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Περίληψη 
Η διδακτική πράξη για πολλά χρόνια,  στηριζόταν στην παρουσίαση των πληρο-
φοριών µε λεκτικό (προφορικό, γραπτό) κυρίως τρόπο ενώ µε τις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσί-
ασής τους, εκτός του λεκτικού, και µε οπτικό/εικονικό.   Το γεγονός αυτό δηµιουρ-
γεί νέες δυνατότητες και προοπτικές  αλλά και νέα ερωτήµατα και  προβλήµατα 
για την εκπαιδευτική έρευνα και τη διδακτική πράξη. Η δηµιουργία εκπαιδευτικού 
λογισµικού που θα διευκολύνει τους οµογενείς µαθητές να µάθουν την ελληνική 
γλώσσα και ελληνικό πολιτισµό αποτελεί µια από τις εκπαιδευτικές προτεραιότη-
τες της ελληνικής πολιτείας σε σχέση µε τον ελληνισµό της διασποράς. Στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τις επιστηµονι-
κές και µεθοδολογικές αρχές στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και 
η υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού µε τίτλο «Καθώς µεγαλώνουµε… στο 
κόσµο των ελληνικών». Το παραπάνω λογισµικό αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας στους οµογενείς µαθητές του γ΄ επιπέδου.  

Λέξεις Κλειδιά

∆ιδασκαλία γραπτού λόγου, εκπαιδευτικό λογισµικό, ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Βασικός στόχος του σχεδιασµού και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού 
δεν είναι να παρουσιάζει απλά  τις πληροφορίες αλλά να παρέχει κυρίως τις 
κατάλληλες νύξεις, υποστηρίξεις, παροτρύνσεις, διευκολύνσεις στο µαθητή 
για να  επεξεργαστεί όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά το συγκεκριµένο θέµα 
- πρόβληµα. Με άλλα λόγια το εκπαιδευτικό λογισµικό διευκολύνει το µα-
θητή να συγκεντρώσει την προσοχή του, στον τρόπο συσχέτισης  των νέων 
πληροφοριών  µε την προγενέστερη γνώση και στον τρόπο δόµησης των  κα-
τάλληλων νοητικών αναπαραστάσεων. Παράλληλος  στόχος είναι η δηµιουρ-
γία συνθηκών µεταφοράς των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούργιες 
προβληµατικές καταστάσεις, ώστε να µπορέσει ο µαθητής να αναδοµήσει ή να 
αποδοµήσει τη νέα γνώση και να θέσει νέα ερωτήµατα που θα τον οδηγήσουν 
στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Όπως φαίνεται καθαρά ο στόχος του σχεδιασµού και της ανάπτυξης δεν 
είναι η παροχή  στο µαθητή τεράστιων ποσοτήτων πληροφοριών (λεκτικών/
εικονικών) αλλά η παροχή βοήθειας κυρίως για την αποτελεσµατικότερη επε-
ξεργασία των  πληροφοριών  που παρουσιάζονται. Επιδιώκεται, δηλαδή ο µα-
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θητής να µη θυµάται απλά και να αναπαράγει πληροφορίες, αλλά να είναι 
ικανός να εντοπίζει  τις πληροφορίες να τις κατανοεί, να τις ερµηνεύει και να 
τις χρησιµοποιεί. Η κατανόηση λαµβάνει χώρα όταν ο µαθητής κατασκευά-
ζει νόηµα από τις παρουσιαζόµενες πληροφορίες και αντανακλάται όταν ο 
ίδιος έχει την ικανότητα να τη χρησιµοποεί σε νέες καταστάσεις και προβλή-
µατα (Bereiter, & Scardamalia, 1987).  Ο ρόλος και η σηµασία των γνωσιακών 
συγκρούσεων και ο ρόλος των έµπειρων συνεργατών στη διαδικασία δόµη-
σης των πληροφοριών υπογραµµίζεται από πλήθος ερευνητικών δεδοµένων 
(Scardamalia, & Bereiter, 1994). Βασικό ρόλο όπως φαίνεται στην όλη διαδι-
κασία παίζει και η µεταγνώση. 

