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4. Οι ΣΠΕ ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ  

4.1 Ειςαγωγι. Λογοτεχνικι κεωρία και διδακτικι πρακτικι  

Μαρία Ακριτίδου  

Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη θάζε ινγνηερληθή ζεσξία κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο 

εμήο (Compagnon 2003, 25):  

 Ση είλαη ε ινγνηερλία;  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηνλ ζπγγξαθέα;  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα;  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηνλ αλαγλψζηε;  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηε γιψζζα;  

 

Γελ πξφθεηηαη θπζηθά λα επηρεηξήζνπκε εδψ κηα απάληεζε ζε φια απηά. 

Πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεηψζνπκε φηη ε έξεπλα παξνπζηάδεη ζπρλά ηηο ΣΠΔ λα επεξε-

άδνπλ δξακαηηθά πνιιά, αλ φρη φια, απφ ηα  παξαπάλσ πεδία, κεηαβάιινληαο ηελ 

έλλνηα ηεο ινγνηερλίαο (κε έκθαζε ζηηο λέεο κνξθέο θεηκεληθφηεηαο), ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπγγξαθέα (απφ ηελ θαιιηηερληθή ηδηνθπία ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή), ηελ έλλνηα ηνπ 

αλαγλψζηε θαη ηεο αλάγλσζεο (λέεο αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο) θηι. πρλά ηέηνηεο δηα-

πηζηψζεηο ειέγρνληαη σο αληζηνξηθέο θαη ηερλνθεληξηθέο, θαζψο απνδίδνπλ ζηηο ΣΠΔ 

ξφιν απνθιεηζηηθνχ θαηαιχηε αιιαγψλ (ζχκθσλα κε ην «απηφλνκν κνληέιν γξακκα-

ηηζκνχ», βι. Δλφηεηα Η, θεθ. 2.1.2), ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε άιιεο παξακέηξνπο 

(ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο θηι.) θαη αγλνψληαο ηελ ηζηνξία ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο 

ινγνηερλίαο· ε ηειεπηαία καο δηδάζθεη φηη ε ινγνηερλία επεξεάδεηαη κελ απφ ηηο 

αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ηνπ κέζνπ γξαθήο, αιιά κε ηξφπνπο πνιχ πην ζχλζεηνπο 

απφ φζν πξεζβεχνπλ φζνη ζξελνχλ ην ζάλαηφ ηεο, εμαηηίαο ηεο επηθξάηεζεο ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ, θαζψο ε πξαθηηθή ηεο ζπγγξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο είλαη ζπλάκα 

κηα θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη κελ, δελ εμαξηάηαη, σζηφζν, 
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απνθιεηζηηθά απφ ην πιηθφ κέζν παξαγσγήο θαη δηάδνζεο (π.ρ. έληππν βηβιίν ή ρεη-

ξφγξαθν ή θαη πξνθνξηθή κεηάδνζε).
22

 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ηίζεληαη εδψ πξνθαηαξηηθά, ελ είδεη εηζαγσγήο ζην 

δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Ζ ζρέζε βέβαηα 

ινγνηερληθήο ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο δελ είλαη κνλνζήκαληε.
23

 Απφ 

ηνλ ζχλζεην ρψξν ηεο ζεσξίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα επηθξαηεί ζηε 

δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο κία απφ ηηο βαζηθέο αιιαγέο παξαδείγκαηνο: ε άλνδνο ηνπ 

αλαγλψζηε. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αιιαγή απηή, βνεζεηηθφ είλαη ην παξαθάησ 

ζρήκα, πνπ απεηθνλίδεη ηελ πνξεία απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζην θείκελν θαη απφ ην θεί-

κελν ζηνλ αλαγλψζηε, ζηε ζχληνκε ηζηνξία ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο θαηά ηνλ 

πεξαζκέλν αηψλα. 

 

Δηθφλα 14 

                                                             
22 Ζ ίδηα άιισζηε ξεηνξηθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ γηα ηε δηαπίζησζε ησλ θηλδχλσλ απφ ην 

λέν κέζν ηεο ηππνγξαθίαο ή αθφκα θαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη ηε δηάδνζε ηνπ 
κπζηζηνξήκαηνο θαηά ηνλ 18ν αη. (βι. θαη Γεκεηξνχιηα 2008).  
23 Γηα ηε ζρέζε ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο άιισζηε, δελ κπνξνχκε παξά λα ζπκθσλή-

ζνπκε ηνλ Α. Λακπξφπνπιν (2006), πνπ δηαθξίλεη ηηο εμήο ζέζεηο ηεο ζεσξίαο ζην κάζεκα ηεο ινγν-

ηερλίαο: 

«α) ε ζεσξία σο πξναηξεηηθφ θαη εππξφζδεθην ζπκπιήξσκα πνπ ζα εκπινπηίζεη θαη ζα αλαλεψζεη ηε 

δηδαθηηθή, ρσξίο απαξαίηεηα θαη λα ηελ θινλίζεη·  

β) ε ζεσξία σο λνκηκνπνηεηηθφο ιφγνο πνπ έξρεηαη ζπκπιεξσκαηηθά λα εληζρχζεη ή εθ ησλ πζηέξσλ 

λα επηθπξψζεη ηα πξνηάγκαηα ηεο παηδαγσγηθήο·  

γ) ε ζεσξία σο ‗θαηαζηαιαγκέλε ζνθία‘, σο απφζηαγκα δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ ή θαη σο απν-

κεηλάξη ηήο, ίζσο θαη αδχλαηεο, απφπεηξαο ζπγθεξαζκνχ ηνπο·  

δ) ε ζεσξία σο απνζεκαηηθφ πηζαλψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ινγνηερλίαο ή ηνπ πνιηηηζκνχ·  

ε) ε ζεσξία σο έλδεημε φηη θακηά δηδαθηηθή ζηάζε δελ κπνξεί λα πάςεη λα είλαη επηζηεκνινγηθά αηειήο 
θαη πνιηηηθά αλεπαξθήο, αιιά θαη σο παξφηξπλζε λα απνθεπρζεί ε αδξάλεηα πνπ κηα ηέηνηα αληίιεςε 

κπνξεί λα επηθέξεη·  

ο) ηέινο, ε ζεσξία σο θνξέαο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηεμέιημεο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηδαζθφκελνπ αληηθεη-

κέλνπ». 

Σν ζχλνιν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη ηε ζεσξία κε ηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

ηξφπνπο. 
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Αλ θαη πιένλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν νη αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο ηείλνπλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέεο πξνηάζεηο θξηηηθήο επεμεξγαζίαο, πνπ ζέηνπλ ζην 

επίθεληξν φρη κφλν ην ελεξγφ ππνθείκελν ηεο 

αλάγλσζεο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ιφγσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο 

ην ζηνηρείν πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα ζχγρξνλα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη ην θνηλφ ζεκείν φισλ 

ησλ αλαγλσζηηθψλ ζεσξηψλ: ν δεκηνπξγηθφο ξφινο 

ηνπ αλαγλψζηε, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ελεξγεηηθφ 

ξφιν σο λνεκαηνδφηεο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ (Καπιάλε & Κνπληνπξά 2004· 

Γεσξγίνπ 2006). 

 Παξά ηελ εκθαλή θπξηαξρία, σζηφζν, ηεο ζηξνθήο πξνο ηνλ αλαγλψζηε θαη 

ζηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο, ε αληίιεςε απηή ζπλππάξρεη κε άιιεο, ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο. Γηα ιφγνπο ζρεκαηνπνίεζεο, κπνξνχκε δηαθξίλνπκε ηηο 

εμήο πξνζεγγίζεηο (βι. θαη Φξπδάθε 2003, 186 θ.έμ.): 

Ρίνακασ 7 

 Παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ πξφηππν χγρξνλν δηδαθηηθφ πξφηππν 

Ηζηνξηθή 

πξνζέγγηζε 

Έκθαζε ζην γξακκαηνινγηθφ θέ-

ιπθνο: παξάηαμε ζπγγξαθέσλ ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, έληαμε ησλ 

έξγσλ ζε κηα ζεηξά νκνεηδνχο πα-

ξαγσγήο, έκθαζε ζηνλ ινγν-

ηερληθφ θαλφλα, βηνγξαθηζκφο, 

γξακκαηνινγηθή πξνζέγγηζε. 

Κέληξν βάξνπο: ν ζπγγξαθέαο. 

 

Νένο ηξφπνο αληίιεςεο ηεο ηζηνξηθφηεηαο: ε ηζηνξηθφηεηα 

ηεο ινγνηερλίαο σο ζεζκνχ, ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ, ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ 

εθάζηνηε αλαγλψζηε (Κνπληνπξά 2002). 

Έκθαζε ζηελ επξχηεξε ηζηνξηθφηεηα ηεο ζηηγκήο πξφζιεςεο 

αιιά θαη ηεο ζηηγκήο ζπγγξαθήο (εμέηαζε ηνπ γεληθφηεξνπ 

θνηλσληθνχ – ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ην θείκελν). 

Κέληξν βάξνπο: ην ηξίπηπρν ζπγγξαθέαο, θείκελν, αλαγλψ-

ζηεο ζηελ πιήξε ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε. 
Πνηεηνινγηθή 

πξνζέγγηζε 

Έκθαζε ζηελ αηζζεηηθή αμία. 

Κέληξν βάξνπο ην θείκελν θαη ν 

αλαγλψζηεο, σο παζεηηθφο δέ-

θηεο. 

Έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο δηεπξπκέλεο αλάγλσζεο, κε εξγαιεία 

θαη ηεο πνηεηηθήο, θαη ζηελ ηάμε σο ελεξγή αλαγλσζηηθή 

θνηλφηεηα. 

ηφρνο: ε θηιαλαγλσζία θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηε-

ηαο θαη ηνπ αθεγεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο αλαγλψξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο 

ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπκβάζεσλ (θεηκελνθεληξηθή αληίιεςε) – 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ζηελ απζεληηθφηεηα 

θαη ηε βησκαηηθφηεηα (επηθνηλσληαθή αληίιεςε). 

Κέληξν βάξνπο: ν αλαγλψζηεο σο ζπλ-αθεγεηήο θαη ζπλ-

Η επικοινωνιακι αντίλθψθ δεν είναι 
εμφανισ μόνο ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν 
τθσ Γλϊςςασ αλλά και ςε αυτά τθσ 
Λογοτεχνίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
μετατοπίηεται θ ζμφαςθ από τον 
ςυγγραφζα ςτον μακθτι ωσ αναγνϊςτθ και 
ςτθν ανάγνωςθ ωσ μια δυναμικι 
διαδικαςία, αλλά και ςτον μακθτι ωσ 
ςυγγραφζα (βλ. Νικολαΐδου 2009, 61). 



Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε                               Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02  128 
 

Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

ζπγγξαθέαο. 
Δξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε 

Ζ εξκελεπηηθή σο ζχζηεκα θαλφ-

λσλ κε ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε 

ελφο ζηαζεξνχ θαη κνλαδηθνχ 

λνήκαηνο. 

Κέληξν βάξνπο: ην θείκελν. 

Έκθαζε ζηελ εξκελεπηηθή πνιιαπιφηεηα. Ο ξφινο ηνπ εξ-

κελεπηή σο ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ παξαγσγήο λνήκαηνο. 

Κέληξν βάξνπο ην θείκελν φπσο πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ 

αλαγλψζηε (επηθνηλσληαθή αληίιεςε). 

Κξηηηθφο πνιηηηζηηθφο γξακκαηηζκφο κε έκθαζε ζηηο ζπκ-

βνιηθέο πξαθηηθέο νξγάλσζεο ηνπ λνήκαηνο. 

Κέληξν βάξνπο: ν πνιηηηζκφο σο ζεκεησηηθφ ζχζηεκα (θνη-

λσληθνπνιηηηζκηθή αληίιεςε) θαη σο πεδίν «θαηαζθεπήο» 

ηαπηνηήησλ. 

 

Παξάδεηγκα: Παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερληθήο ηζηνξηθφηεηαο: Πξηλ απφ ηελ 

αλάγλσζε έξγσλ ηεο θξεηηθήο αλαγέλλεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη πιεξνθνξίεο, αληιψληαο θαη απφ ην 

δηαδίθηπν (αμηνπνηψληαο δειαδή ηηο ΣΠΔ σο βηβιηνζήθε), γηα ηε Βελεηνθξαηία ζηελ Κξήηε θαη 

δεηήκαηα ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Κνξλάξνπ, ή αλαζέηεη αλάινγεο εξγαζίεο. 

χγρξνλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερληθήο ηζηνξηθφηεηαο: Πψο ιεηηνχξγεζε ν Δξσηφθξηηνο 

ζηελ επνρή ηνπ; Ση είδνπο ηζηνξηθνχ αλαγλψζηε εγγξάθεη ην θείκελν εληφο ηνπ; Πνηα ε ηζηνξία ηεο 

πξφζιεςήο ηνπ; Πφηε θαη γηαηί βξίζθεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ινγνηερληθφ θαλφλα; (βι. Κνπληνπξά 2002, 

355). 

  

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ πξάμε νη δηδαθηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο δελ 

ππάξρνπλ αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε, θαζψο π.ρ. ηα ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ή ε 

δηεξεχλεζε ηεο βαζηάο ηζηνξηθφηεηαο ζπληζηνχλ αδηακθηζβήηεηα εξγαιεία θαη ζηελ 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

 χκθσλα πάλησο θαη κε ην παξαπάλσ, ελ πνιινίο απινπζηεπηηθφ, ζρήκα, δχν 

άμνλεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο, σο πξνο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο: 

 

 ε αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θπξίσο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο αλαγλσζηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή πξνζσπηθνχ ιφγνπ 

(κνλνηξνπηθνχ ή πνιπηξνπηθνχ)· 

 ε θαηαλφεζε, αλάιπζε, εξκελεία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ πεξηθεηκέλνπ θηι.). 

 

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο, ζχκθσλα θαη κε ην παξαπάλσ πιαίζην δηδαζθαιίαο;  
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Τα δφο κείμενα που ακολουκοφν ςε αυτό το ερϊτθμα επιχειροφν να απαντιςουν. 

Το πρϊτο παρουςιάηει κάποια από τα νζα δεδομζνα που δθμιουργοφν οι ΤΡΕ για τθ 

ςυγγραφι, τθν πρόςλθψθ και τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ και δίνει βάροσ ςτον 

τρόπο με τον οποίο μποροφν να ςυμβάλουν οι ΤΡΕ ςτθν ανανζωςθ του μακιματ οσ, 

κυρίωσ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ  τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ φιλαναγνωςίασ.  Το 

δεφτερο, με αφετθρία τθν παιδαγωγικι των πολυγραμματιςμϊν και κυρίωσ τθν 

ζννοια του πολιτιςμικοφ γραμματιςμοφ, δίνει ζμφαςθ ςτον ρόλο των ΤΡΕ ςε ζνα 

πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ κατανόθςθσ, ανάλυςθσ και ερμθνείασ του λογοτεχνικοφ 

λόγου και των πολιτιςμικϊν αναπαραςτάςεων.   

4.2. Θ διδαςκαλία  τθσ λογοτεχνίασ με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ  

Σοφία Νικολαΐδου  

4.2.1. ΣΠΕ και Λογοτεχνία: νζα δεδομζνα για τθ ςυγγραφι, τθν πρόςλθψθ και τθ 

διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ24 

Ζ επηθξάηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ην λέν λνεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ απηά 

δεκηνπξγνχλ επεξεάδνπλ φρη κφλν ηε ζπγγξαθή ηεο έληππεο ινγνηερλίαο, κε ηε 

ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή απφ ηνπο ζπγγξαθείο (Eco 1997· Sagan, Bazin & Djian1997). 

Δπεξεάδνπλ επίζεο ηελ πξφζιεςε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή 

ζεσξεηηθνχ ιφγνπ πνπ ην αθνξά.
25

  

Οξηζκέλνη κεκςηκνηξνχλ φηη ε επνρή ηεο ηππνγξαθίαο παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο 

ζηελ ειεθηξνληθή επνρή (Kernan 2001· Bloom 2000· Birkets 1997). Ο ζχγρξνλνο 

αλαγλψζηεο, εζηζκέλνο homo zapiens, εμαξηεκέλνο απφ ηε δηαξθή ελαιιαγή 

θαλαιηψλ ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο (Postman 1985), πξνζιακβάλεη ηε ινγνηερλία 

πνιχ δηαθνξεηηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αλαγλψζηε ηνπ 19νπ αηψλα.  

Σα ςεθηαθά θείκελα επαγγειίδνληαη ηε ζπλαίξεζε ηεο ελδνθεηκεληθφηεηαο 

(intratextuality) κε ηελ δηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) (Γεκεηξνχιηα 2005), ηελ 

αζπλέρεηα, ηελ θεηκεληθή ξεπζηφηεηα, ηε δνκηθή επειημία. Σα ππεξθείκελα
26

 θαη ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα πξνηείλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ, δηαδξαζηηθφ θαη δπλακηθφ, 

                                                             
24 Βι. Νηθνιαΐδνπ 2009, φπνπ ζπδεηείηαη δηεμνδηθά ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθα-
ιία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιάδα, ηελ Αγγιία θαη ηηο ΖΠΑ, παξνπζηάδνληαη θαη εμεηάδνληαη ιεπηνκε-

ξψο ζρεηηθά ζελάξηα δηδαζθαιίαο.   
25 Βι. Bolter 2006, ηδίσο ην θεθάιαην «Ζ θξηηηθή ζεσξία ζε έλαλ λέν ρψξν γξαθήο», 223-257· επίζεο 

Landow & Delany 1993. 
26 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ φξνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππεξθεηκέλνπ, βι. Bush 1991, Nelson 1974, Nel-

son 1992. 
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επηθνηλσληαθφ κνληέιν ζπγγξαθήο θαη πξφζιεςεο ηεο ινγνηερλίαο. Παξάιιεια, 

πξνηείλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ είδνο αλαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζεσξεηηθνχ ιφγνπ 

γηα ηε ινγνηερλία. 

