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Περίληψη 
Η λογοτεχνία ως γνωστόν είναι πρώτα απ’ όλα γραφή και ανάγνωση. Ως εκ τούτου 
το περιβάλλον και τα εργαλεία της, επηρεάζουν τις ίδιες τις λογοτεχνικές διεργα-
σίας και του λογοτέχνη/δηµιουργού αλλά και του αναγνώστη. Στην εργασία αυτή 
γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιαστούν εν συντοµία δυο από τα καινούργια 
δεδοµένα που εισήγαγαν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
στη Λογοτεχνία ως γραφή αλλά και ως ανάγνωση: η εµφάνιση του υπερκειµένου 
(hypertext) ως καινούργιου περιβάλλοντος λογοτεχνικής γραφής και ανάγνω-
σης (που µας έδωσε µε τη σειρά του καινούργια λογοτεχνικά είδη (λόγου χάρη 
hypertext fiction, hypertext poetry κ.α.), αλλά και των ηλεκτρονικών αναγνω-
στικών κοινοτήτων (online literature circles). Στη συνέχεια εξετάζονται ζητήµα-
τα λογοτεχνικής θεωρίας που άπτονται των νέων αυτών ειδών (genres), αλλά και 
τρόπων λογοτεχνικής πρόσληψης, καθώς και ζητήµατα ενσωµάτωσής τους στη 
σηµερινή διδακτική πράξη. Τέλος παρουσιάζεται µια συγκεκριµένη πρόταση για 
λειτουργία Αναγνωστικής Κοινότητας Μαθητών1 µε τη βοήθεια του διαδικτυακού 
εργαλείου συνεργατικής µάθησης Moodle. 

Λέξεις Κλειδιά
Υπερκειµενική λογοτεχνία, αναγνωστικές κοινότητες, διδασκαλία λογοτεχνίας, θεω-

ρία λογοτεχνίας, συνεργατική µάθηση, hypertext, literature circles, moodle.

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ 
Στη δεκαετία του ‘60, ο Ted Nelson συνέλαβε την ιδέα ενός τεράστιου ηλε-
κτρονικού δικτύου για να συνδέσει όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν µέχρι 
τότε στον κόσµο (Project Xanadu, Nelson, T., 1974 και 1992). Αυτό θα το πε-

1. Αποφεύγουµε την παράλληλη χρήση του αρσενικού/ θηλυκού για λόγους πρακτικούς και όχι 
ιδεολογικούς.
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τύχαινε αν όλα τα έγγραφα που υπήρχαν θα παρέπεµπαν το ένα στο άλλο, 
ώστε να δηµιουργηθεί ένα «παγκόσµιο» κείµενο (docuverse). Έπλασε λοιπόν 
τη λέξη «υπερκείµενο» (hypertext) για να ονοµάσει ένα εργαλείο που θα δηµι-
ουργούσε µια µη σειριακή σύνδεση των κειµένων. Έτσι λοιπόν θα λέγαµε πως 
Υπερκείµενο είναι ένα σύνολο από ποικίλα κειµενικά στοιχεία όπως γλωσσικά 
σηµεία, σύµβολα, εικόνες ακόµη και ήχοι, το οποίο µπορεί να επεκτείνεται, 
θεωρητικά, χωρίς τελειωµό και που έχει τέτοια διάταξη σχεδιασµό και µορφή 
ώστε ο αναγνώστης του να έρχεται σε επαφή µόνο µε ένα έκδηλο µέρος του. Ο 
ίδιος ο αναγνώστης του υπερκειµένου οφείλει, σαν µέρος της αναγνωστικής 
του συµπεριφοράς να ενεργοποιήσει άλλα µέρη του υπερκειµένου που λανθά-
νουν ως εκείνη τη στιγµή.

