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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας έχει ως στόχο να αναδείξει τις απόψεις των 
µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου  και 
ειδικότερα του Παγκόσµιου Ιστού (WWW), στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η 
διδασκαλία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου ως µέσου στη διδακτική πρακτική στην 
τάξη µε στόχο την αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών σχετικές µε τα θεµατικά περιεχόµενα των 
προτεινόµενων συνθετικών εργασιών (projects) από τα εγχειρίδια των Αγγλικών. Η αξιολόγηση των 
διαδικασιών και των διδακτικών πρακτικών γίνεται από τους ίδιους τους µαθητές µε προσωπικές 
αναφορές (reports). 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διαδίκτυο και εκπαίδευση, διδασκαλία µέσω υπολογιστή, απόψεις των 
µαθητών 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Η χρήση του υπολογιστή τείνει να γενικευτεί στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, διότι φαίνεται 
να υλοποιεί την επικοινωνιακή διδασκαλία στην τάξη και να συµβάλλει στην ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών τρόπων διδασκαλίας και µάθησης.  
 Υποστηρίζεται από τα νέα ∆.Ε.Π.Π.Σ. αλλά περιορίζεται σε σύντοµες αναφορές χωρίς οργανωµένη 
µεθοδολογικά ένταξή τους στη διδακτική διαδικασία. Ειδικότερα για το µάθηµα της ξένης 
γλώσσας, οι αναφορές είναι σχεδόν µονολεκτικές και αφορούν στη χρήση του διαδικτύου για τις 
µαθησιακές δραστηριότητες και τις µαθησιακές πηγές (∆.Ε.Π.Π.Σ, 2002: τοµ. Β', 447,448). 
  Η  θεωρητική υποστήριξη της χρήσης του διαδικτύου και συγκεκριµένα του Παγκόσµιου Ιστού 
(World Wide Web), µπορεί να βασιστεί στο συγκερασµό δύο επιστηµονικών µεθοδολογικών 
πεδίων, της επικοινωνιακής προσέγγισης διδασκαλίας και της διδασκαλίας µε τη χρήση 
υπολογιστών (CALL). Θεωρείται  ένα από τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγµατα µε µια 
δυναµική παρέµβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 
και ανταποκρίνεται στα πανευρωπαϊκά πρότυπα της επικοινωνιακής προσέγγισης, όπως 
θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο της Ευρώπης και αποτελεί συνέπεια των γλωσσικών θεωριών 
µάθησης για την εκµάθηση της ξένης γλώσσας (Van Ek, 1977).  
 Η επικοινωνιακή µεθοδολογική προσέγγιση διδασκαλίας µε την υποστήριξη της εποικοδοµητικής 
(constructivist) θεωρίας µάθησης παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο θεωρητικής υποστήριξης της 
πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας της διδασκαλίας (Huang, 2000). Οι  Chun & Plass, 
(1994)  αναφέρουν  συγκεκριµένες δυνατότητες που µπορούν να συντελέσουν αποτελεσµατικά 
στην ανάπτυξη ενός γλωσσικού προγράµµατος: 1) η παγκόσµια διάθεση αυθεντικού υλικού, 2) οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες, 3) οι πολυµεσικές δεξιότητες, 4) η σπειροειδής διάταξη της πληροφορίας. 
Επίσης, έρευνες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της χρήσης του διαδικτύου στη διδασκαλία 
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υποστηρίζουν ότι προάγονται ανώτερες νοητικές δεξιότητες, χρησιµοποιούνται από τους µαθητές 
γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές, αναπτύσσεται η επικοινωνιακή ικανότητα. Η 
διδασκαλία µέσω των δικτυακών δραστηριοτήτων έχει ως στόχο τη βιωµατική µάθηση, την ενεργή 
συµµετοχή του µαθητή, την ανάπτυξη της αυτονοµίας και της επικοινωνιακής ικανότητας 
(Skourtou, & Kazoyli-Kourtis, 2002, Nunan, 1996).  
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
  Μετά από διάστηµα τεσσάρων µηνών πρακτικής χρήσης του διαδικτύου στο εργαστήριο 
υπολογιστών ζητήθηκε από τους µαθητές να εκφράσουν γραπτώς τις απόψεις τους για την εµπειρία 
της χρήσης του µέσου στο µάθηµα των αγγλικών. Οι αναφορές των µαθητών σχετικά µε τη χρήση 
του υπολογιστή κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, εξετάστηκαν µε τη θεµατική ανάλυση 
περιεχοµένου. Η συλλογή γραπτών  δεδοµένων έγινε από τους µαθητές της Στ' τάξης του 7ου και 6ου 
∆ηµοτικού σχολείου Καστοριάς. Βέβαια, το περιορισµένο δείγµα δεν µας επιτρέπει να κάνουµε 
γενικεύσεις αλλά συµβάλλει στη διαµόρφωση άποψης για τη διδακτική πρακτική στις τάξεις των 
ξένων γλωσσών. Οι θεµατικές ενότητες που εντοπίστηκαν κατηγοριοποιούνται σε τρεις θεµατικές 
µε τις κατηγορίες και η  καταγραφή των αναφορών σχετικά µε τις παραπάνω θεµατικές ενότητες 
και κατηγορίες  παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων: 
 

