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Το επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 

Επιµόρφωσης, εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ και περιλαµβάνει πέντε τεύχη (ένα τεύχος για το γενικό µέρος 

και τέσσερα ακόµη τεύχη για τους τέσσερις κλάδους του ειδικού µέρους). Το κείµενο 

του Τεύχους 3 που ακολουθεί περιλαµβάνει το επιµορφωτικό υλικό για το Ειδικό Μέ-

ρος της εκπαίδευσης επιµορφωτών του κλάδου ΠΕ02 στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρ-

φωσης (ΚΣΕ).  

 

Το επιµορφωτικό υλικό αυτό επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφω-

ση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική 

Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του 

ΕΣΠΑ (2007-2013). 

 

Το υλικό του παρόντος τεύχους εκπονήθηκε και επικαιροποιήθηκε από συγγραφική 

οµάδα µε επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης ∆ηµήτρη Κουτσογιάννη, ενώ τη φιλολογική επιµέλεια είχε η Μαρία 

Αραποπούλου, γλωσσολόγος–επιστηµονική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας. Πιο συγκεκριµένα, στην κατάρτιση του υλικού συµµετείχαν οι:  

 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης, επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ., Τµήµα Φιλολογίας (επικε-

φαλής της οµάδας σύνταξης, υπεύθυνος για το σύνολο του παρόντος υλικού και συγ-

γραφέας για: Ενότητα Ι, Ενότητα ΙΙ: κεφ. 2 & κεφ. 6, Ενότητα ΙΙΙ, Ενότητα IV: κεφ. 

1-4 & κεφ. 5.1, Ενότητα V: κεφ.1-3) 

∆ηµήτρης Μαυροσκούφης, αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ., Τµήµα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής (Ενότητα ΙΙ: κεφ. 5) 

Αναστασία ∆. Βακαλούδη, εκπαιδευτικός ΠΕ02, δρ. ιστορικός-βυζαντινολόγος, σχο-

λική σύµβουλος φιλολόγων, επιµορφώτρια ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Ενότητα ΙΙ: κεφ. 

6, Ενότητα V: κεφ. 4.6 & 4.7). 

Σοφία Νικολαΐδου, εκπαιδευτικός ΠΕ02, δρ. διδακτικής της λογοτεχνίας και ΤΠΕ, 

επιµορφώτρια ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Ενότητα ΙΙ: κεφ. 4, Ενότητα V: κεφ. 4.1). 
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Τριανταφυλλιά Γιάννου, εκπαιδευτικός ΠΕ02, επιµορφώτρια ΤΠΕ στην εκπαίδευση / 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ενότητα ΙΙ: κεφ. 3, Ενότητα ΙΙΙ: κεφ. 5.3, Ενότητα V: 

κεφ. 4.4) 

Σωτήρης Τσέλικας, εκπαιδευτικός ΠΕ02 / Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ενότητα ΙΙΙ: 

κεφ. 5.2, Ενότητα V: κεφ. 4.3). 

Με διδακτικά σενάρια συνέβαλαν και οι: Κοσµάς Τουλούµης, εκπαιδευτικός ΠΕ02, 

δρ. ιστορίας (Ενότητα V: κεφ. 4.2), Μαρία Ακριτίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ02 (Ενότητα 

V: κεφ. 4.5). 

Το υλικό των παραρτηµάτων συγκροτήθηκε από τους: ∆. Κουτσογιάννη (σχολιασµέ-

νη βιβλιογραφία και δικτυακοί τόποι για τη θεωρία των ΤΠΕ και τη γλωσσική διδα-

σκαλία), Λ. Βαρελά (σχολιασµένη βιβλιογραφία και δικτυακοί τόποι για τη νεοελλη-

νική λογοτεχνία), Τ. Γιάννου – Μ. Ακριτίδου (δικτυακοί τόποι για την αρχαία ελληνι-

κή γλώσσα και γραµµατεία),  Σ. Τσέλικα – Μ. Ακριτίδου (ανοιχτά διερευνητικά περι-

βάλλοντα µε σώµατα κειµένων για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραµµατεία). 

 

Μεγάλο µέρος του διδακτικού υλικού στηρίζεται σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα που 

έχουν αναπτυχθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και κυρίως στην «Πύλη για την 

ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση». Ευχαριστούµε θερµά το Κέντρο Ελ-

ληνικής Γλώσσας για τη δυνατότητα που µας έδωσε να αξιοποιήσουµε και να ενσω-

µατώσουµε στα παραδείγµατά µας το υλικό αυτό. 

 

Το υλικό αυτό συντάχθηκε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ειδικής επιστηµονικής 

επιτροπής, αποτελούµενης από τους:  

 

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

την ευθύνη συντονισµού των εργασιών της επιτροπής 

• Βασίλειο ∆αγδιλέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

• Βασίλειο Κόµη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών 

• ∆ηµήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης 

• Χρόνη Κυνηγό, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών 

• ∆ηµήτριο Ψύλλο, Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
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µελών της δεκαεξαµελούς Επιστηµονικής Επιτροπής της αρχικής Πράξης. Η ως άνω 

ειδική επιστηµονική επιτροπή λειτουργεί στην παρούσα Πράξη ως Επιστηµονική 

Επιτροπή του ΕΑ.ΙΤΥ, συµπράττοντος επιστηµονικού φορέα  υλοποίησης του έργου. 

 

Το παρόν επιµορφωτικό υλικό αποτελεί ιδιοκτησία του ΥπΕΠΘ και καλύπτεται από 

την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δη-

µιουργών. 
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∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
 

Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τη χρήση, γενική αλλά και παιδαγωγική, των Τε-

χνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί µόνιµο στόχο της πο-

λιτικής πολλών εκπαιδευτικών συστηµάτων στο δυτικό, και όχι µόνο, κόσµο κατά τις 

τελευταίες δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Αυτό είναι εµφανές και στην Ελλάδα, ιδιαίτε-

ρα από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και εξής. Η όλη προσπάθεια κυριαρχείται από 

µια αντίληψη που θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε εργαλειακή λογική. Στο πλαίσιο 

της λογικής αυτής η έµφαση δίνεται στον υπολογιστή ως εργαλείο και τις δυνατότη-

τές του να συµβάλει στην αλλαγή των δεδοµένων στην εκπαίδευση. Το θέµα όµως 

είναι εξαιρετικά πιο σύνθετο, καθώς στην όλη αυτή διαδικασία εµπλέκεται το εκπαι-

δευτικό σύστηµα στο σύνολό του και µε τα επιµέρους στοιχεία του που µπορεί να ε-

νισχύουν ή να εµποδίζουν την όλη προσπάθεια. 

Κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα θα καταστήσουν την επισήµανση αυτή σα-

φέστερη. Οι εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούν σηµαντικό 

στοιχείο του συστήµατος που προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τα όρια των πρωτοβου-

λιών που µπορούν να αναπτυχθούν από τους εκπαιδευτικούς στο λύκειο. Μοιραία, 

εποµένως, το στοιχείο αυτό του συστήµατος µε τον τόσο ισχυρό ρόλο στο «τι» και το 

«πώς» της διδασκαλίας στη συγκεκριµένη βαθµίδα εκπαίδευσης προσδιορίζει και τα 

όρια των πρωτοβουλιών σε σχέση µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το ίδιο συµβαίνει και 

µε τα ισχύοντα προγράµµατα σπουδών, τα διδακτικά εγχειρίδια και τις ισχύουσες δι-

δακτικές πρακτικές, µέρος των οποίων µπορεί να ευνοεί τη χρήση των ΤΠΕ και µέρος 

να την αποτρέπει.  

Και ένα τελευταίο ενδεικτικό παράδειγµα από το χώρο των διδασκόντων. 

Σπάνια συνειδητοποιούµε, όσοι διδάσκουµε για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, ότι 

έχουµε αποκτήσει µια συγκεκριµένη ταυτότητα διδάσκοντος, η οποία είναι το αποτέ-

λεσµα της µακροχρόνιας συµµετοχής µας στις διδακτικές πρακτικές του συγκεκριµέ-

νου διδακτικού συστήµατος. Η ταυτότητά µας αυτή θέτει τα όρια των πρωτοβουλιών 

που µπορούν να αναπτυχθούν και µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Συνήθως νιώθουµε 

απόλυτα εξοικειωµένοι µε µορφές διδασκαλίας και εκπαιδευτικά λογισµικά τα οποία 

είναι πιο κοντά στη διδακτική µας ταυτότητα και το αντίθετο. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα 



8 

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

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

κύρια ζητήµατα-ερωτήµατα που τίθενται σε κάθε επιµορφωτική διαδικασία εκ µέρους 

των εκπαιδευτικών είναι η «εστίαση στη διδακτική πράξη και όχι στις θεωρίες», στο 

«τι θα κάνουµε µέσα στην τάξη», «πώς θα διδάξουµε καλύτερα συγκεκριµένες ενότη-

τες των εγχειριδίων» κλπ.  

Είναι προφανές ότι ως ένα βαθµό τα ερωτήµατα αυτά είναι απολύτως κατανο-

ητά, αφού µέρος των επιµορφώσεων στη χώρα µας έχει το χαρακτήρα του «γενικού 

και αόριστου» ή διακατέχεται ενδεχοµένως από θεωρίες που δεν συνδέονται µε το δια 

ταύτα της εκπαιδευτικής πρακτικής. Από την άλλη πλευρά πίσω από τα ερωτήµατα 

αυτά δεν είναι δύσκολο να αναγνωριστεί µια τάση για φυσικοποίηση του ισχύοντος 

και αποθεωρητικοποίησή του. Με άλλα λόγια, στα ερωτήµατα αυτά η διδακτική πρα-

κτική εκλαµβάνεται ως κάτι το φυσικό και ουδέτερο, στο πλαίσιο του οποίου πρέπει 

να κινηθεί η κάθε επιµορφωτική διαδικασία.  

Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει: πίσω από κάθε ερώτηµα, όπως και από κάθε δι-

δακτική πρακτική, υπάρχει θεωρία είτε αυτό το αντιλαµβανόµαστε είτε όχι. Πρώτιστο 

καθήκον κάθε επιµορφωτικής διαδικασίας πιστεύουµε πως είναι η ανάδειξη αυτής της 

αόρατης θεωρίας και η παροχή στους εκπαιδευτικούς εργαλείων µε τη βοήθεια των 

οποιων  θα µπορούν να επιλέγουν συνειδητά –και όχι επειδή κάτι τέτοιο ισχύει– τη 

διδακτική λογική και πορεία που θα ακολουθήσουν. Ένας από τους άξονες γύρω από 

τους οποίους διαµορφώθηκε η λογική του επιµορφωτικού υλικού που ακολουθεί είναι 

αυτός. ∆εν πρόκειται για υλικό «τυφλοσούρτη» που θα µας παρέχει παραδείγµατα και 

λογισµικά για την εφαρµογή τους στο σχολείο, αλλά για υλικό µε στόχο την ανάπτυξη 

προβληµατισµού που θα ισορροπεί ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη. 

Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών ως σηµαντι-

κής παραµέτρου για την τύχη που θα έχει κάθε απόπειρα αξιοποίησης των υπολογι-

στών στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων αποτελεί, όπως επισηµάναµε ήδη, 

έναν σηµαντικό άξονα που προσδιόρισε το είδος και τη µορφή του επιµορφωτικού 

υλικού που παρέχεται. Πρόθεσή µας δεν είναι να δώσουµε απλώς εύπεπτα σενάρια, 

τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν χωρίς δυσκολία στο πλαίσιο του ισχύοντος διδα-

κτικού παραδείγµατος. Σε αυτή την περίπτωση η προστιθέµενη από τις ΤΠΕ παιδα-

γωγική αξία είναι ελάχιστη και δε δικαιολογείται η επένδυση τόσων υλικών και αν-

θρώπινων πόρων. Αντίθετα, πρόθεσή µας είναι να ενισχύσουµε υπάρχουσες αναζητή-

σεις (στα προγράµµατα σπουδών (Π.Σ.), στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και στις σχολι-

κές διδακτικές πρακτικές, γενικότερα) προς τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού σχο-
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λείου, παρέχοντας υλικό για προβληµατισµό και πολλές ιδέες για διδακτική αξιοποίη-

ση. Φροντίσαµε έτσι ώστε κάποιες από αυτές τις ιδέες να έχουν ήδη αξιοποιηθεί δι-

δακτικά στο ελληνικό σχολείο.  

Ένα εύλογο όµως ερώτηµα µπορεί να τεθεί: εκσυγχρονισµός του ελληνικού 

σχολείου, ναι, αλλά προς ποια κατεύθυνση; Το ερώτηµα είναι πράγµατι καίριο, αλλά 

η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Η επιστηµονική αναζήτηση των τελευταίων δεκαε-

τιών συγκλίνει προς την κατεύθυνση της µετατροπής του σχολείου σε χώρο πρωτο-

βουλίας, δηµιουργίας και αναζήτησης. Ένα χώρο που θα προετοιµάζει πολίτες δηµι-

ουργικούς αλλά και σκεπτόµενους. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τη µηχα-

νιστική διεκπεραίωση της διδακτέας ύλης αλλά ούτε και µε υπολογιστικές εφαρµογές 

που εξυπηρετούν µια τέτοια λογική. Αντίθετα, αυτό µπορεί να εξυπηρετηθεί από ένα 

σχολείο που αναγνωρίζει την πρωτοβουλία των διδασκόντων, την ενίσχυση του ρό-

λου τους ως υποστηριχτών των µαθητών στην αναζήτηση της γνώσης και τη σύνθεση 

των απόψεών τους. Είναι προφανές ότι µια τέτοια κατεύθυνση στην επιµορφωτική 

διαδικασία µπορεί να υποστηριχθεί από επιµορφωτικό υλικό που ενισχύει την αναζή-

τηση και τον προβληµατισµό των εκπαιδευτικών, τους παρέχει θεωρητικό πλαίσιο 

αλλά και παραδείγµατα δηµιουργικής αξιοποίησης. Αποτελεί, εποµένως, συνειδητή 

µας επιλογή να ενισχύσουµε αυτές τις κατευθύνσεις στο υλικό που ακολουθεί. 

Σηµαντικό ρόλο στο είδος του παρεχόµενου υλικού παίζουν και δύο άλλοι πα-

ράγοντες: το υπάρχον Π.Σ. για την επιµόρφωση και το ειδικά εκπαιδευµένο σώµα ε-

πιµορφωτών για την υλοποίηση της όλης διαδικασίας. Η εκπαίδευση επιµορφωτών δε 

γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί µια σηµαντική κατάκτηση, αφού οι 

επιµορφωτές προέρχονται από το σώµα των εκπαιδευτικών και εποµένως γνωρίζουν 

καλά τις ισχύουσες πρακτικές και ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Για 

πρώτη φορά, ωστόσο, παρέχεται ένα Π.Σ. για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

στη χώρα µας. Το παρόν υλικό κινείται στο πλαίσιο του ισχύοντος Π.Σ. και παράλλη-

λα αποβλέπει στο να αποτελέσει ένα στήριγµα στην προσπάθεια των επιµορφωτών να 

κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Παρ’ ότι, εποµένως, µπορεί να διαβαστεί αυτόνο-

µα, δε γράφεται ως µια «µέθοδος διδασκαλίας άνευ διδασκάλου». Αντίθετα, προϋπο-

θέτει τον εκπαιδευµένο επιµορφωτή που µπορεί να επιλέξει ενότητες ή σενάρια για 

διδασκαλία, συζήτηση ή και αµφισβήτηση.  

Αξίζει, τέλος, να πούµε λίγα λόγια για την οµάδα που συνέθεσε το υλικό αυτό. 

Πρόκειται για µια µικτή οµάδα από πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι έχουν εργαστεί αρ-
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κετά χρόνια ως εκπαιδευτικοί, και προσοντούχους εκπαιδευτικούς που τους απασχο-

λεί το ζήτηµα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµά-

των. Η οµάδα αυτή έχει µια ευρύτερη συναντίληψη σε θέµατα θεωρίας και διδασκα-

λίας. Είναι προφανές όµως ότι δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση, κάτι που θα ήταν εξαι-

ρετικά δύσκολο να επιτευχθεί και δεν ξέρουµε, άλλωστε, αν υπάρχει λόγος να επιδιω-

χθεί κάτι τέτοιο. Στην ανάγνωση του υλικού είναι καλό να ληφθεί επίσης υπόψη ότι ο 

χρόνος που είχαµε στη διάθεσή µας για τη σύνταξή του ήταν εξαιρετικά περιορισµέ-

νος, γεγονός που µας οδήγησε να προσαρµόσουµε και υπάρχον υλικό στις ανάγκες 

του παρόντος τόµου. Παρά τους περιορισµούς, ωστόσο, αυτούς πιστεύουµε ειλικρινά 

ότι παρέχεται για πρώτη φορά ένα πολύ καλής ποιότητας επιµορφωτικό υλικό που 

µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τη διαδικασία της επιµόρφωσης. 

Το υλικό που ακολουθεί σκοπό έχει να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και 

να υποστηρίξει τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της επι-

µόρφωσης. Απαρτίζεται από θεωρητικά κείµενα, διδακτικά σενάρια, σχολιασµένη 

βιβλιογραφία και καταλόγους χρήσιµων διαδικτυακών διευθύνσεων. Τα θεωρητικά 

κείµενα αφορούν ζητήµατα διδακτικής και αξιοποίησης των ΤΠΕ, εφαρµογής και α-

ξιολόγησης λογισµικού, ανάλυσης της µέχρι σήµερα εµπειρίας κλπ. Τα κείµενα επι-

διώκουν να διευκολύνουν τους ΠΕ02 να αντιµετωπίσουν το σχολείο ως ιστορική κα-

τασκευή και να αντιληφθούν το ρόλο τους, όχι απλώς ως υποστηρικτών της εισαγω-

γής των ΤΠΕ στη διδασκαλία των µαθηµάτων αλλά ως υποστηρικτών της αλλαγής 

του ελληνικού σχολείου προς ένα σχολείο δυναµικό και σύγχρονο. Το επιµορφωτικό 

αυτό υλικό έχει εποµένως ευρύτερο θεωρητικό προσανατολισµό και δε σκοπεύει τόσο 

στην παρουσίαση συγκεκριµένων λογισµικών όσο στην άσκηση στην κριτική ανά-

γνωση του προσφερόµενου λογισµικού και στην τεκµηριωµένη αξιολόγηση των δια-

θέσιµων διδακτικών σεναρίων. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το περιεχόµενο αυτού του επιµορφωτικού υλικού συ-

ντάχθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», ακολουθεί το «Αναλυτι-

κό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) Ειδικού Μέρους Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» για 

το πρόγραµµα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου και διακρίνεται στις παρακάτω ενότητες: 

1. Επιµορφωτικό υλικό γενικής κατεύθυνσης.  

2. Επιµορφωτικό υλικό που αφορά την προηγούµενη εµπειρία στη χώρα µας από τη 

χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
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3. Επιµορφωτικό υλικό που αφορά τη ζώνη των φιλολογικών µαθηµάτων και τη δια-

θεµατική οπτική, γενικότερα. 

4. Επιµορφωτικό υλικό που αφορά τη διδακτική του κάθε αντικειµένου µε την αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ. 

5. Θεωρητικές αρχές για την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως περιβαλλόντων πρακτικής 

γραµµατισµού. 

6. Επιµορφωτικό υλικό που αφορά την παρουσίαση του προσφερόµενου για τη διδα-

σκαλία λογισµικού και τα χαρακτηριστικά του. 

7. Σενάρια διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

 

Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων 

Η Ενότητα Ι περιλαµβάνει δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος µε τίτλο «Η εισαγωγή των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων» αναλύο-

νται τα δεδοµένα της διεθνούς και ελληνικής πραγµατικότητας σε σχέση µε την αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επιχειρείται, επιπλέον, να γίνει σα-

φές ότι η γόνιµη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής και των φιλολο-

γικών µαθηµάτων δεν είναι µια εύκολη και απλή διαδικασία που εξαντλείται στην 

απόφαση για δηµιουργία κάποιου λογισµικού παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειµένου 

να υποστηριχθεί η διδασκαλία στα σχολεία. Αντίθετα, πρόκειται για µια πολύπλοκη 

και σύνθετη υπόθεση. Αυτή που αποκαλέσαµε ήδη εργαλειακή λογική είναι, εποµέ-

νως, απαραίτητο να δώσει τη θέση της σε µια σαφή στρατηγική, η οποία θα αποτελεί 

την αφετηρία και το σηµείο αναφοράς για κάθε επιµέρους ενέργεια.  

Το παρόν επιµορφωτικό υλικό και η όλη λογική του στοχεύουν ακριβώς προς 

αυτή την κατεύθυνση: του εξοπλισµού των φιλολόγων µε θεωρητικά εφόδια και πα-

ραδείγµατα που θα καθιστούν εφικτή µια συνολική, ιστορικά υποψιασµένη, ανάγνω-

ση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται αντι-

ληπτή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς για την προτεινόµενη ανάγνωση του εκπαι-

δευτικού συστήµατος και της δηµιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι το πλαίσιο 

του γραµµατισµού και αναπτύσσεται αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο της ίδιας ενό-

τητας µε τίτλο «ΤΠΕ και γραµµατισµός». Εδώ επιχειρείται ο ορισµός της έννοιας 

και η παρουσίαση της σχετικής διαµάχης στη βάση δύο θεωρητικών µοντέλων: του 

αυτόνοµου και του ιδεολογικού. Η έννοια του γραµµατισµού δεν έχει για όλους το ίδιο 
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περιεχόµενο, είναι όµως σαφώς κάτι διαφορετικό από την απλή γνώση γραφής και 

ανάγνωσης, καθώς αφορά τη δυνατότητα του εγγράµµατου ατόµου να λειτουργεί α-

ποτελεσµατικά σε διάφορες συνθήκες επικοινωνίας που επιβάλλει η εκάστοτε κοινω-

νική, πολιτισµική και οικονοµική πραγµατικότητα. Οι ΤΠΕ θεωρούνται πια οργανικό 

µέρος της «νέας επικοινωνιακής τάξης πραγµάτων», η οποία µε τη σειρά της δεν µπο-

ρεί να γίνει κατανοητή εκτός του ευρύτερου οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτισµι-

κού σηµερινού γίγνεσθαι. Με µια τέτοια οπτική µεταβάλλεται σηµαντικά το τοπίο στο 

χώρο της διδασκαλίας των φιλολογικών µαθηµάτων, όχι µόνο ως προς το πώς θα αξι-

οποιήσουµε καλύτερα τις ΤΠΕ σε µια δεδοµένη διδασκαλία αλλά και πώς θα προ-

σαρµόσουµε το περιεχόµενο της διδασκαλίας προκειµένου να ανταποκρίνεται στις 

λειτουργικές αλλά και κριτικές διαστάσεις του νέου γραµµατισµού (που συµπεριλαµ-

βάνει τις ΤΠΕ).   

Στα επιµέρους κεφάλαια της ενότητας αυτής θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της ι-

στορικότητας των τεχνολογιών πρακτικής γραµµατισµού και µια σύντοµη αναδροµή 

στην ιστορία του οικείου επιστηµονικού χώρου µε έµφαση στη διαµόρφωση του νέου 

περιεχοµένου της γλωσσικής εκπαίδευσης: τον τεχνολογικό (technological) ή νέο 

γραµµατισµό
1 (new literacy). Στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι ευρύτερες αλλαγές της 

εποχής µας και ο τρόπος µε τον οποίο αυτές συνδέονται µε τη διδασκαλία των φιλο-

λογικών µαθηµάτων, µε τις συγκεκριµένες διδακτικές επιδιώξεις και πρακτικές τους. 

Τέλος, θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στην ανάλυση των πρακτικών σχολικού 

γραµµατισµού που διαπερνούν το σηµερινό δευτεροβάθµιο σχολείο, και σχετίζονται 

εµµέσως ή αµέσως µε τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων, καθώς και στους 

τρόπους σύνδεσης των πρακτικών αυτών µε τη γόνιµη αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Η Ενότητα ΙΙ, «∆ιδακτική των φιλολογικών µαθηµάτων και ΤΠΕ», περι-

λαµβάνει κεφάλαια που εξετάζουν χωριστά την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε διδα-

κτικό αντικείµενο: γλώσσα, αρχαία ελληνική γραµµατεία και γλώσσα, λογοτεχνία, 

ιστορία. Σε κάθε κεφάλαιο θίγονται ζητήµατα που άπτονται της διδακτικής, της ιστο-

ρίας και της ιδεολογίας της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο συγκεκριµένο διδακτικό αντι-

κείµενο. Η περιδιάβαση στην ιστορία του οικείου επιστηµονικού κλάδου κρίνεται α-

παραίτητη, καθώς η θεώρησή µας βασίζεται στην πεποίθηση –κάτι που εκφράζεται 

                                                 
1
Οι όροι αυτοί, όπως και ο όρος ψηφιακός γραµµατισµός (digital literacy), χρησιµοποιούνται χωρίς 

ιδιαίτερη διάκριση στο χώρο της επιστήµης του γραµµατισµού, κάτι που ακολουθούµε και στο παρόν 

κείµενο.   
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και στο Π.Σ.– ότι πρέπει να αποφευχθεί η προσέγγιση του κάθε λογισµικού ως ουδέ-

τερου περιβάλλοντος που δεν αποµένει παρά να το εφαρµόσουµε στην τάξη ερήµην 

της διδακτικής του οικείου επιστηµονικού κλάδου. 

Συγκεκριµένα στο Κεφ. 2, «Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

και αξιοποίηση των ΤΠΕ», επιχειρείται µια σύντοµη –εισαγωγικού χαρακτήρα– ανα-

δροµή στην προσπάθεια αξιοποίησης των υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία. Το 

κείµενο ανατρέχει στο διεθνή προβληµατισµό που έχει αναπτυχθεί ως τώρα και στη 

συνέχεια αναπτύσσει τη νέα προσέγγιση που συνεπάγεται για τη γλωσσική εκπαίδευ-

ση η ευρεία διάδοση των ΤΠΕ, µια προσέγγιση που ξαναθέτει συνολικά το ζήτηµα 

της αγωγής στο γραµµατισµό, ανατρέποντας πολλές από τις ως τώρα σταθερές. Πα-

ράλληλα αναλύονται τα δεδοµένα της νέας κειµενικής πραγµατικότητας που δηµιουρ-

γείται από την ευρεία διάδοση των ΤΠΕ και επισηµαίνονται τα χαρακτηριστικά του 

«ψηφιακού» πλέον κειµένου.  

Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας στη δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση επηρεάζεται σαφώς από την αναθεώρηση γενικότερα της γλωσσι-

κής διδασκαλίας, παρουσιάζει όµως και ορισµένες ιδιαιτερότητες. Ξεχωριστό, λοιπόν, 

κεφάλαιο αφιερώνεται στους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στο συγκεκριµένο διδα-

κτικό αντικείµενο (Κεφ. 3, «Οι  ΤΠΕ στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών»). 

Όσον αφορά το διδακτικό αντικείµενο της λογοτεχνίας, επιχειρείται µια προ-

σέγγιση των νέων δεδοµένων που φέρνουν οι ΤΠΕ για τη συγγραφή, την πρόσληψη 

και τη διδασκαλία της (Κεφ. 4, «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας µε ηλεκτρονικούς υ-

πολογιστές»). Θίγεται το θέµα της αξιοποίησης των ΤΠΕ, η σηµασία του  υπερκειµέ-

νου, η κατασκευή εικονικών αναγνωστικών κοινοτήτων αλλά και οι δυνατότητες αξι-

οποίησης του επεξεργαστή κειµένου και των πολυµέσων στη διδασκαλία της λογοτε-

χνίας.  

Στο πέµπτο µέρος της συγκεκριµένης ενότητας παρουσιάζεται το ζήτηµα της 

αξιοποίησης των ΤΠΕ στο διδακτικό αντικείµενο της ιστορίας (Κεφ. 5 «∆ιδασκαλία 

του µαθήµατος της ιστορίας µε σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης» και Κεφ.6 

«∆ιδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-

νωνίας στο µάθηµα της ιστορίας»). Εξετάζονται τρόποι προσέγγισης του διδακτικού 

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

κριτικής σκέψης και θίγονται ευρύτερα ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας και ειδι-

κότερα ζητήµατα τρόπων ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στο µάθηµα της ιστορίας. 
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Στη συνέχεια αναπτύσσεται το νέο πλαίσιο για τη διδασκαλία της ιστορίας και προ-

τείνονται τρόποι αξιοποίησης των ΤΠΕ εντός του συγκεκριµένου πλαισίου. 

Στην επόµενη Ενότητα ΙΙΙ µε τίτλο «Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορι-

κής στα φιλολογικά µαθήµατα» παρουσιάζονται κριτικές αναγνώσεις λογισµικού 

γενικής χρήσης, όπως τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου και το διαδίκτυο. Το 

λογισµικό αυτής της κατηγορίας λειτουργεί ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού και ως 

τέτοιο αναλύεται και εντάσσεται στη διδακτική διαδικασία των φιλολογικών µαθηµά-

των. Βασική θέση είναι ότι τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου δεν πρέ-

πει να αντιµετωπίζονται από την τεχνική τους µόνο πλευρά. ∆ίνεται έµφαση, εποµέ-

νως, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των συνεπειών που έχει 

η χρήση τους στη γλωσσική διδασκαλία και στο σύνολο του Π.Σ.. 

Στην Ενότητα ΙV, «Χρήση λογισµικών ειδικότητας για την αξιοποίησή 

τους στη διδασκαλία και τη µάθηση», επιχειρείται µια ταξινόµηση του εκπαιδευτι-

κού λογισµικού µε βάση τις θεωρητικές προϋποθέσεις που έχουν προηγηθεί, ενώ πα-

ρουσιάζονται βασικές παιδαγωγικές αρχές και κριτήρια αξιολόγησης. Στη συνέχεια 

αναλύονται µε µια κριτική οπτική συγκεκριµένα περιβάλλοντα και λογισµικά στο 

πλαίσιο πάντα της ευρύτερης θεωρητικής τοποθέτησης. 

Η Ενότητα V, «Αξιολόγηση και προσαρµογή εκπαιδευτικών σεναρίων και 

δραστηριοτήτων», ολοκληρώνει το θεωρητικό µέρος της επιµόρφωσης µε έµφαση 

στην πρακτική της διδασκαλίας. Παρουσιάζεται µια πρόταση ορισµού της δοµής και 

των κριτηρίων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, ενώ στη συνέχεια παρατί-

θενται έτοιµα διδακτικά παραδείγµατα αξιοποίησης των ΤΠΕ στα φιλολογικά µαθή-

µατα, τα οποία οι επιµορφούµενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν και να αξιο-

λογήσουν. 

Ακολουθούν τα «Παραρτήµατα», όπου οι επιµορφούµενοι µπορούν να βρουν 

διαδικτυακές διευθύνσεις και συνδέσµους µε χρήσιµα διαδικτυακά περιβάλλοντα ανά 

διδακτικό αντικείµενο, κατάλογο λογισµικού για τα διαθέσιµα ανοιχτά περιβάλλοντα 

για τη γλωσσική διδασκαλία (σώµατα κειµένων, ηλεκτρονικά λεξικά κλπ.) και σχολι-

ασµένη βιβλιογραφία. Η σχολιασµένη βιβλιογραφία αφορά θέµατα γραµµατισµού, 

ζητήµατα διδακτικής (επιλογή χρήσιµων εγχειριδίων ανά διδακτικό αντικείµενο), βι-

βλιογραφία για την παιδαγωγική αξιοποίηση βασικών περιβαλλόντων πρακτικής 

γραµµατισµού και περαιτέρω βιβλιογραφία για την ελληνική εµπειρία από ανάλογες 

επιµορφωτικές διαδικασίες στο παρελθόν.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι  
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλο-

λογικών µαθηµάτων. ΤΠΕ και γραµµατισµός 

 
 
1.  Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των 

φιλολογικών µαθηµάτων  
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 

 

1.1 Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από το τεχνικοκεντρικό στο ολοκλη-

ρωµένο πρότυπο 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε σε πολλές χώρες ο εξοπλισµός των 

σχολείων µε υπολογιστές. Ο χρόνος και ο τρόπος εισαγωγής τους στα σχολεία δεν 

είναι ενιαίος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων και η εκπαι-

δευτική παράδοση αλλά και η οικονοµικοτεχνολογική ανάπτυξη της κάθε χώρας. Θα 

µπορούσαµε πάντως να πούµε πως η ως τώρα διεθνής εµπειρία δείχνει ότι η αξιοποί-

ηση της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση µπορεί να γίνει µε έναν από 

τους παρακάτω τρεις τρόπους, χωρίς να αποκλείεται και κάποιος συνδυασµός τους 

(Κοντογιαννοπούλου 1991· Κυνηγός 1995· Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου 1995): 

 

α. Η πληροφορική τεχνολογία χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία του µαθή-

µατος της πληροφορικής, το οποίο εισάγεται στο σχολείο ως ξεχωριστό γνωστικό α-

ντικείµενο. Ονοµάζεται «αποµονωµένη τεχνική προσέγγιση» (Κοντογιαννοπούλου 

1991), επειδή µοναδικός στόχος είναι ο τεχνικός αλφαβητισµός και η τεχνολογία δε 

σχετίζεται µε τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων. Το πρότυπο αυτό εφαρµόστηκε στις 

αναπτυγµένες χώρες τη δεκαετία του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Παρ’ ότι άρχισε από πολύ νωρίς να αµφισβητείται και τέθηκαν πιο φιλόδοξοι στόχοι 

εκ µέρους των διάφορων εκπαιδευτικών συστηµάτων, εξακολουθεί παρ’ όλα αυτά να 

παραµένει το κυρίαρχο πρότυπο για τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα του 

πλανήτη µας ως τις µέρες µας (Pelgrum & Plomp 1993). 

 

β. Η τεχνολογική εξέλιξη, η ευρύτητα της κοινωνικής αποδοχής που έτυχε η 

νέα τεχνολογία, αλλά και ο επιστηµονικός προβληµατισµός που εντωµεταξύ αναπτύ-
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χθηκε οδήγησαν στην εγκατάλειψη του τεχνικού προτύπου και στην απόφαση να 

χρησιµοποιηθεί η υπολογιστική τεχνολογία σε όλα σχεδόν τα µαθήµατα του Π.Σ., 

χωρίς να θίγεται όµως η φιλοσοφία του.  

Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής είναι γνωστό το κύµα ανάπτυξης 

πληθώρας εκπαιδευτικών προγραµµάτων υπολογιστή, κύριο χαρακτηριστικό των ο-

ποίων ήταν η έλλειψη επιστηµονικής επάρκειας και παιδαγωγικού σχεδιασµού 

(Pelgrum & Plomp 1993, 238). Οι παιδαγωγικοί στόχοι που επιδιώκονται µε την αξι-

οποίηση της τεχνολογίας, συνήθως, είναι: η εξατοµίκευση της διδασκαλίας, η ποικι-

λία και βελτίωση των µεθόδων διδασκαλίας που ήδη ισχύουν και η εξασφάλιση του 

ίδιου επιπέδου διδασκαλίας, ανεξάρτητα από τις επιµέρους συνθήκες.  Η λογική αυτή, 

λαµβανοµένης υπόψη και της πρακτικής που ισχύει στα σχολεία, είναι λογικό να ενι-

σχύει κυρίως την αντίληψη της χρησιµοποίησης του υπολογιστή ως δασκάλου (για 

την αντίληψη αυτή βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ.2.1).  

Η νέα αυτή προσέγγιση, που ονοµάζεται «πραγµατολογική», περιορίζει σηµα-

ντικά την έµφαση στον τεχνικό αλφαβητισµό και εφαρµόστηκε ή καταβλήθηκε προ-

σπάθεια να εφαρµοστεί στις αναπτυγµένες χώρες τη δεκαετία του 1980. 

 

γ. H πληροφορική τεχνολογία χρησιµοποιείται ευρύτερα στη ζωή του σχολεί-

ου στα πλαίσια των επιµέρους Π.Σ. Στην προκειµένη περίπτωση η πληροφορική δε 

διδάσκεται ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο, αλλά η διδασκαλία της διαχέεται όχι 

µόνο σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου αλλά και σε όλες τις δραστηριό-

τητες της σχολικής ζωής (Κοντογιαννοπούλου 1991, 79). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενώ 

επιτυγχάνεται λειτουργικά ο πληροφορικός αλφαβητισµός, παράλληλα επιδιώκεται, 

και αυτή είναι η µεγάλη διαφορά από το «πραγµατολογικό πρότυπο», η αξιοποίηση 

της υπολογιστικής τεχνολογίας στην ανανέωση των Π.Σ. Στόχος, εποµένως, δεν είναι 

η ποσοτική βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης αλλά η ποιοτική αναβάθµισή της. 

Το πρότυπο αυτό, γνωστό ως «ολοκληρωµένη προσέγγιση», για άλλους µεν αποτελεί 

µια ουτοπία (Mc Grath 1992, 13) ενώ για άλλους πρέπει να είναι το αίτηµα των ηµε-

ρών από όλες τις αναπτυγµένες εκπαιδευτικά χώρες (Κontogiannopoulou & Kynigos 

1993, 377· Pelgrum & Plomp 1991· Soloway 1990) και να αποτελεί τη µοναδική αιτία 

ευρύτερης εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολείο (Chomienne 1988, 90). Προς την κατεύ-

θυνση αυτή έχουν γίνει αρκετά σε επίπεδο έρευνας, επειδή όµως είναι αρκετά δύσκο-

λη η ευρύτερη εφαρµογή του προτύπου αυτού στην πράξη, η επιδίωξη αυτή αποτελεί 
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ζητούµενο για τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα του δυτικού κόσµου – δε γί-

νεται βέβαια συζήτηση για τον υπόλοιπο κόσµο.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το σχήµα αυτό είναι χρήσιµο, πρωτίστως γιατί µας 

βοηθάει να αντιληφθούµε ότι µορφές αξιοποίησης των ΤΠΕ που ισχύουν ήδη (π.χ. 

διδασκαλία του µαθήµατος της πληροφορικής) ή προτείνονται ως κάτι νέο (π.χ. αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία µε χρήση κάποιων κατηγοριών λογισµικού) είναι 

ήδη ξεπερασµένες. Και η ίδια όµως αυτή ταξινόµηση είναι εξαιρετικά τεχνοκεντρική, 

γιατί κρίνει το θέµα της εκπαίδευσης µε βασικό κριτήριο το είδος και το εύρος της 

χρήσης των υπολογιστών. Έτσι δίνεται βαρύτητα στο µέσο και όχι στον κόσµο που 

σχετίζεται µε το νέο µέσο.  

 

1.2 Σύνδεση του ολοκληρωµένου προτύπου µε τη νέα οικονοµική πραγµατικότη-

τα: Η κοινωνία της γνώσης και οι απαιτήσεις για δηµιουργικότητα 

 

Οι πρόσφατες οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν επιτα-

κτική την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο των µαθηµάτων και ευρύτερα στη ζωή 

του σχολείου, και όχι αποµονωµένα ή περιθωριακά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις 

ραγδαίες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς της καθη-

µερινότητας: στους χώρους εργασίας, στην καθηµερινή κοινωνική και πολιτισµική 

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

δόµησης της ταυτότητας.  

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

αποτελούν καθηµερινό µέσο για συνεργασία, άντληση και επεξεργασία πληροφοριών, 

συµπαραγωγή λόγου κλπ.· στην καθηµερινότητα αποτελούν σηµαντικό µέσο για κοι-

νωνική, πολιτισµική και ψυχαγωγική δραστηριότητα κλπ.· στο χώρο της επικοινωνίας 

είναι πλέον βασικό εργαλείο, καθώς η ανάγνωση και η γραφή αφενός διεξάγονται σε 

σηµαντικό βαθµό σε νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα µε πολλές ιδιαιτερότητες και  

αφετέρου έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά της αποκαλούµενης «νέας κειµενικό-

τητας» (πολυτροπικά-πολυµεσικά κείµενα, βλ. σχετικά Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.5)· στο χώ-

ρο της διαµόρφωσης ταυτοτήτων έχουν σηµαντικό ρόλο, αφού δίνεται η δυνατότητα 

συµµετοχής σε διαδικτυακές-εικονικές κοινότητες πρακτικής.  

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται λόγος για νέα 

τάξη πραγµάτων σε όλους τους παραπάνω τοµείς –νέα εργασιακή τάξη πραγµάτων 
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(new work order), νέα επικοινωνιακή τάξη πραγµάτων (new communicative order) 

κλπ.– και ότι οι κλασικές διδακτικές που ασχολούνται µε τη διδασκαλία των φιλολο-

γικών µαθηµάτων έχουν κάνει σηµαντική στροφή, προκειµένου να διαβάσουν τη νέα 

πραγµατικότητα και κυρίως να την ενσωµατώσουν στις επιστηµονικές τους προτά-

σεις.  

 

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

των προγραµµάτων σπουδών, διεθνώς. Στόχος δεν είναι απλώς η κατάκτηση της ύλης 

µε ένα στατικό τρόπο –και εποµένως η αξιοποίηση ξεπερασµένων και στατικών υπο-

λογιστικών περιβαλλόντων– αλλά η συµβολή στη δηµιουργία ενεργών υποκειµένων, 

που θα µπορούν να είναι δηµιουργικά στους νέους χώρους εργασίας, ικανά να αξιο-

ποιούν κάθε µέσο επικοινωνίας και όλους τους συµβολικούς- σηµειωτικούς πόρους 

(λέξεις, εικόνες, µουσική, κείµενα) µε τρόπο δηµιουργικό και να διαθέτουν αυξηµένη 

κριτική ικανότητα, προκειµένου να µπορούν να «διαβάζουν» την πολύπλοκη νέα επι-

κοινωνιακή πραγµατικότητα ( Kalantzis & Cope 1999).  

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ζήτηµα, εν τέλει, δεν είναι µόνο ποια τεχνο-

λογία θα χρησιµοποιηθεί –αν θα είναι το έντυπο, ο υπολογιστής, ο προτζέκτορας 

κλπ.– αλλά για ποιο λόγο θα χρησιµοποιηθεί (= το «τι» της διδασκαλίας), πώς θα 

χρησιµοποιηθεί και πότε θα χρησιµοποιηθεί. Το σχολείο, όπως λειτουργεί µέχρι σή-

µερα ως προς το «τι», το «πώς» και το «πότε», είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιων προ-

σαρµογών σε µια κοινωνία όπου η αφοµοίωση συγκεκριµένης ύλης και η απόκτηση 

συγκεκριµένων γνώσεων, η διδασκαλία στο πρότυπο του σχήµατος «Ερώτηση-

Απάντηση-Αξιολόγηση» και ο περιορισµός της διδασκαλίας σε συγκεκριµένο χώρο 

και χρόνο εξυπηρετούσαν κατά βάθος το είδος των πολιτών που οι δυτικές κοινωνίες 

είχαν ανάγκη µέχρι και δύο-τρεις δεκαετίες µετά από το Β´ Παγκόσµιο πόλεµο. 

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

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

αναντιστοιχία ανάµεσα στο είδος των πολιτών που η σηµερινή κοινωνία απαιτεί και 

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

Η σύγχρονη επιστηµονική τάση και εκπαιδευτική αναζήτηση επιδιώκουν να 

προσαρµόσουν το σχολείο στην κοινωνία της γνώσης, της πρωτοβουλίας και της 

αναζήτησης, οργανικό µέρος της οποίας είναι οι ΤΠΕ.   
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ότι βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλλιεργεί το σηµερινό σχολείο είναι η ι-

κανότητα στη συνεχή µάθηση, η ικανότητα στη συλλογική εργασία, η ανάπτυξητης 

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

κριτικός γραµµατισµός και η αισθητική καλλιέργεια, τότε έχουµε εν πολλοίς έτοιµο 

το πλαίσιο και τη λογική βάσει των οποίων θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στο σχολείο, 

όπως και κάθε τεχνολογία παλιότερη (πίνακας, έντυπο, χαρτί, µολύβι) ή πιο πρόσφα-

τη (βίντεο, προτζέκτορας, υπολογιστής κλπ.).   

 

1.3 Η διεθνής εµπειρία 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αντιλήψεις ως προς την έκταση, τον τρόπο και τη λογική 

αξιοποίησης των υπολογιστών έχουν µεταβληθεί αρκετά συχνά στη σύντοµη ιστορία 

του οικείου επιστηµονικού κλάδου. Οι υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν στη διδασκα-

λία ήδη από τη δεκαετία του ’70, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κάνουν ταχύτερα, 

φτηνότερα και αποτελεσµατικότερα ό,τι έκαναν τότε οι δάσκαλοι, εξ ου και ο παρα-

δοσιακός φόβος ότι οι υπολογιστές θα αντικαταστήσουν το δάσκαλο (παραδοσιακή 

λογική). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και ύστερα ο υπολογιστής παύει να θε-

ωρείται µέσο διδασκαλίας, αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση και τον 

πειραµατισµό κατά το γράψιµο, τη συνεργατική µάθηση και την αποτελεσµατικότερη 

συνεργασία µεταξύ µαθητών-δασκάλου και τη δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων 

επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής 

διάστασης της επικοινωνίας και της µάθησης (βλ. σχετικά Ενότητα ΙΙ, κεφ.2.3).  

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

παιδευτικών συστηµάτων, εποµένως και της διδασκαλίας, οι υπολογιστές χρησιµο-

ποιούνται περισσότερο ως περιβάλλοντα εργασίας και λιγότερο ως µέσα διδασκαλίας, 

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

για τους εκπαιδευτικούς και µεταθέτοντας το πρόβληµα στην κατάλληλη προετοιµα-

σία τους (Cox 2002). Έτσι, στη θέση του υπολογιστή που διδάσκει προωθείται στις 

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

ο µαθητής και κυρίως οι οµάδες µαθητών που αναζητούν, συγκρίνουν, ανακαλύ-

πτουν, συνθέτουν και παρουσιάζουν (Κουτσογιάννης 2001). ∆εν υπάρχει αµφιβολία 

ότι η εξέλιξη αυτή απαιτεί νέες γνώσεις από τους εκπαιδευτικούς και νέες δεξιότητες 

στη µεθόδευση της διδασκαλίας.  
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Οι συντελούµενες κοινωνικές, οικονοµικές κλπ. αλλαγές σε συνδυασµό µε την 

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

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

δευσης, και όχι µόνο, σε όλες τις σχολικές βαθµίδες (για την έννοια του γραµµατι-

σµού βλ. κεφ. 2. ΤΠΕ και γραµµατισµός της παρούσας ενότητας). Ο τεχνογραµµατι-

σµός ή νέος γραµµατισµός θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα του γραµµατισµού και κα-

τά προέκταση του κοινωνικού γραµµατισµού που πρέπει να παρέχεται από το σύγ-

χρονο σχολείο. 

Από τα ανωτέρω επιχειρείται να γίνει σαφές ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση δεν αποτελεί παιδαγωγική πανάκεια, αλλά έρχεται να υποστηρίξει µια 

συνολική προσπάθεια αλλαγής του σχολείου, προκειµένου να προσαρµοστεί στα νέα 

οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά κλπ. δεδοµένα.  

 

1.4 Η ελληνική εµπειρία. Συνήθεις δυσκολίες κατά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία 
 

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια από αναφορές και έρευνες που δείχνουν ότι 

έχουν γίνει πολλές απόπειρες εισαγωγής καινοτοµιών στα σχολεία, προκειµένου να 

προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει, και έχουν επενδυθεί τεράστια 

κονδύλια προς την κατεύθυνση της κατάλληλης προετοιµασίας των εκπαιδευτικών, 

για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Τα αποτελέσµατα, ωστόσο, είναι δυσανά-

λογα σε σχέση µε τους πόρους που επενδύθηκαν και επενδύονται, αφού οι επιτυχηµέ-

νες προσπάθειες είναι πράγµατι πολύ λίγες διεθνώς. Ο γνωστός αµερικάνος θεωρητι-

κός της εκπαίδευσης Larry Cuban ενσωµατώνει πολύ επιγραµµατικά στον τίτλο του 

βιβλίου του Oversold and Underused: Computers in the Classroom (Cuban 2001) τις 

ανύπαρκτες ουσιαστικές συνέπειες από την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαί-

δευση. Υποστηρίζει ότι οι υπολογιστές πράγµατι διαδόθηκαν θεαµατικά στην αµερι-

κάνικη εκπαίδευση αλλά χωρίς καµία ουσιαστική συνέπεια. 

Όσον αφορά την ελληνική εµπειρία, η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστηµα καθορίστηκε και συνεχίζει να καθορίζεται αναπόφευκτα από το 

ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισµικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα µπορούσαµε συνο-

πτικά να πούµε ότι η διδακτική ιδεολογία των διδασκόντων τα φιλολογικά µαθήµατα, 

αλλά και του µεγαλύτερου µέρους της ελληνικής κοινωνίας (γονέων, µαθητών κλπ.), 

διαµορφώνεται από δύο καθοριστικούς παράγοντες: το πρότυπο της διδασκαλίας των 
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νεκρών γλωσσών και το συγκεκριµένο πρότυπο (περιεχόµενο, δοµή, γλωσσοδιδακτι-

κή λογική) του ενός ισχύοντος διδακτικού εγχειριδίου (Koutsogiannis 2001· Κουτσο-

γιάννης 2001).  

Από την άλλη πλευρά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αυστηρά συ-

γκεντρωτικό. Έτσι οι ευκαιρίες που δίνονται στους εκπαιδευτικούς για ανάληψη πρω-

τοβουλιών είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Οι αλλαγές που κατά καιρούς έχουν επι-

χειρηθεί αφορούν κατά κύριο λόγο τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων για την τριτο-

βάθµια εκπαίδευση. Ολόκληρο, σχεδόν, το σύστηµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

επηρεάζεται σηµαντικά από το περιεχόµενο των εξετάσεων αυτών, η διεξαγωγή των 

οποίων αποτελεί κεντρικό θέµα στα µέσα ενηµέρωσης και συχνά στην κεντρική πολι-

τική σκηνή. Το πλαίσιο αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο και σε όποια απόπειρα εισαγω-

γής των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο. 

Υπολογιστές υπάρχουν σε ελληνικά σχολεία από το 1986. Σοβαρή όµως και 

συστηµατική προσπάθεια παιδαγωγικής αξιοποίησής τους ξεκινάει από το 1996 και 

ύστερα µέσω ενός µεγάλου προγράµµατος µε το όνοµα «Οδύσσεια». Στόχος του ήταν 

η σταδιακή εισαγωγή και παιδαγωγική αξιοποίηση τους στα σχολεία της δευτεροβάθ-

µιας, κυρίως, εκπαίδευσης. Σήµερα, και αυτό είναι αποτέλεσµα των πρωτοβουλιών 

που αναπτύχθηκαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, πολλά σχολεία διαθέτουν από ένα 

εργαστήριο µε δέκα-δώδεκα σύγχρονους σταθµούς εργασίας, οι οποίοι συνδέονται 

µεταξύ τους µε τοπικό δίκτυο και έχουν άµεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχει ανα-

πτυχθεί µεγάλης έκτασης εκπαιδευτικό λογισµικό και τα σχολεία αυτά υποστηρίχθη-

καν (ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1999-2002) σε συστηµατική, καθηµερινή βάση από 

κατάλληλα προετοιµασµένους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται, δηλαδή, για µια προετοι-

µασία σοβαρή και συστηµατική, χωρίς προηγούµενο στην ιστορία της ελληνικής εκ-

παίδευσης.  

Όλες οι  µέχρι σήµερα έρευνες που αφορούν τις διάφορες προσπάθειες εισα-

γωγής των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση (Koutsogiannis 2001· Κουτσογιάννης 

1998, 2001) ανέδειξαν τη συνθετότητα του υπό συζήτηση θέµατος. Μια από τις πιο 

πρόσφατες έρευνες εκπονήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας µε τίτλο «Αξιο-

ποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φι-

λολογικών µαθηµάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φι-
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λολόγους που επιµορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια».
2
 Από την ανάλυση 

προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που επιµορφώθηκαν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

προθυµία για την παρακολούθηση της επιµόρφωσης, βρήκαν δε τα προγράµµατα επι-

µόρφωσης ιδιαίτερα επιτυχή. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

κατά τη διάρκεια της επιµορφωτικής διαδικασίας ήταν εξαιρετικά περιορισµένη. Ε-

ξαιρετικά περιορισµένη έως ανύπαρκτη υπήρξε και η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

τα χρόνια που ακολούθησαν, µετά το πέρας της επιµορφωτικής διαδικασίας. Από την 

ανάλυση προκύπτει επίσης ότι και σε όσες περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αυτό έγινε κατά τρόπο µάλλον στατικό στις πε-

ρισσότερες από αυτές, στα πρότυπα παραδοσιακών αντιλήψεων που κυριαρχούν στην 

ελληνική εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επιµορ-

φωτικής διαδικασίας παρέµειναν ανέγγιχτα τα διδακτικά πρότυπα των εκπαιδευτικών, 

κάτι βέβαια στο οποίο δε στόχευε ούτως ή άλλως η συγκεκριµένη επιµόρφωση και το 

οποίο για να πραγµατοποιηθεί απαιτείται συντονισµένη παρέµβαση στο ευρύτερο ε-

πίπεδο του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και της σχολικής µονάδας.  

 

Γενικότερα, τα ζητήµατα που ανέδειξαν αυτές οι έρευνες είναι συνοπτικά τα εξής: 

• Υπάρχουν µια σειρά από παράγοντες που εµποδίζουν την ευρύτερη συµµετοχή 

των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι κυριότεροι είναι: η έλλειψη 

σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού στην περιφέρεια (λόγω των µετα-

θέσεων-αποσπάσεων) µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η σε µακροχρόνια βά-

ση απόδοση των ενδοσχολικών επιµορφώσεων· ο δισταγµός των µεγαλύτερων σε 

ηλικία να εµπλακούν στην περιπέτεια της παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνολο-

γίας· η σύνδεση του λυκείου µε τις εξετάσεις καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την α-

ποµάκρυνση από την παραδοσιακή λογική της διδακτέας ύλης· η εισαγωγή των 

ΤΠΕ στο πρόγραµµα σπουδών σε εθελοντική βάση και χωρίς παροχή ιδιαίτερων 

κινήτρων δεν µπορεί να αποδώσει· τα πολλά νέα δεδοµένα που έχουν σε κάθε δι-

δασκαλία να αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί: ένα νέο και ανοίκειο γι’ αυτούς 

µέσο, όπως ο υπολογιστής, νέες µορφές εργασίας, όπως η οµαδική εργασία, η ο-

ποία χρησιµοποιείται ελάχιστα στα ελληνικά σχολεία, καθώς και η για πρώτη φο-

                                                 
2
 Κουτσογιάννης 2007. Αναρτηµένο στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευ-

ση»: <http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/education/index.html>.  
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ρά εγκατάλειψη του βιβλίου ως αποκλειστικού µέσου εργασίας. Φυσικά σε όλα 

αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα προβλήµατα στις υποδοµές κλπ. 

• Η συνήθης αντίληψη συνδέει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των άλ-

λων µαθηµάτων µε τη διεκπεραίωση κάποιας συγκεκριµένης ύλης, ενός συγκε-

κριµένου διδακτικού εγχειριδίου. Οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ 

µε αυτή τη στενή αντίληψη θα ήταν απαράδεκτη, και εν τέλει δε θα είχε να προ-

σφέρει κάτι το ουσιώδες. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε προσπάθεια εγκα-

τάλειψης της λογικής αυτής προσκρούει στις πολύ καλά ριζωµένες αντιλήψεις και 

είναι πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί από τους εκπαιδευτικούς.  

• Μία τακτική, αρκετά διαδεδοµένη, είναι η χρήση του διαδικτύου ως βιβλίου. Την 

ακολουθούν πολλές από τις διδασκαλίες που έχουν γίνει µέχρι τώρα. Συγκεκριµέ-

να: κάθε διδακτική πρόταση συνδέεται µε συγκεκριµένο κεφάλαιο και, σε αρκετές 

περιπτώσεις, µε συγκεκριµένες σελίδες των διδακτικών εγχειριδίων· καταβάλλεται 

προσπάθεια να µην υπάρχει αισθητή απόκλιση από το χρόνο που προβλέπεται να 

αφιερωθεί για τη συγκεκριµένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Η όλη διαδι-

κασία διεκπεραιώνεται ως εξής: ο εκπαιδευτικός εντοπίζει κάποιες διευθύνσεις 

στο διαδίκτυο (εφηµερίδες, µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.), ανάλογες θε-

µατικά µε το θέµα της συγκεκριµένης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου. Από τις 

διευθύνσεις αυτές αναζητά κάποιες συγκεκριµένες σελίδες πληροφορίας, που θα 

είχαν αντίστοιχου όγκου και λογικής πληροφορίες µε αυτές του βιβλίου, έτσι ώστε 

να µπορούν να τις αντικαταστήσουν. Στη συνέχεια διαµορφώνει κάποιες ερωτή-

σεις κατανόησης, αντίστοιχης λογικής µε αυτές που έχουν τα σχολικά βιβλία κάτω 

από τα κείµενα. ∆ίνεται σε φύλλο εργασίας η πορεία που θα ακολουθήσουν οι µα-

θητές: πρώτα θα ανοίξουν τις συγκεκριµένες σελίδες, θα τις διαβάσουν και στη 

συνέχεια θα απαντήσουν, συµπληρώνοντας το φύλλο εργασίας.  

• Μια άλλη συνήθης τακτική είναι η αντικατάσταση της αυθεντίας του βιβλίου µε 

την υιοθέτηση της αυθεντίας των διδακτικών προτάσεων των επιµορφωτών. Αυ-

τές οι διδασκαλίες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες, γιατί ξεφεύγουν αρκετά από τη λο-

γική των βιβλίων και είναι πολύ κοντά στα σύγχρονα θεωρητικά ζητούµενα. Υιο-

θετούνται από τους εκπαιδευτικούς, που πείθονται να εγκαταλείψουν για λίγο την 

πιστή προσήλωση στο εγχειρίδιο. Οι διδασκαλίες όµως αυτές δε δηµιουργούνται 

από τους διδάσκοντες µε τη συµµετοχή των επιµορφωτών, αλλά επιλέγονται αυ-

τούσια τα διδακτικά παραδείγµατα που δίνουν κατά τις επιµορφώσεις τους οι επι-
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µορφωτές ως παραδείγµατα προβληµατισµού. Έτσι παρατηρήθηκε συχνά το φαι-

νόµενο να υπάρχει ένα παρα-βιβλίο, επικυρωµένο από την αυθεντία των επιµορ-

φωτών και άρα από το σύστηµα. 

Παρόλο, λοιπόν, που επιµέρους στοιχεία του προγράµµατος ήταν επιτυχή και 

πρέπει να αξιοποιηθούν µελλοντικά, περιορισµένα αποτελέσµατα είχε η συνολική 

προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθηµερινή διδακτική πρακτική. Επισηµαί-

νεται δε ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται ευρύτερος εκπαιδευτικός σχεδια-

σµός µε σαφείς στόχους και όχι αποµονωµένη προσέγγιση µε βάση την εισαγωγή των 

ΤΠΕ. 

Το πρόβληµα που αναδεικνύεται είναι σηµαντικό και σχετίζεται µε τον τρόπο 

που οι ΤΠΕ προσεγγίζονται σε σχέση µε την εκπαίδευση. Από τη µακροχρόνια έρευ-

να προκύπτει ότι το θέµα είναι εξαιρετικά πιο σύνθετο και το συµπέρασµα προφανές: 

δεν είναι δυνατό να σχεδιάζονται η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η εισαγωγή 

των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία ως αποµονωµένες δραστηριότητες. Αυτό (η εισα-

γωγή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία) θα πρέπει να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο 

µιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος 

θα συλλειτουργούν προς έναν τελικό στόχο.  

 Αυτή τη στιγµή πολλά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήµατος λειτουργούν 

προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και περιορίζουν σηµαντικά ή και εξουδετε-

ρώνουν τις όποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνονται. Το πρόβληµα εποµένως δεν είναι 

τόσο η ύπαρξη υποδοµών, η ανάπτυξη λογισµικού και η επιµόρφωση των εκπαιδευτι-

κών, αλλά η χάραξη µιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία, όπως άλλωστε και συνο-

λικότερα στο θέµα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο, κινούνται σ’ 

αυτό που θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε εργαλειακή λογική. Μία από τις κυριότε-

ρες εκφάνσεις της εργαλειακής λογικής είναι η συρρίκνωση του θέµατος «διδασκαλία 

και ΤΠΕ» στην πολιτική ανάπτυξης και διάδοσης εκπαιδευτικού λογισµικού στα σχο-

λεία και, βέβαια, στην ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισµού, που θα είναι σε θέση να 

«τρέξει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές εφαρµογές».  

 Συνήθως, λοιπόν, προωθείται µια αρκετά «στενή» και αποπροσανατολιστική 

αντίληψη περί λογισµικού, η προσκόλληση στην οποία µπορεί να έχει οδυνηρές συ-

νέπειες για τη διδασκαλία της ελληνικής στο σύνολό της. Παράλληλα, ήδη εξετάστη-
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κε παραπάνω ο τρόπος που αντιµετωπίζεται µέχρι σήµερα η επιµόρφωση των εκπαι-

δευτικών. Η πολυπλοκότητα όµως του θέµατος δεν περιορίζεται στους δύο αυτούς 

τοµείς. Εξίσου σηµαντικοί και καθοριστικοί στην επιτυχία του όλου εγχειρήµατος εί-

ναι και άλλοι παράγοντες όπως: η δοµή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµα-

τος, η φιλοσοφία των προγραµµάτων σπουδών, ο τρόπος και ο βαθµός διάχυσης της 

φιλοσοφίας αυτής στα διδακτικά εγχειρίδια, το διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσής 

µας κλπ.  

Από τις επίµονες όµως προσπάθειες αλλαγής του εκπαιδευτικού τοπίου έχουν 

προκύψει ωφέλιµα ερευνητικά συµπεράσµατα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν 

χρήσιµο οδηγό για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια στο µέλλον. Η έρευνα, για παράδειγ-

µα, είναι σαφής στην περίπτωση των εκπαιδευτικών: για να έχει πιθανότητα επιτυχίας 

κάθε αλλαγή, κάθε καινοτοµία που εισάγεται, είναι απαραίτητο να λαµβάνεται υπόψη 

η προϋπάρχουσα κατάρτιση των διδασκόντων, οι στάσεις και πεποιθήσεις τους, η ε-

µπεδωµένη καθηµερινή διδακτική τους πρακτική (Fullan 1993· Karavas-Doukas 

1998).  

Τα ερευνητικά αυτά δεδοµένα και οι διαπιστώσεις στις οποίες κατέληγαν, ήδη 

από τα πρώτα χρόνια εισαγωγής των υπολογιστών στην εκπαίδευση, αγνοήθηκαν και 

η έµφαση δόθηκε στη δηµιουργία υποδοµών και στην ανάπτυξη λογισµικού. Στις µέ-

ρες µας πλέον, µολονότι έχει γίνει κατανοητό ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι 

καθοριστικός για την επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η υπόθεση της 

προετοιµασίας τους υπεραπλουστεύεται και αντιµετωπίζεται συνήθως µε βραχείας 

διάρκειας επιµορφωτικά σεµινάρια, που δίνουν έµφαση στην εξοικείωση µε την τε-

χνολογία και το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το θέµα όµως δεν είναι τόσο απλό για να 

µπορεί να αντιµετωπιστεί και τόσο εύκολα.  

Είναι προφανές ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια ευρείας αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των άλλων φιλολογικών µαθηµάτων δεν 

µπορεί να αγνοεί τα δεδοµένα αυτά ούτε µπορεί να επαφίεται στις «θαυµατουργές» 

δυνατότητες των υπολογιστών. Οι πρώτες έρευνες που έχουµε στη χώρα µας επιβε-

βαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις άλλων χωρών: οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν µε 

τις ΤΠΕ τίποτα πέρα από αυτό που γνώριζαν να κάνουν καλά και πριν από αυτές 

(Κουτσογιάννης 2000· Κoutsogiannis 2001).  

Αν βέβαια η όλη προσπάθεια αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία 

της ελληνικής και των φιλολογικών µαθηµάτων γενικότερα εστιαστεί στην ανάπτυξη 
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λογισµικού, τότε πρόβληµα δεν υφίσταται. Σ’ αυτήν όµως την περίπτωση δεν είναι 

δυνατό να γίνεται λόγος για εισαγωγή σηµαντικών αλλαγών στην εκπαίδευσή µας. Οι 

εκπαιδευτικοί είτε θα προσαρµόσουν δυσκολότερα ή ευκολότερα το λογισµικό που θα 

τους αποσταλεί στα υπάρχοντα δεδοµένα είτε θα το εγκαταλείψουν στις σχολικές α-

ποθήκες, όπως έχει συµβεί σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν µε άλλες τεχνολογί-

ες. Το πρόβληµα υφίσταται από τη στιγµή που γίνεται λόγος για σηµαντικές αλλαγές 

και διαµόρφωση φιλόδοξων Π.Σ. Στην περίπτωση αυτή και η επιµόρφωση είναι απα-

ραίτητη αλλά και το περιεχόµενό της είναι απαραίτητο να συµβαδίζει µε τη συγκε-

κριµένη κατεύθυνση.  

Γίνεται, εποµένως, σαφές ότι η γόνιµη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

της ελληνικής και των φιλολογικών µαθηµάτων δεν είναι µια εύκολη και απλή διαδι-

κασία που εξαντλείται στην απόφαση για δηµιουργία κάποιου λογισµικού παιγνιώ-

δους χαρακτήρα, προκειµένου να υποστηριχθεί η διδασκαλία στα σχολεία. Αντίθετα, 

πρόκειται για µια πολύπλοκη και σύνθετη υπόθεση. Η εργαλειακή λογική, µε άλλα 

λόγια, είναι απαραίτητο να δώσει τη θέση της σε µια σαφή πολιτική-πλαίσιο, η οποία 

θα αποτελεί την αφετηρία και το σηµείο αναφοράς για κάθε επιµέρους ενέργεια: προ-

γράµµατα σπουδών, περιεχόµενο προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, αλλα-

γές στο ισχύον διοικητικό πλαίσιο, ανάπτυξη λογισµικού κλπ. 

Το παρόν επιµορφωτικό υλικό λαµβάνει υπόψη του όλες αυτές τις παραµέ-

τρους και επιχειρεί να βρει τα νήµατα εκείνα που θα µπορέσουν, χωρίς να αγνοήσουν 

το ισχύον, να ενισχύσουν γόνιµες ήδη αναζητήσεις εκπαιδευτικών και δυναµικές 

πρωτοβουλίες σχολείων. 
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2. ΤΠΕ και γραµµατισµός 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
 

2.1 Γραµµατισµός: ορισµός και θεωρητικοί προβληµατισµοί 
 

Βασική έννοια στα κεφάλαια που ακολουθεί είναι αυτή του γραµµατισµού. Στη θέση 

του χρησιµοποιείται συχνά και ο όρος εγγραµµατισµός. Οι όροι αυτοί αποδίδουν στα 

ελληνικά τον αγγλικό όρο literacy. Στα αγγλικά ο όρος χρησιµοποιείται µε διπλό πε-

ριεχόµενο: µε αυτό που αποκαλούµε στα ελληνικά αλφαβητισµός και µε το περιεχό-

µενο που αποδίδουµε στον όρο γραµµατισµός. Ο αλφαβητισµός είναι όρος που χρησι-

µοποιήθηκε κυρίως στο παρελθόν και έδινε βαρύτητα στην καλλιέργεια της ικανότη-

τας για ανάγνωση και γραφή. Ο όρος γραµµατισµός περιλαµβάνει την έννοια του αλ-

φαβητισµού αλλά είναι πιο δυναµικός. Η δεύτερη έννοια σχετίζεται µε τη δυνατότητα 

του εγγράµµατου ατόµου να λειτουργεί αποτελεσµατικά σε διάφορες καθηµερινές 

κοινωνικές πρακτικές που συµπεριλαµβάνουν ανάγνωση και γραφή (και όχι µόνο) 

στις ποικίλες εκδοχές τους.  

Σήµερα όµως έχουµε ποικίλα νέα δεδοµένα: το γεγονός ότι οι κοινωνικές πρα-

κτικές απαιτούν συχνά τη χρήση ποικίλων τεχνολογιών επικοινωνίας από τις πιο πα-

ραδοσιακές (µολύβι, χαρτί, έντυπο) µέχρι τις πιο σύγχρονες (ψηφιακά µέσα)· το γεγο-

νός ότι η καθεµία από αυτές τις τεχνολογίες συνδυάζεται µε την παραγωγή και κατα-

νόηση διαφόρων κειµένων και κειµενικών ειδών που σχετίζονται άµεσα µε ποικίλα 

καθηµερινά κοινωνικά συµβάντα (π.χ. η ανάληψη χρηµάτων από την τράπεζα, η εύ-

ρεση και αξιολόγηση µια πληροφορίας από το διαδίκτυο, η διαµόρφωση µιας σχολι-

κής ιστοσελίδας, η γραφή µιας παρουσίασης στο Power Point) που απαιτούν συγκε-

κριµένου τύπου γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Θα 

µπορούσαµε εν κατακλείδι να πούµε ότι ο σηµερινός εγγράµµατος άνθρωπος θα πρέ-

πει να είναι σε θέση να παράγει, να κατανοεί και να επεξεργάζεται µε κριτικό τρόπο 

κείµενα γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού λόγου, καθώς επίσης και πολυτροπι-

κά κείµενα (κείµενα που δεν είναι µόνο γλωσσικά, αλλά διαµορφώνονται µε την αξι-
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οποίηση και άλλων σηµειωτικών συστηµάτων, όπως: εικόνας, ήχου, γραφηµάτων 

κλπ.).
3
 

Είναι προφανές, εποµένως, ότι το περιεχόµενο του όρου γραµµατισµός δεν εί-

ναι σταθερό αλλά συναρτάται µε ευρύτερες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές 

µεταβολές, µεταβολές που απαιτούν και την πιθανή χρήση νέων τεχνολογιών και την 

καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων-γνώσεων, ώστε να είναι ικανός κανείς να ανταπεξέλθει 

στη δεδοµένη κοινωνία. Από τον ορισµό αυτό είναι προφανές, επίσης, ότι οι ΤΠΕ θε-

ωρούνται οργανικό µέρος της «νέας επικοινωνιακής τάξης πραγµάτων», η οποία µε 

τη σειρά της δεν µπορεί να γίνει κατανοητή εκτός του ευρύτερου οικονοµικού, κοινω-

νικού και πολιτισµικού σηµερινού γίγνεσθαι. Πρόκειται για οπτική που µεταβάλλει 

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

ως προς το πώς θα αξιοποιήσουµε καλύτερα τις ΤΠΕ σε µια δεδοµένη διδασκαλία αλ-

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

νταποκρίνεται στις λειτουργικές αλλά και κριτικές διαστάσεις του νέου γραµµατισµού 

(που συµπεριλαµβάνει τις ΤΠΕ). 

Αν όµως έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

των φιλολογικών µαθηµάτων δεν µπορεί να είναι σε εθελοντική βάση ούτε να στηρί-

ζεται στην καλή προαίρεση των διδασκόντων. Είναι απαραίτητο να αποτελεί οργανι-

κό µέρος της διδασκαλίας, όπως αποτελούν και οργανικό µέρος των καθηµερινών ε-

πικοινωνιακών πρακτικών. Οι τρεις ενότητες που ακολουθούν επιχειρούν να εµβαθύ-

νουν περαιτέρω στην έννοια του γραµµατισµού, εξετάζοντας κάποιες πτυχές του, και 

να τον συνδέσουν άµεσα µε την ελληνική εκπαίδευση.  

 

2.1.1  Η ιστορικότητα των τεχνολογιών πρακτικής γραµµατισµού
4
 

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

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

ανθρωπιστικών επιστηµών, ιδιαίτερα, υπάρχει µια παραδοσιακή επιφύλαξη προς την 

τεχνολογία, ιδιαίτερα προς τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

                                                 
3
 Για την έννοια της πολυτροπικότητας βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.5 καθώς και Μητσικοπούλου 2001 

(http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html), Χοντολίδου 1999, Ka-

lantzis & Cope 1999. 
4
 Πρακτική γραµµατισµού: κοινωνική πρακτική όπου χρησιµοποιείται η ανάγνωση και η γραφή (έντυ-

πος, ηλεκτρονικός λόγος).  
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(ΤΠΕ). Έτσι οι ΤΠΕ εµφανίζονται συνήθως ως κάτι νέο και εντυπωσιακό, η κυριότε-

ρη δε συνεισφορά, αν όχι η αποκλειστική, προς τη µελέτη τους θεωρείται ότι µπορεί 

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

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

µέσο πρακτικής γραµµατισµού (µέσο για διάβασµα, γράψιµο και επικοινωνία), µεγά-

λη µπορεί να είναι και η συνεισφορά που προέρχεται από τις επιστήµες που ασχολού-

νται µε την τεχνολογικά διαµεσολαβηµένη επικοινωνία, δηλαδή τους διάφορους κλά-

δους της γλωσσολογίας, και αυτούς που ασχολούνται µε το γραµµατισµό. Ανάµεσα 

στην πρώτη, από χρονολογική άποψη, τεχνολογικά διαµεσολαβηµένη επικοινωνία (τη 

γραφή) και την ύστερη (τις ΤΠΕ) µπορούν να βρεθούν πολλές αναλογίες. Πολλά επί-

σης από τα ζητήµατα που συζητούνται στις µέρες µας έχουν ήδη σε σηµαντικό βαθµό 

συζητηθεί στο πλαίσιο δύο άλλων τεχνολογιών της επικοινωνίας: της γραφής και της 

τυπογραφίας.  

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

γραφής, και του γραµµατισµού κατά προέκταση, αναφέρεται συνήθως (Eco 2003· 

Gee 1996, 26-31· Murray 2000, 44-45) ένα απόσπασµα του διαλόγου µεταξύ Σωκρά-

τη και Φαίδρου, στον Φαίδρο του Πλάτωνα (385-368 π.Χ.). Παρ’ ότι στη βιβλιογρα-

φία ο διάλογος αυτός αναφέρεται συνήθως ως κλασική περίπτωση του φόβου ή των 

επιφυλάξεων που δηµιουργεί κάθε νέα τεχνολογία πρακτικής γραµµατισµού (γραφή, 

βιβλίο, υπολογιστής), υποστηρίζω στη συνέχεια ότι το απόσπασµα αυτό εµπεριέχει τα 

βασικότερα επιχειρήµατα για τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως σήµερα σχετικά µε 

τη γραφή και το γραµµατισµό, και κατά προέκταση σχετικά µε το νέο γραµµατισµό 

των ΤΠΕ.  

Στο απόσπασµα αυτό ο Σωκράτης αφηγείται την ιστορία του Αιγύπτιου θεού 

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

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

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

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

θετικά της κάθε εφεύρεσής του και όταν έφτασε και στα γράµµατα (γραφή), είπε:
5
  

(1) Τούτο  δα το µάθηµα βασιλιά µου θα κάµει τους Αιγύπτιους πιο σοφούς, και το 

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

(274e).   

                                                 
5
 Μετάφραση από το Θεοδωρακόπουλος 2000.   
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Αξίζει όµως να δούµε και την απάντηση του Θαµούς, ουσιαστικά την άποψη 

του Πλάτωνα:  

(2) Πολύτεχνε Θευθ, άλλος έχει τη δύναµη να γεννάει τις τέχνες, κι άλλος πάλι να 

κρίνει πόσο θε να βλάψουν και θε να ωφελήσουν εκείνους πού µέλλουν να τις 

µεταχειρισθούν. Και συ τώρα, σαν πατέρας των γραµµάτων, από εύνοια είπες το 

αντίθετο απ’ εκείνο πού  αυτά µπορούν. Γιατί τα γράµµατα στις ψυχές εκείνων πού 

θα τα µάθουν, θα φέρουν λησµονιά, µια και αυτοί θα παραµελήσουν τη µνήµη τους, 

γιατί από εµπιστοσύνη στη γραφή θα φέρνουν τα πράγµατα στη µνήµη τους απ' έξω 

µε ξένα σηµάδια, όχι από µέσα από τον εαυτό τους τον ίδιο. Ώστε δεν ευρήκες το 

φάρµακο για τη µνήµη την ίδια, άλλα για το να ξαναφέρνεις κάτι στη θύµηση. Κι από τη 

σοφία δίνεις στους  µαθητές σου µια δόκηση, κι όχι την αλήθεια· γιατί έχοντας πολλά 

ακούσει χωρίς να τα διδαχθούνε θάχουν τη γνώµη πως ξέρουνε πολλά, ενώ είναι 

ανίδεοι στα πιο πολλά και φορτικοί στη συντροφιά τους, και θα έχουν γίνει αντίς σο-

φοί δοκησίσοφοι (274e-275b). 

 

Στα αποσπάσµατα αυτά παρατίθενται πολύ επιγραµµατικά τα επιχειρήµατα 

για δύο από τις κυριότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από τις επιπτώσεις 

του γραµµατισµού. Στο πρώτο απόσπασµα διατυπώνεται η άποψη ότι η γραφή και η 

ευρεία κοινωνική διάδοσή της (γραµµατισµός) αποτελούν καταλύτες αλλαγών. Πρό-

κειται για την πρώτη µορφή ενός από τα κυριότερα επιχειρήµατα που συνδέει τη διά-

δοση του γραµµατισµού µε θετικές επιπτώσεις στη γνώση και τη µόρφωση, στην α-

νάπτυξη και την πρόοδο, κατά προέκταση.  

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

νέπειες που έχει η διάδοση των ΤΠΕ στην κοινωνία και την εκπαίδευση δεν είναι δύ-

σκολη. Η ρητορεία, πολιτική και πολύ συχνά επιστηµονική, ως προς τις θετικές συνέ-

πειες των ΤΠΕ στην κοινωνία και την εκπαίδευση –του αποκαλούµενου συχνά και 

πληροφορικού γραµµατισµού– είναι γνωστή και δεν διαφέρει ως προς την ουσία της 

από την πρώτη αυτή διατύπωση. Αρκεί να αναφέρουµε ένα ενδεικτικό παράδειγµα 

της λογικής αυτής, προερχόµενο αυτή τη φορά από τον κόσµο των ΤΠΕ: «Το µόνο 

που χρειάζεται πια ο κόσµος µας είναι να δώσουµε σε κάθε παιδί ένα φορητό υπολο-

γιστή, κατεβάζοντας το κόστος του στα 100 δολάρια µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια» 

(Νίκολας Νεγκρεπόντε, Το Βήµα, 2/5/2004). 
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Το δεύτερο απόσπασµα έχει θεωρηθεί ως κλασική περίπτωση προσπάθειας για 

αµφισβήτηση της νέας ακόµη, παρ’ ότι είχαν περάσει ήδη κάποιοι αιώνες από την α-

νακάλυψή της, τεχνολογίας της γραφής. Υποστηρίζεται ότι µέσω της γραφής οι άν-

θρωποι θα παραµελούν τη µνήµη, αφού «θα φέρνουν τα πράγµατα στη µνήµη τους απ' 

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

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

και να υποστηρίζει την ανωτερότητα τής απευθείας διδασκαλίας έναντι της υπενθύµι-

σης που προσέφερε η νέα τότε τεχνολογία. Το απόσπασµα αυτό χρησιµοποιείται κατά 

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

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

κότερη επίθεση εναντίον της πρώτης τεχνολογικά διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας 

(Eco 2003· Murray 2000).  

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

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

ΤΠΕ. Ας θυµηθούµε, ενδεικτικά, την ανακοίνωση της Ακαδηµίας Αθηνών για τον 

κίνδυνο που διατρέχει το ελληνικό αλφάβητο από τη χρήση των Greeklish στους υπο-

λογιστές (Koutsogiannis & Mitsikopoulou 2003).  

Η αποσπασµατική ωστόσο αυτή προσέγγιση αδικεί την οπτική του Πλάτωνα, 

αλλά και τον όλο προβληµατισµό που αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα γύρω από τις 

συνέπειες που µπορεί να έχει η διάδοση της γραφής. Θα δούµε στη συνέχεια κάποια 

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

φράζεται. Παρακάτω πάλι ο Σωκράτης:  

(3) Όποιος λοιπόν νοµίζει πώς µέσα στα γραµµένα αφήνει για τους κατοπινούς καµιά 

τέχνη, και όποιος πάλι παραδέχεται, πώς από τα γραµµένα θα βγει τίποτε καθαρό 

και βέβαιο, θα είναι πολύ απλοϊκός … αφού νοµίζει πώς οι γραµµένοι λόγοι είναι 

κάτι πιο πολύ από το να ξαναθυµίζουν τα πράγµατα πού λένε τα γραφτά σ’ ε-

κείνον πού τα ξέρει (275c).  

(4) Γιατί αυτό δα το κακό, Φαίδρε, έχει το γράψιµο και µοιάζει, µα την αλήθεια, 

µε τη ζωγραφική. Κι αυτής δα τα έργα στέκονται µπροστά σου σαν να είναι ζωντα-

νά, αν όµως τα ρωτήσεις σιωπούνε µε πολλή σοβαροφάνεια (275d). 

(5) Το ίδιο λοιπόν κάνουν και οι γραµµένοι λόγοι: πας δηλαδή να πιστέψεις πώς αυτοί 

έχουνε νόηση και µιλάνε, αν όµως τους ρωτήσεις κάτι για κείνα πού λένε, γιατί θέ-

λεις να το καταλάβεις, δηλώνουν ένα µονάχα πράγµα, το ίδιο πάντοτε. Και όταν µια 

φορά γραφτεί, κυλιέται παντού ο κάθε λόγος, όµοια και σε κείνους πού τον νοιώ-
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θουν, όπως και σε κείνους πάλι πού καθόλου δεν τους ταιριάζει, και δεν ξέρει ο ίδι-

ος να λέγει για ποιους είναι και για ποιους δεν είναι. Και όταν τον κακοµεταχειρίζονται 

και τον κακολογούν άδικα, πάντα έχει ανάγκη από τον πατέρα του για βοηθό· γιατί ο 

ίδιος δεν µπορεί ούτε ν' αµυνθεί ούτε να βοηθήσει τον εαυτό του (275e).      

 

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

µε υπόψη µας δύο σηµαντικά δεδοµένα:  

1. Οι απόψεις αυτές του Πλάτωνα µπορούν να διαβαστούν καλύτερα στο πλαίσιο 

της αντίθεσης που φαίνεται πως υπήρχε στην αρχαιότητα ως προς τη σπουδαιότητα ή 

όχι της γραφής (Dihle 1992). Στο απόσπασµα φαίνεται να παρατίθενται γνωστά επι-

χειρήµατα της µιας και της άλλης άποψης, ενώ είναι προφανές ότι ο Πλάτων ανήκε 

στην παράδοση που ήταν αντίθετη µε την υπερεκτίµηση της γραφής. Αυτό όµως δε 

σηµαίνει ότι πολεµούσε τη γραφή µέσω της γραφής.  

2. ∆εν µπορούµε να κατανοήσουµε, επίσης, τον προβληµατισµό αυτόν εκτός της δι-

αλεκτικής, της βασικής αντίληψης του Πλάτωνα για τη φιλοσοφία και την αποτελε-

σµατική διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό «η διαλεκτική διαδικασία της αληθινής φιλο-

σοφίας προκύπτει από το αξίωµά της για το ατελεύτητο» (Dihle 1992). Ο δρόµος µέ-

νει πάντα ανοιχτός προς το άγνωστο, ενώ η οριστική γραπτή διατύπωση ενός συµπε-

ράσµατος ανατρέπει τη διαλεκτική αυτή διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για την πραγ-

µατική διδασκαλία: υπάρχει στο πλαίσιο του ενδεδειγµένου διαλόγου, όπου ο µαθη-

τής µπορεί να ελέγξει το δάσκαλο και ο δάσκαλος να υποστηρίξει τις απόψεις του. 

Αντίθετα, το γραπτό κείµενο δεν µπορεί να απαντήσει σε ερωτήµατα, µένει σταθερό 

και «ανυπεράσπιστο» (Row 1986, 10-11).  

 Για τον Πλάτωνα «η σωκρατική µέθοδος» είναι αυτή που οδηγεί τον οµιλητή 

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

λητή οδηγεί σε µεγαλύτερο βάθος και πιθανώς στην επανεξέταση της θέσης, στην 

προσέγγιση του θέµατος από µια άλλη οπτική γωνία. ∆εν πρόκειται εποµένως για άρ-

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

χρησιµότητα του γραπτού λόγου (Dihle 1992). Πρόκειται για επίθεση προς αυτό που 

αποκλήθηκε αιώνες αργότερα θέση του γραµµατισµού (literacy thesis). Με όρους της 

πληροφορικής θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Πλάτων κάνει από πολύ νωρίς τη διά-

κριση µεταξύ πληροφορίας και γνώσης, δίνοντας µεγάλη βαρύτητα στη δεύτερη. Με 

αυτή τη λογική, ο Πλάτων εκφράζει απόψεις παράλληλες µε αυτές που σήµερα επι-
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κρίνουν την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι η διάδοση της γραφής και ο γραµµατι-

σµός συνδέονται νοµοτελειακά µε την ανάπτυξη και την πρόοδο, επικρίνει δηλαδή το 

µύθο περί γραµµατισµού της εποχής του. Από την άποψη αυτή θυµίζει πολύ το σύγ-

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

 

2.1.2 Το αυτόνοµο και το ιδεολογικό µοντέλο 

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

ζητήµατα γλώσσας και γραµµατισµού, έχει αναπτυχθεί πλούσιος προβληµατισµός 

που µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη προσέγγιση ζητηµάτων που σχε-

τίζονται µε τον τεχνολογικό γραµµατισµό ή την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση. Τίποτα σχεδόν δεν είναι νέο από τα σηµαντικά ζητήµατα που σήµε-

ρα συζητούνται σε σχέση µε την κοινωνική ή την εκπαιδευτική διάσταση των ΤΠΕ. 

Οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν συνήθως σε κάποια από τις αντιλήψεις που για 

αιώνες πριν από εµάς απασχόλησαν και προβληµάτισαν. Η γνώση των συζητήσεων 

αυτών και των επιχειρηµάτων τους συνεισφέρει σηµαντικά, ώστε οι επιλογές µας να 

είναι πιο συνειδητές, που σηµαίνει πιο ξεκάθαρες πολιτικά. Και αυτήν την πολιτική 

καθαρότητα νοµίζω πως έχουµε σήµερα ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 

ιδιαίτερα στο χώρο της πληροφορικής σε σχέση µε την εκπαίδευση.    

 Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στην πρόσφατη έρευνα ως προς το πώς αντιµε-

τωπίζεται η διάδοση του γραµµατισµού και ιδιαίτερα η κυριότερη έκφανσή του, η 

διάδοση της γραφής. Η πρώτη αναζητά τις γενικές επιπτώσεις (ψυχολογικές, πολιτι-

στικές, πολιτικές, οικονοµικές) και υποστηρίζει ότι η διάδοση της ανάγνωσης και της 

γραφής, της τυπογραφίας στη συνέχεια και των ΤΠΕ πρόσφατα αποτελούν σηµαντι-

κούς παράγοντες αλλαγών. Η τεχνολογία του γραµµατισµού, εν ολίγοις, αντιµετωπί-

ζεται ως ανεξάρτητη µεταβλητή, οι επιπτώσεις της οποίας µπορούν να αποµονωθούν 

και να µελετηθούν.  

 

Η προσέγγιση αυτή αποκαλείται «αυτόνοµο µοντέλο γραµµατισµού», επειδή οι υποστηριχτές της 

αφενός υποβιβάζουν το θέµα του περιεχοµένου σε τεχνικής φύσεως θέµατα (π.χ. στα εγχειρίδια, 

στα προγράµµατα, στις εξετάσεις πιστοποίησης κλπ.) και αφετέρου υποτιµούν το κοινωνικοπο-

λιτισµικό πλαίσιο στο οποίο η ανάγνωση και η γραφή εισάγεται (Street 1984· 1993· 1995, 

161). 
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Στον αντίποδα της προηγούµενης άποψης είναι αυτή που υποστηρίζει ότι δεν 

µπορεί να γίνεται λόγος για γενικές επιπτώσεις του γραµµατισµού. Μία από τις πιο 

γνωστές εκδοχές της προέρχεται από το χώρο της εθνογραφίας του γραµµατισµού. Η 

άποψη αυτή δεν παραγνωρίζει τον κεφαλαιώδη χαρακτήρα του γραπτού λόγου στο 

σύγχρονο κόσµο. ∆ε θεωρεί όµως αυτονόητο το περιεχόµενο του γραµµατισµού και 

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

ρούν να καταστούν οι κύριοι παράγοντες µετασχηµατισµού των κοινωνιών, κάνει δε 

λόγο για «το µύθο του γραµµατισµού» (The literacy myth) (Graff 1979). Πρόκειται 

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

στορικά δεδοµένα και κοινωνικές πρακτικές, δεν µπορεί να έχει προβλέψιµες επιπτώ-

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

συλλειτουργεί µε µια σειρά από άλλες κοινωνικές παραµέτρους, µεταξύ  των οποίων 

πολιτικές και οικονοµικές προϋποθέσεις, κοινωνικές δοµές και επιτόπιες ιδεολογίες.  

 

Η δεύτερη αυτή προσέγγιση αποκαλείται «ιδεολογικό µοντέλο γραµµατισµού» και 

υποστηρίζει ότι η εισαγωγή του γραµµατισµού δεν επηρεάζει µόνο, αλλά και επηρεάζεται 

από την κοινωνία στην οποία εισάγεται (Street 1984, 1993). 

 

Η οπτική αυτή αντιµετωπίζει τις πρακτικές γραµµατισµού ως αναπόσπαστα 

συνδεδεµένες µε πολιτισµικές δοµές αλλά και δοµές εξουσίας µιας κοινωνίας. ∆εν 

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

µατος, αλλά τις κατανοεί όπως ενσωµατώνονται σε κοινωνικοπολιτισµικές ολότητες 

και όχι αποσπασµατικά (Gee 1996· Street 1995).  

 

2.1.3 Γραµµατισµός και τεχνολογικός γραµµατισµός 

Είναι περιττό νοµίζω να πούµε ότι σήµερα κυρίαρχη είναι η λογική του «αυτόνοµου 

µοντέλου» σε ό,τι έχει σχέση µε το νέο γραµµατισµό και την εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση (σε παγκόσµιο σχεδόν επίπεδο). Οι αντιλήψεις αυτές αντανακλώνται στις 

µαζικές προσπάθειες εξοπλισµού των σχολείων µε εργαστήρια υπολογιστών, στους 

ποσοτικούς δείκτες της Ε.Ε. που αποτιµούν το βαθµό προόδου των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων µε βάση την αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή και το βαθµό πρόσβα-

σης στο διαδίκτυο, στα προγράµµατα και στις διακηρύξεις των κοµµάτων που υπό-
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σχονται «περισσότερους υπολογιστές στα σχολεία για ένα καλύτερο µέλλον» και όλα 

τα σχετικά (Κουτσογιάννης 2005).  

 

Βασικό χαρακτηριστικό της λογικής αυτής είναι ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

αντιµετωπίζεται ως ανεξάρτητη από το κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό και παιδα-

γωγικό περικείµενο, στο οποίο εισάγονται, µεταβλητή, µε προβλεπόµενα θετικά αποτελέ-

σµατα σε πολλούς τοµείς, π.χ. παιδαγωγικό, επαγγελµατικής προοπτικής, κοινωνικής και 

οικονοµικής προόδου κλπ.  

 

 Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από αυτονόη-

τες οικουµενικές «αλήθειες» και µια έντονη τεχνοκεντρική ρητορεία, που υιοθετού-

νται αυτοµάτως από κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα µαζί µε την πολιτική εισαγωγής των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αναφέρουµε ενδεικτικά κάποιες από τις «αλήθειες» αυτές, 

που προβάλλονται ιδιαίτερα για τη διδασκαλία των γλωσσών, και όχι µόνον: οι σχέ-

σεις δασκάλου-µαθητή γίνονται πιο δηµοκρατικές· ο δάσκαλος εγκαταλείπει τον πα-

ραδοσιακό του ρόλο και µετατρέπεται σε βοηθό και συµπαραστάτη των µαθητών· υ-

λοποιείται πιο εύκολα η οµαδοκεντρική διδασκαλία· οι ΤΠΕ βοηθούν στον πειραµα-

τισµό κατά το γράψιµο· η επικοινωνιακή τεχνολογία ρίχνει τα τείχη που χώριζαν τα 

σχολεία από τον έξω κόσµο, επιτρέποντας τη δηµιουργία αυθεντικών περιστάσεων 

επικοινωνίας, δυνατότητα ιδιαίτερα σηµαντική στη γλωσσική διδασκαλία (Χαραλα-

µόπουλος & Χατζησαββίδης 1997).  

Τα βήµατα που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν για την υλοποίηση της λο-

γικής αυτής φαίνονται σαφή και συγκεκριµένα: αγορά-εγκατάσταση σύγχρονου εξο-

πλισµού, ανάπτυξη «πολυµεσικού και δικτυακού λογισµικού», εκπαίδευση των εκ-

παιδευτικών στη χρήση του λογισµικού αυτού και ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων 

διδασκαλίας, για να χρησιµοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως «παραδείγµατα 

ενδεδειγµένης διδακτικής πρακτικής». Όµως σηµαντικοί και καθοριστικοί στην επι-

τυχία κάθε τέτοιου εγχειρήµατος είναι και άλλοι παράγοντες, όπως: η δοµή και λει-

τουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος, η φιλοσοφία των προγραµµάτων σπουδών, ο 

τρόπος και ο βαθµός διάχυσης της φιλοσοφίας αυτής στα διδακτικά εγχειρίδια, το δι-

οικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσής µας κλπ. 

Όπως στην περίπτωση του γραµµατισµού, έτσι και στην περίπτωση της αξιο-

ποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γραµµατισµού, έχουµε ανάγκη από τη διαµόρ-
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φωση ενός ιδεολογικού µοντέλου. Αυτό στην προκειµένη περίπτωση σηµαίνει πως 

δεν µπορούµε να µελετάµε τις επιπτώσεις από τη χρήση της τεχνολογίας ανεξάρτητα 

από το περιεχόµενό της, αλλά και «από έναν ευρύ αριθµό άλλων κοινωνικών παραµέ-

τρων, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών και οικονοµικών προϋποθέσεων, της δο-

µής του εκπαιδευτικού συστήµατος, τις τοπικές ιδεολογίες» (Gee 1996, 58) και την 

ποικιλία των ισχυουσών παιδαγωγικών πρακτικών.  

 

2.2 Η σχέση των ΤΠΕ µε τη διδασκαλία των ανθρωπιστικών µαθηµάτων 
 

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

φετηρία και η αφορµή για εισαγωγή αλλαγών στην εκπαίδευση, έγινε ακριβώς το α-

ντίθετο: η εισαγωγή τους έγινε πρόχειρα, βιαστικά και χωρίς σοβαρό πολιτικό σχεδι-

ασµό, µε αποτέλεσµα να αφοµοιωθούν σε πολύ σηµαντικό βαθµό από το ισχύον 

πλαίσιο. Έτσι, ενώ διατηρήθηκε το ισχύον «τι», «πώς» και «πότε» της διδασκαλίας, 

εισήχθησαν οι ΤΠΕ προκειµένου να επιτευχθεί αυτό καλύτερα!!! Χρησιµοποιήθηκε, 

δηλαδή, σε µεγάλη έκταση η Νέα Τεχνολογία στην υπηρεσία του παλιού σχολείου. 

Στο πλαίσιο της λογικής αυτής έχει αναπτυχθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, µια εργαλεια-

κή προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µε κύριες εκφάνσεις τη συρρίκνωση του 

θέµατος «διδασκαλία των (φιλολογικών) µαθηµάτων και ΤΠΕ» στην πολιτική ανά-

πτυξης και διάδοσης εκπαιδευτικού λογισµικού στα σχολεία, στην ταχύρρυθµη επι-

µόρφωση των εκπαιδευτικών και, βέβαια, στην ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισµού 

(βλ. και κεφ. 2.1 της παρούσας ενότητας).  

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

λοτε σε µεγαλύτερη έκταση, η λογική αξιοποίησης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της προ-

σπάθειας για αναµόρφωση του ελληνικού σχολείου και κατά προέκταση για τη βελτί-

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

εργαλειακή αντιµετώπιση που θα σήµαινε απλή αξιοποίηση κάποιων λογισµικών στη 

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

εύρος των σχολικών δραστηριοτήτων και φυσικά την καθηµερινή διδακτική πρακτι-

κή, προκειµένου να κατακτηθεί λειτουργικά ο νέος-τεχνολογικός γραµµατισµός (new 

literacy - technological literacy). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν αντιληφθούν τη σηµασία 

της καθηµερινής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε όλο σχεδόν το εύρος της µαθησιακής δια-

δικασίας (σύνταξη και βελτίωση κειµένων, αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών, 
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επικοινωνία-συνεργασία µε άλλους για τη µάθηση, αξιοποίηση για το σχολικό µάθη-

µα κλπ.), η αξιοποίηση των υπολογιστών στα σχολεία θα είναι ευκαιριακή και µε ε-

λάχιστα αποτελέσµατα.    

Για να γίνει αυτό απαιτούνται νέες προσεγγίσεις στα ζητήµατα της διδακτικής 

των φιλολογικών µαθηµάτων. Παρ’ ότι γίνεται πολύ συζήτηση τελευταία για διαθε-

µατικές προσεγγίσεις, διεπιστηµονικού χαρακτήρα δραστηριότητες κλπ., δεν υπάρχει 

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

φιλολογικών µαθηµάτων και ιδιαίτερα της γλώσσας. Το επόµενο κεφάλαιο επιχειρεί 

να καλύψει το κενό αυτό, τοποθετώντας την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ένα ευρύτερο 

από το µάθηµα πλαίσιο και παρέχοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο για κάθε διαθεµατι-

κού χαρακτήρα πρωτοβουλία. 

 

2.3 Σχολικός γραµµατισµός και φιλολογικές πρακτικές: Θεωρητικό πλαίσιο για 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ζώνη των φιλολογικών µαθηµάτων 

 

2.3.1 Τα δεδοµένα 

Κάθε απόπειρα που αποβλέπει στην ανανέωση της διδακτικής πρακτικής, όπως συµ-

βαίνει µε την περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, είναι απαραίτητο 

να αντιµετωπίσει συνειδητά το ζήτηµα της πληθώρας των διδακτικών αντικειµένων 

που καλούνται οι φιλόλογοι να διδάξουν. Το γεγονός της διδασκαλίας πολλών διδα-

κτικών αντικειµένων από έναν εκπαιδευτικό θεωρήθηκε συχνά στο παρελθόν ως µει-

ονέκτηµα, όταν το βάρος δινόταν στην αποκλειστική µετάδοση γνώσεων για κάθε δι-

δακτικό αντικείµενο. Στις µέρες µας, που ενδιαφέρει παράλληλα µε τις γνώσεις και η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτηµα, αν αξιοποιηθεί 

κατάλληλα. Ας δούµε στη συνέχεια πώς µπορεί να γίνει αυτό. 

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

µπορούσαν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:  

 

� Γλωσσικά µαθήµατα ή µαθήµατα γραµµατισµού (νέα ελληνική γλώσσα και 

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

ρήνα αυτού που στον αγγλοσαξονικό κόσµο αποκαλείται τα τελευταία χρό-

νια literacy, literacy education και english education. Στην Ελλάδα η ν.ε. 

γλώσσα και η λογοτεχνία αποτελούν διαφορετικά µαθήµατα και προσεγγί-
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ζονται συνήθως ξεχωριστά και από επιστηµονική-διδακτική άποψη. Οι ώρες 

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

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

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

στε, έχει αναπτυχθεί πλούσιος προβληµατισµός ως προς την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στα µαθήµατα αυτά. 

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

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

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

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

κατεύθυνση, συνδέονται δε αποκλειστικά µε τις εισαγωγικές εξετάσεις στα 

ΑΕΙ και εποµένως τα περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι 

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

δασκαλία του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών είναι αρκετά.  

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

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

τοποιήσιµη. 

� Συχνή είναι η διδασκαλία και άλλων µαθηµάτων από τους εκπαιδευτικούς 

ΠΕ02, όπως είναι η «Κοινωνική και πολιτική αγωγή». Και στην προκειµένη 

περίπτωση οι δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι πολλές, κυρίως σε 

συνδυασµό µε άλλα διδακτικά αντικείµενα (π.χ. γλώσσα ή ιστορία). 

� Τέλος, οι φιλόλογοι εµπλέκονται στις περισσότερες από τις άτυπες και ηµι-

τυπικές µορφές σχολικών πρακτικών γραµµατισµού, όπως η οργάνωση σχο-

λικών γιορτών, εκπαιδευτικών εκδροµών κλπ.  

 

Το ερώτηµα που είναι απαραίτητο να απαντηθεί είναι σε ποιες δραστηριότητες 

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

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

να δοθούν δύο απαντήσεις:  

 

Απάντηση πρώτη: σε όλα ή στα κυριότερα µαθήµατα.  

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

κτική του κάθε διδακτικού αντικειµένου, επιλογή λογισµικού που προσφέρεται για 
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κάτι τέτοιο και ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων προς αυτή την κατεύθυνση. Η λύση 

αυτή είναι προβληµατική για πολλούς λόγους· αναφέρονται οι κυριότεροι:  

 

� Τα συνήθη λογισµικά που προσφέρονται για µια τέτοιου είδους προσέγγιση 

είναι εξαιρετικά στατικά, µε αποτέλεσµα να ενισχύουν µια παραδοσιακού 

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

ση υποτίθεται ότι θέλει να υποσκάψει.  

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

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

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

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

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

χρόνος αποµένει από µια µετακίνηση στο εργαστήριο των υπολογιστών; Η 

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

ρίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που λειτουργεί 

ανασταλτικά στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Ο 

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

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

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

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

τη διδασκαλία, από τη στιγµή που αξιοποιεί τις ΤΠΕ για να αποµονώσει πε-

ραιτέρω τα διδακτικά αντικείµενα. Αντίθετα, σήµερα έχουµε ανάγκη από 

µια δηµιουργική προσέγγιση του σχολικού χρόνου, χώρου και των περιεχο-

µένων της διδασκαλίας, από τη στιγµή που µία από τις βασικές σύγχρονες 

επιδιώξεις είναι η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας των µαθητών. 

 

Απάντηση δεύτερη: συνολικότερη προσέγγιση των διδακτικών πρακτικών στις οποίες 

εµπλέκονται οι φιλόλογοι και δηµιουργική ανάγνωσή τους.  

 

Στην προκειµένη περίπτωση επιχειρείται µια συνολική προσέγγιση των διδακτικών 

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

νεται εποµένως απαραίτητη µια συνολική ανάγνωση των εκπαιδευτικών πρακτικών 

στις οποίες οι εκπαιδευτικοί-φιλόλογοι εµπλέκονται και των περιθωρίων που δηµι-
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ουργούν για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.  Θα επιχειρήσουµε κάτι τέτοιο στη συ-

νέχεια. 

 

2.3.2 Σχολικές πρακτικές γραµµατισµού και αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη µια ευρύτερη ανάγνωση του σχολικού χρόνου, χώ-

ρου, αλλά και των περιεχοµένων της διδασκαλίας –που θα επιτρέψει τη δηµιουργικό-

τερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία– θεωρούµε το σχολείο ως ένα χώρο επα-

ναλαµβανόµενων διδακτικών πρακτικών σχολικού γραµµατισµού, στις οποίες σηµα-

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

αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σύγκριση του παρεχόµενου σχολικού γραµµατισµού 

τόσο µε τον πρωτογενή γραµµατισµό των παιδιών όσο και µε τους απαιτούµενους 

κοινωνικούς πολυγραµµατισµούς των ηµερών µας. Εδώ θα συζητηθεί ιδιαίτερα η 

δεύτερη περίπτωση και θα συνδεθεί µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Η ολιστική αυτή αντιµετώπιση επιτρέπει, επίσης, και την αποφυσικοποίηση 

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

βαλωµατικών προσεγγίσεων που συνήθως επιχειρούνται. ∆ίνει τη δυνατότητα, τέλος, 

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

αναζητώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα κατάσταση και πρακτική. 

Για την καλύτερη προσέγγιση του θέµατος, θα µπορούσαµε να εξειδικεύσουµε 

τον παρεχόµενο σχολικό γραµµατισµό σε τρεις επιµέρους κατηγορίες µε µεταβλητή 

το βαθµό «ταξινόµησης»
6
 των σχολικών πρακτικών: τυπικός, ηµιτυπικός και άτυ-

πος σχολικός γραµµατισµός. 

 

1) Τυπικός σχολικός γραµµατισµός 

Στην πρώτη κατηγορία, θα τον αποκαλέσουµε εδώ τυπικό σχολικό γραµµατισµό, ανή-

κουν οι σχολικές πρακτικές που διακρίνονται για την «ισχυρή τους ταξινόµηση». 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών, βιβλία, οδηγίες, 

βιβλία ύλης και όλα όσα συνεπάγεται η διδασκαλία ενός µαθήµατος στην ελληνική 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα µαθήµατα του 

                                                 
6
 Ο όρος χρησιµοποιείται µε τη λογική που τον χρησιµοποιεί ο Bernstein (1989). H ταξινόµηση «ανα-

φέρεται στο βαθµό διαφύλαξης των συνόρων µεταξύ περιεχοµένων» (67-68). Έχουµε ισχυρή ταξινό-

µηση, όταν τα σύνορα µεταξύ διαφόρων περιεχοµένων διαγράφονται µε σαφήνεια.   
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σχολικού προγράµµατος, εποµένως και οι κατηγορίες µαθηµάτων που διδάσκουν οι 

φιλόλογοι και αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Βασικό χαρακτηριστικό του τυπικού σχολικού γραµµατισµού, το οποίο παίζει 

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

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

κός άξονας της διδακτικής πρακτικής είναι το βιβλίο και η διδακτέα ύλη. Κάθε από-

πειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ προσκρούει στη λογική αυτή. Οι «λύσεις» που θα µπο-

ρούσαν να δοθούν, στα πλαίσια του τυπικού σχολικού γραµµατισµού, είναι οι εξής: 

προσκόλληση στη διδασκαλία της ύλης, εργασία στην τάξη µε βάση στρατηγικές, α-

ξιοποίηση όλου του εύρους της φιλολογικής ζώνης.  

 

α) Προσκόλληση στη διδασκαλία της ύλης 

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

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

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

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

δότου κλπ.), προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου για τη διδασκαλία και επεξεργασία 

του γραπτού λόγου κλπ.  

Τα προβλήµατα στην περίπτωση αυτή είναι προφανή: δύσκολη η ύπαρξη λογι-

σµικού που θα καλύπτει επακριβώς τη διδακτέα ύλη, υπερβολική απώλεια χρόνου στη 

διαδικασία µε ελάχιστο επί της ουσίας όφελος, δύσκολος ο χρονισµός ανάµεσα στην 

ύλη που πρέπει να διδαχθεί, την εύρεση αντίστοιχου λογισµικού και τη διάθεση του 

εργαστηρίου τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως είναι 

ότι δεν επιχειρείται µια ανατροπή ή βελτίωση της ισχύουσας κατάστασης, τη στιγµή 

που οι ΤΠΕ υποτάσσονται απολύτως στη λογική του βιβλίου και ο εκπαιδευτικός πα-

ραµένει απλός διεκπεραιωτής της διδακτικής πρακτικής.  Η εµπειρία και η έρευνα στη 

χώρα µας έχει δείξει ότι µια στενή προσέγγιση µε βάση τα ισχύοντα είναι θνησιγενής 

και αναποτελεσµατική. 

 

β) Εργασία στην τάξη µε βάση στρατηγικές 

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

θυνση της κάλυψης της διδακτέας ύλης, αυτό όµως είναι απαραίτητο να γίνει κατά 

τρόπο δηµιουργικό και όχι γραµµικό. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός κινείται 
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βάσει στρατηγικής και η τεχνολογία αποτελεί µέρος της τακτικής του για την καλύτε-

ρη επίτευξη της στρατηγικής αυτής: έχοντας κατά νου τους συνολικούς στόχους, 

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

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

άνεση στο εργαστήριο), να εκτιµήσει για ποιο µέρος των στόχων του θα αξιοποιήσει 

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

τα οποία θα αξιοποιήσουν τις σχολικές υποδοµές (π.χ. βιβλιοθήκη, εργαστήριο) για 

την ολοκλήρωσή τους κλπ., να εκτιµήσει επίσης τι είδους λογισµικού ή παραδειγµά-

των θα αξιοποιήσει ο ίδιος για την καλύτερη διδασκαλία ενώπιον όλης της τάξης.  

Τα νέα Π.Σ. και σχολικά εγχειρίδια προσφέρονται για µια τέτοιου είδους προ-

σέγγιση. Ας πάρουµε για παράδειγµα τα βιβλία που αφορούν τη διδασκαλία της ελλη-

νικής γλώσσας στο γυµνάσιο. Οι διαθεµατικές εργασίες στο τέλος του κάθε κεφαλαί-

ου προσφέρονται θαυµάσια ως αφετηρία που θα ενσωµατώσουν όλη την ύλη του κε-

φαλαίου, ενώ επιτρέπουν και την ευρεία χρήση των ΤΠΕ. Η διδασκαλία των δοµών 

της γλώσσας µπορεί να γίνει επίσης συγκεντρωτικά µε την αξιοποίηση της κατάλλη-

λης τεχνολογίας. 

Οι στρατηγικές, ωστόσο, που µπορεί να αναπτύξουν οι διδάσκοντες δεν είναι 

απαραίτητο να είναι προσανατολισµένες µόνο στην αξιοποίηση συγκεκριµένων λογι-

σµικών ή του σχολικού εργαστηρίου. Γνωρίζουµε ήδη από έρευνες στη χώρα µας ότι 

όλοι οι µαθητές µας είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση των ΤΠΕ, ανεξάρτητα από το αν 

έχουν ή όχι υπολογιστή στο σπίτι. Θα βοηθούσε πολύ αν οι φιλόλογοι αξιοποιούσαν 

αυτή τη γνώση των µαθητών και την επέκτειναν περαιτέρω µε την ανάθεση εργασιών 

που θα εµπλέκουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορού-

σε να αξιοποιηθεί και η σχολική βιβλιοθήκη µε τις υποδοµές της, αλλά και το σχολικό 

εργαστήριο πληροφορικής µε µια κατάλληλη ρύθµιση. 

 

γ) Αξιοποίηση όλου του εύρους της φιλολογικής ζώνης 

Η εστίαση στην ύλη και η βιβλιοκεντρική οπτική, γενικότερα, αποτελεί σηµαντικό 

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

προκειµένη περίπτωση µε προσεγγίσεις σαν και αυτές που θίχτηκαν στην αµέσως 

προηγούµενη ενότητα. Η ελληνική εκπαίδευση διαθέτει παράλληλα και δύο σηµαντι-

κά πλεονεκτήµατα σε κάθε βαθµίδα της, που µπορούν να παίξουν πολύ σηµαντικό 

ρόλο στη δηµιουργική διάχυση των ΤΠΕ στο σχολείο. Θα µπορούσαµε να θεωρήσου-
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µε τα πλεονεκτήµατα αυτά ως «εν δυνάµει σηµεία ανοιχτότητας» (Bernstein 1989, 

107) του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.  

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

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

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

µάσια ευκαιρία, προκειµένου να γεφυρωθεί η απόσταση µεταξύ των φιλολογικών (και 

όχι µόνο) διδακτικών αντικειµένων και να επιτευχθούν πολλοί από τους στόχους των 

ισχυόντων Π.Σ. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, αν υπάρξει µια συνδυαστική ανάγνωση, 

µε ευρύτερο πνεύµα και λογική, των διδακτικών αντικειµένων που διδάσκει σε κάθε 

τάξη ο φιλόλογος. ∆εν είναι σπάνιο το φαινόµενο ο ίδιος διδάσκων να διδάσκει στο 

ίδιο τµήµα αρχαία, νέα ελληνικά και ιστορία ή συνδυασµό των δύο από αυτά. Σε αυτή 

την περίπτωση δεν είναι δύσκολη η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη συνδυαστική και α-

ποτελεσµατικότερη διδασκαλία.  

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

λείο αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες σε δραστηριότητες εκτός της σχολικής τάξης 

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

σηµαντικό βαθµό µε περιεχόµενα που εξετάζονται στη φιλολογική ζώνη µαθηµάτων 

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

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

ενότητες που αφορούν τον ηµιτυπικό και άτυπο σχολικό γραµµατισµό.  

 

2) Ηµιτυπικές µορφές σχολικού γραµµατισµού και ΤΠΕ 

Ο δεύτερος τύπος σχολικού γραµµατισµού είναι ο ηµιτυπικός. Πρόκειται για πρόσφα-

το µάλλον φαινόµενο και αποτελεί  αντανάκλαση των ευρύτερων αλλαγών που συµ-

βαίνουν στην κοινωνία µας. Θα µπορούσαν να θεωρηθούν µικρές ρωγµές που αρχί-

ζουν να παρατηρούνται στον παρεχόµενο τυπικό γραµµατισµό προς τη κατεύθυνση 

της χαλαρότερης ταξινόµησης. Ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις είναι η «ευέλικτη ζώ-

νη», η διαθεµατικότητα στην προσέγγιση, το 25% του χρόνου που παρέχεται στο δη-

µοτικό σχολείο στους δασκάλους για κατά βούληση αξιοποίηση του χρόνου που δια-

τίθεται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η 

αγωγή υγείας κλπ. 

 Οι µορφές αυτές σχολικού γραµµατισµού προσφέρονται θαυµάσια για γόνιµη 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, επειδή παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό ευελιξίας σε σχέση µε 
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τον προηγούµενο τύπο. Στις µορφές αυτές δεν υπάρχει ο περιορισµός της ύλης, δεν 

υπάρχει αυστηρός χρονικός και χωρικός περιορισµός και για όλους αυτούς τους λό-

γους είναι δυνατές οι διδακτικές προσεγγίσεις τύπου µικρών εργασιών (πρότζεκτ), 

όπου ο ρόλος των µαθητών είναι πιο ενεργός και πιο εύκολη η κατάκτηση µορφών 

του νέου γραµµατισµού. 

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

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

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

  

3) Άτυπες µορφές σχολικού γραµµατισµού 

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

δακτική, ζωή. ∆εν είναι αυστηρά θεσµοθετηµένος ως προς το περιεχόµενό του και 

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

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

θητές για συµµετοχή σε πρακτικές άτυπου σχολικού γραµµατισµού είναι πολύ λίγες 

και σχετίζονται συνήθως µε τελετουργικού χαρακτήρα εκδηλώσεις (π.χ. σχολικές 

γιορτές, µαθητικές κοινότητες κλπ.) (Ξωχέλλης & Hopf  2003). Η κατηγορία αυτή 

σχολικών πρακτικών έχει αναζωογονηθεί κατά την τελευταία πενταετία, λόγω της ε-

νίσχυσης που παρέχεται από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα στα οποία συµµε-

τέχουν πολλά ελληνικά σχολεία (π.χ. το πρόγραµµα eTwinning). ∆ε γνωρίζουµε όµως 

µε βεβαιότητα το είδος των πρακτικών στις οποίες καλούνται τα παιδιά να συµµετέ-

χουν, τον αριθµό των µαθητών που λαµβάνει µέρος και κυρίως αν και ποιους γραµ-

µατισµούς τα παιδιά κατακτούν συµµετέχοντας στα προγράµµατα αυτά. Αυτό που 

είναι γνωστό είναι ότι προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των άτυπων µορφών 

σχολικού γραµµατισµού κινούνται ήδη πολλά (ιδιωτικά, κυρίως) σχολεία µε τις επι-

πλέον δραστηριότητες που θεσµοθετούν και προσφέρουν ως επιλογές στα παιδιά (π.χ. 

οµάδες έκδοσης εφηµερίδας, οµάδες θεάτρου κλπ.). Σε κάθε περίπτωση όµως ο τύπος 

αυτός σχολικού γραµµατισµού προσφέρεται πάρα πολύ για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

για λόγους ευνόητους. 

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

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

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

συστήµατος, όχι τόσο στο επίπεδο του τυπικού αλλά του ηµιτυπικού και άτυπου σχο-
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λικού γραµµατισµού. Είναι τα µόνα πεδία, όπου το χαλαρό θεσµικό πλαίσιο επιτρέπει 

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

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

πολλών από τους γραµµατισµούς που απαιτεί η εποχή µας και όπου οι ΤΠΕ µπορούν 

να αξιοποιηθούν γόνιµα και δηµιουργικά.  

Οι τοµείς που θίχτηκαν παραπάνω µπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά 

και δηµιουργικά για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στα φιλολογικά µαθήµατα µε 

µια ευρύτερη λογική.  

 

Μια συνειδητή και καλά σχεδιασµένη αξιοποίηση της φιλολογικής ζώνης, του ηµι-

τυπικού και του άτυπου σχολικού γραµµατισµού µπορεί να αποτελέσει αφενός τον 

άξονα γόνιµης αξιοποίησης των ΤΠΕ, αφετέρου την αφετηρία για αποτελεσµατική 

αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο σχολείο.  

 

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

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

τελετουργικό χαρακτήρα: σχολικές εκδροµές, γιορτές, πολιτιστικές ή  περιβαλλοντι-

κές δραστηριότητες, αλλά και σηµαντικούς θεσµούς που υπολειτουργούν, όπως οι 

µαθητικές κοινότητες. Αλλά και άλλες θεσµικά ή όχι κατοχυρωµένες δραστηριότητες 

µπορούν να αποτελέσουν τον άξονα για µια νέα οπτική (ευέλικτη ζώνη, διαθεµατική 

προσέγγιση κλπ.).   