Για τη δηµιουργία ενός τέτοιου µαθησιακού περιβάλλοντος  επηρεάζεται 
από το ισχυρό πλαίσιο που δηµιουργούν τα επιστηµονικά δεδοµένα της Εφαρ-
µοσµένης Γλωσσολογίας, της Ψυχογλωσσολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας, 
της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Ψυχο-
παιδαγωγικής της γλωσσικής µάθησης και της µάθησης του γραπτού λόγου.  

Έτσι, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να 
εκληφθεί ως µια διαδικασία που ξεκινά είτε από θεωρητικό- ερευνητικό είτε 
από πρακτικό - εκπαιδευτικό επίπεδο και παίρνει τη µορφή  παραδειγµάτων 
(Σπαντιδάκης, 2005). 

Από τα  παραδείγµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµι-
κού  που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, η επιστηµονική οµάδα του  
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ ακολούθησε το παράδειγµα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης µέσω 
του σχεδιασµού των διδακτικών στόχων. Έτσι, προσδιόρισε πρώτα τις εκπαι-
δευτικές και διδακτικές ανάγκες του µαθητικού πληθυσµού στον οποίο απευ-
θύνεται, σχεδίασε τους εκπαιδευτικούς και διδακτικούς  στόχους, προχώρησε 
στον αρχικό σχεδιασµό του λογισµικού, ακολούθησε η φάση  της διαµορφωτι-
κής αξιολόγησης του λογισµικού και τέλος η παραγωγή του.

Η οµάδα µελέτησε και προσδιόρισε τα δεδοµένα της επιστηµονικής έρευ-
νας όσον αφορά : α)τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των πολυµέσων ως δι-
δακτικών εργαλείων, και τις βασικές αρχές σχεδιασµού και ανάπτυξης εκπαι-
δευτικού λογισµικού, β)τις µαθησιακές ανάγκες και εµπειρίες  του µαθητικού 
πληθυσµού στον οποίο απευθύνεται το συγκεκριµένο λογισµικό και το µαθη-
σιακό περιβάλλον στο οποίο θα λάβει χώρα η χρήση του, γ) τους διδακτικούς 
στόχους  που έχουν τεθεί, δ)τη µεθοδολογία που ακολουθείται στο εκάστοτε 
µάθηµα για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων,  και  ε)τις δεξιότητες και 
τις γνώσεις που πρόκειται να διδαχθούν (δεξιότητες – πληροφορίες -γνώσεις) 
(Mishra, & Sharma, 2005).  

Τα παραπάνω στοιχεία - παράγοντες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα 
από το άλλο αλλά αλληλεπιδρούν και αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει δυ-
ναµικά και ουσιαστικά τη µαθησιακή εµπειρία και την αποτελεσµατικότητα 
της διδασκαλίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ -
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Τα πολυµέσα ως διδακτικά εργαλεία παρουσιάζουν κάποια παιδαγωγικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν σηµαντικά στη δηµιουργία ενός 
ποιοτικότερου περιβάλλοντος µάθησης της ελληνικής γλώσσας και ενισχύουν 
τους µαθητές στην ανάπτυξη  θετικών προσδοκιών ισχυρών κινήτρων για τη 
µάθηση της ελληνικής γλώσσας (Σπαντιδάκης, 2005).  Τα χαρακτητριστικά 
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αυτά σχετίζονται µε τη δυνατότητα των πολυµέσων : α) να παρουσιάζουν τις 
πληροφορίες µε πολλαπλό τρόπο συνδυάζοντας ήχο, εικόνα και κείµενο, β) να 
υπογραµµίζουν  τον ενεργητικό ρόλο του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία, 
γ) να µπορούν να εξατοµικεύουν τη διδασκαλία και να παρέχουν ανατροφο-
δότηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, δ) να διαδραµατίζουν το ρόλο ενός 
«υποµονετικού» δασκάλου, ε) να παρέχουν τον έλεγχο της µαθησιακής διαδι-
κασίας είτε στο δάσκαλο, είτε στο µαθητή, ή τον κρατούν τα ίδια, στ) να µπο-
ρούν σε συνδυασµό, µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνί-
ας, να συνδέουν τη µαθησιακή δραστηριότητα  µε τη καθηµερινή ζωή, ζ) να 
υπογραµµίζουν το διευκολυντικό, παροτρυντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη 
µαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός παύει να θεωρείται ο «ταχυδρόµος» 
της γνώσης και οι µαθητές τα «άδεια δοχεία» που θα πρέπει να γεµίσουν .

