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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα έρευνας που 
βρίσκεται σε εξέλιξη µε αντικείµενο τη µετεξέλιξη των πεποιθήσεων των φιλο-
λόγων αναφορικά µε τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος της Γλώσσας, κα-
θώς εµπλέκονται σε επιµόρφωση µε αντικείµενο την αξιοποίηση του Λογισµικού 
Παρουσιάσεων στη διδασκαλία τους. Τα προκαταρκτικά ευρήµατα, που προέκυ-
ψαν από την ανάλυση τµήµατος των συλλεγµένων δεδοµένων, παρουσιάζονται 
µέσα από καρικατούρες εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το επιµορφωτικό 
πρόγραµµα. Τα πρώτα/προκαταρκτικά συµπεράσµατα καταδεικνύουν ότι ο προ-
τεινόµενος τρόπος αξιοποίησης του λογισµικού στην επιµόρφωση φιλολόγων µε 
την κατάλληλη προσέγγιση συµβάλλει στη µετεξέλιξη των πεποιθήσεων των φι-
λολόγων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι να 
µελετήσει ποια είναι η µετεξέλιξη των πεποιθήσεων των φιλολόγων αναφορι-
κά µε τον τρόπο διδασκαλίας της Γλώσσας σε επικοινωνιακό πλαίσιο, καθώς 
εµπλέκονται σε επιµόρφωση µε αντικείµενο την αξιοποίηση του Λογισµικού 
Παρουσιάσεων (ΛΠ) στη διδασκαλία τους. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η µετεξέλιξη των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών παρουσιάζει ερευνητικό 
ενδιαφέρον, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρα-
κτικής τους, γεγονός που ενέχει τα ψήγµατα ποιοτικής µετεξέλιξη της εκπαί-
δευσης. Ζητούµενο είναι ο εκπαιδευτικός να επιδιώκει να αλλάζει συνεχώς 
πεποίθηση, να γίνει ένας επαγγελµατίας του οποίου η πεποίθηση µετεξελίσ-
σεται συνεχώς.

Οι έρευνες που ασχολούνται µε τη µετεξέλιξη των πεποιθήσεων των εκπαι-
δευτικών σχετικά µε τη διδασκαλία επισηµαίνουν τη δυσκολία του εγχειρήµα-
τος, καθώς η εγκαθίδρυση των πεποιθήσεων αυτών οφείλεται σε εµπειρίες που 
προέρχονται από την πανεπιστηµιακή (αρχική) εκπαίδευση αλλά και, κυρίως, 
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από την προσωπική και σχολική εµπειρία. Πρόκειται δηλαδή για πεποιθήσεις 
βαθιά ριζωµένες (Brousseau et al, 1988). Παρόλα αυτά όµως τονίζεται ότι οι 
πεποιθήσεις δεν είναι κάτι σταθερό και αµετάβλητο, αλλά διαρκώς εξελίσσο-
νται µέσα από την εµπειρία και σε σχέση µε την προσλαµβάνουσα εµπειρία 
του εκπαιδευτικού (Hoyles, 1992). 