Βέβαια παρόλο που η έννοια του υπερκειµένου έγινε ευρύτερα γνωστή στο 
τέλος της δεκαετίας του ‘80, η σύλληψη του «πράγµατος» οριοθετείται το 1945 
από τον Vannevar Bush στο άρθρο «As we may think», που δηµοσιεύτηκε στο 
περιοδικό «The Atlantic Monthly» (Vannerar Bush, 1945). Εκεί ο Bush ήταν 
ο πρώτος που παρατήρησε ότι οι υπάρχουσες µέθοδοι για την διαχείριση και 
αναπαράσταση των πληροφοριών (το 1945) ήταν ανεπαρκείς και συνεπώς µε 
την πρόσφατη ανακάλυψη του τρανζίστορ θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια 
µηχανή αποθήκευσης και διασύνδεσης κάθε είδους πληροφορίας. Σε κάθε 
περίπτωση, κείµενα όπως αυτό που οραµατίστηκε ο Bush κατά τη δεκαετία 
του 1940 – χωρίς όµως την τεχνολογική επένδυση – σαφώς προϋπήρχαν στο 
κειµενικό «βασίλειο» και µάλιστα έχουν σηµαντικές αναλογίες µ’ αυτό (λόγου 
χάρη το κλασικό ευρετήριο της έντυπης βιβλιοθήκης, οι υποσηµειώσεις των 
έντυπων κειµένων, η εγκυκλοπαίδεια ή ακόµη κι ο τηλεφωνικός κατάλογος). 
Το διαφορετικό (ποιοτικά) στοιχείο που διακρίνεται στο ηλεκτρονικό υπερκεί-
µενο είναι ότι εδώ η κίνηση των χρηστών από το ένα στοιχείο στο άλλο δεν 
εξαρτάται από κάποια προκαθορισµένη κατεύθυνση ή διαδοχή: µόνοι τους 
αποφασίζουν «πού θέλουν να πάνε» και η σηµασία ενός ηλεκτρονικού υπερ-
κειµένου προκύπτει από την χρήση του στην εκάστοτε ανάγνωση.

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Το 1992, ο George P. Landow, ένας πρωτοπόρος στη χρήση του υπερκειµένου 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, έγραψε ένα βιβλίο (Hypertext: the Convergence 
of Contemporary Critical Theory and Technology), του οποίου ο τίτλος απο-
καλύπτει τον αντίκτυπο του υπερκειµένου µέσα σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο 
που είναι «διαποτισµένο» από τις Νέες Τεχνολογίες. Σ’ αυτό το βιβλίο, το υπο-
λογιστικό υπερκείµενο ορίζεται ως «το κείµενο που αποτελείται από ενότητες 
λέξεων (ή εικόνων) που συνδέονται ηλεκτρονικά µέσω πολλαπλών µονοπα-
τιών, αλληλουχιών ή ιχνών σε µια απέραντη, µονίµως ατελή κειµενικότητα 
και που περιγράφεται από τους όρους υπερδεσµός, κόµβος, δίκτυο, ιστός και 
µονοπάτι».

Γοητευµένος από την πρόκληση που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές υπερ-
συνδέσεις, ο αµερικανικός συγγραφέας Michael Joyce πειραµατίστηκε µε το 
υπερκείµενο για να γράψει πραγµατική µυθιστοριογραφία. Συνέλαβε έπειτα 
την ιδέα µιας εικονικής ιστορίας που δεν θα διαβαζόταν ποτέ δύο φορές µε 
τον ίδιο τρόπο: το αποτέλεσµα ήταν το «Afternoon, a story». Η υπερκειµενική 
µυθιστοριογραφία (ή hyper-fiction) είχε γεννηθεί.