Ένα λογισµικό είναι περισσότερο αποτελεσµατικό όταν λαµβάνει υπόψη 
τον τρόπο µε τον οποίο ο µαθητής µαθαίνει. Ένα τέτοιο λογισµικό, που είναι 
συµβατό µε  τον τρόπο λειτουργίας του γνωστικού συστήµατος επεξεργασίας 
πληροφοριών είναι πιθανό να αυξάνει την ενεργητική εµπλοκή του µαθητή και 
να µεγαλώνει  τις πιθανότητες ουσιαστικότερων µαθησιακών αποτελεσµάτων. 
Σύµφωνα µε τoυς Mayer, (2001) και  Mishra, & Sharma, (2005) oι αρχές που 
λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός λογισµικού 
µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι οι εξής: α) Παρουσίαση των πληροφο-
ριών ταυτόχρονα µε λέξεις και εικόνες και όχι µε λέξεις ή εικόνες χωριστά, β) 
Παρουσίαση των πληροφοριών µε αφήγηση και γραφικά και όχι  µε κείµενο 
και γραφικά, γ)  Παρουσίαση των πληροφοριών µε αφήγηση και γραφικά και 
όχι µε αφήγηση, γραφικά και κείµενο,  δ) Λιτότητα, δηλαδή απαλλαγή της 
παρουσίασης  από περιττές λεκτικές και οπτικές πληροφορίες,  ε) Παροχή των 
κατάλληλων νύξεων, οι οποίες κατευθύνουν την προσοχή του µαθητή στην 
ουσιαστικότερη επεξεργασία των πληροφοριών, στ)  Ταυτόχρονη χρονική και 
χωρική παρουσίαση των οπτικών και λεκτικών οδηγιών, ζ)  Σύντοµη παρου-
σίαση και  έλεγχος της διαδικασίας όσο το δυνατό περισσότερο  από τον µα-
θητή, η) Απώτερη επιδίωξη  είναι η µαθησιακή και συγγραφική αυτονοµία του 
µαθητή µέσω της ανάπτυξης των µεταγνωσιακών δεξιοτήτων και γνώσεων  
του µαθητή, θ)Ενίσχυση των δυνατότητων συνεργασίας µεταξύ των µαθητών 
και των µαθητών και του εκπαιδευτικού, και ι)  ∆υνατότητα εφαρµογής της 
νέας γνώσης σε νέες προβληµατικές καταστάσεις. 

ΜΑΘΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι συνθήκες κοινωνικοποίησης των ελληνοπαίδων του εξωτερικού  είναι κατά 
κανόνα διπολιτισµικές και διγλωσσικές.  Το γεγονός αυτό αποτελεί βασική 
παιδαγωγική αρχή για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του 
διδακτικού υλικού και καθιστά επιτακτική την  αξιοποίηση και τη καλλιέργεια 
του διπολιτισµικού – διγλωσσικού µορφωτικού κεφαλαίου των παραπάνω µα-
θητών. Η αξιοποίησή του προυποθέτει την ισότιµη αντιµετώπιση των δύο πο-
λιτισµών από τους οποίους προέρχονται οι µαθητές. 

Τα γλωσσικά ερεθίσµατα γενικότερα  και οι ευκαιρίες χρήσης της ελληνι-
κής γλώσσας που δέχονται οι µαθητές της οµογένειας περιορίζονται   µέσα 
στην οικογένεια και στα Τµήµατα ∆ιδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, µε 
αποτέλεσµα να οδηγούνται στην αποσπασµατική της χρήση και στη σταδιακή 
της υποχώρηση. Οι µαθητές  αυτοί συνθέτουν µια ανοµοιογενή οµάδα που 
διαφέρει σηµαντικά ως προς τη σχέση της µε την ελληνική γλώσσα και τον 
ελληνικό πολιτισµό. 
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Παρατηρώντας την τυπολογία της ελληνικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό 
διαπιστώνεται ότι παρουσιάζεται µε  µορφές, οι οποίες περιλαµβάνουν αµιγή 
ελληνικά σχολεία, δίγλωσσα σχολεία για ελληνόφωνους ή και αλλόφωνους 
µαθητές, τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας για ελληνόφωνους µαθητές (απογευ-
µατινά/Σαββατιανά)καθώς και κανονικές τάξεις στα σχολεία της χώρας υπο-
δοχής µε ελληνόφωνους ή και αλλόφωνους µαθητές και τέλος κανονικές τά-
ξεις στα σχολεία της χώρας υποδοχής µόνο µε αλλόφωνους µαθητές.  

