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Περίληψη
Το παρόν κείµενο επιχειρεί να δείξει ότι οι πρακτικές τεχνολογικού γραµµατισµού 
στις οποίες εµπλέκονται τα παιδιά συνδέονται µε τα ενδιαφέροντά τους και τη 
ταυτότητα που έχουν ήδη διαµορφώσει. Επιδιώκει, ακόµη, να διερευνήσει τη στά-
ση των γονιών και του σχολείου απέναντι στις ΤΠΕ και τις φιλοδοξίες που έχουν 
για τη χρήση τους. Παρουσιάζει µια έρευνα εθνογραφικής λογικής που στηρίζε-
ται σε τέσσερις µελέτες περιπτώσεων. Μέσα από τις περιπτώσεις αυτές γίνεται 
σαφές ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν έχει γενικές επιπτώσεις στους µαθη-
τές και ότι περισσότερο επηρεάζεται από το συγκεκριµένο κάθε φορά αποδέκτη 
παρά τον επηρεάζει. Η προσέγγιση γίνεται από την οπτική της Εφαρµοσµένης 
Γλωσσολογίας και ειδικότερα από την οπτική της εκπαίδευσης στο γραµµατισµό 
(literacy education).

Λέξεις Κλειδιά
πρακτικές γραµµατισµού,  τεχνολογικός  γραµµατισµός.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
διαδίδονται µε γρήγορους ρυθµούς και αποτελούν σε σηµαντικό βαθµό µέσο 
για διάβασµα, γράψιµο και επικοινωνία, µέσο δηλαδή πρακτικής γραµµατι-
σµού. Με δεδοµένο το γεγονός αυτό, σηµαντικές ως προς τα ζητήµατα που θέ-
τουν µπορεί να είναι συνεισφορές που προέρχονται από τον χώρο της Εφαρ-
µοσµένης Γλωσσολογίας και της Εκπαίδευσης στο Γραµµατισµό, ειδικότερα. 

Έχει υποστηριχθεί ότι η όλη προσπάθεια διάδοσης των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση και τα σχετικά επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνται έχουν µεγάλες ανα-
λογίες µε τα επιχειρήµατα που για δεκαετίες χρησιµοποιήθηκαν για µια άλλη 
τεχνολογία, αυτήν της γραφής (Κουτσογιάννης 2004). Όσον αφορά τη διά-
δοση της γραφής, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στην βιβλιογραφία. Η πρώτη 
υποστηρίζει ότι η διάδοση της γραφής και ανάγνωσης αποτελεί από µόνη της 
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σηµαντικό παράγοντα αλλαγής (Ong 2001), προσέγγιση που ο  Street (1984) 
αποκάλεσε αυτόνοµο µοντέλο γραµµατισµού. Η δεύτερη κατεύθυνση, χωρίς 
να  παραγνωρίζει την σπουδαιότητα του γραπτού λόγου, αµφισβητεί την άπο-
ψη ότι η διάδοση της ανάγνωσης και της γραφής µπορούν να καταστούν οι κύ-
ριοι παράγοντες µετασχηµατισµού των κοινωνιών (Κουτσογιάννης 2004:104) 
και κάνει λόγο για το µύθο του γραµµατισµού (Graff 1979). Σύµφωνα µε την 
προσέγγιση αυτή, που ο Street (1984) αποκάλεσε ιδεολογικό µοντέλο γραµ-
µατισµού, ο γραµµατισµός δε µπορεί να αντιµετωπίζεται ανεξάρτητα από τα 
ιστορικά δεδοµένα και τις κοινωνικές πρακτικές. 

Στη χώρα µας η υπόθεση της εισαγωγής των ΤΠΕ στα σχολεία έχει, πράγ-
µατι, πολλές αναλογίες µε το αυτόνοµο µοντέλο γραµµατισµού, καθώς βαρύ-
τητα δίνεται στην εξασφάλιση υποδοµών, στην αύξηση ποσοτικών δεικτών 
(πχ. αριθµός υπολογιστών στα σχολεία) και στην εξοικείωση των µαθητών µε 
πρακτικές που αφορούν µόνο στη χρηστική διάσταση των ΤΠΕ. 

