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2.  Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και αξιοποίηση 
των ΤΠΕ 

Δ. Κουτσογιάννης 
 

Με το παρόν κείμενο επιχειρούμε να αναδείξουμε μέρος της πολυπλοκότητας 

του θέματος γλωσσική αγωγή και νέες τεχνολογίες (Κουτσογιάννης, 2004). Η 

πολυπλοκότητα αυτή οφείλεται εν πολλοίς στο γεγονός ότι ο Η/Υ δεν είναι πια να 

υπολογιστικό μηχάνημα, αλλά είναι σε σημαντικό βαθμό ένα μέσο για γράψιμο, 

διάβασμα και επικοινωνία· ένα μέσο πρακτικής γραμματισμού, δηλαδή. Πριν όμως 

θίξουμε τη σχέση ΤΠΕ και γλωσσικής διδασκαλίας, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις 

τάσεις της επιστημονικής έρευνας για τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της 

γλώσσας και θα επιχειρήσουμε μια σύντομη σύνδεση των αναζητήσεων αυτών με τη 

διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 

 

2.1.  Οι αρχικές αναζητήσεις: θεωρητικό πλαίσιο και ο υπολογιστής ως δάσκαλος  
 

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

τη δημιουργία μιας μεταβιομηχανικής Αμερικής ως παγκόσμιας δύναμης. Οι 

επενδύσεις 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 

Ένωσης. Η εκτόξευση του πρώτου πυραύλου από την τότε Σοβιετική Ένωση στο διά-

στημα (1957) προκάλεσε πραγματικό σοκ στις ΗΠΑ (Sputnic Shock) και είναι ένα 

επιμέρους επεισόδιο με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση, αφού οδήγησε 

σε ριζικές αλλαγές τα προγράμματα σπουδών και γενικότερα την εκπαίδευση. Η 

επένδυση πολλών κρατικών ή και ιδιωτικών κεφαλαίων στην τεχνολογία προς την 

κατεύθυνση της πολιτικής - τεχνολογικής επικράτησης των ΗΠΑ έδωσε τη δυ-

νατότητα, 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 ευνόητους πολιτικούς λόγους (Hawisher et al., 1996).  

Οι πρώτες αυτές προσπάθειες δεν μπορούσαν παρά να στηριχθούν στα επι-

στημονικά παραδείγματα της εποχής, που ήταν ο συμπεριφορισμός ως προς τη μάθη-

ση και ο δομισμός ως προς τη μελέτη της γλώσσας, αντιλήψεις που συνυπήρχαν μέσω 
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κυρίως του αμερικάνικου δομισμού. Οι αντιλήψεις αυτές αποτέλεσαν το υπόβαθρο 

στο οποίο στηρίχτηκαν οι πρώτες απόπειρες αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδα-

σκαλία των γλωσσών.  

Σύμφωνα με τη θεωρία του συμπεριφορισμού –που παρείχε το θεωρητικό 

πλαίσιο της ‘μάθησης της γλώσσας’– ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ικανός να 

αναπτύξει ευρεία γκάμα συμπεριφορών. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται καταρχήν 

ένα ερέθισμα, μέσω του οποίου θα προκληθεί η συμπεριφορά, το ερέθισμα αυτό 

οδηγεί σε μια απάντηση–αντίδραση η οποία μπορεί να είναι η επιθυμητή ή όχι. Στην 

πρώτη περίπτωση η συμπεριφορά επαινείται, στη δεύτερη η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. Η ενίσχυση της συμπεριφοράς (π.χ. έπαινος) είναι εξαιρετικά 

σημαντική, από τη στιγμή που οδηγεί στην ικανοποίηση των σπουδαστών, στην 

επανάληψή της και κυρίως θα αποβεί συνήθεια, που αποτελεί και τον τελικό στόχο 

της όλης διαδικασίας (Richards & Rodgers, 1986:50).   

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας προσδιοριζόταν από τις θεωρητικές βάσεις 

του δομισμού, κυρίαρχο γλωσσολογικό ρεύμα κατά την περίοδο εκείνη. Από τη 

στιγμή που στη γλωσσολογία η περιγραφή της γλώσσας άρχιζε από το φωνολογικό 

επίπεδο και κατέληγε στο επίπεδο της πρότασης, θεωρήθηκε ότι αυτή ήταν η 

ενδεδειγμένη πορεία και στη γλωσσική διδασκαλία. Από τη στιγμή, επίσης, που 

προτεραιότητα είχε ο προφορικός λόγος, αυτό θεωρήθηκε ως ενδεδειγμένο και στην 

περίπτωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Οι διάλογοι, επομένως, και οι 

ασκήσεις σε επίπεδο πρότασης αποτελούσαν τη βάση της διδασκαλίας, προσέγγιση 

που είναι γνωστή ως audiolingual. Η θέση της τεχνολογίας στην αντίληψη αυτή είχε 

σημαντικό ρόλο και αξιοποιήθηκε πολύ το μαγνητόφωνο, το οποίο παρείχε τα 

απαραίτητα γλωσσικά πρότυπα. Τα γλωσσικά εργαστήρια, στηριγμένα στη χρήση του 

μαγνητοφώνου, είχαν επίσης σημαντική θέση στα μαθήματα. Παρείχαν τη 

δυνατότητα ανεξάρτητης εξάσκησης, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς των 

τυπικών μαθημάτων (Richards & Rodgers, 1986:57).   

Η οπτική αυτή ήταν παρόμοια και στην περίπτωση της διδασκαλίας της μη-

τρικής γλώσσας, όπου έμφαση δινόταν στην εξάσκηση σε επίπεδο πρότασης, στην 

ανατροφοδότηση (κυρίως θετική), με στόχο να μάθει το παιδί τις δομές της γλώσσας 

(Μήτσης, 1996). Στην προκειμένη, βέβαια, περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται ο 

σημαντικός ρόλος της ρυθμιστικής παράδοσης (Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββί-

δης, 1997), η οποία επηρέαζε σημαντικά τις ισχύουσες έως και τη δεκαετία του 1960 
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διδακτικές πρακτικές. Αυτό συνέβαινε περισσότερο σε εκπαιδευτικά συστήματα, ό-

πως το ελληνικό, με τη γνωστή έμφαση στο παρελθόν και την τυπολατρεία.   

Στον τομέα της ανάγνωσης (reading), η βαρύτητα δινόταν στην καλλιέργεια 

της ικανότητας για ‘σπάσιμο του κώδικα’, για κατανόηση, δηλαδή, του γραπτού 

λόγου. Στον τομέα της παραγωγής γραπτού λόγου στο μάθημα της μητρικής γλώσσας 

μεγάλη διάδοση είχε η  θεωρία των τριών σταδίων. Ως πρώτο στάδιο θεωρούνταν η 

Προετοιμασία (Planning, pre - writing) για γράψιμο. Πολλές έρευνες της δεκαετίας 

του 1960 στις ΗΠΑ προσπαθούσαν να αποδείξουν τη σπουδαιότητα του σχεδιασμού 

στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ως δεύτερο στάδιο θεωρούνταν το Γράψιμο (writing) 

και ως τρίτο η Επανεξέταση (revision) του τελικού γραπτού προϊόντος. Ιδιαίτερη βα-

ρύτητα στη διδασκαλία του γραπτού λόγου δινόταν στη βελτίωση των επιφανειακών 

χαρακτηριστικών του μαθητικού κειμένου και στο τελικό γραπτό προϊόν, για τη βελ-

τίωση του οποίου αρκούσε η γνώση των γλωσσικών δομών, της ορθογραφίας και της 

στίξης. 

 Οι αντιλήψεις αυτές οι οποίες ήταν οι κυρίαρχες στις ΗΠΑ μέχρι και τη δεκα-

ετία του 1960, παρότι είχαν αρχίσει να αμφισβητούνται επιστημονικά, αποτέλεσαν το 

υπόβαθρο στο οποίο στηρίχτηκαν και τα πρώτα προγράμματα σε υπολογιστή.  

 Οι πρώτες αυτές απόπειρες αξιοποίησης της τεχνολογίας στη γλωσσική εκπαί-

δευση προσδιόρισαν σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο αξιοποίησης της υπολογιστικής 

τεχνολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας μέχρι και σήμερα. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι μέσω της πρώτης αυτής απόπειρας και των συναφών που ακολούθησαν 

μέχρι σήμερα αναδύθηκε μια κυρίαρχη αντίληψη που εκδηλώθηκε με δύο ή τρεις 

κύριες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο πλαίσιο των αντιλήψεων αυτών ο 

υπολογιστής γίνεται αντιληπτός ως υπομονετική διδακτική μηχανή που αναλαμβάνει 

το ρόλο της διδασκαλίας ή (και) της εξάσκησης των μαθητών. Η βαρύτητα δίνεται 

στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού που είτε αναλαμβάνει το ρόλο της 

εξάσκησης των μαθητών (προγράμματα εξάσκησης – Drill and Practice) είτε της 

διδασκαλίας με την παράλληλη εξάσκηση (Προγράμματα διδασκαλίας – Tutorials).  