O σχεδιασµός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού σύµφωνα µε τον  
Mayer (2001) βασίζεται σε τρεις υποθέσεις : α) οι µαθητές διαθέτουν δύο κα-
νάλια πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών, το ακουστικό/λεκτικό 
και  το εικονικό/οπτικό β) το καθένα έχει περιορισµένες δυνατότητες επεξερ-
γασίας  για τις παρουσιαζόµενες πληροφορίες (λεκτικές/οπτικές) γ) οι µαθητές 
πρέπει να εµπλέκονται ενεργητικά, µέσω µιας διαδικασίας η οποία περιλαµ-
βάνει την επιλογή των εισερχόµενων πληροφοριών, την οργάνωσή τους, τη 
δηµιουργία νοηµατοφόρων νοητικών αναπαραστάσεων και την ενσωµάτωση 
των τελευταίων µε τη προγενέστερη γνώση. Με άλλα λόγια, οι µαθητές µέσω 
των διαδικασιών της επιλογής (επιλέγει τις σχετικές λέξεις και εικόνες από τα 
παρουσιαζόµενα κείµενα -προφορικά/γραπτά- και εικόνες), της οργάνωσης 
(οργανώνει τις λέξεις και τις εικόνες σε νοηµατοφόρες λεκτικές/ακουστικές 
ή εικονικές/οπτικές  αναπαραστάσεις) και της  ενσωµάτωσης (συσχετίζει τις 
λεκτικές και οπτικές αναπαραστάσεις µε την προγενέστερη γνώση) µπορούν 
και παράγουν νέα γνώση. 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ- ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Ο µαθητής, ως συγγραφέας ενός επικοινωνιακού κειµένου, θα πρέπει να συν-
δυάζει τους ρόλους του γραµµατέα και του δηµιουργού (Σπαντιδάκης, 2004). 
Ο συνδυασµός των δύο ρόλων του επιτρέπει   να συγκεντρώνει την προσοχή 
του στην επίτευξη του ενός µόνο στόχου κάθε φορά. Ο µαθητής, δηλαδή, για 
να γράψει ένα επικοινωνιακό κείµενο είναι σε θέση να  ενορχηστρώνει τις 
φάσεις της γέννησης, οργάνωσης, καταγραφής, βελτίωσης και έκδοσης του 
κειµένου. Ακολουθώντας τις φάσεις αυτές επιλέγει τους αναγνώστες του, το 
ακροατήριό του και το σκοπό για το οποίο θέλει να γράψει το κείµενό του 
στην αρχή, πριν ακόµα αρχίσει να γράφει.

  Ο µαθητής ως αναγνώστης  ενός επικοινωνιακού κειµένου, θα πρέπει να 
συνδυάζει το ρόλο του αποκωδικοποιητή και το ρόλο του κατανοητή- κριτή. 
Ως αποκωδικοποιητής αναλαµβάνει να εκτελέσει τις µηχανιστικές δεξιότητες 
της αναγνωστικής δραστηριότητας και ως κατανοητής – κριτής τις γνωσιακές 
και µεταγνωσιακές δεξιότητες, οι οποίες  θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει 
το κείµενο που αποκωδικοποιεί, να προβεί σε κρίσεις και σε ερµηνείες και να 
δοµήσει νέα γνώση. 

