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1. Αντικείµενο και στόχοι της εργασίας
∆ύσκολα θα µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει σήµερα τη σηµασία που έχουν οι
Νέες Τεχνολογίες (στο εξής ΝΤ) στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο (οικονοµικό και
κοινωνικό) γίγνεσθαι, τις επιπτώσεις που η ιδιαιτερότητα και η ευρύτητα της χρήσης
τους έχει για το περιεχόµενο του γραµµατισµού στην εκπαίδευση (Kalantzis & Cope,
1999· Cesarini, 2004) και ειδικότερα τους νέους ορίζοντες που µπορούν να ανοίξουν
στη γλωσσική διδασκαλία. Η πραγµατικότητα ωστόσο αυτή όχι µόνο δεν έχει
εξαφανίσει τα προβλήµατα που τίθενται από τη χρήση των ΝΤ στους χώρους
µάθησης, αλλά, παρά τη ρητορική ευφορία και τις «αυτονόητες» οικουµενικές
αλήθειες που συχνά πυκνά διατυπώνονται, έχει εντείνει στον χώρο της παιδαγωγικής
θεωρίας και πρακτικής τη διατύπωση ερωτηµάτων ως προς τη χρήση τους, µε στόχο
µια πιο δηµιουργική αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση (Ράπτης & Ράπτη, 2003).
Στο προβληµατικό αυτό πλαίσιο η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό κόσµο σήµερα
έγκειται στο να:
•

κατανοήσει τους τρόπους µε τους οποίους η χρήση των ΝΤ επηρεάζει,
διαµορφώνει

και

µεταµορφώνει

τις

πρακτικές

του

γραµµατισµού

στην

εκπαίδευση,
•

πώς

θα

πρέπει

να

χρησιµοποιήσει

ο

εκπαιδευτικός

κόσµος

τις

ΝΤ

αποτελεσµατικά, µε κριτική µατιά και υπευθυνότητα, ώστε να επωφεληθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο από τις παιδαγωγικές τους δυνατότητες,
•

συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόηµα να προσπαθεί να προσαρµόσει τις νέες
τεχνολογίες στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές, επειδή έτσι η διδασκαλία
ενδέχεται να καταλήξει να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και πριν, µε τη µόνη
διαφορά ότι τώρα χρησιµοποιεί περισσότερο τα νέα τεχνολογικά δεδοµένα
(Snyder, 2001: 111-112).

Ειδικότερα, ως προς το ζήτηµα της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών (στο
εξής Η/Υ) στη γλωσσική διδασκαλία, επίκαιρα εµφανίζονται τα επόµενα ερωτήµατα,
τα οποία, έµµεσα ή άµεσα, αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης στην προκείµενη
εργασία:
•

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία ενσωµάτωσης των Η/Υ στο µάθηµα
της γλωσσικής αγωγής;
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•

Σε

ποια

κατηγορία

προβληµάτων γλωσσικής διδασκαλίας µπορούν να

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι Η/Υ;
•

Σε ποιο βαθµό και κάτω από ποιες συνθήκες οι Η/Υ διαφοροποιούν το έργο του
εκπαιδευτικού και επηρεάζουν θετικά τη στάση και τη συνεργασία των µαθητών
στην παραγωγή γραπτού λόγου (process writing);

2. Εισαγωγικά στην παραγωγή γραπτού λόγου
Επειδή ο λόγος (discourse στην αγγλική και discours στη γαλλική γλώσσα)
χρησιµοποιείται σήµερα µε πολλές σηµασίες, σηµειώνεται προκαταβολικά εδώ ότι η
σχετική έννοια βασίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα αποτελεί πηγή κοινωνικά
οριοθετηµένων νοηµάτων και όχι µέσο έκφρασης ατοµικών ιδεών. Αυτό σηµαίνει ότι
η διαφορά στους τρόπους ανάγνωσης µηνυµάτων και στις µορφές γλωσσικής
παραγωγής δεν οφείλεται τόσο στις ιδιοσυγκρασιακές διαφορές των οµιλητών µιας
γλώσσας, αλλά συνδέεται µε τη χρήση της στα πλαίσια συγκεκριµένων κοινωνικών
θεσµών, ο κάθε ένας από τους οποίους προσδιορίζει και προσδιορίζεται από τις
πρακτικές, τις αξίες και τις έννοιες που συγκροτούν τον λόγο του. Με αυτή την έννοια
ο λόγος βρίσκεται σε συνάρτηση µε όλες τις άλλες κοινωνικές πρακτικές, και τον
προσεγγίζουµε ως διαδικασία και δραστηριότητα -όχι ως κατάσταση ή αντικείµενο.
Τέλος, ο λόγος ως διαδικασία διαφοροποιείται από την έννοια κείµενο (text), που
αποτελεί το τελικό προϊόν του λόγου και την πραγµάτωσή του (Γεωργακοπούλου &
Γούτσος, 1999: 17-25).
H παραγωγή του γραπτού λόγου ως διδακτική µέθοδος του γλωσσικού µαθήµατος
στην εκπαίδευση εµφανίστηκε στον διεθνή χώρο από τις αρχές τις δεκαετίας του ̉60.
Προέκυψε κυρίως ως αποτέλεσµα της µετάβασης από τον συµπεριφορισµό στον
χώρο της γνωστικής ψυχολογίας (Βοσνιάδου, 1998), η οποία µετέφερε το κέντρο
βάρους του επιστηµονικού ενδιαφέροντος από το τελικό γραπτό προϊόν στη
διαδικασία παραγωγής του· από το αποκλειστικό, δηλαδή, ενδιαφέρον του τί διδάσκει
ο εκπαιδευτικός στο γλωσσικό µάθηµα στο τί συµβαίνει στους µαθητές κατά τη
διάρκεια παραγωγής γραπτού λόγου: για παράδειγµα, στο πώς γράφουν, ποιες
δυσκολίες αντιµετωπίζουν, γιατί τις αντιµετωπίζουν, και πώς είναι δυνατόν να
υποστηριχθούν αποτελεσµατικότερα (Μέσσιου, 2003· Ζώτου-Αργυρούδης, 2003).
Στις αρχές της δεκαετίας του ̉80 άρχισαν να εκπονούνται τα πρώτα γνωστικά µοντέλα
για το πώς γράφει ο άνθρωπος από τους Flower & Hayes (1981), τα οποία
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κατοχυρώθηκαν λίγο αργότερα από πορίσµατα ερευνών των Bereiter και
Scardamalia (1987), εκπροσώπων της γνωστικής ψυχολογίας (Stainthorp, 2004).
Άρχισε έτσι να απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα ο µαθητής ως συγγραφέας, οι
ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Το κίνηµα αυτό επηρέασε
προοδευτικά τις απόψεις για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου· κατά προέκταση, τον
σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων (στο εξής ΑΠ) στην εκπαίδευση
(Ματσαγγούρας, 2004: 54-79).
3. Από τον «τυπωµένο» στον «υπολογιστικό» λόγο
Η εφόρµηση των ΝΤ στην περιοχή του γραπτού λόγου επέφερε ριζικές αλλαγές στον
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµασταν µέχρι σήµερα λειτουργίες και παράγωγες
εκφάνσεις του, όπως η πρόσληψη και η ανάγνωση (Hansen & Haas, 1988· PiolatRoussey & Thunin, 1997). Συνοπτικά, ο «τυπωµένος» λόγος, αποτυπωµένος κυρίως
στον κόσµο του χειροποίητου εντύπου, παρουσιάζει τις εξής βασικές διαφορές από
τον ηλεκτρονικό «υπολογιστικό» (Birkerts, 1997):
1. Ο τυπωµένος λόγος είναι κατά βάση γραµµικός, καθώς δεσµεύεται από τις
επιταγές της σύνταξης, η οποία αποτελεί ένα είδος χαρτογράφησης των τρόπων που
χρησιµοποιεί ο νους για να εκφραστεί λογικά µέσω της γλώσσας. Όσο για τα
παραγόµενα κείµενα του τυπωµένου λόγου, χαρακτηρίζονται µονοτροπικά. Αντίθετα,
ο υπολογιστικός λόγος, µέσω κυρίως του υπερκειµένου, θεωρείται µη γραµµικός, µε
κειµενικά παράγωγα τα οποία χαρακτηρίζονται πολυτροπικά. Με τον όρο
«πολυτροπικός» νοείται η µορφή παρουσίασης ενός πολιτισµικού προϊόντος στο
οποίο περιέχονται και συνδυάζονται περισσότεροι από ένας σηµειωτικοί τρόποι
(modes), ενώ µε τον όρο «µονοτροπικός» νοείται η µορφή παρουσίασης ενός
πολιτισµικού προϊόντος στο οποίο περιέχεται µόνο ένας σηµειωτικός τρόπος. Οι
σηµειωτικοί τρόποι, που µπορούν να συνδυάζονται σε ένα πολυτροπικό κείµενο,
είναι ο γραπτός και προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο, το
σχεδιάγραµµα, το χρώµα, η γραµµατοσειρά, η κινούµενη εικόνα, η µουσική, ο ήχος, ο
ρυθµός, οι χειρονοµίες (Kress, 2003).
2. Η συµµετοχή στην ανάγνωση του τυπωµένου λόγου είναι κατεξοχήν ιδιωτική
υπόθεση. Παρά το ότι η ανάγνωση στην προκειµένη περίπτωση συνιστά πράξη
επικοινωνίας, το περιεχόµενο του τυπωµένου λόγου περνά από τον ιδιωτικό χώρο
του ποµπού στον ιδιωτικό χώρο του αποδέκτη. Αντίθετα, η συµµετοχή στην
ανάγνωση του υπολογιστικού λόγου τρέπεται σε συλλογική ή δηµόσια, καθώς
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συµβαίνει µέσα σε ένα κύκλο ευρύτερης σύνδεσης. Το τεράστιο αποθεµατικό υλικό
των δικτύων είναι διαρκώς παρόν σε λανθάνουσα κατάσταση, ακόµη και όταν δεν
επηρεάζει την άµεση επικοινωνία.
3. Ο τυπωµένος λόγος είναι δέσµιος του χρόνου και της ιστορίας, καθώς τα υλικά του
είναι διαστρωµατωµένα: προσφέρονται για ξαναδιάβασµα και ιδιαίτερη προσοχή.
Αντίθετα, ο υπολογιστικός είναι εφήµερος και παροντικός: µπορεί να τροποποιηθεί ή
να εξαφανιστεί µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.
4. Ο τυπωµένος λόγος είναι στατικός: αυτός που προχωρά είναι ο αναγνώστης και
όχι ο τυπωµένος λόγος, σε αντίθεση προς τον υπολογιστικό λόγο που είναι ρευστός,
καθώς εξελίσσεται µε αλµατώδεις ρυθµούς ανάπτυξης και τροποποιείται συνεχώς.
5. Η πρόσληψη του τυπωµένου λόγου απαιτεί τη συγκέντρωση και την προσοχή του
αναγνώστη – το κείµενο κυρίως διαβάζεται-, ενώ ο υπολογιστικός λόγος οπτικοποιεί
το περιεχόµενο και προκαλεί την εντύπωση –το κείµενο κυρίως «βλέπεται».
4. Για την επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας
Η παραγωγή γραπτού λόγου εντάσσεται στη φιλοσοφία της επικοινωνιακής
προσέγγισης της γλώσσας. Εµφανίστηκε ως αποτέλεσµα της επίδρασης όµορων
κλάδων της γλωσσολογίας (της κειµενογλωσσολογίας, της ψυχογλωσσολογίας, της
κοινωνιογλωσσολογίας, της ανάλυσης συνεχούς λόγου), της εθνογραφίας και της
ανθρωπολογίας και συνιστά την κυρίαρχη αντίληψη στο διεθνή χώρο για τη
γλωσσική αγωγή κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (Littlewood, 1983). Σχετικώς
πρόσφατα ενσωµατώθηκε στο σηµερινό ΑΠ της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης στη χώρα µας (Χαραλαµπόπουλος, 1999). Αυτό ωστόσο δεν σηµαίνει
ότι στη σηµερινή σχολική πρακτική έχει µηδενιστεί το habitus του παραδοσιακού
τρόπου γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο στηρίζεται στις επόµενες αρχές Μέσσιου,
2003):
•

Η έµφαση δίνεται στο τελικό προϊόν του γραπτού λόγου

•

Το γράψιµο θεωρείται ατοµική εργασία

•

Προέχει η συστηµατική καλλιέργεια των δεξιοτήτων χρήσης γραµµατικών και
συντακτικών φαινοµένων, ανεξάρτητα από το κειµενικό τους πλαίσιο

•

Το κείµενο γράφεται στην τάξη για να διαβαστεί από τον δάσκαλο, ο οποίος
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είναι, εκτός από αποκλειστικός ρυθµιστής της γλωσσικής αγωγής, ο µοναδικός
αποδέκτης-αξιολογητής του τελικού κειµένου των µαθητών.
Γενικότερα, η διδασκαλία της γλώσσας µε βάση τα παραδοσιακά πρότυπα κρίνεται
σήµερα µετωπική στη γενικότερη οργάνωση (χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις
ιδιατερότητες και τις ανάγκες των µαθητών)· δασκαλοκεντρική στη δοµή της και
ερωτηµατική ή µονολογική στον τρόπο κυκλοφορίας της (Ματσαγγούρας, 2004: 92).
Τη µέθοδο αυτή ήρθε να ανατρέψει η επονοµαζόµενη «επικοινωνιακή προσέγγιση
της γλώσσας». Αν και ο σχετικός όρος διέπεται από ρευστότητα και έχει
χρησιµοποιηθεί από πολλούς για διάφορες ανάγκες και µε διαφορετικές σηµασίες, οι
βασικές της αρχές θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής (Χαραλαµπόπουλος,
1999):
•

Γλωσσική µονάδα µελέτης της γλώσσας δεν είναι τόσο η λέξη και η πρόταση όσο
το κείµενο, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο του άµεσου και ευρύτερου
κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος, χωρίς το οποίο η παραγωγή λόγου θα ήταν
αδύνατη.

•

Η γλώσσα είναι κοινωνικό φαινόµενο και χρησιµοποιείται σε ποικίλες περιστάσεις
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Είναι, κατ’ επέκταση, από
λειτουργική άποψη πολύµορφη. Αυτό σηµαίνει ότι στην εκπαίδευση δεν υπάρχει
µόνο µία, η επίσηµη σχολική γλώσσα-νόρµα, αλλά πολλές γλώσσες, όσες και οι
ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Επίσης, δεν
υπάρχει µόνο ένα είδος σχολικού, γραπτού λόγου (λ.χ. η έκθεση ιδεών).