Αυτό που χρειάζεται είναι η αναζωογόνηση των θεσµών που υπάρχουν αλλά 

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

σχολικών αυτών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στο πλαίσιο των νέων γραµµατισµών ή πολυγραµµατισµών, τη δηµιουργική εµπλοκή 

των µαθητών στο πλαίσιο της εποικοδοµητικής (κονστρουκτιβισµός) λογικής στη µά-

θηση και τη διδασκαλία των φιλολογικών-ανθρωπιστικών µαθηµάτων µε µία ευρύτε-

ρη λογική. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται λεπτοµερώς οι στόχοι 

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

της τεχνολογίας που θα αξιοποιείται κλπ. Απώτερος στόχος θα είναι η συνεισφορά 

προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας νέου τύπου µαθητών, που θα είναι πιο κοντά 
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στη νέα εξωσχολική πραγµατικότητα και στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώ-

σης και της πληροφορίας. 

 

Στην Ενότητα V, κεφ. 2, Ανάπτυξη διαθεµατικών διδακτικών δραστηριοτήτων στο 

σχολικό περιβάλλον. Παραδείγµατα ένταξης της χρήσης των ΤΠΕ στο ΑΠΣ παρατί-

θενται συνοπτικά ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στα πλαίσια αξιοποίη-

σης της φιλολογικής ζώνης, του ηµιτυπικού και του άτυπου σχολικού γραµµατισµού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

∆ιδακτική των φιλολογικών µαθηµάτων και ΤΠΕ 

 

 1. Εισαγωγή 

 

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

στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. Η περιδιάβαση στην ιστορία του οικεί-

ου επιστηµονικού κλάδου κρίνεται απαραίτητη καθώς η θεώρησή µας βασίζεται στην 

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

ρου περιβάλλοντος, που δεν αποµένει παρά να το εφαρµόσουµε στην τάξη ερήµην της 

διδακτικής του αντικειµένου. 

Η ενότητα χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, πέραν της εισαγωγής, που εξετάζουν 

χωριστά την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο:  

• ΤΠΕ και γλώσσα 

• ΤΠΕ και λογοτεχνία 

• ΤΠΕ και αρχαία ελληνική γραµµατεία και γλώσσα 

• ΤΠΕ και ιστορία 

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

της ιδεολογίας της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο. 
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2.  Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και αξιοποίηση 
των ΤΠΕ 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
 

Με το παρόν κείµενο επιχειρούµε να αναδείξουµε µέρος της πολυπλοκότητας του θέ-

µατος γλωσσική αγωγή και νέες τεχνολογίες (Κουτσογιάννης 2004). Η πολυπλοκότη-

τα 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 επι-

κοινωνία· ένα µέσο πρακτικής γραµµατισµού, δηλαδή. Πριν όµως θίξουµε τη σχέση 

ΤΠΕ και γλωσσικής διδασκαλίας, θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τις τάσεις της επι-

στηµονικής έρευνας για τη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου της γλώσσας και 

θα επιχειρήσουµε µια σύντοµη σύνδεση των αναζητήσεων αυτών µε τη διδακτική α-

ξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 

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

 

Μετά από το τέλος του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου αρχίζουν να µπαίνουν οι βάσεις για 

τη δηµιουργία µιας µεταβιοµηχανικής Αµερικής ως παγκόσµιας δύναµης. Οι επενδύ-

σεις στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην πολεµική τεχνολογία ήταν µία από τις προτε-

ραιότητες που επιλέχτηκαν µε στόχο την παγκόσµια επικράτησή της και κυρίως την 

εξουδετέρωση της µεγάλης αντιπάλου της εποχής, της Σοβιετικής Ένωσης. Η εκτό-

ξευση του πρώτου πυραύλου από την τότε Σοβιετική Ένωση στο διάστηµα (1957) 

προκάλεσε πραγµατικό σοκ στις ΗΠΑ (Sputnic Shock) και είναι ένα επιµέρους επει-

σόδιο µε πολύ σηµαντικές επιπτώσεις και στην εκπαίδευση, αφού οδήγησε σε ριζικές 

αλλαγές τόσο τα προγράµµατα σπουδών όσο και την εκπαιδευτική πολιτική γενικότε-

ρα. Η επένδυση πολλών κρατικών ή και ιδιωτικών κεφαλαίων στην τεχνολογία προς 

την κατεύθυνση της πολιτικής-τεχνολογικής επικράτησης των ΗΠΑ έδωσε τη δυνα-

τότητα, 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, το συµπεριφορισµό ως προς τη µάθηση και το 

δοµισµό ως προς τη µελέτη της γλώσσας, θεωρητικές προσεγγίσεις που συνυπήρχαν 

µέσω κυρίως του αµερικάνικου δοµισµού. Οι προσεγγίσεις αυτές αποτέλεσαν το υπό-
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βαθρο στο οποίο στηρίχτηκαν οι πρώτες απόπειρες αξιοποίησης των υπολογιστών στη 

διδασκαλία των γλωσσών.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του συµπεριφορισµού –που παρείχε το θεωρητικό 

πλαίσιο της «µάθησης της γλώσσας»– ο ανθρώπινος οργανισµός είναι ικανός να ανα-

πτύξει ευρεία γκάµα συµπεριφορών. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται αρχικά 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 πε-

ρίπτωση η συµπεριφορά επαινείται, στη δεύτερη η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η 

ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς (π.χ. έπαινος) είναι εξαιρετικά σηµαντική, 

γιατί οδηγεί στην ικανοποίηση των σπουδαστών, στην επανάληψή της και κυρίως 

γιατί 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. Με δεδοµένο 

ότι 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 διδα-

σκαλίας 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 πρό-

τυπα. Τα γλωσσικά εργαστήρια, στηριγµένα στη χρήση του µαγνητοφώνου, είχαν ε-

πίσης σηµαντική θέση στα µαθήµατα. Παρείχαν τη δυνατότητα ανεξάρτητης εξάσκη-

σης, χωρίς τους χρονικούς περιορισµούς των τυπικών µαθηµάτων (Richards & Rod-

gers ό.π., 57).   

Με ανάλογη οπτική προσεγγίστηκε και η  διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, 

όπου έµφαση δινόταν και πάλι στην εξάσκηση σε επίπεδο πρότασης και στην ανα-

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

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

µαντικός ρόλος της ρυθµιστικής παράδοσης (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης 

1997), η οποία επηρέαζε σηµαντικά τις ισχύουσες έως και τη δεκαετία του 1960 διδα-
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κτικές πρακτικές. Αυτό συνέβαινε περισσότερο σε εκπαιδευτικά συστήµατα, όπως το 

ελληνικό, µε τη γνωστή έµφαση στο παρελθόν και την τυπολατρία.   

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

της ικανότητας για «σπάσιµο του κώδικα», για κατανόηση, δηλαδή, του γραπτού λό-

γου. 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 βαρύτητα 

στη διδασκαλία του γραπτού λόγου δινόταν στη βελτίωση των επιφανειακών χαρα-

κτηριστικών του µαθητικού κειµένου και στο τελικό γραπτό προϊόν, για τη βελτίωση 

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, παρ’ ότι είχαν αρχίσει πλέον να αµφισβητούνται επιστηµονικά, αποτέ-

λεσαν το υπόβαθρο στο οποίο στηρίχτηκαν και τα πρώτα προγράµµατα σε υπολογι-

στή. 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 πού-

µε ότι από αυτές τις πρώτες αλλά και τις συναφείς απόπειρες που ακολούθησαν µέχρι 

και σήµερα αναδύθηκε µια κυρίαρχη αντίληψη η οποία εκδηλώθηκε µε την ανάπτυξη 

δύο ή τριών κύριων κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισµικού. Στο πλαίσιο αυτό ο υπο-

λογιστής γίνεται αντιληπτός ως υποµονετική διδακτική µηχανή που αναλαµβάνει το 

ρόλο της διδασκαλίας ή (και) της εξάσκησης των µαθητών και  η βαρύτητα δίνεται 

ακριβώς στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού µε το διττό αυτό ρόλο: προγράµ-

µατα εξάσκησης (Drill and Practice) και προγράµµατα διδασκαλίας (Tutorials) µε πα-

ράλληλη εξάσκηση.  

Ο υπολογιστής, λοιπόν, ως υποµονετικός δάσκαλος 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 επιλογή της ορθής απάντησης. Επιπλέον, 

έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τον ασκούµενο και να πληροφορεί έτσι το φυσικό 

του δάσκαλο για την πορεία του. Το κίνηµα αυτό γνωστό ως CAI (Computer Assisted 
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Instruction) ή, προκειµένου για τη γλώσσα, Computer Assisted Language Learning 

(CALL), στηρίχτηκε κατά τις πρώτες του αναζητήσεις στις αρχές της προγραµµατι-

σµένης διδασκαλίας, όπως εκφράστηκαν από το κίνηµα του συµπεριφορισµού και το 

κίνηµα της γλωσσολογικής σχολής του δοµισµού. Στο πλαίσιο της λογικής του 

CALL, ο υπολογιστής αποτελούσε επιπλέον µέσο για καλύτερη αφοµοίωση της «ύ-

λης» και τη διευκόλυνση του διδάσκοντος. Ως πλεονεκτήµατα επισηµαίνονται µεταξύ 

άλλων: η δυνατότητα αυτονοµίας στη µάθηση, γεγονός που διευκολύνεται από τις 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες· η παραστατικότη-

τα στην παρουσίαση· η ποικιλία στον τρόπο µετάδοσης της διδασκόµενης ύλης και η 

έλξη που ασκεί το εκπαιδευτικό λογισµικό στα παιδιά.  

Ο ρόλος των µαθητών και των εκπαιδευτικών είναι συγκεκριµένος. Οι µαθη-

τές 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 µέ-

σω των στατιστικών στοιχείων που τους παρέχει το συγκεκριµένο λογισµικό. 

Η αντίληψη αυτή, παρ’ ότι εκφράζει ξεπερασµένες συµπεριφοριστικές και δο-

µιστικές αντιλήψεις για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή και παρ’ ότι εγκαταλείφ-

θηκε πολύ νωρίς από την επιστηµονική κοινότητα, εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη 

στη χώρα µας και σε πολλές άλλες χώρες µέχρι και σήµερα. Από τη στιγµή που η βα-

ρύτητα δίνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού και 

στην περαιτέρω αξιοποίησή του στο σχολείο, η τεχνολογία θεωρείται κάτι επιπρόσθε-

το, ένα εξαιρετικά σύγχρονο υποστηρικτικό µέσο, προκειµένου να γίνει αποτελεσµα-

τικότερη η αφοµοίωση της «διδακτέας ύλης». Τα πολυµέσα είναι η τεχνολογία που 

έδωσε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 νέα πνοή στην κατηγορία αυτή λογι-

σµικού, 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 στις δεκαετίες του 1970 και 1980 και οι συ-

νέπειές 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 προ-

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

κόσµος εισέρχονταν σταδιακά στο µεταβιοµηχανικό στάδιο παραγωγής και οικονοµι-

κής ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει ότι οι καλλιεργούµενες δεξιότητες της ανάγνωσης 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 νέου είδους πο-

λίτες είναι προφανές πως έχει ανάγκη και από νέες θεωρίες. Σε ένα τέτοιο ερµηνευτι-

κό πλαίσιο είναι πιο εύκολο να κατανοήσουµε τις έντονες επιστηµονικές και τεχνολο-

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

πιγραµµατικά 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 επιστη-

µονικού παραδείγµατος από το µικροεπίπεδο στο µακροεπίπεδο σε πλήθος επιστηµο-

νικούς κλάδους και πεδία. Ιδιαίτερη βαρύτητα για το θέµα µας έχουν οι εξελίξεις στο 

χώρο της γλωσσολογίας. Μετά από την απόρριψη των απόψεων του συµπεριφορι-

σµού για την κατάκτηση της γλώσσας από τον Chomsky (1959) και τη µεταφορά του 

ενδιαφέροντος στη γλωσσική ικανότητα, µε την ανάπτυξη νέων κλάδων της γλωσσο-

λογίας δίνεται παράλληλα ιδιαίτερη έµφαση στη γλωσσική ποικιλότητα (κοινωνιο-

γλωσσολογία), στη µελέτη ευρύτερων, πέραν της πρότασης, 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 επη-

ρεάζεται σηµαντικά και από καταστασιακές και εξωγλωσσικές κοινωνικοπολιτισµικές 

παραµέτρους. Η συνολική ικανότητα που διαθέτουν οι οµιλητές όχι µόνο να παρά-

γουν και να κατανοούν γραµµατικά ορθό-αποδεκτό λόγο, αλλά και να τον προσαρµό-

ζουν κατάλληλα στην εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας αποκλήθηκε από τον Hymes 

επικοινωνιακή ικανότητα. Η επικοινωνιακή ικανότητα δηλαδή εµπερικλείει τη γλωσ-

σική 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 την έµφαση από τη δοµή 

της γλώσσας στον οµιλητή ως παραγωγό λόγου, τονίζοντας το ρόλο του εκάστοτε ε-

πικοινωνιακού πλαισίου. Οι επισηµάνσεις αυτές επηρέασαν σηµαντικά  και τη γλωσ-

σική διδασκαλία, καθώς η έµφαση µετατοπίστηκε από τη µελέτη των γλωσσικών τύ-

πων και δοµών στη χρήση της γλώσσας σε αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια (Χαρα-

λαµπόπουλος 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 της 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 εργασί-

ας 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 «ζώνη της επικείµε-

νης εκπαίδευσης» και «σκαλωσιά» (όρος του Bruner) στο χώρο της παιδαγωγικής α-

ξιοποίησης των ΤΠΕ. 

Οι επιστηµονικές αυτές αναζητήσεις και το νέο µεταβιοµηχανικό τοπίο που 

αναδύεται όλο και περισσότερο κατά την περίοδο αυτή, δηµιούργησαν τις προϋποθέ-

σεις για µια ριζική ανατροπή των ως τότε αντιλήψεων σε θέµατα γλωσσικής διδασκα-

λίας. Το νέο αυτό πλαίσιο είναι απαραίτητο προκειµένου να γίνουν κατανοητές και οι 

αναζητήσεις στο χώρο της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη γλωσσική διδα-

σκαλία·  για το λόγο αυτό θα παρουσιαστούν εδώ µε συντοµία, πριν περάσουµε στις 

εκτενέστερη ενασχόληση µε τις ειδικότερες αναζητήσεις που αφορούν τη σχέση 

γλωσσικής διδασκαλίας και ΤΠΕ.   

 

2.2.1 Κινήµατα προοδευτικής γλωσσοδιδακτικής  

Στο πλαίσιο των γλωσσολογικών αναζητήσεων που περιγράφτηκαν εν συντοµία πα-

ραπάνω, αλλά και παράλληλων αναζητήσεων από το χώρο της ψυχολογίας και παιδα-

γωγικής, αναπτύσσονται στις δεκαετίες του 1970 και του ’80 δύο σηµαντικά γλωσσο-

διδακτικά κινήµατα στον αγγλοσαξωνικό επιστηµονικό χώρο που επιχειρούν να εισα-

γάγουν 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 στα-

διακή συγχώνευσή τους, ενώ η διείσδυσή τους υπήρξε τεράστια στον αγγλόφωνο, κυ-

ρίως, 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 αντί-

θεση µε ισχύουσες ως τότε πρακτικές διδασκαλίας, στο πλαίσιο της λογικής των ο-

ποίων η γλώσσα κατακερµατίζεται και η έµφαση δίνεται στη διδασκαλία αποπλαισι-

ωµένων από τη χρήση παραδειγµάτων. Στο χώρο της µάθησης, υιοθετούνται καταρ-

χήν οι κονστρουκτιβιστικές απόψεις του Piaget και της µάθησης µέσω της συµµετο-

χής (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 γλωσσοδιδακτι-

κές 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 Hal-

liday (1978), ότι η γλώσσα αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση κοινωνικολειτουργικών 

αναγκών και ότι η γλωσσική ανάπτυξη σχετίζεται µε την ανάγκη του παιδιού για επι-

κοινωνία (Grabe & Kaplan 1996, 103-105). Από αυτή την άποψη η µάθη-

ση/κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν παρά 

ως προέκταση της λειτουργικής δυνατότητας της γλώσσας και στον κόσµο του γρα-

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

ό.π., 103· Halliday ό.π., 57).  

Επισηµαίνεται ότι αυτή η «φυσική» διάσταση που έχει η διαδικασία κατάκτη-

σης της προφορικής γλώσσας θα πρέπει να συνεχίζεται στο σχολείο και µε την κατά-

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

είσοδο του παιδιού στο σχολείο. Αντίθετα, πρέπει να δηµιουργούνται όλες οι προϋπο-

θέσεις, ώστε το πλαίσιο να διατηρείται το ίδιο, για να µπορεί το παιδί να κατακτά κα-

τά 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 1970 και ύστερα, και ως αποτέλεσµα της µε-

τάβασης από το συµπεριφορισµό στο χώρο της γνωσιακής ψυχολογίας, το κέντρο βά-

ρους του επιστηµονικού ενδιαφέροντος (στο πεδίο της διδασκαλίας του γραπτού λό-

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

το αποκλειστικό ενδιαφέρον, δηλαδή, του τι διδάσκει ο εκπαιδευτικός, στο τι συµβαί-

νει 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 («ικα-

νών» 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 χειρι-

στούν 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-

σκολίες που αντιµετωπίζει. Το κίνηµα αυτό επηρέασε αρκετά, ιδιαίτερα κατά τη δε-
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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 αντί-

ληψη πως το γράψιµο δεν είναι µια γραµµική διαδικασία και µια άπαξ ενέργεια. Θεω-

ρήθηκε, δηλαδή, λαθεµένη η κλασική αντίληψη πως τα στάδια της παραγωγής γρα-

πτού 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 γί-

νεται κυρίως σε επίπεδο µικροδοµής (στίξη, ορθογραφία κλπ.). Στα στάδια αυτά θεω-

ρούνταν ως δεδοµένη η χρονική ακολουθία της υλοποίησής τους. 

Αντίθετα η σχετική 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 ανάλογα µε τον τρόπο που ο καθένας 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 γρά-

ψει. Αν διαπιστώσει πως δεν εξυπηρετείται ο στόχος που είχε, τότε µπορεί, αν η από-

κλιση είναι µικρή, να βελτιώσει τα όσα έχουν γραφεί, αν όµως είναι µεγάλη, να ξανα-

σχεδιάσει σε µικρό ή µεγάλο επίπεδο  το σύνολο του κειµένου του. Συµβαίνει δηλαδή 

ένα είδος αλληλοεγκιβωτισµού των σταδίων και όχι γραµµικής χρονικής τους αλλη-

λουχίας (Flower & Hayes 1981). 

Η έρευνα επισήµανε (Scardamalia & Bereiter 1986) ότι αυτή η διαδικασία εί-

ναι αρκετά δύσκολο να ολοκληρωθεί µε επιτυχία από όλους. Οι µαθητές, σε αντίθεση 

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

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

πίσουν εύκολα αν αυτό πληροί ή όχι τους στόχους και τις απαιτήσεις τού προς ανά-

πτυξη 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-

τερη, όταν δίνεται κατά τη διάρκεια της δυσκολίας που αντιµετωπίζουν και, εποµέ-

νως, αν αυτό είναι δυνατό να γίνει, κατά τη διάρκεια της παραγωγής λόγου. 
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Οι διαπιστώσεις αυτές, όπως είναι φυσικό, είχαν µεγάλες και σοβαρές επιπτώ-

σεις στη διδακτική του γλωσσικού µαθήµατος και, κυρίως, της διδασκαλίας του γρα-

πτού λόγου. Κατά πρώτο λόγο αναθεωρήθηκε η µέχρι τότε ισχύουσα αντίληψη πως η 

διαδικασία παραγωγής λόγου υλοποιείται µε τη γνωστή διόρθωση και επιστροφή των 

κειµένων στους µαθητές. Αντίθετα, θεωρήθηκε απαραίτητο να δίνεται η ευκαιρία 

στους µαθητές να βελτιώνουν οι ίδιοι τα κείµενά τους, µετά, φυσικά, από µια κατάλ-

ληλη διδακτική µεθόδευση διόρθωσης, ώστε να γνωρίζουν τι θα βελτιώσουν και γιατί. 

Το γράψιµο, δηλαδή, κατά την αντίληψη αυτή, έπρεπε να πάρει τη µορφή µιας δυνα-

µικής και όχι στατικής διαδικασίας. Κατά δεύτερο λόγο, επισηµάνθηκε πως είναι α-

παραίτητο 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, κυ-

ρίως κατά την τελευταία δεκαετία· 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 ΗΠΑ, εκφράζει τη στροφή από τα κλειστά συστή-

µατα διδασκαλίας και την αντίληψη του υπολογιστή ως διδάσκοντος στον υπολογιστή 

ως µέσο εργασίας (Hawisher et al. 1996). Μέσω της στροφής αυτής εκφράζεται κα-

ταρχάς η κυριαρχία των ψυχολογικών αντιλήψεων στη διδασκαλία του γραπτού λό-

γου, όπως αποτυπώθηκε κυρίως στο κίνηµα το γράψιµο ως διαδικασία (process writ-

ing) (βλ. και παραπάνω)· στη συνέχεια (από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και ύ-

στερα), 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 διευκο-

λύνει 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 γρα-

πτού λόγου, των τοπικών δικτύων επικοινωνίας, του υπερκειµένου στα τέλη της δεκα-

ετίας του 1980 και στις 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 αξιο-

ποίηση 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 και η µετατροπή της τάξης σε χώρο 

κοινωνικού προβληµατισµού, ανταλλαγής απόψεων, αξιοποίησης του διαδικτύου για 

άντληση και αξιοποίηση ποικίλου αυθεντικού υλικού κλπ. Τα περιβάλλοντα που αξι-

οποιήθηκαν και αξιοποιούνται κατά κόρον στην εκπαίδευση κατά την περίοδο αυτή 

είναι τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου και το διαδίκτυο. Ο τρόπος αξιοποίησης 

αυτών των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων γενικής χρήσης παρουσιάζεται αναλυτικά 
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στην Ενότητα ΙΙΙ. Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής στα φιλολογικά µαθήµα-

τα.  

Η επιστηµονική αυτή στροφή προς το µαθητή ως παραγωγό λόγου, παράλλη-

λα µε τις άλλες επιστηµονικές αναζητήσεις που αποδοµούσαν τις παραδοσιακές αντι-

λήψεις, είναι φυσικό να µεταφράζεται και σε νέες αναζητήσεις στην κατασκευή λογι-

σµικού για τη γλωσσική διδασκαλία. Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τέσσερις κατη-

γορίες 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 εστίαση περισσότερο γνωσιακή και 

δίνει µεγαλύτερη έµφαση στο τι µπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής 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 κοινω-

νική 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 ευρύτε-

ρες κοινωνικές πρακτικές. Αξιοποιήθηκαν κυρίως τα προγράµµατα επεξεργασίας 

κειµένου 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 δί-

νει 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 αξι-

οποίηση των σωµάτων κειµένων και των ηλεκτρονικών λεξικών στη διδασκαλία 

της γλώσσας. Πρόκειται για προσπάθειες που επαναφέρουν το ζήτηµα της διδα-

σκαλίας 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 αξιόποιηση της 

επικοινωνιακής τεχνολογίας στη δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας 

απαιτεί τα ονοµαζόµενα ανοιχτά αναλυτικά προγράµµατα ή τα προγράµµατα τύπου 
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µικρών εργασιών (project). Στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών υπάρχει µεν προ-

καθορισµένη αντίληψη ως προς τη γλωσσική διδασκαλία, στηριγµένη σε σύγχρονο 

γλωσσολογικά και παιδαγωγικά θεωρητικό υπόβαθρο, δεν υπάρχει όµως συγκεκριµέ-

νη και αυστηρά προκαθορισµένη ύλη. Το γεγονός αυτό απαιτεί αυξηµένη πρωτοβου-

λία από το διδάσκοντα, σχετική εµπειρία, γιατί πρόκειται για εξαιρετικά απαιτητική 

διδακτική πρακτική, και εποµένως πολύ καλό θεωρητικό εξοπλισµό. Αυτού του εί-

δους η φιλοσοφία, βέβαια, δεν έχει καµία σχέση µε τα κλασικά προγράµµατα γλωσ-

σικής διδασκαλίας που έχουν ως άξονά τους τα εγχειρίδια διδασκαλίας, κύρια χαρα-

κτηριστικά των οποίων είναι η γραµµικότητα και η αυστηρή οργάνωση στην παρου-

σίαση της ύλης.  

  

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

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

τάται µόνο από την τεχνολογία που χρησιµοποιείται. Εξαρτάται κυρίως από τη γνώση 

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 από-

ψεις» για τη διδασκαλία της γλώσσας µεταξύ των εκπαιδευτικών (Carter 1996). Βα-

ρύτητα δινόταν στη χρήση της γλώσσας και στην ενίσχυση των παιδιών να ανακαλύ-

ψουν τη δική τους «αυθεντική έκφραση» και «δηµιουργικότητα». Πρόκειται για µιας 

«φιλελεύθερης» λογικής ενίσχυση της διαφορετικότητας, στο πλαίσιο του παιδοκε-

ντρικού προοδευτισµού (Stubbs 1990). Γνωστά προς την κατεύθυνση αυτή είναι κυ-

ρίως 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). 

 

2.4.1 ∆ιδασκαλία µε βάση τα κειµενικά είδη 

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

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

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

τα στη γλωσσική διδασκαλία. Το ζήτηµα της αναγνώρισης του κειµένου και του κει-

µενικού είδους ως µονάδας µε ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλωσσική διδασκαλία έχει εκ-

φραστεί 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 χαλιντεϊανής 

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 Σίδνεϋ 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 κειµενι-

κών τύπων
7
 που αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας του κάθε διδακτικού αντικειµέ-

νου και σε µια αναλυτική περιγραφή της γραµµατικής τους, ακολουθώντας και σε αυ-

τή 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- αφε-

τηρία για τη δόµηση µιας αποτελεσµατικής παιδαγωγικής του σχολικού λόγου. Άξο-

νας της παιδαγωγικής αυτής ήταν η διδασκαλία της ιδιαίτερης γλώσσας του κάθε δι-

δακτικού αντικειµένου, η οποία αποκρυσταλλώνεται σε συγκεκριµένα είδη κειµένων 

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

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

                                                 
7
 Για µια ενδιαφέρουσα συζήτηση των όρων αυτών βλ. Πολίτης 2007.  
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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 Σίδνεϋ 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 στην περίπτωση της Αυστραλί-

ας ακολουθήθηκε η συστηµική λειτουργική γραµµατική του Halliday (1994), κάτι 

που επίσης δεν είναι εύκολο να γίνει. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις αξιοποιεί-

ται 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 Σίδνεϋ. 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 σταθε-

ρό, γύρω από το οποίο δοµείται η διδασκαλία, είναι επίσης προβληµατική. Επισηµαί-

νεται και εδώ εύστοχα ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό της εποχής µας είναι η αποστα-
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θεροποίηση των κειµενικών ειδών και η υβριδοποίησή τους. Έτσι, η διδασκαλία αυτή 

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

ται. Αυτό έγινε αντιληπτό από τη Σχολή της Αυστραλίας, η οποία και αναθεώρησε 

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

Πέραν τούτου η διάδοση των ΤΠΕ δηµιουργεί συνεχώς νέες µορφές κειµενικότητας 

που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές και τις οποίες δύσκολα µπορούν να παρακολου-

θήσουν τα σχολικά εγχειρίδια (όπως είναι το υπερκείµενο, οι ποικίλες µορφές ιστοσε-

λίδων, τα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης, τα ιστολόγια (blogs) κλπ.).  

 Η στροφή της διδασκαλίας προς το κείµενο δε µεταφράστηκε σε συγκεκριµέ-

νο 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. 

  

2.4.2 Η κριτική γλωσσολογία 

Σύµφωνα µε την παράδοση της κριτικής γλωσσολογίας η γλώσσα δεν αντανακλά πα-

θητικά 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 γλωσσι-

κή εκπαίδευση δεν µπορεί παρά να είναι αλληλένδετη µε τη διδασκαλία της γραµµα-

τικής.  

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

ρο της γλωσσικής εκπαίδευσης· τα γνωστότερα ρεύµατα που διαµορφώθηκαν είναι η 

εκπαίδευση µε βάση τα κειµενικά είδη, γνωστή ως Σχολή του Σίδνεϋ, (Cope & 

Kalantzis 1993· Macken & Horaric 2000) και ο Κριτικός Γραµµατισµός (Critical Lit-

eracy) (Muspratt et al. 1997· Janks 2000). Στην πρώτη περίπτωση (εκπαίδευση µε βά-

ση τα κειµενικά είδη) θεωρείται ότι η συνειδητή κατάκτηση των κυριότερων κειµενι-

κών ειδών (genres) και των ιδιαίτερων δοµικών, οργανωτικών και λεξικογραµµατικών 

τους χαρακτηριστικών συµβάλλει στην απόκτηση των απαραίτητων σηµειωτικών πό-
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ρων για την επιτυχία των µαθητών εντός και εκτός σχολείου. ∆εν µπορεί παρά να α-

ποτελούν εποµένως άµεσο στόχο του γλωσσικού µαθήµατος. Η αντίληψη αυτή συζη-

τήθηκε αναλυτικότερα στην προηγούµενη ενότητα και η κριτική εστίασή της είναι 

συζητήσιµη. 

Στην περίπτωση του κριτικού γραµµατισµού η γραµµατική, οι γνώσεις ευρύ-

τερα για τη γλώσσα, αξιοποιούνται ως εργαλεία για την αποκάλυψη και συζήτηση 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 πραγµατικό-

τητας. Σύµφωνα µε την οπτική αυτή στόχος του σχολείου δεν είναι η καλλιέργεια της 

επικοινωνιακής ικανότητας στα παιδιά, αλλά και της κριτικής ικανότητας· της ικανό-

τητας, δηλαδή, να αξιοποιούν τη λεξικογραµµατική για ανάγνωση της σύνθετης επι-

κοινωνιακής πραγµατικότητας. Στοιχεία του πνεύµατος της ευρύτερης αυτής παράδο-

σης αξιοποιεί και η πολυσυζητηµένη πρόταση των Πολυγραµµατισµών (Multilitera-

cies) (New London Group 2000), που έχει επηρεάσει γόνιµα την εκπαίδευση στο 

γραµµατισµό κατά την τελευταία πενταετία και για την οποία θα συζητήσουµε εκτε-

νέστερα 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 

Ενότητας Ι). 

 

2.4.3 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 

basics), όπου «βασικά»
8
 θεωρούνται συνήθως η παραδοσιακή γραµµατική και η έµ-

                                                 
8
 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.  
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φαση στη διδασκαλία της ορθογραφίας µε τον παραδοσιακό φορµαλιστικό τρόπο, η 

έµφαση στη διδασκαλία της επίσηµης γλώσσας χωρίς αποκλίσεις, η έµφαση στη µε-

τάδοση 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 

χαµηλό επίπεδο των µαθητών στη γλώσσα και την πτώση του επιπέδου της διδασκα-

λίας στα σχολεία. Έχει ορθώς επισηµανθεί πως το κίνηµα αυτό δεν αποτελεί αποκοµ-

µένο φαινόµενο που σχετίζεται αποκλειστικά µε τη γλωσσική διδασκαλία, αλλά πολι-

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

και ήθη) ως απάντηση στα πολύπλοκα προβλήµατα του σηµερινού κόσµου (Carter 

1995, 7-10).
9
 

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

βλέπει τον υπολογιστή ως δάσκαλο και δίνει έµφαση στην κατάκτηση των «βασι-

κών». Προσφέρεται, επίσης, η αξιοποίηση των υπολογιστών στο σχολείο ως µέσων 

καταγραφής της επίδοσης µαθητών/εκπαιδευτικών και ταξινόµησής τους.  

                                                 
9
 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 ερευνη-

τικού προβληµατισµού, κυρίως, βρισκόµαστε µπροστά σε µια άλλη σηµαντική στρο-

φή: ο υπολογιστής δεν αντιµετωπίζεται απλώς ως µέσο που µπορεί να συµβάλει ση-

µαντικά στην καλύτερη υλοποίηση των σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών αντιλήψεων, 

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

ντας τις προϋποθέσεις νέων κυρίως κειµενικών και επικοινωνιακών δεδοµένων. Ιδιαί-

τερη έµφαση για την ανάδειξη του ρόλου των ΤΠΕ στο γραµµατισµό που είναι απα-

ραίτητο να καλλιεργήσει το σχολείο δίνει το κίνηµα των Πολυγραµµατισµών (Cope & 

Kalantzis 2000).  

Η µετατόπιση αυτή του επιστηµονικού ενδιαφέροντος, όπως άλλωστε συµβαί-

νει στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά βαθύτερες οι-

κονοµικές, κοινωνικoπολιτισµικές διεργασίες και µεταβολές, σε τοπικό και κυρίως σε 

ευρύτερο επίπεδο. Στο νέο αυτό παγκόσµιο περιβάλλον οι Νέες Τεχνολογίες αξιο-

ποιούνταν και αξιοποιούνται ευρύτατα τόσο ως µέσα παραγωγής, συνεισφέροντας 

σηµαντικά στην αλλαγή του εργασιακού τοπίου, όσο και ως µέσα πρακτικής γραµµα-

τισµού, 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 προγράµ-

µατα σπουδών και αρκείται σε µια παιδαγωγικού τύπου οπτική (στη λογική της αξιο-

ποίησης του υπολογιστή ως διδακτικής µηχανής), κρίνεται αναχρονιστική, γιατί συ-

νεισφέρει –µε τη µαζική µάλιστα εισαγωγή υπολογιστών στα σχολεία– στην καλλιέρ-

γεια 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 ο-

ποίο έχουµε ήδη αποκαλέσει τεχνολογικό, ψηφιακό γραµµατισµό ή τεχνογραµµατισµό 

και του οποίου η κοινωνική διάδοση είναι ευρύτατη, γεγονός που δεν µπορεί να α-

γνοηθεί από το σχολείο.  

Μέσω της προτεινόµενης συµµετοχής των µαθητών/τριών σε κειµενικές πρα-

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

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

νατό 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 αρκεί-

ται στην πρόταση για καλλιέργεια του λειτουργικού τεχνογραµµατισµού, αλλά επιχει-

ρεί να προσθέσει την κριτική διάσταση στην προσέγγιση αυτή. Στον πυρήνα των 

σκέψεων αυτών υπάρχει η λογική της αµφισβήτησης και αποµυθοποίησης των υπο-

λογιστών ως ουδέτερων τεχνολογικών µέσων πρακτικής γραµµατισµού και η προ-

σπάθεια 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 µεγά-

λο 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 επι-

χειρείται µια σύντοµη καταγραφή πτυχών της νέας γλωσσικής πραγµατικότητας που 

αναδύεται από την ευρύτητα της αξιοποίησης των υπολογιστών στην εποχή µας ως 

γλωσσικών µηχανών.  

 

2.5.1 Η νέα κειµενική πραγµατικότητα 

α) ∆ιαδίκτυο και νέα κειµενική πραγµατικότητα  
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Πολλές είναι οι πρόσφατες µελέτες που συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η αυξανόµε-

νη κοινωνική διάδοση των ΤΠΕ συνεπάγεται σηµαντικές αλλαγές, αν όχι στο σύστη-

µα, 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), γραµµικό-

τητα (οι σκέψεις ξεδιπλώνονται και ολοκληρώνονται σταδιακά), συνεκτικότητα (υ-

πάρχει νοηµατική συνάφεια µεταξύ των διάφορων 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. ∆εν είναι τυχαίο πως αντί για διά-

βασµα 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 περιβάλ-

λοντα 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-

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-
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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 βα-

σικού κορµού στην «εκπαίδευση στο γραµµατισµό του 21ου αιώνα». Στις προσεγγί-

σεις όµως αυτές λείπει συνήθως ο κριτικός προσανατολισµός, γεγονός που µπορεί να 

οδηγήσει σε σηµαντικά προβλήµατα. 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 περιεχό-

µενο 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 τρό-

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

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

πτή γλώσσα µε παράλληλη υποβάθµιση και υποτίµηση των άλλων τρόπων. Παρ’ ότι 

και ένα τυπωµένο κείµενο δεν είναι ποτέ µονοτροπικό (παίζουν π.χ. σηµαντικό ρόλο 

οι γραµµατοσειρές, η ποιότητα του χαρτιού και της έκδοσης, το εξώφυλλο κλπ.) (Χο-

ντολίδου 1999), το σχολείο ταυτίζει την καλλιέργεια της επικοινωνίας µε την απο-

κλειστική καλλιέργεια της µονοτροπικής γραπτής έκφρασης.  

Στις µέρες µας, λόγω ποικίλων νέων οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµι-

κών δεδοµένων, η ούτως ή άλλως προβληµατική µονοτροπικότητα στη γραπτή έκ-

φραση τείνει να ανατραπεί δραµατικά. Τα πολυτροπικά κείµενα αρχίζουν να αποτε-

λούν τον κανόνα και τα παραδοσιακά µονοτροπικά γραπτά κείµενα την εξαίρεση.  

Μια 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 

ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο,
10

 όπου τη θέση της µονοτροπικότητας (κυριαρχία του 

                                                 
10

 Πρβλ. και ανάλογες εξελίξεις στον εκδοτικό χώρο. 
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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 θε-

ωρητικό 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 κείµε-

να δεν αποτελούν µια αθροιστική συνύπαρξη τρόπων, αλλά µια λειτουργική συνύ-

παρξη που αλληλοεπηρεάζει τα συλλειτουργούντα σηµειωτικά συστήµατα. Ενδεικτι-

κά είναι όσα γράφει ο Gunter Kress (2000, 118) για το συγκεκριµένο θέµα, συγκρίνο-

ντας τη λειτουργία των εικόνων στα σηµερινά σχολικά εγχειρίδια µε αυτά της περα-

σµένης 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, τεί-

νει να υπάρξει ένας καταµερισµός, µια λειτουργική εξειδίκευση, όπου οι εικόνες χρησι-

µοποιούνται για την αναπαράσταση του βασικού περιεχοµένου της ύλης των µαθηµά-

των του σχολικού προγράµµατος, ενώ ο γραπτός λόγος διαµορφώνει το πλαίσιο της ύ-

λης, 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).  
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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 ακό-

µη ιδιαίτερη ισχύ στη χώρα µας είναι µια οπτική που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 

1970 στις ΗΠΑ κάτω από συγκεκριµένα οικονοµικά, πολιτικά και επιστηµονικά δε-

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

αυτή, τουλάχιστον σε επιστηµονικό επίπεδο. Η οπτική αυτή είναι, βέβαια, αρκετά ελ-

κυστική ακόµη, πρωτίστως σε εκπαιδευτικά συστήµατα στατικά, που δίνουν βαρύτη-

τα σε ξεπερασµένες µορφές γλωσσικής διδασκαλίας. 

 ∆ιαπιστώσαµε, επίσης, ότι για τη διδασκαλία της γλώσσας δεν µας χρειάζεται 

κάποιο ακριβό λογισµικό µε πλούσια πολυµέσα κλπ. ∆εν 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 γραµµατι-

σµού που αξιοποιούνται ευρύτατα στην καθηµερινότητά µας. Αυτά είναι πρωτίστως 

τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου (ΠΕΚ), το λογισµικό παρουσίασης (π.χ. 

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 του 21ου αιώνα. Σύµφωνα µε τη λογική αυτή, οι ΤΠΕ δεν 

αποτελούν απλώς τα περιβάλλοντα που θα ενεργοποιήσουν περισσότερο τους µαθη-

τές µας, αλλά και τα περιβάλλοντα που προσθέτουν νέα δεδοµένα στην επικοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για νέο γραµµατισµό που είναι απαραίτητος να ενσω-

µατωθεί στα γλωσσικά προγράµµατα σπουδών. ∆εν πρόκειται απλώς για µια νέα τε-
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χνική διάσταση στην επικοινωνία αλλά για µια διαφορετική γλωσσική και κειµενική 

πραγµατικότητα.  
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3. Οι ΤΠΕ στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών 

 Τριανταφυλλιά Γιάννου 

 

3.1 Το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών (αντικείµενο, µέθοδοι, στόχοι) 

Τι σηµαίνει η εισαγωγή των ΤΠΕ στο µάθηµα των ΑΕ; Για να µπορέσουµε να απα-

ντήσουµε στο ερώτηµα, πρέπει πρωτίστως να απαντήσουµε σε καίρια ζητήµατα σχε-

τικά µε το περιεχόµενο (τι διδάσκουµε), τη µέθοδο (πώς διδάσκουµε) και, κυρίως, 

τους στόχους (γιατί διδάσκουµε). Ουσιαστικά, δηλαδή, καλούµαστε για άλλη µια φο-

ρά να σκεφτούµε σχετικά µε τη θέση του µαθήµατος στο σύγχρονο σχολείο, πριν συ-

ζητήσουµε για την αναγκαιότητα ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µά-

θηση, τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα ζητούµενά της.  

 

Σχηµατοποιώντας, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις κυρίαρχες τάσεις κατά τη διδα-

σκαλία των αρχαίων ελληνικών στο γυµνάσιο και στο λύκειο: 

(α) Τα ΑΕ ως µάθηµα γλώσσας 

(β) Τα ΑΕ ως µάθηµα λογοτεχνίας 

(γ) Τα ΑΕ ως µάθηµα πολιτισµού 

 

3.1.1 Τα ΑΕ ως µάθηµα γλώσσας 

Ένα µεγάλο µέρος του αναλυτικού προγράµµατος αφιερώνεται αποκλειστικά για την 

εκµάθηση της ΑΕ γλώσσας. Στο γυµνάσιο διδάσκονται ανθολόγια σύντοµων ή απο-

σπασµατικών κειµένων, τα οποία συνοδεύονται από παρατηρήσεις και ασκήσεις για 

την εκµάθηση της γραµµατικής, του συντακτικού και του λεξιλογίου. Στο λύκειο δεν 

υπάρχει ειδικό εγχειρίδιο διδασκαλίας της γλώσσας, αλλά χρησιµοποιούνται (α) εκτε-

νέστερα τµήµατα από τα πεζά και ποιητικά έργα της ΑΕ γραµµατείας που διδάσκο-

νται από το πρωτότυπο (δηλαδή αποσπάσµατα από ιστορικά, ρητορικά, φιλοσοφικά 

και δραµατικά κείµενα), και (β) σύντοµα αποσπάσµατα «άγνωστων» στους µαθητές 

κειµένων, τα οποία επιλέγει ο καθηγητής, συγκροτώντας σταδιακά µια «θεµατογρα-

φία». 

 

Στόχος είναι οι µαθητές να κατακτήσουν τη δοµή και λειτουργία του ΑΕ λόγου, ώστε 

να είναι σε θέση να κατανοούν γλωσσικά ΑΕ έργα από το πρωτότυπο, να συνειδητο-
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ποιούν την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας από την αρχαία στη νέα µορφή της και να 

βελτιώσουν τη γλωσσική τους κατάρτιση. 

� Σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιείται η «γλωσσοκεντρική» ή «γραµµατικο-

συντακτική» µέθοδος διδασκαλίας, όπου τα µικρής έκτασης αποσπάσµατα του 

ΑΕ λόγου χρησιµοποιούνται ως αφορµή για τη διεξοδική εξέταση της γραµ-

µατικής, του συντακτικού και του λεξιλογίου. Στο λύκειο η εξαντλητική 

γλωσσική επεξεργασία του κειµένου συχνά αποσκοπεί στη µετάφρασή του.  

� Η «δοµολειτουργική» προσέγγιση εστιάζει στην εκµάθηση βασικών µόνο πα-

ραµέτρων της γραµµατικής και του συντακτικού, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για να γίνει κατανοητή η παρουσία ενός οργανωµένου δικτύου σχέσεων στο 

λόγο και να διερευνηθεί η λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων για την κατα-

σκευή του κειµένου. Οι µορφολογικές και συντακτικές δοµές αποκτούν νόηµα 

στο πλαίσιο της φράσης και γίνονται κλειδιά για την ανάγνωση του κειµένου. 

� Σύµφωνα µε την «επικοινωνιακή»-«κειµενογλωσσολογική» προσέγγιση, όλα 

τα κείµενα συνιστούν γλωσσικές µονάδες, οι οποίες νοηµατοδοτούνται κατά 

τη χρήση τους σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Οι γλωσσικές αυτές νοηµατικές 

µονάδες βρίσκονται σε αντιστοιχία µε το άµεσο επικοινωνιακό πλαίσιο παρα-

γωγής τους, αλλά και µε το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον 

τους (βλ. και Τσάφος 2004, 227 κ.εξ.). Συνεπώς, δίνεται έµφαση αφενός στη 

διάγνωση της τυπολογικής ταυτότητας του κειµένου, καθώς «κάθε κείµενο 

υπακούει σε θεµατικούς και εκφραστικούς κώδικες του γραµµατολογικού εί-

δους και γένους στα οποία ανήκει» (Μαρωνίτης 2000)· αφετέρου στη συνειδη-

τοποίηση ότι ο γλωσσικός κώδικας του κειµένου διαµορφώνεται ανάλογα µε 

τις συνθήκες σύνταξης και πρόσληψής του και µε τις διαφορετικές επικοινω-

νιακές και θεσµικές ανάγκες που καλείται να καλύψει σε κάθε εποχή. 

� Η συγκριτική προσέγγιση της ΑΕ µέσω της ΝΕ γλώσσας επιτρέπει την προσπέ-

λαση φαινοµένων της ΑΕ γλώσσας µέσα από γλωσσικούς παραλληλισµούς µε 

τη νεοελληνική, την προσέγγιση του άγνωστου για τους µαθητές γλωσσικού 

στοιχείου µέσα από τα κοινά ή γνωστά στοιχεία, την κατανόηση των οµοιοτή-

των και των διαφορών και των δύο µορφών της ελληνικής γλώσσας, την επι-

σήµανση της εξέλιξης και της συνέχειας, τη συνειδητοποίηση του συνθετικού 

χαρακτήρα της ΑΕ και του αναλυτικού χαρακτήρα της ΝΕ. Η προσέγγιση αυ-

τή µπορεί να αποτρέψει ιδεολογικές παρεξηγήσεις σχετικά µε την υπεροχή της 
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ΑΕ έναντι της ΝΕ, αλλά και εκπαιδευτικές διαστρεβλώσεις, λ.χ. ότι η εκµάθη-

ση της ΑΕ µπορεί να αντικαταστήσει τη διδασκαλία της ΝΕ. 

 

3.1.2 Τα ΑΕ ως µάθηµα λογοτεχνίας  

Η λογοτεχνική παραγωγή της αρχαιότητας αντιπροσωπεύεται από τα οµηρικά έπη σε 

µετάφραση (Οδύσσεια: Α΄ γυµνασίου, Ιλιάδα: Β΄ γυµνασίου), τη δραµατική ποίηση σε 

µετάφραση (Ευριπίδη Ελένη, Αριστοφάνη Όρνιθες: Γ΄ γυµνασίου) και από το πρωτό-

τυπο (Σοφοκλή Αντιγόνη: Β΄ λυκείου), καθώς και από ένα ανθολόγιο αρχαϊκής λυρι-

κής ποίησης από το πρωτότυπο (Β΄ λυκείου). Παράλληλα διδάσκονται αποσπάσµατα 

από την ΑΕ ιστοριογραφία από µετάφραση (Α΄ γυµνασίου) και από το πρωτότυπο (Α΄ 

λυκείου, Γ΄ λυκείου), ρητορική από το πρωτότυπο (Β΄ λυκείου), φιλοσοφία από το 

πρωτότυπο (Γ΄ λυκείου), καθώς και ένα ανθολόγιο µεταφρασµένων κειµένων µε θέ-

µατα αντληµένα από την ιδιωτική και δηµόσια ζωή των αρχαίων (Β΄ γυµνασίου). 

 

Στόχος της διδασκαλίας είναι η ερµηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων 

της ΑΕ γραµµατείας, η εκτίµηση της λογοτεχνικής τους αξίας, η καλλιέργεια της φα-

ντασίας και της γλώσσας, η ενδυνάµωση της επικοινωνιακής ικανότητας, της συναι-

σθηµατικής συµµετοχής και των αναγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών, η αισθητι-

κή απόλαυση. 

� Σύµφωνα µε την κειµενοκεντρική µέθοδο διδασκαλίας, έµφαση δίνεται στο ίδιο 

το κείµενο, στο σύνολο του, στη βαθύτερη κατανόησή του από διδάσκοντες 

και διδασκοµένους σε όλα τα επίπεδα (λεξιλογικό, σηµασιολογικό, συντακτι-

κό, υφολογικό, ιδεολογικό). «Η ερµηνευτική διαδικασία στηρίζεται στην αντί-

ληψη ότι το κείµενο αποτελεί οργανικό σύνολο, του οποίου τα µέρη σχετίζο-

νται στενά µεταξύ τους και εποµένως φωτίζονται και ερµηνεύονται αµοιβαία. 

Έτσι, ξεκινάει από µια συνολική θεώρηση του κειµένου, επισηµαίνει τα θεµα-

τικά κέντρα και τη δοµή του, προχωρεί αναλυτικά στη διερεύνηση του περιε-

χοµένου (δοµή, πλοκή, ύφος, χαρακτήρες, αφηγηµατικοί τρόποι κ.ο.κ.) και της 

µορφής (λεξιλόγιο, συντακτική δοµή, σχήµατα λόγου κ.ο.κ.) και κλείνει µε 

συνολική συνθετική εκτίµηση των ουσιωδών στοιχείων του κειµένου» 

(Ε.Π.Π.Σ.). Όταν η µελέτη του έργου γίνεται από το πρωτότυπο, η πρόσληψή 

του δεν προϋποθέτει τη συντακτική ή λεκτική του επεξεργασία, αλλά την κα-

τανόηση της πραγµατικής εφαρµογής της γλώσσας, όπως αυτή εµφανίζεται 
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στο κείµενο, την προσέγγιση της ιδιαιτερότητας της λογοτεχνικής γλώσσας, 

την ανάδειξη του µεταφορικού και συµβολικού χαρακτήρα της και την ανακά-

λυψη της αισθητικής λειτουργίας της. 

� Η φιλολογική ή ιστορικο-ιδεολογική προσέγγιση εστιάζει στα εξωκειµενικά δε-

δοµένα που βοηθούν στην κατανόηση ενός έργου: ενδιαφέρουν η βιογραφία 

του συγγραφέα, οι πληροφορίες για το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολι-

τιστικό πλαίσιο συγγραφής του έργου, οι γνώσεις σχετικά µε τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του γένους-είδους στο οποίο ανήκει, η συγκέντρωση στοιχείων για 

το χρόνο, τον τόπο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αναφέρονται στο συγκε-

κριµένο απόσπασµα. Το κείµενο αντιµετωπίζεται ως φορέας αλλά και ως πα-

ράγωγο ιδεών της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται. Επιδιώκεται, λοιπόν, η 

διερεύνηση του ιδεολογικού πλαισίου του έργου και των ιστορικών και πολι-

τιστικών του συντεταγµένων· λ.χ. ανιχνεύονται οι ιδεολογικές και πολιτικές 

αντιλήψεις µε τις οποίες ο συγγραφέας διαλέγεται, οι αξίες και οι ιδέες που 

αποδέχεται και προβάλλει ή αµφισβητεί και επιδιώκει να ανατρέψει κ.ο.κ. 

� Κατά τη βιωµατική πρόσληψη του ΑΕ κειµένου δίνεται βάρος στον προσωπικό 

διάλογο του µαθητή µε αξίες, αντιλήψεις και έννοιες που προβάλλουν τα ΑΕ 

έργα, συχνά και σε διακειµενική σύγκριση µε αντίστοιχες σύγχρονες (λ.χ. η 

εξουσία, η τιµωρία, η βία, η ενοχή, η φιλία κ.ά.). Αυτό που ενδιαφέρει περισ-

σότερο είναι η ενδυνάµωση της συγκριτικής και κριτικής ικανότητας των µα-

θητών και η ενίσχυση της δυνατότητάς τους να διαµορφώνουν προσωπική ά-

ποψη και στάση. Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται οι σύγχρονες λο-

γοτεχνικές θεωρίες (λ.χ. η θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης και η θεωρία 

της πρόσληψης), οι οποίες µεταφέρουν το κέντρο βάρους κατά την προσέγγιση 

της λογοτεχνίας από το κείµενο, µε τα συµφραζόµενα και την κυρίαρχη ερµη-

νεία του, στις πολλαπλές αναγνωστικές εκδοχές που απορρέουν από τον ορί-

ζοντα πρόσληψης των µαθητών-αναγνωστών. Γιατί το κάθε κείµενο λειτουρ-

γεί διαφορετικά σε διαφορετικά ιστορικά-πολιτισµικά πλαίσια και εµπεριέχει 

τη δυνατότητα πολλαπλών νοηµατοδοτήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε συνάρ-

τηση µε την εποχή, το κοινωνικό πλαίσιο και τις προσωπικές εµπειρίες του 

αναγνώστη.  

� Άλλοτε η ερµηνευτική διαδικασία συµπληρώνεται και άλλοτε ταυτίζεται µε τη 

µεταφραστική άσκηση για την απόδοση του ΑΕ λόγου σε νεοελληνικό. Η µε-
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τάφραση αποτελεί ένα πρώτο είδος ανάγνωσης του κειµένου, το οποίο αποτε-

λεί ταυτόχρονα µέσο για την κατανόηση και ερµηνεία του, αλλά και αποτέλε-

σµα της ερµηνευτικής προσέγγισης. Επιπλέον, είναι ένα πεδίο συστηµατικής 

και απαιτητικής δοκιµασίας των γλωσσικών γνώσεων του µαθητή, καθώς ε-

νεργοποιεί και τις δύο γλώσσες, σε γραµµατικό, σηµασιολογικό και υφολογι-

κό επίπεδο.  

 

3.1.3 Τα ΑΕ ως µάθηµα πολιτισµού 

Πρόκειται για τάση που βρίσκει εφαρµογή σε όλα τα διδακτικά αντικείµενα: τόσο στη 

διδασκαλία των ΑΕ από µετάφραση (στο γυµνάσιο) όσο και στη διδασκαλία των ΑΕ 

από το πρωτότυπο (στο γυµνάσιο και στο λύκειο). Εστιάζει στο περιεχόµενο των κει-

µένων, όπου αναζητά πληροφορίες σχετικά µε την ιστορία και την πολιτική (Α΄ γυ-

µνασίου, Α΄ λυκείου), το δηµόσιο βίο και τους θεσµούς (Β΄ γυµνασίου, Β΄ λυκείου), 

τον καθηµερινό βίο και την ιδιωτική ζωή (Β΄ γυµνασίου), την πνευµατική και καλλι-

τεχνική δραστηριότητα (Γ΄ γυµνασίου, Β΄ λυκείου, Γ΄ λυκείου). 

 

Στόχος της διδασκαλίας είναι η γνώση του ΑΕ πολιτισµού: η επικοινωνία µε τα πνευ-

µατικά και καλλιτεχνικά επιτεύγµατά του αρχαίου κόσµου, η συνειδητοποίηση της 

σηµασίας των επιτευγµάτων αυτών για την πορεία του σύγχρονου πολιτισµού, η ενί-

σχυση της πολιτισµικής ταυτότητας και της ιστορικής συνείδησης των µαθητών. 

� Σύµφωνα µε την αρχαιογνωστική µέθοδο διδασκαλίας, το ΑΕ κείµενο αντιµε-

τωπίζεται ως πηγή ιστορικών πληροφοριών, που βοηθούν στην ανασύνθεση 

της εικόνας του ΑΕ πολιτισµού. Επιδιώκεται τόσο η γνωριµία µε την πνευµα-

τική δηµιουργία των Αρχαίων, όπως αυτή παραδίδεται σε κείµενα όλων των 

εποχών και όλων των γραµµατειακών ειδών-γενών (µε έµφαση στην κλασική 

εποχή), και µε αντιπροσωπευτικές στιγµές της καλλιτεχνικής και πολιτισµικής 

δραστηριότητας· όσο και η γνώση ποικίλων εκφάνσεων του ΑΕ δηµόσιου και 

ιδιωτικού βίου της κοινωνίας που τα παρήγαγε. 

� Η ουµανιστική προσέγγιση αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική διάσταση του 

ΑΕ πολιτισµού, τη σηµασία που έδωσε στον άνθρωπο, όχι στο µεµονωµένο 

άτοµο, αλλά στην ανθρώπινη ύπαρξη συνολικά. Επιδιώκεται, λοιπόν, η ενί-

σχυση του σεβασµού στον άνθρωπο· η προβολή θετικών αξιών και µοντέλων 

συµπεριφοράς· ο στοχασµός πάνω σε διαχρονικές αξίες, αντιλήψεις, έννοιες, 
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οι οποίες συντέλεσαν αποφασιστικά στη διαµόρφωση του δυτικού πολιτισµού 

(λ.χ. δίκαιο, αλήθεια, δηµοκρατία, πολίτης, αγωγή κ.ά.). Ουσιαστικά δίνεται 

έµφαση στην παραδειγµατική λειτουργία της λογοτεχνίας. 

� Κατά την εθνοκεντρική προσέγγιση το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών αντιµε-

τωπίζεται ως µέσο αγωγής, όχι µόνο γλωσσικής, µε εθνικό και συχνά φρονη-

µατιστικό χαρακτήρα. Επιδιώκεται «η συνειδητοποίηση της αφετηρίας και της 

συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του εθνικού βίου (µε επισήµανση όλων 

των εξελικτικών φάσεων: επιδράσεων, µεταβολών και µεταλλάξεων, αλλοιώ-

σεων και συγκράσεων κλπ.)» (Ε.Π.Π.Σ.) και, εποµένως, η ενίσχυση της αυτο-

συνειδησίας και των ιδιαιτεροτήτων της πολιτισµικής ταυτότητας των µαθη-

τών, η διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας και ιστορικής συνείδησης. 

� Η διαπολιτισµική προσέγγιση των ΑΕ κειµένων επιχειρεί αφενός να διαγνω-

στούν οι οφειλές του ΑΕ κόσµου σε άλλους λαούς (κυρίως της ανατολικής 

Μεσογείου) και αφετέρου να επισηµανθούν τα επιτεύγµατα της ελληνικής αρ-

χαιότητας που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού 

και στη θεµελίωση του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού. Επιδιώκεται, δηλαδή, 

να γίνουν κατανοητές οι διαλεκτικές διαδικασίες µέσα από τις οποίες πορεύ-

τηκε ο αρχαιοελληνικός λόγος και πολιτισµός, αλλά και η αναγωγή σύγχρο-

νων επιστηµονικών κατακτήσεων και επιστηµολογικών θεωρήσεων στην ελ-

ληνική αρχαιότητα.  
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3.2. ∆ιδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και ΤΠΕ 

 

3.2.1 ∆ιδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και ΤΠΕ: Γιατί; 

Η καταγραφή των µεθόδων που µπορούν να εφαρµοστούν κατά τη διδασκαλία των 

αρχαίων ελληνικών έγινε για να αναδειχθεί η πλούσια θεωρητική παράδοση που υ-

πάρχει γύρω από τη διδακτική των κλασικών γλωσσών. Το ζήτηµα είναι ποιες επιλο-

γές γίνονται σε κάθε περίπτωση: ποιες προκρίνονται από το Ε.Π.Π.Σ., ποιες προβάλ-

λονται από το σχολικό εγχειρίδιο και ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείµε-

νο. Και ασφαλώς µε ποιες στρατηγικές υλοποιούνται. 

Προχωρώντας στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο µάθηµα 

των αρχαίων ελληνικών, χρειάζεται να σκεφτούµε σχετικά µε την αναγκαιότητα κα-

ταρχάς της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση και στη συνέχεια 

σχετικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εφαρµογής τους. 

 Προέχει, ωστόσο, να δώσουµε απάντηση σε ένα θεµελιώδες ερώτηµα: Τι εί-

δους άτοµα και πολίτες θέλουµε να δηµιουργήσει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα;  

 Η παιδεία στη σύγχρονη εποχή οφείλει να ισοδυναµεί µε διαρκή µόρφωση του 

ατόµου, ώστε να συγκεντρώνει δεδοµένα, να χειρίζεται ετερόκλητες πληροφορίες, να 

επιλύει προβλήµατα, να κατέχει εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις· στοχεύει στην εκ-

παίδευση ενεργών υποκειµένων, που θα µπορούν να αξιοποιούν δηµιουργικά κάθε 

µέσο επικοινωνίας και όλους τους σηµειωτικούς πόρους (κείµενα, εικόνες, µουσική 

κ.ά.) και θα διαθέτουν την ικανότητα να κατανοούν και να χρησιµοποιούν κριτικά την 

πολύπλοκη νέα επικοινωνιακή πραγµατικότητα. 

 Συνεπώς, όλα τα άλλα ερωτήµατα που έχουν τεθεί έως τώρα µπορούν να συ-

νοψιστούν στα εξής: Ποια είναι η θέση του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών στη 

σύγχρονη εκπαίδευση και πώς αυτή µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερη µε τη χρήση 

των ΤΠΕ; 

 Τα αρχαία ελληνικά, όπως και όλα τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, µπορούν να 

έχουν θέση σε ένα σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, αν γίνει η µετάθεση του κέντρου 

βάρους της διδασκαλίας από την παροχή γνώσεων στην ενεργητική-κριτική µάθηση, 

από την παθητική αποµνηµόνευση στην ανάπτυξη ικανοτήτων για γόνιµη διαχείριση 

της γνώσης.  Η εφαρµογή ενός αντίστοιχου µοντέλου γραµµατισµού στο µάθηµα των 

ΑΕ συνεπάγεται την ενθάρρυνση ποικίλων παραµέτρων: τη δηµιουργική σύνδεση αρ-

χαίου και σύγχρονου κόσµου· την εξέταση κοινών σηµείων της ΑΕ µε τη ΝΕ γλώσσα· 
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τη σύγκριση µε τη σύγχρονη ζωή· τη µελέτη της ανθρώπινης εµπειρίας· την πολύ-

πλευρη ευαισθητοποίηση του µαθητή ως προς το γνωστικό αντικείµενο. 

 Σε αυτή την περίπτωση η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να είναι πολλαπλώς ωφέλι-

µη, αν αξιοποιηθούν όχι ως άλλο ένα εργαλείο (µε τη λογική του βιβλίου) αλλά ως 

ένα περιβάλλον εργασίας, που συµβάλλει σε µια νέα λογική διδακτικής και παιδαγω-

γικής προσέγγισης του µαθήµατος, καθώς διευκολύνει:  

▪ την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση πληροφοριών·  

▪ την κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των δεδοµένων που συλλέ-

γονται·  

▪ τη χρήση πολυτροπικών κειµένων και ποικίλων σηµειωτικών πόρων·  

▪ την πραγµάτευση ενός θέµατος από διαφορετικές οπτικές γωνίες·  

▪ τον πειραµατισµό κατά το γράψιµο και την παραστατικότητα στην παρουσίαση·  

▪ τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εντός της οµάδας. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών µπορεί να επιτρέψει: τη 

συστηµατική ανασκαφή και ανασυγκρότηση του παρελθόντος· τον παραλληλισµό του 

παρελθόντος µε το παρόν· και την προετοιµασία των µαθητών για την, ιστορικά 

προσδιορισµένη, ένταξή τους στο µέλλον. Οι µαθητές δε θα γνωρίσουν απλώς τα δη-

µιουργήµατα ενός πολιτισµού που συνέβαλε στη θεµελίωση του σύγχρονου πολιτι-

σµού και στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας του· θα διδαχθούν συγκεκριµένους τρό-

πους διερευνητικής προσέγγισης και κριτικής διαχείρισης της γνώσης, προκειµένου 

να µπορούν αντίστοιχα να τους χρησιµοποιήσουν αποδοτικά στη ζωή τους. 

 

3.2.2 ∆ιδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και ΤΠΕ: Πού και πώς; 

∆εν χρειάζεται να εφεύρουµε νέες µεθόδους προσέγγισης της αρχαιότητας µέσω των 

ΤΠΕ, αλλά να επιλέξουµε αυτές που µπορούν να συνδυαστούν µε νέες στρατηγικές 

διδακτικής εφαρµογής τους και να αξιοποιηθούν σε µια σύγχρονη εκπαιδευτική πρα-

κτική, που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργητικής-κριτικής µάθησης, τη διεύρυνση 

της γλωσσικής κατάρτισης και την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

 

Ας επιχειρήσουµε, λοιπόν, στη συνέχεια να καταγράψουµε τις βασικές στρατηγικές 

που ευνοούν τη δηµιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την εκµάθηση της ΑΕ γλώσ-

σας, την ανάγνωση της ΑΕ γραµµατείας και την προσέγγιση του ΑΕ πολιτισµού. 



87 

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

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

 

α) ΑΕ γλώσσα και γραµµατεία 

Όταν συζητούµε για τη διδασκαλία της ΑΕ γλώσσας, δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι είναι 

µια γλώσσα του παρελθόντος, την οποία οι µαθητές δεν πρόκειται να χρησιµο-

ποιήσουν σε αυθεντικά συµφραζόµενα επικοινωνίας. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν κα-

τά την εκµάθησή της να αξιοποιηθούν επαρκώς οι πρακτικές διδασκαλίας της µητρι-

κής ή της δεύτερης-ξένης γλώσσας. 

 Ωστόσο, η ΑΕ γλώσσα, όπως κάθε άλλη γλώσσα, ήταν ένας ζωντανός οργανι-

σµός σε εξέλιξη, του οποίου τα αποτυπώµατα διασώζονται σε ποικίλα κείµενα διαφο-

ρετικών εποχών (λογοτεχνικά έργα, επιστηµονικά συγγράµµατα, επιγραφές, δηµόσια 

έγγραφα, ιδιωτικά κείµενα κλπ.). Ο γλωσσικός κώδικας του κάθε κειµένου διαµορ-

φώνεται ανάλογα µε τις συνθήκες σύνταξης και πρόσληψής του και ανάλογα µε τις 

διαφορετικές επικοινωνιακές και θεσµικές ανάγκες που καλείται να καλύψει σε κάθε 

εποχή. Γι’ αυτό κατά τη διδασκαλία της ΑΕ γλώσσας οφείλουµε να παίρνουµε υπόψη 

µας τις ακόλουθες παραµέτρους: 

▪ ∆ε µαθαίνουµε µεµονωµένους τύπους γραµµατικής ή κανόνες σύνταξης λέξεων, 

αλλά προσπαθούµε να κατανοήσουµε τις µορφολογικές και συντακτικές δοµές 

µιας φράσης και τη λειτουργία τους για την κατασκευή του κειµένου.  

▪ ∆ε µελετούµε µεµονωµένες προτάσεις ή σύντοµα αποσπάσµατα, αλλά ευρύτερες 

ενότητες λόγου µε λογική και θεµατική αυτοτέλεια. 

▪ ∆ε µαθαίνουµε γλωσσικούς τύπους, αλλά προσπαθούµε να κατανοήσουµε βαθύ-

τερα το κείµενο στο οποίο εντάσσονται (λεξιλογικά και σηµασιολογικά, συντα-

κτικά, υφολογικά και ιδεολογικά), έτσι ώστε να αναδειχθεί η τυπολογία του κει-

µένου, οι θεµατικοί και εκφραστικοί κώδικες (λ.χ. συντακτική δοµή, βασικό λε-

ξιλόγιο, σχήµατα λόγου) του γραµµατολογικού γένους και είδους στα οποία ανή-

κει. 

▪ ∆ε µελετούµε κείµενα ερήµην των γραµµατολογικών συµφραζοµένων τους, αλλά 

ενταγµένα στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο παραγωγής και 

πρόσληψής τους. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή παρέχουν χρήσιµο υποστηρικτικό υλικό οι ΤΠΕ: 
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���� Τα ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα (που περιέχουν σώµατα ΑΕ κειµένων 

και εργαλεία για την αναζήτηση λέξεων ή/και τη δηµιουργία συµφραστικών πινάκων 

σε ΑΕ κείµενα) προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες γλωσσικής επεξεργασίας των 

ΑΕ κειµένων και διερευνητικής εκµάθησης της ΑΕ γλώσσας (βλ. Ενότητα ΙV, κεφ. 

5.2, όπου παρουσιάζεται µια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση των αρχαίων ελ-

ληνικών σωµάτων κειµένων). Ειδικότερα, προσφέρουν στους µαθητές τη δυνατότητα: 

▪ να εξοικειωθούν µε γλωσσικά φαινόµενα και συντακτικές δοµές στο πλαίσιο κει-

µένων, όπου γίνεται κατανοητή η λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται γνώση της 

σχετικής ορολογίας (λ.χ. το ρήµα και το πρόσωπο που ενεργεί, το ρήµα µε τα συ-

µπληρώµατά του, αντικείµενα και προσδιορισµούς κ.ο.κ.)· 

▪ να γνωρίσουν ποικίλες δυνατότητες έκφρασης, αλλά και διαφορετικής σηµασιο-

δότησης του ίδιου τύπου σε διαφορετικά συµφραζόµενα, ώστε να γίνει κατανοη-

τός ο µηχανισµός ενεργοποίησης της γλώσσας για την παραγωγή νοήµατος· 

▪ να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των λέξεων στο συνταγµατικό άξονα, αλλά 

και τις δυνατότητες αντικατάστασής τους στον παραδειγµατικό άξονα (µέσα από 

την επαγωγική ή παραγωγική µέθοδο προσέγγισης, όπου µέσα από πολλά παρα-

δείγµατα θα µπορούν να συλλάβουν τους κανόνες ή να τους εφαρµόσουν σε επι-

µέρους περιπτώσεις (βλ. Βαρµάζης 1999. 67 κ.εξ.)· 

▪ να διερευνήσουν τις κατασκευαστικές αρχές των λέξεων και τους στενούς δε-

σµούς ετυµολογίας και σηµασίας, ώστε να κατανοήσουν ότι αφενός είναι σφαλε-

ρή η ταύτιση µορφολογικών παραγώγων και λεξικών σηµασιών και αφετέρου η 

γνώση ενός αριθµού θεµάτων και της λειτουργίας παραγωγικών παραθηµάτων 

µπορεί σχετικά εύκολα να οδηγήσει στην κατανόηση της σηµασίας µεγάλου α-

ριθµού λέξεων. 

 

���� Τα λογισµικά επεξεργασίας κειµένου υποστηρίζουν δηµιουργικά τη γλωσσική 

επεξεργασία και την αναγνωστική διαδικασία (βλ. στην Ενότητα ΙΙΙ µια γενική κριτι-

κή παρουσίαση). 

▪ Επιτρέπουν τη σύνταξη απλών ή σύνθετων διαγραµµάτων, όπου αναδεικνύονται 

η δοµή και ο τρόπος συγκρότησης του κειµένου: τα θεµατικά κέντρα, τα υποκεί-

µενα, ο χώρος και ο χρόνος δράσης, τα γεγονότα και η διαδοχή τους, η σχέση αι-

τίου-αιτιατού κ.ο.κ. 
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▪ ∆ίνουν τη δυνατότητα αναδόµησης ενός κειµένου, µε αντικαταστάσεις λέξεων ή 

φράσεων στο συνταγµατικό ή τον παραδειγµατικό άξονα, τονισµό κρίσιµων 

γλωσσικών στοιχείων (λ.χ. συνδέσµων, ονοµατικών συνόλων, υφολογικών σχη-

µάτων κ.ο.κ.), γεγονός που αναδεικνύει τον τρόπο σύνταξης, τους θεµατικούς και 

εκφραστικούς κώδικες του κειµένου. 

 

���� Τα λογισµικά πρακτικής και εξάσκησης (Drill and Practice, βλ. και Ενότητα 

ΙΙ, κεφ. 2.1 για «τον υπολογιστή ως δάσκαλο»), παρόλο που στην πλειονότητά τους 

αποτελούν µέσο σε ένα γραµµατισµό που στηρίζεται και λειτουργεί µε άξονα την τε-

χνολογία του εντύπου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν υποστηρικτικά, προκειµένου να 

γίνει αποτελεσµατικότερη η αφοµοίωση τύπων και δοµών του ΑΕ λόγου, καθώς πα-

ρέχουν δυνατότητες αυτονοµίας στη µάθηση και προσωπικής εξάσκησης. 

 

���� Οι αρχαιογνωστικοί δικτυακοί τόποι (που περιέχουν σώµατα ΑΕ κειµένων και 

µεταφράσεων, λεξικά γλωσσικά και εγκυκλοπαιδικά της ΑΕ γλώσσας και γραµµατεί-

ας, εγχειρίδια γραµµατικής και σύνταξης, σχόλια πραγµατολογικού και ερµηνευτικού 

τύπου, γραµµατολογικές πληροφορίες, µελέτες, αρχαιολογικό εικονογραφικό υλικό, 

χάρτες, βάσεις δεδοµένων, βιβλιογραφικούς καταλόγους κ.ά.) λειτουργούν ως ψηφια-

κές βιβλιοθήκες, που εξασφαλίζουν άµεση πρόσβαση σε άφθονες γραµµατειακές και 

αρχαιολογικές πηγές, πολλές από τις οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν ακόµη και 

σε έντυπη µορφή. Συνεπώς: 

▪ ∆ιευκολύνουν τη γλωσσική διερεύνηση, καθώς επιτρέπουν την αναζήτηση γενι-

κού ή ειδικού λεξιλογίου στα λεξικά (λ.χ. των δικανικών όρων), ειδικών συντα-

κτικών δοµών στα εγχειρίδια (λ.χ. τα σχήµατα λόγου) κ.ο.κ. 

▪ Παρέχουν τη δυνατότητα σταδιακής εξοικείωσης µε τα λεξικά και τα εγχειρίδια 

γραµµατικής-συντακτικού ως βιβλίων αναφοράς (και όχι αποµνηµόνευσης). 

▪ ∆ιευρύνουν το γνωστικό υπόβαθρο του µαθητή, καθώς προσφέρουν τη δυνατότη-

τα αναζήτησης και κριτικής επεξεργασίας πραγµατολογικών και γραµµατολογι-

κών πληροφοριών που χρειάζονται για την ανάγνωση του κειµένου: σχετικά µε 

πρόσωπα και γεγονότα του κειµένου, το συγγραφέα και το γραµµατειακό γένος-

είδος στο οποίο εντάσσεται το κείµενο, το χώρο και χρόνο συγγραφής του έργου, 

το ιδεολογικό και πολιτιστικό πλαίσιο παραγωγής και πρόσληψης του έργου (λ.χ. 

η λειτουργία των λογότυπων των οµηρικών επών µπορεί να γίνει κατανοητή σε 
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συνάρτηση µε τους µηχανισµούς παραγωγής και πρόσληψης της προφορικής, πο-

λύστιχης, αφηγηµατικής ποίησης).  

 

���� Τα ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα (που περιέχουν σώµατα ΝΕ κειµένων 

και λεξικά) διευκολύνουν τη συγκριτική προσέγγιση της ΑΕ µέσω της ΝΕ γλώσσας, 

τη συνειδητοποίηση της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας από την αρχαία στη νέα 

µορφή της και τη διεύρυνση της γλωσσικής κατάρτισης των µαθητών. Ειδικότερα, 

επιτρέπουν: 

▪ την προσπέλαση φαινοµένων της ΑΕ γλώσσας µέσα από γλωσσικούς παραλλη-

λισµούς µε τη νεοελληνική, την προσέγγιση του άγνωστου για τους µαθητές 

γλωσσικού στοιχείου µέσα από τα κοινά ή γνωστά στοιχεία, γεγονός που µπορεί 

να αποτελέσει αφετηρία για την εξαγωγή περισσότερων συµπερασµάτων σχετικά 

µε τους µηχανισµούς της γλώσσας και της εξέλιξής της· 

▪ την κατανόηση των οµοιοτήτων και των διαφορών των δύο µορφών της ελληνι-

κής γλώσσας, τη συνειδητοποίηση του συνθετικού χαρακτήρα της ΑΕ και του 

αναλυτικού χαρακτήρα της ΝΕ·  

▪ τη διερεύνηση της πολυσηµίας των λέξεων συγχρονικά και διαχρονικά (µε παρα-

δείγµατα σχετικά µε τη µεταβολή σηµασίας, τις διαφορετικές σηµασίες, τη διεύ-

ρυνση και τον περιορισµό της σηµασίας, τη σηµασιολογική υποβάθµιση και ανα-

βάθµιση των λέξεων), ώστε να φανεί η ιστορική διάσταση και η κοινωνική λει-

τουργία της γλώσσας· 

▪ τη συνειδητοποίηση, µέσω της αναγνώρισης λέξεων-δανείων από ή σε άλλες 

γλώσσες, των µηχανισµών της γλωσσικής επαφής µεταξύ των λαών, καθώς και 

του ρόλου που διαδραµατίζουν τα ΑΕ στη διαµόρφωση του επιστηµονικού λεξι-

λογίου των νεότερων χρόνων.  

 

β) ΑΕ γραµµατεία και πολιτισµός 

Η γλωσσική επεξεργασία και η γραµµατολογική και πραγµατολογική εργασία που 

προηγήθηκε δεν αποτελούν το «τέλος», αλλά µέρος µιας ολιστικής αναγνωστικής δι-

αδικασίας, η οποία έχει ως στόχο όχι µόνο να συγκροτήσει ένα υπόβαθρο που θα εξο-

πλίσει τους µαθητές ως αναγνώστες της ΑΕ γραµµατείας, αλλά να συµβάλει στην α-

νάπτυξη γενικότερων αναγνωστικών δεξιοτήτων, να ενισχύσει την αυτογνωσία και τη 
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δυνατότητα κριτικής ένταξης των µαθητών στο σύγχρονο κόσµο. Προς αυτή την κα-

τεύθυνση: 

▪ Προκρίνονται η κειµενική, διακειµενική και διαθεµατική προσέγγιση. 

▪ Επιλέγονται στοιχεία του αρχαίου κόσµου και πολιτισµού που µπορούν να τοπο-

θετηθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συγχρονικό πλαίσιο, δηλαδή στοιχεία που βοη-

θούν να υποδηλωθούν οι σύγχρονες εκείνες παράµετροι, οι οποίες, τηρουµένων 

των ιστορικών αναλογιών, διαθέτουν σηµαντική ιστορική αξία, καθώς µας επι-

τρέπουν να δούµε το παλαιό µε σύγχρονους πολιτισµικούς και ιδεολογικούς ό-

ρους ή, αντίστροφα, να µετρήσουµε τη σύγχρονη εµπειρία µε µέτρα και σταθµά 

που συνάγουµε ιστορικά από το παρελθόν (βλ. Παπαγγελής 2005). 

▪ Αναδεικνύεται το κοινό βιωµατικό υπόστρωµα συγγραφέα και µαθητών, µέσα 

από κείµενα που φωτίζουν θεµελιακές ανθρώπινες αντιδράσεις και ψυχικές δια-

θέσεις και επιτρέπουν την κατανόηση των βασικών αρχών της ανθρώπινης συ-

µπεριφοράς· επιδιώκεται, δηλαδή, να καλλιεργηθεί η δυνατότητα αναγωγής του 

ειδικού σε γενικές αρχές, του συγκεκριµένου σε αφηρηµένες έννοιες και του πα-

ραδείγµατος σε καθολικής αξίας στάσεις και συµπεριφορές.  

▪ Προβάλλεται η διαλεκτική σχέση γραµµατειακού έργου-κοινωνίας, τόσο σε επί-

πεδο παραγωγής όσο και πρόσληψης. 

 

���� Οι αρχαιογνωστικοί δικτυακοί τόποι (που περιέχουν σώµατα ΑΕ κειµένων, 

µεταφράσεων και µελετών) ευνοούν την αναγνωστική διαδικασία, τις πολλαπλές ερ-

µηνείες των λογοτεχνικών κειµένων και τη διακειµενική προσέγγιση. Γενικότερα, λει-

τουργούν ως ψηφιακές βιβλιοθήκες: 

▪ Παρέχουν µια ποικιλία ΑΕ γραµµατειακών κειµένων, µέσα από τα οποία ο µαθη-

τής µπορεί να µελετήσει το ίδιο θέµα σε διαφορετικές εποχές και γραµµατειακά 

γένη-είδη και να εξοικειωθεί µε ένα από τα πιο σηµαντικά και ενδιαφέροντα χα-

ρακτηριστικά του αρχαιoελληνικoύ πoλιτισµoύ, τη ρευστότητα του µύθου – που 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µία και ορισµένη ιστορία αλλά πολλές και, συχνά, αντι-

φατικές εκδοχές της· ότι ο µύθος δεν είναι ένας, αλλά είναι όλες οι διαφορετικές 

αφηγήσεις του, επικές, δραµατικές, λυρικές, εικαστικές· ότι οι ποιητές και οι 

καλλιτέχνες είχαν όχι απλώς το δικαίωµα αλλά και την «υποχρέωση» να διαλε-

χθούν µε την παράδοση και να προτείνουν τη δική τους παραλλαγή. 
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▪ ∆ιαθέτουν ολόκληρα κείµενα και µεταφράσεις, διορθώνοντας την περιορισµένη 

και αποσπασµατική επαφή των µαθητών µε τα ΑΕ λογοτεχνικά έργα. 

▪ Περιέχουν ποικίλο ερµηνευτικό υλικό, δηλαδή σχόλια και προσεγγίσεις που γρά-

φτηκαν σε διαφορετικές εποχές από αναγνώστες διαφορετικής εθνικότητας και 

από διαφορετική οπτική. Έτσι παύει ο εκπαιδευτικός να βρίσκεται σε ένα κυρι-

αρχικό ρόλο κατόχου ενός γενικής ισχύος νοήµατος µέσα στο κείµενο και ο µα-

θητής να είναι ο παθητικός δέκτης της µιας και µοναδικής «ορθής»" ερµηνείας 

του κειµένου. 

▪ Προσφέρουν νεότερα λογοτεχνικά κείµενα που διαλέγονται µε την ΑΕ παράδο-

ση, δίνοντας στο µαθητή τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει ότι κάθε κείµενο 

λειτουργεί διαφορετικά σε διαφορετικά ιστορικά-πολιτισµικά πλαίσια και εµπερι-

έχει τη δυνατότητα πολλαπλών νοηµατοδοτήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε συ-

νάρτηση µε την εποχή, το κοινωνικό πλαίσιο και τις προσωπικές εµπειρίες του 

αναγνώστη. 

▪ Συµπεριλαµβάνουν ποικίλα σύγχρονα κείµενα (λογοτεχνικά έργα, δοκίµια, άρθρα 

σε εφηµερίδες κ.ά.) για το ίδιο θέµα, που επιτρέπουν τις συγκρίσεις µε τη σύγ-

χρονη πραγµατικότητα και τον κόσµο των µαθητών, ενδυναµώνουν την κριτική 

ικανότητα των µαθητών και ενισχύουν τη δυνατότητά τους να διαµορφώνουν 

προσωπική άποψη και στάση. 

 

���� Οι αρχαιογνωστικοί δικτυακοί τόποι (που περιέχουν σώµατα ΑΕ κειµένων και 

ΝΕ µεταφράσεων) αναδεικνύουν τη µεταφραστική εργασία ως ερµηνευτικό εργαλείο 

και ως τόπο συνάντησης των δύο πολιτισµών, του συγγραφέα και του µεταφραστή.  

▪ Επιτρέπουν την εκµετάλλευση δόκιµων µεταφράσεων του ίδιου κειµένου, ώστε 

µέσα από τη σύγκριση και την κριτική των µεταφραστικών επιλογών να ανα-

δεικνύεται η σύνδεση µετάφρασης και ερµηνείας. Επίσης, οι διαφορετικές µετα-

φράσεις προσφέρονται για τη συγκριτική µελέτη του λεξιλογίου και των δοµών 

της αρχαιοελληνικής και της νεοελληνικής γλώσσας, η οποία µπορεί να έχει πολ-

λές διδακτικές εφαρµογές: αναζήτηση συντακτικών και λεξιλογικών αντιστοιχιών 

και διαφορών µεταξύ των δύο γλωσσών· σύγκριση µεταξύ των διαφορετικών 

τρόπων προσέγγισης και νεοελληνικής απόδοσης της αρχαιοελληνικής σκέψης 

κ.ο.κ. 
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▪ Ευνοούν τη συνθετική εργασία οµάδων µαθητών (µε τη βοήθεια επεξεργαστή 

κειµένου) πάνω σε ευρεία ενότητα αρχαίου ελληνικού κειµένου, στην οποία µπο-

ρεί να παρατίθεται δική τους µεταφραστική πρόταση, αιτιολογηµένη βάσει του 

σχολιασµού του κειµένου, αλλά και κριτική άλλων, δηµοσιευµένων µεταφράσε-

ων του ίδιου κειµένου, ώστε να προκληθεί γόνιµος προβληµατισµός πάνω στο 

κείµενο. 

 

���� Τα λογισµικά και πολυµέσα, οι αρχαιογνωστικοί δικτυακοί τόποι (που περιέ-

χουν σώµατα κειµένων, λεξικά και εγχειρίδια, µελέτες, αρχαιολογικό εικονογραφικό 

υλικό, χάρτες, βάσεις δεδοµένων, βιβλιογραφικούς καταλόγους κ.ά.), αλλά και γενι-

κότερα το διαδίκτυο, αποτελούν τον κατεξοχήν χώρο ενοποίησης ξεχωριστών µέχρι 

σήµερα κλάδων αρχαιοµάθειας –της φιλολογίας, της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της 

γεωγραφίας, της τέχνης κ.ά.– και, συνεπώς, ευνοούν τη διαθεµατική προσέγγιση των 

ΑΕ κειµένων. 

▪ Η παράλληλη προσέγγιση έργων της ΑΕ λογοτεχνίας και τέχνης επιτρέπει στο 

µαθητή να συνειδητοποιήσει ότι η ΑΕ λογοτεχνία και τέχνη αποτελούν συµβατι-

κά συστήµατα αναπαράστασης της πραγµατικότητας (ότι δηλαδή αναπαριστά-

νουν τον κόσµο µε βάση όχι την υποκειµενική εµπειρία, αλλά µια συλλογική πί-

στη, αντίληψη και ερµηνεία του). Έτσι δίνεται στο µαθητή η δυνατότητα να κα-

τανοήσει ευκολότερα τους κοινούς κώδικες επικοινωνίας ανά εποχή.  

▪ Οι τεχνολογικές δυνατότητες των πολυµέσων επιτρέπουν την ανασύνθεση και 

προσοµοίωση ποικίλων όψεων της ΑΕ δραµατικής τέχνης, ενός σύνθετου θεσµού 

που όχι µόνο επιτρέπει αλλά και επιζητεί τη διαθεµατική µέθοδο διδασκαλίας, 

την πολύπλευρη προσέγγιση µε τα εφόδια της ιστορίας, της πολιτικής θεωρίας, 

της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της αρχαιολογίας, της θεατρολογίας και 

της θεατρικής πρακτικής. Λ.χ. το πλήθος των δραµατικών µνηµείων που σώζο-

νται είναι η σηµαντικότερη πηγή µας (µετά από τα ίδια τα κείµενα) για τα οπτικά 

δεδοµένα της σκηνικής δράσης· επίσης, τα θεατρικά οικοδοµήµατα δίνουν µια ι-

δέα για τις φυσικές διαστάσεις µιας παράστασης, για τη σχέση µέσα στο χώρο 

ανάµεσα στους υποκριτές και το κοινό. Αντιστοίχως, βιντεoσκoπηµένα 

απoσπάσµατα σύγχρoνων παραστάσεων εξοικειώνουν το µαθητή µε νεότερες 

χρήσεις του ΑΕ δραµατικού υλικού, αναδεικνύουν τη σύγχρονη διάσταση του ΑΕ 

δράµατος και προβάλλουν τον τρόπο µε τον oπoίo τα κείµενα του αρχαίου δρά-
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µατος αξιoπoιήθηκαν σε διαφορετικές εποχές και από διαφoρετικoύς 

πoλιτισµoύς. Μέσα από την πολύπλευρη σύγκριση του «τότε-τώρα», οι µαθητές 

καλούνται να σκεφτούν σχετικά µε: (α) το πέρασµα από τη συµβατική ΑΕ θεα-

τρική τέχνη στη σύγχρονη  προσωπική καλλιτεχνική έκφραση και (β) τη ζωογόνο 

δύναµη του παρελθόντος στο παρόν. 

▪ Με τη διαθεµατική προσέγγιση ο µαθητής αποκτά αµεσότερη και πληρέστερη 

εικόνα της ιστορικής πραγµατικότητας που µελετά και είναι σε θέση να εντάξει 

το κείµενο στο κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό γίγνεσθαι και να κατανοήσει 

τόσο το λογοτεχνικό κείµενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόµενο στενά δε-

µένο µε την εποχή του όσο και τον τρόπο διαµόρφωσης των βασικών χαρακτηρι-

στικών των γραµµατειακών γενών-ειδών. Λ.χ. συνειδητοποιεί τη σχέση της δη-

µοκρατίας µε τον εµπειρικότερο τρόπο αντικρίσµατος της ζωής στην τέχνη και µε 

την κριτική αναπαράσταση του µυθικού παρελθόντος στο θέατρο· ή τη σχέση του 

σοφιστικού κινήµατος µε τη δραµατική ποίηση της κλασικής εποχής. 

▪ Μέσα από τους ποικίλους σηµειωτικούς πόρους του διαδικτύου και των πολυµέ-

σων οι µαθητές γνωρίζουν τους διαφορετικούς ανά εποχή και πολιτισµό κώδικες 

επικοινωνίας και ταυτόχρονα έχουν πολλαπλά ερείσµατα για γόνιµες συγκρίσεις 

µε τη σύγχρονη εποχή. Με τη βοήθεια των διαπολιτισµικών συγκρίσεων, έχουν 

τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν την εξελικτική πορεία της ανθρώπινης 

σκέψης, τη σχετικότητα της ιστορικής αλήθειας και τη διαλεκτική σχέση των πο-

λιτισµών, αλλά και να προχωρήσουν στην αποµυθοποίηση της αρχαιότητας. Συ-

νεπώς, γίνονται ικανότεροι να αντιµετωπίζουν κριτικά, ως ενεργοί πολίτες, την 

κοινωνική πραγµατικότητα την οποία βιώνουν. 

 

���� Τα λογισµικά επεξεργασίας κειµένου, τα λογιστικά φύλλα, τα λογισµικά πο-

λυτροπικής παρουσίασης, τα εργαλεία δικτυακής δηµοσίευσης, οι δυνατότητες συγ-

χρονικής και ασύγχρονης επικοινωνίας είναι κάποιες από τις σύγχρονες τεχνολογικές 

δυνατότητες που µπορεί να αξιοποιήσουν οι µαθητές, για να περάσουν από την ανά-

γνωση και πρόσληψη στη γραφή και δηµιουργία. 
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4. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
 

Σοφία Νικολαΐδου 
 
 
4.1 ΤΠΕ και Λογοτεχνία: νέα δεδοµένα για τη συγγραφή, την πρόσληψη και τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας
11

 

 

 
Η επικράτηση των ηλεκτρονικών µέσων και το νέο νοητικό περιβάλλον που αυτά δη-

µιουργούν επηρεάζουν όχι µόνο τη συγγραφή της έντυπης λογοτεχνίας, µε τη χρήση 

του επεξεργαστή από τους συγγραφείς (Eco 1997· Sagan, Bazin & Djian1997). Επη-

ρεάζουν επίσης την πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου, καθώς και την παραγωγή θε-

ωρητικού λόγου που το αφορά.
12

  

Ορισµένοι µεµψιµοιρούν ότι η εποχή της τυπογραφίας παραχωρεί τη θέση της 

στην ηλεκτρονική εποχή (βλ. Kernan 2001· Bloom 2000· Birkets 1995). Ο σύγχρονος 

αναγνώστης, εθισµένος homo zapiens, εξαρτηµένος από τη διαρκή εναλλαγή κανα-

λιών στην οθόνη της τηλεόρασης (Postman 1985), προσλαµβάνει τη λογοτεχνία πολύ 

διαφορετικά, σε σύγκριση µε τον αναγνώστη του 19ου αιώνα.  

Τα ψηφιακά κείµενα ευαγγελίζονται τη συναίρεση της ενδοκειµενικότητας (in-

tratextuality) µε την διακειµενικότητα (intertextuality) (∆ηµητρούλια 2005), την ασυ-

νέχεια, την κειµενική ρευστότητα, τη δοµική ευελιξία. Τα υπερκείµενα
13

 και τα πολυ-

τροπικά κείµενα προτείνουν ένα διαφορετικό, διαδραστικό και δυναµικό, επικοινωνι-

ακό µοντέλο συγγραφής και πρόσληψης της λογοτεχνίας. Παράλληλα, προτείνουν 

ένα διαφορετικό είδος αναγνωστικής προσέγγισης και θεωρητικού λόγου για τη λογο-

τεχνία. 

Βέβαια, στοιχεία υπερκειµενικής δοµής και µορφής µπορούµε να ανιχνεύσου-

µε και σε έντυπα έργα, κυρίως σε µοντερνιστές ή µεταµοντέρνους συγγραφείς, οι ο-

ποίοι αξιοποίησαν το στοιχείο του παιγνίου στα κείµενά τους.
14

 

                                                 
11

 Βλ. Νικολαΐδου 2009, όπου συζητείται διεξοδικά το θέµα της αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκα-

λία της λογοτεχνίας στην Ελλάδα, την Αγγλία και τις ΗΠΑ, παρουσιάζονται και εξετάζονται λεπτοµε-

ρώς σχετικά σενάρια διδασκαλίας.   
12

 Βλ. Bolter 2006, ιδίως το κεφάλαιο «Η κριτική θεωρία σε έναν νέο χώρο γραφής», 223-257, επίσης 

Landow &. Delany 1993. 
13

 Για την κατασκευή του όρου και τη λειτουργία του υπερκειµένου, βλ. Bush 1991, Nelson 1974, Nel-

son 1992. 
14

 Βλ. για παράδειγµα, Χ. Λ. Μπόρχες, Άπαντα πεζά (εισαγ., µτφρ.,σχόλια Α. Κυριακίδης, Αθήνα: Ελ-

ληνικά Γράµµατα, 2005),  Η. Cortasar, Το Κουτσό (Αθήνα: Εξάντας, 1988), Μ. Pavic, Dictionary of 
Khazars (Νέα Υόρκη: Knopf, 1988), T. Pynchon, V, (Λονδίνο: Jonathan Cape, 1963), T. Pynchon, 
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Όµως το λογοτεχνικό υπερκείµενο είναι έντονα διαδραστικό. Προϋποθέτει 

την ενεργητική συµµετοχή του αναγνώστη, για να διαβαστεί (Νικολαΐδου & Γιακου-

µάτου 2001 και Γιακουµάτου 2002). Εµβληµατικό –και κλασικό πια– υπερλογοτεχνι-

κό έργο θεωρείται το Afternoon του Michael Joyce (1987). Το συγκεκριµένο έργο 

συνδυάζει τη µυθοπλαστική τέχνη, η οποία συνδέεται µε την έντυπη λογοτεχνία, µε 

τη διαδραστικότητα ενός περιπετειώδους παιχνιδιού: προϋποθέτει εξοικείωση µε την 

ανάγνωση στην οθόνη του υπολογιστή και δεξιότητες πλοήγησης σε υπερκείµενο. Το 

Afternoon δεν αφηγείται µια συγκεκριµένη ιστορία. Αυτή είναι η θεµελιώδης διαφο-

ρά του από λογοτεχνικά κείµενα που έχουν γραφτεί για να τυπωθούν στο χαρτί. Ο 

αναγνώστης, πατώντας κουµπιά και απαντώντας σε ερωτήµατα, διαµορφώνει την 

προσωπική του αναγνωστική διαδροµή. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι, στην 

περίπτωση του Afternoon, δεν υπάρχει καθόλου ιστορία. Υπάρχουν µόνο αναγνώσεις 

(Bolter 2006). Η σηµασία κάθε επεισοδίου, ο τρόπος µε τον οποίο αυτό εντάσσεται 

στη δυναµική δοµή του έργου, εξαρτάται από το πού βρισκόταν ο αναγνώστης πριν 

και πού θα µεταβεί στη συνέχεια (Douglas 2000).  

Το υπερκείµενο συχνά υιοθετεί δοµικές αρχές και αφηγηµατικές τεχνικές, τις 

οποίες συνδέουµε µε τη µοντερνιστική ή τη µεταµοντέρνα µυθοπλασία: εσωτερικό 

µονόλογο, µετατόπιση της αφηγηµατικής γωνίας, παλίνδροµες κινήσεις στον αφηγη-

µατικό χρόνο. Αν η αφήγηση των γεγονότων σε χρονολογική σειρά µοιάζει να αποτε-

λεί το «φυσικό» τρόπο διήγησης, η φυσική αφηγηµατική τάξη έχει υπονοµευτεί ήδη 

από την οµηρική Οδύσσεια. Οι εγκιβωτισµοί, ανάδροµες και πρόδροµες αφηγήσεις 

που περιέχει το συγκεκριµένο έπος αναδιαµορφώνουν τη χρονολογική σειρά της α-

φήγησης, µε τον τρόπο που θα συναντήσουµε πολύ αργότερα στα υπερκείµενα (Bak-

ker 1999).  

Έτσι λοιπόν, η υπερλογοτεχνία (hyperliterature) παρουσιάζει µε εµφανή τρό-

πο στην οθόνη του υπολογιστή τεχνικές οργάνωσης και διασάλευσης της αφηγηµατι-

κής τάξης, οι οποίες είχαν ήδη αναπτυχθεί στην έντυπη λογοτεχνία. Παρά ταύτα, το 

                                                                                                                                            
Gravity’s Rainbow (Νέα Υόρκη: Penguin, 1995), J. Joyce, Οδυσσέας (µτφρ. Σ. Καψάσκης, Αθήνα: Κέ-

δρος, 1990), L. Sterne, The life and opinions of Tristam Shandy, gentleman, (I. Watt, επιµ., Βοστόνη: 

Houghton Mifflin, 1965). Ειδικά ο Μπόρχες, σε ορισµένες σύγχρονες µελέτες, συνδέεται άµεσα µε τη 

διαδικτυακή λογοτεχνία «όπου ο αναγνώστης µετέχει ενεργά». Βλ. Sassón-Henry 2007, όπου εξερευ-

νάται η σχέση του συγγραφέα µε το διαδίκτυο, το YouTube, τα ιστολόγια και τα συναφή.  Βλ. επίσης 

Rollason 2004, http://www.themodernword.com/borges/borges_papers_rollason2.html (προσπελάστη-

κε: 15 Ιανουαρίου 2008). Βλ. επίσης την υπό έκδοση συλλογή δοκιµίων από τον Bucknell University 

Press, µε τίτλο Cy-Borges, η έκδοση της οποίας αναµένεται µέσα στο 2008, σύµφωνα µε τον Cohen 

2008. 
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ψηφιακό µέσο ορίζει τον τρόπο πρόσληψης: η υπερκειµενική µυθοπλασία προσλαµ-

βάνεται ως de facto αναµόρφωση της έντυπης µυθοπλασίας. Το υπερκείµενο συχνά 

παρουσιάζεται από τη φύση του ως επαναστατικό. Οι συνεχείς παραβιάσεις της αφη-

γηµατικής και χρονικής ακολουθίας, η δυναµική δοµή και η ελαστικότητα στο χώρο 

κατανοούνται ως προσπάθειες υπονόµευσης δοµών και τρόπων, τους οποίους η έντυ-

πη παραδοσιακή λογοτεχνία φαίνεται να επιδοκιµάζει. 

Η υπερκειµενική δοµή ευνοεί τη διακλαδωτή αφήγηση και την πολυεπίπεδη 

ανάπτυξη της εξιστόρησης. Το λογοτεχνικό υπερκείµενο καταργεί το βασικό χαρα-

κτηριστικό της έντυπης λογοτεχνίας, τη µονοκρατορία του λόγου. Ενσωµατώνει ει-

κόνες, γραφικά, ήχο, κίνηση, βίντεο. Στη διαδικτυακή εκδοχή του ο λογοκεντρικός 

χαρακτήρας της λογοτεχνίας υποχωρεί και δίνει τη θέση του στη συνοµιλία των τε-

χνών.  

Τα λογοτεχνικά υπερκείµενα σπανίως έχουν γραµµική µορφή και σπανίως 

ακολουθούν γραµµική αφήγηση. Συχνά αποτελούν προϊόντα συνεργασίας: δηµιουρ-

γούνται από περισσότερους από έναν συγγραφείς. Επιτρέπουν την αµφίδροµη επικοι-

νωνία και χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Η αναγνωστική δι-

αδροµή που θα ακολουθήσει ο διαδικτυακός αναγνώστης µια δεδοµένη στιγµή είναι 

µοναδική. Καθώς η υπερκειµενική δοµή είναι ρευστή, κάθε αναγνωστική διαδροµή 

δίνει µορφή σε διαφορετικές εκδοχές του υπερκειµένου. 

Η υπερλογοτεχνία βρίσκεται σαφώς έξω από τον λογοτεχνικό κανόνα, ο ο-

ποίος αποτελεί το κύριο αντικείµενο της διδασκαλίας του µαθήµατος στη σχολική 

τάξη. Παρά ταύτα, ορίζει µια δυναµική τάση της σύγχρονης λογοτεχνίας και εγκαι-

νιάζει ένα νέο είδος ανάγνωσης, το οποίο δεν µπορεί να απουσιάζει από τις ανα-

γνωστικές προσλαµβάνουσες των µαθητών (Bruce & Hogan 1998· επίσης Cope & 

Kalantzis 2000). 

Αλλά οι ΤΠΕ µπορούν να συµβάλλουν επίσης στην πολυστρωµατική πρόσ-

ληψη και την ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της έντυπης λογοτεχνίας. Ο επε-

ξεργαστής ευνοεί τον πειραµατισµό µε τις λέξεις και τη δοµή των λογοτεχνικών κει-

µένων, αναδεικνύοντας στοιχεία της ποιητικής τους. Επίσης ευνοεί τις διορθώσεις και 

τις επάλληλες γραφές κατά τη δηµιουργική γραφή. Αυτές καταδεικνύουν καλύτερα 

από καθετί άλλο στους µαθητές τη συγγραφική µηχανή, το δόλο και τα τεχνάσµατά 

της. Η µεταγραφή ενός λογοτεχνικού κειµένου µε τη βοήθεια των πολυµέσων ανα-
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δεικνύει τη συνοµιλία τεχνών στο εσωτερικό του και τη συνεργασία των αισθήσεων 

για την πρόσληψή του.  

Η τεχνολογία είναι, καταρχήν, εργαλείο. Έχει ήδη διαµορφώσει ένα νέο νοη-

τικό περιβάλλον και τον τρόπο πρόσληψης της νέας πραγµατικότητας που µας περι-

βάλλει. Η συγγραφή, η ανάγνωση και η µελέτη της λογοτεχνίας δε βρίσκονται έξω 

από όλα αυτά – το αντίθετο.  

 

4.2 Το πώς, πότε και το γιατί µιας επιλογής 

 

Αν µελετήσουµε τα εκπαιδευτικά σενάρια που αφορούν τη διδασκαλία της λογοτε-

χνίας, αξιοποιούν τις ΤΠΕ και βρίσκονται αναρτηµένα σε αγγλόφωνους και ελληνό-

φωνους εκπαιδευτικούς κόµβους, οδηγούµαστε στους ακόλουθους συλλογισµούς:
15

 

 

Αλλαγή στάσεων και όχι δεξιοτήτων 

Από την εξέταση των αγγλόφωνων και των ελληνόφωνων εκπαιδευτικών κόµβων και 

των οικείων σεναρίων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, τεκµαίρεται ότι η χρήση 

καινοτόµων εργαλείων δε συνεπάγεται αντίστοιχη καινοτόµο προσέγγιση της διδα-

σκαλίας. Αντιθέτως, εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικών κόµβων και 

εκπαιδευτικών σεναρίων στα οποία η χρήση της τεχνολογίας λειτουργεί άκρως συ-

ντηρητικά, σχεδόν οπισθοδροµικά. Στις περιπτώσεις αυτές η τεχνολογία δίνει το πρό-

σχηµα, ενίοτε το άλλοθι, για φυγόκεντρες αναγνώσεις, οι οποίες χρησιµοποιούν το 

λογοτεχνικό κείµενο ως πρόσχηµα και αφορµή: το κέντρο του µαθήµατος µετακινεί-

ται στο ιστορικοκοινωνικό περικείµενο ή στο γραµµατολογικό πλαίσιο, το νόηµα του 

κειµένου σµικρύνεται και µονοδροµείται, οι αµφισηµίες απαλείφονται. Η εικόνα και 

ο ήχος αντί να πολλαπλασιάζουν τους αναπαραστατικούς κώδικες του έργου και να 

συνοµιλούν µε το κείµενο, το εικονοποιούν, περιορίζοντας τη δυναµική δραστικότητά 

του. Με βάση τα παραπάνω γίνεται φανερό πως αυτό που προϋποτίθεται για µια ανα-

νεωτική προσέγγιση του αντικειµένου δεν είναι η αλλαγή δεξιοτήτων εκπαιδευτικών 

και µαθητών, αλλά, κυρίως, η αλλαγή στάσεων.  

 

                                                 
15

 Για την καταλογογράφηση, παρουσίαση και κριτική των διδακτικών προτάσεων που αφορούν το 

µάθηµα της λογοτεχνίας και βρίσκονται αναρτηµένα σε αγγλόφωνους και ελληνόφωνους εκπαιδευτι-

κούς κόµβους, βλ. Νικολαΐδου 2009.  
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Προσαρµογή των τεχνολογικών εργαλείων στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο 

Παρά το γεγονός ότι, όπως διαφαίνεται και από τις διδακτικές προτάσεις, η χρήση 

των ΤΠΕ συνδέεται άµεσα µε το µαθητοκεντρικό µοντέλο και την εποικοδοµητική 

µάθηση, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται φανερή, τόσο από τα φύλλα εργασίας όσο 

και από τις προτεινόµενες δραστηριότητες και τα βήµατα της διδασκαλίας, η τάση 

των εκπαιδευτικών να προσαρµόσουν τις ΤΠΕ στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό 

µοντέλο. Αυτό αποδεικνύει: α) ότι το συγκεκριµένο µοντέλο είναι ακόµα ισχυρό –

κυρίως αλλά όχι µόνο– στην ελληνική εκπαιδευτική πρακτική, β) ότι η τεχνολογία 

είναι ουδέτερη όσον αφορά την εκπαιδευτική ιδεολογία και την παιδαγωγική πράξη. 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία δε συνεπάγεται αλλαγή στάσης για τους εκπαιδευ-

τικούς ούτε αυτόµατη εισαγωγή καινοτοµιών. Το αντίθετο. Μπορεί να χρησιµοποιη-

θεί προς επίρρωση παραδοσιακών διδακτικών µοντέλων και παιδαγωγικών αντιλή-

ψεων. Ο ισχυρός ρυθµιστικός ρόλος του διδάσκοντα παραµένει, σε πολλά σενάρια, 

σταθερός. 

 

∆ιαδίκτυο: πολυτροπικό ως µέσο, µονοτροπικό ως διδακτική προσέγγιση 

Μια πολυτροπική προσέγγιση της διδασκαλίας του αντικειµένου, θα εστίαζε στην 

πολυτροπική παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου και στη διδακτική αξιοποίηση άλ-

λων σηµειωτικών συστηµάτων πέραν του γλωσσικού (Kress & van Leeuwen 2001). 

Η εξέταση των σεναρίων διδασκαλίας µάς οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, ακόµα και 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουµε πολυτροπική παρουσίαση και προσέγγιση 

του λογοτεχνικού έργου, τα εκπαιδευτικά σενάρια παραµένουν µονοτροπικά ως προς 

την εστίαση της ανάγνωσης. Η λογοτεχνία αποτελεί µάθηµα λογοκεντρικό στον πυ-

ρήνα του, µε αποτέλεσµα η έµφαση να δίνεται σχεδόν αποκλειστικά στη γλώσσα. 

Ακόµα και όταν η παρουσίαση του λογοτεχνικού κειµένου οργανώνεται µέσα από τη 

συνύπαρξη διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων, δεν εξετάζεται το διαφορετικό 

σηµασιακό φορτίο το οποίο ο κάθε τρόπος συνεισφέρει στην πολυτροπική εκδοχή 

του λογοτεχνικού έργου. 

 

Ο λογοκεντρικός πυρήνας του µαθήµατος ανέγγιχτος από τις ΤΠΕ 

Ο ισχυρός λογοκεντρικός πυρήνας του µαθήµατος είναι και ο βασικός λόγος εξαιτίας 

του οποίου οι ΤΠΕ χρησιµοποιούνται κυρίως ως δόλωµα ή άρτυµα και λιγότερο ως 

συστατικό στοιχείο της διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν, σε αρκετά σενάρια, η λογοκεντρι-
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κή διδασκαλία ολοκληρώνεται στη σχολική τάξη και στη συνέχεια αρτύνεται µε τις 

ΤΠΕ στο εργαστήριο των υπολογιστών. Έτσι, οι ΤΠΕ δε συνεισφέρουν σε ένα νέο 

τρόπο πρόσληψης και ανάγνωσης της λογοτεχνίας, αλλά χρησιµοποιούνται κυρίως ως 

πηγή άντλησης πληροφοριών και ως εποπτικό υλικό για ένα λογοτεχνικό κείµενο, το 

οποίο έχει ήδη διδαχθεί στην τάξη, στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

 

Ευκαιριακή διδασκαλία, στην ώα του αναλυτικού προγράµµατος  

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, κυρίως όσον αφορά τα ελληνό-

φωνα σενάρια διδασκαλίας αλλά όχι µόνο, γίνεται σε µεγάλο βαθµό ευκαιριακά και 

επιχειρείται στην ώρα του ΑΠ, όταν περισσεύει χρόνος από το σχολικό πρόγραµµα. 

Με τον τρόπο αυτό η χρήση των ΤΠΕ µένει µετέωρη, ασυνεχής και χωρίς παιδαγωγι-

κό ή επιστηµονικό σαφή στόχο. Όµως η τεχνολογία δεν είναι απλό άρτυµα ή δόλωµα 

της διδασκαλίας, όπως συχνά παρουσιάζεται στα διδακτικά σενάρια, αλλά ένα µέσο 

για την πρόσληψη του πολυτροπικού χαρακτήρα της λογοτεχνίας, ένα µέσο για διά-

βασµα και (δηµιουργικό) γράψιµο, δηλαδή ένα µέσο γραµµατισµού.
16

 Η νέα κειµενι-

κή και επικοινωνιακή πραγµατικότητα που δηµιουργήθηκε µε τη χρήση των ΤΠΕ δεν 

µπορεί να µένει εκτός της συστηµατικής και κριτικής προσέγγισής της στο πλαίσιο 

της σχολικής εκπαίδευσης.
17

 Στο πλαίσιο αυτό, κάθε διδακτικό σενάριο δε θα αποτε-

λεί ξεκοµµένη επιστηµονικά και παιδαγωγικά πρόταση, η οποία αναπτύσσεται στη 

µεθόριο του ΠΣ και εφαρµόζεται περιστασιακά, αλλά µέρος ενός ευρύτερου παιδα-

γωγικού σχεδίου, το οποίο αξιοποιεί τις ΤΠΕ για το λογοτεχνικό γραµµατισµό των 

µαθητών.  

 

4.3 Πρόταση 

 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας δηµιουργεί προσδοκίες για µια 

καινοτόµα, πιο συµµετοχική, θεσµική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειµένων στη 

σχολική τάξη, οι οποίες τις πιο πολλές φορές, όπως διαπιστώθηκε, δεν εκπληρώνο-

                                                 
16

 Ο J. Lemke (1998) αποκαλεί αυτού του είδους το γραµµατισµό πληροφορικό γραµµατισµό (informa-

tic literacies) και σηµειώνει τη σηµασία του για τον πολίτη του 21
ου

 αιώνα. Οι Lankshear, Snyder & 

Green, (2000), καθώς και η Selfe (1999) προτείνουν τον όρο τεχνολογικός γραµµατισµός.  
17

 Η ευρύτατη διάδοση του τεχνολογικού γραµµατισµού στη σύγχρονη τεχνολογικώς προσανατολισµέ-

νη κοινωνία δεν µπορεί να αγνοηθεί από το σχολείο. Βλ. Bruce & Hogan 2000, επίσης Cope & 

Kalantzis 2000. Για τον κριτικό τεχνολογικό γραµµατισµό στα δεδοµένα του ελληνικού σχολείου, βλ. 

Κουτσογιάννης 2002.  
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νται. Αυτό οφείλεται στην τάση των διδασκόντων να προσαρµόζουν τα εργαλεία της 

διδασκαλίας, ακόµα και αυτά που θεωρούνται σχετικώς πρωτοποριακά, σε ένα είδος 

«γραφειοκρατικής»
18

 προσέγγισης, η οποία τους είναι περισσότερο οικεία. Όµως οι 

ΤΠΕ µπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία του µαθήµατος έτσι, ώστε να ανα-

δειχθούν συστατικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού κειµένου, τα οποία συχνά πα-

ραγνωρίζονται ή, ακόµα χειρότερα, αφαλατώνονται, όταν εξετάζονται µε στενά φιλο-

λογικό τρόπο. 

 

Αξιοποίηση του επεξεργαστή για τη δηµιουργική γραφή 

Η χρήση των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

θα µπορούσε, αντί να εκτρέπεται στην αναζήτηση πληροφοριών και στην ανασύστα-

ση του περικειµενικού πλαισίου του έργου, να αξιοποιείται για τη δηµιουργική γρα-

φή, δηλαδή για την ερασιτεχνική ανάπλαση του λογοτεχνικού κειµένου. Η αναγνω-

στική και διδακτική αυτή τακτική δεν έχει στόχο την κατασκευή υψηλής λογοτεχνίας 

ή τη µετατροπή των µαθητών σε συγγραφείς – κάθε άλλο. Τα µαθητικά κατασκευά-

σµατα ασφαλώς θα υπολείπονται, σε σύγκριση µε τη λογοτεχνικό κείµενο ή το λογο-

τεχνικό ύφος, το οποίο αποτελεί τη συγγραφική αφορµή. Όµως η δηµιουργική γραφή 

(Σουλιώτης 1995), ιδιαίτερα η δηµιουργική γραφή που αξιοποιεί τον επεξεργαστή –

συνεπώς οργανώνει τις πολλαπλές εκδοχές του κειµένου, αναδεικνύει τη ρευστότητά 

του, αποκαλύπτει µε διαφάνεια τη συγγραφική διαδικασία και τη συγγραφική µηχανή 

και ευνοεί την αποστασιοποίηση του συγγραφέα από το κείµενό του µέσω της οθό-

νης–, διδάσκει πολλά και σηµαντικά πράγµατα για τη λογοτεχνία, την κατασκευή και 

τη λειτουργία της στους µαθητές.  

 

Αξιοποίηση του επεξεργαστή για την ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτε-

χνίας αλλά και του παιγνιώδους χαρακτήρα της διδασκαλίας της 

Η λογοτεχνία είναι η µόνη από τις τέχνες που χρησιµοποιεί τόσο κοινόχρηστο υλικό: 

τη γλώσσα. Η σεµνοπρεπής και σοβαροφανής προσέγγιση της λογοτεχνίας στερεί 

από το αντικείµενο ένα βασικό χαρακτηριστικό της φόρµας του αλλά και της πρόσ-

ληψής του, το χαρακτηριστικό του παιγνίου. Ο επεξεργαστής και η ρευστή µορφή 

που χαρίζει στο λογοτεχνικό κείµενο προσφέρεται για την ανάδειξη του παιγνιώδους 

                                                 
18

 Για τον όρο βλ. Σουλιώτης 1995.  
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χαρακτήρα της λογοτεχνίας. Αντικαταστάσεις λέξεων στο συνταγµατικό ή τον παρα-

δειγµατικό άξονα, καταστροφή και επανασυναρµολόγηση της δοµής του κειµένου, 

χρωµατισµός λέξεων κ.ά.π. µπορούν να καταδείξουν ότι η λογοτεχνία είναι ένα lego 

που κατασκευάζεται µε οικεία υλικά. Όσο ανακατασκευάζει κανείς αυτό το lego, όσο 

παίζει µε τις πολλαπλές εκδοχές και δυνατότητές του, τόσο καλύτερα κατανοεί τους 

µηχανισµούς κατασκευής και λειτουργίας της λογοτεχνίας. Με τον τρόπο αυτό, οι 

µαθητές αντιλαµβάνονται τις τεχνικές κατασκευής του λογοτεχνικού νοήµατος και τη 

δραστικότητα της λογοτεχνικής γλώσσας.  

 

Αξιοποίηση των πολυµέσων για την κατασκευή πολυτροπικών λογοτεχνικών κειµένων 

Η γλώσσα της λογοτεχνίας είναι παµφάγα. Ως γλωσσικό σύστηµα καταβροχθίζει και 

περιέχει όλους τους άλλους σηµειωτικούς τρόπους (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό 

κλπ.). Η χρήση των πολυµέσων βοηθά στη µεταφορά των γλωσσικών τρόπων του 

λογοτεχνικού κειµένου σε άλλους σηµειωτικούς τρόπους, καταδεικνύει τη δραστικό-

τητα της λογοτεχνικής γλώσσας και αναδεικνύει το ολιστικό µοντέλο πρόσληψης και 

παράστασης του κόσµου, το οποίο κατασκευάζει η λογοτεχνία. Όχι µόνο αυτό: λει-

τουργεί παιγνιωδώς και την ίδια στιγµή διδακτικά, καθώς ξεβιδώνει τη λογοτεχνική 

µηχανή και µεταφέρει τις τεχνικές και τα γλωσσικά τεχνάσµατά της στις τεχνικές και 

τα τεχνάσµατα άλλων µέσων, οπτικοακουστικών, τα οποία συνοµιλούν µε το λογοτε-

χνικό κείµενο. Στην περίπτωση αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος της εικονογράφησης του 

κειµένου και της σµίκρυνσης του πολύσηµου, ρευστού, λογοτεχνικού νοήµατος. Πα-

ρά ταύτα, η πολυµεσική παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου από τους µαθητές –ή 

από ειδήµονες µε στόχο τη σχολική ανάγνωση– αναδεικνύει πτυχές της εικονοποιίας, 

της µουσικότητας, της φωνητικής απόδοσης του λογοτεχνικού κειµένου, αλλά και τον 

εσωτερικό του ρυθµό, µε τον πλέον έκτυπο τρόπο. 

