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Εισαγωγή 

Η µαζική εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στην εκπαίδευση αποτελεί, όπως 
διαπιστώνουµε και από τις σηµερινές ανακοινώσεις, επίµονο στόχο των περισσότερων 
εκπαιδευτικών συστηµάτων κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαπενταετία. Πρόκειται κατά 
βάση για πολιτικές αποφάσεις (Selfe 1998), κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο 
εντυπωσιακά τεχνοκεντρικός λόγος που τις χαρακτηρίζει. Ο λόγος αυτός κινείται συνήθως γύρω 
από την αυτονόητη αποδοχή δύο αληθειών: την οικονοµική - εθνική και την παιδαγωγική. Στην 
πρώτη περίπτωση η οικονοµική - εθνική επιβίωση και πρόοδος συνδέεται µε τον τεχνολογικό 
γραµµατισµό (literacy) της νέας γενιάς των πολιτών. Στη δεύτερη, η αξιοποίηση των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας (NT) στη διδακτική διαδικασία θεωρείται 
συνήθως ως µια αυτονόητα προοδευτική παιδαγωγική πράξη (Hawisher & Selfe 1991), που 
οδηγεί στην ευκολότερη υλοποίηση των σύγχρονων διδακτικών επιδιώξεων.  

∆ύσκολα θα µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει τη σπουδαιότητα των ΝΤ για το σηµερινό 
οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, τις επιπτώσεις που η ιδιαιτερότητα και η ευρύτητα της 
χρήσης τους συνεπάγεται για το περιεχόµενο του γραµµατισµού (Bruce & Hogan 1998Χ 
Kalantzis & Cope 1999Χ NewLondonGroup 1996) και τις νέες διαστάσεις που µπορούν να 
δώσουν στη γλωσσική διδασκαλία (Tweddle 1995). Προκαλεί ωστόσο εντύπωση η ταυτότητα 
στόχων και επιχειρηµάτων που παρατηρείται, η οποία σε επίπεδο εκφράσεων και 
επιχειρηµάτων είναι σχεδόν φωτοτυπική, ανεξάρτητα από πολιτική, οικονοµική, κοινωνική, 
πολιτισµική ή επιστηµονική ιδιαιτερότητα. Το ενδιαφέρον στην προκειµένη περίπτωση είναι ότι 
το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας ενισχύει τον κυρίαρχο αυτόν 
λόγο (Barton 1994), τη στιγµή που το σύνολο του προβληµατισµού εστιάζεται, για να 
θυµηθούµε τον Apple (1991:60), στο πώς και το τι της εισαγωγής της τεχνολογίας στα σχολεία, 
ενώ κατασκευάζονται αυτονόητες οικουµενικές αλήθειες για το γιατί. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι 
παρά τα τεράστια κονδύλια που έχουν επενδυθεί και εξακολουθούν να επενδύονται, παρά τους 
σχεδιασµούς και τους υψηλούς στόχους που τίθενται, σε λίγες περιπτώσεις µπορούµε να 
πούµε πως νιώθουµε ικανοποίηση για την ορθή αξιοποίηση των υπολογιστών στην καθηµερινή 
σχολική πραγµατικότητα (Κουτσογιάννης 1998: 62-76). 

Αν εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στον τοµέα που µας ενδιαφέρει, στη διδακτική δηλαδή 
αξιοποίηση των υπολογιστών στο µάθηµα της µητρικής γλώσσας, θα δούµε ότι υπάρχει 
πλούσια βιβλιογραφία και έχουν µελετηθεί αρκετές από τις πτυχές του θέµατος (Bangert-
Drowns 1993Χ Hawisher 1989Χ Hawisher & Selfe 1999aΧ Κουτσογιάννης 1998:42-62). Παρ' 
όλα αυτά είναι εξαιρετικά περιορισµένος ο προβληµατισµός µε µεταβλητές το κοινωνικό, 
ιδεολογικό, επιστηµονικό και γενικότερα το ευρύτερο πολιτισµικό περικείµενο (Hawisher & Selfe 
1999b: 40-41ΧBruce & Peyton 1999).  

Το κενό αυτό καθίσταται µεγαλύτερο και η συµπλήρωσή του επιτακτικότερη, όταν 
αναφερόµαστε σε χώρες, όπως η Ελλάδα, µε µεγάλες ιδιαιτερότητες, σε σχέση µε το 
εκπαιδευτικό περικείµενο των χωρών στις οποίες διεξάγεται το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής 
έρευνας. Αναφέρω ενδεικτικά: ασφυκτικά συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµαΧ εξαιρετικά 
ελλιπής βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον τοµέα της διδασκαλίας του µαθήµατος της 
ελληνικής γλώσσας (Ξωχέλλης 1989: 87-97)Χ ένα εγχειρίδιο µε αυστηρά συγκεκριµένη ύλη για 
όλη την επικράτειαΧ τα γνωστά ιδεολογήµατα, ως προς το σηµαντικό ρόλο της αρχαίας στην 



κατάκτηση της νέας ελληνικής γλώσσας, που άφησε ως κατάλοιπα το γλωσσικό πρόβληµαΧ 
την για µεγάλο χρονικό διάστηµα στρέβλωση της διδασκαλίας του γραπτού λόγου µε την 
αποκλειστική εστίαση στην έκθεση ιδεών. 

Το εύλογο ερώτηµα είναι πώς και σε ποιο βαθµό οι ιδιαιτερότητες αυτές επηρεάζουν και τον 
τρόπο αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ή, µε άλλα 
λόγια, πόσο αντέχουν οι "οικουµενικές αλήθειες" που κατασκευάζονται, ως προς τις θετικές 
επιπτώσεις των υπολογιστών στο µάθηµα της γλωσσικής αγωγής, τη σύγκριση µε την ελληνική 
ιδιαιτερότητα. Μία κατ' αρχήν απόπειρα διερεύνησης των ερωτηµάτων αυτών καθίσταται 
δυνατή, από τη στιγµή που τα δύο τελευταία χρόνια επιχειρείται σε πιλοτικό επίπεδο η 
παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών σε µια σειρά µαθηµάτων του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, µεταξύ των οποίων και της ελληνικής ως µητρικής γλώσσας. ∆ιαθέτουµε έτσι 
τα πρώτα δεδοµένα για έρευνα και συζήτηση και θα το επιχειρήσουµε στη συνέχεια. Πριν όµως 
από αυτό, θεωρούµε χρήσιµο να δώσουµε κάποια εισαγωγικού τύπου στοιχεία, απαραίτητα για 
την κατανόηση του θέµατος.  