Η παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζει ότι όπως στην περίπτωση του γραµ-
µατισµού έτσι και στην περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ, έχουµε ανάγκη 
από τη διαµόρφωση ενός ιδεολογικού µοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιά-
ζει µια έρευνα εθνογραφικής λογικής που στηρίζεται σε τέσσερις µελέτες περι-
πτώσεων παιδιών εφηβικής ηλικίας, µε κύριο στόχο να αποκρούσει µία εκδοχή 
του µύθου του νέου γραµµατισµού και ταυτόχρονα να αναδείξει τη σηµασία 
της ταυτότητας του µαθητή στο πώς αντιµετωπίζει τις ΤΠΕ.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η µελέτη περίπτωσης (case study) είναι µια ερευνητική µέθοδος που χρησι-
µοποιείται σε πολλά πεδία. Ο όρος ‘µελέτη περίπτωσης’ αναφέρεται σε ένα 
ειδικό παράδειγµα που σχεδιάζεται συχνά για να διασαφηνίσει µία πιο γενική 
αρχή,  αναφέρεται δηλαδή στη  µελέτη ενός παραδείγµατος  στην πράξη, σε 
πραγµατικά δηλαδή συµφραζόµενα (Cohen, Manion & Morisson 2000). Το 
παράδειγµα αυτό µπορεί να είναι µια τάξη, ένα σχολείο, µια κοινότητα, ένα 
παιδί κ.ά. 

Η παρούσα έρευνα, που ξεκίνησε στα µέσα Απριλίου του 2005 και ύστερα 
από ένα διάστηµα διακοπής (Ιούλιος-Σεπτέµβριος) συνεχίστηκε µέχρι το τέ-
λος Ιανουαρίου 2006, αποτελεί µέρος της µεταπτυχιακής µου διατριβής. Αφο-
ρά τέσσερις µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Θεσσαλονίκης, 
ηλικίας 14 έως 17 ετών, δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Κριτήριο επιλογής των 
συγκεκριµένων µαθητών υπήρξε το γεγονός ότι ανήκουν σε διαφορετικά κοι-
νωνικά στρώµατα, φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία και έχουν διαφορετικές 
σχολικές επιδόσεις. Επιπλέον, τα παιδιά ανήκουν στο οικείο µου περιβάλλον, 
πράγµα που επέτρεψε την ανάπτυξη µιας καλής προσωπικής σχέσης, στοιχείο 
απαραίτητο για τη διεξαγωγή µιας έρευνας, όπως η παρούσα. Στο σηµείο αυτό 
θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η έρευνα δεν υποστηρίζει ότι οι περιπτώσεις 
αυτών των µαθητών αντιπροσωπεύουν όλους τους µαθητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της χώρας µας. Σε έρευνες εθνογραφικής λογικής, άλλωστε, ση-
µασία δεν έχει η αντιπροσωπευτικότατα του δείγµατος, αλλά η δυνατότητα να 
διαφωτιστούν σε βάθος σηµαντικά ζητήµατα (Stake 1995:6)

Η έρευνα στο οικογενειακό περιβάλλον των µαθητών στηρίχθηκε σε παρα-
τήρηση, µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, άτυπες συζητήσεις, από τις οποί-
ες κρατήθηκαν σηµειώσεις και στη συλλογή κειµενικών τεκµηρίων (Cohen, 
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Manion & Morisson 2000). Οι συνοµιλίες µε τους γονείς αφορούσαν την κα-
θηµερινότητά τους, τις αντιλήψεις που έχουν για την ανατροφή του παιδιού 
τους, τα όνειρα που κάνουν για το µέλλον του και γενικότερα τη στάση τους 
απέναντι στο γραµµατισµό και τις ΤΠΕ. Οι συζητήσεις µε τα παιδιά περιστρέ-
φονταν γύρω από τα ενδιαφέροντά τους, τους γονείς και τους φίλους τους, 
τους νέους γραµµατισµούς (τηλεόραση, κινητό, ηλεκτρονικός υπολογιστής 
κτλ.) και το σχολείο. Αντικείµενο παρατήρησης αποτέλεσε ο τρόπος που χρη-
σιµοποιούν τις ΤΠΕ. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε τι ακριβώς ξέρουν να κά-
νουν οι µαθητές µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποια προγράµµατα γνωρί-
ζουν, για ποιους λόγους χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, αλλά και αν ‘µπαίνουν’ 
σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής συνοµιλίας (chat rooms) ή παίζουν ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια. Τέλος, την έρευνα απασχόλησε το είδος τεχνολογικού γραµµα-
τισµού που παρέχει το σχολείο. Οι µαθητές περιέγραψαν µε γλαφυρότητα τον 
τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα πλαίσια 
του σχολείου. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η σηµασία της ταυτότητας των µαθητών στον τρόπο που αξιοποιούν τις 
ΤΠΕ
Τα παιδιά αναπτύσσουν, καθηµερινά στον υπολογιστή σύνθετες δραστηριό-
τητες: διαβάζουν κείµενα ποικίλου ύφους, έρχονται σε επαφή µε σηµειωτικά 
συστήµατα πέραν της γλώσσας, χρησιµοποιούν το διαδίκτυο προκειµένου να 
επισκεφθούν τις αγαπηµένες τους ιστοσελίδες, ερευνούν, συλλέγουν πληρο-
φορίες και τις επεξεργάζονται (Αγοραστού, Μπατσίδου και Σεβρής 2005). Ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί και για τους τέσσερις µαθητές σε σηµα-
ντικό βαθµό ένα µέσο για διάβασµα, γράψιµο, επικοινωνία και ψυχαγωγία. 
Ένα µέσο, δηλαδή, πρακτικής γραµµατισµού. Για αυτούς ο ηλεκτρονικός υπο-
λογιστής είναι κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους και µέσο µε το οποίο αλλη-
λεπιδρούν µε τους άλλους και διαµορφώνουν την ταυτότητά τους (Holloway 
& Valentine 2003). Στην πραγµατικότητα δε κάνουν µε τον υπολογιστή τίποτα 
διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει να κάνουν και στην καθηµερινότη-
τά τους. Έτσι, δε θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι οι πρακτικές ‘παραδοσιακού 
γραµµατισµού’ των εφήβων επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό και το περιεχόµενο 
του τεχνολογικού γραµµατισµού τους (Livingston & Bovill 2001).