Στο πλαίσιο της λογικής αυτής ο υπολογιστής αποτελεί τον υπομονετικό δά-

σκαλο, που παρέχει την ύλη σε μικρές ενότητες 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 επι-

λογή της ορθής απάντησης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τον ασκούμε-
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νο και να πληροφορεί έτσι το φυσικό του δάσκαλο για την πορεία του. Το κίνημα αυ-

τό γνωστό ως CAI (Computer Assisted Instruction) ή Computer Assisted Language 

Learning (CALL) για τη γλώσσα, στηρίχτηκε κατά τις πρώτες του αναζητήσεις στις 

αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας, όπως εκφράστηκαν από το κίνημα του 

συμπεριφορισμού και το κίνημα της γλωσσολογικής σχολής του δομισμού. Στο πλαί-

σιο της λογικής του CALL, ο υπολογιστής αποτελούσε επιπλέον μέσο για καλύτερη 

αφομοίωση της «ύλης» και τη διευκόλυνση του διδάσκοντος. Ως πλεονεκτήματα επι-

σημαίνονται μεταξύ άλλων: η δυνατότητα αυτονομίας στη μάθηση, γεγονός που διευ-

κολύνεται από τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες· 

η παραστατικότητα στην παρουσίαση· η ποικιλία στον τρόπο μετάδοσης της διδα-

σκόμενης ύλης και η έλξη που ασκεί το εκπαιδευτικό λογισμικό στα παιδιά.  

Ο ρόλος των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι συγκεκριμένος. Οι 

μαθητές αλληλεπιδρούν με το μηχάνημα στο πλαίσιο των ορίων που θέτει το 

λογισμικό, όρια τα οποία είναι συνήθως περιορισμένα. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

είναι επίσης συγκεκριμένος και περιορίζεται στην αναζήτηση του λογισμικού, στην 

επιβολή της τάξης στη σχολική αίθουσα και στην παρακολούθηση της επίδοσης των 

μαθητών μέσω των στατιστικών στοιχείων που τους παρέχει το συγκεκριμένο λο-

γισμικό. Η αντίληψη αυτή, παρότι εκφράζει ξεπερασμένες συμπεριφοριστικές και 

δομιστικές αντιλήψεις για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή και παρότι 

εγκαταλείφθηκε πολύ νωρίς από την επιστημονική κοινότητα, εξακολουθεί να είναι η 

κυρίαρχη στη χώρα μας και σε πολλές άλλες χώρες μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο της λο-

γικής αυτής η βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και στην 

περαιτέρω αξιοποίησή του στο σχολείο. Η τεχνολογία, δηλαδή, θεωρείται ως κάτι το 

επιπρόσθετο, ένα εξαιρετικά σύγχρονο υποστηρικτικό μέσο, που λειτουργεί 

υποστηρικτικά προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η αφομοίωση της ‘διδα-

κτέας ύλης’. Τα πολυμέσα είναι η τεχνολογία που έδωσε κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990 νέα πνοή στην κατηγορία αυτή λογισμικού, αφού επιχειρήθηκε η 

αναζωογόνηση μιας ξεπερασμένης διδακτικής οπτικής με την αξιοποίηση μιας νέας 

τεχνολογικής πλατφόρμας.      
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2.2. Η έντονη επιστημονική ζύμωση της δεκαετίας του 1970 και ’80 και οι συνέ-
πειές της στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
 

Η έμφαση σε αυτό που αποκαλούμε σήμερα παραδοσιακό γραμματισμό, γνωστό ως 

‘βασικά’ (basics) στον Αγγλοσαξωνικό κόσμο και τον οποίο περιγράψαμε στην 

προηγούμενη ενότητα, δεν αρκούσε από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και ο υπόλοιπος 

δυτικός κόσμος εισέρχονται σταδιακά στο μεταβιομηχανικό στάδιο παραγωγής και 

οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι οι καλλιεργούμενες δεξιότητες της ανά-

γνωσης και γραφής δεν αρκούσαν για το είδος των πολιτών που η νέα οικονομία και 

κοινωνία απαιτούσε. Η νέου τύπου οικονομία που αρχίζει σταδιακά να απαιτεί 

περισσότερο σκεπτόμενους ανθρώπους και λιγότερο απλούς εκτελεστές εντολών είναι 

προφανές πως έχει ανάγκη και από νέες θεωρίες. Σε ένα τέτοιο ερμηνευτικό πλαίσιο 

είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε τις έντονες επιστημονικές και τεχνολογικές 

αναζητήσεις των κρίσιμων δεκαετιών του 1970 και 1980. Θα δώσουμε πολύ 

επιγραμματικά στη συνέχεια κάποιες τέτοιες εξελίξεις και θα εστιάσουμε στη 

συνέχεια το ενδιαφέρον μας σε αυτές που επηρέασαν σημαντικά την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ.  Είναι γεγονός ότι κατά την περίοδο που συζητάμε παρατηρούνται έντονες επι-

στημονικές αναζητήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια μετατόπιση του 

επιστημονικού παραδείγματος από το μικροεπίπεδο στο μακροεπίπεδο σε πλήθος 

επιστημονικούς κλάδους και πεδία. Ιδιαίτερη βαρύτητα για το θέμα μας έχουν οι 

εξελίξεις στο χώρο της γλωσσολογίας. Μετά από την απόρριψη των απόψεων του 

συμπεριφορισμού για την κατάκτηση της γλώσσας από τον Chomsky (1959) και τη 

μεταφορά του ενδιαφέροντος στη γλωσσική ικανότητα, δίνεται παράλληλα ιδιαίτερη 

έμφαση με την ανάπτυξη νέων κλάδων της γλωσσολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα 

(κοινωνιογλωσσολογία), στη μελέτη ευρύτερων γλωσσικών μονάδων (κείμενο – 

κειμενογλωσσολογία) αλλά και στην προσέγγιση της γλώσσας σε επίπεδο λόγου 

(πραγματολογία, ανάλυση λόγου). Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη 

στροφή προς ολιστικές αντιλήψεις στη διδασκαλία της γλώσσας, στην έμφαση στο 

κείμενο και στον ιδιαίτερο ρόλο του συγκειμένου (context) και της περίστασης 

επικοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των απόψε-

ων των  Halliday και Hymes.  Από τη δεκαετία του 1960 ήδη ο M.A.K. Halliday κα-

τέβαλε σοβαρές προσπάθειες στη Μ. Βρετανία να εισαγάγει στη διδασκαλία της 

γλώσσας την κειμενική διάσταση και να επισημάνει το σημαντικό ρόλο του συγκει-
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μένου (context). Παράλληλα, άρχισε να προσεγγίζει το σύνολο της διδασκαλίας στο 

σχολείο από την οπτική της γλώσσας, δίνοντας βαρύτητα στην ανάδειξη των ιδιαιτε-

ροτήτων που έχει ο σχολικός λόγος. Πρόκειται για σκέψεις που βρήκαν ευρεία εφαρ-

μογή από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ύστερα στο ρεύμα που είναι γνωστό ως 

΄διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη’ στην Αυστραλία.  

Σημαντική είναι και η συνεισφορά του Hymes (1971) ο οποίος εισήγαγε την 

έννοια της ‘επικοινωνιακής ικανότητας’. Επισήμανε ότι η ικανότητα χρήσης της 

γλώσσας δεν εξαρτάται μόνο από την κατοχή του γλωσσικού συστήματος, αλλά 

επηρεάζεται σημαντικά και από καταστασιακές και εξωγλωσσικές κοινωνικο – 

πολιτισμικές παραμέτρους. Η συνολική ικανότητα που διαθέτουν οι ομιλητές όχι 

μόνο να παράγουν και να κατανοούν γραμματικά ορθό – αποδεκτό λόγο, αλλά και να 

τον προσαρμόζουν κατάλληλα στην εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας αποκλήθηκε 

από τον Hymes επικοινωνιακή ικανότητα. Η επικοινωνιακή ικανότητα δηλαδή 

εμπερικλείει τη γλωσσική ικανότητα (όρο που χρησιμοποίησε ο Chomsky 1965 και 

αφορά τη γνώση και κατάκτηση του γλωσσικού συστήματος ), αλλά δεν περιορίζεται 

μόνο σε αυτήν. Είναι σαφές πως πρόκειται για μια μεγάλη στροφή που μετακινεί το 

ενδιαφέρον από την έμφαση στη δομή της γλώσσας στον ομιλητή ως παραγωγό 

λόγου, τονίζοντας το ρόλο του εκάστοτε επικοινωνιακού πλαισίου. Οι επισημάνσεις 

αυτές συνέβαλαν σημαντικά στο να μεταφερθεί το ενδιαφέρον στη γλωσσική 

διδασκαλία από την έμφαση στη μελέτη των γλωσσικών τύπων και δομών στη χρήση 

της γλώσσας σε αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια (Χαραλαμπόπουλος, 1999).   

Οι απόψεις αυτές του Hymes έστρεψαν κατά την ίδια περίπου περίοδο (τέλη 

της δεκαετίας του 1970) την έρευνα προς την κατεύθυνση της μελέτης των εξωσχολι-

κών γλωσσικών πρακτικών των παιδιών και προς την αναζήτηση της σχέσης του σχο-

λικών με τις εξωσχολικές γλωσσικές πρακτικές. Ενδεικτική προς αυτή την κατεύθυν-

ση είναι η έρευνα της Heath (1983), η οποία στηριζόμενη στο θεωρητικό πλαίσιο του 

Hymes, μελέτησε συστηματικά τη σχέση των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού 

με τις σχολικές επιδόσεις. Πρόκειται για έρευνα που εγκαινιάζει πλήθος ανάλογων 

εθνογραφικού χαρακτήρα ερευνών, οι οποίες αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της 

πρωτογενούς γλωσσικής κοινωνικοποίησης των παιδιών και τη στενή του σχέση με τη 

μετέπειτα σχολική πορεία του κάθε παιδιού. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει με άλλη θε-

ωρητική αφετηρία ό,τι ο Bernstein επισήμανε ήδη από τη δεκαετία του 1960: τη στε-
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νή σχέση της πρωτογενούς γλωσσικής κοινωνικοποίησης με τη σχολική πορεία των 

παιδιών.  