Η/Υ και γλωσσική διδασκαλία στη χώρα µας: το πλαίσιο 

Στην ιστορία της εισαγωγής των Η/Υ στα σχολεία της χώρας µας θα µπορούσαµε να 
διακρίνουµε τρεις περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο (1986 - 1992) δηµιουργούνται σταδιακά 
τα πρώτα εργαστήρια υπολογιστών σε 500 περίπου Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας µας. Κύριο 
χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η αποκλειστική αξιοποίηση των εργαστηρίων αυτών 
στη διδασκαλία του µαθήµατος της πληροφορικής.  

Η ίδια λογική επαναλαµβάνεται και κατά το 1992-1996, παρά τη δηµιουργία οκτακοσίων ακόµη 
τουλάχιστον εργαστηρίων στα σχολεία και του υψηλούς στόχους για παιδαγωγική αξιοποίησή 
τους. Η ακολουθούµενη προσέγγιση µεταβάλλεται άρδην κατά την παρούσα περίοδο (1996 - 
σήµερα). Έτσι, µεταξύάλλων: 

o αντί για µαζική εισαγωγή Η/Υ στα σχολεία, έχουµε πιλοτική εφαρµογή σε µικρό αριθµό 
γυµνασίων (δεκαοχτώ για παράδειγµα κατά την πρώτη φάση, από την οποία προέρχονται και 
οι διδασκαλίες που θα εξετάσουµε). Στα Γυµνάσια αυτά δηµιουργείται από ένα εργαστήριο µε 
δέκα σύγχρονους σταθµούς εργασίας, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε τοπικό δίκτυο και 
έχουν άµεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εξασφαλίζεται έτσι η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείωνΧ 

o    αναπτύσσεται για πρώτη φορά λογισµικό για τη διδασκαλία του µεγαλύτερου µέρους των 
διδακτικών αντικειµένων του ΑΠΧ 

o   ακολουθείται το µοντέλο της ενδοσχολικής επιµόρφωσης στην προετοιµασία των 
εκπαιδευτικών.  

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι κατά την παρούσα περίοδο υπάρχει για πρώτη φορά 
προσεχτικός σχεδιασµός, ο οποίος αξιοποιεί γόνιµα τη διεθνή εµπειρία. Θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι εξασφαλίστηκε µεγάλο µέρος των προϋποθέσεων εισαγωγής των υπολογιστών στα 
σχολεία, µε βάση τα πορίσµατα της διεθνούς εµπειρίας (Pelgrum & Plomp 1993Χ Akker 
κ.α.1992). Είναι γνωστό όµως ότι το πρόβληµα είναι πολύπλευρο και πολύπλοκο. Είναι, γι' 
αυτό το λόγο, εξαιρετικά ενδιαφέρον να εξεταστούν προσεχτικά τα αποτελέσµατα της 
προσπάθειας αυτής στα επιµέρους διδακτικά αντικείµενα.  

Ως δεδοµένα για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα χρησιµοποιήσουµε τις πρώτες 
διδασκαλίες, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στα δεκαοκτώ σχολεία της πρώτης, "πιλοτικής" 
ονοµαζόµενης φάσης, στο πλαίσιο του έργου "Οδυσσέας" (http://hdtc.pi-
schools.gr/programs/odysseas.htm). Τα σχολεία αυτά ανήκουν σε τρεις διαφορετικές 



γεωγραφικές περιοχές: Αχαΐα, Θράκη, Αιγαίο. Πρόκειται για είκοσι έξι συνολικά διδασκαλίες 
που διεξήχθησαν κατά τα έτη 1998-1999 στις ανωτέρω περιοχές (Πάτρα = 3, Ξάνθη = 5, Σάµος 
= 3, Λέσβος =10, Ίος = 5). Οι διδασκαλίες αυτές ήταν δηµοσιευµένες στον κόµβο του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://hdtc.pi-schools.gr/programs/odysseas/glossa.htm), από όπου 
και τις πήραµε τον περασµένο Ιούνιο (Ιούνιος, 1999) , και προέρχονται από 23 διαφορετικούς 
διδάσκοντες (µία διδάσκουσα έχει δύο διδασκαλίες και µία τρεις). Η περιγραφή τους στηρίζεται 
σε µια ενιαία "φόρµα µαθήµατος", η οποία έχει συµπληρωθεί από τους ίδιους τους διδάσκοντες 
και είναι αρκετά λεπτοµερής, όπως φαίνεται στη συνέχεια.  

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α) Γενικά Στοιχεία 

1.                               Καθηγητής (ες):  

2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πειραµατικής διδασκαλίας 

Σχολείο Ηµεροµηνία  ∆ιδακτική  

Ώρα  

Τάξη/ 

Τµήµα  

Αριθµός 
Μαθητών  

          

Β) Περιγραφή Μαθήµατος 

Τίτλος Μαθήµατος:  

2. Λογισµικό - Χρησιµοποιούµενες ∆ιευθύνσεις Internet:  

3.   Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα 

·      Τάξη: 

·      Γνωστικό αντικείµενο:  

·     ∆ιδακτική Ενότητα:  

·     Επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι: 

·    ∆ιδακτική προσέγγιση: 

·    Αναµενόµενα αποτελέσµατα: 

4.  Σύντοµη Περιγραφή:  

5.     ∆οµή Μαθήµατος: 

·      Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων διδασκαλίας 

·      ∆ραστηριότητες Μαθητών: 

·      Συνδυασµός µε άλλα µέσα διδασκαλίας 



·     Απαιτούµενοι πόροι 

Γ) Αποτελέσµατα -Σχόλια - Προβληµατισµοί 

1.   Προέκυψαν προβλήµατα κατά την πραγµατοποίηση της πειραµατικής διδασκαλίας; 

2.   Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των µαθητών; Θα χαρακτηρίζατε την πειραµατική διδασκαλία 
επιτυχή; 

3.    Γενικά σχόλια και προβληµατισµοί: 

∆) Παράρτηµα  

(επισυναπτόµενο υλικό: σηµειώσεις του καθηγητή, εργασίες µαθητών, κ.λπ.) 