•

Η γλωσσική διδασκαλία, εποµένως, πρέπει να έχει ως στόχο να εξασκήσει τους
µαθητές σε διαφορετικά είδη λόγου (προφορικού ή γραπτού), αλλά και σε
διαφορετικά επίπεδα ύφους, ανάλογα µε την εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας.
Με άλλα λόγια: η επικοινωνιακή προσέγγιση έχει µεταγνωστικές λειτουργίες και
απώτερο σκοπό να συνειδητοποιήσει το µαθητικό κοινό τη λειτουργία του λόγου,
ώστε να µπορεί να επικοινωνεί (προφορικά και γραπτά), διαµορφώνοντας τα
στοιχεία της δικής του ιδιολέκτου ανάλογα µε τις προθέσεις του, µε τις
διαφορετικές

συνθήκες

επικοινωνίας

και

µε

τους

εκάστοτε

αποδέκτες/αναγνώστες.
•

Η κατάκτηση αυτή συνδέεται µε τη µάθηση θεωρούµενη ως διαδικασία. Αυτό
απαιτεί εµπλοκή των µαθητών σε γλωσσικές δραστηριότητες, επειδή «η γλώσσα
µαθαίνεται πιο εύκολα όταν χρησιµοποιείται ενεργητικά παρά όταν προσφέρεται
σαν ένα σύνολο από αποκοµµένες προτάσεις ή ασκήσεις» (Halliday & Hasan
1989: 181). H εµπλοκή και ενεργητική συµµετοχή των µαθητών προϋποθέτει
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ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των οποίων ενεργούν µε αυτονοµία
και έξω από τον άµεσο έλεγχο του εκπαιδευτικού. Οι δραστηριότητες αυτές
πρέπει να δηµιουργούν επικοινωνιακές συνθήκες, στις οποίες να νιώθουν οι
µαθητές την ανάγκη να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα.
•

Ο επικοινωνιακός λόγος επιβάλλει την ένταξή του σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Ο
προσδιορισµός του πλαισίου, ή «περικείµενου» (Γεωργακοπούλου & Γούτσος,
1999) στον γραπτό λόγο παρουσιάζει ιδιοµορφίες σε σχέση µε τον προφορικό, σε
σηµείο να θεωρείται δύσκολο έργο, µε σύστηµα εντελώς διαφορετικό από τον
προφορικό (Bereiter & Scardamalia 1987· Graves, 1978· Ματσαγγούρας, 2004:
65). Ο γραπτός λόγος είναι οργανωµένος, έχει διάρκεια στον χρόνο και δεν
στηρίζεται στα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία. Αφορά κυρίως στην
επικοινωνία από απόσταση µε µοναδικό µέσο το κείµενο. Γι’ αυτό η επικοινωνία
µέσω του γραπτού λόγου είναι µονόδροµη και, µετά τη συγγραφή του κειµένου,
δεν υπάρχουν κατά κανόνα δυνατότητες αλλαγής ή βελτίωσής του ως
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ποµπού και δέκτη.

•

Η έµφαση κατά τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας πρέπει να δίνεται κατεξοχήν
στην παραγωγή διαφοροποιηµένου λόγου και όχι στην ανάλυση ή στη θεωρητική
γνώση του γλωσσικού συστήµατος. Το ενδιαφέρον έτσι µετατοπίζεται από την
µεταγλωσσική αντίληψη του «µαθαίνω για τη γλώσσα µου», στην επικοινωνιακήλειτουργική «µαθαίνω τη γλώσσα µου». Με άλλα λόγια, για την αποτελεσµατική
επικοινωνία δεν αρκεί µόνο η γλωσσική ικανότητα (δηλαδή η γνώση του
γλωσσικού συστήµατος) αλλά και γνώσεις που επιτρέπουν την προσαρµογή του
λόγου

στις

διάφορες

επικοινωνιακές

περιστάσεις:

η

ύπαρξη

δηλαδή

επικοινωνιακής ικανότητας. Η παραγωγή νοήµατος και η αποτελεσµατική
επικοινωνία δεν είναι µόνο ζήτηµα γνώσης των γλωσσικών δοµών, αλλά
συνδέονται µε ποικίλους παράγοντες (ποιος µιλάει, σε ποιον απευθύνεται, για
ποιο θέµα, µε ποια πρόθεση, πού, πότε, πώς), οι οποίοι συνιστούν την
περίσταση επικοινωνίας.
•

Στο γλωσσικό µάθηµα πρέπει να δηµιουργούνται κατά το δυνατόν πραγµατικές
περιστάσεις επικοινωνίας. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές για παραγωγή
ποικιλίας ειδών λόγου και ύφους, ενώ η καλλιέργεια της επικοινωνιακής και της
γλωσσικής τους ικανότητας καθίσταται επιτυχέστερη και αποδοτικότερη. Όσο για
τα υπό διδασκαλία κείµενα, πρέπει να είναι «αυθεντικά», και να προέρχονται από
ποικιλία ειδών γραπτού λόγου (από εφηµερίδες και περιοδικά µέχρι οδηγούς
κατασκευής αντικειµένων), όχι απαραίτητα από τον χώρο της λογοτεχνίας. Έτσι,

9
οι µαθητές συνειδητοποιούν την αξία της γλώσσας ως φορέα πολιτισµού, όπως
αυτός αποτυπώνεται στη γλώσσα (Σκιά, 2001).

5. Ο διπλός ρόλος των µαθητών στο γλωσσικό µάθηµα
Η σταδιακή συγγραφή κειµένων στην εκπαίδευση επιφυλάσσει δύο, συνδυαστικούς
µεταξύ τους, ρόλους στους µαθητές: αφενός τον ρόλο του «συγγραφέα-δηµιουργού»
και αφετέρου τον ρόλο του «γραµµατέα-γραφέα» (Σπαντιδάκης, 2004: 26-28). Ως
συγγραφείς-δηµιουργοί οι µαθητές παράγουν ιδέες, τις οργανώνουν, επιλέγοντας
τους αποδέκτες-αναγνώστες, ξεκαθαρίζουν τους στόχους του υπό σύνταξη κειµένου,
το βελτιώνουν και επιλέγουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Αναλαµβάνουν,
δηλαδή, όλο το γνωστικό και µεταγνωστικό φορτίο που απαιτείται για την παραγωγή
γραπτού λόγου. Η επιτυχής ανταπόκριση στον ρόλο αυτό προϋποθέτει ότι οι µαθητές
κατέχουν αφενός τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για να
ολοκληρωθεί η κειµενική εργασία και γνωρίζουν αφετέρου το πώς, το πότε, το πού
και το γιατί χρησιµοποιούνται οι παραπάνω σtρατηγικές, προκειµένου να είναι
αποτελεσµατική η µάθηση. Από την άλλη µεριά, ως γραµµατείς-γραφείς, οι µαθητές
καλούνται να εκτελέσουν τις απαραίτητες κινήσεις λεπτής κινητικότητας για τον
σχεδιασµό της µορφής του κειµένου: δηλαδή, να σχεδιάσουν τα γράµµατα, να
αφήνουν αποστάσεις ανάµεσα στα γράµµατα και στις λέξεις του κειµένου, να
γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τους γραµµατικο-συντακτικούς και ορθογραφικούς
κανόνες, τα σηµεία στίξης, καθώς επίσης τα δοµικά στοιχεία του είδους του κειµένου.
Είναι προφανές ότι και οι δύο προηγούµενοι ρόλοι εµπλέκουν τους µαθητές σε
διαδικασίες επίπονες, δύσκολες και απαιτητικές, γεγονός που αυξάνει τις ευθύνες του
εκπαιδευτικού, καθώς θα πρέπει ο ίδιος να γνωρίζει αφενός τους ρόλους που
επιτελούν οι µαθητές του στην παραγωγή του γραπτού λόγου αλλά και να είναι σε
θέση να επιστρατεύει τρόπους και µέσα, προκειµένου να τους υποστηρίξει στο
δύσκολο έργο τους.
6. Τα στάδια της συγγραφής των κειµένων
Ως προς τα στάδια που ακολουθούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου, σήµερα
θεωρείται ξεπερασµένη η αντίληψη ότι αυτά είναι τρία (σχεδιασµός, γραφή,
διόρθωση), και µάλιστα εντελώς ανεξάρτητα µεταξύ τους, που υλοποιούνται κατά
διαδοχική, χρονική ακολουθία. Αν και δεν υπάρχει µία και αποκλειστική «διαδικασία
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γραψίµατος», οι ερευνητές (Flower & Hayes 1981· Neuwirth – Kaufer – Chandhok, &
Morris, 2000· Ματσαγγούρας, 2004: 173, 240 κ.ε.) τείνουν στο να δεχτούν ότι η
µέθοδος σταδιακής συγγραφής κειµένου περιλαµβάνει τα εξής στάδια:

1.

ο σχεδιασµός (planning): οι µαθητές επιχειρούν να ανακαλέσουν από τη

µνήµη τους τις πληροφορίες που χρειάζονται, για να τις οργανώσουν στη συνέχεια µε
τρόπον ώστε να εξυπηρετήσουν τις προθέσεις τους. Το προσχέδιο, ή σχεδιασµός,
περιλαµβάνει τρία επιµέρους βήµατα (Σπαντιδάκης, 2004: 28-29):
1.1. τη στοχοθεσία (goal setting): οι µαθητές σε αυτό το βήµα καλούνται να
επιλέξουν και να αποφασίσουν σχετικά µε:
1.1.1. το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται το κείµενο, καθώς επίσης
τις ανάγκες και τα ενδιαφεροντά του. Ως αποδέκτες του κειµένου υπολογίζονται τόσο
οι πραγµατικοί συµµαθητές του συγγραφέα όσο και οι υποθετικοί, µε καταστάσεις
ωστόσο επακριβώς προσδιορισµένες από τον εκπαιδευτικό·
1.1.2. το είδος του κειµένου, το οποίο προϋποθέτει τη γνώση των
ιδιαίτερων, δοµικών του στοιχείων·
1.1.3. τις προθέσεις ή τον σκοπό για τον οποίο ο συγγραφέας
συντάσσει το κείµενό του.
1.2.Τη γέννηση ιδεών (brainstorimng): κατά την εκτέλεση αυτού του βήµατος
ο µαθητής-συγγραφέας σηµειώνει λέξεις-κλειδιά, κοµµάτια φράσεων ή και ολόκληρες
προτάσεις, τις οποίες χρησιµοποιεί ως «άγκυρες», προκειµένου να αναπτύξει αυτά
που πρόκειται να γράψει.
1.3.Την οργάνωση

των ιδεών (organizing): ο

µαθητής συγγραφέας

χρησιµοποιεί κάθε είδους παραγλωσσικά σηµεία, έτσι ώστε να εκφράζουν αυτό που
θέλει να γράψει. Οργανώνει επίσης τις ιδέες του σύµφωνα µε τους στόχους που έχει
προηγουµένως θέσει.
Το έργο της υποστήριξης του εκπαιδευτικού στην πρώτη φάση του σχεδιασµού
εντοπίζεται στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους µαθητές στην ανάκληση
προηγούµενων εµπειριών τους και στην παροχή κάθε είδους πηγών (κειµένων,
εντύπων, σχεδίων, διαγραµµάτων, οπτικοακουστικών παρουσιάσεων, κλπ.), που
σχετίζονται µε το υπό σύνταξη θέµα.
2.

το πρώτο κείµενο (drafting): στη δεύτερη αυτή φάση οι µαθητές, ασκώντας

περισσότερο

τον

ρόλο

του

«γραµµατέα-γραφέα»

παρά

του

«συγγραφέα-

δηµιουργού», καταγράφουν τις ιδέες που έχουν ήδη συγκεντρώσει και οργανώσει
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στην πρώτη σχεδιαστική φάση. Όπως εύστοχα επισηµαίνεται (Σπαντιδάκης, 2004:
33), το παραγόµενο κείµενο αποτελεί ένα είδος «πρόβας», το οποίο επιδέχεται
βελτιώσεις µέχρι την «πρεµιέρα». Πρόκειται, γενικότερα, για πρό-χειρο κείµενο και
καθαρά ιδιωτικό, που δεν υπολογίζει τους αναγνώστες-αποδέκτες.
3.

Η επανεξέταση (revising) και επιµέλεια (editing) του κειµένου: στη δίπτυχη

αυτή φάση οι µαθητές, ασκώντας και τους δύο ρόλους (των συγγραφέων και των
γραµµατέων), συνεχίζουν να βελτιώνουν το γραπτό τους τόσο ως προς το
περιεχόµενο όσο και ως προς τη µορφή του. Πρόκειται για την πλέον σηµαντική και
εξαιρετικά δύσκολη φάση εργασίας, επειδή οι µαθητές καλούνται να επανεξετάσουν
το γραπτό τους, να το αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για το πώς µπορούν να το
βελτιώσουν. Η επανεξέταση/βελτίωση προϋποθέτει εξάλλου την κριτική ανάγνωση εκ
µέρους των µαθητών του πρωτο-κειµένου, µε εστίαση τόσο στο αναγνωστικό κοινό
όσο και στους προαποφασισµένους στόχους του. Τέλος, επειδή η επανεξέταση είναι
το προστάδιο της τελικής «έκδοσης» του κειµένου, εκτιµάται ως ένα είδος επιµέλειας
(editing), απαιτώντας από τους µαθητές ποικιλία δεξιοτήτων, που εκτείνονται από την
ευανάγνωστη και ορθή γραφή των λέξεων µέχρι τον ευέλικτο χειρισµό οργάνωσης
προτάσεων και παραγράφων.
4.

Η έκδοση / κοινοποίηση του κειµένου (editing): στο στάδιο αυτό οι µαθητές

µοιράζονται το κείµενό τους µε άλλους αποδέκτες-αναγνώστες (συµµαθητές,
εκπαιδευτικούς, γονείς, φίλους), που ουσιαστικά αποτελούν το ευρύτερο ακροατήριό
τους. Η σηµασία του σταδίου αυτού έγκειται στο ότι δίνει σκοπό στη δραστηριότητα
παραγωγής γραπτού λόγου, εκφρασµένου µε διάφορους τρόπους (βιβλία, περιοδικά
και εφηµερίδες, διαλογική δραµατοποίηση, δηµόσιες ανακοινώσεις σε συµµαθητές ή
και γονείς, ηχογράφηση ή και οπτικογράφησή τους).
6.1. Προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας
1.