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός µαθητή που οι πρακτικές τεχνο-
λογικού γραµµατισµού στις οποίες εµπλέκεται σχετίζονται άµεσα µε την κα-
θηµερινή του ζωή και τα ενδιαφέροντα του. Ο µαθητής χαρακτηρίζεται από 
το µεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει για τα αθλητικά δρώµενα. Αγοράζει συχνά 
αθλητικές εφηµερίδες, παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση ραδιοφωνικά και 
τηλεοπτικά προγράµµατα που σχετίζονται µε τον αθλητισµό, συζητά για όλα 
αυτά µε τον αδελφό του και τους φίλους του, πηγαίνει στο γήπεδο και στοι-
χηµατίζει σε αγώνες ποδοσφαίρου. Τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέ-
τει στο σπίτι του, τον χρησιµοποιεί κυρίως για να διαβάσει on line αθλητικές 
εφηµερίδες, να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια που έχουν να κάνουν µε αγώνες 
ποδοσφαίρου και µπάσκετ και να ‘µπει’ σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής συ-
νοµιλίας, όπου κυρίαρχο θέµα είναι οι επιδόσεις της αγαπηµένης του οµάδας. 
Φαίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έρχεται 
να ‘ταιριάσει’ στη ζωή του συγκεκριµένου µαθητή και στα ενδιαφέροντά του.  
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Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε την περίπτωση ενός κοριτσιού, που επιθυ-
µεί να γίνει γιατρός. Τα τελευταία χρόνια περνά όλο σχεδόν τον εκτός σχολεί-
ου χρόνο της παρακολουθώντας φροντιστηριακά µαθήµατα. Ο αθλητισµός, 
η µουσική και οι ξένες γλώσσες, µε τα οποία είχε κατά καιρούς ασχοληθεί 
απουσιάζουν από το πρόγραµµά της, καθώς η µαθήτρια-σύµφωνα πάντα µε 
δηλώσεις της-αποφάσισε να τα θυσιάσει, προκειµένου να εισαχθεί στην πα-
νεπιστηµιακή σχολή που επιθυµεί. Τα διαβάσµατά της και ο τρόπος µε τον 
οποίο χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνδέονται άµεσα µε αυτή 
της την επιθυµία. Έτσι, αν και τα τελευταία τρία χρόνια διαθέτει ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στο δωµάτιό της, τον χρησιµοποιεί αποκλειστικά και µόνο για να 
µεταφέρει σε ηλεκτρονικό περιβάλλον κάποια άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε 
την ιατρική επιστήµη που διαβάζει. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι µέσα από τις περιπτώσεις 
των δύο µαθητών δεν υποστηρίζουµε ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν διαφο-
ροποιεί τη φύση των πρακτικών στις οποίες οι µαθητές εµπλέκονται. Αυτό το 
οποίο αναδεικνύουµε είναι ότι οι πρακτικές τεχνολογικού γραµµατισµού των 
δύο παιδιών έχουν να κάνουν µε την ταυτότητά τους, καθώς αυτό το οποίο κά-
νουν τα παιδιά χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι κάτι 
έξω από αυτήν.