 

Υπερκείµενο: µια νέα µορφή οργάνωσης και παράστασης του λογοτεχνικού κειµένου 

Το γεγονός ότι οι µαθητές είναι συνήθως περισσότερο τεχνολογικώς γραµµατισµένοι, 

σε σύγκριση µε τους φιλολόγους τους, ενισχύει την τεχνοφοβία των δεύτερων και 

αρκετά συχνά τους αποτρέπει από τη χρήση ψηφιακών µέσων στη διδασκαλία. Όµως 

η µεγάλη εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνολογία µπορεί να αξιοποιηθεί στο µά-

θηµα. Ο φιλόλογος δεν είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις τεχνικού, για να προτείνει 

χρήση της τεχνολογίας. Μπορεί να συνεργαστεί µε το διδάσκοντα της πληροφορικής 
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ή να παραπέµψει, κατόπιν συνεννόησης, σε αυτόν τους µαθητές του για τεχνική υπο-

στήριξη.  

Η µεταγραφή ενός συµβατικού λογοτεχνικού κειµένου από έντυπη µορφή σε 

υπερκειµενική θέτει ορισµένα βασικά ζητήµατα. Καθώς η σειριακή ανάπτυξη του 

λογοτεχνικού κειµένου χάνεται στην υπερκειµενική διάταξη του λόγου, οι µαθητές θα 

πρέπει να αποφασίσουν την αναδιοργάνωση της αφηγηµατικής δοµής έτσι, ώστε να 

δηµιουργηθεί ένα ελαστικό και πολυεπίπεδο υπερκείµενο.  

Παρατηρούµε ότι η χρήση της τεχνολογίας µπορεί να µεταστραφεί από την 

ανασύσταση του ιστορικοκοινωνικού πλαισίου παραγωγής του λογοτεχνικού έργου, 

το οποίο απαντά στα οικεία αγγλόφωνα και ελληνόφωνα διδακτικά σενάρια, στην κα-

τάδειξη του µηχανισµού της συγγραφής και της οργάνωσης του αφηγηµατικού λόγου, 

στην αξιοποίηση των γλωσσικών τεχνασµάτων και του αφηγηµατικού δόλου έτσι, 

ώστε η διδασκαλία της λογοτεχνίας να πραγµατοποιείται σε ένα συµµετοχικό πλαίσι-

ο, µε φιλελεύθερο τρόπο, µε στόχο όχι µόνο την πρόσληψη αλλά και την παραγωγή 

λογοτεχνικού κειµένου. 

 

Συγχρονική και ασύγχρονη επικοινωνία, ηλεκτρονικά ηµερολόγια ανάγνωσης (blogs): 

τρόποι κατασκευής εικονικών αναγνωστικών κοινοτήτων των µαθητών 

Σχεδόν όλα τα σενάρια διδασκαλίας του µαθήµατος παραγνωρίζουν µια βασική δυνα-

τότητα που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας: την ενίσχυση της επικοινωνίας σε 

σχολικό, διασχολικό και εξωσχολικό επίπεδο. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η δυνα-

τότητα συγχρονικής επικοινωνίας αλλά και η δυνατότητα δηµιουργίας από τους µα-

θητές ιστολογίου ανάγνωσης (blog) µπορούν, µε την κατάλληλη καθοδήγηση και ενί-

σχυση από το διδάσκοντα, να οδηγήσουν στην ανάπτυξη εικονικών αναγνωστικών 

κοινοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, η συζήτηση των µαθητών για τη λογοτεχνία δε γίνε-

ται ευκαιριακά ή µόνο στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µαθήµατος, αλλά απλώνεται 

στο χώρο και στο χρόνο. Η δυνατότητα δηµοσίευσης της αναγνωστικής αντίδρασης ή 

των συγγραφικών πονηµάτων των µαθητών, τα οποία γράφονται στα χνάρια δοσµέ-

νων λογοτεχνικών έργων, χαρίζουν στα µαθητικά κείµενα επικοινωνιακό στόχο και 

επικοινωνιακή προοπτική, ενισχύοντας τη γλωσσική φρεσκάδα τους. Το πιο σηµαντι-

κό όµως είναι ότι εκπαιδεύουν τους µαθητές και στους δυο ρόλους, αυτόν του συγ-

γραφέα και αυτόν του αναγνώστη, εναλλάξ, προσφέροντας και στους δύο αυτούς ρό-

λους δηµόσια έκφραση.  
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Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και για την επαφή 

των µαθητών µε σύγχρονους λογοτέχνες.  

 

  Η πρόταση για µια καινοτόµα, πιο ουσιαστική και πιο συµµετοχική αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας µεταφέρει το κέντρο βάρους του µα-

θήµατος από την ανασύσταση του γραµµατολογικού πλαισίου και τη φιλολογική 

προσέγγιση του λογοτεχνικού κειµένου στη δηµιουργική γραφή, µε την αξιοποίηση 

του επεξεργαστή. Στο επιλογικό τµήµα της παρούσας µελέτης, προτείνεται η αξιο-

ποίηση του επεξεργαστή για λεκτικά και δοµικά παίγνια, τα οποία αναδεικνύουν τους 

τρόπους κατασκευής του λογοτεχνικού νοήµατος. Επίσης προτείνεται η χρήση των 

πολυµέσων για την κατασκευή πολυτροπικών λογοτεχνικών κειµένων, καθώς και η 

αναµόρφωση του λογοτεχνικού κειµένου, µε βάση τη νέα υπερκειµενική δοµή. Τέ-

λος, προτείνεται η αξιοποίηση της ισχυρής επικοινωνιακής δυνατότητας της τεχνολο-

γίας, η οποία µένει σχεδόν ανεκµετάλλευτη σε όλα τα διδακτικά σενάρια, αγγλόφωνα 

και ελληνόφωνα. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται µια εικονική µαθητική αναγνω-

στική κοινότητα, η οποία δηµοσιεύει φιλολογικά και λογοτεχνικά κείµενα στον πα-

γκόσµιο ιστό. Οι µαθητές εµπλέκονται σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας, παρά-

γουν τόσο ως αναγνώστες όσο και ως δοκιµαζόµενοι συγγραφείς γλωσσικό υλικό και 

επικοινωνούν µεταξύ τους, έξω από τον περιορισµένο σχολικό χώρο και χρόνο, µε 

κοινό αντικείµενο συζήτησης τη λογοτεχνία.   

Συµπερασµατικά, αν προσεγγίσουµε τη λογοτεχνία µε λιγότερες αγκυλώσεις 

και περισσότερη παιγνιώδη ορµή, αν παραγκωνίσουµε τη φιλολογική σοβαροφάνεια, 

η οποία εκπορεύεται τις περισσότερες φορές από αναγνωστική αµηχανία, αν προσα-

νατολιστούµε στην αναγνωστική απόλαυση και όχι στη φιλολογική διδαχή, τότε πι-

θανόν η τεχνολογία να χρησιµοποιηθεί ως γκάζι και όχι ως φρένο σ’ αυτήν την ιδιό-

τυπη θεσµική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειµένων, η οποία πραγµατοποιείται στη 

σχολική τάξη κεκλεισµένων των θυρών.  

 

Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη 

Στην Ενότητα V, Κεφάλαιο 4.1 «ΤΠΕ και Λογοτεχνία:  Από τη θεωρία στη διδακτική 

πράξη», παρατίθενται διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 
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5. ∆ιδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας µε σκοπό την ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης 

∆ηµήτρης Κ. Μαυροσκούφης 

 

5.1 Το περιεχόµενο της κριτικής σκέψης 

Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες του λεγόµενου δυτικού κόσµου, µε πρώτες τις 

ΗΠΑ,
19

 παρουσιάζεται αυξηµένο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της κριτικής σκέ-

ψης, τόσο σε ακαδηµαϊκό, επαγγελµατικό και πολιτικοκοινωνικό επίπεδο όσο και σε 

σχολικό, πράγµα που διαπιστώνεται και από τη δηµιουργία δεκάδων οργανισµών, ιν-

στιτούτων και ειδικών κέντρων µε αυτό το σκοπό. Ωστόσο, παρά την έµφαση που δί-

νεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, όπως φαίνεται από τα προγράµµατα σπου-

δών, τη δηµοσίευση εκατοντάδων βιβλίων και άρθρων µε σχετικό περιεχόµενο και 

άλλες συναφείς δραστηριότητες, τα εµπόδια για την ανάπτυξή της στο σχολείο είναι 

τόσο επίµονα, που υπονοµεύουν τις σχετικές προσπάθειες. Ανάµεσα σ’ αυτά σηµα-

ντικότερα είναι εκείνα που προέρχονται από αρνητικές επιρροές, κυβερνητικές ή άλ-

λες, τη δραστικότητα κοινωνικοπολιτισµικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, την 

υποχωρητικότητα στις επιθυµίες της εξουσίας, τη συµβολική λειτουργία της γλώσσας, 

τη δύναµη της συνήθειας και του κοµφορµισµού, καθώς και τη χρήση περιορισµένου 

αριθµού τεκµηρίων (Fisher 2001· UniLearning 2002). 

Υπό το πρίσµα αυτό η εκπαίδευση θεωρείται ότι αποβαίνει µάλλον επιζήµια 

παρά ωφέλιµη, γιατί προωθεί την ψευδοκριτική σκέψη. Αυτό σηµαίνει ότι δε στάθηκε 

ικανή να αναπτύξει κατάλληλα διανοητικά κριτήρια για τη διδασκαλία και τη µάθη-

ση, όπως είναι οι ικανότητες της διάκρισης του σηµαντικού από το ασήµαντο, της α-

ξιολόγησης των πληροφοριών για την ορθότητα, την ακρίβεια και τη συνάφειά τους, 

της διατύπωσης τεκµηριωµένων υποθέσεων εργασίας, της κριτικής ανάλυσης, της δι-

αχείρισης των αντιφάσεων και της αβεβαιότητας, της διαµόρφωσης λογικών και τεκ-

µηριωµένων συµπερασµάτων, του εντοπισµού των προκαταλήψεων κλπ. (Bowell & 

Kemp 2002· Browne & Keely 1997· Paul & Elder 2000). Η διδακτική πράξη συνεχίζει 

να περιορίζεται στην προσφορά έτοιµης γνώσης, την αποµνηµόνευση, την απουσία 

νοήµατος, την καλλιέργεια µηχανιστικών δεξιοτήτων και την εκτέλεση τυποποιηµέ-

νων δραστηριοτήτων, που βέβαια δεν προωθούν την κριτική σκέψη. Αποδεικνύεται, 

                                                 
19

 Η κίνηση στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι, βέβαια, παλιότερη και συνδέεται 

µε το κίνηµα της «προοδευτικής εκπαίδευσης» και το έργο του John Dewey, βλ. κυρίως Dewey 1933.  



110 

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

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

λοιπόν, ότι δεν αρκεί για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης η χρήση όρων, λ.χ. ανα-

γνώριση, ταξινόµηση, συσχέτιση, ανάλυση, εφαρµογή, αξιολόγηση κλπ., χωρίς την 

ύπαρξη συγκεκριµένων διανοητικών κριτηρίων, τη στιγµή µάλιστα που πολύ συχνά 

παρατηρείται σύγχυση ανάµεσα στην απλή ανάκληση  πληροφοριών και τη διαδικα-

σία µε την οποία συγκροτείται η γνώση ή ανάµεσα στην αιτιολογηµένη αξιολογική 

κρίση και την απλή υποκειµενική γνώµη (Paul & Elder 2000). 

Αν και ο ορισµός της κριτικής σκέψης δεν είναι εύκολη υπόθεση, µια και έως 

τώρα έχουν προταθεί διάφοροι ορισµοί,
20

 υπάρχει καταρχάς σχεδόν οµοφωνία ως 

προς το τι δεν έχει σχέση µε την κριτική σκέψη. Για παράδειγµα, άσχετες µ’ αυτήν 

θεωρούνται η αρνητική σκέψη (π.χ. η κακοπροαίρετη αναζήτηση λαθών), η πίστη, ο 

αποκλεισµός της έκφρασης συναισθηµάτων, η ρητορική παραπειστική ικανότητα, η 

αναντίρρητη αποδοχή  επιστηµονικών πορισµάτων κλπ. (Browne & Keely 1997· 

Haskins 2003).  

Από την άλλη µεριά, υπάρχει µια ολόκληρη σειρά χαρακτηριστικών, φιλοσο-

φικής ή ψυχολογικής προέλευσης, τα οποία οι περισσότεροι ειδικοί αποδέχονται ως 

κοινά γνωρίσµατα της κριτικής σκέψης: α) γνωρίσµατα γενικού τύπου, όπως το ανοι-

χτό µυαλό, ο υγιής σκεπτικισµός, η ελεύθερη σκέψη, τα υψηλού επιπέδου κίνητρα, η 

πνευµατική εντιµότητα· β) ένα σύνολο γενικών και ειδικών ικανοτήτων, όπως είναι η 

σαφήνεια, η ακρίβεια, η αναζήτηση πληροφοριών και η επεξεργασία τους, ώστε να 

διαµορφωθούν σε τεκµήρια, η διακρίβωση αιτιακών σχέσεων, η ταξινόµηση, η διά-

κριση µεταξύ γεγονότων και σχολίων, η ανάλυση, η εξέταση των θεµάτων από πολ-

λές οπτικές, η επιχειρηµατολογία, η διαµόρφωση τεκµηριωµένων ερευνητικών υπο-

θέσεων και ερωτηµάτων, η αξιολόγηση γεγονότων, οπτικών και ερµηνειών, η δοκιµή 

και η επιβεβαίωση ή η απόρριψη, η επισήµανση των λογικών σφαλµάτων ή η ανα-

γνώριση της προπαγάνδας· γ) η χάραξη και η εφαρµογή ενός διανοητικού χάρτη (πο-

ρεία σκέψης), η εφαρµογή κριτηρίων στην προσέγγιση της πραγµατικότητας και η 

άσκηση στις δεξιότητες που απορρέουν από αυτά (Ess 1987· Fisher 2001· Fisher & 

                                                 
20

 Για µια συνοπτική επισκόπηση των ορισµών βλ. Huitt 1999 και Paul & Elder 2000. Σύµφωνα µε τον 

Ηλία Ματσαγγούρα (1997) η κριτική σκέψη µπορεί να οριστεί ως µία «νοητικο-συναισθηµατική λει-

τουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισµούς 

και µεταγνωστικές στρατηγικές, µε τη βοήθεια των οποίων το άτοµο επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε 

λογικό τρόπο και αποστασιοποιηµένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προ-καταλήψεις, προ-

κειµένου να δαµάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα 

και λογικά συµπεράσµατα, διαπιστώσεις, κρίσεις και επιλογές δράσης».  
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Scriven 1997· Haskins 2003· McMillan & Keller 2000· Paul & Elder 2000· Potts 

1994). 

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συνδυάζεται κυρίως µε τις γνωστικές θεωρί-

ες για τη µάθηση, αν και δεν λείπουν και προτάσεις για συσχέτισή της µε την ταξινο-

µία του Bloom.
21

 Ως προσφορότερα διδακτικά µοντέλα για την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης θεωρούνται όσα στηρίζονται στην επίλυση προβληµάτων, την ερευνητική-

ανακαλυπτική διαδικασία και τη µάθηση µέσα σε αυθεντικό περιβάλλον (Fisher 2001· 

Paul & Elder 2000· Potts 1994). ∆ιαφωνία υπάρχει µόνον ως προς το αν η δηµιουργι-

κότητα περιλαµβάνεται ή όχι στην κριτική σκέψη, µε κάποιους να το αποκλείουν, αλ-

λά τους περισσότερους να το θεωρούν αυτονόητο. Ωστόσο, η διαφωνία µάλλον οφεί-

λεται σε διαφορετική εννοιολογική χρήση του όρου, γιατί, για όσους αρνούνται τη 

σχέση, η δηµιουργικότητα αναφέρεται στην καλλιτεχνική έκφραση, ενώ για τους άλ-

λους πρέπει να αποτελεί το επιστέγασµα της όλης διδακτικής διαδικασίας. 

 

Στη διδακτική πράξη όλα τα παραπάνω πρέπει να µεταφραστούν σε συγκεκριµένα 

βήµατα, τα οποία σε σχέση, ειδικότερα, µε την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών θα 

µπορούσε να είναι τα ακόλουθα (Bowell & Kemp 2002· Haskins 2003· Paul & Elder  

2000· Potts 1994):  

� αναγνώριση θεµάτων, ερµηνειών και συµπερασµάτων 

� αξιολόγηση των πηγών: 

� αυθεντικότητα 

� εντιµότητα 

� εγκυρότητα 

� αξιοπιστία 

� ιδεολογία -προκαταλήψεις 

� προθέσεις 

� αξιολόγηση πληροφοριών - ερµηνειών: 

� είδη επιχειρηµάτων 

� κενά και παραλείψεις 
                                                 
21

 Βλ. π.χ. Barbara Fowler 1996, ό.π., σηµ. 2. Πρόκειται, πάντως, για απλή χρήση της ιεραρχικής ταξι-

νόµησης των διδακτικών στόχων, η επίτευξη των οποίων επιδιώκεται µέσω µιας σειράς ερωτήσεων. 

Για ανάλογο παράδειγµα από την ελληνική βιβλιογραφία βλ. Ιωάννου 1998. Πάντως, σύµφωνα µε τον 

Ηλία Ματσαγγούρα η κριτική σκέψη διακρίνεται σαφώς από τον µπιχεβιορισµό, ο οποίος σε σχέση µε 

τη µάθηση εστιάζει στην εξωτερική συµπεριφορά του ατόµου, στο ρόλο των εξωτερικών συνθηκών και 

σε τυποποιηµένες δεξιότητες (Ματσαγγούρας 1997). 
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� χρήση γλώσσας 

� κενότητα, αµφισηµία, σκοτεινότητα 

� διάκριση γεγονότων από ερµηνείες 

� έλεγχος πληρότητας, επάρκειας, ευστάθειας, αληθοφάνειας και αξίας ε-

πιχειρηµάτων 

� αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών – σύγκριση και διασταύρωση 

� διαµόρφωση προσωπικής άποψης – διατύπωση αξιολογικών κρίσεων – 

εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

5.2 Στρατηγικές για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο µάθηµα της ιστορίας 

Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο µάθηµα της ιστορίας είναι ου-

σιώδης για την επίτευξη των βασικότερων σκοπών της διδασκαλίας, δηλαδή την ανά-

πτυξη της ιστορικής σκέψης και τη συγκρότηση ιστορικής συνείδησης. Προς την κα-

τεύθυνση αυτή προτείνονται ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, σχε-

δόν πάντα µε την αξιοποίηση πηγών, όπως αυτές που περιγράφονται στην τρίτη ενό-

τητα. Εδώ σταχυολογούνται ορισµένες διδακτικές πρακτικές που θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες σε ολόκληρο το φάσµα του σχεδιασµού, της διε-

ξαγωγής και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της διδασκαλίας: 

 

5.2.1 Ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης: ερωτήσεις και εργασίες (Ennis 1996· 

King 1992) 

Η διαµόρφωση και η ακολουθία κατάλληλων ερωτήσεων και δραστηριοτήτων τόσο 

µέσα στην τάξη όσο και στις κατ’ οίκον εργασίες είναι διαπιστωµένο ότι ασκεί σηµα-

ντική επίδραση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να 

υποβάλλονται στους µαθητές ερωτήµατα όπως τα ακόλουθα: 

    1. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων στην τάξη 

� Ερωτήσεις διασαφήνισης: 

• θα µπορούσες να προσθέσεις κάτι πάνω στο θέµα; 

• γιατί το υποστηρίζεις αυτό; 

• τι εννοείς; 

� Ερωτήσεις για τον προσδιορισµό της κύριας άποψης-οπτικής: 

• ας δούµε αν το κατάλαβα σωστά: αυτή είναι η άποψή σου; 
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• θεωρώ πως η άποψή σου είναι πως… Έχω δίκιο; 

• αυτή ακριβώς είναι η θέση σου; 

� Ερωτήσεις για την αναζήτηση αιτίων: 

• θα µπορούσες να µας πεις περισσότερες λεπτοµέρειες για τους λόγους που σε 

κάνουν να υποστηρίζεις αυτή τη θέση ή να πιστεύεις αυτό το πράγµα; 

• µπορείς να υποστηρίξεις το συµπέρασµά σου; 

� Ερωτήσεις για τον προσδιορισµό σχέσεων αιτίου-αποτελέσµατος: 

• θέλω να σε καταλάβω: θα µπορούσες να εκθέσεις λεπτοµερέστερα τις σχέ-

σεις αιτίου και αποτελέσµατος; 

• δέχεσαι ότι…, θεωρείς ότι…  

• δεν είµαι βέβαιος αν κατάλαβα αυτό το σηµείο του συµπεράσµατός σου 

• θα χρειαζόσουν επαρκέστερη τεκµηρίωση; Πού θα µπορούσες να βρεις πρό-

σθετα στοιχεία; 

• πώς ενισχύει αυτό που επικαλείσαι το συµπέρασµά σου; 

• ποια σχέση έχει αυτό; 

� Ερωτήσεις για την αποσαφήνιση της σηµασίας: 

• µε ποια σηµασία χρησιµοποιείς αυτή τη λέξη; 

• τι εννοείς µε το…; 

• µε το… εννοείς…; 

• θα µπορούσες να δώσεις ένα παράδειγµα για…; 

• θα µπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα παράδειγµα για…; 

    2. Μέσω της ανάθεσης προφορικών ή γραπτών εργασιών. 

� Υποβολή ερωτήσεων στις κατ’ οίκον εργασίες, τις ασκήσεις, τις 

συζητήσεις στην τάξη, τα τεστ κλπ. που προωθούν την ανάπτυξη των δεξιοτή-

των σκέψης, π.χ.: 

• εξήγησε πώς… 

• εξήγησε γιατί… 

• πού και πώς διαφέρουν ή µοιάζουν…; τι σηµασία έχει αυτό; πώς µπορεί να εξηγη-

θεί; 

• πώς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το…, για να…; 

• πώς γνωρίζει ότι…; 

• πώς µπορεί…  να έχει εφαρµογή στην καθηµερινή ζωή; 
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• πώς συνδέεται… µε ό,τι γνωρίζουµε ήδη; 

• αν είναι αλήθεια ότι…, τι άλλο µπορεί να αληθεύει; 

• κάνε ένα κατάλογο των αιτίων µε βάση εκφράσεις που αρχίζουν µε τη λέξη «γιατί» 

ή «επειδή» ή άλλες παρεµφερείς λέξεις ή εκφράσεις 

• κάνε ένα διάγραµµα της συλλογιστικής πορείας στην περίπτωση…  (προκείµενες 

και συµπεράσµατα) 

• πες ή γράψε µε δικά σου λόγια… 

• ποιες είναι οι συνέπειες του…; 

• ποια είναι τα ισχυρά και ποια τα ασθενή σηµεία του/της…; 

• τι γνωρίζουµε ήδη για…; 

• ποια νοµίζεις ότι είναι τα αίτια για…; γιατί; 

• ποια είναι η σηµασία του γεγονότος…; γιατί; 

• γιατί είναι σηµαντικό ή ενδιαφέρον το ότι…;  

• βρες ένα παράδειγµα για… 

• ποιο θα µπορούσε να είναι ένα σοβαρό αντεπιχείρηµα για…; 

• µε ποιον άλλο τρόπο θα µπορούσες να δεις…; 

• τι θεωρείται εδώ µε σιωπηρό τρόπο ότι ισχύει (κρυφές παραδοχές); 

• ποια είναι η φύση του/της…; 

• τι θα µπορούσε να συµβεί, αν…; Γιατί; 

 

5.2.2 Συγκρότηση «διαγραµµάτων σκέψης» (McGuinness 2001) 

Επειδή η σκέψη αποτελεί µια «κρυφή» διανοητική διεργασία, είναι σκόπιµο να διευ-

κολύνεται µέσω συγκεκριµένων µεθόδων. Ιδιαίτερα αποτελεσµατική µέθοδος για την 

έκφραση της σκέψης θεωρείται η διαµόρφωση διαγραµµάτων σκέψης (thinking dia-

grams), π.χ. µε αφορµή τη λήψη αποφάσεων για κάποιο ιστορικό πρόσωπο ή την επί-

λυση ενός ιστορικού προβλήµατος. Πιο συγκεκριµένα: 

� Στάδια στη διαµόρφωση των διαγραµµάτων: 

• πρώτα ορίζονται όλες οι όψεις/πτυχές που σχετίζονται µε µια απόφαση ή 

ένα πρόβληµα· 

• κάθε όψη/πτυχή εξετάζεται µε τη σειρά· 

• συγκροτείται κατάλογος µε τα «υπέρ» και τα «κατά» για κάθε περίπτωση· 

• αξιολογείται κάθε περίπτωση. 

� ∆ηµιουργία «σκεπτόµενης τάξης»: 
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• δίνεται έµφαση σε ειδικές δεξιότητες (π.χ. επιλογή και κριτική ανάλυση 

πληροφοριών) · 

• καταβάλλεται προσπάθεια για τη δηµιουργία στοχαστικού µαθησιακού πε-

ριβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου οι µαθητές: 

� υποβάλλουν ερωτήσεις και διατυπώνουν υποθέσεις 

� αναζητούν επιχειρήµατα 

� αµφισβητούν δηλώσεις 

� ανέχονται οπτικές και γνώµες που τους πιέζουν· 

• χρησιµοποιείται ειδικό λεξιλόγιο. π.χ.: 

να υποθέσεις, φαντάσου, προσπάθησε να προβλέψεις, τι θα συνέβαινε αν, 

ένα σηµείο κριτικής είναι, σκέψου άλλη λύση, µπορείς να το θέσεις ή να το 

πεις µε άλλο τρόπο, δεν µπορώ να αποφασίσω επειδή, ποια είναι τα επιχει-

ρήµατά σου, ποιο είναι το συµπέρασµά σου και γιατί, πώς µπορούµε να το 

αποδείξουµε. 

� Πλεονεκτήµατα των «διαγραµµάτων σκέψης»: 

• η διαδικασία (τα στάδια) της σκέψης γίνονται ορατά· 

• αποτελούν ένα είδος αρχείου για τα προηγούµενα βήµατα, µε αποτέλεσµα 

µαθητές και εκπαιδευτικοί να µπορούν εύκολα να ανατρέχουν και να σκέ-

φτονται πάνω σ’ αυτά ή και σε ολόκληρη τη διαδικασία· 

• µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις µορφές οργάνωσης της εργασίας 

στην τάξη (µετωπική διδασκαλία, οµαδική εργασία, εξατοµίκευση) · 

• µπορούν να αποτελέσουν βάση για την αξιολόγηση των µαθητών.  

 

5.2.3 Τρόποι για να γίνει η σκέψη «ορατή» στο µάθηµα της ιστορίας (Calder & 

Carlson 2002· McGuinness 2001· Perkins 2003) 

� Χρήση ειδικής ορολογίας: π.χ. υπόθεση, αιτία, συνέπεια, αλλαγή, συνέχεια, α-

συνέχεια, πιθανότητα, τεκµήριο, οπτική. Η διδακτική έρευνα πιστοποιεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί που επισηµαίνουν τις αβεβαιότητες και παρέχουν χρόνο στους 

µαθητές τους να σκεφτούν «τι θα γινόταν αν… ή  αν δεν…», «πώς αλλιώς θα 

µπορούσε να είχε συµβεί κάτι», «ποια είναι η θέση της άλλης πλευράς» κλπ., 

τους ενθαρρύνουν µε τους τρόπους αυτούς να εστιάζουν στη διαδικασία της 

σκέψης, να αντιλαµβάνονται προβλήµατα και να βρίσκουν ευκαιρίες για σκέ-
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ψη. Απώτερος στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η δηµιουργία µιας «κουλτού-

ρας σκέψης» µέσα στη τάξη. 

� Αξιοποίηση ευκαιριών για σκέψη στη διάρκεια του µαθήµατος: 

• χρήση βασικών ερωτήσεων που οδηγούν τους µαθητές να σκεφτούν 

πάνω στις διαδικασίες τεκµηρίωσης και ερµηνείας, π.χ.: 

o τι συµβαίνει εδώ; 

o τι σου λέει αυτό; 

o τι σε κάνει να το λες αυτό; 

o πώς µπορείς να το αποδείξεις;   

o ποια είναι τα επιχειρήµατά σου;  

•  πολυπρισµατική προσέγγιση – «κύκλος των οπτικών», π.χ.: 

πολιτικές ή διακρατικές διαµάχες, πολλαπλές ιστορικές οπτικές και  

ερµηνείες, κατανόηση διαφορετικών επιτευγµάτων κλπ. Έτσι, λοιπόν, 

αν εξετάζεται το θέµα της δουλείας στις ΗΠΑ, αυτό µπορεί να ερευνη-

θεί από την οπτική των δούλων, των ιδιοκτητών, των εµπόρων, των 

πολιτικών, των διανοουµένων, των Βορείων, των Νοτίων, της θρη-

σκείας, της ηθικής, του ανθρωπισµού κλπ. 

• Χρήση βασικών ερωτήσεων: οι µαθητές πρέπει να εθιστούν στο να α-

πευθύνουν στον εαυτό τους τριών ειδών ερωτήµατα: 

o ερευνητικού χαρακτήρα, 

o διακρίβωσης σχέσεων (µεταξύ εννοιών, ιδεών, γεγονότων, προ-

σώπων κλπ.), 

o διαµόρφωσης συµπερασµάτων (αξιοποίηση στοιχείων από τις 

πηγές ύστερα από κριτική επεξεργασία, επιχειρηµατολογία). 

Έτσι, µε αφορµή την εξέταση του θέµατος της δουλείας θα µπορούσαν 

να τεθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

o υπήρχε σε άλλες χώρες δουλεία; 

o υπάρχει σήµερα; υπάρχουν παρόµοιες συνθήκες; πόσο διαφέρουν; 

o µπορεί να θεωρηθεί η φυλάκιση δουλεία; 

 

5.2.4 ∆έκα βήµατα για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο µάθηµα της ιστο-

ρίας (Edmonds et al. 2005) 

1. Τα πρώτα πέντε (5) βήµατα: 
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ποιος  →  δηµιουργός και αποδέκτης πηγής 

τι        →  κατηγορία και είδος πηγής 

πού     →  τόπος δηµιουργίας και διάθεσης 

πότε   →  χρόνος δηµιουργίας, τύχες της πηγής µέσα στο χρόνο 

γιατί   →  πρόθεση δηµιουργίας. 

2. Η βασική θέση ή οι βασικές θέσεις της πηγής: 

� γραπτή πηγή 

• διαδοχική εξέταση της αρχής, του τέλους και της µέσης· 

• αναζήτηση λέξεων ή φράσεων που δείχνουν αναγκαιότητα, π.χ. πρέπει, θα 

έπρεπε, είναι ανάγκη· 

• αναζήτηση λέξεων ή φράσεων που εκφράζουν προτεραιότητες, π.χ. είναι 

βασικό, ουσιώδες, θεµελιώδες, καίριας σηµασίας, σηµαντικό ενδιαφέρον· 

• αναζήτηση λέξεων ή φράσεων που δηλώνουν αίτια, αποτελέσµατα, συνέ-

πειες ή συµπεράσµατα, π.χ. γιατί, έτσι λοιπόν, συνεπώς, γι’ αυτό το λόγο. 

� εικόνα 

• εντοπισµός µεγαλύτερου αντικειµένου· 

• εντοπισµός προσώπων ή αντικειµένων που βρίσκονται στο κέντρο, στα 

άκρα ή στο φόντο· 

• προσοχή στην κίνηση του µατιού κατά την εξέταση της εικόνας – εξέταση 

πιθανότητας για τη σχέση της κίνησης µε την ερµηνεία (συνήθως, στο δυ-

τικό πολιτισµό, το µάτι κινείται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω 

προς τα κάτω, οπότε είναι πολύ πιθανόν έτσι να τοποθετούνται ή να αξιο-

λογούνται τα πρόσωπα και τα πράγµατα)·  

• εξέταση οπτικής γωνίας και χρήσης της τεχνικής· 

• προσοχή στα συναισθήµατα που δηµιουργούνται κατά την εξέταση της ει-

κόνας, π.χ. πρόσωπα ή αντικείµενα που προκαλούν τις ισχυρότερες εντυ-

πώσεις. 

3. Προσδιορισµός των βαθύτερων παραδοχών: 

• καταγραφή των βασικών σηµείων που προσδιορίστηκαν στο βήµα 2  →  

προβληµατισµός για το τι θα απαιτούνταν για να θεωρηθεί αξιόπιστο ό,τι 

δηλώνεται·  
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• προσδιορισµός αρχικού αποδέκτη  →  εξέταση για πιθανές συσχετίσεις 

µεταξύ αξιών ή ιδεών δηµιουργού και αποδέκτη· 

• αναζήτηση λέξεων ή φράσεων για την περιγραφή αξιών, καταστάσεων, υ-

λικών ή άλλων συνθηκών, περιστατικών, χαρακτηριστικών κλπ. · 

• ανίχνευση τυχόν προκαταλήψεων και στερεοτύπων (συνήθως αξίες και ι-

δέες που εκφέρονται µε τρόπο αξιωµατικό, δηλαδή χωρίς δικαιολόγηση ή 

εξηγήσεις) ·  

• εντοπισµός παραλείψεων ή αποσιωπήσεων. 

4. Προσδιορισµός οπτικής: 

• προσπάθεια για αναγνώριση και χαρακτηρισµό µε βάση στοιχεία από τα 

προηγούµενα βήµατα και αναζήτηση των µεταξύ τους τυχόν κοινών γνω-

ρισµάτων: αποδέκτης, πρόθεση, κατάλογος βασικών σηµείων και παραδο-

χών· 

• εντοπισµός λέξεων ή φράσεων ποµπωδών ή επαναλαµβανόµενων, καθώς 

και δυσνόητων ή προερχόµενων από ειδικές γλώσσες, εξέταση πιθανών 

σχέσεών τους µε έννοιες-κλειδιά·  

• εξέταση για τυχόν αυθεντίες που επικαλείται ο δηµιουργός της πηγής: ι-

στορικοί, µεγάλοι φιλόσοφοι, θρησκευτικοί ηγέτες, ήρωες κλπ.  

5. Αξιολόγηση επιχειρηµατολογίας:  

• εξέταση συλλογιστικής πορείας· 

• αξιοποίηση στοιχείων από τα προηγούµενα βήµατα  →  προβληµατισµός 

για: 

o τη βασική θέση, την κύρια πρόθεση και το βασικότερο συµπέρασµα του δηµι-

ουργού της πηγής, 

o τους λόγους που επικαλείται και τα στοιχεία που παραθέτει για να πείσει·  

• εξέταση ορθότητας, ακρίβειας, σαφήνειας και εγκυρότητας επιχειρηµάτων  

→  αξιοποίηση των κανόνων της λογικής, αναζήτηση τυχόν αντιφάσεων ή 

αµφισηµιών, τρόποι γλωσσικής έκφρασης κλπ. 

6. Αξιολόγηση συµπερασµάτων: 

• εκτίµηση πειστικότητας (πιο πειστικά είναι συνήθως τα επαγωγικά) · 
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• συµπεράσµατα ισχυρά, δηλαδή στηριγµένα σε επαρκή τεκµηρίωση και ι-

κανή επιχειρηµατολογία, π.χ. έρευνα, πλούσια εµπειρία, διεξοδική ανάλυ-

ση, λογική συνοχή και αλληλουχία· 

• συµπεράσµατα ασθενή.  

7. Αξιολόγηση τεκµηρίωσης:  

• τεκµηρίωση βασισµένη σε προσωπική εµπειρία: 

o εγγύτητα= πόσο κοντά στα γεγονότα ή σε ποια θέση βρισκόταν ο δηµι-

ουργός της πηγής, ώστε να θεωρηθεί ότι γνωρίζει; 

o χρόνος = πόσο καιρό µετά από το γεγονός δηµιούργησε την πηγή; 

o πλάτος-βάθος= σε ποια έκταση και πόσο καλά µπορούσε να γνωρίζει 

το γεγονός; 

o σαφήνεια= πόσο καθαρά εξηγεί το ποιος, τι, πού, πότε, γιατί; 

o οπτική γωνία= τι επέλεξε να συµπεριλάβει στην πηγή και τι να παρα-

λείψει ή να αποσιωπήσει; 

o προκατάληψη= ποιες πεποιθήσεις, επιθυµίες, αξίες, ιδέες κλπ µπορεί 

να έχουν επηρεάσει τις περιγραφές και τις εκτιµήσεις του; 

• τεκµηρίωση βασισµένη την εµπειρία άλλων: 

o εφαρµογή της προηγουµένης διαδικασίας στις χρησιµοποιούµενες πη-

γές· 

o συνάφεια= είναι σχετικές οι πηγές µε το κύριο θέµα ή αναφέρονται σε 

άλλο πλαίσιο; Ενισχύουν την τεκµηριωτική λογική ή περιορίζονται στην 

απλή παράθεση ονοµάτων; 

o εύρος πηγών= ο δηµιουργός στηρίζεται σε επαρκή αριθµό πηγών; 

o πληρότητα= υπάρχουν πηγές µε αντίθετο περιεχόµενο; Αν ναι, τις αξι-

οποιεί ο δηµιουργός ή εξηγεί γιατί δεν αναφέρεται σ’ αυτές; 

o σηµειώσεις και παραποµπές= υπάρχουν στοιχεία που διευκολύνουν 

την πρόσβαση και τον έλεγχο των πηγών; 

8. Αξιολόγηση πληρότητας: 

• τα περισσότερα θέµατα µπορεί να εξεταστούν από περισσότερες της µιας 

οπτικές (=πολυπρισµατικότητα), που δεν αποκλείεται να είναι και αντι-

κρουόµενες· 

• εξέταση πληρότητας µε την αξιοποίηση ενός καταλόγου συλλογιστικών 

προτάσεων και συµπερασµάτων: 
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o παραλείψεις  →  διαπιστώνονται παραλείψεις τόσο σηµαντικές, που θα 

µπορούσε να τροποποιήσουν τα συµπεράσµατα;  

o βάθος →  παίρνει υπόψη του ο δηµιουργός της πηγής όλες τις πτυχές του 

θέµατος ή το παρουσιάζει απλοϊκά; Πόσο σηµαντικές για την κατανόηση του 

θέµατος είναι οι διαπιστωµένες παραλείψεις; Υπάρχουν σηµαντικά ερωτήµατα 

που δεν υποβάλλονται ή που αποφεύγονται; 

o πλάτος → παίρνει υπόψη του ο δηµιουργός άλλες απόψεις; Υπάρχουν  ε-

ναλλακτικοί τρόποι για να προσεγγιστεί το θέµα; Αν ναι, τους συζητεί αρκετά; 

Αν απορρίπτει κάποιους, εξηγεί ικανοποιητικά τους λόγους;  

9. Υπόθεση για τις συνέπειες: 

• οι συνέπειες ενός συµπεράσµατος ανταποκρίνονται σ’ αυτό που θα µπο-

ρούσε να ακολουθήσει, αν το συµπέρασµα είναι αληθές (= πού οδηγεί το 

συµπέρασµα);  

• διατύπωση υποθέσεων στηριγµένων στις βασικές θέσεις του δηµιουργού 

της πηγής. 

10. ∆ιατύπωση προσωπικής θέσης: 

• στήριξη στην ανάλυση και τη βαθύτερη κατανόηση των πηγών· 

• εφαρµογή πορείας σαν και αυτήν που περιγράφεται προηγουµένως 

(=βήµατα 1 έως 9). 

 

5.3  Στρατηγικές διδασκαλίας µε τη χρήση πηγών 

Αν και η χρήση των πηγών στη διδασκαλία της ιστορίας παρουσιάζει αρκετές δυσκο-

λίες για τους µαθητές, οι εξελίξεις στον τοµέα της ιστοριογραφίας, της γνωστικής ψυ-

χολογίας και της διδακτικής µεθοδολογίας, καθώς και οι αυξηµένες απαιτήσεις των 

σύγχρονων κοινωνιών, καθιστούν απαραίτητη την αξιοποίησή τους στην ιστορική 

εκπαίδευση (Μαυροσκούφης 2005). Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιµο να αποφεύγεται 

η ευκαιριακή και αποσπασµατική χρήση των πηγών, αλλά να εφαρµόζονται συγκε-

κριµένες στρατηγικές µε βασικό στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (Barton 

2004). Μερικές τέτοιες στρατηγικές είναι και αυτές που ακολουθούν. 
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5.3.1 Ερευνητική διαδικασία µε βάση τον τρόπο του αστυνοµικού ερευνητή (Bain 

& Mirel 1982· Carretero et al. 1994· Pattiz 2004)
22

 

Πρόκειται για διδακτική στρατηγική που αξιοποιεί τις αναλογίες της εργασίας του 

ιστορικού µε εκείνη του ντέντεκτιβ, στη βάση των µοντέλων της «γνωστικής µαθη-

τείας» και της «επίλυσης προβληµάτων». Ως στόχους έχει να προσεγγιστεί η ιστορική 

γνώση, µε βάση πρωτογενείς πηγές και κείµενα της ιστοριογραφίας, ως διαδικασία 

συσχέτισης γεγονότων και θεωρίας και αιτιακής εξήγησης. Οι πηγές και η βιβλιογρα-

φία χρησιµεύουν για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ενεργητική και ανακα-

λυπτική µάθηση, την ερµηνεία και την ανακατασκευή του παρελθόντος. Το µοντέλο 

αυτό µπορεί να συνδυαστεί, ιδιαίτερα στις µικρότερες ηλικίες, µε ειδικές δραστηριό-

τητες, όπως το «κυνήγι του θησαυρού» ή η «επίλυση µυστηρίων» (History Mystery. 

Teacher’s Guide στο Scholastic 2008).  

 

5.3.2 ∆ιδασκαλία µε στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας (Axtell 2001)  

Η συγκεκριµένη στρατηγική στηρίζεται στην εκτέλεση µιας σειράς καθηκόντων από 

την πλευρά του εκπαιδευτικού, που αποβλέπουν στη βαθύτερη κατανόηση των ιστο-

ρικών θεµάτων. Έτσι, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει: 

� Πρώτο καθήκον: να καταστήσει στους µαθητές ξένο το οικείο (alienate the 

familiar), δηλαδή να φέρει στο φως τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που 

έχουν οι µαθητές από την προηγούµενη εµπειρία τους πάνω στην ιστορία. Αυ-

τό µπορεί να γίνει λ.χ. µε συζήτηση πάνω σ’ ένα θέµα, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα καταγράφονται στον πίνακα επίθετα που θα περιέχονται στο λόγο 

των µαθητών. 

� ∆εύτερο καθήκον: να καταστήσει στους µαθητές οικείο το ξένο (familiarize the 

alien) µε τη χρήση κυρίως της ιστορικής φαντασίας, πράγµα που σηµαίνει ότι 

οι µαθητές θα πρέπει να προσεγγίσουν το ιστορικό παρελθόν σα να «κάνουν 

εξερεύνηση µέσα σ’ ένα σκοτεινό δωµάτιο  µε το λιγοστό φως των πηγών». 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να «µεταφράσουν» την έρευνα για το «ξένο» µε όρους 

σύγχρονους, ικανούς να βοηθήσουν στην κατανόηση. 

                                                 
22

 Η αναλογία της ερευνητικής διαδικασίας µε τους τρόπους της αστυνοµικής έρευνας (ντέντεκτιβ) 

προέρχεται, όπως επισηµαίνεται στη βιβλιογραφία, από τον Άγγλο ιστορικό R. G. Collingwood, βλ. 

Collingwood 1946. 
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� Τρίτο καθήκον: να βοηθήσει τους µαθητές να προσεγγίσουν τα θέµατα βιωµα-

τικά και να εµπλακούν σ’ αυτά συναισθηµατικά µέσα από τη χρήση ποικίλων 

πηγών και βιβλίων, καθώς και µε επισκέψεις εργασίας σε µουσεία, αρχεία, βι-

βλιοθήκες κλπ. 

� Τέταρτο καθήκον: να εξασκήσει τους µαθητές στην ανάλυση των πηγών, τη 

διαµόρφωση τεκµηριωµένων υποθέσεων και τη διατύπωση κατάλληλων ερω-

τήσεων για την αξιοποίηση των πηγών. 

� Πέµπτο καθήκον: να εκπαιδεύσει τους µαθητές να συνθέτουν ιστορικά δοκίµια 

µε βάση τις πηγές. 

� Έκτο καθήκον: να καθοδηγήσει τους µαθητές  µε τρόπο διορθωτικό (correc-

tive) και εποικοδοµητικό (constructive). 

� Ωφελήµατα: µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης στρατηγικής προσδοκάται η  

ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας, η κατανόηση του παρελθόντος µέσα στο 

πλαίσιό του (context), η ανακάλυψη της συσχέτισης και της χρησιµότητάς του 

για το σήµερα (cosmic context). 

 

5.3.3 ∆ιδασκαλία µε στόχο την ερευνητική διαδικασία και τις γραπτές δρα-

στηριότητες (Husbands 2004) 

 

1.  ∆ιευκρίνιση καθήκοντος και συλλογή πληροφοριών 

� Στόχοι = 

  ανάλυση του καθήκοντος, 

  συσσώρευση πληροφοριών 

ηµερολόγια, σηµειώσεις, παραφράσεις, έρευνες, 

φόρµες 

2.  Ερµηνεία των δεδοµένων 

� Στόχοι = 

  εκτίµηση πιθανών ερµηνειών των δεδοµένων 

σχεδιαγράµµατα πορείας, χρονοδιαγράµµατα, 

φανταστικές συνεντεύξεις, άρθρα εφηµερίδων, 

σύντοµα κείµενα που παρουσιάζουν µια γνώµη, 

σύγκριση ερµηνειών. 

3.  Συλλογή πρόσθετων δεδοµένων – οργάνωση και εκτίµηση των δεδοµένων 

� Στόχοι = 

  επεξεργασία – προσθήκη πληροφοριών 

περιλήψεις πηγών, αναφορές, έρευνες, σηµειώ-

σεις, πίνακες 

4.  Εξαγωγή συµπερασµάτων 
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� Στόχοι =  

  διατύπωση προσωπικών κρίσεων  στηριγµένων 

σε τεκµήρια που να τις αιτιολογούν 

ηµερολόγια, επιχειρήµατα από περιλήψεις, 

προσχέδια αναφορών, προσχέδια δοκιµίων 

5.  Παρουσίαση συµπερασµάτων 

� Στόχοι = 

  παρουσίαση και έκθεση συµπερασµάτων  

  στην τάξη ή σε άλλη τάξη ή σε ευρύτερο  

  κοινό 

αναφορές, δοκίµια, διάλογοι, σύντοµα  

µονόπρακτα, µικρές διαλέξεις, αφίσες,  

σχεδιαγράµµατα, χάρτες, κατασκευή µοντέλων 

κλπ. 

 

5.3.4 ∆ιδασκαλία της αιτιακής εξήγησης µε βάση αντικρουόµενες πηγές  (Perfetti 

et al. 1994) 

� Αιτιακές εξηγήσεις που περιέχονται σε πηγές:   

ανάλυση, ερµηνεία, αντιφάσεις, επιχειρήµατα, πειστικότητα, συγκρίσεις- διασταύρω-

ση. 

� Κατανόηση αβεβαιότητας – επίλυση προβλήµατος – ερευνητική µάθηση:   

• προκαταλήψεις των δηµιουργών των πηγών 

• διαχείριση αντιφάσεων (αξιοπιστία, οπτικές, ιδεολογία, θέση και ρόλος των δηµι-

ουργών κλπ.) 

• ανίχνευση των ατελειών των πηγών 

• ανάλυση ντοκουµέντων (αυθεντικότητα, εγκυρότητα, αληθοφάνεια, αξία και 

χρησιµότητα, δικαιολόγηση σειράς δεδοµένων). 

 

 5.3.5 ∆ιδασκαλία µε στόχο τη συγκρότηση αιτιακών και χρονολογικών 

αναπαραστάσεων (Britt et al. 2000) 

� Εισαγωγή-ανάγνωση ιστορικών κειµένων: δηµιουργία ιστορικού πλαισίου 

(βασικά ιστορικά γεγονότα, βασικές αιτιακές σχέσεις, χρονολογική σειρά) –  

τρόποι αναπαράστασης γεγονότων και σχέσεων. 

� Χρήση πολλαπλών και αντικρουόµενων κειµένων: 

• ανακάλυψη µε καθοδήγηση (= ανοιχτό εµπειρικό ερώτηµα) 

• ανάλυση και ερµηνεία (µε φύλλο εργασίας). 

� Εφαρµογή µοντέλου «ερευνητικής µαθητείας»:  

• µάθηση µε επίλυση προβληµάτων και χρήση σώµατος πηγών 

• υποστήριξη από αναπαραστάσεις ειδικών (ιστοριογραφικά κείµενα) 
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• ανάλυση καθηκόντων στα συστατικά τους 

• υποστήριξη µεταβίβασης της µάθησης µέσα σε αυθεντικό περιβάλλον 

• διαδραστικές πρακτικές για τη διδασκαλία των σχετικών δεξιοτήτων. 

 

5.3.6 Ευρετική στρατηγική µε στόχο την κατανόηση των πηγών  

(Wineburg 1991 & 2001· Wineburg & Fournier 1994) 

� Φάσεις ευρετικής µεθόδου (heuristic): 

� ευρετική εστιασµένη στις πηγές (sourcing heuristic): αναγνώριση 

και ανάλυση πηγών, ένταξη των πηγών στο ιστορικό πλαίσιό 

τους 

� επιβεβαιωτική ευρετική (corroboration heuristic): συσχέτιση 

αρχικών πηγών µε άλλες, διασταύρωση πηγών µε σκοπό την 

επιβεβαίωση ή την τροποποίηση ή την απόρριψη των αρχικών 

συµπερασµάτων. 

� Αποτύπωση της ερµηνευτικής διαδικασίας:  

      συγκρότηση πρωτοκόλλου ανάγνωσης σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα: 

Πηγή Πρωτόκολλο ανάγνωσης 

- αναγνώριση και ανάλυση πηγής 

- ένταξη πηγής στο ιστορικό πλαίσιό της 

- πρώτη ερµηνεία της πηγής 

- συσχέτιση µε άλλες πηγές -  διασταύρωση 

- νεότερη ερµηνεία 

 

- επισήµανση δυσκολιών και προβληµάτων,-- δια-

δικασία κατανόησης 

                

 5.3.7 Ερευνητική στρατηγική (Bain 2000) 

� «Ο µαθητής ως ερευνητής»:   

• εξασφάλιση περιβάλλοντος κοινωνικής αλληλεπίδρασης (υποστηρικτι-

κό)· 

• µάθηση µέσω αυθεντικών (= προσοµοιάζουν προς τον τρόπο εργασίας 

των ιστορικών) επιστηµονικών δραστηριοτήτων και µέσα στο πλαίσιο της 

τάξης. 

� Πορεία διδασκαλίας: 
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• έναρξη µαθήµατος µε συζήτηση γύρω από τις απόψεις των µαθητών 

πάνω στο θέµα 

• αποφυγή ιστοριογραφικής εισαγωγής·
23

 

• σύντοµη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο 

• διατύπωση µεθοδολογικών στόχων και σχεδιασµός δραστηριοτήτων 

(ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα, τρόποι σκέψης των ιστορικών) · 

• έµφαση στη διαφοροποίηση µεταξύ ιστορίας-παρελθόντος και ιστορί-

ας- ερµηνείας/αφήγησης· 

• πορεία εργασίας (διανοητικός χάρτης): 

� το µη ορατό παρελθόν → πρέπει να αφήσει ίχνη-κατάλοιπα (=ορατό 

παρελθόν), 

� ο ιστορικός 

      α) αναζητά, συλλέγει, αναλύει και οργανώνει τα ίχνη του παρελθόντος, 

      β) µετατρέπει τα ίχνη σε τεκµήρια και στη συνέχεια δηµιουργεί την ιστορία -  

                αφήγηση (κατασκευάζει µια διανοητική αναπαράσταση του παρελθόντος), 

� το κοινό  

             α) διαβάζει, µαθαίνει και αναδιηγείται τις αναπαραστάσεις των ιστορικών, 

            β) δηµιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις, 

• σύγκριση και αξιολόγηση των εµπειριών και των ερµηνειών των µαθητών 

µε τα γεγονότα· 

• δηµιουργία νοήµατος· 

• ανάληψη ρόλου του «ιστορικού-ερευνητή» από οµάδες µαθητών – υποβο-

λή ερωτηµάτων από µαθητές σε άλλους γύρω από την ανάλυση, την ερµη-

νεία και την ιστορική αξία πηγών·  

• συζήτηση σε οµάδες και στην τάξη· 

• έκφραση - παρουσίαση των απόψεων και των θέσεων των µαθητών: 

o δηµιουργία σχολικού περιοδικού ιστορίας, 

o σύνθεση αφηγηµατικών κειµένων, 

o µελέτη ιστοριογραφικών κειµένων - σχολιασµός - κριτική, 

o διαµόρφωση ιστορικών διαλόγων, 

o αναστοχασµός-µετααξιολόγηση (κείµενο), 

                                                 
23

  Η πρόταξη ιστοριογραφικών κειµένων κατά τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία χαρα-

κτηρίζεται ως «ατµοµηχανή του διαβόλου», γιατί θεωρείται ότι ακυρώνει την ερευνητική και ανακα-

λυπτική διαδικασία, βλ. D. Shemilt 1983 και  M. Cole 1996.  
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o δηµιουργία «ερευνητικής κοινότητας», 

o κατασκευή αντικειµένων - δηµιουργία εκθέσεων. 

 

5.3.8 ∆ιδασκαλία µε στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (Drake 2002· 

Drake & Drake-Brown 2003)
24

 

Πρόκειται για µια από τις πιο ολοκληρωµένες στρατηγικές διδασκαλίας µε χρήση πη-

γών, µολονότι δεν είναι εφικτό να εφαρµοστεί σε σταθερή βάση στη σχολική τάξη 

λόγω του περιορισµένου διδακτικού χρόνου. Τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά 

αυτής της στρατηγικής είναι τα ακόλουθα: 

1) Χρήση πηγών σε τρία διαδοχικά στάδια («βαθµούς»): 

• πηγή «πρώτου βαθµού»: πρόκειται για πηγή πάνω σ’ ένα θέµα στην οποία και ε-

στιάζεται η διδασκαλία (=βασική πηγή). Στη φάση αυτή η διδασκαλία διεξάγεται 

µε τη µορφή του κατευθυνόµενου διαλόγου και τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων 

• πηγές «δεύτερου βαθµού»: είναι πηγές (3-5) σχετικές µε το θέµα, που δίνονται 

στους µαθητές µε σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των πληροφοριών που α-

ντλούνται από την πρώτη πηγή. Ορισµένες από τις πηγές αυτές πρέπει να είναι 

σχετικές µε τις κύριες ιδέες της πρώτης (υποστήριξη), ενώ οι υπόλοιπες αντιτιθέ-

µενες (αµφισβήτηση). Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό να κατανοηθούν διαφορε-

τικές αποχρώσεις του παρελθόντος 

• πηγές «τρίτου βαθµού»: αναζήτηση από τους µαθητές πηγής ή πηγών που είναι 

σχετικές µε την πρώτη µε σκοπό την ανάλυση, τη συσχέτιση και την παρουσίασή 

τους. 

2) Επιλογή πηγών α΄ και β΄ «βαθµού»:  

• κριτήρια επιλογής για την πηγή του α΄ «βαθµού»: 

α) ιστορική αξία:  επειδή η επιλογή των πηγών είναι πράξη ερµηνείας, που επη-

ρεάζει τη διδασκαλία και κατευθύνει τη συζήτηση, είναι απαραίτητο η βασική 

πηγή να αναφέρεται στον πυρήνα του ιστορικού θέµατος ή της περιόδου, 

β) συνεισφορά της πηγής στην ιστορική γνώση και την καλλιέργεια της σκέψης 

των µαθητών: η πηγή πρέπει να εκφράζει µε τόση ζωηρότητα µια θέση, ώστε να 

                                                 
24

 Πρόκειται για στρατηγική που αξιοποιεί στη διδακτική πράξη ερευνητικά πορίσµατα και προτάσεις 

του S. Wineburg για την κατανόηση των πηγών και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, βλ. παραπάνω 

περίπτωση 3.6. 
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δηµιουργείται ενδιαφέρον για την αναζήτηση άλλων που θα την υποστηρίζουν ή 

θα την αµφισβητούν 

• κριτήρια επιλογής για τις πηγές του β΄ «βαθµού»:  παρόµοια µε της α΄ 

• ερωτήµατα κατά τη διαδικασία επιλογής των πηγών: 

� θα είναι ενδιαφέρουσες; 

� θα διευκολύνουν τους µαθητές να αναπτύξουν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους;  

� θα τους επιτρέψουν να  συσχετίσουν τις έννοιες, τις ιδέες, τα γεγονότα µε τη γνώση που 

τους είναι οικεία; 

� θα τους προσφέρουν ευκαιρίες να εξετάσουν την αλλαγή µέσα στο χρόνο; 

� είναι κατάλληλες για το γνωστικό επίπεδό τους; 

� πώς µπορεί να βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος; 

� πώς θα επιδράσουν στις αντιλήψεις των µαθητών για το ιστορικό θέµα ή την περίοδο; 

� πώς θα τους βοηθήσουν να εξαγάγουν συµπεράσµατα; 

� κατά πόσο ανταποκρίνεται σε γενικούς διδακτικούς στόχους ή κριτήρια µάθησης; 

� µε ποιους τρόπους «ζητούν» από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν την ιστορική σκέ-

ψη τους, 

• αρχείο πηγών: κατά την αναζήτηση των πηγών είναι σκόπιµο εκείνες που δε θα 

χρησιµοποιηθούν στις δύο πρώτες φάσεις να αρχειοθετούνται για πιθανή χρήση 

κατά την επόµενη φάση. Ο σχετικός κατάλογος των πηγών, µε την προϋπόθεση 

ότι αυτές συµβάλλουν στην παρουσίαση των βασικών ιδεών και ενσωµατώνονται 

στη στρατηγική των πολλαπλών οπτικών, θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως παρά-

δειγµα για τους µαθητές. 

3) Αξιοποίηση πηγής α΄ «βαθµού»:  

• σηµασία ερωτήσεων:  δεν είναι αρκετό οι µαθητές να απαντούν απλώς σε κά-

ποιες ερωτήσεις µε βάση τις πηγές, αλλά να αποκτήσουν ιστορική οπτική ερµη-

νεύοντας τα γεγονότα. Οι ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές πρέ-

πει να βοηθούν την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, να προωθούν τη συνέρευνα 

δασκάλου-µαθητών και να δίνουν νόηµα στις εµπειρίες των µαθητών· 

• πρόταξη βασικών ερωτήσεων:  π.χ. 

� ποιος είναι ο δηµιουργός της πηγής; 

� πότε δηµιουργήθηκε; 

� τι είδους ντοκουµέντο είναι; 

� ποιοι ήταν οι πραγµατικοί αποδέκτες της; 

� ποιες ήταν οι προθέσεις δηµιουργίας της; 
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• συζήτηση για το νόηµα της πηγής:  αφού πρώτα απαντηθούν οι παρα-

πάνω ερωτήσεις, θα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά το νόηµα της πηγής µε 

διπλό  στόχο, την ανάλυση δηλαδή και τη συσχέτισή της µε το ιστορικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε. Στη φάση αυτή πρέπει να υπο-

βάλλονται ερωτήσεις για τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων και υποθέ-

σεων για την εξήγηση των γεγονότων, για τον εντοπισµό σχέσεων σε επί-

πεδο τοπικό, εθνικό ή παγκόσµιο, καθώς και για τη σύνδεση της πηγής µε 

κάποιο θέµα (π.χ. σύγκρουση, προπαγάνδα) και άλλες επιστήµες (π.χ. οι-

κονοµία). 

4) Αξιοποίηση πηγών β΄ «βαθµού»: 

• αναγνώριση πηγών· 

• ανάλυση σηµασίας και σχέσεών τους µε την πηγή α΄ βαθµού, καθώς και 

µε σηµαντικά γεγονότα· 

• ερωτήσεις σύγκρισης. 

5) Αναζήτηση πηγής ή πηγών γ΄ «βαθµού»: οι µαθητές, καθοδηγούµενοι από 

τον δάσκαλό τους, αναζητούν και επιλέγουν µία ή περισσότερες πηγές σχετι-

κές µε το θέµα της βασικής πηγής. Στη συνέχεια καλούνται να συνθέσουν µε 

βάση τις πηγές α΄ και γ΄ «βαθµού» και στοιχεία από τις β΄  ένα ιστορικό κεί-

µενο (αφήγηση), διαδικασία που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρό-

πους µε τους οποίους συγκροτείται η αναπαράσταση του ιστορικού παρελθό-

ντος. Αν οι µαθητές δεν µπορούν να αναζητήσουν µόνοι τους πηγές, τότε το 

αρχείο του εκπαιδευτικού µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο. 

6) Έκδοση πηγών: µε την ολοκλήρωση ενός θεµατικού κύκλου µαθηµάτων 

(π.χ. «οι επίγονοι του Μ. Αλεξάνδρου») είναι σκόπιµη η «έκδοση» των πηγών 

από τον εκπαιδευτικό, µε τη συµµετοχή και τη βοήθεια των µαθητών. Επειδή, 

όµως, κάθε σχετική διαδικασία αποτελεί πράξη ερµηνείας, θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• διδακτική-εκδοτική εντιµότητα: στην έκδοση αφενός πρέπει να δηλώ-

νονται οι εκδοτικές επιλογές (κριτήρια επιλογής, σηµασία πηγών), αφετέ-

ρου δεν επιτρέπεται να παραλείπονται ή να αλλοιώνονται πηγές· 

• εκδοτικά ερωτήµατα-κριτήρια:  

� είναι εφικτό να εκδοθούν οι πηγές; 

� ποια στοιχεία από τα γνωστά στοιχεία για την εκδοτική διαδικασία;  
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� θα βοηθούσαν ώστε η έκδοση να γίνει µε τον καταλληλότερο τρόπο 

� τι επιπλέον απαιτείται; 

� ποια πρέπει να είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της; 

� πώς θα προωθήσει τη διδασκαλία και τη µάθηση; 

• έκδοση αποσπασµάτων:  αν κάποιες πηγές είναι πολύ µεγάλες, τότε 

µπορεί να εκδοθούν µόνον αποσπάσµατά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

πάντως, πρέπει να δηλώνεται τι και γιατί παραλείπεται, ενώ είναι σκόπιµο 

να παρακινούνται οι µαθητές να εξετάσουν µια ολοκληρωµένη πηγή και 

να επιλέξουν τµήµατα-κλειδιά της, αιτιολογώντας παράλληλα την επιλογή 

τους. 

7) Βασικά στοιχεία για την ιστορική σκέψη: 

• διατύπωση ερωτηµάτων για την επίλυση προβληµάτων (problem-solving 

questions), σύµφωνα µε την «ευρετική στρατηγική» (heuristic strategy)· 

• συστατικά ιστορικής σκέψης:  περιοδολόγηση, εξέταση αλλαγής µέσα στο 

χρόνο, ανακάλυψη των κινήτρων του δηµιουργού της πηγής, διαµόρφωση 

επιχειρηµάτων µε βάση τη χρήση πηγών, ανάλυση των επιχειρηµάτων των 

άλλων, χειρισµός διαφορετικών ερµηνειών, αποφυγή παροντισµού κατά τη 

διατύπωση αξιολογικών κρίσεων. 

 8) ∆ιαδικασία «ευρετικής στρατηγικής»: 

• «εστιασµένη ευρετική» (sourcing heuristic): ό,τι κάνουν οι ιστορικού πριν  

      την ανάγνωση των πηγών, µε σκοπό την κατανόησή τους (= αναγνώριση)· 

• «επιβεβαιωτική ευρετική» (corroboration heuristic): συσχέτιση πηγών µε 

άλλες, διακειµενικές συνδέσεις (inter-texts links), µε σκοπό την κριτι-

κή ανάλυσή τους· 

• ένταξη των πηγών στα ιστορικά συµφραζόµενά τους (contextualization): 

περιγραφή του χρονολογικού και κοινωνικού πλαισίου – συσχέτιση 

των πηγών µε αυτό· 

• «συγκριτική ευρετική» (comparative heuristic, comparative thinking): ό,τι  

κάνουν οι ιστορικοί, προκειµένου να περιγράψουν όρους, διαδικασίες 

και συνθήκες σε άλλους τόπους µέσα στο χρόνο. 

 

 5.3.9 ∆ιδασκαλία µε στόχο την ανάπτυξη της χρονολογικής σκέψης 

(Newsweek Education Program 2002) 
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Οι συγκεκριµένες διαδικασίες στηρίζονται στην αξιοποίηση µιας σχετικά εκτενούς 

πηγής, πρωτογενούς ή δευτερογενούς, καθώς και στην επικουρική χρήση άλλων πη-

γών. Η σχετική πορεία µπορεί να είναι η ακόλουθη: 

� Προσδιορισµός του είδους της ιστορίας και του θέµατος µε βάση την πηγή 

(πολιτική, διπλωµατική, στρατιωτική κοινωνική, οικονοµική κλπ.). 

� Συγκρότηση χρονολογίου («γραµµή χρόνου»-διάγραµµα ροής γεγονότων) µε 

βάση τα αναφερόµενα γεγονότα  →  καθορισµός ηµεροµηνιών ή χρονολογιών αρ-

χής, τέλους και µέσης, καθώς και συνολικού αριθµού ετών. Απαιτείται προσοχή 

στους χρόνους των ρηµάτων και στους άλλους χρονικούς προσδιορισµούς, καθώς 

και στην περιγραφή των σχέσεων αιτίου- αποτελέσµατος. 

� Επιλογή τίτλου για το χρονολόγιο. 

� Επισήµανση και τοποθέτηση στο χρονολόγιο χαρακτηριστικών γεγονότων 

στην κατάλληλη σειρά τους. Αιτιολόγηση των επιλογών. 

� Προσπάθεια για ανακάλυψη αχρονολόγητων σηµαντικών γεγονότων – χρονο-

λόγηση, µε τη βοήθεια άλλων πηγών τους, και τοποθέτησή στους στο χρονολόγιο. 

� Ιστορική διάρκεια γεγονότων  →  επισηµάνσεις µε βέλη ή µε διαφορετικό 

χρώµα από την αρχή µέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου. 

� Προσδιορισµός γεγονότων του χρονολογίου που συνδέονται µε σχέση αιτίου- 

αποτελέσµατος (αλλά: το χρονικά πρότερο γεγονός δεν αποτελεί αναγκαστικά και 

αίτιο του επόµενου). 

� Προσδιορισµός, µε τη βοήθεια άλλων πηγών, βασικών στοιχείων της ιστορι-

κής εξέλιξης και προσώπων που σχετίζονται µε το θέµα αλλά δεν αναφέρονται 

στη βασική πηγή  →  τοποθέτησή τους στο χρονολόγιο. 

� Συνόψιση 1η  =  οµοιότητες που παρατηρούνται στη χρήση των όρων από την 

πρώτη µέχρι την τελευταία ηµεροµηνία ή χρονολογία;  →  πιθανές εξηγήσεις· 

� Συνόψιση 2η  =  διαφορές που παρατηρούνται στη χρήση των όρων από την 

πρώτη µέχρι την τελευταία ηµεροµηνία ή χρονολογία  →  πιθανές εξηγήσεις· 

� Προβλέψεις για µελλοντικά γεγονότα ή διακρίβωση τάσεων µε βάση την πηγή  

→  σχετική επιχειρηµατολογία.  
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5.4 Πολλαπλότητα πηγών, οπτικών και ερµηνειών και ανάπτυξη της ιστορικής 

σκέψης  
 Ένα από τα ουσιώδη γνωρίσµατα της εργασίας του ιστορικού είναι η αναζήτηση και 

αξιοποίηση πολλαπλών πηγών, τις οποίες υποβάλλει σε κριτικό έλεγχο και διασταύ-

ρωση, µε σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους και την εξαγωγή έγκυρων συµπερα-

σµάτων. Η διαδικασία αυτή θεωρείται, ιδίως τα τελευταία χρόνια, πως θα πρέπει, στο 

πλαίσιο της ανακαλυπτικής και «αυθεντικής» µάθησης και της βαθύτερης κατανόη-

σης των ιστορικών γεγονότων, να εφαρµόζεται και στη διδασκαλία της ιστορίας στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μεταξύ των στρατηγικών που προωθούν την «πολυπρι-

σµατικότητα» στη διδασκαλία του µαθήµατος συγκαταλέγονται και αυτές που αναφέ-

ρονται αµέσως παρακάτω. 

 

 5.4.1 Η πολυπρισµατική θεώρηση στη διδασκαλία της ιστορίας (Bennett 

2005· Stradling 2003) 

Η έννοια της πολυπρισµατικότητας ορίζεται ως µία διανοητική εργασία που αποσκο-

πεί στην κατανόηση του «άλλου», στον εντοπισµό προκαταλήψεων και στη συνειδη-

τοποίηση των κοινωνικών, πολιτισµικών και ιδεολογικών όρων που επιδρούν στη δι-

αµόρφωση των ιστορικών ερµηνειών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται µια ειδική στρα-

τηγική µε τη χρήση πολλαπλών, και αντικρουόµενων, πηγών, της οποίας τα κύρια 

σηµεία έχουν ως εξής: 

� Θεµέλια της πολυπρισµατικότητας: 

• σειρά αναλυτικών ερωτήσεων στις πηγές: 

� περιγραφή, 

� ερµηνεία, 

� σχέση µε την προηγούµενη γνώση, 

� εντοπισµός κενών ή παραλείψεων, 

� αναζήτηση-προσδιορισµός πηγών για άντληση πρόσθετων στοι-

χείων. 

• στρατηγικές για την άντληση πληροφοριών: 

� πρώτες διαπιστώσεις: π.χ. η πηγή λέει (δείχνει)…, υποδηλώνει…, δεν 

αναφέρει…, 

� σύγκριση-διασταύρωση µε άλλες πηγές, 

� καταγραφή πραγµατολογικών δηλώσεων και διαπιστώσεων: π.χ. η πη-

γή δηµιουργήθηκε από…, είναι…, χρησιµοποιήθηκε…, εξηγεί…, 
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� βοήθεια για σύνδεση-σύνθεση: πίνακες σύνδεσης θεµάτων, διαγράµµα-

τα ροής (εντοπισµός σηµείων καίριας σηµασίας), ασκήσεις ταξινόµη-

σης και συσχέτισης καρτών για τη σύνθεση επιχειρηµάτων, συγκρότηση 

πινάκων συγχρονιών, ασκήσεις σύνθεσης-πλοκής (π.χ. σενάριο). 

• χειρισµός αντικρουόµενων πληροφοριών και οπτικών, π.χ. µε βάση µια 

σύγχρονη ή ιστορική δίκη ή µια ταινία: 

� ιδιότητες µαρτύρων, αντιδράσεις, επιβεβαίωση-αντίκρουση άλ-

λων µαρτυριών, χρήση µαρτυριών από παράγοντες της δίκης για 

τη  διαµόρφωση επιχειρηµάτων, στάση ενόρκων κλπ., 

� εξέταση προφορικών µαρτυριών.  

� Μαθησιακές δραστηριότητες: 

• αξιοποίηση υφιστάµενων δυνατοτήτων: ιστορική διάσταση όρων, επέ-

τειοι, εορτασµοί, χρήση παλιών διδακτικών εγχειριδίων ή άλλων βιβλί-

ων – σύγκριση περιεχοµένων και οπτικών· 

• µύηση µαθητών στην ιστοριογραφία (µε αφορµή τη διαµάχη ιστορικών 

πάνω σ’ ένα θέµα): 

κατανόηση της φύσης και των λόγων της διαµάχης, 

� υποστήριξη αντίπαλων θέσεων από δύο οµάδες µαθητών –  «α-

νάκρισή» τους από άλλους, 

� ερµηνεία των απόψεων των ιστορικών· 

• ενσωµάτωση πολυπρισµατικής θεώρησης στην ιστορική αφήγηση: 

� συγκριτική προσέγγιση, 

� ενσυναίσθηση, 

� συσχετίσεις  →   

o χρονολογική διάσταση (διάγραµµα ροής)-πίνακας συγχρονιών 

o άσκηση ταξινόµησης καρτών:  

      π.χ. γιατί έγιναν κάποιες ενέργειες, ποιες ήταν, από ποιους παράγοντες 

επηρεάστηκαν αυτοί που πήραν τις αποφάσεις κλπ. 

o «ανάκριση»-υπόδυση ρόλων, µε σκοπό να µπουν στη θέση των 

διάφορων συντελεστών των γεγονότων.   

� Τελική αξιολόγηση διαφορετικών οπτικών-ερµηνειών 
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 5.4.2 Στρατηγική για τη διδασκαλία διαφορετικών ερµηνειών (Drew 

2003) 

Η έννοια της ερµηνείας έχει πολλαπλή σηµασία, µια και µπορεί να δηλώνει τρία του-

λάχιστον πράγµατα: 

    α) τα παρελθόντα γεγονότα, ως µορφή αντίδρασης αυτών που τα διαµόρφωσαν ή 

συµµετείχαν σ’ αυτά ή αυτών που τα µελετούν, 

    β) την προσπάθεια για απόδοση νοήµατος, δηλαδή το συνειδητό στοχασµό πάνω 

στο παρελθόν, 

    γ)  τις νοητικές αναπαραστάσεις σύγχρονων και µεταγενέστερων για το παρελθόν. 

Για το λόγο αυτό θεωρείται πως έχει καίρια σηµασία για την ανάπτυξη της ιστορικής 

σκέψης και της συνείδησης των µαθητών να εκπαιδευτούν στην προσέγγιση και την 

αξιολόγηση διαφορετικών ερµηνειών, για τον πρόσθετο λόγο ότι σ’ αυτές οφείλεται 

πρωτίστως και η διαµόρφωση διαφορετικών ιστορικών αφηγήσεων. Υπό το πρίσµα 

αυτό η σχετική στρατηγική µπορεί να διαµορφωθεί ως εξής: 

� Βασικά βήµατα για τη διδασκαλία των ερµηνειών: 

• εντοπισµός διαφορετικών ερµηνειών· 

• υπόδειξη λόγων για την ύπαρξη διαφορετικών ερµηνειών· 

• περιγραφή διαφορετικών ερµηνειών· 

• εξηγήσεις για το πώς, γιατί, πότε, πού και από ποιους έχουν δηµιουργηθεί· 

• ανάλυση και αξιολόγηση ερµηνειών. 

� ∆ιδακτικές προσεγγίσεις: 

• «οι δύο πλευρές του δωµατίου» (the two sides of the room approach): 

δίνονται στους µαθητές δύο φύλλα µε διαφορετικές πληροφορίες για το ί-

διο πρόσωπο ή γεγονός  →  εντοπισµός θετικών και αρνητικών χαρακτηρι-

στικών, συγκρότηση καταλόγου σχετικών λέξεων ή φράσεων, σύνθεση πα-

ραγράφου µε περιγραφικό περιεχόµενο  

• «τα εξώφυλλα βιβλίων» (the textbook front cover approach): 

επιλέγονται εξώφυλλα βιβλίων που αναφέρονται στο ίδιο θέµα, γεγονός, 

πρόσωπο, περίοδο κλπ, χωρίς να αναφέρονται οι χρονολογίες έκδοσής 

τους  →  ενηµέρωση για χρονολογίες µετά από την παρουσίαση των εξώ-

φυλλων και τη σχετική συζήτηση. 

� Στρατηγική για την κατανόηση των διαφορετικών ερµηνειών: 
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• πρόκληση «γνωστικής σύγκρουσης», δηλαδή ασυµφωνίας µεταξύ της 

προηγούµενης γνώσης που έχουν οι µαθητές πάνω στο θέµα και της νέας 

γνώσης που τους προσφέρεται  →  πρόταση λόγων για τις διαφορές· 

• ενεργητικές µαθησιακές δραστηριότητες: 

� ιδεοθύελλα, 

� διάλογος στην τάξη, 

� ενασχόληση διαφορετικών µαθητών µε διαφορετικές πηγές πάνω στο ίδιο θέ-

µα, 

� µικρή έρευνα πάνω στο θέµα, 

� συγκρίσεις διαφορετικών συµπερασµάτων, 

� οµάδες µαθητών στη θέση οµάδων της εξεταζόµενης εποχής και εξέταση των 

ίδιων πηγών (= διαφορετικές οπτικές).  

 

5.5 Η «εναλλακτική ιστορία» ως µέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

 

 5.5.1 Βασικές αντιλήψεις  

Το εννοιολογικό περιεχόµενο εναλλακτικής ιστορίας αποτυπώνεται σε ερωτήµατα 

του τύπου «τι θα συνέβαινε, αν η ιστορία από κάποιο σηµείο και µετά εξελισσόταν δια-

φορετικά; Ποιο και γιατί θα µπορούσε να είναι αυτό το σηµείο καµπής; Πώς και γιατί  

τα γεγονότα θα µπορούσε να συµβούν κατά διαφορετικό τρόπο»; Στην αγγλική γλώσ-

σα, από όπου και προέρχεται η εναλλακτική ιστορία, χρησιµοποιούνται οι όροι  alter-

nate history, alternative history, (what) if history, counterfactual history, counterfactu-

als,  allohistory. 

Η εναλλακτική ιστορία διερευνά γεγονότα και τις συνέπειές τους ξεκινώντας 

µε τη διατύπωση µιας βασικής εναλλακτικής υπόθεσης, µε την έννοια ότι σε κάποιο 

σηµείο του παρελθόντος κάτι σηµαντικό (=γεγονός-κλειδί) θα µπορούσε να είχε συµ-

βεί διαφορετικά, πράγµα που θα είχε ως συνέπεια να εξελιχθούν τα πράγµατα µε δια-

φορετικό τρόπο. Η κύρια φιλοσοφική-επιστηµολογική προϋπόθεση της αντίληψης 

αυτής συνδέεται µε την αντίδραση στον ακραίο ντετερµινισµό και την απροσωποποί-

ηση της ιστορίας, όπου δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σε ιστορικούς νόµους, καθώς 

και σε κοινωνικές και οικονοµικές δοµές και σχέσεις (Collins 1990· Ferguson 1997· 

Hawthon 1991· Lebow 2007).  

Κεντρική έννοια αποτελεί το λεγόµενο σηµείο ιστορικής απόκλισης (point of 

divergence ή turning point), όρος που προέρχεται από τη λογοτεχνία και σηµαίνει το 
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σηµείο καµπής (= γεγονός-κλειδί) όπου διαφοροποιείται η πλοκή, µε αποτέλεσµα τα 

πράγµατα να εξελίσσονται µε τρόπο διαφορετικό από τον γνωστό.
25

 Κατ’ αναλογία, 

λοιπόν, χρησιµοποιείται στην ιστορία ο όρος σηµείο ιστορικής απόκλισης. 

Βέβαια, η εναλλακτική ιστορία πρέπει να διακρίνεται από: 

 τον ιστορικό αναθεωρητισµό· 

 τη µυθοπλασία-µυθιστορία· 

 τη µυστική ή αποκαλυπτική ιστορία και τις θεωρίες συνοµωσιών·  

 τις «χαµένες» ιστορίες, τους µύθους και τους θρύλους  

 τη µελλοντολογία· 

 την επιστηµονική φαντασία·  

 και τη µυθιστορηµατική αχρονία (uchronia κατά το utopia).  

Η εναλλακτική ιστορία επικρίθηκε κυρίως ότι παραβιάζει τις βασικές αρχές 

της ιστορικής σκέψης, ότι µπορεί να προκαλέσει συγχύσεις εννοιολογικού χαρακτήρα 

και ότι δεν αποτελεί παρά ένα παιχνίδι, ένα µέσο διασκέδασης, χωρίς επιστηµονικές 

αξιώσεις. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της, ιδίως στο πλαίσιο της σχολικής ιστορίας, ι-

σχυρίζονται ότι είναι σε θέση να δραστηριοποιήσει κίνητρα µάθησης, να προωθήσει 

την ανακαλυπτική-ερευνητική µάθηση, να συµβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και της δηµιουργικότητας, να παίξει σηµαντικό ρόλο στην ανθρωποποίηση 

της ιστορίας, ιδιαίτερα µε την εξέταση π.χ. ψυχογραφικών χαρακτηριστικών, κινή-

τρων δράσης, ηθικών διληµµάτων, αποφάσεων κλπ. (Lebow 2007). 

 

 5.5.2 Απαρχές και δηµοφιλέστερα θέµατα της εναλλακτικής ιστορίας  

   Εισηγητής της εναλλακτικής ιστορίας θεωρείται ο ιστορικός Τίτος Λίβιος (57 π.Χ. – 

17 µ.Χ.), ο οποίος στο έργο του Ab Urbe Condita (ΙΧ, 17-19) θέτει το ερώτηµα, εξε-

τάζοντας και τις σχετικές συνέπειές του, τι θα συνέβαινε αν ο Μ. Αλέξανδρος είχε 

επιλέξει να στραφεί εναντίον της Ρώµης και όχι της περσικής αυτοκρατορίας. Τα νεό-

τερα χρόνια, ανάµεσα στα δηµοφιλέστερα θέµατα της εναλλακτικής ιστορίας, η οποία 

απέκτησε και επιστηµονική µεθοδολογία, συγκαταλέγονται τα εξής: 

• Τι θα συνέβαινε, αν στη µάχη του Βατερλό είχε νικήσει ο Ναπολέοντας; 

                                                 
25

 Από τα πιο γνωστά έργα του είδους είναι το βιβλίο του Αµερικανού R.W. Fogel Railroads and 
American Economic Growth: Essays in Econometric History (1964), το οποίο πραγµατεύεται το πώς θα 

εξελισσόταν η οικονοµία των ΗΠΑ, αν η ανάπτυξή τους δε στηριζόταν στους σιδηροδρόµους αλλά 

στους πλωτούς ποταµούς.  
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• Τι θα συνέβαινε, αν στον Αµερικανικό Εµφύλιο είχαν νικήσει οι Νότιοι («σηµείο 

απόκλισης» η νίκη των Νοτίων στη µάχη του Gettysburg);   

• Τι θα συνέβαινε, αν οι ναζί είχαν αποπειραθεί να θέσουν σε εφαρµογή τα σχέδιά 

τους για απόβαση στη Βρετανία (σχέδιο «θαλάσσιος λέων»); 

• Τι θα συνέβαινε, αν η απόβαση των Συµµάχων στη Νορµανδία (D–Day) είχε α-

ποτύχει; 

• Τι θα συνέβαινε, αν η δολοφονική απόπειρα κατά του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944 

ήταν επιτυχηµένη;  

 

 5.5.3 Η σχολική εκδοχή της εναλλακτικής ιστορίας                                                                      

Η εναλλακτική ιστορία µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τηρείται ένα διδακτικό- µαθη-

σιακό µεθοδολογικό πλαίσιο που θα αποκλείει τη µετατροπή της σε απλή εκπαιδευτι-

κή διασκέδαση. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τίθενται συγκεκριµένοι σκοποί και να 

ακολουθούνται συγκεκριµένες στρατηγικές (Lebow 2007). Έτσι: 

� Σκοπός διανοητικής άσκησης: κατά βάση παιδαγωγικός –για µερικούς και ι-

στοριογραφικός– σκοπός της συγκεκριµένης διανοητικής άσκησης είναι η α-

νάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξακριβώνεται και να αξιολογείται, σε σχέση 

µε το υπό πραγµάτευση θέµα, η σηµασία γεγονότων, συνεπειών, κινήτρων 

δράσης, αποφάσεων και προσωπικοτήτων. Σε κάθε περίπτωση το υποτιθέµενο 

γεγονός-κλειδί δεν µπορεί να είναι οποιοδήποτε, αλλά κάτι που θα ήταν πιθα-

νό και λογικό να συµβεί στο παρελθόν, τότε που οι δρόµοι της εξέλιξης ήταν 

ακόµη ανοιχτοί (η έννοια του «ιστορικά αναπόφευκτου» έχει να κάνει µε την 

«εκ των υστέρων» ιστοριογραφική οπτική). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει, εποµέ-

νως, η αιτιολογηµένη επιλογή του «σηµείου ιστορικής απόκλισης». Παράλλη-

λα, είναι απαραίτητο η όλη διανοητική επεξεργασία να στηρίζεται στην κριτι-

κή αξιοποίηση ιστορικών πηγών και στις ρεαλιστικές οικονοµικές, πολιτικές, 

γεωπολιτικές, κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες. 

� Τεχνική: µετά την επιλογή του «σηµείου απόκλισης» κατασκευάζεται µια 

«γραµµή του χρόνου» (χρονική ακολουθία), διαφορετική από την ήδη  πραγµατο-

ποιηµένη και γνωστή, αλλά µε βάση ιστορικά στοιχεία και εύλογα επιχειρήµατα, 

που σχετίζονται µε τις πιθανές αλλαγές στην ιστορική εξέλιξη. Αυτή η υποθετική 
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γραµµή είναι σηµαντική για την επαναξιολόγηση των γεγονότων και των συνε-

πειών τους, των κινήτρων της ανθρώπινης δράσης, της συµβολής των προσωπικο-

τήτων στην εξέλιξη των κοινωνιών κλπ.  

� Βασικές υποδείξεις: 

• Όταν διατυπώνεται µια υποθετική ερώτηση µε βάση ένα σηµείο ιστορικής απόκλι-

σης» (τι θα συνέβαινε, αν…), αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από προκαταρκτι-

κές απαντήσεις για τις ιστορικές συνέπειές της. 

• Κατά την προοδευτική διαµόρφωση µιας χρονικής ακολουθίας είναι απαραίτητο να 

δίνονται εξηγήσεις για ποιο λόγο θα ήταν πολύ πιθανόν να συµβούν συγκεκριµένα 

γεγονότα. Η διαδικασία αυτή βοηθάει στο να αξιοποιηθεί το ιστορικό πλαίσιο µέσα 

στο οποίο συµβαίνουν τα γεγονότα, χωρίς το οποίο µικρή αξία θα είχε να δηλώνε-

ται ότι θα µπορούσε να συµβεί αυτό ή εκείνο. 

• Πρέπει κανείς να είναι προετοιµασµένος να υπερασπιστεί µε βάση ιστορικές πηγές 

και λογικά επιχειρήµατα τις υποθέσεις που διατυπώνει. 

• Ένα ερώτηµα που πρέπει να υποβάλλεται διαρκώς είναι «γιατί κάτι θα µπορούσε να 

συµβεί διαφορετικά»; 

• Καλό είναι να αποφεύγονται επίµαχα θέµατα που µπορεί να κινητοποιήσουν αµυ-

ντικά ανακλαστικά, αν µάλιστα δεν είναι κανείς σε θέση να τα διαχειριστεί µε προ-

σοχή και διακριτικότητα. 

 

 5.6 ∆ιδασκαλία µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και σκοπό την ι-

στορική κατανόηση 
Η έννοια της «κατανόησης» αναφέρεται στην ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί 

κάποιος µε ευελιξία και µε βάση, βέβαια, όσα γνωρίζει (Andrade 1999). Αυτό σηµαί-

νει ότι ο σχεδιασµός της διδασκαλίας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την προη-

γούµενη γνώση των µαθητών, να στηρίζεται σε βασικά θέµατα, να θέτει στόχους που 

να καλύπτουν βασικές έννοιες-κλειδιά, να προβλέπει την ενεργό συµµετοχή των µα-

θητών και τον απαραίτητο χρόνο γι’ αυτό, και να δίνει ευκαιρίες για συνεχή ανατρο-

φοδότηση και αξιολόγηση (Andrade 1999· Unger [1997] 2002). Σε σχέση µε τη διδα-

σκαλία της ιστορίας, προϋποθέσεις για την εφαρµογή ενός τέτοιου σχεδιασµού στην 

πράξη είναι η γεγονοτολογική γνώση, η ένταξη των γεγονότων, των προσώπων και 

των ιδεών στο ιστορικό-εννοιολογικό πλαίσιό τους και η οργάνωση των γνώσεων µε 

τρόπους που να διευκολύνονται η ανάκληση και η εφαρµογή τους (Donovan & Brans-

ford 2005). 
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    Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητο πως οι µαθητές πρέπει να κατακτήσουν τις 

παρακάτω ικανότητες, που είναι αλληλένδετες µεταξύ τους, αλλά µε σειρά ιεραρχική 

(Brown 2004· McTighe & Wiggins 1998): 

1) εξήγηση (explanation): οι µαθητές αναζητούν και εξασφαλίζουν τεκµήρια, για 

να υποστηρίξουν τις θέσεις και τις κρίσεις τους· 

2) ερµηνεία (interpretation): µπορεί να αναφέρεται στην αφήγηση ιστοριών, την 

ιστορική διάσταση ιδεών και γεγονότων, τη µεταφορά στοιχείων από ένα είδος 

πηγών σε άλλο (π.χ. δηµιουργία γραπτού κειµένου µε βάση την ανάλυση εικό-

νας) · 

3) εφαρµογή (application): οι µαθητές χρησιµοποιούν και εφαρµόζουν µε επιτυ-

χία ό,τι γνωρίζουν σε νέες συνθήκες, καθώς και στις συνθήκες του «πραγµατι-

κού κόσµου» (π.χ. λήψη αποφάσεων, επίλυση προβληµάτων) · 

4) ανάλυση οπτικών (analysis of perspectives): οι µαθητές µπορούν να αντιλαµ-

βάνονται τη «µεγάλη εικόνα» (εποπτεία) και τις πολλαπλές όψεις που αυτή 

περιέχει, εξετάζοντας και κρίνοντας διαφορετικές ή αντικρουόµενες απόψεις 

πάνω σ’ ένα θέµα· 

5) ενσυναίσθηση (empathy): οι µαθητές παίζουν το ρόλο ενός πραγµατικού ή 

πλασµατικού ιστορικού χαρακτήρα. Αντιλαµβάνονται τις εµπειρίες του µε ευ-

αισθησία, βασισµένη τόσο στις δικές τους εµπειρίες όσο και σε πηγές, και α-

ναγνωρίζουν την αξία πραγµάτων, ιδεών ή καταστάσεων που προηγουµένως 

µπορεί να τους φαινόντουσαν παράξενα, απίθανα ή γελοία· 

6) αυτογνωσία (self-knowledge): οι µαθητές παρακολουθούν το τι έχουν κατα-

νοήσει, αναθεωρούν και αναστοχάζονται την πορεία τους προς την κατανόη-

ση. Επίσης, µπορούν να αξιοποιήσουν όσα έχουν κατανοήσει σε ό,τι ερευνούν 

ή µελετούν.  

Παράλληλα, θα πρέπει οι µαθητές να αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες, πράγµα 

περισσότερο από αναγκαίο εφόσον στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία εµπλέκεται 

και η χρήση ΤΠΕ. Οι δεξιότητες αυτές έχουν να κάνουν κυρίως µε την αναζήτηση, 

την επιλογή, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αξιοποίηση πληροφοριών, ιδεών 

και επιχειρηµάτων (Baxton 2003· McMichael 2007).  

Στο βαθµό που το διαδίκτυο αποτελεί µια «ζούγκλα πληροφόρησης» είναι ζή-

τηµα εξαιρετικής σπουδαιότητας να εξοικειωθούν οι µαθητές µε µία σειρά καθηκό-

ντων που θα τους καθιστούν λιγότερο ευάλωτους στην άκριτη παραδοχή πληροφο-
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ριών και στην άτεχνη παράθεσή τους. Έτσι, οι µαθητές µε την καθοδήγηση του δα-

σκάλου τους θα πρέπει να είναι ικανοί (Gillies 1999· Lee 2002· Μαυροσκούφης 2004· 

Yang 2007): 

• να γνωρίζουν διαφορετικές λογικές και τεχνικές αναζήτησης· 

• να αξιολογούν κριτικά την εγκυρότητα δικτυακών τόπων· 

• να διακρίνουν διαφορετικά είδη πηγών και να εξάγουν χρήσιµες πληροφορίες 

από αυτές· 

• να είναι επιφυλακτικοί σχετικά µε τη δεξιότητα των ψηφιακών πηγών 

• να εντοπίζουν διαφορετικές πηγές, οπτικές και ερµηνείες (πλουραλισµός) και 

να µπορούν να τις αξιολογούν· 

• να διαµορφώνουν σχέδια έρευνας και εργασίας, αξιοποιώντας ποικιλία υλικού 

και προσεγγίσεων·  

• να επιλέγουν από ένα σύνολο πηγών και πληροφοριών εκείνες που τους ενδι-

αφέρουν ή είναι περισσότερο σηµαντικές για το θέµα ή την εργασία τους· 

• να διατυπώνουν κατάλληλα ερευνητικά ερωτήµατα και τεκµηριωµένες υποθέ-

σεις· 

• να αναγνωρίζουν σχέσεις µεταξύ των γεγονότων (αιτιακή και χρονική αλλη-

λουχία), τάσεις και στοιχεία συνέχειας ή ασυνέχειας· 

• να καταλήγουν σε συµπεράσµατα µε αξιολογικές κρίσεις και γενικεύσεις, που 

θα είναι κατάλληλα τεκµηριωµένα και θα στηρίζονται σε λογικά επιχειρήµα-

τα·  

• να συγγράφουν σύντοµα ή εκτενέστερα ιστορικά δοκίµια· 

• να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για επι-

κοινωνία. 

 

Υπό το πρίσµα, λοιπόν, της διδασκαλίας µε σκοπό την κατανόηση και την α-

νάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι σκόπιµο να εκπαιδευτούν οι µαθητές σε δύο του-

λάχιστον πεδία: στην αξιολόγηση των ιστοσελίδων (ή των ψηφιακών δίσκων και των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών) και στην κριτική των πηγών. Ένας τρόπος προς την κατεύ-

θυνση αυτή θα ήταν η χρήση ειδικά διαµορφωµένων πινάκων, όπως οι ακόλουθοι: 

 Πίνακας αξιολόγησης ιστοσελίδων (Μαυροσκούφης 2004): 

� Ονοµασία ιστοσελίδας-ηλεκτρονική διεύθυνση 
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� ∆ηµιουργός (ταυτότητα, πρόθεση δηµιουργίας) 

� Χρόνος δηµιουργίας, ανανέωση (ενηµέρωση) 

� Γλώσσα-γλώσσες 

� Αποδέκτες 

� Κατηγορία υλικού - περιεχόµενα 

� Αξιολόγηση περιεχοµένων (εγκυρότητα, αξιοπιστία, σηµασία) 

� Ευκολία πρόσβασης 

� Εµφάνιση-πλοήγηση 

 Πίνακας επεξεργασίας ιστορικών πηγών (Reed & Kromrey 2001):  

� Θέµα, τίτλος κλπ. 

� Ανάλυση και ερµηνεία (σε επίπεδο συγκεκριµένης πηγής και ιστορικού 

πλαισίου): 

•••• γνησιότητα, αυθεντικότητα, δηµιουργός, απόψεις, οπτικές, αξιοπιστία, 

πλαίσιο δηµιουργίας (επίδραση συνθηκών) 

•••• προθέσεις δηµιουργίας 

•••• ερωτήµατα ή προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν 

•••• σηµαντικότερα δεδοµένα, τεκµήρια, πληροφορίες 

•••• πληρότητα και επάρκεια πληροφοριών για τη στήριξη συµπερασµάτων 

•••• βασικές παραδοχές (ιδέες, αξίες, θέσεις κλπ) 

•••• έννοιες-κλειδιά 

•••• βασικοί συλλογισµοί και ερµηνείες που οδηγούν σε συµπεράσµατα 

•••• κύριες συνέπειες από την αποδοχή ή την απόρριψη των θέσεων ή της προ-

τεινόµενης από τον δηµιουργό πορείας δράσης 

� ∆ιασταύρωση µε άλλες πηγές:  

• συνεισφορά αρχικών πηγών στην κατανόηση του θέµατος 

• επιβεβαίωση ή αµφισβήτηση από άλλες πηγές 

• αξιολόγηση διαφορετικών πληροφοριών, οπτικών και ερµηνειών.  
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6. ∆ιδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληρο-
φορίας και επικοινωνίας στο µάθηµα της ιστορίας

26
 

Αναστασία ∆. Βακαλούδη 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Η προσαρµογή των µαθητών στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-

νωνίας καθίσταται πλέον όχι µόνο χρήσιµη αλλά και απαραίτητη, εάν λάβει κανείς 

υπόψη του τις αρχές που διέπουν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και την Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Πώς όµως είναι δυνατόν να προστατευθεί ο έφηβος από το µηχανιστι-

κό εθισµό και τη «ροµποτοποιηµένη» χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που θα 

του στερήσει την παράλληλη πνευµατική και ανθρωπιστική καλλιέργεια και θα τον 

καταστήσει ευάλωτο σε πιθανή εκµετάλλευση; Η λύση δίνεται µέσα από τον προσε-

κτικό σχεδιασµό παιδαγωγικών και διδακτικών δραστηριοτήτων σε όλα τα διδακτικά 

αντικείµενα. Οι συγκεκριµένες διδασκαλίες πρέπει να σχεδιάζονται κυρίως για δρα-

στηριότητα µε κάποιο προσωπικό νόηµα και όχι για ακολουθία οδηγιών, συνάθροιση 

ή παρατήρηση πληροφορίας, απάντηση σε ερωτήσεις ή απλή θέαση πραγµάτων που 

συµβαίνουν. Οι ΤΠΕ µπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και τον επαναπροσα-

νατολισµό της µαθησιακής διαδικασίας σε µια κατεύθυνση όπου η µάθηση θα γίνεται 

ενεργητική και οι µαθητές θα πειραµατίζονται, θα αναζητούν, θα ανακαλύπτουν και 

θα χαίρονται τη γνώση, θα µαθαίνουν να συνεργάζονται, να θέτουν στόχους, να αγα-

πούν τη µάθηση. Πολύ µεγαλύτερη αξία έχει πλέον η πρόσβαση στη γνώση που καλ-

λιεργεί την προσαρµοστική ικανότητα, την ευελιξία, την κατάλληλη προετοιµασία και 

την απόκτηση εφοδίων που θα βοηθήσουν τους µαθητές να ζήσουν σε µια ανταγωνι-

στική κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα τα ανθρωπιστικά της χαρακτηριστικά. 

Αυτή η αναγκαιότητα δηµιουργεί αυτόµατα την απαίτηση ύπαρξης ενός εκπαι-

δευτικού που θα γνωρίζει και θα µπορεί να δηµιουργεί ευκαιρίες δηµιουργικής σχέ-

σης των µαθητών µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας. Πρέπει, λοιπόν, να έχει τις απαιτούµενες επιστηµονικές γνώσεις για 

τη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης. Πρέπει να διερευνά τις δυνατότητες των Τεχνο-

λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση και να γνωρίζει να 

                                                 
26

 Για εκτενή ανάλυση των σχετικών θεµάτων, σχέδια µαθηµάτων µε την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας, παραποµπές και αναλυτική βιβλιογραφία, βλ. το βιβλίο Βακαλούδη, 

Α.∆. 2003. ∆ιδάσκοντας και µαθαίνοντας µε τις νέες τεχνολογίες. Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκης. 
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χρησιµοποιεί σωστά τις ΤΠΕ ώστε να αποδειχθούν ευέλικτα και δηµιουργικά εργα-

λεία στη διδασκαλία και στην παιδαγωγική. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να εξοικειωθεί µε τις νέες θεωρίες της γνώσης, σύµφωνα µε τις οποίες η οργάνωση 

της µάθησης προσανατολίζεται προς το λεγόµενο «κοινωνικοπολιτισµικό εποικοδο-

µητισµό». Βασικό του στοιχείο είναι η κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους 

µαθητές, µε την ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε ανοικτά µορφωτικά περιβάλλοντα και 

τους κανόνες: 

1. ∆ιερευνώ τον πραγµατικό/εµπειρικό κόσµο.  

2. Οικοδοµώ τη γνώση σε σχέση µε τις εµπειρίες.  

3. Συνεργάζοµαι και συγκρίνω µε τις απόψεις/γνώσεις των άλλων.  

4. Εφαρµόζω τη γνώση σε νέα περιβάλλοντα.  

  Η προσέγγιση του µοντέλου αυτού της µάθησης αλλάζει τα δεδοµένα και α-

νοίγει καινούργιους δρόµους για το ρόλο των εκπαιδευτικών και των µαθητών. Ο/η 

µαθητής/τρια πρέπει να µάθει να εργάζεται σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης µέσω 

διερεύνησης, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα ελέγχου του χρήστη. Τα 

περιβάλλοντα αυτά:  

1. έχουν σαφήνεια των αντικειµένων της οθόνης, που συνιστούν οντότη-

τες τις οποίες ο χρήστης µπορεί να χειριστεί,  

2. διέπονται από σύνολο κανόνων, που προσδιορίζουν τον τρόπο ή τους 

τρόπους διαχείρισης των οντοτήτων του περιβάλλοντος,  

3. διακρίνονται από άµεσο ή έµµεσο σύστηµα ανάδρασης· στην έµµεση 

ανάδραση ο χρήστης προσλαµβάνει την πληροφορία παρατηρώντας πώς συµπεριφέ-

ρεται το σύστηµα, 

4. επιτρέπουν ανοιχτό πλαίσιο δραστηριοτήτων. 

 

6.2 Προσδιορισµός των µαθησιακών πεδίων - ∆ιδακτικές & παιδαγωγικές απο-

λήξεις 

 

Καταρχάς είναι πάντοτε απαραίτητο να καθορίζονται µε σαφήνεια ο σκοπός και το 

πλαίσιο της χρήσης των εποπτικών µέσων, µε πλήρη και σωστή προεργασία και προε-

τοιµασία που θα βασίζονται σε ερωτήµατα όπως: Τι θέλουµε να δουν οι µαθη-

τές/τριες; Τι θέλουµε να µάθουν; Πώς θέλουµε να αισθάνονται; Τι θέλουµε να κά-

νουν; Υπάρχουν µαθητές/τριες µε προκαταλήψεις στο θέµα; Υπάρχει κάποιος εντε-
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λώς ανεξοικείωτος µε το όλο εγχείρηµα; Ειπώθηκε ότι «µία εικόνα ισοδυναµεί µε χί-

λιες λέξεις» γιατί αποτελεί το καλύτερο και τελειότερο µέσο έκφρασης και µπορεί να 

έχει τεράστια µορφωτική αξία και ουσιαστικότατη επίδραση, αρκεί να χρησιµο-

ποιηθεί σωστά. Κατά τη διδασκαλία των φιλολογικών αντικειµένων και ειδικά της 

ιστορίας, ο µαθητής –µε την αναζήτηση, τον εντοπισµό και την άµεση θέαση ενός 

έργου και κατόπιν την ερµηνευτική, κριτική και διαλεκτική επεξεργασία του θέµατός 

του– θα µπορέσει να θέσει ερωτήµατα (άντλησης πληροφοριών, κατανόησης συνθη-

κών του παρελθόντος που οδήγησαν στη δηµιουργία του έργου κλπ.), να αποκτήσει, 

κατά το δυνατόν, αντικειµενικές γνώσεις σχετικά µε το ζητούµενο και να κατακτήσει 

τη µεταγνώση, δηλαδή την ενσωµάτωση µεθόδων (µάθησης) και όχι ξερής και απο-

µνηµονευτικής γνώσης. Αυτή επιτυγχάνεται όταν ο διδασκόµενος συµµετέχει ενεργά 

και ασκεί τις δεξιότητές του, µαθαίνοντας µέσα από αυτές µε τρόπο διαδραστικό, ό-

πως, για παράδειγµα, µέσα από την ιστορική µέθοδο της έρευνας που διεξάγει, την 

επιλογή της ατοµικής πορείας (διαδροµές), τη διασύνδεση των πληροφοριών, τη σύν-

θεση της πληροφορίας, το αποτέλεσµα, τις έννοιες χρόνου, τόπου, ιστορικής αιτιότη-

τας που αντιλαµβάνεται. ∆ιατυπώνει, µε την καθοδήγηση και τη βοήθεια του δασκά-

λου, υποθέσεις, ερωτήµατα, ζητούµενα, αναλύσεις ιστορικών εννοιών, όπου συναρτά 

το χώρο και το χρόνο και θέτει τα πλαίσια δράσης.  

  Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά µαθαίνουν βαθµιαία, µέσα από πειραµατισµούς 

και λάθη, να διαµορφώνουν ένα έργο µέσα από τη συνεργασία, οργανώνοντας τις δο-

µές και συλλέγοντας τα στοιχεία του παρόντος και του παρελθόντος, του παλαιού και 

του νέου· µε αυτή την επιλογή προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις δοµές του έργου τους. 

Ως υποψήφιες για να αποτελέσουν τη δοµική βάση της φιλολογικής-ιστορικής επι-

στήµης συνήθως προτείνονται οι έννοιες: τεκµήρια, αιτιότητα, ενσυναίσθηση 
ή συ-

µπαθητική κατανόηση (empathy), µεταβολή, χρόνος. Εάν κάποιος δεν κατέχει τις πα-

ραπάνω έννοιες, έστω σε κάποιο βαθµό, τότε η µελέτη των φιλολογικών µαθηµάτων 

χάνει το νόηµά της ή αποκλίνει τελείως από το στόχο της. Η ενσυναίσθηση,
 
ως τρόπος 

προσέγγισης των φιλολογικών µαθηµάτων και οικοδόµησης της ιστορικής σκέψης, 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη µιας ικανότητας ενσυναισθητικής κρίσης, δηλαδή µε την 

εξεύρεση τρόπων, µε τους οποίους θα µπορεί κάποιος να εκτιµά και να αξιολογεί κα-

λύτερα και πληρέστερα τα προβλήµατα, τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων αν-

θρώπων. Πρακτικές ενσυναίσθησης, στη διδακτική των φιλολογικών µαθηµάτων, εί-

ναι οι δεξιότητες που αναπτύσσει ο/η µαθητής/τρια προσεγγίζοντας µε τη φαντασία 
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του/της πτυχές του γίγνεσθαι. Για παράδειγµα, στο µάθηµα της ιστορίας το παρελθόν 

µεταφέρεται στο παρόν και ερευνάται δυναµικά µέσα από αυτό. Με τη φαντασία και 

τα µάτια του νου αποκτάται εποπτεία του χώρου και παρατηρείται το περιεχόµενο και 

η ουσία των ιστορικών γεγονότων. Η γνώση, η αντίληψη των αιτίων, η κρίση αποτε-

λούν επίσης βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι µαθητές/τριες. Η ορθή 

προσέγγιση των ιστορικών τεκµηρίων, η κατανόηση, η ερµηνεία, η διασκευή, η ανά-

λυση, η σύνθεση, η αµεροληψία, η διάκριση των µαρτυριών, των γεγονότων και των 

γνωµών, αποτελούν δεξιότητες τις οποίες, επίσης, θα καλλιεργήσουν. Η διαδικασία 

αυτή επηρεάζει και τη γλωσσική τους κατάρτιση, µε τη συστηµατική καλλιέργεια των 

γλωσσικών και διανοητικών ικανοτήτων τους. Όλες αυτές τις ικανότητες θα µπορέ-

σουν να χρησιµοποιήσουν και σε άλλους τοµείς της ζωής τους.  

  Το γεγονός ότι µετατρέπονται από παθητικούς δέκτες σε πρωταγωνιστές, ότι 

λαµβάνουν ενεργό µέρος στη διαδικασία διδακτικής του µαθήµατος, στην έρευνα, 

στην επεξεργασία του υλικού ξεφεύγοντας από το διδακτικό εγχειρίδιο και εισχωρώ-

ντας στο χώρο των ΤΠΕ και ειδικότερα του διαδικτύου, δίνει στους/στις µαθη-

τές/τριες ικανοποίηση και εξάπτει την περιέργειά τους. Η µελέτη των στοιχείων που 

συνδέουν τα ποικίλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ευαισθητοποίηση απέ-

ναντι στον άνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισµό, η αναδιαµόρφωση του πλαισίου των 

«χωρο-χρονικών συντεταγµένων», η δηµιουργική σκέψη και δράση µε την άµεση 

συµµετοχή, το πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας, η συλλογική εργασία, η διε-

ρεύνηση των θεµάτων, η σύνθεση του ιστορικού κειµένου µέσα από τη συλλογή και 

κριτική διεργασία των πληροφοριών οδηγούν τους/τις µαθητές/τριες στην καλλιέρ-

γεια της ενσυναίσθησης, στην κατανόηση της χρησιµότητας των πηγών για την ιστο-

ρία, στην εξοικείωση µε την ιστορική µεθοδολογία, στην απόκτηση κριτικής σκέψης 

και ιστορικής συνείδησης.    

 

6.3 ∆ιδακτική της ιστορίας και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

 

Αναφορικά µε τη διδασκαλία της ιστορίας –βάσει του ορισµού της από τον Braudel 

«ως διαλεκτικής του χρόνου και των πραγµάτων» και από τον Piaget «ως διαχρονικής 

κοινωνιολογίας» (υπό την έννοια ότι η διαφορά µεταξύ ιστορίας και κοινωνιολογίας 

είναι ο διαχρονικός χαρακτήρας της πρώτης)– αποδεικνύεται ότι η αξία της µελέτης 

της ιστορίας δε βρίσκεται τόσο στην αποµνηµόνευση µεµονωµένων γεγονότων του 
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παρελθόντος όσο στην εµβάθυνση των επιπέδων· απώτερος στόχος είναι η αποκάλυ-

ψη παραγόντων, δυνάµεων ή δοµών που καθορίζουν την ιστορική διαδικασία, η δια-

σύνδεση των γεγονότων µεταξύ τους, η ανασύνθεση της συνολικής δράσης του αν-

θρώπου και η κατανόηση της δράσης αυτής. Μόνο έτσι θα µπορέσουν οι µαθητές να 

ασκήσουν κριτική στο παρελθόν, να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση, να κατανοή-

σουν και να ερµηνεύσουν το παρόν, να εντάξουν σ’ αυτό τη δική τους δράση και να 

επιδιώξουν να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους.  

Η νέα αυτή ιστορία ξεπερνά τα γεγονότα της στιγµής και την απλή αφήγησή 

τους και καταγίνεται µε τη συγκυρία και τη «µακρά διάρκεια». Αναφέρεται σε έναν 

ολικό πολιτισµό και στην ιστορία των δοµών. Εποµένως, δεν αρκεί να δεχόµαστε από 

τους µαθητές –κατά τη διάρκεια του µαθήµατος– απαντήσεις του τύπου «σω-

στό/λάθος» αξιολογώντας µε αυτό το σχήµα τις γνώσεις τους. Ο αφηγηµατικός-

διηγηµατικός χαρακτήρας, ο έντονα πληροφοριακός, επιφανειακός, συµπυκνωµένος, 

επίπεδος τρόπος της γεγονοτογραφικής ιστορίας, που ευνοεί την αφηγηµατική-

αναδιηγητική-αποµνηµονευτική αντίληψη για την εξέταση του µαθήµατος, αποδει-

κνύεται λανθασµένος, διότι διδακτική αξία δεν έχει η συγκεκριµένη ερµηνεία ενός 

ιστορικού γεγονότος, αλλά η µέθοδος επεξεργασίας του ιστορικού υλικού για την κα-

τανόηση και ερµηνεία της δράσης του ανθρώπου, η γνωριµία µε τη µεθοδολογία της 

ιστορικής έρευνας, η αιτιακή διασύνδεση και ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων, ο 

εµπλουτισµός των παιδαγωγικών µεθόδων, το άνοιγµα του σχολείου προς την «Κοι-

νωνία της Πληροφορίας» και την ευρύτερη, η ανακάλυψη των πηγών από τους ίδιους 

τους µαθητές, η ανάπτυξη του πνεύµατος συνεργασίας, διαλόγου και οµαδικότητας.   

Η διδασκαλία δε στοχεύει στην παροχή πληροφοριών ούτε ο ρόλος του δασκά-

λου είναι να συµµετέχει σε µια διαδικασία αφήγησης-αποµνηµόνευσης-εξέτασης. Εί-

ναι ξεπερασµένη πλέον αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση του µαθήµατος, ο αφηγηµα-

τικός, σχολαστικός τρόπος διδασκαλίας που οδηγεί στη στείρα αποµνηµόνευση. Σκο-

πός της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της µάθησης, η µελέτη της ανθρώπινης εµπει-

ρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η διερευνητική διεργασία της πληροφορίας, η 

δόµηση νοηµάτων του παρελθόντος µέσα από τα γεγονότα, η απόδοση των πραγµατι-

κών διαστάσεων των γεγονότων, η γλωσσική-επικοινωνιακή µάθηση και η απόπειρα 

διαθεµατικής προσέγγισης ενός θέµατος. Πρέπει, εν γένει, να δίνεται βάρος στο 

«γνώριζε πώς…» και όχι στο «γνώριζε ότι…». Οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από το 

διδάσκοντα µπορούν να διαφωτίζουν την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύµηση, επα-
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γωγικό συµπέρασµα), την κατανόηση (έκφραση, συµπεριφορές, αιτίες), τη σκέψη 

(κρίση, δηµιουργία, αιτιολόγηση). Πολύ ορθά ο Leibniz απαριθµούσε ανάµεσα στα 

πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη µελέτη της ιστορίας «την καταγωγή των σύγ-

χρονων πραγµάτων, η οποία εντοπίζεται στο παρελθόν· επειδή η πραγµατικότητα δεν 

µπορεί ποτέ να γίνει πλήρως κατανοητή παρά µόνο µέσα από τα αίτιά της».  

Η σωστή διδασκαλία πρέπει να δοµείται µε βάση µεθοδολογικές ερωτήσεις, µέ-

σω των οποίων οι (µικρότεροι/ες) µαθητές/τριες θα µπορούν να ξεχωρίσουν το τεκ-

µήριο από την πληροφορία, κατόπιν να διαχωρίσουν τα τεκµήρια φυσικής, υλικής ή 

έγγραφης µορφής σε αρχεία (π.χ. ηµερολόγια, καταγραφές, αρχειοκαταλόγους, αυτο-

βιογραφίες κλπ.) και άλλα υπολείµµατα του παρελθόντος (π.χ. κτίρια, αρχαιολογικά 

ευρήµατα κλπ.) που δεν εµπεριέχουν τόσο εµφανή σχολιασµό του παρελθόντος αλλά 

παραµένουν αποδείξεις των εποχών και των καταστάσεων µε τις οποίες συνδέονται. 

Έπειτα να αντιληφθούν ότι µπορεί το παρελθόν να φαίνεται άµεσο και προσιτό, αλλά 

α) οι γνώσεις µας είναι ατελείς και αποσπασµατικές, β) υπάρχουν δυσκολίες στην 

προσέγγισή του είτε γιατί η σύγχρονη σκέψη επάνω στην ιστορία, οι υποθέσεις, οι 

συµπεριφορές, οι στάσεις και οι ερωτήσεις µας είναι διαφορετικές από εκείνες των 

ανθρώπων του παρελθόντος είτε γιατί υπάρχουν ελλιπή στοιχεία είτε λόγω της γλώσ-

σας·, εποµένως –και υπ’ αυτές τις συνθήκες–, υπάρχουν κάποια όρια στην ιστορική 

κατανόηση.  

Και επειδή η ιστορία συνδέεται µε το παρελθόν, δε φαίνεται καθαρά η ανα-

γκαιότητα της σύνδεσης ανάµεσα στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και την α-

ντίληψη της σύγχρονης πραγµατικότητας. Όµως, η κατανόηση του χρόνου είναι α-

παραίτητη. Τα παιδιά αρχίζουν να µαθαίνουν τις ιστορικές χρονολογίες και να υπο-

λογίζουν πότε έγιναν τα γεγονότα στην ηλικία των 8 και 9 ετών. Τότε µαθαίνουν να 

τα τοποθετούν σε ακολουθία και να συσχετίζουν ηµεροµηνίες µε πρόσωπα και 

γεγονότα. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται στα 11 και από τα 9 έως τα 11 χρόνια τα 

παιδιά αντιλαµβάνονται τις ιστορικές περιόδους. Πειραµατικές µέθοδοι που προσα-

νατολίστηκαν προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της αντίληψης του ιστορικού 

χρόνου στη σκέψη των παιδιών χρησιµοποίησαν την επιλογή εικόνων που 

εκπροσωπούσαν χαρακτηριστικά µια εποχή µε ποικιλία αντιπροσωπευτικών της  

στοιχείων (µόδα, τεχνολογία, αρχιτεκτονική και κοινωνική αλληλεπίδραση κλπ.), 

εικόνες παραδοσιακά πολιτικές ή διπλωµατικές (π.χ. σκηνές πολέµου, ιστορικά πρό-

σωπα, εικόνες φυλετικών ή εθνικών διακρίσεων ή άλλες χαρακτηριστικές σκηνές).   
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Οι εικόνες χρησιµοποιήθηκαν γιατί δείχνουν µε τον πλέον παραστατικό τρόπο 

πώς ήταν τα πράγµατα στη συγκεκριµένη εποχή –κάποτε ίσως παραπλανητικά, γι’ 

αυτό χρειάζονται προσεκτική αντιµετώπιση– παρουσιάζοντας, παράλληλα, την αν-

θρώπινη δράση και τους τρόπους έκφρασής της. Με την ενδοσκόπηση, οι µαθη-

τές/τριες µπορούν να µάθουν να ερµηνεύουν την ανθρώπινη εµπειρία και, αποκτώ-

ντας την ενσυναίσθηση, να αντιληφθούν στη συνέχεια τους στόχους και άλλων ιστο-

ρικών επιστηµών. Εικόνες από το περιβάλλον, φωτογραφίες, έργα τέχνης, αρχαιολο-

γικά ευρήµατα, µε παράλληλη υποστήριξη από άλλο ενηµερωτικό υλικό της τοπικής 

ή κοινωνικής ιστορίας (συνεντεύξεις, λεξιλόγιο, περιγραφικά κείµενα) ενισχύουν δυ-

ναµικά την προοπτική της θεώρησης των γεγονότων από τον/την µαθητή/τρια, µετα-

βάλλοντας διαρκώς την ερµηνεία, καθώς προστίθενται νέες πληροφορίες. Έτσι ενερ-

γοποιείται η δηµιουργία σχέσεων και οι µαθητές/τριες βλέπουν την ιστορία ως εξέλι-

ξη. Οι πηγές έχουν µεγάλη σηµασία στη διαµόρφωση της ιστορικής σκέψης και οι 

εικόνες αποτελούν ένα σηµαντικό τοµέα των πηγών. Μια οπτική σύγκριση, για παρά-

δειγµα, είναι σηµαντική για την καλύτερη κατανόηση των ιστορικών και πολιτιστι-

κών δοµών. Τα παιδιά βλέπουν τις ηµεροµηνίες αλλά δεν έχουν σαφή αντίληψη του τι 

µπορεί να συνέβη ιστορικά. Οι εικόνες δίνουν το έναυσµα στη σκέψη, την ενεργοποι-

ούν και την ωθούν να προχωρήσει από το «πότε» σε περαιτέρω διεξοδικότερα ερωτή-

µατα.  