Η σταδιακή συγγραφή του κειµένου δεν είναι µια γραµµική διαδικασία και

άπαξ ενέργεια (Faigley, 1986), που εξαντλείται στη γνωστή διόρθωση και στην
επιστροφή του κειµένου. Συνήθως το ένα στάδιο ενυπάρχει στο άλλο και
επανέρχονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της γραφής. Εξάλλου, από το
παράδειγµα των ενηλίκων συγγραφέων είναι διαπιστωµένο ότι κατά το γράψιµο
σταµατάει κάποιος για να ελέγξει ό,τι είχε γράψει. Αν διαπιστώσει πως δεν
εξυπηρετείται ο στόχος που είχε, τότε µπορεί, αν η απόκλιση είναι µικρή, να
βελτιώσει τα γραφέντα, να ξανασχεδιάσει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό το σύνολο του
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κειµένου. Συµβαίνει, δηλαδή, ένα είδος αλληλοεγκιβωτισµού των σταδίων και όχι
γραµµικής τους αλληλουχίας.
2.

Επιτακτική ανάγκη κατά την παραγωγή του γραπτού λόγου είναι να µην

αγνοείται η παιδαγωγική αρχή της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, που θα πρέπει να
προσαρµόζεται στις ανάγκες, στον ρυθµό εργασίας και στις ιδιαιτερότητες κάθε
µαθητή (Graves, 1994: 57). Όπως οι ενήλικοι συγγραφείς, κάθε µαθητής συγγραφέας
γράφει µε τον δικό του τρόπο, συνδυάζοντας αυτά που γνωρίζει µε αυτά που θέλει να
πετύχει.
3.

Είναι απαραίτητο να δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να βελτιώνουν τα

κείµενά τους, έπειτα από µια κατάλληλη διδακτική µεθόδευση διόρθωσης, ώστε να
συνειδητοποιούν τί θα βελτιώσουν και γιατί. Έτσι, το γράψιµο παίρνει τη µορφή µια
δυναµικής και όχι στατικής διαδικασίας. Ο παράγοντας επίσης «χρόνος» καθίσταται
στην παραγωγή του γραπτού λόγου σηµαντικός, δεδοµένου ότι αναφέρεται σε
αυθεντικές γλωσσικές δραστηριότητες, που µπορεί, και αξίζει ίσως, να διαρκέσουν
ώρες ή και µέρες.
4.

Στην αποτελεσµατικότητα της παραγωγής του γραπτού των µαθητών

συµβάλλουν η εξ αρχής γνώση των διδακτικών στόχων και κριτηρίων µε βάση τα
οποία θα κριθούν οι επιδόσεις τους, ενώ η παροχή κάθε είδους κινήτρων από την
πλευρά του εκπαιδευτικού ενισχύει την αυτο-εικόνα των µαθητών, επηρεάζοντας
καθοριστικά την ποιότητα του γραπτού λόγου. Η πάσης φύσεως συνδροµή από την
πλευρά του εκπαιδευτικού είναι αποτελεσµατικότερη, όταν δίνεται κατά τη διάρκεια
της δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και, εποµένως, αν αυτό είναι δυνατό
να γίνει, κατά τη διάρκεια της παραγωγής λόγου· πάντως όχι εκ των υστέρων.
5.

Στο πλαίσιο αυτό προβάλλεται η ανάγκη της οργάνωσης της γλωσσικής

διδασκαλίας σε οµάδες εργασίας. Η αντίληψη αυτή σηµαίνει ότι η κατάκτηση της
γλώσσας επιτυγχάνεται καλύτερα µέσω της συνεργασίας, επειδή ακριβώς η γλώσσα
είναι κοινωνικό φαινόµενο και η παραγωγή γραπτού λόγου είναι κοινωνικά
προσδιορισµένη πράξη. Εξάλλου, η ψυχολογία της µάθησης επισηµαίνει τη
σπουδαιότητα της συνεργασίας. Αν δεχτούµε, γενικότερα, τη θέση του Vygotsky
(1988) ότι η σκέψη είναι εσωτερικοποιηµένες αλληλεπιδράσεις (συνοµιλίες δηλαδή µε
άλλους), τότε η παραγωγή γραπτού λόγου είναι εσωτερικοποιηµένες συνοµιλίες που
εξωτερικοποιούνται και προσφέρονται ξανά ως κοινωνικές. Εποµένως, είναι
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σηµαντικό

οι

εκπαιδευτικοί

να

δηµιουργούν

ένα

περιβάλλον

πλούσιο

σε

αλληλεπιδράσεις-συνοµιλίες κατά την παραγωγή γραπτού λόγου των µαθητών.
6.

Tα παραπάνω συνεπάγονται και έναν διαφορετικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ο

οποίος στη συγκεκριµένη περίπτωση λειτουργεί ως υποστηρικτής της µάθησης, που
βοηθάει στην ταχύτερη πνευµατική ωρίµανση των µαθητών («ζώνη της εγγύτερης
ανάπτυξης»). ∆εν λειτουργεί πια ως κάτοχος της γνώσης, την οποία διοχετεύει στους
µαθητές, αλλά ως εµψυχωτής που ενθαρρύνει και δηµιουργεί κίνητρα, ως µέλος της
οµάδας που διατυπώνει ισότιµα την άποψή του, ως σύµβουλος που είναι διαθέσιµος
για βοήθεια και συµβουλές. Αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει ως αποτέλεσµα
την απόκτηση αυτονοµίας από τον µαθητή τόσο στο να χρησιµοποιεί τη γλώσσα όσο
και στο να µαθαίνει, αναλαµβάνοντας την ευθύνη της µαθησιακής του πορείας µέσα
και έξω από το σχολείο (Atwell, 1991: 140-141).
6.2. Τα προβλήµατα επιµένουν…
Η διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου είναι δύσκολο να επιτευχθεί από όλους
τους µαθητές στον ίδιο βαθµό. Τα διαπιστωµένα προβλήµατα που καταγράφονται
στη σχετική βιβλιογραφία επιµερίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες (Σπαντιδάκης,
2004: 48-67):
1.

Προβλήµατα γνωστικών-µεταγνωστικών δεξιοτήτων, στα οποία οι µαθητές ως

συγγραφείς αντιµετωπίζουν δυσκολίες ως προς:
•

τις γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες,

•

τον σχεδιασµό του γραπτού,

•

την επανεξέταση / βελτίωση των ιδεών.

2. Προβλήµατα µηχανιστικών δεξιοτήτων, στα οποία οι µαθητές κυρίως ως
γραµµατείς αντιµετωπίζουν αδυναµίες:
•

γραφής µε το χέρι

•

ορθογραφίας,

•

λεξιλογίου,

•

τονισµού, σύνταξης και στίξης.

Ως προς την πρώτη κατηγορία προβληµάτων, επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση προς
τους έµπειρους συγγγραφείς που ακολουθούν σύνθετα µοντέλα επεξεργασµένης
γραφής, οι µαθητές συγγραφείς συχνά:
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•

δεν είναι σε θέση να επιλέξουν, να εφαρµόσουν και να αξιολογήσουν µια
κειµενική στρατηγική,

•

δεν έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναµιών τους ως συγγραφέων,

•

αδυνατούν να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις που θέτει το υπό ανάπτυξη θέµα,

•

δεν είναι σε θέση να εκπονήσουν σχέδια και δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν
τον σκοπό για τον οποίο γράφουν.

•

Επιλέγουν έτσι το µοντέλο της παράθεσης πληροφοριών, που σηµαίνει ότι:

•

συντάσσουν τις ιδέες τους µε βάση τα όσα ξέρουν ή θυµούνται και όχι µε βάση τη
γνώση που παράγεται κατά τη συγγραφική διαδικασία,

•

χρησιµοποιούν περιορισµένο εύρος λεξιλογίου και προτάσεων,

•

γράφουν παρατακτικά, ακολουθώντας πρότυπα του προφορικού λόγου,

•

επιµένουν στο περιεχόµενο παρά στη δοµή του κειµένου,

•

γράφουν είτε για τον εαυτό τους είτε για τον δάσκαλο· πάντως όχι για τους
αποδέκτες τους,

•

θεωρούν την επανεξέταση ως αγγαρεία, προβαίνοντας σε περιστασιακές και
επιδερµικές βελτιώσεις του γραπτού τους.

Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, επισηµαίνεται ειδικότερα ότι οι µαθητές ως
γραµµατείς εµφανίζουν τα εξής προβλήµατα:
•

αδυνατούν να παράγουν ευανάγνωστα κείµενα εύκολα και γρήγορα,

•

δυσκολεύονται στην αυτόµατη ανάκληση και εκτέλεση διαδοχικών µυοκινητικών
κινήσεων που είναι αναγκαίες για τη γραφή γραµµάτων και αριθµών (δυσγραφία),

•

προβαίνουν σε θεµατικά και καταληκτικά λάθη,

•

χρησιµοποιούν περιορισµένο, προφορικό κυρίως, λεξιλόγιο,

•

δεν είναι σε θέση να εσωτερικεύσουν την εφαρµογή των κανόνων στίξης,

•

δοµούν ακανόνιστα τις προτάσεις.

7. Ο υπολογιστής ως δάσκαλος στο γλωσσικό µάθηµα
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων στην παραγωγή του γραπτού λόγου είναι έργο
του εκπαιδευτικού, ο οποίος οφείλει, αφού διαγνώσει τα προβλήµατα και τις ανάγκες
των µαθητών, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τα κατάλληλα υποστηρικτικά µέσα
(αντισταθµιστικά-θεραπευτικά ή και τα δύο) της γλωσσικής διδασκαλίας. Στο
ρεπερτόριο των τεχνολογικών υποστηρικτικών µέσων ανήκουν και οι υπολογιστές.
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Στον διεθνή χώρο, έπειτα από µια πορεία τριάντα περίπου χρόνων µε συχνές
µετατοπίσεις και µε αµφισβητήσιµης συχνά από την άποψη της παιδαγωγικής
λειτουργικότητας προϊόντα (Ράπτης & Ράπτη, 2003: 55 κ.ε.), προέκυψε ένας νέος
κλάδος της «Μάθησης µε την υποστήριξη του Η/Υ» (Computer Assisted Learning =
CAL), ο οποίος επονοµάζεται «Μάθηση της γλώσσας µε την υποστήριξη του Η/Υ»
(Computer

Asssisted

Language

Learning

=

CALL).

Στην

εκπαιδευτική

πραγµατικότητα της χώρας µας ο κλάδος αυτός άρχισε να δίνει τους πρώτους
καρπούς και να δηµιουργεί τους πρώτους προβληµατισµούς σχετικώς πρόσφατα
(από τα µέσα της δεκαετίας του ̉90 και ύστερα).
Τα λογισµικά προϊόντα που προέκυψαν, µε την προοδευτική εξέλιξη της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, διακρίθηκαν και διακρίνονται σε κατηγορίες µε βάση
διάφορα κριτήρια. Ο Warschauer (1996), ανάλογα µε το είδος των προγραµµάτων
και τις επιπτώσεις που προκαλούν στο είδος της γλωσσικής µάθησης, κατηγοροποιιεί
τη «Μάθηση της γλώσσας µε την υποστήριξη του Η/Υ» σε τρεις φάσεις. Έτσι
διακρίνονται:
(α) η Συµπεριφοριστική γλωσσική µάθηση µε την υποστήριξη του Η/Υ (1960-1970),
όπου δεσπόζει η χρήση προγραµµάτων πρακτικής και εξάσκησης (Drill and
Practice) και διδασκαλίας (Tutorials)·
(β) η Επικοινωνιακή γλωσσική µάθηση µε την υποστήριξη του Η/Υ (1970-80), όπου
κυριαρχεί η χρήση περισσότερο αλληλεπιδραστικών προγραµµάτων µεταξύ των
χρηστών αλλά και χρηστών µε τον Η/Υ (παράδειγµα οι επεξεργαστές κειµένου)·
(γ) η Ολοκληρωµένη γλωσσική µάθηση µε την υποστήριξη του Η/Υ (1980 - σήµερα)
–

περίοδος πολυµεσικών

και υπερµεσικών εφαρµογών,

καθώς επίσης

αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου.
Στην προηγούµενη ταξινόµηση το πέρασµα σε µια νέα φάση δεν σηµαίνει
ταυτόχρονα και ανατροπή ή περιθωριοποίηση της προηγούµενης. Αντίθετα, τα
παραδοσιακά στοιχεία της προηγούµενης µπορεί να συνυπάρχουν µε τα
νεοτερικότερα της επόµενης. Επίσης, εκτός από τα ρευστά χρονολογικά όρια
εµφάνισης και εξέλιξής τους, η κατοχύρωση των καινοτοµιών που εισάγει κάθε φάση
δεν συµβαίνει αµέσως αλλά µε αργό ρυθµό και ανοµοιογένεια ανάλογα µε τα
εκάστοτε πολιτισµικά περιβάλλοντα. Γενικότερα: οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα
στις φάσεις (στην πρώτη κυρίως και στη δεύτερη) είναι σχετικές και εξαρτώνται όχι
µόνο από το είδος του χρησιµοποιούµενου λογισµικού αλλά και από τον τρόπο µε
τον οποίο το εκµεταλλεύονται στην τάξη εκπαιδευτικοί και µαθητές.
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Προσαρµόζοντας το ταξινοµικό σχήµα του Warschauer στις ανάγκες της προκείµενης
εργασίας, υιοθετούµε µια πιο γενική διάκριση των γλωσσικών εφαρµογών σε δύο
κατηγορίες, ανάλογα µε τον βαθµό αντιστοιχίας τους: (α) στην παραδοσιακή
προσέγγιση της γλώσσας και (β) στις απαιτήσεις της επικοινωνιακής και των
παραγώγων της.
7.1. Λογισµικά πρακτικής εξάσκησης και διδασκαλίας
Τα λογισµικά προϊόντα της πρώτης φάσης, της συµπεριφοριστικής γλωσσικής
µάθησης µε την υποστήριξη του Η/Υ, καλύπτουν κατά κύριο λόγο ανάγκες της
παραδοσιακής γλωσσικής διδασκαλίας. Η πλειονότητα των εφαρµογών αυτών
βασίζεται στο µοντέλο του υπολογιστή-δασκάλου (computer as tutor), απόρροια του
οποίου ήταν στον διεθνή χώρο η κυρίαρχη αντίληψη –κατά πολλούς µέχρι τη
δεκαετία του ̉80- ότι οι µηχανές µπορούν να πετύχουν «καλύτερα, γρηγορότερα και
φτηνότερα» ό,τι έκαναν οι εκπαιδευτικοί (Kemp, 1992: 13). Πρώτο παράδειγµα τα
γλωσσικά προγράµµατα πρακτικής και εξάσκησης (Drill and Practice), που ασκούν
τους µαθητές σε διάφορες ενότητες γραµµατικής και συντακτικού ή στην εκµάθηση
λεξιλογίου. Οι ασκήσεις παίρνουν συχνά τη µορφή της πολλαπλής επιλογής ή της
συµπλήρωσης κενών, ενώ η διόρθωση και η ανατροφοδότηση γίνεται από το
πρόγραµµα, το οποίο είναι δυνατό να προσαρµοστεί στις δυνατότητες του
ασκούµενου και να εµφανίσει στο τέλος την πορεία και την επίδοσή του.
Στα θετικά σηµεία των προγραµµάτων αυτής της κατηγορίας κατά καιρούς
εντάχθηκαν:
•