Έρευνες µελετούν τη µετεξέλιξη των πεποιθήσεων µέσω επιµορφωτικών 
προγραµµάτων. Στη διεθνή βιβλιογραφία επισηµαίνεται ότι ο τύπος επιµόρ-
φωσης που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει µετεξέλιξη των πεποιθήσεων 
δεν είναι η επιµόρφωση σεµιναριακού τύπου κατά την οποία ο ειδικός “µετα-
δίδει” τις γνώσεις του στους επιµορφούµενους, αλλά η επιµόρφωση που θα 
αντιµετωπίσει τον εκπαιδευτικό ως φορέα και συνδιαµορφωτή της καινοτο-
µίας (Olson, 1985) και θα τον εµπλέξει σε διαδικασίες αναστοχασµού αναφο-
ρικά µε την πρακτική του (Arbaugh, 2003, Κυνηγός, 2002). Από τα εν λόγω 
επιµορφωτικά προγράµµατα διακρίνουµε αυτά στα οποία εργαλεία ψηφιακής 
τεχνολογίας αξιοποιούνται ως καταλύτης για τη διαφοροποίηση των πεποιθή-
σεων (Hoyles, 1992, Laborde, 2001), καθώς οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται 
στην αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου τους. 
Στη διδασκαλία της γλώσσας εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας χρησιµοποιού-
νται από τα µέσα της δεκαετίας του ‘70. Αρχικά δηµιουργήθηκαν εργαλεία 
που έπαιξαν τον ρόλο του δασκάλου (Kemp, 1992) και, στη συνέχεια, άλλα 
αξιοποιήθηκαν ως µέσο γραφής (Bangert - Drowns, 1993). Στις µέρες µας, η 
νέα ερευνητική τάση προβάλλει τη χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας 
ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού (Selfe, 1999), ως µέσο δηλαδή που προκαλεί 
σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας και επιβάλλει την ενασχόληση 
των µαθητών µε κειµενικές πρακτικές που θα ενσωµατώνουν λειτουργικά τα 
εργαλεία αυτά (Κουτσογιάννης, 2002). 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η αξιοποίηση του ΛΠ µε κατάλληλη 
προσέγγιση στο πλαίσιο επιµόρφωσης φιλολόγων µε αντικείµενο τη διδασκα-
λία της γλώσσας σε επικοινωνιακή προσέγγιση και διερευνάται το κατά πόσο 
µπορεί να υποβοηθήσει στη µετεξέλιξη της προσέγγισης των φιλολόγων στο 
αντικείµενό τους, στη διδακτική πρακτική τους και περαιτέρω στον επαγγελ-
µατικό ρόλο τους. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήµατα. Πρώ-
τον, ποιες είναι οι πεποιθήσεις των φιλολόγων αναφορικά µε τη διδασκαλία 
του µαθήµατος της γλώσσας (στο Γυµνάσιο) σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Ειδικό-
τερα, τι θεωρούν οι φιλόλογοι ότι διδάσκεται ως “κείµενο” και µε ποιο τρόπο 
εντάσσουν οµαδικές – συνεργατικές δραστηριότητες στη διδασκαλία τους. 
∆εύτερο ερώτηµα, ποια είναι η µετεξέλιξη των πεποιθήσεων των φιλολόγων 
αναφορικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας (στο Γυµνάσιο) σε 
επικοινωνιακό πλαίσιο, καθώς εµπλέκονται σε επιµόρφωση µε αντικείµενο 
την αξιοποίηση του ΛΠ στη διδασκαλία τους. Ειδικότερα, µε ποιους τρόπους 
η τεχνολογία επιδρά αφενός στις πεποιθήσεις τους για το τι διδάσκεται ως 
“κείµενο” και αφετέρου στον σχεδιασµό, στη διαµόρφωση (και στην υλοποίη-
ση) οµαδικών – συνεργατικών δραστηριοτήτων στην τάξη.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το ποιον των προς διερεύνηση ερωτηµάτων καθώς και οι µεθοδολογικές απαι-
τήσεις τής προς µελέτη διαδικασίας µας ώθησαν να υιοθετήσουµε την έρευνα 
σχεδιασµού (ΕΣ) (Cobb et al, 2003, Design Based Research Collective, 2003) 
µε εθνογραφικά χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε την ΕΣ, ο ερευνητής σχεδιάζει 
διδακτική παρέµβαση µε βάση συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο, την οποία 
εφαρµόζει σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον/σύστηµα. Στόχος του είναι η µε-
λέτη της µάθησης που προκύπτει µέσα στο περιβάλλον αυτό. Τα ερευνητι-
κά πορίσµατα χρησιµοποιούνται για την επανεξέταση και συµπλήρωση της 
θεωρίας. Πρόκειται για µια αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στη θεωρία και στην 
εκπαιδευτική πράξη, κατά την οποία η µία τροφοδοτεί την άλλη. Εποµένως, 
η ΕΣ αφενός έχει έντονα παρεµβατικό χαρακτήρα και αφετέρου ως διαδικα-
σία εµπεριέχει αντίφαση: η διδακτική παρέµβαση εφαρµόζεται σαν να ήταν 
θεσµοθετηµένη µε στόχο τη συλλογή δεδοµένων για το τι θα γινόταν αν ήταν 
πράγµατι θεσµοθετηµένη. Τα δεδοµένα αυτά, όµως, δεν µπορεί να είναι γνή-
σια, µέχρι η παρέµβαση να θεσµοθετηθεί.