Έχει διαπιστωθεί ότι στη διαδικασία της µάθησης γενικά συµµετέχουν όλες οι 

αισθήσεις σε κάποιο ποσοστό. Από τις αισθήσεις εκείνη που συµµετέχει περισσότερο 

είναι η όραση µε 83% και ακολουθεί η ακοή µε 11%, γι’ αυτό και τα εποπτικά µέσα 

λέγονται διεθνώς και οπτικοακουστικά. Οι εικόνες αποτελούν βασικά και επιβεβλη-

µένα εποπτικά µέσα γιατί µέσω αυτών επιτυγχάνεται η βιωµατικότητα· οι µαθητές 

µπορούν να δουν σε εικόνες κάποιες άµεσες ιστορικές πηγές, όπως είναι τα νοµίσµα-

τα και τα µνηµεία (τείχη, ανάκτορα, ναοί, έργα µικροτεχνίας, η µνηµειακή και φορητή 

ζωγραφική κλπ.), και να τα κατανοήσουν πληρέστερα. Σπάνια, δυσεύρετα, ακριβά, 

δυσκολοµετακίνητα, εύθραυστα ιστορικά αντικείµενα που εκτίθενται σε µουσεία, 

συλλογές και αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους, καθίστανται πολλές φορές απρό-

σιτα στους/στις µαθητές/τριες. Οι εικόνες µπορούν να εξαλείψουν –στο µέτρο του 

δυνατού– αυτό το πρόβληµα και να δώσουν τη λύση της εποπτικότητας και της βιω-

µατικότητας.  
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Σηµαντικό τοµέα των εικόνων αποτελούν τα έργα τέχνης που σχετίζονται µε ι-

στορικά γεγονότα ή εκπροσωπούν ιστορικές περιόδους. Κάθε ιστορία που θέλει να 

είναι συνολική, όπως για παράδειγµα τα σχολικά εγχειρίδια, στρέφεται επίσης προς 

τις εικαστικές πηγές. Εικαστικές πηγές είναι τα έργα αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζω-

γραφικής, χαρακτικής κλπ., έργα επώνυµα ή λαϊκά, τα οποία µελετούν η αρχαιολογία 

και η ιστορία της τέχνης. Στο ερώτηµα «πόσο σηµαντική είναι η συµβολή της τέχνης 

ως ιστορικής πηγής και η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίησή της στη διδασκαλία 

της ιστορίας;» η απάντηση είναι ότι τα έργα τέχνης πρέπει να συνδέονται µε τα ιστο-

ρικά γεγονότα· έτσι διασφαλίζεται η αξιοποίησή τους ως «ιστορικών πηγών».  

Η ερµηνεία ενός έργου ζωγραφικής µε ιστορικό θέµα είναι δύσκολη, εφόσον το 

γεγονός που απεικονίζεται σ’ αυτό ανήκει στο παρελθόν ενώ η ερµηνεία του επιχει-

ρείται στο παρόν και, εποµένως, οι απόψεις, οι εµπειρίες, οι στάσεις  του θεατή επη-

ρεάζουν την «αντικειµενική» ερµηνεία του έργου. Παρόλα αυτά, η µελέτη και η κα-

τανόηση των έργων τέχνης, σε σύγκριση µε τις γραπτές πηγές (και µε διαθεµατική 

συνεργασία καθηγητών/τριών διαφόρων ειδικοτήτων), µπορεί να προσφέρει ερεθί-

σµατα για προβληµατισµό, διάλογο ή κριτική απόψεων και στάσεων. Οι εικαστικές 

πηγές αποτελούν το εποπτικό υλικό του µαθήµατος, προσφέρουν αµεσότητα, ασκούν 

την παρατηρητικότητα, προάγουν τη συλλογιστική και κριτική διαδικασία. Το έργο 

τέχνης περιγράφεται, αναλύεται (προθέσεις, στόχοι, σκοποί του πίνακα ή του καλλι-

τέχνη), αξιολογείται (κατά την προσωπική εκτίµηση του καθενός αξιολογούνται τα 

θετικά και αρνητικά στοιχεία) είτε σε σχέση µε το ιστορικό γεγονός µε το οποίο σχε-

τίζεται είτε σε σχέση µε την τεχνική του (λεπτοµέρειες του έργου).  

Για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, που αποτελεί και έναν από τους µα-

κροπρόθεσµους στόχους του µαθήµατος, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των πηγών. 

Η λειτουργία αυτή υποβοηθεί την κατανόηση αφενός του ιστορικού γεγονότος και 

αφετέρου της συµπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Μέσα από 

την επεξεργασία του περιεχοµένου της πηγής και την εξέταση του ρόλου του στην 

αντικειµενική απόδοση ή ερµηνεία του ιστορικού γεγονότος, δηµιουργείται προβλη-

µατισµός και διάλογος. Εποµένως, είναι απαραίτητος ο εµπλουτισµός της ιστορικής 

αφήγησης µε ποικιλία πηγών που φωτίζουν από πολλές πλευρές και υποστηρίζουν το 

θέµα της. Όταν πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής, τότε αυτός µπορεί να προσφέρει 

δυνατότητες καλύτερης κατανόησης του ιστορικού γεγονότος αλλά, σε κάποιες περι-

πτώσεις, µπορεί, ίσως, να αλλοιώσει την πραγµατικότητα, εφόσον πρόκειται για θεώ-
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ρηση του γεγονότος από «συγκεκριµένη οπτική γωνία». Για την εξουδετέρωση αυτού 

του κινδύνου επιβάλλεται η εξέταση έργων που παρουσιάζουν διαφορετικές και αντι-

κρουόµενες απόψεις και η υποστήριξη από γραπτές πηγές, οι οποίες θα παρέχουν 

πληροφορίες σχετικές µε το εικονιζόµενο γεγονός και τον καλλιτέχνη. Έτσι θα µπορεί 

να ελεγχθεί η αξιοπιστία του έργου. 

 

6.4 Η παιδαγωγική αναπροσαρµογή της διδακτικής 

 

Όπως ήδη επισηµάνθηκε, γεγονός αποτελεί ότι η διδασκαλία δε στοχεύει στην παρο-

χή πληροφοριών ούτε ο ρόλος του δασκάλου είναι να συµµετέχει σε µια διαδικασία 

αφήγησης-αποµνηµόνευσης-εξέτασης. Είναι ξεπερασµένη πλέον αυτή η παραδοσιακή 

προσέγγιση του µαθήµατος, ο αφηγηµατικός, σχολαστικός τρόπος διδασκαλίας που 

οδηγεί στη στείρα αποµνηµόνευση. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της 

µάθησης, η µελέτη της ανθρώπινης εµπειρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η διε-

ρευνητική διεργασία της πληροφορίας, η δόµηση νοηµάτων του παρελθόντος µέσα 

από τα γεγονότα, η απόδοση των πραγµατικών διαστάσεων των γεγονότων, η γλωσ-

σική-επικοινωνιακή µάθηση και η απόπειρα διαθεµατικής προσέγγισης ενός θέµατος. 

Πρέπει, εν γένει, να δίνεται βάρος στο «γνώριζε πώς…» και όχι στο «γνώριζε ότι…». 

Οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από τον διδάσκοντα µπορούν να διαφωτίζουν την 

πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύµηση, επαγωγικό συµπέρασµα), την κατανόηση (έκ-

φραση, συµπεριφορές, αιτίες), τη σκέψη (κρίση, δηµιουργία, αιτιολόγηση).  

 

6.5 Η σηµασία του διαλόγου των µαθητών - Η αξία της συνεργατικής µάθησης 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι, όσον αφορά τη διδασκαλία µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ το 

βάρος εστιάζεται πάντοτε στη δόµηση της γνώσης (µάθηση και κατανόηση) µέσα από 

το διάλογο. Αναφερόµαστε βέβαια στον ποιοτικό και ουσιαστικό διάλογο που δίνει 

ευκαιρίες για έκφραση και επεξεργασία της σκέψης, πράγµα µη εφικτό σε συζητήσεις 

που «κατευθύνονται» και «ελέγχονται» µε τρόπο απόλυτο από το διδάσκοντα. Βασικά 

θέµατα που δηµιουργούν προβληµατισµό ως προς τα παραπάνω και πρέπει να γίνουν 

αντικείµενο διερεύνησης από τους διδάσκοντες συµπεριλαµβανόµενα στη διδακτική 

τους ατζέντα (= τι θέλω να διδάξω, µε βάση θεµελιώδεις κανόνες (ground rules) διδα-

σκαλίας που λειτουργούν ως άγραφοι νόµοι), είναι τα εξής: ποια χαρακτηριστικά ορί-
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ζουν την ποιότητα του διαλόγου; πώς την αξιολογεί ο δάσκαλος; πώς µπορεί να την 

υποστηρίζει; ποια είναι η σχέση των µαθητών; πώς χρησιµοποιούν το λόγο; τι µαθαί-

νουν; πώς σκέφτονται; Με λίγα λόγια, προβληµατισµό δηµιουργούν έννοιες-κλειδιά, 

όπως: σχέσεις-λόγος-µάθηση / σκέψη-αξιολόγηση. 

Βασικό γνώµονα της λειτουργίας της τάξης πρέπει να αποτελούν: 

1. Η δράση και ο διάλογος  

• Ανάθεση συνεργατικών διερευνητικών δραστηριοτήτων 

2. Η δοµή της συνεργατικής δραστηριότητας 

• Κίνητρα 

• Καταµερισµός της εργασίας 

• Αλληλεπίδραση µέσα στην οµάδα (αν οι ρόλοι θα είναι ίδιοι κλπ.) 

• Σύνθεση της οµάδας 

3. Τα κίνητρα της συνεργατικής δραστηριότητας 

• Κίνητρα ώστε όλη η οµάδα να ενδιαφέρεται για τη µάθηση του κάθε 

µέλους 

• Ατοµικοί και συλλογικοί στόχοι 

• Αλληλοδιδακτική 

• Αξιολόγηση 

4. Η οργάνωση αλληλεπίδρασης στην οµάδα 

• Ασκήσεις συνεργατικής επικοινωνίας (πριν από τη δραστηριότητα) 

• Ασκήσεις παραγωγικής µαθησιακής επικοινωνίας (στα πλαίσια της 

δραστηριότητας) 

• Συζήτηση-θέσπιση κανόνων 

5. Η σύνθεση οµάδων για τη συνεργατική δραστηριότητα µε βάση: 

• Οµοιογενείς ή ετερογενείς οµάδες; 

• Ποιοι µαθητές ωφελούνται περισσότερο; 

 

6.6 Η συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

 

Η πλοήγηση-αναζήτηση στο διαδίκτυο και η γενικότερη εξοικείωση µε τις ΤΠΕ µπο-

ρούν να συµβάλουν στη διερεύνηση και αξιοποίηση των πηγών και κατά συνέπεια 

στη σχετική διαδραστική διδασκαλία, καθώς παρέχουν υποστήριξη στα επιµέρους 
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διδακτικά αντικείµενα µε εύκολη και δηµιουργική πρόσβαση στην πληροφόρηση 

(κυρίως εικόνες και πολλαπλές αναπαραστάσεις µε συνδυασµό κειµένου), ενώ ταυτό-

χρονα δίνουν την ευκαιρία για ανάπτυξη διαθεµατικότητας και συνεργασίας καθηγη-

τών/τριών διαφόρων ειδικοτήτων, δυνατότητα αξιολόγησης της γνώσης, παροχή κρι-

τηρίων επιλογής της πληροφορίας. Όσον αφορά, για παράδειγµα, τη διαπραγµάτευση 

φιλολογικών διδακτικών αντικειµένων, οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα «εικονι-

κών» επισκέψεων σε µουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. και, ευρύ-

τερα, υποστηρίζουν τη µετατροπή της τέχνης σε ιστορία και την τεκµηρίωση της λο-

γοτεχνικής (π.χ. των οµηρικών έργων) και της ιστορικής πηγής µέσα από εικαστικές 

και αρχαιολογικές πηγές. Με την «εικονική» περιήγηση σε µουσεία, πινακοθήκες, 

αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους οι µαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να ανα-

πλάσουν µε τη φαντασία τους την κοινωνία, τον τρόπο ζωής και τις ενασχολήσεις των 

ανθρώπων του παρελθόντος· να ανακαλύψουν, µέσα από τα ευρήµατα, τις καθηµερι-

νές και επαγγελµατικές ασχολίες τους, τα υλικά που χρησιµοποιούσαν, το στολισµό 

και τον οπλισµό τους, τις καθηµερινές συνήθειες, το θρησκευτικό αίσθηµα, την τέχνη 

και τη θεµατογραφία της κλπ. Με τον τρόπο αυτό θα εξάγουν ποικίλα στοιχεία και 

συµπεράσµατα για την κοινωνία, τις νοοτροπίες, τα ήθη και έθιµα, τη θρησκεία, την 

πολιτική κλπ.
  

Παράλληλα, µε την πλοήγηση-αναζήτηση στο διαδίκτυο και την εξοικείωση µε 

τις ΤΠΕ γίνεται κατανοητό ότι:  

 

α) Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα παίξει τον κύριο ρόλο στη µεταφορά της 

τεχνογνωσίας και στην προώθηση της καινοτοµίας, ερευνώντας από πριν ο ίδιος τις 

επιπλέον δυνατότητες που παρέχει στο µαθητή η τεχνολογία. Αυτή είναι η βασική 

ιδέα: ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν µπορεί να αντικαταστήσει το δά-

σκαλο και το βιβλίο, αλλά µπορεί, συµπληρωµατικά µε την κλασική διδασκαλία, να 

κινητοποιήσει τη φαντασία του µαθητή, τις αισθήσεις του, να τον κάνει να συµµετέχει 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αυτενεργεί.  

Άρα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξοικειωθεί σταδιακά µε ένα σύνολο από υπο-

λογιστικά και δικτυακά γνωστικά εργαλεία µε τον κατάλληλο συνδυασµό διδακτικών 

και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και να οργανώσει µια ποικιλία παιδαγωγικών 

στρατηγικών µε έµφαση στο ρόλο του ως βοηθού, συµβούλου, οργανωτή και δια-

πραγµατευτή της γνώσης. Πρέπει να εξοικειωθεί µε τις νέες θεωρίες της γνώσης, σύµ-
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φωνα µε τις οποίες η οργάνωση της µάθησης προσανατολίζεται στην κατασκευή της 

γνώσης από τους ίδιους τους µαθητές µε την ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε ανοικτά 

µορφωτικά περιβάλλοντα. 

 

β) Το διαδίκτυο µπορεί να υποστηρίξει αυτό το νέο ρόλο του δασκάλου που 

προσεγγίζει διερευνητικά τη γνώση, την επεξεργάζεται, τη µετασχηµατίζει, όχι πλέον 

σαν ποµπός αλλά σαν βοηθός και συνεργάτης των µαθητών του. Από την άλλη πλευ-

ρά, οι µαθητές –µε τη βοήθεια του δασκάλου– δεν αποτελούν πλέον παθητικούς δέ-

κτες. Εργάζονται σε οµάδες, επεξεργάζονται, αναλύουν, κρίνουν και συνθέτουν µόνοι 

τους, ανταλλάσσουν τις πληροφορίες και αλληλοσυµπληρώνουν τις ελλείψεις τους. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι µόνον η συνεργατική µάθηση αλλά και η αλλη-

λοδιδακτική των οµάδων και κατόπιν του συνόλου. 

 

γ) Έτσι οι µαθητές/τριες: 1. Αντιλαµβάνονται ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

και, ευρύτερα, οι ΤΠΕ συνδέονται άµεσα, ποικίλα και πολλαπλά µε την πληροφόρηση 

που αφορά πολιτιστικά θέµατα και την ανθρωπιστική παιδεία. 2. Εξοικειώνονται µε 

την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο µέσω των µηχανών αναζήτησης (πληρο-

φοριών) χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά. 3. Επιπλέον, µπορούν να διαπραγµατευτούν 

τα ευρεθέντα και τα ζητούµενα είτε µε τα παραδοσιακά µέσα (διαλογική συζήτηση, 

χαρτί και µολύβι κλπ.) είτε σε κάποιο από τα πληροφορικά εργαλεία (επεξεργαστές 

κειµένου, πίνακες δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων, λογιστικά φύλλα κλπ.) ή µε την επι-

κοινωνία µεταξύ τους µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [ανταλλαγή µηνυµάτων 

(e-mail)] ή µέσω του ενδοσχολικού δικτύου (Intranet), για διαλογική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων. 

Έτσι, επέρχεται η εξοικείωση διδασκόντων και διδασκοµένων µε την αναζή-

τηση πληροφοριών και εικόνων στο διαδίκτυο, η συνειδητοποίηση της δυνατότητας 

για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε εικονογραφικό και ενηµερωτικό υλικό και η 

πλήρης αξιοποίηση των ΤΠΕ. Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, οι ΤΠΕ προσφέρουν 

οµιλούσες και εικονοποιηµένες αναπαραστάσεις αντικειµένων και γεγονότων, είτε το 

αποτέλεσµα των δυνατών ενεργειών, δεν οδηγούν όµως στην πραγµατοποίηση αυτών 

των ενεργειών. Εναπόκειται στο δάσκαλο να αναλάβει τη διαπραγµάτευση αυτού του 

υλικού και µε µεθοδολογικό τρόπο να καθοδηγήσει τους µαθητές στην αλληλεπιδρα-

στική, ουσιαστική, διδακτική και παιδαγωγική εκµετάλλευσή του.  
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6.7 Προτάσεις αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

στη διδακτική της ιστορίας 

 

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική της ιστορίας επιτυγχάνεται µε πολλούς τρό-

πους. Μπορούµε να ασχοληθούµε:  

 

• µε τα αίτια, κατηγοριοποιώντας τα σε πίνακες δεδοµένων, βάσεις δε-

δοµένων ή λογιστικά φύλλα, δοµώντας τα σε επεξεργαστή κειµένου, α-

ναζητώντας τα στο διαδίκτυο· 

• µε τη διαχρονική εξέταση ενός θέµατος, µελετώντας τις αλλαγές µέσα 

στο χρόνο µε σύγκριση τεκµηρίων (είδος, υλικό, χρήση κλπ.), αξιοποιώ-

ντας λογισµικά ή το διαδίκτυο·  

• µε την έννοια του χρόνου σε σύνδεση µε το χώρο, µε το ιστορικό γεγο-

νός, µε την ιστορική περίοδο (θέτοντας κριτήρια, π.χ. εικονογράφηση, 

πολίτευµα, κλπ.), µε τη µικρή, µέση και µακρά διάρκεια (παρατηρώντας 

ότι σε µικρή κλίµακα αλλάζουν πολλά, ενώ µακροπρόθεσµα ορισµένα 

µένουν αναλλοίωτα), αξιοποιώντας λογισµικά, το διαδίκτυο, πίνακες δε-

δοµένων, βάσεις δεδοµένων ή λογιστικά φύλλα, επεξεργαστή κειµένου, 

πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων· 

• µε τον προσδιορισµό του χώρου και την επέκταση του πολιτισµού µέσω 

εξέτασης τεκµηρίων, τη σύνδεση χώρου-χρόνου και εξέλιξης, τη σύνδεση 

της γεωφυσικής κατάστασης µε τις µορφές της πολιτιστικής ανάπτυξης, τη 

σύνδεση χώρων και ιστορικών γεγονότων, αξιοποιώντας λογισµικά, το 

διαδίκτυο, πίνακες δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων ή λογιστικά φύλλα, 

για την αναζήτηση και την καταγραφή των στοιχείων·  

• µε την αφήγηση:  

α) δηµιουργία εικονογραφηµένης αφήγησης µε εικόνα, κείµενο, γραφήµατα, 

διαγράµµατα, κλπ.,  

β) κατασκευή ιστορικών πινάκων µε κριτήρια, 



157 

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

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

γ) δηµιουργία βάσης δεδοµένων ερωτηµάτων σχετικά µε ένα θέµα, αξιο-

ποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων, λογισµικά, το διαδίκτυο, 

πίνακες δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων ή λογιστικά φύλλα.  

• µε την ιστορική µέθοδο, µε συλλογή τεκµηρίων, µε ανάλυση γραπτών 

πηγών, µε άντληση πληροφοριών από υλικές πηγές, µε επεξεργασία δε-

δοµένων, µε αναζήτηση πληροφοριών, µε εισαγωγή δηµογραφικών δε-

δοµένων, αξιοποιώντας πληροφορικά εργαλεία παρουσιάσεων, λογισµι-

κά, το διαδίκτυο, πίνακες δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων ή λογιστικά 

φύλλα. 
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7. Αναδυόµενοι ρόλοι, παραδοχές και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και 
µαθητών  

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
 

Στη βιβλιογραφία συναντάµε συχνά την κατηγοριοποίηση των διδακτικών προσεγγί-

σεων (και των ρόλων διδασκόντων και µαθητών που αυτές συνεπάγονται) σε δασκα-

λοκεντρικές και µαθητοκεντρικές. 

 Όπως είδαµε ως τώρα, το σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής των 

φιλολογικών µαθηµάτων και οι αντίστοιχες αναζητήσεις στη διδακτική αξιοποίηση 

των ΤΠΕ ευνοούν τη µαθητοκεντρική διδασκαλία. Χαρακτηριστικά µιας τέτοιας προ-

σέγγισης είναι µεταξύ άλλων: η οµαδική εργασία και συνεργασία µεταξύ των µαθη-

τών, ο πειραµατισµός και η µεταφορά του κέντρου βάρους της διδασκαλίας στη διάρ-

κεια της παραγωγής και πρόσληψης λόγου, στο πλαίσιο της οποίας ο ρόλος του διδά-

σκοντος µπορεί να είναι πιο ουσιαστικός και δηµιουργικός (Κουτσογιάννης 1999).  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µέρος της τεχνοκεντρικής ρητορείας και της προ-

σέγγισης του αυτόνοµου µοντέλου του γραµµατισµού είναι η προβολή ως αυτονόητης 

«αλήθειας» ότι τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν αυτόµατα µε την εισαγωγή των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό εκφράσεις, όπως «οι σχέσεις δασκάλου-

µαθητή γίνονται πιο δηµοκρατικές» και «ο δάσκαλος εγκαταλείπει τον παραδοσιακό 

του ρόλο και µετατρέπεται σε βοηθό και συµπαραστάτη των µαθητών» αποτελούν 

κυρίαρχες γενικότητες.  

Με τα όσα έχουµε ήδη θίξει προσπαθήσαµε να αποκρούσουµε την κυρίαρχη 

ρητορεία, ότι δηλαδή η παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών στο γλωσσικό µά-

θηµα αποτελεί µια αυτονόητα θετική ενέργεια, για την επιτυχία της οποίας οι µόνες 

προϋποθέσεις είναι η τεχνολογική υποδοµή και η καλή τεχνολογική κατάρτιση των 

διδασκόντων. Προσπαθήσαµε να δείξουµε, αντίθετα, ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο 

χρειάζεται γνώση, αντίστοιχη λογική, κατάλληλη προετοιµασία και φυσικά κάποιες 

υποδοµές. Το ίδιο ισχύει και για τη διδασκαλία της ιστορίας ή της λογοτεχνίας. Σύµ-

φωνα, για παράδειγµα µε την έρευνα στο πεδίο της λογοτεχνίας τεκµαίρεται ότι η 

χρήση των ΤΠΕ δε συνεπάγεται αντίστοιχη καινοτόµο προσέγγιση της διδασκαλίας, 

ενώ γίνεται φανερή η τάση των εκπαιδευτικών να προσαρµόζουν τις ΤΠΕ στο παρα-

δοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο (βλ. κεφ. 4. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας µε η-

λεκτρονικούς υπολογιστές της παρούσας ενότητας). 
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Το σύνολο του θεωρητικού υλικού που παρέχεται στον παρόντα τόµο επιχει-

ρεί να αναδείξει το σύνθετο αφενός του πράγµατος αφετέρου των προϋποθέσεων που 

πρέπει να καλυφθούν προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που 

συχνά τίθενται. Στα επόµενα κεφάλαια εξειδικεύεται περαιτέρω το θέµα αυτό µε την 

ανάλυση των περιβαλλόντων που µπορούν να αξιοποιηθούν γόνιµα στη διδασκαλία.  

 

Βιβλιογραφία 

Κουτσογιάννης, ∆. 1999. Από την τεχνοκεντρική ευφορία στη διαµόρφωση επιστηµονικών 

προτεραιοτήτων για τη γόνιµη αξιοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία της ελ-

ληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Στο Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια δια-
πολιτισµική προσέγγιση (Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου, 12-14 Ιουνίου 1998), ε-

πιµ. Π. Γεωργογιάννης, 2ος τόµ., 150-166. Πάτρα: Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαί-

δευσης Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 
 

 



161 

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

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής στα φιλολογικά 

µαθήµατα 

 

1. Εισαγωγή 
      

Όταν γίνεται λόγος για τον υπολογιστή ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού στο σύγ-

χρονο επικοινωνιακό περιβάλλον, αναφερόµαστε κυρίως στη σπουδαιότητα και τις 

δυνατότητες των περιβαλλόντων γενικής χρήσης (προγράµµατα επεξεργασίας κειµέ-

νου, προγράµµατα παρουσίασης, διαδίκτυο κλπ.). Ιδιαίτερα στα φιλολογικά µαθήµα-

τα, αξιοποιήσιµο είναι κάθε λογισµικό που χρησιµοποιείται ως µέσο πρακτικής γραµ-

µατισµού, και όχι απαραίτητα εξειδικευµένες εφαρµογές.  

 Στην παρούσα ενότητα θα δοθεί έµφαση στο λογισµικό αυτής της κατηγορίας. 

Το σχετικό κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία µέρη: το πρώτο αντιµετωπίζει συνολικά τις 

εφαρµογές γενικής χρήσης που κατά κανόνα συνοδεύουν τον υπολογιστή, κάτω από 

τον τίτλο «ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου», ενώ το δεύτερο προχωρεί 

και σε µια ιδιαίτερη αξιολόγηση των προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου· το τρίτο 

επικεντρώνεται στο διαδίκτυο, στις δυνατότητες και τους περιορισµούς που ενέχει η 

αξιοποίησή του στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. 

Βασική θέση είναι ότι τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου δεν 

πρέπει να αντιµετωπίζονται από την τεχνική τους µόνο πλευρά. ∆ίνεται έµφαση, επο-

µένως, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των συνεπειών που 

έχει η χρήση τους στη γλωσσική διδασκαλία και στο σύνολο του προγράµµατος 

σπουδών. Για το λόγο αυτό, θα προηγηθεί µια παρουσίαση της προβληµατικής γύρω 

από την εισαγωγή της µηχανής στην παιδαγωγική του γραπτού λόγου. 
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2. Η εισαγωγή της µηχανής στην παιδαγωγική του γραπτού λόγου και 
οι συνέπειές της  

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
 

Είναι γνωστό ότι το γράψιµο ήταν πάντοτε στενά συνδεδεµένο µε την τεχνολογία από 

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα (Haas 1996, ix-xii). ∆ιάφορα χαρακτηριστικά της υ-

πάρχουσας µέχρι τώρα τεχνολογίας, όπως η ευκολία στην απόκτηση και χρήση της, 

οδήγησαν στην εύκολη ενσωµάτωσή της στην παιδαγωγική διαδικασία του γραµµατι-

σµού από τις τάξεις ήδη της προσχολικής αγωγής. Θα προσπαθήσουµε να δείξουµε 

στη συνέχεια ότι µε την ενσωµάτωση των υπολογιστών στα προγράµµατα σπουδών 

εισάγεται µια σηµαντική µεταβλητή στη γλωσσική αγωγή. 

 

Τα δεδοµένα που πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη είναι τα εξής: 

 

• Το ηλεκτρονικό γράψιµο είναι εξαιρετικά πιο περίπλοκο από τεχνολογική 

άποψη. Απαιτείται, εποµένως, στοιχειώδης γνώση και εξοικείωση µε την 

ιδιαίτερη γλώσσα των υπολογιστών. 

• Υπάρχουν µεγάλες µερίδες µαθητικού πληθυσµού µε περιορισµένες δυ-

νατότητες για εξοικείωση µε την τεχνολογία πριν αλλά και κατά τη διάρ-

κεια της σχολικής τους φοίτησης. Στο βαθµό δε που ο υπολογιστής κατα-

λαµβάνει ή πρέπει να καταλάβει σηµαντική θέση στο γλωσσικό πρό-

γραµµα σπουδών, η περιορισµένη εξοικείωση των παιδιών µε τα νέα µέ-

σα πρακτικής γραµµατισµού έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στη γλωσσι-

κή τους επίδοση, γενικότερα. 

• Ο περιορισµένος αριθµός υπολογιστών ανά σχολείο, που δυσχεραίνει την 

εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου για ουσιαστική εργασία. 

• Ο περιορισµένος αριθµός µηχανηµάτων οδηγεί αναπόφευκτα σε µορφές 

εργασίας, όπως η οµαδική εργασία και η συµπαραγωγή γραπτού λόγου, 

άγνωστες ή περιθωριακές µέχρι σήµερα στο ελληνικό σχολείο.  

• Νέα δεδοµένα δηµιουργούνται και από την ενσωµάτωση των παραδοσια-

κών βοηθητικών γλωσσικών εργαλείων, όπως π.χ. τα ποικίλα λεξικά, στο 

περιβάλλον παραγωγής γραπτού λόγου· εγείρονται ερωτήµατα εγκυρότη-

τας, αξιοπιστίας και λειτουργικότητας, καθώς και το ζήτηµα των συνολι-
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κών επιπτώσεων των νέων δεδοµένων στη φιλοσοφία και στις τεχνικές 

αξιολόγησης του γραπτού λόγου των µαθητών.  

• Η σύνδεση της παιδαγωγικής του γραπτού µε τον υπολογιστή συναρτά 

µοιραία το γράψιµο µε τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και την εξέλιξη 

του σχετικού λογισµικού. Άλλοτε η εξέλιξη αυτή είναι προσχηµατική και 

αποτελεί εµπορικό τέχνασµα για περισσότερες πωλήσεις και άλλοτε µπο-

ρεί να είναι ουσιαστική και ενδιαφέρουσα από την άποψη της εξέλιξης 

της γλωσσικής τεχνολογίας που ενσωµατώνει και των παιδαγωγικών δια-

στάσεών της.  

• Η επιφυλακτικότητα, αν όχι η εχθρότητα, µε την οποία αντιµετωπίζονται 

οι νέες τεχνολογίες από τους επιστήµονες των ανθρωπιστικών επιστηµών 

αφήνει το περιθώριο να αποφασίζουν άλλοι για αυτούς.  

 

Με την εισαγωγή της µηχανής στο γλωσσικό πρόγραµµα σπουδών δεν εισάγεται απλώς 

ένα επιπλέον µέσο διδασκαλίας, µε θαυµατουργές δυνατότητες όπως είθισται να παρου-

σιάζεται. Εισάγεται µια σηµαντική µεταβλητή µε πολλές επιπτώσεις και προεκτάσεις στον 

ίδιο τον κορµό της διδασκαλίας.  

 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα ηλε-

κτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου κατά την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία 

των φιλολογικών µαθηµάτων. 
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3. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου 
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 

 

3.1 Κατηγοριοποίηση και πολιτισµικός χρωµατισµός των ηλεκτρονικών περι-

βαλλόντων παραγωγής λόγου  

 

Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου θα µπορούσαν να χωρι-

στούν σε τρεις αδρές κατηγορίες: 

 

• Στην πρώτη µπορούν να τοποθετηθούν όσα αποβλέπουν στην παραγωγή 

των γνωστών παραδοσιακών γραπτών κειµένων, που συνήθως γράφονται 

για να εκτυπωθούν. Ο κύριος αντιπρόσωπος της κατηγορίας αυτής είναι τα 

προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου (ΠΕΚ), τα οποία αποτελούν το πιο 

διαδεδοµένο λογισµικό στην κοινωνία αλλά και στο σχολείο.  

• Στη δεύτερη θα µπορούσαν να τοποθετηθούν όσα αποβλέπουν στην απο-

κλειστική παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει, 

για παράδειγµα, το λογισµικό δηµιουργίας κειµένων για παρουσιάσεις ε-

νώπιον ακροατηρίου (π.χ. Power Point), το λογισµικό παραγωγής πολυµέ-

σων και το λογισµικό συγγραφής ιστοσελίδων. Πρέπει εδώ να διευκρινι-

στεί ότι οι παρουσιάσεις που δηµιουργούνται µε το λογισµικό παρουσιά-

σεων, οι ιστοσελίδες και τα πολυµέσα από γλωσσολογική άποψη θεωρού-

νται κείµενα. Η κατηγορία αυτή λογισµικού, σε συσχετισµό µε το πώς αξι-

οποιούνται στις διάφορες κοινωνικές πρακτικές, οδηγεί στην παραγωγή 

λόγου που παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις από την παραδοσιακή κειµενι-

κή πραγµατικότητα (για τη νέα κειµενική πραγµατικότητα βλ. Ενότητα ΙΙ, 

κεφ. 2.5). Αξίζει να επισηµανθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια 

τάση δηµιουργίας λογισµικού που θα ενσωµατώνει τις δυνατότητες των 

δύο ανωτέρω περιπτώσεων. Τα σύγχρονα προγράµµατα επεξεργασίας κει-

µένου έχουν, για παράδειγµα, τη δυνατότητα δηµιουργίας και ιστοσελί-

δων. 

• Σε µια τρίτη κατηγορία θα µπορούσαν να τοποθετηθούν τα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης γραπτής επικοινωνίας (π.χ. ηλε-

κτρονικό ταχυδροµείο, chat κλπ.), η ευρεία χρήση των οποίων οδηγεί, ό-
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πως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.5 της Ενότητας ΙΙ, στην ανάδειξη 

µιας νέας γλωσσικής πραγµατικότητας. 

 

3.1.1 Κοινά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων παραγωγής λό-

γου  

Η καθοδηγούµενη γραφή 

Η συνήθης προσέγγιση προς τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου είναι η 

τεχνική-τεχνολογική. Ο ευρύτατα διαδεδοµένος, όσο και ασαφής, όρος που εκφράζει 

την αντίληψη αυτή είναι ο ηλεκτρονικός αλφαβητισµός. Παρ’ ότι η τεχνολογική διά-

σταση δεν πρέπει να υποτιµάται, υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές µε ιδιαίτερη ση-

µασία για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της.  

Κάτι σηµαντικό, που σπάνια επισηµαίνεται, είναι ότι τα σύγχρονα ηλεκτρονι-

κά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου δεν είναι κενές λευκές σελίδες, στις οποίες κα-

λούµαστε να γράψουµε. Συνοδεύονται από οδηγούς συγγραφής κειµένων, οι οποίοι 

στηρίζονται στην ύπαρξη  κειµενικών «προτύπων». Πρόκειται για τακτική που υιοθε-

τείται προφανώς προκειµένου να καταστήσει φιλικότερη την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως 

µέσων παραγωγής γραπτού λόγου στους λιγότερο εξοικειωµένους. Σηµασία έχει ότι η 

άκριτη εργασία µε τα πρότυπα αυτά δεν µπορεί απλώς να επηρεάσει σε µικρό ή µεγά-

λο βαθµό την κατεύθυνση της παραγωγής γραπτού λόγου, αλλά να φαλκιδεύσει την 

έννοια της πολυδιαφηµιζόµενης δηµιουργικότητας των Η/Υ.  

Η συγγραφή πάνω σε κειµενικά πρότυπα δεν είναι κάτι νέο και αποκλειστικά 

συνδεδεµένο µε την τεχνολογία. Στη χώρα µας η αντίληψη αυτή είναι συνδεδεµένη µε 

τις χειρότερες στιγµές της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στη σύντοµη ιστο-

ρία της. Στο µάθηµα της έκθεσης αποτελούσε µια συνηθισµένη «φροντιστηριακή» 

πρακτική η µύηση των µαθητών στη µηχανιστική συγγραφή κειµένων πάνω σε αυ-

στηρά καθορισµένα πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό συνήθης ήταν η αποµνηµόνευση 

«σχεδιαγραµµάτων» µέχρι και ολόκληρων ενοτήτων, κυρίως προλόγων και επιλόγων. 

∆ε νοµίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουµε ιδιαίτερα το πόσο προβληµατική είναι η 

έννοια του κειµενικού προτύπου στη σύγχρονη γλωσσολογική, αλλά και γλωσσοδι-

δακτική, σκέψη και πόση προσοχή χρειάζεται ο χειρισµός του κατά τη γλωσσική δι-

δασκαλία.  

Ακολουθούν δύο παραδείγµατα από τα προγράµµατα Microsoft Word και 

Power Point για Windows (Vista): 
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Τα πρότυπα του Word 

 

Καθοδηγητικό περιβάλλον παραγωγής λόγου στο Power Point 

 

∆ε χρειάζεται να επισηµανθεί ότι και σ’ αυτήν, όπως και σε κάθε άλλη περί-

πτωση, όλα τα ονοµαζόµενα «πρότυπα» ή οι οδηγοί αυτόµατου περιεχοµένου αποτε-

λούν πιστή κατά λέξη µεταφορά από την αγγλική γλώσσα. ∆εν διαθέτουµε ακόµη έ-

ρευνες για την ελληνική γλώσσα, προκειµένου να διαπιστώσουµε σε ποια έκταση 

χρησιµοποιούνται όντως τα «πρότυπα» και οι διάφοροι οδηγοί αυτόµατης κατα-

σκευής κειµένων και σε ποια έκταση η δηµιουργικότητα τα ξεπερνά. Γνωρίζουµε 

όµως από την περιορισµένη διεθνή έρευνα ότι παρατηρείται ήδη µια σηµαντική τάση 
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από την περιορισµένη διεθνή έρευνα ότι παρατηρείται ήδη µια σηµαντική τάση οµοι-

ογενοποίησης στο σχεδιασµό των ιστοσελίδων του διαδικτύου, ανάλογη µε αυτήν που 

έχει δηµιουργήσει η ευρεία διάδοση της αµερικάνικης µαζικής κουλτούρας στην έν-

δυση και την ψυχαγωγία (Holmevic & Haynes 2000· Koutsogiannis 2004· MacCona-

ghy & Snyder 2000). Η προοπτική µιας κειµενικής «µακντοναλντοποίησης» δεν απο-

τελεί κινδυνολογία, µε βάση τα όσα παρουσιάστηκαν. 

 

Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου µπορούν να αποτελέ-

σουν τα µέσα που θα ευνοούν τον πειραµατισµό και τη δηµιουργικότητα. Μπορούν πα-

ράλληλα, αν δεν αντιµετωπιστούν µε προσοχή και γνώση, να αποτελέσουν τα µέσα επα-

ναφοράς της στείρας µίµησης, αυτή τη φορά µάλιστα της ηλεκτρονικά και σε µεγάλη έ-

κταση κατευθυνόµενης µίµησης.  

 

Το θέµα του πολιτισµικού χρωµατισµού των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων 

πρακτικής γραµµατισµού δεν είναι, βέβαια, κάτι άγνωστο. Ο πολιτισµικός και γλωσ-

σικός αυτός χρωµατισµός είναι εύκολα ορατός στην περίπτωση της ελληνικής γλώσ-

σας (η ανάγνωση των ελληνικών στο διαδίκτυο και η χρήση πολυτονικών γραµµατο-

σειρών  δεν είναι πάντα µια απλή και εύκολη υπόθεση, η άνω τελεία δεν υπάρχει στα 

«ελληνικά» πληκτρολόγια, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιµοποιούνται σε 

µεγάλη έκταση οι λατινικοί χαρακτήρες, τα γνωστά ως Greeklish), αλλά αποδίδεται 

σε τεχνικές αδυναµίες, τις οποίες έρχονται να θεραπεύσουν οι πιο σύγχρονες εκδόσεις 

λογισµικού. Επιχειρήσαµε να δείξουµε ότι το θέµα δεν είναι τεχνικό, αλλά πολύ πιο 

σύνθετο και µε µεγαλύτερο βάθος.  

 

Ηλεκτρονικά γλωσσικά βοηθήµατα 

Μια αξιοσηµείωτη εξέλιξη είναι η τάση να ενσωµατώνονται στα ηλεκτρονικά περι-

βάλλοντα παραγωγής λόγου διάφορα γλωσσικά εργαλεία που στοχεύουν στην παροχή 

υποστήριξης κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Τα πιο συνήθη είναι τα 

προγράµµατα ορθογραφικού και γραµµατικού ελέγχου (δεν υπάρχει ακόµη για την ελ-

ληνική γλώσσα) και το λεξικό συνωνύµων, ο γνωστός ως θησαυρός.  

Τα βοηθήµατα αυτά λειτουργούν, συνήθως, ως «έξυπνα» εργαλεία στο παρα-

σκήνιο, είναι προγραµµατισµένα να εντοπίζουν τυχόν αδυναµίες κατά τη συγγραφή 

και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. Λόγω του ότι αποτελούν αναπόσπαστη ενό-
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τητα του βασικού λογισµικού (των ΠΕΚ) που εισάγεται στα σχολεία και λόγω του ότι 

το λογισµικό αυτό είναι το συχνότερα χρησιµοποιούµενο στα γλωσσικά µαθήµατα, 

αποτελούν µοιραία µια νέα σηµαντική, κατά τη γνώµη µας, µεταβλητή κατά τη διδα-

σκαλία και παραγωγή γραπτού λόγου. Ως τώρα η αξιοποίηση των βοηθηµάτων αυτών 

από γλωσσοδιδακτική άποψη θεωρείται αυτονόητη και αντιµετωπίζεται, στο βαθµό 

που αντιµετωπίζεται, µόνο ως τεχνικό ζήτηµα στο πλαίσιο του µαθήµατος της πληρο-

φορικής.  

Η αξιοποίηση όµως των συγκεκριµένων βοηθηµάτων εγείρει µια σειρά από 

θέµατα: 

• Ένα πρώτο σηµαντικό θέµα είναι η επιστηµονική εγκυρότητα των γλωσ-

σικών αυτών βοηθηµάτων. Το γεγονός ότι δεν αποτελούν παιδαγωγικά 

αλλά εµπορικά προϊόντα, σε συνδυασµό µε τη ραγδαία και ευρείας έκτα-

σης «εκτεχνολόγηση» της εκπαίδευσης (Lankshear et al. 2000, xiii), δηµι-

ουργεί πολλά και επείγοντα ερωτηµατικά. Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ για τη 

συγγραφή µια σχολικής γραµµατικής ή ενός σχολικού λεξικού υπάρχει πε-

ρίσκεψη, προβληµατισµός και χρονοβόρες διαδικασίες (είναι ενδεικτικό 

ότι ορθογραφικό λεξικό π.χ. δεν υπάρχει στα σχολεία µας), όλα αυτά τα 

ηλεκτρονικά εργαλεία εισάγονται, αλλά και προωθείται η αξιοποίησή 

τους, χωρίς προβληµατισµό και έρευνα.  

• Στην περίπτωση της ελληνικής το θέµα έχει πρόσθετες ιδιαιτερότητες, οι 

οποίες δεν καλύπτονται από τον περιορισµένο, ούτως ή άλλως, διεθνή 

προβληµατισµό. Οι ιδιαιτερότητες αυτές έχουν σχέση µε δύο κυρίως πα-

ράγοντες: ο ένας αφορά την περιορισµένη για την ελληνική γλώσσα αγο-

ρά, γεγονός που δεν «πιέζει» τις υπεύθυνες εταιρείες στο να επενδύσουν 

στην ανάπτυξη, βελτίωση αλλά και τον αυστηρό έλεγχο της ποιότητας των 

προϊόντων αυτών· ο δεύτερος σχετίζεται µε τις ιδιαιτερότητες της ελληνι-

κής γλώσσας και τις συνέπειες που έχει η λειτουργική ένταξη των γλωσσι-

κών αυτών βοηθηµάτων στη διδασκαλία της ελληνικής.  

 

Παράδειγµα αξιοποίησης του ορθογραφικού ελέγχου από παιδιά 

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε τη λειτουργία του προγράµµατος σε 

δύο αυθεντικά µαθητικά κείµενα. Τα κείµενα ανήκουν σε µαθητές Α΄ γυµνασίου και 

γράφτηκαν απευθείας στον υπολογιστή, χωρίς να ενεργοποιηθεί πρόγραµµα ορθο-
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γραφικού ελέγχου. Το πρώτο από αυτά αποτελεί προϊόν συµπαραγωγής δύο µαθητών 

µέτριας σχολικής επίδοσης. Το δεύτερο γράφτηκε από παλιννοστούντα ελληνοπόντιο 

µαθητή χαµηλής σχολικής επίδοσης. Για λόγους οικονοµίας, θα αποφύγουµε τον ανα-

λυτικό επιµέρους σχολιασµό και θα επιχειρήσουµε να οµαδοποιήσουµε τις παρατη-

ρήσεις µας. Υπογραµµίζονται οι λέξεις που επισηµάνθηκαν ως λαθεµένες ορθογραφι-

κά ή δεν αναγνωρίστηκαν από το πρόγραµµα στην έκδοση του 1995, σχολικό έτος 

από το οποίο προέρχονται τα κείµενα. Στην έκδοση αυτής της περιόδου αναφέρονται 

και οι λύσεις που προτείνει το λογισµικό µηχανικής διόρθωσης. 

 

Κείµενο 1 

ΤΑ ΦΕΤΕΙΝΑ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ ...ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

 Φέτος το φθινόπωρο στην πατρίδα µας, µας έπιασαν καταστροφικές βροχές 

,µε άλλα λόγια έγινε κατακλισµός. Πληµµύρησαν χωριά και πόλεις, γιναν πολλές κα-

ταστροφές π.χ. στις πόλεις πνίγηκαν πολοι άνθρωποι, οι δρόµοι πληµµυρησαν και η 

συγκοινωνία ήταν αδύνατη, ενώ στα χωριά καταστράφηκαν η σοδιές των αγροτών και 

πνίγηκαν πολύ άνθρωποι και ζώα. 

 Κύριες αιτίες του προβλήµατος αυτού είναι παρά πολλές.Είναι το γεγονός ότι 

καιµε τα δάση για να τα κάνουνε οικόπεδα. Άλλη αιτία το µπάζωµα των ποταµιων 

όπου κάνουν δρόµους ή οικόπεδα. 

 

Κείµενο 2 

Όταν ήρθα στην Ελλάδα µετά από ένα χρόνο άρχισα να ασχολούµαι µε ένα ίδος σπορ 

το King Boxing είχα ασχοληθεί 8. µήνες και το είχα σταµατήσει. Ύστερα είχα ασχο-

ληθεί µε πηγκµαχια και µε το τζοκινκγ ένα µήνα. Τώρα ασχολούµαι µε το 

TAEKWON-DO σχεδόν ένα χρόνο .Στο TAEKWON-DO µου αρέσει να κάνω προ-

πόνηση κάθε φορά όταν ερχοµε για προπόνηση κάνουµε πρώτα ζέσταµα µετά ανοίγ-

µατα στα ποδια µετά κάνουµε ασκισης και παίζουµε αγώνες και στο τέλος κάνουµε 

αποθεραπεία. Έχουµε ορισµένους κανόνες 1ον  να µη βαράµε κάτω από την ζώνη 2ον 

να µη χτυπάµε στο πρόσωπο µε το χέρι. Όπως ξερεται το TAEKWON-DO έχει προ-

έρθει από την Κορέα, έχουµε διάφορες κλοτσιές η κάθε κλοτσιά έχει την ονοµασία 

της στα κορεατικά 1τη παλτουµ στη κηλια 2η τολιο τσακι κλοτσιά στο κεφάλι 3η 
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µπαντα τολιο τσακι γυριστή κλοτσιά στο κεφάλι 4τη τι τσακι γυριστή κλοτσιά στο 

στοµάχι. 

 

� Η πρώτη διαπίστωση είναι αρκετά θετική. Το πρόγραµµα εντοπίζει την πλειονό-

τητα των ορθογραφικών λαθών στα δύο µαθητικά κείµενα. Εξίσου σηµαντικό εί-

ναι το γεγονός ότι µέσω των περισσότερων από τις προτάσεις που διατυπώνονται 

είναι εύκολη, σχετικά, η αποκατάσταση του λάθους: π.χ. κατακλισµός-

κατακλυσµός, πληµµυρησαν-πληµµύρισαν. Η αποκατάσταση όµως γίνεται µε µηχα-

νικό τρόπο, χωρίς την κατανόηση του κανόνα του ορθογραφικού συστήµατος που 

παραβιάστηκε. 

� Σύγχυση µπορεί να προκαλέσει στους µαθητές το γεγονός ότι σηµειώνεται ως λά-

θος η έλλειψη διαστήµατος, χωρίς καµία προτροπή για διόρθωση. Έχουµε δύο τέ-

τοιες περιπτώσεις στο πρώτο κείµενο: το «πολλές.Είναι» και το «π.χ.» αναγνωρί-

ζονται ως ορθά µε ενδιάµεσο διάστηµα. Αξίζει να επισηµανθεί ότι στη σχολική 

γραµµατική η ορθή εκδοχή του π.χ. δίνεται χωρίς ενδιάµεσο διάστηµα (Νεοελλη-

νική γραµµατική, σελ. 32.) 

� Η σηµείωση ως λάθους του ρήµατος «γίναν» στο πρώτο κείµενο έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Ως εναλλακτικές λύσεις προτείνονται κατά σειρά τα: έγιναν και γίνα-

νε.  Γνωρίζουµε ότι «για τους οµιλητές της κοινής νέας ελληνικής η ποικιλία των 

γλωσσικών πραγµατώσεων (π.χ. διπλοτυπίες, επίπεδα γλώσσας κλπ.) δεν είναι α-

διάφορη αλλά λειτουργικά διαφοροποιηµένη (Σετάτος 1991, 32). Έτσι, οι επιλο-

γές που προτείνονται εδώ ξεφεύγουν από το απλό ορθογραφικό επίπεδο και επε-

κτείνονται, παίρνοντας ρυθµιστικό χαρακτήρα (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαβ-

βίδης 1997, 29-34), σε θέµατα επιπέδου ύφους. 

� Η περίπτωση των ποταµιων είναι ακόµη πιο ενδιαφέρουσα: Το πρόγραµµα προ-

τείνει κατά σειρά ποτάµιων (προκρίνεται η λύση του επιθέτου), ποταµίων (αντιµε-

τώπιση ως επίθετο µε καταβιβασµό του τόνου – πρόταση µη συµβατή µε τη σχο-

λική γραµµατική, σελ. 108-109), ποταµιών (δέχεται ως ονοµαστική το ποτάµι), 

ποταµών (ονοµαστική ο ποταµός), πόταµων (αδόκιµος τύπος). Εδώ η επιλογή δεν 

είναι εύκολη για το µαθητή, αφού απαιτείται µια αρκετά καλή γνώση θεµάτων 

που άπτονται της δοµής και λειτουργίας της γλώσσας για να επιλέξει το ορθό. 

Απαιτείται, επίσης, µια αρκετά καλή γνώση της γραµµατικής µεταγλώσσας, προ-

κειµένου να µπορέσει να αντιληφθεί πλήρως το δάσκαλό του, σε περίπτωση που 
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ζητήσει τη βοήθειά του. 

� Τέλος, αξίζει να επισηµανθούν ιδιαίτερα δύο περιπτώσεις του πρώτου κειµένου. Η 

περίπτωση του πολοι και του καιµε. Σε κάποιες εκδόσεις το πρόγραµµα προτείνει 

κατά σειρά: πόλοι, πόλη, πολλή, πολύ, πώλοι, χωρίς να προβλέπει το σωστό πολ-

λοί, το οποίο, αν πληκτρολογηθεί, αποδέχεται ως ορθό! Οµοίως, σε κάποιες εκδό-

σεις και όχι καθολικά, το άτονο καιµε αναγνωρίζεται ως σωστό. Στο σηµείο αυτό 

τίθεται και το θέµα των εκδόσεων του προγράµµατος, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος 

στην ίδια τάξη οι µαθητές να έρχονται αντιµέτωποι µε διαφορετικές προτάσεις του 

ίδιου προγράµµατος.  

 

 Αντίστοιχου βαθµού δυσκολίες δηµιουργούνται και στις εναλλακτικές προτάσεις 

που δίνονται σε λάθη του δευτέρου κειµένου. Για τον τύπο ιδος η πρώτη πρόταση εί-

ναι η λέξη ειδώς (λέξη της αρχαίας που απαντάται στο λεξικό των Τεγόπουλου-

Φυτράκη), λέξη προφανώς άγνωστη σε µαθητές Α΄ γυµνασίου, και κατόπιν ακολουθεί 

η σωστή υπόδειξη είδος. Για τον τύπο ερχοµε προκρίνεται ο τύπος της κλητικής ερχο-

µέ (ο οποίος είναι αδόκιµος και σπάνιος) και µετά το έρχοµαι, που αποτελεί και τη 

σωστή υπόδειξη. Βέβαια η γνώση της λέξης στην προφορική της µορφή βοηθά την 

επιλογή, χωρίς όµως να µειώνει και τον προβληµατισµό του µαθητή. Αντίθετα µε τον 

τύπο ερχοµε η φωνητική µορφή δεν βοηθά στην επιλογή της σωστής λύσης για το ξε-

ρεται. Ως πρώτη επιλογή δίνεται το ξέρεται (αδόκιµος τύπος) και στη συνέχεια ο σω-

στός ξέρετε, ακολουθούµενος από έναν ακόµη αδόκιµο τύπο ξέεται. Είναι προφανές 

ότι η συσσώρευση αδόκιµων, λόγιων και λογοτεχνικών τύπων δυσκολεύει εξαιρετικά 

την ευχέρεια επιλογής του µαθητή και περιπλέκει την κατάσταση. 

  

Σκέψεις για τα προγράµµατα ορθογραφικού ελέγχου 

Γνωρίζουµε από τη διεθνή βιβλιογραφία (Adrian 1997· Vernon 2000) ότι τα περισσό-

τερα από τα προγράµµατα αυτής της κατηγορίας έχουν µικρής ή µεγάλης έκτασης 

προβλήµατα, κάτι που διαπιστώσαµε και από τα ενδεικτικά παραδείγµατα που συζη-

τήσαµε στην παρούσα ενότητα. Η ευρεία όµως κοινωνική διάδοσή τους τα καθιστά 

µέρος του απαραίτητου τεχνολογικού γραµµατισµού, που είναι απαραίτητο να παρά-

σχει το σηµερινό σχολείο στη νέα γενιά, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αγνοηθούν από το 

µάθηµα της ελληνικής γλώσσας. Η εισαγωγή, ωστόσο, και αξιοποίηση ενός µηχανι-

κού ορθογραφικού διορθωτή είναι απαραίτητο να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και 
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γνώση. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το κάθε πρόγραµµα αυτής της κατηγορίας, 

όταν απευθύνεται στο σχολείο, αποτελεί εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό προϊόν, γι’ αυτό 

είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από πλήρες εγχειρίδιο για το δάσκαλο, στο οποίο 

αφενός θα περιγράφονται οι δυνατότητες και αδυναµίες του, αφετέρου θα δίνονται 

οδηγίες για τον τρόπο και την έκταση αξιοποίησής του.  

Μια εκτενέστερη έρευνα σε περισσότερα µαθητικά κείµενα, αλλά και κατά τη 

διάρκεια της αξιοποίησής του από δασκάλους και µαθητές, θα µας έδινε πρόσθετες 

και ασφαλέστερες πληροφορίες για το περιεχόµενο αυτού του εγχειριδίου. Από κά-

ποια παραδείγµατα που είδαµε, φαίνεται, για παράδειγµα, ότι για να επιλέξουν τα 

παιδιά µε επιτυχία µία από τις προτεινόµενες λύσεις απαιτείται καλή µεταγλωσσική 

ενηµερότητα τόσο σε θέµατα δοµής της γλώσσας όσο και σε θέµατα γλωσσικής ποι-

κιλότητας. Αν κάτι τέτοιο πράγµατι ισχύει, τότε είναι απαραίτητο να συνυπολογίσου-

µε στον προβληµατισµό µας ως προς τη διδασκαλία της δοµής της γλώσσας και τα 

νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται µε την ευρεία αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

γλωσσικών βοηθηµάτων. Μέχρι τότε θα ήταν σκόπιµη µια κατάλληλα µεθοδευµένη 

κριτική τεχνολογική ενηµερότητα των µαθητών, προκειµένου να γίνει αντιληπτός ο 

τρόπος λειτουργίας, οι αδυναµίες και οι ιδιαιτερότητες των προγραµµάτων αυτής της 

κατηγορίας. 

Το θέµα, βέβαια, του µηχανικού ορθογραφικού ελέγχου είναι αρκετά πιο σύν-

θετο και δεν µπορεί να καλυφθεί µε τη συνοδευτική ύπαρξη ενός εγχειριδίου. ∆ιαπι-

στώσαµε από τα µαθητικά κείµενα, κάτι που είναι γνωστό και από άλλες έρευνες, ότι 

αρκετά παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν «ορθογραφικό πρόβληµα» (Ζακεστίδου & 

Μάνιου-Βακάλη 1987) και κυρίως τα δίγλωσσα παιδιά (Κουτσογιάννης & Παπαδο-

πούλου 2007). Γνωρίζουµε ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη βαρύτητα που 

δίνεται στο θέµα από τους εκπαιδευτικούς, δηµιουργεί αλυσιδωτές αρνητικές συνέ-

πειες, καταρχάς στην ψυχολογική διάθεση για γράψιµο και στη συνέχεια στο ίδιο το 

µαθητικό γραπτό, αφού ο φόβος των λαθών οδηγεί σε περιορισµένης έκτασης γράψι-

µο και περιορισµένη χρήση λεξιλογίου (Peters & Smith 1994). Το γεγονός ότι το συ-

ζητούµενο πρόγραµµα αστοχεί σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να δηµιουργήσει επι-

πρόσθετα προβλήµατα στους εν λόγω τοµείς, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή και γνώση 

για το πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα ενεργοποιηθεί στο σχολείο.  

∆εν πρέπει να ξεχνάµε όµως ότι οι ορθογραφικοί ελεγκτές δεν αποτελούν παι-

δαγωγικά αλλά εµπορικά προϊόντα, τα οποία ενδιαφέρονται για την παραγωγή εµφα-
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νισιακά άψογου κειµένου και τίποτα περισσότερο. Για το σχολείο απαιτούνται γλωσ-

σοπαιδαγωγικά προϊόντα, τα οποία θα αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, 

την έρευνα και εµπειρία των εµπορικών ορθογραφικών διορθωτών σε συνδυασµό µε 

τις προτάσεις ως προς το πώς διδάσκεται η ορθογραφία (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 

2000), προκειµένου το άψογο ορθογραφικά αποτέλεσµα να είναι προϊόν συνειδητών 

επιλογών. Προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύουµε ότι η τεχνολογία µπορεί πράγµατι 

να προσφέρει µοναδικές δυνατότητες στην καλλιέργεια της ορθογραφικής ικανότητας 

των µαθητών µας. 
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3.2 Προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου: Η ρευστότητα του κειµένου 

 

Κάτι που είναι εύκολα αναγνωρίσιµο στα σύγχρονα προγράµµατα επεξεργασίας κει-

µένου είναι η συστηµατική προσπάθεια που έχει καταβληθεί για προσοµοίωση της 

συµβατικής τεχνολογίας. Αυτό δηµιουργεί την αίσθηση στο γράφοντα ότι βρίσκεται 

στο γνωστό οικείο περιβάλλον του γραφείου του (π.χ. φάκελοι, αρχεία, γράψιµο που 

κρατάει πολλές από τις συµβάσεις της τυπογραφίας, όπως οι σελίδες που «ξεφυλλίζο-

νται» διαδοχικά, οι υποσηµειώσεις κλπ.). Έχει επισηµανθεί, άλλωστε, ότι τα προ-

γράµµατα ΕΚ ακολουθούν πλήρως τις ισχύουσες συµβάσεις της παραδοσιακής τε-

χνολογίας στο γράψιµο, αφού τελικός στόχος παραµένει η εκτύπωση, η έντυπη δηλα-

δή και πάλι µορφή.  

Τα πράγµατα όµως δεν είναι απολύτως έτσι. Ας δούµε, για παράδειγµα, συ-

στηµατικότερα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, αυτό 

που έχει χαρακτηρισθεί ως «ρευστότητα» του κειµένου. Το έντυπο κείµενο, τυπωµένο 

µε µελάνι στο χαρτί, είναι σταθερό και αµετάβλητο. Το ηλεκτρονικό αντίθετα, µια 

σειρά από φωσφορίζοντα εικονοκύτταρα, υπάρχει µόνο στη µνήµη του υπολογιστή 

και είναι προσωρινό και ρευστό. Η απόσταση π.χ. µεταξύ των γραµµάτων ή των λέ-

ξεων, το µέγεθος, το είδος και ο χρωµατισµός των χαρακτήρων και τα περιθώρια, 

µπορούν να µεταβληθούν εύκολα, επηρεάζοντας παράλληλα και την όλη εµφάνιση 

του κειµένου. Παράλληλα είναι εύκολα δυνατή η επιλεκτική προσθαφαίρεση κειµέ-

νου, εικόνων ή γραφικών παραστάσεων και η µεταβολή της σειράς των παραγράφων 

ή των ενοτήτων.  

 

3.2.1 Οι θετικές συνέπειες της ρευστότητας του κειµένου 

Ως εξαιρετικής σηµασίας συνέπεια της ρευστότητας αυτής θεωρήθηκε από την έρευ-

να η δυνατότητα διαρκών βελτιώσεων και επανεξετάσεων, χωρίς να χρειάζεται να 

ξαναγραφεί ό,τι σωστό υπάρχει. Η δυνατότητα αυτή θεωρήθηκε ως απελευθερωτική 

για τους µαθητές, οι οποίοι έχουν πια να ασχοληθούν µε την ουσία του γραπτού τους 

και όχι µε τις συµβάσεις που υπαγόρευαν οι περιορισµοί της παραδοσιακής τεχνολο-

γίας. Θεωρήθηκε, επίσης, πως όχι µόνο απλουστεύεται η διαδικασία της παραγωγής 

λόγου, αλλά και πως οι δυνατότητες που δίνουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα είναι 

πιο κοντά στον τρόπο σκέψης του ανθρώπου και στη φυσική διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου που ακολουθεί ο άνθρωπος (Snyder 1996, 5· Daiute 1985, xiii-xiv), η 
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οποία µέχρι τώρα δεν µπορούσε να υλοποιηθεί πλήρως λόγω των συµβάσεων της πα-

ραδοσιακής τεχνολογίας.  

Οι αντιλήψεις αυτές, που υποστηρίχθηκαν έντονα από το κίνηµα της δεκαετί-

ας του 1980, «το γράψιµο ως διαδικασία» (βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.2), αποτελούν και 

σήµερα το κύριο επιχείρηµα που προτάσσεται από τα περισσότερα προγράµµατα 

σπουδών για την αιτιολόγηση της αξιοποίησης των κειµενογράφων στο µάθηµα της 

γλώσσας.  

 

3.2.2 Η κριτική αντίληψη 

Θεωρούµε και εµείς θετική, καταρχήν, την αξιοποίηση του λογισµικού αυτού στο 

πλαίσιο µιας συστηµατικής παιδαγωγικής του γραπτού λόγου που θα ευνοεί τον πει-

ραµατισµό και την αναζήτηση κατά στο γράψιµο. Αυτό όµως είναι απαραίτητο να 

γίνει, αφού υπερβούµε πολλές από τις αντιλήψεις που συνοδεύουν την πρόταση αυτή.  

Μια τέτοια αντίληψη είναι η ψευδαίσθηση που καλλιεργείται πως η υιοθέτηση  

και µόνο των κειµενογράφων θα έχει σηµαντικές θετικές συνέπειες στις επιδόσεις των 

µαθητών, λόγω των ευκολιών στον πειραµατισµό που επισηµάναµε. Η έρευνα έχει 

δείξει µε σαφήνεια ότι δεν έχει τόση µεγάλη σηµασία το µέσο που χρησιµοποιείται, 

όσο άλλες παράµετροι, όπως, για παράδειγµα, η συστηµατικότητα µε την οποία αντι-

µετωπίζεται η διδακτική του γραπτού λόγου στο πρόγραµµα σπουδών και ο εκπαιδευ-

τικός (Κουτσογιάννης 1998, 212-232). Ενδεικτική είναι η ερευνητική επισήµανση ότι 

παρά τις τεχνικές ευκολίες οι συνήθεις διορθώσεις των µαθητών σε ψηφιακά κείµενα 

γίνονται σε επίπεδο µικροδοµής, περιορίζονται µάλιστα στην έκταση του κειµένου 

που βλέπουν κάθε φορά στην οθόνη τους (Kantrov 1991· Κουτσογιάννης 1998, 159-

163).  

Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουµε υπόψη όσα µέχρι τώρα έχουν διαπιστω-

θεί όχι µόνο ως πλεονεκτήµατα αλλά και ως µειονεκτήµατα της κειµενικής ρευστότη-

τας. Επισηµαίνεται π.χ. ότι η ευκολία των διορθώσεων µπορεί να απαλλάσσει το µα-

θητή από το φόβο του λάθους και να βοηθάει στην ανάληψη ρίσκου (Κantrov 1991), 

συχνά όµως µπορεί να τον παρασύρει σε απευθείας γράψιµο, χωρίς να προηγηθεί το 

απαραίτητο βήµα του προσεχτικού σχεδιασµού. Ας ληφθεί υπόψη ότι αρκετοί ενήλι-

κες θεωρούν την ευκολία που προαναφέραµε αρνητική, αφού, όπως πιστεύουν, κατα-

στρέφει την πειθαρχία του γραψίµατος και ενισχύει τις περιττές διορθώσεις (Haas 

1996, 73-115).  
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3.2.3 Προτάσεις αξιοποίησης των κειµενογράφων στα πλαίσια µιας σύγχρονης διδακτι-

κής του γραπτού λόγου 

• Προς την κατεύθυνση µιας συστηµατικής παιδαγωγικής του γραπτού λό-

γου µπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει η οθόνη σε συνδυ-

ασµό µε τη ρευστότητα του ψηφιακού κειµένου. Μέσω της οθόνης διευ-

κολύνεται η ύπαρξη κειµένου αναφοράς, εύκολα ορατού από το δάσκαλο 

και τους συµµαθητές. Το γεγονός αυτό, και σε συνδυασµό µε την ευκολία 

στη µορφοποίηση του κειµένου, µπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύ-

θυνση µιας σύγχρονης διδακτικής του γραπτού λόγου, κύρια χαρακτηρι-

στικά της οποίας θα είναι: η οµαδική εργασία και συνεργασία µεταξύ των 

µαθητών, ο πειραµατισµός και η µεταφορά του κέντρου βάρους της διδα-

σκαλίας στη διάρκεια της παραγωγής, στο πλαίσιο της οποίας ο ρόλος του 

διδάσκοντος µπορεί να είναι πιο ουσιαστικός και δηµιουργικός (Κουτσο-

γιάννης 1998). 

 

• Χρειάζεται, επίσης, να δούµε τον πειραµατισµό και την αναζήτηση όχι µό-

νο στο στενό και περιοριστικό πλαίσιο του κινήµατος «το γράψιµο ως δια-

δικασία», αλλά και των προβληµατισµών που προστέθηκαν στη συνέχεια 

µέσω νεότερων κινηµάτων, όπως αυτό των κειµενικών ειδών και των πο-

λυγραµµατισµών (Cope & Kalantzis 1993, 2000) (βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.4 

& 2.5.). Μέρος του πειραµατισµού αυτού θα πρέπει να είναι επίσης και η 

άσκηση στην κατάλληλη µίξη του γλωσσικού µε τον οπτικό κώδικα επι-

κοινωνίας, στο πλαίσιο του προβληµατισµού για την πολυτροπικότητα των 

κειµένων (Χοντολίδου 1999), ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας, 

στην οποία τώρα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στο µέσο επικοι-

νωνίας. ∆ιαφορετικά π.χ. θα γραφεί ένα κείµενο που προορίζεται να εκτυ-

πωθεί από ένα κείµενο που θα διαβαστεί στην οθόνη ή προορίζεται να α-

ποτελέσει µέρος µιας ευρύτερης υπερκειµενικής ενότητας.  

 

• Είναι, τέλος, απαραίτητο να αναπτυχθεί µια συνολική παιδαγωγική του 

γραπτού λόγου σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα που θα επεκτείνεται από την 

αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο µέχρι την τελική παραγωγή του. Αναλυ-
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τικότερα, είναι απαραίτητο οι µαθητές µας να εξοικειωθούν µε τα παρακά-

τω νέα δεδοµένα: 1. ∆υνατότητα αναζήτησης και εντοπισµού της απαραί-

τητης πληροφορίας στο διαδίκτυο. Η αναζήτηση µέσω των µηχανών είναι 

τελείως διαφορετική από την αναζήτηση σε έντυπα (π.χ. εγκυκλοπαίδειες). 

2. Η δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσµάτων που δίνουν οι µηχανές 

αναζήτησης. Πρόκειται για απαιτητική διαδικασία, την οποία λίγα παιδιά 

µπορούν να υλοποιήσουν όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα στη χώρα µας 

(Κουτσογιάννης 2007). Συνήθως τα παιδιά επιλέγουν τα πρώτα κατά σειρά 

αποτελέσµατα. 3. ∆υνατότητα αποµόνωσης των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες, ανάλογα µε τον τελικό τους στόχο. Η διαδικασία σµίκρυνσης 

ενός κειµένου, που µέσω της περίληψης διδάσκεται τελείως αποπλαισιω-

µένα, µπορεί να φανεί πολύ χρήσιµη στην προκειµένη περίπτωση. Εδώ θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη το τελικό κείµενο που θα παραχθεί, αφού άλλη 

διαδικασία και πληροφορία χρειάζεται για ένα κείµενο που θα είναι πα-

ρουσίαση σε ακροατήριο (Power Point) απ’ ό,τι για ένα συνεχές κλασικό 

κείµενο. 4. Μεταφορά των πληροφοριών αυτών στο ΠΕΚ και αξιοποίησή 

τους ως αφετηρία για το τελικό κείµενο που θα παραχθεί. Η όλη αυτή δια-

δικασία χρειάζεται χρόνο και επιµονή. Αλλά αν αυτό δε γίνει, θα συνεχι-

στεί αυτό που συχνά βλέπουµε να συµβαίνει µε τι σχολικές εργασίες των 

παιδιών: παίρνουν τα πρώτα αποτελέσµατα που βρίσκουν από το διαδί-

κτυο, τα αντιγράφουν στο ΠΕΚ και τα παρουσιάζουν. 

 

Η ευρεία χρήση των προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου µε την ιδιαιτερό-

τητα που µόλις επισηµάνθηκε δεν επιβάλλει απλώς τη συστηµατικότερη και πιο επί-

µονη διδασκαλία του, αλλά τα νέα δεδοµένα απαιτούν τη διεύρυνση του περιεχοµέ-

νου του στο πλαίσιο µιας διευρυµένης αντίληψης περί κειµένου, που θα συµπεριλαµ-

βάνει διάφορες µορφές υβριδικών κειµένων, όπως είναι το π.χ. το υπερκείµενο ή το 

πολυµεσικό κείµενο. 
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3.3 ∆ιαδίκτυο, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γραπτής επικοινωνίας και διδασκαλία 

των φιλολογικών µαθηµάτων 

 

Μετά από πολλές αναζητήσεις ως προς το είδος του λογισµικού το οποίο είναι προ-

σφορότερο για διδακτική αξιοποίηση, κατά τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον µετα-

φέρθηκε, σχεδόν αποκλειστικά, στις νέες και εντυπωσιακές δυνατότητες που διανοί-

γονται µέσω της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας. Το διαδίκτυο 

(Internet) φαίνεται σήµερα να κερδίζει το αποκλειστικό ενδιαφέρον είτε µέσω της εκ-

µετάλλευσης των υπηρεσιών του, όπως τα γνωστά και ευρέως δεδοµένα εργαλεία του 

εξασφαλίζουν, είτε µέσω της δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού, προσαρµοσµέ-

νου στα παιδαγωγικά ζητούµενα του γλωσσικού µαθήµατος αλλά και των άλλων φι-

λολογικών αντικειµένων (ιστορία, λογοτεχνία).  

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του διαδικτύου για τη διδασκαλία (Bruce & 

Hogan 1998· Mangenot 1998· Read & Wells 1997· Zbikowski & Pan 1997)  θα µπο-

ρούσαν να συνοψιστούν σε τρεις κυρίως τοµείς:  

⇒ δυνατότητα δηµιουργίας πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας 

⇒ δυνατότητα εύρεσης ποικίλου γλωσσικού υλικού 

⇒ δυνατότητα λειτουργικής διεύρυνσης του γραµµατισµού 

 

3.3.1 Η δυνατότητα δηµιουργίας πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας 

Είναι γνωστό ότι η επικοινωνιακή αντίληψη είναι σήµερα η κυρίαρχη στο χώρο της 

γλωσσικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της αντίληψης αυτής δεσπόζουσα θέση κατέχει 

η επιδίωξη για δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας (Aplebee 1981· 

Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997), οι οποίες θα επιτρέπουν την αλλαγή του 

ισχύοντος µέχρι σήµερα σκηνικού στο σχολείο. Θα οδηγούν, δηλαδή, τον µεν διδά-

σκοντα στο να εγκαταλείψει το γνωστό και άχαρο ρόλο του αυτάρεσκα ρητορεύοντος, 

το δε µαθητή στο να αποκτήσει ενδιαφέρον και να εµπλέκεται κατά τρόπο φυσικό 

στην παραγωγή διαφοροποιηµένου λόγου. Στο νέο αυτό σκηνικό τονίζεται ιδιαίτερα η 

σηµασία της ύπαρξης πραγµατικών αποδεκτών του µαθητικού λόγου.  

Τα περιθώρια όµως για δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας 

και για ύπαρξη, εποµένως, πραγµατικών αποδεκτών του µαθητικού λόγου είναι αρκε-

τά στενά σε µια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Υποστηρίζεται πως µέσω του 
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διαδικτύου η δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας είναι πια πολύ εύ-

κολη, αφού η πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία καταρρίπτει τα τείχη που 

χώριζαν την αίθουσα διδασκαλίας από τον έξω κόσµο (Schwartz 1990). Αναφέρουµε 

στη συνέχεια κάποιες ενδεικτικές δυνατότητες: τη ψηφιακή διασύνδεση σχολείων, τη 

δυνατότητα εύρεσης πραγµατικού αναγνωστικού κοινού και τη δυνατότητα δηµιουρ-

γίας δικτυακών τόπων. 

 

Ψηφιακή διασύνδεση σχολείων και µαθητικού πληθυσµού 

Ο αριθµός των σχολείων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο πολλαπλασιάζεται µε 

εντυπωσιακούς ρυθµούς. Έτσι είναι εύκολο να αξιοποιηθεί η ύπαρξη ενός άλλου ή 

άλλων σχολείων για την ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων και κοινών εργασιών, που 

µπορεί να έχουν από τη µορφή της απλής επαφής και αλληλογνωριµίας µέσω του η-

λεκτρονικού ταχυδροµείου, µέχρι την ανάπτυξη και διεκπεραίωση κοινών εργασιών 

µεγαλύτερης έκτασης και διάρκειας (projects). Θετικό και πολλαπλά αξιοποιήσιµο 

θεωρείται το γεγονός της ύπαρξης µεγάλης ποικιλίας (ως προς την εθνότητα, τη 

γλώσσα, το χρώµα κλπ.) µαθητικού πληθυσµού, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίη-

σή του στην ανάπτυξη προγραµµάτων µε διαπολιτισµικό χαρακτήρα. Προς την κα-

τεύθυνση αυτή µπορούν να αξιοποιηθούν ποικίλα προγράµµατα, κυρίως ευρωπαϊκά, 

που παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες στα σχολεία για συνεργατικές δραστηριότητες. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του προγράµµατος «ηλεκτρονικής αδερφοποίησης» e-

twining (http://www.etwinning.net/ και http://www.etwinning.gr/). 

 

 Aναγνωστικό κοινό 

 Ένα πρόγραµµα γλωσσικής διδασκαλίας που θα ήθελε να αξιοποιήσει το διαδίκτυο 

για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε επικοινωνιακή αντίληψη και την αναζήτηση 

πραγµατικού αναγνωστικού κοινού έχει και πάµπολλες άλλες δυνατότητες. Με την 

πάροδο του χρόνου δε θα υπάρχει π.χ. ίδρυµα, υπηρεσία ή και φυσικό πρόσωπο που 

δε θα έχει τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση ή και ηλεκτρονική σελίδα στο διαδί-

κτυο. Έτσι οι κλασικές εικονικές, συνήθως, επικοινωνιακές δραστηριότητες που επι-

χειρούνται (γράψτε π.χ. ένα γράµµα διαµαρτυρίας στο δήµαρχο κλπ.), και που τελικά 

καταλήγουν σε ασκήσεις µε αποδέκτη το δάσκαλο, λόγω της ταχύτητας και της αµε-

σότητας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορούν να ζωντανέψουν εντυπωσιακά και 
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να αποτελέσουν άξονα ευρύτερων γλωσσικών δραστηριοτήτων. Ο πραγµατικός απο-

δέκτης σ’ αυτήν την περίπτωση είναι εύκολα και άµεσα προσβάσιµος. 

  

 ∆ηµιουργία δικτυακών τόπων 

Μια άλλη ευκαιρία η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί πολυποίκιλα είναι η δυνατότητα 

για δηµιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού χώρου στο διαδίκτυο, όπου πέραν των αυ-

τοσυστατικών σελίδων, µπορούν να αναρτώνται οι εργασίες των παιδιών. Προς αυτή 

την κατεύθυνση αξιοποιούνταν παλιότερα οι σχολικές ιστοσελίδες, πρόσφατα δε ευ-

ρεία διάδοση έχουν τα σχολικά ιστολόγια (blogs), λόγω κυρίως της ευκολίας που έ-

χουν στην κατασκευή τους. Η δηµιουργία των δυναµικών αυτών ιστοσελίδων και η 

δυνατότητα διαρκούς εµπλουτισµού τους, µπορεί να αποτελέσει αφορµή για την ανά-

πτυξη και διεκπεραίωση εντυπωσιακών εργασιών, µέσω των οποίων θα είναι δυνατή 

η συστηµατική γλωσσική αγωγή.  

 

3.3.2 Η δυνατότητα εύρεσης ποικίλου γλωσσικού υλικού 

Στο διαδίκτυο είναι δυνατή η αναζήτηση και ανεύρεση ποικίλου γλωσσικού υλικού, 

το οποίο µε την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάζεται θεαµατικά. Ποικίλα έντυπα 

(εφηµερίδες, περιοδικά),  διαφηµιστικό υλικό, επιστηµονικές  εργασίες ή ανακοινώ-

σεις, κείµενα ιστορικού ή καλλιτεχνικού περιεχοµένου, λογοτεχνία κλπ. και όλα αυτά 

σε µια ποικιλία κειµενικών τύπων (κλασική µορφή, υπερκειµενική ή πολυµεσική 

µορφή κλπ.) είναι εύκολα προσβάσιµα από δασκάλους και µαθητές. Έτσι: 

 

⇒ Οι δάσκαλοι: µπορούν να αναζητούν εύκολα και γρήγορα το υποστηρικτικό 

γλωσσικό υλικό για την προετοιµασία των µαθηµάτων τους.  

⇒ Οι µαθητές: µπορούν να αναζητούν από µια πληθώρα υπαρχόντων πληροφο-

ριών τις καταλληλότερες για την εργασία που έχουν να διεκπεραιώσουν. 

Μπορούν επίσης να εµπλουτίσουν τα κείµενά τους µε παραποµπές, αποσπά-

σµατα από άλλα κείµενα, αλλά και µε πλούσιο εποπτικό υλικό (εικόνες, χάρ-

τες, κλπ.).  

 

3.3.3 ∆υνατότητες λειτουργικής διεύρυνσης του γραµµατισµού 

Βασική δεξιότητα που καλλιεργείται παραδοσιακά στο µάθηµα της γλωσσικής διδα-

σκαλίας είναι η ευχέρεια στην αναζήτηση πληροφοριών, η κριτική αποτίµηση και η 
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αξιοποίησή τους κατά τη σύνθεση κειµένων. Η παραγωγή, η διάδοση, η ανεύρεση, η 

κατανόηση και η ερµηνεία πληροφοριών αποτελεί και σήµερα βασικό στόχο του µα-

θήµατος της γλωσσικής αγωγής και γενικότερα του γραµµατισµού που επιδιώκεται 

στο σχολείο.  

Η ψηφιοποίηση της γλωσσικής πληροφορίας και η αποθήκευσή της σε βάσεις 

δεδοµένων  –το υλικό του διαδικτύου αποτελεί σε µεγάλο βαθµό µια τεράστια βάση 

γλωσσικών δεδοµένων– δηµιουργεί νέα δεδοµένα στο περιεχόµενο της κλασικής αυ-

τής γλωσσικής δεξιότητας. Πρόκειται για ένα νέο γραµµατισµό, ανάλογο για πολλούς 

σε σπουδαιότητα µε την ικανότητα για διάβασµα και γράψιµο. Ο Jay Lemke (1998) 

τον αποκαλεί πληροφορικό γραµµατισµό (Informatic Literacies), επισηµαίνοντας πως 

δεν µπορεί να λείπει από το ρεπερτόριο των πολιτών του 21ου αιώνα. Στο παρόν κεί-

µενο είδαµε ότι χρησιµοποιούνται ποικίλοι όροι, όπως τεχνολογικός γραµµατισµός, 

ψηφιακός γραµµατισµός, νέος γραµµατισµός κλπ. 

 

Το περιεχόµενο αυτού του νέου γραµµατισµού θα µπορούσε να εστιαστεί στην καλλιέρ-

γεια (βλ. και κεφ. 3.2 της παρούσας ενότητας για τα ΠΕΚ):  

∗ στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών (π.χ. γνώση της µεταγλώσσας για 

αναζήτηση-σύγκριση µε τη φυσική γλώσσα, εναλλακτικοί τρόποι αναζήτησης, 

κλπ.)·  

∗ της ικανότητας εντοπισµού της συγκεκριµένης πληροφορίας, σηµαντικό 

µέρος της οποίας είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της εγκυρότητάς της·  

∗ τεχνικών γρήγορης ανάγνωσης µε βάση την ιδιαίτερη γραµµατική του δια-

δικτύου (υπερκείµενο)·   

∗ τεχνικών οργάνωσης των πληροφοριών που βρέθηκαν και αξιοποίησής  

τους για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων εργασιών, π.χ. ένταξής τους σε γραπτό ή 

προφορικό κείµενο.  

 

Αναφέρουµε στη συνέχεια κάποιες από τις νέες µορφές ψηφιακού γραµµατισµού, τις 

οποίες η ευρύτητα της αποδοχής της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας  

επιβάλλει: 

• Το διαδίκτυο επιτρέπει την εύκολη και άµεση πρόσβαση σε µεγάλο όγκο 

πληροφοριών, γεγονός που ήταν εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο στο 
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παρελθόν. Αν και το κατά πόσο η ποσότητα και η ταχύτητα ροής πληρο-

φοριών σηµαίνει και ευρύτερης έκτασης αλλαγές, που σηµατοδοτούν τη 

µετάβαση σε µια άλλη εποχή, βρίσκει αρκετούς αντίθετους (Κανδύλης 

1998, 147-150), εντούτοις είναι σίγουρο πως οι εξελίξεις αυτές απαιτούν 

την καλλιέργεια κάποιων άλλων δεξιοτήτων, που προς το παρόν δεν έ-

χουν αγγίξει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα (Τσουκαλάς 1997). Κρίνεται, 

δηλαδή, επείγον το σχολείο σήµερα να στρέψει το ενδιαφέρον του στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων αναζήτησης και κριτικής αξιοποίησης των πλη-

ροφοριών. Η καλλιέργεια της δεξιότητας αυτής είναι απαραίτητο να δια-

χέεται σε όλα τα διδακτικά αντικείµενα, ιδιαίτερα όµως στο γλωσσικό 

µάθηµα, αφού αντικείµενό του είναι ο φορέας των πληροφοριών, η 

γλώσσα. 

• Η ανεύρεση της επιδιωκόµενης πληροφορίας στο διαδίκτυο απαιτεί συ-

χνά την αξιοποίηση µηχανών αναζήτησης ή την πρόσβαση σε συγκεκρι-

µένες πηγές πληροφόρησης οι οποίες είναι οργανωµένες σε ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδοµένων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η εξάσκηση 

στη χρήση συγκεκριµένου και ειδικού γλωσσικού κώδικα, προκειµένου 

να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος στόχος (Stubbs 1996, 208).  

• Τονίζεται πως το ψηφιακό κείµενο του διαδικτύου, ευρύτερα γνωστό ως 

υπερκείµενο, διαφέρει αισθητά από τους ως τώρα γνωστούς τύπους κει-

µένων. Η ευρύτητα της διάδοσης του υπερκειµένου, απόρροια της ευρύ-

τατης διάδοσης του διαδικτύου, οδηγεί πολλούς στη διαπίστωση πως δεν 

µπορεί η κατοχή της υβριδικής αυτής µορφής λόγου να λείπει από το ρε-

περτόριο του µελλοντικού πολίτη. ∆εν µπορεί εποµένως παρά να ενσω-

µατωθεί λειτουργικά στο γλωσσικό curriculum (Bruce & Hogan 1998· 

Tweddle 1995). 
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3.4 ∆ιαδίκτυο και γλωσσική διδασκαλία στη χώρα µας: δυνατότητες και περιο-

ρισµοί 
 

Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα του διαδικτύου, που µε συντοµία αναπτύχθηκαν, ανα-

γνωρίζονται ευρύτατα. Πλήθος πρωτοβουλιών αναπτύσσεται είτε µεταξύ µεµονωµέ-

νων σχολείων είτε στο πλαίσιο συγκεκριµένων εθνικών, ευρωπαϊκών ή και διεθνών 

πρωτοβουλιών για την παιδαγωγική αξιοποίησή του. Οι περισσότερες όµως από τις 

προσπάθειες που καταβάλλονται αλλά και το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής βιβλιο-

γραφίας διακατέχεται από έντονο τεχνοκεντρισµό ο οποίος αποδίδει στην τεχνολογία 

θαυµατουργές σχεδόν δυνατότητες. Έτσι αγνοείται ή υποβαθµίζεται το γεγονός ότι η 

πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία δεν εισάγεται σ’ ένα κενό αλλά στη δι-

δακτική πρακτική ενός συγκεκριµένου διδακτικού αντικειµένου, που έχει συγκεκρι-

µένους  πρωταγωνιστές µε διαµορφωµένες αντιλήψεις και στάσεις.  

Οι έρευνες καταγράφουν τόσο τις θετικές συνέπειες όσο και τα προβλήµατα 

που εγείρει η αξιοποίηση του διαδικτύου, καθώς και άλλων περιβαλλόντων επικοινω-

νίας, στη γλωσσική διδασκαλία. 

 

Οι θετικές συνέπειες:  

Οι περισσότερες από τις ως τώρα εµπειρίες αναφέρουν, µεταξύ άλλων (Beazley 1989· 

Lafer 1996· Leslie & Wambeam 1996· Schwartz 1990): 

• Την ιδιαίτερα θετική διάθεση µε την οποία τα παιδιά διεκπεραιώνουν ερ-

γασίες συνεργασίας µε άλλους συµµαθητές τους από άλλα σχολεία ή µε 

άλλα φυσικά πρόσωπα. Το διάβασµα διάφορων εντύπων και βιβλίων, ηλε-

κτρονικών και µη, ξεφεύγει από τη µίζερη σχολική ρουτίνα και γίνεται µε 

ιδιαίτερη διάθεση.  

• Τον ευεργετικό ρόλο που διαδραµατίζει η δηµιουργία αυθεντικών και ποι-

κίλων ρητορικών περιστάσεων στην καλλιέργεια της αίσθησης του αποδέ-

κτη και µέσω αυτής στην κατά τρόπο λειτουργικό καλλιέργεια των επιπέ-

δων ύφους, στη φροντίδα για σαφήνεια και καλή τεκµηρίωση των όσων 

γράφονται.  

• Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι περισσότερες από τις εργασίες που διεκπεραιώ-

νονται έχουν διαθεµατικό χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό συµβάλλει στην 

προώθηση της σύγχρονης αντίληψης στη γλωσσική διδασκαλία, σύµφωνα 
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µε την οποία η γλωσσική αγωγή επιτυγχάνεται µέσω της αξιοποίησης του 

συνόλου των διδακτικών αντικειµένων του αναλυτικού προγράµµατος 

(language across the curriculum). Έτσι επιτυγχάνεται και ένας άλλος στό-

χος: η ανατροπή του µεταγλωσσικού ή δοµιστικού χαρακτήρα που έχει 

συχνά η γλωσσική διδασκαλία σήµερα. 

• Τονίζεται, επίσης, πως µέσω της εργασίας στο διαδίκτυο µεταβάλλεται ο 

ρόλος του διδάσκοντος από de facto πραγµατικό ή δυνητικό (σε περιπτώ-

σεις δηµιουργίας εικονικών περιστάσεων επικοινωνίας) αποδέκτη του µα-

θητικού λόγου σε συµπαραστάτη του γράφοντος µαθητή, στην προσπάθειά  

του να ανταποκριθεί στις εκάστοτε ρητορικές συµβάσεις επικοινωνίας.  

 

Οι περιορισµοί στη χώρα µας:  

• Η εκµετάλλευση της επικοινωνιακής τεχνολογίας στη δηµιουργία πραγ-

µατικών περιστάσεων επικοινωνίας απαιτεί τα ονοµαζόµενα ανοιχτά α-

ναλυτικά προγράµµατα ή τα προγράµµατα τύπου µικρών εργασιών 

(Project). Αυτού του είδους η φιλοσοφία, βέβαια, δεν έχει καµία σχέση µε 

τα κλασικά προγράµµατα γλωσσικής διδασκαλίας που έχουν ως άξονά 

τους τα εγχειρίδια διδασκαλίας. Από την ως τώρα έρευνα είναι γνωστό 

ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός ακολουθεί πιστά το εγχειρίδιο διδασκαλίας 

(Ξωχέλλης κ.ά. 1990) και σπάνια επεκτείνεται στην αξιοποίηση άλλων 

πηγών. Είναι δυνατή η αλλαγή αυτών των δεδοµένων µε την απλή διδα-

κτική αξιοποίηση ενός άλλου διδακτικού µέσου, όσο εντυπωσιακό και αν 

είναι;  Μάλλον, όχι. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι για τη δηµιουργική α-

ξιοποίηση των νέων µέσων είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δηµιουργική 

διδακτική πρακτική, γενικότερα. Σε µια τέτοια περίπτωση η ενσωµάτωση 

νέων πρακτικών µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ µπορεί να επιτευχθεί πολύ 

πιο εύκολα. 

• Η διαθεµατική εργασία που θα οδηγεί στην αναζήτηση και αξιοποίηση 

πηγών είναι µια αρκετά υποβαθµισµένη υπόθεση στα σχολεία µας. Άλ-

λωστε το ισχύον σύστηµα εξετάσεων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. περιο-

ρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες στο λύκειο. 

• Η παραγωγή κειµένου στηριγµένου σε πηγές είναι δύσκολη και επίπονη 

διαδικασία και εύκολα οι νεαροί γραφείς µπορούν να οδηγηθούν στην α-
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ντιγραφή αποσπασµάτων και όχι στη σύνθεση. Η ευκολία στην αντιγρα-

φή των πηγών που παρέχει το ηλεκτρονικό περιβάλλον, µπορεί να µετα-

τρέψει το πλεονέκτηµα της ύπαρξης πληθώρας πληροφοριακού υλικού σε 

µειονέκτηµα. 

• Η πληθώρα πληροφοριακού υλικού ενέχει και άλλες παγίδες. Ποια τα ό-

ρια της έρευνας για αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο και πώς προσδιορί-

ζονται ώστε να µην αποβαίνει µια περιπλάνηση χωρίς νόηµα; Πώς µπο-

ρούµε να εξασκήσουµε τα νέα παιδιά στη διάκριση της αξιόπιστης και 

έγκυρης πληροφορίας από την αναξιόπιστη; Πώς τελικά είναι δυνατό να 

αποφύγουµε τον κίνδυνο της µετατροπής των µαθητών µας σε καταναλω-

τές πληροφοριών και όχι σε σκεπτόµενους πολίτες; 

• Η νέα κειµενική πραγµατικότητα που αναδεικνύεται µέσω του διαδικτύου 

απαιτεί σηµαντικές αλλαγές στις ισχύουσες σχολικές πρακτικές µε πρώτη 

και σηµαντικότερη την αποκόλληση από τη µοναδική πραγµατικότητα 

του σχολικού εντύπου-εγχειριδίου. Αυτή η µετακίνηση δεν είναι εύκολη 

και προϋποθέτει πολλές άλλες αλλαγές.  

 

Η αξιοποίηση, εποµένως, κατά το µέγιστο δυνατό τρόπο των δυνατοτήτων και ιδιαι-

τεροτήτων του διαδικτύου που προαναφέρθηκαν, δεν εξαρτάται µόνο από την τεχνο-

λογία που χρησιµοποιείται. Εξαρτάται κυρίως από τη γνώση των αρχών της σύγχρο-

νης γλωσσοδιδακτικής επιστήµης και από την εντωµεταξύ σχετική εµπειρία που έχει 

αποκτηθεί. Σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί πράγµατι η υιοθέτηση του διαδικτύου να 

αποτελέσει το επόµενο λογικό βήµα. Αν προηγηθεί, µάλλον θα πέσει στο κενό, θα 

αποπροσανατολίσει και θα οδηγήσει σε µεγαλύτερα αδιέξοδα τη γλωσσική διδασκα-

λία.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV 

Χρήση λογισµικών ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη 

διδασκαλία και τη µάθηση 

 

1. Εισαγωγή 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 

 

Ο γενικότερος όρος λογισµικό (λογισµικό εφαρµογών) χρησιµοποιείται για τα προ-

γράµµατα που εκτελούνται από ένα υπολογιστικό σύστηµα. Μια ειδική κατηγορία του 

είναι το εκπαιδευτικό λογισµικό (educational software), δηλαδή το πρόγραµµα που 

σχεδιάζεται και χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

 Ο όρος εκπαιδευτικό λογισµικό, παρ’ ότι χρησιµοποιείται ευρύτατα, είναι ι-

διαίτερα προβληµατικός στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας, για τρεις κυρίως λό-

γους: 

 

• Μεγαλύτερο µέρος του λογισµικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διδα-

σκαλία της γλώσσας ως µητρικής (και εν πολλοίς και στη διδασκαλία των 

γλωσσών γενικότερα) δεν είναι εκπαιδευτικό λογισµικό, αλλά περιβάλλοντα 

ευρύτερης χρήσης. Τέτοια είναι για παράδειγµα τα προγράµµατα επεξεργα-

σίας κειµένου, τα σώµατα κειµένων, τα ηλεκτρονικά λεξικά και το διαδίκτυο.  

• Ο όρος εκπαιδευτικό λογισµικό υπονοεί ότι ο υπολογιστής χρησιµοποιείται 

ως υποστηρικτικό µέσο στη γλωσσική διδασκαλία. Θεωρεί, δηλαδή, σε µεγά-

λο βαθµό δεδοµένο το «τι» της γλωσσικής εκπαίδευσης και ενδιαφέρεται για 

το «πώς». Ωστόσο κάτι τέτοιο, ενώ ίσχυε παλιότερα, δεν ισχύει πια. Η ευρεία 

χρήση των ΤΠΕ ως µέσων για γράψιµο, διάβασµα και επικοινωνία δηµιουρ-

γεί νέα δεδοµένα στο ίδιο το περιεχόµενο της γλωσσικής εκπαίδευσης, κάτι 

που πρέπει να το λάβουµε σοβαρά υπόψη µας σε κάθε σχεδιασµό. 

• Τέλος, µεγάλο πρόβληµα δηµιουργείται από το γεγονός ότι η αξιοποίηση των 

Η/Υ στη διδασκαλία της ελληνικής ταυτίζεται συνήθως στη χώρα µας µε την 

αξιοποίηση συγκεκριµένου τύπου εκπαιδευτικού λογισµικού, που εκλαµβάνει 

τον υπολογιστή ως δάσκαλο (βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.1).  
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Η ανάλυση που προηγήθηκε στις µέχρι τώρα ενότητες αποτελεί το πλαίσιο, τη 

θεωρητική αφετηρία βάσει της οποίας θα πρέπει πρωτίστως να κρίνεται το κάθε λογι-

σµικό που κυκλοφορεί. Βασικά ερωτήµατα εποµένως που πρέπει να τίθενται είναι: 

- Το συγκεκριµένο λογισµικό σε ποια φάση της επιστηµονικής αναζήτησης 

ανήκει και γιατί; 

- Οι στόχοι του καλύπτουν τις σύγχρονες επιστηµονικές αναζητήσεις; 

 

Με οδηγό αυτά τα ερωτήµατα θα επιχειρήσουµε µια περιδιάβαση και κριτική 

ανάγνωση του λογισµικού που διατίθεται συνήθως για τη διδασκαλία της γλώσσας 

και των υπολοίπων φιλολογικών µαθηµάτων.  

Γενικότερα, βασική αρχή που διέπει τα κεφάλαια που ακολουθούν είναι ότι τα 

παιδαγωγικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα δεν είναι αθώες ή ουδέτερες κατασκευές, 

που οδηγούν πάντα σε θετικά αποτελέσµατα, όπως κατά κανόνα σχεδόν αντιµετωπί-

ζονται. Αντίθετα, αποτελούν χώρους όπου προωθούνται ή αντιπαρατίθενται ιδεολογί-

ες και πολιτικές, µε την αριστοτελική έννοια του όρου. Η έµφαση, εποµένως, δεν 

πρέπει να δίνεται µόνο στην περιγραφή του νέου γραµµατισµού αλλά και στην προ-

σεκτική εξέταση του ιδεολογικού του πυρήνα.  
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2. Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
 

Τα λογισµικά, µε κριτήριο το βαθµό αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, συνιστούν «ανοι-

κτά» ή «κλειστά» εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενώ µε κριτήριο τη χρήση του υπολο-

γιστή στη διδασκαλία και µάθηση µπορούν να διακριθούν σε προγράµµατα καθοδη-

γούµενης διδασκαλίας (π.χ. προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής), περιβάλλοντα 

µάθησης µε την υποστήριξη του υπολογιστή (ο υπολογιστής ως µέσο εργασίας, π.χ. 

προγράµµατα προσοµοίωσης) και βέβαια, όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. Ενότητα ΙΙ 

κεφ. 2.5 & Ενότητα ΙΙΙ, κεφ.3), περιβάλλοντα πρακτικής γραµµατισµού.
27

 Στη συνέ-

χεια θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι κατηγορίες που συναντάµε πιο συχνά στη 

διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. 

 

2.1 Λογισµικό που χρησιµοποιείται ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού 

Πρόκειται, όπως είδαµε και στην Ενότητα ΙΙΙ, για περιβάλλοντα που χρησιµοποιού-

νται ευρύτατα στη σύγχρονη  κοινωνία ως µέσα για γράψιµο, διάβασµα και επικοινω-

νία. Μπορεί να αξιοποιηθούν τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, τα προγράµ-

µατα παρουσίασης (π.χ. Power Point) και τα προγράµµατα πλοήγησης στο διαδίκτυο 

(π.χ. Internet Explorer, Firefox).  

Υπενθυµίζουµε συνοπτικά και σε αυτό το σηµείο ότι τα ηλεκτρονικά περιβάλ-

λοντα παραγωγής γραπτού λόγου θα µπορούσαν να χωριστούν σε τρεις αδρές κατη-

γορίες: 

1. Περιβάλλοντα που αποβλέπουν στην παραγωγή των γνωστών παραδοσιακών γρα-

πτών κειµένων, που συνήθως γράφονται για να εκτυπωθούν. 

 

2. Περιβάλλοντα που αποβλέπουν στην αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου.  

 

3. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  σύγχρονης και ασύγχρονης γραπτής επικοινωνίας (π.χ. 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, chat κλπ.).  

 

                                                 
27

 Βλ. για επιπλέον πληροφορίες 

 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/02.html#toc003 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. Ενότητα Ι, κεφ. 1) η συνήθης προσέγγιση προς τα 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου είναι η τεχνική-τεχνολογική. Από την 

ανάλυση της Ενότητας ΙΙΙ, κεφ. 3 προκύπτει όµως ότι τα σύγχρονα ηλεκτρονικά περι-

βάλλοντα παραγωγής λόγου έχουν πολλές ιδιαιτερότητες που είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουν οι µαθητές. Παράλληλα, συνοδεύονται από πλήθος σηµειωτικών πόρων 

(π.χ. πρότυπα κείµενα, εικόνες κλπ.) που δεν έχουν σχέση µε την ελληνική σηµειωτι-

κή πραγµατικότητα. Παρ’ ότι λοιπόν η τεχνολογική διάσταση δεν πρέπει να υποτιµά-

ται, υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές µε ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική γλώσ-

σα και τη διδασκαλία της. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να αξιοποιήσουν τα ηλε-

κτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου στη διδακτική πράξη, θα πρέπει να έχουν 

υπόψη τους τα χαρακτηριστικά της νέας γλωσσικής πραγµατικότητας που αυτά δηµι-

ουργούν και τα οποία αναλύθηκαν εκτενώς στην Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.5 & Ενότητα ΙΙΙ, 

κεφ. 3. 

 

2.2 Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα  

Τα λογισµικά, µε κριτήριο το βαθµό και το είδος αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, συ-

νιστούν «ανοιχτά» ή «κλειστά» εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ανοιχτά περιβάλλοντα 

για τη γλωσσική εκπαίδευση είναι συνήθως τα σώµατα κειµένων, τα ηλεκτρονικά λε-

ξικά και οι συµφραστικοί πίνακες (corcondances) µε λογοτεχνικά συνήθως έργα. Τα 

περιβάλλοντα αυτά προσφέρονται πάρα πολύ για ποικίλες γλωσσοδιδακτικές δραστη-

ριότητες, που µπορούν να κινούνται σε ένα παραδοσιακό αλλά και πολύ σύγχρονο 

πλαίσιο.  

Ως σηµαντικά κριτήρια για την επιλογή των περιβαλλόντων αυτών θα µπο-

ρούσαν να επισηµανθούν τα κάτωθι: 

 

• Να είναι ελεύθερα στην πρόσβαση. 

• Να είναι δοµηµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοούν τη διερευνητική µά-

θηση. Αυτό σηµαίνει ότι ευνοούν και διευκολύνουν την αναζήτηση χωρίς 

να δίνουν έτοιµες απαντήσεις, ενώ παρέχουν τους απαραίτητους πόρους 

για την επίλυση ενός προβλήµατος.  

• Να είναι αξιόπιστα, µε την έννοια ότι έχουν ελεγχθεί ως προς λειτουργία 

τους. 
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• Να είναι αντιπροσωπευτικά (κυρίως για σώµατα κειµένων). 

• Να έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη δηµιουργία τους εκπαιδευτικές και διδα-

κτικές παράµετροι. 

• Να είναι φιλικά στη χρήση, κυρίως στα παιδιά και σε εκπαιδευτικούς που 

δεν διαθέτουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. 

• Να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας 

τους. 

• Ιδανικό θα ήταν να είναι προσανατολισµένα προς την εκπαίδευση, προτεί-

νοντας τρόπους και σενάρια διδακτικής αξιοποίησής τους.    

 

Μια καταγραφή τέτοιων περιβαλλόντων µπορεί να βρει ο ενδιαφερόµενος στο 

Παράρτηµα Β ενώ στο κεφάλαιο 5 της παρούσας ενότητας κατατίθενται προτάσεις 

διδακτικής αξιοποίησης ανοιχτών διερευνητικών περιβαλλόντων (ηλεκτρονικά λεξι-

κά, αρχαία ελληνικά σώµατα κειµένων και συµφραστικός πίνακας λέξεων του ποιητι-

κού έργου του Γ. Σεφέρη).  

 

2.3 Περιβάλλοντα διδασκαλίας στηριγµένης στον υπολογιστή 

Πρόκειται για περιβάλλοντα που επιδιώκουν όχι να διδάξουν, αλλά να µετατρέψουν 

τον υπολογιστή σε περιβάλλον που θα ευνοεί τη γλωσσική διδασκαλία. Ο αριθµός 

αυτών των περιβαλλόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας µας είναι περιορισµένος. 

Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα περιβάλλοντα αυτά είναι:  

 

• Συγκεκριµένη και σαφή θεωρία µάθησης στην οποία να στηρίζονται. Η 

θεωρία αυτή µάθησης να είναι σύγχρονη και να λαµβάνει υπόψη της τη δι-

εθνή εµπειρία. 

• Πολύ καλό θεωρητικό πλαίσιο ως προς τη διδασκαλία του διδακτικού α-

ντικειµένου.  

• Πολύ καλό υποστηρικτικό υλικό, πρωτίστως για τους εκπαιδευτικούς, 

προκειµένου να κατανοήσουν την εκπαιδευτική του λογική. 

• Σαφή δόµηση του περιβάλλοντος µε βάση τη θεωρία µάθησης που υιοθε-

τούν. 
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• Τράπεζα µε παραδείγµατα εφαρµογών (καλό είναι αυτά να προέρχονται 

από την εκπαιδευτική πρακτική). 

• Εξυπακούεται ότι πρέπει να είναι φιλικά στη χρήση και εύκολα για παιδιά. 

 

Τα περιβάλλοντα αυτά ακολουθούν χρονικά µετά από την αξιοποίηση του υ-

πολογιστή ως δασκάλου και γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη, κυρίως στις ΗΠΑ, κατά 

τις δεκαετίες του 1980-1990. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για τη διδασκαλία του γραπτού 

λόγου. Ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι το αγγλόφωνο περιβάλλον 

Daedalus. Το Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Παραγωγής Γραπτού Λόγου Daedalus και το 

Daedalus On-line έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξουν τη συνεργατική µά-

θηση κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου.
28

  

 

2.4 Κλειστά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού λογισµικού 

Στα κλειστά περιβάλλοντα ανήκουν κυρίως τα λογισµικά καθοδηγούµενης διδασκα-

λίας (ο υπολογιστής ως δάσκαλος). Τα περιβάλλοντα αυτά είναι τα πιο διαδεδοµένα 

στην ελληνική αγορά και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κατά κύριο λόγο στη διδα-

σκαλία της µικροδοµής της γλώσσας (γραµµατική, ορθογραφία, λεξιλόγιο). Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ο διεθνής επιστηµονικός προβληµατισµός έχει αποµακρυνθεί σηµαντικά 

εδώ και δεκαετίες από την οπτική που τα περιβάλλοντα αυτά προσεγγίζουν το θέµα 

της διδασκαλίας της γλώσσας.  

Πρόκειται εποµένως για περιβάλλοντα που µόνο ευκαιριακά και για συγκεκριµέ-

νες ανάγκες προτείνεται να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. Οι λόγοι είναι οι εξής: 

 

• Αποτελούν εφαρµογές που έχουν εγκαταλειφθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

από τις αρχές ήδη της δεκαετίας του 1980. Και αυτό γιατί η έµφαση στη 

διδασκαλία των γλωσσών (και στη διδασκαλία γενικότερα) πέρασε από τη 

συµπεριφοριστικού τύπου διδασκαλία των δοµών στο κείµενο, ενταγµένο 

στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.  

• Τα προγράµµατα αυτά αυτοεξαντλούνται εποµένως στη διδασκαλία γραµ-

µατικών δοµών που δεν αποτελεί σήµερα ζητούµενο στη γλωσσική διδα-

                                                 
28

 Στον δικτυακό τόπο της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» διατίθεται 

το σχετικό άρθρο του  Butler (1999).   
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σκαλία, αφού οι γραµµατικές δοµές δεν γίνονται κατανοητές εκτός των 

κειµενικών ειδών. 

• Με την κατηγορία αυτή λογισµικού κινδυνεύουµε να ξαναφέρουµε από το 

παράθυρο των windows ό,τι και η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα 

µε τα νέα Π.Σ. και σχολικά βιβλία τείνει να ξεπεράσει.  
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3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού  
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 

 

Η προσπάθεια των τελευταίων χρόνων για εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η 

οποία έχει οδηγήσει στη διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως παιδαγωγικών 

µέσων σε όλες τις βαθµίδες της, συνοδεύεται από την ανάπτυξη χιλιάδων τίτλων εκ-

παιδευτικού λογισµικού, που κατακλύζουν ήδη την παγκόσµια αγορά και τα σχολεία.  

 

Η προσπάθεια αυτή για σταδιακή εκτεχνολόγηση της εκπαίδευσης απαιτεί νέες γνώ-

σεις και δεξιότητες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι µεταξύ άλλων και η ικανότητα 

επιλογής των κατάλληλων για τη διδασκαλία τους ηλεκτρονικών περιβαλλόντων.  

 

Πρόκειται για µια επιλογή ούτως ή άλλως δύσκολη, αφού αφορά σε νέα µέσα µε 

τα οποία η πλειονότητα των διδασκόντων είναι ελάχιστα εξοικειωµένη· δυσκολεύει 

όµως ακόµη περισσότερο και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι, µεταξύ 

άλλων:  

• η διαρκής εξέλιξη των ΤΠΕ και, κατά προέκταση, του εκπαιδευτικού λο-

γισµικού, 

• η χαµηλή ποιότητα των περισσότερων από αυτά,  

• οι προσπάθειες των διάφορων εταιρειών για διεκδίκηση µεριδίου της νέας 

αγοράς που αναδύεται, 

• η έντονη ρητορεία που επικρατεί για τις ωφέλειες από την παιδαγωγική α-

ξιοποίηση των περιβαλλόντων αυτών.    

 

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι πολλά ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια αλλά και 

ιδιωτικοί φορείς επιχειρούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση του νέου αυτού προ-

βλήµατος. Πέρα από τη συνήθη ρητορεία που έχει αναπτυχθεί και η οποία κινείται 

συνήθως µεταξύ ενθουσιασµού για τις ευεργετικές επιπτώσεις και απογοήτευσης για 

τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η αξιοποίηση των πολυµέσων στα σχολεία, έ-

χουν επιχειρηθεί και σοβαρές προσπάθειες αξιολόγησής τους. Παρά τον ενδιαφέροντα 

αυτόν επιστηµονικό προβληµατισµό, η πλειονότητα των προτάσεων αυτών έχει έντο-

να υπερκοινωνικό και τεχνοκεντρικό χαρακτήρα, γεγονός που οδηγεί σε εξαιρετικά 

επιφανειακές προσεγγίσεις των παιδαγωγικών αυτών προϊόντων.   
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Μια πρώτη µελέτη των προτάσεων αυτών, αλλά και της πλούσιας σχετικής 

βιβλιογραφίας (βλ. ενδεικτικά Neofotistos et al. 1997· Buckleitner 1999), οδηγεί εύ-

κολα στον εντοπισµό δύο σηµαντικών αδυναµιών:  

 

• Το κάθε λογισµικό αντιµετωπίζεται ως άθροισµα παραµέτρων, ο συµψη-

φισµός των οποίων µπορεί να οδηγήσει σε καλή, µέτρια ή κακή συνολική 

αποτίµηση. Η αθροιστική λογική όµως ενέχει τον κίνδυνο της ενασχόλη-

σης µε τα επουσιώδη και τα επιµέρους και της αδυναµίας να τοποθετηθεί η 

κάθε πρόταση στο συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό της πλαίσιο και 

στην ιστορική της διάσταση. Αδυνατεί µε λίγα λόγια να δώσει το ιδεολο-

γικό και µε την αριστοτελική έννοια το πολιτικό στίγµα της κάθε πρότα-

σης (Dedrinos 1992· Gee 1996).  

 

• Στις κατηγοριοποιήσεις αυτές κυρίαρχο ρόλο καταλαµβάνει η τεχνολογική 

παράµετρος. Η τεχνολογία όµως αντιµετωπίζεται εκτός ιστορικού και κοι-

νωνικού πλαισίου, µε αποτέλεσµα να δίνεται βαρύτητα σε µεµονωµένα 

χαρακτηριστικά, όπως τα χρώµατα, οι ήχοι, οι µουσικές ή ο βαθµός της 

αλληλεπιδραστικότητας κλπ. και όχι στο όλο της πρότασης που κατατίθε-

ται. 

 

Οι προσεγγίσεις αυτές αντιµετωπίζουν τις διάφορες εξελίξεις στα εκπαιδευτικά 

τεχνολογικά περιβάλλοντα ως µια φυσική ροή, η οποία είναι συνάρτηση δύο κυρίως 

παραγόντων: της εξέλιξης της επιστήµης –η πρόοδος της οποίας δίνει απαντήσεις σε 

νέα ή υπάρχοντα προβλήµατα και βελτιώνει, εποµένως, την εκπαίδευση– και της εξέ-

λιξης της τεχνολογίας, η κάθε νέα εκδοχή της οποίας συµβάλλει στην επίλυση των ως 

τώρα δυσεπίλυτων εκπαιδευτικών προβληµάτων και η αξιοποίησή της οδηγεί στο 

σχολείο του µέλλοντος. Με βάση τη λογική αυτή τα πρώτα προγράµµατα υπολογιστή 

θεωρούνται κατώτερα, γιατί η τεχνολογία ήταν «ανώριµη», αλλά και η σχετική επι-

στηµονική σκέψη δεν είχε προοδεύσει. Έτσι, κάθε νέα τεχνολογία θεωρείται ως πρό-

οδος και κάθε νέο επιστηµονικό ρεύµα µια γραµµική εξέλιξη προς το καλύτερο.  

Για να ξεπεραστούν οι αδυναµίες που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες από τις 

ως τώρα προσπάθειες προσέγγισης του εκπαιδευτικού λογισµικού, είναι απαραίτητη 

µια προσέγγιση που θα αντιµετωπίζει τα προϊόντα αυτά ως κείµενα και θα επιχειρεί 
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να τα διαβάσει στο πλαίσιο της ιστορικής συγκυρίας που δηµιουργήθηκαν. Στο πλαί-

σιο αυτής της λογικής το κάθε λογισµικό/κείµενο αποτελεί προϊόν της εποχής του, 

ενσαρκώνοντας πολλά από τα στοιχεία της (θεωρητικές αναζητήσεις για τη διδασκα-

λία και τη διδασκαλία µέσω Η/Υ, άλλα αντίστοιχα προϊόντα την ίδια εποχή, τεχνολο-

γικές πρόοδοι κλπ.), αλλά και από την ιδεολογία και τις επιδιώξεις των δηµιουργών 

τους. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής σηµειωτικής (Social 

Semiotics) (Hodge & Kress 1988) και συνεισφέρει στο να αποφεύγονται αφηρηµένες 

γενικεύσεις και ανιστορικές προσεγγίσεις. 
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4. Ένα παράδειγµα αξιολόγησης λογισµικών µε βάση την κοινωνικο-

σηµειωτική προσέγγιση  

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 

 

Με αφετηρία την κοινωνικο-σηµειωτική οπτική, θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να 

συζητήσουµε τρεις διαφορετικές ηλεκτρονικές προτάσεις της δεκαετίας του 1990 για 

τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στόχος δεν είναι να παρουσιαστεί ένα πλήρες 

σύστηµα αξιολόγησης των ηλεκτρονικών παιδαγωγικών περιβαλλόντων, αλλά µάλ-

λον να θιγούν πτυχές που συνήθως αποσιωπούνται ή υποβαθµίζονται και να αναδει-

χθούν κατευθύνσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση αυ-

τών των περιβαλλόντων.  

Τα λογισµικά που θα συζητηθούν στη συνέχεια αποτελούν τρεις διαφορετικές 

εκδοχές για τη διδασκαλία της ελληνικής µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ και διατυπώ-

θηκαν στις αρχές, στα µέσα και στο τέλος της δεκαετίας του 1990 στη χώρα µας. Επι-

λέξαµε εσκεµµένα τρία λογισµικά που αφορούν στο ίδιο διδακτικό αντικείµενο και µε 

τις κλασικές ταξινοµήσεις θα µπορούσαν να αποτελέσουν τρία διαδοχικά στάδια στην 

εξέλιξη του λογισµικού: από το πιο παραδοσιακό στο πιο σύγχρονο. Με τις κλασικές 

ταξινοµήσεις (Κουτσογιάννης 1998): 

 

• το πρώτο παράδειγµα (Λογοµάθεια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λό-

γου) θεωρείται χαρακτηριστική περίπτωση του κλασικού µοντέλου ο «υ-

πολογιστής ως δάσκαλος», µε συµπεριφοριστικού τύπου θεωρητικές κα-

ταβολές (βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.1). 