Όπως την καθορίζει ο George Melrod (το 1994) η hyper-fiction είναι µια 
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µη γραµµική διαδραστική ηλεκτρονική λογοτεχνία. Ενδεχοµένως, το επόµε-
νο στάδιο της εξέλιξης της αφήγησης, όπου το κείµενο αποτελείται από φως 
(αυτό της οθόνης) αντί για µελάνι, είναι εκείνο όπου ο αναγνώστης βοηθά το 
συγγραφέα να δηµιουργήσει τη ιστορία, και όπου δεν διαβάζει ποτέ το ίδιο µυ-
θιστόρηµα µε τον ίδιο τρόπο δύο φορές». Η υπερκειµενική λογοτεχνία µπορεί 
να διαβαστεί µόνο σε οθόνη υπολογιστή. Οι αναγνώστες αποφασίζουν τι θα 
επιλέξουν για να πάνε παρακάτω συµβουλευόµενοι τους τίτλους των συνδε-
µένων µεταξύ τους αποσπασµάτων ή µπορεί να αφήσουν τις υπερσυνδέσεις 
µεταξύ των παραθύρων ή τις «lexias» (Barthes, 1970, Landow, 1992), να τους 
πάνε σε µια άγνωστη περιοχή της κειµενικής γεωγραφίας. Μπορούν να επι-
λέξουν ανάµεσα στο εάν θα κάνουν κλικ σε µια λέξη, ή σε ένα βελάκι που θα 
τους πάει προς τα πίσω ή µπροστά, ή απλά να πατήσουν ENTER, που απλά 
σηµαίνει «γύρισµα της σελίδας». Το αποτέλεσµα είναι ένα είδος αφηγηµατι-
κού κολάζ, ένα κειµενικό «καλειδοσκόπιο» στο οποίο η ιστορία κόβεται σε 
αποσπάσµατα και αλλάζει συνεχώς. Εάν η ιστορία αποπροσανατολίζει κάπως 
τον αναγνώστη, αυτό είναι µέσα στους σκοπούς του δηµιουργού του υπερκει-
µενικού µυθιστορήµατος. Αντί να παρατάξει ένα ευθύ µονοπάτι, ο συγγραφέ-
ας της υπερκειµενικής µυθοπλασίας βάζει τον αναγνώστη µέσα σε έναν λαβύ-
ρινθο, του δίνει µια πυξίδα, και µετά τον αφήνει ν’ αποφασίσει πού να πάει στη 
συνέχεια» (Melrod, 1994)

Εξ ορισµού, η υπερκειµενική µυθοπλασία είναι εντελώς ανοιχτή κι απέ-
ραντη. Αυτό δίνει την εξουσία στον αναγνώστη, ο οποίος είναι όχι µόνο αρ-
µόδιος να λάβει αποφάσεις λ. χ. πού να πάει στη συνέχεια ή πότε «να βάλει 
ένα τέλος στην ιστορία», αλλά είναι σε θέση να ελέγχει και τη διαδικασία της 
οικειοποίησης (η αλληλεπίδραση µε το κείµενο που οδηγεί τον αναγνώστη 
να «ιδιοποιηθεί» µια ορισµένη ανάγνωση του κειµένου) µε τρόπους που είναι 
δύσκολο να επιτευχθούν µέσω της τεχνολογίας της τυπογραφίας.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Το υπερκείµενο είναι ο εικονικός χώρος όπου η µοντέρνα λογοτεχνική κρι-
τική και η παιδαγωγική συναντιούνται, καθώς ο ενεργός αναγνώστης στην 
µαθητοκεντρική τάξη γίνεται πραγµατικότητα κι όχι απλά ζητούµενο. Οι 
αναγνώστες της υπερκειµενικής µυθοπλασίας γνωρίζουν το γεγονός ότι οι 
ίδιοι δηµιουργούν την κειµενική διαδροµή καθώς προχωρούν. ∆ιαβάζοντας 
από τον υπολογιστή, ενθαρρύνονται να συµπληρώσουν τα «χάσµατα της 
απροσδιοριστίας» (Iser, 1971), ανάµεσα στις διαθέσιµες πληροφορίες, καθώς 
πλοηγούνται στο κείµενο. Αν και δεν µπορούν να αλλάξουν την εργασία του 
συγγραφέα, µπορούν ωστόσο να ανακαλύψουν πολλαπλούς συνδυασµούς, 
ανταποκρινόµενοι στα πληροφοριακά χάσµατα του κειµένου. Έτσι τα όρια µε-
ταξύ αναγνώστη και συγγραφέα γίνονται όλο και πιο ασαφή και η αυθεντία 
της φωνής του συγγραφέα µεταφέρεται κατά ένα µέρος στον αναγνώστη. Ο 
αναγνώστης ενεργοποιεί δεξιότητες διαδικαστικής µάθησης για να κατανο-
ήσει όχι µόνο το λόγο αλλά τον ιστό που έχει οικοδοµήσει το έργο και που 
βρίσκεται στο παρασκήνιό του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Σύµφωνα µε τον Daniels (Daniels, 2002), έναν από τους εισηγητές και διαµορ-
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φωτές της έννοιας των αναγνωστικών κοινοτήτων στη σηµερινή τους µορφή, 
οι αναγνωστικές κοινότητες είναι µικρές οµάδες συζήτησης που επιλέγουν να 
διαβάσουν - και κατόπιν να συζητήσουν - την ίδια ιστορία, ποίηµα, άρθρο ή 
βιβλίο. Κάθε µέλος της οµάδας, καθώς διαβάζει το κείµενο του, κρατά σηµει-
ώσεις που θα τον βοηθήσουν να συµµετέχει ενεργά στη συζήτηση και ανταλ-
λαγή ιδεών που θα ακολουθήσει. Κάθε οµάδα ακολουθεί ένα συγκεκριµένο 
πρόγραµµα ανάγνωσης και περιοδικών συναντήσεων καθώς προχωρά στην 
ανάγνωση του βιβλίου. Όταν τελειώσουν την ανάγνωση ενός βιβλίου, τα µέλη 
της κοινότητας µοιράζονται τις αναγνωστικές εµπειρίες και εντυπώσεις τους 
µε την ευρύτερη κοινότητα. Στη συνέχεια, µπορούν να αλλάξουν οµάδες και 
να αρχίσουν ένα νέο κύκλο ανάγνωσης. 