Όπως µπορείτε να διαπιστώσετε, µέσω της φόρµας αυτής, µπορούµε να έχουµε πλούσια 
δεδοµένα σχετικά από την όλη µεθόδευση της διδασκαλίας που ακολουθήθηκε. 

Η προετοιµασία των εκπαιδευτικών διεξήχθη στις σχολικές µονάδες τους και είχε δύο ενότητες. 
Στην πρώτη το βάρος δόθηκε στην εξοικείωση µε την τεχνολογία, ενώ στη δεύτερη 
παρουσιάστηκε λογισµικό για τη διδασκαλία των επιµέρους διδακτικών αντικειµένων µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογών.Τα στοιχεία που διαθέτουµε δεν είναι πλήρη, για να 
µπορούµε να είµαστε αναλυτικοί στον εν λόγω τοµέα. Ωστόσο µπορούµε να πούµε µε 
βεβαιότητα ότι: 

·      Όλοι οι διδάσκοντες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση γενικότερων εργαλείων λογισµικού, όπως 
το Office της Microsoft, το λογισµικό σύνδεσης µε το δίκτυο InternetExplorer και το MS - 
Outlook για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

·      Σε όλους τους διδάσκοντες παρουσιάστηκε το λογισµικό "Λογονόστηση", το οποίο 
αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) µε στόχο τη διδασκαλία της 
ελληνικής σε παιδιά επαναπατρισθέντων οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα οποία 
έχουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Στο λογισµικό αυτό θα µπορούσαµε να διακρίνουµε 
δύο ενότητες: στην πρώτη δίνεται βαρύτητα κυρίως στη διδασκαλία ενοτήτων γραµµατικής και 
ορθογραφίαςΧ στη δεύτερη παρέχονται στοιχειώδεις δυνατότητες περιβάλλοντος επεξεργασίας 
κειµένου και υπηρεσίες διαδικτύου (δυνατότητες επικοινωνίας και άντλησης υλικού για τη 
διδασκαλία). Παρότι η εστίαση βρίσκεται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης, και η µία 
και η άλλη ενότητα µπορεί να είναι αξιοποιήσιµες στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 
µητρικής.  

·    Κατά το πρώτο αυτό στάδιο, η εισαγωγή των υπολογιστών στο µάθηµα της ελληνικής 
γλώσσας δε συνοδεύτηκε από αλλαγή του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος (ΑΠ) και κατά 
προέκταση των χρησιµοποιούµενων διδακτικών εγχειριδίων. Έχουµε δηλαδή διδάσκοντες που 
επιµορφώθηκαν στην τεχνολογία, χωρίς να µεταβληθεί το ισχύον γλωσσοδιδακτικό πλαίσιο.  

  

∆ιαπιστώσεις  

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε µια πρώτη ανάλυση και αποτίµηση των διδασκαλιών αυτών. 
Προκειµένου να έχουµε µια πληρέστερη εικόνα, η παρουσίαση θα ακολουθήσει την εξής σειρά: 
πρώτα παρουσιάζονται διαδοχικά δύο από τα βασικότερα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνται 
στη βιβλιογραφία υπέρ της αξιοποίησης των ΝΤ στο µάθηµα της µητρικής γλώσσας. Επειδή η 



τεχνολογία δεν είναι ένα ουδέτερο µέσο ούτε βέβαια η παιδαγωγική της αξιοποίηση οδηγεί 
αυτοµάτως στη βελτίωση των ισχυόντων, αλλά επηρεάζεται σηµαντικά από τα εκάστοτε 
δεδοµένα, θα περιγράψουµε στη συνέχεια την ισχύουσα πρακτική στον εν λόγω τοµέα στη 
χώρα µας, προκειµένου να έχουµε µια σαφή άποψη του παιδαγωγικού πλαισίου στο οποίο 
εισάγεται. Για την περιγραφή αυτή θα στηριχθούµε στις µέχρι τώρα έρευνες και περιγραφές που 
διαθέτουµε στον τόπο µας. Τέλος, θα παραθέτουµε τα αποτελέσµατα στον εν λόγω τοµέα, έτσι 
όπως προέκυψαν από την παρούσα µελέτη των εικοσιέξι αυτών διδασκαλιών.  

Ας δούµε το πρώτο επιχείρηµα:    

Ένα από τα συνήθη επιχειρήµατα των τελευταίων χρόνων είναι ότι το διαδίκτυο (internet) 
µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ανανέωση του µαθήµατος της γλωσσικής αγωγής στα 
σχολεία (Pan & Zbikowski, 1997). Υποστηρίζεται µεταξύ άλλων πως µέσω του διαδικτύου η 
δηµιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας είναι πια πολύ εύκολη, αφού η πληροφορική 
και επικοινωνιακή τεχνολογία καταρρίπτει τα τείχη που χώριζαν την αίθουσα διδασκαλίας από 
τον έξω κόσµο (Blanchard κ.α. 1995Χ Lafer 1996Χ Schwartz 1990). Ο αριθµός των σχολείων 
π.χ. 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 ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέχρι την ανάπτυξη και 
διεκπεραίωση κοινών εργασιών µεγαλύτερης έκτασης και διάρκειας (projects).  