Βέβαηα, ζηνηρεία ππεξθεηκεληθήο δνκήο θαη κνξθήο κπνξνχκε λα 

αληρλεχζνπκε θαη ζε έληππα έξγα, θπξίσο ζε κνληεξληζηέο ή κεηακνληέξλνπο 

ζπγγξαθείο, νη νπνίνη αμηνπνίεζαλ ην ζηνηρείν ηνπ παηγλίνπ ζηα θείκελά ηνπο.
27

 

κσο ην ινγνηερληθφ ππεξθείκελν είλαη έληνλα δηαδξαζηηθφ. Πξνυπνζέηεη ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε, γηα λα δηαβαζηεί (Νηθνιαΐδνπ & Γηαθνπκάηνπ 

2001 θαη Γηαθνπκάηνπ 2002). Δκβιεκαηηθφ –θαη θιαζηθφ πηα– ππεξινγνηερληθφ έξγν 

ζεσξείηαη ην Afternoon ηνπ Michael Joyce (1987). Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζπλδπάδεη 

ηε κπζνπιαζηηθή ηέρλε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ έληππε ινγνηερλία, κε ηε 

δηαδξαζηηθφηεηα ελφο πεξηπεηεηψδνπο παηρληδηνχ: πξνυπνζέηεη εμνηθείσζε κε ηελ 

αλάγλσζε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη δεμηφηεηεο πινήγεζεο ζε ππεξθείκελν. Σν 

Afternoon δελ αθεγείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία. Απηή είλαη ε ζεκειηψδεο δηαθνξά 

ηνπ απφ ινγνηερληθά θείκελα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα λα ηππσζνχλ ζην ραξηί. Ο 

αλαγλψζηεο, παηψληαο θνπκπηά θαη απαληψληαο ζε εξσηήκαηα, δηακνξθψλεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ αλαγλσζηηθή δηαδξνκή. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Afternoon, δελ ππάξρεη θαζφινπ ηζηνξία. Τπάξρνπλ κφλν αλαγλψζεηο 

(Bolter 2006). Ζ ζεκαία θάζε επεηζνδίνπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ εληάζζεηαη ζηε 

δπλακηθή δνκή ηνπ έξγνπ, εμαξηάηαη απφ ην πνχ βξηζθφηαλ ν αλαγλψζηεο πξηλ θαη 

πνχ ζα κεηαβεί ζηε ζπλέρεηα (Douglas 2000).  

Σν ππεξθείκελν ζπρλά πηνζεηεί δνκηθέο αξρέο θαη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ηηο 

νπνίεο ζπλδένπκε κε ηε κνληεξληζηηθή ή ηε κεηακνληέξλα κπζνπιαζία: εζσηεξηθφ 

κνλφινγν, κεηαηφπηζε ηεο αθεγεκαηηθήο γσλίαο, παιίλδξνκεο θηλήζεηο ζηνλ 

αθεγεκαηηθφ ρξφλν. Αλ ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά κνηάδεη λα 

                                                             
27 Βι. γηα παξάδεηγκα, Υ. Λ. Μπφξρεο, Άπαληα πεδά (εηζαγ., κηθξ.,ζρφιηα Α. Κπξηαθίδεο, Αζήλα: 

Διιεληθά Γξάκκαηα, 2005),  Ζ. Cortasar, Σν Κνπηζφ (Αζήλα: Δμάληαο, 1988), Μ. Pavic, Dictionary of 

Khazars (Νέα Τφξθε: Knopf, 1988), T. Pynchon, V, (Λνλδίλν: Jonathan Cape, 1963), T. Pynchon, 

Gravity’s Rainbow (Νέα Τφξθε: Penguin, 1995), J. Joyce, Οδπζζέαο (κηθξ. . Καςάζθεο, Αζήλα: 

Κέδξνο, 1990), L. Sterne, The life and opinions of Tristam Shandy, gentleman, (I. Watt, επηκ., 

Βνζηφλε: Houghton Mifflin, 1965). Δηδηθά ν Μπφξρεο, ζε νξηζκέλεο ζχγρξνλεο κειέηεο, ζπλδέεηαη 
άκεζα κε ηε δηαδηθηπαθή ινγνηερλία «φπνπ ν αλαγλψζηεο κεηέρεη ελεξγά». Βι. Sassón-Henry 2007, 

φπνπ εμεξεπλάηαη ε ζρέζε ηνπ ζπγγξαθέα κε ην δηαδίθηπν, ην YouTube, ηα ηζηνιφγηα θαη ηα ζπλαθή.  

Βι. επίζεο Rollason 2004, http://www.themodernword.com/borges/borges_papers_rollason2.html 

(πξνζπειάζηεθε: 15 Ηαλνπαξίνπ 2008). Βι. επίζεο ηελ ππφ έθδνζε ζπιινγή δνθηκίσλ απφ ηνλ Buck-

nell University Press, κε ηίηιν Cy-Borges, ε έθδνζε ηεο νπνίαο αλακελφηαλ κέζα ζην 2008, ζχκθσλα 

κε ηνλ Cohen 2008. 

http://www.themodernword.com/borges/borges_papers_rollason2.html
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απνηειεί ηνλ «θπζηθφ» ηξφπν δηήγεζεο, ε θπζηθή αθεγεκαηηθή ηάμε έρεη 

ππνλνκεπηεί ήδε απφ ηελ νκεξηθή Οδχζζεηα. Οη εγθηβσηηζκνί, αλάδξνκεο θαη 

πξφδξνκεο αθεγήζεηο πνπ πεξηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν έπνο αλαδηακνξθψλνπλ ηε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ηεο αθήγεζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλαληήζνπκε πνιχ αξγφηεξα 

ζηα ππεξθείκελα (Bakker 1999).  

Έηζη ινηπφλ, ε ππεξινγνηερλία (hyperliterature) παξνπζηάδεη κε εκθαλή ηξφπν 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηερληθέο νξγάλσζεο θαη δηαζάιεπζεο ηεο αθεγεκαηηθήο 

ηάμεο, νη νπνίεο είραλ ήδε αλαπηπρζεί ζηελ έληππε ινγνηερλία. Παξά ηαχηα, ην 

ςεθηαθφ κέζν νξίδεη ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο: ε ππεξθεηκεληθή κπζνπιαζία 

πξνζιακβάλεηαη σο de facto αλακφξθσζε ηεο έληππεο κπζνπιαζίαο. Σν ππεξθείκελν 

ζπρλά παξνπζηάδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ σο επαλαζηαηηθφ. Οη ζπλερείο παξαβηάζεηο ηεο 

αθεγεκαηηθήο θαη ρξνληθήο αθνινπζίαο, ε δπλακηθή δνκή θαη ε ειαζηηθφηεηα ζηνλ 

ρψξν θαηαλννχληαη σο πξνζπάζεηεο ππνλφκεπζεο δνκψλ θαη ηξφπσλ, ηνπο νπνίνπο ε 

έληππε παξαδνζηαθή ινγνηερλία θαίλεηαη λα επηδνθηκάδεη. 

Ζ ππεξθεηκεληθή δνκή επλνεί ηε δηαθιαδσηή αθήγεζε θαη ηελ πνιπεπίπεδε 

αλάπηπμε ηεο εμηζηφξεζεο. Σν ινγνηερληθφ ππεξθείκελν θαηαξγεί ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έληππεο ινγνηερλίαο, ηε κνλνθξαηνξία ηνπ ιφγνπ. Δλζσκαηψλεη 

εηθφλεο, γξαθηθά, ήρν, θίλεζε, βίληεν. ηε δηαδηθηπαθή εθδνρή ηνπ ν ινγνθεληξηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ινγνηερλίαο ππνρσξεί θαη δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηε ζπλνκηιία ησλ 

ηερλψλ.  

Σα ινγνηερληθά ππεξθείκελα ζπαλίσο έρνπλ γξακκηθή κνξθή θαη ζπαλίσο 

αθνινπζνχλ γξακκηθή αθήγεζε. πρλά απνηεινχλ πξντφληα ζπλεξγαζίαο: 

δεκηνπξγνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπγγξαθείο. Δπηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

αλαγλσζηηθή δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν δηαδηθηπαθφο αλαγλψζηεο κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή είλαη κνλαδηθή. Καζψο ε ππεξθεηκεληθή δνκή είλαη ξεπζηή, θάζε 

αλαγλσζηηθή δηαδξνκή δίλεη κνξθή ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ππεξθεηκέλνπ. 

Ζ ππεξινγνηερλία βξίζθεηαη ζαθψο έμσ απφ ηνλ ινγνηερληθφ θαλφλα, ν 

νπνίνο απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Παξά ηαχηα, νξίδεη κηα δπλακηθή ηάζε ηεο ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο θαη 

εγθαηληάδεη έλα λέν είδνο αλάγλσζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνπζηάδεη απφ ηηο 

αλαγλσζηηθέο πξνζιακβάλνπζεο ησλ καζεηψλ (Bruce & Hogan 1998· επίζεο Cope & 

Kalantzis 2000). 
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Αιιά νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ πνιπζηξσκαηηθή 

πξφζιεςε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ παηγληψδνπο ραξαθηήξα ηεο έληππεο ινγνηερλίαο. Ο 

επεμεξγαζηήο επλνεί ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηηο ιέμεηο θαη ηε δνκή ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, αλαδεηθλχνληαο ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηνπο. Δπίζεο επλνεί ηηο δηνξζψζεηο 

θαη ηηο επάιιειεο γξαθέο θαηά ηε δεκηνπξγηθή γξαθή. Απηέο θαηαδεηθλχνπλ 

θαιχηεξα απφ θαζεηί άιιν ζηνπο καζεηέο ηε ζπγγξαθηθή κεραλή, ηνλ δφιν θαη ηα 

ηερλάζκαηά ηεο. Ζ κεηαγξαθή ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα ησλ 

πνιπκέζσλ αλαδεηθλχεη ηε ζπλνκηιία ηερλψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία 

ησλ αηζζήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ.  

Ζ ηερλνινγία είλαη, θαηαξρήλ, εξγαιείν. Έρεη ήδε δηακνξθψζεη έλα λέν 

λνεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ καο 

πεξηβάιιεη. Ζ ζπγγξαθή, ε αλάγλσζε θαη ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο δε βξίζθνληαη 

έμσ απφ φια απηά – ην αληίζεην.  