Οι απόψεις των γονιών για τη χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά τους
Σε αντίθεση, όµως, µε τα παιδιά, που θεωρούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους και τον συνδέουν µε τα ενδιαφέροντά 
τους, οι γονείς και των τεσσάρων παιδιών προσανατολίζονται στο µέλλον και 
συνδέουν τις ΤΠΕ µε το επαγγελµατικό τους µέλλον. Αντιµετωπίζουν, δηλα-
δή, τις ΤΠΕ σαν κάτι στο οποίο πρέπει να γίνουν ικανά τα παιδιά τους προκει-
µένου να ανταποκριθούν στην κοινωνία του µέλλοντος (Holloway & Valentine 
2003). 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι γονείς έκαναν πολλές φορές λόγο για τα 
εκπαιδευτικά πλεονεκτήµατα που έχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Γι’ αυ-
τούς η γνώση χειρισµού του αποτελεί προϋπόθεση για την ακαδηµαϊκή επιτυ-
χία των παιδιών τους  και ικανότητα απαραίτητη για την επαγγελµατική τους 
καταξίωση (Holloway & Valentine 2003). Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της 
µητέρας ενός από τους µαθητές: ‘∆εν υπάρχει µέλλον χωρίς τον υπολογιστή. 
Εκτός αν πας σε ένα αποµονωµένο νησί και καθίσεις και ψαρεύεις εκεί’. 

Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι, ενώ οι γονείς θεωρούν τον 
υπολογιστή απαραίτητο εφόδιο για τα παιδιά τους, πιστεύουν ότι ‘κλέβει’ χρό-
νο από άλλες δραστηριότητές τους και κυρίως από τα µαθήµατά τους. Χα-
ρακτηριστικά ως προς αυτό είναι τα λόγια ενός µαθητή για τον τρόπο µε τον 
οποίο ο πατέρας του αντιδρά όταν βλέπει αυτόν και τον αδελφό του να ασχο-
λούνται µε τον υπολογιστή: ‘Ανοίξτε κανένα βιβλίο ή πάτε, βγείτε έξω, παίξτε 
κανένα µπάσκετ,, κάθεστε σαν τους αποβλακωµένους εκεί πέρα’. 

Είναι γεγονός ότι οι γονείς και των τεσσάρων παιδιών, χωρίς καµία εξαί-
ρεση, επιθυµούν να αξιοποιούν τα παιδιά τους τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
για εκπαιδευτικούς λόγους και να µη ‘σπαταλούν’ το χρόνο τους παίζοντας 
ηλεκτρονικά παιχνίδια ή συµµετέχοντας σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής συ-
νοµιλίας (Holloway & Valentine 2003). Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που 
έθεταν περιορισµούς στην ενασχόληση των παιδιών τους µε τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, προκειµένου να αποτρέψουν µία τέτοια χρήση. Οι περιορισµοί 
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αφορούσαν το χρόνο που αφιέρωναν  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε 
δύο περιπτώσεις µαθητών το χώρο όπου τοποθετούνταν ο ηλεκτρονικός υπο-
λογιστής. ∆ηλαδή, ο υπολογιστής δε τοποθετούνταν στο δωµάτιο του παι-
διού, αλλά σε κοινό χώρο, όπου οι γονείς µπορούσαν να έχουν την επίβλεψη 
(Holloway & Valentine 2003).

Ο τρόπος που οι γονείς των τεσσάρων παιδιών αντιµετωπίζουν την ενα-
σχόληση των παιδιών τους µε τις ΤΠΕ συµφωνεί µε αυτό ακριβώς που ο Street 
αποκάλεσε ως αυτόνοµο µοντέλο γραµµατισµού. Με άλλα λόγια, οι γονείς θε-
ωρούν ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από µόνος του µπορεί να έχει ταυτό-
χρονα θετικά (επαγγελµατική επιτυχία) και αρνητικά (παραµέληση σχολικών 
υποχρεώσεων) αποτελέσµατα.