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στη μετάφραση το 1978 της 

εργασίας του Vygotsky ‘Γλώσσα και σκέψη’, κάτι που αξιοποιήθηκε στη συνέχεια 

σημαντικά στην εκπαίδευση και τη γλωσσική διδασκαλία και συνδυάστηκε γόνιμα με 

τη σκέψη του Bruner. Είναι γνωστή η ευρεία διάδοση και χρήση των όρων ‘ζώνης της 

επικείμενης εκπαίδευσης’ και ‘σκαλωσιά’ (όρος του Bruner) στο χώρο της παιδα-

γωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

Οι επιστημονικές αυτές αναζητήσεις και το νέο μεταβιομηχανικό τοπίο που 

αναδύεται όλο και περισσότερο κατά την περίοδο αυτή δημιούργησαν τις 

προϋποθέσεις για μια ριζική ανατροπή των ως τότε αντιλήψεων σε θέματα γλωσσικής 

διδασκαλίας. Το νέο αυτό πλαίσιο είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνουν 

κατανοητές οι αναζητήσεις στο χώρο της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη 

γλωσσική διδασκαλία, γι’ αυτό και θα παρουσιαστούν εν συντομία στην αρχή, πριν 

από την εκτενή ενασχόληση με το κύριο ζητούμενο: τις αναζητήσεις στην αξιοποίηση 

των υπολογιστών στη διδασκαλία της γλώσσας.  

 

Κινήματα προοδευτικής γλωσσοδιδακτικής  

Στο πλαίσιο των γλωσσολογικών αναζητήσεων που περιγράφτηκαν εν συντομία 

παραπάνω, αλλά και παράλληλων αναζητήσεων από το χώρο της ψυχολογίας και 

παιδαγωγικής, αναπτύσσονται στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 δύο σημαντικά 

γλωσσοδιδακτικά κινήματα στον Αγγλοσαξωνικό επιστημονικό χώρο που επιχειρούν 

να εισαγάγουν πολλά νέα δεδομένα στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Τα 

κινήματα αυτά είναι το ‘Whole Language’ και το ‘Process Writing’. Παρά τη 

διαφορετική τους αφετηρία, η κοινή εννοιολογική σύνταξη των δύο κινημάτων 

οδήγησε στη σταδιακή συγχώνευσή τους, ενώ η διείσδυσή τους υπήρξε τεράστια στο 

αγγλόφωνο, κυρίως, κόσμο, αλλά όχι μόνο.  

 

α) Whole Language 

Η γλώσσα ως όλο είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε από τη Νέα Ζηλανδία στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960. Η διάδοσή του στις αγγλόφωνες χώρες ήταν πολύ μεγά-

λη και δημιούργησε τον άλλο πόλο γύρω από τον οποίο συσπειρώθηκαν πολλοί εκ-

παιδευτικοί και ερευνητές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την παραδοσιακή αντί-
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ληψη στη διδασκαλία. Σήμερα, παρά την έντονη κριτική, εξακολουθεί να αποτελεί 

διεθνές κίνημα με ιδιαίτερη διάδοση, κυρίως στον αγγλοσαξωνικό εκπαιδευτικό χώ-

ρο.  

 Το κίνημα παίρνει την ονομασία του από τη αντίληψη που υιοθετεί για τη 

γλώσσα, η οποία εκλαμβάνεται ως ένα αρραγές σύνολο και έτσι διδάσκεται, σε 

αντίθεση με ισχύουσες ως τότε πρακτικές διδασκαλίας, στο πλαίσιο της λογικής των 

οποίων η γλώσσα κατακερματίζεται και η έμφαση δίνεται στη διδασκαλία 

αποπλαισιωμένων από τη χρήση παραδειγμάτων. Στο χώρο της μάθησης, 

υιοθετούνται καταρχήν οι κονστρουκτιβιστικές απόψεις του Piaget και της μάθησης 

μέσω της συμμετοχής (learning by doing) του Dewey (Cope & Kalantzis, 2003:4), 

ενώ  από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα εμφανής είναι και η επιρροή της  

κοινωνικής θεωρίας ως προς τη μάθηση του Vygotsky (1978) (Goodman, 1992:358). 

Πρόκειται για προσέγγιση που αντιτίθεται στις συμπεριφοριστικές αρχές μάθησης και 

τις δομιστικές γλωσσοδιδακτικές αντιλήψεις, που έδιναν βαρύτητα στη διδασκαλία 

απομονωμένων δεξιοτήτων με μηχανιστικό τρόπο.     

Η ανάλυση των επικοινωνιακών συμβάντων (ποιος γράφει ή μιλάει σε ποιον, 

πού, πότε και γιατί) παίρνει σημαντική θέση στην προσέγγιση αυτή. Και στο πλαίσιο 

αυτό γίνεται αρκετά συχνά επίκληση στις πρώιμες θεωρητικές τοποθετήσεις του 

Halliday (1978), ότι η γλώσσα αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση κοινωνικολει-

τουργικών αναγκών και ότι η γλωσσική ανάπτυξη σχετίζεται με την ανάγκη του 

παιδιού για επικοινωνία (Grabe & Kaplan, 1996: 103-105). Από αυτή την άποψη η 

μάθηση/ κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

παρά ως προέκταση της λειτουργικής δυνατότητας της γλώσσας και στον κόσμο του 

γραπτού λόγου, μια επέκταση δηλαδή των λειτουργιών της γλώσσας (Grabe & 

Kaplan, 1996: 103· Halliday, 1978:57).  

Επισημαίνεται ότι αυτή η ‘φυσική’ διάσταση που έχει η διαδικασία 

κατάκτησης της προφορικής γλώσσας θα πρέπει να συνεχίζεται στο σχολείο και με 

την κατάκτηση του γραπτού λόγου και τονίζεται ότι δεν μπορεί να αποκόπτεται βίαια 

με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο. Αντίθετα, πρέπει να δημιουργούνται όλες οι 

προϋποθέσεις, ώστε το πλαίσιο να διατηρείται το ίδιο, για να μπορεί το παιδί να 

κατακτά κατά τρόπο φυσικό και το σχολικό γραμματισμό.  

Είναι προφανές ότι το κίνημα αυτό δεν αποδέχεται τον τεμαχισμό της γλώσ-

σας (φωνήματα, λέξεις, φράσεις κλπ.) κατά τη διδασκαλία της ούτε και υιοθετεί την 
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κατανομή της σχολικής ύλης με μια τέτοια αφετηρία. Η προτεραιότητα δίνεται πάντα 

στο όλο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με την ανάλυσή του στα επιμέρους. 

Αποφεύγεται επομένως η αποσπασματική διδασκαλία και προτείνεται η ολική προ-

σέγγιση, η έμφαση στην παραγωγή και κατανόηση αυθεντικών – αληθινών και όχι 

προκατασκευασμένων κειμένων για τη διδασκαλία κάποιου φαινομένου. 

 Αυτές, ωστόσο, οι εξελίξεις επηρέασαν σχετικά αργότερα (μετά από το δεύτε-

ρο μισό του 1980) τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Η αντίληψη που 

επηρέασε άμεσα είναι η γνωσιακή αντίληψη για το γράψιμο που αναπτύχθηκε στην 

αρχή στη Β. Αμερική και διαδόθηκε ιδιαίτερα στον αγγλοσαξωνικό κόσμο μέσω του 

κινήματος το ‘γράψιμο ως διαδικασία’.   

 

β) Γνωσιακές αντιλήψεις στη διδασκαλία του γραπτού λόγου και το γράψιμο ως 

διαδικασία 

 

Από την αρχή της δεκαετίας  του '70 και ύστερα, και ως αποτέλεσμα της 

μετάβασης από το συμπεριφορισμό στο χώρο της γνωσιακής ψυχολογίας, το κέντρο 

βάρους του επιστημονικού ενδιαφέροντος (στο πεδίο της διδασκαλίας του γραπτού 

λόγου) μεταφέρθηκε από το τελικό γραπτό προϊόν στη διαδικασία παραγωγής του. 

Από το αποκλειστικό ενδιαφέρον, δηλαδή, του τι διδάσκει ο εκπαιδευτικός, στο τι 

συμβαίνει κατά τη διάρκεια παραγωγής λόγου στους μαθητές· στο πώς π.χ. γράφουν, 

ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, γιατί τις αντιμετωπίζουν και κατά προέκταση πώς 

είναι δυνατό να βοηθηθούν αποτελεσματικότερα. 

Στο πλαίσιο αυτών των αναζητήσεων, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας κατευθύνε-

ται στην αναζήτηση του τρόπου παραγωγής κειμένων εκ μέρους των μαθητών 

(«ικανών» και «λιγότερο ικανών») και κατά προέκταση στη διακρίβωση των δυσκολιών 

και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν. Οι ερευνητές αυτοί, λοιπόν, πιστεύουν, πως 

οι μαθητές, ενώ μπορεί να έχουν αρκετές πληροφορίες σε λανθάνουσα κατάσταση 

(long-term memory), εντούτοις έχουν πρόβλημα με το να επαναφέρουν τις απαραίτητες 

απ' αυτές στην ενεργό μνήμη (short-term memory), να βρουν νέες αλλά και να τις 

χειριστούν κατάλληλα, ώστε να γράψουν ένα ολοκληρωμένο κείμενο (Kemp, 1992:17). 

Ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις που μπορεί να εκφραστούν ως προς την ε-

γκυρότητα αυτών των μοντέλων, σημασία έχει να τονιστεί εδώ ότι άρχισε να απασχο-

λεί την επιστημονική κοινότητα ο μαθητής ως γράφων, οι ιδιαιτερότητες και οι δυ-
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σκολίες που αντιμετωπίζει. Το κίνημα αυτό επηρέασε αρκετά, ιδιαίτερα κατά τη δε-

καετία του 1980, τις απόψεις για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου και κατά προέ-

κταση τον αντίστοιχο σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών. 

 Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε πως διαμορφώθηκε ως ισχυρό ρεύμα στο 

χώρο της διδακτικής του μαθήματος, ως συνέπεια της ανωτέρω εξέλιξης, ήταν η 

αντίληψη πως το γράψιμο δεν είναι μια γραμμική διαδικασία και μια άπαξ ενέργεια. 

Θεωρήθηκε, δηλαδή, λαθεμένη η κλασική αντίληψη πως τα στάδια της παραγωγής 

γραπτού λόγου είναι τρία και μάλιστα ανεξάρτητα μεταξύ τους: προηγείται δηλαδή ο 

σχεδιασμός, ακολουθεί η γραφή των σκέψεων με βάση το σχεδιάγραμμα και στο τέ-

λος, μετά την ολοκλήρωση της γραφής, ακολουθεί το στάδιο της διόρθωσης, που 

γίνεται κυρίως σε επίπεδο μικροδομής (στίξη, ορθογραφία κλπ.). Στα στάδια αυτά 

θεωρούνταν ως δεδομένη η χρονική ακολουθία της υλοποίησής τους. 

Αντίθετα η προαναφερθείσα έρευνα επισήμανε πως το γράψιμο είναι μια 

διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται δια μιας, αρκετά γνωστό αυτό στους ενήλικες που 

γράφουν, όπως και τα στάδια που προαναφέρθηκαν δεν υλοποιούνται κατά διαδοχική 

χρονική ακολουθία. Συνήθως, και ως προς το βαθμό ανάλογα με τον τρόπο που ο κα-

θένας γράφει, το ένα στάδιο ενυπάρχει στο άλλο και επανέρχονται πολλές φορές κατά 

τη διάρκεια της γραφής. Κατά το γράψιμο, δηλαδή, πολλές φορές σταματάει κανείς 

να ελέγξει ό,τι έχει γράψει. Αν διαπιστώσει πως δεν εξυπηρετείται ο στόχος που είχε, 

τότε μπορεί, αν η απόκλιση είναι μικρή, να βελτιώσει τα όσα έχουν γραφεί, αν όμως 

είναι μεγάλη, να ξανασχεδιάσει σε μικρό ή μεγάλο επίπεδο  το σύνολο του κειμένου 

του. Συμβαίνει δηλαδή ένα είδος αλληλοεγκιβωτισμού των σταδίων και όχι γραμμι-

κής τους χρονικής αλληλουχίας (Flower & Hayes, 1981). 

Η έρευνα επισήμανε (Scardamalia and Bereiter, 1986) ότι αυτή η διαδικασία 

είναι αρκετά δύσκολο να ολοκληρωθεί με επιτυχία από όλους. Οι μαθητές, σε αντίθε-

ση με τους έμπειρους γραφείς, δεν έχουν αναπτύξει δεξιότητες και κριτήρια ελέγχου 

του κειμένου που παράγουν. Έτσι, όταν διαβάζουν το κείμενό τους, δεν μπορούν να 

εντοπίσουν εύκολα αν αυτό πληροί ή όχι τους στόχους και τις απαιτήσεις τού προς 

ανάπτυξη θέματος. Έχουν γι' αυτό ανάγκη από συστηματική βοήθεια, όχι τόσο για να 

αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν μόνο το συγκεκριμένο κείμενο που παράγουν, όσο 

για να αναπτύξουν δεξιότητες πιο σύνθετες (μετα-γνωστικές), οι οποίες θα τους κα-

ταστήσουν ικανότερους γραφείς. Τονίζεται ότι η βοήθεια αυτή είναι αποτελεσματικό-
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τερη, όταν δίνεται κατά τη διάρκεια της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν και επομένως, 

αν αυτό είναι δυνατό να γίνει, κατά τη διάρκεια της παραγωγής λόγου. 

Οι διαπιστώσεις αυτές, όπως είναι φυσικό, είχαν μεγάλες και σοβαρές 

επιπτώσεις στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος και κυρίως της διδασκαλίας του 

γραπτού λόγου. Κατά πρώτο λόγο αναθεωρήθηκε η μέχρι τότε ισχύουσα αντίληψη 

πως η διαδικασία παραγωγής λόγου υλοποιείται με τη γνωστή διόρθωση και 

επιστροφή των κειμένων. Αντίθετα, ήταν απαραίτητο να δίνεται η ευκαιρία και στους 

μαθητές να βελτιώνουν τα κείμενά τους, μετά, φυσικά, από μια κατάλληλη διδακτική 

μεθόδευση διόρθωσης, ώστε να γνωρίζουν τι θα βελτιώσουν και γιατί. Το γράψιμο, 

δηλαδή,  κατά την αντίληψη αυτή, έπρεπε να πάρει τη μορφή μιας δυναμικής και όχι 

στατικής διαδικασίας. 

Κατά δεύτερο λόγο επισημάνθηκε πως είναι απαραίτητο, να παρέχεται 

βοήθεια και την ώρα που κυρίως την έχει ανάγκη ο μαθητής, κατά τη διάρκεια 

δηλαδή του γραψίματος, και όχι μόνο εκ των υστέρων. 

Τα κινήματα προοδευτικής παιδαγωγικής εκφράστηκαν στη χώρα μας μέσω 

της γνωστής ως επικοινωνιακής αντίληψης. Η ελληνική εκδοχή δεν έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και στο γράψιμο ως διαδικασία, 

όσο στην καλλιέργεια της γλωσσικής ποικιλότητας στο πλαίσιο της επικοινωνιακής 

διάστασης της γλώσσας. Η αντίληψη αυτή έχει ιδιαίτερη διάδοση στη χώρα μας, 

κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία, και από το 2000 και ύστερα είναι εμφανής η 

επιρροή της στα Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά εγχειρίδια τόσο του 

Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου.  
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2.3.  Οι νέες θεωρητικές αναζητήσεις και ο υπολογιστής ως περιβάλλον εργασίας 
 

Ο νέος όρος, Computers and Composition, που από τις αρχές ήδη της 

δεκαετίας του 1980 κάνει την εμφάνισή του στις Η.Π.Α., εκφράζει τη στροφή 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 ψυχολογικών αντιλήψεων στη διδασκαλία 

του γραπτού λόγου, όπως αποτυπώθηκε κυρίως στο κίνημα το γράψιμο ως διαδικασία 

(process writing) (βλ. και παραπάνω), 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. Ο υπολογιστής θεωρείται πλέον όχι 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 της μάθησης και της 

γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η έρευνα και ο προβληματισμός για 

τη χρησιμότητα των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου στη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου, των τοπικών δικτύων επικοινωνίας, του υπερκειμένου στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 – αρχές του 1990 και φυσικά του διαδικτύου από το 1990 και 

ύστερα. Η λογική αυτή επιχειρείται κατά την τελευταία πενταετία να εφαρμοστεί ως 

πολιτική στα περισσότερα δυτικά εκπαιδευτικά συστήματα, που επιδιώκουν την 

αξιοποίηση των υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία.  

 Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν από το 1980 μέχρι σήμερα, στο 

πλαίσιο των θεωρητικών αντιλήψεων που μόλις περιγράψαμε, είναι πολλά. Πρόκειται 

κυρίως για περιβάλλοντα ανοιχτού λογισμικού, όπου παρέχεται το πλαίσιο για να δι-

ευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, η μετατροπή της τάξης σε χώρο κοι-

νωνικού προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων, αξιοποίησης του διαδικτύου για ά-

ντληση και αξιοποίηση ποικίλου αυθεντικού υλικού κλπ. Τα περιβάλλοντα που αξιο-

ποιήθηκαν και αξιοποιούνται κατά κόρον στην εκπαίδευση κατά την περίοδο αυτή 

είναι τα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου και το διαδίκτυο. Ο τρόπος αξιοποίη-

σης αυτών των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων γενικής χρήσης παρουσιάζεται αναλυ-
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τικά στην Ενότητα ΙΙΙ. Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής στα φιλολογικά μα-

θήματα.  

Η επιστημονική αυτή στροφή προς το μαθητή ως παραγωγό λόγου, 

παράλληλα με τις άλλες επιστημονικές αναζητήσεις που αποδομούσαν τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις, είναι φυσικό να μεταφράζονται και σε νέες αναζητήσεις 

στην κατασκευή λογισμικού για τη γλωσσική διδασκαλία. Θα μπορούσαμε να 

διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες λογισμικού που αξιοποιούνται κατά και μετά την 

περίοδο του 1980.  Η πρώτη επιχειρεί να μετατρέψει τον υπολογιστή από περιβάλλον διδασκαλί-

ας σε περιβάλλον στήριξης του γράφοντος μαθητή. Στην κατηγορία αυτή μπορούμε 

να διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες: η μία έχει μια εστίαση περισσότερο γνωσιακή και 

δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο τι ο υπολογιστής μπορεί να προσφέρει σε σχέση με την 

παραγωγή λόγου, ενώ η άλλη υποκατηγορία, αν και αντλεί κάποια στοιχεία από την 

άποψη αυτή, αναζητεί στον υπολογιστή το μέσο που θα διευκολύνει την κοινωνική 

επαφή, τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων κλπ.  