Οι αναγνωστικές κοινότητες είναι ένα µέσο για να αναπτύξουν οι µαθητές 
την κριτική τους σκέψη και να αναστοχαστούν, συζητούν και «συναλλάσσο-
νται» µε τα βιβλία. Η συνεργασία αποτελεί τη βάση αυτής της προσέγγισης. 
Οι µαθητές διαµορφώνουν την αντίληψη τους καθώς οικοδοµούν έννοιες και 
νοήµατα µε τους συν-αναγνώστες. Τελικά, οι αναγνωστικές κοινότητες οδη-
γούν τους µαθητές σε µια βαθύτερη κατανόηση αυτών που διαβάζουν µέσω 
της δοµηµένης συζήτησης και της εκτεταµένης γραπτής και αισθητικής αντα-
πόκρισης (Schlick & Johnson, 1999).

Οι αναγνωστικές κοινότητες βασίζονται στην άποψη ότι η ανάγνωση είναι 
µία «συναλλακτική» διαδικασία κατά την οποία οι µαθητές οικοδοµούν ενερ-
γά έννοιες και νοήµατα αλληλεπιδρώντας µε το κείµενο (Rosenblatt, 1978). 
Ο πρωταρχικός στόχος των µαθητών δεν είναι να αντλήσουν πληροφορίες 
από το κείµενο, βγάζοντας το συµπέρασµα που θέλει να ακούσει ο δάσκαλος 
ή µαθαίνοντας για διάφορα λογοτεχνικά στοιχεία. Συναντούν τον κόσµο της 
λογοτεχνίας για να µάθουν για τη ζωή και να νοηµατοδοτήσουν τον κόσµο 
(Hill, Johnson, & Schlick Noe, 1995, p. x). Πρόκειται λοιπόν πρωτίστως για ένα 
χώρο σκέψης και διερεύνησης και όχι απλά για µία καλύτερη µέθοδο διδασκα-
λίας της ανάγνωσης.

