�
http://www.vroma.org/~abarker/thrascontents.html�
http://www.geocities.com/Athens/Agora/6594/inhalt.html�
http://www.lamp.ac.uk/classics/mathos/�
http://www.gottwein.de/graeca/start_graeca.htm�
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/grec/rdgrec.htm�
http://humanities.uchicago.edu/depts/classics/People/Faculty/helmadik/index.html�
http://www.classics.uiuc.edu/dsansone/handouts.htm�
http://www.conjugator.net/datos_indice_en.xml�
http://www.princeton.edu/~clip/�
http://www.rhapsodoioralgreekandlatin.org/�
http://www.textkit.com/learn/ID/159/author_id/75/�
http://www.textkit.com/learn/ID/105/author_id/39/�
http://www.textkit.com/learn/ID/136/author_id/39/�
http://www.textkit.com/learn/ID/51/author_id/11/�
http://www.textkit.com/learn/ID/54/author_id/11/�
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/index.html�
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/index.html�
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http://chss2.montclair.edu/classics/javascript/Greek/greekjava.html  
• Athenaze Greek Exercises:  

http://web.uvic.ca/hrd/greek/  
• Supplementary Exercises created by James F. Johnson (Austin College) for 

use with Athenaze: 
 http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/jjohnson/athenaze/index.html  
 

http://chss2.montclair.edu/classics/javascript/Greek/greekjava.html�
http://web.uvic.ca/hrd/greek/�
http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/jjohnson/athenaze/index.html�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 
 
 
 

 Σε έντυπη μορφή 
Έχουν δημοσιευτεί επίσης αρκετά σενάρια σε έντυπη μορφή στο πλαίσιο διάφορων 
συνεδρίων (βλ. και τα πρακτικά του συνεδρίου ‘Πληροφορική - επικοινωνιακή τε-
χνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία’ που είναι αναρτημένα στην Πύλη 
για την Ελληνική Γλώσσα www.greek-language.gr ) αλλά και σε αυτοτελείς τόμους. 
Ενδεικτικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα βιβλία:  

 
1. Σοφία Νικολαϊδου – Τερέζα Γιακουμάτου (2002). Διαδίκτυο και διδασκαλία. 
Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, 
Αθήνα, Κέδρος 
 Χρήσιμος τόμος που συγκεντρώνει ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διδακτικές προτά-
σεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο δικτυακός τόπος Διαδίκτυο και διδασκαλία: 
http://www.netschoolbook.gr/ 
 
2. Έλσα Μυρογιάννη – Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης (επιμ.) (2004). Φιλόλογοι 
στον υπολογιστή. Μια επιμόρφωση, δεκαπέντε διδακτικές προτάσεις και ενενήντα 
εννέα Φύλλα εργασίας, Αθήνα, Καλειδοσκόπιο 
 
Το ενδιαφέρον στον τόμο αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι τα σενάρια προέρχονται 
από εκπαιδευτικούς που τα δίδαξαν στην τάξη. 
 

 Σε ηλεκτρονική μορφή 
 

1. Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ:  
http://www.e-yliko.gr/ 
 
Τα περισσότερα από τα σενάρια βρίσκονται στη σελίδα της Εκπαιδευτικής Πύλης του 
ΥΠΕΠΘ και δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια.  
Πολλά από αυτά έχουν δοκιμαστεί και στην τάξη. Τα σενάρια αυτά μπορούν να αξιο-
ποιηθούν ως ενδεικτικά δείγματα για συζήτηση και κριτική.  
 
2. Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
στην Εκπαίδευση 
http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences 

 
Στον δικτυακό τόπο της ΕΤΠΕ υπάρχουν αναρτημένες οι εισηγήσεις όλων των συ-
νενδρίων που έχει διοργανώσει η ένωση, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και 
πολλά διδακτικά σενάρια 
 
3. Εκπαιδευτική Πύλη του Νότιου Αιγαίου 
www.epyna.gr 
 
Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πύλη αναρτώνται σενάρια διδασκαλίας με τη χρήση 
ΤΠΕ και παρουσιάσεις λογισμικού. 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΠΕ 

http://www.greek-language.gr/�
http://www.netschoolbook.gr/�
http://www.e-yliko.gr/�
http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences�
http://www.epyna.gr/�
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4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Κέντρο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης  
http://www.pi-schools.gr/hdtc/ 
 
Στον ιστοτόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι αναρτημένα αρκετά 
σενάρια άνα διδακτικό αντικείμενο, καταρτισμένα από επιμορφωτές/τριες της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικούς συμβούλους. 
 

5. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσι-
κή εκπαίδευση 
www.greek-language.gr. 
 
Προστίθενται σταδιακά αρκετά σενάρια που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των η-
λεκτρονικών λεξικών και Σωμάτων Κειμένων στη διδασκαλία της ελληνικής.  
 
 

http://www.pi-schools.gr/hdtc/�
http://www.greek-language.gr/�
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