Η δεύτερη μεταφέρει το ενδιαφέρον της σε υπολογιστικά περιβάλλοντα που 

δεν είναι κατασκευασμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά εξυπηρετούν ευρύτερες 

κοινωνικές πρακτικές. Αξιοποιήθηκαν κυρίως τα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμέ-

νου και το διαδίκτυο, από τη δεκαετία του 1990 και ύστερα, ενώ δεν λείπουν και 

προσπάθειες δημιουργίας λογισμικού που θα ενσωματώνει ή θα προσαρμόζει πολλά 

από τα χαρακτηριστικά των δύο ως τώρα κατηγοριών που αναφέραμε.  

Η τρίτη κατηγορία αξιοποιεί τις δυνατότητες των πολυμέσων και του υπερκει-

μένου προκειμένου να δημιουργήσει λογισμικό που θα προσομοιάζει καθημερινές 

κοινωνικές πρακτικές και επομένως θα δημιουργεί έναν εικονικό κόσμο που θα δίνει 

ευκαιρίες για χρήση αυθεντικού γλωσσικού υλικού.  

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση άρχισε να δίνεται κατά τα τελευταία χρόνια –και ως 

συνέπεια της επανεξέτασης του ρόλου της γραμματικής στη διδασκαλία– στην 

αξιοποίηση των Σωμάτων Κειμένων και των ηλεκτρονικών λεξικών στη διδασκαλία 

της γλώσσας. Πρόκειται για προσπάθειες που επαναφέρουν το ζήτημα της 

διδασκαλίας των γλωσσικών δομών ή της γλωσσικής ενημερότητας, καλύτερα, με μια 

πιο επικοινωνιακή (όσο οξύμωρο και αν φαίνεται) λογική.      

Κλείνοντας την ενότητα αυτή είναι καλό να επισημανθεί ότι η εκμετάλλευση 

της επικοινωνιακής τεχνολογίας στη δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινω-

νίας απαιτεί τα ονομαζόμενα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα ή τα προγράμματα τύ-



- 67 - 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

που μικρών εργασιών (Project). Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών υπάρχει μεν 

προκαθορισμένη αντίληψη ως προς τη γλωσσική διδασκαλία, στηριγμένη σε σύγχρο-

νο γλωσσολογικά και παιδαγωγικά θεωρητικό υπόβαθρο, δεν υπάρχει όμως συγκε-

κριμένη και αυστηρά προκαθορισμένη ύλη. Το γεγονός αυτό απαιτεί αυξημένη πρω-

τοβουλία από το διδάσκοντα, σχετική εμπειρία, γιατί πρόκειται για εξαιρετικά απαι-

τητική 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 εγχειρίδια διδασκαλίας, κύρια 

χαρακτηριστικά των οποίων είναι η γραμμικότητα και η αυστηρή οργάνωση στην πα-

ρουσίαση της ύλης.  

  

 Η δημιουργία, επομένως, προγραμμάτων σπουδών που θα αξιοποιούν κατά το μέγιστο 

δυνατό τρόπο τις ΤΠΕ για δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας δεν ε-

ξαρτάται μόνο από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Εξαρτάται κυρίως από τη γνώ-

ση των αρχών της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής επιστήμης και από την εντωμεταξύ 

σχετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί. 
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2.4. Πρόσφατες επιστημονικές αναζητήσεις 
 

Μέχρι και τη δεκαετία του 1980 επικρατούσαν, όπως είδαμε, σε αρκετές αγγλόφωνες 

χώρες, τα διάφορα κινήματα ‘προοδευτικής παιδαγωγικής’ και οι ‘ρομαντικές 

απόψεις’ για τη διδασκαλία της γλώσσας μεταξύ των εκπαιδευτικών (Carter, 1996). 

Βαρύτητα δινόταν στη χρήση της γλώσσας και στην ενίσχυση των παιδιών να 

ανακαλύψουν τη δική τους ‘αυθεντική έκφραση’ και ‘δημιουργικότητα’. Πρόκειται 

για μιας ‘φιλελεύθερης’ λογικής ενίσχυση της διαφορετικότητας, στο πλαίσιο του 

παιδοκεντρικού προοδευτισμού (Stubbs, 1990). Γνωστά προς την κατεύθυνση αυτή 

είναι κυρίως τα κινήματα Whole Language (ολιστική αντίληψη για τη γλώσσα) και 

Process Writing (το γράψιμο ως διαδικασία), τα οποία παρουσιάσαμε παραπάνω 

(κεφάλαιο 2.2 της παρούσας ενότητας). 

Οι προσεγγίσεις αυτές υποβάθμιζαν, όπως είναι προφανές, την ενασχόληση με 

την ίδια τη γλώσσα και οδήγησαν όχι μόνο στο να μην αποκτούν οι μαθητές γνώσεις 

για τη γλώσσα ως σύστημα και ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά και στο να αποφοιτούν 

από τα Πανεπιστήμια γενιές εκπαιδευτικών με παντελή άγνοια των θεμάτων αυτών 

(Halliday, 2000). Η εξέλιξη, βέβαια, αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε 

αντίδραση στην παραδοσιακή αντίληψη της διδασκαλίας της γραμματικής, κατά το 

πρότυπο της διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών.  

 Στην ευρεία κυριαρχία των ‘ρομαντικών’ αυτών απόψεων υπήρξε σημαντική 

αντίδραση, από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα, από το χώρο της εκπαιδευτικής 

γλωσσολογίας. Τα κύρια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται είναι ότι η κατάκτηση 

της γλώσσας μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με την καλύτερη γνώση της 

γλώσσας ως συστήματος και ως μέσου επικοινωνίας (Carter, 1995:84· Halliday, 2000· 

Μπουτουλούση, 2001).   

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ύστερα αξίζει να επισημανθούν τρεις 

σημαντικές αναζητήσεις στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας: η εστίαση στη διδα-

σκαλία των κειμενικών ειδών, η κριτική οπτική και το κίνημα των πολυγραμματι-

σμών. Αξίζει να επισημάνουμε επίσης και τις ισχυρές τάσεις σε επίπεδο κυρίως εκ-

παιδευτικού σχεδιασμού στον αγγλοσαξωνικό κόσμο προς κατευθύνσεις ‘επιστροφής 

στα βασικά’, απόψεις δηλαδή που ανατράπηκαν από τα επικοινωνιακά κινήματα. Με 

το κίνημα των πολυγραμματισμών θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα στη συνέχεια (κεφάλαιο 

2.5). Εδώ θα δώσουμε κάποια βασικά στοιχεία για τα δύο πρώτα κινήματα, επειδή δεν 
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επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό το πώς αντιμετωπίζουμε τις Νέες Τεχνολογίες στη 

γλωσσική εκπαίδευση. Θα αναφερθούμε επίσης και στην έντονη προσπάθεια που πα-

ρατηρείται τα τελευταία χρόνια για επιστροφή σε μορφές και περιεχόμενα διδασκαλί-

ας που επικρατούσαν πριν από τη δεκαετία του 1950 (back to basics). 

 

α) Διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη 

Η μεταφορά του ενδιαφέροντος στο λόγο, στην περίσταση επικοινωνίας και στο 

κείμενο οδήγησε και στην ανάδυση νέων τάσεων στη γλωσσική διδασκαλία. Κοινή θα 

λέγαμε ότι είναι σήμερα η αναγνώριση της σημασίας που έχει η κειμενική 

ποικιλότητα στη γλωσσική διδασκαλία. Το ζήτημα της αναγνώρισης του κειμένου και 

του κειμενικού είδους ως μονάδας με ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλωσσική διδασκαλία 

έχει εκφραστεί σε ποικίλες τάσεις. Εδώ θα ασχοληθούμε κυρίως με την πιο 

επεξεργασμένη και δοκιμασμένη στην εκπαίδευση. 

 Η πιο επεξεργασμένη αντίληψη για τη διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη 

προέρχεται από την Αυστραλία και επιχειρεί να επεκτείνει απόψεις της Χαλιντενιανής 

παράδοσης στη διδασκαλία. Έχοντας ως αφετηρία τον Halliday, ο οποίος επισήμανε 

την ιδιαιτερότητα του σχολικού λόγου και το ρόλο του στην επιτυχή σχολική πορεία 

των παιδιών, μια ομάδα επιστημόνων και εκπαιδευτικών στο Σίδνευ της Αυστραλίας 

επιχείρησε να αποτυπώσει τις ιδιαιτερότητες του σχολικού λόγου (σε όλο το εύρος 

των διδακτικών αντικειμένων) με άξονα το κειμενικό είδος (genre). Η προσπάθεια 

αυτή οδήγησε σε πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή των κειμενικών ειδών και 

κειμενικών τύπων8 στα οποία στηρίζεται η διδασκαλία του κάθε διδακτικού 

αντικειμένου και σε μια αναλυτική περιγραφή της γραμματικής τους, ακολουθώντας 

και σε αυτή την προσπάθεια τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική (Halliday, 1994).  