ONLINE ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Τα τρία βασικά στοιχεία των αναγνωστικών κοινοτήτων, η ποικιλοµορφία, η 
προσωπική επιλογή και η πρωτοβουλία (Daniels, 2002b), ενθαρρύνουν τους 
µαθητές να αναλάβουν τον έλεγχο της µαθησιακής πορείας. Στις αναγνωστι-
κές κοινότητες, οι µαθητές συναντιούνται σε µικρές οµάδες για να συζητή-
σουν κάποιο κείµενο. Είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του κειµένου, για τον 
προγραµµατισµό των συναντήσεων, την καταγραφή των λεγοµένων και την 
παρουσίαση της εργασίας τους είτε σε ολόκληρη την τάξη, είτε στο δάσκαλο. 
Η µεταφορά αυτού του πλαισίου online, ενισχύει την αντίληψη ότι οι µαθη-
τές ελέγχουν το µαθησιακό περιβάλλον. Το online περιβάλλον ενισχύει ακόµα 
περισσότερο ένα στοιχείο που έχει παρατηρηθεί στη σχετική έρευνα – ότι δη-
λαδή οι αναγνωστικές κοινότητες µπορούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίµηση 
των µαθητών (Stringer et al, 2003) και να παρέχουν ένα δοµηµένο πλαίσιο 
όπου οι µαθητές ενθαρρύνονται να πάρουν πρωτοβουλίες και να µοιραστούν 
τις σκέψεις και τις ιδέες τους µε τους άλλους, δηµιουργώντας µε τον τρόπο 
αυτό ένα πιο οικείο µαθησιακό περιβάλλον (Peralta-Nash and Dutch, 2000). 

Η έρευνα για τις αναγνωστικές κοινότητες έχει δείξει ότι είναι µία πολύ 
καλή µέθοδος για την εµπλοκή των µαθητών µε την ανάγνωση, τη συζήτηση 
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και την αποδόµηση των κειµένων (Daniels, 2002a). Ο συνδυασµός της µεθό-
δου αυτής µε την τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να διερευνή-
σουν βαθύτερα διάφορα θέµατα, να επικοινωνήσουν ευκολότερα µε τα άλλα 
µέλη της οµάδας και τον δάσκαλο, να παρουσιάσουν και να δηµοσιεύσουν 
τη δουλειά τους online και να έχουν πρόσβαση σε µια ευρεία γκάµα σχετικών 
κειµένων σε διάφορες µορφές.

Η χρήση λοιπόν του online περιβάλλοντος επιτρέπει ένα µεγαλύτερο βαθ-
µό ανταπόκρισης, ποικιλοµορφίας και προσαρµοστικότητας στις µαθησιακές 
ανάγκες των µαθητών. Το αλληλεπιδραστικό online περιβάλλον µπορεί να 
εκµεταλλευτεί τις τεχνολογίες αιχµής και να παρέχει εναλλακτικές µαθησια-
κές εµπειρίες και πηγές, να καλύπτει διαφορετικά στυλ µάθησης και ατοµικές 
διαφορές των µαθητών και να δηµιουργεί ένα περιβάλλον µάθησης που να 
ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα του τεχνολογικού και πληροφοριακού γραµ-
µατισµού σε όλη τη σχολική ζωή (Combes and Ring, 2004)

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Επιστρέφοντας τώρα στο θέµα που κατεξοχήν µας ενδιαφέρει εδώ, (συνδυα-
σµός λογοτεχνικού υπερκειµένου και online αναγνωστικών κοινοτήτων), θα 
λέγαµε πως ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει λογοτεχνία θα µπορούσε να δώ-
σει πραγµατικά ζωή στο µάθηµά του, εκµεταλλευόµενος τα χαρακτηριστικά 
αυτών των νέων δεδοµένων. Η δραστηριότητα µε τους υπολογιστές (αλλά και 
µετά από αυτούς, στην παραδοσιακή τάξη), προσφέρει µια αληθινή διάσταση 
διαπραγµάτευσης µεταξύ διαφορετικών αναγνωστών ως προς το «ποιο είναι 
το νόηµα» του κειµένου: ο δάσκαλος ή συντονιστής του εργαστηρίου της λο-
γοτεχνικής ανάγνωσης έχει την ευκαιρία να βασιστεί στα χάσµατα και στις 
απροσδιοριστίες των πληροφοριών και των απόψεων που θα ενθαρρύνουν τη 
συµµετοχή και την εµπλοκή και θα προκαλέσουν διάφορες γλωσσικές δρα-
στηριότητες που θα έχουν νόηµα για τους µαθητές. Επίσης:
• Μέσα από τη λειτουργία των online αναγνωστικών κοινοτήτων (κι αν υπο-