Τα πολυµέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς τρόπους είτε  ως 
γνωσιακά, είτε ως µηχανιστικά εργαλεία για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
των παραπάνω δεξιοτήτων.  Η χρήση των πολυµέσων ως γνωστικών εργα-
λείων βασίζεται σε µελέτες που προέρχονται από το χώρο των γνωστικών 
επιστηµών. Μελέτες που διεξάγονται από πολλούς Γνωστικούς Ψυχολόγους 
που ασχολούνται µε το γραπτό λόγο προσπαθούν να περιγράψουν τις νοητι-
κές διεργασίες και τα µοντέλα βάσει των οποίων παράγεται και κατανοείται ο 
γραπτός λόγος. 
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Όσον αφορά την παραγωγή του γραπτού λόγου τα διάφορα µοντέλα γρα-
φής πού περιγράφονται δηµιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο έρευνας, το οποίο 
επηρεάζει άµεσα τη διδακτική πράξη. Στο παραπάνω πλαίσιο η παραγωγή 
γραπτού λόγου θεωρείται από τους περισσότερους µια πολύπλοκη και πολυ-
σύνθετη δραστηριότητα, που απαιτεί το συνδυασµό  πολλών γνωστικών και 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές διαφέρουν ριζικά από εκείνες 
που εµπλέκονται στην παραγωγή του προφορικού λόγου, όπου το άτοµο δέ-
χεται και ανταλλάσσει συνεχώς γλωσσικά και παραγλωσσικά µηνύµατα µε το 
συνοµιλητή του.   Βασικός   σκοπός  λοιπόν  κάθε  διδακτικής προσέγγισης θα 
µπορούσε να είναι να βοηθηθεί ο συγγραφέας να  ελέγχει τις δεξιότητες αυτές 
και να τις συντονίζει έτσι, ώστε να µπορεί να παράγει κείµενα που θα είναι 
κατανοητά στους αναγνώστες του. 

Πολλοί ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα να δοθεί µεγαλύτερη έµφα-
ση και προσοχή στις διαδικασίες της γραφής που εκτελεί ο συγγραφέας όταν 
γράφει µέσα σε όσο το δυνατόν επικοινωνιακά πλαίσια, και λιγότερη στο πε-
ριεχόµενο και στο τελικό προϊόν.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Το λογισµικό είναι δοµηµένο σε δύο τοµείς: Τον τοµέα του µαθητή και το 
τοµέα του εκπαιδευτικού. 

Ο τοµέας του µαθητή περιλαµβάνει: Το «Γράφω» (το λογισµικό  παρέχει 
τις διαδικαστικές διευκολύνσεις για να µπορέσει ο µαθητής να ολοκληρώσει το 
δικό του κείµενο). Τα «Κείµενα και ασκήσεις» (κείµενα που παρουσιάζονται  
είτε οπτικά, είτε ακουστικά, είτε οτπικοακουστικά)  τα οποία συνοδεύονται 
α) από τις  «∆ραστηριότητες και ασκήσεις» για την κατανόηση και ερµηνεία 
του κειµένου, β)Το «τι µάθαµε» (το λογισµικό βοηθά το µαθητή να αναπτύξει 
τις µεταγνωσιακές δεξιοτήτες κατανόησης κειµένων ), γ)Τις «Γλωσσικές δρα-
στηριότητες». Το «Φάκελο» επίδοσης του µαθητή και το «Χώρο δράσης και 
παιχνιδιού». 

Ο τοµέας του εκπαιδευτικού περιλαµβάνει:  α) Την «Προσθήκη κειµέ-
νου»,   την «Επιµέλεια κειµένου»  (κείµενα που έχει επιλέξει για να επεξερ-
γαστούν οι µαθητές),   β) την «Επιµέλεια ερωτήσεων κατανόησης» και την 
«Επιµέλεια γλωσσικών ασκήσεων» 

Πιο συγκεκριµένα ο τοµέας του µαθητή περιλαµβάνει :

Το «ΓΡΑΦΩ»
Το «Καθώς µεγαλώνουµε… στο κόσµο των ελληνικών» είναι ένα λογισµικό, 
το οποίο βασιζόµενο στη θεωρία µάθησης του Vygotsky  και στα γνωστικά µο-
ντέλα γραφής των Γνωστικών ψυχολόγων Bereiter &  Scardamalia, παρέχει τις 
απαραίτητες οδηγίες για την ολοκλήρωση αφηγηµατικών  και περιγραφικών 
κειµένων σε ατοµική βάση.    