 Τα ποικίλα κειμενικά είδη με την ιδιαίτερη λεξικογραμματική τους, τα οποία 

δομούν τα σχολικά προγράμματα σπουδών θεωρήθηκαν ως οι σημαντικοί πόροι - α-

φετηρία για τη δόμηση μιας αποτελεσματικής παιδαγωγικής του σχολικού λόγου. Ά-

ξονας της παιδαγωγικής αυτής ήταν η διδασκαλία της ιδιαίτερης γλώσσας του κάθε 

διδακτικού αντικειμένου, η οποία αποκρυσταλλώνεται σε συγκεκριμένα είδη κειμέ-

νων και κειμενικούς τύπους. Επινοήθηκε προς τούτο σειρά μεθοδολογιών, η πρώτη 

από τις οποίες ήταν πολύ κοντά σε παραδοσιακότερες μορφές διδασκαλίας. Η πρώτη 

                                                 
8 Για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση των όρων αυτών βλ. Πολίτης (2007).  
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αυτή εκδοχή, γνωστή ως μοντέλο του τροχού, προέβλεπε σειρά διδακτικών ενεργειών 

γραμμικού χαρακτήρα, που κινούνταν συνειδητά προς τελείως διαφορετική κατεύ-

θυνση από τις αρχές της προοδευτικής γλωσσοδιδακτικής. Η έντονη σύγκρουση που 

προκλήθηκε ανάμεσα στις δύο αντιλήψεις, οδήγησε τελικά σε σταδιακή αλλαγή και 

τις δύο οπτικές. Οι επικοινωνιακές αντιλήψεις υιοθετούν σταδιακά ως εξαιρετικά 

χρήσιμη τη διάσταση της κειμενικότητας και την ενσωματώνουν στις προτάσεις τους. 

Από την άλλη πλευρά η διδασκαλία με άξονα τα κειμενικά είδη, στις πιο πρόσφατες 

εκδοχές της, έχει εγκαταλείψει σε σημαντικό βαθμό την ανελαστικότητα των πρώτων 

προσπαθειών και αναγνωρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο σε δασκάλους και μαθητές –

λογική που πλησιάζει επικοινωνιακές αντιλήψεις.  

 Αυτή η τάση εκφράζεται και στα Π.Σ., επομένως και στα τελευταία σχολικά 

εγχειρίδια, τόσο του Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου. Η διαφορά, βέβαια, είναι ότι 

η Σχολή του Σίδνευ ακολούθησε μια ευρύτερη λογική της γλωσσικής εκπαίδευσης, 

αγκαλιάζοντας όλο το εύρος του Π.Σ., κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει τόσο στην 

Ελληνική όσο και σε άλλες περιπτώσεις. Παράλληλα ακολουθήθηκε στην περίπτωση 

της Αυστραλίας η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday (1994), κάτι που 

επίσης δεν είναι εύκολο να γίνει. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις αξιοποιείται η 

έμφαση στο κείμενο και το κειμενικό είδος ως μονάδας με ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

διδασκαλία, αλλά αυτό γίνεται στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος και της 

λογικής της ισχύουσας γραμματικής. Αξιοποιούνται προς τούτο περισσότερο κειμε-

νογλωσσικές οπτικές από το χώρο της κλασικής κειμενογλωσσολογίας (Αρχάκης, 

2005).  

 Η εστίαση της διδασκαλίας και στο κείμενο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτε-

λεί σημαντική πρόοδο και δεν πρέπει να λείπει από τα σύγχρονα Π.Σ. Οι περισσότε-

ρες, ωστόσο, προσεγγίσεις έχουν κατά βάθος σημαντικά προβλήματα. Ας ξεκινήσου-

με από τη Σχολή του Σίδνευ. Η προβληματικότητα της πρότασης ξεκινάει από την 

ίδια την αφετηρία της, την καταγραφή και αποτύπωση των ισχυόντων κειμενικών ει-

δών στο σχολείο και τη δόμηση της διδασκαλίας με αυτή την αφετηρία. Έχει επιση-

μανθεί ορθώς, κατά τη γνώμη μου, ότι η καταγραφή και αφετηρία αυτή φυσικοποιεί 

την ισχύουσα σχολική πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που κάθε άλλο παρά ου-

δέτερη είναι (Luke, 1997).  Παράλληλα, η εστίαση στο κειμενικό είδος ως κάτι στα-

θερό, γύρω από το οποίο δομείται η διδασκαλία είναι επίσης προβληματική. Επιση-

μαίνεται και εδώ εύστοχα ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η απο-
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σταθεροποίηση των κειμενικών ειδών και η υβριδοποίησή τους. Έτσι, η διδασκαλία 

αυτή μπορεί να αποβεί ρυθμιστική, αν ακολουθήσει αυστηρά την αρχή στην οποία 

στηρίζεται. Αυτό έγινε αντιληπτό από τη Σχολή της Αυστραλίας, η οποία και ανα-

θεώρησε την αρχική εμμονή στη διδασκαλία με άξονα το κειμενικό είδος ως σταθερή 

μονάδα. Πέραν τούτου η διάδοση των ΤΠΕ δημιουργεί νέες μορφές κειμενικότητας 

που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές, αλλά δημιουργούνται και συνεχώς νέες τις ο-

ποίες δύσκολα μπορούν να παρακολουθήσουν τα σχολικά εγχειρίδια (όπως είναι το 

υπερκείμενο, οι ποικίλες μορφές ιστοσελίδων, τα αποτελέσματα των μηχανών αναζή-

τησης, τα ιστολόγια (blogs) κλπ.).  

 Η στροφή της διδασκαλίας προς το κείμενο δε μεταφράστηκε σε 

συγκεκριμένο και ευρέως διαδεδομένο ρεύμα στο χώρο της αξιοποίησης των 

υπολογιστών στη διδασκαλία της γλώσσας. Αυτό είναι λογικό, από τη στιγμή που με 

τους υπολογιστές αναδεικνύονται, όπως επισημάναμε, νέες μορφές κειμενικότητας 

που υποσκάπτουν την ίδια τη λογική της διδασκαλίας με αφετηρία τα κείμενα του 

έντυπου σχολικού λόγου. Η ανάδειξη ωστόσο της σπουδαιότητας του κειμένου ως 

διδακτικής μονάδας ενταγμένης σε συγκεκριμένο κάθε φορά συγκείμενο μπορεί να 

αποβεί πολύ γόνιμη και στο χώρο της αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

  

β) Η κριτική γλωσσολογία 

 

Σύμφωνα με την παράδοση της κριτικής γλωσσολογίας θεωρείται ότι η 

γλώσσα δεν αντανακλά παθητικά την πραγματικότητα, αλλά τη δημιουργεί και είναι η 

λεξικογραμματική που συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία αυτής της 

πραγματικότητας (Halliday 1993, 2000). Η γραμματική δε νοείται, κατά συνέπεια, 

παρά σε άμεση συνάρτηση με τη σημασία, ‘ως θεωρία της ανθρώπινης εμπειρίας’ 

(Halliday, 2000). Έτσι η γλωσσική εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να είναι αλληλένδετη 

με τη διδασκαλία της γραμματικής.  

Πρόκειται για άποψη που έχει δώσει πολλούς και πλούσιους καρπούς στο χώ-

ρο της γλωσσικής εκπαίδευσης, με γνωστότερα τα ρεύματα της εκπαίδευσης με βάση 

τα κειμενικά είδη, είναι γνωστή ως Σχολή του Σίδνεϋ, (Cope & Kalantzis, 1993· 

Macken – Horaric, 2000) και του Κριτικού Γραμματισμού (Critical Literacy) (Muspratt 

et al, 1997· Janks, 2000). Στην πρώτη περίπτωση (εκπαίδευση με βάση τα κειμενικά 

είδη) θεωρείται ότι η συνειδητή κατάκτηση των κυριότερων κειμενικών ειδών 
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(genres) –και των ιδιαίτερων δομικών, οργανωτικών και λεξικογραμματικών τους χα-

ρακτηριστικών συμβάλλει στην απόκτηση των απαραίτητων σημειωτικών πόρων για 

την επιτυχία των μαθητών εντός και εκτός σχολείου. Δεν μπορεί παρά να αποτελούν 

επομένως άμεσο στόχο του γλωσσικού μαθήματος. Η αντίληψη αυτή συζητήθηκε α-

ναλυτικότερα στην προηγούμενη ενότητα και η κριτική εστίασή της είναι συζητήσι-

μη. 

Στην περίπτωση του κριτικού γραμματισμού η γραμματική, οι γνώσεις 

ευρύτερα για τη γλώσσα, αξιοποιούνται ως εργαλεία για την αποκάλυψη και συζήτη-

ση της βαθύτερης ιδεολογίας που διαπερνά τον κειμενικό μας, και κατά προέκταση, 

και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Η επικοινωνία με άλλα λόγια και τα κείμενα δε 

θεωρούνται ουδέτερα. αλλά μέρος της σύνθετης ιεραρχικά και ιδεολογικά δομημένης 

πραγματικότητας. Σύμφωνα με την οπτική αυτή στόχος του σχολείου δεν είναι η 

καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας στα παιδιά, αλλά και της κριτικής 

ικανότητας· της ικανότητας, δηλαδή, να αξιοποιούν τη λεξικογραμματική για 

ανάγνωση της σύνθετης επικοινωνιακής πραγματικότητας. Στοιχεία του πνεύματος 

της ευρύτερης αυτής παράδοσης αξιοποιεί και η πολυσυζητημένη πρόταση των 

‘Πολυγραμματισμών’ (Multiliteracies) (NLG, 2000), που έχει επηρεάσει γόνιμα την 

εκπαίδευση στο γραμματισμό κατά την τελευταία πενταετία και για την οποία θα συ-

ζητήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια.  