η παροχή άµεσης ανατροφοδότησης·

•

το περιθώριο άπειρων επαναλήψεων που παρέχουν, χωρίς να εξαντλείται
η υποµονή του µηχανήµατος·

•

η χρονική άνεση µε την οποία ασκείται ο µαθητής, δίχως µάλιστα την παρουσία
του δασκάλου·

•

η δυνατότητα αξιολόγησης της πορείας των ασκουµένων·

•

η

θετική

συµβολή

τους,

αν

είναι σωστά σχεδιασµένα,

στην

επίλυση

προβληµάτων, µηχανιστικών κυρίως δεξιοτήτων.
Ως αρνητικά χαρακτηριστικά των προγραµµάτων αυτών, που οδήγησαν διεθνώς στη
σταδιακή υποχώρησή τους από τη γλωσσική διδασκαλία, είναι:
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•

η συµµόρφωσή τους σε ξεπερασµένα (θεωρητικά και παιδαγωγικά) πρότυπα του
συµπεριφορισµού, όπως τα απέδειξε τουλάχιστον στον χώρο της γλωσσολογίας
η γενετική-µετασχηµατιστική θεωρία του Noam Chomsky, σύµφωνα µε τα οποία
η γλωσσική διδασκαλία περιορίζεται ασφυκτικά στο µηχανιστικό σχήµα
«ερέθισµα –απάντηση»·

•

η ανατροφοδότηση που παρέχουν είναι κατά κανόνα τυπική και δεν
εκµεταλλεύεται τις λαθεµένες απαντήσεις, προκειµένου να δηµιουργηθούν
συνθήκες δηµιουργικής µάθησης·

•

η έµφαση σε τεµαχισµένες ενότητες λόγου (λέξεις και προτάσεις) είναι
αποκοµµένες από το φυσικό τους περιβάλλον, µε αποτέλεσµα να αγνοείται η
κοινωνική διάσταση της γλώσσας·

•

η ελάχιστη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των υπολογιστών, που, µε την
πάροδο του χρόνου, γινόταν ολοένα περισσότερο σαφής και επιτακτική.

Προέκταση των προγραµµάτων γλωσσικής εξάσκησης εκτιµώνται και τα
προγράµµατα διδασκαλίας (tutorials). Η γλωσσική ύλη, τεµαχισµένη και εδώ σε
µικροενότητες, επιπλέον διδάσκεται µε την παράλληλη, παραδοσιακή εξάσκηση.
Επίσης, στη συγκεκριµένη κατηγορία δηµιουργούνται µικρά ή µεγάλα (ανάλογα
µε τον σχεδιασµό) περιθώρια εξατοµικευµένης µαθησιακής διαδικασίας, καθώς
υποστηρίζεται ο διάλογος και παρακολουθείται η πορεία και οι ικανότητές του
µαθητή.
7.2. Η «Λογοµάθεια»
Τα προσεχτικά σχεδιασµένα και προχωρηµένα προγράµµατα διδασκαλίας
ενσωµατώνουν τις δυνατότητες τεχνολογίας (λ.χ. τα πολυµέσα, την εικόνα, τον
ήχο) και µπορούν επίσης να βοηθήσουν στην κατανόηση κεφαλαίων της
γραµµατικής, του συντακτικού και της ορθογραφίας, καλύπτοντας τυχόν κενά των
µαθητών σε επί µέρους θέµατα. Αντιπροσωπευτικό πρόγραµµα διδασκαλίας
στον ελληνικό χώρο είναι η «Λογοµάθεια» (προϊόν του Ινστιτούτου Επεξεργασίας
Λόγου), που προορίζεται για τη διδακτική της γλώσσας στο ∆ηµοτικό και στο
Γυµνάσιο (εικόνα 1).
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εικόνα 1

Σήµερα η «Λογοµάθεια» διατίθεται προς πώληση σε τρία εκπαιδευτικά CDROMs πολυµέσων, περιλαµβάνοντας 12 ενότητες, που αφορούν σε κεφάλαια
εκµάθησης γραµµατικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Για τη µελέτη κάθε
γλωσσικού θέµατος, ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης:
•

στα Υπερβιβλία, δηλαδή σε ηλεκτρονικά βιβλία, στα οποία γίνεται λεπτοµερής
παρουσίαση του θέµατος. Η πρόσβαση στα Υπερβιβλία µπορεί να γίνει τόσο
από το ∆ιδακτικό µέρος, όσο και από τις Ασκήσεις (εικόνες 2 και 3 )

εικόνα 2
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εικόνα 3

•

σε ασκήσεις (εικόνα 4)

εικόνα 4
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•

σε βραβεία πολιτισµικού περιεχοµένου: ξενάγηση στα ελληνικά νησιά,
ποίηση, ζωγραφική, παραδοσιακά λαϊκά µουσικά όργανα, Παιδικές χορωδίες,
µυθολογία και κλασική µουσική (εικόνα 5) .

εικόνα 5

Η «Λογοµάθεια» προσφέρεται τόσο για καθοδηγούµενη διδασκαλία σε επίπεδο
τάξης (για πολλούς χρήστες), όσο και για αυτοδιδασκαλία (µέχρι τρεις χρήστες).
Το περιεχόµενο είναι συµβατό µε την σχολική διδακτέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται
από τα αναλυτικά προγράµµατα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
7.2.1. Παρατηρήσεις
Τα προγράµµατα γλωσσικής διδασκαλίας, όπως η «Λογοµάθεια», είναι σύνθετα και
εντυπωσιακά και οµολογούν ότι έρχονται για να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό και
το έργο του, και όχι να τον υποκαταστήσουν. Εντάσσονται έτσι στα επονοµαζόµενα
«Προγράµµατα Καθοδηγούµενης ∆ιδασκαλίας» (Computer Assisted Instruction), τα
οποία αποβλέπουν στην υποστήριξη του έργου του διδάσκοντος στα πλαίσια των
συνθηκών του φυσικού µαθήµατος. Ωστόσο, η κριτική επισηµαίνει (Βερέβη, 1999) ότι
τέτοιου είδους προγράµµατα είτε υπακούουν κατά βάθος στη διδακτική φιλοσοφία
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του υπολογιστή-δασκάλου είτε περιθωριοποιούν το έργο και τον ρόλο του, επειδή
εξασφαλίζουν την επιβολή εκ των άνω προς τα κάτω το πλαίσιο µιας «ασφαλούς»
γλωσσικής µάθησης. Επιπρόσθετα, η ύλη των προγραµµάτων αυτών είναι, λίγο
πολύ, προδιαµορφωµένη, ενώ δεν προβλέπονται γλωσσικές δραστηριότητες
ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών σε αυθεντικές περιστάσεις. Στο θεωρητικό
τους υπόβαθρο βρίσκεται η αντίληψη ότι γράφει κανείς καλά αν κατέχει τη
γραµµατική και το συντακτικό και έχει ασκηθεί σε επιµέρους δεξιότητες, όπως στην
ορθογραφία, στη στίξη, στην εκµάθηση του λεξιλογίου, στη συµπλήρωση ή
υποκατάσταση λέξεων σε επίπεδο πρότασης κλπ (Schwartz–van der Geest–SmitKreuzen 1992: 41). Η αντίληψη αυτή δίνει ελάχιστη έµφαση στην παραγωγή
διαφορoποιηµένου λόγου και τη συστηµατική διδασκαλία του, ενώ αγνοεί πορίσµατα
της διεθνούς εµπειρίας και έρευνας, που δείχνουν µε σαφήνεια πως η αποκλειστική
καλλιέργεια παρόµοιων δεξιοτήτων έχει αρνητικές µάλλον παρά θετικές επιπτώσεις
στην ποιότητα του γραπτoύ λόγου των µαθητών (Hillocks, 1986).
8. Ο υπολογιστής ως εργαλείο στο γλωσσικό µάθηµα
Σε αντίθεση προς την παραδοσιακή προέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας η
επικοινωνιακή στηρίχθηκε στην αντίληψη που έβλεπε και βλέπει την αξιοποίηση των
Η/Υ ως γνωστικών εργαλείων (Ράπτης & Ράπτη, 2003: 65, 69-70) παρά ως
δασκάλων (computers as tools). Σε αυτό το πλαίσιο, τα λογισµικά προϊόντα δεν
περιέχουν συγκεκριµένο γλωσσικό υλικό, αλλά ενθαρρύνουν µε διάφορες τεχνικές
τους µαθητές να χρησιµοποιούν ή να κατανοούν τη γλώσσα. Στα πρώτα, θετικά τους
χαρακτηριστικά καταλογίστηκαν (Underwood, 1984: 52):
•

η υποχώρηση της έµφασης σε ζητήµατα γραµµατοσυντακτικά που είναι
αποκοµµένα από το κειµενικό πλαίσιο,

•

η ενθάρρυνση των µαθητών να παράγουν αυθεντικές κατά το δυνατόν µορφές
λόγου

σε

ανοιχτά

περιβάλλοντα

µάθησης,

παρά

να

χειρίζονται

προσχηµατισµένους από το µηχάνηµα τύπους γλωσσικής έκφρασης,
•

η ευλύγιστη προσαρµογή τους στις αντιδράσεις των µαθητών.

8.1. Αντισταθµιστικά εργαλεία
Θεωρητικά τουλάχιστον την επικοινωνιακή προσέγγιση ήρθαν να υποστηρίξουν
ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία, αν και µε συµπεριφοριστική κατά βάση λογική,
βοηθούν µε αντισταθµιστικό τρόπο, µαθητές µε συγκεκριµένα µαθησιακά και

22
γλωσσικά προβλήµατα ή τους διευκολύνουν σε διάφορα στάδια της παραγωγής
γραπτού λόγου (Σπαντιδάκης, 2004: 152-153). Εννοούνται στη συγκεκριµένη
περίπτωση οι υπολογιστικοί «εκφωνητές» (πρβλ. τον «Εκφωνητή» του ΙΕΛ, τo
E.s.o.p.o.s. και τον «∆ηµοσθένη»), οι «γραφείς» (πρβλ. τον «Προκειµενογράφο του
Ι.Ε.Λ., τον «Ηλεκτρονικό Λογογράφο» της εταιρείας Voice In), οι «επινοητές λέξεων»,
οι «διορθωτές» (πρβλ. τη «Συµφωνία» του Ι.Ε.Λ.) αλλά και τα πάσης φύσεως
ηλεκτρονικά λεξικά (Magenta, Ελληνοµάθεια, Αρχαιοµάθεια κλπ.).
Η κριτική που έχουν δεχθεί κάποια από τα προγράµµατα, εκτός από τις τεχνικές
αδυναµίες τους, είναι ότι αξιοποιούν περισσότερο τις δυνατότητες του υπολογιστή
παρά τις ανάγκες της γραπτής έκφρασης και διδασκαλίας της. Παράδειγµα οι
υπολογιστικοί διορθωτές (Vernon, 2000), οι οποίοι εντοπίζουν, µε µηχανιστικό τρόπο
και ανεξαρτήτως συµφραστικών πλαισίων, τις «λανθασµένες» λέξεις σε ένα µαθητικό
κείµενο, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τη γλωσσική αρχή ότι «το λάθος δεν είναι
ένα µεµονωµένο φαινόµενο απόκλισης, αλλά ορίζεται σε σχέση µε το σύστηµα που
ευνοεί την εµφάνιση και την περαιτέρω γενίκευσή του (Θεοφανοπούλου-Κοντού,
2001: 56). Κατά προέκταση, καµία λέξη ή φράση δεν είναι από µόνη της κακή ή
αόριστη, καθώς αυτό εξαρτάται από τη θέση που παίρνει στο κείµενο και τον στόχο
που υπηρετεί. Αυτό ωστόσο οι µαθητές δύσκολα µπορούν να το αντιληφθούν, µε
αποτέλεσµα να αποφεύγουν να χρησιµοποιούν ό,τι από το πρόγραµµα θεωρείται
λάθος.
Εξάλλου, προκύπτει το ζήτηµα επιστηµονικής εγκυρότητας των γλωσσικών
βοηθηµάτων, όπως είναι τα λεξικά. Ακολουθώντας -µε λαµπρές βέβαια εξαιρέσεις- το
αγοραίο ρεύµα της «εκτεχνολόγησης» της εκπαίδευσης αλλά και, τελευταία, της
γλώσσας, διέπονται από κανονιστικές ή και ρυθµιστικές γλωσσολογικές αρχές και,
κυρίως,

προωθούνται

στην

εκπαιδευτική

κοινότητα

χωρίς

προηγούµενο

προβληµατισµό και έρευνα, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν παραπλανητικά στο
γλωσσικό curriculum (Κουτσογιάννης, 2002: 405-406).
8.2. Η προσοµοίωση και τα πολυµέσα
Μια

δεύτερη

κατηγορία

λογισµικών

προϊόντων

που

εµφανίστηκαν

για

να

υποστηρίξουν µεµονωµένα πεδία της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι τα
προγράµµατα προσοµοίωσης, τα οποία, µε τη χρήση πολυµέσων, αναπαριστούν την
πραγµατικότητα και έτσι επιτρέπουν την παρακολούθηση φαινοµένων τα οποία είναι
δύσκολο, χρονοβοόρο και ασύµφορο από οικονοµική άποψη να παρακολουθήσουµε
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στην πραγµατικότητα (Simard, 1991· Μακράκης, 2000). Τα γλωσσικά προγράµµατα
προσοµοίωσης αντιγράφουν στην πραγµατικότητα τη φιλοσοφία που συντηρείται σε
λογισµικά του χώρου των φυσικών επιστηµών, των µαθηµατικών και της ιατρικής. Η
εµπλοκή στη γλωσσική -και όχι µόνο- µάθηση επιτυγχάνεται ως εξής: οι µαθητές
υποδύονται διάφορους ρόλους, του δηµοσιογράφου για παράδειγµα, µε σκοπό να
διεκπεραιώσουν µια αποστολή, κατά κανόνα περιπετειώδη. Η επίτευξη του στόχου
προϋποθέτει ότι οι µαθητές καλούνται να διασταυρώσουν στοιχεία, να καταφύγουν
σε σχετικές πηγές (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά βάσεις δεδοµένων), µε βάση τα οποία
συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες και στο τέλος συντάσσεται κάποιο άρθρο
για την εφηµερίδα.
Στα λογισµικά προσοµοίωσης καταλογίζονται τα επόµενα θετικά στοιχεία:
•

ενθαρρύνουν την οµαδική εργασία και έρευνα,

•

αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα,

•

οδηγούν στην κατάκτηση της γνώσης, µε τρόπο ουσιαστικό και κυρίως
ευχάριστο.