Η απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων απαιτούσε την καταγραφή και 
µελέτη των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών σε πραγµατικό χρόνο, γι΄ 
αυτό η έρευνά µας βασίστηκε στις αρχές της εθνογραφικής ποιοτικής ερευ-
νητικής µεθόδου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή ο ερευνητής εισέρχεται στον 
κοινωνικό χώρο που θα µελετήσει µε ρόλο κατανοητό – γνωστό στα προς µε-
λέτη υποκείµενα, αλλά χωρίς επακριβώς διατυπωµένες υποθέσεις και σχηµα-
τισµένη θεωρία της οποίας την αξιοπιστία θα ελέγξει. Αρχικά δηλαδή υιοθετεί 
τη στάση του αφελούς παρατηρητή της µελετώµενης διαδικασίας και στοχεύει 
στο να διαµορφώσει θεωρία που θα προκύψει µέσα από τα ίδια τα φαινόµε-
να, θα στηρίζεται σε αυθεντικό υλικό που συλλέγεται στον χώρο της έρευνας 
(Goetz & Lecompte, 1985). Μια τέτοια προσέγγιση βρίσκεται σε αρµονία µε 
τη σύγχρονη διεθνή τάση για τη µελέτη των προβληµάτων της εκπαίδευσης 
(Cohen & Manion, 1994). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε σχολείο της Αθήνας. ∆ηµιουργήθηκε κοινό-
τητα µάθησης φιλολόγων µε αντικείµενο προβληµατισµού τη διδασκαλία του 
µαθήµατος της Γλώσσας στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης, µέσω 
της αξιοποίησης του ΛΠ. Το ΛΠ χρησιµοποιήθηκε όχι µόνο ως µέσο παρου-
σίασης αλλά και για τη δηµιουργία Ηλεκτρονικού Πολυτροπικού Κειµένου 
(ΗΠΚ) κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας, κείµενο που αποτέλεσε αντικείµενο 
συζήτησης στο πλαίσιο της κοινότητας µάθησης. Η παρουσίαση των βασικών 
εννοιών, η λογική στην αλληλουχία των διαφανειών, η χρήση πολυµέσων, το 
διασυνδεδεµένο κείµενο σε συνδυασµό µε τον προφορικό λόγο αποτέλεσαν 
τα µέσα αναπαράστασης µε τα οποία οι επιµορφούµενοι επιχείρησαν να εκ-
φράσουν τη σκέψη τους. Το ΗΠΚ αποτέλεσε αφόρµηση για συζήτηση µέσα 
στην κοινότητα µάθησης και µε τον τρόπο αυτό εντάχθηκε δυναµικά στο 
πλαίσιο της επιµορφωτικής διαδικασίας η εξέλιξή του, η σκέψη πάνω στον 
τρόπο δηµιουργίας του. Το ΛΠ ενδείκνυται για την αξιοποίηση αυτή λόγω των 
πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχει στον χρήστη για ενσωµάτωση πολυµε-
σικών στοιχείων και παρουσίασή τους ποικιλοτρόπως, καθώς και της δυναµι-
κής του για αλλαγή. Ο λόγος που παράγεται είναι κατεξοχήν ηλεκτρονικός, 
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δηλαδή διατηρεί την πληρότητά του (κίνηση-ήχος) µόνο κατά την προβολή 
της παρουσίασης. 

Οι 8 φιλόλογοι, οι οποίοι παρακολούθησαν οικειοθελώς το πρόγραµµα 
επιµόρφωσης, είχαν εµπειρία από τη διδασκαλία του µαθήµατος της Γλώσ-
σας στο Γυµνάσιο. Η επιµόρφωση διήρκεσε από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 
2005. Πραγµατοποιήθηκαν 6 επιµορφωτικές συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών 
η καθεµιά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση από την ερευνήτρια 
του προτεινόµενου τρόπου αξιοποίησης του ΛΠ, στη συνεργασία των επιµορ-
φούµενων ανά δύο για τη δηµιουργία ΗΠΚ µε βάση όσα συζητήθηκαν, στην 
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών της κοινότητας µάθησης.