θέσουµε ότι στους µαθητές έχει ανατεθεί η ανάγνωση είτε συµβατικής, είτε 
υπερκειµενικής λογοτεχνίας), είναι δυνατόν να αυτονοµηθούν σε σηµαντι-
κό βαθµό: η ανάγνωση υπερκειµενικής µυθοπλασίας περιλαµβάνει τη δέ-
σµευση εκ µέρους των µαθητών. Είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για την ανάγνωσή 
τους, εφόσον θα πρέπει να αναδιηγηθούν την εκδοχή του µονοπατιού τους 
και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους µε σταθερές αναφορές στην ανά-
γνωση που αποθήκευσαν

• η έλλειψη µιας σωστής «εκδοχής» είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τους 
πιο ανασφαλείς µαθητές, οι οποίοι αισθάνονται άνετα ώστε να εκφράσουν 
τις απόψεις τους

• προ πάντων, η ανάγνωση της υπερκειµενικής µυθοπλασίας και το γράψιµο 
σχολίων στα πλαίσια των εργαλείων που διαθέτει το περιβάλλον της online 
αναγνωστικής κοινότητας, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη µεταγνωστικών 
στρατηγικών: ο/η µαθητής/τρια ενθαρρύνεται να στοχασθεί σχετικά µε τις 
υποθέσεις που κάνει και τις ερµηνευτικές διαδικασίες που ακολουθεί και 
αυτή η διαδικασία βελτιώνει τη γνώση του για τις προσδοκίες του αναγνώ-
στη, το αναγνωστικό στυλ, τους συναισθηµατικούς παράγοντες κατά το 
παιχνίδι της οικοδόµησης του κειµενικού ιστού και του τρόπου που αυτό 
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συγκρίνεται µε τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από άλλους συµµα-
θητές/συναναγνώστες.

• Ακόµη θα µπορούσαν οι µαθητές να διαβάσουν υπερκειµενική µυθοπλασία 
µόνοι τους ο καθένας στο σπίτι του. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να αποβεί 
πολύ χρήσιµο, εφόσον στο περιβάλλον της online αναγνωστικής τους κοι-
νότητας, οι «συναντήσεις» τους δεν έχουν καθορισµένο χώρο και χρόνο 
αλλά γίνονται δυνητικά παντού και σε κάθε χρονική στιγµή. Έτσι λοιπόν 
µπορούν να συζητήσουν µεταξύ τους για να καταγράψουν κάποιες οµοι-
ότητες ή διαφορές σε σχέση µε το «νόηµα» του υπερκειµενικού τους αφη-
γήµατος. Μ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή µε τη συζήτηση του νοήµατος του 
υπερκειµένου µε άλλους αναγνώστες (µέσω των δικτυακών εργαλείων που 
προσφέρει η κοινότητα) µπορούν να φτάσουν όλοι µαζί σε κάποιες συµφω-
νίες πάνω στο κείµενο, ώστε να εξασφαλιστεί η κινητοποίηση και ενθάρ-
ρυνση της συνεργατικής µάθησης.
Πέρα από το ότι η ανάγνωση υπερκειµενικής λογοτεχνίας µπορεί να συµ-

βάλλει στην ανάπτυξη γνωστικού περιεχοµένου και µεταγνωστικών στρατη-
γικών, µπορεί επίσης να οδηγήσει σε δραστηριότητες και µέσα στο πλαίσιο της 
online αναγνωστικής κοινότητας αλλά και µέσα στην τάξη που έχουν νόηµα 
και ενδιαφέρον για τους µαθητές όπως για παράδειγµα:
• (στην τάξη) δραστηριότητες παιξίµατος ρόλων (διάλογος µεταξύ χαρακτή-