4.2.2. Σο πϊσ, πότε και το γιατί μιασ επιλογισ  

Αλ κειεηήζνπκε ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο, αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζε αγγιφθσλνπο θαη 

ειιελφθσλνπο εθπαηδεπηηθνχο θφκβνπο, νδεγνχκαζηε ζηνπο αθφινπζνπο 

ζπιινγηζκνχο.
28

 

 

Αιιαγή ζηάζεσλ θαη όρη δεμηνηήησλ  

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ αγγιφθσλσλ θαη ησλ ειιελφθσλσλ εθπαηδεπηηθψλ θφκβσλ θαη 

ησλ νηθείσλ ζελαξίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ηεθκαίξεηαη φηη ε ρξήζε 

θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ δε ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρε θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Αληηζέησο, εληνπίδνληαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ θφκβσλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ζηα νπνία ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί άθξσο 

ζπληεξεηηθά, ζρεδφλ νπηζζνδξνκηθά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ηερλνινγία δίλεη ην 

πξφζρεκα, ελίνηε ην άιινζη, γηα θπγφθεληξεο αλαγλψζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ινγνηερληθφ θείκελν σο πξφζρεκα θαη αθνξκή: ην θέληξν ηνπ καζήκαηνο 

                                                             
28 Γηα ηελ θαηαινγνγξάθεζε, παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ησλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην 

κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζε αγγιφθσλνπο θαη ειιελφθσλνπο εθπαηδεπηη-

θνχο θφκβνπο, βι. Νηθνιαΐδνπ 2009.  
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κεηαθηλείηαη ζην ηζηνξηθνθνηλσληθφ πεξηθείκελν ή ζην γξακκαηνινγηθφ πιαίζην, ην 

λφεκα ηνπ θεηκέλνπ ζκηθξχλεηαη θαη κνλνδξνκείηαη, νη ακθηζεκίεο απαιείθνληαη. Ζ 

εηθφλα θαη ν ήρνο αληί λα πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο αλαπαξαζηαηηθνχο θψδηθεο ηνπ 

έξγνπ θαη λα ζπλνκηινχλ κε ην θείκελν, ην εηθνλνπνηνχλ, πεξηνξίδνληαο ηε δπλακηθή 

δξαζηηθφηεηά ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ πσο απηφ πνπ 

πξνυπνηίζεηαη γηα κηα αλαλεσηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ είλαη ε αιιαγή 

δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, αιιά, θπξίσο, ε αιιαγή ζηάζεσλ.  

 

Πξνζαξκνγή ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ ζην παξαδνζηαθό 

δαζθαινθεληξηθό κνληέιν  

Παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή 

κάζεζε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη θαλεξή, ηφζν απφ ηα θχιια εξγαζίαο φζν 

θαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε ηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ΣΠΔ ζην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ 

κνληέιν. Απηφ απνδεηθλχεη: α) φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη αθφκα ηζρπξφ –

θπξίσο αιιά φρη κφλν– ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, β) φηη ε ηερλνινγία 

είλαη νπδέηεξε φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή ηδενινγία θαη ηελ παηδαγσγηθή πξάμε. 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία δε ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζηάζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νχηε απηφκαηε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Σν αληίζεην. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξνο επίξξσζε παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ θαη 

παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ. Ο ηζρπξφο ξπζκηζηηθφο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα παξακέλεη, 

ζε πνιιά ζελάξηα, ζηαζεξφο. 

 

Γηαδίθηπν: πνιπηξνπηθό σο κέζν, κνλνηξνπηθό σο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε  

Μηα πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζα εζηίαδε ζηελ 

πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

άιισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ πέξαλ ηνπ γισζζηθνχ (Kress & van Leeuwen 2001). 

Ζ εμέηαζε ησλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο κάο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη, αθφκα θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπκε πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε θαη πξνζέγγηζε 

ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα παξακέλνπλ κνλνηξνπηθά σο πξνο 

ηελ εζηίαζε ηεο αλάγλσζεο. Ζ ινγνηερλία απνηειεί κάζεκα ινγνθεληξηθφ ζηνλ 
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ππξήλα ηνπ, κε απνηέιεζκα ε έκθαζε λα δίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε γιψζζα. 

Αθφκα θαη φηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ νξγαλψλεηαη κέζα απφ ηε 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, δελ εμεηάδεηαη ην δηαθνξεηηθφ 

ζεκαζηαθφ θνξηίν ην νπνίν ν θάζε ηξφπνο ζπλεηζθέξεη ζηελ πνιπηξνπηθή εθδνρή ηνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ. 

 

Ο ινγνθεληξηθόο ππξήλαο ηνπ καζήκαηνο αλέγγηρηνο από ηηο ΣΠΔ  

Ο ηζρπξφο ινγνθεληξηθφο ππξήλαο ηνπ καζήκαηνο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο εμαηηίαο 

ηνπ νπνίνπ νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο δφισκα ή άξηπκα θαη ιηγφηεξν σο 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο. Έηζη ινηπφλ, ζε αξθεηά ζελάξηα, ε 

ινγνθεληξηθή δηδαζθαιία νινθιεξψλεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζηε ζπλέρεηα 

αξηχλεηαη κε ηηο ΣΠΔ ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ. Έηζη, νη ΣΠΔ δε 

ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα λέν ηξφπν πξφζιεςεο θαη αλάγλσζεο ηεο ινγνηερλίαο, αιιά 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο επνπηηθφ πιηθφ γηα 

έλα ινγνηερληθφ θείκελν, ην νπνίν έρεη ήδε δηδαρζεί ζηελ ηάμε, ζην πιαίζην ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. 

 

Δπθαηξηαθή δηδαζθαιία, ζηελ ώα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα 

ειιελφθσλα ζελάξηα δηδαζθαιίαο αιιά φρη κφλν, γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

επθαηξηαθά θαη επηρεηξείηαη ζηελ ψα ηνπ ΑΠ, φηαλ πεξηζζεχεη ρξφλνο απφ ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κέλεη κεηέσξε, αζπλερήο θαη ρσξίο 

παηδαγσγηθφ ή επηζηεκνληθφ ζαθή ζηφρν. κσο ε ηερλνινγία δελ είλαη απιφ άξηπκα 

ή δφισκα ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο ζπρλά παξνπζηάδεηαη ζηα δηδαθηηθά ζελάξηα, αιιά 

έλα κέζν γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πνιπηξνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο ινγνηερλίαο, έλα κέζν 

γηα δηάβαζκα θαη (δεκηνπξγηθφ) γξάςηκν, δειαδή έλα κέζν γξακκαηηζκνχ. Ζ λέα 

θεηκεληθή θαη επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ δελ κπνξεί λα κέλεη εθηφο ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
29

 ην πιαίζην απηφ, θάζε δηδαθηηθφ ζελάξην δε ζα 

                                                             
29 Ζ επξχηαηε δηάδνζε ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγηθψο πξνζαλαηνιηζκέλε 

θνηλσλία δελ κπνξεί λα αγλνεζεί απφ ην ζρνιείν. Βι. Bruce & Hogan 2000, επίζεο Cope & Kalantzis 
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απνηειεί μεθνκκέλε επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά πξφηαζε, ε νπνία αλαπηχζζεηαη 

ζηε κεζφξην ηνπ Π θαη εθαξκφδεηαη πεξηζηαζηαθά, αιιά κέξνο ελφο επξχηεξνπ 

παηδαγσγηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ γηα ην ινγνηερληθφ γξακκαηηζκφ 

ησλ καζεηψλ.  

4.2.3. Πρόταςθ  

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο γηα κηα 

θαηλνηφκα, πην ζπκκεηνρηθή, ζεζκηθή αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, νη νπνίεο ηηο πην πνιιέο θνξέο, φπσο δηαπηζηψζεθε, δελ 

εθπιεξψλνληαη. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ηάζε ησλ δηδαζθφλησλ λα πξνζαξκφδνπλ ηα 

εξγαιεία ηεο δηδαζθαιίαο, αθφκα θαη απηά πνπ ζεσξνχληαη ζρεηηθψο πξσηνπνξηαθά, 

ζε έλα είδνο «γξαθεηνθξαηηθήο»
30

 πξνζέγγηζεο, ε νπνία ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν 

νηθεία. κσο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

έηζη, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ζπζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ηα 

νπνία ζπρλά παξαγλσξίδνληαη ή, αθφκα ρεηξφηεξα, αθαιαηψλνληαη, φηαλ εμεηάδνληαη 

κε ζηελά θηινινγηθφ ηξφπν. 

 

Αμηνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζηή γηα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή  

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

ζα κπνξνχζε, αληί λα εθηξέπεηαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ 

αλαζχζηαζε ηνπ πεξηθεηκεληθνχ πιαηζίνπ ηνπ έξγνπ, λα αμηνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή, δειαδή γηα ηελ εξαζηηερληθή αλάπιαζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ. Ζ αλαγλσζηηθή θαη δηδαθηηθή απηή ηαθηηθή δελ έρεη ζηφρν ηελ θαηαζθεπή 

πςειήο ινγνηερλίαο ή ηε κεηαηξνπή ησλ καζεηψλ ζε ζπγγξαθείο – θάζε άιιν. Σα 

καζεηηθά θαηαζθεπάζκαηα αζθαιψο ζα ππνιείπνληαη, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ινγνηερληθφ θείκελν ή ην ινγνηερληθφ χθνο, ην νπνίν απνηειεί ηε ζπγγξαθηθή 

αθνξκή. κσο ε δεκηνπξγηθή γξαθή (νπιηψηεο 1995), ηδηαίηεξα ε δεκηνπξγηθή 

γξαθή πνπ αμηνπνηεί ηνλ επεμεξγαζηή –ζπλεπψο νξγαλψλεη ηηο πνιιαπιέο εθδνρέο 

ηνπ θεηκέλνπ, αλαδεηθλχεη ηε ξεπζηφηεηά ηνπ, απνθαιχπηεη κε δηαθάλεηα ηε 

                                                                                                                                                                               
2000. Γηα ηνλ θξηηηθφ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ζηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, βι. Κνπηζνγηάλ-

λεο 2002.  
30 Γηα ηνλ φξν βι. νπιηψηεο 1995.  
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ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπγγξαθηθή κεραλή θαη επλνεί ηελ απνζηαζηνπνίεζε 

ηνπ ζπγγξαθέα απφ ην θείκελφ ηνπ κέζσ ηεο νζφλεο–, δηδάζθεη πνιιά θαη ζεκαληηθά 

πξάγκαηα γηα ηε ινγνηερλία, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηνπο καζεηέο.  