Εύκολη είναι επίσης η επαφή µε φυσικά πρόσωπα, οργανισµούς, ιδρύµατα και εποµένως η 
αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής στο σχεδιασµό επικοινωνιακών γλωσσικών 
δραστηριοτήτων. Στη βιβλιογραφία περιγράφεται µεγάλος αριθµός αντίστοιχων προσπαθειών, 
συχνά ευφάνταστων και δηµιουργικών (Beazley 1989Χ Bowen 1994Χ ∆ηµητρακοπούλου 
1999Χ Lafer 1996Χ Reeds & Wells1997). Επισηµαίνεται ότι οι δυνατότητες αυτές έχουν 
ευεργετικές συνέπειες στην καλλιέργεια της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των 
µαθητών και στη διάθεσή τους για εργασία. 

Εξαιρετικά θετικό για τη γλωσσική διδασκαλία χαρακτηρίζεται το ότι η τεχνολογική εξέλιξη 
επιτρέπει την εύκολη ανεύρεση αυθεντικού γλωσσικού υλικού. Η δυνατότητα αυτή συνδέεται και 
µε ένα από τα κύρια ζητούµενα της εποχής µας, που είναι η προετοιµασία της νέας γενιάς για 
το κόσµο της πληροφορίας στον οποίο θα ζήσουν. Υποστηρίζεται πως το διαδίκτυο αποτελεί το 
ιδανικό περιβάλλον για κάτι τέτοιο, αφού µέσω της χρήσης του µυούνται οι νέοι στις τεχνικές 
κριτικής αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών. 

Ας έρθουµε τώρα στα ισχύοντα στους ανωτέρω τοµείς στη χώρα µας. Είναι γνωστό ότι η 
δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας, η κριτική αναζήτηση και η 
γλωσσοδιδακτική αξιοποίηση αυθεντικού γλωσσικού υλικού απαιτεί τα ονοµαζόµενα ανοιχτά 
αναλυτικά προγράµµατα (Βρεττός & Καψάλης 1994:13-25) ή τα προγράµµατα τύπου µικρών 
εργασιών (Project) (Frey 1986). Στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών υπάρχειµεν 
προκαθορισµένη αντίληψη ως προς τη γλωσσική διδασκαλία, στηριγµένη σε σύγχρονο 
γλωσσολογικά και παιδαγωγικά θεωρητικό υπόβαθρο, δεν υπάρχει όµως συγκεκριµένη και 
αυστηρά προκαθορισµένη ύλη. Το γεγονός αυτό απαιτεί αυξηµένη πρωτοβουλία από το 
διδάσκοντα, σχετική εµπειρία, γιατί πρόκειται για εξαιρετικά απαιτητική διδακτική πρακτική, και 
εποµένως πολύ καλό θεωρητικό εξοπλισµό. Αυτού του είδους η φιλοσοφία, βέβαια, δεν έχει 
καµία σχέση µε τη γνωστή διδακτική πρακτική, άξονας της οποίας είναι η γραµµικότητα στην 
προσέγγιση της ύλης, η οποία καταµετράται µε συγκεκριµένο αριθµό σελίδων των διδακτικών 
εγχειριδίων.  

Στη χώρα µας - και όχι µόνο - ακολουθείται η αντίθετη ακριβώς πρακτική. Άξονας της 
διδασκαλίας είναι τα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία ο Έλληνας εκπαιδευτικός ακολουθεί πιστά 
(Ξωχέλλης κ.α.1990) - είναι υποχρεωµένος άλλωστε να το κάνει - και σπάνια επεκτείνεται στην 
αξιοποίηση άλλων πηγών (Φλουρής 1995:350). Η ουσιώδης επικοινωνία και η καλλιέργεια της 



κριτικής σκέψης σπάνια πραγµατοποιείται στις σχολικές µας αίθουσες. Γνωρίζουµε π.χ. ότι ο 
παραγόµενος λόγος στην τάξη είτε ακολουθεί το γνωστό διεθνώς σχήµα: Ερώτηση (εκ µέρους 
του διδάσκοντος) - Απάντηση (εκ µέρους του µαθητή)- Σχολιασµός ή Aξιολόγηση (εκ µέρους 
του διδάσκοντος) (IRE/Fformat) (Hardman& Williamson 1998) είτε παίρνει την µορφή συνεχών 
µονολόγων (Ευσταθίου, 1985:58-63). Στην περίπτωση των διδασκόντων οι µονόλογοι αυτοί 
έχουν συχνά τη "µορφή διδακτικού ρητορισµού" (Φλουρής 1995:350), ενώ στην περίπτωση των 
διδασκοµένων αρκετά συχνά αναπαράγεται πιστά ο λόγος των σχολικών εγχειριδίων 
(Economou 1993Χ Φλουρής, 1995:350). Θα µπορούσαµε να πούµε συµπερασµατικά ότι από 
τις λίγες σχετικά έρευνες που διαθέτουµε φαίνεται ότι στις σχολικές µας τάξεις λείπει ο 
ουσιώδης διάλογος, η άσκηση στην επικοινωνία και την κριτική σκέψη. Η απορία λοιπόν είναι 
εύλογη: σε µια τέτοια παιδαγωγική πραγµατικότητα πόσο αποτελεσµατικά µπορεί να 
συνεισφέρει η επικοινωνιακή τεχνολογία; Αξίζει να θυµίσουµε εδώ ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν στη 
διάθεσή τους το απαραίτητο λογισµικό και γνώριζαν από άποψη τεχνική να το χρησιµοποιούν. 

  

  

 

Γράφηµα 1: Τρόπος και έκταση αξιοποίησης του δικτύου 

  

Ας έρθουµε λοιπόν στις διαπιστώσεις µας. Από τις εικοσιέξι συνολικά διδασκαλίες που 
εξετάσαµε µία µόνο προσπάθησε να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές δυνατότητες του διαδικτύου 
για δηµιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας (βλ. γρ. Με άλλα λόγια σε µία µόνο από 
τις διδασκαλίες καταβλήθηκε προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα τόσα πλεονεκτήµατα της 
επικοινωνιακής τεχνολογίας, τα οποία η βιβλιογραφία τόσο συχνά επισηµαίνει. Αν είχαµε το 
χρόνο να ασχοληθούµε εκτενέστερα µε τη διδασκαλία αυτή, θα βλέπαµε ότι και η µοναδική 
αυτή προσπάθεια, αν και χρησιµοποιεί το διαδίκτυο, δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές του.  