 Είναι γεγονός ότι η κριτική οπτική έχει αξιοποιηθεί σε πολύ λίγες περιπτώσεις 

στη γλωσσική διδασκαλία και κυρίως στην Αυστραλία. Πεποίθησή μας είναι ότι αυτή 

η οπτική είναι απαραίτητη στην περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

της ελληνικής για πολλούς λόγους. Γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην α-

νάδειξη αυτή της οπτικής (βλ. στη συνέχεια καθώς και την προβληματική της Ενότη-

τας Ι). 

 
γ) Πίσω στα βασικά 
 

Αναπτύσσεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες και μια έντονη προσπάθεια, με ανύπαρ-

κτο επιστημονικό υπόβαθρο και έντονα συντηρητικό πολιτικό χαρακτήρα, για επι-

στροφή σε μορφές και περιεχόμενα διδασκαλίας που επικρατούσαν πριν από τη δεκα-

ετία του 1950. Πρόκειται για την ‘επάνοδο στη διδασκαλία των βασικών’ (Back to 
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basics), όπου ‘βασικά’9 θεωρούνται συνήθως η παραδοσιακή γραμματική και η έμφα-

ση στη διδασκαλία της ορθογραφίας με τον παραδοσιακό φορμαλιστικό τρόπο, η έμ-

φαση στη διδασκαλία της επίσημης γλώσσας χωρίς αποκλίσεις, η έμφαση στη μετά-

δοση των σταθερών πολιτισμικών αξιών κάθε έθνους ή εθνότητας και η μεταφορά 

του κέντρου βάρους στην εύκολα μετρήσιμη γνώση (τεστ αξιολόγησης, αποτίμηση 

των επιδόσεων κλπ.) (Carter, 1995:7-10· Breedon & Jefferson, 2000). Η υιοθέτηση 

των απόψεων αυτών συνοδεύεται συνήθως από ‘κλαυθμούς και οδυρμούς’ για το χα-

μηλό επίπεδο των μαθητών στη γλώσσα και την πτώση του επιπέδου της διδασκαλίας 

στα σχολεία. Έχει ορθώς επισημανθεί πως το κίνημα αυτό δεν αποτελεί αποκομμένο 

φαινόμενο που σχετίζεται αποκλειστικά με τη γλωσσική διδασκαλία, αλλά πολιτική 

άποψη που προτείνει τη φυγή προς πίσω (στις προ του 20ου αιώνα χαμένες αξίες και 

ήθη) ως απάντηση στα πολύπλοκα προβλήματα του σημερινού κόσμου10 (Carter, 

1995: 7-10). 

 Είναι προφανές ότι για τη λογική αυτή προσφέρεται πάρα πολύ η οπτική που 

βλέπει τον υπολογιστή ως δάσκαλο και δίνει έμφαση στην κατάκτηση των ‘βασικών’. 

Προσφέρεται, επίσης, η αξιοποίηση των υπολογιστών στο σχολείο ως μέσων 

καταγραφής της επίδοσης μαθητών/εκπαιδευτικών και ταξινόμησής τους.  

 

  

                                                 
9 Είναι προφανές ότι το περιεχόμενο των βασικών ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Για την ελληνική εκ-
δοχή π.χ. σημαντική παράμετρο αποτελεί η προσέγγιση του αρχαιοελληνικού κόσμου και η κεντρική 
του θέση στο σχολείο.  
10 Για μια συζήτηση της ελληνικής εκδοχής της άποψης αυτής βλ. Koutsogiannis & Mitsikopoulou 
2003.  
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2.5. Ο υπολογιστής ως μέσο πρακτικής γραμματισμού και οι πολυγραμματισμοί 

 

Στις θεωρητικές αναζητήσεις που εξετάσαμε ως τώρα ο υπολογιστής αποτελούσε το 

μέσο που θα διευκόλυνε τη γλωσσική διδασκαλία. Στις μέρες μας, σε επίπεδο 

ερευνητικού προβληματισμού, κυρίως, βρισκόμαστε μπροστά σε μια άλλη σημαντική 

στροφή: ο υπολογιστής δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μέσο που μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στην καλύτερη υλοποίηση των σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών αντιλή-

ψεων, αλλά και ως μέσο που μεταβάλλει θεαματικά το τοπίο της επικοινωνίας, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις νέων κυρίως κειμενικών και επικοινωνιακών 

δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση για την ανάδειξη του ρόλου των ΤΠΕ στο γραμματισμό 

που είναι απαραίτητο να καλλιεργήσει το σχολείο δίνει το κίνημα των Πολυ-

γραμματισμών (Cope & Kalantzis, 2000).  

Η μετατόπιση αυτή του επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως άλλωστε 

συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά 

βαθύτερες οικονομικές, κοινωνικoπολιτισμικές διεργασίες και μεταβολές, σε τοπικό 

και κυρίως σε ευρύτερο επίπεδο. Στο νέο αυτό παγκόσμιο περιβάλλον οι Νέες 

Τεχνολογίες αξιοποιούνταν και αξιοποιούνται ευρύτατα τόσο ως μέσα παραγωγής, 

συνεισφέροντας σημαντικά στην αλλαγή του εργασιακού τοπίου, όσο και ως μέσα 

πρακτικής γραμματισμού, συνεισφέροντας σημαντικά στην αλλαγή του 

επικοινωνιακού τοπίου και στην ανάδειξη μιας ‘νέας επικοινωνιακής τάξης 

πραγμάτων’ (‘New Communicative Order’) (Street, 2000). 

Από τη στιγμή που οι υπολογιστές αποτελούν μέσα πρακτικής γραμματισμού 

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

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

σική εκπαίδευση. Είναι προφανές ότι μια τέτοια προσέγγιση ξαναθέτει συνολικά το 

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

ρές και θέτει νέα ερευνητικά ζητούμενα (Κουτσογιάννης, 2002). Κάθε προσπάθεια 

που δεν ενσωματώνει τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα στα γλωσσικά Προ-

γράμματα Σπουδών και αρκείται σε μια παιδαγωγικού τύπου οπτική (στη λογική της 

αξιοποίησης του υπολογιστή ως διδακτικής μηχανής), κρίνεται αναχρονιστική, γιατί 

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

λιέργεια ενός περιορισμένου γραμματισμού, ενός σχολείου που δε συμβαδίζει με τη 

νέα εξωσχολική επικοινωνιακή πραγματικότητα.  
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Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε ότι από τις ως τώρα ερευνητικές 

αναζητήσεις αναδεικνύεται η ανάγκη καλλιέργειας ενός νέου γραμματισμού, τον 

οποίο έχουμε ήδη αποκαλέσει τεχνολογικό, ψηφιακό γραμματισμό ή τεχνο-

γραμματισμό και του οποίου η κοινωνική διάδοση είναι ευρύτατη, γεγονός που δεν 

μπορεί να αγνοηθεί από το σχολείο.  

Μέσω της προτεινόμενης συμμετοχής των μαθητών/τριών σε κειμενικές 

πρακτικές που θα ενσωματώνουν λειτουργικά τις ΤΠΕ, μέσω της καλλιέργειας νέων 

(γλωσσικών) δεξιοτήτων και με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη, θα είναι 

δυνατό οι νέοι να προετοιμαστούν καλύτερα για το νέο κόσμο που τους περιβάλλει 

και στον οποίο θα κληθούν ως πολίτες να λειτουργήσουν. Μ’ αυτή τη λογική ο τεχνο-

γραμματισμός ή νέος γραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του γραμματι-

σμού 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, αυτό του κριτικού γραμματισμού, το οποίο δεν 

αρκείται στην πρόταση για καλλιέργεια του λειτουργικού τεχνογραμματισμού, αλλά 

επιχειρεί να προσθέσει την κριτική διάσταση στην προσέγγιση αυτή. Στον πυρήνα 

των σκέψεων αυτών υπάρχει η λογική της αμφισβήτησης και απομυθοποίησης των 

υπολογιστών ως ουδέτερων τεχνολογικών μέσων πρακτικής γραμματισμού και η 

προσπάθεια συνειδητής σύνδεσής τους με τη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα που τους δημιουργεί (Koutsogiannis, 2004). Ιδιαίτερη βαρύτητα προς 

αυτή την κατεύθυνση δίνεται στις Ενότητες Ι και ΙΙΙ. 

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. 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια σύντομη καταγραφή πτυχών της νέας γλωσσικής 

πραγματικότητας που αναδύεται από την ευρύτητα της αξιοποίησης των υπολογιστών 

στην εποχή μας ως γλωσσικών μηχανών.  
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-Η νέα κειμενική πραγματικότητα 

 

α)Διαδίκτυο και νέα κειμενική πραγματικότητα  

Πολλές είναι οι πρόσφατες μελέτες που συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η 

αυξανόμενη κοινωνική διάδοση των ΤΠΕ συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές, αν όχι 

στο σύστημα, σίγουρα στη χρήση της γλώσσας.  

Νέα δεδομένα δημιουργεί η ευρύτατη διάδοση των υπερκειμένων (Hypertext). 

Με το υπερκείμενο αμφισβητούνται οι ως τώρα βασικές αρχές της κειμενικότητας. 

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι το κείμενο έχει ενότητα (αρχή, μέση και τέλος), 

γραμμικότητα (οι σκέψεις ξεδιπλώνονται και ολοκληρώνονται σταδιακά), 

συνεκτικότητα (υπάρχει νοηματική συνάφεια μεταξύ των διαφόρων μερών του) και 

συνοχή (σύνδεση όλων των γλωσσικών μερών κατά τρόπο αποτελεσματικό). Το 

κείμενο στηριζόταν εν πολλοίς στις αρχές της αριστοτελικής ‘τάξεως’ (Μπασάκος, 

2002).  Το υπερκείμενο διαφέρει αισθητά από τη λογική αυτή. Από τα βασικά του χα-

ρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν η πολυτροπικότητα (multimodality), 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. 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 προφορικού 

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 

περιβάλλοντα επικοινωνίας (Georgakopoulou, 1997· Ανδρουτσόπουλος, 2001· 

Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2003).  