ρων από τις διαφορετικές εκδοχές τους αφηγήµατος)
• (στην online κοινότητα ανάγνωσης): ο µαθητής αναδιηγείται την ανάγνω-

σή του (ενός υπερκειµενικού αφηγήµατος) και καλεί τους συµµαθητές του 
να δώσουν το «τέλος» του έργου. Κατόπιν συγκρίνει τις προτάσεις τους µε 
το τέλος στο οποίο έφτασε ο ίδιος

• (στην online κοινότητα ανάγνωσης): µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και µε 
κίνητρο για τους µαθητές δραστηριότητα θα ήταν να περιγράψουν έναν 
ήρωα/χαρακτήρα του έργου, έτσι όπως αυτός προβάλλει µέσα από τους 
διαφορετικούς αναγνώστες, ή να γράψουν µια σειρά µηνυµάτων (η online 
κοινότητα µάθησης που προτείνουµε διαθέτει ανάλογα εργαλεία), που 
στέλνονται από τον έναν ήρωα/χαρακτήρα στον άλλο, όπου θα δηµιουρ-
γούνταν διάφορες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις από το γεγονός ότι οι 
χαρακτήρες έχουν διαφορετική πληροφορία ο ένας για τον άλλο σε κάθε 
περίπτωση.

MOODLE: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ONLINE ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) είναι 
ένα ελεύθερο λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα για τη δηµιουργία και διαχείριση 
αποτελεσµατικών online κοινοτήτων µάθησης. Είναι ένα ήδη καταξιωµένο 
αλλά και αναπτυσσόµενο περιβάλλον που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει 
τη διαδικασία της εκπαίδευσης είτε εξολοκλήρου διαδικτυακά, είτε συµπλη-
ρωµατικά της συµβατικής διδασκαλίας. Είναι απλό, ελαφρύ, αποδοτικό και 
συµβατό µε οποιαδήποτε δικτυακή διεπιφάνεια. Παιδαγωγικά, στηρίζεται στη 
θεωρία του κοινωνικού εποικοδοµισµού (d’Entremont, 2004) και πιο συγκε-
κριµένα:
• Υποστηρίζει τη διερευνητική προσέγγιση στη µάθηση
• Παρέχει τη δυνατότητα για εξερεύνηση, ερµηνεία και σχηµατισµό ιδεών, 
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έτσι ώστε ο µαθητής να οδηγηθεί µέσα από τον προβληµατισµό και τον 
πειραµατισµό στην ανακάλυψη των υποκείµενων γεγονότων και συσχετι-
σµών.

• Ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής γίνονται συν-ερευνητές για την απόκτηση 
της γνώσης, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και συνεργασίες.

• ∆ίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επεκτείνει το υλικό προσθέτο-
ντας νέες ασκήσεις ή να δηµιουργεί δικά του σενάρια, οργανώνοντας το 
µάθηµα όπως εκείνος επιθυµεί. Επίσης, εξασφαλίζει στο µαθητή µηχανι-
σµούς παρέµβασης και σηµαντικό βαθµό ελευθερίας σε διάφορα επίπεδα.

• ∆ιαθέτει απλή και φιλική διεπιφάνεια χρήστη και δυνατότητα χρήσης του 
από εκπαιδευτικούς και µαθητές χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση στους Η/Υ.

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες τις οποίες δίνουν οι Η/Υ και το ∆ιαδίκτυο στην 
εκπαίδευση: επικοινωνία, δηµοσίευση, έκφραση.

• Ενθαρρύνει την αναζήτηση και άντληση πληροφορίας από οργανωµένα 
και ηµι-δοµηµένα δεδοµένα. 

Αυτά είναι ορισµένα µόνο από τα χαρακτηριστικά που µας οδήγησαν στην 
επιλογή του Moodle για τη δηµιουργία και τη διαχείριση των αναγνωστικών 
κοινοτήτων µας. Στην παρούσα φάση διαµορφώνεται και εµπλουτίζεται το πε-
ριβάλλον στη διεύθυνση http://www.technoglossia.gr/moodle 
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