Στις έξι από τις εικοσιέξι διδασκαλίες επιχειρήθηκε η αξιοποίηση του διαδικτύου για την 
αναζήτηση αυθεντικού γλωσσικού υλικού. Από αυτές οι δύο είναι πράγµατι εξαιρετικές. Στη µία 
περίπτωση καλούνται τα παιδιά µετά από χωρισµό σε οµάδες των τριών να ερευνήσουν τον 
κόµβο του υπουργείου πολιτισµού και να διεκπεραιώσουν συγκεκριµένες εργασίες, 
στηριζόµενα σε φύλλο εργασίας. Ο στόχος είναι σαφής για την κάθε οµάδα, όπως και η 
διαδικασία εργασίας. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι η όλη εργασία υλοποιείται και 
εδώ σε µία διδακτική ώρα.  



Στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για τάξη ενισχυτικής διδασκαλίας, οι δώδεκα συνολικά 
µαθητές, χωρισµένοι σε δύο οµάδες επισκέπτονται διάφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις µε 
στόχο "να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα µνηµεία του αρχαιολογικού χώρου καθώς και τα 
ολυµπιακά αγωνίσµατα" και να διεκπεραιώσουν συγκεκριµένες εργασίες. Οι υπόλοιπες 
τέσσερις διδασκαλίες εστιάζουν στην ανάγνωση πληροφορικού υλικού στην οθόνη µε στόχο 
την εισαγωγική ενηµέρωση των µαθητών σε διάφορα θέµατα. Πρόκειται για διδασκαλίες που 
αντικαθιστούν µία από τις κλασικές διδακτικές δραστηριότητες στην τάξη, χωρίς προσαρµογή 
στις ιδιαιτερότητες του δικτύου, την ανάγνωση δηλαδή κάποιων εισαγωγικών σηµειωµάτων ή 
πληροφοριών που γίνεται από τα βιβλία.  

Βλέπουµε, συµπερασµατικά, ότι από τις εικοσιέξι διδασκαλίες οι επτά προσπαθούν να 
αξιοποιήσουν το διαδίκτυο. Και ο περιορισµένος αυτός αριθµός αλλά κυρίως η όλη µεθόδευση 
που επιλέχτηκε για την εµπλοκή του διαδικτύου στη διδασκαλία δείχνει µε σαφήνεια ότι οι 
επιλογές των εκπαιδευτικών ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ξεφύγουν από τη συνήθη καθηµερινή 
παιδαγωγική πρακτική. Αξίζει να επισηµανθεί ότι στις έξι από τις επτά περιπτώσεις 
επιχειρήθηκε η σύνδεση µε συγκεκριµένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. 

∆εύτερο επιχείρηµα: 

Ένα άλλο ευρέως χρησιµοποιούµενο επιχείρηµα είναι ότι οι Η/Υ συµβάλλουν στην ανανέωση 
της διδασκαλίας του γραπτού λόγου. Για τον καταλυτικό ρόλο των νέων τεχνολογιών της 
πληροφορικής στη διδασκαλία του γραπτού λόγου υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία 
(Κουτσογιάννης 1998:42-62). Από τα πολλά που γράφονται επιλέγουµε τα δύο συνηθέστερα 
επιχειρήµατα: στη µία περίπτωση το ηλεκτρονικό περιβάλλον παραγωγής γραπτού λόγου 
θεωρείται ως ιδανικό για την εφαρµογή της αντίληψης "το γράψιµο ως διαδικασία". Σ' αυτήν την 
περίπτωση τονίζεται ιδιαίτερα η δυνατότητα εύκολων πειραµατισµών µε τα κείµενα, χωρίς το 
κόστος του ξαναγραψίµατος. Στη δεύτερη επισηµαίνεται πως µέσω των δυνατοτήτων που δίνει 
η τεχνολογία (τοπικά δίκτυα, διαδίκτυο, ύπαρξη οθόνης ως εµφανούς χώρου 
αναφοράς)ευνοείται η κοινωνική αντίληψη (socialview) στη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Σ' 
αυτήν την περίπτωση επισηµαίνονται µεταξύ άλλων: η δυνατότητα µετατροπής της σχολικής 
αίθουσας σε κοινωνικό χώρο προβληµατισµούΧ η ευκολία στην ανταλλαγή και κριτική κειµένων 
από συµµαθητές εντός και εκτός αιθούσης και η αλλαγή του ρόλου του διδάσκοντος σε βοηθό 
και συµπαραστάτη του γράφοντος µαθητή. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση για την παιδαγωγική του γραπτού λόγου είναι εξαιρετικά 
περιθωριακή στη χώρα µας και η σχετική συζήτηση, στο βαθµό που γίνεται, περιορίζεται σε 
στενό ακαδηµαϊκό κύκλο. Έτσι δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες παιδαγωγικές πρακτικές στα 
σχολεία µας. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη συντριπτική πίεση που ασκούσε, µέχρι και το 
προηγούµενο σχολικό έτος, το καθεστώς των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µε την κυριαρχία της έκθεσης ιδεών. Γύρω από τη διδασκαλία του νόθου αυτού 
είδους λόγου έχει αναπτυχθεί αρκετή παραφιλολογία, η οποία ελάχιστα σχετίζεται µε 
επιστηµονικό προβληµατισµό. Είναι γι' αυτό το λόγο ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 
παρακολουθήσουµε τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί θέλησαν να επωφεληθούν από την 
παρουσία της τεχνολογίας στη διδασκαλία του γραπτού λόγου.  

  



 
Γράφηµα 2. Έκταση αξιοποίησης των Η/Υ στη διδασκαλία του γραπτού λόγου. 