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας η ερευνήτρια λειτούργησε 
ως συµµετοχικός παρατηρητής (participant-as-observer) (Gold, 1985). Ο ρό-
λος της δηλαδή συνίστατο στο να µπορεί να είναι µέλος της οµάδας και ταυτό-
χρονα να προσπαθεί να δει τη σκηνή ως εξωτερικός παρατηρητής. Μέρος του 
ρόλου της ήταν επίσης να ενθαρρύνει τον καθηγητή να αναστοχαστεί πάνω 
στο “τι” δηµιούργησε και “γιατί”. 

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν µια σειρά από µέσα και 
εργαλεία: ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε κάθε επιµορφούµενο εκπαιδευτικό πριν 
την έναρξη της επιµόρφωσης, οµαδική συνέντευξη µε το πέρας της επιµόρ-
φωσης, ηχογραφήσεις των επιµορφωτικών συναντήσεων, ηλεκτρονικά αρχεία 
εργασιών των επιµορφούµενων, προσωπικές σηµειώσεις της ερευνήτριας από 
την επιµορφωτική διαδικασία, αλλά και από τις διδασκαλίες που υλοποιήθη-
καν από τους επιµορφούµενους µετά το πέρας της επιµόρφωσης.

Για την ανάλυση των δεδοµένων ακολουθήθηκε η µέθοδος της σταδιακής 
εστίασης (progressive focusing, Goetz & LeCompte, 1985) και ανάλυσης δι-
αλόγων (Silverman, 2001). Μονάδα ανάλυσης αποτέλεσε το θεµατικό επει-
σόδιο, το οποίο περιλαµβάνει σειρά από λεκτικές ανταλλαγές µε βάση ένα 
συγκεκριµένο θέµα. Αλλαγή θέµατος αποτελεί νέο επεισόδιο. 

Ως εργαλείο ανάλυσης δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η καρικατούρα, δό-
µηµα το οποίο προέρχεται από την κοινωνιολογική προσέγγιση της µάθησης. 
Σύµφωνα µε αυτό, τα µελετώµενα υποκείµενα οµαδοποιούνται µε βάση ένα 
σύνολο επιλεγµένων διαστάσεων-παραµέτρων (Noss & Hoyles, 1996). Η κα-
ρικατούρα ως εργαλείο ανάλυσης δεδοµένων ταιριάζει µε την προβληµατική 
της έρευνας σχεδιασµού, καθώς λαµβάνει υπόψη της τον εκπαιδευτικό συ-
νολικά και µέσα στο συγκεκριµένο περιβάλλον/περικείµενο. Στην παρούσα 
έρευνα οµαδοποιήσαµε τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς µε βάση πα-
ραµέτρους που αφορούσαν επιστηµολογία, παιδαγωγική και απόψεις για τον 
προτεινόµενο τρόπο αξιοποίησης του ΛΠ. Έτσι προέκυψαν τρεις καρικατού-
ρες και δηµιουργήθηκε ένας εκπρόσωπος κάθε οµάδας, ο οποίος συµβολίζει 
τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των µελών της οµάδας. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη, γι΄ αυτό και 
τα ευρήµατα που καταγράφονται στη συνέχεια µέσα από την αδροµερή πα-
ρουσίαση δύο καρικατούρων των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, παρέχουν 
κάποιες πρώτες απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα. Βασίζονται δε στην 
ανάλυση των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, της οµαδικής συνέντευξης, των 
ηχογραφήσεων και των προσωπικών σηµειώσεων της ερευνήτριας από την 
επιµορφωτική διαδικασία. 
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Κατερίνα – η “εκπαιδευτικά” ανήσυχη
Φιλόλογος µε µικρή εµπειρία στην εκπαίδευση, κάτοχος µεταπτυχιακού δι-
πλώµατος στη διδακτική των Νέων Ελληνικών και διδάκτωρ του Παν/µίου 
Αθηνών. 