• το δεύτερο παράδειγµα (Ο Ξεφτέρης και η Γραµµατική της εταιρίας SIEM) 

θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια απόπειρα δηµιουργίας περιβάλλοντος 

προσοµοίωσης, προκειµένου το παιδί να διδάσκεται µέσω της συµµετοχής 

του στο περιβάλλον αυτό, µια άποψη ιδιαίτερα διαδεδοµένη κατά τη δεκα-

ετία του 1980, µε γνωστικού κυρίως τύπου θεωρητικές καταβολές (βλ. 

Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.3). 

• το τρίτο παράδειγµα (Ηλεκτρονικό περιβάλλον Λεξικού Ιδρύµατος Τριαντα-

φυλλίδη) θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι αποτελεί απόπειρα υλοποίησης 

των κοινωνικών ή κοινωνιογνωστικών θεωριών µάθησης, όπως συνήθως 
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αποκαλούνται, στο πλαίσιο των οποίων ο υπολογιστής αποτελεί περιβάλ-

λον έρευνας και αναζήτησης (βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.4 & 2.5). 

 

4.1 Λογοµάθεια 

 

Η Λογοµάθεια, το πρώτο παράδειγµα λογισµικού που επιλέγεται για συζήτη-

ση, αποτελεί και την πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης των πολυµέσων στη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η κυκλοφορία του πρώτου ψηφιακού δίσκου 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 προκάλεσε ευρεία δηµοσιότητα στον τύπο και για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα ταυτίστηκε µε την ηλεκτρονική εκδοχή της αξιοποίησης 

των πολυµέσων στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.  

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισµικό, που απευθύνεται στις µαθητικές ηλικί-

ες του γυµνασίου και των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού και θα µπορούσε να το-

ποθετηθεί στην κατηγορία των Tutorials (βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.1). Ακολουθώντας το 

ρητορικό πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας: ερώτηση–απάντηση–αξιολόγηση, 

επιχειρεί να καλύψει τη διδασκαλία «όλων των γλωσσικών επιπέδων της ελληνικής: 

συντακτικό, γραµµατική, ορθογραφία και λεξιλόγιο». Το ενδιαφέρον στην προκειµέ-

νη περίπτωση είναι ότι το ρόλο του δασκάλου έχει αναλάβει ο Όµηρος, µε βοηθό του 

µια άλλη αρχαιοελληνική φιγούρα, τον Αναξίµανδρο, η δε διδασκαλία διεξάγεται µε 

φόντο την Ακρόπολη.   

  Μια σηµερινή ανάγνωση της Λογοµάθειας µπορεί να θέσει αυθόρµητα δύο 

ερωτήµατα: γιατί στην προσέγγιση αυτή η διδασκαλία της ελληνικής ταυτίζεται ουσι-

αστικά µε τη διδασκαλία της δοµής της γλώσσας και υποβιβάζεται η χρήση της; Και 

δεύτερο, γιατί επιλέγεται ένα αρχαιοελληνικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της νέας ελ-

ληνικής γλώσσας; 

Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά θα είναι πρόχειρη, αν δεν ενταχθεί η όλη 

προσπάθεια στο συγκεκριµένο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της περιόδου που δη-

µιουργήθηκε. Είναι γνωστό ότι κατά τη δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκε µια έντονη 

αντιπαλότητα γύρω από το εάν υπάρχει ή όχι γλωσσικό πρόβληµα στους νέους ως 

αποτέλεσµα, όπως υποστήριζαν οι υπέρµαχοι της καταφατικής απάντησης, της µη 

συστηµατικής διδασκαλίας της γραµµατικής και της µη διδασκαλίας των αρχαίων ελ-

ληνικών από το πρωτότυπο στο γυµνάσιο. Μια εκτενής ανάλυση του λογισµικού αυ-
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τού ως κειµένου
29

 (Koutsogiannis & Mitsikopoulou 2002) έδειξε ότι απηχεί τη µία 

από τις δύο αυτές απόψεις, µια ελληνική εκδοχή του γνωστού διεθνούς κινήµατος: 

«πίσω στα βασικά» (back to basics) (Carter 1995: 5-10). ∆ύο είναι τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του λόγου (discourse) αυτού, τα οποία διαπερνούν και το υπό συζήτηση 

λογισµικό: πρώτο, η έµφαση στη µεγάλη ιστορία της ελληνικής µέσω των σηµείων 

που παραπέµπουν στην αρχαιότητα, αλλά και µέσω της εκτενούς αναφοράς στην ι-

στορία της ελληνικής γλώσσας και στη σηµασία της (κυρίως στην εισαγωγή) και δεύ-

τερο, η ad hoc διδασκαλία της γραµµατικής (σε αντίθεση µε τη λογική που προωθού-

σαν τα σχολικά εγχειρίδια του δηµοτικού της ίδιας περιόδου) ως βασικής προϋπόθε-

σης για την ορθή χρήση της γλώσσας. 

Η προσπάθεια, εποµένως, ένταξης ενός ηλεκτρονικού προϊόντος στο κοινωνι-

κοπολιτισµικό και ιστορικό του πλαίσιο γειώνει την ανάγνωσή του. Έτσι γίνεται αντι-

ληπτό πως δεν πρόκειται για µια ουδέτερη προσπάθεια που αξιοποιεί την επιστήµη 

και την τεχνολογία, για να αναβαθµίσει τη διδασκαλία της ελληνικής, όπως συνήθως 

αντιµετωπίζονται τα πολυµέσα. Πρόκειται, αντίθετα, για την πραγµάτωση συγκεκρι-

µένων λόγων (discourses), µιας συγκεκριµένης κοινωνίας, σε µια δεδοµένη χρονική 

στιγµή. Ας συνοψίσουµε κάποιους από τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το συ-

γκεκριµένο λογισµικό-κείµενο: ο υπολογιστής µπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία 

της γλώσσας ως δάσκαλος, η διδασκαλία της γλώσσας εκλαµβάνεται ως µια ατέρµονη 

εξάσκηση στις δοµές της γλώσσας σε επίπεδο λέξης και πρότασης, υπάρχει στενή 

σχέση της αρχαίας µε τη νέα ελληνική.   

 

4.2 Ο Ξεφτέρης και η Γραµµατική 

 

Το λογισµικό αυτό παίρνει τον τίτλο του από το κεντρικό πρόσωπο του προ-

γράµµατος, που είναι ένα ανθρωπόµορφο βιβλίο µε το όνοµα Ξεφτέρης. Ο Ξεφτέρης 

αφού έχει µάθει να διαβάζει, σε µια προηγούµενη έκδοση του ίδιου λογισµικού που 

αφορά στη διδασκαλία της ανάγνωσης, σκέφτεται να γράψει ένα παραµύθι. ∆ιαπι-

στώνει όµως πως αυτό είναι δύσκολο, γι’ αυτό και επισκέπτεται τη «νονά του τη 

                                                 
29

 Ο όρος χρησιµοποιείται ευρύτερα, στο ίδιο πλαίσιο της ευρύτερης αντίληψης περί λόγων. Μ’ αυτή 

τη λογική το κείµενο είναι µια σηµειωτική στιγµή (semiotic instance) (Kress & van Leeuwen, 2001: 25), 

«το αποτέλεσµα της άρθρωσης ενός λόγου ή µάλλον λόγων σε έναν ή περισσότερους σηµειωτικούς 

τρόπους» (Kress & van Leeuwen ό.π. 40). Ένα κείµενο µπορεί εποµένως να είναι µονοτροπικό ή πολυ-
τροπικό.  
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Γραµµατική». Η Γραµµατική τού επισηµαίνει πως για να γράψει το παραµύθι είναι 

απαραίτητο να συγκεντρώσει πρώτα τέσσερα πολύτιµα αντικείµενα: το µαγικό σκου-

φί της έµπνευσης, ένα φτερό από παγόνι, λίγο µελάνι από χταπόδι που ζει σε ένα πα-

λιό ναυάγιο και έναν πάπυρο που ζει στις όχθες µια χρυσής λίµνης. Έτσι ο Ξεφτέρης, 

δηλαδή ο µαθητής, αναλαµβάνει την προσπάθεια να βρει τα τέσσερα αντικείµενα. 

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης αυτής και προκειµένου να φτάσει µε επιτυχία ως το 

τέλος, θα πρέπει να αντιµετωπίσει διάφορα εµπόδια ή να βοηθήσει στην επίλυση 

προβληµάτων. Τα εµπόδια αυτά έχουν την κλασική µορφή ασκήσεων της γραµµατι-

κής. Ο µύθος είναι εποµένως το δόλωµα για τη διδασκαλία ενοτήτων της γραµµατι-

κής.  

Είναι προφανές ότι το αντικείµενο και στα δύο αυτά λογισµικά είναι κοινό και 

αφορά στη διδασκαλία της γραµµατικής. Και στα δύο λογισµικά οι αντιλήψεις (οι λό-

γοι από τους οποίους αντλούν είναι επίσης κοινοί): ως προς τη σηµασία της διδασκα-

λία της γραµµατικής, ως προς το περιεχόµενό της διδασκαλίας της, ως προς το είδος 

της γραµµατικής που επιλέγεται. Υπάρχει όµως µια σηµαντική διαφορά. Στη µία πε-

ρίπτωση επιλέγεται το γνωστό διδακτικό µοντέλο που ακολουθείται και σήµερα στις 

περισσότερες τάξεις: ερώτηση-απάντηση-αξιολόγηση. Στη δεύτερη επιλέγεται το ρη-

τορικό πλαίσιο της αφήγησης ενός µύθου, είδος ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά, µε 

στόχο να κερδηθεί το ενδιαφέρον τους και να οδηγηθούν µε µεγαλύτερη διάθεση 

στην επίλυση των ασκήσεων.  

Η επιλογή όµως της αφήγησης ως µέσου για την καλύτερη διδασκαλία της 

γραµµατικής αλλά και της αριθµητικής θα µπορούσαµε να πούµε πως αποτέλεσε ση-

µαντικό κίνηµα κατά τη δεκαετία του 1990 στη χώρα µας.
30

 Η επιλογή αυτή στο σχε-

διασµό απηχεί απόψεις της νέας παιδαγωγικής αλλά και πρωτόλειες απόψεις προς την 

κατεύθυνση της αξιοποίησης του υπολογιστή όχι ως δασκάλου, αλλά ως περιβάλλο-

ντος προσοµοίωσης της πραγµατικότητας. Εδώ ο δάσκαλος ως ρητή αναφορά χάνεται 

και καταβάλλεται προσπάθεια δηµιουργίας περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης µε τον 

υπολογιστή
31

 στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου µύθου.  

 

                                                 
30

 Αρκετά βιβλία του Τριβιζά π.χ. είναι µια ενδεικτική απόδειξη αυτής της τάσης, που εκδηλώθηκε 

επίσης µε αντίστοιχης λογικής σχολικά βοηθήµατα, λογισµικά κλπ.     
31

 ∆ε θα µας απασχολήσει εδώ το γεγονός ότι στο λογισµικό αυτό, όπως και στο προηγούµενο, έχουµε 

απλώς µια γραµµική διαδοχή γεγονότων και εξαιρετικά επιφανειακή αλληλεπίδραση.  
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4.3 Ηλεκτρονικό περιβάλλον Λεξικού Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη 

 

Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 

(Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), το οποίο από το πρωτογενές πεδίο χρήσης του ως 

λεξικογραφικό εργαλείο αναφοράς έχει «αναπλαισιωθεί» (Bernstein 1990) από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε ηλεκτρονικό παιδαγωγικό περιβάλλον για τη διδα-

σκαλία της ελληνικής στο διαδίκτυο (Kazazis & Koutsogiannis 2001· Κουτσογιάννης 

2001), αποτελεί το τρίτο παράδειγµα. Κατά τη µεταφορά του λεξικού σε ηλεκτρονική 

βάση δεδοµένων αξιοποιήθηκε η διάρθρωση της εσωτερικής δοµής (µικροδοµής) του 

κάθε άρθρου του λεξικού. Με βάση τη λογική αυτή, το κάθε λήµµα τεµαχίστηκε σε 

τόσες υποενότητες/πεδία όσες και οι υποκατηγορίες του και µεταφέρθηκε σε βάση 

δεδοµένων. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την πολλαπλή διδακτική αξιοποίηση του γλωσ-

σικού υλικού του λεξικού. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για µεµονωµένη ή συνδυαστι-

κή αναζήτηση, µεταξύ άλλων, στα παρακάτω: λέξη ή συνδυασµός χαρακτήρων, 

γραµµατική κατηγορία (ρήµα, επίθετο κλπ.), κλιτικό παραδείγµα, ερµηνεύµα, παρα-

δείγµα, ετυµολογία, επίπεδο ύφους (π.χ. ειρωνικό, επίσηµο, λαϊκό κλπ.).   

Το περιβάλλον που δηµιουργήθηκε έχει τα χαρακτηριστικά αυτού που αποκα-

λείται συνήθως διερευνητικό λογισµικό: δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης ερωτηµάτων 

και αναζήτησης απαντήσεων· δεν είναι στατικό, αφού δεν υπάρχουν έτοιµες προαπο-

φασισµένες απαντήσεις, όπως συµβαίνει µε τα κλειστά περιβάλλοντα· είναι ανοιχτό, 

αφού δεν υπάρχουν συγκεκριµένες πορείες που πρέπει να ακολουθηθούν, και ο κάθε 

δάσκαλος και µαθητής µπορεί να επιλέξει το είδος και το περιεχόµενο της έρευνας 

που επιθυµεί (Κουτσογιάννης 2001) (βλ. και κεφ.1 της παρούσας ενότητας). 

Η επιλογή της µετατροπής ενός λεξικού σε γλωσσοδιδακτικό περιβάλλον προ-

ϋποθέτει µια συγκεκριµένη θεωρητική αφετηρία ως προς τη διδασκαλία της γλώσσας, 

έστω και αν δεν είναι τόσο εµφανής στην περίπτωση αυτή: ότι π.χ. το υλικό ενός λε-

ξικού, υλικό το οποίο επιτρέπει έρευνα σε επίπεδο λέξης και πρότασης, µπορεί να εί-

ναι αξιοποιήσιµο στη διδασκαλία της ελληνικής ή ότι η γλωσσική ενηµερότητα που 

εξυπηρετείται από το περιβάλλον αυτό είναι χρήσιµη. Αξίζει, επίσης, να επισηµανθεί 

ότι η αφετηρία αυτή, οι λόγοι δηλαδή ως προς το τι της γλωσσικής διδασκαλίας, δεν 

απέχουν θεαµατικά σε σχέση µε τα άλλα δύο ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλο-

ντα που συζητήσαµε.  
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Αυτό το οποίο όµως διαφέρει είναι τόσο ο σχεδιασµός όσο και ο βαθµός προ-

σαρµογής στις ιδιαιτερότητες του µέσου. Στην προκειµένη περίπτωση αυτό που κυρι-

αρχεί δεν είναι το «δίδαξε», όπως στην πρώτη περίπτωση, ή το «λύσε την άσκηση για 

να συνεχίσει το παραµύθι», αλλά το «ερεύνησε, διασταύρωσε και διατύπωσε το συ-

µπέρασµά σου». Ο υπολογιστής µε άλλα λόγια µέσω του σχεδιασµού που ακολουθεί-

ται δε διδάσκει, αλλά αποτελεί το πλαίσιο για «διερευνητική µάθηση».  

Αυτή όµως η αλλαγή σε µικροεπίπεδο προτείνει ή προϋποθέτει ουσιαστικά 

ευρύτερες αλλαγές σε µέσο- και µακροεπίπεδο. Στη θέση ενός παιδιού που διδάσκεται 

πίσω από έναν υπολογιστή, κατά προτίµηση αποµονωµένο από τα υπόλοιπα, ενισχύε-

ται η αναζήτηση, ατοµική ή οµαδική, η οποία υλοποιείται µε διαφορετική προσέγγιση 

αυτού που αποκαλούµε διδακτέα ύλη, µε αλλαγή της σχέσης διδασκόντων-

διδασκοµένων, µε διαφορετική διάταξη των θρανίων στην περίπτωση της οµαδικής 

εργασίας και, τελικά, µε ευρύτερη ανακατανοµή του χρόνου και της όλης οργάνωσης 

του σχολείου. Πρόκειται για µια πρόταση ενίσχυσης µιας συγκεκριµένης εκδοχής όχι 

µόνο στην κατασκευή λογισµικού, αλλά στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, στις 

σχέσεις διδασκόντων διδασκοµένων, στο πώς συντελείται η µάθηση κλπ. Πρόκειται, 

µε άλλα λόγια, για σαφείς ενδείξεις µεταφοράς του ενδιαφέροντος από τη διδασκαλία 

συγκεκριµένης γνώσης στη διδασκαλία δεξιοτήτων, από τη µετάδοση της γνώσης 

στην αναζήτηση και κατάκτησή της.  

Το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό περιβάλλον, εποµένως, προωθεί την αρκετά δι-

αδεδοµένη άποψη, που υποστηρίζει την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως µέσων για την αλ-

λαγή του σχολείου και τη δηµιουργία ενός σχολείου του 21ου αιώνα, µε σηµαντικό 

και το ρόλο των υπολογιστών ως εργαλείων αλλαγής (Papert 1993). Στο σχολείο αυτό 

ο µαθητής δεν νοείται ως καταναλωτής ύλης, αλλά ως ενεργούν υποκείµενο. 

 

4.4 Συµπεράσµατα 

 

Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει, αρκετά χρήσιµο για την αξιολόγηση 

και επιλογή παιδαγωγικών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, είναι ότι οι µεταβολές στο 

λογισµικό δεν αποτελούν µια γραµµική εξέλιξη από το µέτριο προς το καλό και από 

το καλό προς το καλύτερο. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, έχει ιδιαίτερη σηµασία να 

ανιχνεύονται οι αλλαγές στους λόγους και τα σχέδια των ηλεκτρονικών παιδαγωγικών 

περιβαλλόντων, η νέα δηλαδή ιδεολογία που κάθε φορά αναδύεται, και να αναζητού-
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νται οι αιτίες των αλλαγών αυτών σε κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές κλπ. εξελί-

ξεις και όχι σε προσεγγίσεις εκτός κοινωνικού πλαισίου που αποδίδουν την κάθε εξέ-

λιξη στον επιστηµονικό και τεχνολογικό µόχθο του σύγχρονου ανθρώπου.   

Από την εξέταση των τριών παραδειγµάτων διαπιστώσαµε, επίσης, ότι είναι 

δύσκολο να γίνει κατανοητό το περιεχόµενό τους εκτός του συγκεκριµένου κοινωνι-

κοπολιτισµικού πλαισίου στο οποίο δηµιουργήθηκαν. Το δεύτερο χρήσιµο, µε βάση 

αυτή τη διαπίστωση, συµπέρασµα είναι ότι το κάθε λογισµικό δεν είναι ουδέτερη επι-

στηµονική και τεχνολογική κατασκευή, αλλά διδακτική πρόταση στενά συνδεδεµένη 

µε µια συγκεκριµένη κοινωνία ή κοινωνική οµάδα, κάποιας συγκεκριµένης ιστορικής 

περιόδου, την ιδεολογία της οποίας και εκφράζει. Βασικό µέληµα, εποµένως, όσων 

ασχολούνται µε την επιλογή ηλεκτρονικών διδακτικών περιβαλλόντων είναι να ανα-

ζητούν τις «κοινωνικά κατασκευασµένες γνώσεις» που διαπερνούν την κάθε πρόταση 

και να επιλέγουν συνειδητά αυτήν που τους εκφράζει.  

Η αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών πολυµέσων από αυτήν την οπτική γωνία 

δε δίνει απλώς τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν συνειδητά τι να 

επιλέγουν και τι να απορρίπτουν, αλλά τους δίνει επιπλέον τη δυνατότητα «να τα υ-

ποβάλλουν σε κριτικό έλεγχο, να τα χρησιµοποιούν αντισυµβατικά, να τα προσαρµό-

ζουν στις ανάγκες τους ή ακόµη και να τα ξανασχεδιάζουν και, τέλος, να συµµετέ-

χουν ενεργά στο µετασχηµατισµό των κοινωνικών πρακτικών µε όποιον τρόπο κρί-

νουν ότι είναι καταλληλότερος» (Snyder 2001, 115).  

 

Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί µια εις βάθος παρουσίαση των δυνατοτήτων 

διδακτικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών λεξικών στη γλωσσική διδασκαλία. 
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5. Παρουσίαση λογισµικών (ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα) 

 

Επισηµάναµε ήδη (βλ. Ενότητα ΙΙΙ) ότι το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να παίξει 

µικρό ρόλο στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων, ενώ σηµαντικό ρόλο 

µπορούν να παίζουν τα ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα και τα περιβάλλοντα 

πρακτικής γραµµατισµού, οι ιδιαιτερότητες των οποίων αναλύθηκαν εκτενώς 

(βλ. Ενότητα ΙΙΙ, κεφ.3). Οι αναγνώστες, ωστόσο, που θα ήθελαν µια εκτενέστε-

ρη παρουσίαση του υπάρχοντος λογισµικού για τα φιλολογικά µαθήµατα και κυ-

ρίως για τη γλωσσική διδασκαλία µπορούν να επισκεφτούν τη σχετική σελίδα 

της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα» (http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html).  

Στις επόµενες σελίδες παρατίθεται µια ενδεικτική περαιτέρω περιγραφή δύο ανοιχτών 

περιβαλλόντων που περιλαµβάνονται στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» 

καθώς και µια πρόταση αξιοποίησης αρχαίων ελληνικών σωµάτων κειµένων στο 

διαδίκτυο, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες των υπολογιστών ως µέ-

σων πρακτικής γραµµατισµού συζητήθηκαν εκτενώς (Ενότητα ΙΙΙ).   
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5.1 Η διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών για την απόκτηση γνώ-

σεων για τη γλώσσα
32

 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
 

Η «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» του Κέντρου Ελ-

ληνικής Γλώσσας αποτελεί ένα περιβάλλον αυτοµόρφωσης και υποστήριξης των δι-

δασκόντων την ελληνική γλώσσα. Αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο περιβάλ-

λον που περιλαµβάνει εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας τα οποία συνεργάζονται µε-

ταξύ τους. Πρόκειται για τέσσερα λεξικά κα ένα σώµα κειµένων που αποτελείται, κα-

τά το µεγαλύτερο µέρος του, από κείµενα δηµοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λό-

γου: 

� Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 

Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη (εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 1998). 

� Η Επιτοµή Λεξικού της Μεσαιωνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας (110-1669) (Α΄ 

τόµος α-κ, Β΄ τόµος λ-παραθήκη). 

� Το Ελληνο-αγγλικό λεξικό του ∆. Γεωργακά (Α΄ Τόµος).  

� Το Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη). 

� Σώµα κειµένων δηµοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. 

 

Το όλο περιβάλλον είναι έτσι σχεδιασµένο, ώστε να επιτρέπεται:
33

 

1. Η επικοινωνία µεταξύ των λεξικών  και η παράλληλη αναζήτηση ληµµάτων 

στα τρία πρώτα. 

2. Η επικοινωνία των λεξικών µε το σώµα κειµένων.   

3. Η έρευνα στο υλικό των λεξικών µε τη δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης δι-

αφορετικών όρων αναζήτησης. Το χαρακτηριστικό αυτό επιδιώχθηκε εξαρχής 

µε στόχο τη δηµιουργία ενός ανοιχτού και διερευνητικού περιβάλλοντος µά-

θησης. 

4. Η έρευνα στο σώµα κειµένων είτε σε όλο το σώµα είτε στα δύο διαφορετικά 

πεδία, τον δηµοσιογραφικό και εκπαιδευτικό λόγο. Η έρευνα αυτή είναι εφι-

κτή είτε µε αφετηρία τη λέξη είτε το κειµενικό είδος. 

                                                 
32

 Το κείµενο που ακολουθεί βασίζεται εν µέρει στο Κουτσογιάννης 2004.  
33

 Η λογική του όλου περιβάλλοντος έχει αναπτυχθεί σε άλλα κείµενα, βλ. ενδεικτικά: Κουτσογιάννης 

2001, Kazazis & Koutsogiannis 2001.  
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  Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός ανοιχτού και διερευνητικού περιβάλλοντος 

µάθησης, γι’ αυτό κατά τη µεταφορά του λεξικού σε βάση δεδοµένων ακολουθήθηκε 

η διάρθρωση της εσωτερικής δοµής (µικροδοµής) του κάθε άρθρου. Με βάση τη λο-

γική αυτή, το κάθε λήµµα τεµαχίστηκε σε υποενότητες-πεδία το καθένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε διαφορετικό είδος πληροφορίας –όπως γραµµατική κατηγορία, σηµα-

σία/ες, παραδείγµατα χρήσης, ετυµολογία κλπ.– και µεταφέρθηκε σε βάση δεδοµέ-

νων, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω του διαδικτύου.  

 Η όλη προσπάθεια αποβλέπει: στην εύκολη αξιοποίηση των λεξικών αυτών 

ως εργαλείων αναφοράς από δασκάλους και µαθητές, στην αξιοποίησή τους ως περι-

βαλλόντων λειτουργικού τεχνολογικού γραµµατισµού και, τέλος, στην αξιοποίησή 

τους ως γλωσσοδιδακτικών περιβαλλόντων, κάτι που ενδιαφέρει και το παρόν κείµε-

νο. 

 

5.1.1 Το ηλεκτρονικό λεξικό ως εργαλείο αναφοράς 

Στη διδασκαλία των γλωσσών αναγνωρίζεται από παλιά η αξία της εξοικείωσης 

των µαθητών µε βασικά εργαλεία, όπως είναι τα λεξικά. Κάτι αντίστοιχο επιδιώκεται 

ρητά µε τα νέα προγράµµατα σπουδών και τα νέα σχολικά εγχειρίδια για το γυµνάσιο 

(ΥΠΕΠΘ 2000: 51). Η µετατροπή ενός λεξικού σε ηλεκτρονική µορφή, ενός λεξικού 

µάλιστα µε υψηλές προδιαγραφές και µε σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισµό, όπως 

το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του ΙΝΣ (Αναστασιάδη 2000· Σετάτος 2000· 

Τζιβανοπούλου 1997), εξυπηρετεί τη στοιχειώδη αυτή παράµετρο στη σύγχρονή της 

διάσταση. Έτσι παρέχεται σε δασκάλους και µαθητές η δυνατότητα να εργάζονται µε 

ένα υψηλής ποιότητας εργαλείο αναφοράς. Παράλληλα, δίνεται η ευχέρεια στο µαθη-

τή να εξοικειωθεί µε όλες τις δυνατότητες αναζήτησης σε περιβάλλον βάσης δεδοµέ-

νων που παρέχει ένα δοµηµένο ηλεκτρονικό λεξικό: π.χ. εύκολη και γρήγορη αναζή-

τηση, εναλλακτικοί τρόποι αναζήτησης (π.χ. µε βάση το θέµα, τα συµφύµατα (Ράλλη 

2005, 41) ή µια σειρά χαρακτήρων [character strings]), σύνθετη αναζήτηση, δηλαδή 

αναζήτηση µε το συνδυασµό κριτηρίων (τα βασικά κριτήρια είναι η γραµµατική κα-

τηγορία του λήµµατος, το κλιτικό παράδειγµα στο οποίο εµπίπτει, η ετυµολογία του, 

το σηµασιολογικό πεδίο όπου ανήκει, η χρήση του κλπ.). 

 

5.1.2  Η διδασκαλία του λεξιλογίου 

Υπάρχει µια µακρά παράδοση στην εκπαίδευση των δύο τελευταίων αιώνων που 
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συνδέει άρρηκτα τη γλωσσική αγωγή µε τη διδασκαλία του λεξιλογίου της µητρικής 

γλώσσας. Μια πρώτη µατιά στα σχολικά εγχειρίδια του γυµνασίου (που ίσχυαν ως το 

Σεπτέµβριο του 2006) και του λυκείου καθιστά εµφανή την προτεραιότητα αυτή: σε 

ειδικό τµήµα κάθε διδακτικής ενότητας παρατίθενται πίνακες λέξεων, που οργανώνο-

νται σε σηµασιολογικές ή ετυµολογικές οµάδες και ακολουθούνται από ασκήσεις για 

την εµπέδωσή του παρουσιαζόµενου λεξιλογίου. Γενικότερος στόχος ήταν να απο-

κτήσουν οι µαθητές «τον απαραίτητο λεξιλογικό πλούτο» και να ανταποκριθούν µε 

µεγαλύτερη επάρκεια στις απαιτήσεις της παραγωγής –γραπτού  κυρίως– λόγου, που 

συνήθως ακολουθεί ως προτεινόµενο καθήκον. Η αντίληψη ότι το λεξιλόγιο των µα-

θητών στη µητρική τους γλώσσα µπορεί να διευρυνθεί µέσα από την αποπλαισιωµένη 

παρουσίασή του, ανεξάρτητα δηλαδή από τη χρήση του και τις επικοινωνιακές ανά-

γκες που την υπαγορεύουν, προσκρούει στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία 

της γλώσσας εν γένει και του λεξιλογίου ειδικότερα (Χαραλαµπόπουλος & Χατζη-

σαββίδης 1997). 

Είναι γεγονός ότι η µεγαλύτερη έµφαση στα κείµενα και η τάση να προσεγγί-

ζεται το λεξιλόγιο µέσα από αυτά, που χαρακτηρίζει τα νέα βιβλία του γυµνασίου, 

βελτίωσε αρκετά την ισχύουσα κατάσταση, χωρίς ωστόσο να την ανατρέψει συνολι-

κά. Θα µπορούσαµε εν κατακλείδι να πούµε ότι η έµφαση στη διδασκαλία του λεξι-

λογίου της µητρικής γλώσσας αποτελεί πραγµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµα-

τος µε τη µία ή την άλλη µορφή, που δεν µπορεί να αγνοηθεί κατά τη διαµόρφωση 

διδακτικών σεναρίων που αποβλέπουν να ενσωµατωθούν στο σχολικό πρόγραµµα. 

Για το λόγο αυτό, επιδιώξαµε να προσδώσουµε στο περιβάλλον που έχει δηµιουργη-

θεί ορισµένα χαρακτηριστικά που προσφέρουν διεξόδους στους εκπαιδευτικούς, ώστε 

από τη µια πλευρά να ανταποκρίνονται στη συγκεκριµένη απαίτηση του εκπαιδευτι-

κού συστήµατος, ενώ από την άλλη να ξεπερνούν τις αδυναµίες της παραδοσιακής 

αντίληψης για τη γλωσσική διδασκαλία. 

Βασικό στοιχείο που επιδιώχθηκε είναι να ανταποκρίνεται το περιβάλλον των 

λεξικών, ιδιαίτερα του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής, σε µια από τις βασικές 

προτεραιότητες της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής, που είναι να µην αντιµετωπίζονται 

οι λέξεις αποκοµµένες, αλλά να τοποθετούνται στα συµφραζόµενά τους: στην πρότα-

ση, στην παράγραφο, στο κειµενικό είδος (genre) και στο λόγο (discourse) που ανή-

κουν. Ένα λεξικό όµως δεν µπορεί παρά να δώσει το ερµήνευµα µιας λέξης και πα-

ραδείγµατα χρήσης της σε προτασιακό επίπεδο συνήθως, κάτι που είναι ανεπαρκές. 

Γι’ αυτό, η αναζήτηση στο λεξικό συνδέθηκε µε την παράλληλη δυνατότητα αναζή-
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τησης σε σώµα κειµένων. 

Το σηµαντικό είναι ότι η σύνδεση αυτή µεταξύ λεξικού και σώµατος κειµέ-

νων µεταθέτει το ενδιαφέρον της γλωσσικής διδασκαλίας από την ενασχόληση µε τις 

λέξεις καθαυτές στο πώς το περικείµενο (context) καθορίζει τη σηµασία και τη λει-

τουργία των λέξεων. Μέσα από τη δυνατότητα αυτή των παράλληλων αναζητήσεων 

διαµορφώνεται ένα διερευνητικό περιβάλλον, το οποίο δίνει στο δάσκαλο τη δυνατό-

τητα να ξεφύγει από την καθηµερινή στατική διδασκαλία του λεξιλογίου, να αναθέσει 

στα παιδιά µικρές ερευνητικές εργασίες, µέσα από τις οποίες θα ανακαλύψουν τη ση-

µασία των λέξεων, θα µιλήσουν και θα κατανοήσουν το ρόλο των συµφραζοµένων, 

του επιπέδου ύφους, της περίστασης επικοινωνίας, του λόγου στο οποίο ανήκουν κλπ. 

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν υποστηρικτικά τις πληρο-

φορίες του λεξικού: τους ορισµούς, τα παραδείγµατα, την ετυµολογία κλπ. 

 

5.1.3 Το ηλεκτρονικό λεξικό ως γλωσσοδιδακτικό περιβάλλον 

Μια σηµαντική παράµετρος της γλωσσικής εκπαίδευσης που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 

αλλά είναι υποβαθµισµένη ή δεν προσεγγίζεται κατά τρόπο συστηµατικό και ικανο-

ποιητικό στο ελληνικό σχολείο, είναι αυτή που σχετίζεται µε τις Γνώσεις των µαθη-

τών σε Θέµατα Γλώσσας (Γ.Θ.Γ.) (Knowledge About Language
34

). Στο πλαίσιο του 

κριτικού γραµµατισµού η γραµµατική και οι γνώσεις ευρύτερα για τη γλώσσα αξιο-

ποιούνται ως εργαλεία για την αποκάλυψη και συζήτηση της βαθύτερης ιδεολογίας 

που διαπερνά τον κειµενικό µας και κατά προέκταση και τον κοινωνικό µας περίγυ-

ρο.  

Προς την κατεύθυνση τόσο του περιεχοµένου όσο και του καλύτερου τρόπου 

διδασκαλίας θεµάτων σχετικών µε τη γλωσσική επίγνωση των µαθητών είναι δυνατό 

να συνεισφέρουν και τα λεξικά της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσι-

κή εκπαίδευση» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Αναφέρονται στη συνέχεια χωρίς 

λεπτοµέρειες και χωρίς αναφορά στο «πώς» της διδασκαλίας –παράµετρος µε ιδιαί-

τερη σηµασία– ενδεικτικοί τέτοιοι τοµείς. 

 

                                                 
34

 Χρησιµοποιώ τους όρους που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σχετική συζήτηση στην Αγγλία. Ο όρος 

Γνώσεις των µαθητών σε Θέµατα Γλώσσας χρησιµοποιείται κυρίως στη διδασκαλία της µητρικής 

γλώσσας, ενώ ο όρος Γλωσσική Επίγνωση (language awareness) στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 

(Carter 1995, 81-87). Συχνά όµως οι δύο όροι χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση (Fairclough 1992), 

λογική που ακολουθείται και στο παρόν κείµενο. Η προσέγγιση ωστόσο που ακολουθείται στο παρόν 

κείµενο είναι αρκετά ευρύτερη από το περιεχόµενο του προβληµατισµού στην Αγγλία, όπως θα φανεί 

στη συνέχεια. 
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Γλωσσικές προκαταλήψεις και (κριτική) γλωσσική επίγνωση 

Η απόκτηση Γνώσεων εκ µέρους των µαθητών σε Θέµατα Γλώσσας στην πε-

ρίπτωση της ελληνικής θα πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

και στην ανατροπή των ευρέως διαδεδοµένων στην ελληνική κοινωνία προκαταλή-

ψεων για την ελληνική γλώσσα. Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι προκαταλήψεις αυτές 

δεν είναι απλώς λαθεµένες απόψεις για τη γλώσσα, αλλά µέρος µιας ευρύτερης οπτι-

κής για το πώς αντιµετωπίζεται το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον της εκπαίδευ-

σης, όπως και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της.  

Τα ενδεικτικά παραδείγµατα που ακολουθούν αξιοποιούν το περιβάλλον των 

ηλεκτρονικών λεξικών και µπορούν να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της κρι-

τικής γλωσσικής ενηµερότητας, σε θέµατα που κατά περιόδους απασχολούν την ελ-

ληνική κοινή γνώµη και τον τύπο.   

 

 (Κριτική) λεξικογραφική επίγνωση 

Στα νέα προγράµµατα σπουδών για το γυµνάσιο προβλέπεται, και ορθώς, η εξοι-

κείωση των µαθητών µε τα λεξικά. Η έµφαση δίνεται στην εξοικείωση µε τη χρήση 

τους, µια πρώτη γνωριµία µε τα είδη των λεξικών, που συνήθως κυκλοφορούν, και µε 

τον τρόπο σύνταξή τους. Η διάθεση τεσσάρων λεξικών στο διαδίκτυο, τα οποία πα-

ρέχουν µάλιστα τη δυνατότητα παράλληλης αναζήτησης, καλύπτουν τους στόχους 

αυτούς, αλλά παρέχουν και πολλές άλλες δυνατότητες. Είναι π.χ. εύκολη η εξοικείω-

ση µε τον τρόπο εργασίας σε ηλεκτρονικά λεξικά και µε τις ποικίλες δυνατότητες που 

παρέχονται για αναζήτηση. 

Παράλληλα, µε τη δυνατότητα σύνδεσης που παρέχει το όλο περιβάλλον και µε 

το σώµα κειµένων δηµοσιογραφικού λόγου, καθίσταται ευκολότερα δυνατή η διερεύ-

νηση και άλλων διαστάσεων, όπως για παράδειγµα η άσκηση στην αποδελτίωση αυ-

θεντικού γλωσσικού υλικού και η συνειδητοποίηση της µετάβασης από τη λέξη στο 

ληµµατικό τύπο (Αναστασιάδη 1997, 164 &166), προκειµένου να γίνει αντιληπτή η 

συστηµατικότητα του τρόπου σύνταξης ενός λεξικού. Η διαδικασία κατανόησης της 

σύνταξης ενός λήµµατος µπορεί να είναι χρονοβόρα, καθιστά όµως διάφανη και ευ-

κολότερα αξιολογήσιµη την ποιότητα ενός λεξικού, των ορίων και δυνατοτήτων του, 

τη στενή σχέση των σηµασιών µε την τρέχουσα κοινωνική πραγµατικότητα.  

Πέρα από αυτό, η διαδικασία αυτή µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά, ώστε να δια-

βάζονται µε µεγαλύτερη υποψία απόψεις που κυκλοφορούν ευρύτατα και εµφανίζουν 
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συνήθως τα λεξικά ως κάτι το ουδέτερο, το στατικό και το βέβαιο. Οι µαθητές ως 

µελλοντικοί πολίτες είναι απαραίτητο να έχουν µία βαθύτερη και πιο κριτική γνώση 

για τα βασικά αυτά εργαλεία. Το γεγονός ότι παρέχονται τόσα λεξικά σε βάση δεδο-

µένων και επικοινωνούν µεταξύ τους –κάτι που καθιστά πολύ πιο εύκολη τη συγκρι-

τική διερεύνησή τους– διευκολύνει δάσκαλο και µαθητές να εµβαθύνουν περισσότε-

ρο και να αποτιµήσουν τις διαφορές που παρουσιάζονται από λεξικό σε λεξικό, τόσο 

στη µακροδοµή όσο και στη µικροδοµή τους.  

 

Σηµασιακή αλλαγή 

Συχνά στο παρελθόν η αξιοποίηση των λεξικών στα σχολεία είχε στατικό και 

ρυθµιστικό χαρακτήρα αντίληψη ανάλογη µε αυτήν που επικρατούσε για το ρόλο της 

γραµµατικής (Halliday 2000· Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997). Το ηλε-

κτρονικό περιβάλλον των λεξικών και σωµάτων κειµένων δίνει τη δυνατότητα να α-

ναθεωρηθούν τέτοιες αντιλήψεις και να γίνουν αντιληπτές µερικές πολύ βασικές δια-

στάσεις του φαινοµένου γλώσσα, όπως είναι το θέµα της σηµασιακής µεταβολής.   

  Μπορούν τα παιδιά, για παράδειγµα, να κατανοήσουν καλύτερα ότι οι αλλα-

γές στις γλώσσες δεν είναι τυχαίες, αλλά συναρτώνται άµεσα µε τα υλικά δεδοµένα 

του κάθε πολιτισµού, ότι «η ιστορία της γλώσσας είναι µέρος της ανθρώπινης ιστορί-

ας» (Halliday 1993, 9) και ότι οι σηµασίες των λέξεων δεν είναι κάτι το στατικό και 

αµετάβλητο. Η δυνατότητα παράλληλης έρευνας στα τρία διαφορετικά λεξικά, το υ-

λικό των οποίων εκτείνεται από το 1100 µέχρι τα τέλη του 2000 (µε ένα µικρό διά-

στηµα κενό ενδιάµεσα) µπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί, προκειµένου να γίνει αυτό ευ-

κολότερα και σαφέστερα κατανοητό. Με αφετηρία τις λέξεις,
35

 τα παιδιά µπορούν να 

πάρουν µια εικόνα και να συζητήσουν για την υλική και πνευµατική πορεία του ελ-

ληνισµού (Σετάτος 2001, 500-501), για κοινωνικές, τεχνολογικές και άλλες παραµέ-

τρους που οδηγούν στις αλλαγές αυτές, για συγκεκριµένα «πολιτισµικά συµβάντα 

που ανακυκλώνονται στο χώρο της γλώσσας» (Χριστίδης 2001, 837), για µία από τις 

ιδιότητες της γλώσσας να δηµιουργεί νέες σηµασίες από υπάρχοντα σηµαίνοντα.  

Ο συνδυασµός από την άλλη πλευρά του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής 

µε το Λεξικό Γεωργακά και µε το σώµα κειµένων µπορεί να αναδείξει τη δυναµική 

της σηµασίας των λέξεων στη συγχρονία τους και όχι µόνο στη διαχρονία. 

                                                 
35

 Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε αφετηρία τη λέξη (π.χ. βιβλίο), το θέµα (π.χ. βιβλ%), οπότε βρίσκει 

στα δύο λεξικά όλα τα λήµµατα που ξεκινούν από βιβλ- ή τη διαδοχή χαρακτήρων (π.χ. %βιβ%), οπότε 

βρίσκει όλα τα λήµµατα που ενέχουν τους χαρακτήρες αυτούς µε τη σειρά αυτή.  
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Ο δανεισµός  

Είναι γνωστό ότι το φαινόµενο του δανεισµού αποτελεί ένα από τα ευρύτερα 

συζητούµενα θέµατα, που δεν απασχολεί µόνο το χώρο της επιστήµης αλλά και τα 

µέσα ενηµέρωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πολύ συχνά εκφράζεται η άποψη 

ότι η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει µε αφανισµό λόγω του υπερδανεισµού της από 

άλλες γλώσσες και κυρίως από την αγγλική. Το περιβάλλον των ηλεκτρονικών λεξι-

κών παρέχει τη δυνατότητα, αντί για κινδυνολογία και αφοριστικού τύπου συζητή-

σεις, να εξοικειωθούν βαθύτερα τα παιδιά µε το διαχρονικό φαινόµενο του δανεισµού 

και τις πραγµατικές του διαστάσεις.  

Ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό περιβάλλον του λεξικού του Ιδρύµατος Τριαντα-

φυλλίδη δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθεί κατά τρόπο συστηµατικό η προέλευση 

του λεξιλογίου που ανήκει σε διάφορα πεδία χρήσης της γλώσσας, να αναζητηθούν οι 

επαφές µε άλλες γλώσσες και κατά προέκταση να συζητηθούν οι πολιτισµικές επαφές 

που οδήγησαν και στις γλωσσικές αλλαγές.  

Στο παράδειγµα που ακολουθεί ζητείται να µας δοθούν οι λέξεις της ελληνι-

κής που ανήκουν στο πεδίο του αθλητισµού και προέρχονται (ή αποτελούν σηµασιο-

λογικά δάνεια) από την αγγλική (στο πρώτο παράδειγµα) και οι αντίστοιχες λέξεις 

που προέρχονται (ή αποτελούν σηµασιολογικά δάνεια) από την τουρκική (στο δεύτε-

ρο παράδειγµα). Μια ανάλογη αναζήτηση στο πεδίο της διατροφής θα µας δώσει τα 

ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα, διευκολύνοντας έτσι την αναζήτηση των αιτίων που 

οδηγούν στη δυσαναλογία αυτή κατά περίπτωση και τη σύνδεση του λεξιλογίου της 

γλώσσας µας µε την ιστορία.  
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Παράδειγµα 1α (φόρµα σύνθετης αναζήτησης) 

 

 
Παράδειγµα 1β (µέρος των αποτελέσµατων αναζήτησης, σύνολο 39 εγγραφές) 
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Παράδειγµα 2α (φόρµα σύνθετης αναζήτησης) 

 

 

Παράδειγµα 2β (αποτελέσµατα αναζήτησης) 

 

Μορφολογική επίγνωση 

Οι παρεχόµενες δυνατότητες αναζήτησης στο υλικό του ΛΚΝ, καθώς και η επικοινω-

νία των λεξικών µε τα σώµατα κειµένων προσφέρουν δυνατότητες που µπορούν να 

αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της επίγνωσης των µαθητών σε θέµατα ορθογρα-

φίας και µορφολογίας της ελληνικής. Αναφορικά µε το µορφολογικό σύστηµα της 

ελληνικής, το περιβάλλον των λεξικών και των σωµάτων κειµένων παρέχει δύο επι-

µέρους εναλλακτικές δυνατότητες:  

α) την απόκτηση επίγνωσης σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες της κλιτικής µορ-

φολογίας της νέας ελληνικής και 

β) την απόκτηση επίγνωσης σχετικά µε το σύστηµα παραγωγής νέου λεξιλο-

γίου.  
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Στον τοµέα της κλιτικής µορφολογίας είναι δυνατόν:  

• να εστιάσει ο εκπαιδευτικός στους λεγόµενους «αρχαιόκλιτους» τύπους 

(π.χ. επιβιώσεις τριτόκλιτων επιθέτων και µετοχών, επιβιώσεις τύπων του 

β΄ αορίστου της αρχαίας ελληνικής κ.ά.) και γενικότερα σε όλους τους τύ-

πους που παρουσιάζουν ιδιοµορφίες και το παιδί δυσκολεύεται να κατα-

κτήσει στο πλαίσιο της καθηµερινής χρήσης του λόγου. 

• να πραγµατοποιηθούν αναζητήσεις στο ληµµατολόγιό του µε κριτήριο το 

κλιτικό παράδειγµα στο οποίο ο χρήστης επιθυµεί να ανήκουν τα λήµµατα 

που θα επιστραφούν στα αποτελέσµατα της αναζήτησης.  

• να χρησιµοποιηθούν και οι σχετικοί πίνακες κλιτικών παραδειγµάτων, οι 

οποίοι βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών όπως ακριβώς είναι καταγε-

γραµµένοι και στην έντυπη έκδοση του λεξικού.  

  

Όσον αφορά στον τοµέα του µορφολογικού συστήµατος παραγωγής της νέας ελληνι-

κής: 

• Στο ληµµατολόγιο του ΛΚΝ, εκτός από πλήρη λεξήµατα, καταχωρίζονται 

και µορφήµατα που αποτελούν συστατικά για τη δηµιουργία λεξηµάτων, 

δηλαδή προθήµατα (π.χ. δυσ-, ξε-, ανα-), επιθήµατα (π.χ. -ισµός, -τήρας) ή 

συνθετικά (π.χ. τεχνο-, οικο-, -δοτώ, -δόχος).  

• Από τα άρθρα των σχετικών ληµµάτων µπορούν οι µαθητές να πληροφο-

ρηθούν τις επιµέρους σηµασίες και χρήσεις αυτών των µορφηµάτων, την 

εξέλιξή τους από άλλα µορφήµατα και την ενδεχόµενη επίδραση άλλων 

παραµέτρων (όπως ο δανεισµός) στη σηµερινή τους σηµασία.  

• Από το ληµµατολόγιο του ΛΚΝ καθώς και του Αντίστροφου λεξικού της 

Νέας Ελληνικής µπορούν να αντλήσουν καταλόγους λέξεων που σχηµατί-

ζονται µε συγκεκριµένα κάθε φορά µορφήµατα.  

• Στο σώµα κειµένων οι λέξεις αυτές εµφανίζονται σε πλαίσιο αυθεντικής 

χρήσης.  

• Με την κατάλληλη αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων από τον εκπαι-

δευτικό, ο µαθητής µπορεί να κατακτήσει υψηλότερο βαθµό επίγνωσης 

για τους µηχανισµούς σχηµατισµού του λεξιλογίου της ελληνικής που εί-

ναι παραγωγικοί στην παρούσα φάση της εξέλιξής του, για τη σηµασία 
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των παραγωγικών µορφηµάτων και των παραγόµενων λέξεων και για τη 

σηµασιακή διαφοροποίηση τόσο των µορφηµάτων όσο και των λέξεων 

που σχηµατίζουν ανάλογα µε το σηµασιολογικό πεδίο χρήσης τους.  

 

Επίλογος 

Είναι γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα παρατηρείται σε αρ-

κετές χώρες µια ιδιαίτερη έµφαση στην κατά συστηµατικό τρόπο καλλιέργεια της 

γνώσης των µαθητών σε θέµατα γλώσσας. Τα ηλεκτρονικά γλωσσικά περιβάλλοντα, 

όπως είναι τα λεξικά και τα σώµατα κειµένων, είναι δυνατόν να συνεισφέρουν προς 

µια διαφορετική διδακτική κατεύθυνση, κάτω υπό συγκεκριµένες, φυσικά, προϋπο-

θέσεις (Κουτσογιάννης 2002). Σηµαντικό δεν είναι µόνο ότι διατίθεται πλούσιο και 

αξιόπιστο γλωσσικό υλικό, αλλά ότι η γνώση µπορεί να προκύψει από την προσωπι-

κή έρευνα και αναζήτηση των διδασκοµένων. Το πώς όµως µπορούν µεθοδολογικά 

να αξιοποιηθούν τα λεξικά στη διδασκαλία αποτελεί ξεχωριστή συζήτηση.  

Τα παραδείγµατα και οι τοµείς που παρουσιάστηκαν στο κείµενο αυτό είχαν 

ως στόχο να δείξουν την κατεύθυνση αυτή και όχι να καλύψουν µε τρόπο αναλυτικό 

τη διδακτική πορεία που θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση. Στον κόµβο της «Πύ-

λης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» διατίθενται επιπλέον συ-

γκεκριµένες προτάσεις διδασκαλίας και ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογής.  

 

Στην Ενότητα V, κεφ. 4.2. ο αναγνώστης θα βρει ένα διαθεµατικό σενάριο διδασκα-

λίας που αξιοποιεί τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα σώµατα κειµένων ως περι-

βάλλοντα διερεύνησης (Από τις λέξεις στις έννοιες και στις ιδέες: Η «µνήµη»). 
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5.2 Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα και διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 

Σωτήρης Τσέλικας 

 

5.2.1 Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα για τα αρχαία ελληνικά 

Τα σηµαντικότερα εργαλεία που προσφέρουν στο χρήστη τους τα ανοιχτά διερευνη-

τικά περιβάλλοντα για τη µελέτη και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 

γραµµατείας είναι: σώµατα αρχαιοελληνικών κειµένων, εργαλεία για την αναζήτηση 

λέξεων και τη δηµιουργία συµφραστικών πινάκων σε αρχαιοελληνικά κείµενα, λεξι-

κά της αρχαίας ελληνικής, εγκυκλοπαιδικά λεξικά, εγχειρίδια γραµµατικής και σύ-

νταξης, σχόλια πραγµατολογικού και ερµηνευτικού τύπου, αρχαιολογικό εικονογρα-

φικό υλικό, χάρτες, βιβλιογραφικοί καταλόγοι κ.ά. Τα περισσότερα, πάντως, ανοιχτά 

αρχαιογνωστικά περιβάλλοντα δεν επιχειρούν να καλύψουν όλους τους παραπάνω 

τοµείς (το πιο φιλόδοξο από αυτή την άποψη είναι ο «Περσέας»), ενώ κάποια περιο-

ρίζονται στη δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών αρχαιοελληνικών κειµένων (όπως ο 

«Μικρός Απόπλους», http://www.mikrosapoplous.gr/). Στη συνέχεια θα παρουσια-

στούν κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι µε τους οποίους µπορούν να αξιοποιηθούν τα σώ-

µατα κειµένων, που υπάρχουν σε τρία περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας:  

• στον «Περσέα» (http://www.perseus.tufts.edu/),  

• στον «Thesaurus Linguae Graecae» (http://www.tlg.uci.edu),  

• στην ενότητα για τα αρχαία ελληνικά στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και 

τη γλωσσική εκπαίδευση» (http://www.greek-language.gr) 

Η επιλογή τους δικαιολογείται από το γεγονός ότι είναι τα σηµαντικότερα α-

νοιχτά περιβάλλοντα για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραµµατεία, σε διεθνές 

επίπεδο τα δύο πρώτα, σε ελληνικό επίπεδο το τρίτο. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες 

αξιόλογες προσπάθειες, όπως τo γερµανόφωνo περιβάλλον «Navicula Bacchi» 

(http://www.gottwein.de/) ή το γαλλόφωνο «Hodoi Elektronikai» 

(http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI/) του Καθολικού Πανεπιστηµίου της Louvain. 

(Για µια αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων ανοιχτών περιβαλλόντων για 

την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραµµατεία, βλ. Παράρτηµα Β). 
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5.2.2 Σώµατα κειµένων και διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 

Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία στα ανοιχτά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για τα 

αρχαία ελληνικά είναι τα σώµατα κειµένων και η δυνατότητα αναζήτησης λέξεων σε 

αυτά. Τα σηµαντικότερα αρχαιοελληνικά σώµατα κειµένων βρίσκονται (α) στο περι-

βάλλον του «Περσέα», (β) στην ιστοσελίδα του «Thesaurus Linguae Graecae» (το 

πλήρες σώµα κειµένων είναι διαθέσιµο µόνο µε συνδροµή, υπάρχει όµως και το ε-

λεύθερο περιβάλλον, στο οποίο περιλαµβάνονται σηµαντικοί αρχαίοι Έλληνες συγ-

γραφείς) και (γ) στο περιβάλλον της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα» του ΚΕΓ. Με 

την αναζήτηση στα σώµατα κειµένων έχει κανείς τη δυνατότητα να αποδελτιώσει ό-

λες τις εµφανίσεις ενός λεξικού τύπου σε ολόκληρο το σώµα κειµένων ή σε επιµέ-

ρους ενότητές του που τον ενδιαφέρουν, π.χ. σε ένα έργο, σε ένα συγγραφέα κλπ. Στα 

αποτελέσµατα της αναζήτησης παρέχεται παραποµπή στην οποία εµφανίζεται ο ανα-

ζητούµενος λεξικός τύπος και παράθεµα µε τα άµεσα συµφραζόµενά του. Υπάρχει, 

επιπλέον, η δυνατότητα να µεταφερθεί ο χρήστης και στο οικείο κείµενο και να δει το 

παράθεµα µέσα στα ευρύτερα συµφραζόµενά του. Στα αρχαιοελληνικά σώµατα κει-

µένων της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα» και του «Περσέα» παρέχονται και µε-

ταφράσεις των αρχαιοελληνικών κειµένων.  

Τα σώµατα κειµένων, εποµένως, παρέχουν στους χρήστες τους ποικίλες ερευ-

νητικές δυνατότητες, οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Για παράδειγµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διερεύνηση εκ µέρους 

των µαθητών της σύνταξης µιας λέξης και της σηµασιολογικής διαφοροποίησής της 

ανάλογα µε τα συµφραζόµενά της, αλλά και για εργασίες σε επίπεδο ερµηνευτικό. Με 

τέτοιες εργασίες οι µαθητές θα µάθουν να ερευνούν µόνοι τους. Στη συνέχεια παρου-

σιάζονται µερικοί ενδεικτικοί τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν 

τα σώµατα κειµένων προς την κατεύθυνση της διερευνητικής µάθησης και της αυτε-

νέργειας των µαθητών. 

 

(α) Σύνταξη 

• Τα σώµατα κειµένων δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να καθοδηγήσει 

τους µαθητές, ώστε µε κατάλληλες αναζητήσεις λέξεων να διαπιστώσουν µόνοι 

τους, επαγωγικά, την ύπαρξη κάποιων αρχαιοελληνικών συντακτικών δοµών. Π.χ. 

δίνοντας στους µαθητές έναν κατάλογο ρηµάτων της αρχαίας ελληνικής, όπως 

μέμνημαι, ἐπιλανθάνομαι, ἀμελῶ, ἐπιμέλομαι, κήδομαι, βοηθῶ, εὐνοῶ, 
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πείθομαι, ἕπομαι κ.ά. µπορεί να τους ζητήσει να βρουν και να τεκµηριώσουν 

µε παραδείγµατα την πτώση µε την οποία συντάσσονται και να προσπαθήσουν να 

τα κατατάξουν σε κατηγορίες, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η πτώση του αντι-

κειµένου σχετίζεται άµεσα µε τη σηµασία του ρήµατος. 

• Επίσης, τα σώµατα κειµένων επιτρέπουν τη διερεύνηση των ποικίλων λειτουρ-

γιών που έχουν κάποιοι σύνδεσµοι ή µόρια της αρχαίας ελληνικής. Π.χ. στα απο-

τελέσµατα της αναζήτησης µε το λήµµα "ὅπως" µπορεί να ζητηθεί από τους µα-

θητές να διακρίνουν σε ένα συγκεκριµένο αριθµό παραδειγµάτων τις διαφορετι-

κές λειτουργίες του, ώστε να διακρίνουν τις τελικές προτάσεις που εισάγονται µε 

τον τελικό σύνδεσµο ὅπως από τις αναφορικές παραβολικές και τις πλάγιες ερω-

τήσεις, που εισάγονται µε το αναφορικό επίρρηµα ὅπως. 

 

(β) Σηµασιολογία 

Τα σώµατα κειµένων δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προβληµατίσει 

τους µαθητές για τη διαφορετική σηµασία της ίδιας λέξης, ανάλογα µε τη σύνταξή 

της ή µε τα γενικότερα συµφραζόµενά της: 

• ∆ιαφοροποίηση της σηµασίας ρηµάτων ανάλογα µε τη σύνταξή τους, π.χ. αναζη-

τώντας παραδείγµατα χρήσης του ρήµατος "ἡγοῦμαι" µπορεί ο µαθητής να δια-

κρίνει τις διαφορετικές σηµασίες του ανάλογα µε το αν συντάσσεται µε απαρέµ-

φατο ή γενική: ‘νοµίζω’ (ἡγοῦμαι + απαρέµφατο) και ‘οδηγώ, είµαι επικεφαλής’ 

(ἡγοῦμαι + γενική). 
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Παράδειγµα αναζήτησης 

 

 

• Το ίδιο µπορεί να γίνει και στην περίπτωση των ρηµάτων που συντάσσονται µε 

κατηγορηµατική µετοχή και απαρέµφατο, π.χ. µε κάποια παραδείγµατα από το 

λήµµα “φαίνεται”, ο µαθητής µπορεί να διακρίνει ανάµεσα στη σηµασία ‘είναι 

φανερό ότι’ (φαίνεται + κατηγορηµατική µετοχή) και ‘δίνει την εντύπωση ότι’ 

(φαίνεται + απαρέµφατο). 

• ∆ιαφοροποίηση της σηµασίας του ρήµατος ανάλογα µε τη φωνή, π.χ. µε τις κατα-

γραφές στα λήµµατα “εἷλον” και “εἵλοντο”, ο µαθητής µπορεί να διακρίνει τις 

σηµασίες του ενεργητικού αἱρῶ (=κυριεύω, συλλαµβάνω) από το µέσο αἱροῦμαι 

(=εκλέγω). 

• ∆ιαφοροποίηση της σηµασίας µιας λέξης ανάλογα µε τα ευρύτερα συµφραζόµενά 

της, π.χ. µπορούν να διερευνηθούν οι σηµασίες του ρήµατος φεύγω, το οποίο 

στα αρχαία ελληνικά, πέρα από τη σηµασία που διατηρεί και σήµερα, σηµαίνει 

και ‘ξεφεύγω, αποφεύγω’, ενώ σε πολιτικά συµφραζόµενα σηµαίνει ‘εξορίζοµαι’ 

και σε δικανικά ‘κατηγορούµαι, ασκείται δίωξη εναντίον µου’. 
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο µαθητής µπορεί να βοηθηθεί από τις µεταφρά-

σεις που υπάρχουν στα περιβάλλοντα του «Περσέα» και της «Πύλης»,  αλλά και από 

εγχειρίδια σύνταξης. 

 

Παράδειγµα παράλληλης µετάφρασης από το περιβάλλον της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα» 
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(γ) Ετυµολογική συγγένεια και παραγωγή λέξεων 

• Τα σώµατα κειµένων δίνουν τη δυνατότητα στο µαθητή να διερευνήσει την 

ετυµολογική συγγένεια λέξεων της αρχαίας ελληνικής. Π.χ. κάνοντας αναζή-

τηση µε το θέµα “πειθ” ή “λαθ” θα λάβει µια σειρά αποτελεσµάτων, στα ο-

ποία θα πρέπει να διακρίνει τους τύπους που σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα 

θέµατα από άλλα αποτελέσµατα τυχαία. Στο σηµείο αυτό, ο µαθητής µπορεί 

να αντλήσει βοήθεια από ηλεκτρονικά λεξικά ή από γραµµατικά εγχειρίδια.  

• Το ίδιο ισχύει και για τις παραγωγικές καταλήξεις. Π.χ. κάνοντας αναζήτηση 

µε τα τις καταλήξεις “τεον” και “ικος” µπορεί να δει ο µαθητής τον τρόπο µε 

τον οποίο παράγονται τα ρηµατικά επίθετα σε –τέος και τα επίθετα µε την πα-

ραγωγική κατάληξη –ικός.  

 

(δ) Ερµηνεία 

• Και σε επίπεδο ερµηνείας τα σώµατα κειµένων είναι εξαιρετικά χρήσιµα, για-

τί επιτρέπουν τη διερεύνηση µοτίβων ή θεµάτων σε έναν ή περισσότερους 

συγγραφείς. Για παράδειγµα, κατά τη διδασκαλία του «Επιτάφιου» του Θου-

κυδίδη θα µπορούσε να ζητηθεί από τους µαθητές, µέσω αναζήτησης του ο-

νόµατος του Περικλή σε ολόκληρο το έργο του Θουκυδίδη, να εντοπίσουν 

χωρία στα οποία γίνεται αναφορά στον Περικλή και να προσπαθήσουν να δι-

ακρίνουν την άποψη του ιστορικού για την πολιτική του. Το ίδιο θα µπορούσε 

να γίνει και για άλλα πρόσωπα, όπως ο Θεµιστοκλής, ο Αλκιβιάδης ή ο Νικί-

ας. Επιπλέον, η αναζήτηση αυτή θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους 

συγγραφείς, π.χ. στον τρόπο που ο Πλάτωνας αντιµετωπίζει τον Περικλή ή 

στο πώς χρησιµοποιούν οι ρήτορες του 4ου αι. τον Περικλή ως παράδειγµα, 

όπως και άλλους πολιτικούς του 5ου αι.  

• Η διερεύνηση µοτίβων είναι ιδιαίτερα κρίσιµη στην περίπτωση της ποίησης, 

είτε πρόκειται για ένα συγκεκριµένο έργο είτε για το συνολικό έργο ενός ποι-

ητή ή για το σύνολο ενός ποιητικού γένους, όπως π.χ. η λειτουργία των λέξε-

ων που δηλώνουν «φως» και «σκοτάδι» ή των παροµοιώσεων από τον κόσµο 

των άγριων ζώων και του κυνηγιού στην Ορέστεια του Αισχύλου ή η ἄτη στο 

έπος και την τραγωδία. Τέτοιες αναζητήσεις σε ολόκληρα ποιητικά έργα ή 

στο συνολικό έργο ενός ποιητή µπορεί να πραγµατοποιήσει κανείς στους 
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συµφραστικούς πίνακες που διαθέτουν οι ιστοσελίδες του «Περσέα» και του 

«Thesaurus Linguae Graecae». 

 

Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζονται συνοπτικά τα σηµαντικότερα διαδικτυακά ανοιχτά 

περιβάλλοντα µε σώµατα κειµένων για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραµµατεία, 

ενώ στην Ενότητα V, κεφ. 4.3 ο αναγνώστης θα βρει ένα σενάριο διδασκαλίας για 

την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωµάτων κειµένων (Ρήµατα της ΑΕ που συντάσ-

σονται µε απαρέµφατο και κατηγορηµατική µετοχή. ∆ιερεύνηση της σηµασίας τους). 
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5.3 Ηλεκτρονικοί συµφραστικοί πίνακες λέξεων σε λογοτεχνικά έργα: Ένα πα-

ράδειγµα διδακτικής αξιοποίησης 

Τριανταφυλλιά Γιάννου 

 

5.3.1 Γενικά στοιχεία 

 

5.3.1.1 Τι είναι και σε τι χρησιµεύει ένας Συµφραστικός Πίνακας Λέξεων 

Ο Συµφραστικός Πίνακας Λέξεων, πιο γνωστός ως Concordance, είναι ένας εξειδι-

κευµένος τύπος λεξικογραφικής µελέτης. Πρόκειται για έναν πίνακα λέξεων ενός έρ-

γου ή µιας οµάδας έργων ενός ή περισσότερων συγγραφέων, όπου η κάθε λέξη –πιο 

σωστά ο κάθε λεξικός τύπος– παρατίθεται µαζί µε τα άµεσα συµφραζόµενά του (τα 

οποία συνήθως ορίζονται σε µια τυπωµένη αράδα κειµένου). Όλοι οι λεξικοί τύποι, 

είτε αληµµατοποίητοι είτε ληµµατοποιηµένοι (δηλαδή µε όλους τους παραδειγµατι-

κούς τύπους τους υπαγόµενους στο αντίστοιχο λήµµα) οργανώνονται σε ένα αλφαβη-

τικό ευρετήριο. ∆εν παρέχονται ερµηνεύµατα των λέξεων. 

 Οι χρήσεις ενός Συµφραστικού Πίνακα Λέξεων είναι κατεξοχήν φιλολογικές, 

γλωσσολογικές και λεξικογραφικές. Λ.χ. χρησιµοποιείται: 

▪ στην κριτική αποκατάσταση παλαιότερων κειµένων·  

▪ για την ανίχνευση θεµάτων, µοτίβων, εικόνων·  

▪ για την ανάλυση και τη µελέτη της µικροδοµής και της µακροδοµής των λογοτε-

χνικών κειµένων· 

▪ για τη µελέτη της υφολογίας και της µετρικής· 

▪ για την παρακολούθηση των µονάδων λόγου και της συµπεριφοράς τους (γραµ-

µατικής, συντακτικής, σηµασιολογικής: ιδιωτισµοί, σηµασιολογικά πεδία λέξεων 

κλπ.) σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς, σε ένα ή περισσότερα είδη κειµένων· 

▪ για τη σύνταξη γενικών και ειδικών λεξικών. 

Ωστόσο, µπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά χρήσιµος και στη διδασκαλία της λογοτε-

χνίας, καθώς συνιστά ένα ανοιχτό εργαλείο µε πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης 

και διερεύνησης.  

 Στη συνέχεια διατυπώνονται κάποιες γενικές σκέψεις σχετικά µε την αξιοποί-

ηση του διαδικτυακού Συµφραστικού Πίνακα Λέξεων για το ποιητικό έργο του Γιώρ-

γου Σεφέρη κατά τη διδασκαλία της ποίησης στη µέση εκπαίδευση και δίνονται εν-

δεικτικά παραδείγµατα. 
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5.3.1.2 Ηλεκτρονικός Συµφραστικός Πίνακας Λέξεων για το ποιητικό έργο του 

Γιώργου Σεφέρη 

 

� Ι.Ν. Καζάζης, Ε. Σιστάκου (φιλολ. επιµ.), V.C. Müller (τεχν. επιµ.) 2003. 

Συµφραστικός Πίνακας Λέξεων στο Ποιητικό Έργο του Γ. Σεφέρη. Θεσσαλονίκη: Κέ-

ντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

 Σε ηλεκτρονική µορφή στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα»: 

<http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/index.html>. 

� Περιλαµβάνει το σύνολο του ποιητικού έργου του Σεφέρη, όπως εκδόθηκε 

στους τόµους:  

 Ποιήµατα  

 Τετράδιο Γυµνασµάτων Β΄  

 Τα Εντεψίζικα 

 Ποιήµατα µε Ζωγραφιές σε Μικρά Παιδιά.  

� Η διάκριση σε τόµους δεν ανταποκρίνεται µόνο στο διαφορετικό τρόπο και 

χρόνο έκδοσης των ποιηµάτων, αλλά και σε µια θεµατική κατηγοριοποίηση, καθώς οι 

δύο τελευταίες συλλογές απευθύνονται µάλλον σε ειδική κατηγορία κοινού. 

� Περιλαµβάνει την Εισαγωγή στην έντυπη έκδοση, τους Πίνακες (Εκδόσεων, 

Συντοµογραφιών και Τίτλων των ποιηµάτων), τους δύο Συµφραστικούς πίνακες (ελ-

ληνικών και ξένων λέξεων), το Ληµµατολόγιο (ληµµατοποιηµένος αλφαβητικός κα-

τάλογος µε όλους τους λεξικούς τύπους και τον αριθµό εµφανίσεών τους) και το σώ-

µα των Ποιηµάτων του Σεφέρη.  

� Είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος των λεξικών τύπων που απαντούν σε όλο 

το ποιητικό έργο του Σεφέρη µαζί µε τα συµφραζόµενά τους. ∆ίπλα σε κάθε λεξικό 

τύπο υπάρχει ένας αριθµός που δηλώνει τη συχνότητα εµφάνισής του στο σύνολο του 

ποιητικού έργου. Για κάθε λεξικό τύπο υπάρχει παραποµπή (µέσω ενεργού ηλεκτρο-

νικού δεσµού) στο ποίηµα από το οποίο προέρχεται.  
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� Παρέχει τη δυνατότητα ειδικών ή σύνθετων αναζητήσεων: 

- στο πλαίσιο µιας συλλογής (λ.χ. στη συλλογή Στροφή)· 

- σε τµήµατα του κειµένου, όπως σε τίτλους (συλλογών ή ποιηµάτων), motto, αφιε-

ρώσεις και τοπο-χρονολογίες· 

- στο σύνολο των λεξικών τύπων ενός ποιήµατος. 

� Πρόκειται για ένα εξειδικευµένο λεξικογραφικό εργαλείο, που απευθύνεται 

τόσο στους ειδικούς ερευνητές της νεοελληνικής ποίησης όσο και σε µαθητές, φοιτη-

τές και διδάσκοντες στη µέση εκπαίδευση και στο πανεπιστήµιο. 

 

5.3.1.3 Ποιήµατα του Σεφέρη στα σχολικά εγχειρίδια 

Ποιήµατα του Γιώργου Σεφέρη ανθολογούνται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτε-

χνίας της µέσης εκπαίδευσης: 

� Γυµνάσιο (Γ΄ τάξη): 

 «Με τον τρόπο του Γ.Σ.» (Τετράδιο Γυµνασµάτων) 

 Τρία από τα «∆εκαέξι χάικου»: "ΙΑ΄", "ΙΕ΄", "ΙΣΤ΄" (Τετράδιο Γυµνασµάτων) 

� Λύκειο (B΄ τεύχος): 

 «Πάνω σ' έναν ξένο στίχο» (Τετράδιο Γυµνασµάτων) 

 «Ελένη» (Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Γ΄) 

 «Επί Ασπαλάθων ...» (Τετράδιο Γυµνασµάτων Β΄) 

 «Ο βασιλιάς της Ασίνης» (Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Α΄) 

 «Τελευταίος Σταθµός» (Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Β΄) 

 

5.3.1.4 Μεθοδολογικά ζητήµατα 

Προτείνεται: 

▪ Οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν συνεργατικά (σε µικρές 

οµάδες) µε τη µέθοδο του σχεδίου εργασίας (project). 

▪ Να υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές του θέµατος ανά οµάδες, ώστε να φω-

τιστούν ποικίλες όψεις του ποιητικού έργου. 

▪ Η πορεία εργασίας να ευνοεί τη διερευνητική µάθηση: δηλ. οι µαθητές να α-

ναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήµατα-ζητήµατα προς έρευνα και µελέτη µε τη βοή-

θεια του Συµφραστικού Πίνακα Λέξεων, να διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

ποιήµατα, να συγκεντρώσουν και να ερµηνεύσουν κειµενικά και διακειµενικά στοι-

χεία, να διερευνήσουν γλωσσικά και υφολογικά φαινόµενα, να συζητήσουν µε βάση 

την ποίηση, να εµπλέξουν τα βιώµατά τους στην ατοµική τους ανάγνωση και να προ-
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χωρήσουν στη σύνταξη προσωπικού λόγου. 

▪ Να γίνει συστηµατική αναφορά σε λεξικά: γενικά (όπως το Ηλεκτρονικό Λε-

ξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html>) ή εξειδικευµένα (ό-

πως το Αντιλεξικόν και το Ονοµαστικόν του Βοσταντζόγλου ή λεξικά συνωνύµων, 

παραγώγων). 

▪ Να χρησιµοποιηθούν και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα: λ.χ. σώµατα κειµένων, 

ποιητικές απαγγελίες, εργο-βιογραφικές πληροφορίες κλπ. (βλ. τη συγκέντρωση σχε-

τικού υλικού στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα»: <http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/>). 

▪ Να ευνοηθούν οι διακειµενικές προσεγγίσεις (δηλ. οι «συνοµιλίες» των ποιη-

τών και οι διακειµενικές αναφορές), ειδικότερα όσες διευκολύνονται και από πλούσιο 

υλικό στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία: λ.χ. Καβάφης-Σεφέρης, Σολωµός-

Σεφέρης, Ερωτόκριτος-Σεφέρης, Οµηρικά έπη-Σεφέρης, Ευριπίδης-Σεφέρης κ.ά. 

 

 

5.3.2 Τύποι αναζητήσεων 

 

α) Συλλογή παράλληλων χωρίων 

� Ανιχνεύονται στο πλαίσιο του Συµφραστικού Πίνακα Λέξεων: 

µία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά µέσα στα συµφραζόµενά τους, έτσι ώστε να απο-

µονωθούν τα παράλληλα χωρία και ποιήµατα, και κατόπιν να είναι δυνατή η συγκρι-

τική τους ανάγνωση. 

� Στόχοι: 

-Ο φωτισµός του υπό ανάγνωση ποιήµατος από άλλα «οµόθεµα». 

-Η συγκριτική ανάγνωση ποιητικών εικόνων, µοτίβων ή θεµάτων. 

� Παράδειγµα: 

Κείµενο αναφοράς: «Τελευταίος σταθµός» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: «Παραµύθι», «παραβολή», «τραγούδι», «λόγια», «ποιητής», «τέχνη» και 

παράγωγα. 

Υπόθεση εργασίας: Να συγκεντρωθούν παράλληλα χωρία σχετικά µε το έργο του ποιητή (µε 

τη βοήθεια των παραπάνω όρων) και να συγκροτηθεί µια συλλογή ποιηµάτων ποιητικής (δηλ. 

µια συλλογή µε ποιήµατα (αυτο-)σχόλια για την ποιητική τέχνη). Να παρουσιαστούν σχολια-

σµένες οι απόψεις του Σεφέρη για την ποίηση και το έργο του ποιητή. 
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β) Λεξιλογική-θεµατική διερεύνηση 

� Ανιχνεύονται στο πλαίσιο του Συµφραστικού Πίνακα Λέξεων: 

λέξεις-έννοιες, ζεύγη λέξεων ή λέξεις κατά οικογένειες µέσα στα συµφραζόµενά 

τους, οι οποίες συγκεντρώνονται, κατηγοριοποιούνται και στη συνέχεια εξετάζονται, 

ώστε να διερευνηθούν οι σηµασιολογικές αποχρώσεις τους και το ειδικό τους βάρος 

στο σύνολο του ποιητικού έργου. 

� Στόχοι: 

-Η µελέτη ποιητικών εικόνων, µοτίβων ή θεµάτων. 

-Ο εντοπισµός µεταφορικών χρήσεων, συµβόλων και προσωποποιήσεων. 

-Η διερεύνηση του ποιητικού λεξιλογίου. 

-Η προσέγγιση του ατοµικού ποιητικού ιδιώµατος. 

-Οι διακειµενικές αναφορές, άµεσες και έµµεσες. 

� Παράδειγµα: 

Κείµενο αναφοράς: «Ο βασιλιάς της Ασίνης» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: «Πρόσωπο» και παράγωγα. 

Υπόθεση εργασίας: Να συνταχθεί ένα λεξικογραφικό άρθρο για τις ειδικές χρήσεις της λέξης 

«πρόσωπο» στον Σεφέρη. Για το σκοπό αυτό να χρησιµοποιηθεί ως δείγµα σύνταξης άρθρου 

το αντίστοιχο από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html>. Ειδικότερα, να επισηµανθούν 

οι µεταφορικές-κυριολεκτικές χρήσεις, οι ειδικές χρήσεις στο πλαίσιο φράσεων (λ.χ. κατά 

πρόσωπο) και τα παράγωγα (λ.χ. προσωπάκι, προσωπίδα). 

 

γ) Υφολογική διερεύνηση 

� Ανιχνεύονται στο πλαίσιο του Συµφραστικού Πίνακα Λέξεων: 

(α) η χρήση συγκεκριµένων µερών λόγου (λ.χ. επιθέτων)· (β) γλωσσολογικές κατη-

γορίες, όπως η χρήση προσφυµάτων ή καταλήξεων, τα συνθετικά των λέξεων κ.ά.· (γ) 

οι συχνότεροι ή σπανιότεροι συνδυασµοί λέξεων· (δ) στατικά στοιχεία, λ.χ. λέξεις 

άπαξ· (ε) τα ιδιωµατικά ή λόγια στοιχεία· (στ) τα ρητορικά στοιχεία, όπως η παρο-

µοίωση, η οµοιοκαταληξία, η παρήχηση, οι επαναλήψεις λέξεων· (ζ) η χρήση των κυ-

ρίων ονοµάτων και των προσωποποιηµένων εννοιών κ.ο.κ. 

� Στόχοι: 

-Η µελέτη του ποιητικού ύφους. 

-Η ανίχνευση της χρήσης διαφορετικών υφολογικών επιπέδων. 
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-Η εξέταση των ρητορικών στοιχείων ενός συγγραφέα. 

-Η διερεύνηση του ποιητικού λεξιλογίου. 

� Παράδειγµα: 

Κείµενο αναφοράς: «Ελένη» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: «Γαλαζόπλωρο καράβι». 

Υπόθεση εργασίας: Να διερευνηθούν οι υφολογικές επιλογές του ποιητή ως προς τη χρήση 

επιθέτων. Για το σκοπό αυτόν µπορούµε να αξιοποιήσουµε αφενός τα επίθετα που αποδίδο-

νται στη λέξη «καράβι» (κοινά, σπάνια και νεολογισµούς) και αφετέρου τα κοσµητικά επίθε-

τα που χρησιµοποιούνται στο ποίηµα «Ένας γέροντας στην ακροποταµιά». Αφού συγκε-

ντρώσουµε τα πρώτα συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση των επιθέτων στην ποίηση του Σε-

φέρη, σχολιάζουµε την επιλογή του επιθέτου «γαλαζόπλωρου» στο συγκεκριµένο ποίηµα 

(στο σχολιασµό µας λαµβάνουµε υπόψη από ποια αφηγηµατική φωνή εκφέρεται η λέξη και 

αιτιολογούµε για ποιον λόγο ο ποιητής επιλέγει αυτό το ύφος οµιλίας για το ποιητικό πρόσω-

πο που το εκφέρει). 

 

δ) Συνδυαστικές αναζητήσεις 

� Οι παραπάνω τύποι αναζητήσεων µπορούν να συνδυαστούν σε προτάσεις ερ-

γασίας (λ.χ. αναζητήσεις σε επίπεδο θεµατικό και λεξικολογικό ή λεξικολογικό και 

υφολογικό), µε στόχο: την πολύπλευρη ανάγνωση συγκεκριµένων ποιηµάτων· τη µε-

λέτη βασικών θεµάτων και χαρακτηριστικών της σεφερικής ποίησης· την κατανόηση 

του σηµασιολογικού και ιστορικού φορτίου της ποιητικής γλώσσας, µέσα από δια-

κειµενικές αναγνώσεις. 

� Παράδειγµα: 

Κείµενο αναφοράς: «Πάνω σ' έναν ξένο στίχο» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: Οικογένεια λέξεων «Θάλασσα». 

Υπόθεση εργασίας: Συγκεντρώνουµε όλες τις λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα και επιρ-

ρήµατα) που ανήκουν στην οικογένεια «θάλασσα», ώστε να µελετήσουµε την παρουσία της 

θάλασσας στην ποίηση του Σεφέρη από άποψη θεµατική, λεξιλογική και υφολογική. 

Ενδεικτική πορεία διερεύνησης: 

1. Με τη βοήθεια λεξικών, συντάσσουµε έναν κατάλογο µε λέξεις που ανήκουν στην οικογέ-

νεια «θάλασσα», και τις διακρίνουµε σε όσες χρησιµοποιούνται περίπου ως συνώνυµες, για 

να δηλώσουν τη «θάλασσα», και σε όσες παραπέµπουν έµµεσα στη «θάλασσα». 

2. Αφού συγκεντρώσουµε τα χωρία όπου απαντούν οι λέξεις στους τόµους Ποιήµατα και Τε-

τράδιο Γυµνασµάτων Β', διερευνούµε τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

(α) Πόσο συχνή είναι η χρήση όρων που αναφέρονται στη θάλασσα µέσα στο συνολικό 
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λεξιλόγιο του Σεφέρη; 

(β) Ποιες λέξεις χρησιµοποιούνται συχνότερα, για να δηλώσουν την έννοια «θάλασσα»; 

Τι µέρη του λόγου είναι (λ.χ. περισσότερα ρήµατα ή ουσιαστικά); 

(γ) Από τη µελέτη των συµφραζοµένων µπορεί να διακριθεί το σηµασιολογικό εύρος 

που έχει καθεµιά από αυτές τις λέξεις στον Σεφέρη, καθώς και το επίπεδο χρήσης της 

(λ.χ. κυριολεξία, µεταφορά, χρήση τεχνικής ορολογίας κ.ο.κ.); 

(δ) Από τη µελέτη των συµφραζοµένων µπορεί να διακριθούν από υφολογική άποψη οι 

λέξεις σε λόγιες, ιδιωµατικές, προφορικές, ποιητικές κλπ.; 

(ε) Πόσες από τις παραπάνω λέξεις χρησιµοποιούνται σε εικόνες και παροµοιώσεις; Υ-

πάρχουν µεταφορικές χρήσεις και, αν ναι, πώς εξηγούνται;  

(στ) Σε ποια ποιήµατα του Σεφέρη εµφανίζονται οι λέξεις µε µεγαλύτερη συχνότητα, 

ώστε να µιλάµε για λογοτεχνικό µοτίβο; 

(ζ) Με ποιον τρόπο συνήθως παριστάνεται η θάλασσα; Ποιες θαλασσινές εικόνες προτι-

µά ο ποιητής; 

(η) Με ποια άλλα αγαπηµένα µοτίβα-θέµατα συµπλέκεται το θέµα της «θάλασσας» στην 

ποίηση του Σεφέρη; 

(θ) Ποια είναι η σηµασία του θαλασσινού τοπίου στην εικονογραφία ειδικά και στην 

ποίηση γενικότερα του Σεφέρη; 

� Άλλες προτάσεις: 

Κείµενο αναφοράς: «Πάνω σ' έναν ξένο στίχο» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: Λέξεις σχετικές µε τον Οδυσσέα (λ.χ. Ιθάκη, Τροία, σύντροφοι, 

Σειρήνες, Κύκλωπας κ.ο.κ.). 

Κείµενο αναφοράς: «Με τον τρόπο του Γ.Σ.» (Γ΄ γυµνασίου) 

Όροι αναζήτησης: Ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα και επιρρήµατα που σχετίζονται µε 

τις λέξεις «ταξίδι» «καράβι», και παράγωγες λέξεις. 

Κείµενο αναφοράς: «Τελευταίος σταθµός» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: Ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα και επιρρήµατα που σχετίζονται µε 

τις λέξεις «φεγγάρι», «άστρα», «νύχτα», και παράγωγες λέξεις. 

Κείµενο αναφοράς: «Τελευταίος σταθµός» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: «Νόστος», «επιστροφή», «γυρισµός», και συνώνυµες-παράγωγες 

λέξεις. 

Κείµενο αναφοράς: «Ελένη» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: ∆ιερεύνηση των κυρίων ονοµάτων (ανθρωπωνυµίων και τοπωνυ-

µίων). 

Κείµενο αναφοράς: «Επί Ασπαλάθων ...» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: «Πέτρες», «κολόνες», «µάρµαρα», «µνηµεία», «αγάλµατα», και 

συνώνυµες-παράγωγες λέξεις. 

Κείµενο αναφοράς: «Ο βασιλιάς της Ασίνης» (Β΄ λυκείου) 
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Όροι αναζήτησης: «Φως»-«σκοτάδι», «επιφάνεια»-«βάθος», «παρόν»-«παρελθόν», 

«παρουσία»-«απουσία», και συνώνυµες-παράγωγες λέξεις. 

Κείµενο αναφοράς: «Τελευταίος σταθµός» (Β΄ λυκείου) 

Όροι αναζήτησης: «σαν», «ωσάν» σε συνδυασµό µε λέξεις που σχετίζονται µε τη γη 

ή µε γεωργικές εργασίες (λ.χ. σπέρνω, θερίζω, τρύγος, χώµα, χωράφι κ.ο.κ.). 
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6. ∆ιαδικτυακά περιβάλλοντα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλολόγους 

 

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, πλούσιο υλικό και ποικίλα ερ-

γαλεία στο διαδίκτυο. Σηµασία έχει η δυνατότητα αξιολόγησης του υλικού αυτού ε-

ντός ενός ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου, σύµφωνα και µε όσα έχουν ήδη αναφερ-

θεί στις προηγούµενες ενότητες. Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης οι εκπαιδευτικοί 

θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να αξιολογήσουν συγκεκριµένους δικτυ-

ακούς τόπους.  

Στα Παραρτήµατα Β & Γ οι εκπαιδευτικοί θα βρουν µια πιο πλήρη παρουσία-

ση επιλεγµένων δικτυακών τόπων (θεµατικοί κατάλογοι, ψηφιακές βιβλιοθήκες, on-

line λογισµικά, εκπαιδευτικές πύλες, σώµατα κειµένων). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ V 
Αξιολόγηση και προσαρµογή εκπαιδευτικών σεναρίων και 

δραστηριοτήτων 

 
1. Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται επτά κείµενα. Το πρώτο προτείνει 

τρόπους ένταξης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της ελληνικής σχολικής πραγµατικότητας 

(τυπικές, ηµιτυπικές, άτυπες µορφές σχολικού γραµµατισµού και περιθώρια αξιοποί-

ησης των ΤΠΕ) µέσω ενδεικτικών παραδειγµάτων, τόσο στα πλαίσια του αναλυτικού 

προγράµµατος όσο και εντός µιας ευρύτερης διαθεµατικής οπτικής. Το δεύτερο κεί-

µενο µας εισάγει στον προβληµατισµό γύρω από την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων 

και προτείνει κριτήρια αξιολόγησης µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο του Νέου Γραµ-

µατισµού, όπως έχει εκτεθεί στις προηγούµενες ενότητες. Τα υπόλοιπα κείµενα συνι-

στούν προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στα φιλολογικά µαθήµατα που φιλοδοξούν 

να αποτελέσουν όχι έτοιµες συνταγές αλλά ερέθισµα για τη δηµιουργική αξιοποίηση 

των εργαλείων των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική  πράξη. 
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2. Ανάπτυξη διαθεµατικών διδακτικών δραστηριοτήτων στο σχολικό 
περιβάλλον. Παραδείγµατα ένταξης της χρήσης των ΤΠΕ στο 
ΑΠΣ 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης  

 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το σχολικό 

πλαίσιο εντός του οποίου θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ. Στην Ενότητα Ι (1.1.3 «Σχολικός 

γραµµατισµός και φιλολογικές πρακτικές: Θεωρητικό πλαίσιο για τη δηµιουργική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ζώνη των φιλολογικών µαθηµάτων») αναφερθήκαµε στα 

είδη του σχολικού γραµµατισµού (τυπικό, ηµιτυπικό, άτυπο) και υποστηρίξαµε ότι η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να γίνεται εντός µια ευρύτερης ανάγνωσης του σχολείου 

ως χώρου επαναλαµβανόµενων πρακτικών γραµµατισµού. Στην παρούσα υποενότητα 

θα δώσουµε κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογών, τα οποία επιχειρούν να 

αξιοποιήσουν αυτό το πλαίσιο «ανάγνωσης» της σχολικής πραγµατικότητας. 

 

2.1 Παραδείγµατα εφαρµογών στα πλαίσια των τυπικών µορφών του σχολικού 

γραµµατισµού (βασικός άξονας το βιβλίο και η διδακτέα ύλη) 

 

Ας υποθέσουµε ότι ο εκπαιδευτικός διδάσκει γλώσσα σε κάποια τάξη του γυµνασίου. 

Καλύτερα θα ήταν να µην αντιµετωπίζει το µάθηµα ως το άθροισµα των κεφαλαίων 

ενός βιβλίου και στο πλαίσιο του κάθε κεφαλαίου να αναζητεί το ενδεδειγµένο λογι-

σµικό, αλλά να βλέπει στόχους που έχει να καλύψει τη συγκεκριµένη σχολική χρονιά. 

Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτικός κινείται βάσει στρατηγικής και η τεχνολογία 

αποτελεί µέρος της τακτικής του για την καλύτερη επίτευξη της στρατηγικής αυτής. 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε µια τέτοιου είδους οπτική µπορεί να πάρει τις εξής 

µορφές: 

• Άντληση παραδειγµάτων ή αξιοποίηση µέρους ενός λογισµικού για τη διδα-

σκαλία ενός φαινοµένου ενώπιον της τάξης. Στην προκειµένη περίπτωση 

χρειάζεται µόνο έναν υπολογιστή και έναν προτζέκτορα, κάτι που είναι πιο 

εφικτό και λιγότερο χρονοβόρο. Μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεικτικά για: 

παραδείγµατα από τα σώµατα κειµένων για τη διδασκαλία των διδακτικών 

δοµών στα αρχαία και νέα ελληνικά	 άντληση παραδειγµάτων και υλικού 

(π.χ. χαρτών) για την πιο παραστατική διδασκαλία κεφαλαίων της ιστορίας	 

άντληση από το διαδίκτυο και παρουσίαση στην τάξη µελοποιηµένης µουσι-
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κής για τη διδασκαλία της ποίησης ή ενός ντοκιµαντέρ για τη ζωή ενός συγ-

γραφέα	 χρήση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου για την επεξεργα-

σία ενός ενδεικτικού κειµένου µαθητή ή µαθητών µε τη συνεργασία όλης της 

τάξης	 προετοιµασία των µαθητών του για γόνιµη αξιοποίηση του διαδικτύου 

κατά την αναζήτηση πληροφοριών (π.χ. κριτήρια αξιολόγησης της πληροφο-

ρίας). 

• Ανάθεση εργασιών στην αρχή της χρονιάς (κυρίως) ή και ενδιαµέσως που θα 

απαιτούν αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ολοκλήρωσή τους.  Οι εργασίες αυτές 

θα παρουσιάζονται στην τάξη σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αφού ολοκλη-

ρώνονται µε τη στενή καθοδήγηση των διδασκόντων. Αυτό µπορεί να γίνει 

για πλήθος ενοτήτων. Ενδεικτικά παραδείγµατα: παρουσίαση µιας εργασίας 

που θα διερευνά ένα φαινόµενο της γραµµατικής µε την αξιοποίηση των σω-

µάτων κειµένων και των ηλεκτρονικών λεξικών	 περαιτέρω διερεύνηση του 

έργου ενός ποιητή µε την επιλογή ενδεικτικών για τα παιδιά κειµένων από 

διαδικτυακές ανθολογίες	 περαιτέρω διερεύνηση µιας ενότητας της ιστορίας 

(π.χ. δωρικός και ιωνικός ρυθµός στην αρχιτεκτονική ή τέχνη στην αναγέν-

νηση κλπ.). Οι εργασίες αυτές είναι πολύ σηµαντικές, γιατί εµπλέκουν τα 

παιδιά σε σύγχρονες µορφές έρευνας, σύνθεσης κειµένων και παρουσίασης 

ενώπιον ακροατηρίου (ενώπιον της τάξης), καλλιεργώντας παράλληλα τη 

δηµιουργικότητα. 

 

Οι φιλόλογοι διαθέτουν επιπλέον τη δυνατότητα διαθεµατικού συνδυασµού των 

διακριτών διδακτικών αντικειµένων τους µε αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος 

της φιλολογικής ζώνης, στο πλαίσιο πάντα του τυπικού σχολικού γραµµατισµού. Α-

ναφέρονται ενδεικτικά παραδείγµατα. 

 Παράδειγµα 1 Οµηρικά έπη και διδασκαλία της γλώσσας. Ένας από τους βα-

σικούς στόχους του γλωσσικού µαθήµατος στην Α΄ γυµνασίου είναι η διδασκαλία της 

περιγραφής ως κειµενικού είδους. Η ανάθεση εργασιών που θα περιγράφουν π.χ. 

πρόσωπα ή θεούς στην Οδύσσεια (Αθηνά, Πηνελόπη, Οδυσσέας, Τηλέµαχος κλπ.) 

µπορεί να αποτελέσει πολύ καλή αφορµή για συνδυαστική διδασκαλία των δύο διδα-

κτικών αντικειµένων. Οι εργασίες µπορούν να έχουν αποκλειστικά γλωσσική µορφή 

και να γράφονται σε προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου ή να έχουν πολυτροπική 

µορφή µε την ενσωµάτωση εικόνων από ποικίλες πηγές αλλά και το διαδίκτυο.  
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 Παράδειγµα 2 Κάτι αντίστοιχο µπορεί να γίνει µε το συνδυασµό της Αρχαίας 

Ιστορίας και της Γλώσσας στη διδασκαλία και πάλι της περιγραφής. Στην προκειµένη 

περίπτωση µπορεί να αξιοποιηθεί η περιγραφή των αρχαίων ναών κλπ. ∆ίνεται π.χ. η 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εστιάσει παράλληλα στην κατάκτηση της γλώσσας 

της ιστορίας και στην καλλιέργεια του κειµενικού είδους της περιγραφής. 

 Παράδειγµα 3 ∆οµές της νέας ελληνικής µε λόγια προέλευση ή λόγιες επι-

δράσεις. Είναι γνωστό ότι για ιστορικούς λόγους (χρήσης της καθαρεύουσας) έχουν 

επικρατήσει λόγιοι τύποι στη γλώσσα µας (ιδιαίτερα στην κλιτική µορφολογία), οι 

οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους µαθητές. Η αξιοποίηση των σωµάτων κειµένων 

για την αναζήτηση της συµπεριφοράς των τύπων αυτών στο νεοελληνικό λόγο µπορεί 

να αποτελέσει σηµαντική αφετηρία γόνιµου συνδυασµού των δύο διδακτικών αντι-

κειµένων. 

 

2.2 Παραδείγµατα εφαρµογών στο πλαίσιο ηµιτυπικών ή άτυπων µορφών σχολι-

κού γραµµατισµού 

 

Στο πλαίσιο του ηµιτυπικού σχολικού γραµµατισµού (ευέλικτη ζώνη κλπ.) ενδείκνυ-

ται κατεξοχήν η πραγµατοποίηση διαθεµατικών εργασιών µε τη µορφή σχεδίων ερ-

γασίας (project), όπου µπορεί να γίνει ευρεία χρήση των ΤΠΕ. Το ίδιο ισχύει και για 

τις άτυπες µορφές του σχολικού γραµµατισµού, καθώς οι εκδηλώσεις της ευρύτερης 

σχολικής και εξωδιδακτικής ζωής µπορούν να αναδιοργανωθούν σε νέα πλαίσια, µε 

τη µορφή ενός άτυπου σχεδίου εργασίας (project). Αναφέρονται ενδεικτικά παρα-

δείγµατα. 

 Παράδειγµα 1  Σχολικές γιορτές και ΤΠΕ. Οι καθιερωµένες σχολικές γιορτές 

(28η Οκτωβρίου, 17η Νοεµβρίου, 25η Μαρτίου) θεωρούνται γιορτές που «ανήκουν», 

συνήθως, στους φιλολόγους. Σε πολλά σχολεία έχουν χάσει προ πολλού τη δυναµική 

τους και έχουν µετατραπεί σε επαναλαµβανόµενες ανούσιες τελετουργικού χαρακτή-

ρα διαδικασίες. Οι γιορτές αυτές µπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο όπου οµάδες 

παιδιών θα αναλαµβάνουν να διερευνήσουν και να παρουσιάσουν πτυχές του γεγονό-

τος που εορτάζεται. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ (συγγραφή κειµένων σε  πρόγραµµα πα-

ρουσίασης όπως το Power Point, άντληση πολυµεσικού υλικού από το διαδίκτυο 

κλπ.) µπορεί να δώσει την ευκαιρία για γόνιµη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη συγγραφή 

και παρουσίαση πολυτροπικών και πολυµεσικών κειµένων από τα παιδιά, τη διεξα-

γωγή έρευνας, την εµβάθυνση σε ιστορικά γεγονότα κλπ. Θα δώσει, επίσης, τη δυνα-
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τότητα συνεργασίας ανάµεσα σε φιλολόγους και καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, όπως 

της πληροφορικής. 

 Παράδειγµα 2  Οργάνωση εκδροµών. Μεγάλο µέρος των σχολικών εκδροµών 

έχει χάσει, επίσης, σε µεγάλο µέρος των σχολείων µας τον εκπαιδευτικό τους χαρα-

κτήρα. Οι εκδροµές µπορούν να οργανωθούν και να προετοιµαστούν πολύ καλύτερα 

µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ: να µελετηθούν οι τόποι που θα επισκεφτούν, να συζη-

τηθούν οι διαδροµές που θα επιλέξουν, να πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής προετοιµα-

σία των επισκέψεων κλπ. Οι ΤΠΕ µπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο σε όλα αυτά, 

αν αξιοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνεται πρωτοβουλία στα παιδιά και να 

υποστηρίζεται η όλη εργασία τους. 

 

Σε κάθε περίπτωση αυτό που προτείνεται είναι µια συνολικότερη προσέγγιση των δι-

δακτικών πρακτικών στις οποίες εµπλέκονται οι φιλόλογοι και µια δηµιουργική ανάγνω-

σή τους, στο πλαίσιο των θεωρητικών παραµέτρων του νέου γραµµατισµού.  

Η εκπόνηση συγκεκριµένων διδακτικών σεναρίων δεν πρέπει να αποτελεί µια µηχανική 

διαδικασία, αλλά να εντάσσεται σε ένα εγχείρηµα κριτικής δραστηριοποίησης στο χώρο 

του σχολείου. 
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3. Σενάρια: δοµή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων 
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης  

 

Σενάριο θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η πλήρης καταγραφή µιας διδακτικής 

πρότασης σε όλα της τα µέρη, από την ταυτότητα των δηµιουργού µέχρι τη λεπτοµε-

ρή περιγραφή της ολοκλήρωσής της. Απευθύνεται πρωτίστως σε διδάσκοντες, ενώ 

µέρος του σεναρίου και συγκεκριµένα το φύλλο εργασίας απευθύνεται στους µαθη-

τές. 

 Ο όρος καθιερώθηκε στη χώρα µας από την περίοδο των επιµορφώσεων της 

«Οδύσσειας» και συνοδεύει έκτοτε κάθε σχεδόν απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία. Όπως κάθε όρος που αξιοποιείται εκτενώς (βλ. π.χ. το περιεχόµενο του 

όρου επικοινωνιακή αντίληψη στη γλωσσική διδασκαλία, διαθεµατική προσέγγιση 

κλπ.), έτσι και στην προκειµένη περίπτωση το περιεχόµενό του καθίσταται ασαφές. Η 

λογική του σεναρίου, όπως τουλάχιστον χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρα-

δειγµάτων που αναπτύχθηκαν ως τώρα, τείνει να κινείται ανάµεσα στη λογική του 

σχεδίου µαθήµατος (lesson plan) –περιγράφεται ένα σύντοµο σε διάρκεια µάθηµα, σε 

στενή σύνδεση µε τη σχολική ύλη και την ισχύουσα σχολική λογική– και ανάµεσα 

στη λογική του σχεδίου εργασίας (project) (προσέγγιση της σχολικής ύλης µε ευρύτη-

τα, µεγαλύτερη πρωτοβουλία στην κίνηση των µαθητών, υιοθέτηση αρχών της προο-

δευτικής παιδαγωγικής σε µεγαλύτερη έκταση, διερευνητική λογική κλπ.).  

 Το πιο εύκολο είναι νοµίζω να συµφωνήσουµε στη δοµή και τα περιεχόµενα 

που θα έχει ένα σενάριο. Το πιο δύσκολο είναι να αντιληφθούµε και να συµφωνή-

σουµε στο βαθύτερα πολιτικό περιεχόµενο που αποκτάει η κάθε πρότασή µας για δι-

δακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ή γενικότερα η κάθε πρόταση) από τη στιγµή που 

καλλιεργεί συγκεκριµένου τύπου δεξιότητες –εποµένως και υποκειµενικότητες–, α-

ναδεικνύει ή αποσιωπά θέµατα, προτείνει την αξιοποίηση συγκεκριµένων τεχνολο-

γιών µε συγκεκριµένο τρόπο και εποµένως συνεισφέρει στο πώς αντιλαµβανόµαστε 

το σχολικό γραµµατισµό στην εποχή µας. Επειδή η συµφωνία στο δεύτερο σκέλος 

είναι δύσκολη και συναρτάται σε σηµαντικό βαθµό και µε τις ιδιαιτερότητες των δι-

δακτικών αντικειµένων, θα ξεκινήσουµε από την περιγραφή της δοµής που µπορεί να 

έχει ένα σενάριο, αξιοποιώντας και άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί ως τώρα. 

 Η διατύπωση µιας ενιαίας δοµής έχει και αυτή τη σηµασία της. Πρωτίστως 

γιατί µια συγκεκριµένη δοµή µπορεί να βοηθάει να γίνεται περισσότερο διαφανές και 

το (πολιτικό) περιεχόµενο της πρότασης. ∆ευτερευόντως, γιατί συνεισφέρει στην κα-
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θιέρωση ενός συγκεκριµένου απαιτητικού κειµενικού είδους, απαραίτητο για προ-

σπάθειες επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. Τέλος, και σε συνάρτηση µε το προηγούµενο, 

γιατί πολλά από τα σενάρια µπορεί να αποτελέσουν το υλικό στο οποίο θα στηριχθεί 

µεγάλο µέρος της επιµορφωτικής διαδικασίας.  

 

3.1 Η δοµή ενός σεναρίου 

 

1. Ταυτότητα  

Η ενότητα αυτή και η επόµενη αποβλέπει στο να διευκολύνει τον αναγνώστη να α-

ντιληφθεί πολύ σύντοµα αν η συγκεκριµένη πρόταση τον ενδιαφέρει ή όχι, γι’ αυτό 

το λόγο η περιγραφή εδώ είναι εξαιρετικά συνοπτική έως επιγραµµατική. 

Καλό είναι να αποτυπώνονται εδώ τα κάτωθι: 

-Κάποιος τίτλος.  

-∆ηµιουργός-δηµιουργοί. 

-Αν το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη ή αποτελεί πρόταση για διδασκαλία. 

-Πεδίο, διδακτικό αντικείµενο και διδακτική ενότητα (αν πρόκειται για διαθε-

µατική προσέγγιση ή για τη διδασκαλία µιας επιµέρους ενότητας). 

-Τάξη ή ηλικίες στις οποίες θα µπορούσε να αξιοποιηθεί. 

-Χρονική διάρκεια που απαιτείται. 

-Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή (π.χ. βαθµός εξοικείωσης 

µε κάποιο λογισµικό, βαθµός εξοικείωσης µε τρόπους εργασίας –π.χ. οµαδοσυνεργα-

τική). 

 

2. Σύντοµη περιγραφή (περίληψη) 

Εδώ αποτυπώνονται πολύ επιγραµµατικά (όχι περισσότερο από 4-5 σειρές) το περιε-

χόµενο και οι στόχοι της πρότασης. 

   

 3. Στόχοι – σκεπτικό 

∆ιατυπώνονται και εδώ (µε λιτό τρόπο): 

-Τι επιδιώκεται να καλύψει η πρόταση και γιατί προτείνεται. 

-Ποιες δεξιότητες επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στα παιδιά. 

-Ειδικότεροι στόχοι σε σχέση µε τις ΤΠΕ και το νέο γραµµατισµό. 

-Για τη γλώσσα (κυρίως): µορφές γραµµατισµού που καλλιεργούνται (κλασικός 

γραµµατισµός, νέος γραµµατισµός, κριτικός γραµµατισµός). 
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4. Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 

Η ενότητα αυτή θα διαβαστεί από όσους διαπίστωσαν ότι η πρόταση τους ενδιαφέρει. 

Είναι εποµένως το εκτενέστερο µέρος του σεναρίου και εµπεριέχει πολλά από τα 

στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Ενσωµατώνονται οπωσδήποτε στην περιγραφή της 

ροής της διδασκαλίας: 

-Αφετηρία, το πρόβληµα-θέµα που θα διερευνηθεί. 

-Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση. 

-Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο. 

-Οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν. 

-Η µεθοδολογία της διδασκαλίας (πώς). 

-Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου και πώς γίνεται αυτό κατά την εξέλιξη της 

 διδασκαλίας. 

-Ο ρόλος των διδασκόντων. 

-Ο ρόλος των µαθητών: έκταση πρωτοβουλιών, περιγραφή σε περίπτωση  συ-

νεργασίας. 

-Οι τυχόν προαπαιτούµενες γνώσεις. 

-Εργαλεία-πηγές που θα χρησιµοποιηθούν. 

-Τα αναµενόµενα κείµενα που θα παραχθούν, οι δραστηριότητες που θα ανα-

πτύξουν οι µαθητές.   

 

 5. Φύλλο εργασίας 

Είναι το µόνο το οποίο απευθύνεται στους µαθητές. Εµπεριέχει εποµένως τα απαραί-

τητα στοιχεία προκειµένου να ολοκληρωθεί το σενάριο: 

- Αποτελεί οδηγό για την πορεία υλοποίησης του σεναρίου. Εδώ χρειάζεται προσοχή, 

ώστε να δίνεται αφενός σηµαντική πρωτοβουλία και ευχέρεια κινήσεων στους µαθη-

τές και να µην οδηγούνται µηχανιστικά στην κάθε τους ενέργεια. Μας ενδιαφέρει η 

ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, της αναζήτησης που θα µπορεί να υλοποιηθεί µε 

βάση τις γνώσεις, τα βοηθήµατα που θα έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και την υπο-

στήριξη των εκπαιδευτικών.  

- Καλό είναι να δίνεται έτσι το πρόβληµα, ώστε οι πορείες υλοποίησης να µπορεί να 

είναι διαφορετικές και η βοήθεια που θα δίνεται (στο πλαίσιο του φύλλου εργασίας 

αλλά και από τους διδάσκοντες) να ευνοεί αυτή την προοπτική. 
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- ∆ίνονται τυχόν απαραίτητες πληροφορίες (ή τεχνολογικές γνώσεις-περιγραφές) για 

να ολοκληρωθεί το σενάριο.  

- Περιγράφονται µε λεπτοµέρεια (µε όρους κειµενικού είδους) τα προϊόντα που ανα-

µένουµε να προκύψουν από την εµπλοκή αυτή. Για παράδειγµα: παρουσίαση στην 

τάξη µιας προφορικής ανακοίνωσης µε τη χρήση του προγράµµατος παρουσίασης, 

γραπτή εργασία σε ερευνητική µορφή που θα αναρτηθεί στη σελίδα του σχολείου 

κλπ. Στην προηγούµενη ενότητα του σεναρίου (4. Λεπτοµερής παρουσίαση της πρό-

τασης) εξειδικεύονται τα αναµενόµενα κείµενα που θα παραχθούν και η υποστήριξη 

των διδασκόντων προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 6. Άλλες εκδοχές 

∆ίνονται πιθανές άλλες εκδοχές του σεναρίου και τονίζονται οι διαφορές από την 

προηγούµενη εκδοχή. 

 

 7. Κριτική  

Αν πρόκειται για πρόταση διδασκαλίας δίνονται πολύ σύντοµα οι περιορισµοί: τι εί-

ναι δύσκολο να γίνει, ποια µέρη µπορεί να δυσκολέψουν, συσχέτιση µε το ισχύον 

πρόγραµµα στο σχολείο κλπ. 

Αν πρόκειται για σενάριο που έχει υλοποιηθεί καταγράφεται η εµπειρία, τυχόν δυ-

σκολίες και ιδιαιτερότητες, τεκµήρια από την εφαρµογή (π.χ. κείµενα παιδιών) κλπ. 

 

 8. Βιβλιογραφία 

Καταγράφονται οι βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν.  

 

3.2 Η ως τώρα εµπειρία. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού σεναρίου 

Ο/η εκπαιδευτικός σήµερα µπορεί να βρει εύκολα αρκετά σενάρια διδασκαλίας µε 

χρήση ΤΠΕ σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή. Πολλές από αυτές τις διδακτικές 

προτάσεις είναι αξιόλογες, σε κάποιες όµως περιπτώσεις παρουσιάζονται και προ-

βλήµατα. Τα προβλήµατα θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 

• Στην αντιµετώπιση των ΤΠΕ ως παιδαγωγικών εργαλείων και σπανίως 

ως µέσων πρακτικής γραµµατισµού, παράλληλα (αναφέροµαι στο µάθη-

µα της γλώσσας, αλλά ισχύει γενικότερα για τα φιλολογικά µαθήµατα). 

Το γεγονός αυτό είτε οδηγεί την αξιοποίηση ξεπερασµένης λογικής λογι-
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σµικού είτε σε ρηχή προσέγγιση, όταν έχουµε παραδείγµατα µε ανοιχτό 

λογισµικό. Αυτή η διαπίστωση θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως αφετηρία, 

προκειµένου σε κάθε ανάπτυξη νέου σεναρίου να δίνεται ιδιαίτερη έµ-

φαση στο γιατί αξιοποιείται το κάθε λογισµικό και να συνδέεται αυτό 

πολύ στενά µε τη θεωρία.  

• Στη στατική αντίληψη ως προς τη διδασκαλία. Τα σενάρια έχουν συνή-

θως έναν αυστηρά καθοδηγητικό, σχεδόν ασφυκτικό, χαρακτήρα που θυ-

µίζουν αρκετά τη λογική των σχολικών εγχειριδίων και τη ροή µιας συ-

νήθους διδακτικής ώρας µε τα διδακτικά εγχειρίδια. Σηµαντικό ρόλο σε 

αυτό παίζει η λογική µε την οποία εφαρµόστηκαν ως τώρα τα φύλλα ερ-

γασίας. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής οι µαθητές δεν έχουν παρά να κά-

νουν κάποια κλικ στο διαδίκτυο και να συµπληρώνουν µηχανιστικά κά-

ποιες έτοιµες φόρµες εργασίας, η δε συνεργασία που προτείνεται είναι 

προσχηµατική και χωρίς βάθος. Λείπουν οι εναλλακτικές δυνατότητες, οι 

εναλλακτικές πορείες και η υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση, µε 

αποτέλεσµα να µην καλλιεργούνται σηµαντικές δεξιότητες, όπως: η πρω-

τοβουλία, η συνδυαστική αναζήτηση, η ουσιώδης συνεργασία, η αξιο-

ποίηση ποικίλων σηµειωτικών πόρων.   

• Στην εστίαση, κυρίως, στο µάθηµα και λιγότερο σε όλο το εύρος της φι-

λολογικής ζώνης και της σχολικής ζωής. Είναι πράγµατι πολύ λίγα τα 

σενάρια που αντιµετωπίζουν το σχολείο σε όλο του το εύρος και προτεί-

νουν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ ευρύτερους από αυτούς του µαθή-

µατος. Αλλά και το µάθηµα αντιµετωπίζεται σε κάποιες περιπτώσεις µε 

τη λογική της διεκπεραίωσης της διδακτέας ύλης και όχι δηµιουργικής 

ανάγνωσής της. 

 

 Συχνά επίσης θεωρούνται ως αυτονόητα ζητήµατα που είναι εξαιρετικά σύν-

θετα. ∆εν αρκεί π.χ. να λέµε ότι απλώς βάζουµε τα παιδιά να δουλεύουν σε οµάδες ή 

ότι ο εκπαιδευτικός βοηθάει τις οµάδες. Χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση (η ο-

ποία καλό είναι να ενσωµατώνεται στο σενάριο) ως προς το τι σηµαίνει δουλεύουν 

µαζί και υποστηρίζονται από το δάσκαλο. 

Θα πρέπει να ληφθεί, βέβαια, υπόψη το γεγονός ότι όσο πιο προχωρηµένο είναι 

ένα σενάριο τόσο πιο πολύ απέχει από τις συνήθεις διδακτικές πρακτικές και όσο πιο 
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στατικό είναι τόσο πιο εύκολα εφαρµόσιµο. Σκοπός των επιµορφώσεων δεν πρέπει να 

είναι η εκπόνηση σεναρίων που δεν θα εφαρµόσει τελικά κανένας ή θα εφαρµόσουν 

κάποιοι λίγοι µία ή δύο φορές. Σκοπός είναι να διευρυνθεί το «yet to be thought» 

(Bernstein 1996), τα όρια δηλαδή των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών και 

να αποκτήσουν µια ενηµερότητα (=αποφυσικοποίηση) γύρω από τις διάφορες επιλο-

γές τους. Αυτό σηµαίνει ότι διευρύνεται το ρεπερτόριο των στρατηγικών που µπο-

ρούν να εφαρµόσουν.    

∆ιαπιστώνεται, εποµένως, η ανάγκη για καλλιέργεια της δυνατότητας ανάπτυξης 

σεναρίων ποικίλων επιπέδων. Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες στα σχολεία δεν είναι 

οµοιόµορφες, όπως επίσης δεν είναι ενιαίες και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. 

Έτσι, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να µπορούν να κλιµακώνουν σε πολλά 

επίπεδα την ίδια τη λογική ενός σεναρίου: π.χ. σενάρια πιο κοντά στο σχολικό βιβλίο, 

σενάρια που αξιοποιούν το σχολικό βιβλίο αλλά µε πιο δηµιουργικό τρόπο, σενάρια 

που εστιάζουν στους διδακτικούς στόχους του Π.Σ., αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογί-

ες.  

Η εκπόνηση, εποµένως, ενός διδακτικού σεναρίου πρέπει να προκύπτει από έναν 

ευρύτερο προβληµατισµό γύρω από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική πραγµατι-

κότητα. Τα σενάρια που εκπονούνται από τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να πληρούν 

συγκεκριµένα κριτήρια, όπως: 

1. Έµφαση στην αξιοποίηση ανοιχτών περιβαλλόντων (π.χ. ηλεκτρονικών 

λεξικών, σωµάτων κειµένων, διαδικτύου για το µάθηµα της γλώσσας). 

2. Έµφαση στη νέα κειµενικότητα (δηµιουργία κειµένων που σχετίζονται µε 

το διαδίκτυο και µε τον υπολογιστή ως µέσο επικοινωνίας (Computer Me-

diated Communication). 

3. Έµφαση στην καλλιέργεια της αξιοποίησης των ΤΠΕ ως περιβαλλόντων 

πρακτικής γραµµατισµού (αξιοποίηση των επεξεργαστών κειµένου, των 

προγραµµάτων παρουσιάσεων – όπως Power Point κλπ.). 

4. Έµφαση στην καλλιέργεια της δεξιότητας για κριτική ανάγνωση-

αξιολόγηση της διαδικτυακής πληροφορίας. 

5. Παράλληλη καλλιέργεια του κλασικού γραµµατισµού µε το νέο γραµµα-

τισµό. 

 

Πιο αναλυτικά και ειδικά για τα φιλολογικά µαθήµατα ένα καλό σενάριο διακρί-

νεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 
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� Θέσπιση ενός σαφούς πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ενδιαφέρον 

και νόηµα για τους µαθητές, προκειµένου να υλοποιήσουν την εργασία που τους ανα-

τίθεται. Τέτοιου είδους πλαίσιο εξασφαλίζεται συνήθως µε τη δηµιουργία σεναρίων 

που έχουν τα χαρακτηριστικά του Project.  

� Το πλαίσιο αυτό να εξασφαλίζει και την κατά λειτουργικό ή κριτικό 

τρόπο αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για παράδειγµα, αξιοποίηση των σωµάτων κειµένων στη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας, προκειµένου να καταλήξουν τα παιδιά σε διαπιστώσεις 

για τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Σεφέρη, ή στη διδασκαλία της αρχαίας ελλη-

νικής γλώσσας, προκειµένου να οδηγηθούν επαγωγικά στη διαπίστωση συντακτικών 

ή γραµµατικών κανόνων, και τέλος, στη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας, προκειµένου 

να οδηγηθούν στην κατανόηση δοµών ή λεξιλογίου της νέας ελληνικής. Αυτή θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η παιδαγωγική διάσταση της αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

� ∆όµηση του σεναρίου ώστε να αξιοποιούνται ψηφιακά περιβάλλοντα 

που καλλιεργούν τον νέο γραµµατισµό στα παιδιά. Μέσα από τις δραστηριότητες, για 

παράδειγµα, που έχουν να ολοκληρώσουν οι µαθητές εκπαιδεύονται παράλληλα στις 

ιδιαιτερότητες των προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου ή των προγραµµάτων πα-

ρουσίασης (Power Point) ως µέσων παραγωγής γραπτού λόγου	 στις ιδιαιτερότητες 

που έχει το διαδίκτυο και οι βάσεις δεδοµένων στην αναζήτηση γλωσσικού υλικού 

κλπ.  