  

Από τα δεδοµένα µας διαπιστώνουµε (βλ. γράφηµα 2) ότι η διδασκαλία του γραπτού λόγου 
επιχειρήθηκε στις τρεις από τις εικοσιέξι διδασκαλίες. Ως περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού 
λόγου χρησιµοποιήθηκαν: το Word στις δύο περιπτώσεις και το περιβάλλον παραγωγής 
γραπτού λόγου της Λογονόστησης στη µία. Σε καµία από τις διδασκαλίες αυτές δεν επιχειρείται 
η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των Η/Υ που η βιβλιογραφία επισηµαίνει. Αξίζει να 
επισηµανθεί ότι όλα τα κείµενα ολοκληρώθηκαν στη χρονική διάρκεια της µίας διδακτικής ώρας, 
σε καµία από τις περιπτώσεις δεν καταβλήθηκε προσπάθεια για αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων της τεχνολογίας στη βελτίωση των κειµένων ή των δυνατοτήτων για 
ανταλλαγή, σχολιασµό κειµένων κλπ.. Η λογική που επικράτησε εκφράζεται πλήρως από το 
παρακάτω απόσπασµα της περιγραφής σε µία από τις διδασκαλίες : 

"Τα παιδιά έγραψαν τις εργασίες τους και τις διόρθωσα στο σπίτι καθαρογράφοντάς τες, ώστε 
να είναι εύκολες στην πληκτρολόγηση". 

Ο ρόλος του διδάσκοντος αποσιωπάται παντελώς, από τα συµφραζόµενα όµως προκύπτει ότι 
ήταν εξαιρετικά περιθωριακός, κάτι άλλωστε που συµβαίνει κατά το γράψιµο της έκθεσης και 
στην κλασική αίθουσα διδασκαλίας. 

            Τα αποτελέσµατα που είδαµε µέχρι τώρα δε νοµίζω ότι αποτελούν κάποια έκπληξη, αν 
συνεξεταστούν µε το ευρύτερο επιστηµονικό και παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο εισήχθη η 
τεχνολογία. Αυτό που αποτελεί οπωσδήποτε έκπληξη είναι η χρησιµοποίηση της τεχνολογίας 
για την αποκλειστική εστίαση σε τοµείς και σε αναλογίες που αποκλίνουν αισθητά από τα 
ισχύοντα ΑΠ και βιβλία. Αναφέροµαι στην επαναφορά ξεπερασµένων γλωσσοδιδακτικών 
αντιλήψεων µέσω των ΝΤ. Αξίζει να δούµε λεπτοµερέστερα το θέµα. 

Από τις εικοσιέξι διδασκαλίες στις δεκαέξι επιχειρείται η διδασκαλία κάποιου γραµµατικού 
φαινοµένου ή της ορθογραφίας κάποιων λέξεων (βλ. γράφηµα 3). Ειδικότερα: 

o      σε 13 από τις 26 περιπτώσεις χρησιµοποιείται το πρόγραµµα "Λογονόστηση" για την 
εξάσκηση στην ορθογράφηση σειράς λέξεων και συγκεκριµένα των πού/που, πώς/πως και 
ότι/ό,τιΧ 

o      σε δύο επιχειρείται η διδασκαλία των συζυγιών των ρηµάτωνΧ 

o      σε µία των ρηµάτων ενεργητικής φωνήςΧ 



o      Και σε µία η αναγνώριση των συνδέσµων και ο διαχωρισµός των προτάσεων σε κύριες και 
δευτερεύουσες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιήθηκε το Word. 

Εδώ οι εκπαιδευτικοί ήταν πράγµατι ανατρεπτικοί... ∆εν ακολούθησαν ούτε τους χρονικούς 
περιορισµούς του ισχύοντος προγράµµατος (το ΑΠ δεν προβλέπει ωριαία διδασκαλία για τις 
περιπτώσεις αυτές) ούτε την προτεινόµενη σειρά των βιβλίων (οι διδασκαλίες έγιναν σε όλες τις 
τάξεις και σε διαφορετικές χρονικές στιγµές).  

Στο διάγραµµα που προβάλλεται βλέπουµε συγκεντρωτικά τους τοµείς στους οποίους 
χρησιµοποιήθηκαν οι Η/Υ κατά το πειραµατικό στάδιο στα δεκαοχτώ σχολεία και την έκταση 
που αφιερώθηκε στον καθένα:  

  

 
Γράφηµα 3. Τοµείς αξιοποίησης των Η/Υ 

Στο επόµενο γράφηµα (βλ. γράφηµα 4) φαίνεται καθαρά ότι οι υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν 
σε συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό για µεταγλωσσική δραστηριότητα, δηλαδή για τη 
διδασκαλία της γραµµατικής και της ορθογραφίας. 

 



  

Γράφηµα 4. Ποσοστά αξιοποίησης των Η/Υ για µεταγλωσσική διδακτική δραστηριότητα. 

  

Από τα δύο τελευταία διαγράµµατα είναι σαφές ότι χρησιµοποιήθηκαν σε συντριπτικά 
µεγαλύτερο ποσοστό για τη διδασκαλία της ορθογραφίας και της γραµµατικής, και γενικότερα 
τη µεταγλωσσική δραστηριότητα.  

Αξίζει να κλείσουµε την ενότητα αυτή µε δύο ακόµη διαπιστώσεις: µαθητές και εκπαιδευτικοί 
δηλώνουν ενθουσιασµένοι µε το νέο µέσο. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί 
προτείνουν να συνεχιστεί η πειραµατική εφαρµογή του προγράµµατος, έχουν δε την αίσθηση 
ότι συµµετέχουν σε µια προσπάθεια που αλλάζει ριζικά και προς το καλύτερο τα ισχύοντα στη 
γλωσσική διδασκαλία.  