Ως αρνητικά στοιχεία των προγραµµάτων αυτών θεωρούνται (Antonietti & Giorgetti,
2004):
•

οδηγούν τους µαθητές σε ένα είδος παραπλανητικής πραγµατικότητας,

•

ενδέχεται να επιβάλλουν πρότυπα συµπεριφοράς (κοινωνικά, πολιτισµικά,
εθνικά) µέσω της µίµησης,

•

Υπεραπλουστεύουν σύνθετα κοινωνικά φαινόµενα (λ.χ. την ανεργία), τα οποία οι
µαθητές, εκλαµβάνοντας την πληροφόρηση των Η/Υ ως «αντικειµενική»,

•

Εξοµοιώνουν την ιδιαίτερη φύση του γλωσσικού µαθήµατος µε άλλα, όπως η
Φυσική,

στα

οποία

ωστόσο

ταιριάζουν

περισσότερο

οι πρακτικές της

προσοµοίωσης.
8.3. Οι επεξεργαστές κειµένου
Το πλέον αντιπροσωπευτικό και διαδεδοµένο µέσο γραπτής έκφρασης µε Η/Υ, που
συνδέθηκε και συνδέεται µε την επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας και
ειδικότερα της παραγωγή του γραπτού λόγου, είναι ο επεξεργαστής κειµένου (ΕΚ).
Τα

βασικά

επιχειρήµατα

που

οδήγησαν

στη

σταδιακή

εγκατάστασή

των

επεξεργαστών κειµένου και στο µάθηµα γλωσσικής αγωγής είναι (Daiute, 1985·
Bangert-Drowns, 1993: 72· Lehr, 1995· Olive – Kellogg, & Piolat, 2002· Σπαντιδάκης,
2004: 151-152· Ράπτης & Ράπτη, 2003: 172-173):
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•

Το κέρδος χρόνου: λ.χ. ευκολία τόσο στην παραγωγή -κυρίως σε µαθητές µε
προβλήµατα στη χειροποίητη γραφή- όσο και στη διόρθωση των κειµένων, τόσο
σε ζητήµατα µικροδοµής όσο και µακροδοµής.

•

Παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας προσωρινών κειµένων. Κατά προέκταση,
επιτρέπεται ο πειραµατισµός των µαθητών στο γράψιµο, που τώρα µπορούν,
παρακάµπτοντας προσωρινά τα µηχανικά λάθη, να επικεντρώνουν την προσοχή
τους στα αποφασιστικότερα ζητήµατα µακροδοµής του κειµένου: γέννηση ιδεών,
βελτίωση του κειµένου (Piolat, 1991).

•

Εξαιτίας των προηγούµεων διευκολύνσεων, οι µαθητές αυτο-τοποθετούνται
εγγύτερα στη θέση του «πραγµατικού συγγραφέα».

•

Το παραγόµενο κείµενο παύει να είναι απολύτως προσωπικό, αφού µέσω της
οθόνης, µπορεί να είναι ορατό στον οποιονδήποτε αποδέκτη (εκπαιδευτικό ή
συµµαθητή).

•

Η προηγούµενη δυνατότητα επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και ευνοεί τη
συνεργασία (Zammuner, 1995), εφόσον τώρα υπάρχει κείµενο αναφοράς, εύκολα
αναγνώσιµο από όλα τα µέλη της οµάδας, το οποίο µάλιστα τυπωµένο είναι
δυνατόν ευρέως να κυκλοφορεί, ενώ το διάβασµα και το γράψιµο συνδέονται µε
τον διάλογο.

•

Υποστηρίζεται η δηµιουργία εναλλακτικών µορφών γλωσσικής διδασκαλίας στα
εργαστήρια, όπως είναι η εργασία µε µικρές οµάδες και η τροποποίηση του
ρόλου του εκπαιδευτικού.

Παρά την αναµφισβήτητη προσφορά των επεξεργαστών κειµένου στις σύγχρονες
µεθόδους και πρακτικές του γλωσσικού µαθήµατος, τόσο η διεθνής (Hawisher, 1989·
Salomon, 1990· Cochran-Smith, 1991) όσο και η ελληνική έρευνα (Κουτσογιάννης,
1998· Σπαντιδάκης, 2004) εκφράζουν τις επιφυλακτικές προειδοποιήσεις τους ως
προς την ουσιαστική συνδροµή που παρέχουν στην παραγωγή του γραπτού λόγου
των µαθητών. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι:
•

Οι µαθητές, όταν αφεθούν µόνοι τους, συχνά δεν είναι σε θέση να
εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

•

Για την καλλιέργεια, ειδικότερα, των µεταγνωστικών τους δεξιοτήτων, οι µαθητές
χρειάζονται την υποστήριξη του εκπαιδευτικού.

•

Η υπόθεση εργασίας ότι µε τον επεξεργαστή κειµένου (ΕΚ) οι µαθητές
βελτιώνουν το γραπτό τους και, εποµένως, παράγουν πιο ποιοτικά κείµενα δεν
επαληθεύεται µε κατηγορηµατικό τρόπο από τη διεθνή εµπειρία και έρευνα. Για
παράδειγµα, πρόσφατη µετα-ανάλυση 99 ερευνών από το 1992-2002 (Cook-
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Goldberg, & Russel, 2003) έδειξε πως: (α) η χρήση του ΕΚ έχει θετική επίδραση
στην ποσότητα παραγωγής κειµένων· (β) οι ΕK επηρεάζουν θετικά την ποιότητα
του γραπτού σε µικρό ποσοστό· (γ) µόνο 6 µελέτες αναφέρονται σε θετικές
επιπτώσεις των ΕΚ στη βελτίωση των κειµένων· (δ) η εργασία µε τους ΕΚ
προωθεί τη συνεργατική µάθηση και τη διεπίδραση µεταξύ των µαθητών.
•

Η ποιότητα τελικά των κειµένων των µαθητών δεν εξαρτάται τελικά από το µέσο
της γραπτής έκφρασης αλλά από την ίδια την ικανότητά τους στο γράψιµο.
Χρειάζεται εποµένως η υποστήριξη του εκπαιδευτικού µε κατάλληλες µεθόδους
και µε συστηµατική προετοιµασία.

8.4. Οι «Ιδεοκατασκευές»
Η εξέλιξη που έχουν γνωρίσει οι επεξεργαστές κειµένου τους καθιστά ενδεχοµένως
εξαιρετικά

σύνθετα

και

δύσχρηστα

εργαλεία

υποστήριξης

της

διαδικασίας

παραγωγής γραπτού λόγου, κυρίως όταν πρόκειται να τους χρησιµοποιήσουν
µαθητές µικρής ηλικίας. Έτσι, µε βάση µοντέλα, προερχόµενα κυρίως από τον κλάδο
της γνωστικής ψυχολογίας, επιχειρήθηκε, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η
αναπαράσταση της νοητικής διαδικασίας που ακολουθείται από τους συγγραφείς στη
διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Προέκυψαν έτσι υπολογιστικά περιβάλλοντα
που καθοδηγούν τη σκέψη των µαθητών στο γράψιµο (µε απλά και κυρίως
παραστατικά µέσα, όπως χρήση διαγραµµάτων, εικόνων και ήχου). Ο απώτερος
στόχος στην προκειµένη περίπτωση είναι µε τη συστηµατική καθοδήγηση από τις
µηχανές οι µαθητές να µπορέσουν τελικά να εσωτερικεύσουν και να κατακτήσουν
προοδευτικά τις απαιτούµενες δεξιότητες ενός ικανού συγγραφέα. Αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα

αυτής

«Ιδεοκατασκευές»

της

της

κατηγορίας

εταιρείας

προγραµµάτων

INTE*LEARN

είναι

το

λογισµικό

(http://www.intelearn.gr/,

1998), προορισµένο για τις τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού και τις πρώτες του
Γυµνασίου (Σπαντιδάκης, 2004: 154-155).
Το λογισµικό «Ιδεοκατασκευές», βασισµένο στη θεωρία µάθησης του Vygotsky και
στα γνωστικά µοντέλα γραφής των Bereiter και Scardamalia, παρέχει τις απαραίτητες
οδηγίες για την ολοκλήρωση σε ατοµική βάση δύο βασικών κατηγοριών κειµένων:
αφηγηµατικών

και

περιγραφικών.

Βασικός

στόχος

των

σχεδιαστών

του

προγράµµατος είναι να βοηθηθούν οι µαθητές στη βαθµιαία µετάβαση από το
µοντέλο της συνειρµικής στο µοντέλο της επεξεργασµένης γραφής. Με άλλα λόγια, το
λογισµικό αποβλέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη των γνωστικών και µεταγνωσιακών
δεξιοτήτων στους µαθητές, ώστε αυτοί να µπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους
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µε

επάρκεια

και

ακρίβεια.

Για

την

επίτευξη

του

παραπάνω

στόχου,

οι

«Ιδεοκατασκευές» παρέχουν βοήθεια µε τρεις τρόπους:
(α) µε υποστηρίξεις που αφορούν τη βραχυχρόνια µνήµη,
(β) µε

µεταγνωσιακές οδηγίες για µια

υψηλοτέρου επιπέδου αξιολόγηση,

επανεξέταση και κατανόηση του κειµένου και της διαδικασίας της γραφής, και
(γ) µε µεταγνωστικές οδηγίες που αφορούν τις δοµές του κειµένου (π.χ. παράγραφοι,
προτάσεις, ορθογραφία), το είδος του κειµένου, τους στόχους του συγγραφέα και
το ακροατήριο για το οποίο γράφεται το κείµενο.
εικόνα 1

Όπως φαίνεται από την πρώτη σελίδα του λογισµικού (εικόνα 1), ο µαθητής, εκτός
από την είσοδο στο σύστηµα (πλαίσιο 1) και την έξοδο (πλαίσιο 12), έχει τις εξής
βασικές δυνατότητες:
•

να δηµιουργήσει ένα νέο κείµενο (αφηγηµατικό ή περιγραφικό), ορίζοντας το
θέµα, το ακροατήριο, τη διάθεση του γραπτού και τα κύρια σηµεία του (πλαίσιο
2),

•

να επιλέξει το κείµενο που έχει συντάξει, για να το επιµεληθεί όποτε θελήσει
(πλαίσιο 3),

•

να καταγράψει τις βασικές ιδέες του (πλαίσιο 4. εικόνα 2),

εικόνα 2
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•

να ταξινοµήσει και να ιεραρχήσει τις ιδέες του, τροποποιώντας τη θέση που θα
πρέπει να έχουν στο κείµενο (πλαίσιο 5, εικόνα 3),

εικόνα 3

•

να καταγράψει πρόχειρα και ελεύθερα τις πρώτες σκέψεις του, πλαισιώνοντας τις
βασικές ιδέες του (πλαίσιο 6. εικόνα 4),

28

εικόνα 4

•

να βελτιώσει τη δοµή του κειµένου του, αλλάζοντας ενδεχοµένως τη θέση που
που πρέπει να έχουν στο κείµενο σκέψεις και ιδέες (πλαίσιο 7, εικόνα 5),

εικόνα 5
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•

να βελτιώσει το ενδιαφέρον του γραπτού του, προσθέτοντας επιµέρους σκέψεις
στις αρχικές ιδέες (πλαίσιο 8, εικόνα 6),

εικόνα 6

•

να βελτιώσει τη ροή των επιµέρους ιδεών, προσθέτοντας τώρα µε υποστηρικτικό
λεξικό τους αρθρωτικές λέξεις-εκφράσεις (επιρρήµατα, συνδέσµους κλπ.) σε
προτάσεις και παραγράφους (πλαίσιο 9, εκόνα 7),

εικόνα 7

30
•

να βελτιώσει την εικόνα του γραπτού, προβαίνοντας σε αλλαγές της µορφής των
γραµµάτων, της απόστασης των σειρών και της στοίχησης των παραγράφων
(πλαίσιο 10, εικόνα 8),

εικόνα 8

•

να τυπώσει το κείµενο (πλαίσιο 11).

8.4.1. Παρατηρήσεις
Είναι προφανές ότι οι «Ιδεοκατασκευές», σε σχέση µε τη «Λογοµάθεια», αξιοποιούν
τη λογική της διδακτικής αξιοποίησης του Η/Υ ως γνωστικού εργαλείου σύµφωνα µε
τα επικοινωνιακά πρότυπα παραγωγής του γραπτού λόγου, καθώς το βάρος της
καθοδήγησης πέφτει πράγµατι στο κείµενο, ειδικότερα στη διαδικασία σχηµατισµού
του. Η συµβολή αυτή εκτιµάται σηµαντική, αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι είναι
ίσως το µόνο δοκιµασµένο σε παιδαγωγικό περιβάλλον ηλεκτρονικό πρόγραµµα
εµπορίου, που έχει σχεδιαστεί από την αρχή µε βάση τις νέες θεωρίες για τη
γλώσσα, τον γραπτό λόγο και τη διδασκαλία του στον τόπο µας· όπου –χρειάζεται να
σηµειωθεί- η διαθέσιµη τεχνολογία φαίνεται ότι µάλλον ανταγωνίζεται παρά
υποστηρίζει τις παιδαγωγικές µεθόδους. Επιπρόσθετα, στα επιµέρους προτερήµατα
του προγράµµατος µπορεί να ενταχθούν:
•

η έµφασή του σε κρίσιµες περιοχές της παραγωγής γραπτού λόγου, όπως η
συνεχής επανεξέταση / βελτίωση του κειµένου,

•

η ορθολογική οργάνωση του προγράµµατος και η άνεση στην ευκολία χρήσης και
πλοήγησης. Συγκεκριµένα, η παρουσίαση των πληροφοριών ακολουθεί λογική
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σειρά, ενώ υπάρχουν 16 πλήκτρα πλοήγησης, τα οποία είναι όµοια σε όλες τις
σελίδες του συστήµατος,
•

η παροχή συνεχούς καθοδήγησης του µαθητή (µε ηχητικές πληροφορίες και
εικονικά µέσα) σε βασικά σηµεία της οργάνωσης του κειµένου του. Προσφέρεται,
επίσης, µενού επιλογών και σηµειωµατάριο, ώστε να καταγράφονται πρόχειρες
σκέψεις,

•

η δυνατότητα αξιοποίησής του στη συνεργατική µάθηση,

•

η ένταξη ζητηµάτων µικροδοµής του κειµένου (λ.χ. ορθογραφίας, γραµµατικής και
σύνταξης) στη διαδικασία παραγωγής του κειµένου.