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. δεξιότη-
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τες ηλεκτρονικής αναζήτησης), στην αρχειοθέτηση και ταξινόμησή του, στη διαδικα-

σία συγγραφής του και στις δυνατότητες δημοσίευσής του (έντυπη αλλά και ηλεκτρο-

νική μορφή). Άλλα είναι επίσης τα εργαλεία αναφοράς και υποστήριξης της διαδικα-

σίας αυτής και διαφορετική η λογική και λειτουργία τους (προγράμματα ορθογραφι-

κού και συντακτικού ελέγχου, σώματα κειμένων κλπ.) (βλ. σχετικά και Ενότητα ΙΙΙ, 

κεφ. 3.1 & 3.2). 

Όλα αυτά, τα οποία εύστοχα επισημαίνονται από τη σύγχρονη σχετική βιβλιο-

γραφία, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν μπορούν παρά να αποτελούν μέρος του 

βασικού κορμού στην ‘εκπαίδευση στο γραμματισμό του 21ου αιώνα’. Στις 

προσεγγίσεις όμως αυτές λείπει συνήθως ο κριτικός προσανατολισμός, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα. Η απάντηση μπορεί να προέλθει, 

κατά τη γνώμη μας, από τη συστηματική 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.    

 

β) Πολυτροπικότητα  

Είναι γνωστό ότι για τη μετάδοση του νοήματος σπάνια χρησιμοποιείται ένας 

μόνο τρόπος (mode), ένα σημειωτικό σύστημα επικοινωνίας, αλλά συνδυασμός 

τρόπων (π.χ. γλώσσα, επιτονισμός, κίνηση, έκφραση προσώπου κλπ. στην προφορική 

επικοινωνία). Η επικράτηση της τυπογραφίας έχει δώσει μια πρωτοκαθεδρία στη 

γραπτή γλώσσα και μια παράλληλη υποβάθμιση και υποτίμηση των άλλων τρόπων. 

Παρότι και ένα τυπωμένο κείμενο δεν είναι ποτέ μονοτροπικό (παίζουν π.χ. σημα-

ντικό ρόλο οι γραμματοσειρές, η ποιότητα του χαρτιού και της έκδοσης, το εξώφυλλο 

κλπ.) (Χοντολίδου, 1999), το σχολείο ταυτίζει την καλλιέργεια της επικοινωνίας με 

την αποκλειστική καλλιέργεια της μονοτροπικής γραπτής έκφρασης.  

Στις μέρες μας, λόγω διαφόρων νέων οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών δεδομένων, η ούτως ή άλλως προβληματική μονοτροπικότητα στη 

γραπτή έκφραση τείνει να ανατραπεί δραματικά. Τα πολυτροπικά κείμενα αρχίζουν 

να αποτελούν τον κανόνα και τα παραδοσιακά μονοτροπικά γραπτά κείμενα την ε-

ξαίρεση.  Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη επισήμανση είναι ότι με τις ΤΠΕ καθίσταται εύκο-

λα δυνατή η μίξη πολλών σημειωτικών συστημάτων (γλώσσας, εικόνας, ήχου κλπ.), 

γεγονός που έχει οδηγήσει στην εύκολη δημιουργία και ευρεία χρήση υβριδικών κει-

μένων, όπως είναι π.χ. τα πολυμέσα και οι ιστοσελίδες. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί 
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ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο11, όπου τη θέση της μονοτροπικότητας (κυριαρχία του 

γραπτού λόγου, κυρίως) διαδέχεται η πολυτροπικότητα (η μίξη πολλών σημειωτικών 

συστημάτων). Πρόκειται, αναμφίβολα, για σημαντική εξέλιξη με σημαντικές επιπτώ-

σεις στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη γλωσσική εκπαίδευση. Οι παρουσιάσεις ενώ-

πιον ακροατηρίου, τα πολυμεσικά κείμενα, οι ιστοσελίδες αποτελούν τα ενδεικτικά 

νέα (πολυτροπικά) είδη κειμένων με ευρύτατη κοινωνική διάδοση, γι’ αυτό και δεν 

μπορούν να λείπουν από τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική εκπαί-

δευση.  

Η άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση αντίστοιχων κειμένων δεν είναι μια 

απλή και εύκολη υπόθεση από γλωσσοδιδακτική άποψη, γιατί λείπει το αναγκαίο 

θεωρητικό υπόβαθρο. Ενώ διαθέτουμε μια καλή περιγραφή –μια γραμματική– του 

γλωσσικού τρόπου, δε διαθέτουμε αντίστοιχες (πολυτροπικές) γραμματικές για τους 

άλλους τρόπους (π.χ. για την οπτική γλώσσα), αλλά και του συνδυασμού τους. 

Από τα λίγα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα φαίνεται πως τα πολυτροπικά 

κείμενα δεν αποτελούν μια αθροιστική συνύπαρξη τρόπων, αλλά μια λειτουργική 

συνύπαρξη που αλληλοεπηρεάζει τα συλλειτουργούντα σημειωτικά συστήματα. 

Ενδεικτικά είναι όσα γράφει ο Gunter Kress (2000: 118) για το συγκεκριμένο θέμα, 

συγκρίνοντας τη λειτουργία των εικόνων 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 

πραγματικότητα, 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 διαμορφώνει 

το πλαίσιο της ύλης, δηλαδή το παιδαγωγικό ή διδακτικό μέρος». 

Προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κενού μιας συνολικής θεωρητικής 

προσέγγισης του σύγχρονου επικοινωνιακού τοπίου επιχειρεί να συμβάλει η πρόσφα-

τη εργασία των Kress & van Leeuwen (2001).  

 
 

                                                 
11 Πρβλ. και ανάλογες εξελίξεις στον εκδοτικό χώρο. 
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2.6. Συμπεράσματα 
 

Επιχειρήσαμε στο κεφάλαιο αυτό μια αναδρομή στις θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά 

την τελευταία κυρίως πεντηκονταετία για τη διδασκαλία της γλώσσας. Παράλληλα 

επιχειρήσαμε να συνδέσουμε τις θεωρίες αυτές με τα ποικίλα κινήματα ή τάσεις που 

αναδείχθηκαν διεθνώς για την αξιοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία της 

γλώσσας. Από την ανασκόπηση αυτή θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στις παρακάτω 

διαπιστώσεις. 

 Η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη του υπολογιστή ως δασκάλου που έχει 

ακόμη ιδιαίτερη ισχύ στη χώρα μας είναι μια οπτική που αναπτύχθηκε στη δεκαετία 

του 1970 στις ΗΠΑ κάτω από συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά και επιστημονικά 

δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά δεν ισχύουν πια, γι’ αυτό και έχει εγκαταλειφθεί η 

οπτική αυτή, τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο. Η οπτική αυτή είναι, βέβαια, 

αρκετά ελκυστική ακόμη, πρωτίστως σε εκπαιδευτικά συστήματα στατικά, που 

δίνουν βαρύτητα σε ξεπερασμένες μορφές γλωσσικής διδασκαλίας. 

 Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι για τη διδασκαλία της γλώσσας δεν μας χρειάζεται 

κάποιο ακριβό λογισμικό με πλούσια πολυμέσα κλπ. Δεν μας χρειάζεται καν ειδικό 

λογισμικό. Αυτό που μας χρειάζεται είναι η αντίληψη ότι ο υπολογιστής μπορεί να 

συνεισφέρει στο να δώσουμε νέα ώθηση στη δημιουργική μάθηση και χρήση της 

γλώσσας και αυτό μπορεί να γίνει με τα βασικά περιβάλλοντα πρακτικής γραμμα-

τισμού που αξιοποιούνται ευρύτατα στην καθημερινότητά μας. Αυτά είναι πρωτίστως 

τα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου (ΠΕΚ), το λογισμικό παρουσίασης (Power 

Point) και το διαδίκτυο. Ευτυχώς τα  Π.Σ. και τα σχολικά εγχειρίδια παρέχουν τέτοιες 

δυνατότητες, κυρίως μέσω της τελευταίας ενότητας (διαθεματική εργασία) στα βιβλία 

του Γυμνασίου. 

 Τέλος, είδαμε ότι η ευρεία χρήση των ΤΠΕ στην παραγωγή και πρόσληψη λό-

γου και οι ιδιαιτερότητες των περιβαλλόντων αυτών οδήγησαν την επιστημονική ανα-

ζήτηση στο να θεωρούνται τα περιβάλλοντα αυτά ως απαραίτητο στοιχείο του νέου 

σχολικού γραμματισμού που πρέπει να παρέχει το σχολείο του 21ου αιώνα. Στο πλαί-

σιο της λογικής αυτή οι ΤΠΕ δεν αποτελούν απλώς τα περιβάλλοντα που θα ενεργο-

ποιήσουν περισσότερο τους μαθητές μας, αλλά και τα περιβάλλοντα που προσθέτουν 

νέα δεδομένα στην επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για νέο γραμματισμό 

που είναι απαραίτητος να ενσωματωθεί στα γλωσσικά προγράμματα σπουδών. Δεν 
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πρόκειται απλώς για μια νέα τεχνική διάσταση στην επικοινωνία, αλλά για μια διαφο-

ρετική γλωσσική και κειμενική πραγματικότητα.  
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