�  Καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των µαθητών. Ένα 

καλό σενάριο θέτει προβλήµατα και δεν καθοδηγεί στενά, σχεδόν µηχανιστικά, τις 

κινήσεις των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό αφήνουµε χώρο για αναζήτηση, προβληµατι-

σµό, χρήση άλλων µέσων (ψηφιακών ή µη), για συνεργασία µε δάσκαλο και συµµα-

θητές, για εναλλακτικούς δρόµους υλοποίησης. 

� Παροχή πολλών ευκαιριών για πρόσληψη και παραγωγή ποικίλων 

κειµένων: προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών. 

� Αποφυγή της παγίδας «το άρµα σέρνει το άλογο». Σε κάποιες περι-

πτώσεις στα σενάρια εκβιάζονται λύσεις, προκειµένου να αξιοποιηθούν οπωσδήποτε 

και αποκλειστικά οι ΤΠΕ. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι σε κάθε σενάριο µπορεί να αξι-

οποιούνται όλες οι τεχνολογίες πρακτικής γραµµατισµού, ανάλογα µε την πρακτική 

που διεκπεραιώνεται.  

� Παροχή δυνατοτήτων για συνεργασία µεταξύ των µαθητών και συνερ-

γατική αναζήτηση της γνώσης.  
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� Ενίσχυση της λογικής του σχεδιασµού (design), που σηµαίνει ότι 

αξιοποιούνται ποικίλα περιβάλλοντα πρακτικής γραµµατισµού και σηµειωτικά συ-

στήµατα για τη συγγραφή των κειµένων τους. 

� Εξασφάλιση δηµιουργικού ρόλου, επίσης, στον εκπαιδευτικό. Που 

σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει σηµαντικό µερίδιο στην υποστήριξη της µάθησης –

και όχι στην παροχή έτοιµης γνώσης–, στη δηµιουργία δηλαδή της ζώνης για την επι-

κείµενη εξέλιξη (Vygotsky 1978). 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ καταγράφονται έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές διδακτικών 

σεναρίων, ενώ στο κεφ. 4 της ενότητας αυτής παρουσιάζονται προτάσεις διδακτι-

κής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα φιλολογικά µαθήµατα, οι οποίες δύνανται να προ-

σεγγιστούν κριτικά. 

 

3.3 H διδακτική αξιοποίηση των σωµάτων κειµένων ως διαδικασία διαµόρφω-

σης εγγράµµατων υποκειµένων ή η ιδεολογική διάσταση των σεναρίων  

 

3.3.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει ήδη γίνει φανερό από τις ενότητες που προηγήθηκαν, µεγάλο µέρος του 

προβληµατισµού στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ δίνει έµφαση σε εξαιρετικά 

επιφανειακά στοιχεία, όπως είναι η δηµιουργία υποδοµών, η ανάπτυξη λογισµικού 

και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση του λογισµικού. Ε-

κλαµβάνεται ως δεδοµένο, δηλαδή, ότι από τη στιγµή που θα εγκατασταθεί επαρκής 

αριθµός υπολογιστών στα σχολεία και θα δηµιουργηθεί επαρκής αριθµός λογισµικών 

για όλα τα διδακτικά αντικείµενα, τότε αυτό που αποµένει είναι η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών για την επιτυχή χρήση των λογισµικών στη διδασκαλία. Αυτή η διαδι-

κασία θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε σηµαντικό εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων.  

Πρόκειται για µια προσέγγιση εξαιρετικά ρηχή και κάθε άλλο παρά ουδέτερη 

από µια βαθύτερη πολιτική οπτική, την οποία έχουµε αποκαλέσει σε προηγούµενες 

ενότητες «εργαλειακή λογική» (βλ. Εισαγωγή και Ενότητα Ι, κεφ. 1.4). Οι συνέπειες 

της προσέγγισης αυτής είναι ήδη ορατές: παρά τους πόρους που έχουν επενδυθεί (ή 

καλύτερα σπαταληθεί) διεθνώς προς αυτή την κατεύθυνση τα αποτελέσµατα είναι 

πολύ φτωχά. Αναφέραµε ενδεικτικά στο κεφ. 1.4. της ενότητας Ι τον τίτλο του βιβλί-

ου του Larry Cuban Oversold and Underused [υπερπουληµένοι και αχρησιµοποίη-
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τοι], το οποίο αναφέρεται στην εικοσαετή εµπειρία των ΗΠΑ, όπου οι υπολογιστές 

πουλήθηκαν κατά εκαντοντάδες χιλιάδες στα σχολεία, αλλά έµειναν σχεδόν αχρησι-

µοποίητοι.  

 Η συγκεκριµένη, βέβαια, κριτική του Cuban εστιάζει στις τεχνικές και άλλες 

δυσκολίες του πράγµατος, συνεχίζοντας µια σηµαντική επιστηµονική παράδοση ως 

προς τη γενικότερη δυσκολία εισαγωγής καινοτοµιών στην εκπαίδευση
36

 και υπο-

βαθµίζει άλλες πολύ σηµαντικές παραµέτρους, όπως το είδος του παιδαγωγικού λόγου 

(Bernstein 1996) στο πλαίσιο του οποίου θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Αγνοείται δηλαδή το γεγονός ότι η διδακτική διαδικασία κινείται –συνειδητά ή ασυ-

νείδητα– στο πλαίσιο κάποιας ή κάποιων διδακτικών παραδόσεων µε συγκεκριµένες 

συνέπειες ως προς το «τι», «πώς» και «πότε» της διδασκαλίας. Πρόκειται για διδα-

κτικές παραδόσεις και εκδοχές που µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους και 

που η υιοθέτησή τους οδηγεί στη συγκρότηση διαφορετικού τύπου εγγράµµατων υ-

ποκειµένων· µε αυτή την έννοια η διδασκαλία αποτελεί µια βαθιά πολιτική επιλογή, 

µε το περιεχόµενο που δίνει ο Αριστοτέλης στον όρο «πολιτικός» (Gee 1996). 

 Την πολιτική αυτή διάσταση της διδασκαλίας θα επιχειρήσω να αναδείξω στη 

συνέχεια, χρησιµοποιώντας το ίδιο παράδειγµα διδασκαλίας µε τρεις διαφορετικές 

εκδοχές. Σε κάθε µία από τις εκδοχές αυτές επιχειρείται να αναδειχθεί ο διαφορετικός 

τρόπος διδακτικής αναπλαισίωσης δύο συγκεκριµένων κειµενικών ειδών, της βιβλιο-

κριτικής και της βιβλιοπαρουσίασης. Στο παράδειγµα αυτό αξιοποιείται µε διαφορε-

τικό τρόπο σώµα κειµένων δηµοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου.  

Πριν από την ανάπτυξη και συζήτηση των τριών εναλλακτικών παραδειγµά-

των, θα αφιερώσω λίγα λόγια στη διασάφηση της έννοιας της «αναπλαισίωσης», στη 

σύντοµη παρουσίαση του σώµατος κειµένων και στη διδασκαλία µε βάση τα κειµενι-

κά είδη. 

 

3.3.2 Η διδασκαλία ως διαδικασία συγκρότησης εγγράµµατων υποκειµένων και 

τα σώµατα κειµένων 

Το παράδειγµα που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια αξιοποιεί το σώµα κειµένων του Κέ-

ντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Πρόκειται για µικρό, σχετικά, σώµα κειµένων µε 

έκταση 7.000.000 λεκτικούς τύπους. Η ιδιαιτερότητά του βρίσκεται στο γεγονός ότι 

έχει σχεδιαστεί για παιδαγωγική αξιοποίηση, γι’ αυτό και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 

                                                 
36

  Βλ. π.χ. Fullan 1993.  



251 

 

στην επικοινωνία του µε λεξικά, αλλά και στην προσεχτική κατάτµηση του υλικού σε 

κειµενικά είδη / κειµενικούς τύπους (Πολίτης 2008) που µπορούν να εξυπηρετήσουν 

τη διδασκαλία της γλώσσας (και όχι µόνο) στα σχολεία µας.  

Ανεξάρτητα όµως από την πρόθεση των δηµιουργών του όποιου µαθησιακού 

υλικού (βιβλία, λογισµικά κλπ.), εποµένως και του συγκεκριµένου σώµατος κειµέ-

νων, πολύ µεγάλο ενδιαφέρον έχει η τύχη του υλικού αυτού στη διδακτική διαδικασί-

α. Ο Bernstein (1996) χρησιµοποιεί την έννοια της αναπλαισίωσης (recontextualiza-

tion), προκειµένου να αναδείξει τη σηµαντική διάσταση της αποκόλλησης ενός υλι-

κού από το φυσικό του συγκείµενο (context) και της ένταξής του στη διδασκαλία. Ένα 

κείµενο που γράφεται, για παράδειγµα, προκειµένου να είναι βιβλιοκριτική σε ένα 

ένθετο εφηµερίδας ή σε λογοτεχνικό περιοδικό, αποκολλάται από το φυσικό του συ-

γκείµενο και ενώ έπαιρνε την «αξία» του –για να επεκτείνουµε την έννοια του Saus-

sure– πάντα σε σχέση µε το συγκεκριµένο έντυπο, τη φυσιογνωµία του, τα άλλα κεί-

µενα του περιοδικού, το χρόνο και το χώρο δηµοσίευσής του κλπ., τώρα µετατρέπε-

ται σε ύλη και υποτάσσεται στις προθέσεις των συγγραφέων του διδακτικού υλικού 

αρχικά και των διδασκόντων και διδασκοµένων στη συνέχεια· µετατρέπεται σε ύλη 

µε συγκεκριµένο βηµατισµό και ρυθµό στη διδασκαλία, µε συγκεκριµένες ενέργειες 

και σχέσεις διδασκόντων και διδασκοµένων (Bernstein 1989). Αυτό όµως το νέο 

πλαίσιο, ο παιδαγωγικός λόγος κατά τον Bernstein (1996), δεν είναι µια απλή και ου-

δέτερη διαδικασία, αλλά οδηγεί στην εγχάραξη κάποιας µορφής ή µορφών συνείδη-

σης και συνεισφέρει, θα µπορούσε να πούµε, στη διαµόρφωση συγκεκριµένου τύπου 

παιδαγωγικών υποκειµενικοτήτων. Με αυτή την έννοια η αναπλαισίωση και ο παιδα-

γωγικός λόγος έχουν βαθιά πολιτική χροιά. 

Αν αντιµετωπίσουµε από αυτή την οπτική τη διδασκαλία, τότε πέρα από το τι 

θα διδαχθεί, το οποίο στην προκειµένη περίπτωση έχει σχέση µε τα κειµενικά είδη 

που αποτελούν την ύλη της διδασκαλίας, σηµαντικότατο ρόλο παίζει και αυτό που 

αποκαλείται συχνά «διδακτικό σενάριο» και µε το οποίο ασχοληθήκαµε στην προη-

γούµενη ενότητα. Στο σενάριο ενυπάρχει µε τρόπο ρητό ή άρρητο ο ρυθµιστικός λό-

γος της διδασκαλίας (Bernstein 1996) ή καλύτερα ο γλωσσοεκπαιδευτικός λόγος ε-

ντός του οποίου τοποθετείται η όλη διδασκαλία. Στο παράδειγµα που ακολουθεί θα 

επιχειρήσουµε να δούµε τρεις διαφορετικές εκδοχές του λόγου αυτού που ανήκουν σε 

διαφορετικές γλωσσοεκπαιδευτικές παραδόσεις, µε σηµαντικές διαφορές η καθεµία 

στη δόµηση της εγγράµµατης µαθητικής υποκειµενικότητας. 
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Από τη σύντοµη παραπάνω συζήτηση επιχειρείται να γίνει σαφές ότι η διδα-

σκαλία των κειµενικών ειδών, όπως και κάθε διδασκαλία, δεν είναι ένα τεχνικό ζήτη-

µα, όπως συνήθως αντιµετωπίζεται στα σχολεία, ή παιδαγωγικό ζήτηµα, γενικώς και 

αορίστως. Το πλαίσιο που θα χρησιµοποιηθεί, ο γλωσσοεκπαιδευτικός δηλαδή λόγος, 

παίζει καθοριστικό ρόλο.  

 Οι διαφορετικές εκδοχές διδασκαλίας που ακολουθούν κινούνται γύρω από τη 

διδασκαλία δύο συγκεκριµένων κειµενικών ειδών, τη βιβλιοκριτική και τη βιβλιοπα-

ρουσίαση. Προϋποθέτουµε ότι η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή της τα σχολικά εγ-

χειρίδια, αλλά και το Σώµα Κειµένων του ΚΕΓ (http://www.greek-language.gr). Το 

συγκεκριµένο σώµα προσφέρει: 

 - Αφθονία παραδειγµάτων που θα αναδείξουν την ποικιλότητα που υπάρχει 

στο πλαίσιο του ίδιου κειµενικού είδους. 

 - Ένα µέρος της ταυτότητας του κειµενικού είδους, αφού µπορεί να εντοπιστεί 

το έντυπο που δηµοσιεύεται και η χρονολογία. 

Παράληλα λείπουν άλλα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως η θέση του στο 

έντυπο (π.χ. αν προέρχεται από κάποιο ένθετο, από κάποιο αφιέρωµα κλπ.) και η πο-

λυτροπική του διάσταση (τονισµένα ή υπογραµµισµένα στοιχεία, φωτογραφίες, χρώ-

µα κλπ.). ∆εν είναι εύκολο, επίσης, να ανιχνεύσουµε την ιδιοµορφία του εντύπου, 

γιατί δεν έχουµε το σύνολο του υλικού στη διάθεσή µας, προκειµένου να αντιληφ-

θούµε την ποιότητά του και δε γνωρίζουµε άλλα καταστασιακά δεδοµένα. Αυτό που 

έχουµε στη διάθεσή µας είναι το κείµενο/τα κείµενα, η δυνατότητα αναζήτησης κει-

µένων που ανήκουν στην ίδια κειµενική κατηγορία και κάποια στοιχεία της ταυτότη-

τάς τους.  

Αξίζει να επισηµάνουµε, επίσης, ότι το πρωτογενές δηµοσιογραφικό και εκ-

παιδευτικό υλικό αναπλαισιώθηκε από τους δηµιουργούς του σώµατος κειµένων κατά 

τρόπο απρόβλεπτο για τους συγγραφείς τους: δηµοσιογραφικά κείµενα εµφανίζονται 

δίπλα σε εκπαιδευτικό υλικό και παρέχονται ποικίλες δυνατότητες παράλληλης έρευ-

νας και στα δύο, ενώ παράλληλα το όλο υλικό ταξινοµείται σε συγκεκριµένα κειµενι-

κά είδη και κειµενικούς τύπους. Παρ’ ότι η αναπλαισίωση αυτή έγινε µε αυστηρά ε-

πιστηµονικά κριτήρια, δεν είναι ουδέτερη.  

Κρίσιµο εποµένως ζήτηµα στον τρόπο αξιοποίησης του όποιου γλωσσικού ή 

πολυτροπικού υλικού, στην προκειµένη περίπτωση του υλικού που περιλαµβάνεται 

στο συγκεκριµένο σώµα κειµένων, είναι το σενάριο διδασκαλίας που θα ακολουθή-

σουµε.  
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Προκειµένου να αναδείξουµε τις ποικίλες πτυχές που είναι απαραίτητο να 

λαµβάνουµε υπόψη κατά το σχεδιασµό ενός σεναρίου, θα επιχειρήσουµε στη συνέ-

χεια να αναπτύξουµε ένα ενδεικτικό σενάριο σε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη 

θα είναι πιο κοντά στην ισχύουσα σχολική λογική και η τελευταία θα απέχει θεαµατι-

κά από αυτή. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να αναδειχθεί η µη ουδετερότητα 

της διδασκαλίας, όπως ήδη επισηµάναµε.  

 

3.3.3 ∆ιδασκαλία της ενότητας «Παρουσίαση –Κριτική» (Β΄ λυκείου). Τρία πα-

ραδείγµατα αξιοποίησης των σωµάτων κειµένων 

Έστω ότι µία εκπαιδευτικός θέλει να διδάξει στη Β΄ λυκείου από την ενότητα «Πα-

ρουσίαση-Κριτική» την υποενότητα Ι: «Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου».  

Ποιες επιπλέον δυνατότητες έχει µε τη χρήση των νέων µέσων και ιδιαίτερα των σω-

µάτων κειµένων;  

 

 α) ∆ιδασκαλία µε βάση το ισχύον διδακτικό πρότυπο  

Ας υποθέσουµε ότι σεβόµαστε σε πολύ µεγάλο βαθµό τις σχολικές συµβάσεις (σχο-

λικό χρόνο, παρεχόµενα κείµενα κλπ.). Στην προκειµένη περίπτωση θα ακολουθή-

σουµε τη συνήθη τακτική που περιγράφεται στο παρακάτω απόσπασµα (από συνέ-

ντευξη εκπαιδευτικού):  

«Μια ενότητα [των σχολικών εγχειριδίων] αποτελείται από πολλά µέρη. Καθένα έχει 

ένα εισαγωγικό κείµενο, το οποίο διαβάζουν τα παιδιά.  Στη συνέχεια, εντοπίζουµε 

τις λέξεις που δεν ξέρουν, φράσεις, νοηµατικές παρατηρήσεις, και αυτό το παίρνουµε 

σαν αφορµή, για να προχωρήσουµε στα γλωσσικά στοιχεία…».  

 

 Παρ’ ότι το απόσπασµα αυτό αναφέρεται στις πρακτικές που ακολουθούνται 

στο γυµνάσιο, η πρακτική της προσέγγισης των κειµένων είναι παραπλήσια και για το 

λύκειο. Το πρώτο κείµενο για (λογοτεχνική) κριτική βιβλίου που βρίσκει η εκπαιδευ-

τικός και πρέπει να συζητήσει µε τα παιδιά είναι µια κριτική του Β. Βαρίκα για το 

µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη, Στου Χατζηφράγκου. Ποιες δυνατότητες της παρέ-

χουν οι ΤΠΕ για καλύτερη γλωσσική προσέγγιση του κειµένου αυτού; 

 Στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσει 

και να δει αν υπάρχουν άλλα παραδείγµατα από κριτικές βιβλίων στα σχολικά εγχει-

ρίδια. Από την ενότητα «Νέα Ελληνική» επιλέγει τα «Σώµατα Κειµένων» και συγκε-
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κριµένα το σώµα κειµένων µε τα διδακτικά βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(βλ. οθόνη 1). 

 

Οθόνη 1 

 

Από εκεί, επιλέγοντας το «Σώµα Κειµένων» (από την αριστερή στήλη), έχει 

τη δυνατότητα να επιλέξει το κειµενικό είδος «Κριτική βιβλίου» (βλ. οθόνη 2). 
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Οθόνη 2 

 

Θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν µόνο δύο τέτοια κείµενα στα σχολικά βιβλία 

που ανήκουν σε αυτή την κειµενική κατηγορία, αυτά ακριβώς που υπάρχουν στο κε-
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φάλαιο που διδάσκει. Η αναζήτηση αυτή θα της δώσει εποµένως δύο µόνο αποτελέ-

σµατα, ένα εκ των οποίων είναι το προς διερεύνηση κείµενο (βλ. οθόνη 3) 

 

Οθόνη 3 

 

Στην πρώτη παράγραφο του κειµένου διαβάζουµε τα εξής:  

«Τη "βιογραφία" µιας εποχής και µιας κοινωνίας βασισµένης στην πραγµατικότητα 

και στολισµένη µε φανταστικά επεισόδια επιχειρεί στο νέο του µυθιστόρηµα "Στου 

Χατζηφράγκου" ο Κ. Πολίτης. Η πολιτεία που υπαινίσσεται είναι η οριστικά χαµένη, 

εδώ και σαράντα χρόνια, για τον ελληνισµό πρωτεύουσα της Ιωνίας, µια από τις λαϊ-

κές συνοικίες της οποίας -όπου και διαδραµατίζονται τα σηµαντικότερα συµβεβηκότα 

του βιβλίου- ονοµατίζει και ο τίτλος του µυθιστορήµατος.»  

 

 Ο έµπειρος εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι θα υπάρξουν αρκετά παιδιά που θα 

δυσκολευτούν στην κατανόηση των λέξεων «υπαινίσσεται» και «διαδραµατίζονται». 

Προκειµένου να διευκολύνει τους µαθητές του στην καλύτερη κατανόηση του παρό-

ντος κειµένου, αλλά και να καλλιεργήσει το λεξιλόγιο των παιδιών, προτρέπει τα παι-

διά να επισκεφτούν τα σώµατα κειµένων της Πύλης και να αναζητήσουν παραδείγµα-

τα που να εµπεριέχουν τις δύο αυτές λέξεις αλλά και άλλες λέξεις που τους είναι ά-
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γνωστες. Κάποια παραδείγµατα µπορεί να τα συζητήσει στην τάξη και κάποια µπορεί 

να τα δώσει για εξάσκηση στο σπίτι.  

 

Η µορφή του φύλλου εργασίας που θα µπορούσε να δώσει στην περίπτωση αυτή στα 

παιδιά θα ήταν περίπου η εξής (υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο): 

 

Φύλλο Εργασίας 

1. Χωριστείτε σε τριάδες. Οι πρώτες τρεις τριάδες είναι το Α, οι επόµενες τρεις 

είναι το Β και οι τελευταίες τρεις το Γ (υποθέτουµε ότι έχει 27 παιδιά).  

2. Πληκτρολογήστε τη σελίδα http://www.greek-language.gr 

3. Εκεί θα βρείτε τα σώµατα κειµένων: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html 

4. Η οµάδα Α θα επισκεφθεί το σώµα της εφηµερίδας Τα Νέα http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/index.html 

5. η οµάδα Β τα σώµατα κειµένων σχολικού λόγου: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html 

6. και η οµάδα Γ το σώµα κειµένων της εφηµερίδας Μακεδονία: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/index.html 

7. Αναζητήστε παραδείγµατα που να εµπεριέχουν τα ρήµατα ή και άλλες λέξεις 

που σας δυσκολεύουν. 

8. Γράψτε ποιες οι σηµασίες των ρηµάτων και ποια από αυτές ισχύει για το συ-

γκεκριµένο κείµενο. 

9. Ανοίξτε το λεξικό Τριανταφυλλίδη (http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html) 

και δείτε αν κατανοήσατε καλά τη σηµασία των ρηµάτων. 

 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός, προκειµένου να εµπεδώσει στα παιδιά τη γνώση του 

λεξιλογίου στο συγκεκριµένο κείµενο ή κείµενα, δηµιουργεί από τα ίδια σώµατα κει-

µένων ασκήσεις τις οποίες δίνει τα παιδιά ως άσκηση για το σπίτι. Πληκτρολογεί π.χ. 

τη λέξη «υπαινίσσοµαι», επιλέγει τα παραδείγµατα να δίνονται σε επίπεδο πρότασης 

και έχει τα εξής αποτελέσµατα (παράδειγµα από το σώµα κειµένων της εφηµερίδας 

Μακεδονία): 
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υπαινίσσεται (1) [υπαινίσσοµαι - V+P:P3s:D3s:T3s] 

M0999 P005 L012   Ασφαλώς δεν φαντάζοµαι ότι αυτές τις πρωτοβουλίες υπαινίσ-

σεται ο κύριος Σύρρης µε την έκφρασίν του, ότι στις προσπάθειές του δεν χτυπά 

"βαρύγδουπες πόρτες µεγαλοπαραγόντων" όπως άλλωστε µε διαβεβαίωσε προσωπι-

κώς εις τηλεφώνηµά του. 

υπαινίσσοµαι (2) [υπαινίσσοµαι - V+P:W:P1s:D1s:T1s] 

M2053 P005 L005   Ξεκινώντας πάλι µετά από έξι χρόνια, δέκα µήνες και δέκα µέ-

ρες (για ώρες δε θυµάµαι) αυτή τη στήλη µε τον ίδιο τίτλο, θεωρώ σαν καθαρόαιµος 

γραφειοκράτης (µε την καλή όµως έννοια) να διευκρινίσω για τους αναγνώστες µας 

τι… περίπου υπαινίσσοµαι µε το "Οκλαδόν" και το επέλεξα σαν "στέγη", για να φω-

λιάσουν προσωρινά µερικές σκέψεις µου. 

M3375 P005 L008   Αντιλαµβάνεστε ότι υπαινίσσοµαι τη δύναµη της τηλεοπτικής 

εικόνας. 

υπαινίσσονται (3) [υπαινίσσοµαι - V+P:P3p:D3p:T3p] 

M1242 P069 L118   Άλλοτε υπαινίσσονται την πόλη και άλλοτε την κατονοµάζουν. 

M2510 P007 L011   Η εξαφάνιση στο επίσης µαγικό Παρίσι, η παρακολούθηση, η 

σύλληψη, οι φόβοι πως κι αυτή πρέπει να κρατήσει το στόµα της κλειστό, γιατί κιν-

δυνεύει η ζωή της από ένα αόρατο παρακράτος που όλοι υπαινίσσονται αλλά κανέ-

νας δεν κατονοµάζει. 

M5592 P006 L006   Τα γνωστά γεωµετρικά µοτίβα της µας ταξιδεύουν σε αρχιτε-

κτονικά ανοίγµατα, που πλαισιώνουν περιβάλλοντα από µεταφυσικά τοπία, δάπεδα 

χαραγµένα µε πλακάκια από τα οποία αναδύονται κύβοι, κίονες ή άλλα στερεά σχή-

µατα, κλίµακες που υπαινίσσονται αναβάσεις. 

υπαινίχθηκαν (1) [υπαινίσσοµαι - V+P:J3p] 

M0094 P031 L042   Την ίδια ώρα, παραµένει το ερωτηµατικό κατά πόσον υπάρχει 

οργανωµένο σχέδιο εµπρηστών, όπως υπαινίχθηκαν οι Αλέκος Παπαδόπουλος και 

Γιώργος Ρωµαίος. 

υπαινίχθηκε (2) [υπαινίσσοµαι - V+P:J3s] 

M2833 P002 L003   Ο σύνδεσµος των αθλητικών συντακτών καλεί τον αρχηγό του 

Παναθηναϊκού να προβεί άµεσα στην αποκάλυψη των όσιων υπαινίχθηκε τονίζο-

ντας, ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει αρµοδίως. 

M2833 P003 L011   Επειδή, πάντως, δεν θα επιτρέψουµε να µας χρησιµοποιήσει ο 

κύριος Γκούµας στο επικοινωνιακό του παιχνίδι προς τους οπαδούς του Παναθηναϊ-

κού, αναµένουµε τάχιστα τα στοιχεία, που υπαινίχθηκε ότι έχει και τον καλούµε να 

προβεί σε αποκαλύψεις για να λάµψει η αλήθεια. 
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Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, διαµορφώνει την εξής άσκηση ως κατ’ οίκον εργασία: 

 Συµπληρώστε τα  κενά µε τον ορθό τύπο του ρήµατος υπαινίσσοµαι: 

1. Ασφαλώς δεν φαντάζοµαι ότι αυτές τις πρωτοβουλίες …….ο κύριος Σύρρης µε την 

έκφρασίν του, ότι στις προσπάθειές του δεν χτυπά "βαρύγδουπες πόρτες µεγαλοπα-

ραγόντων" όπως άλλωστε µε διαβεβαίωσε προσωπικώς εις τηλεφώνηµά του. 

2. Άλλοτε …….την πόλη και άλλοτε την κατονοµάζουν. 

3.  Την ίδια ώρα, παραµένει το ερωτηµατικό κατά πόσον υπάρχει οργανωµένο σχέδιο 

εµπρηστών, όπως ……. (παθητικός αόριστος) οι Αλέκος Παπαδόπουλος και Γιώργος 

Ρωµαίος.  

4.  Ο σύνδεσµος των αθλητικών συντακτών καλεί τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να 

προβεί άµεσα στην αποκάλυψη των όσων ……. (παθ. Αόριστος) τονίζοντας, ότι σε 

διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει αρµοδίως. 

 

Προστιθέµενη αξία από την αξιοποίηση των ΤΠΕ και κριτική της προσέγγισης 

αυτής 

Πλεονεκτήµατα 

Ας δούµε ποιο είναι το όφελος που έχει η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός, εµπλουτίζο-

ντας µε το συγκεκριµένο τρόπο το µάθηµά της: 

- Κάνει πιο ενδιαφέρον το µάθηµα. Είναι βέβαιο ότι τα παιδιά, κυρίως κατά τα 

πρώτα µαθήµατα, θα δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία, αφού θα 

αξιοποιούνται εν µέρει τα νέα µέσα. 

-  Αξιοποιεί αυθεντικό υλικό για ασκήσεις, αφού οι λέξεις που αναζητούν τα παι-

διά εµφανίζονται σε αυθεντικά κείµενα δηµοσιογραφικού και σχολικού λόγου. 

- Εξοικειώνονται τα παιδιά µε τη χρήση των νέων γλωσσικών εργαλείων. Τα παι-

διά µπορούν να ψάχνουν σε κάθε µάθηµα τόσο στα σώµατα κειµένων όσο και 

στα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης, αν έχουν περαιτέρω δυσκολίες µε την κατα-

νόηση κάποιων σηµασιών. 

- Κινείται στο πλαίσιο του βιβλίου και του σχολικού χρόνου. Η όλη διαδικασία 

δεν είναι χρονοβόρα και δεν ανατρέπει τον προγραµµατισµό του σχολικού χρό-

νου.  

 

Μειονεκτήµατα 

Κατά βάθος όµως το όφελος των µαθητών είναι µικρό και επιφανειακό, αφού εξακο-

λουθεί να κυριαρχεί η στατική προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία. Η πρωτοβου-
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λία των παιδιών είναι περιορισµένη και αυστηρά καθοδηγούµενη, η συνεργασία τους 

για την αναζήτηση και τη σύνθεση της γνώσης κινείται σε ένα πρώτο επίπεδο. Η 

καλλιέργεια της ικανότητά τους να µαθαίνουν και να κινούνται δηµιουργικά και ανε-

ξάρτητα δεν καλλιεργείται. 

Θα µπορούσαµε να πούµε, αξιοποιώντας τη λογική της αναπλαισίωσης που 

συζητήσαµε, ότι η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός αναπλαισιώνει τα σώµατα κειµένων 

µε συγκεκριµένο τρόπο στο µάθηµά της: ακολουθεί συγκεκριµένο βηµατισµό ως 

προς τις ενέργειες που θα κάνουν τα παιδιά, παρέχει συγκεκριµένα όρια πρωτοβου-

λιών, ορίζει τι θα κάνουν µε τα κείµενα και τις λέξεις, ορίζει τα όρια των ανταλλαγών 

µεταξύ τους και τα όρια της συνεργασίας κλπ. Συνεισφέρει, µε άλλα λόγια, στην κα-

τασκευή µιας εγγράµµατης µαθητικής υποκειµενικότητας που κινείται σε συγκεκρι-

µένα όρια και µε αυτή την έννοια η διδασκαλία της έχει καθαρά πολιτική διάσταση. 

∆ιαβάζοντας το θέµα µας από την οπτική της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, 

δεν είναι δύσκολο να πούµε ότι κινείται στη λογική αυτού που έχει αποκληθεί ψεύτι-

κα νέο (Lankshear & Knobel 2003). 

Αλλά και οι γνώσεις που αποκοµίζουν τα παιδιά για τη γλώσσα είναι αποσπα-

σµατικές. Εκλαµβάνουν τη γλώσσα ως ένα άθροισµα στοιχείων τα οποία έχουν να 

µάθουν, προκειµένου να επιτύχουν στις εξετάσεις, και δεν κατανοούν τη σχέση της 

µε την πραγµατικότητα. Οι υπολογιστές στο συγκεκριµένο παράδειγµα µπορεί να 

σώσουν τα προσχήµατα, δεν ανατρέπουν όµως αυτή την οπτική, την εξυπηρετούν.   

 

 β) Εκδοχή Β΄ του ίδιου σεναρίου: Η ενδιάµεση λογική  

Μια άλλη εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας το ίδιο περιβάλλον, κινείται κάπως διαφορε-

τικά. Γνωρίζει από την εµπειρία της ότι τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να έχουν λεξιλο-

γικές δυσκολίες στην κατανόηση των κειµένων της ενότητας «Παρουσίαση και κριτι-

κή ενός βιβλίου» και αποφασίζει να αντιµετωπίσει συνολικά το ζήτηµα, αξιοποιώντας 

τις ΤΠΕ και τα σώµατα κειµένων.  

 Η µορφή του φύλλου εργασίας που θα µπορούσε να δώσει στην περίπτωση 

αυτή στα παιδιά θα ήταν περίπου η εξής (υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο): 

 

Φύλλο Εργασίας 

Α. Πρώτο παράδειγµα: λεξιλογική εξοµάλυνση διερευνητικού τύπου 

1. Οµάδες Α, Β και Γ. ∆ιαβάστε τα κείµενα ……(αναφέρει ποια κείµενα) της 

ενότητας Ι και υπογραµµίστε τις λέξεις που σας δυσκολεύουν.  
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2. Πληκτρολογήστε τη σελίδα http://www.greek-language.gr και επιλέξτε την 

ενότητα «Νέα Ελληνική»→ «Εργαλεία». Εκεί θα βρείτε τα σώµατα κειµένων 

του ΚΕΓ. 

3. Οι οµάδες Α και Β θα επισκεφθούν τα σώµατα κειµένων δηµοσιογραφικού 

λόγου (Τα Νέα και Μακεδονία, αντίστοιχα) και η οµάδα Γ τα σώµατα κειµέ-

νων σχολικού λόγου. Αναζητήστε παραδείγµατα που να εµπεριέχουν τις λέ-

ξεις αυτές. 

4. Επιλέξτε συγκεκριµένα παραδείγµατα που να αναδεικνύουν τις ποικίλες ση-

µασίες των λέξεων αυτών. Αξιοποιείστε παράλληλα και τα ηλεκτρονικά λεξι-

κά.  

5. Παρουσιάστε στην τάξη µας το αποτέλεσµα. Αξιοποιήστε το πρόγραµµα πα-

ρουσίασης (Power Point). Ο στόχος της παρουσίασής σας είναι διπλός: να ε-

νηµερώσετε τους συµµαθητές για τις δυσκολίες που αντιµετωπίσατε στα κεί-

µενα αυτά αλλά και να παρουσιάσετε τις σηµασίες των λέξεων που διερευνή-

σατε µε ενδεικτικά παραδείγµατα αυθεντικού λόγου.  

 

Β. ∆εύτερο παράδειγµα: διερεύνηση της κειµενικής ιδιοµορφίας των δύο κειµενικών 

ειδών, κριτικής βιβλίου και βιβλιοπαρουσίασης 

∆ίνουµε στη συνέχεια και µια άλλη εκδοχή, συγγενή µε την προηγούµενη, που δεν 

κινείται όµως σε επίπεδο λέξης αλλά σε επίπεδο κειµένου. 

 

1. Επισκεφτείτε τα σώµατα κειµένων των διδακτικών βιβλίων του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου. 

2. Αναζητείστε, η κάθε µία από τις τρεις οµάδες, τρία ενδεικτικά παραδείγµατα 

από τα κειµενικά είδη «Κριτική βιβλίου» και «Παρουσίαση βιβλίου» (για την 

κριτική βιβλίου υπάρχουν µόνο δύο, για την παρουσίαση βιβλίου δέκα. Η εκ-

παιδευτικός µπορεί να ορίσει να επισκεφτούν διαφορετικά κείµενα η κάθε 

οµάδα). 

3. ∆ιαβάστε τα κείµενα προσεχτικά και προσπαθήστε να εντοπίσετε διαφορές 

ανάµεσα στα δύο είδη: ποσοτικές (π.χ. έκταση) και ποιοτικές. 

4. ∆ουλεύοντας οµαδικά καταγράψτε τις διαφορές και στηρίξτε τες σε ενδεικτι-

κά παραδείγµατα. 

5. Η κάθε οµάδα θα παρουσιάσει τις διαπιστώσεις της µε πρόγραµµα παρουσία-

σης στην τάξη.   
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Μετά από αυτή τη διαδικασία η τάξη ως όλο καταλήγει στα απαραίτητα συµπερά-

σµατα ως προς το λεξιλόγιο και τις ιδιαιτερότητες των δύο κειµενικών ειδών. Μπορεί 

στη συνέχεια να διασταυρώσει τις διαπιστώσεις αυτές µε αυτές του βιβλίου (π.χ. βλ. 

σχολικό βιβλίο σελ. 146). 

 

Προστιθέµενη αξία από την αξιοποίηση των ΤΠΕ και κριτική της προσέγγισης 

αυτής 

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικού αυτής έχει διαφορές αλλά και οµοιότητες µε αυτή 

της προηγούµενης. Η οµοιότητα έγκειται στο γεγονός ότι σέβεται και αυτή και ακο-

λουθεί σε σηµαντικό βαθµό την ύλη του βιβλίου. Αξιοποιεί επίσης τα νέα µέσα προ-

κειµένου να κάνει τη διδασκαλία της πιο ενδιαφέρουσα. 

Έχει όµως και σηµαντικές διαφορές, αφού βλέπει και προσεγγίζει την ενότητα ως 

όλο, δίνει ρόλο στα παιδιά προκειµένου να εντοπίζουν µόνα τους δυσκολίες και δια-

φορές και να βρουν λύσεις. ∆ίνει, επίσης, σηµαντικό χρόνο για την παρουσίαση των 

διαπιστώσεων, οι οποίες δεν εντοπίζονται µόνο σε λεξιλογικό επίπεδο αλλά και σε 

επίπεδο κειµενικών ειδών.  

 

Πλεονεκτήµατα 

Τα πλεονεκτήµατα θα µπορούσαν να συνοψιστούν στους παρακάτω τοµείς:  

Γλωσσικός γραµµατισµός: 

• Καλύτερη κατάκτηση της «ύλης». Η εκπαιδευτικός δίνει ρόλους στα παιδιά, 

προκειµένου να διαβάσουν και να κατανοήσουν τα κείµενα, να εντοπίσουν τις 

δυσκολίες και να κατακτήσουν µέσω της δικής τους έρευνας τις ιδιαιτερότη-

τές τους ως κειµενικά είδη.  

Νέος γραµµατισµός: 

• Παράλληλα µε τον κλασικό γλωσσικό γραµµατισµό, τα παιδιά επισκέπτονται 

ιστοσελίδες, διερευνούν γλωσσικό υλικό που είναι αποθηκευµένο σε βάσεις 

δεδοµένων, αναγκάζονται να αναζητήσουν και να βρουν λύση στο πρόβληµα 

που έχουν να διερευνήσουν. Πρόκειται για γλωσσικές δεξιότητες εξαιρετικά 

χρήσιµες στην αποκαλούµενη κοινωνία της πληροφορίας. Παράλληλα, τα 

παιδιά οργανώνουν την παρουσίαση των διαπιστώσεών τους σε συγκεκριµέ-

νου τύπου λογισµικό (πρόγραµµα παρουσιάσεων), το οποίο είναι ένα από τα 

νέα µέσα πρακτικής γραµµατισµού µε τις δικές του ιδιαιτερότητες. Ασκούνται 
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εποµένως στην παραγωγή λόγου µε ηλεκτρονικά µέσα, κάτι πολύ συνηθισµέ-

νο στις σηµερινές κοινωνίες.  

Κριτικός γραµµατισµός: 

• Με βάση κάποιες από τις επιστηµονικές παραδόσεις, η κριτική διάσταση είναι 

υπαρκτή και εντοπίζεται στη διαδικασία αναζήτησης των κοινών σηµείων και 

των διαφορών στα δύο είδη κειµένων. Η όλη διαδικασία θα µπορούσε να θε-

ωρηθεί ότι καλλιεργεί την κριτική σκέψη σύµφωνα µε ορισµένες επιστηµονι-

κές παραδόσεις (Mitsikopoulou & Koutsogiannis 2005). 

 

Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της διδακτικής αυτής δραστηριότητας τα παιδιά 

αξιοποιούν µε διαφορετικό τρόπο τα νέα µέσα σε σχέση µε αυτά του προηγούµενου 

παραδείγµατος, κινούνται µε διαφορετικό βηµατισµό κατά τη διδασκαλία, ασκούνται 

στο να ερευνούν, να συνεργάζονται και να οδηγούνται σε διαπιστώσεις. Η διδασκα-

λία, δηλαδή, και το συγκεκριµένο σενάριο οδήγησε στη δηµιουργία πιο ενεργών µα-

θητών, παρ’ ότι αξιοποίησε το ίδιο διαδικτυακό περιβάλλον.  

 

Μειονεκτήµατα 

Τα µειονεκτήµατα που έχει η οπτική αυτή είναι επίσης εµφανή µε βάση τα ισχύοντα 

στα σχολεία µας. Το κυριότερο µειονέκτηµά της θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το 

γεγονός ότι δε σέβεται το σχολικό χρόνο, αφού θα «χάσει» η εκπαιδευτικός σαφώς 

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τη συγκεκριµένη ενότητα. Αν µάλιστα ακο-

λουθήσει την ίδια λογική για όλες τις ενότητες, είναι προφανές ότι θα δυσκολευτεί 

αρκετά να καλύψει «τη διδακτέα ύλη».  

 

 γ)  Εκδοχή Γ΄ του ίδιου σεναρίου: Κοινωνικοπολιτισµική και κριτική ο-

πτική  

Η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός θέλει να δει τα πράγµατα ευρύτερα και να µην προ-

σεγγίσει το µάθηµα της γλώσσας ως ύλη που πρέπει να µάθουν τα παιδιά. Αντίθετα, 

θέλει να συνδέσει τη γλώσσα και τα κειµενικά είδη που έχει να διδάξει µε το σύνθετο 

υλικό κόσµο που µας περιβάλλει, στο πλαίσιο του οποίου µόνο είναι κατανοητά τα 

κείµενα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ακολουθεί την προτροπή του Freire, να δίνου-

µε έµφαση στην ανάγνωση του κόσµου και όχι της λέξης («reading the world not the 

word»). 
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 Έτσι, δεν εκλαµβάνει τα πράγµατα ως δεδοµένα αλλά ως ζητούµενα. Είναι 

γεγονός ότι στις εφηµερίδες, στα ποικίλα περιοδικά και στα σχολικά βιβλία υπάρχουν 

κειµενικά είδη που χαρακτηρίζονται «κριτική βιβλίου» από τη µια πλευρά και «πα-

ρουσίαση βιβλίου» από την άλλη.  

• Υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους; Πού βρίσκονται οι διαφορές αυτές; Στην έ-

κταση, στη δοµή, στη λεξικογραµµατική; 

• Υπάρχουν διαφορές σε σχέση µε το πώς παρουσιάζεται η ταξινόµηση των δύο 

υπό συζήτηση κειµενικών ειδών, της βιβλιοκριτικής και της βιβλιοπαρουσία-

σης, στα σχολικά βιβλία σε σχέση µε το πώς πράγµατι είναι στον ηµερήσιο 

(π.χ.) τύπο;  

• Μήπως είναι δυσδιάκριτα τα όρια και αν ναι γιατί;  

• Μήπως ποικίλλουν τα όρια από έντυπο σε έντυπο και γιατί; 

 

Ας δούµε µια ενδεικτική εκδοχή που µπορεί να έχει ένα φύλλο εργασίας που κινείται 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Φύλλο εργασίας 

1. Καταγράψτε σε έναν πίνακα τις διαφορές ανάµεσα στη βιβλιοπαρουσίαση και 

στην κριτική βιβλίου, όπως παρουσιάζονται στο οικείο κεφάλαιο του σχολι-

κού εγχειριδίου.  

Μπορούµε να δώσουµε έτοιµη την πρώτη στήλη, αν θέλουµε να βοηθήσουµε πε-

ρισσότερο ή αν θέλουµε να έχουµε µια ίδια προσέγγιση από όλα τα παιδιά. Μπο-

ρούµε επίσης να έχουµε τη φόρµα έτοιµη και να τη δώσουµε όποτε κρίνουµε ότι 

είναι απαραίτητη σε οµάδες που πιθανώς δυσκολεύονται πολύ. Θα προκύψει µια 

εικόνα, περίπου σαν και αυτή που βλέπουµε παρακάτω:  

 

 Παρουσίαση βιβλίου (βιβλιοπα-

ρουσίαση) 

Κριτική βιβλίου 

Πού απαντάται (σ. 163) Οπισθόφυλλα, περιοδικό και ηµε-

ρήσιο τύπο 

 

Τι κάνει (σ. 163) Παρουσιάζουν τα βασικά, σχολιά-

ζουν ακροθιγώς το βιβλίο. 

 

Πού αποβλέπει (σ. 163) Στην ενηµέρωση των αναγνωστών 

και στην προβολή του βιβλίου. 

 

Υπάρχουν διαφορές (από 

την άσκηση στη σ. 163). 

 

 

Ναι, ως προς την έκταση (κάποιες 

βιβλιοπαρουσιάσεις είναι εκτενέ-

στερες, σε κάποιες υπάρχουν έµµε-

σες κρίσεις) 
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Άλλα στοιχεία (δεν υπάρ-

χουν στο βιβλίο) 

 

- Οπισθόφυλλο: γράφεται 

συνήθως από το συγγρα-

φέα.  

- ∆ιαφορές σε σχέση µε τα 

ξένα έντυπα (παράθεση 

απόψεων, επισήµανση 

των θετικών και όχι περι-

γραφή). 

 

 

2. Παρουσιάζονται από µία οµάδα οι διαπιστώσεις. 

3. Στο βιβλίο του λυκείου επισηµαίνεται εύστοχα το εξής: «Πρέπει να σηµειωθεί 

πάντως ότι τα όρια ανάµεσα στη βιβλιοκριτική και στη βιβλιοπαρουσίαση δεν 

είναι πάντοτε ευδιάκριτα, ιδιαίτερα όταν η βιβλιοπαρουσίαση έχει ως στόχο 

να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τους αναγνώστες σχετικά µε το βιβλίο, οπότε 

περιέχει αρκετά σχόλια» (σ. 165). Με αφορµή την παραπάνω διαπίστωση οι 

οµάδες θα προχωρήσουν σε µια έρευνα στα σώµατα κειµένων. 

 

Έρευνα: ερευνήστε µε βάση τα σώµατα κειµένων της «Πύλης για την ελληνική 

γλώσσα», προκειµένου να διαπιστώσετε τα όρια ανάµεσα στα δύο κειµενικά είδη. 

Οµάδα Α: Αναζητήστε την απάντηση διερευνώντας το σώµα σχολικού λό-

γου: Είναι ευκρινή τα όρια εκεί; Ισχύουν οι διαφορές που εντοπίσατε; Κα-

ταγράψτε τις διαπιστώσεις σας σε ένα κείµενο σε µορφή σηµειώσεων στο 

ΠΕΚ (πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου). Στηρίξτε τις διαπιστώσεις σας 

µε παραδείγµατα και αναφορές στα κείµενα που ερευνήσατε.  

Οµάδα Β: Αναζητήστε την απάντηση διερευνώντας το σώµα της εφηµερί-

δας Τα Νέα: Είναι ευκρινή τα όρια εκεί; Ισχύουν οι διαφορές που εντοπί-

σατε; Καταγράψτε τις διαπιστώσεις σας σε ένα κείµενο σε µορφή σηµειώ-

σεων στο ΠΕΚ. Στηρίξτε τις διαπιστώσεις σας µε παραδείγµατα και ανα-

φορές στα κείµενα που ερευνήσατε. 

Οµάδα Γ: Αναζητήστε την απάντηση διερευνώντας το σώµα κειµένων της 

εφηµερίδα Μακεδονία: Είναι ευκρινή τα όρια εκεί; Ισχύουν οι διαφορές 

που εντοπίσατε; Καταγράψτε τις διαπιστώσεις σας σε ένα κείµενο σε 

µορφή σηµειώσεων στο ΠΕΚ. Στηρίξτε τις διαπιστώσεις σας µε παρα-

δείγµατα και αναφορές στα κείµενα που ερευνήσατε. 

 

Αναµένεται η οµάδα Α να οδηγηθεί στη διαπίστωση ότι όντως στα σχολικά βι-

βλία οι διαφορές είναι ευκρινείς. Η οµάδα Β σε πολύ µεγάλο βαθµό θα οδηγηθεί 
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σε παρόµοια αποτελέσµατα. Η οµάδα Γ θα διαπιστώσει ότι τα είδη δεν είναι ευ-

κρινή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Αναφέρω κάποια παραδείγµατα: στο σχο-

λικό βιβλίο η κριτική βιβλίου είναι 736 λέξεις. Στη Μακεδονία έχουµε τα εξής δε-

δοµένα: «Μια αξιόλογη προσφορά στον ιατρικό κόσµο»: 663 λέξεις, «Αλέξαν-

δρος ή η προτροπή στους ηγέτες να υπερβούν τα όρια»: 322 λέξεις, «Τεκµήρια 

δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες»: 238 λέξεις, «Τι να κάνουµε για την κατα-

πολέµηση της ανεργίας»: 269 λέξεις. 

 

4. Ανασυγκρότηση των οµάδων. Συγκροτούνται νέες οµάδες στις οποίες ανήκει 

ένα τουλάχιστον παιδί από τις παλιές οµάδες. Το κάθε παιδί µεταφέρει την έ-

ρευνα και τις διαπιστώσεις της οµάδας του στην νέα οµάδα, όπου γίνεται η 

σύνθεση. 

 

Από την τελική σύνθεση που θα επιχειρήσουν τα παιδιά είναι εύκολο να διαπι-

στώσουν ότι στα σχολικά εγχειρίδια τα όρια, όπως και τα χαρακτηριστικά των 

δύο συγγενών κειµενικών ειδών, είναι σαφή: η κριτική βιβλίου είναι κείµενο µε-

γαλύτερης έκτασης, εµπεριέχει κρίσεις για το βιβλίο και συχνά το συγκρίνει µε 

άλλα (διακειµενικότητα). Είναι εύκολο επίσης να διαπιστώσουν ότι στην πράξη 

τα πράγµατα δεν είναι απολύτως έτσι, αφού σε κάποιες περιπτώσεις τα όρια γίνο-

νται εξαιρετικά ασαφή.  

Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο επόµενο ερώτηµα: είναι πράγµατι έτσι και πού 

οφείλεται αυτό; Η απάντηση αυτή δεν µπορεί να δοθεί, αν δεν πραγµατοποιηθεί 

µια νέα µικρή έρευνα που δε θα περιορίζεται αυτή τη φορά στα ηλεκτρονικά πε-

ριβάλλοντα, αλλά θα συµπεριλαµβάνει τη συνολική οντότητα του κάθε εντύπου: 

είδος εντύπου και αποδέκτες, πού εµφανίζεται η κριτική ή η βιβλιοπαρουσίαση, 

επαγγελµατίες κριτικοί ή όχι κλπ.  

Στην προκειµένη περίπτωση το κειµενικό είδος δεν είναι µια νεκρή φόρµα, 

ένα κεφάλαιο σε ένα βιβλίο που έχουµε να µάθουµε, κάποιες σελίδες που θα γρά-

ψουµε στο βιβλίο ύλης. Έχει άµεση και στενή σχέση µε τον υλικό κόσµο: το είδος 

του εντύπου, το ακροατήριό του και πιθανώς την οικονοµική του ευρωστία. Έχει 

επίσης άµεση σχέση µε την ιστορική συγκυρία, αφού είναι πολύ πιθανό για τους 

παραπάνω ή και άλλους λόγους να υπάρχει η τάση απορρόφησης της βιβλιοκριτι-

κής από τη βιβλιοπαρουσίαση. 
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Προστιθέµενη αξία από την αξιοποίηση των ΤΠΕ και κριτική της προσέγγισης 

αυτής 

 

Πλεονεκτήµατα 

 Το όφελος για τα παιδιά είναι προφανές και πολλαπλό:  

Γλωσσικός γραµµατισµός: 

• Προσεγγίζουν τη γλώσσα ολιστικά ως οργανικό στοιχείο της σύνθετης πραγ-

µατικότητας. ∆εν προσεγγίζουν τα κειµενικά είδη ως διδακτέα ύλη και ως 

φόρµες αµετάβλητες, αλλά ως ζωντανούς οργανισµούς που µπορεί να ποικίλ-

λουν ή να µεταβάλλονται σε στενή συνάρτηση µε την υλική πραγµατικότητα.  

 

Νέος γραµµατισµός: 

• Αξιοποιούν όλα τα µέσα πρακτικής γραµµατισµού (έντυπα, ηλεκτρονικά) µε 

τρόπο δηµιουργικό, αφού τα αξιοποιούν παράλληλα για την απάντηση των 

ερωτηµάτων τους. Και το κυριότερο: δε στέκονται ενεοί απέναντι στο νέο των 

ΤΠΕ, αλλά µαθαίνουν να τις προσεγγίζουν κριτικά και να µην αρκούνται στις 

απαντήσεις που αυτές τους παρέχουν.  

• Παράλληλα µαθαίνουν να αξιοποιούν λειτουργικά όλες τις δυνατότητες των 

ΤΠΕ, όπως περιγράφονται στη δεύτερη εκδοχή.  

 

Κριτικός γραµµατισµός: 

• Είναι προφανές ότι µε την πρόταση αυτή η κριτική διάσταση παίρνει νέο πε-

ριεχόµενο. ∆εν περιορίζεται στη σχολικού τύπου σύγκριση για την ανεύρεση  

των κοινών σηµείων και των διαφορών στα δύο είδη κειµένων και δεν εκλαµ-

βάνει τη σχολική γνώση ως δεδοµένη. Αντίθετα, η γνώση θεωρείται αποτέλε-

σµα της αναζήτησης και είναι αλληλένδετη µε τη σύνθετη κοινωνικοπολισµι-

κή πραγµατικότητα. Με µια τέτοια προσέγγιση αποφεύγουµε επίσης µια κα-

τηχητικού χαρακτήρα τροπή που έχει πάρει σε πολλές περιπτώσεις η κριτική 

προσέγγιση διεθνώς (Mitsikopoulou & Koutsogiannis 2005).    

 

∆εν πρέπει να υποτιµήσουµε, τέλος, το γεγονός ότι στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 

πρότασης τα παιδιά αξιοποιούν διαφορετικά το σχολικό χρόνο, χώρο και τα σχολικά 

έντυπα, που σηµαίνει ότι διαµορφώνουν µια διαφορετική εγγράµµατη υποκειµενικό-

τητα.  
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Μειονεκτήµατα 

Οι επιφυλάξεις που θα µπορούσαν να εκφραστούν είναι επίσης πολλές, όπως: δεν υ-

πάρχει χρόνος για να γίνουν όλα αυτά, δεν είναι στη διδακτέα ύλη, δε ζητούν τέτοια 

πράγµατα στις εξετάσεις κλπ. 

   

3.3.4 Επίλογος 

 

Αναφέραµε ήδη στο κεφ. 1.4 της Ενότητας Ι ότι τα πιο συχνά ερωτήµατα που ακούει 

κανείς, όταν ασχολείται µε επιµορφώσεις εκπαιδευτικών, είναι: «µη µας λέτε θεωρίες, 

θέλουµε πράξη» ή «πες µας τι θα κάνουµε µε τα βιβλία και όχι θεωρίες». Μία παρα-

πλήσιας κατεύθυνσης επισήµανση που γίνεται πολύ συχνά κατά τις επιµορφώσεις για 

τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι να µην αναλωθούµε σε θεωρίες, αλλά να πα-

ρουσιάσουµε τα λογισµικά που κυκλοφορούν και να δούµε πώς θα τα αξιοποιήσουµε. 

Προσπαθήσαµε να δείξουµε µε τις παραπάνω ενδεικτικές διδακτικές εκδοχές ότι κάθε 

διδακτική πρακτική έχει και τη θεωρία της, πως η διδασκαλία µας δεν είναι ποτέ ου-

δέτερη και πως σηµασία δεν έχει τόσο το λογισµικό που χρησιµοποιούµε όσο η θεω-

ρητική µας σκευή που το υποδέχεται. 

 Ο Gee (1996) παρατηρεί εύστοχα ότι «κάθε δάσκαλος µπαίνοντας στην τάξη 

έχει ένα όπλο στα χέρια του, που όσο και αν θέλει είναι αδύνατο να το πετάξει». 

Πρώτιστης προτεραιότητας ζήτηµα είναι, εποµένως, η συνειδητή κατεύθυνση προς 

την οποία στρέφει το όπλο αυτό, αφού ουδετερότητα δεν υπάρχει. Σε µια τέτοια συ-

νειδητή επιλογή, ακόµη και αν τα σχολικά δεδοµένα δεν επιτρέπουν να υλοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός τις προθέσεις του, θα έχει σαφή επίγνωση των διδακτικών του πρακτι-

κών και των συνέπειών τους ως προς το είδος της µαθητικής υποκειµενικότητας που 

καλλιεργούν. Πρόκειται για σηµαντικό βήµα, αφού εµπεριέχει τη δυναµική της αλλα-

γής του ελληνικού σχολείου. 
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4. ∆ιδακτικές προτάσεις και παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων  
 

4.1 ΤΠΕ και λογοτεχνία. Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη
37

 

Σοφία Νικολαΐδου 

 

Με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας µπορούµε να έχουµε άµεση πρόσβαση σε ψηφιακές βι-

βλιοθήκες, λογοτεχνικά αρχεία, σώµατα κειµένων και ηλεκτρονικές πηγές, συµφρα-

στικούς πίνακες λέξεων, αλλά και στις ιστοσελίδες των ίδιων των συγγραφέων. Αφί-

σες, φωτογραφίες, σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, βίντεο, αναγνώσεις ή µελοποιήσεις 

κειµένων, µπορούν να αναζητηθούν και να αλιευθούν µε ευκολία, να ψηφιοποιηθούν 

και να ενταχθούν µε παιγνιώδη και ευφάνταστο τρόπο στο µάθηµα. Με τον τρόπο 

αυτό ο µαθητής ασκείται στην επιλογή, τον έλεγχο και τη διακρίβωση της διαδικτυα-

κής πληροφορίας. Συµµετέχει ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, παράγει 

προσχεδιασµένο προφορικό λόγο, σηµειώσεις και συνεχή γραπτό λόγο σε αυθεντικές 

συνθήκες επικοινωνίας. Η µάθηση γίνεται βιωµατική, πράγµα που αποτελεί ζητούµε-

νο για τη διδασκαλία του συγκεκριµένου αντικειµένου. 

     Με µία προϋπόθεση: Αν µετράµε το σχολικό χρόνο µε το χρονόµετρο –κι αυτό 

συχνά µας επιβάλλεται από τη διδακτέα ύλη– τέτοιες προσπάθειες δεν τελεσφορούν. 

Στην περίπτωση που οι µαθητές εργάζονται οµαδικά, διερευνούν µόνοι τους τις πηγές 

και παράγουν σκέψη και λόγο δικό τους, ο σχολικός χρόνος που απαιτείται είναι µε-

γαλύτερος. Η χρήση του σχολικού εργαστηρίου για τη διδασκαλία αντικειµένων δια-

φορετικών από αυτό της πληροφορικής σηµαίνει «απώλεια χρόνου», µε τη συµβατι-

κή έννοια του όρου. Όµως ό,τι χάνουµε σε απόλυτους αριθµούς, το κερδίζουµε σε 

εµβάθυνση. Αν δε χρησιµοποιήσουµε το διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές σαν απλό δόλωµα της διδασκαλίας αλλά ως συγγραφικό εργαλείο, ως τρόπο ει-

σαγωγής των µαθητών στη φιλολογική έρευνα των πηγών και στην παραγωγή κριτι-

κού και δηµιουργικού λόγου και, κυρίως, ως τρόπο µαθητικής εργασίας και συνερ-

γασίας, τότε θα αξιοποιήσουµε τις υψηλές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία 

για τη διδασκαλία ενός τόσο σύνθετου και ιδιότυπου διδακτικού αντικειµένου, η δι-

δασκαλία του οποίου αναπτύσσεται στη µεθόριο επιστήµης και τέχνης. 

                                                 
37

 Για το θέµα της διδασκαλίας των φιλολογικών µαθηµάτων µε τη χρήση των ΤΠΕ, βλ. Νικολαΐδου, 

Σ. & Γιακουµάτου, T. 2001. ∆ιαδίκτυο και διδασκαλία. Αθήνα: Κέδρος, ειδικώς τις σελίδες 269-335, 

που αφορούν το µάθηµα της λογοτεχνίας. 
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4.1.1 Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του 

ποιητή (1η διδακτική πρόταση)  

 

Ταυτότητα 

Τίτλος: Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του ποιη-

τη. 

∆ηµιουργός: Σοφία Νικολαΐδου 

∆οκιµάστηκε στην τάξη: Στο πλαίσιο της «Οδύσσειας», κατά το σχολικό έτος 2000-

2001 και στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, κατά το σχολικό έτος 2001-

2002. 

∆ιδακτικό αντικείµενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελ-

ληνική Γραµµατεία, Πληροφορική. 

Τάξη: Α΄ λυκείου 

Χρονική διάρκεια: 2-3 διδακτικές ώρες 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Εξοικείωση µε οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 

Σύντοµη περιγραφή 

∆ιδασκαλία του ποιήµατος «Ιθάκη» του Κ.Π. Καβάφη, στο σχολικό εργαστήριο, µε 

τη βοήθεια του διαδικτύου. Περιήγηση στο ψηφιακό αρχείο του ποιητή. 

 

Στόχοι-σκεπτικό 

Επιδιωκόµενες δεξιότητες µαθητών: Αναζήτηση και διακρίβωση διαδικτυακής πλη-

ροφορίας, παραγωγή προσχεδιασµένου προφορικού λόγου και σηµειώσεων, µε στόχο 

τη συµµετοχή σε στρογγυλό τραπέζι
38

, ακροαµατική πρόσληψη της ποίησης, ανά-

γνωση του ποιήµατος µε βάση τη διαδικτυογραφία. 

Ειδικότεροι στόχοι: 

� Οι µαθητές ασκούνται στην έρευνα ενός λογοτεχνικού αρχείου και συζητούν τα 

συµπεράσµατα της έρευνάς τους. 

� Συνειδητοποιούν την επίδραση του Κ.Π. Καβάφη σε µεταγενέστερους ποιητές αλ-

λά και τις υπόλοιπες τέχνες. Εξετάζουν το εκτόπισµα της καβαφικής ποίησης στον 

(αγγλόφωνο) κόσµο. 

� Κρατούν σηµειώσεις για την επικείµενη συζήτηση ενός θέµατος, µετά από έρευνα 

των πηγών.  

                                                 
38

 Βλ. Έκθεση-Έκφραση, τεύχος Β΄, ενότητα «σηµειώσεις από προφορικό λόγο», 217-223. 
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� Υποστηρίζουν τις απόψεις τους µε επιχειρήµατα, στο πλαίσιο ενός στρογγυλού 

τραπεζιού. 

 

Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 

Αφετηρία:  

Σύνδεση µε το ΑΠ: το ποίηµα περιλαµβάνεται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτε-

χνίας της Α΄ λυκείου. 

Τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί:  

Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου:  

�Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και αναλαµβάνουν, µε την καθοδήγηση του δι-

δάσκοντα, συγκεκριµένες εργασίες (1 διδακτική ώρα). 

� Οι οµάδες των µαθητών παρουσιάζουν στην ολοµέλεια τα αποτελέσµατα των ερ-

γασιών τους και συζητούν τα ευρήµατά τους σε στρογγυλό τραπέζι (1-2 διδακτικές 

ώρες) 

Ρόλος του διδάσκοντα: Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός.  

Ρόλοι των µαθητών: Κατά τη συνεργασία των µαθητών σε οµάδες και τη συγγραφή 

οµαδικού κειµένου ή σηµειώσεων, έχουµε παραγωγή λόγου µέσα σε συνθήκες ανά-

δρασης: η σκέψη κάθε µαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων µαθητών της 

οµάδας. Με τον τρόπο αυτό, το συλλογικό κείµενο ή οι σηµειώσεις που παράγουν οι 

µαθητές αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και αποτέλεσµα συζήτησης µεταξύ 

των µελών της οµάδας. 

Εργαλεία-Πηγές που θα χρησιµοποιηθούν: επεξεργαστής, διαδίκτυο, µηχανές αναζή-

τησης, επεξεργαστής. 

Συγκεκριµένα, από το διαδίκτυο θα χρησιµοποιηθούν: 

�Η ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού www.snhell.gr 

�Η ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κόµβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Τµήµα 

∆ιαγλωσσικής Μετάφρασης www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm 

� Μηχανές αναζήτησης 

 

∆ραστηριότητες των µαθητών 

����Έρευνα των πηγών. Παραγωγή προσχεδιασµένου προφορικού λόγου και γραπτού 

λόγου µε µορφή σηµειώσεων 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3-4 και αναλαµβάνουν, µε την καθοδήγηση 

του διδάσκοντα, συγκεκριµένες εργασίες.  
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Α΄ Οµάδα 

Εισέρχεται στο αρχείο Κ.Π. Καβάφη στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού. Μελετά 

τη βιογραφία του ποιητή, ειδικά το τελευταίο µέρος που αφορά τις περί ποιήσεως α-

ντιλήψεις του. Οι µαθητές «κατεβάζουν» τη 10η εικόνα από το φωτογραφικό αρχείο 

www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp. Πρόκειται για τη φωτογραφία του διαβατη-

ρίου του Καβάφη. Αναγραφόµενο επάγγελµα: ποιητής. Στη συνέχεια, µελετούν το Ι΄ 

από τα σηµειώµατα ποιητικής και ηθικής, το οποίο αναφέρεται στην εσωτερική σύ-

γκρουση που βιώνει ο Καβάφης ανάµεσα στο επάγγελµά του και την τέχνη του, 

www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1. Η οµάδα καλείται να κρατήσει σηµειώσεις, τις 

οποίες θα αναπτύξει στη συνέχεια µε προσχεδιασµένο προφορικό λόγο στις υπόλοι-

πες οµάδες (στρογγυλό τραπέζι). Πώς βιώνει ο Καβάφης τη διάσταση ανάµεσα στο 

επάγγελµα που αναγκάζεται να ασκεί για βιοποριστικούς λόγους και την τέχνη του; 

Τι δηλώνει αυτή η επιλογή αναγραφής επαγγέλµατος στο διαβατήριό του; Γνωρίζου-

µε άλλες περιπτώσεις συγγραφέων που βίωσαν µε εξίσου δραµατικό τρόπο αυτή τη 

διάσταση;
39

 Με ποιον τρόπο θα ερευνήσουµε το συγκεκριµένο θέµα;  

Β΄ οµάδα 

Περιηγείται στο εργογραφικό τµήµα του αρχείου Καβάφη 

http://www.snhell.gr/archive/writer.asp?id=1. ∆ιαπιστώνει τη διαίρεση του έργου του 

ποιητή σε αναγνωρισµένα, αποκηρυγµένα, κρυµµένα και ατελή ποιήµατα. ∆ιευκρινί-

ζει το περιεχόµενο της κάθε κατηγορίας. Η οµάδα καλείται να κρατήσει σηµειώσεις. 

Κατά την έκδοση ενός αρχείου, στη συγκεκριµένη περίπτωση συγγραφικού, τίθενται 

ορισµένα ζητήµατα ηθικής τάξης. Πώς θα αντιµετωπίσει ο µελετητής τα κείµενα που 

δεν εξέδωσε συγγραφέας, είτε γιατί τα θεώρησε υποδεέστερα είτε γιατί δεν πρόλαβε 

να τα τελειώσει; Θα τα εκδώσει ή όχι; Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της θετι-

κής ή της αρνητικής απόφασης.
40

  

Γ΄ οµάδα  

Εισέρχεται στο αρχείο Καβάφη και «κατεβάζει» τη βιβλιογραφία 

www.kavafis.gr/index.asp. ∆ιαβάζει το ποίηµα του Μπρεχτ για τον Καβάφη που 

κλείνει το βιογραφικό σηµείωµα για τον ποιητή www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1. 

Επισκέπτεται τη σελίδα του Σπουδαστηρίου «Ο Καβάφης στο web» 

www.kavafis.gr/world/list.asp. Κρατάει σηµειώσεις για την επίδραση του έργου του 

                                                 
39

 Πρβ. Γ. Σεφέρη, Μέρες, Αθήνα, Ίκαρος, τόµοι Α-Ζ, σποραδικές αναφορές. 
40

 Η περίπτωση του Κ. Π. Καβάφη δεν είναι η µόνη. Πρβ. την περίπτωση του Φ. Κάφκα που είχε ζη-

τήσει από τον εκτελεστή της διαθήκης του να καταστρέψει το έργο του. 
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Καβάφη σε έλληνες και ξένους συγγραφείς. Συγκεντρώνει ποσοτικά στοιχεία. Ερευ-

νά σε ελληνόφωνες και αγγλόφωνες µηχανές αναζήτησης λήµµα «Καβάφης» 

(Kavafy, Cavafy, Kavafis), «Σεφέρης» (Seferis), «Ελύτης» (Elytis). Συγκεντρώνει σε 

πίνακα τα στοιχεία της έρευνας και προχωρεί σε εκτίµηση των πρώτων ποσοτικών 

δεδοµένων. Συµβαίνει κάτι αντίστοιχο µε τους δύο έλληνες νοµπελίστες ποιητές; Αν 

όχι, πώς ερµηνεύεται το γεγονός; Η επίδραση ενός συγγραφέα ορίζεται µόνο σε σχέ-

ση µε τους ποιητές-επιγόνους του; Τι συµβαίνει µε την επίδραση στις άλλες τέχνες; 

Οι µαθητές λαµβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που αφορούν στην επίδραση του κα-

βαφικού έργου, όπως αυτή συνοψίζεται στην ηλεκτρονική «βιογραφία» του ποιητή 

www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1, το ζωγραφισµένο πορτραίτο του ποιητή στις 

«εικόνες» του αρχείου www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp και τη «δισκογραφία 

Καβάφη» που περιέχεται στην καβαφική βιβλιογραφία 

www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/disc.asp#55. Τι είναι αυτό που, κατά τη 

γνώµη τους, προκαλεί αλλαγές στο αναγνωστικό γούστο και ανατρέπει το λογοτεχνι-

κό κανόνα; Γιατί κάποιοι ποιητές που ξεχωρίζουν στην εποχή τους ξεχνιούνται αργό-

τερα και το αντίστροφο; 

∆΄ οµάδα  

Κατεβάζει την «Ιθάκη» από τα «Αναγνωρισµένα ποιήµατα» 

www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1. Στη συνέχεια κατεβάζει το λήµµα 

«αλληγορία» από το τµήµα ∆ιαγλωσσικής Μετάφρασης του Ηλεκτρονικού Κόµβου 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (λογοτεχνικά είδη-αλληγορία). Σηµειώνει ορισµέ-

να σχόλια για το ποίηµα. Ποια στοιχεία αντλεί ο Καβάφης από την οµηρική Οδύσ-

σεια και τι συµβολίζει το καθένα; 

Ε΄ οµάδα 

Ακούει τις τρεις ψηφιοποιηµένες αναγνώσεις του ποιήµατος 

www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60. Κρατά σηµειώσεις. Η ανάγνωση του ποιή-

µατος ερµηνεύει, κατά κάποιο τρόπο, το ποίηµα; Το κάνει πιο κατανοητό,
41

 Στην αρ-

χαία Ελλάδα, αλλά και σε άλλες εποχές και περιοχές, η πρόσληψη της ποίησης ήταν 

προφορική. Υπάρχει διαφορά όταν ακούµε και όταν διαβάζουµε σιωπηλά ένα κείµε-

νο; Σε ποια σηµεία εντοπίζεται αυτή η διαφορά; Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

                                                 
41

 Αν υπάρχει χρόνος και ενδιαφέρον για το θέµα, οι µαθητές της οµάδας µπορούν να περιηγηθούν και 

στον αγγλόφωνο κόµβο www.favoritepoem.org, o οποίος συγκεντρώνει βιντεοσκοπηµένες αναγνώσεις 

από ειδήµονες αλλά και απλούς αναγνώστες, οι οποίοι διαβάζουν αγαπηµένα αγγλόφωνα ποιήµατα και 

σχολιάζουν τη βιωµατική πρόσληψή τους. 
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της σιωπηλής και της προφορικής ανάγνωσης. Υπάρχουν στοιχεία του σύγχρονου 

πολιτισµού που επιβάλλουν τον έναν ή τον άλλον τρόπο ανάγνωσης;  

Στ΄ οµάδα 

Επιλέγει κάποιο από τα αναγνωρισµένα ποιήµατα που συνοδεύεται και από φωτο-

γραφία του χειρογράφου www.kavafis.gr/archive/manuscripts/list.asp. ∆ιαβάζει το 

ποίηµα στην ηλεκτρονική µορφή και στο χειρόγραφο. Κρατάει σηµειώσεις για τη δι-

αφορά χειρόγραφου και τυπωµένου κειµένου. Τι προσθέτει, για τον αναγνώστη του 

τυπωµένου κειµένου, η επισκόπηση του χειρογράφου; Του δίνει κάποιες πληροφορί-

ες για τον συγγραφέα και το εργαστήρι του (π.χ. σβησίµατα, διορθώσεις, άλλες γρα-

φές κλπ.); Οι ίδιοι ως αναγνώστες θα ενδιαφέρονταν να δουν από κοντά κάποιο χει-

ρόγραφο συγγραφέα; Αν ναι, ποιον συγγραφέα θα επέλεγαν και γιατί; 

 

�Συµπεράσµατα: Παραγωγή προσχεδιασµένου προφορικού λόγου 

Οι επιµέρους οµάδες παρουσιάζουν, οργανωµένο σε κείµενο σηµειώσεων, το υλικό 

που ερεύνησαν. Αναπτύσσουν τις σκέψεις και τον προβληµατισµό τους σε προσχεδι-

ασµένο προφορικό λόγο στο στρογγυλό τραπέζι. Συζητούν για τον τρόπο µε τον ο-

ποίο εργάστηκαν και τα προβλήµατα που τυχόν παρουσιάστηκαν. Αξιολογούν τις 

πηγές και τα µέσα που χρησιµοποίησαν. 

 

Αξιολόγηση µαθητών  

Η αξιολόγηση των µαθητών, κατά τη διάρκεια αλλά και µετά ολοκλήρωση του σχε-

δίου µαθήµατος, έγινε µε κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν αρχικά. Συ-

νεκτιµήθηκαν οι γραπτές απαντήσεις των οµάδων στο φύλλο εργασίας, η συνεργασία 

των µελών των οµάδων κατά τη διάρκεια της έρευνας και η συµµετοχή των οµάδων 

στο στρογγυλό τραπέζι. 

 

Φύλλα εργασίας 

Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του ποιητή. 

Φύλλο εργασίας 1. Οµάδα Α΄ 

1. Βρίσκεστε στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού www.snhell.gr. Εισέρχεστε στο 

αρχείο Κ.Π. Καβάφη και διαβάζετε τη βιογραφία του ποιητή. Μελετήστε το Ι΄ από τα 

ανέκδοτα σηµειώµατα ποιητικής και ηθικής που παρατίθεται στην ηλεκτρονική βιο-

γραφία. 

www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1 

2. Μελετήστε την εικόνα 10 του αρχείου (φωτογραφία του διαβατηρίου του ποιητή)  

www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp 
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3. Με βάση τα παραπάνω, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

�Πώς βιώνει ο Καβάφης τη διάσταση ανάµεσα στο επάγγελµα που αναγκάζεται να 

ασκεί για βιοποριστικούς λόγους και την τέχνη του;  

�Τι δηλώνει η συγκεκριµένη επιλογή αναγραφής επαγγέλµατος στο διαβατήριό του; 

�Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις συγγραφέων (ή γενικότερα καλλιτεχνών) που βίωσαν 

µε εξίσου δραµατικό τρόπο αυτή τη διάσταση; Με ποιον τρόπο µπορείτε να αναζη-

τήσετε ηλεκτρονικές ή έντυπες πληροφορίες για το θέµα; 

Να κρατήσετε σηµειώσεις µε τις βασικές σκέψεις σας, για να τις χρησιµοποιήσετε 

στην τελική συζήτηση όλων των οµάδων (στρογγυλό τραπέζι). 

 

Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του ποιητή. 

Φύλλο εργασίας 2. Οµάδα Β΄ 

1. Βρίσκεστε στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού www.snhell.gr. Εισέρχεστε στο 

αρχείο Κ. Π. Καβάφη και µελετάτε την εργογραφία του ποιητή. 

  www.snhell.gr/archive/writer.asp?id=1 

2. Με βάση την περιήγησή σας στην εργογραφία Καβάφη, να απαντήσετε στα ακό-

λουθα ερωτήµατα: 

�Σε πόσες και ποιες κατηγορίες ποιηµάτων διαιρείται το έργο του ποιητή; 

�Μπορείτε να εξηγήσετε την ονοµασία της κάθε κατηγορίας; 

3.Κατά την έκδοση ενός αρχείου, στη συγκεκριµένη περίπτωση συγγραφικού, τίθε-

νται ορισµένα ζητήµατα ηθικής τάξης: 

�Πώς θα αντιµετωπίσει ο µελετητής τα κείµενα που δεν εξέδωσε ο συγγραφέας είτε 

γιατί τα θεώρησε υποδεέστερα είτε γιατί δεν πρόλαβε να τα ολοκληρώσει; Θα τα εκ-

δώσει ή όχι; 

�Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της θετικής ή της αρνητικής απόφασης.  

Να κρατήσετε σηµειώσεις µε τις βασικές σκέψεις σας, για να τις χρησιµοποιήσετε 

στην τελική συζήτηση όλων των οµάδων (στρογγυλό τραπέζι). 

 

Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του ποιητή 

Φύλλο εργασίας 3. Οµάδα Γ΄ 

1.Βρίσκεστε στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού www.snhell.gr. Εισέρχεστε στο 

αρχείο Κ.Π. Καβάφη και µελετάτε το τµήµα της βιβλιογραφίας 

www.kavafis.gr/index.asp, µε έµφαση στη δισκογραφία Καβάφη 

www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/disc.asp#55.  

2. Εισέρχεστε στο τµήµα της βιογραφίας του Καβάφη 

www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1 

και µελετάτε τις παρατηρήσεις που αφορούν στη διάδοση του καβαφικού έργου και 

το ποίηµα του Μπρεχτ για τον Καβάφη, που κλείνει το βιογραφικό σηµείωµα του 

ποιητή. 

3. Παρατηρήστε το ζωγραφικό πορτρέτο του Κ.Π. Καβάφη στις εικόνες του αρχείου 

του. 

www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp 
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4. Εισέρχεστε σε ελληνόφωνες µηχανές αναζήτησης και αναζητείτε πληροφορίες για 

το λήµµα «Καβάφης», «Σεφέρης», «Ελύτης». Πόσες αναφορές επιστρέφει η αναζή-

τησή σας; 

5. Εισέρχεστε σε αγγλόφωνες µηχανές αναζήτησης, αναζητείτε τα λήµµατα Cavafis/ 

Kavafis/ Kavafy/ Cavafy. Πόσες παραποµπές επιστρέφει η αναζήτησή σας; 

6. Τι αριθµό παραποµπών επιστρέφουν οι παραπάνω µηχανές για τους νοµπελίστες 

έλληνες ποιητές Σεφέρη (Seferis) και Ελύτη (Elytis); 

7. Με βάση την παραπάνω έρευνα, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

�Ποιος από τους τρεις έλληνες ποιητές (Καβάφης-Σεφέρης-Ελύτης) συγκεντρώνει 

τις περισσότερες αναφορές στο διαδίκτυο; Πώς ερµηνεύετε το γεγονός; 

�Μπορούµε να µετρήσουµε την επίδραση ενός συγγραφέα; Με τι κριτήρια; 

�Τι είναι αυτό που, κατά τη γνώµη σας, προκαλεί αλλαγές στο λογοτεχνικό γούστο 

και ανατρέπει το λογοτεχνικό κανόνα; 

�Γιατί κάποιοι ποιητές που ξεχωρίζουν στην εποχή τους ξεχνιούνται αργότερα και 

το αντίστροφο; 

Να κρατήσετε σηµειώσεις µε τις βασικές σκέψεις σας, για να τις χρησιµοποιήσετε 

στην τελική συζήτηση όλων των οµάδων (στρογγυλό τραπέζι). 

 

Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του ποιητή. 

Φύλλο εργασίας 4. Οµάδα ∆΄ 

1.Βρίσκεστε στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού www.snhell.gr. Εισέρχεστε στο 

αρχείο Κ.Π. Καβάφη και µελετάτε το ποίηµα «Ιθάκη» («εργογραφία» Κ.Π. Καβάφη 


 κατάλογος των «αναγνωρισµένων ποιηµάτων»). 

2. Μεταφέρεστε στον Ηλεκτρονικό Κόµβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Τµήµα 

∆ιαγλωσσικής Μετάφρασης www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm και µε-

λετάτε το λήµµα «αλληγορία» από τον κατάλογο «λογοτεχνικά είδη».  

Με βάση τη µελέτη που προηγήθηκε, να απαντήσετε στο ακόλουθο ερώτηµα: 

�Ποια στοιχεία αντλεί ο Καβάφης από την οµηρική Οδύσσεια και τι συµβολίζει, κα-

τά τη γνώµη σας, το καθένα; 

Να κρατήσετε σηµειώσεις µε τις βασικές σκέψεις σας, για να τις χρησιµοποιήσετε 

στην τελική συζήτηση όλων των οµάδων (στρογγυλό τραπέζι). 

 

Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του ποιητή 

Φύλλο εργασίας 5 – Οµάδα Ε΄ 

1.Βρίσκεστε στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού www.snhell.gr. Εισέρχεστε στο 

αρχείο Κ.Π. Καβάφη και µελετάτε το ποίηµα «Ιθάκη» («εργογραφία» Κ.Π. Καβάφη 


 κατάλογος των «αναγνωρισµένων ποιηµάτων») 

www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1. Ακούτε την ανάγνωση του ποιή-

µατος από τη φωνή του Γ. Σαββίδη, του Κ. Ευθυµίου, του Μ. Σουλιώτη. 

www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60 

Με βάση την ακρόαση του ποιήµατος, να απαντήσετε στα ερωτήµατα: 

�Η προφορική ανάγνωση του ποιήµατος ερµηνεύει, κατά κάποιο τρόπο, το ποίηµα; 
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�Στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές και εποχές, η πρόσληψη της ποί-

ησης ήταν προφορική. Υπάρχει διαφορά, όταν ακούµε και όταν διαβάζουµε ένα λο-

γοτεχνικό κείµενο; Αν ναι, σε ποια σηµεία εντοπίζετε τη διαφορά; 

�Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της σιωπηλής και της προφορικής ανάγνωσης. 

�Υπάρχουν στοιχεία του σύγχρονου πολιτισµού που επιβάλλουν τον έναν ή τον άλ-

λο τρόπο ανάγνωσης; 

Να κρατήσετε σηµειώσεις  µε τις βασικές σκέψεις σας, για να τις χρησιµοποιήσετε 

στην τελική συζήτηση όλων των οµάδων (στρογγυλό τραπέζι). 

 

Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη» και άλλα ποιήµατα. Το λογοτεχνικό αρχείο του ποιητή 

Φύλλο εργασίας 6 – Οµάδα Στ΄ 

1.Βρίσκεστε στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού www.snhell.gr. Εισέρχεστε στο 

αρχείο Κ.Π. Καβάφη και µελετάτε, στο τµήµα της εργογραφίας του ποιητή, κάποιο 

από τα «αναγνωρισµένα ποιήµατα» που συνοδεύεται και από φωτογραφία χειρογρά-

φου. ∆ιαβάζετε το ποίηµα στην ηλεκτρονική µορφή 

www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1 και στο χειρόγραφο 

www.kavafis.gr/archive/manuscripts/list.asp. 

Με βάση την παραπάνω ανάγνωση, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

�Τι προσθέτει για τον αναγνώστη του ποιήµατος η επισκόπηση του χειρογράφου; 

�Προσφέρει κάποιες πληροφορίες για το εργαστήρι του συγγραφέα (π.χ. σβησίµατα, 

διορθώσεις, άλλες γραφές κ.τ.λ.); 

�Εσείς ως αναγνώστες θα ενδιαφερόσασταν να δείτε από κοντά το χειρόγραφο κά-

ποιου συγγραφέα; 

�Αν ναι, ποιον συγγραφέα θα επιλέγατε και γιατί; 

Να κρατήσετε σηµειώσεις µε τις βασικές σκέψεις σας, για να τις χρησιµοποιήσετε 

στην τελική συζήτηση όλων των οµάδων (στρογγυλό τραπέζι). 

 

Παρατηρήσεις 

Για τον τρόπο διδασκαλίας 

�Ο καθηγητής που θα επιχειρήσει την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία θα πρέπει να 

είναι προετοιµασµένος για «θόρυβο». Άνθρωποι που συνεργάζονται, όσο σιγά και να 

µιλούν, ακούγονται. 

�Η συνεργατική µάθηση συνεπάγεται αυτοδιόρθωση. Ο καθηγητής αναλαµβάνει το 

ρόλο του συµβούλου και καθοδηγεί τους µαθητές υποβάλλοντας τα κατάλληλα ερω-

τήµατα. ∆εν προσφέρει έτοιµες διορθωτικές λύσεις, αλλά προσανατολίζει την οµάδα 

προς την κατεύθυνση που αυτή θα πρέπει να κινηθεί.
42
 

                                                 
42

 Butler, W. 2001, «Γραπτός λόγος και συνεργατική µάθηση στο ολοκληρωµένο περιβάλλον παραγω-

γής γραπτού λόγου Daedalus», ∆. Κουτσογιάννης (επιµ.). Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και 
γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 259-272. 
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�Η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να δια-

θέσει στην οµάδα περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι θα διέθετε στον κάθε µαθητή χωριστά. 

Επίσης, του δίνει τη δυνατότητα να κατανείµει το χρόνο του προς όφελος των µαθη-

τών που παρουσιάζουν µεγαλύτερες αδυναµίες. 

�Ο καθηγητής που ζητά από τους µαθητές του να συνεργαστούν σε οµάδες θα πρέ-

πει να είναι έτοιµος να συνεργαστεί και ο ίδιος µε συναδέλφους οικείων ή διαφορετι-

κών αντικειµένων έτσι, ώστε να βοηθηθεί στο εγχείρηµά του. 

 

Για την παραγωγή λόγου στον επεξεργαστή 

Η παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου ή σηµειώσεων στον επεξεργαστή απαι-

τεί περισσότερο διδακτικό χρόνο απ’ ό,τι η συγγραφή ενός κειµένου στη σχολική τά-

ξη. Αυτό δεν πρέπει να µας φοβίζει, καθώς στο χρόνο της συγγραφής ενσωµατώνεται 

και ο χρόνος της διόρθωσης. ∆εν πρόκειται λοιπόν για «χαµένο χρόνο», αλλά για ε-

πιπλέον χρόνο συστηµατικότερης άσκησης στο λόγο. 

 

Παρατηρήσεις από την εφαρµογή 

Οι επιµορφούµενες που εφάρµοσαν τη συγκεκριµένη πρόταση στις τάξεις 

τους παρατήρησαν ότι: 

�Ορισµένοι µαθητές που συµµετείχαν ελάχιστα ή καθόλου στο µάθηµα έδειξαν µε-

γαλύτερο ενδιαφέρον και για πρώτη φορά διατύπωσαν δηµοσίως τη γνώµη τους. 

�Ο συγκεκριµένος τρόπος διδασκαλίας αποδεικνύεται περισσότερο αποτελεσµατι-

κός, όµως προαπαιτεί µεγαλύτερη προετοιµασία εκ µέρους του διδάσκοντα. 

�Επίσης, σηµείωσαν ότι στο εργαστήριο είναι απαραίτητοι τουλάχιστον δύο διδά-

σκοντες (ο καθηγητής της τάξης και ο επιµορφωτής), για να παρακολουθούν την 

πρόοδο των εργασιών των οµάδων και να επιλύουν τυχόν τεχνικά προβλήµατα. 

�Οι επιµορφούµενες σηµείωσαν την ικανοποίησή τους από τα αποτελέσµατα της 

διδασκαλίας αλλά και αρκετές επιφυλάξεις για το πόσο συχνά µπορεί ένας φιλόλογος 

να αξιοποιεί το σχολικό εργαστήριο για τη διδασκαλία του, καθόσον ο συγκεκριµέ-

νος τύπος µαθήµατος αποδεικνύεται ιδιαίτερα κοπιαστικός για το διδάσκοντα και ως 

προς την προετοιµασία του και ως προς την εφαρµογή του. 

Η (υπογραφόµενη) επιµορφώτρια που σχεδίασε τη διδακτική πρόταση και 

παρακολούθησε την εφαρµογή της παρατήρησε ότι: 

� Το συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος εξέτρεψε το µάθηµα από την κειµενοκεντρική 

προσέγγιση στη διακρίβωση και την εκτίµηση ιστορικοφιλολογικών στοιχείων.  
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�Τα λεπτοµερή φύλλα εργασίας άφησαν ελάχιστα περιθώρια αυτενέργειας στους 

µαθητές. Στην πράξη, κατάργησαν το πλαίσιο της παιδοκεντρικής διδασκαλίας, κα-

θώς όρισαν µε περιοριστική σαφήνεια τα περιθώρια λόγου και δράσης των µαθητών. 

�Το συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος λειτούργησε αποτελεσµατικά σε τάξεις κε-

ντρικών αστικών σχολείων, µε µαθητές µετρίων ή σχετικώς υψηλών επιδόσεων, κα-

θώς και σε διδασκαλίες που πραγµατοποιήθηκαν σε σχολικές βιβλιοθήκες, στις ο-

ποίες συµµετείχαν επιλεγµένοι φιλαναγνώστες µαθητές. ∆εν έχει δοκιµαστεί σε τά-

ξεις µε υψηλά ποσοστά χαµηλόβαθµων µαθητών. 
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4.1.2 Λογοτεχνικό εργαστήριο. Ασύγχρονη επικοινωνία µαθητών µε λογοτέχνη 

και προετοιµασία λογοτεχνικής εκδήλωσης (2η ∆ιδακτική πρόταση) 

 

Ταυτότητα 

Τίτλος: Λογοτεχνικό εργαστήριο. Ασύγχρονη επικοινωνία µαθητών µε λογοτέχνη και 

προετοιµασία λογοτεχνικής εκδήλωσης. 

∆ηµιουργός: Σοφία Νικολαΐδου 

∆οκιµάστηκε στην τάξη: Στο πλαίσιο της «Οδύσσειας», κατά το σχολικό έτος 2000-

2001, στην Α΄ τάξη ενιαίου λυκείου του Νέου Σκοπού Σερρών. Εντάχθηκε στο λογο-

τεχνικό εργαστήριο, το οποίο σχεδίασε µε έµπνευση και κέφι ο φιλόλογος της τάξης, 

Λευτέρης Μαυρόπουλος. 

∆ιδακτικά αντικείµενα: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφο-

ρική 

Τάξη: Α΄ λυκείου 

Χρονική διάρκεια: ∆ίµηνο project   

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Εξοικείωση µε οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, µαθητική 

δραστηριότητα σε ενδοσχολικό και εξωσχολικό χρόνο. 

 

Σύντοµη περιγραφή 

Ανάγνωση του βιβλίου του Πάνου Θεοδωρίδη, Το ροκ των Μακεδόνων, (Θεσσαλονί-

κη: Ιανός, 1998) στην Α΄ τάξη λυκείου, στο πλαίσιο λογοτεχνικού εργαστηρίου. Με-

λέτη κειµένου, ασύγχρονη επικοινωνία µε τον συγγραφέα, προετοιµασία λογοτεχνι-

κής εκδήλωσης στο τέλος του σχολικού έτους.
43 

 

Στόχοι - σκεπτικό 

Επιδιωκόµενες δεξιότητες µαθητών: Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη σύγχρονή 

τους λογοτεχνική παραγωγή. Μελετούν και συζητούν λογοτεχνικά κείµενα, τα ε-

ντάσσουν στις προσλαµβάνουσες του χώρου και του χρόνου που τα γέννησε. Η ανά-

γνωση σύγχρονων λογοτεχνικών κειµένων, και µάλιστα όταν αυτά περιγράφουν µια 

πόλη που γνωρίζουν καλά, αποτελεί την πρώτη φιλοπερίεργη αφορµή ανάγνωσης. Οι 

                                                 
43

 Για την οργάνωση αντίστοιχων λογοτεχνικών εργαστηρίων και επισκέψεων συγγραφέων σε σχολεί-

α, οι διδάσκοντες µπορούν πλέον να συµβουλευτούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας Συγγραφέων 

www.dedalus.gr,  για να εντοπίσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συγγραφέων που επιθυµούν να 

µελετήσουν στην τάξη. Επίσης, µπορούν να έρθουν σε συνεννόηση µε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (στο 

εξής: ΕΚΕΒΙ) www.ekebi.gr, για να συµµετάσχουν στο οικείο πρόγραµµα «Συγγραφείς στα σχολεία». 

Μέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος, το ΕΚΕΒΙ αναλαµβάνει το διαδικαστικό µέρος της πρό-

σκλησης ενός συγγραφέα ή εικονογράφου στη Σχολική Βιβλιοθήκη που απευθύνει την πρόσκληση.   
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µαθητές-αναγνώστες χρησιµοποιούν την τεχνολογία, για να έρθουν σε επαφή µε τον 

λογοτέχνη και να συνοµιλήσουν µαζί του για την τέχνη του. Προετοιµάζουν και 

πραγµατοποιούν µια λογοτεχνική εκδήλωση στο χώρο του σχολείου τους. 

Ειδικότεροι στόχοι: 

�Οι µαθητές περιδιαβαίνουν µια πόλη και γνωρίζουν µια εποχή µέσα από ένα λογο-

τεχνικό έργο.  

� Αναζητούν τα όρια µυθοπλασίας και αυτοβιογραφίας. Ανιχνεύουν τα βιογραφικά 

γεγονότα που πυροδοτούν τη συγγραφική µηχανή. 

� Μελετούν τη λογοτεχνία, καθώς και την αυτοβιογραφία, ως έναν από τους τρό-

πους αποτύπωσης στοιχείων της καθηµερινής ζωής, τα οποία αναφέρονται είτε στο 

παρελθόν είτε στη σύγχρονη εποχή.  

� Προσφέρεται η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας των µαθητών µε τον συγ-

γραφέα και συζήτησης µαζί του, µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με τον τρό-

πο αυτό, προετοιµάζεται η συνάντηση των µαθητών µε το συγγραφέα. 

�Σχεδιάζεται λογοτεχνική εκδήλωση σε εξωδιδακτικό χρόνο. Οι µαθητές αναλαµβά-

νουν πρωτοβουλία, αυτενεργούν, σχεδιάζουν τη δράση τους στο φιλόξενο πλαίσιο 

του σχολείου τους, στη µεθόριο του ΑΠ. 

 

Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 

Αφετηρία: Ο φιλόλογος µαζί µε τους µαθητές της τάξης επέλεξαν ένα συγ-

γραφέα, η συγγραφική δράση του οποίου έχει ως επίκεντρο τη Μακεδονία
44

 και είναι 

πεζογράφος µε δηλωµένο ενδιαφέρον για την τεχνολογία.
45

 Το συγκεκριµένο βιβλίο 

επιλέχθηκε από το διδάσκοντα και τους µαθητές, γιατί, ανάµεσα στα άλλα, παρου-

σιάζει τη δεκαετία του 1960 στη Θεσσαλονίκη: τα στέκια των µαθητών, τα νεανικά 

πάρτι, τα ρούχα και τη µόδα της εποχής.  

 Σύνδεση µε το ΑΠ: Η µελέτη του αφηγήµατος συνδυάστηκε µε το µάθηµα 

της Έκθεσης-Έκφρασης (σχολικό βιβλίο, τεύχος Α΄, 63-94): προετοιµασία καλλιτε-

χνικής εκδήλωσης, συγγραφή και αποστολή πρόσκλησης σε διαφορετικούς αποδέ-

κτες. Εξάλλου, η αναζήτηση πληροφορίας από το διαδίκτυο και η αξιολόγησή της, η 

                                                 
44

 Βλ. Π. Θεοδωρίδη, Το θεόπαιδο, Αθήνα: Κέδρος, 1992. Του ίδιου, Το ηχοµυθιστόρηµα του Καπετάν 
Άγρα (Αθήνα: Κέδρος, 1994). Του ίδιου, Τι εκόµιζε αυτός ο Χαµαιδράκων (Αθήνα:Κέδρος, 1996). Του 

ίδιου, Το ροκ των Μακεδόνων (Θεσσαλονίκη: Ιανός, 1998). Του ίδιου, Η δεξιά ερωµένη (Αθήνα: Κέ-

δρος, 2000), τα οποία εκτυλίσσονται στη Μακεδονική ενδοχώρα. Ο συγγραφέας έχει επίσης δηµο-

σιεύσει πλήθος από βυζαντινολογικά µελετήµατα, τα οποία αναφέρονται στην ίδια γεωγραφική περιο-

χή. 45
 Βλ. το ιστολόγιο του συγγραφέα http://petefris.blogspot.com/                                      .   
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χρήση του επεξεργαστή κατά τη συγγραφή συνεχούς γραπτού λόγου, καθώς και η 

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετίζονται άµεσα µε τους επιδιωκόµενους 

διδακτικούς στόχους και τις διδακτικές δραστηριότητες, όπως αυτές προτείνονται και 

περιγράφονται στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στο λύκειο, 

(Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, 2001, 88, 95, 99). 

 Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου:  

� Στον ενδοσχολικό χρόνο (3-4 διδακτικές ώρες) οι µαθητές επικοινωνούν µε το 

συγγραφέα και συγκεντρώνουν το υλικό της διαδικτυακής συνέντευξης. 

� Στον εξωσχολικό χρόνο, οι µαθητές διαβάζουν και συζητούν το επιλεγµένο βιβλίο, 

προετοιµάζουν τις ερωτήσεις της συνέντευξης, επεξεργάζονται το υλικό της συνέ-

ντευξης και προετοιµάζουν την εκδήλωση.  

Ρόλος του διδάσκοντα: Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός και εµψυχωτι-

κός.  

Ρόλοι των µαθητών: Οι οµάδες των µαθητών, αλλά και η ολοµέλεια της τάξης, αυτο-

οργανώνονται και συνεργάζονται, µε στόχο το σχεδιασµό και την προετοιµασία της 

εκδήλωσης. 

 Εργαλεία-Πηγές που θα χρησιµοποιηθούν: επεξεργαστής, ηλεκτρονικό ταχυ-

δροµείο, προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας (για τη δηµιουργία πρόσκλησης και α-

φίσας), σαρωτής, διαδίκτυο, ψηφιακός και έντυπος χάρτης της Θεσσαλονίκης. 

 

Συγκεκριµένα, από το διαδίκτυο θα χρησιµοποιηθούν: 

�Η ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, το τµήµα «Η Θεσσαλονίκη στα µέσα του 

20ου αιώνα-Ιστορικά αρχεία», το οποίο περιλαµβάνει βιβλιογραφία και ψηφιοποιη-

µένο φωτογραφικό υλικό 

www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm  

�Η ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, η οποία αφορά τη σύγχρονη 

ελληνική ιστορία (1945-2000) και περιλαµβάνει συλλογή φωτογραφιών (µε έµφαση 

στην εξεταζόµενη δεκαετία του 1960), βιβλιογραφία και ιστορικές πληροφορίες για 

τη συγκεκριµένη δεκαετία στην Ελλάδα, www.ime.gr/chronos/15/en/index.html  

�Η ιστοσελίδα www.031.gr (Οδηγός της Θεσσαλονίκης και ψηφιακός χάρτης της 

πόλης) 

�Η ιστοσελίδα http://earth.google.com   

�Μηχανές αναζήτησης 
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∆ραστηριότητες των µαθητών 

����Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3-4 και αναλαµβάνουν µε την καθοδήγηση 

του καθηγητή συγκεκριµένες εργασίες: 

Οµάδα Α΄ 

Αναζητούν, µε βάση µηχανές αναζήτησης, αναφορές στο όνοµα του υπό µελέτη συγ-

γραφέα. Ελέγχουν και καταγράφουν τις αναφορές. Ποιες από αυτές θα διάλεγαν, για 

να συντάξουν µια σύντοµη παρουσίαση του συγγραφέα και του έργου του; Με ποια 

κριτήρια κάνουν την επιλογή; Συλλογή φωτογραφικού υλικού. 

Οµάδα Β΄ 

Συλλέγει αναφορές σε πραγµατολογικά στοιχεία, υλικά αντικείµενα καθηµερινής 

χρήσης κ.τ.λ. Αναζητεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  

www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm (κατηγορίες: δρό-

µοι, αρχιτεκτονική, κοινωνικά γεγονότα, ιστορικά συµβάντα κ.ά.) φωτογραφίες που 

σχετίζονται µε την αφήγηση. Εντοπίζει τα στοιχεία που θεωρεί ως τα πιο ενδεικτικά 

και ενδιαφέροντα για τον τόπο και την εποχή και τα παρουσιάζει. Εξηγεί το µηχανι-

σµό της επιλογής. Το οπτικό υλικό που επεξεργάζεται η οµάδα µπορεί να εµπλουτι-

στεί και µε στοιχεία από τοπικές εφηµερίδες της εποχής, π.χ. εφηµερίδα «Μακεδονί-

α», αφίσες κινηµατογράφου ή διαφηµιστικές, καρτ ποστάλ κλπ., που έχουµε συγκε-

ντρώσει. Με το σαρωτή, το επιλεγµένο υλικό ψηφιοποιείται και µεταφέρεται στους 

υπολογιστές του σχολικού δικτύου. 

Οµάδα Γ΄ 

Καταγράφει τοπωνύµια. Ποιοι τόποι κατονοµάζονται; Ποιοι υποδηλώνονται. Με τη 

βοήθεια ειδικών ιστοσελίδων www.031.gr, http://earth.google.com, αλλά και χαρτών 

που έχουµε σαρώσει, σηµειώνει τις διαδροµές των ηρώων. Πόσο έχει αλλάξει ο κα-

τονοµασµένος χώρος; Κατασκευή στατιστικού πίνακα: Ποια είναι η κατανοµή των 

τοπωνυµίων; Αφορούν το ιστορικό κέντρο, την εκτός των τειχών πόλη, τις συνοικίες; 

Μπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τη λειτουργία του αστικού χώρου στο υπό 

µελέτη κείµενο; Αποτελεί πρωταγωνιστή, φόντο ή απλή αναφορά;                                                                                                        

����Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3-4 και επικοινωνούν µε το συγγραφέα. Συ-

στήνονται, δηλώνουν το λόγο και το θέµα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Υποβάλ-

λουν στο συγγραφέα ορισµένες ερωτήσεις, µετά από συνεννόηση µεταξύ τους. Οι 

ερωτήσεις αυτές µπορεί να αφορούν το εργαστήρι του συγγραφέα, τις συγγραφικές 

του συνήθειες, τη σχέση του µε την τέχνη του αλλά και µε τις άλλες τέχνες, τη σχέση 

του µε την πόλη, κάποιο συγγραφικό αυτοσχόλιο. Επίσης, αφορούν το βιβλίο του 
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συγγραφέα που έχουν µελετήσει οι µαθητές: τους τρόπους µε τους οποίους το βίωµα 

µπορεί να λειτουργήσει ως συγγραφικό καύσιµο, τη διάχυση της µυθοπλασίας στην 

αυτοβιογραφία, την αφηγηµατική φωνή και την επιλεγµένη οπτική γωνία, τον αφη-

γηµατικό δόλο, τον τρόπο δόµησης της αφήγησης κ.ο.κ. Στη συνέχεια, οι οµάδες συ-

γκεντρώνουν το υλικό και το επεξεργάζονται. Πώς θα οργανώσουν την παρουσίαση 

της συνέντευξης; Ποιους τίτλους και υπότιτλους θα χρησιµοποιήσουν; Θα περικό-

ψουν µέρος του υλικού; Γιατί; Τι είδους φωτογραφικό υλικό θα χρησιµοποιήσουν; 

Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν τις φωτογραφίες για την παρουσίασή τους; 

�Στη συνέχεια, οι µαθητές τυπώνουν τη συνέντευξη στη σχολική εφηµερίδα ή την 

αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Συζητούν το εκδοτικό µέρος του εγχειρή-

µατος (χρήση γραµµατοσειράς και µεγέθους γραµµάτων, µέγεθος φωτογραφιών και 

θέση τους στη σελίδα, χρήση χρώµατος κ.τ.ό.) 

�Μετά την πρώτη ηλεκτρονική επαφή, οι οµάδες συνεργάζονται και συντάσσουν 

πρόσκληση που απευθύνουν στο συγγραφέα, για να παρευρεθεί σε ειδική εκδήλωση 

που θα οργανώσουν στο σχολείο τους για το έργο του. Πώς του απευθύνονται στη 

δεύτερη αυτή προσέγγιση; Μήπως, µετά την πρώτη επαφή, έχουν αλλάξει οι συνθή-

κες της επικοινωνίας; Συγγράφουν τις προσκλήσεις που θα απευθύνουν στις υπόλοι-

πες τάξεις του σχολείου και στο σύλλογο των καθηγητών. Σχεδιάζουν και προετοιµά-

ζουν την εκδήλωση. Κατά την προετοιµασία της εκδήλωσης, ωρίµασε η ιδέα της ί-

δρυσης Λογοτεχνικής Λέσχης από τους µαθητές του τµήµατος. Η σχετική ανακοίνω-

ση έγινε, µε παιγνιώδη τρόπο, στο τέλος της λογοτεχνικής βραδιάς.
46

 

 

Αξιολόγηση µαθητών  

Η αξιολόγηση των µαθητών, κατά τη διάρκεια αλλά και µετά ολοκλήρωση του σχε-

δίου µαθήµατος, έγινε µε κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν αρχικά. 

Συνεκτιµήθηκαν η εργασία και συνεργασία των οµάδων στα φύλλα εργασίας, στην 

προετοιµασία και την τέλεση της εκδήλωσης. 

 

                                                 
46

 «Οι µαθητές της τάξης µας, µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς, πρόκειται να προβούµε στην ίδρυση 

Λογοτεχνικής Λέσχης. Μας αρέσει η λογοτεχνία και σκοπεύουµε να συνεχίσουµε την ανάγνωση και 

τη συζήτηση κειµένων και έξω από το σχολείο. Η Λέσχη µας δε θα έχει πρόεδρο ούτε εφόρους ούτε 

γραµµατέα ούτε διοικητικό συµβούλιο. Θα έχει βέβαια καταστατικό και µάλιστα πολύ αυστηρό σε ό,τι 

αφορά την εγγραφή νέων µελών. Κύριε Θεοδωρίδη, σκοπεύουµε να σας τιµήσουµε µε το αξίωµα του 

ισόβιου επίτιµου µέλους της Λέσχης µας. Αν βέβαια περάσετε µε επιτυχία το σκόπελο της δοκιµασίας. 

Η δοκιµασία προβλέπει να τελειώσετε µε ικανοποιητικό τρόπο ένα λογοτεχνικό κείµενο που θα σας το 

δώσουµε ακρωτηριασµένο. Θα λείπουν µερικές σελίδες στο τέλος. Αν, λοιπόν, το τέλος που θα δώσετε 

µας αρέσει, τότε θα κάνουµε την τελετή µύησης…»  
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Φύλλο εργασίας 

 

Πάνου Θεοδωρίδη, Το Ροκ των Μακεδόνων  

Φύλλο εργασίας-Οµάδα Α΄ 

�Αναζητήστε το όνοµα του συγγραφέα Πάνου Θεοδωρίδη σε µηχανές αναζήτησης. 

�Ελέγξτε και καταγράψτε τις αναφορές. Ποιες από αυτές θα διαλέγατε για µια σύ-

ντοµη παρουσίαση του συγγραφέα και του έργου του; 

�Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή; 

�Συγκεντρώστε το φωτογραφικό υλικό που θα χρησιµοποιήσετε για την παρουσία-

ση. 

 

Πάνου Θεοδωρίδη, Το Ροκ των Μακεδόνων  

Φύλλο εργασίας-Οµάδα Β΄ 

�Αναζητήστε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ιστορίας της Θεσσαλονίκης 

www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm, στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού www.ime.gr/chronos/15/en/index.html, αλλά 

και σε µηχανές αναζήτησης φωτογραφίες τόπων και πραγµάτων που σχετίζονται µε 

το κείµενο που µελετήσατε.  

�Ποιες πληροφορίες µας δίνει το κείµενο για την εποχή και τον τόπο, στον οποίο 

αναφέρεται; 

�Με ποια κριτήρια επιλέγετε το οπτικό υλικό που θα παρουσιάσετε; (Μπορείτε να 

επιλέξετε ένα ή περισσότερα κριτήρια, καθώς και να προσθέσετε τα δικά σας). 

Είναι σπάνιο 

Είναι ενδιαφέρον 

Είναι παράξενο 

Είναι ενδεικτικό για την εποχή / τον τόπο 

∆είχνει πλευρές της πόλης που σήµερα έχουν εξαφανισθεί / αλλοιωθεί 

Άλλα κριτήρια 

 

Πάνου Θεοδωρίδη, Το Ροκ των Μακεδόνων  

Φύλλο εργασίας-Οµάδα Γ΄ 

�Μελετήστε το βιβλίο και συγκεντρώστε σε πίνακα τα τοπωνύµια που αναφέρονται. 
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�Με τη βοήθεια ψηφιακού ή έντυπου χάρτη της πόλης, σηµειώστε τις διαδροµές και 

τις  στάσεις των ηρώων. 

�Πόσο άλλαξε ο κατονοµασµένος χώρος; 

�Μπορείτε να κατασκευάσετε στατιστικό πίνακα µε τις κατανοµές των τοπωνυµίων 

που συγκεντρώσατε; Εντοπίζονται στο ιστορικό κέντρο, στην εκτός των τειχών πόλη, 

στις συνοικίες; 

�Μπορείτε να εξάγετε συµπεράσµατα για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο αστι-

κός χώρος στο συγκεκριµένο έργο; Αποτελεί φόντο, απλή αναφορά ή µήπως έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο; 

 

Πάνου Θεοδωρίδη, Το Ροκ των Μακεδόνων  

Φύλλο εργασίας -Κοινό για όλες τις οµάδες 

Παιδιά,  

�Ανοίξτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <……> 

�Συστηθείτε στον συγγραφέα. Ποιοι είστε και µε ποια ιδιότητα του απευθύνεστε; 

�Για ποιο λόγο;  

�Τι θα θέλατε να τον ρωτήσετε;   

�Να λάβετε υπόψη σας ότι απευθύνεστε σε έναν επαγγελµατία συγγραφέα, ο οποίος 

βιοπορίζεται από το έργο του, έχει συνεργαστεί κατ’ επανάληψη µε το ραδιόφωνο, µε 

εφηµερίδες, έχει γράψει σενάριο για κινηµατογράφο, κείµενα για ντοκιµαντέρ, στί-

χους για τραγούδια κ.ά.π. Για ποια από τις δραστηριότητές του θα θέλατε να τον ρω-

τήσετε; Γιατί; Το υλικό που θα συγκεντρώσετε θα χρησιµοποιηθεί για τη σύνταξη 

γραπτής συνέντευξης και θα προετοιµάσει την συνάντησή σας µε το συγγραφέα. 

 

Πάνου Θεοδωρίδη, Το Ροκ των Μακεδόνων  

Φύλλο εργασίας -Κοινό για όλη την τάξη 

Παιδιά,  

�Ανοίξτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ελέγξτε τη θυρίδα σας. Ποιες είναι οι απα-

ντήσεις που λάβατε από τον συγγραφέα;  

�Μπορείτε να τις εντάξετε στο ενιαίο σώµα µιας µίνι-συνέντευξης;  

�Με ποια σειρά θα τις παρουσιάσετε;  

�Θα χρειαστεί, ενδεχοµένως, να κόψετε και να ράψετε το κείµενο. Σε ποιες περι-

πτώσεις; 
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Πάνου Θεοδωρίδη, Το Ροκ των Μακεδόνων 

Φύλλο εργασίας – Κοινό για όλη την τάξη  

Παιδιά, 

�Ανοίξτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <……> 

�Συντάξτε την πρόσκληση που θα απευθύνετε στον συγγραφέα Πάνο Θεοδωρίδη για 

να παρευρεθεί σε εκδήλωση της τάξης σας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί προς τιµήν 

του.  

�Ποια στοιχεία θα πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε;  

�Τι ύφος θα χρησιµοποιήσετε;   

�Πώς θα υπογράψετε την πρόσκληση;    

�Θα χρησιµοποιήσετε ειδικά γραφικά ή κάποια ιδιαίτερη µορφοποίηση του κειµέ-

νου; 

 

Πάνου Θεοδωρίδη, Το Ροκ των Μακεδόνων  

Φύλλο εργασίας – Κοινό για όλη την τάξη 

Ανοίξτε τον επεξεργαστή κειµένου και συντάξτε την πρόσκληση που θα α-

πευθύνετε στους συµµαθητές σας, για να παρευρεθούν στην εκδήλωση για τον συγ-

γραφέα κύριο Πάνο Θεοδωρίδη.  

�Ποια στοιχεία θα αναφέρετε;  

�Τι ύφος θα χρησιµοποιήσετε;   

�Πώς θα υπογράψετε την πρόσκληση;    

�Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε ειδικά γραφικά ή κάποια ιδιαίτερη µορφοποίηση 

του κειµένου, ώστε να κάνετε ελκυστικό το κείµενό σας.  

�Πώς θα το επιδώσετε;   

�Πού θα το αναρτήσετε; Γιατί; 

Συντάξτε την πρόσκληση που θα απευθύνετε στο διευθυντή και τους καθηγη-

τές του σχολείου σας, για να παρευρεθούν στην εκδήλωση για τον συγγραφέα κύριο 

Πάνο Θεοδωρίδη. 

�Ποια στοιχεία θα αναφέρετε;  

�Τι ύφος θα χρησιµοποιήσετε;  

�Πώς θα υπογράψετε την πρόσκληση;  

�Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε ειδικά γραφικά ή κάποια ιδιαίτερη µορφοποίηση 

του κειµένου, ώστε να κάνετε ελκυστικό το κείµενό σας.  

�Πώς θα το επιδώσετε;  

�Πού θα το αναρτήσετε; Γιατί; 
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Κριτική-Παρατηρήσεις 

 

Παρατηρήσεις από την εφαρµογή 

Ο επιµορφούµενος που εφάρµοσε τη συγκεκριµένη πρόταση στην τάξη τους 

παρατήρησε ότι: 

�Ορισµένοι µαθητές που συµµετείχαν ελάχιστα στο µάθηµα έδειξαν ζωηρό ενδιαφέ-

ρον και διατύπωσαν µε απροσδόκητη σαφήνεια τις απόψεις τους. 

�Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν θερµά στη διδασκαλία και επέµειναν να µη βγουν στο 

διάλειµµα, αλλά να συνεχίσουν την εργασία τους. 

�Ο επιµορφούµενος σηµείωσε ότι στο εργαστήριο είναι απαραίτητοι δύο διδάσκο-

ντες (η επιµορφώτρια και ο καθηγητής της τάξης), για να παρακολουθούν τις εργασί-

ες των οµάδων και να επιλύουν τυχόν τεχνικά προβλήµατα. 

�Ο επιµορφούµενος σηµείωσε την ικανοποίησή του από τα αποτελέσµατα της διδα-

σκαλίας και επεσήµανε ότι υπήρχαν µαθητές, οι οποίοι πήραν άδεια από τους γονείς 

τους να µη συµµετάσχουν στις γεωργικές εργασίες της περιόδου, ώστε να αφιερώ-

σουν το χρόνο τους στο σχολείο και την προετοιµασία της εκδήλωσης. 

�Ο επιµορφούµενος παρατήρησε ότι τέτοιου είδους διδακτικές προσπάθειες χρειά-

ζονται επιµορφωτική στήριξη και θεσµική συνέχεια, για να αποδώσουν µακροπρόθε-

σµα καρπούς και να µην αποτελούν εξαιρετικά γεγονότα της σχολικής ζωής. 

�Ο επιµορφούµενος υπογράµµισε ότι οι µαθητές ηµιαστικών και αγροτικών περιο-

χών υποδέχονται και προετοιµάζουν µε πολλαπλάσια χαρά ανάλογες δραστηριότη-

τες, σε σύγκριση µε τους µαθητές αµιγώς αστικών περιοχών, γιατί τα ερεθίσµατά 

τους στο συγκεκριµένο τοµέα είναι σχετικά περιορισµένα. 

Η (υπογραφόµενη) επιµορφώτρια που σχεδίασε τη διδακτική πρόταση και 

παρακολούθησε την εφαρµογή της παρατήρησε ότι: 

�Τα λιγότερο δεσµευτικά φύλλα εργασίας άφησαν µεγαλύτερο περιθώριο πρωτο-

βουλίας και αυτενέργειας στους µαθητές. 

�Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η τεχνολογία λειτούργησε αρχικά ως δόλωµα, στη 

συνέχεια όµως ως εργαλείο µάθησης και συστατικό στοιχείο της δραστηριότητας. 

�Η ασυνέχεια του επιµορφωτικού έργου και η έλλειψη σταθερού επιµορφωτή στα 

σχολεία δε δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη παρό-

µοιων πρωτοβουλιών, οι οποίες χρειάζονται βάθος χρόνου. 
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� Οι ΤΠΕ ευνοούν την ανάπτυξη µαθητικών δραστηριοτήτων σε εξωδιδακτικό χρό-

νο. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες προϋποθέτουν αγαστή συνεργασία του διευ-

θυντή του σχολείου, του καθηγητή της τάξης, της επιµορφώτριας, των συναδέλφων 

εκπαιδευτικών, της σχολικής βιβλιοθήκης, του συλλόγου γονέων.  Η ορεξάτη συµµε-

τοχή των µαθητών απέδειξε, µε τον πιο έκτυπο τρόπο, ότι αυτού του είδους οι δρα-

στηριότητες προωθούν τη λειτουργία του σχολείου ως χώρου ελεύθερης έκφρασης 

και δηµιουργίας. 