Συµπεράσµατα 

Γνωρίζουµε από τη διεθνή εµπειρία ότι η πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης της τεχνολογίας στο 
γλωσσικό µάθηµα έχει συνήθως αρκετά προβλήµατα (Cochran - Smith κ.α. 1991:93-95Χ Bruce 
& Robin 1993Χ Snyder 1999), γι' αυτό και µόνο το γεγονός ότι τόσοι εκπαιδευτικοί 
προσπάθησαν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά την τεχνολογία µπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία. 
Στόχος ωστόσο της εργασίας αυτής δεν είναι ούτε να επαινέσει αλλά ούτε και να επικρίνει τη 
συγκεκριµένη προσπάθεια. Κάτι τέτοιο άλλωστε δε θα είχε κανένα νόηµα. Αντίθετα στόχος της 
εργασίας αυτής είναι, όπως είπαµε, να δείξει πώς και σε ποιο βαθµό οι ιδιαιτερότητες του 
εκπαιδευτικού περικειµένου της χώρας µας επηρεάζουν και την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
υπολογιστών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα να ελέγξει κάποιες από τις 
αλήθειες που αναπαράγονται εύκολα τα τελευταία χρόνια. Οι διαπιστώσεις αυτές θα 
µπορούσαν να αξιοποιηθούν ως µια γόνιµη ανατροφοδότηση σε περιπτώσεις µελλοντικών 
σχεδιασµών. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να συνοψίσουµε τα ευρήµατά µας σε δύο διαπιστώσεις:  

∆ιαπίστωση πρώτη:  

Είναι προφανές ότι ένα µέρος των εκπαιδευτικών µεταφέρει ή προσπαθεί να µεταφέρει 
ισχύουσες στην κλασική αίθουσα διδασκαλίας πρακτικές στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
Αναφέρω συγκεντρωτικά: 

·    το ηλεκτρονικό περιβάλλον παραγωγής γραπτού λόγου δε χρησιµοποιήθηκε για 
πειραµατισµό, αφού ο πειραµατισµός κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και κατά 
τη διδασκαλία του είναι σχεδόν άγνωστος στην εκπαίδευσή µαςΧ 

·    υπήρξε απόλυτος σεβασµός στον ισχύοντα σχολικό χρόνο. Έτσι όλες οι διδασκαλίες 
χώρεσαν στο πλαίσιο της µίας διδακτικής ώραςΧ 

·    είναι σαφής η προσπάθεια να αποδοθεί στο διαδίκτυο ο ρόλος και η λειτουργία του σχολικού 
εγχειριδίου. Έτσι: οι πληροφορίες του δικτύου αποµονώθηκαν σε συγκεκριµένη ύλη και 
χρησιµοποιήθηκαν στο ρόλο του εισαγωγικού κειµένου που υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδιαΧ η 
δηµιουργία περιστάσεων επικοινωνίας, στη µοναδική περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε, ήταν 
πρόχειρη και επιφανειακήΧ υπήρξε σαφής αναφορά και σύνδεση µε συγκεκριµένα κεφάλαια και 
ενότητες των διδακτικών εγχειριδίων.  

            Τα συµπεράσµατα αυτά συµφωνούν µε ένα µέρος της διεθνούς έρευνας, η οποία 
συγκλίνει στη διαπίστωση ότι παρά τον έντονο ενθουσιασµό διδασκόντων και διδασκοµένων, 



στην πράξη αναπαράγονται οι κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις (Cochran - Smith κ.α. 1991Χ 
Klem & Moran 1992Χ Miller & Olson 1994).  

  

∆ιαπίστωση δεύτερη: 

Το µεγαλύτερο µέρος των διδακτικών δοκιµών που επιχειρήθηκαν κινήθηκε εκτός αυτού του 
πλαισίου. Συγκεκριµένα: 

o     από άποψη ποσοτική: το ισχύον πρόγραµµα σπουδών δεν αφιερώνει τέτοια αναλογική 
έκταση στα φαινόµενα της ορθογραφίας, τα οποία επιλέχτηκαν να διδαχθούν µε του 
υπολογιστέςΧ 

o     από άποψη ελευθερίας: οι εκπαιδευτικοί εστιάζοντας σε θέµατα ορθογραφίας και 
γραµµατικής δείχνουν µια αξιοθαύµαστη ανεξαρτησία από το σχολικό εγχειρίδιο. Σε καµία από 
τις διδασκαλίες αυτές δεν καταβάλλεται προσπάθεια να συνδεθούν µε συγκεκριµένη ύλη 
κάποιας συγκεκριµένης τάξης, κάτι που όπως είδαµε συµβαίνει, όταν επιχειρούν να κινηθούν 
σε πιο σύγχρονες διδακτικές αναζητήσεις. 

Στη βιβλιογραφία επισηµαίνεται συχνά ότι η έµφαση σε χαµηλού βαθµού διδακτικές 
προτεραιότητες, από άποψη γλωσσοδιδακτική, παρατηρείται κυρίως σε φτωχά σχολεία, µε 
περιορισµένες δυνατότητες υποδοµής και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών (Sutton 1991). 
Είδαµε ότι αυτό στην περίπτωσή µας δεν ισχύει. Τα σχολεία αυτά είχαν σύγχρονο τεχνολογικό 
εξοπλισµό και ιδιαίτερα προσεχτικό σχεδιασµό για την παιδαγωγική αξιοποίησή του. Μικρό 
µέρος της διεθνούς έρευνας, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, επιχειρεί να αναδείξει πώς τα 
εκάστοτε κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδοµένα επηρεάζουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
υπολογιστών. Αναφέρω ενδεικτικά τις έρευνες των Bruce & Robin (1993) και Bruce & Peyton 
(1999).  

Το φαινόµενο βέβαια της παιδαγωγικής αξιοποίησης των υπολογιστών για διδακτικούς στόχους 
χαµηλής προτεραιότητας δεν είναι άγνωστο διεθνώς (Selfe 1997:xiiΧ OTA 1995) Στον πίνακα 
που ακολουθεί οι Pelgrum & Plomp (1993) συγκεντρώνουν τις διδακτικές δραστηριότητες στις 
οποίες οι εκπαιδευτικοί πέντε χωρών (Καναδοβρετανική Κολούµπια, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, 
ΗΠΑ, Γαλλία) χρησιµοποιούν τους Η/Υ στο µάθηµα της µητρικής γλώσσας στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση.  