Βασικός στόχος του λογισµικού είναι να βοηθηθούν οι µαθητές στη βαθµι-
αία µετάβαση από το µοντέλο της παράθεσης πληροφοριών  στο µοντέλο της 
επεξεργασµένης γραφής ή του µετασχηµατισµού των πληροφοριών. Με άλλα 
λόγια, το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών  και µεταγνω-
στικών δεξιοτήτων των µαθητών,  ώστε αυτοί να µπορούν να εκφράζονται µε 
επάρκεια και ακρίβεια κάτω από συγκεκριµένες επικοινωνιακές καταστάσεις. 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το λογισµικό παρέχει  βοήθεια µε τρεις 
τρόπους:
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α) µε υποστηρίξεις που αφορούν τη βραχύχρονη  µνήµη, β) µε µεταγνω-
στικές οδηγίες για µια υψηλότερου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και 
κατανόηση του κειµένου και της διαδικασίας της γραφής,  και γ) µε µεταγνω-
στικές οδηγίες που αφορούν τις δοµές του κειµένου (π.χ. παράγραφοι, προτά-
σεις, ορθογραφία), το είδος του κειµένου, τους στόχους του συγγραφέα και το 
ακροατήριο για το οποίο γράφεται το κείµενο.  

 Το πρόγραµµα, ως ένας έµπειρος συνεργάτης, βοηθά το µαθητή να περά-
σει από διάφορες φάσεις προσυγγραφικές, συγγραφικές και µετασυγγραφικές 
για να ολοκληρώσει το επικοινωνιακό κείµενο που ο ίδιος θέλει να γράψει. Σε 
κάθε φάση ο µαθητής µαθαίνει πολλές σχετικές στρατηγικές.  Έτσι, στη φάση 
του σχεδιασµού επιλέγει το ακροατήριο  για το οποίο θέλει να γράψει το κείµε-
νό του,  το σκοπό που θέλει να πετύχει και το είδος του κειµένου που θέλει να 
γράψει. Ανάλογα µε τις επιλογές που κάνει ο µαθητής στη φάση αυτή δέχεται 
στις επόµενες φάσεις την ανάλογη  βοήθεια για να πετύχει τους στόχους του.  
Επιπλέον, ο µαθητής υποστηρίζεται στη φάση αυτή και ανάλογα µε το είδος 
του κειµένου που έχει επιλέξει δέχεται και την ανάλογη υποστήριξη και βοή-
θεια για να παράγει ιδέες. 

 Στη φάση της καταγραφής ο µαθητής µπορεί υποστηρίζεται για να ανα-
πτύξει µία – µία τις ιδέες που παρήγαγε στη φάση του σχεδιασµού. Τον έλεγχο 
της όλης γραπτής δραστηριότητας έχει ο µαθητής ο οποίος µόλις διαπιστώνει 
κάποιο πρόβληµα ζητά την ανάλογη βοήθεια. Έτσι το πρόγραµµα βοηθά το 
µαθητή να δοµήσει τις παραγράφους και να αντιµετωπίσει προβλήµατα ορθο-
γραφίας, λεξιλογίου και σύνταξης. 

Στη φάση της βελτίωσης ο µαθητής- συγγραφέας δέχεται τις κατάλληλες 
υποστηρίξεις για να µπορέσει να πετύχει τους στόχους  που είχε θέσει στη 
φάση του σχεδιασµού. Οι βελτιώσεις που το πρόγραµµα βοηθά τον µαθητή να 
κάνει αφορούν στο επίπεδο πρότασης, παραγράφου, κειµένου.  Έτσι, ο µαθη-
τής µε την κατάλληλη υποστήριξη µπορεί να δοµεί σταδιακά  το κείµενό του 
και να το προσαρµόζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου 
του.

Τα «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ» 
Τα κείµενα  παρουσιάζονται  είτε οπτικά, είτε ακουστικά, είτε οπτικοακουστι-
κά και παρέχουν τη δυνατότητα στο µαθητή να τα διαβάζει ή να τα διαβάζει 
και να τα ακούει, να τα ακούει και να παρακολουθεί τα σχετικά γραφικά.  

Μέσα από τις ασκήσεις κατανόησης ο µαθητής – αναγνώστης εντοπίζει 
τα δοµικά στοιχεία του κειµένου. Το πρόγραµµα θέτει ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής και ο µαθητής καλείται να απαντήσει. Στη συνέχεια, ο µαθητής µέσω 
της διαδικασίας «τι µάθαµε»µπορεί : α)να επισηµάνει τα δοµικά στοιχεία του 
είδους του κειµένου, β)να καταλήξει  σε συµπεράσµατα που αφορούν το είδος 
του κειµένου και τα δοµικά του στοιχεία, γ) να διατυπώσει κάποιο µνηµονικό 
κανόνα σχετικά µε το είδος του κειµένου που διάβασε  και να δ) να δοµήσει  
το περιβάλλον µε τα δοµικά στοιχεία του είδους του κειµένου. Σηµειώνεται 
ότι το περιβάλλον αυτό είναι το ίδιο µε το περιβάλλον γέννησης ιδεών που θα 
χρησιµοποιεί ο µαθητής στην προσπάθειαν του να γράψει το συγκεκριµένο 
είδος κειµένου. 