 

Αμηνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζηή γηα ηελ αλάδεημε ηνπ παηγληώδνπο ραξαθηήξα 

ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη ηνπ παηγληώδνπο ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο  

Ζ ινγνηερλία είλαη ε κφλε απφ ηηο ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηφζν θνηλφρξεζην πιηθφ: 

ηε γιψζζα. Ζ ζεκλνπξεπήο θαη ζνβαξνθαλήο πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο ζηεξεί απφ 

ην αληηθείκελν έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θφξκαο ηνπ αιιά θαη ηεο πξφζιεςήο 

ηνπ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παηγλίνπ. Ο επεμεξγαζηήο θαη ε ξεπζηή κνξθή πνπ 

ραξίδεη ζην ινγνηερληθφ θείκελν πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ παηγληψδνπο 

ραξαθηήξα ηεο ινγνηερλίαο. Αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ ζηνλ ζπληαγκαηηθφ ή ηνλ 

παξαδεηγκαηηθφ άμνλα, θαηαζηξνθή θαη επαλαζπλαξκνιφγεζε ηεο δνκήο ηνπ 

θεηκέλνπ, ρξσκαηηζκφο ιέμεσλ θ.ά.π. κπνξνχλ λα θαηαδείμνπλ φηη ε ινγνηερλία είλαη 

έλα lego πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε νηθεία πιηθά. ζν αλαθαηαζθεπάδεη θαλείο απηφ ην 

lego, φζν παίδεη κε ηηο πνιιαπιέο εθδνρέο θαη δπλαηφηεηέο ηνπ, ηφζν θαιχηεξα 

θαηαλνεί ηνπο κεραληζκνχο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ινγνηερλίαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο ηνπ ινγνηερληθνχ 

λνήκαηνο θαη ηε δξαζηηθφηεηα ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο.  

 

Αμηνπνίεζε ησλ πνιπκέζσλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνιπηξνπηθώλ ινγνηερληθώλ 

θεηκέλσλ 

Ζ γιψζζα ηεο ινγνηερλίαο είλαη πακθάγα. Χο γισζζηθφ ζχζηεκα θαηαβξνρζίδεη θαη 

πεξηέρεη φινπο ηνπο άιινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο (νπηηθφ, αθνπζηηθφ, θηλαηζζεηηθφ 

θηι.). Ζ ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ βνεζά ζηε κεηαθνξά ησλ γισζζηθψλ ηξφπσλ ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε άιινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, θαηαδεηθλχεη ηε 

δξαζηηθφηεηα ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο θαη αλαδεηθλχεη ην νιηζηηθφ κνληέιν 

πξφζιεςεο θαη παξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ, ην νπνίν θαηαζθεπάδεη ε ινγνηερλία. ρη 

κφλν απηφ: ιεηηνπξγεί παηγλησδψο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δηδαθηηθά, θαζψο μεβηδψλεη ηε 

ινγνηερληθή κεραλή θαη κεηαθέξεη ηηο ηερληθέο θαη ηα γισζζηθά ηερλάζκαηά ηεο ζηηο 

ηερληθέο θαη ηα ηερλάζκαηα άιισλ κέζσλ, νπηηθναθνπζηηθψλ, ηα νπνία ζπλνκηινχλ 

κε ην ινγνηερληθφ θείκελν. ηελ πεξίπησζε απηή ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο 
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εηθνλνγξάθεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο ζκίθξπλζεο ηνπ πνιχζεκνπ, ξεπζηνχ, 

ινγνηερληθνχ λνήκαηνο. Παξά ηαχηα, ε πνιπκεζηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ απφ ηνπο καζεηέο –ή απφ εηδήκνλεο κε ζηφρν ηε ζρνιηθή αλάγλσζε– 

αλαδεηθλχεη πηπρέο ηεο εηθνλνπνηίαο, ηεο κνπζηθφηεηαο, ηεο θσλεηηθήο απφδνζεο ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ ξπζκφ, κε ηνλ πιένλ έθηππν 

ηξφπν. 

 

Τπεξθείκελν: κηα λέα κνξθή νξγάλσζεο θαη παξάζηαζεο ηνπ ινγνηερληθνύ 

θεηκέλνπ 

Σν γεγνλφο φηη νη καζεηέο είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν ηερλνινγηθψο γξακκαηηζκέλνη, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θηινιφγνπο ηνπο, εληζρχεη ηελ ηερλνθνβία ησλ δεχηεξσλ θαη 

αξθεηά ζπρλά ηνπο απνηξέπεη απφ ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία. κσο 

ε κεγάιε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ ηερλνινγία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην 

κάζεκα. Ο θηιφινγνο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη γλψζεηο ηερληθνχ, γηα λα πξνηείλεη 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Μπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ δηδάζθνληα ηεο πιεξνθνξηθήο 

ή λα παξαπέκςεη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο, ζε απηφλ ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηερληθή 

ππνζηήξημε.  

Ζ κεηαγξαθή ελφο ζπκβαηηθνχ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απφ έληππε κνξθή ζε 

ππεξθεηκεληθή ζέηεη νξηζκέλα βαζηθά δεηήκαηα. Καζψο ε ζεηξηαθή αλάπηπμε ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ράλεηαη ζηελ ππεξθεηκεληθή δηάηαμε ηνπ ιφγνπ, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο έηζη, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ειαζηηθφ θαη πνιπεπίπεδν ππεξθείκελν.  

Παξαηεξνχκε φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα κεηαζηξαθεί απφ ηελ 

αλαζχζηαζε ηνπ ηζηνξηθνθνηλσληθνχ πιαηζίνπ παξαγσγήο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, 

ην νπνίν απαληά ζηα νηθεία αγγιφθσλα θαη ειιελφθσλα δηδαθηηθά ζελάξηα, ζηελ 

θαηάδεημε ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζπγγξαθήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

ιφγνπ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ ηερλαζκάησλ θαη ηνπ αθεγεκαηηθνχ δφινπ 

έηζη, ψζηε ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζπκκεηνρηθφ 

πιαίζην, κε θηιειεχζεξν ηξφπν, κε ζηφρν φρη κφλν ηελ πξφζιεςε αιιά θαη ηελ 

παξαγσγή ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. 



Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε                               Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02  138 
 

Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

 

ύγρξνλε θαη αζύγρξνλε επηθνηλσλία, ειεθηξνληθά εκεξνιόγηα αλάγλσζεο 

(blogs): ηξόπνη θαηαζθεπήο εηθνληθώλ αλαγλσζηηθώλ θνηλνηήησλ ησλ 

καζεηώλ 

ρεδφλ φια ηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο παξαγλσξίδνπλ κηα βαζηθή 

δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο: ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ζε ζρνιηθφ, δηαζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε 

δπλαηφηεηα ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απφ ηνπο 

καζεηέο ηζηνινγίνπ αλάγλσζεο (blog) κπνξνχλ, κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη 

ελίζρπζε απφ ηνλ δηδάζθνληα, λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε εηθνληθψλ 

αλαγλσζηηθψλ θνηλνηήησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ζπδήηεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ινγνηερλία δε γίλεηαη επθαηξηαθά ή κφλν ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, 

αιιά απιψλεηαη ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Ζ δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο αληίδξαζεο ή ησλ ζπγγξαθηθψλ πνλεκάησλ ησλ καζεηψλ, ηα νπνία 

γξάθνληαη ζηα ρλάξηα δνζκέλσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, ραξίδνπλ ζηα καζεηηθά 

θείκελα επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη επηθνηλσληαθή πξννπηηθή, εληζρχνληαο ηε γισζζηθή 

θξεζθάδα ηνπο. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη ζηνπο 

δπν ξφινπο, απηφλ ηνπ ζπγγξαθέα θαη απηφλ ηνπ αλαγλψζηε, ελαιιάμ, πξνζθέξνληαο 

θαη ζηνπο δχν απηνχο ξφινπο δεκφζηα έθθξαζε.  

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κπνξεί επίζεο λα αμηνπνηεζεί θαη γηα ηελ επαθή 

ησλ καζεηψλ κε ζχγρξνλνπο ινγνηέρλεο.  