Οι απόψεις των µαθητών για τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο
Πέρα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, το σχολείο είναι αυτό που 
δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να ασχοληθούν µε τις ΤΠΕ. Ενώ, όµως, 
οι ΤΠΕ είναι φυσικά ενταγµένες στην καθηµερινή ζωή των παιδιών και σχε-
τίζονται, όπως είδαµε, µε πράγµατα που τους ενδιαφέρουν, το σχολείο περι-
ορίζεται στη χρηστική τους διάσταση (Snyder  2001). Και οι τέσσερις µαθητές 
µίλησαν για διδακτική αξιοποίηση του υπολογιστή µόνο στο µάθηµα της πλη-
ροφορικής. Στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
δεν αντιµετωπίζεται ως ένα περιβάλλον πρακτικής γραµµατισµού, αλλά ως 
ένα µόνο µέσο, που αρκεί οι µαθητές να µάθουν να χειρίζονται. Η ύπαρξη, µά-
λιστα, βιβλίου και συγκεκριµένης ύλης που πρέπει να διδαχθεί και η διάκριση 
ανάµεσα σε θεωρία και πράξη δηµιουργεί στα παιδιά την εικόνα ενός ‘µηχανή-
µατος’ που δε συνδέεται µε τη ζωή και τα ενδιαφέροντά τους. Να τι λένε δύο 
από τους µαθητές για το µάθηµα της πληροφορικής στο σχολείο τους: ‘µας 
λέει ο καθηγητής κάποια πράγµατα, ας πούµε τι έχει ο υπολογιστής, πώς είναι 
φτιαγµένος και τέτοια και µετά πήγαµε στους υπολογιστές και µπήκαµε σε κά-
ποια προγράµµατα, αλλά για λίγο αυτό και τώρα ξαναρχίσαµε από το βιβλίο. 
∆εν είναι πολύ πρακτικό το µάθηµα, όλο θεωρία’ ‘…στην αρχή παραδίδει το 
µάθηµα ο καθηγητής µας και µετά ανοίγουµε τους υπολογιστές και τα κάνου-
µε πρακτικά. ∆ε βαριέµαι, περνάω ευχάριστα. Τα ξέρω αυτά που κάνουµε’.

Οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι τέσσερις µαθητές από την εκτός σχο-
λείου εµπλοκή τους σε πρακτικές τεχνολογικού γραµµατισµού δε λαµβάνο-
νται υπόψη από τους καθηγητές της πληροφορικής, οι οποίοι σε δύο µάλιστα 
από τις περιπτώσεις-σύµφωνα πάντα µε όσα είπαν τα παιδιά-δεν έχουν µπει 
ποτέ στη διαδικασία να τους ρωτήσουν αν έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους 
και τι ακριβώς κάνουν µε αυτόν. 

Όπως στην περίπτωση των γονιών έτσι και στην περίπτωση του σχολεί-
ου, η ενασχόληση των παιδιών µε τις ΤΠΕ προσεγγίζεται αυτόνοµα, καθώς ο 
υπολογιστής αντιµετωπίζεται ως απλό µηχάνηµα που λίγη σχέση έχει µε τις 
καθηµερινές πρακτικές τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα από την παρούσα έρευνα προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε-από την 
οπτική του γραµµατισµού-ένα θέµα που συχνά αγνοείται στην ελληνική βιβλι-
ογραφία, τις τεχνολογικές πρακτικές των µαθητών και πώς αυτές διαπλέκο-
νται µε την ταυτότητα τους. Αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση που υπάρχει 
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ανάµεσα σε αυτό που κάνουν οι µαθητές στον υπολογιστή και σε ό,τι κάνουν 
στην καθηµερινή τους ζωή, θελήσαµε να αποκρούσουµε µία εκδοχή του µύθου 
του νέου γραµµατισµού σύµφωνα µε την οποία η τεχνολογία προσεγγίζεται 
αυτόνοµα και θεωρείται καταλύτης αλλαγών. Κάναµε, έτσι, φανερό ότι η ει-
σαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν αποτελεί παιδαγωγική πανάκεια ούτε 
µπορεί να έχει προβλέψιµες επιπτώσεις για τους µαθητές. Με τον τρόπο αυτό 
θελήσαµε να στρέψουµε το ενδιαφέρον όλων όσων εµπλέκονται στα εκπαι-
δευτικά πράγµατα στον τρόπο µε τον οποίο οι ΤΠΕ µπορούν να αξιοποιηθούν 
δηµιουργικά και ανανεωτικά στο χώρο του σχολείου. 
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