Ο φάκελος του µαθητή δηµιουργεί έναν προσωπικό χώρο όπου ο µαθητής 
τοποθετεί τις καλύτερες εργασίες του, τις εργασίες που του άρεσαν ή εργασίες 
που γι΄ αυτόν παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχει τη δυνατότητα να 
τις εκτυπώσει και να τις χρησιµοποιήσει ενδεχοµένως όπως θέλει. 
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Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσθέσει το δικό του κείµενο και να 
το πλαισιώσει µε τις ασκήσεις και δραστηριότητες που ο ίδιος θέλει. Το κείµε-
νο µπορεί να το επιµεληθεί όσον αφορά την εµφάνιση του και το περιεχόµε-
νο του. Μπορεί, επίσης,  να προσθέσει εικόνες, να το ηχογραφήσει και να το 
παρουσιάσει στους µαθητές του όπως νοµίζει αυτός ότι το έχουν περισσότερο 
ανάγκη, ανάλογα µε το µαθησιακό τους στυλ. Οι ασκήσεις  και οι δραστηρι-
ότητες τις οποίες έχει τη δυνατότητα να προσθέσει µπορεί να είναι ασκήσεις 
κατανόησης του κειµένου και γλωσσικές ασκήσεις. Ο εκπαιδευτικός,  ανάλογα 
µε το είδος του κειµένου, µπορεί να προσθέσει, να διαγράψει ή να επιµεληθεί  
τις ανάλογες ερωτήσεις που αφορούν τα δοµικά του στοιχεία γράφοντας την 
εκφώνηση της άσκησης, τη σωστή απάντηση και τις λανθασµένες απαντή-
σεις. 

Ο εκπαιδευτικός µπορεί παράλληλα να ετοιµάσει ασκήσεις γλωσσικές 
πολλαπλών επιλογών ή ασκήσεις αντιστοίχησης. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί 
να δηµιουργήσει το περιβάλλον εργασίας για τους µαθητές του και να κάνει 
χρήση των δυνατοτήτων του προγράµµατος ανάλογα µε τις ανάγκες, τα ενδι-
αφέροντα και  τις ιδιαιτερότητες  των µαθητών του. Έτσι, και µε την  υποστή-
ριξη του προγράµµατος ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερες δυνατότητες και 
ευκαιρίες εξατοµίκευσης της διδασκαλίας του. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός έχει ακόµα τη δυνατότητα να δει το ιστορικό 
του κάθε µαθητή, τις εργασίες που έχει κάνει, το χρόνο που αφιέρωσε για να 
τις ολοκληρώσει, τις προσπάθειες για να λύσει την κάθε άσκηση και να πάρει 
πληροφορίες για το συγγραφικό και µαθησιακό προφίλ του. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού για την εκµάθηση 
της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, που θα απευθύνεται στους οµογενείς µα-
θητές, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική δραστηριότητα. Οι έρευ-
νες που έχουν γίνει στο πεδίο µάθησης και διδασκαλίας του γραπτού λόγου 
καθώς και οι έρευνες για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας σε συνδυασµό 
µε αυτές που έχουν γίνει  για τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού συνθέ-
τουν ένα ισχυρό πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει   δυναµικά την κατασκευή και 
χρήση των πολυµεσικών εφαρµογών ως γνωστικών εργαλείων.  Το εκπαιδευ-
τικό λογισµικό «Καθώς µεγαλώνουµε… στο κόσµο των ελληνικών» οδηγεί τον 
οµογενή  µαθητή στο να δοµήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κα-
τανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιεί 
το πρόγραµµα ως ένα «έξυπνο» συνεργάτη,  µε την βοήθειά του οποίου θα 
µπορεί να δοµήσει βήµα – βήµα τις αναγκαίες και απαραίτητες δεξιότητες που 
θα τον οδηγήσουν σε συγγραφική και αναγνωστική αυτονοµία όσον αφορά τη 
χρήση και κατανόηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  
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