Θέµα 
κατηγορία 

Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

1. Χρησιµότητα του υπολογιστή 129 50,2 % 
Μάθηση (γνωστικός τοµέας) 38 14,8 % 
∆ιασκέδαση  10 3,9 % 
Γνώσεις (πληροφορική) 19 7,4 % 
Πληροφορία  (internet) 33 12,8 % 
Εργασίες (χρηστική λειτουργία) 30 11,7 % 
2. ρόλοι συµµετεχόντων 70 27,2 % 
Ρόλος µαθητών 32 12,5 % 
Ρόλος εκπαιδευτικού 38 14,8 % 
3. στάσεις µαθητών 58 22,6 % 
Θετικές  50 19,5 % 
Αρνητικές  7 2,7 % 
   
Σύνολο  257 100,0 

Πίνακας 1: Κατανοµή των αναφορών ανάλογα µε το θέµα και την κατηγορία 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ 
  Οι περισσότερες αναφορές των παιδιών αφορούσαν τη χρησιµότητα των υπολογιστών (50,2 %), 
ακολούθως τους ρόλους των συµµετεχόντων (27,2 %) και τέλος τις απόψεις τους για το µέσο (22,6 
%). Παρατηρώντας τα ποσοστά της πρώτης θεµατικής βλέπουµε ότι οι µαθητές έδωσαν έµφαση 
στον ρόλο του υπολογιστή στη µάθηση (14,8 %) και στη χρησιµότητά του για την αναζήτηση της 
πληροφορίας (12,8 %). Αρκετοί αναφέρθηκαν στις γνώσεις του τεχνολογικού γραµµατισµού κατά 
τη διάρκεια των µαθηµάτων (7,4 %), ενώ λίγοι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο µέσο για τη 
διασκέδαση (3,9 %). Οι αναφορές στους ρόλους των µαθητών µεταξύ τους αφορούσαν όλες την 
οµαδικότητα και τη συνεργασία, ενώ οι αναφορές στον ρόλο του δασκάλου αφορούσαν τη βοήθεια 
και την καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. Σε όλα σχεδόν τα γραπτά διατυπώνονταν 
απόψεις και γνώµες των µαθητών για το νέο µέσο και τη χρησιµότητά του στο µάθηµα των 
Αγγλικών. Η πλειονότητα των αναφορών ήταν θετικές (19,5 %), έναντι 2,7 % των αρνητικών 
αναφορών. 
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  Σύµφωνα µε την ανάλυση περιεχοµένου των αναφορών των µαθητών αλλά και από την εµπειρία 
κατά την πραγµατοποίηση µαθηµάτων µέσω του υπολογιστή στην τάξη, διαπιστώνουµε τα 
ακόλουθα γνωστικά, παιδαγωγικά και επικοινωνιακά οφέλη: 
Ως µέσο διδασκαλίας παρέχει πλούτο πληροφοριών και δίνει τη δυνατότητα αυθεντικής χρήσης της 
γλώσσας, όσον αφορά την πρόσληψη αλλά και την παραγωγή. Η πρόσβαση στην πληροφορία έχει 
µη γραµµική διάταξη σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά πρότυπα, ενώ οι µαθητές εργάζονται σε 
πολυµεσικά περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας που λειτουργούν ως κίνητρα και προκαλούν το 
ενδιαφέρον. Οι µαθητές δεν εστιάζουν στη δοµή και γραµµατική της γλώσσας αλλά την 
προσεγγίζουν ολιστικά προσπαθώντας να καταλάβουν και να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα. 
Γίνονται  ενεργητικοί συµµετέχοντες στη γνωστική διαδικασία και η µάθηση υπόκειται στην 
επεξεργασία των δικών τους ιδεών και όχι απλή εφαρµογή των curricula (Savignon, 2000).. 
Συµβάλει στην   αλλαγή της παραδοσιακής τάξης και της µετωπικής διδασκαλίας, όπου οι µαθητές 
επικεντρώνονται σε µηχανικές ασκήσεις γραφής, δεν παράγεται γλώσσα και δεν προωθείται το 
είδος της επικοινωνίας που προβάλλεται από τα Αναλυτικά Προγράµµατα.  
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