9. Γλώσσα και ∆ιαδίκτυο
Κατά τη δεκαετία του 1990 και µετά από την ευρύτατη διάδοση των υπηρεσιών του
∆ιαδικτύου (Ιnternet), το ενδιαφέρον µεταφέρθηκε σχεδόν αποκλειστικά στις νέες και
εντυπωσιακές δυνατότητες που διανοίγονται µέσω της επικοινωνιακής τεχνολογίας
στο µάθηµα της γλωσσικής αγωγής. Το διαδίκτυο φαίνεται σήµερα να κερδίζει το
αποκλειστικό ενδιαφέρον είτε µέσω της εκµετάλλευσης των υπηρεσιών του
(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εύρεση και άντληση πληροφοριών κλπ.), όπως τα γνωστά
και ευρέως δεδοµένα εργαλεία του εξασφαλίζουν, είτε µέσω της επινόησης άλλων
συστηµάτων λογισµικού, προσαρµοσµένων στα παιδαγωγικά ζητούµενα της
γλωσσικής αγωγής. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του ∆ιαδικτύου στη γλωσσική
διδασκαλία θα µπορούσαν να συνοψιστούν σε δύο κυρίως τοµείς (Κελεσίδης, 1998):
(α) Το ∆ιαδίκτυο είναι το µέσο που µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην
υλοποίηση των επιδιώξεων της επικοινωνιακής αντίληψης στη γλωσσική διδασκαλία
Η δηµιουργία πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας είναι πια πολύ εύκολη, αφού
η επικοινωνιακή τεχνολογία καταρρίπτει τα τείχη που χώριζαν την αίθουσα
διδασκαλίας από τον έξω κόσµο. Μια άλλη ευκαιρία η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί
πολυποίκιλα είναι η δυνατότητα για δηµιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού χώρου στο
∆ιαδίκτυο, όπου πέραν των αυτοσυστατικών σελίδων µπορούν να αναρτώνται οι
εργασίες των µαθητών. Η δηµιουργία του δυναµικού αυτού ηλεκτρονικού πίνακα
ανακοινώσεων και η δυνατότητα διαρκούς εµπλουτισµού του µπορεί να αποτελέσει
αφορµή για την ανάπτυξη και διεκπεραίωση εντυπωσιακών εργασιών, µέσω των
οποίων θα είναι δυνατή η συστηµατική γλωσσική αγωγή.
(β) Μέσω του ∆ιαδικτύου µπορεί να αναζητηθεί και να εντοπιστεί ποικίλο
γλωσσικό υλικό, το οποίο µε την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάζεται θεαµατικά.
Οι δάσκαλοι µπορούν να αναζητούν εύκολα το υποστηρικτικό γλωσσικό υλικό για την
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προετοιµασία των µαθηµάτων τους. Οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν από
πλήθος πληροφοριών τις καταλληλότερες για την εργασία που έχουν να
διεκπεραιώσουν.

Μπορούν

επίσης

να

εµπλουτίσουν

τα

κείµενά

τους

µε

παραποµπές, αποσπάσµατα από άλλα κείµενα, εικόνες και γενικά ετερόκλητο υλικό
πολυµέσων.
9.1. Το διαδικτυακό πρόγραµµα «∆αίδαλος»
Στην παραγωγή του γραπτού λόγου κρισιµότερη βαθµίδα αποδεικνύεται η βελτίωση
των κειµένων, η οποία παρέχεται ως δυνατότητα στους χρήστες σχεδόν σε όλα τα
στάδια γραφής, δίνοντας την εντύπωση ότι το γραπτό δεν τελειώνει ποτέ –απλώς
κάποτε κάποιος το εγκαταλείπει. Η ενίσχυση της βαθµίδας αυτής στο πλαίσιο της
παραδοσιακής τάξης εξασφαλίζεται µε την προσωπική (face to face) συνεργατική
επικοινωνία είτε µεταξύ των µαθητών είτε µεταξύ µαθητών και καθηγητών· οι οποίοι
µοιράζονται τα προσχέδια των κειµένων, που σηµαίνει ότι ο καθένας πρέπει πρώτα
να εκτυπώσει ένα αντίγραφο του προσχεδίου του και στη συνέχεια να βγάλει αρκετά
φωτοαντίγραφα, για να τα µοιράσει στους συµµαθητές του. Στο πλαίσιο ωστόσο των
ηλεκτρονικών τοπικών δικτύων και του ∆ιαδικτύου η συνεργατική επικοινωνία στο
γλωσσικό µάθηµα τροποποιείται: οι µαθητές µπορούν να µοιραστούν τα εν εξελίξει
γραπτά τους, χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα διαµοιρασµού αρχείων. Όταν ένας
µαθητής είναι έτοιµος να µοιραστεί το προσχέδιό του µε την οµάδα του, τον καθηγητή
ή όλα τα µέλη της τάξης, επιλέγει απλά το αρχείο που θέλει να µοιραστεί και
υποβάλλει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας του στους συµµαθητές του ή
στον καθηγητή για σχολιασµό. Αυτή την εξ αποστάσεως συνεργατική µάθηση µέσω
των ηλεκτρονικών δικτύων στο γλωσσικό µάθηµα αξιοποιεί το πρόγραµµα
«∆αίδαλος» (Butler, 2001: 259-272), συνιστώντας, όπως αναφέρεται στον τίτλο του,
ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον παραγωγής του γραπτού λόγου (Daedalus Integrated
Writing Environment, DIWE, http://www.daedalus.com/.

Το αµερικανικό πρόγραµµα ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη της δεκαετίας του ̉80
από οµάδα φοιτητών και καθηγητών στο πανεπιστήµιο του Τέξας στο Ώστιν και
σήµερα λειτουργεί είτε σε περιβάλλον τοπικών δικτύων είτε στο ∆ιαδίκτυο. Αφορµή
εκκίνησης για τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού προγράµµατος ήταν το ότι τα
εµπλεκόµενα υποκείµενα στο συνεργατικό εγχείρηµα διαπίστωσαν ότι κανένα
ηλεκτρονικό πρόγραµµα εµπορίου δεν είχε σχεδιαστεί από την αρχή µε βάση τις

33
σύγχρονες θεωρίες για τη γλώσσα, τον γραπτό λόγο και τη διδασκαλία του.
Σχεδιάστηκε έτσι ένα περιβάλλον παραγωγής γραπτού λόγου, που να αποβλέπει στη
συνεργατική µάθηση, µε βάση εργαλεία εµπορικής «παραγωγικότητας» που έδιναν
έµφαση στο τελικό προϊόν. Με άλλα λόγια, εργαλεία της ευρύτερης αγοράς δεν
«φυτεύτηκαν»

στον

χώρο

της

εκπαίδευσης,

αλλά

προσαρµόστηκαν

και

τροποποιήθηκαν, ώστε να εξυπηρετήσουν ανάγκες παιδαγωγικές, όπως τις όριζε η
εκπαιδευτική κοινότητα.
Ο «∆αίδαλος» υποστηρίζει καταρχάς τα πέντε, οικεία στάδια παραγωγής γραπτού
λόγου, όπως:
•

το προπαρασκευαστικό στάδιο/διερεύνησης (pre-writing invention): περιβάλλον
κυοφορίας ιδεών και δοκιµών.

•

το προσχέδιο/σύνθεση (drafting): στο στάδιο αυτό µορφή και περιεχόµενο
οργανώνονται σε πιθανές δοµές, σε µια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο στόχος
του κειµένου, ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες των αναγνωστών.

•

την επανεξέταση (revision): εδώ επιχειρείται η κριτική ανάγνωση του προσχεδίου
και δίνεται έµφαση τόσο στο αναγνωστικό κοινό και τους στόχους του όσο και στο
περιεχόµενο και στη δοµή του κειµένου.

•

την επιµέλεια/τελευταία ανάγνωση (editing): πρόκειται για στάδιο αναθεωρήσεων
κατά µόνας η και µε τη συνεργασία άλλων σε θέµατα κυρίως ύφους, γραµµατικής,
ορθογραφίας και στίξης.

•

τη δηµοσίευση (publication): η εργασία σε αυτό το τελικό στάδιο παίρνει την
τελική της µορφή κάτω από την πίεση µιας εξωτερικά επιβεβληµένης
προθεσµίας, όπως συνήθως συµβαίνει µε τα σχολικά γραπτά.

Η καινοτοµία του ∆αίδαλου έγκειται περισσότερο στα βοηθητικά εργαλεία, µε τα
οποία υποστηρίζεται η συνεργατική µάθηση. Έτσι, όπως φαίνεται και στον επόµενο
ηλεκτρονικό πίνακα του προγράµµατος, στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται:
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∆ιερεύνηση (Invent): υποστηρίζει το προπαρασκευαστικό στάδιο παραγωγής
γραπτού λόγου και συνιστά ευλύγιστο ηλεκτρονικό περιβάλλον προτροπών και
διαδικασιών εύρεσης, στις οποίες ο φοιτητής αντιδρά µε γραπτό κείµενο. Οι
προτροπές αυτές, που µπορεί να τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτικό µέσω της
χρήσης του εκπαιδευτικού εργαλείου «∆ιαχειριστής Προτροπών» (Prompt Manager),
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνεται στους µαθητές η δυνατότητα να σκεφτούν µε
διαφορετικούς τρόπους πάνω στο θέµα που τους έχει δοθεί. Οι απαντήσεις των
µαθητών στις ερωτήσεις αυτές σώζονται σε ένα αρχείο, το οποίο αργότερα µπορεί να
«ανοίξει» µέσα από ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου.

Ταχυδροµείο (Mail): ασύγχρονος τρόπος διεπίδρασης µεταξύ φοιτητών και
καθηγητών. Κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου, για παράδειγµα,
µαθητές, αποµακρυσµένοι τοπικά και χρονικά, µπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες
σχετικά µε ένα κοινό θέµα ή ανάγνωσµα. Κατά τη διάρκεια του σταδίου της
συνεργατικής επανεξέτασης των κειµένων, τα µέλη των µαθητικών οµάδων µπορούν
να ταχυδροµούν τα προσχέδιά τους µε τη µορφή µηνυµάτων στον πίνακα
ανακοινώσεων. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν ανατροφοδότηση, καθώς ο ένας
σχολιάζει τα προσχέδια του άλλου µε τη µορφή ανταπαντήσεων µέσω του πίνακα
ανακοινώσεων.
Γράφω

(Write):

απλουστευµένος

επεξεργαστής

κειµένου,

που

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί στα διάφορα στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου, όπως είναι η
ελεύθερη γραφή κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, η σύνθεση προσχεδίων, ο
σχολιασµός των εν εξελίξει προσχεδίων, η καταγραφή των εταιρικών απόψεων κατά
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το στάδιο της επανεξέτασης και τέλος η επανεξέταση, η διόρθωση και ο έλεγχος της
ορθογραφίας των προσχεδίων.
Συνδιαλλαγή (InterChange): πρόκειται για υποστηρικτικό πρόγραµµα τόσο του
προπαρασκευαστικού σταδίου γραφής όσο και της επανεξέτασης. Εξασφαλίζει
συνδιάσκεψη «σε πραγµατικό χρόνο» και είναι παρόµοιου τύπου µε το Internet Relay
Chat και το Chat Rooms. ∆ιευκολύνει την ηλεκτρονική συνοµιλία σε θέµατα
παραγωγής γραπτού λόγου, επιτρέποντας στους µαθητές να υποβάλουν τις απόψεις
τους για έλεγχο στο σύνολο των συµµαθητών τους σαν να είχαν µια πραγµατική
συνοµιλία ή µια δηµόσια αντιπαράθεση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να
µετατρέψουν τα κείµενα της Συνδιαλλαγής σε αρχεία κειµένων, που µπορούν να
µοιραστούν ηλεκτρονικά, να αντιγραφούν από τους µαθητές σε δισκέτες (ή να γίνουν
προσβάσιµα µέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης) και να εκτυπωθούν, έτσι
ώστε οι µαθητές να έχουν στη διάθεσή τους ένα αρχείο από τη συνοµιλία τους κατά
το προπαρασκευαστικό στάδιο όταν αρχίζουν να ετοιµάζουν τα προσχέδιά τους.

Ανταπόκριση (Respond): πρόκειται για µηχανισµό προτροπών, που χρησιµοποιείται
κυρίως στο στάδιο της επανεξέτασης του κειµένου. Έχει ως στόχο την ενθάρρυνση
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της καλλιέργειας του διαλόγου ανάµεσα σε µαθητές-συγγραφείς και σε µαθητέςαναγνώστες.
Βιβλιογραφία (BiblioCite): υποστηρίζει τους µαθητές στην εισαγωγή βιλβιογραφικών
πληροφοριών σε µια βάση δεδοµένων, από όπου εξάγεται ορθή και ολοκληρωµένη
βιβλιογραφία.

9.1.2. Παρατηρήσεις
Από τη µέχρι σήµερα δοκιµασµένη χρήση του προγράµµατος «∆αίδαλος»
προκύπτουν οι επόµενες διαπιστώσεις (Wax, 1994):
1.

Οι µαθητές χρησιµοποιούν µε το ηλεκτρονικό πρόγραµµα συχνότερα τον

γραπτό λόγο και παράγουν περισσότερα και µεγαλύτερης ποικιλίας κείµενα από ό,τι
µε τα παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας.
2.

Υπάρχει υψηλότερου βαθµού διεπίδραση µεταξύ των µαθητών µέσω του

προγράµµατος από ό,τι στο παραδοσιακό περιβάλλον της σχολικής τάξης.
3.

Ειδικότερα, το εργαλείο «Συνδιαλλαγή» βοηθά τους µαθητές των µικρών

τάξεων να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.
4.