Μέση εκπαίδευση (Γυµνάσιο) % 

Γραπτή έκφραση (Written Composition) 78 

Γραπτή δεξιότητα (Writting Skills) 53 

Γραµµατική (Linguistics/grammar) 41 

Εξάσκηση στην ανάγνωση (ReadingSkills) 38  

Λογοτεχνία (Literature) 21 

Προφορική επικοινωνία (OralCommunication) 5  

(Πηγή: Pelgrum & Plomp, 1993:89) 



Βλέπουµε και σ' αυτήν την περίπτωση υψηλά ποσοστά στη διδασκαλία της γραµµατικής, 
σηµαντικά χαµηλότερα όµως από την περίπτωσή µας. Βλέπουµε όµως παράλληλα την 
αξιοποίηση των υπολογιστών και σε άλλους τοµείς, όπως π.χ. στη διδασκαλία του γραπτού 
λόγου κλπ. κάτι που ελάχιστα είδαµε στην περίπτωσή µας. 

Αν και τα δεδοµένα µας, από άποψη ποσοτική και ποιοτική, δεν είναι πλήρη, θα 
ριψοκινδυνεύσουµε µια πρώτη προσέγγιση και ερµηνεία του αποτελέσµατος αυτού. 
Μπαίνοντας στο εργαστήριο των Η/Υ, οι εκπαιδευτικοί µας βρέθηκαν για πρώτη φορά χωρίς 
τον µπούσουλα των διδακτικών εγχειριδίων, και καθώς κανένα από τα προϊόντα λογισµικού 
που είχαν στη διάθεσή τους δεν ήταν στενά συνδεδεµένο - και ορθώς κατά τη γνώµη µου - µε 
τη συγκεκριµένη διδακτέα ύλη του σχολείου, είχαν να επιλέξουν µία από τις παρακάτω δύο 
λύσεις: 

Πρώτη λύση: να υιοθετήσουν ανοιχτό λογισµικό. Αυτό όµως ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, 
γιατί απαιτεί διαφορετική από την ισχύουσα διδακτική αντίληψη και πρακτική. Η επιλογή αυτή 
καθίσταται δυσκολότερη, επειδή θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί σε ένα νέο και σχετικά 
ανοίκειο τεχνολογικό περιβάλλον. ∆εν είναι τυχαίο ότι στις λίγες σχετικά φορές που επέλεξαν το 
δρόµο αυτό, προσπάθησαν να πιαστούν και πάλι από τα σχολικά εγχειρίδια. 

Λύση δεύτερη: να υιοθετήσουν κλειστό λογισµικό µε έµφαση στην επίλυση µηχανιστικών 
ασκήσεων µεταγλωσσικού περιεχοµένου. Στράφηκαν µε µεγάλη ευκολία στη δεύτερη αυτή 
λύση.  

Η εξήγηση είναι προφανής: µέσω των υπολογιστών έρχονται στην επιφάνεια παγιωµένες 
παραδοσιακές αντιλήψεις ως προς τη γλωσσική αγωγή, οι οποίες και απελευθερώθηκαν, όταν 
υπήρξε αποδέσµευση από το σφιχτό εναγκαλισµό µε το σχολικό εγχειρίδιο. Οι αντιλήψεις αυτές 
έχουν, κατά τη γνώµη µου, διαµορφωθεί: 

o      Από τα γλωσσοδιδακτικά πρότυπα της καθαρεύουσας, µε τα οποία µεγάλο µέρος του 
εκπαιδευτικού πληθυσµού έχει γαλουχηθεί. Είναι γνωστή η έµφαση που δινόταν στη ρυθµιστική 
γραµµατική και ιδιαίτερα στην ορθογραφία (Petrounias 1976:203). 

o      Από τη διαρκή επαναφορά των προτύπων αυτών στο προσκήνιο µέσω της συζήτησης 
περί κινδύνου της ελληνικής γλώσσας, "γλωσσικής πενίας" των νέων και αλλοίωσης της 
φυσιογνωµίας της ελληνικής από την εισαγωγή ξένων λέξεων. Μέρος της επιχειρηµατολογίας 
που αναπτύχθηκε υποστήριζε ότι τα πολλά γλωσσικά λάθη απειλούν την ακεραιότητα της 
ελληνικής και πρότεινε ως φάρµακο τη διδασκαλία της γραµµατικής και την επαναφορά της 
διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο στα Γυµνάσια (Χριστίδης 1996).  

o     Από τις επιδράσεις που ασκεί η µακρά παράδοση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας, κατά την οποία µεγάλο µέρος του διδακτικού χρόνου αφιερώνεται στη 
γραµµατικοσυντακτική διδασκαλία µε ιδιαίτερη έµφαση στην ορθογραφία. Ας µην ξεχνούµε ότι 
τα δύο διδακτικά αντικείµενα διδάσκονται από τους ίδιους διδάσκοντες. 

o      Από τη δυσκολία, απ' ό,τι φαίνεται, να αγγίξει τους εκπαιδευτικούς ο επιστηµονικός 
προβληµατισµός, που την τελευταία τουλάχιστον δεκαπενταετία αναπτύσσεται στη χώρα µας.  

Οι εξελίξεις της εποχής µας, καλώς ή κακώς, οδήγησαν στη στενή σύνδεση του µαθήµατος της 
γλωσσικής αγωγής µε την πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία. Αυτό δεν µπορεί και δεν 
πρέπει να το αγνοήσουµε. ∆εν µπορούµε εποµένως να προχωρήσουµε ως θεατές αλλά ως 
ενεργά συµµετέχοντες.  

            Αν θα ήθελα ωστόσο να τονίσω κάτι, κλείνοντας τη σηµερινή οµιλία, είναι ότι αυτή η 
πορεία δεν είναι εύκολη και αυτονόητα θετική, όπως συνήθως παρουσιάζεται. Είναι στενά 



δεµένη µε την ιδιαιτερότητά µας, που πάει να πει µε την ιστορία µας, την οποία, όταν νοµίζουµε 
ότι θα ξεπεράσουµε µε τη χρήση ενός - έστω - υπερσύγχρονου µέσου, είτε θα µας κλείνει 
ειρωνικά το µάτι είτε, ακόµη χειρότερα, όπως στις περιπτώσεις που εξετάσαµε, θα µας 
εκδικείται.  

Σας ευχαριστώ. 
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