 

  Ζ πξφηαζε γηα κηα θαηλνηφκα, πην νπζηαζηηθή θαη πην ζπκκεηνρηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κεηαθέξεη ην θέληξν βάξνπο 

ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ αλαζχζηαζε ηνπ γξακκαηνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε 

θηινινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζηή. ην επηινγηθφ ηκήκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζηή γηα ιεθηηθά θαη δνκηθά παίγληα, ηα νπνία 

αλαδεηθλχνπλ ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ ινγνηερληθνχ λνήκαηνο. Δπίζεο 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνιπηξνπηθψλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, θαζψο θαη ε αλακφξθσζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, κε βάζε ηε λέα 

ππεξθεηκεληθή δνκή. Σέινο, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηζρπξήο επηθνηλσληαθήο 
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δπλαηφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία κέλεη ζρεδφλ αλεθκεηάιιεπηε ζε φια ηα 

δηδαθηηθά ζελάξηα, αγγιφθσλα θαη ειιελφθσλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγείηαη 

κηα εηθνληθή καζεηηθή αλαγλσζηηθή θνηλφηεηα, ε νπνία δεκνζηεχεη θηινινγηθά θαη 

ινγνηερληθά θείκελα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε απζεληηθέο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, παξάγνπλ ηφζν σο αλαγλψζηεο φζν θαη σο δνθηκαδφκελνη 

ζπγγξαθείο γισζζηθφ πιηθφ θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, έμσ απφ ηνλ 

πεξηνξηζκέλν ζρνιηθφ ρψξν θαη ρξφλν, κε θνηλφ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηε 

ινγνηερλία.   

πκπεξαζκαηηθά, αλ πξνζεγγίζνπκε ηε ινγνηερλία κε ιηγφηεξεο αγθπιψζεηο 

θαη πεξηζζφηεξε παηγληψδε νξκή, αλ παξαγθσλίζνπκε ηε θηινινγηθή ζνβαξνθάλεηα, 

ε νπνία εθπνξεχεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ αλαγλσζηηθή ακεραλία, αλ 

πξνζαλαηνιηζηνχκε ζηελ αλαγλσζηηθή απφιαπζε θαη φρη ζηε θηινινγηθή δηδαρή, 

ηφηε πηζαλφλ ε ηερλνινγία λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γθάδη θαη φρη σο θξέλν ζ‘ απηήλ ηελ 

ηδηφηππε ζεζκηθή αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηε ζρνιηθή ηάμε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ.  

 

Από ηε ζεσξία ζηε δηδαθηηθή πξάμε  

Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κπνξνχκε λα έρνπκε άκεζε πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο, ινγνηερληθά αξρεία, ζψκαηα θεηκέλσλ θαη ειεθηξνληθέο πεγέο, 

ζπκθξαζηηθνχο πίλαθεο ιέμεσλ, αιιά θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ίδησλ ησλ 

ζπγγξαθέσλ. Αθίζεο, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, πίλαθεο δσγξαθηθήο, βίληεν, αλαγλψζεηο 

ή κεινπνηήζεηο θεηκέλσλ, κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θαη λα αιηεπζνχλ κε επθνιία, λα 

ςεθηνπνηεζνχλ θαη λα εληαρζνχλ κε παηγληψδε θαη επθάληαζην ηξφπν ζην κάζεκα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ν καζεηήο αζθείηαη ζηελ επηινγή, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαθξίβσζε 

ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο. πκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, παξάγεη πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθφ ιφγν, ζεκεηψζεηο θαη ζπλερή γξαπηφ 

ιφγν ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Ζ κάζεζε γίλεηαη βησκαηηθή, πξάγκα 

πνπ απνηειεί δεηνχκελν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 

     Με κία πξνυπφζεζε: Αλ κεηξάκε ηνλ ζρνιηθφ ρξφλν κε ην ρξνλφκεηξν –θη απηφ 

ζπρλά καο επηβάιιεηαη απφ ηε δηδαθηέα χιε– ηέηνηεο πξνζπάζεηεο δελ ηειεζθνξνχλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά, δηεξεπλνχλ κφλνη ηνπο ηηο πεγέο 
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θαη παξάγνπλ ζθέςε θαη ιφγν δηθφ ηνπο, ν ζρνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη είλαη 

κεγαιχηεξνο. Ζ ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηε δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ 

δηαθνξεηηθψλ απφ απηφ ηεο πιεξνθνξηθήο ζεκαίλεη «απψιεηα ρξφλνπ», κε ηε 

ζπκβαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. κσο φ,ηη ράλνπκε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ην 

θεξδίδνπκε ζε εκβάζπλζε. Αλ δε ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηαδίθηπν θαη ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζαλ απιφ δφισκα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά σο ζπγγξαθηθφ 

εξγαιείν, σο ηξφπν εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζηε θηινινγηθή έξεπλα ησλ πεγψλ θαη 

ζηελ παξαγσγή θξηηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ιφγνπ θαη, θπξίσο, σο ηξφπν καζεηηθήο 

εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηφηε ζα αμηνπνηήζνπκε ηηο πςειέο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε ηερλνινγία γηα ηε δηδαζθαιία ελφο ηφζν ζχλζεηνπ θαη ηδηφηππνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε δηδαζθαιία ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ζηε κεζφξην 

επηζηήκεο θαη ηέρλεο. 

4.3 ΣΠΕ και διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο πλαίςιο του κριτικοφ 

γραμματιςμοφ  

Μαρία Ακριτίδου  

Αλ ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο είλαη ε κία δηάζηαζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ε 

άιιε είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε αλαιπηηθφ-

ηεξα απηήλ ηελ άιιε δηάζηαζε, κε νξγαλσηηθφ άμνλα απηφλ ηνπ πνιηηηζκηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Ζ πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πνπ πξνεγήζεθε δίλεη έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαληαζίαο, ηελ αι-

ιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ καζεηή απφ παζεηηθφ δέθηε ζε ελεξγφ ππνθείκελν θαη, παξάι-

ιεια, ζηελ παηγληψδε αλάδεημε ησλ ηξφπσλ θαηαζθεπήο ηνπ ινγνηερληθνχ λνήκαηνο. 

πλδπάδεη επνκέλσο ζηνηρεία ηφζν ηεο θεηκελνθεληξηθήο (δηδαζθαιία ηεο «γξακκαηη-

θήο»/πνηεηηθήο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκεληθνχ είδνπο) θαη επηθνηλσληαθήο αληίιεςεο 

(έκθαζε ζηνλ καζεηή σο αλαγλψζηε θαη ζπγγξαθέα, βι. ζρεηηθφ ζελάξην 3.1.2 Λνγν-

ηερληθφ εξγαζηήξην. Αζχγρξνλε επηθνηλσλία καζεηψλ κε ινγνηέρλε θαη πξνεηνηκα-

ζία ινγνηερληθήο εθδήισζεο), φζν θαη ηεο λέαο ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο, (π.ρ. κε ηελ 

πξφηαζε γηα εηζαγσγή ηνπ καζεηή ζηε θηινινγηθή έξεπλα ησλ πεγψλ κέζσ ηεο αμην-

πνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, βι. θαη ζρεηηθφ ζελάξην 3.1.1 Κ.Π. Καβάθε, «Ηζάθε» θαη 

άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθφ αξρείν ηνπ πνηεηή). Δπηζεκαίλεηαη, ζπλάκα, ν θίλδπ-

λνο πνπ θξχβνπλ νη ΣΠΔ, αλ δελ αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ 
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πξαθηηθψλ: ε επηθαλεηαθή ρξήζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ 

ρσξίο αλαζηνραζηηθή δηάζεζε,
31

 ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο ελφο είδνπο γξακκαηνινγηθήο 

εγθπθινπαίδεηαο, αθήλνληαο αλέγγηρην ηνλ ινγνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο 

θηι. 

Μπνξνχκε, επνκέλσο, λα δηαθξίλνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ινγνηερλίαο ηηο ηξεηο εθδνρέο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ (βι. θαη Νηθνιαΐδνπ 

2009, 116-117), φπσο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιη-

θνχ (βι ελδεηθηηθά.Δλφηεηα Η, θεθ. 2.4. Ζ δηδαζθαιία σο δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ). 

 

Αμηνπνίεζε ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο ζηνηρείνπ εληππσζηαζκνχ αιιά θαη σο βηβιηνζήθεο πιεξνθφξεζεο, 

θαζψο θαη γηα ηε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε καζεηηθψλ εξγαζηψλ. Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο 

κηα δξαζηεξηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ζπλήζνπο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Αμηνπνίεζε ζε πην θαηλνηόκεο κνξθέο δηδαζθαιίαο  – λένο γξακκαηηζκόο 

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείνπ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη σο κέζνπ πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ: νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή (δεκηνπξγηθνχ, απζεληηθνχ, βησ-

καηηθνχ) ιφγνπ, κνλνηξνπηθνχ ή πνιπηξνπηθνχ θαη ζε δηεξεπλεηηθέο, ζπλεξγαηηθέο θαηά πξν-

ηίκεζε, δξαζηεξηφηεηεο. 

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ηνπ θξηηηθνύ λένπ γξακκαηηζκνύ θαη 

ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο  

Οη ΣΠΔ σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ αιιά θαη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ινγνηερλίαο, 

σο λέα γιψζζα θαη σο θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή λνεκαηνδνηηθή πξαθηηθή. Οη ΣΠΔ δελ 

εληάζζνληαη ζηελ ππάξρνπζα δηδαθηηθή πξαθηηθή σο κέζν εκπινπηηζκνχ αιιά πξνο ηελ θα-

ηεχζπλζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Ζ ηειεπηαία εθδνρή ζπλδέεη ηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο κε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ (βι. Δλφηεηα Η, θεθ. 2.5 Ο ππνινγηζηήο σο κέζν 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαη νη πνιπγξακκαηηζκνί) θαη ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο. 