Οι µαθητές συµµετέχουν πολύ πιο ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία στις

τάξεις του προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ειδικότερα ότι: (α) αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο στο γράψιµο· (β) αντιµετωπίζουν πιο ευνοϊκά τη µάθηση και τον γραπτό λόγο·
(γ) κατανοούν καλύτερα το ρόλο του αποδέκτη κατά τη διαδικασία της παραγωγής
γραπτού λόγου· (δ) παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη πρόοδο στην παραγωγή γραπτού
λόγου.
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5. Παρά τα προηγούµενα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος, θα µπορούσε κάποιος
να ισχυριστεί ότι γίνεται υπερεκµετάλλευση της τεχνολογίας και δεν έχουν
προβλεφθεί τα περιθώρια εναλλαγής στη χρήση παραδοσιακών και ηλεκτρονικών
µέσων γλωσσικής µάθησης.
10. Επιλογικές παρατηρήσεις
Για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των υπολογιστών σττην παραγωγή του
γραπτού λόγου είναι απαραίτητο να υπολογιστούν οι επόµενες προϋποθέσεις:
1.

Απαιτείται καταρχάς ο προσδιορισµός του θεωρητικού πλαισίου µέσα στο

οποίο θα κινηθεί η γλωσσική διδασκαλία. Από την προϋπόθεση αυτή θα εξαρτηθεί ο
υπολογισµός κριτηρίων επιλογής του λογισµικού, καθώς επίσης ο τρόπος που αυτό
θα αξιοποιηθεί. Υπονείται, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η θέση ότι οι Η/Υ θα πρέπει
να υποστηρίζουν ανανεωτικές αντιλήψεις και µεθόδους διδασκαλίας του γλωσσικού
µαθήµατος, που να προβληµατίζονται για την ποιότητα των αποτελεσµατικών
λογισµικών, των επιτυχηµένων επιµορφωτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία ή σε
ένα πρόγραµµα σπουδών, το οποίο επιχειρεί να ενσωµατώσει δηµιουργικά τις ΝΤ
στη γλωσσική αγωγή. Πρόκειται για ζητήµατα τα οποία ελάχιστα αποτελούν
αντικείµενο

συστηµατικού

προβληµατισµού,

δεδοµένου

ότι

τα

εκπαιδευτικά

συστήµατα αντιστέκονται στις µεταβολές και στις καινοτοµίες, ενώ οι διδακτικές
πρακτικές κάθε άλλο παρά εύκολα µπορούν να µεταβληθούν, παρά τις πολλές φορές
καλές προθέσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2003: 252). Στο σηµείο εαυτό, εξάλλου,
συµφωνεί και η διεθνής βιβλιογραφία. Αναφέρεται, συγκεκριµένα, πως δεν µπορούµε
να µιλάµε για αποτελεσµατικότητα της πληροφορικής τεχνολογίας στη διδασκαλία
ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες αυτή αξιοποιείται και ανεξάρτητα
από το διδακτικό αντικείµενο (Snyder, 1998). Για τη χώρα µας αυτό επιβάλλεται και
από τις γνωστές ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς τα
Προγράµµατα Σπουδών δεν είναι πάντοτε στην ίδια κατεύθυνση µε τη λογική των
ηλεκτρονικών προγραµµάτων που αναπτύσσονται.
2.

H εφαρµογή της γλωσσικής διδασκαλίας µε την υποστήριξη του Η/Υ

θα

πρέπει να υπολογίζεται µέσα στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο, το οποίο αποτελούν:
(α) η υποδοµή: ο παράγοντας αυτός δεν εξαντλείται, όπως συνήθως συµβαίνει, στην
υλικοτεχνική υποδοµή, στον αριθµό των Η/Υ ή στις δυνατότητές τους, αλλά
πρέπει να επεκτείνεται στον γενικότερο, παιδαγωγικό σχεδιασµό κατά την
επιλογή και διαµόρφωση των εργαστηρίων, καθώς επίσης στην απαραίτητη
(τεχνική και διοικητική) υποστήριξη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της
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γλωσσικής διδασκαλίας. Όσο και να φαίνεται γενικόλογο, τα οποιαδήποτε
προβλήµατα εντοπίζονται στο µακρο-επίπεδο του σχολικού χώρου, έχει
αποδειχθεί (Mc Grath, 1992) ότι επηρεάζουν καθοριστικά τη µαθησιακή
διαδικασία στο µεσο-και µικρο- επίπεδο.
(β) ο εκπαιδευτικός: πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα µε αυτονόητη βαρύτητα,
καθώς γνωρίζουµε ότι οι έλληνες φιλόλογοι, εκτός από το ότι δεν είναι επαρκείς
γνώστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαθέτουν µάλλον ελλιπή προετοιµασία
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, µε αποτέλεσµα από τη διδασκαλία να
απουσιάζει η ουσιώδης επικοινωνία και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
(Φλουρής, 1995: 350). Το συµπέρασµα είναι ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια
ευρείας αξιοποίησης ΝΤ στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας δεν µπορεί να
αγνοεί τα δεδοµένα αυτά ούτε µπορεί να στηρίζεται στις «θαυµατουργές»
δυνατότητες υπολογιστών. Οι πρώτες έρευνες που έχουµε στη χώρα µας
επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις άλλων χωρών: στην πλειοψηφία
τους οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν µε τις ΝΤ τίποτα περισσότερο από αυτό που
γνώριζαν

να

κάνουν

καλά

και

πριν

από

αυτές

(Παπαµιχαήλ,

1989·

Μαργετουσάκη, 2001).
(γ) ο µαθητής: Η θετική στάση των µαθητών προς τους Η/Υ ως µέσων γραπτής
έκφρασης αποτελεί κοινό τόπο στη βιβλιογραφία (Cochran-Smith, 1991).
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι ο αρχικός ενθουσιασµός των µαθητών κατά την
παραγωγή του γραπτού λόγου µε τους Η/Υ δεν τηρείται µέχρι το τέλος της
γλωσσικής δραστηριότητας, όταν µάλιστα αυτή διαρκεί για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ενώ υπάρχουν µαθητές, που ανεξάρτητα από τον βαθµό τεχνογνωσίας
τους, προτιµούν να γράφουν µε το χαρτί και το µολύβι. Εξάλλου, η καθηµερινή
διδακτική ενασχόληση αφαιρεί τον µύθο του παιχνιδιού µε τους Η/Υ, δίχως
βέβαια αυτό να µειώνει την ελκυστικότητα του ηλεκτρονικού εργαλείου (Κόµης,
1994). Το ερώτηµα, εποµένως, είναι διπλό: (α) πώς θα συντηρήσει ο
εκπαιδευτικός τον ενθουσιασµό των µαθητών του από την αρχή µέχρι το τέλος
της γλωσσικής διδασκαλίας, και (β) κατά πόσο σε ένα πρόγραµµα γλωσσικής
διδασκαλίας, που δεν θα χρησιµοποιούσε αποκλειστικά τους υπολογιστές για
γράψιµο, τα αποτελέσµατα θα ήταν διαφορετικά.
(δ) η εθνική ή πολιτισµική ιδιαιτερότητα: είναι γνωστό πως η ελληνική γλώσσα
διακρίνεται από τις λατινογενείς τόσο στο επίπεδο της µικροδοµής της
(φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη κλπ.) όσο και στη µακροδοµή της (λ.χ. στη
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γραµµατική του κειµένου, κειµενικά είδη κλπ.). Αυτό ωστόσο στην πράξη
ελάχιστα λαµβάνεται υπόψη στον σχεδιασµό των γλωσσικών προγραµµάτων, µε
αποτέλεσµα να µην τίθενται ερωτήµατα για το τί σηµαίνει να αναπτυχθεί
σύγχρονων αντιλήψεων λογισµικό, προσαρµοσµένο ωστόσο στις ιδιαιτερότητες
της ελληνικής· ή τί σηµαίνει, γενικότερα, να υιοθετούνται άκριτα ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, τα οποία ωστόσο έχουν κατασκευαστεί για τις
ανάγκες µιας άλλης γλώσσας και ενός άλλου πολιτισµού.
Οι προηγούµενες προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική διδασκαλία του γλωσσικού
µαθήµατος µε την υποστήριξη του Η/Υ θα µπορούσε να αποτελέσει πεδίο
γονιµότερου προβληµατισµού στην περίπτωση που, αντί να ξεκινάµε τη διερεύνηση
του όλου ζητήµατος ρωτώντας για το πώς µπορούµε να προσαρµόσουµε την
υπάρχουσα τεχνολογία στη διδασκαλία της γλώσσας και της παραγωγής του γραπού
λόγου, αρχίσουµε να αναρωτιόµαστε αντίστροφα: δηλαδή τί είδους τεχνολογία θα
πρέπει να αναπτυχθεί, προκειµένου να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές µας θεωρίες και
την πρακτική τους εφαρµογή. Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι έχουµε πραγµατικά κάτι νέο
να προτείνουµε για τη γλωσσική αγωγή των µαθητών στο σύγχρονο κόσµο.
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Σενάριο διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου
µε την υποστήριξη του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου
Θέµα: Ο αντίκτυπος από τη διοργάνωση των ολυµπιακών αγώνων στη χώρα µας
στον ελληνικό και διεθνή τύπο: γνώµες και γεγονότα για τον αθλητισµό στην αυγή του
21ου αιώνα.
Τάξη: Γ΄ Γυµνασίου, ώρες διδασκαλίας: δύο την εβδοµάδα
∆ιδακτικό αντικείµενο: Νεοελληνική Γλώσσα (τεύχος Β´, κεφάλαιο 30) και
Νεοελληνική Γλώσσα (τεύχος Γ´, κεφάλαιο 37).
Σχέση µε το Πρόγραµµα Σπουδών: Το θέµα είναι συµβατό τόσο µε το ισχύον
Πρόγραµµα Σπουδών όσο και µε την προβληµατική των παιδιών αυτής της ηλικίας.
Μέθοδος: Project
∆ιάρκεια προγράµµατος: Φεβρουάριος-Μάιος
Τεχνολογικά εργαλεία: Επεξεργαστής κειµένου, Internet Explorer (για πλοήγηση στο
∆ιαδίκτυο).
Ένταξη στο σχολείο: Οι ολυµπιακοί αγώνες είναι θέµα αρκετά κοινότυπο, συχνά
αξιοποιήσιµο στις σχολικές αίθουσες είτε στο µάθηµα της ιστορίας είτε στο µάθηµα
του γραπτού λόγου-έκθεσης. Συχνά ωστόσο κακοποιείται και παραµορφώνεται στη
διδασκαλία. Η επιλογή αυτού του θέµατος είναι σκόπιµη και γίνεται για να διαφανεί
πως σε µια διαφορετική διδακτική αντίληψη και µε σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία
είναι δυνατόν να αποµακρυνθούµε από στερεότυπα και στείρες αντιλήψεις, που
ταλαιπωρούν συχνά το µάθηµα της γλωσσικής αγωγής και ιδιαίτερα αυτό της
παραγωγής του γραπτού λόγου.
Επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι:
•

Να εξασκηθούν οι µαθητές στον συστηµατικό σχεδιασµό και στη συστηµατική
προετοιµασία που πρέπει να προηγείται του γραψίµατος.

•

Να συνειδητοποιήσουν ότι, µέσω της κριτικής επεξεργασίας των κειµένων τους
και της προσπάθειας βελτίωσής τους, το γράψιµο είναι µια επίµονη διαδικασία και
όχι µια µοναδική απόπειρα.

•

Να γράφουν πειθαρχώντας σε κάποιους στόχους που θέλουν να πετύχουν, και
να επιδιώκουν στη σύνταξη των κειµένων τους την πληρότητα, την αλληλουχία
των ιδεών και τη συνοχή.
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•

Να µπορούν να συνεργάζονται στη σταδιακή σύνθεση των κειµένων τους σε
µικρές ή µεγαλύτερες οµάδες.

•

Να συνειδητοποιήσουν ότι τα «ιδεώδη» του αθλητισµού δεν είναι πάντα τα ίδια
στο πέρασµα των χιλιετηρίδων και ότι αλλάζουν ανάλογα µε την πολιτιστική και
κοινωνικοπολιτική κατάσταση κάθε εποχής.

•

Να εκφράσουν τη γνώµη τους για την άκρατη εµπορευµατοποίηση του
αθλητισµού, καθώς επίσης για τα µελανά σηµεία που τον συνόδευσαν και τον
συνοδεύουν, αναζητώντας λύσεις για την επίτευξη της ισορροπίας ανάµεσα στο
«πνεύµα» και το «φαντασµαγορικό» θέαµα.