Υπηρετούσε την επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας σε ποικίλες εκ-
φάνσεις της: προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού, 
ατοµοκεντρική/παιδοκεντρική µεθοδολογία, γλωσσική δραστηριότητα µε τη 
µορφή πραγµατικής επικοινωνίας (Μήτσης, 1999). Οι µαθητές έγραφαν ένα 
κείµενο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού έκαναν σχετικές ασκήσεις για γραπτό 
και προφορικό λόγο και µελετούσαν σηµειώσεις και σχεδιαγράµµατα. Αµφι-
σβητούσε την αξία της οµαδοσυνεργατικής εργασίας, λόγω της εµπειρίας της 
από ανάλογες εργασίες που ανέθεσε στους µαθητές: 

“Οµαδικά δεν µπορούν να δουλέψουν, γιατί δεν έχουν µάθει τι σηµαίνει δου-
λεύω οµαδικά… Στις οµάδες δούλευε ένας. ∆ηλαδή προσπαθούσαν να τα 
φορτώσουν όλα σε έναν που κάνει τη δουλειά, που είναι ο καλύτερος…” 

Πίστευε ότι ο Η/Υ έχει θέση στην εκπαίδευση, αρκεί ο διδάσκων να ξέρει 
πώς να τον χρησιµοποιήσει, ώστε να µην τον αντικαταστήσει. Γνώριζε ήδη το 
µοντέλο αξιοποίησης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας για ενεργητική, βιω-
µατική µάθηση σε οµάδες µαθητών. 

Γνώριζε βασικές χρήσεις Η/Υ. ∆ε γνώριζε το ΛΠ, αλλά εύκολα εξοικειώθη-
κε µε αυτό. 

Η Κατερίνα αποφάσισε να παρακολουθήσει την επιµόρφωση, γιατί ήθελε 
να µάθει πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας 
στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. Σε όλη τη διάρκεια της επιµόρ-
φωσης κινήθηκε µε κίνητρο την επιθυµία της να βελτιώσει τη διδασκαλία της 
µε στόχο το καλό των µαθητών. Οι πρώτες αντιδράσεις της µετά την παρουσί-
αση από την ερευνήτρια του προτεινόµενου τρόπου αξιοποίησης του ΛΠ έδει-
ξαν άνθρωπο µε κριτική προσέγγιση στα πράγµατα. Επισήµανε ότι η γλώσσα 
ενός τέτοιου κειµένου ήταν ιδιαίτερα απλή, ωστόσο φάνηκε πρόθυµη να δε-
χτεί το ΗΠΚ ως νέο κειµενικό είδος, µε τη δηµιουργία και την αποκωδικοποί-
ηση του οποίου οφείλουµε να εξοικειώσουµε τους µαθητές µας, καθώς αυτό 
επιβάλλεται από τον σύγχρονο τεχνολογικό γραµµατισµό. Καθώς προχωρού-
σε η επιµόρφωση, η προσωπική εµπλοκή της στη διαδικασία συνεργατικής 
παραγωγής ενός τέτοιου κειµένου τής έδωσε τη δυνατότητα να συµµετάσχει 
στην υλοποίηση µιας συνεργατικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του µα-
θήµατος. Η βίωση της δραστηριότητας συνέβαλε στο να αναγνωρίσει την αξία 
του µαθήµατος αυτού: 

“Θα χρησιµοποιούσα το ΛΠ για την παραγωγή κειµένου, για να ωθήσω 
τους µαθητές µου ν΄ αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και ν΄ αυξήσω την 
κοινωνικότητά τους. Η χρησιµοποίηση του εργαστηρίου και του λογισµι-
κού θα οργανωνόταν στο πλαίσιο οµάδων. Έτσι οι µαθητές θα εργάζονταν 
οµαδοσυνεργατικά και θα ανέπτυσσαν την κοινωνικότητά τους”. 