Ο προσκεκληµένος συγγραφέας σχολίασε: 

«…Βρέθηκα σε µία επαρχιακή πρασινάδα, µπροστά σε είκοσι εφήβους, σε 

ένα λύκειο µε υπολογιστές, βιβλιοθήκη, µε καθηγητές που ήξεραν τη δουλειά τους, 

σε περιβάλλον που δεν υπήρχε αποβολή, χαλαρότητα και ρόλοι, αλλά µια ζωντανή 

κοινωνία ατόµων που σκέφτονται. 

Ελευθεροστοµία και ελευθεροτυπία. Σε µια επαρχία που θα µεταβληθεί σύ-

ντοµα σε έρηµο, µε πιθανότερο µελλοντικό επάγγελµα αυτό του συνταξιούχου από 

τα τριάντα τους χρόνια, τα παιδιά που συνάντησα είχαν ευτυχώς ξηµερώσει κάπου 

αλλού, εκεί όπου τα όνειρα δεν παίρνουν εκδίκηση, αλλά οι εφιάλτες είναι γνωστοί. 

[…] 

Οι µαθητές που συνάντησα µε γέµισαν χαρά. Είχαν τρακ, αλλά και χιούµορ. 

Ήταν ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά και προσεκτικοί. Κανένας τους δε θα βάψει πράσι-

νη την Καµάρα, αλλά κάποιοι θα αποκτήσουν αντιρρητικό και σπουδαίο λόγο, για να 

µας συνεφέρουν. Την περίφηµη διαδραστική κοινωνία, τη χαίρονται στο σχολείο, 

σχεδόν κανένας από το σπίτι του. […] 

Η Σιντική, φεύγοντας το απόβραδο µέσα από µία λαµπερή άσφαλτο, έδειχνε 

στο φεγγάρι τους µαλακούς της λόφους, τα λιγοστά της δέντρα. Όχι η Αφρική, η Σι-

ντική. Βρίσκεται εντός των ελληνικών συνόρων. “Ένθα µεν Σίντιες άνδρες”, που λέει 

ο Όµηρος. Παραέξω άτµιζε ρηχή λίµνη, που ο Ηρόδοτος περιγράφει τα ικριώµατά 

της και τα παιδάκια να’ ναι δεµένα µε τριχιά, µην πνιγούν. Στα γύρω βουνά ρόδιζαν 

µοναστήρια.  

Στη Θεσσαλονίκη, νυσταγµένα συνεργεία έβαφαν λευκές διαβάσεις πεζών. 

Ψωµί, παιδεία, ελευ-θε-ρία».
47

 

                                                 
47

 Πάνος Θεοδωρίδης, «Πέρα από τη Σιντική», στη στήλη «Επί παντός του επιστητού», εφηµερίδα 

Θεσσαλονίκη, 8 Mαΐου 2001. 
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4.2 Από τις λέξεις στις έννοιες και στις ιδέες: Η «µνήµη». ∆ιαθεµατικό σενάριο 

διδασκαλίας 

Κοσµάς Τουλούµης 

 

1. Ταυτότητα: 

Τίτλος: Από τις λέξεις στις έννοιες και στις ιδέες: Η «µνήµη» 

∆ηµιουργός: Κοσµάς Τουλούµης 

Τάξη: Με κατάλληλες προσαρµογές από τον διδάσκοντα και τους µαθητές µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί σε όλες τις τάξεις του λυκείου. Μπορεί, ενδεικτικά, να συνδεθεί µε 

την ενότητα «Ορισµός και διαίρεση µιας έννοιας», η οποία περιλαµβάνεται στο σχο-

λικό εγχειρίδιο της Έκφρασης-Έκθεσης της Β΄ λυκείου (σχολικό έτος 2007-2008), ή 

µε την ενότητα του «∆οκιµίου» της Έκφρασης-Έκθεσης στη Γ΄ λυκείου σε σχέση µε 

τους Θεµατικούς κύκλους και την εκεί ενότητα «Οι ελληνικοί τόποι και τα µνηµεία 

τους».   

Γνωστικά Αντικείµενα: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Βιολογία, Φιλοσοφία, Ψυχολο-

γία, Κοινωνιολογία (όπου µπορεί µε τη βοήθεια και των αντίστοιχων καθηγητών να 

διερευνηθεί η έννοια «µνήµη» σε κάθε γνωστικό αντικείµενο), Αγγλικά (για την προ-

σπέλαση της αγγλικής ιστοσελίδας Wikipedia και όπου αλλού χρειαστεί). 

∆ιαθεµατική πρόταση διδασκαλίας η οποία βασίζεται σε οµαδοσυνεργατική µάθηση 

και υλοποιείται µε εφαρµογή της λογικής του Σχεδίου (Design), όπως αυτό εννοείται 

από την προσέγγιση των πολυγραµµατισµών και της πολυτροπικότητας στην επικοι-

νωνία (Cope & Kalantzis 2000). Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διαδικασία του Σχε-

δίου είναι υποβοηθητικός και εµψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείµενης 

ανάπτυξης (Vygotsky 1978). Εκπονείται στο σχολικό εργαστήριο. 

Χρονική διάρκεια: 8-9 διδακτικές ώρες 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Μαθητές και διδάσκοντες πρέπει να είναι εξοικειωµένοι 

µε βασικά εργαλεία ΤΠΕ. Θα µπορούσε, κάλλιστα,  να συµµετέχει και ο καθηγητής 

πληροφορικής στο όλο πρόγραµµα ή να προηγηθεί µια ώρα εξοικείωσης των µαθη-

τών στη χρήση βασικών εργαλείων ΤΠΕ.  

 

2. Περίληψη 

Η αναζήτηση του ορισµού της λέξης «µνήµη», καθώς και των παραγώγων και των 

αντιθέτων της, στα ψηφιοποιηµένα λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, οδηγεί 

στην έννοια «µνήµη» όπως αυτή προκύπτει αξιοποιώντας τα σώµατα κειµένων της 

ίδιας πύλης, µηχανές αναζήτησης και κείµενα ήχου και εικόνας. ∆ιερευνάται η νοη-
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µατοδοτοµένη χρήση της έννοιας σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον: το σχολικό, 

της καθηµερινής ζωής, του «επίσηµου» λόγου για το παρελθόν, καθώς και του «ανε-

πίσηµου» λόγου για το παρελθόν. Τελικό προϊόν η δηµιουργία ενός λήµµατος για τη 

µνήµη από τους µαθητές, το οποίο θα αναρτήσουν  στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια 

Wikipedia (Βικιπαίδεια). 

 

3. Γνωστικό και Παιδαγωγικό Σκεπτικό 

 

Α΄ Σκεπτικό:  

Η «µνήµη» είναι παρούσα στο σχολείο σε πολλά επίπεδα. Οι µαθητές βιώνουν τη 

σηµασία της άµεσα, αφού στο παραδοσιακό σχολικό σύστηµα θεωρούν ότι η επίδοσή 

τους εξαρτάται, εν πολλοίς, από αυτήν. Οι γιορτές µνήµης, παράλληλα, αποτελούν 

συστατικό στοιχείο της σχολικής ζωής, καθώς «ενσωµατώνουν» τους µαθητές στο 

ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο του έθνους-κράτους. Η πρόσφατη συζή-

τηση για το περιεχόµενο της σχολικής ιστορίας, µε αφορµή τα σχολικά εγχειρίδια, 

στην οποία δε συµµετείχαν, ουσιαστικά, οι µαθητές, αναδεικνύει τη σηµασία της 

«µνήµης» για µια κοινωνία. Τι σηµαίνει, όµως, η λέξη «µνήµη»; Πώς µετασχηµατί-

στηκε, αν µετασχηµατίστηκε, στο πέρασµα του χρόνου και στην εξέλιξη της ελληνι-

κής γλώσσας η σηµασία της; Ποια είναι η σηµασία της «µνήµης» στις σύγχρονες κοι-

νωνίες; 

 

Β΄ Σκοπός:  

� Να αναδειχθεί η σηµασία των λέξεων και των εννοιών και η διαφορετική νοηµα-

τοδότησή τους µέσα σε συγκεκριµένο κοινωνικό, πολιτισµικό και επικοινωνιακό 

πλαίσιο (κριτικός γραµµατισµός).  

� Να αναδειχθεί η πολλαπλή σηµασία της έννοιας «µνήµη» στις σύγχρονες κοινω-

νίες. 

 

Γ΄ Στόχοι:  

οι µαθητές 

� Να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τις πολλαπλές σηµασίες και χρήσεις της 

έννοιας «µνήµη» στις σύγχρονες κοινωνίες  (κλασικός γραµµατισµός) 

� Να εξοικειωθούν µε τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και διαδικτυακών πηγών 

γενικότερα (νέος γραµµατισµός) 
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� Να διακρίνουν και να µάθουν να αξιολογούν τις έννοιες (τη «µνήµη» στην προ-

κείµενη περίπτωση) µέσα σε διαφορετικά είδη κειµένων (κριτικός γραµµατισµός). 

� Να ξεχωρίζουν ποιος διατυπώνει µια άποψη γραπτά, ψηφιακά ή προφορικά, γιατί 

διατυπώνει τη συγκεκριµένη άποψη και κάτω από ποιες συνθήκες τη διατυπώνει 

(κριτικός γραµµατισµός) 

� Να µάθουν  να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και τους υπάρχοντες ψηφιακούς πόρους 

ώστε να παράγουν δικό τους έργο, την παραγωγή συγκεκριµένου κειµενικού εί-

δους στην προκείµενη περίπτωση, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που παρέ-

χουν οι ΤΠΕ, µέσα στο πλαίσιο του νέου γραµµατισµού, του Web 2.0. (νέος 

γραµµατισµός και υποκειµενικότητα) 

� Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουν δηµιουργικά τον υπάρχοντα 

σχολικό χρόνο και χώρο (υποκειµενικότητα) 

� Να αντιληφθούν ότι η επιστηµονική προσέγγιση οποιουδήποτε γνωστικού πεδίου 

προϋποθέτει ανακάλυψη, σύγκριση, σύνθεση, συνεργασία και παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων, αλλά και διαµεσολάβηση του ερευνητικού υποκειµένου (υποκει-

µενικότητα)  

 

4. Παρουσίαση της πρότασης 

 

Τεχνολογίες: 

� Η/Υ 

� ∆ιαδίκτυο 

� Ιστολόγιο µαθήµατος και ιστολόγιο µαθητών 

� Επεξεργαστής κειµένου 

 

Χρονισµός: 8-9 διδακτικές ώρες  

� οι 2-3 πρώτες για τη διερεύνηση του θέµατος,  

� στις επόµενες 2 ώρες οι µαθητές εξοικειώνονται µε το κειµενικό είδος το ο-

ποίο θα παραχθεί, µε τη µορφή και τη διάρθρωση, δηλαδή, ενός λήµµατος,  

� ακολουθεί µια ώρα  για  την ανατροφοδότηση µεταξύ των µελών της οµάδας 

και την προετοιµασία για τη συγγραφή, 

� η συγγραφή του λήµµατος στη Wikipedia προϋποθέτει την αξιοποίηση τουλά-

χιστον 2 διδακτικών ωρών, 
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� η τελευταία ώρα αφιερώνεται στη συζήτηση και  αξιολόγηση όλης της διαδι-

κασίας. 

 

Αξία χρήσης ΤΠΕ:  

� Εξυπηρετείται η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων όπως η επί-

λυση προβλήµατος, η αντιµετώπιση του θέµατος από διαφορετικές οπτικές γωνί-

ες, η επικοινωνία και η συνεργασία και η δηµιουργία περιβάλλοντος κριτικής µά-

θησης. 

� Αξιοποίηση διαδικτυακών πηγών και άλλων ψηφιακών πόρων, καθώς και εξοι-

κείωση µε το νέους ψηφιακούς γραµµατισµούς που προωθούνται στο πλαίσιο του 

Web 2.0. 

 

Οργάνωση της τάξης-∆ιδακτική διαδικασία: 

  

• Α΄. Το πρόβληµα-Τα δεδοµένα 

 

∆ηµιουργείται ένα ιστολόγιο για το µάθηµα της γλωσσικής διδασκαλίας όπου αναρ-

τάται το εξής πρόβληµα, το οποίο καλούνται να συζητήσουν οι µαθητές. 

     «Ο Τσβετάν Τοντόρωφ, διανοούµενος και διευθυντής του Γαλλικού Ιδρύµατος 

Ερευνών αποχαιρέτησε τον 20ο αιώνα µε ένα βιβλίο µε  τον εύγλωττο  τίτλο Μνήµη 

του κακού, Πειρασµός του καλού. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο ήταν αφιερωµένο στις 

χρήσεις της µνήµης, και στον τρόπο µε τον οποίο οι κοινωνίες του 20ου αιώνα διαχει-

ρίστηκαν το παρελθόν. Πρόσφατα ένα ελληνικό σχολικό βιβλίο ιστορίας, προορισµέ-

νο να διδαχθεί στην Στ΄ δηµοτικού,  ξεσήκωσε µια µεγάλη συζήτηση, µε πολλούς υ-

ποστηρικτές, αλλά και πολέµιους, όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης της ιστορίας. 

Τι είναι, λοιπόν,  η µνήµη και ποια σηµασία έχει για µας σήµερα; Έχει την ίδια ση-

µασία για όλους; Είναι ίδια η ατοµική και η συλλογική µνήµη; Με ποιους τρόπους 

εκφράζεται; Ο στόχος µας είναι να συγγραφεί ένα λήµµα για τη  «µνήµη» στην ελεύ-

θερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (Βικιπαίδεια).  

Σηµείωση: Μπορείτε να δείτε, βοηθητικά, στη διεύθυνση 

http://cds.lib.auth.gr/submit/archive/NPA/npa-2003-710.pdf και το βιβλιοκριτικό κεί-

µενο του Β. Καραµανωλάκη, από την εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, φύλλο της 

21/1/2000, µε τίτλο «Η πολλαπλότητα της µνήµης».  
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• B΄.  Πλαίσιο και δραστηριότητες  

 

� Οι µαθητές χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες (τα µέλη προσδιορίζονται µε βάση τον 

αριθµό των µαθητών της εκάστοτε τάξης), διευθετούν τους ρόλους του κάθε µέ-

λους µε βάση τις προτιµήσεις τους και το φύλλο εργασίας µε οδηγίες, το οποίο 

λαµβάνουν και αφορά την οµάδα τους.  

� Οι µαθητές δηµιουργούν ένα ιστολόγιο. Ο τίτλος και η µορφή του επιλέγεται από 

τους ίδιους. Θα αποτελέσει το χώρο επικοινωνίας των οµάδων,  όπου θα αναρτώ-

νται τα συµπεράσµατά τους, έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση και 

επεξεργασία των στοιχείων της έρευνάς τους.  

� Καλό θα ήταν, επίσης, τα µέλη κάθε οµάδας  να επιτελούν όλα και εκ περιτροπής, 

κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σεναρίου και για κάποιο χρονικό διάστηµα, 

το ρόλο του συνδέσµου-ανατροφοδότη µε τις υπόλοιπες οµάδες. Αποστολή του 

θα είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και του έργου των άλλων οµά-

δων, η ανταλλαγή πληροφοριών µαζί τους, η µεταφορά των εµπειριών της δικής 

του οµάδας,  αλλά ακόµη και ενδεχόµενες παρεµβάσεις και τροποποιήσεις στα 

συµπεράσµατά τους. Έτσι εξασφαλίζεται η αναδιάταξη των οµάδων,  η άµεση ε-

πικοινωνία τους, καθώς και η οριζόντια συνεργασία µεταξύ τους πέραν της (µέσω 

του ιστολογίου) ψηφιακής. 

� Κάθε οµάδα, είτε ατοµικά κάθε µέλος, είτε σε συνεργασία τα µέλη µεταξύ τους, 

προσπαθεί να δώσει έναν ορισµό της «µνήµης», µε όλες τις σηµασίες που διερευ-

νούν και ανακαλύπτουν οι µαθητές, στο µαθητικό ιστολόγιο  

 

1η Οµάδα: Οµάδα διερεύνησης ορισµού της λέξης και χρήσης της έννοιας στα σχολικά 

βιβλία 

Ασχολείται µε τη διερεύνηση της σηµασίας της λέξης «µνήµη» µε βάση τα 

λεξικά της Πύλης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και µε την ένταξή της σε διαφο-

ρετικά σώµατα κειµένων, εντοπίζοντας το νοηµατοδοτηµένο πλαίσιο χρήσης της κά-

θε φορά. 

Στο φύλλο εργασίας που λαµβάνει η οµάδα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

� Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html. 

Στην αναζήτηση ηλεκτρονικών λεξικών εντοπίστε και καταγράψτε το πλήθος των 

σηµασιών της «µνήµης» και τα διάφορα πεδία στα οποία αναφέρεται. Μπορείτε 

να αξιοποιήσετε και την αναζήτηση στο σώµα των ληµµάτων. Καλό είναι να µε-
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ταφέρετε αµέσως στο ιστολόγιο του µαθήµατος τους ορισµούς για να είναι σε 

χρήση και από τις υπόλοιπες οµάδες.  

� Σηµειώστε τις τυχόν διαφοροποιήσεις στη σηµασία της λέξης από το µεσαιωνικό 

στα νεοελληνικά λεξικά.  

� Αναζητείστε, κατόπιν, το πλαίσιο χρήσης της λέξης στο σώµα κειµένων που αφο-

ρά τα διδακτικά βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html µελετώ-

ντας τη σηµασία της «µνήµης» σε συγκεκριµένα κειµενικά είδη διαφορετικών 

γνωστικών αντικειµένων, όπως η Γλώσσα, η Λογοτεχνία, τα Θρησκευτικά, η Ι-

στορία, η  Φυσική, η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον. 

� Καταγράψτε στο ιστολόγιο σας τα συµπεράσµατα από την έρευνά σας. Μπορείτε 

ενδεικτικά να αναφερθείτε:  

� στον ορισµό της έννοιας σήµερα,  

� σε παράγωγα της λέξης που έχουν χρήση σε διάφορα πεδία της επιστήµης 

και της καθηµερινότητας, 

� στο µεσαιωνικό ορισµό της,  

� στην επιστηµονική χρήση της σε διάφορα γνωστικά πεδία µε βάση τα 

σχολικά βιβλία, 

� στις οµοιότητες και τις διαφορές των ορισµών που βρήκατε µε τον αρχικό 

ορισµό που καταγράψατε στο ιστολόγιό σας.   

 

2η Οµάδα: Οµάδα διερεύνησης της χρήσης της έννοιας στην καθηµερινότητα: ο λόγος 

των εφηµερίδων και ο λόγος του διαδικτύου 

Η 2η οµάδα κινείται σε δυο άξονες: διερευνά την έννοια της «µνήµης» στα 

σώµατα κειµένων της Πύλης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και αναζητεί τη χρή-

ση της στο διαδίκτυο µέσω της µηχανής αναζήτησης Google.  

Στο φύλλο εργασίας που λαµβάνει η οµάδα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

� επισκεφθείτε στη διεύθυνση 

 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html 

τα σώµατα κειµένων δηµοσιογραφικού λόγου και στις εφηµερίδες Μακεδονία και 

Τα Νέα, αναζητήστε τη λέξη και εντοπίστε τις θεµατικές ενότητες, τα κειµενικά 

είδη και τα συµφραζόµενα στα οποία χρησιµοποιείται ως έννοια. 

� Στη µηχανή αναζήτησης Google (http://www.google.gr) πληκτρολογήστε τη λέξη 

και καταγράψτε όποια αποτελέσµατα στις 12 πρώτες σελίδες (από τα περίπου 
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200.000 που προκύπτουν) πιστεύετε ότι αναδεικνύουν διαφορετικές χρήσεις της 

έννοιας και σε ποιο πεδίο-θεµατική ενότητα ανήκει η καθεµία. 

� Καταγράψτε στο ιστολόγιό σας τις παρατηρήσεις σας. Ενδεικτικά: 

o Πώς χρησιµοποιείται η έννοια «µνήµη» στο δηµοσιογραφικό λόγο; 

o Ποια είναι η αντίστοιχη «διαχείριση» της έννοιας στο διαδίκτυο; 

o Σε τι είδους ιστοσελίδες βρίσκουµε, κυρίως, την έννοια και σε ποιους 

απευθύνονται αυτές οι ιστοσελίδες; 

o Οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στο δικό σας ορισµό της «µνήµης» 

και στη χρήση της όπως προέκυψε από την έρευνά σας. 

 

3η Οµάδα: Η σχέση της «µνήµης» µε τη λογοτεχνία 

Στόχος της οµάδας είναι να καταγράψει και να εκτιµήσει το ρόλο της «µνήµης» 

στη λογοτεχνία. Κινείται στο σώµα κειµένων της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης «Άρθρα Εφηµερίδων και Περιοδικών».  

Στο φύλλο εργασίας της οµάδας περιλαµβάνονται: 

� Στη διεύθυνση http://cds.lib.auth.gr/Articles/ πληκτρολογώντας τη λέξη «µνήµη» 

στο παράθυρο της αναζήτησης προκύπτει αριθµός αποτελεσµάτων. Επιλέξτε α-

νάµεσα σ’ αυτά άρθρα που αφορούν τη σχέση της µνήµης µε τη λογοτεχνία. Προ-

τείνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω:  

� βιβλιοκριτική του Παντελή Μπουκάλα στην Καθηµερινή στις 17/11/1992 για το 

έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη, µε υπόµνηση της φράσης του ποιητή «Θυµάµαι 

άρα υπάρχω» (http://cds.lib.auth.gr/submit/archive/NPA/npa-2005-14641.pdf)  

� «Μνήµη και Ποίηση είναι δίδυµες αδελφές», συνέντευξη του Τίτου Πατρίκιου, 

στην εφηµερίδα Αγγελιοφόρος στις 11/12/1999 

(http://cds.lib.auth.gr/submit/archive/NPA/npa-2004-6272.pdf) 

� «Με τη µνήµη τρέφεται η νοσταλγία µας» συνέντευξη του Θανάση Βαλτινού 

στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής στις 14/08/1999 

(http://cds.lib.auth.gr//archive.shtml?base=NPA&id=npa-2004-5107 

� «Μνήµη και Ιστορία», κριτική του Β. Χατζηβασιλείου στην Καθηµερινή στις 

11/12/1988 για το έργο του ποιητή Νίκου Καρούζου 

(http://cds.lib.auth.gr/submit/archive/NPA/npa-2005-20962.pdf) 

� «Η µνήµη είναι ένα κοµµάτι αιωνιότητας», συνέντευξη της ∆ιδούς Σωτηρίου 

στην εφηµερίδα Κέρδος στις 16/4/1995 

(http://cds.lib.auth.gr/submit/archive/NPA/npa-2004-10206.pdf) 
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� Καταγράψτε στο ιστολόγιό σας τις παρατηρήσεις σας. Ενδεικτικά: 

o Πώς χρησιµοποιείται η µνήµη στη λογοτεχνία; 

o Υπάρχουν διαφορές µεταξύ του ορισµού σας και αυτού που διερευνή-

σατε στη οµάδα σας; 

o Επικεντρωθείτε στο «Θυµάµαι άρα υπάρχω» του Μ. Αναγνωστάκη. Τι 

µπορεί να σηµαίνει; 

 

4η Οµάδα: Οµάδα διερεύνησης της πολυτροπικότητας της µνήµης: η προφορική, ατοµι-

κή και συλλογική, ιστορική µνήµη όπως εκφράζεται µέσα από το λόγο και την εικόνα 

Στόχος της οµάδας είναι να διερευνήσει και να ανακαλύψει τη σχέση προφορικό-

τητας, εικόνας και µνήµης µέσα από καταγεγραµµένες αφηγήσεις και εικόνες που 

αναφέρονται στο παρελθόν. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται το οπτικοακουστικό αρ-

χείο της κρατικής τηλεόρασης  

Στους µαθητές της οµάδας δίνεται φύλλο εργασίας που τους προτρέπει: 

� Επισκεφθείτε στη διεύθυνση http://www.ert-archives.gr το οπτικοακουστικό αρ-

χείο της ΕΡΤ και στο παράθυρο «Αρχείο Online» αναζητείστε  µε ανάλογες λέ-

ξεις-κλειδιά, βίντεο και εικόνες σχετικές µε το θέµα µας. 

� Προτεινόµενο παράδειγµα:  

o Οι ενθυµήσεις προσφύγων της Μικρασίας. Εντοπίστε τις εκποµπές 

«Μαρτυρίες» µε θέµα τις αναµνήσεις του πρώην προέδρου της Ακα-

δηµίας Αθηνών Κ. ∆εσποτόπουλου από τη γενέτειρά του Σµύρνη, και 

«Παρασκήνιο» µε τίτλο «Τα εγγόνια των προσφύγων». Επιλέγοντας το 

παράθυρο «λεπτοµέρειες» βλέπετε τα ντοκιµαντέρ χωρισµένα σε κε-

φάλαια, τα οποία διευκολύνουν την παρακολούθησή τους. 

o ∆ιερευνήστε σε ποιους τοµείς αναφέρονται οι µνήµες των πρωταγωνι-

στών των ντοκιµαντέρ σε κάθε περίπτωση. Πρόκειται για προφορικό 

λόγο. Τι είδους διαφορές έχει από το γραπτό; Συγκρίνετε το λόγο των 

πρωταγωνιστών στις δυο εκποµπές. Σε τι διαφέρουν µεταξύ τους και 

γιατί συµβαίνει αυτό; 

� Αξιολογήστε τη σχέση µνήµης και εικόνας όπως αυτή προβάλλεται µέσα από το 

τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ. 

� Στο ιστολόγιο της οµάδας σας καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. Ενδεικτικά: 
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o πώς ξεδιπλώνεται η µνήµη στον προφορικό λόγο; Ποια είναι τα στοι-

χεία που την προσδιορίζουν σε σχέση µε την επίσηµη γραπτή εκδοχή 

της ιστορίας; 

o Πώς «εικονογραφείται» η µνήµη µέσα από ένα τηλεοπτικό ντοκιµα-

ντέρ; 

o Μπορείτε να δώσετε έναν ορισµό της µνήµης µε βάση αυτά που παρα-

κολουθήσατε; Να τον συγκρίνετε µε τον αρχικό ορισµό σας. 

o Σκεφθείτε άλλα παραδείγµατα προφορικής ιστορίας και µνήµης που 

θα µπορούσαν να φωτίσουν ιστορικά γεγονότα.   

 

Ολοµέλεια 

Αφού σε κάθε ιστολόγιο έχει γραφεί ένα λήµµα για τη µνήµη και τις σηµασίες της 

ύστερα από τη διερευνητική-ανακαλυπτική προσέγγιση κάθε οµάδας, στην ώρα 

της ολοµέλειας,  

� οι µαθητές εξοικειώνονται µε το κειµενικό είδος που πρόκειται να συγγράψουν 

αποδοµώντας ένα λήµµα όπως είναι  γραµµένο στην Wikipedia. Το λήµµα «πολι-

τισµός», για παράδειγµα, υπάρχει στη Βικιπαίδεια σε πλήρη διάρθρωση. Για να 

µην περιοριστούν, όµως, µόνο σε  µια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια και για να συ-

γκρίνουν ψηφιακή και έντυπη συγγραφή ληµµάτων θα ήταν ενδιαφέρουσα και η 

αξιοποίηση µιας  παραδοσιακής εγκυκλοπαίδειας για την αποδόµηση και µε βάση 

αυτήν του ίδιου λήµµατος («πολιτισµός»), 

� συζητούνται τα θέµατα που τέθηκαν στο ιστολόγιο του µαθήµατος, 

� αποφασίζεται ποια στοιχεία από το ιστολόγιο των µαθητών θα αξιοποιηθούν για 

να δηµιουργηθεί το τελικό λήµµα για την ελληνική έκδοση Wikipedia. 

(http://el.wikipedia.org), 

� κάθε αρχική οµάδα θα συγγράψει το  λήµµα σύµφωνα µε τους ορισµούς της 

«µνήµης», όπως εντοπίστηκαν από την «Πύλη» και το διαδίκτυο και τις προδια-

γραφές που θα δηµιουργηθούν από  την αποδόµηση του κειµενικού είδους. Θα 

υπάρχει ανατροφοδότηση µεταξύ των οµάδων, κατά τη διάρκεια της συγγραφής, 

µε χρήση του ιστολογίου. Προτείνεται µια «δυναµική» συγγραφή, η οποία µπορεί 

να γίνει κατά θεµατικές ενότητες, σύµφωνα µε  τον ορισµό  της «Πύλης», αλλά 

και σύµφωνα µε το παράδειγµα του λήµµατος «πολιτισµός» στη Βικιπαίδεια, το 

οποίο έχουν αποδοµήσει. Τα µέλη των οµάδων θα παρεµβαίνουν όχι µόνο στο δι-

κό τους κείµενο, αλλά και στο  κείµενο των άλλων οµάδων. Ο καθηγητής παρεµ-
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βαίνει συµβουλευτικά και µόνο αν υπάρχει αδιέξοδο, διευκολύνοντας µε προ-

γραµµατισµένη ενίσχυση την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας συγγραφής 

και διαρθρωτικής οργάνωσης του λήµµατος. 

� Αφού οι µαθητές δηµιουργήσουν το λήµµα τους, βρίσκουν το λήµµα “memory” 

στην αγγλική έκδοση της Wikipedia (http://en.wikipedia.org)  και µε τη βοήθεια 

του καθηγητή των Αγγλικών το συγκρίνουν µε το δικό τους.   

 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε βάση την επίτευξη των στόχων, τη συµµετοχή 

στην οµάδα, τη διεκπεραίωση του Σχεδίου, το παραγόµενο προϊόν (λήµµα στη 

Wikipedia) και την αποτίµηση των δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους µαθητές, µε 

βάση  το τρίπτυχο: τι γνώριζαν και πίστευαν οι ίδιοι πριν από το σενάριο, τι χρειά-

στηκε να µάθουν, ποιες είναι οι τελικές τους αντιλήψεις. 

 

5. Κριτική   

     Το συγκεκριµένο σενάριο έχει την ευελιξία για να προσαρµοστεί στις ανάγκες της 

συγκεκριµένης µαθητικής κοινότητας η οποία θα το πραγµατοποιήσει, λαµβάνοντας 

υπόψη την ταυτότητα και τις ανάγκες διδάσκοντος και µαθητών. Είναι δυνατό, δηλα-

δή, να περιοριστούν οι δραστηριότητες χωρίς να τρωθεί η γενικότερη σύλληψη του 

σεναρίου και οι στόχοι του, ανάλογα µε την καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα και 

τη διαχείριση του σχολικού χρόνου. Αποτελεί, ταυτόχρονα, ένα ενδιαφέρον «στοίχη-

µα» αφού αφορά τη συµµετοχή µαθητών από τις τελευταίες τάξεις του λυκείου, οι 

οποίοι καλούνται, συνήθως,  να πράξουν διαφορετικά στο υπάρχον εξετασιοκεντρικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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4.3 «Ρήµατα της ΑΕ που συντάσσονται µε απαρέµφατο και κατηγορηµατική µε-

τοχή: ∆ιερεύνηση της σηµασίας τους». Σενάριο για την αξιοποίηση των ηλε-

κτρονικών σωµάτων κειµένων στη διδασκαλία του συντακτικού της αρχαίας 

ελληνικής 

Σωτήρης Τσέλικας 

      

1. Ταυτότητα του σεναρίου 

Τίτλος: Ρήµατα της ΑΕ που συντάσσονται µε απαρέµφατο και κατηγορηµατική µετο-

χή. ∆ιερεύνηση της σηµασίας τους. 

∆ηµιουργός: Σωτήρης Τσέλικας 

∆ιδακτικά αντικείµενα: Αρχαία ελληνική θεµατογραφία 

Τάξη: Γ΄ λυκείου 

Χρονική διάρκεια: 1 ώρα 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Εξοικείωση των µαθητών µε τα ηλεκτρονικά σώµατα κει-

µένων και τον τρόπο αναζήτησης λέξεων σε αυτά, καθώς και µε τον επεξεργαστή 

κειµένου. 

Τεχνολογικά εργαλεία που θα χρειαστούν: Σύνδεση διαδικτύου, φυλλοµετρητής, επε-

ξεργαστή κειµένου και ιστολόγιο. 

 

2. Σύντοµη περιγραφή 

Οι µαθητές θα κληθούν να εντοπίσουν στο ηλεκτρονικό σώµα αρχαιοελληνικών κει-

µένων της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα» συγκεκριµένα ρήµατα που συντάσσο-

νται άλλοτε µε απαρέµφατο και άλλοτε µε κατηγορηµατική µετοχή, όπως τα φαίνο-

μαι, ἐπίσταμαι, ἄρχομαι κλπ. Με βάση τα αποτελέσµατα της αναζήτησής τους και 

αξιοποιώντας και τις αντίστοιχες µεταφράσεις των κειµένων που υπάρχουν στην Πύ-

λη, θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε γενικεύσεις σχετικά µε τη διαφορετική 

σηµασία των συγκεκριµένων ρηµάτων ανάλογα µε τη σύνταξη τους. 

 

3. Στόχοι-Σκεπτικό 

Στόχος του συγκεκριµένου σεναρίου είναι να προτείνει έναν πιο επαγωγικό τρόπο 

διδασκαλίας του αρχαιοελληνικού συντακτικού, υπολογίζοντας περισσότερο στην 

ερευνητική περιέργεια των µαθητών και λιγότερο στην καθοδήγηση του διδάσκοντα. 

Αυτό µπορεί άνετα να επιτευχθεί µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των 

αρχαίων ελληνικών. Ειδικότερα, η αναζήτηση σε αρχαιοελληνικά σώµατα κειµένων 
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επιτρέπει στο διδάσκοντα να αντιστρέψει τη συνήθη γνωστική διαδικασία και αντί να 

προσφέρει έτοιµες γενικεύσεις και κανόνες στους µαθητές, να τους ζητήσει να διατυ-

πώσουν οι ίδιοι αυτούς τους κανόνες, χρησιµοποιώντας παραδειγµατικό υλικό, το 

οποίο εύκολα µπορούν να αντλήσουν από ένα σώµα κειµένων, όπως ο Συµφραστικός 

Πίνακας Λέξεων για κείµενα της αττικής πεζογραφίας, που υπάρχει στο περιβάλλον 

της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα». 

 

Οι ειδικότεροι στόχοι του συγκεκριµένου σεναρίου είναι οι εξής:  

Γνωστικοί στόχοι 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές τη διαφορετική σηµασία που έχουν συγκεκριµένες 

κατηγορίες ρηµάτων ανάλογα µε τη σύνταξή τους (µε απαρέµφατο ή κατηγορη-

µατική µετοχή). 

• Να αντιληφθούν ότι οι συντακτικοί κανόνες της αρχαίας ελληνικής δεν είναι αυ-

θαίρετοι αλλά συνάγονται επαγωγικά από παρατηρήσεις στα ίδια τα αρχαιοελλη-

νικά κείµενα. 

• Να προβληµατιστούν σχετικά µε τον τρόπο µετάφρασης συγκεκριµένων συντα-

κτικών δοµών της αρχαίας ελληνικής. 

Στόχοι σχετικοί µε τις ΤΠΕ 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές τις δυνατότητες που τους προσφέρουν ανοιχτά αρχαιο-

γνωστικά περιβάλλοντα, όπως η «Πύλη για την ελληνική γλώσσα». 

• Να µάθουν, στο πλαίσιο του νέου, ψηφιακού γραµµατισµού, να αξιοποιούν στη 

µελέτη τους ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως τα σώµατα κειµένων και οι συµφραστι-

κοί πίνακες λέξεων. 

 

4. Μεθοδολογία 

Η διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η επαγωγική: οι µαθητές θα οδηγη-

θούν από το παραδειγµατικό υλικό που θα εντοπίσουν οι ίδιοι στη διατύπωση γενι-

κών κανόνων για τη σηµασία των συγκεκριµένων ρηµάτων που θα µελετήσουν. 

 

Παιδαγωγικά, θα επιχειρηθεί να εφαρµοστεί η διερευνητική και η οµαδοσυνεργατική 

µάθηση. Οι µαθητές θα δουλέψουν σε οµάδες, εντός των οποίων µπορούν να αναλά-

βουν συγκεκριµένους ρόλους, ενώ η συνδροµή του διδάσκοντα θα είναι µόνο καθο-

δηγητική. 
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5. Λεπτοµερής περιγραφή της πορείας εφαρµογής του σεναρίου 

Οι µαθητές θα δουλέψουν µοιρασµένοι σε πέντε οµάδες, κάθε µία από τις οποίες θα 

αναλάβει τη διερεύνηση της σηµασίας ενός ρήµατος. Στο εσωτερικό των οµάδων 

µπορεί να υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση και ανάληψη ρόλων από τους επιµέρους 

µαθητές. Π.χ. η κάθε οµάδα µπορεί να χωριστεί σε δύο υποοµάδες και η µία να ανα-

λάβει να εντοπίσει υλικό για τη σύνταξη του ρήµατος µε απαρέµφατο, η άλλη για τη 

σύνταξή του µε κατηγορηµατική µετοχή. Σε κάθε υποοµάδα, επίσης, ένας µαθητής θα 

αναλάβει να αναζητήσει τα παραδείγµατα στο συµφραστικό πίνακα λέξεων και κά-

ποιος άλλος να τα αντιγράψει και να τα συστηµατοποιήσει στο φύλλο εργασίας. Στο 

τέλος οι δύο υποοµάδες θα συµβάλουν τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους για να 

καταλήξουν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τη διαφοροποίηση της σηµασίας του κάθε 

ρήµατος, ανάλογα µε τη σύνταξή του. 

 

Αφού χωριστούν σε οµάδες οι µαθητές, τους δίνεται σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

κειµένου το φύλλο εργασίας και ανατίθεται σε κάθε οµάδα η διερεύνηση ενός ρήµα-

τος, π.χ.: 1
η
 οµάδα γιγνώσκω, 2η ομάδα ἄρχομαι, 3η ομάδα αἰσχύνομαι, 4η ομάδα 

φαίνομαι, 5η ομάδα ἐπίσταμαι.  

 

Στη συνέχεια οι µαθητές θα κληθούν να µπουν στο περιβάλλον των αρχαιοελληνικών 

σωµάτων κειµένων της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα», και ειδικότερα στο Συµ-

φραστικό Πίνακα Λέξεων  

(http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/concordance/index.html). Αν 

οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τον Συµφραστικό Πίνακα, ο διδάσκων θα πρέ-

πει να τους εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα αναζητήσουν τις λέξεις που τους εν-

διαφέρουν. Οι µαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι, για να εντοπίσουν τα παρα-

δείγµατά τους, θα χρειαστεί ίσως να κάνουν αναζητήσεις όχι µόνο µε το ενεστωτικό 

θέµα π.χ. “γιγνωσκ”, αλλά και µε το θέµα των άλλων χρόνων, π.χ. “γνωσ” “εγνω” 

κλπ. Σε αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για το σχηµατισµό των 

χρόνων και των εγκλίσεων των ρηµάτων της αρχαίας ελληνικής. Για να κάνουν την 

επιλογή των παραδειγµάτων, οι µαθητές δε θα πρέπει να περιοριστούν στο παράθεµα 

που δίνει ο Συµφραστικός Πίνακας, αλλά θα πρέπει να τα δουν ενταγµένα στα συµ-

φραζόµενά τους και να συµβουλευτούν και τις µεταφράσεις που υπάρχουν στην Πύ-

λη. Πέρα από την καθοδήγηση στον τρόπο αναζήτησης, δε θα πρέπει να υπάρξουν 
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άλλες επεµβάσεις του διδάσκοντα ως προς την επιλογή των παραδειγµάτων και των 

µεταφράσεων. Ακόµη και λανθασµένες επιλογές παραδειγµάτων µπορούν να διορθω-

θούν στη συνέχεια από τους υπόλοιπους µαθητές, κατά την παρουσίαση των αποτε-

λεσµάτων στην τάξη.  

 

Οι µαθητές θα πρέπει να καταγράψουν στο φύλλο εργασίας, εκτός από τα παραδείγ-

µατα που θα επιλέξουν, και τις αντίστοιχες µεταφράσεις τους, που θα βρουν στην 

«Πύλη», όχι µόνο γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να καταλήξουν στα συµπεράσµατά 

τους για τις σηµασίες των ρηµάτων, αλλά και γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να διαπι-

στώσουν εναλλακτικούς τρόπους απόδοσης της ίδιας σηµασίας. Π.χ. η σύνταξη φαί-

νοµαι + κατηγ. µτχ. δηλώνει µια πράξη που γίνεται φανερά· στη φράση φαίνεται 

ψευδόµενος αυτή η σηµασία µπορεί να αποδοθεί µεταφραστικά µε ποικίλους τρό-

πους: φαίνεται ότι ψεύδεται, είναι φανερό ότι ψεύδεται, ολοφάνερα ψεύδεται, απο-

δεικνύεται ότι ψεύδεται, κ.ά. Οι µεταφράσεις εποµένως µπορούν να αποτελέσουν γό-

νιµη αφετηρία για προβληµατισµό και ίσως να επιχειρήσουν και οι µαθητές δικές 

τους εναλλακτικές µεταφραστικές δοκιµές. 

 

Αφού ολοκληρώσουν την αναζήτησή τους και τη συµπλήρωση του φύλλου εργασίας, 

η κάθε οµάδα ανακοινώνει τα συµπεράσµατά της στους υπόλοιπους µαθητές, οι ο-

ποίοι µπορούν να παρέµβουν σε περίπτωση που διαφωνούν. Αν υπάρξουν αστοχίες 

στα συµπεράσµατα θα πρέπει να διορθωθούν από τους ίδιους τους µαθητές, µε τη δι-

ακριτική υποστήριξη, αν χρειάζεται, του διδάσκοντα. 

 

Η τρίτη ερώτηση του φύλλου εργασίας θα απαντηθεί από όλους τους µαθητές, αφού 

ολοκληρωθεί η παρουσίαση των πορισµάτων όλων των οµάδων. Στόχος της είναι η 

εµπέδωση από τους µαθητές των αποτελεσµάτων της έρευνάς τους. Σε περίπτωση 

που δεν επαρκεί ο χρόνος της µιας ώρας για να ολοκληρωθεί και αυτή η δραστηριό-

τητα, µπορεί να τους ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι. 

 

Αφού συνθέσουν σε µια ενιαία εργασία τα αποτελέσµατά της έρευνάς τους, οι µαθη-

τές θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν ένα ιστολόγιο στο διαδίκτυο, όπου θα την α-

ναρτήσουν. Πραγµατοποιώντας κι άλλες παρόµοιες εργασίες στη διάρκεια της χρο-

νιάς, µπορούν να δηµιουργήσουν µια συλλογή εργασιών τους για σηµαντικές συντα-

κτικές δοµές της αρχαίας ελληνικής. 
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6. Κριτική 

Η διάρκεια της υλοποίησης του συγκεκριµένου σεναρίου εξαρτάται από το επίπεδο 

της αρχαιογνωσίας των µαθητών και από την εξοικείωσή τους µε τα ηλεκτρονικά ερ-

γαλεία που θα χρησιµοποιήσουν. Η µία ώρα για την υλοποίησή του είναι αρκετή σε 

µια τάξη µε αρκετά καλό επίπεδο αρχαιογνωσίας και εξοικειωµένη µε τα ηλεκτρονι-

κά εργαλεία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί πιθανόν και δεύτερη διδακτική 

ώρα. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Αναζητήστε µε τη βοήθεια του Συµφραστικού Πίνακα Λέξεων κειµένων της αττι-

κής πεζογραφίας, που υπάρχει στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα»  

(http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/concordance/index.html)  

(α) 2-3 παραδείγµατα στα οποία το ρήµα που έχει αναλάβει η οµάδα σας συντάσσεται 

µε απαρέµφατο και  

(β) 2-3 παραδείγµατα στα οποία συντάσσεται µε κατηγορηµατική µετοχή. Μεταφέρε-

τε τα παραδείγµατα στον παρακάτω πίνακα, καθώς και τις αντίστοιχες µεταφράσεις 

τους που θα βρείτε στο Ανθολόγιο της «Πύλης». Αν µπορείτε, προσθέστε και µια 

δική σας εναλλακτική µετάφραση. 

 

Ρήµα:  

σύνταξη µε απαρέµφατο 

παραδείγµατα µεταφράσεις 

  

  

  

σύνταξη µε κατηγορηµατική µετοχή 

παραδείγµατα µεταφράσεις 
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2. Με βάση τα παραδείγµατα που συγκεντρώσατε, ποια πιστεύετε ότι είναι η σηµασία 

του ρήµατος που ανέλαβε να διερευνήσει η οµάδα σας (α) όταν συντάσσεται µε απα-

ρέµφατο και (β) όταν συντάσσεται µε κατηγορηµατική µετοχή; 

 

(α) σύνταξη µε απαρέµφατο 

 

 

(β) σύνταξη µε κατηγορηµατική µετοχή 

 

 

3. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας προσπαθείστε να διατυπώσετε στην 

αρχαία ελληνική τις παρακάτω φράσεις. [Θα απαντηθεί από όλους τους µαθη-

τές, αφού παρουσιαστούν τα πορίσµατα όλων των οµάδων]. 

 

� αντιλήφθηκαν ότι η πόλη είχε καταληφθεί 

 

� είναι φανερό ότι ψεύδεται 

 

� ξέρει να ευεργετεί τους φίλους του 

 

� ντρέποµαι να προδώσω την πόλη 

 

� δίνει την εντύπωση ότι ψεύδεται 

 

� ντρέποµαι που το είπα αυτό 

 

� αποφάσισαν να κάνουν την εκστρατεία 

 

� στην αρχή του λόγου µου θα πω τα εξής 
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4.4 «Η τύφλωση του Πολύφηµου» στην Οδύσσεια και στην τέχνη, από την αρχα-

ϊκή έως και την ελληνιστική εποχή 

Τριανταφυλλιά Γιάννου 

1. Ταυτότητα 

Τίτλος: «Η τύφλωση του Πολύφηµου» στην Οδύσσεια και στην τέχνη, από την αρχαϊ-

κή έως και την ελληνιστική εποχή 

∆ηµιουργός: Τριανταφυλλιά Γιάννου 

Τάξη: Α' γυµνασίου 

Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνικά από µετάφραση (Οµήρου Οδύσσεια) 

∆ιδακτική ενότητα: Ραψωδία ι, «Κυκλώπεια» («Η τύφλωση του Πολύφηµου») 

Προβλεπόµενος χρόνος διδασκαλίας: 4 ώρες 

Οµάδες εργασίας: 4 (µε κοινές αλλά και διακριτές δραστηριότητες) 

Εργαλεία: Σχολικό εγχειρίδιο, διαδίκτυο, κειµενογράφος, λογισµικό παρουσίασης 

(PowerPoint) 

 

2. Σύντοµη περιγραφή 

Επιχειρείται παράλληλη «ανάγνωση» της οµηρικής ποίησης µε την εικαστική τέχνη 

(αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική) µε αφορµή το επεισόδιο της «τύφλωσης του Πο-

λύφηµου» (ραψωδία ι, στ. 240-630, και ειδικότερα στ. 414-444). Στόχος είναι να ε-

ντοπιστούν οι αντιστοιχίες της δοµής των οµηρικών επών προς τη σύγχρονή τους αγ-

γειογραφία, καθώς και να εξαχθούν συµπεράσµατα για τα µέσα και την τεχνική πα-

ράστασης των δύο τεχνών («αµοιβαίος φωτισµός» των τεχνών) σε διαφορετικές επο-

χές. 

  

3. Στόχοι 

 

Γνωστικοί-µαθησιακοί: 

� Να εµβαθύνουν οι µαθητές στην ερµηνεία του κειµένου µέσα από την παράλλη-

λη ανάγνωση της σκηνής στην αγγειογραφία. 

� Να επιχειρηθούν ερµηνείες για το πλήθος των εικαστικών αναπαραστάσεων µύ-

θων που υπάρχουν στην Οδύσσεια και ειδικότερα της σκηνής της «τύφλωσης» 

στο β΄ τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. και σε µεταγενέστερες εποχές σε διαφορετικές 

περιοχές της Ελλάδας. 
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� Να γίνουν κατανοητές οι συµβάσεις που διέπουν την αρχαία ελληνική τέχνη και 

λογοτεχνία ανά εποχή. 

� Να διαπιστωθεί η αλληλεπίδραση τέχνης και λογοτεχνίας ανά εποχή. 

 

Παιδαγωγικοί-Τεχνολογικοί: 

� Χρησιµοποιείται η εικόνα, για να δηµιουργηθούν πιο αποτελεσµατικά συνειρµοί, 

που θα ενεργοποιήσουν τις προσληπτικές ικανότητες των µαθητών και θα εντεί-

νουν την παρατηρητικότητά τους. 

� Χρησιµοποιείται η εικαστικο-κειµενική σύγκριση για την ερµηνεία και των δύο 

µορφών δηµιουργίας, ώστε να εξοικειωθούν οι µαθητές µε αντιπροσωπευτικές 

όψεις της διαλεκτικής τους σχέσης. 

� Να ασκηθούν οι µαθητές στην οµαδική εργασία σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθη-

σης. 

� Να αναπτύξουν οι µαθητές δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο δια-

δίκτυο, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποιούν τα στοι-

χεία που εντοπίζουν, καθώς και να προχωρούν σε κριτική επεξεργασία και συν-

θετική παρουσίαση των δεδοµένων. 

 

4. Παρουσίαση της πρότασης 

 

Εφόσον η Οδύσσεια είναι αφηγηµατικό έργο, ο αρχικός στόχος της αναγνωστικής δι-

αδικασίας είναι να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη της δράσης στη σκηνή της "τύ-

φλωσης του Πολύφηµου" και τη συµβολή της στη σύνθεση του έπους (δηλαδή στην 

ηθογράφηση του ήρωα)· επίσης, να παρατηρήσουµε µε ποια εκφραστικά µέσα ο ποι-

ητής παριστάνει τη σκηνή της "τύφλωσης" και να διερευνήσουµε γιατί επιλέγονται τα 

συγκεκριµένα εκφραστικά µέσα. Για να ενισχύσουµε την ερµηνευτική προσέγγιση 

του κειµένου, καταφεύγουµε σε πιθανές αναπαραστάσεις της σκηνής στις εικαστικές 

τέχνες. Επιλέγουµε τη χρήση του εικαστικο-κειµενικού παραλληλισµού, επειδή είναι 

αποτελεσµατικός τόσο για την ερµηνευτική προσέγγιση ενός θέµατος στην τέχνη και 

τη λογοτεχνία όσο και για την, από διδακτική άποψη, επιθυµητή προσπάθεια δηµι-

ουργίας συνειρµών µέσω της εικόνας. 
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∆ιδακτικές όψεις και επιδιώξεις 

1. Ο παραλληλισµός. Η συγκριτική µέθοδος αποτελεί την προϋπόθεση για κάθε 

γνωστική διαδικασία, στο βαθµό που η ανθρώπινη σκέψη µπορεί να συλλάβει 

κάτι συναρτώντας συγκριτικά αυτό το νέο που έχει να εννοήσει προς ένα ήδη 

υπάρχον σύστηµα παραστάσεων και όρων. Συνεπώς η συνειδητή µάθηση σηµαί-

νει ταυτόχρονα συγκριτική µάθηση, µάθηση µέσω συσχετισµών. 

2. Η διαφορά ανάµεσα στο κείµενο και την εικόνα.  

 (α) Επισήµανση της διαφοράς ανάµεσα στις δυνατότητες της εικαστικής τέχνης 

και της ποίησης. Αντικείµενο της ζωγραφικής αποτελούν τα σώµατα, που µε τις 

ορατές ιδιαιτερότητες τους υφίστανται ως ολότητες ή ως γειτνιάζοντα κοµµάτια 

στο χώρο, ενώ αντικείµενο της ποίησης αποτελούν πράξεις που διαδέχονται η µία 

την άλλη στον χρόνο. Συνειδητές υπερβάσεις των ορίων είναι κατανοητές όταν 

από το ένα µέρος η ζωγραφική αναπαριστά (υπαινικτικά) πράξεις µέσω σωµάτων 

και από το άλλο µέρος η ποίηση περιγράφει (υπαινικτικά) σώµατα µέσω πράξε-

ων.  

 (β) Η σύγκριση του κειµένου µε την καλλιτεχνική απόδοση µας επιτρέπει να κα-

τανοήσουµε τους διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους της ποίησης και της λο-

γοτεχνίας: είτε ότι ο ζωγράφος δεν παρακολουθεί άµεσα τη ροή του λόγου της 

Οδύσσειας (ακόµα κι όταν είναι πασιφανείς οι σχέσεις µεταξύ του έπους και της 

αγγειογραφίας), αλλά αφορµάται στην αναπαράσταση του από µια δική του ο-

πτική ή ακουστική αντίληψη· είτε ότι ο ζωγράφος εκµεταλλεύεται µόνο µια συ-

γκεκριµένη στιγµή των πράξεων, «τη συνοπτικότερη», αυτήν από την οποία γίνε-

ται όσο το δυνατό πιο κατανοητό το προηγούµενο και το επόµενο. Αυτό που ο 

ποιητής µέσα στο εύρος, την άνεση και την ενάργεια του έπους το παρουσιάζει 

εξελικτικά ως πράξεις που διαδέχονται η µία την άλλη µέσα στο χρόνο, ο ζωγρά-

φος το παρουσιάζει αθροιστικά µε αντικείµενα που, ενώ αναφέρονται σε διαφο-

ρετικά χρονικά σηµεία, συνδέονται, το ένα δίπλα στο άλλο, σε µία εικόνα. 

3. Ο «αµοιβαίος φωτισµός των τεχνών». Κατά το συσχετισµό µεταξύ του έπους και 

της (σύγχρονής του) αγγειογραφίας αναζητούµε διαρθρωτικούς παράγοντες της 

σύνθεσης, διακοσµητικά στοιχεία αλλά και συνειδητές αναλογίες στην αναπαρά-

σταση ανθρώπων και σκηνών µε ανθρώπους, ώστε να µπορούµε να µιλάµε και 

για «αναπαραστατικές» αντιστοιχίες. Βεβαίως, και σε αυτή την περίπτωση είναι 

σαφές ότι ο ζωγράφος και ο ποιητής µιλούν διαφορετική γλώσσα. Ωστόσο, µέσω 

της σύγκρισης µπορούµε να έρθουµε πλησιέστερα και στους δύο. Επιπλέον, την 
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εικόνα ο θεατής τη βλέπει ως σύνολο· ένα κείµενο, αντίθετα, ξεδιπλώνεται στον 

αναγνώστη σιγά-σιγά, κατά τµήµατα, µολονότι ο συγγραφέας, προτού χαράξει 

τις λέξεις, έχει σχηµατίσει µιαν αδιαίρετη αντίληψη του όλου. Συνεπώς, µέσω 

της εικόνας θα πρέπει να είναι δυνατή και για τον αναγνώστη µια εντύπωση αυ-

τής της ολοκληρωµένης αντίληψης.  

 

Ειδικότεροι στόχοι 

� Μπορούµε να διακρίνουµε στα οµηρικά έπη «δοµικές» αντιστοιχίες προς τη σύγ-

χρονή τους αγγειοτεχνία. Σύµφωνα µε τον νόµο της επικοινωνίας, που ισχύει και 

στον χώρο του πνεύµατος, ορισµένους τρόπους σκέψης, θέασης και αναπαρά-

στασης που βρίσκουµε στη λογοτεχνία, τους ξαναβρίσκουµε και σε άλλα πεδία 

έκφρασης του ίδιου πολιτισµικού περιβάλλοντος («κοινοί πολιτισµικοί κώδι-

κες»). 

� Αναγνωρίζουµε στους αντιπροσώπους και των δύο τεχνών κάθε ελευθερία να 

διαµορφώσουν ένα µύθο σύµφωνα µε τη δική τους αντίληψη, ακόµα και όταν 

µπορούµε να αποφανθούµε ότι η γένεση µιας συγκεκριµένης αγγειογραφίας είναι 

εξαρτηµένη από το κείµενο της Οδύσσειας. 

� Σχολιάζουµε τη ρεαλιστική αναπαράσταση στο έπος (βλ. τις παροµοιώσεις) και 

στην αγγειογραφία: η δράση αποδίδεται µε τεχνική ακρίβεια και χαρακτηριστικές 

λεπτοµέρειες κατά το πρότυπο της χειρωνακτικής εµπειρίας. Η σκηνή είναι ρεα-

λιστική, µε άλλα λόγια θεµατικά εύστοχη και συνοπτική, χωρίς διόλου να µε-

τριάζεται η σκληρότητα της· είναι δραστική, δηλαδή δοσµένη µε τραχιά σα-

φήνεια, µε εκφραστική δύναµη και, µέσα στην τροµακτική της ενάργεια, µε 

αποτελεσµατικότητα. 

� Στο δεύτερο τέταρτο του 7ου αι. εµφανίζονται, σε διαφορετικές περιοχές της Ελ-

λάδας, πλήθος εικαστικές αναπαραστάσεις µύθων που σχετίζονται µε την Οδύσ-

σεια και ειδικότερα µε τη σκηνή της «τύφλωσης». Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί, 

αφενός αν κατανοήσουµε την «τύφλωση του Πολύφηµου» ως µια δραµατική κο-

ρύφωση στην «Κυκλώπεια», που σηµαίνει την ήττα του απολίτιστου γίγαντα και 

τη νίκη της τολµηρής δράσης και του έξυπνου σχεδιασµού· αφετέρου αν αναλο-

γιστούµε ότι πρόκειται για µια µεταβατική εποχή (από τη γεωµετρική προς την 

αρχαϊκή περίοδο), όπου αρχίζει να αναδύεται το άτοµο ως υποκείµενο που σκέ-

φτεται και ενεργεί (πρβ. τη σταδιακή εµφάνιση νέων γραµµατειακών γενών-

ειδών, της λυρικής ποίησης και της πεζογραφίας µε τους λογογράφους και τους 
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φυσικούς φιλόσοφους). 

� Στην κλασική εποχή παρατηρούµε ότι η αγγειογραφία είναι εµπνευσµένη από το 

σατυρικό δράµα Κύκλωψ του Ευριπίδη, το οποίο διδάχτηκε λίγο πριν από τη 

χρονολογία δηµιουργίας του αγγείου. 

� Στην ελληνιστική εποχή παρατηρούµε τη ρεαλιστική απόδοση του πάθους αλλά 

και τη γελοιογραφική ή παρωδική παράσταση ηρωικών µορφών. 

 

Πορεία εργασίας 

 

1η ώρα: ∆ιατύπωση υπόθεσης εργασίας και συλλογή σχετικού υλικού 

Οι µαθητές εργάζονται στο εργαστήρι πληροφορικής, χωρισµένοι σε 4 οµάδες, µε 

βάση τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Φύλλο εργασίας 1. Η κάθε οµάδα 

αποφασίζει για την κατανοµή των εργασιών στα µέλη της. 

Αρχικά συγκεντρώνουν από το διαδίκτυο φωτογραφίες µε αναπαραστάσεις της «τύ-

φλωσης του Πολύφηµου» στην αρχαία ελληνική τέχνη. Έτσι δηµιουργούν µια πινα-

κοθήκη, όπου κατατάσσουν τις εικόνες µε χρονολογική σειρά [εργασία 1η] και κατα-

γράφουν όσα στοιχεία θεωρούν ότι µπορεί να είναι χρήσιµα για τη σύνταξη τίτλων-

λεζάντων [εργασία 2η]. 

Στη συνέχεια συγκεντρώνουν από το διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε: α) αρχαία 

ελληνικά λογοτεχνικά έργα που εµπνέονται από τον µύθο του Πολύφηµου και β) τα 

γραµµατειακά είδη που υπάρχουν κατά την αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή. 

Συντάσσουν ένα διάγραµµα µε τις σχετικές πληροφορίες [εργασία 3η]. 

 

2η ώρα: Μελέτη του κειµένου και του πρωτοαττικού αµφορέα της Ελευσίνας 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο Φύλλο εργασίας 2 είναι κοινές και για τις 

4 οµάδες.  

Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο της Οδύσσειας (στ.9.414-444) και περιγράφουν την 

παράσταση της «τύφλωσης του Πολύφηµου» στον Αµφορέα της Ελευσίνας του 7ου 

αι. π.Χ. [εργασία 4η]. Συζητούν τα συµπεράσµατά τους από τον «αµοιβαίο φωτισµό 

των τεχνών». 

 

3η ώρα: Σύγκριση του Αµφορέα της Ελευσίνας µε εικαστικές αναπαραστάσεις της αρ-

χαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής 
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Οι µαθητές εργάζονται σε διαφορετικό φύλλο ανά οµάδα (3Α-3∆). Προχωρούν σε 

συγκρίσεις του Αµφορέα της Ελευσίνας µε άλλες εικαστικές αναπαραστάσεις του 7ου 

αι. π.Χ. και µεταγενέστερες. Καταγράφουν σε διάγραµµα τις βασικές διαφορές [ερ-

γασία 5η].  

Στη συνέχεια, µε βάση τα δεδοµένα που συγκέντρωσαν, συνθέτουν συνοπτικές πα-

ρουσιάσεις µε θέµα την παράσταση της «τύφλωσης του Πολύφηµου» στις εικαστικές 

τέχνες, όπου συµπεριλαµβάνουν εικονογραφικό υλικό, κείµενα, διαγράµµατα [εργα-

σία 6η]: 

(α΄ οµάδα) στην πρώιµη αρχαϊκή εποχή (έως τα µέσα του 7ου αι. π.Χ.) 

(β΄ οµάδα) στην κυρίως αρχαϊκή εποχή (µέσα 7ου - 6ος αι. π.Χ.) 

(γ΄ οµάδα) στην κλασική εποχή (5ος – 4ος αι. π.Χ.) 

(δ΄ οµάδα) στην ελληνιστική εποχή (3ος – 1ος αι. π.Χ.). 

[Εάν είναι αναγκαίο, οι µαθητές αφιερώνουν και στο σπίτι χρόνο για την ολοκλήρω-

ση των παρουσιάσεών τους.] 

 

4η ώρα: Παρουσίαση εργασιών 

Ακολουθεί παρουσίαση των εργασιών και συζήτηση σχετικά µε τις αλλαγές που συ-

ντελούνται στις εικαστικές τέχνες σε συνάρτηση µε τις αλλαγές σε λογοτεχνικό επί-

πεδο. 

 

Σχόλια για την πορεία και τη µέθοδο εργασίας 

1. Αποφασίζουµε να αφιερώσουµε 4 ώρες στη µελέτη της σκηνής (και όχι δύο, σύµ-

φωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα), λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει για την 

εξέλιξη του έπους και επειδή σε αυτήν ηθογραφείται στα βασικά χαρακτηριστικά του 

ο πρωταγωνιστής του έργου. 

2. Εντάσσουµε την εργασία στο πλαίσιο του «τυπικού» γραµµατισµού, ώστε όλοι οι 

µαθητές να συµµετέχουν ενεργά, διερευνητικά και επαγωγικά, στη διαµόρφωση του 

οµαδικού προϊόντος. Γι’ αυτό το λόγο οι περισσότερες από τις δραστηριότητες προϋ-

ποθέτουν διάλογο στο πλαίσιο της οµάδας και της τάξης. 

3. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο θα είναι εν µέρει ελεύθερη, ώστε οι µαθητές να λει-

τουργήσουν κριτικά στην επιλογή του υλικού τους, και εν µέρει καθοδηγούµενη, στις 

περιπτώσεις που τα δεδοµένα είναι πολλά και η συγκέντρωσή τους θα απαιτούσε πο-

λύωρη πλοήγηση. 
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4. Χρησιµοποιούµε την ερώτηση ως βασικό αναγνωστικό εργαλείο, το οποίο διευκο-

λύνει την προσέγγιση του µαθητή και διευρύνει τις προσληπτικές του ικανότητες τό-

σο σε σχέση µε το λογοτεχνικό κείµενο όσο και σε σχέση µε το έργο τέχνης. 

 

5. Άλλες εκδοχές 

� Ενδιαφέρον θα είχε να εξεταστεί και η επίδραση των κοινωνικο-πολιτικών 

εξελίξεων στη διαµόρφωση της λογοτεχνίας και τέχνης ανά εποχή µε αφορµή το συ-

γκεκριµένο θέµα: η µετάβαση από τη βασιλεία στην αριστοκρατία, στη συνέχεια στη 

δηµοκρατία, στα ελληνιστικά βασίλεια και στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία. 

� Ένα δεύτερο σηµείο δραµατικής κορύφωσης στην «Κυκλώπεια», όπου µάλι-

στα να έρχεται πάλι στο προσκήνιο ο µεταξύ δολιότητας κι εξυπνάδας ηρωισµός του 

Οδυσσέα, είναι η «φυγή» όσων επέζησαν κάτω από τις κοιλιές των αρνιών. Η «φυ-

γή», που αποτελεί τη δεύτερη φάση της περιπέτειας, έδωσε πολλά ερεθίσµατα στην 

αρχαία τέχνη (σώζονται σαράντα µελανόµορφες και πέντε ερυθρόµορφες αναπαρα-

στάσεις), και είναι αλληλένδετη µε το µοτίβο της «τύφλωσης». Επίσης, τα δύο αυτά 

µοτίβα απαντούν µαζί σε αρκετές παραµυθικές διηγήσεις και λαϊκές παραδόσεις, οι 

οποίες θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν από το διαδίκτυο και να µελετηθούν συ-

γκριτικά και µε τις εικαστικές αναπαραστάσεις σε ένα διαθεµατικό σχέδιο εργασίας. 

� Ενδιαφέρον θα είχε η συγκέντρωση νεότερων αναπαραστάσεων, που θα έδι-

ναν τη δυνατότητα στους µαθητές να κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα στη συµβα-

τική τέχνη της αρχαιότητας και τη σύγχρονη προσωπική καλλιτεχνική έκφραση. Η 

δραστηριότητα αυτή θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε τη συγγραφή από τους µαθη-

τές µιας σύγχρονης αφήγησης του γεγονότος (λ.χ. σύνταξη µιας είδησης σε εφηµερί-

δα, ενός µονολόγου ή διαλόγου για ταινία κ.ο.κ.). 

 

6. Κριτική 

� Ενδέχεται οι µαθητές να µη συγκεντρώσουν το ίδιο εικαστικό υλικό µε αυτό 

που συγκέντρωσε ο διδάσκων· στην περίπτωση αυτή χρειάζεται µεγαλύτερη ευελιξία 

στο σενάριο, ώστε να δουλέψουν όλοι µε βάση τα ευρήµατά τους. 

� Ο διδάσκων συνυπολογίζει το γνωστικό επίπεδο του τµήµατος, για να αποφα-

σίσει αν θα συµπεριλάβει από το Φύλλο εργασίας 3 είτε το σύνολό του είτε ένα τµή-

µα του (λ.χ. µόνο την αρχαϊκή εποχή ή µόνο την ελληνιστική εποχή). 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Συλλογή εικαστικού υλικού από το διαδίκτυο 

Α. Αναζητήστε στο διαδίκτυο φωτογραφίες µε αναπαραστάσεις του Πολύφηµου 

στην αρχαία ελληνική τέχνη και συγκεντρώστε σε ένα φάκελο όσες σχετίζονται 

µε την «τύφλωση». 

 Κατά την αναζήτησή σας, µπορείτε να αξιοποιήσετε τους παρακάτω δικτυα-

κούς τόπους: 

1. http://www.google.gr ―> Εικόνες (ή απευθείας: http://images.google.gr/)  

όροι: «Πολύφηµος Οδυσσέας» 

2. http://images.google.gr/ 
όροι: «Odysseus Polyphemus», «blinding of Polyphemus» 

[για τη µεταγραφή των ονοµάτων: βλ. http://en.wikipedia.org/ ―> όροι: Πολύ-

φηµος, Οδυσσέας] 

3. http://www.perseus.tufts.edu/ 

http://en.wikipedia.org/ 
όροι: «Odysseus Polyphemus», «blinding of Polyphemus» 

4. http://www.e-yliko.gr/ 

http://www.theogonia.gr/index.htm 

http://www.theoi.com/ 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/ListGreekMythologyImages.html 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Pottery.htm 

http://www.utexas.edu/courses/introtogreece/lect7/img21sperlblndng.html 

 

Β. ∆ηµιουργείστε µια πινακοθήκη µε θέµα την «τύφλωση του Πολύφηµου», όπου 

θα ταξινοµήσετε τις εικόνες µε χρονολογική σειρά: (α) 7ος-6ος αι. π.Χ. (β) 5ος-

4ος αι. π.Χ. (γ) ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή.  

 Καταγράφετε, επίσης, όσα στοιχεία σας φαίνονται χρήσιµα για την περιγραφή 

των αναπαραστάσεων, λ.χ. τόπος προέλευσης, τεχνοτροπία, διαστάσεις, χρήση 

εικαστικού έργου κλπ. 

 Όποιος θέλει διευκρινίσεις για τα είδη των αγγεία και τα βασικά χαρακτηριστι-

κά των τεχνοτροπιών, µπορεί να πλοηγηθεί στον δικτυακό τόπο του "Ελληνικού 

πολιτισµού":  

 http://users.thess.sch.gr/ipap/index.htm ―> Τέχνη: Τα είδη των αγγείων 

 

Γ. Σηµειώστε ποια άλλα θέµατα σχετικά µε τον Πολύφηµο συναντήσατε στις ει-

καστικές αναπαραστάσεις (ανά εποχή). 

 

∆. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε άλλα αρχαία ελληνικά έργα 

µε θέµα τον κύκλωπα Πολύφηµο: 

1. http://www.google.gr 
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όροι: «Πολύφηµος», «Κύκλωπας» 

 2. http://www.perseus.tufts.edu/ 
όρος: «Cyclop» 

 3. http://www.filmfestival.gr/tributes/2003-

2004/cinemythology/index.php?menu=3&item=kmovies&movie=8 

 4. http://www.mikrosapoplous.gr/ ―> Αρχαία Ελληνικά κείµενα ―> Θεόκρι-

τος, Ειδύλλια 
 

Ε.  Συγκεντρώνετε από το διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε τα λογοτεχνικά είδη 

κατά την (α) αρχαϊκή, (β) κλασική και (γ) ελληνιστική εποχή. Συντάσσετε ένα 

διάγραµµα µε τις σχετικές πληροφορίες. 

 Κατά την αναζήτησή σας, µπορείτε να πλοηγηθείτε στους εξής δικτυακούς τό-

πους: 

 1. http://odysseus.culture.gr/ 

 2. http://www.e-history.gr/ 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Οδύσσεια και αµφορέας του 7ου αι. π.Χ. 

Α. Οδύσσεια, ραψωδία ι, στ.414-444, «Η τύφλωση του Πολύφηµου». Ανάγνωση 

της σκηνής µε βάση τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

 1. Παρατηρήστε την εξέλιξη της δράσης σε αυτήν τη σκηνή. 

 2. Με ποια εκφραστικά µέσα ο ποιητής παριστάνει τη σκηνή της «τύφλω-

σης»; Γιατί επιλέγει τα συγκεκριµένα εκφραστικά µέσα; Τι θέλει να τονίσει; 

 3. Πώς η σκηνή της «τύφλωσης του Πολύφηµου» ηθογραφεί τον Οδυσσέα; 

 

Β. Περιγράψτε συνοπτικά τον πρωτοαττικό αµφορέα από το Μουσείο της Ελευ-

σίνας (του β΄ τετάρτου του 7ου αι. π.Χ.), λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα 

ερωτήµατα: 

 1. Ποια σκηνή από το επεισόδιο της «τύφλωσης» απεικονίζεται;  

 2. Σε ποια στάση βρίσκεται ο Πολύφηµος;  

 3. Πόσοι άνδρες απεικονίζονται; Ποια είναι η στάσης τους;  

 4. Τα πρόσωπα είναι ζωγραφισµένα µε τον ίδιο τρόπο ή κάποια ξεχωρίζουν;  

 5. Παρατηρείτε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην όψη των προσώπων ή 

στην κίνησή τους; 

 6. Ποιες ήταν οι διαστάσεις και ποια η χρήση αυτού του έργου τέχνης; 

 

Γ. Σύγκριση των δύο αναπαραστάσεων: 

 1. Πόσοι είναι οι σύντροφοι του Οδυσσέα που παίρνουν µέρος στην «τύφλω-

ση» του Κύκλωπα στο έπος;  Γιατί στο αγγείο δεν απεικονίζονται όλοι; 

 2. Πώς προβάλλεται η ηγετική θέση του Οδυσσέα στο έπος; Η ηγετική αυτή 

υπεροχή παριστάνεται στο αγγείο και πώς; 

 3. Ποιο είναι το πλησιέστερο παράλληλο στο κείµενο της αναπαριστώµενης 

στην αγγειογραφία δράσης των συντρόφων; Πώς περιγράφεται η δράση των 

συντρόφων στο κείµενο και πώς παριστάνεται στο αγγείο; 

 4. Πώς παριστάνεται ο Κύκλωπας στο αγγείο; Θα χαρακτηρίζατε την αναπα-

ράσταση της αντίδρασης του Πολύφηµου τόσο στο κείµενο όσο και στο αγ-

γείο ρεαλιστική και δραστική;  
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∆. Βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής και εικαστικής αναπαράστασης: 

 1. Η αναπαράσταση της αντίδρασης του Κύκλωπα στην αγγειογραφία µπορεί 

να ταυτιστεί επακριβώς µε κάποιο οµηρικό χωρίο; 

 2. Ποια στιγµή της «τύφλωσης» παριστάνεται στο αγγείο; Γιατί πιστεύετε ότι 

συµβαίνει αυτό; 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Παράλληλες «αναγνώσεις» κειµένου-µεταγενέστερων αναπαραστάσεων 

Α. Συγκρίσεις µε άλλες αναπαραστάσεις του 7ου αι. π.Χ.  

 Επιλέγουµε ενδεικτικά κάποια χαρακτηριστικά δείγµατα, λ.χ.:  

 (α) Τµήµα κρατήρα από το Άργος (δεύτερο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.). 

 (β) Κρατήρας του Αριστόνοθου από το Τσερβέτερι (µέσα του 7ου αι. π.Χ.). 

 

 1. Να εντοπίσετε οµοιότητες µε την αναπαράσταση του αµφορέα της Ελευσί-

νας. 

 2. Να εντοπίσετε, να καταγράψετε (επιγραµµατικά) και να ερµηνεύσετε τις 

διαφορές µε την αναπαράσταση του αµφορέα της Ελευσίνας. 

 3. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι εµφανίζονται στο πρώτο µισό του 7ου αι., σε 

διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, πολλές εικαστικές αναπαραστάσεις µύ-

θων σχετιζόµενων (α) γενικά µε την Οδύσσεια και (β) ειδικότερα µε το επει-

σόδιο της «τύφλωσης»; 

 4. ∆ηµιουργήστε µια συνθετική παρουσίαση µε θέµα την παράσταση της 

«τύφλωσης του Πολύφηµου» στην τέχνη του 7ου αι. π.Χ. 

 

Β. Συγκρίσεις µε αναπαραστάσεις του 6ου αι. π.Χ.  

 Επιλέγουµε ενδεικτικά κάποια χαρακτηριστικά δείγµατα, λ.χ.:  

 (α) Λακωνικό όστρακο (τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.). 

 (β) Χαλκιδικός αµφορέας µε λαιµό (γύρω στα 530 π.Χ.). 

 (γ) Οινοχόη του ζωγράφου του Θησέα (γύρω στα 500 π.Χ.). 

 

 1. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές που παρατηρούνται σε σχέση µε τις ανα-

παραστάσεις του 7ου αι. π.Χ.; Να τις καταγράψετε (επιγραµµατικά).  

 2. Να ερµηνεύσετε τις διαφορές παίρνοντας υπόψη τις αλλαγές σε λογοτεχνι-

κό επίπεδο (ενασχόληση µε τη λυρική ποίηση  και τη φιλοσοφία). 

 3. ∆ηµιουργήστε µια συνθετική παρουσίαση µε θέµα την παράσταση της 

«τύφλωσης του Πολύφηµου» στην τέχνη του 6ου αι. π.Χ. 

 

Γ. Συγκρίσεις µε αναπαραστάσεις του 5ου και 4ου αι. π.Χ.  

 Επιλέγουµε ένα αντιπροσωπευτικό  δείγµα: 

 Κωδωνόσχηµος κρατήρας από την ελληνική αποικία του Μεταποντίου (γύρω 

στα 415-410 π.Χ.). 

 

 1. Ποια νέα  πρόσωπα εµφανίζονται σε αυτήν την αναπαράσταση και σε ποια 

στάση; Να καταγράψετε (επιγραµµατικά) τις βασικές διαφορές. 

 2. Από ποιο ποιητικό είδος φαίνεται να είναι εµπνευσµένη η αγγειογραφία;  

 3. Υπάρχει κάποιο έργο της κλασικής εποχής που µπορεί να ήταν πηγή έ-

µπνευσης αυτής της αγγειογραφίας; 

 4. Ποιες άλλες αναπαραστάσεις του Πολύφηµου από την κλασική εποχή είδα-
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τε στο διαδίκτυο; 

 5. Γιατί σε αυτήν την εποχή σπανίζουν απεικονίσεις της «τύφλωσης του Πο-

λύφηµου»; 

 6. Πώς συνετέλεσε σε αυτό η επικράτηση της δηµοκρατίας και η άνθηση της 

δραµατικής ποίησης; 

 7. ∆ηµιουργήστε µια συνθετική παρουσίαση µε θέµα την παράσταση της 

«τύφλωσης του Πολύφηµου» στην τέχνη της κλασικής εποχής. 

∆. Συγκρίσεις µε εικαστικές αναπαραστάσεις της ελληνιστικής και ρωµαϊκής 

εποχής.  

 Επιλέγουµε ενδεικτικά κάποια χαρακτηριστικά δείγµατα, λ.χ.:  

 (α) Σύµπλεγµα από τη Sperlonga (ίσως αντίγραφο χάλκινου προτύπου του 

2ου αι. π.Χ.). 

 (β) Τοιχογραφία από την Ποµπηία (περ. 75 µ.Χ ). 

 

 1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του συµπλέγµατος από τη Sperlonga; 

Να τα καταγράψετε (επιγραµµατικά). 

 2. Γιατί το θέµα της «τύφλωσης του Πολύφηµου» γίνεται πάλι επίκαιρο;  

 3. Ποια άλλα θέµατα εµπνευσµένα από το µύθο του Κύκλωπα εµφανίζονται 

αυτήν την εποχή στην τέχνη; 

 4. Ποια άλλα θέµατα εµπνευσµένα από το µύθο του Κύκλωπα εµφανίζονται 

αυτήν την εποχή στη λογοτεχνία; 

 5. ∆ηµιουργήστε µια συνθετική παρουσίαση µε θέµα την παράσταση της 

«τύφλωσης του Πολύφηµου» στην ελληνιστική τέχνη. 

 

 Σηµ. Για τις απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά, να λάβετε υπόψη τα χαρακτη-

ριστικά της ελληνιστικής λογοτεχνίας, όπως τα καταγράψατε στο σχετικό 

διάγραµµα. 
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4.5 «Γυναίκες, ιστορία και εργασία: Οι Ελληνίδες του Μεσοπολέµου». Μια δι-

δακτική παρέµβαση µε χρήση ΤΠΕ  

Μαρία Ακριτίδου 
 

1. Ταυτότητα του σεναρίου 

Τίτλος: Γυναίκες, ιστορία και εργασία: Οι Ελληνίδες του Μεσοπολέµου. 

∆ηµιουργός: Μαρία Ακριτίδου. 

∆ιδακτικά αντικείµενα: Ιστορία γενικής παιδείας (Κεφάλαιο ΚΒ: «Η Ελλάδα από το 

1914 ως το 1924: Η κρίση των πολιτικών θεσµών και η διάλυση του οράµατος της 

Μεγάλης Ιδέας»). 

Τάξη: Γ΄ λυκείου, ∆΄ εσπερινού λυκείου. 

Χρονική διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης ορίστηκε σε 5 διδακτικές ώ-

ρες. 

Υλοποίηση: Το συγκεκριµένο σενάριο υλοποιήθηκε στη ∆΄ τάξη του Εσπερινού Λυ-

κείου Σύρου, κατά τη διάρκεια παρεµβατικού προγράµµατος που οργάνωσε το Κέ-

ντρο  Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) το σχολικό έτος 2006-2007 µε σύµπρα-

ξη σχολείων της Σύρου και θεµατική Φύλο και Απασχόληση. Στο κείµενο που ακο-

λουθεί θα παρουσιαστούν οι στόχοι, το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της παρέµ-

βασης αυτής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηθεί η ένταξή τους εντός ενός ευρύτερου 

προβληµατισµού για τη διδακτική της ιστορίας αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στο µάθηµα αυτό. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Απαιτείται µικρή εξοικείωση µε την πλοήγηση στο διαδί-

κτυο και τη δηµιουργία παρουσιάσεων. 

Εργαλεί /Μέσα διδασκαλίας (έντυπα και ηλεκτρονικά):  

� σχολικό εγχειρίδιο, 

� λογισµικό επεξεργασίας κειµένω και παρουσίασης,  

� διαδίκτυο.  

 

2. Σύντοµη περιγραφή του σεναρίου 

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά την ιστορία γενικής παιδείας της 

Γ΄ τάξης γενικού λυκείου και της ∆΄ τάξης εσπερινού λυκείου.  

Ως περιεχόµενο της διδακτικής παρέµβασης ορίζεται η διερεύνηση της θέσης 

των γυναικών (γενικότερα αλλά και ειδικότερα ως προς το ζήτηµα της εργασίας) κα-

τά την περίοδο του Μεσοπολέµου στην Ελλάδα, µέσα από το σχολικό εγχειρίδιο και 
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πρωτογενείς πηγές της εποχής, διαθέσιµες στο διαδίκτυο, καθώς και η εκπόνηση τε-

λικής συνθετικής εργασίας µε τη χρήση λογισµικού παρουσίασης. 

 

3. Σκεπτικό και στόχοι 

Το σκεπτικό της διδακτικής παρέµβασης βασίστηκε στη διαπίστωση ότι η ι-

στορία µέχρι πρόσφατα γραφόταν και, κατά συνέπεια, διδασκόταν ως η αφήγηση των 

πράξεων µεγάλων ανδρών. Καθώς ζητούµενο της συγκεκριµένης διδακτικής παρέµ-

βασης ήταν η ένταξη της ιστορίας των γυναικών στον κορµό της επίσηµης ιστορίας, 

τέθηκαν τα παρακάτω ζητήµατα προς διερεύνηση: 

1) Κατά πόσο το σχολικό εγχειρίδιο είναι εναρµονισµένο µε τις πρόσφατες εξε-

λίξεις στην ιστοριογραφία ως προς την ιστορία των γυναικών; 

2) Ποια εικόνα της ιστορίας των γυναικών δίνει το εγχειρίδιο και γιατί;  

3) Υπάρχουν τα µέσα και οι πηγές για να αλλάξει αυτή η εικόνα; 

Στόχος είναι παρουσιασθεί στην τάξη ως πρόβληµα προς διερεύνηση η θέση των γυ-

ναικών στη σχολική ιστορία, και όχι να δοθούν έτοιµες ή προκατασκευασµένες απα-

ντήσεις. 

Ως περιεχόµενο της διδακτικής παρέµβασης ορίζεται η διερεύνηση της θέσης 

των γυναικών (γενικότερα αλλά και ειδικότερα ως προς το ζήτηµα της εργασίας) κα-

τά την περίοδο του Μεσοπολέµου στην Ελλάδα, µέσα από το σχολικό εγχειρίδιο. Η 

περίοδος του Μεσοπολέµου επιλέχθηκε διότι: 

α) πρόκειται για µια µεταβατική περίοδο για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας· 

β) το γυναικείο κίνηµα σε όλο τον κόσµο και στην Ελλάδα εντείνεται µε αιχµή του 

δόρατος την διεκδίκηση της γυναικείας ψήφου και το δικαίωµα στην ισότιµη συµµε-

τοχή στην εργασία (Αβδελά 2002).
  

Οι συγκεκριµένοι διδακτικοί στόχοι της παρέµβασης ήταν οι µαθητές/τριες: 

� να έρθουν σε επαφή µε αυθεντικές πηγές της ιστορίας του γυναικείου κινήµατος 

της εποχής· 

� να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις αποσιωπηµένες φωνές της ιστορίας· 

� να αξιοποιήσουν τις ιστορικές πηγές και να εξαγάγουν τα συµπεράσµατά τους· 

� να ασκηθούν στην κριτική σκέψη και να αποκτήσουν ιστορική αντίληψη µέσα 

από τη σύγκριση του τότε µε το τώρα όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώµατα των 

γυναικών· 

� να προβληµατιστούν για τον τρόπο γραφής της ιστορίας και για την απουσία των 

γυναικών από την ιστορική αφήγηση·  
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� να συνειδητοποιήσουν τη διάκριση της ιστορίας των γεγονότων από την ιστορία 

του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου και να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η 

οπτική του φύλου εντάσσεται στο δεύτερο είδος ιστοριογραφίας· 

� να µάθουν να εργάζονται οµαδικά και συνεργατικά·  

� να διατυπώσουν υποθέσεις και να διερευνήσουν την ισχύ τους µέσω δραστηριο-

τήτων διερευνητικής µάθησης και επεξεργασίας της πληροφορίας· 

� να οδηγηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου µέσα από µια δοµηµένη διαδικασί-

α· 

� να έρθουν σε επαφή µε τους υπολογιστές και την τεχνολογία στα πλαίσια ενός 

φιλολογικού µαθήµατος και να κατανοήσουν τη διάδοση των ΤΠΕ σε όλους τους 

τοµείς της εκπαίδευσης και της µάθησης· 

� να ασκηθούν στη χρήση µηχανής αναζήτησης και στην ορθή αξιοποίηση λέξεων-

κλειδιών· 

� να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό παρουσίασης προκειµένου να παρουσιάσουν 

τα αποτελέσµατα της εργασίας τους· 

� να ασκηθούν στην αναζήτηση και την κριτική αξιοποίηση της πληροφορίας στο 

διαδίκτυο· 

� να καλλιεργήσουν δεξιότητες και κριτική σκέψη στα πλαίσια του ψηφιακού 

γραµµατισµού. 

 

Ας σηµειωθεί εδώ ότι τόσο οι στόχοι που τέθηκαν, όσο και τα µέσα και η µέθοδος 

διδασκαλίας είναι εναρµονισµένα µε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για 

την Ιστορία, το οποίο προβλέπει, ανάµεσα στα άλλα, την άσκηση των µαθητών στην 

ανάλυση ιστορικών δεδοµένων και στην αξιοποίησή τους για τη βαθύτερη κατανόη-

ση του παρελθόντος καθώς και την κατανόηση ότι η ιστοριογραφία είναι «ανακατα-

σκευή» του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικα-

σία. Όσον αφορά τη µέθοδο επεξεργασίας των πηγών το Ε.Π.Π.Σ. την περιγράφει ως 

εξής: εξέταση των πηγών, κριτική εξέταση των στοιχείων που θεωρούνται κρίσιµα 

για την ερευνητική διαδικασία, εξαγωγή συµπερασµάτων, ανταλλαγή απόψεων. 

 

4. Λεπτοµερής παρουσίαση της διδακτικής πορείας 

Η προβληµατική της διδακτικής παρέµβασης 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σκεπτικό της διδακτικής παρέµβασης βασίστηκε στη δια-

πίστωση ότι η ιστορία µέχρι πρόσφατα γραφόταν και, κατά συνέπεια, διδασκόταν ως 
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η αφήγηση των πράξεων µεγάλων ανδρών. Σήµερα, οι ανθρωπιστικές επιστήµες γε-

νικότερα, µετά τη σφοδρή αµφισβήτηση που δέχτηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου 

αιώνα, προσανατολίζονται σε νέες, αναστοχαστικές πρακτικές και σε έναν ευρύτερο 

µεθοδολογικό προβληµατισµό· παράλληλα επιχειρείται η κατάδειξη των αφηγηµατι-

κών αρµών και των ιδεολογικών συναρτήσεων κάθε επιστηµονικής γραφής. Ειδικά 

στο επιστηµονικό πεδίο της ιστοριογραφίας παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή πα-

ραδείγµατος που οδηγεί στην εκ βάθρων ανανέωση των ιστορικών σπουδών και στον 

προσανατολισµό τους σε νέες µορφές ιστορικής και κοινωνικής εµπειρίας (Iggers 

1999). 

Μέρος της παραπάνω αλλαγής παραδείγµατος ως προς την ιστοριογραφία α-

ποτελεί η ιστορική προβληµατική που θέτει την έµφυλη διάσταση του ιστορικού υ-

ποκειµένου στο επίκεντρο. Η προβληµατική αυτή έχει ήδη µια ετερόκλητη διαδροµή 

είκοσι πέντε ετών (Αβδελά  & Ψαρά 1997).
48

 Πολύ νωρίς –ήδη από το πρώτο κύµα 

του φεµινισµού– έγινε αντιληπτό ότι µια ιστορία από την οποία απουσιάζουν οι γυ-

ναίκες είναι µια ιστορία που αγνοεί «επιδεικτικά την ιστορική εµπειρία της µισής αν-

θρωπότητας». Στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις «το φύλο γίνεται άξονας της 

ιστορικής ανάλυσης που τέµνεται µε άλλους» και αποτελεί ουσιαστικά αναλυτικό 

εργαλείο (Σκοτ 1999) που µας βοηθά να θέσουµε νέα ερωτήµατα σε παλιό υλικό. 

 

Μέθοδος και µέσα διδασκαλίας 

Ως µέσα διδασκαλίας ορίστηκαν αφενός το σχολικό εγχειρίδιο και αφετέρου το δια-

δίκτυο, που επέτρεψε την έρευνα σε ιστορικές πηγές µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Πρώτο βήµα ήταν ο εντοπισµός της κατάλληλης πηγής για τη διερεύνηση του θέµα-

τος από την τάξη: στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου για τις Σπουδές των ∆ύο Φύλων 

του Παντείου Πανεπιστηµίου http://www.genderpanteion.gr/ όχι µόνο προσφέρεται 

πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό, αλλά διατίθεται πλήρως ψηφιοποιηµένο και µε εκτενές 

ευρετήριο ένα από τα πιο σηµαντικά γυναικεία περιοδικά της εποχής: ο Αγώνας της 

Γυναίκας. Μετά από ενδελεχή εξέταση των άρθρων της περιόδου του Μεσοπολέµου, 

αποφασίστηκε να ζητηθεί από την τάξη να διερευνήσει τα άρθρα της πρώτης χρονιάς 

                                                 
48

 Στα πλαίσια του παρόντος κειµένου δεν µπορεί να γίνει λόγος για την προβληµατοποίηση των ίδιων 

των όρων «φύλο» και «γυναίκα» από τη σύγχρονη θεωρία. Αρκεί να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε την 

Αβδελά (2006), «κοινός παρονοµαστής [...] όλων των προτάσεων είναι η παραδοχή ότι από τη µια 

µεριά το φύλο είναι κοινωνικές σχέσεις και συµβολικό σύστηµα µε αναφορά στις διαφορές µεταξύ 

αντρών και γυναικών, και από την άλλη µεριά – και συγχρόνως– η έµφυλη διαφορά συγκροτεί και 

αναπαριστά σχέσεις εξουσίας».  
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κυκλοφορίας του περιοδικού, το 1923, καθώς καλύπτουν ποικιλία θεµάτων, ανάµεσα 

στα οποία και το ζήτηµα της γυναικείας εργασίας. 

Ας σηµειωθεί ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν επιλέχθηκε ως αυτοσκοπός αλλά στα 

πλαίσια δηµιουργίας ενός εναλλακτικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος µε στόχο την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Για το λόγο αυτό αφενός αποφεύχθηκε η λύση της 

χαοτικής διαδικτυακής περιήγησης, αφετέρου δεν επιλέχθηκαν ιστοσελίδες αφηγηµα-

τικού περιεχοµένου, αλλά ένας δικτυακός τόπος µε ψηφιοποιηµένο πρωτογενές υλι-

κό, ο οποίος επιπλέον προσφέρει ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης (Γκίκα 2002). 

Ως µέθοδος διδασκαλίας προκρίθηκε η οµαδοσυνεργατική µέθοδος για τη δι-

ερεύνηση, την ανάλυση και την παρουσίαση του υλικού των ιστορικών πηγών από 

την ίδια την τάξη. Προτιµήθηκε όµως η λειτουργία του συνόλου της τάξης ως οµά-

δας, λόγω του πολύ µικρού αριθµού µαθητριών (η τάξη αποτελούταν αποκλειστικά 

από κορίτσια).  

 

Η πορεία υλοποίησης της διδακτικής παρέµβασης 

Η διδακτική παρέµβαση χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στη διάρκεια της πρώτης 

φάσης η τάξη στρέφεται στο ίδιο το σχολικό εγχειρίδιο και θέτει µια σειρά από βασι-

κά ερωτήµατα, όπως τα παρακάτω: 

1. Ποιο είναι το περιεχόµενο των σχετικών κεφαλαίων για το µεσοπόλεµο; 

2. Γίνεται αναφορά στο ρόλο και στη θέση των γυναικών την εποχή εκείνη; 

3. Ποια πρόσωπα της εποχής προβάλλονται; 

4. Εκπροσωπούνται ικανοποιητικά οι γυναίκες; 

 

Στην πρώτη διδακτική ώρα η τάξη δουλεύει οµαδικά και συµπληρώνει το φύλλο 

εργασίας 1. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας παρουσιάζονται τα ευ-

ρήµατα και οι διαπιστώσεις.
49

 Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές η τάξη προβληµατίζε-

ται για την ελλιπή παρουσία ή µάλλον απουσία των γυναικών από την πρόσφατη ι-

                                                 
49

 Γενικά, οι διαπιστώσεις της τάξης στην οποία υλοποιήθηκε το σενάριο µπορούν  να συνοψιστούν ως 

εξής: 

 -το σχολικό εγχειρίδιο επικεντρώνεται σε θέµατα πολιτικής και στρατιωτικής ζωής, µε κορυ-

φαίο γεγονός τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

 -αγνοούνται παντελώς οι υπόλοιπες πτυχές της ελληνικής κοινωνίας του Μεσοπολέµου. Ανά-

µεσά τους και το ακµαίο γυναικείο κίνηµα.  

 -οι πηγές δεν προέρχονται από γυναίκες και δεν αναφέρονται σε ζητήµατα πέραν της στρατι-

ωτικής και πολιτικής ιστορίας. 

 -ανάµεσα στα ονόµατα των σηµαντικών προσωπικοτήτων της εποχής που αναφέρονται δεν 

υπάρχει καµία γυναίκα.  
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στορία της Ελλάδας του Μεσοπολέµου και διατυπώνει µια σειρά από υποθέσεις όσον 

αφορά τις αιτίες.   

Στη συνέχεια διερευνάται το ερώτηµα «Υπάρχει διαθέσιµο ιστορικό υλικό για τις 

γυναίκες της εποχής που θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στην επίσηµη ιστορία;». Οι 

µαθητές/µαθήτριες περιηγούνται στο περιοδικό Ο Αγώνας της Γυναίκας στο εργαστή-

ριο των υπολογιστών, δουλεύοντας οµαδικά. Χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά (δικής 

τους επιλογής) στην ενσωµατωµένη µηχανή αναζήτησης (και περιορίζοντας την ανα-

ζήτηση στα άρθρα της πρώτης χρονιάς κυκλοφορίας του), καταγράφουν τα θέµατα 

που απασχολούσαν τις αρθρογράφους.  

Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας διερευνούν τα ε-

ρωτήµατα του φύλλου εργασίας 2. Τα τρία πρώτα είναι γενικότερα ερωτήµατα (π.χ. 

σκοπός ίδρυσης του περιοδικού, θεµατικές άρθρων) για την απάντηση των οποίων 

απαιτείται η περιήγηση σε ένα µεγάλο αριθµό άρθρων της πρώτης χρονιάς δηµοσίευ-

σης του περιοδικού. Για τα υπόλοιπα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας 2 επικεντρώ-

νονται σε άρθρα µε θέµα τις δραστηριότητες των γυναικών της εποχής («Η φεµινι-

στική µας κίνηση») και τη διεκδίκηση της γυναικείας εργασίας, δικής τους όµως επι-

λογής κατόπιν αναζήτησης µέσω του ευρετηρίου και λέξεων-κλειδιών. Κατά τη διάρ-

κεια της 3ης και τελευταίας ώρας της πρώτης φάσης, πραγµατοποιείται κατευθυνόµε-

νος διάλογος πάνω στα ευρήµατα της τάξης, ενώ δίνονται οδηγίες και προγραµµατί-

ζεται η επόµενη φάση.  

Στη δεύτερη φάση της διδακτικής παρέµβασης, η τάξη εργάζεται για τη δηµι-

ουργία µιας ηλεκτρονικής παρουσίασης των πορισµάτων της έρευνας.
50

 Στη φάση 

αυτή, σύµφωνα µε το σχέδιο εργασίας, ζητείται από τους µαθητές/µαθήτριες (φύλλο 

εργασίας 3): 

� να συγκεντρώσουν φωτογραφικό και άλλο υλικό για το θέµα που διερευνούν από 

τη διεύθυνση του ιστορικού κόµβου του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ή ε-

ναλλακτικά από άλλες πηγές του διαδικτύου, µετά από δική τους αναζήτηση), 

� να γράψουν δικά τους κείµενα µε βάση τα φύλλα εργασίας (παραγωγή γραπτού 

λόγου), 

                                                 
50

 Η παρουσίαση που δηµιουργήθηκε κατά τη συγκεκριµένη υλοποίηση της διδακτικής αυτής πρότα-

σης προβλήθηκε στα πλαίσια της τελικής εκδήλωσης όλων των σχολείων που συµµετείχαν στο πρό-

γραµµα του ΚΕΘΙ. 
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� να ηχογραφήσουν κάποια κείµενα, προκειµένου η πολυµεσική παρουσίαση να 

συνοδεύεται και από ψηφιακή αφήγηση (άσκηση στις διαδικασίες ψηφιοποίησης 

ήχου). 

Έτσι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπορεί να πάρει τη µορφή ενός project. Σε 

αυτό τα πλαίσιο οι µαθήτριες κάνουν χρήση και του λογισµικού παρουσίασης, όχι ως 

αυτοσκοπό αλλά σε συγκεκριµένο παιδαγωγικό και επικοινωνιακό πλαίσιο, µε στόχο 

τον κριτικό (ψηφιακό) γραµµατισµό. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Α΄ Φάση: ∆ιερεύνηση του θέµατος, αναζήτηση και επεξεργασία του υλικού, σύν-

θεση οµάδων και συµπλήρωση των φύλλων εργασίας 

1η
 
ώρα 

Στην αίθουσα διδασκαλίας η τάξη αναστοχάζεται και αναγιγνώσκει κριτικά το περιε-

χόµενο του διδακτικού εγχειριδίου. Συµπλήρωση του 1ου φύλλου εργασίας.  

2η
 
ώρα 

Στο εργαστήριο πληροφορικής: περιήγηση στη σελίδα www.genderpanteion.gr και 

συµπλήρωση του 2ου φύλλου εργασίας. 

3η
 
ώρα  

Συζήτηση επί των ευρηµάτων. Αναστοχασµός πάνω στις αρχικές υποθέσεις εργασίας. 

Προγραµµατισµός της επόµενης φάσης 

 

Β΄ Φάση: Περιήγηση σε κόµβο ιστορικού περιεχοµένου και συλλογή στοιχείων 

µε σκοπό τη δηµιουργία πολυµεσικής παρουσίασης 

1η ώρα 

Οι µαθητές/µαθήτριες πλοηγούνται στο διαδίκτυο (µε οδηγό το φύλλο εργασίας 3) µε 

σκοπό τη συγκέντρωση υλικού για την εκπόνηση συνθετικής εργασίας σε µορφή πο-

λυµεσικής παρουσίασης. Παράλληλα, προσεγγίζουν τις πληροφορίες που συλλέγουν 

µε το ίδιο κριτικό πνεύµα µε το οποίο προσέγγισαν και το διδακτικό εγχειρίδιο.  

Ως εργασία για το σπίτι αναλαµβάνουν τη συγγραφή πρωτότυπων κειµένων, συνο-

δευτικών του υλικού που συγκεντρώθηκε, προκειµένου να ενσωµατωθούν στην τελι-

κή παρουσίαση. 

2η ώρα 

-∆ηµιουργία της παρουσίασης µε χρήση του αντίστοιχου λογισµικού. 
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Εικόνα από την παρουσίαση που ετοίµασε η 

τάξη στα πλαίσια της εκδήλωσης. 

 

 

5. ∆υνατότητες τροποποίησης-προέκτασης σεναρίου  

Η συγκεκριµένη πρόταση µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως ως προς την έ-

κταση ή τη στόχευση. Για την παρέµβαση που υλοποιήθηκε επιλέχθηκε η καθοδη-

γούµενη πλοήγηση στο διαδίκτυο λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και λόγω ιδιαίτερα 

χαµηλής εξοικείωσης της τάξης µε τον υπολογιστή (επρόκειτο για ενήλικες γυναίκες, 

στην τελευταία τάξη του Εσπερινού λυκείου, οι οποίες δεν είχαν πολλές ευκαιρίες 

επαφής µε τις νέες τεχνολογίες, ενώ εξέφραζαν και φόβο χρήσης του υπολογιστή). Σε 

µια νέα ενδεχόµενη υλοποίηση, το σενάριο µπορεί να τροποποιηθεί ώστε: 

α) η διδακτική πορεία να είναι λιγότερο καθοδηγούµενη από τα φύλλα εργα-

σίας. Αυτό απαιτεί την αντικατάσταση των προδιαγεγραµµένων βηµάτων και οδη-

γιών από τον ορισµό ενός θέµατος-προβλήµατος (π.χ. «Η ρόλος και η θέση των γυ-

ναικών στο Μεσοπόλεµο: αναζήτηση και καταγραφή πρωτογενών και δευτερογενών 

πηγών») και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας. Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει 

την παρουσίαση ενός προβλήµατος το οποίο οι µαθητές/τριες δεν είναι δυνατόν να 

επιλύσουν χρησιµοποιώντας όσα ξέρουν (ανατρέχοντας π.χ. στο σχολικό εγχειρίδιο). 

Σκοπός είναι οι ίδιοι οι µαθητές/τριες να αναλάβουν την ευθύνη της γνώσης και να 

µάθουν πώς να χρησιµοποιούν τις διάφορες πηγές πληροφοριών· 

β) η διδακτική πορεία να περιλαµβάνει περιήγηση σε περισσότερους δικτυα-

κούς τόπους για τη συλλογή ψηφιακού υλικού. Η ελεύθερη πλοήγηση στο διαδίκτυο 

µπορεί να εµπλουτίσει τη διδακτική παρέµβαση µε στόχο την άσκηση των µαθη-

τών/τριών στην αξιολόγηση δικτυακών τόπων και ψηφιακού υλικού· 
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γ) να διερευνηθούν διαφορετικά θέµατα (µε την οµαδο-συνεργατική µέθοδο) 

της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής της εποχής του Μεσοπολέµου µέσα από την αναζή-

τηση πρωτογενών πηγών. 

Επίσης, σε τάξεις µεγαλύτερου αριθµού, προτείνεται ο χωρισµός σε επιµέρους 

οµάδες και ο επιµερισµός των δραστηριοτήτων αναλόγως.  

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι από το σχολικό έτος 2007-2008 το υπό εξέτα-

ση εγχειρίδιο αντικαθίσταται πλέον µε το νεότερο «Ιστορία του Νεότερου και του 

Σύγχρονου κόσµου (από το 1815 έως σήµερα)». Η διδακτική παρέµβαση που περι-

γράφεται µπορεί να προσαρµοστεί στα δεδοµένα του νέου εγχειριδίου, καθώς το σχε-

τικό κεφάλαιο (∆. Η Ευρώπη και ο κόσµος στη διάρκεια του µεσοπολέµου), κινείται 

στην ίδια κατεύθυνση µε το προηγούµενο. Αντίστοιχη δραστηριότητα µπορεί να γίνει 

και µε αφορµή τα αντίστοιχα κεφάλαια του εγχειριδίου «Νεότερη και Σύγχρονη Ι-

στορία. Γ’ Γυµνασίου» (ενότητα 43). 

 

6. Κριτική  

Βασικό στοιχείο του σχεδιασµού της διδακτικής παρέµβασης ήταν η αποφυγή 

καθοδηγούµενων συµπερασµάτων και η χρήση των ΤΠΕ όχι ως συµπληρωµατικό 

υλικό του διδακτικού βιβλίου αλλά ως ένα περιβάλλον αναζήτησης και προβληµατι-

σµού. Σκοπός ήταν η αυτενέργεια των µαθητών στην επιλογή και κριτική επεξεργα-

σία των πηγών, στόχος σηµαντικός στα πλαίσια του διδακτικού αντικειµένου της ι-

στορίας. Έτσι τα φύλλα εργασίας δεν περιέχουν ερωτήσεις που προϋποθέτουν µια 

σωστή απάντηση, αλλά οδηγούν τους µαθητές και τις µαθήτριες να αναζητήσουν άρ-

θρα µε λέξεις-κλειδιά στη βάση δεδοµένων, να επιλέξουν τα άρθρα στα οποία θα εµ-

βαθύνουν και, τέλος, να καταλήξουν στα δικά τους συµπεράσµατα, προκειµένου η 

νέα γνώση να είναι προϊόν ανακάλυψης. Επιπλέον, απαιτούν την κριτική προσέγγιση 

της πληροφορίας (έντυπης και ηλεκτρονικής) και την αξιολόγησή της. Παρά ταύτα, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ακολουθήθηκε η προσέγγιση των προδιαγεγραµµέ-

νων βηµάτων στην πορεία διδασκαλίας, λόγω περιορισµών στο µαθητικό δυναµικό 

και το αναλυτικό πρόγραµµα. Οι προτεινόµενες δυνατότητες τροποποίησης του σε-

ναρίου που αναπτύχθηκαν παραπάνω ενσωµατώνουν και την κριτική αξιολόγησή 

του, µε βάση τα αποτελέσµατα της εµπειρίας υλοποίησης. 

Γενικά οι στόχοι της παρέµβασης επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Οι µαθή-

τριες της συγκεκριµένης τάξης προβληµατίστηκαν για τη θέση των γυναικών στην 

ιστορία, εντόπισαν και επεξεργάστηκαν πηγές, χρησιµοποίησαν διάφορα µέσα πρα-
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κτικής γραµµατισµού (κλασικού και νέου) και ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας. Η 

εικόνα που είχαν σχηµατίσει από το σχολικό εγχειρίδιο για την απουσία των γυναι-

κών από την κοινωνική ζωή του µεσοπολέµου ανατράπηκε πλήρως. Αξιοποιήθηκε 

έτσι η µεθοδολογία της «γνωστικής σύγκρουσης» ως προϋπόθεσης για την οικοδόµη-

ση της νέας γνώσης.
51

  

Η διαδικασία της διδακτικής παρέµβασης είναι οπωσδήποτε χρονοβόρα και 

κοπιαστική, οι θετικές αντιδράσεις όµως της τάξης αποτελούν σηµαντικό κίνητρο για 

την ανάληψή της. Βεβαίως για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται χρόνος και διάθεση από 

εκπαιδευτικούς και µαθητές, αλλά και πρόσβαση στα µέσα υλοποίησης. Είναι γνω-

στές οι δυσκολίες όσον αφορά την εξοικείωση των µαθητών µε τους υπολογιστές, τη 

χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής, την ασφυκτική πίεση του αναλυτικού προ-

γράµµατος κλπ. Σηµαντική δυσκολία στην πραγµατοποίηση της παρέµβασης στάθηκε 

το γεγονός ότι αυτή υλοποιήθηκε στη ∆΄ τάξη του εσπερινού λυκείου, στην οποία ο 

προγραµµατισµός της διδακτέας ύλης είναι ιδιαίτερα αυστηρός, όπως και η παρακο-

λούθηση της υλοποίησης του. Το γεγονός αυτό δεν επέτρεψε την επιθυµητή ευελιξία 

στη διάρκεια της παρέµβασης καθώς και την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων, 

παρά την προθυµία της τάξης. 
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 Ακόµα, καθώς στη συγκεκριµένη περίπτωση επρόκειτο αποκλειστικά για ενήλικες γυναίκες που 

έχουν βιώσει την ανεργία του φύλου τους, έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τις διεκδικήσεις των γυναι-
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τάλληλου κλίµατος µάθησης. 
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∆ικτυογραφία 

http://www.genderpanteion.gr/ 
http://www.hellenic-history.gr/  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Γυναίκες, ιστορία και εργασία: Οι Ελληνίδες του Μεσοπολέµου 

 
Μελετήστε τα κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου που αναφέρονται στην περίοδο του 

Μεσοπολέµου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσµο και απαντήστε στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

1. Ποια είναι η δοµή του κεφαλαίου που αναφέρεται στην περίοδο του Μεσοπο-

λέµου στην Ελλάδα και τον κόσµο; Ποιο είναι το περιεχόµενο των κεφαλαίων; 

Τα βασικά θέµατα που εξετάζονται στα κεφάλαια αυτά είναι 

α) πολιτικά 

β) στρατιωτικά 

γ) καθηµερινής ζωής 

δ) δηµόσιας σφαίρας 

ε) ιδιωτικής σφαίρας 

στ) οικονοµικά 

 

2. Αναφέρεται το σχολικό εγχειρίδιο στο ρόλο και τη θέση των γυναικών κατά 

την περίοδο του µεσοπολέµου; Γίνεται αναφορά στο γυναικείο ζήτηµα;  

Ποια πρωταγωνιστικά/επώνυµα πρόσωπα της περιόδου προβάλλονται από το βι-

βλίο; 

Άντρες Γυναίκες 

  

  

  

  

  

  

 

3. Μελετήστε τις πηγές του σχολικού εγχειριδίου σχετικά µε την περίοδο του Μεσο-

πολέµου και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α) Οι συγγραφείς των πηγών αυτών είναι κυρίως άνδρες ή γυναίκες;  

 

β) Πόσες από τις πηγές-εικόνες περιέχουν γυναικείες µορφές; 

 

 

γ) Με τι ασχολούνται οι γυναικείες αυτές µορφές; Αντίστοιχα, οι ανδρικές µορφές 

των εικόνων µε τι ασχολούνται; 
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4. Θεωρείτε ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ικανοποιητικό βαθµό στις ιστορικές 

πηγές του σχολικού εγχειριδίου; Αν όχι, γιατί νοµίζετε ότι συµβαίνει αυτό; (π.χ. δεν 

υπάρχουν πηγές της εποχής σχετικά µε γυναίκες, οι γυναίκες δε συµµετείχαν σε γεγο-

νότα σηµασίας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου κλπ.) 

 

Υπόθεση 1: 

Υπόθεση 2: 

Υπόθεση 3: 

Μπορείτε να επεκτείνετε την έρευνά σας και στο αντίστοιχο κεφάλαιο του εγχειριδί-

ου Θέµατα νεοελληνικής ιστορίας, το οποίο αφορά το προσφυγικό ζήτηµα κατά τη 

διάρκεια του Μεσοπολέµου. 

 

* 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Γυναίκες, ιστορία και εργασία: Oι Ελληνίδες του 

Μεσοπολέµου 

 
Μπείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.genderpanteion.gr/gr/arxeia_agonas.php 

� ∆ιαβάστε την παρουσίαση του περιοδικού και 

στη συνέχεια επιλέξτε Αναζήτηση στο αρχείο 
� Βάλτε ως κριτήριο αναζήτησης τη χρονολογία 

1923 

� Μελετήστε τους τίτλους των άρθρων που δη-

µοσιεύτηκαν στο περιοδικό κατά τον πρώτο 

χρόνο ίδρυσής του. Ποια θέµατα απασχολούν 

τις αρθρογράφους; 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ:................................. 

ΕΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:...................................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1923:..................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ 1923:................................. 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ: 

• ............................................................ 

• ............................................................. 

• ............................................................ 

• ............................................................. 

• .............................................................. 

• ............................................................... 

 

� Μελετήστε το ανυπόγραφο σηµείωµα του πρώτου τεύχους «Ο αγώνας µας». 

Ποιος είναι ο λόγος έκδοσης του περιοδικού; Τι θέµατα απασχολούν την εκ-

δοτική οµάδα; 
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5) Ποιες είναι οι θέσεις των αρθρογράφων σε ζητήµατα της εποχής, όπως για παρά-

δειγµα το προσφυγικό ζήτηµα; Εντοπίστε σχετικά άρθρα. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΘΕΜΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

  

  

  

 

6) Πώς προβάλλεται το ζήτηµα της γυναικείας εργασίας; Τι διεκδικούν οι γυναίκες 

και ποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν; Εντοπίστε σχετικά άρθρα. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΘΕΜΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

  

  

  

 

• ∆ιαβάστε τη µόνιµη στήλη «Η φεµινιστική µας κίνηση» και επιλέξτε 

κάποια είδηση που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.  

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης – 

αριθµός τεύχους 

ΘΕΜΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

  

  

  

 

• Τι εντύπωση σας κάνει η ύπαρξη αυτού του περιοδικού στην περίοδο 

που µελετάµε; Αλλάζει την εικόνα που είχατε σχηµατίσει για το ρόλο 

των γυναικών όταν µελετήσατε το σχολικό εγχειρίδιο; 

 

 

• Πιστεύετε πως η ιστορία του γυναικείου ζητήµατος µπορεί να βρει θέ-

ση στη σχολική ιστορία, τουλάχιστον για την περίοδο που εξετάσατε; 

 

* 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Γυναίκες, ιστορία και εργασία: Oι Ελληνίδες του Μεσοπολέµου 

 

• Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.hellenic-history.gr και ε-

ντοπίστε τον ιστορικό κόµβο που µας ενδιαφέρει.  

• Ποιες είναι οι κύριες θεµατικές ενότητες του συγκεκριµένου ιστοτόπου για την 

Ελλάδα του Μεσοπολέµου; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

• ∆ιαβάστε τα εισαγωγικά σηµειώµατα και περιηγηθείτε στο υλικό. Γίνεται αναφο-

ρά στη θέση των γυναικών στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου; Αν ναι, σε ποια ενό-

τητα; 
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Για την περιήγησή σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και το εργαλείο 

«Χάρτης πλοήγησης» στην αριστερή στήλη. 

 

 

 

 

 

 

• Σε τι διαφέρει η δοµή και η θεµατική οργάνωση της ενότητας «Μεσοπόλεµος» 

του συγκεκριµένου δικτυακού κόµβου από την αντίστοιχη ενότητα του σχολικού 

εγχειριδίου; 

 

 

 

 

• Συλλέξτε και αποθηκεύστε υλικό από το συγκεκριµένο κόµβο (αλλά και όποιες 

άλλες διαδικτυακές πηγές επιθυµείται, εισάγοντας πρώτα τις κατάλληλες λέξεις-

κλειδιά στη µηχανή αναζήτησης). Αξιολογήστε το υλικό και τις πληροφορίες που 

συλλέγετε και εντοπίστε διαφορές ή/και αντιφάσεις ανάµεσα στις ποικίλες πηγές. 

Που πιστεύετε ότι οφείλονται οι εκάστοτε διαφορές; 

 

• Με βάση το υλικό αυτό και τις πρωτογενείς πηγές που επεξεργαστήκατε από την 

ιστοσελίδα http://www.genderpanteion.gr δηµιουργήστε ένα αρχείο παρουσίασης 

µε θέµα «Οι Ελληνίδες του Μεσοπολέµου» µε το κατάλληλο λογισµικό παρουσί-

ασης, καταθέντας κριτικά τη δική σας άποψη για την παρουσία των γυναικών στη 

συγκεκριµένη ιστορική περίοδο. 

 

Η παρουσίαση θα περιλαµβάνει σύντοµα δικά σας κείµενα συνοδευµένα από εικόνες, 

αποσπάσµατα από τα άρθρα που έχετε συλλέξει και ό,τι άλλο θεωρείτε χρήσιµο. 

Προσοχή: το υλικό να είναι ευσύνοπτο και κατάλληλο για παρουσίαση σε σχολική 

συγκέντρωση και τα κείµενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και τυχόν γραφικά να βρί-

σκονται σε αρµονία µεταξύ τους. 
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4.6 «Μια αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες». ∆ιδακτική αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού λογισµικού Μυκηναϊκός Πολιτισµός/Αβάκιο Ε-Slate
52 
και του δι-

αδικτύου
53

 

Αναστασία ∆. Βακαλούδη 

http://users.sch.gr/avakalou  

 

1. Ταυτότητα 

 

Τίτλος: Μια αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες
54 

∆ηµιουργός: Αναστασία ∆. Βακαλούδη 

Απαιτούµενος χρόνος: 1α
 διδακτική ώρα 

Γνωστικά αντικείµενα (ένταξη στο αναλυτικό πρόγραµµα): Προσαρµογή στο µάθηµα 

της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας (από µετάφραση) Α΄ και Β΄ γυµνασίου (Οδύσ-

σεια, Ιλιάδα), της Ιστορίας Α΄ Γυµνασίου (Μυκηναϊκός Πολιτισµός)  & της Ιστορίας 

Α΄ λυκείου (Μυκηναϊκός Πολιτισµός). 

Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις: Το εκπαιδευτικό λογισµικό Μυκηναϊκός Πο-

λιτισµός/Αβάκιο Ε-Slate. Οι µαθητές/τριες θα πραγµατοποιήσουν µόνοι/ες τους την 

αρχαιολογική έρευνα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να µάθουν να συνεργάζονται 

σε οµάδες, να χειρίζονται ποικιλότροπα τον Η/Υ, και εν γένει τις ΤΠΕ, να συµµετέ-

χουν διαδραστικά και ουσιαστικά στη µάθηση καταργώντας το ρόλο του παθητικού 

δέκτη, ενώ ο διδάσκων θα παίξει το ρόλο του διαχειριστή της γνώσης και συνεργάτη 

των µαθητών και όχι του αποκλειστικού ποµπού της γνώσης. Οι µαθητές/τριες µπο-

ρούν να διαπραγµατευτούν τα ευρεθέντα και τα ζητούµενα είτε µε τα παραδοσιακά 

µέσα (διαλογική συζήτηση, χαρτί και µολύβι, κλπ.) είτε σε κάποιο από τα εργαλεία 

του λογισµικού εφαρµογών γραφείου (κειµενογράφος, κ.ά.) ή µε την επικοινωνία µε-

ταξύ τους µέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail) ή µέσω του ενδοσχο-

λικού δικτύου (Intranet) για διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  

 

2. Σύντοµη περιγραφή (περίληψη) 

                                                 
52

 Το λογισµικό διατίθεται στα σχολεία από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επίσης, διατίθεται στις ιστοσελίδες 

<http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/soft_theor.aspx/> & <http://b-epipedo.cti.gr/> . 
53

 Η διδακτική πρόταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί εξολοκλήρου µε την αξιοποίηση του διαδικτύου, 

µε αναζήτηση και πλοήγηση σε σχετικές ιστοσελίδες και αξιοποίηση των εικόνων (ή των πολυµέσων) 

και του πληροφοριακού υλικού τους, για παράδειγµα, µε αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Πoλιτισµού:< http://www.culture.gr/>. Βλ.αναλυτικά Βακαλούδη 2003. 
54

 Η διδακτική πρόταση υπάρχει επίσης στις ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 

<http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/scenaria/ancient.htm> και <http://www.pi-

schools.gr/hdtc/programs/odysseas/history.htm>. 
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∆ιαθεµατική πρόταση διδασκαλίας µε βάση µια εικονική αρχαιολογική ανασκαφή 

στην περιοχή των Μυκηνών, που διεξάγεται από κάθε «αρχαιολογική»-µαθητική ο-

µάδα µέσω του εκπαιδευτικού Λογισµικού Μυκηναϊκός Πολιτισµός/Αβάκιο Ε-Slate. 

 

3. Επιδιωκόµενοι στόχοι 

Στόχος είναι να αναπλάσουν οι µαθητές/τριες, µε τη φαντασία τους την κοινωνία, τον 

τρόπο ζωής και τις ενασχολήσεις των Μυκηναίων. Πιο συγκεκριµένα, να ανακαλύ-

ψουν µέσα από τα αρχαιολογικά ευρήµατα τις καθηµερινές και επαγγελµατικές α-

σχολίες, τα υλικά που χρησιµοποιούσαν, το στολισµό και τον οπλισµό τους, τις κα-

θηµερινές συνήθειες, το θρησκευτικό αίσθηµα, την τέχνη και τη θεµατογραφία της 

κλπ. Με τον τρόπο αυτό θα καταδειχθεί ότι πρόκειται για µια προηγµένη κοινωνία, 

που έχει γνώση πολλών υλικών και ασχολείται µε τη µεταλλουργία, την αγγειοπλα-

στική, τη γλυπτική, την κοσµηµατοποιία κ.ά., χρησιµοποιεί δε τα αντικείµενα που 

κατασκευάζει σε ποικίλους τοµείς της καθηµερινής ζωής, όπως για επαγγελµατική 

χρήση, για οικιακή χρήση, για θρησκευτικούς λόγους κλπ. Επίσης, θα υποδειχθούν οι 

κοινωνικοί ρόλοι των δύο φύλων στην καθηµερινή ζωή των Μυκηναίων και θα γίνει 

µια καλλιτεχνική παρέµβαση για να συνδεθεί η ιστορία και η αρχαιολογία µε την τέ-

χνη, τη θεµατογραφία της και τις επιρροές που αυτή είχε δεχθεί (J. Bruner: ανακαλυ-

πτική µάθηση, J. Piaget: εποικοδοµητισµός, διερευνητική µάθηση, διεπιστηµονικότητα, 

διαθεµατικότητα). 

 

4. ∆ιδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση (Περιγραφή)  

Σκοπός της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της µάθησης, η µελέτη της ανθρώπινης 

εµπειρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η διερευνητική διεργασία της πληροφορίας, 

η δόµηση νοηµάτων του παρελθόντος µέσα από τα γεγονότα, η απόδοση των πραγ-

µατικών διαστάσεων των γεγονότων, η γλωσσική-επικοινωνιακή µάθηση και η από-

πειρα διαθεµατικής προσέγγισης ενός θέµατος. Πρέπει, εν γένει, να δίνεται βάρος στο 

«γνώριζε πώς…» και όχι στο «γνώριζε ότι…». Οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από 

το διδάσκοντα µπορούν να διαφωτίζουν την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύµηση, 

επαγωγικό συµπέρασµα), την κατανόηση (έκφραση, συµπεριφορές, αιτίες), τη σκέψη 

(κρίση, δηµιουργία, αιτιολόγηση) (J. Buner: ο ρόλος του εκπ/κού στη µαθησιακή δια-

δικασία, L. Vygotsky κ.ά.: κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης).  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η πορεία ακολουθεί τα στάδια: αναζήτηση, έρευνα, σύ-

γκριση, παρατήρηση, συµπεράσµατα (επίλυση προβληµάτων [problem solving]), µε 
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βάση µια εικονική αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή των Μυκηνών, που διεξά-

γεται από κάθε «αρχαιολογική»-µαθητική οµάδα µέσω του εκπαιδευτικού λογισµικού 

Μυκηναϊκός Πολιτισµός/Αβάκιο Ε-Slate (αυθεντική αξιολόγηση: εφαρµογές σε συνθή-

κες «πραγµατικού» περιβάλλοντος). Αναλυτικότερα, πραγµατοποιείται ένα ταξίδι στο 

χρόνο και το χώρο και η αναπαράσταση µιας προσωπικής αρχαιολογικής έρευνας µε 

την παρατήρηση και τη µελέτη –στη συνέχεια– των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Για 

την πραγµατοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας οι µαθητές/τριες χωρίζονται σε οµά-

δες –άρα προάγεται η συνεργατική µάθηση και ο διάλογος– και, µε την καθοδήγηση 

του διδάσκοντα, επιλέγουν µε προσωπική παρέµβαση στο λογισµικό την περιοχή ό-

που θα επικεντρώσουν την έρευνά τους (τόπος: περιοχή Μυκηνών/χρόνος: 14ος π.Χ. 

αι.). (ανθρωπιστική προσέγγιση της µάθησης-µαθητοκεντρική διδασκαλία, ενσυναίσθη-

ση, βιωµατικότητα, µεταγνώση). Προωθείται η συνεργατική µάθηση και το βάρος ε-

στιάζεται πάντοτε στη δόµηση της γνώσης (µάθηση και κατανόηση) µέσα από το 

διάλογο. Αναφερόµαστε βέβαια στον ποιοτικό και ουσιαστικό διάλογο που δίνει ευ-

καιρίες για έκφραση και επεξεργασία της σκέψης, πράγµα µη εφικτό σε συζητήσεις 

που «ελέγχονται» και «κατευθύνονται» µε απόλυτο τρόπο από το διδάσκοντα (J. 

Bruner: καθοδηγούµενη ανακάλυψη). 

Οι µαθητές/τριες, αφού εντοπίσουν µε ενεργό επέµβαση τα αρχαιολογικά ευρήµα-

τα και ενεργοποιήσουν την εµφάνιση και τα σχετικά στοιχεία τους, στη συνέχεια, βά-

σει του Φύλλου Εργασίας που τους έχει δοθεί, αρχίζουν να επεξεργάζονται τα στοι-

χεία, να αναλύουν τις πληροφορίες και να συµπληρώνουν τα ανάλογα θέµατα, µε τα 

οποία θα διαλεχθούν επάνω στα ζητούµενα. Ο διδάσκων καθοδηγεί κατάλληλα την 

έρευνα, τη συζήτηση και την εξαγωγή συµπερασµάτων, παίζοντας το ρόλο του δια-

χειριστή της γνώσης, του διευκολυντή, του βοηθού και συνεργάτη. Οι µαθητές/τριες 

συλλέγουν κριτικά τις απαιτούµενες πληροφορίες, απαντούν στα ζητούµενα ερωτή-

µατα και πραγµατεύονται διαλογικά τα εξαγόµενα συµπεράσµατα, ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες, γνώµες και απόψεις.  

Η διαπραγµάτευση των ευρεθέντων και ζητουµένων µπορεί να γίνει είτε µε τα πα-

ραδοσιακά µέσα (διαλογική συζήτηση, χαρτί και µολύβι κλπ.) είτε σε κάποιο από τα 

εργαλεία του λογισµικού εφαρµογών γραφείου (κειµενογράφος, κ.ά.) ή µε την επι-

κοινωνία των µαθητών µέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail) ή µέσω 

του ενδοσχολικού δικτύου (Intranet) για διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψε-

ων. 

 



336 

 

5. Πορεία διδασκαλίας 

Πορεία Έρευνας: 1) Οι µαθητές/τριες πραγµατοποιούν αρχικά ένα ταξίδι στο χρό-

νο και τον τόπο, για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε µια επιτόπια αρχαιολογική έ-

ρευνα. Πρώτα καθοδηγούνται να µεταφέρουν τη γραµµή του χρόνου, που υπάρχει κά-

τω από το χάρτη, στο 1400 π.Χ. Έτσι αποκτούν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν την 

αρχαιολογική τους έρευνα µέσα στο χρόνο.   

2) Κατόπιν περιορίζουν την έρευνά τους στο συγκεκριµένο τόπο, χρησιµοποιώ-

ντας το εικονίδιο Μετάβαση σε άλλη περιοχή και φτάνοντας έτσι στην ευρύτερη περι-

οχή των Μυκηνών.   

3) Μόλις φτάσουν στην περιοχή, ενεργοποιούν το εικονίδιο Επιλογή περιοχής ανα-

σκαφής και το εικονίδιο σκαπάνη και συλλέγουν διάφορα αντικείµενα, τα στοιχεία 

των οποίων περνούν στη βάση δεδοµένων µε τη βοήθεια του εικονιδίου του Αρχαιο-

λόγου.
55

 Όσο πιο µεγάλη είναι η ποικιλία των ευρηµάτων τόσο πλουσιότερα και πιο 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα θα προκύψουν, σε σχέση µε τα ερωτήµατα του Φύλλου 

Εργασίας. 

Αφού ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα όλων των οµάδων, θα περάσουν οι 

µαθητές/τριες στη βάση δεδοµένων όπου θα µελετήσουν τα χαρακτηριστικά των αντι-

κειµένων που έχουν ανακαλύψει. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες που 

τους είχαν ήδη δοθεί, οι οµάδες των µαθητών µπορούν να συζητήσουν διαλογικά τις 

απαντήσεις στα δεδοµένα ερωτήµατα του Φύλλου Εργασίας, ανταλλάσσοντας από-

ψεις και συµπεράσµατα και αλληλοσυµπληρώνοντας τις γνώσεις τους (αλληλοδιδα-

κτική οµάδων, συνόλου). 

 

1ο Βήµα 

Οι µαθητές/τριες αναζητούν και συλλέγουν, κατά οµάδα (ατοµική πορεία µαθη-

τή/οµάδας), µια κατηγορία αρχαιολογικών ευρηµάτων:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1) αγγεία 

2) εργαλεία 

3) κοσµήµατα 

4) τοιχογραφίες 

                                                 
55

 Για να µην ξεχάσουν κάποιο αντικείµενο, µπορούν να προχωρήσουν εµπρός-πίσω και µε τα γαλάζια 

βέλη που βρίσκονται δίπλα στον Αρχαιολόγο και έτσι εντοπίζουν όλα τα αντικείµενα. 
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5) ειδώλια 

6) όπλα    

 

2ο Βήµα 

Ο διδάσκων συζητά µαζί τους και τους καθοδηγεί, αφού συλλέξουν όλα τα σχετικά 

µε την οµάδα τους αντικείµενα, να ενεργοποιήσουν τη βάση δεδοµένων, να παρατη-

ρήσουν και: 

α) να καταγράψουν το υλικό, από το οποίο είναι κατασκευασµένα 

β) να ξεχωρίσουν σε κατηγορίες τα ανδρικά και τα γυναικεία αντικείµενα 

γ) να παρατηρήσουν τη διακόσµηση και να καταγράψουν τις λεπτοµέρειες. 

 

3ο Βήµα 

Αφού τελειώσουν, οι µαθητές/τριες θα διαπραγµατευτούν τα ζητούµενα στο σχετι-

κό φύλλο εργασίας ► 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Από τα εργαλεία, τα αγγεία, τα αντικείµενα και τα σκεύη που βρέθηκαν τι συµπεραί-

νετε για τις επαγγελµατικές ενασχολήσεις των Μυκηναίων, τα εργαλεία που χρησιµοποιού-

σαν συνήθως και τα υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασµένα; 

 

2. Από τα γυναικεία αντικείµενα, σκεύη και κοσµήµατα που βρέθηκαν, τι συµπεραίνετε 

για τη ζωή των Μυκηναίων γυναικών; Συγκεκριµένα, αναπαραστήστε µέσα από τα ευρήµα-

τα τον τρόπο ζωής τους απαντώντας στα ερωτήµατα: 

• ποια ήταν τα κύρια ενδιαφέροντά τους; 

• η εµφάνισή τους; 

• οι καθηµερινές ασχολίες τους στο σπίτι;  

 

3. Συγκρίνοντας τα ανδρικά µε τα γυναικεία αντικείµενα, καθορίστε τους κοινωνικούς 

ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία των Μυκηναίων. Μοιάζουν µε εκείνους της σηµερι-

νής εποχής; 

 

4. Σκεφτείτε και περιγράψτε από πού εµπνέονται οι καλλιτέχνες των διαφόρων ευρηµά-

των και ποια είναι τα θέµατα που χρησιµοποιούν στη διακόσµηση.  

 

6. Άλλες εκδοχές 

Η συγκεκριµένη διαθεµατική πρόταση µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τους 

εκάστοτε επιδιωκώµενους στόχους. Στη συνέχεια προτείνονται δύο εναλλακτικές 

προτάσεις, µε θέµα «Μυκηναϊκά ταφικά έθιµα. Εξερευνώντας τους τάφους των Μυ-

κηνών» και «Ο µυκηναϊκός πολιτισµός στην αρχαία Πύλο», µε κοινή αφετηρί-

α/σκοπό και διδακτική/παιδαγωγική προσέγγιση µε την πρόταση µε τίτλο «Μια αρ-
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χαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες», αλλά διαφορετική πορεία διδασκαλίας και α-

νάλογα φύλλα εργασίας.
56

 

 

Α. Μυκηναϊκά ταφικά έθιµα. Εξερευνώντας τους τάφους των Μυκηνών 

 

Πορεία διδασκαλίας 

Προεργασία: Την προηγούµενη διδακτική ώρα, από την πραγµατοποίηση της συγκε-

κριµένης διδασκαλίας, ο καθηγητής θα εκτυπώσει τις πληροφορίες που ενυπάρχουν 

στη «Βιβλιοθήκη» του λογισµικού και αφορούν: α) σε «Μια συνήθη κηδεία των χρό-

νων της ακµής» β) στα «Κτερίσµατα». Τις πληροφορίες θα διαµοιράσει στους µαθη-

τές και έτσι εκείνοι θα έχουν το χρόνο να τις µελετήσουν στο σπίτι τους, αποκτώντας 

κατ' αυτόν τον τρόπο µια επιπρόσθετη βοήθεια για να απαντήσουν στα ερωτήµατα 

που τίθενται στο Φύλλο Εργασίας. 

 

Πορεία Έρευνας: 1) Οι µαθητές/τριες πραγµατοποιούν αρχικά ένα ταξίδι στο χρόνο 

και τον τόπο, για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε µια επιτόπια αρχαιολογική έρευ-

να. Πρώτα καθοδηγούνται να µεταφέρουν τη γραµµή του χρόνου µεταξύ 16ου και 

13ου αι. [1500-1200 π.Χ.: 1400 π.Χ.]. Έτσι αποκτούν τη δυνατότητα να τοποθετή-

σουν την αρχαιολογική τους έρευνα µέσα στο χρόνο.  

2) Κατόπιν περιορίζουν την έρευνά τους στο συγκεκριµένο τόπο, χρησιµοποιώντας το 

εικονίδιο Μετάβαση σε άλλη περιοχή και φτάνοντας έτσι στους Μυκηναϊκούς τάφους.   

3) Μόλις φτάσουν στους τάφους, ενεργοποιούν το εικονίδιο Επιλογή περιοχής ανα-

σκαφής και το εικονίδιο σκαπάνη και συλλέγουν διάφορα αντικείµενα, τα στοιχεία 

των οποίων περνούν στη βάση δεδοµένων µε τη βοήθεια του εικονιδίου του Αρχαιο-

λόγου.
57

 Όσο πιο µεγάλη είναι η ποικιλία των ευρηµάτων τόσο πλουσιότερα και πιο 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα θα προκύψουν, σε σχέση µε τα ερωτήµατα του Φύλλου 

Εργασίας. 

Αφού ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα όλων των οµάδων, θα περάσουν οι 

µαθητές/τριες στη βάση δεδοµένων όπου θα µελετήσουν τα χαρακτηριστικά των αντι-

κειµένων που έχουν ανακαλύψει. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες που 

                                                 
56

 Οι διδακτικές προτάσεις υπάρχουν, επίσης, στις ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 

 <http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/scenaria/ancient.htm> & 

 <http://www.pi-schools.gr/hdtc/programs/odysseas/history.htm> 
57

 Για να µην ξεχάσουν κάποιο αντικείµενο, µπορούν να προχωρήσουν εµπρός-πίσω και µε τα βέλη 

που βρίσκονται δίπλα στον Αρχαιολόγο και έτσι εντοπίζουν όλα τα αντικείµενα. 
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τους είχαν ήδη δοθεί, οι οµάδες των µαθητών µπορούν να συζητήσουν διαλογικά τις 

απαντήσεις στα δεδοµένα ερωτήµατα του Φύλλου Εργασίας, ανταλλάσσοντας από-

ψεις και συµπεράσµατα και αλληλοσυµπληρώνοντας τις γνώσεις τους. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έχετε ήδη µελετήσει στο σπίτι τις πληροφορίες: 

Α) Μια συνήθης κηδεία των χρόνων της ακµής 

Β) Κτερίσµατα 

Αφού συλλέξετε διάφορα αντικείµενα, προσπαθήστε να καταγράψετε: 

1. Τα συµπεράσµατά σας για τα ταφικά έθιµα. Έχουν κάποια σχέση µε τα σηµερινά; 

2. Ποια αντικείµενα χρησιµοποιούνται ως «κτερίσµατα»; 

3. Γιατί οι νεκροί συνοδεύονται από «κτερίσµατα»; Ποιο ρόλο παίζουν αυτά σε σχέ-

ση µε τον νεκρό; Τι περιβάλλον προσπαθούν να δηµιουργήσουν οι Μυκηναίοι για 

τους νεκρούς τους; 

4. ∆είτε τη βάση δεδοµένων και απαντήστε από ποια υλικά αποτελούνται τα κτερί-

σµατα και ποιες αναπαραστάσεις υπάρχουν σε αυτά. Συζητήστε, µε βάση αυτά τα 

δεδοµένα, για τα θέµατα της µυκηναϊκής τέχνης και από πού δέχονται επιρροές. 

5. Ανακοινώστε τα αποτελέσµατά σας στην τάξη και συζητήστε µε τους/τις συµµα-

θητές/τριές σας, µε τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριας. 

 

Β. Ο µυκηναϊκός πολιτισµός στην αρχαία Πύλο 
 

Πορεία διδασκαλίας 

Προεργασία: Την προηγούµενη διδακτική ώρα, από την πραγµατοποίηση της συγκε-

κριµένης διδασκαλίας, ο καθηγητής θα εκτυπώσει τις πληροφορίες που ενυπάρχουν 

στη «Βιβλιοθήκη» του λογισµικού και αφορούν: α) σε «Μια συνήθη κηδεία των χρό-

νων της ακµής», β) στα «Ταφικά Έθιµα», γ) στα «Κτερίσµατα», δ) στα «Είδη ∆ια-

τροφής» ε) στο «Χαλκό».  

Τις πληροφορίες θα διαµοιράσει στους/στις µαθητές/τριες και έτσι εκείνοι θα έχουν 

το χρόνο να τις µελετήσουν στο σπίτι τους, αποκτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο µια ε-

πιπρόσθετη βοήθεια για να απαντήσουν στα ερωτήµατα που τίθενται στο Φύλλο Ερ-

γασίας. 

 

Πορεία Έρευνας: 1) Εικόνες / Πολλαπλές Αναπαραστάσεις / Κείµενο –  ∆ιαθεµατικό-

τητα – Συνεργασία – «Εικονική» επίσκεψη/έρευνα – Ανάπλαση κοινωνίας, τρόπου 

ζωής – Μετατροπή τέχνης σε ιστορία – Τεκµηρίωση λογοτεχνικής πηγής (εδώ οµηρι-

κά έπη) µέσα από αρχαιολογικές & εικαστικές πηγές. 
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Γίνεται διαθεµατική προσέγγιση των διδακτικών αντικειµένων: Ιστορία και Αρχαία 

Ελληνικά (Οδύσσεια). Ο διδάσκων δίνει στους/στις µαθητές/τριές του, από την Οµή-

ρου Οδύσσεια, Ραψωδία γ΄→ «Η επίσκεψη του Τηλέµαχου στο παλάτι του Νέστορα», 

τους ακόλουθους στίχους (η αρίθµηση των στίχων προέρχεται από το εγχειρίδιο µε 

µετάφρ. του Ζ. Σιδέρη):  

 

ΡΑΨΩ∆ΙΑ γ΄:  

� στίχοι 43 κεξ.: «κι ευτύς κρασί τους κέρασε σ' ένα χρυσό ποτήρι…» (πρβλ. µε-

τάφρ. Μαρωνίτη, στ. 45 κ.εξ., 55-59) 

� στίχοι 410 κεξ.: «κι ένα κροντήρι γέµισε ο γέρος (Νέστορας) απ' αυτό (κρασί) 

και στάζοντας δεόταν…»
58

 (πρβλ. µετάφρ. Μαρωνίτη, στ. 45 κ.εξ.) 

� στίχος 68 ": «Και τα ψαχνά σαν έβγαλαν ψηµένα πια απ' τις σούβλες…» 

(πρβλ. µετάφρ. Μαρωνίτη, στ. 73-74) 

� στίχοι 491-3: «Κι τα ψαχνά σαν έβγαλαν ψηµένα πια απ' τις σούβλες, να φάνε 

τότε κάθισαν και µε χρυσά ποτήρια κοντά τους νιοι τους κέρναγαν…» (πρβλ. 

µετάφρ. Μαρωνίτη, στ. 35-36, 45-46, 55-59, 73-74) 

� στίχοι 365 κεξ.: «Μα ο Νέστορας τους κράτησε µε φιλικά του λόγια. Ο ∆ίας 

και οι λοιποί θεοί αυτό να µην το δώσουν να φύγετε…σαν κάποιος να'µουνα 

φτωχός…εγώ όµως έχω κι όµορφα στρωσίδια…» (πρβλ. µετάφρ. Μαρωνίτη, στ. 

31 κ.εξ., 214, 375) 

� στίχοι 404-6: «Πήγαινε εµπρός ο Νέστορας ο γεροαλογολάτης, γιους του οδη-

γώντας και γαµπρούς, για τ' όµορφό του σπίτι. Σαν έφτασαν στο ξακουστό 

βασιλικό παλάτι…» (πρβλ. µετάφρ. Μαρωνίτη, στ. 34 κ.εξ., 45 κ.εξ., 73-74, 214, 

375) 

� στίχος 505: «…αφήνοντας της Πύλος τ' όρθιο κάστρο» (πρβλ. µετάφρ. Μαρωνί-

τη, στ. 214) 

 

2) Οι µαθητές/τριες θα διερευνήσουν, σαν «αρχαιολογικές οµάδες», στους ηλεκτρο-

νικούς υπολογιστές τους την περιοχή της Πύλου, πραγµατοποιώντας «εικονική αρ-

χαιολογική ανασκαφή» µε την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού Μυκηναϊ-

κός Πολιτισµός/Αβάκιο Ε-Slate και του διαδικτύου. Οι µαθητές/τριες πραγµατοποι-

ούν, αρχικά, ένα ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο, για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε 

                                                 
58

  Βλ. και Burkert 1993, 164-168. 
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µια επιτόπια αρχαιολογική έρευνα. Πρώτα καθοδηγούνται να µεταφέρουν τη γραµµή 

του χρόνου στο 1400 π.Χ. Έτσι αποκτούν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν την αρχαι-

ολογική τους έρευνα µέσα στο χρόνο.  

3) Κατόπιν περιορίζουν την έρευνά τους στο συγκεκριµένο τόπο, χρησιµοποιώντας το 

εικονίδιο Μετάβαση σε άλλη περιοχή και φτάνοντας έτσι στην ευρύτερη περιοχή της 

Πύλου.   

4) Μόλις φτάσουν στους τάφους, ενεργοποιούν το εικονίδιο Επιλογή περιοχής ανα-

σκαφής και το εικονίδιο σκαπάνη και συλλέγουν διάφορα αντικείµενα, τα στοιχεία 

των οποίων περνούν στη βάση δεδοµένων µε τη βοήθεια του εικονιδίου του Αρχαιο-

λόγου.
59

 Όσο πιο µεγάλη είναι η ποικιλία των ευρηµάτων τόσο πλουσιότερα και πιο 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα θα προκύψουν, σε σχέση µε τα ερωτήµατα του Φύλλου 

Εργασίας. 

Αφού ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα όλων των οµάδων, θα περάσουν οι 

µαθητές/τριες στη βάση δεδοµένων όπου θα µελετήσουν τα χαρακτηριστικά των αντι-

κειµένων που έχουν ανακαλύψει. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες που 

τους είχαν ήδη δοθεί, οι οµάδες των µαθητών µπορούν να συζητήσουν διαλογικά τις 

απαντήσεις στα δεδοµένα ερωτήµατα του Φύλλου Εργασίας, ανταλλάσσοντας από-

ψεις και συµπεράσµατα και αλληλοσυµπληρώνοντας τις γνώσεις τους. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έχετε ήδη µελετήσει στο σπίτι τις πληροφορίες: 

Α) Μια συνήθης κηδεία των χρόνων της ακµής 

Β) Ταφικά Έθιµα 

Γ) Κτερίσµατα 

∆) Είδη ∆ιατροφής 

Ε) Χαλκός 

1. Σας έχουν δοθεί κάποιοι στίχοι της Οδύσσειας από τη Ραψωδία γ΄. Συσχετίστε 

τους στίχους αυτούς µε αντίστοιχα ευρήµατα που ανακαλύψατε στην περιοχή 

της Πύλου. 

2. Ποια από αυτά συνδέονται µε τη θρησκεία και την καθηµερινή ζωή και δεί-

χνουν την βαθειά θρησκευτικότητα και ευσέβεια των ανθρώπων της εποχής; 

3. Ποια αντικείµενα δείχνουν τις επιδράσεις από την Ανατολή και την Αίγυπτο 

στην καθηµερινή ζωή, την τέχνη και τη θρησκεία; Τι σηµαίνει «περίαπτο»; 

Χρησιµοποιούνται αυτά και σήµερα από κάποιους ανθρώπους και για ποιο 

σκοπό; 

4. Ποιο αντικείµενο συνδέεται µε τη διατροφή των ανθρώπων της εποχής και τι 

γνωρίζετε για το χαλκό στην εποχή αυτή; 

5. Από τα εργαλεία, τα αγγεία, τα αντικείµενα και τα σκεύη που βρέθηκαν τι συ-

µπεραίνετε για τις επαγγελµατικές ενασχολήσεις των Μυκηναίων;  
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 Για να µην ξεχάσουν κάποιο αντικείµενο, µπορούν να προχωρήσουν εµπρός-πίσω και µε τα βέλη 

που βρίσκονται δίπλα στον Αρχαιολόγο και έτσι εντοπίζουν όλα τα αντικείµενα. 
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6. Σκεφτείτε και περιγράψτε από πού εµπνέονται οι καλλιτέχνες των διαφόρων 

ευρηµάτων και ποια είναι τα θέµατα που χρησιµοποιούν στη διακόσµηση. 

7. Ως τι βλέπετε ότι χρησιµοποιούνται κυρίως τα αρχαιολογικά ευρήµατα που 

ανακαλύψατε; πού βρέθηκαν; Ποια συµπεράσµατα βγάζετε για την αντιµετώ-

πιση των νεκρών και το θέµα της ταφής τους;  

8. ∆είτε εικόνες από το ανάκτορο του Νέστορα στη διεύθυνση: 

http://www.messinia-guide.gr/   

(http://www.messinia-

guide.gr/item.asp?category=199&item=125&content=103&lang=)  και µελετήστε 

τις σχετικές πληροφορίες. Μέσα από την έρευνά σας διαπιστώνετε ότι επιβεβαιώ-

νεται ο ισχυρισµός του βασιλέα, στους αντίστοιχους στίχους της Οδύσσειας, για τα 

πλούτη του; 
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4.7 «Αρχαίο ελληνικό θέατρο σε συγκρίση µε το ιαπωνικό θέατρο Νoh-Kyogen 

και δυνατότητα προέκτασης στην Comedia dell' Arte». ∆ιαθεµατική εργα-

σία τύπου WebQuest, µε µορφή project και ευρεία χρήση του διαδικτύου
60

 

Αναστασία ∆. Βακαλούδη 

http://users.sch.gr/avakalou  

 

1. Ταυτότητα 

Τίτλος: Αρχαίο ελληνικό θέατρο  σε συγκρίση µε το ιαπωνικό θέατρο Νoh-Kyogen 

και δυνατότητα προέκτασης στην Comedia dell' Arte 

∆ηµιουργός: Αναστασία ∆. Βακαλούδη 

Απαιτούµενος χρόνος: Η εκπόνηση της εργασίας θα διαρκέσει καθ’ όλο το σχολικό 

έτος, µε χρονικό κερµατισµό της σε τµήµατα ανάλογα µε τα αντικείµενα και τα ενδι-

αφέροντα των µαθητών, λόγω της θεµατικής έκτασης και της αγγλικής γλώσσας. 

Γνωστικά αντικείµενα: ∆ιαθεµατική εργασία µε ευρεία χρήση του διαδικτύου. 

Εµπλεκόµενα διδακτικά αντικείµενα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία, Ελληνική Λογο-

τεχνία, Ιστορία, Τέχνη, Φιλοσοφία, Αγγλική Γλώσσα, Θεατρολογία, Ευρωπαϊκή Λο-

γοτεχνία, Πληροφορική, Γεωγραφία, Φυσική, Μαθηµατικά, Θρησκευτικά, Πολιτική 

και Κοινωνική Αγωγή, Μουσική κ.ά. 

 Μέσα διδασκαλίας:  

 1) Τα σχολικά εγχειρίδια το αντικείµενο της δραµατικής ποίησης. Συγκεκριµένα, οι 

«Εισαγωγές» από τα βιβλία: Ευριπίδη, Ελένη & Αριστοφάνη, Όρνιθες της Γ΄ γυµνα-

σίου και η «Εισαγωγή» από το Σοφοκλέους Τραγωδίαι: Αντιγόνη-Φιλοκτήτης της Β΄ 

λυκείου (γενικής παιδείας). 

2) Το διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

α. http://www.didaskalia.net/   

β. η µηχανή αναζήτησης: http://www.yahoo.com  

 

2. Σύντοµη περίληψη 

Η εκπόνηση µιας διαθεµατικής εργασίας τύπου WebQuest (αυθεντικές δραστηριότη-

τες και αναζήτηση πληροφοριακού υλικού σε πηγές), µε µορφή project, σχετικής µε 

το αρχαίο ελληνικό θέατρο σε σύγκριση µε το ιαπωνικό θέατρο Νoh-Kyogen και 

προέκταση στην Comedia dell' Arte 
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 ∆ηµοσιεύτηκε, σε απλούστερη µορφή, στο Βακαλούδη 2000. Συµπεριλαµβάνεται στο Βακαλούδη 2003.   
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3. Θεωρητικό πλαίσιο. Ένταξη στο αναλυτικό πρόγραµµα  

Η διαθεµατική εργασία θα έχει τη µορφή WebQuest και project και θέµα το αρχαίο 

ελληνικό θέατρο σε σύγκριση µε το ιαπωνικό θέατρο Νoh-Kyogen και προέκταση 

στην Comedia dell' Arte. Θα εκπονηθεί µε συνεργασία φιλολόγων που διδάσκουν 

Αρχαία Ελληνικά στη Γ΄ γυµνασίου ή/και στη Β΄ λυκείου και καθηγητών που διδά-

σκουν Αγγλική Γλώσσα, Θεατρολογία, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Πληροφορική, Μου-

σική Ελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία, Τέχνη, Φιλοσοφία, Γεωγραφία, Φυσική, Μαθη-

µατικά, Θρησκευτικά, Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή κ.ά. Πιο συγκεκριµένα, τα χα-

ρακτηριστικά της είναι τα εξής: 

1. Εργασία WebQuest: δραστηριότητες µε έντονο το χαρακτήρα της αναζήτησης, στις 

οποίες όλη ή η περισσότερη από την απαιτούµενη πληροφορία που θα χρησιµοποιή-

σουν οι µαθητές θα µεταφορτωθεί από το διαδίκτυο. Πρόκειται για οργανωµένη δρα-

στηριότητα όπου υπάρχουν όλα τα βήµατα από την αρχή, τη συλλογή πληροφοριών, 

τη διαδικασία, την αξιολόγηση, ενσωµατωµένα σε µια ενιαία συλλογή. Απαιτείται 

νοητική διεργασία ανωτέρου επιπέδου (και όχι απλή συνάθροιση υλικού), που περι-

λαµβάνει, τη σύνθεση, την ανάλυση, την επίλυση προβλήµατος, τη δηµιουργικότητα 

και την κρίση. Απαιτείται, επίσης, σωστή και δηµιουργική χρήση του διαδικτύου.  

2. Συνεργατική µάθηση, δηλαδή δηµιουργία µαθητικών οµάδων που εµπλέκονται 

στις συλλογικές διερευνητικές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη των κοινω-

νικογνωστικών δεξιοτήτων τους.  

3. ∆ιεπιστηµονική/διαθεµατική προσέγγιση εφόσον µπορούν να συνεργαστούν φιλό-

λογοι που διδάσκουν αρχαία ελληνικά στην Γ΄ γυµνασίου ή/και Β΄ λυκείου και καθη-

γητές µε άλλα διδακτικά αντικείµενα (που προαναφέρθηκαν). Όλοι αυτοί πρέπει να 

συµβάλουν στη στρατηγική πραγµατοποίησης διαθεµατικών δράσεων. 

4. Απαιτείται, επίσης, και η συνεργασία µε άτοµα και φορείς του κοινωνικού περι-

βάλλοντος και έτσι το σχολείο «βγαίνει» στην κοινωνία ή «εισάγει» την κοινωνία ε-

ντός του.   

 

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι 

1) Να εµπεδώσουν οι µαθητές καλύτερα τη διάταξη και λειτουργία του αρχαίου ελ-

ληνικού θεάτρου στο παρελθόν και το παρόν.  

2) Να συγκρίνουν τα στοιχεία αυτά µε τα αντίστοιχα ενός άλλου µεγάλου πολιτιστι-

κού φορέα, του ιαπωνικού θεάτρου Noh - Kyogen, και να επισηµάνουν τις οµοιότη-

τες και τις διαφορές µε το αρχαίο ελληνικό θέατρο. 
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3) Να αποκτήσουν κατ' αυτόν τον τρόπο µια ευρύτερη θεατρική παιδεία και γνωριµία 

µε άλλους πολιτισµούς, εξίσου σηµαντικούς µε τον ελληνικό, οι οποίοι µεγαλούργη-

σαν στην παραγωγή τέχνης, λογοτεχνίας και θεάτρου. 

4) Να εξοικειωθούν οι µαθητές στην αναζήτηση πληροφοριών και πολλαπλών ανα-

παραστάσεων / εικόνων στον Η/Υ και το διαδίκτυο. 

5) Κυρίως να αντιληφθούν ότι ο Η/Υ συνδέεται άµεσα και πολλαπλά µε την ανθρω-

πιστική παιδεία σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης και ότι µπορούν να έχουν µέσα 

από το διαδίκτυο άµεση, εύκολη και ευρεία πρόσβαση στη συλλογή πληροφοριών και 

εικόνων, που τους γλυτώνει από κόπο, χρόνο και όγκο βιβλίων και άλλου υλικού. 

 6) Οι µαθητές µπορούν να διαπραγµατευτούν τα ευρεθέντα και τα ζητούµενα είτε µε 

τα παραδοσιακά µέσα (διαλογική συζήτηση, χαρτί & µολύβι κλπ.) είτε σε κάποιο από 

τα πληροφορικά εργαλεία (επεξεργαστές κειµένου, πίνακες δεδοµένων, βάσεις δεδο-

µένων, λογιστικά φύλλα κλπ.) ή µε την επικοινωνία µεταξύ τους µέσω του ηλεκτρο-

νικού ταχυδροµείου [ανταλλαγή µηνυµάτων (e-mail)] ή µέσω του ενδοσχολικού δι-

κτύου (Intranet), για διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

 

5. Αναλυτική περιγραφή 

• Προεργασία: Οι µαθητές θα έχουν µελετήσει προσεκτικά την «Εισα-

γωγή» στα σχολικά εγχειρίδια της δραµατικής ποίησης και θα έχουν κρατήσει 

σηµειώσεις για τους ηθοποιούς, τους δραµατουργούς, τη σκηνή, την ορχή-

στρα, τα µηχανήµατα, τις µάσκες, τις στολές, τα έργα.  

 

• Πορεία διδασκαλίας 

�  1ο στάδιο 

Α. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο:  

1) Οι µαθητές, ανά οµάδες, θα αναζητήσουν και θα επιλέξουν πληροφορίες σε δικτυ-

ακούς τόπους, µε τη βοήθεια των φιλολόγων που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά (από 

µετάφραση) στη Γ΄ γυµνασίου ή/και και Αρχαία Ελληνικά (γενικής παιδείας) στη Β΄ 

λυκείου και των καθηγητών που διδάσκουν Αγγλική Γλώσσα. Η πρώτη αναζήτηση 

θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.didaskalia.net/> του Πανεπι-

στηµίου του Berkeley, όπου εµπεριέχεται ευσύνοπτο, ουσιαστικό και πολύ ενδιαφέ-

ρον υλικό για το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Οι µαθητές θα ανατρέξουν, µέσα σ' αυτή 

την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην τοποθεσία: «Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο - Εισα-
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γωγή στην Ελληνική θεατρική Τέχνη» (Introduction to Ancient Theater - Introduction 

to Greek Stagecraft) για να αναζητήσουν πληροφορίες για τα θέµατα τα οποία οι ίδιοι 

θα έχουν επιλέξει. Κάθε οµάδα θα έχει τη δυνατότητα να βρει πολλές χρήσιµες πλη-

ροφορίες για ένα θέµα από τα ακόλουθα: αρχαίο ελληνικό θεατρο (γενικά) / ηθοποιοί 

/ δραµατουργοί / σκηνή / ορχήστρα / µηχανήµατα / µάσκες (θα µπορέσουν ακόµη και 

να παρατηρήσουν µια κινούµενη-διαδραστική µάσκα) / στολές / έργα.  

2) Τις πληροφορίες αυτές θα τις εκτυπώσουν κατά σειρά, ανά οµάδα, και θα τις προ-

σθέσουν σ' εκείνες των σχολικών τους εγχειριδίων από τις αντίστοιχες σελίδες της 

«Εισαγωγής». 

 

Β. ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις: 

• Αρχιτεκτονική  

• Αρχαιολογία  

• Ιστορία  

•  Φιλοσοφία  

• Θεατρολογία  

• Γεωγραφία (π.χ. µε αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπουργείου 

Πολιτισµού: http://www.culture.gr/ όπου εµπεριέχεται πολιτιστικός χάρτης µε 

αρχαιολογικά µνηµεία). 

• Μαθηµατικά  

• Φυσική  

• Λογοτεχνία  

• Θρησκεία - Μυθολογία  

• Πολιτική Αγωγή  

• Τεχνολογία  

• και άλλες δραστηριότητες µε επικοινωνία του σχολείου µε κοινωνικούς, πολι-

τιστικούς και άλλους φορείς ή σχετικά πρόσωπα  

 

� 2ο στάδιο 

Στο στάδιο αυτό ο δάσκαλος έχει δυο στόχους:  

α) επιδιώκει να δείξει στους µαθητές του ότι ο Η/Υ συνδέεται άµεσα, ποικίλα και 

πολλαπλά µε την πληροφόρηση για το θέατρο, πολιτιστικά θέµατα και, εν γένει, την 

ανθρωπιστική παιδεία, 



348 

 

β) έχει ως στόχο να δείξει στους µαθητές µια χρήσιµη µηχανή αναζήτησης (πληροφο-

ριών) στο διαδίκτυο και να τους εξοικειώσει µε την αναζήτηση πληροφοριών µε λέ-

ξεις-κλειδιά, που είναι η βασική µέθοδος αναζήτησης πληροφοριών στις µηχανές αυ-

τού του είδους στο διαδίκτυο. 

 

Αυτή τη φορά, λοιπόν, οι οµάδες των µαθητών θα αναζητήσουν, θα διερευνήσουν και 

θα επιλέξουν πληροφορίες µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 

http://www.yahoo.com/. Η Yahoo.com είναι µια µηχανή αναζήτησης (πληροφοριών). 

Μόλις εµφανιστεί η ιστοσελίδα της µηχανής, θα  πληκτρολογήσουν στην τοποθεσία 

Search (Αναζήτηση) τις λέξεις-κλειδιά: japanese theater, Kyogen and Noh. Στο λήµ-

µα αυτό, θα βρουν πολλές χρήσιµες διευθύνσεις για το ιαπωνικό θέατρο, τις οποίες 

µπορούν να επισκεφθούν. 

 

Πιο συγκεκριµένα, µέσα από τη µηχανή αναζήτησης, οι µαθητές µπορούν να εντοπί-

σουν και να µελετήσουν τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

1
ο
 βήµα: Οι µαθητές θα ενεργοποιήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.iijnet.or.jp/NOH-KYOGEN/index.html  

Θα επιλέξουν την αγγλική γλώσσα (κάνοντας <κλικ> στο εικονίδιο English) και θα 

οδηγηθούν στη διεύθυνση:  

http://www.iijnet.or/jp/NOH-KYOGEN/english/english.html  

Εκεί θα µελετήσουν, µε τη βοήθεια των καθηγητών της αγγλικής γλώσσας, όλα τα 

στοιχεία που αφορούν στα δύο (2) είδη του ιαπωνικού θεάτρου Noh και Kyogen και 

τους ενδιαφέρουν, ανάλογα µε το θέµα που έχουν ήδη επιλέξει σχετικά µε το αρχαίο 

ελληνικό θέατρο. 

Από αυτή την ιστοσελίδα οι µαθητές θα εκτυπώσουν και θα µελετήσουν τις ενότητες: 

α) Background To Noh-Kyogen (Υπόβαθρο του Θεάτρου Noh-Kyogen) > Noh-

Kyogen History (Ιστορία) / Types Of Plays (Τύποι Έργων) / Characters (Χα-

ρακτήρες) / Chorus (Χορός)  

Επόµενη Σελίδα <Next> 

β) Elements Of Noh-Kyogen (Στοιχεία του Θεάτρου Noh-Kyogen) > Instrumentalists 

(Παίκτες Μουσικών Οργάνων ) / Movement (Κίνηση) / Masks (Μάσκες) / Costumes 

(Κοστούµια) / Stage (Σκηνή) / Space And Time (Χώρος και Χρόνος). 

2
ο
 βήµα: Οι µαθητές θα επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://nohmask21.com/  <επιλογή English> 
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Σην ιστοσελίδα αυτή οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν µεγάλη συλλογή από 

θεατρικές µάσκες Noh-Kyogen. 

Στην ενότητα: Curving Process (∆ιαδικασία Χάραξης): 

http://nohmask21.com/eu/process.html/ οι διδασκόµενοι µπορούν να δουν τα στάδια 

χάραξης µιας ιαπωνικής θεατρικής µάσκας.  

Με βάση το υλικό αυτό οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν πληρέ-

στερα τη µάσκα του ιαπωνικού θεάτρου µε εκείνη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. 

 

6. Φύλλο εργασίας 

Μετά το πέρας της αναζήτησης, διερεύνησης, επιλογής και επεξεργασίας των 

πληροφοριών, οι µαθητές θα πάρουν τον παρακάτω πίνακα (τον οποίο µπορούν επί-

σης να κατασκευάσουν µόνοι τους στον επεξεργαστή κειµένου, σε πίνακες δεδοµέ-

νων, βάσεις δεδοµένων, λογιστικά φύλλα κλπ.) µε τα διάφορα θεατρικά στοιχεία και 

θα συµπληρώσουν, ανάλογα µε εκείνα που επέλεξαν να µελετήσουν, όσα αφορούν 

στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και το ιαπωνικό θέατρο Νoh-Kyogen αντίστοιχα, για να 

κάνουν κατόπιν τις απαιτούµενες συγκρίσεις: 

 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

NOH - KYOGEN 

Τραγωδία - Κωµωδία     

Χαρακτηριστικά Θεα-

τρικά Στοιχεία 

    

Ηθοποιοί (Φύλο)     

Ιστορία:  

- Χρονολογία γέννησης του 

θεάτρου 

- Χορηγοί 

- Συνέχεια ύπαρξης στο 

παρόν 

    

Είδη Έργων     

Χαρακτήρες (αριθµός 

πρωταγωνιστών/ηθοποιών) 

    

Χορός:      
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- Αριθµός ατόµων 

- Λειτουργία 

Οργανοπαίκτες - Όργανα     

Κίνηση     

Μάσκες:  

-Έκφραση 

- Χρησιµότητα 

    

Στολές:  

- Υλικά 

- Χρησιµότητα 

- Σκοπός 

    

Σκηνή (Τµήµατα Σκηνής)     

Προσδιορισµός Τόπου και 

Χρόνου του Έργου 

    

  

�  3ο στάδιο  

Προαιρετικές επιπλέον αναζητήσεις/εξερευνήσεις/δηµιουργίες  

1. Ένας άλλος τρόπος να εντοπίσουν οι µαθητές µάσκες του ιαπωνικού θεάτρου εί-

ναι να πληκτρολογήσουν στην ίδια µηχανή αναζήτησης http://www.yahoo.com/ 

τις λέξεις-κλειδιά «Noh Mask Guidance». Όπως προαναφέρθηκε, έχοντας τη δυ-

νατότητα να µελετήσουν εξειδικευµένα τη χρήση, τη λειτουργία και τις µορφές 

της µάσκας στο ιαπωνικό θέατρο και να δουν πολλές από αυτές καθώς και την ι-

στορία τους («Noh Mask List») ή να παρακολουθήσουν τη διαδικασία εγχάραξης 

και ζωγραφικής µιας αντίστοιχης µάσκας («The process of curving and painting a 

HANNYA Mask»), θα µπορέσουν να συγκρίνουν πληρέστερα τη µάσκα αυτή µε 

εκείνη του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου.  

2. Πληκτρολογώνας οι µαθητές στην ίδια µηχανή αναζήτησης 

http://www.yahoo.com/ τις λέξεις-κλειδιά «Noh Plays» θα βρουν ιαπωνικά κείµε-

να και αγγλικές µεταφράσεις µιας σειράς από 13 δράµατα Noh της µεσαιωνικής 

περιόδου («Japanese texts and English Translations of a series of texts of thirteen 

Noh dramas from the medieval period») [περιεχόµενα και υποθέσεις] 

(http://etext.lib.virginia.edu/japanese/noh). Mε τη συνεργασία των καθηγητών που 

διδάσκουν Θεατρολογία, µπορούν να µελετήσουν κάποιο από αυτά και να παρα-
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τηρήσουν εάν υπάρχουν οµοιότητες στη θεµατογραφία, µε το αρχαίο ελληνικό 

θέατρο, ή οι θεµατογραφίες των δύο ειδών είναι τελείως άσχετες. 

 

�  4ο στάδιο  

∆ιαθεµατική προσέγγιση (Αγγλική Γλώσσα, Θεατρολογία, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία): 

Πληκτρολογώνας οι µαθητές στην ίδια µηχανή αναζήτησης http://www.yahoo.com/ 

τις λέξεις-κλειδιά «Commedia dell' arte» θα µπορέσουν να βρουν, επίσης, φωτογρα-

φικό υλικό και πληροφορίες για το αντίστοιχο θέµα και, µε τη συνεργασία των φιλο-

λόγων και των καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας, Θεατρολογίας και Ευρωπαϊκής 

Λογοτεχνίας, η εργασία µπορεί να προεκταθεί και να συµπεριλάβει, σε µια ανάλογη 

συγκριτική µελέτη, τα αντίστοιχα θεατρικά στοιχεία από την Commedia dell' arte.  

 

Περαιτέρω αξιοποίηση Πληροφορικής/Μουσικής: Οι µαθητές µπορούν, επίσης, να 

επιλέξουν µάσκες και να τις επικολλήσουν σε κάποιο από τα πληροφορικά εργαλεία 

(π.χ. στον επεξεργαστή κειµένου ή στο λογισµικό παρουσιάσεων), γράφοντας συ-

νοδευτικά σχόλια και δηµιουργώντας έτσι ένα σχετικό λεύκωµα, το οποίο µπορεί να 

εµπλουτιστεί στη συνέχεια µε επιπλέον υλικό (κοστούµια, accessories, θεατρικά προ-

γράµµατα και αφίσες κλπ.) από άλλα είδη θεάτρου είτε µε αναζήτηση µέσω του δια-

δικτύου είτε από έντυπο υλικό µε τη βοήθεια σαρωτή (scanner). Το λεύκωµα µπο-

ρούν να εκτυπώσουν ή να το γράψουν σε CD-Rom/DVD. Στο CD-Rom/DVD µπο-

ρούν να προσθέσουν υπερκείµενα, µέσω υπερσυνδέσµων, ήχο (αφήγηση, µουσική 

κλπ.), video, κ.ά. Οι εκτυπώσεις µπορούν να χρησιµεύσουν και στη διοργάνωση µιας 

έκθεσης, όπου θα παρουσιαστούν. Η έκθεση µπορεί να επενδυθεί µε θεατρικά κείµε-

να σε οπτικο-ακουστική µορφή. 

 

7. Προτεινόµενη βιβλιογραφία 

Dover, K.J. 1981. Η κωµωδία του Αριστοφάνη. 2η έκδ. Αθήνα. 

Hartnoll Ph. & Found P., επιµ. 2001. Λεξικό του Θεάτρου. Αθήνα. 

Kitto, H.D.F. 1981. Αρχαία ελληνική τραγωδία. 2η έκδ. Αθήνα. 

Romilly, J. de. 1976. Αρχαία ελληνική τραγωδία. Αθήνα. 

Romilly, J. de. 2000. Η εξέλιξη του πάθους. Αθήνα. 

Vernant, J.-P. 1996. Ο Έλληνας άνθρωπος. 3η έκδ. Αθήνα. 

Βακαλούδη, Α.∆. 2003. ∆ιδάσκοντας και µαθαίνοντας µε τις νέες τεχνολογίες. Θεωρία και 
πράξη. Αθήνα: Πατάκης.   

Βακαλούδη, Α. ∆.  2000. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις του Internet ως πηγή διαθεµατικών 

προσεγγίσεων στη Β/θµια Εκπαίδευση. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, 115: 80-88, 85-

88.  

Ιακώβ, ∆.Ι., Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Αθήνα 1998. 
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Ιστορία του ελληνικού έθνους, 3ος τόµ. (Γ1 + Γ2), Κλασικός ελληνισµός. 

Λυπουρλής, ∆. ∆. 1977. Αρχαία ελληνική µετρική, µια πρώτη προσέγγιση. Θεσσαλονίκη. 

Κολιοπούλου, Μ. κ.α. 2000. Πολιτισµός και Τέχνη, Επτά ∆οκίµια για το χορό (Συλλογικό έρ-
γο). Αθήνα. 

Φεσσά-Εµµανουήλ, Ε., επιµ. 1999. Έλληνες σκηνογράφοι - ενδυµατολόγοι και αρχαίο δράµα. 
Αθήνα: Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Παν/µίου Αθηνών & Υπουργείο Πολιτισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Στο συγκεκριµένο παράρτηµα οι επιµορφούµενοι µπορούν να βρουν ενδεικτική  σχολιασµένη 

βιβλιογραφία πάνω σε θέµατα γραµµατισµού, ζητήµατα διδακτικής (επιλογή χρήσιµων εγχει-

ριδίων ανά διδακτικό αντικείµενο), βιβλιογραφία για την παιδαγωγική αξιοποίηση βασικών 

περιβαλλόντων πρακτικής γραµµατισµού και περαιτέρω βιβλιογραφία για την ελληνική ε-

µπειρία της επιµορφωτικής διαδικασίας για τις ΤΠΕ. 

 

 

Α1. Γενικά θέµατα γραµµατισµού 

(επιλογή ∆. Κουτσογιάννης) 

 

1. Olson, D. 2003. Ο κόσµος πάνω στο χαρτί. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Το βιβλίο θέτει και συζητάει αναλυτικά το πολύ σηµαντικό ζήτηµα των νοητικών επιπτώσε-

ων που έχει η γραφή (τεχνολογικά διαµεσολαβηµένη επικοινωνία). Με δεδοµένο το γεγονός 

οι υπολογιστές αποτελούν τα νέα µέσα τεχνολογικά διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας θα ήταν 

πολύ γόνιµο να επεκταθεί ο προβληµατισµός και στις τυχόν νοητικές ή και γενικότερες επι-

πτώσεις που έχει η νέα επικοινωνιακή πραγµατικότητα.  

 

2. Thomas, R. 1996. Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα. Ηράκλειο: Πα-

νεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης.  

Το βιβλίο εξετάζει το ίδιο ζήτηµα µε το προηγούµενο αλλά από άλλη οπτική γωνία και στο 

πλαίσιο ενός συγκεκριµένου ιστορικού πλαισίου, της αρχαιοελληνικής πραγµατικότητας. Η 

συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον της όχι στις γενικές επιπτώσεις της γραφής αλλά στο ση-

µαντικό ρόλο του πολιτισµικού πλαισίου. 

 

3. Άντερσον, Μπ. 1997. Φαντασιακές κοινότητες. Αθήνα: Νεφέλη. 

Το βιβλίο αυτό υπήρξε σταθµός στην αντιµετώπιση των εθνών ως φαντασιακών κοινοτήτων. 

Το πολύ ενδιαφέρον για την περίπτωσή µας είναι ότι ο Άντερσον συνδέει τη διαδικασία της 

εθνογένεσης µε το ρόλο του εντύπου (της τεχνολογικά διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας). Αυ-

τή η ιστορική σύνδεση µας επιτρέπει να επεκτείνουµε τον προβληµατισµό µας και στη σχέση 

της νέας τεχνολογικά διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας µε τη σύγχρονη µετα-εθνική και πα-

γκόσµια πραγµατικότητα.    

 

4. Baynham, M.  2000. Πρακτικές γραµµατισµού. Αθήνα: Μεταίχµιο 

Το βιβλίο συζητάει αναλυτικά το ζήτηµα της κριτικά λειτουργικής προσέγγισης του γραµµατι-
σµού. Μετά από µια χρήσιµη ιστορική αναδροµή, εξετάζει το φάσµα των πρακτικών γραµµα-

τισµού µε έννοιες από τους χώρους της γλωσσολογίας, της ανθρωπολογίας/εθνογραφίας, της 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής θεωρίας. 

 

Αναλυτικές παρουσιάσεις του µεγαλύτερου µέρους της βιβλιογραφίας διατίθενται στην «Πύ-

λη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση», στην ενότητα «Νέα Ελληνική 

Γλώσσα» 

(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/index.html). 
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Α2.  Περαιτέρω βιβλιογραφία από την ελληνική εµπειρία  

(επιλογή ∆. Κουτσογιάννης) 

Τα κάτωθι αποτελούν χρήσιµες καταγραφές από την προηγούµενη επιµορφωτική διαδι-

κασία, στο πλαίσιο του έργου «Οδύσσεια», αλλά και γενικότερα από τη διεθνή εµπειρία. 

 

1. Κουτσογιάννης, ∆. 2007. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων και κυρίως στη διδασκαλία 

της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους-επιµορφωτές στο πλαίσιο του έργου «Οδύσ-

σεια», διαθέσιµο στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» 
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/education/index.html). 

Στο κείµενο αυτό παρουσιάζεται έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κατά το 2005-2006 σε 10 

φιλολόγους – επιµορφωτές, οι οποίοι στο πλαίσιο του έργου «Οδύσσεια» επιµόρφωσαν άλ-

λους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογι-

κών µαθηµάτων στη Β/θµια εκπαίδευση. Οι φιλόλογοι αυτοί προετοιµάστηκαν για το λόγο 

αυτό από πανεπιστηµιακά επιµορφωτικά κέντρα. Η έρευνα διεξήχθη µε συνεντεύξεις και το 

υλικό που προέκυψε αναλύθηκε µε βάση την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Παρουσιάζε-

ται αναλυτικά η όλη εµπειρία, οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες του εγχειρήµατος. Το κεί-

µενο είναι χρήσιµο, γιατί παρουσιάζει την εκπαιδευτική και επιµορφωτική πραγµατικότητα, 

όπως την έζησαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.   

 

2. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. 2004. Αξιοποίηση των επιπτώσεων της χρήσης 

των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία της Οδύσσειας. Επιµέλεια και συγγραφή της τελικής 

έκθεσης Β. Σβολόπουλος. Αθήνα: ΚΕΕ. 

Πρόκειται για την επίσηµη αξιολόγηση του όλου έργου της «Οδύσσειας»που στηρίχτηκε σε 

παρατηρήσεις σε σχολεία, συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγιο. Η προσπάθεια για συνολική 

αποτίµηση της όλης προσπάθειας, ο εντοπισµός των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων, η 

περιγραφή της στάσης των εκπαιδευτικών, της εκπαιδευτικής συµπεριφοράς τους σε σχέση 

µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ αποτελούν στοιχεία εξαιρετικά χρήσιµα και απαραίτητα για τους 

επιµορφούµενους.  

 

3. Snyder, I. 2001. Γραµµατισµός, τεχνολογία και σχολική τάξη: Μια πρόκληση για 

τους εκπαιδευτικούς. Στο Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: 

η διεθνής εµπειρία, επιµ. ∆. Κουτσογιάννης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Eλληνικής Γλώσσας. 

Πρόκειται για τα πορίσµατα έρευνας που καταγράφουν την εµπειρία που έχει προκύψει στην 

Αυστραλία από την απόπειρα για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τέτοια κείµενα υπάρχουν 

στη διεθνή βιβλιογραφία, το πλεονέκτηµα όµως στο κείµενο αυτό είναι, πέραν του ότι είναι 

στην ελληνική γλώσσα, ότι κωδικοποιεί τις συνήθεις δυσκολίες και αδυναµίες και προτείνει 

συγκεκριµένους τρόπους για να αποφευχθούν.  

∆ιατίθεται και στο διαδίκτυο, στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαί-

δευση», όπου είναι αναρτηµένα τα πρακτικά της ηµερίδας  

(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/index.html ). 

 

4.  Αντωνίου, Ι.,  Ε. Γκίκα, Ε. Λαλιώτου &  Θ. Τριαντοπούλου. 2000. Η συµβολή των 

Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων: Ανάλυση 

πειραµατικών διδασκαλιών του έργου «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» 
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5. Γιακουµάτου, Τ. 2004. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού φιλολογικών µαθη-

µάτων. Νέα από το µέτωπο και προβληµατισµοί. Εισήγηση στο 4ο ∆ιεθνές συνέδριο Οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: 

<http://www.etpe.gr/files/proceedings/filessyn/A207-216.pdf>.  

Πρόκειται για χρήσιµα κείµενα, απογραφικού χαρακτήρα θα λέγαµε. Η έµφαση δίνεται στο 

µεν πρώτο στο είδος των διδασκαλιών που προέκυψαν και στο λογισµικό που αξιοποιήθηκε 

στη δράση «Οδυσσέας», στο δε δεύτερο στο έργο «Οδύσσεια».  

 

* 

Α.3. Ζητήµατα διδακτικής 

 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο κάθε διδακτικό αντικείµενο δεν µπορεί να νοηθεί εκτός των επι-

στηµονικών αναζητήσεων του συγκεκριµένου κάθε φορά επιστηµονικού κλάδου.  

 

� Χρήσιµα γενικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (επιλογή ∆. Κουτσογιάννης) 

 

1. Cope, B. & M. Kalantzis, επιµ. 2000. Multiliteracies. Literacy learning and the 

Design of social futures. Λονδίνο: Routledge. 

Πρόκειται για βιβλίο σταθµό στο γλωσσοδιδακτικό προβληµατισµό και ευρύτερα στο θέµα 

του σχολικού γραµµατισµού. Είναι προϊόν προβληµατισµού των πιο σηµαντικών επιστηµό-

νων, γνωστής ως New London Group, σήµερα στο πεδίο αυτό. Η καινοτοµία του έγκειται στο 

γεγονός ότι ενσωµατώνει και τις ΤΠΕ κατά τρόπο γόνιµο στον όλο προβληµατισµό ως προς 

τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία και στο τι πρέπει να γίνει στο σχολείο και τη 

γλωσσική εκπαίδευση σήµερα. Μέχρι την έναρξη της επιµόρφωσης ενδέχεται να κυκλοφορεί 

και µεταφρασµένο στα ελληνικά. 

 

2.  Kress, G. 2000. Σχεδιασµός του γλωσσικού προγράµµατος σπουδών µε βάση το 

µέλλον. Γλωσσικός Υπολογιστής 2: 111-124.  

(είναι αναρτηµένο και στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευ-

ση» <http://www.greek-language.gr>) 

Ο Kress είναι ένας πολύ γνωστός διεθνώς επιστήµονας που ανήκει στην οµάδα του Νέου 

Λονδίνου. Στο κείµενο αυτό ο εκπαιδευτικός µπορεί να βρει πολύ χρήσιµες απόψεις για το 

πώς πρέπει να σχεδιάσουµε τα γλωσσικά προγράµµατα σπουδών σήµερα, αν θέλουµε ένα 

σχολείο προσανατολισµένο προς το µέλλον. 

 

3. Κουτσογιάννης, ∆., επιµ. 2001. Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και 

γλωσσική αγωγή: Η διεθνής εµπειρία. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται η διεθνής εµπειρία µέχρι και τη δεκαετία του 1990 στην αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας. Οι συνεισφορές προέρχονται από πολλές χώ-

ρες. Το υλικό είναι αναρτηµένο και στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική 

εκπαίδευση»  

<http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/index.html>. 

 

4. Γούτσος, ∆. & Σ. Κουτσουλέλου-Μίχου. 2006.  Η διδασκαλία του ακαδηµαϊ-

κού λεξιλογίου στα ελληνικά µε τη χρήση σωµάτων κειµένων. Πρακτικά του 3ου ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου για τη ∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

22-23 Οκτωβρίου 2004 (υπό έκδοση). 

& 
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5. Χατζηδάκη, Ου. 2004. Τα σώµατα κειµένων και το διαδίκτυο ως πηγές για 

την προώθηση της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Πολιτικές γλωσσικού πλουρα-

λισµού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη, επιµ. Β. ∆ενδρινού & Β. Μητσικοπού-

λου,  332-350. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Τα δύο αυτά κείµενα, παρ’ ότι είναι γραµµένα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι τα µόνα κείµενα που έχουµε στα ελληνικά 

για την αξιοποίηση των σωµάτων κειµένων στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.  

 

6. Γεωργακοπούλου, Α. 2006. Κειµενική και επικοινωνιακή πολυτροπικότητα: οι 

νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη. Στο Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις 

στα κείµενα, επιµ. Σ. Μοσχονάς, 153-199. Αθήνα: Πατάκης. 

Και το κείµενο αυτό εστιάζει το ενδιαφέρον του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ 

ξένης γλώσσας. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι κείµενο που ανήκει στη 

νέα γενιά προβληµατισµού, η οποία αντιµετωπίζει τις ΤΠΕ ως µέσα πρακτικής γραµµατι-

σµού, µέσα από µια γλωσσολογική-επικοινωνιακή οπτική. 

 

 7. Κουτσογιάννης, ∆. & Μ. Αραποπούλου Μ. (επιµ.) (2009). Γραµµατισµός, Νέ-
ες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση: Όψεις του τοπικού και του παγκόσµιου. Ζήτης - Κέ-

ντρο Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για τόµο που περιέχει συνεισφορές από κορυφαίους 

επιστήµονες διάφορων χωρών ως προς το πώς µπορεί να διαβαστεί σήµερα η νέα επικοινωνι-

ακή τάξη πραγµάτων από µια παγκόσµια και τοπική οπτική. Τα περισσότερα από τα κείµενα 

εντάσσουν στο συγκεκριµένο προβληµατισµό και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σηµερινό 

σχολείο. 

 

� Χρήσιµα γενικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση (επιλογή, Λάµπρος Βαρελάς) 

 

 

1. Συνέδριο του Σεριζί. 1985. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Μετάφραση Ι. Ν. Βασι-

λαράκης. Αθήνα: επικαιρότητα.  

Επιλογή από τις ανακοινώσεις του κλασικού πλέον συνεδρίου για τη διδασκαλία της λογοτε-

χνίας, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 1969 στο ∆ιεθνές Πολιτιστικό Κέντρου του Σεριζί 

της Γαλλίας, µε συµµετοχές, µεταξύ άλλων, σηµαντικών θεωρητικών της λογοτεχνίας: 

Roland Bartes, Gérard Genette, A. J. Greimas κ.ά.. 

 

2. Αποστολίδου, Β. & Ε. Χοντολίδου, επιµ. 1999. Λογοτεχνία και εκπαίδευση. 

Αθήνα: Τυπωθήτω-∆αρδανός.  

Πρακτικά που οργάνωσε η Οµάδα Έρευνας για τη ∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας σχετικά µε 

τη διδακτική της λογοτεχνίας. Οι ανακοινώσεις που δηµοσιεύονται στον τόµο στεγάζο-

νται κάτω από τις ακόλουθες βασικές ενότητες: α. Η λογοτεχνία στο σχολείο: Βασικά 

προβλήµατα και εφαρµογές. β. Η συµβολή της θεωρίας της λογοτεχνίας στη διδασκαλία. 

γ. Η παιδική λογοτεχνία και η διδασκαλία της. δ. Σχολικά βιβλία και βιβλιοθήκη. ε. Ο-

µάδα Έρευνας για τη ∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας: Προτάσεις για ένα νέο πρόγραµµα 

διδασκαλίας. 

 

3. Αποστολίδου, Β., Β. Καπλάνη &  Ε. Χοντολίδου, επιµ. 2000. ∆ιαβάζοντας λο-

γοτεχνία στο σχολείο... Μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Αθήνα: Τυπωθήτω-∆αρδανός. 

Η αναλυτική πρόταση της Οµάδας Έρευνας για τη ∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας για ένα νέα 

πρόγραµµα διδασκαλίας της λογοτεχνίας και στις τρεις βαθµίδες της βασικής εκπαίδευ-



358 

 

σης (δηµοτικό-γυµνάσιο-λύκειο). Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και παρέχονται 

συγκεκριµένες διδακτικές εφαρµογές. 

 

4. Περυσινάκις, Γ. & Ι.  Τσαγγαλίδης, επιµ. 2003. Γλώσσα και λογοτεχνία στη 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (Πρακτικά συνεδρίου, Ιωάννινα, 16-17 Μαΐου 2003). Ιωάννι-

να: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Τµήµα Φιλολογίας. 

 

5. Φρυδάκη, Ε. 2003. Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. 

Αθήνα: Κριτική. 

 

6. Μπαλάσκας, Κ. & Κ. Αγγελάκος, επιµ. 2005. Γλώσσα και λογοτεχνία στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Πρακτικά Επιστηµονικής Συνάντησης για τη διδακτική, την αξιολόγηση και την ιστορία της 

διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκ-

παίδευση. Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνεται το µελέτηµα του Τάκη Καγιαλή «Η λογοτεχνία 

στην εκπαίδευση: Η χρήση του διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών». 

 

7. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλή-

σεις της σύγχρονης κοινωνίας (Ιωάννινα, 12-14 / 5/ 2006).  

Τα κείµενα, όπου περιλαµβάνεται και υλικό για τη διδακτική των φιλολογικών µαθηµάτων, 

διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα:  

< http://ipeir.pde.sch.gr/indexold.html >. 

 

8. Βαρελάς, Λ. 2007. Η νεοελληνική και µεταφρασµένη λογοτεχνία στην ελλαδική 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση (1884-2001). Συνοπτική ιστορική θεώρηση και αποδελτίωση 

των διδακτικών εγχειριδίων. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

Ο τόµος περιλαµβάνει Ευρετήρια όπου αποδελτιώνονται αναλυτικά τα περιεχόµενα 171 εγ-

χειριδίων που χρησιµοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και της µεταφρα-

σµένης λογοτεχνίας στην ελλαδική δευτεροβάθµια εκπαίδευση από το 1884 ως το 2001. 

Στην Εισαγωγή επιχειρείται σύντοµη ιστορική επισκόπηση των ποικίλων «σειρών» δι-

δακτικών εγχειριδίων που κυκλοφόρησαν από το 1884 ως το 2001 και αναλύονται οι 

βασικές λειτουργίες που κλήθηκαν να υπηρετήσουν τα ανθολογηµένα κείµενα στη διάρ-

κεια αυτών των 120 χρόνων. Περιγράφεται και εξετάζεται επίσης πώς εκπροσωπείται σε 

κάθε περίοδο η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και πώς διαµορφώνεται κάθε φο-

ρά ο σχολικός λογοτεχνικός κανόνας. 

 

* 

Α.4. Βιβλιογραφία για την παιδαγωγική αξιοποίηση βασικών περιβαλλόντων πρακτικής 

γραµµατισµού  

 

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού, η έµφαση είναι απαραίτητο να 

δοθεί στη γόνιµη αξιοποίηση αφενός των περιβαλλόντων πρακτικής, αφετέρου των ανοιχτών 

περιβαλλόντων.  

 

1. Προγράµµατα Επεξεργασίας Κειµένου 

 

Τα ΠΕΚ αποτελούν βασικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Η έµφαση 

µπορεί να δοθεί είτε στην παιδαγωγική τους διάσταση και στις ωφέλειες που µπορούν να 
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προκύψουν από τη διδακτική τους αξιοποίηση είτε στις ιδιαιτερότητές τους ως µέσα πρακτι-

κής γραµµατισµού.  

Για την πρώτη περίπτωση µπορεί να αξιοποιηθεί το κάτωθι: 

 

Κουτσογιάννης, ∆. 1998. Περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε µαθητές Α΄ Γυµνασίου. ∆ιδα-

κτορική διατρ., Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του 

Α.Π.Θ.  

Με πολλά παραδείγµατα που προέρχονται από πειραµατική αξιοποίηση των ΠΕΚ στην ελλη-

νική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αναπτύσσεται η λογική, η διεθνής αναζήτηση και εµπειρία 

και η ιδιαιτερότητα που έχει η αξιοποίηση των περιβαλλόντων αυτών στην τάξη. 

 

2. Για το διαδίκτυο 

Σαφώς µεγαλύτερης έκτασης είναι η δουλειά που υπάρχει για τη διδακτική αξιοποίηση του 

διαδικτύου. Και στην περίπτωση όµως αυτή µας λείπει θεωρητικό υλικό και εφαρµογές που 

θα αντιµετωπίζουν το διαδίκτυο ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού.  

Αξιοποιήσιµα είναι τα κάτωθι: 

 

• Κουτσογιάννης, ∆. 2000. Γλωσσική αγωγή και  διαδίκτυο: ∆υνατότητες και πε-

ριορισµοί. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 20:234-244. Θεσσαλονίκη. 

• Νικολαϊδου, Σ. 2001. ∆ιαδίκτυο και διδασκαλία. Αθήνα: Κέδρος.  

• Νικολαϊδου, Σ. 2009. Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Κέδρος. 

• Γιακουµάτου, Τ. 2002. ∆ίκτυο και οθόνες. Φιλόλογος 107:126-135. 

 

• Προγράµµατα παρουσίασης  

 

Ανύπαρκτη είναι η θεωρητική προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα προ-

γράµµατα παρουσίασης (power point). Πρόκειται για βασικό εργαλείο για την αξιοποίηση 

των υπολογιστών στη διδασκαλία της γλώσσας και µε πολλές ιδιαιτερότητες.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

 

 

Β1. ΑΝΟΙΧΤΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑ-
ΛΙΑ 

 

Τα Ηλεκτρονικά λεξικά και τα Σώµατα Κειµένων αποτελούν περιβάλλοντα που µπορούν να 

αξιοποιηθούν πολύ δηµιουργικά στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. Αρκετό υλι-

κό, θεωρητικό αλλά και εφαρµογές-σενάρια, τοποθετείται σταδιακά στην «Πύλη για την ελ-

ληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» <http://www.greek-language.gr>.  

Πολύ καλά προς αυτή την κατεύθυνση είναι και τα παρακάτω: 

 

1. Γούτσος, ∆. & Σ. Κουτσουλέλου-Μίχου. 2006.  Η διδασκαλία του ακαδηµαϊ-

κού λεξιλογίου στα ελληνικά µε τη χρήση σωµάτων κειµένων. Υπό δηµοσίευση.  

 

2. Χατζηδάκη, Ο. 2004. Τα σώµατα κειµένων και το διαδίκτυο ως πηγές για την 

προώθηση της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Πολιτικές γλωσσικού πλουραλι-

σµού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη, επιµ. Β. ∆ενδρινού & Β. Μητσικοπού-

λου, 332-350. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

 

Στη συνέχεια καταγράφονται τα διαθέσιµα σώµατα κειµένων και ηλεκτρονικά λεξικά τα ο-

ποία µπορεί να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική πράξη: 

 

- ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Τα σώµατα κειµένων που προτείνονται στη συνέχεια πληρούν τις κυριότερες προϋποθέ-

σεις για διδακτική αξιοποίησή τους στο σχολείο. 

 

� Σώµατα κειµένων για τη ν.ε. γλώσσα 

(επιλογή ∆. Κουτσογιάννης) 

1. Σώµα Κειµένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/corpora/pyli.html 

Πρόκειται για σώµα κειµένων µε κείµενα δηµοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου 

(7.000.000 λεκτικοί τύποι). Τα πλεονεκτήµατά του για τη γλωσσική διδασκαλία είναι:  

- Ελεύθερο στην πρόσβαση. 

- ∆ιαµορφωµένο για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 

-Είναι δυνατή και η διδασκαλία των κειµενικών ειδών, κάτι που ανταποκρίνεται πλήρως 

στα νέα Π.Σ. 

 

2. Σώµα Κειµένων του Ι.Ε.Λ. (ΕΘΕΓ) 

http://hnc.ilsp.gr/default.asp 

Αποτελεί το µεγαλύτερο σε όγκο σώµα κειµένων για την ελληνική γλώσσα και διαθέτει 

τη µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα σε κείµενα. Πλεονέκτηµά του είναι επίσης το γε-
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γονός ότι εξυπηρετεί και τη διδασκαλία της σύνταξης µε τον τρόπο που γίνεται η παρου-

σίασή του.  

Μειονέκτηµά του µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι ελεύθερα προσβάσιµο στο σύνολό 

του, αλλά χρειάζεται συνδροµή (στους απλούς επισκέπτες παρέχεται δωρεάν η δυνατότη-

τα περιορισµένης αναζήτησης).  

 

3. Σώµα Ελληνικών Κειµένων (ΣΕΚ)  

http://www.sek.edu.gr 

Το ΣΕΚ περιλαµβάνει 30 εκατοµµύρια λέξεις από προφορικά και γραπτά κείµενα από τις 

δεκαετίες 1990-2010. Αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των Πανεπιστηµίων Αθηνών και 

Κύπρου και η δηµιουργία του χρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνητικών Προ-

γραµµάτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου και το πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (µε χρηµατο-

δότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και Εθνικών Πόρων: ΕΠΕΑΕΚ Ι). Η ε-

ναλλακτική ιστοσελίδα διεπαφής χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Καποδίστριας» 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Έργο: «Κατασκευή εναλλα-

κτικής ιστοσελίδας διεπαφής µε το Σώµα Ελληνικών Κειµένων», Πρόγραµµα µε Κ.Α. 

70/4/760, Επιστηµονικός υπεύθυνος: ∆ιονύσης Γούτσος).  

 

� Σώµατα κειµένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες για τη ν.ε. λογοτεχνία 

(επιλογή Λ. Βαρελάς) 

 

1. Στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» υπάρχουν τα κά-

τωθι: 

Α. Το έργο του Γ. Σεφέρη. 

Είναι δυνατή η έρευνα των λεκτικών τύπων που απαντούν στο ποιητικό έργο του Σεφέρη: 

Ποιήµατα, Τετράδιο Γυµνασµάτων Β΄, Εντεψίζικα και Ποιήµατα µε ζωγραφιές σε µικρά παι-
διά. Αξιοποιείται η λογική του Συµφραστικού πίνακα (Concordance). Οι λεξικοί τύποι παρα-

τίθενται µαζί µε τα συµφραζόµενά τους. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης κατά λήµµα 

και λεκτικό τύπο, και επιπλέον επιτρέπεται η πρόσβαση από τον λεξικό τύπο σε ολόκληρο το 

ποίηµα): 

<http://www.greeklanguage.gr:8080/greekLang/literature/tools/concordance/index.ht

ml>.  

Β. Ψηφιακές ανθολογίες ν.ε. λογοτεχνίας. 

�  Σάρωση (scanning) τεσσάρων ανθολογιών της νεοελληνικής λογοτεχνίας: 

α) Πανελλήνιος Ανθολογία. Ήτοι απάνθισµα των εκλεκτοτέρων ελληνικών ποιηµάτων του 

∆ηµητρίου Κ. Κοκκινάκη, Αθήνα 1899  

β). Λύρα. Ανθολογία της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως του Ιωάννη Πολέµη, Αθήνα 1910  

γ). Οι Νέοι. Εκλογή από το έργο των νέων Ελλήνων ποιητών 1910-1920, του Τέλλου Άγρα, 

Αθήνα 1922  

δ). Οι νέοι διηγηµατογράφοι, του Α. ∆. Παπαδήµα, Αθήνα 1923 

� Ανθολογία ν.ε. λογοτεχνίας  

Με την ολοκλήρωση του έργου θα διατεθεί και µια ευρεία ανθολόγηση της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, από το 1821 περίπου ως τα 1930 (ειδικότερα θα ανθολογηθούν: επτανήσιοι λο-

γοτέχνες του 19ου αιώνα, αθηναίοι λογοτέχνες της περιόδου 1830-1880, λογοτέχνες της γε-

νιάς του 1880 και των αρχών του 20ού αιώνα και λογοτέχνες της δεκαετίας του 1920). Θα 

παρέχονται επίσης πληροφορίες για µεταφράσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες 

γλώσσες, για µεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας προς τα νέα ελληνικά, για τα αυτοτελώς νεοελ-

ληνικά διηγήµατα (1974-2002) καθώς και για ζητήµατα µετάφρασης λογοτεχνικών έργων. 
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2. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού 

http://www.snhell.gr/ 

H ηλεκτρονική έκδοση του Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισµού περιλαµβάνει ευρύ πολιτισµι-

κό υλικό στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ανθολόγιο κειµένων από την Νέα Ελληνική Λογοτεχνί-

α, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε µορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο Μαρτυριών και Ανθολόγιο 

Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-1981), Έργα Αναφοράς και χρήσιµες διαδικτυ-

ακές Συνδέσεις. Μέχρι στιγµής ανθολογούνται 814 κείµενα νεοελλήνων συγγραφέων. 

 Επίσης περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, βιογραφικά στοιχεία και εργογραφίες των Κ.Π. Καβά-

φη, Κ.Θ. ∆ηµαρά και Γ.Π. Σαββίδη. 

 

3. Πολιτιστικός θησαυρός της ελληνικής γλώσσας (ΠΟΘΕΓ) 

http://www.potheg.gr/ 

Πρωτογενής ψηφιακή συλλογή κειµένων. Tα κείµενα είναι αντιπροσωπευτικά της περιόδου 

της ελληνικής λογοτεχνίας και γραµµατείας που αρχίζει από τον Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό 

και φθάνει µέχρι την σηµερινή εποχή, δηλαδή, ανθολογούνται οι κύριοι συγγραφείς και τα 

κύρια έργα του 18ου (τέλη), 19ου και 20ού αιώνα (περισσότερα από 220 έργα). 

 

� Σώµατα κειµένων για τη αρχαία ελληνική γλώσσα 

(επιλογή Σ. Τσέλικας – Μ. Ακριτίδου) 

 

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Αρχαία Ελληνικά 

 http://www.greek-language.gr 

 Το περιβάλλον για τα αρχαία ελληνικά στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη 

γλωσσική εκπαίδευση»: 

▪ παρέχει κριτική ενηµέρωση για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές σχετικά µε την ΑΕ, 

µέσα από θεµατικούς οδηγούς σχολιασµένης βιβλιογραφίας και αξιολογικούς οδηγούς πλο-

ήγησης στο διαδίκτυο· 

▪ προσφέρει νέα εργαλεία για τη συστηµατική διδασκαλία του ΑΕ λόγου, καµωµένα σύµφω-

να µε τις αρχές της κειµενικής και της διακειµενικής προσέγγισης στη µελέτη της ελληνικής 

γλώσσας, κατά τη διαχρονική της εξέλιξη· 

▪ φιλοξενεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο διαθέτει σώµατα 

κειµένων, υποστηρικτικό υλικό και διδακτικές προτάσεις µε ενσωµάτωση των νέων τεχνο-

λογιών. 

 

Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature 

 http://www.tlg.uci.edu 

Πρόκειται για την πιο πλούσια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων πλήρους κειµένου και θησαυ-

ρού λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Ο Thesaurus Linguae Graecae περιέχει τα ελληνικά 

κείµενα από τον Όµηρο έως σήµερα (προς το παρόν η συλλογή κειµένων φτάνει µέχρι τα 

υστερο-µεσαιωνικά χρόνια). Από το 1985 η ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη κυκλοφορεί σε µορ-

φή CD-ROM. Το τελευταίο CD-ROM (5η έκδοση) κυκλοφόρησε το 2000 (περιείχε 

76.000.000 λέξεις ψηφιοποιηµένου κειµένου). Από το 2001 διατίθεται µέσω διαδικτύου σε 

συνδροµητές. Η τελευταία ηλεκτρονική έκδοση περιέχει 3.800 συγγραφείς και 12.000 κεί-

µενα (περίπου 99.000.000 λέξεις ψηφιοποιηµένου κειµένου). 

� Πέρα από την πρόσβαση σε έργα και τις πληροφορίες για τους συγγραφείς (αναζήτηση 

στον Κανόνα, όπου ανακτώνται βιβλιογραφικές πληροφορίες και παραποµπές στο πλήρες 

κείµενο των έργων), υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης λέξεων στα σώµατα των 

κειµένων και πλήρους λεξικογραφικής ανάλυσης µέσω του εργαλείου του ευρετηρίου και 

των συµφραστικών πινάκων. 
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� Στο διαδίκτυο διατίθεται χωρίς συνδροµή µια συντοµευµένη εκδοχή, που περιλαµβάνει 

τα έργα 34 σηµαντικών συγγραφέων µε δυνατότητες ελεύθερης αναζήτησης σε αυτά και 

διδακτικής αξιοποίησης (http://www.tlg.uci.edu/demo.html). 

� Σε χωριστή ενότητα παρέχεται υποστήριξη για την πολυτονική γραφή. 

 

The Perseus Digital Library 

 http://www.perseus.tufts.edu/ 

Πρόκειται για µια από τις πιο σηµαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες, η οποία περιλαµβάνει αρ-

χαιογνωστικές κυρίως πηγές και εργαλεία. Η δηµιουργία του «Περσέα» ξεκίνησε το 1987, 

έχει την έδρα του στο Πανεπιστήµιο Tufts και διευθύνεται από τον καθηγητή Gregory Crane. 

Είναι διαθέσιµος ελεύθερα στο διαδίκτυο (µε δύο «καθρέπτες» (mirrors) στο Σικάγο και το 

Βερολίνο), αλλά και σε µορφή ψηφιακού δίσκου CD-ROM (Perseus 2.0: Interactive Sources 
and Studies on Ancient Greece, Yale University Press: 2000, σε 1 ή 4 CD· στη δεύτερη περί-

πτωση τα 3 επιπλέον CD περιέχουν εικονογραφικό υλικό). Το CD, όπως δηλώνει και ο τίτ-

λος του, περιέχει πηγές και αρχαιογνωστικά εργαλεία µόνο για τη µελέτη της ΑΕ γλώσσας 

και λογοτεχνίας, ενώ το διαδικτυακό περιβάλλον περιλαµβάνει, επιπλέον, υλικό για τη µελέ-

τη της λατινικής γλώσσας και γραµµατείας και για την αγγλική αναγέννηση µε κείµενα κυ-

ρίως των Shakespeare και Marlowe. Ειδικότερα, οι σηµαντικότερες πρωτογενείς και δευτε-

ρογενείς πηγές που προσφέρει το ΑΕ περιβάλλον του «Περσέα» είναι οι ακόλουθες: 

▪ Τα πρωτότυπα κείµενα 39 αρχαίων συγγραφέων (στους οποίους θα πρέπει να προστεθούν 

και οι συλλογές των Οµηρικών Ύµνων και της Καινής ∆ιαθήκης)· τα κείµενα αυτά αποτε-

λούν τον βασικό κορµό της ΑΕ γραµµατείας από τον Όµηρο ως τον Πλούταρχο και συνο-

δεύονται από µία ή δύο αγγλικές µεταφράσεις, οι οποίες όµως, για λόγους πνευµατικών δι-

καιωµάτων, είναι αρκετά παλιές και συχνά ξεπερασµένες. 

▪ Πραγµατολογικά και ερµηνευτικά σχόλια για αρκετά από τα κείµενα που έχουν ενταχθεί στο 

περιβάλλον. 

▪ Το ελληνοαγγλικό λεξικό των Liddell-Scott-Jones (το πλήρες και το ενδιάµεσο), καθώς και 

ειδικότερα λεξικά, όπως του Slater για τον Πίνδαρο και του Autenrieth για τον Όµηρο. 

▪ Εργαλεία (α) για τη µορφολογική ανάλυση ΑΕ λέξεων, (β) για την παραγωγή στατιστικών 

δεδοµένων σχετικά µε τη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων και (γ) για τη δηµιουργία συµ-

φραστικών πινάκων και λεξιλογίων σε συγκεκριµένους συγγραφείς ή κείµενα. 

▪ Σηµαντικά εγχειρίδια γραµµατικής και σύνταξης, όπως: R. Kühner, F. Blass, B. Gerth, 

Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache (οι 3 από τους 4 τόµους), H.W. Smyth, A 
Greek Grammar for Colleges, W.W. Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek 
Verb, B.L. Gildersleeve. Syntax of Classical Greek. 

▪ Εγκυκλοπαιδικά λεξικά µε πληροφορίες πραγµατολογικές, βιογραφικές, γραµµατολογικές, 

µυθολογικές, γεωγραφικές, κ.ά. Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν η The Princeton Ency-
clopedia of Classical Sites και τα δύο λεξικά του W. Smith, A Dictionary of Greek and Ro-
man Antiquities και A dictionary of Greek and Roman biography and mythology. 

▪ Πλούσια συλλογή φωτογραφιών (χαµηλής ανάλυσης) αρχαιολογικού υλικού, όπως γλυπτών, 

αγγειογραφιών, νοµισµάτων, κτιρίων και αρχαιολογικών θέσεων.  

▪ Συνοπτική επισκόπηση της ελληνικής ιστορίας από τους Σκοτεινούς Αιώνες έως τα χρόνια 

του Αλέξανδρου και αρκετοί χάρτες. 

� Η αξία του περιβάλλοντος του «Περσέα» µπορεί να κριθεί και µόνο από το γεγονός ότι 

καθιστά ελεύθερα προσβάσιµο όλο αυτό το πλούσιο αρχαιογνωστικό υλικό, όχι µόνο στον 

εκπαιδευτικό και τον µαθητή αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τον ΑΕ πολιτισµό. 

Όσον αφορά τη συνεισφορά του στη διδακτική των ΑΕ, θα πρέπει κυρίως να εκτιµηθεί η δυ-

νατότητα που προσφέρει για έναν πολύπλευρο φωτισµό του ΑΕ κειµένου, καθώς πέρα από 

τα εργαλεία για τη γλωσσική και πραγµατολογική επεξεργασία του, παρέχει τη δυνατότητα 
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για αναζήτηση παράλληλων κειµένων και αντίστοιχων θεµάτων στον χώρο των εικαστικών 

τεχνών. Ειδικά ο παραλληλισµός λόγου και εικόνας µε τη διαθεµατική προσέγγιση της λογο-

τεχνίας και των εικαστικών τεχνών επιτρέπει την παράλληλη ανάγνωση δύο διαφορετικών 

σηµειωτικών συστηµάτων, προκειµένου να αναδειχθούν οι ιδιαίτεροι τρόποι που αυτά χρη-

σιµοποιούν για να εκφράσουν το ίδιο περιεχόµενο (πολυτροπικότητα). Επιπλέον, το περι-

βάλλον του «Περσέα» µειώνει σε σηµαντικό βαθµό το χρόνο που αφιερώνεται στην πρωτο-

βάθµια προσέγγιση του κειµένου σε επίπεδο γλωσσικό και πραγµατολογικό. Αυτό καθίστα-

ται δυνατό χάρη στα «υπερκείµενα» που πλαισιώνουν το υπό µελέτη ΑΕ κείµενο. Έτσι, για 

κάθε λέξη του κειµένου παρέχεται µέσω δεσµών η µορφολογική ανάλυσή και άµεση πρό-

σβαση στο οικείο λήµµα του λεξικού των Liddell-Scott-Jones, ενώ υποσελίδια υπάρχουν δε-

σµοί που οδηγούν σε σχόλια ή εγχειρίδια σύνταξης. 

 

Navicula Bacchi 

http://www.gottwein.de 

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα πλούσιο δικτυακό τόπο για την ΑΕ και λατινική γλώσσα, και 

όχι µόνο. Το κυρίως µέρος του δικτυακού κόµβου χωρίζεται στις βασικές θεµατικές ενότη-

τες: Λατινικά, ΑΕ, Μυθολογία, Ρητορική, Μετρική, Ηθική. Ανάµεσα στο πλούσιο υλικό πε-

ριλαµβάνονται: 

▪ σώµατα κειµένων της ΑΕ γραµµατείας. Για κάθε συγγραφέα προσφέρεται το ΑΕ κείµενο 

συνοδευµένο από παράλληλη γερµανική (ή και λατινική) µετάφραση, γραµµατολογικές ση-

µειώσεις και προτεινόµενη βιβλιογραφία.  

▪ σηµειώµατα πολιτικής και πολιτιστικής ιστορίας µε παραποµπές σε συνοδευτικό ψηφιακό 

υλικό (χάρτες, κλπ.). 

▪ υλικό για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους (από τους προσωκρατικούς µέχρι τους 

νεοπλατωνικούς). 

▪ ολοκληρωµένα µαθήµατα για αυτοδιδασκαλία, βασισµένα στο έντυπο εγχειρίδιο 

Griechischen Übungsbuch (του Dr. Gerhard Salomon, Leipzig & Berlin: Teubner 1933), η-

λεκτρονικό εγχειρίδιο ΑΕ γραµµατικής, ασκήσεις, Ελληνο-γερµανικό και αντίστροφο λεξι-

κό. 

▪ εγκυκλοπαιδικά λεξικά: λεξικό όρων ιστορίας και πολιτισµού, λεξικό όρων ιστορίας της 

τέχνης, συλλογή αποφθεγµάτων, µυθολογικό λεξικό, λεξικό ρητορικών όρων, γεωγραφικό 

ευρετήριο τοπωνυµίων. 

Τέλος, ο δικτυακός κόµβος προσφέρει πλούσιο κατάλογο µε δικτυογραφία και συλλογές 

συνδέσµων για µια ποικιλία θεµάτων αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος. 

 

Hodoi Elektronikai 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI/ 

Ο συγκεκριµένος δικτυακός κόµβος στόχο έχει να παράσχει πρόσβαση σε µια σειρά από η-

λεκτρονικά εργαλεία και σε ψηφιακό υλικό για την ΑΕ γραµµατεία. Προσφέρει τα πλήρη 

κείµενα µαζί µε τις αποδόσεις τους στα γαλλικά, καθώς και εργαλεία για την κατανόηση και 

τη γλωσσική, λεξιλογική, γραµµατική και συντακτική/µορφολογική ανάλυση. Σε αυτά περι-

λαµβάνεται λεξιλογικός κατάλογος, στατιστικά στοιχεία συχνότητας των λέξεων, εργαλείο 

συµφραστικού πίνακα, εργαλείο µορφολογικής ανάλυσης κλπ. Πρόκειται για ένα ολοκλη-

ρωµένο διαδραστικό περιβάλλον εκµάθησης της ΑΕ γλώσσας, που περιλαµβάνει επιπλέον 

συνοπτικό εγχειρίδιο γραµµατικής της ΑΕ γλώσσας, «δελτία ανάγνωσης» του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος (τα οποία συνιστούν οδηγούς ανάγνωσης των ΑΕ κειµένων, που αξιοποιούν 

όλα τα ηλεκτρονικά εργαλεία του κόµβου σε ένα δοµηµένο περιβάλλον), συνδέσµους µε τον 

εκπαιδευτικό κόµβο Helios, µε την ηλεκτρονική περιοδική επιθεώρηση Folia electronica 
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classica και τον οδηγό συνδέσµων και διαδικτυακών πηγών BIBLIOTHECA CLASSICA 

SELECTA (BCS). 

 

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ 

 

� Λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο διαδίκτυο 

  http://www.greek-language.gr 

 

� Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ί-

δρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη),  

�  Επιτοµή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας 

(Ε. Κριαρά),  

� Ελληνοαγγλικό Λεξικό (αρχείο Γεωργακά), 

� Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Ιν-

στιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών –Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). 

� Βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής 

 

Τα λεξικά αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπαίδευση, για τους εξής λόγους: 

- Είναι προϊόν µακροχρόνιας ερευνητικής προσπάθειας, συχνά ολόκληρων δεκαετιών, 

όπως τα τρία πρώτα.  Είναι εποµένως απολύτως αξιόπιστα. 

- Είναι δοµηµένα σε βάσεις δεδοµένων και εποµένως είναι εύκολη η έρευνα στα περιεχό-

µενά τους. 

- Έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποτελούν 

διερευνητικά περιβάλλοντα. Γι’ αυτό και προστίθεται σταδιακά θεωρητικό υλικό και 

παραδείγµατα για τη διδακτική αξιοποίησή τους.  

- Επικοινωνούν µεταξύ τους και µε το σώµα κειµένων.  

- Είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο 

Στη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/greekLang/help/00.html ο χρήστης θα βρει 

αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση των λεξικών της πύλης. 

Στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» ο ενδιαφερόµενος θα βρει επίσης καταγραφή και α-

ναλυτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών λεξικών για την αρχαία και νέα ελλη-

νική γλώσσα και γραµµατεία, στους βιβλιογραφικούς οδηγούς των αντίστοιχων 

ενοτήτων.  

 

Β.2 ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος, τα τελευταία χρόνια η έµφαση έχει δο-

θεί στην παραγωγή πολυµεσικού και άλλου τύπου εκπαιδευτικού λογισµικού για τα φιλολο-

γικά µαθήµατα. Στα θεωρητικά κείµενα γίνεται εκτενή αναφορά στα προβλήµατα που πα-

ρουσιάζει µια τέτοια τεχνοκεντρική προσέγγιση. Παραθέτουµε ωστόσο συνδέσµους µε λίστες 

του υπάρχοντος στην Ελλάδα σχετικού λογισµικού, προκειµένου να έχουν οι επιµορφωτές 

µια ιδέα για το τι κυκλοφορεί. Αν αξιοποιηθεί κάποιο από τα περιβάλλοντα αυτά σε κάποια 

περίπτωση, προτείνουµε να είναι κάποιο από αυτά που στην κατηγορία τύπους λογισµικού 

χαρακτηρίζεται ως «εκπαιδευτικό παιχνίδι» ή «διερευνητικό περιβάλλον».  

Απαραίτητη διευκρίνιση: Οι όροι «εκπαιδευτικό παιχνίδι» και «διερευνητικό περι-

βάλλον» χρησιµοποιούνται αρκετά διασταλτικά. Σηµαίνει ότι έχουν την πρόθεση για κάτι 

τέτοιο, χωρίς να σηµαίνει ότι αυτό πράγµατι υλοποιείται. 
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 Κριτικές παρουσίασεις των διαθέσιµων λογισµικών για τη διδασκαλία των φιλολογι-

κών µαθηµάτων είναι διαθέσιµες στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκ-

παίδευση» (http://www.greek-language.gr), και συγκεκριµένα στις διευθύνσεις 

 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html 

(για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας) και http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/software/contents.html (για τη 

διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας).  

 Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-

schools.gr/software/gymnasio/) διατίθενται για µεταφόρτωση όλα τα νέα λογισµικά που ανα-

πτύχθηκαν προκειµένου να συνοδέψουν τα νέα βιβλία του γυµνασίου. Τα λογισµικά αυτά 

µπορούν να εγκατασταθούν στα netbooks των µαθητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα της 

Ψηφιακής Τάξης. 

 Καταγραφές του υπόλοιπου διαθέσιµου εκπαιδευτικού λογισµικού, πιστοποιηµένου 

για χρήση στα σχολεία, µπορεί κανείς να βρει στο http://www.e-yliko.gr. Ειδικά για το λογι-

σµικό που παρήχθη στα πλαίσια της «Οδύσσειας», πληροφορίες παρέχονται και στην αντί-

στοιχη ιστοσελίδα: http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html. Επιπλέον, στον δικτυακό τόπο 

http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html παρέχεται και επιµορφωτικό υλικό 

για συγκεκριµένο λογισµικό, καθώς και προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 

 

 

 

∆ιαδικτυακά περιβάλλοντα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλολόγους 

(επιλογή ∆. Κουτσογιάννης) 

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, πλούσιο υλικό και ποικίλα εργαλεία στο διαδί-

κτυο που είναι καλό να τα έχουν υπόψη τους τόσο οι επιµορφωτές όσο και οι εκπαιδευτικοί. 

Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα που προτείνονται στη συνέχεια δεν αποτελούν µια υποχρεωτι-

κή λίστα την οποία θα πρέπει ο κάθε επιµορφούµενος να έχει οπωσδήποτε υπόψη του. Απο-

τελούν σχολιασµένο οδηγό, προκειµένου να βοηθήσουν τους επιµορφωτές τόσο για δική τους 

ενηµέρωση όσο και για περαιτέρω ενηµέρωση των εκπαιδευτικών στη συνέχεια. Στις σελίδες 

της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» ο/η ενδιαφερόµενος/η 

µπορεί να βρει επιπλέον καταλόγους οδηγών και ηλεκτρονικών πηγών για την αρχαία, µε-

σαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. 

 

Γ.1. ∆ιαδικτυακά περιβάλλοντα για όλα τα φιλολογικά µαθήµατα 

 

1. Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση 

http://www.greek-language.gr 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποίησε διαδικτυακή πύλη για την υποστήρι-

ξη της µελέτης και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Απευθύνεται σε ερευνητές, φοι-

τητές, διδάσκοντες, µαθητές και γενικότερα σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται για την ελλη-

νική γλώσσα, εντός και εκτός Ελλάδας. Επιχειρεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα στη δια-

χρονία της –αρχαία ελληνική, µεσαιωνική ελληνική, νέα ελληνική– αλλά και στη συγχρονική 

της διάσταση. Η Πύλη αποτελεί χρήσιµο, αξιόπιστο και αποτελεσµατικό περιβάλλον: 

� για την υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής στην ψηφιακή εποχή,  

� για τη διδασκαλία της ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης / ξένης γλώσσας,  

� για την υποστήριξη της έρευνας,  

� για τη λειτουργική ένταξη και γόνιµη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορί-

ας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.  

 

Στην Πύλη έχει ενσωµατωθεί το υλικό του Ηλεκτρονικού Κόµβου 

(http://www.komvos.edu.gr), αναµορφωµένο και εµπλουτισµένο.  

 

2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ηλεκτρονικός Κόµβος 

 http://www.komvos.edu.gr/ 

Το περισσότερο υλικό έχει περάσει επεξεργασµένο στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και 

τη γλωσσική εκπαίδευση» του ΚΕΓ.  

 

3. Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ 

http://www.e-yliko.gr/ 

Στο δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΕΠΘ κατατίθενται προτάσεις/σενάρια 

διδασκαλίας, υποστηρικτικό υλικό (συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιηµένου εκπαιδευτι-

κού λογισµικού), άρθρα και χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις µε σκοπό την παιδαγωγική 

τους αξιοποίηση, καθώς και ανακοινώσεις για συνέδρια και σεµινάρια. Η πύλη φιλοδοξεί να 

καλύψει το σύνολο των µαθηµάτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 
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4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Κέντρο εξ αποστάσεως επιµόρφωσης  

http://www.pi-schools.gr/hdtc/ 

Μέσω της συγκεκριµένης πύλης παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από απόσταση επι-

µόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε 

θέµατα αξιοποίησης των ΤΠΕ.  Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης (αναζήτησης 

και ανάκτησης) σε επιµορφωτικό και ενηµερωτικό υλικό για διάφορα γνωστικά αντικείµενα 

αλλά και γενικότερα θέµατα. Το επιµορφωτικό υλικό που διατίθεται καλύπτει τους εξής βα-

σικούς άξονες:  

• Οι νέες τεχνολογίες στη µαθησιακή διαδικασία: άρθρα και διαλέξεις για την αξιοποίη-

ση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων προσέγγισης της γνώ-

σης.  

• Πληροφορικός αλφαβητισµός: βασικές γνώσεις στη χρήση των υπολογιστών και του 

∆ιαδικτύου µέσα σε µια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισµού και αξιοποίησης των δυ-

νατοτήτων της υπολογιστικής τεχνολογίας στη µαθησιακή διαδικασία.  

• Σενάρια χρήσης των δικτυακών τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία: σχέδια µα-

θηµάτων και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µέσα από τις οποίες οι µαθητές µε την καθο-

δήγηση των καθηγητών τους θα χρησιµοποιήσουν, ως µέρος της µαθησιακής διαδικασί-

ας, τις δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και δικτυακές τε-

χνολογίες.  

• Ανακοινώσεις-Συνέδρια: πίνακες ανακοινώσεων για θέµατα εκπαιδευτικού ενδιαφέρο-

ντος και ιδιαίτερα, συνεδρίων που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας ή διεθνώς δίνουν τη 

δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόµενους να ενηµερώνονται έγκαιρα.  

• Χρήσιµες διευθύνσεις: λίστα χρήσιµων διευθύνσεων ανά γνωστικό αντικείµενο που κα-

θοδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα το χρήσιµο και το ου-

σιαστικό.  

 

Γ.2. ∆ιαδικτυακά περιβάλλοντα για τη  νεοελληνική λογοτεχνία και τη διδασκαλία της 

(επιλογή Λ. Βαρελάς) 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση. 

http://www.greek-language.gr. (Βλ. παραπάνω). 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Α. Ερευνητική Οµάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία 

 http://www.openlit.gr 

Η ερευνητική οµάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία - openLit ασχολείται µε την ανάπτυξη θεωρητικού 

προβληµατισµού και σύγχρονης µεθοδολογίας για την πανεπιστηµιακή διδασκαλία της λογο-

τεχνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ερευνητικής οµάδας διατίθεται ήδη πλούσιο υλικό: Βι-

βλιογραφία για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών
.
 βιβλιο-

γραφία για την αξιοποίηση του υπερκειµένου (hypertext) στην εξ αποστάσεως διδασκαλία 

της λογοτεχνίας
.
 τίτλοι συναφών περιοδικών

.
 ανακοινώσεις σε συνέδρια για την εξ αποστά-

σεως διδασκαλία της νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
.
 χρήσιµες συνδέσεις για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας της νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Με την ολοκλή-

ρωση του έργου θα διατεθούν και εξειδικευµένες προτάσεις για την εξ αποστάσεως διδασκα-

λία θεµάτων της νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, κυρίως µε την αξιοποίηση του 

υπερκειµένου (hypertext). Βλ. για την ώρα τη σύντοµη παρουσίαση αυτής της πρωτοπορια-

κής εναλλακτικής προσπάθειας στο άρθρο του Χρήστου ∆ανιήλ, «Μια εφαρµογή υπερκειµέ-

νου για τη µελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε πλαίσιο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης: Σολωµός-Καβάφης-Καρυωτάκης» 
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<http://www.openlit.gr/DocLib1/solomos_cavafy_karyotakis_hypertext.pdf>. 

Β. Θεµατική Ενότητα ΕΛΠ 30 (Γράµµατα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία 19ος και  

20ός αιώνας): 

http://class.eap.gr/QuickPlace/elp30/PageLibraryC2256E84004300AE.nsf/h_Toc/81557f1508

034e38c2256e840046901e/!OpenDocument  

Πληροφορίες για:  

α. Ανθολόγια νεοελληνικών λογοτεχνικών κειµένων 

β. Σελίδες για συγγραφείς 

γ. Λεξικά 

δ. Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας (Γλωσσάρια, οδηγοί, εισαγωγές, βιβλιογραφίες) 

ε. Κριτικά κείµενα 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) 

Α. Αρχείο Συγγραφέων από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα:  

http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp. 

Βιογραφικά σηµειώµατα, εργογραφία και βιβλιογραφία για 500 νεοέλληνες συγγραφείς από 

τον 18ο αιώνα έως το 1935. Οι πληροφορίες διακοσµούνται και από φωτογραφίες και πορ-

τρέτα λογοτεχνών. 

Β. Αρχείο Χειρογράφων και Φωτογραφιών: 

http://www.ekebi.gr/76/writers_gr.html 

Χειρόγραφα και Φωτογραφίες από 165 νεοέλληνες συγγραφείς, κυρίως της πρόσφατης πε-

ριόδου. 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ανέµη. Ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών 

http://anemi.lib.uoc.gr 

Βιβλιογραφικό υλικό για τη µελέτη του νεότερου ελληνισµού και πολυάριθµο και ποικίλο 

υλικό από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ψηφιοποιείται το µεγα-

λύτερο µέρος από τα εγχειρίδια που καταλογογραφούνται στο Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή 

του Αλέξη Πολίτη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 2002). ∆ιατίθενται σε σαρωµένη 

µορφή (scanning) χιλιάδες αυτοτελείς εκδόσεις: εγκυκλοπαίδειες και εγκυκλοπαιδικά λεξικά 

του 19ου αιώνα, λογοτεχνικά κείµενα του 19ου αιώνα, χρονολόγια, ευρετήρια περιοδικών, 

περιηγητικά κείµενα. 

 

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  

http://www.snhell.gr/ 

H ηλεκτρονική έκδοση του Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισµού περιλαµβάνει ευρύ πολιτισµι-

κό υλικό στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ανθολόγιο κειµένων από την Νέα Ελληνική Λογοτεχνί-

α, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε µορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο Μαρτυριών και Ανθολόγιο 

Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-1981), Έργα Αναφοράς και χρήσιµες διαδικτυ-

ακές Συνδέσεις. Μέχρι στιγµής ανθολογούνται 814 κείµενα νεοελλήνων συγγραφέων. 

 Επίσης περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, βιογραφικά στοιχεία και εργογραφίες των Κ.Π. Καβά-

φη, Κ.Θ. ∆ηµαρά και Γ.Π. Σαββίδη. 

 

Γ.3. ∆ιαδικτυακά περιβάλλοντα για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραµµατεία 

(επιλογή Τ. Γιάννου-Μ. Ακριτίδου) 

 
Πληροφορίες και συνδέσµους για αρχαιογνωστικές πηγές και τόπους στο διαδίκτυο µπορεί 

να βρει κανείς στις αρχαιογνωστικές πύλες:  
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Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Αρχαία Ελληνικά: Ιστοσελίδες-Λογισµικά 

 http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/index.html 

Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'Antichità Classica 

 http://www.rassegna.unibo.it/rassegna/  

ΚΙΡΚΕ, Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie 

 http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html 

Electronic Resources for Classicists: The Second Generation 

 http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html 

Classics at Oxford. Faculty of Classics, University of Oxford 

 http://www.classics.ox.ac.uk/resources/index.html 

Department of Classics: Gateway 

 http://www.rdg.ac.uk/classics/Link/index.php 

Intute: Arts and Humanities - Classics 

 http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/classics/ 

Greek Grammar on the Web. The Electronic Gateway to the Study of Ancient Greek 

 http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg.htm 

 

Ειδικότερα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των ΑΕ χρήσιµες είναι οι πα-

ρακάτω διευθύνσεις: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ  

 http://www.e-yliko.gr/ 

CTCWeb. Classics Technology Center  

 http://ablemedia.com/ctcweb/index.html 

CIRCE. A Classics and ICT Resource Course for Europe 

 http://www.circe.be/index.php?lang=gr 

Digital Classicist: Index 

 http://www.digitalclassicist.org//index.html 

 

Άλλοι τόποι µε γενικές ηλεκτρονικές πηγές (βλ. και Παράρτηµα Β για περιβάλλοντα που πε-

ριέχουν αρχαία ελληνικά σώµατα κειµένων, λεξικογραφικά εργαλεία και αρχαιογνωστικό 

υλικό): 

Ancient Greece - The British Museum 

http://www.ancientgreece.co.uk/ 

∆ικτυακός τόπος µε υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ΑΕ ιστορίας στη βρετα-

νική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ενότητες: Ακρόπολη, Αθήνα, Καθη-

µερινή Ζωή, Εορτές και Αγώνες, Γεωγραφία, Θεοί και Θεές, Γνώση και Μάθηση, Σπάρ-

τη, Χρόνος, Πόλεµος. 

BBC Schools - Ancient Greece 

http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece/ 

Εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος της βρετανικής δηµόσιας τηλεόρασης, αφιερωµένος 

στην αρχαία Ελλάδα και ειδικά στον πολιτισµό της Αθήνας, της Ολυµπίας και της Κο-

ρίνθου. 

The Classics Pages 

http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oldindex.htm 

Συγκεντρώνει πληροφορίες, εισαγωγικά κείµενα και συνδέσµους για τη φιλοσοφία, την 

τέχνη και τη διδακτική των κλασικών γραµµάτων, ένα σύντοµο οδηγό σε επιλεγµένα 

πρόσωπα της ΑΕ µυθολογίας, µεταφράσεις κειµένων της ΑΕ γραµµατείας (και της λατι-

νικής), θέµατα κοινωνίας και πολιτισµού, χάρτες, φωτογραφίες κ.ά. 
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∆ιαδίκτυο και ∆ιδασκαλία 

 http://www.netschoolbook.gr 

∆ικτυακός κόµβος αφιερωµένος στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη φιλολογία. Περιλαµβά-

νει διδακτικές προτάσεις για το σύνολο των φιλολογικών µαθηµάτων µε τη χρήση ΤΠΕ 

και χρήσιµο ψηφιακό υλικό. 

Didaskalia 

 http://www.didaskalia.net/ 

Πρόκειται για πλούσιο δικτυακό κόµβο µε πληροφορίες, µελέτες, πηγές και αξιόλογο 

οπτικό υλικό για το ΑΕ και ρωµαϊκό θέατρο. 

Greek Language and Linguistics Gateway (GL&L GATEWAY) 

 http://www.greek-language.com/ 

 Πύλη για την ΑΕ γλώσσα και γλωσσολογία. 

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

http://www.ime.gr 

Περιλαµβάνει εκπαιδευτικούς και ιστορικούς κόµβους για χώρους/πόλεις, ιστορικά πρό-

σωπα κ.ά. Ενδιαφέρουν οι ενότητες Επίδαυρος, ∆ιαδροµές στην αρχαία Μίλητο, ∆ιαδρο-

µές στην αρχαία Ολυµπία, Αλέξανδρος, Ησίοδος, Πολέµων ο Περιηγητής, Αιγαίο και Αί-

γυπτος, Μια µέρα στα αθηναϊκά δικαστήρια, Βουλευτήριο, Ενδυµασία, η Εγκυκλοπαίδεια 

Μείζονος Ελληνισµού και η πύλη για τη Μικρά Ασία. 

Μικρός Απόπλους 

 http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm 

Ψηφιακή βιβλιοθήκη που συγκεντρώνει αρκετές πρωτογενείς πηγές της ΑΕ γραµµατείας 

και νεοελληνικές µεταφράσεις. 

Musagora 

http://www.musagora.education.fr/default.htm 

Εκπαιδευτικός κόµβος υπό την αιγίδα του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας για τη δηµο-

σίευση πολυµεσικού υλικού και τη χρησιµοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. Θέµα-

τα: Ευρώπη, Θρησκείες της Ανατολής στην αρχαία Ρώµη, Ο µύθος της εποχής του χρυσού, 

Οι µούσες, Ολυµπιακοί αγώνες, Η έννοια του πολίτη στην Αθήνα κ.ά. 

Le Musée Vivant de l'Antiquité 

http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/default.htm 

Ο κόµβος δηµιουργήθηκε από οµάδα καθηγητών για τη διδασκαλία των κλασικών 

γλωσσών στη γαλλική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε στόχο τον εµπλουτισµό της παρα-

δοσιακής διδασκαλίας µε στοιχεία πολυµεσικού εποπτικού υλικού. 

TEXTKIT. Greek and Latin Learning Tools 

http://www.textkit.com/ 

Περιλαµβάνει 146 ελεύθερα προσβάσιµα ηλεκτρονικά εγχειρίδια πλήρους κειµένου για 

την ΑΕ και λατινική γλώσσα. 

THEOI. Greek Μythology. Exploring Mythology and the Greek Gods in Classical Lit-

erature and Art 

 http://www.theoi.com/ 

Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια µε λήµµατα για θεούς, δαίµονες, τέρατα, ήρωες και υπερφυσι-

κά στοιχεία της ΑΕ µυθολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

 
 
 
 

� Σε έντυπη µορφή 

Έχουν δηµοσιευτεί επίσης αρκετά σενάρια σε έντυπη µορφή στο πλαίσιο διάφορων συνεδρί-

ων (βλ. και τα πρακτικά του συνεδρίου «Πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία και 

γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία» που είναι αναρτηµένα στην «Πύλη για την Ελληνική 

Γλώσσα» http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/index.html) αλλά και 

σε αυτοτελείς τόµους. Ενδεικτικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα βιβλία:  

 

1. Σοφία Νικολαϊδου – Τερέζα Γιακουµάτου (2002). ∆ιαδίκτυο και διδασκαλία. Ένας ο-

δηγός για κάθε ενδιαφερόµενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, Αθήνα, Κέδρος 

 Χρήσιµος τόµος που συγκεντρώνει ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διδακτικές προτάσεις. Εν-

διαφέρον παρουσιάζει και ο δικτυακός τόπος ∆ιαδίκτυο και διδασκαλία: 
http://www.netschoolbook.gr/ 

 

2. Έλσα Μυρογιάννη – ∆ηµήτρης Κ. Μαυροσκούφης (επιµ.) (2004). Φιλόλογοι στον υπο-

λογιστή. Μια επιµόρφωση, δεκαπέντε διδακτικές προτάσεις και ενενήντα εννέα Φύλλα ερ-

γασίας, Αθήνα, Καλειδοσκόπιο 

 

Το ενδιαφέρον στον τόµο αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι τα σενάρια προέρχονται από εκ-

παιδευτικούς που τα δίδαξαν στην τάξη. 

 

� Σε ηλεκτρονική µορφή 

 

1. Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ:  

http://www.e-yliko.gr/ 

 

Τα περισσότερα από τα σενάρια βρίσκονται στη σελίδα της Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ-
ΠΕΠΘ και δηµιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια.  Πολλά 

από αυτά έχουν δοκιµαστεί και στην τάξη. Τα σενάρια αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν ως 

ενδεικτικά δείγµατα για συζήτηση και κριτική.  

 

2. Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην 

Εκπαίδευση 

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences 

 

Στον δικτυακό τόπο της ΕΤΠΕ υπάρχουν αναρτηµένες οι εισηγήσεις όλων των συνεδρίων 

που έχει διοργανώσει η ένωση, ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνονται και πολλά διδακτικά 

σενάρια 

 

3. Εκπαιδευτική Πύλη του Νότιου Αιγαίου 

http://www.epyna.gr 

 

Στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική πύλη αναρτώνται σενάρια διδασκαλίας µε τη χρήση ΤΠΕ και 

παρουσιάσεις λογισµικού. 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 



373 

 

 

4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Κέντρο εξ αποστάσεως επιµόρφωσης  

http://www.pi-schools.gr/hdtc/ 

 

Στον ιστοτόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι αναρτηµένα αρκετά σενάρια ανά διδα-

κτικό αντικείµενο, καταρτισµένα από επιµορφωτές/τριες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

και σχολικούς συµβούλους. 

 

5. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκ-

παίδευση 

http://www.greek-language.gr 

 

Προστίθενται σταδιακά σενάρια που έχουν σχέση µε την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξι-

κών και Σωµάτων Κειµένων στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και νέας).  
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