1. Προετοιµασία της διδασκαλίας-σχεδιασµός
Με αφορµή την τέλεση των ολυµπιακών αγώνων από τη χώρα µας προκαλούµε
σχετική συζήτηση στην τάξη. Είναι βέβαιο πως οι µαθητές έχουν ακούσει ή διαβάσει
σχετικά µε τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώθηκαν ως προς τη χρησιµότητα ή
όχι της ανάληψης των ολυµπιακών αγώνων, το παρασκήνιο της επιλογής και τον
ρόλο κάποιων προσώπων, τη φιλοδοξία της χώρας µας να συνδέσει τους αγώνες µε
το αρχαίο φίλαθλο πνεύµα και να τους «από-εµπορευµατοποιήσει», και να θυµούνται
το εορταστικό κλίµα που επικράτησε την ηµέρα της διεξαγωγής και της λήξης των
αγώνων.
Μεθοδεύουµε την αρχική συζήτηση στην τάξη, ώστε να προκύψουν ερωτήµατα και
διιστάµενες απόψεις, όπως: ποιες είναι οι προσωπικές εντυπώσεις των µαθητών
από τη διεξαγωγή των ολυµπιακών αγώνων στη χώρα µας; ποια ήταν τα στοιχεία
που τους άρεσαν και ποια στοιχεία τους θα αποδοκίµαζαν; γιατί λέµε πως οι
ολυµπιακοί αγώνες εµπορευµατοποιήθηκαν και ποιο είναι ακριβώς το αρχαίο
φίλαθλο πνεύµα; ποιες απόψεις υποστηρίχθηκαν σχετικά µε την αναγκαιότητα ή όχι
της τέλεσης των αγώνων στη χώρα µας; τί πληροφορίες διαθέτουν για την κριτική
που ασκήθηκε στην τέλεση των αγώνων; µε ποιον τρόπο παρουσιάστηκε η τέλεση
των ολυµπιακών αγώνων από τον ελληνικό τύπο και πώς από τον διεθνή; υπήρχε
διαφορετική κάλυψη των αγώνων από τις αθλητικές εφηµερίδες σε σχέση µε τις
πολιτικές; από τον έντυπο (εφηµερίδες) και τον ηλεκτρονικό τύπο (τηλεόραση).
Επειδή οι πτυχές του θέµατος είναι πολλές και ποικίλες, είναι στη διακριτική ευχέρεια
του εκπαιδευτικού να επιδιώξει τη συνεργασία συναδέλφων του είτε της ίδιας τάξης
και του ίδιου σχολείου είτε διαφορετικών τάξεων και διαφορετικών σχολείων. Το
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προτεινόµενο σενάριο ευνοεί την παράλληλα αξιοποίηση των παρακάτω µαθηµάτων:
Αγγλικής γλώσσας, Πληροφορικής και Μαθηµατικών.
2. ∆ιεξαγωγή της διδασκαλίας
Θέµα:

Στο ενδεικτικό σενάριό µας

επιλέγουµε προς διερεύνηση το πώς

παρουσιάστηκε το θέµα της ανάληψης των αγώνων από τον ελληνικό και τον διεθνή
τύπο.
2.1. Συλλογή του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού
Οργάνωση: Χωρίζουµε το τµήµα σε οµάδες των τριών. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να
αναζητήσει µέσω του ∆ιαδικτύου στο αρχείο µιας ή δύο εφηµερίδων τα δηµοσιεύµατα
των επόµενων ηµερών από την ηµεροµηνία της τέλεσης των ολυµπιακών αγώνων
από τη χώρα µας. Φροντίζουµε ώστε η αναζήτηση να γίνει σε πολιτικές αλλά και σε
αθλητικές εφηµερίδες, τις διευθύνσεις των οποίων έχουµε εµείς εντοπίσει και τις
προσφέρουµε προς διερεύνηση στους µαθητές. Για παράδειγµα, οι µαθητές
µπορούν να ανατρέξουν στις εξής ιστοσελίδες:
•

Του κέντρου τύπου του «Αθήνα 2004»:

http://www.athens2004.com/el/PressReleases/newslist
http://www.mediainfo2004.gr/cgibin/hweb?V=index&_FRANK=000&_FLANGUAGE=gr&-dindex.html&-Sr&_VLANGUAGE=gr
http://www.mediainfo2004.gr/cgibin/hweb?V=analysis&_FAA}=0&_FLANGUAGE=gr&-b=8&-Sr&dlistrec.html&_VLANGUAGE=gr
•

Του ΣΕΓΑΣ, όπου παρέχεται η δυνατότητα εντοπισµού όλων των αρχείων
των ελληνικών µέσων ενηµέρωσης για τους ολυµπιακούς αγώνες:

http://www.segas.gr/olympics/gr/articles/search_articles.asp
•

Της εφηµερίδας «Ελληνικό Βήµα», του Σικάγου στις ΗΠΑ, που φιλοξενεί
άρθρα του διεθνούς τύπου για τους ολυµπιακούς αγώνες:

http://hellenic-tribune.roswellcomputing.com/index.php?topic=typos
•

Του BBC :

http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/olympics_2004/default.stm
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Τα δηµοσιεύµατα που εντοπίζονται αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο
προετοιµασίας του µαθητή. Τον φάκελο αυτό δηµιουργούν οι µαθητές στους
σταθµούς εργασίας τους, και περιλαµβάνουν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό από το
∆ιαδίκτυο.
2.2. Μελέτη δηµοσιευµάτων και ταξινόµησή τους
Εκτυπώνουµε ένα από τα κείµενα που έχουν συλλέξει οι µαθητές και συζητάµε
εκτενώς στην τάξη: την ταυτότητά του (εφηµερίδα, δηµοσιογράφος, τίτλος κλπ.). Στη
συνέχεια χαρακτηρίζουµε: το περιεχόµενό του (κατανοητό, δύσκολο, κλπ.), τη στάση
του ως προς το γεγονός της οργάνωσης των ολυµπιακών αγώνων (θετικό,
επιφυλακτικό, αρνητικό κλπ.), τη ρητορική του (στοµφώδες, υπερβολικό, µετρηµένο),
το επίπεδο ύφους του (λαϊκό, σοβαρό-δοκιµιακό).
Για να χαρακτηρίσουµε τις παραµέτρους που σηµειώσαµε, είναι απαραίτητο να
αξιοποιήσουµε γόνιµα ό,τι οι µαθητές έχουν µάθει σε θέµατα γραµµατικής και
συντακτικού, λεξιλογίου και οργάνωσης των κειµένων αλλά και να µάθουν νέα
σχετικά θέµατα. Έτσι, για παράδειγµα, προσπαθώντας να προσδιορίσουµε τη
δυσκολία του περιεχοµένου, θα αναζητήσουµε τους παράγοντες που προσδιορίζουν
τη δυσκολία σε ένα κείµενο. Θα διαπιστώσουν οι µαθητές πως, εκτός από το λόγιο
λεξιλόγιο, δυσκολεύει ένα κείµενο επίσης και ο βαθµός και ο τρόπος χρήσης του
υποτακτικού λόγου. Ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου και ο υποταγµένος λόγος είναι
διδακτέα ύλη στη Γ’ γυµνασίου. Μέσω του παραδείγµατος όχι µόνο θα διδαχθούν
αλλά και θα συνδεθεί λειτουργικά και δηµιουργικά ο ρόλος τους σε συγκεκριµένα
κειµενικά περιβάλλοντα. Θα αντιληφθούν επίσης ότι η ρητορική συνδυάζεται αρκετά
µε τον βαθµό χρήσης του επιθέτου και θα αντιληφθούν τον ρόλο της απλής και της
επαυξηµένης πρότασης, τον ρόλο των συνόλων (ονοµατικών, ρηµατικών κλπ.). Με
την εργασία αυτή εντάσσουµε, και δεν µελετάµε ξεχωριστά, τα ζητήµατα µικροδοµής
των κειµένων ανεξάρτητα από το πλαίσιο παραγωγής τους.
Μετά από την ενδεικτική αυτή προσέγγιση, αναθέτουµε στους µαθητές να
µελετήσουν και οι ίδιοι τα κείµενα που συγκέντρωσαν ως προς τις ίδιες παραµέτρους
και να δηµιουργήσουν µια καρτέλα για το κάθε κείµενο µε τα πεδία που αναφέραµε
προηγουµένως. Αν συµµετέχουν στη δραστηριότητα περισσότερα από ένα τµήµατα
ή σχολεία και συµπεριληφθεί η διερεύνηση και του ευρωπαϊκού τύπου (µάθηµα
Αγγλικών), τότε τα δεδοµένα θα είναι περισσότερα και το αποτέλεσµα πλούσιο. Σε
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αυτή την περίπτωση θα προχωρήσουµε στη διαµόρφωση και τη συµπλήρωση της
ηλεκτρονικής καρτέλας µε τα παρακάτω στοιχεία:
Εφηµερίδα:
Ηµεροµηνία:
Τίτλος:
Στάση του άρθρου:
Ρητορική:
Επίπεδο ύφους:
….
Η δηµιουργία και συµπλήρωση των καρτελών αυτών είναι προτιµότερο να γίνει στο
µάθηµα της Πληροφορικής, διδακτέα ύλη του οποίου αποτελεί η εκµάθηση
προγραµµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Στο ίδιο µάθηµα, ή στο µάθηµα των
Μαθηµατικών, είναι προτιµότερο να µελετηθούν και τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν (γραφικές παρααστάσεις).
Με βάση τα δεδοµένα της µικρής αυτής έρευνας που έγινε θα γραφεί µια µελέτη. Ως
θέµα της θα µπορούσε να έχει την υποδοχή που επιφύλαξε ο ελληνικός και
ευρωπαϊκός τύπος στο γεγονός της τέλεσης της Ολυµπιάδας από τη χώρα µας.
3. Προετοιµασία για γράψιµο
3.1. Ο καθηγητής συστήνει στους µαθητές τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας
µελέτης (µικρής έρευνας) που στηρίζεται σε ερευνητικά δεδοµένα. Έτσι οι µαθητές
εξοικειώνονται µε τα βασικά χαρακτηριστικά του κειµενικού είδους που πρόκειται να
γράψουν. Υποδεικνύεται, ειδικότερα, ότι κάθε κειµενικό είδος θέτει τα δικά του όρια
οργάνωσης και παρουσίασης του περιεχοµένου του (Adam, 1999).

Άλλη, για

παράδειγµα, είναι η δοµή και η διάρθρωση των σκέψεων σε ένα αφηγηµατικό κείµενο
από µια ενηµερωτική επιστολή, ένα κείµενο πειθούς ή ένα ενηµερωτικό σηµείωµα. Η
χρήση καθηµερινής και οικείας γλώσσας µπορεί να είναι επιτρεπτή σε κάποιο άρθρο
σχολικής εφηµερίδας, είναι όµω λιγότερο επιτρεπτή σε ένα δοκιµιακό κείµενο.
Σηµαντικότατος επίσης είναι ο ρόλος της περίστασης της επικοινωνίας (λ.χ. η
κοινωνική σχέση ποµπού και δέκτη, ο βαθµός γνωριµίας τους κλπ.) στον
προσδιορισµό του ύφους ενός κείµενου (Αντωνίου, 2004).
3.2. Μετά τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και τη γνωριµία µε το είδος

45
του γραπτού λόγου που θα παραγαγάγουν, οι µαθητές διαµορφώνουν και
οργανώνουν στον επεξεργαστή κειµένου, µε την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, την
πρώτη µορφή του κειµένου τους σε διαγραµµατική µορφή. Οι εκπαιδευτικός µπορεί
να εκτυπώσει ένα σχεδιάγραµµα και να το συζητήσει στην τάξη. Αν διαθέτει
µεγεθυντική οθόνη αυτό µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.
4. Παραγωγή γραπτού λόγου
Με βάση το σχέδιο στο οποίο η τάξη έχει επιλέξει να ακολουθήσει επιχειρείται η
πρώτη γραφή του κειµένου στο περιβάλλον επξεργασίας κειµένου είτε ατοµικά είτε
οµαδικά. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί στη φάση αυτή ως βοηθός και συµπαραστάτης.
Ελέγχει τα κείµενα που παράγονται και, σε συνεργασία µε τους µαθητές,
προτείνονται επανασχεδιασµοί και επανεξετάσεις της πρώτης γραφής.
5. Βελτίωση των κειµένων
Παρότι η προετοιµασία που προηγείται είναι συστηµατική, είναι βέβαιο πως µια
επανεξέταση για βελτίωση των παραχθέντων κειµένων είναι απαραίτητη. Εξάλλου,
µέσω της επανεξέτασης θα δοθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης των βιβλίων
αναφοράς (Γραµµατικής, Συντακτικού, Λεξικών). Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει
ένα µαθητικό κείµενο και να το επανεξετάσει-βελτιώσει µετά από συζήτηση µε τους
µαθητές στην τάξη. Αξιοποιείται γι’ αυτό το περιβάλλον του επεξεργαστή κειµένου, µε
την προϋπόθεση ότι υπάρχει µεγεθυντική οθόνη προβολής. Είναι δυνατόν ωστόσο και πρέπει να επιδιώκεται- ο αλληλοσχολιασµός των κειµένων µεταξύ των µαθητών ή
οµάδων µαθητών.
5.1. Αποθήκευση των εργασιών στον φάκελο των µαθητών (Portfolio)
Τα κείµενα που παράγονται αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς ηλεκτρονικούς
φακέλους, που φέρουν το όνοµα του µαθητή ή της οµάδας. Στους φακέλους αυτούς,
που είναι πρoβάσιµοι µόνο από τους δηµιουργούς των κειµένων και από τον
εκπαιδευτικό, αποθηκεύονται όλες οι διαδοχικές φάσεις (από τον σχεδιασµό µέχρι
την τελική µορφή) που ακολουθήθηκαν κατά την πραγωγή του κειµένου. Ο φάκελος
αυτός θα αξιοποιείται (Kelly, 2000):
(α) για την αυτοαξιολόγηση των µαθητών, αφού θα µπορούν να βλέπουν τη
συνολική τους πορεία,
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(β) για την αξιολόγηση της πορείας του κάθε µαθητή και της κάθε οµάδας από
τον εκπαιδευτικό,
(γ) για την επιλογή και εκτύπωση των κειµένων, που ο ίδιος ο µαθητής ή η
οµάδα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικά, προκειµένου να διαµορφωθεί κάποιο
προσωπικό λεύκωµα ή να δοθούν κείµενα για το περιοδικό του σχολείου, κλπ.
6. ∆ηµοσίευση
Σε

περιβάλλον

επιτραπέζιας

τυπογραφίας

τα

κείµενα

σελιδοποιούνται

και

εµπλουτίζονται µε εικόνες, ζωγραφιές κλπ. Οι εργασίες που θα προκύψουν µπορούν
να εκδοθούν είτε σε ειδικό τεύχος αφιέρωµα στο γεγονός της τέλεσης των αγώνων
από τη χώρα µας είτε να εκτεθούν στο ∆ιαδίκτυο. Κάποια κείµενα που θα περιέχουν
προτάσεις µπορούν να αποσταλούν στους υπευθύνους, προκειµένου να συµβάλουν
οι µαθητές σε µια ποιοτικότερη συζήτηση του προβλήµατος. Έτσι, δηµιουργούµε
ενδιαφέρον και κίνητρα µάθησης, ενώ οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά και µε διάθεση
στη διερεύνηση και άλλων θεµάτων, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν τα ίδια τη
σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων της δουλειάς τους.
7. Αξιολόγηση
Στο τέλος της χρονικής περιόδου που ορίστηκε για την ολοκλήρωση του Project
µπορούµε να αξιολογήσουµε αν έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που
θέσαµε εξ' αρχής. Αυτό είναι ευκολότερο να γίνει µε τα «Φύλλα Εργασιών», όπου τα
αποτελέσµατα είναι περισσότερο µετρήσιµα (Αντωνίου, 2004). Στους γενικότερους
βέβαια στόχους τα αποτελέσµατα θα είναι πιο φανερά µακροπρόθεσµα. Θα
αξιολογήσουµε αν επιτεύχθηκαν, µόνο όταν οι κατακτηµένες γνώσεις µεταβληθούν
σε λειτουργικές κινητήριες δυνάµεις για τη ζωή, όταν αποτελέσουν κίνητρο και υλικό
για παραπέρα προβληµατισµούς και ενεργοποιήσουν τους µαθητές για νέες σκέψεις
και κρίσεις.
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