Έθθξαζε απηνχ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε έκθαζε ζην κάζεκα ηεο ινγν-

                                                             
31 Παξάδεηγκα ζα ήηαλ κηα δηδαζθαιία πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ απφ ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο, δίλεη φκσο έκθαζε ζην ηειηθφ πξντφλ (ρξψκαηα, εηθφλεο θηι.) θαη φρη ζηε δηαδηθαζία 

ζπγγξαθήο (δειαδή ζην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ) θαη ζχλζεζεο ησλ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ 

ζην πιαίζην ελφο επηθνηλσληαθνχ γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ. 



Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε                               Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02  142 
 

Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

ηερλίαο σο κάζεκα πνιηηηζκηθνχ γξακκαηηζκνχ, κηα πξφηαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ρψξν ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ (Παζραιίδεο 2002). Ζ πξνζέγγηζε απηή εθιακβά-

λεη ηνλ πνιηηηζκφ σο 

«το ςυνολικό πεδίο παραγωγισ νοιματοσ. Ζνα πεδίο ριηικά ετερογενζσ, λόγω τθσ πλατιάσ 

ποικιλίασ των κοινωνικϊν εμπειριϊν, ρόλων και ςχζςεων που ςυνκζτουν τθν κοινωνικι ηωι, και ταυ-

τόχρονα ςπαραςςόμενο από τισ αςφμφωνεσ και αλλθλοαντικρουόμενεσ αναπαραςτάςεισ, αξιολογι-

ςεισ και ιδεολογίεσ που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο των κοινωνικϊν και πολιτικϊν ανιςοτιτων, 

ανταγωνιςμϊν και ςυγκροφςεων. Είναι μζςα ς’ αυτό το ετερόκλθτο, εγγενϊσ ανταγωνιςτικό, αλλά 

και δυναμικό, διαρκϊσ μεταςχθματιηόμενο πεδίο, το άμεςα ςυνυφαςμζνο με τισ ποικίλεσ μορφζσ και 

ςχζςεισ εξουςίασ, ανιςότθτασ και ανταγωνιςμοφ, που διαμορφϊνονται αλλά και που διεκδικοφνται 

και διακυβεφονται κακθμερινά τόςο οι ατομικζσ όςο και οι ςυλλογικζσ ταυτότθτεσ, τα υποκείμενα, 

με άλλα λόγια, του φφλου, τθσ φυλισ, του ζκνουσ, τθσ τάξθσ, τθσ πολιτικισ» (Ραςχαλίδθσ 2002, 321). 

 

ηφρνη ηνπ πνιηηηζκηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη, αλάκεζα ζε άιινπο, νη εμήο 

(Απνζηνιίδνπ θ.ά. 2003): 

 Ζ θαιιηέξγεηα ζχλζεησλ (πνιπηξνπηθψλ) γξακκαηηζκψλ θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

απνθιεηζηηθή δηδαζθαιία ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα, κε άλνηγκα ηνπ καζήκαηνο θαη ζε 

άιια είδε θεηκέλσλ, φπσο ηα θφκηθο, ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο θηι.
32

 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πνηθηιίαο θεηκέλσλ, φρη κφλν γηα ηε δηεχξπλζε ησλ 

γλσζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νξηδφλησλ,  αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε θξηηηθή 

θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγηθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηηο θνηλσληθέο αμίεο, 

ηνπο ξφινπο, ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο. 

 Ζ ζπκβνιηθή ελδπλάκσζε θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ καζε-

ηψλ.  

 

Έηζη, δξαζηεξηφηεηεο, ιφγνπ ράξε, θαηαλφεζεο θεηκέλνπ ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζεκαηηθήο θαη ηεο επηθαλεηαθήο δνκήο αιιά θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

άδεισλ φςεσλ θαη ησλ ζησπψλ ηνπ· δξαζηεξηφηεηεο δηαθεηκεληθήο (intertexutal) 

αλάγλσζεο ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηε ζχγθξηζε ζέκαηνο θαη εθθξαζηηθψλ κέζσλ αιιά 

θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εκπιαηζησκέλσλ ηξφπσλ ινγνηερληθήο κεηνπζίσζεο ηεο βησ-

                                                             
32 ην ζεκείν απηφ ν ρψξνο ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ θαίλεηαη λα ζπλαληά ηελ Παηδαγσγηθή ησλ 

Μέζσλ / Media Studies θαη ηελ έκθαζε ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ / κηληηαθή ηθαλφηεηα / 

media literacy, βι. ελδεηθηηθά ηηο πξσηνβνπιίεο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ < http://www.iom.gr/>. 

http://www.iom.gr/
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κέλεο εκπεηξίαο·
33

 ηέινο, εληάζζνληαη ζην κάζεκα δξαζηεξηφηεηεο δηακεζηθήο 

(intermedial) αλάγλσζεο, δειαδή δξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο θαη 

αληηπαξάζεζεο κεηαθνξψλ ελφο έξγνπ ζε άιια ζεκεησηηθά κέζα (π.ρ. ελφο 

κπζηζηνξήκαηνο ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία). 

 

Πνηνο είλαη ν ξφινο, επνκέλσο, ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ζχκ-

θσλα θαη κε ηελ παηδαγσγηθή νπηηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζπνπδψλ; 

Βαζηθφ ζηνηρείν θαη κέζν επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απνηειεί, αλά-

κεζα ζηα άιια, θαη ε παξαγσγή πξνζσπηθνχ ιφγνπ (Υνληνιίδνπ 2002)· είδακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην πψο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ θαη κε ηε ζπγθξφηεζε αλαγλσζηηθψλ θνηλνηήησλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνλί-

ζνπκε θαη ζε απηφ ην ζεκείν, είλαη φηη, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην, θαλέλα 

θείκελν δελ είλαη αζψν θαη δελ παξάγεηαη ελ θελψ· έηζη, θαη ε παξαγσγή πξνζσπηθνχ 

ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνιιέο θνξέο ηείλεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

θαζηεξσκέλεο εξκελεπηηθέο παξαδφζεηο. Αληίζεηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θξη-

ηηθά εγγξάκκαηα ππνθείκελα, είλαη απαξαίηεην λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο 

θξηηηθά θάζε παξαγσγή ιφγνπ, αθφκα θαη ηνπ δηθνχ ηνπο: κε άιια ιφγηα, απηφ πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θάζε αλαγλψζηξηαο σο ελφο ηζηνξηθά θαη θνη-

λσληθά εληνπηζκέλνπ ππνθεηκέλνπ (Απνζηνιίδνπ 2002).
34

  

 

Εικόνα 15 

                                                             
33 Γεληθά, νη δξαζηεξηφηεηεο ζην κάζεκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, αθνινπ-

ζνχλ 4 ζηάδηα: Σνπνζεηεκέλε πξαθηηθή, Αλνηρηή δηδαζθαιία, Κξηηηθή πιαηζίσζε, Μεηαζρεκαηηζηηθή 

πξαθηηθή (Υαηδεζαββίδεο 2003). 
34 Πξβι. θαη Υνληνιίδνπ (2006), φπνπ πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζεί σο κέξνο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαη ε επίγλσζε ηεο αλαγλσζηηθήο καο ηζηνξίαο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

έλα ζχλζεην πιέγκα εκπεηξηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλαγλσζηηθή κλήκε. 
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Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξαδνρή φηη ε (ινγνηερληθή) αλάγλσζε θαη 

ζπλαθφινπζε παξαγσγή εξκελεπηηθνχ ή βησκαηηθνχ ιφγνπ δελ είλαη κηα άρξνλε θαη 

ηδενινγηθά νπδέηεξε πξαθηηθή. Ζ ρξήζε ΣΠΔ ζην πιαίζην απηήο ηεο πξαθηηθήο 

εληάζζεηαη ζε έλα πιέγκα ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ· πψο 

ρξεζηκνπνηνχλ, γηα παξάδεηγκα, ηηο ΣΠΔ κηθξνί αλαγλψζηεο δηαθνξεηηθνχ 

πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ, ηη είδνπο αμίεο θαη ζηεξεφηππα θέξεη ν θάζε ζεκεησηηθφο 

ηξφπνο πνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην παηδί, ηη είδνπο ηαπηφηεηεο ζπγθξνηνχληαη 

θαη ζπγθξνχνληαη ζην πεδίν ηεο ςεθηαθήο δηακεζνιάβεζεο θ.ν.θ.; 

Οη ΣΠΔ, σζηφζν, ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο δελ εμαληινχληαη ζε κέζν δε-

κηνπξγηθήο γξαθήο, ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο· απνηεινχλ, θπξίσο, 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηελ θαξδηά κηαο ηέηνηαο νπηηθήο 

βξίζθεηαη ε ζπλάθεηα κέζνπ θαη αλαπαξάζηαζεο, φρη ζχκθσλα κε έλα αηηηνθξαηηθφ 

κνληέιν (π.ρ. ηεο θνηλφηνπεο αληίιεςεο φηη ην κέζν θαζνξίδεη ην κήλπκα) αιιά κε 

βάζε ηελ αλάδεημε ησλ ηδενινγηθψλ θαη πνηεηνινγηθψλ κεραληζκψλ λνεκαηνδφηεζεο 

θαη ζπγθξφηεζεο ηαπηνηήησλ εληφο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Αληηθείκελν 

αλάιπζεο γίλεηαη ε ίδηα ε αλαπαξάζηαζε σο ζεκείσζε (ζεκεησηηθφο ηξφπνο) θαη 

ιέμε-θιεηδί ε αθεγεκαηηθφηεηα, σο έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ λνεκαηνδνηνχκε ηνλ 

θφζκν (αιιά θαη ηνλ εαπηφ καο)· ε αθήγεζε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα 

θσδηθνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ αληαλαθιά, αιιά δηακνξθψλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

χκθσλα κε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε ηερλνινγία, ην θάζε κέζν, παιαηφ 

ή λέν, δελ είλαη πνηέ ηδενινγηθά νπδέηεξν. Ζ ηερλνινγία ηεο γξαθήο ελ πξνθεηκέλσ, 

λνείηαη ζε ζπλάξηεζε πξνο ηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ζπκ-

θξαδφκελα ζηα νπνία βξίζθεηαη εληαγκέλε. Παξάιιεια ε ίδηα ε έλλνηα ηεο ηερλνιν-

γίαο, φπσο άιισζηε θαη ηεο ινγνηερλίαο, ηζηνξηθνπνηείηαη. Σφζν ηα ηερλνινγηθά κέζα 

φζν θαη ηα ινγνηερληθά θείκελα (κε ηνλ φξν απηφλ ελλνείηαη θάζε ινγνηερληθφ ζε-

κεησηηθφ ζπκβάλ, π.ρ. θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, βι. θαη Υνληνιίδνπ 2002· Walsh 

2006) δελ αληηκεησπίδνληαη σο άρξνλεο, δηαθαλείο θαη ζηαζεξέο νληφηεηεο αιιά σο 

βαζηά ηζηνξηθνί θνξείο αμηψλ. Ζ εξκελεπηηθή, επνκέλσο, ηεο ππνςίαο αμηνινγεί πα-

ξακέηξνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην κέζν, ηελ πιηθή ηερλνινγία ηνπ θεηκέλνπ 

(Walsh 2006· Hayles 2004). 

Με απηά ηα δεδνκέλα ζα κπνξνχζακε λα επαλαδηαηππψζνπκε ηελ ηειεπηαία 

απφ ηηο ηξεηο δηδαθηηθέο εθδνρέο πνπ ζεκεηψζακε παξαπάλσ σο εμήο:  
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Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο κε έκθαζε ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζεκεη-

σηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο 

ηεο γξαθήο (είηε απηή είλαη ην έληππν, ην ςεθηαθφ κέζν θηι.), αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ 
επξχηεξσλ ιφγσλ (discourses) πνπ δνκνχλ, ξεηά ή άξξεηα, ην θείκελν.  

 

Μηα ηέηνηα δηδαθηηθή πξαθηηθή απνθεχγεη ηελ ηερλνθεληξηθή ξεηνξεία,
35

 πνπ 

ζέιεη π.ρ. ηνλ ςεθηαθφ ιφγν λα αιιάδεη άξδελ ην ινγνηερληθφ θείκελν, θαη δίλεη βά-

ξνο ζηηο αθεγεκαηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη άιιεο ηξνπηθφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ σο κερα-

ληζκνχο ζχλζεζεο θαη παξαγσγήο λνήκαηνο, ελψ παξάιιεια αλαδεηθλχεη ηνλ 

αλαγλψζηε σο ελεξγφ ηζηνξηθφ ππνθείκελν. Ζ απμεκέλε πξνζνρή ζηηο ηερλνινγηθέο 

ζπκβάζεηο ηεο ζχλζεζεο ησλ θεηκέλσλ, ζηελ ηδενινγηθή ηνπο ρξήζε ζηα πιαίζηα εγ-

γξάκκαησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ πνηθηινκνξθία (ζπγρξνληθή θαη 

δηαρξνληθή) ησλ ίδησλ ησλ αλαγλσζηηθψλ πξαθηηθψλ, κπνξεί λα αλνίμεη λένπο 

δξφκνπο ζηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο.
36

 

Ζ πξαθηηθή απηή δελ αληηηίζεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ή ζηε κε-

ιέηε ηεο ινγνηερληθφηεηαο. Αμηνπνηεί ηα εξγαιεία ηεο εξκελεπηηθήο, ηεο αθεγεκαην-

ινγίαο θηι. αθξηβψο γηα λα εληζρχζεη ηελ αλαγλσζηηθή ηαπηφηεηα σο θξηηηθή ηαπηφ-

ηεηα θαη εληάζζεη ζε απηφ ην πιαίζην θξηηηθήο επίγλσζεο ηηο δεκηνπξγηθέο θαη παηγλη-

ψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο π.ρ. ηε ζπλεξγαηηθή γξαθή αθεγήζεσλ.  

Αο δνχκε, θιείλνληαο, έλα παξάδεηγκα. Πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πξάμε κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε, φηαλ ε ηάμε βξεζεί αληηκέησπε κε ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηνπ ςε-

θηαθνχ ινγνηερληθνχ πεδίνπ, ην ππεξθείκελν (νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηγξά-

θεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην); 

 

 Παξάδεηγκα πξνζέγγηζεο ππεξθεηκεληθήο ινγνηερλίαο: «ειέγρνπκε ην είδνο ηεο 

αλάγλσζεο πνπ καο ππαγνξεχεη ην θείκελν […] αλ δειαδή είλαη γξακκηθή, 

ηεζιαζκέλε ή ππεξθεηκεληθή, ηελ πιαηζίσζε ηεο εηθφλαο θ.ά. Δθφζνλ ε αλάγλσζε 

είλαη ππεξθεηκεληθή, ειέγρνπκε ην είδνο ησλ ζπλδέζκσλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην πψο θαη θαηά πφζν ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνή-

καηνο. Παξάιιεια ζρνιηάδνπκε ηνπο ινηπνχο ηξνπηζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

                                                             
35 Πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί, φηη ζην πεδίν ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο, ππάξρεη κηα θίλεζε, ζηνλ 

γεξκαληθφ θπξίσο αθαδεκατθφ ρψξν, πνπ ζπζηνηρεί κε ηε κείδνλα ζέζε ηεο εγγξακκαηνζχλεο θαη δίλεη 

έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο ηνπ παξάγνληα ηεο ηερλνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφ-

κελν ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο εληφο ηνπ ζχγρξνλνπ 

δηθηχνπ κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ, βι. ελδεηθηηθά Giesecke (2002). 
36 Βι. ελδεηθηηθά ηε δηδαθηηθή πξφηαζε γηα δηδαζθαιία θφκηθο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ (Παζραιίδεο 2004). 
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ειεθηξνληθή αθήγεζε, φπσο ηνλ ήρν, ηελ θίλεζε, ηα εθέ θ.ά.» (Μνπιιά 2010) . Δμε-

ηάδνπκε, επηπιένλ, φρη κφλν ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο ηερληθέο, αιιά επηρεηξνχκε λα 

αλαγλψζνπκε θξηηηθά ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ζε ζρέζε κε αμίεο, πνιηηηζκηθά 

ζηεξεφηππα θαη ην είδνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. 

 

Μηα ηέηνηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε φηη 

ην είδνο ηεο θπβεξλνινγνηερλίαο δελ είλαη εληαίν· ηα πεξηζζφηεξα, κάιηζηα, ινγν-

ηερληθά ππεξθείκελα δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηά πνπ επαγγειίδεηαη ε λέα ςεθηαθή 

επνρή, θαζψο ε ειεπζεξία ηνπ αλαγλψζηε απνδεηθλχεηαη νπζηαζηηθά κηα ςεπ-

δαίζζεζε, εθφζνλ «ν ζπγγξαθέαο έρεη ζρεδηάζεη θαη απνθαζίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο 

δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αλαγλψζηεο, έζησ ζπλδπαζηηθά θαη ηπραία» θαη νη 

πηζαλέο αλαγλσζηηθέο δηαθιαδψζεηο είλαη πεπεξαζκέλεο, φπσο θαη ζε κεηακπ-

ζνπιαζηηθά θείκελα ηεο έληππεο ινγνηερλίαο (Γεκεηξνχιηα 2009, 31-32). Ζ 

αλαγλσζηηθή ζέζε ππνθεηκέλνπ πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηα ππεξθεηκεληθά ινγνηερληθά 

έξγα, επνκέλσο, ζπλήζσο απέρεη πνιχ απφ ηνλ αλαγλψζηε ζπλ-ζπγγξαθέα θαη ζπλ-

δεκηνπξγφ.
37

 

 

 Σελ παξαπάλσ θξηηηθή δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα δεκηνπξγηθή, 

πνπ ζα βάιεη ηα ίδηα ηα παηδηά ζηε ζέζε ζπγγξαθέα ππεξθεηκεληθήο ινγνηερλίαο· 

ζηελ πεξίπησζε απηή φρη κφλν εμνηθεηψλνληαη κε έλα λέν ινγνηερληθφ είδνο (ή ηνπ-

ιάρηζηνλ κε κηα λέα ηξνπηθφηεηα ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ) αιιά βξίζθνληαη νη ίδηνη 

ζηε ζέζε ηνπ παξαγσγνχ, θαηαλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δεκηνπξγηθά (βι. θαη έλα παξάδεηγκα ζηελ Δλφηεηα ΗΗΗ, θεθ. 5.3. Δθδνρέο δηδαθηηθήο 

αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα). 

                                                             
37 χκθσλα κε ηε Γεκεηξνχιηα (2009) κφλν ζηηο πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο ακηγψο ςεθηαθήο (πνπ δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έληππα) ινγνηερλίαο, φ,ηη απνθαιεί θαηαζθεπαηηθή κεηακπζνπιαζία, «ε είζνδνο 

ηνπ αλαγλψζηε ζην έξγν ζεκαδνηνηεί πξαγκαηηθά ηελ ηπραηφηεηα θαη ηε ζπλάληεζε δχν δηαθνξεηηθψλ 

ππνθεηκεληθνηήησλ». 