Η Κατερίνα φάνηκε ότι κατά την εξέλιξη της επιµόρφωσης αναστοχάστη-
κε κριτικά αναφορικά µε το προτεινόµενο είδος κειµένου και την ένταξη της 
παραγωγής του στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας µέσα από συνεργα-
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τικές δραστηριότητες. Η αναδόµηση των ιδεών της και η αποδοχή της πρό-
τασης, τελικά, φάνηκε πως ακολούθησε την κυκλική πορεία µαθητοκεντρική 
διδασκαλία – προσωπική βίωση - µαθητοκεντρική διδασκαλία: η Κατερίνα 
υιοθετούσε και εφάρµοζε -πριν την επιµόρφωση- το µαθητοκεντρικό πρότυ-
πο διδασκαλίας µε άλλους τρόπους. Η συγκεκριµένη πρόταση ταίριαζε µε τις 
προϋπάρχουσες διδακτικές µεθόδους της. Ο προσωπικός πειραµατισµός της 
µε τη δραστηριότητα την οδήγησε στην υιοθέτησή της, καθώς συµβάδιζε µε 
τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις της. 

Η Κατερίνα φάνηκε ότι επηρεάστηκε από την επιµόρφωση κατά δύο τρό-
πους. Πρώτον, διαφάνηκαν σηµάδια µετεξέλιξης ως προς τις εκπεφρασµένες 
πεποιθήσεις της σχετικά µε τη συγγραφή ενός κειµένου στο πλαίσιο της γλωσ-
σικής διδασκαλίας. ∆έχτηκε να εντάξει στη διδασκαλία της κειµενικές µορ-
φές κατεξοχήν ηλεκτρονικού λόγου που επιβάλλουν το σύντοµο και απλό ως 
προς τη γλώσσα κείµενο, και προχώρησε σε υλοποίηση σχετικής διδασκαλίας, 
η ανάλυση της οποίας θα φωτίσει περισσότερο τη µετεξέλιξη των πεποιθήσε-
ών της. ∆εύτερον, διεφάνη ότι η επιµόρφωση της έδωσε την ευκαιρία να δει τη 
συνεργατική δουλειά από άλλη οπτική. Ανακάλυψε έναν τρόπο αφενός για να 
αξιοποιήσει περαιτέρω µια ακόµα αρχή της επικοινωνιακής διδασκαλίας της 
γλώσσας, σύµφωνα µε την οποία η τάξη είναι οµάδα συνεργαζοµένων µελών 
που θεωρεί τον διδάσκοντα ισότιµο συνοµιλητή, συνεργάτη, συνερευνητή και 
συντονιστή, και αφετέρου να ενισχύσει το µαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλί-
ας, που εξαρχής υιοθετούσε. 

Γιώργος – ο έντονα διαφωνών 
Φιλόλογος µε πολυετή εµπειρία στην εκπαίδευση, κάτοχος µεταπτυχιακού δι-
πλώµατος µε αντικείµενο την Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. 

Κατά τη διδασκαλία της έκθεσης, είχε ως στόχο να βοηθήσει τους µαθη-
τές του στον εντοπισµό της πληροφορίας, στη διαχείριση και στην έκφρασή 
της. Επιζητούσε τα κείµενα των µαθητών του να χαρακτηρίζονται από καλά 
δουλεµένη, προσεγµένη γλώσσα. Υιοθετούσε τον οµαδικό τρόπο εργασίας στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του γλωσσικού µαθήµατος και προέτρεπε τους 
µαθητές να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς, δηµιουργία σχολικών εφηµερίδων, 
εκπόνηση πρότζεκτς. Οι µαθητές δούλευαν κατά οµάδες στο σπίτι ή εκτός 
ωρών διδασκαλίας. Ήταν φανερή η επίδραση του µεταπτυχιακού του στις 
απόψεις του για τον ρόλο που πρέπει να έχει ο Η/Υ στη διδασκαλία, καθώς γι΄ 
αυτόν ο Η/Υ ήταν µέσο πρόσβασης σε πληροφορίες, εργαλείο και βοήθηµα 
για τον µαθητή, για τον κάθε µαθητή χωριστά. Αυτό το πρότυπο αξιοποίησης 
του Η/Υ γνώριζε ο Γιώργος. Ήταν εξοικειωµένος µε τον Η/Υ, αλλά δε γνώριζε 
το ΛΠ.

Ο Γιώργος αποφάσισε να παρακολουθήσει την επιµόρφωση καταρχήν για 
να µάθει το ΛΠ. Φάνηκε ιδιαίτερα προβληµατισµένος µε την πρόταση αξιο-
ποίησης του ΛΠ ως µέσο για τη συνεργατική παραγωγή ΗΠΚ από τους µαθη-
τές στο πλαίσιο του γλωσσικού µαθήµατος. Το κείµενο αυτό: 

“…µου φαίνεται πολύ προκατασκευασµένο. Η γλώσσα είναι προκατα-
σκευασµένη, όπως είναι στα κόµικς. ∆ε νοµίζω ότι έχει πολλά να προσφέ-
ρει στο θέµα της έκφρασης. Τα σηµερινά παιδιά είναι πολύ εξοικειωµένα 
µε αυτή τη γλώσσα, λόγω του ότι έτσι επικοινωνούν µε τα µηνύµατα και 
µε τους Η/Υ και όλα αυτά. Η διαφωνία µου εκεί έγκειται, ότι χρειάζονται 
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κάτι διαφορετικό…. Μήπως δώσουµε έµφαση στην επιλογή του υλικού 
και χάσουµε την ουσία;”

Ο προσωπικός πειραµατισµός του µε τη συνεργατική παραγωγή ΗΠΚ δεν 
φάνηκε να τον έπεισε για την αξία ενός τέτοιου κειµένου. Αυτό µαρτυρούν οι 
χαρακτηρισµοί “λίγο αστείο” και “καλούτσικο” µε τους οποίους χαρακτήρισε 
το ΗΠΚ που δηµιούργησε. 

Ο Γιώργος φάνηκε να αναστοχάζεται έντονα κατά την εξέλιξη της επιµόρ-
φωσης. αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που θα είχε το νέο αυτό 
κειµενικό είδος που ζητούσε να παράγουν οι µαθητές του. Αν και ο ίδιος ενε-
πλάκη συνειδητά στη διαδικασία συνεργατικής παραγωγής ενός τέτοιου κει-
µένου, δεν µπόρεσε να δει τα οφέλη για τους µαθητές, δεν µπόρεσε να δεχτεί 
ότι πρόκειται για µια συστηµατική και µε συγκεκριµένους στόχους ενασχόλη-
ση των µαθητών µε τη δηµιουργία τέτοιων κειµένων, και όχι περιστασιακή στο 
πλαίσιο των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων (Χαραλαµπόπουλος, 2003). Η 
πεποίθησή του αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που χαρακτη-
ρίζει ένα (γραπτό) κείµενο ήταν ισχυρή. Ως το τέλος της επιµορφωτικής διαδι-
κασίας υποστήριξε µε ζέση τη διαφωνία: 

“Εγώ φοβάµαι µήπως αυτό το απλοποιήσει (το κείµενο). Μου φαίνεται 
πολύ απλουστευµένο να δεις πέντε εικόνες… Στην έκθεση είµαι πολύ 
επιφυλακτικός”.

Αναφορικά µε το πρότυπο αξιοποίησης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογί-
ας για ενεργητική, συνεργατική, βιωµατική µάθηση σε µικρές οµάδες, είναι 
δύσκολο να διαβλέψουµε την άποψή του. Θα τολµούσε για παράδειγµα µια 
διδασκαλία στο εργαστήριο των Η/Υ µε αντικείµενο την αναζήτηση πληρο-
φοριών από το διαδίκτυο, δραστηριότητα που ταιριάζει µε τις προϋπάρχουσες 
απόψεις του, βάζοντας τους µαθητές να δουλέψουν σε οµάδες µπροστά στους 
Η/Υ; 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έρευνα που παρουσιάσαµε βρίσκεται σε εξέλιξη και τα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από τη µέχρι τώρα ανάλυση τµήµατος των δεδοµένων αποτελούν 
ερεθίσµατα για βαθύτερη και εκτενέστερη επεξεργασία του σώµατος των δε-
δοµένων. Από τα προκαταρκτικά ευρήµατα διαφαίνεται ότι η αξιοποίηση του 
ΛΠ µε κατάλληλη προσέγγιση στο πλαίσιο της επιµόρφωσης φιλόλογων για 
τη διδασκαλία της γλώσσας σε επικοινωνιακό πλαίσιο µπορεί να υποβοηθήσει 
στη µετεξέλιξη των πεποιθήσεων των φιλολόγων αναφορικά µε το διδακτικό 
τους αντικείµενο και τη διδακτική πρακτική τους. 
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