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Πεπίλητη 
χγρξνλε επηηαγή ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Απηνί νη δχν παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο κφξθσζεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φζν θαη ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ ζηα Αλψηαηα (ηξαηησηηθά) 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.(.)Δ.Ι.). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε επηθνπξεί απνθαζηζηηθά θαη 

ε ρξήζε ησλ Νέσλ Μέζσλ, πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο ζπνπδαζηέο κε ζχγρξνλα δηδαθηηθά 

εξγαιεία θαη εκπινπηίδεη ην κάζεκα. Θέηνληαο σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, κε ηε βνήζεηα ηεο  κεζφδνπ 

project αιιά θπξίσο ηνπ Γηαδηθηχνπ, γίλεηαη ε δηδαζθαιία πην εχιεπηε. ην κάζεκα ησλ 

Γεξκαληθψλ, αθνξκή γηα δηαπνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο κπνξεί λα απνηειέζεη ε ζχγρξνλε 

γεξκαληθή ινγνηερλία θαη εηδηθφηεξα ε "Βεξνιηλέδηθε" Λνγνηερλία, εηδηθά κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο κε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Μέζσ ηνπ Ίληεξλεη κπνξεί λα απνθηήζεη ππφζηαζε ε ινγνηερληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηφζν απφ θεηκελνθεληξηθή φζν θαη απφ ηζηνξηθνθηινινγηθή άπνςε. 

Λέξειρ κλειδιά: λογοηεσνία, ξένερ γλώζζερ, εκπαίδεςζη ενηλίκων, Τεσνολογίερ Πληποθόπηζηρ 

και Επικοινωνίαρ (ΤΠΕ). 

1. Ειζαγυγή 

Γηα ηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε, ε ζέζε ηνπ Wittgenstein (1978), φηη ε γιψζζα 

δεκηνπξγεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπκππθλψλεη ηε ζχγρξνλε, απφ εθπαηδεπηηθή θαη 

κεζνδνινγηθή άπνςε, επηηαγή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (Bredella, 2002). Γηφηη, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο μέλσλ γισζζψλ, ε γιψζζα-ζηφρνο είλαη θνξέαο ηεο 

αιιφηξηαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θνπιηνχξαο, ελψ δηακεζνιαβεί γηα ηελ αλαπφδξαζηε 

δηαπνιηηηζκηθή επαθή κε ηελ μέλε ρψξα. Λφγσ ηεο ζπκβνιηθήο θαηάξγεζεο ησλ 

ζπλφξσλ, ηεο ζπλεπαγφκελεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πξνσζείηαη ε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Μέζσλ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Όια απηά ζπλεπάγνληαη ηε δηακφξθσζε κηαο 

θαηλνχξηαο επηθνηλσληαθήο θνπιηνχξαο, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο ηίζεληαη εηθφλεο 

θαη ήρνη, πνπ αλακεηγλχνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνιπζπιιεθηηθφηεηα (Νηθνιαΐδνπ, 2009).  

Δηδηθά ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ αιιά θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελ γέλεη, νη 

εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ δηδαζθφκελσλ ζπρλά βξίζθνληαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, γεγνλφο πνπ ππαγνξεχεη θαη θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ην κάζεκα μέλσλ γισζζψλ. Όκσο, ζηελ 
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Διιάδα, ην πηπρηνθεληξηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε, ππνλνκεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

επηηαγή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (ΓΔΠΠ, 2003). Γηα απηφλ ην 

ιφγν, παξακειείηαη ε έληαμε ηεο ινγνηερλίαο ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ θαη 

ππνβαζκίδεηαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ πλεχκαηνο.  

ηα πιαίζηα ηεο λέαο πλεπκαηηθήο ραξηνγξάθεζεο, ε γιψζζα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε 

θαζψο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο ζηε βάζε ησλ Νέσλ 

Μέζσλ θαη ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο (εθεμήο ΣΠΔ). Σα 

ηειεπηαία ιεηηνπξγνχλ θαη σο θνξείο ινγν-ηερλίαο, ελψ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

παξαγσγή, ηελ πξφζιεςε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ (Νηθνιαΐδνπ, 2009). Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιινχο ηξφπνπο: 

Α. κε δηαδηθηπαθέο αζθήζεηο εθκάζεζεο θαη αθνκνίσζεο γισζζηθψλ δνκψλ, πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Β. κε ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηνπο 

πξνζσπηθνχο νξίδνληεο θαη ζα νμχλνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα. Γ. κε ηε ζχλδεζε 

θεηκέλνπ θαη πεξηβάιινληνο ζπγγξαθήο, πνπ ζα εληάμεη ην έξγν ζηηο ηζηνξηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Δηδηθφηεξα ζηελ 

εθκάζεζε Γεξκαληθψλ, πξφζθνξν έδαθνο γηα γισζζηθή θαη δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία 

απνηειεί ε ινγνηερλία ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ (1990-2010). Καζψο ε 

πξφζθαηε ινγνηερληθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή δεκηνπξγία έρεη εκπινπηίζεη ηνπο φξνπο 

Οηθείν/Ξέλν κε λέεο θηγνχξεο, έρεη ζπληειέζεη επίζεο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο 

δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Απηφ δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Γεξκαλίαο, θαη θπξίσο ζε εθείλε, πνπ ζεκαηνπνηεί ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ. 

2. Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ 

Έρνληαο ζα γλψκνλα ηελ ελίζρπζε αθαδεκατθνχ θαη δηαπνιηηηζκηθνχ πλεχκαηνο θαη 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, πνπ εκπινπηίδνπλ ην 

κάζεκα μέλσλ γισζζψλ κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο, ε παξνχζα εξεπλεηηθή 

πξφηαζε επηρεηξεί ηε ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο κε ηε ζπκβνιή ησλ 

ΣΠΔ θαη ηζνδπλακεί κε εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. πγθεθξηκέλα, ζην δηδαθηηθφ ζηφρν 

ζπγθαηαιέγνληαη ε εθκάζεζε θαη ε θαιιηέξγεηα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ  

επηδηψθνληαη ζηε βάζε ζχγρξνλσλ γεξκαληθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη 

εληζρχνληαη κε ηε ρξήζε ίληεξλεη θαη DVD. Πέξα απφ ηε γισζζηθή πξνζέγγηζε, 

επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, σο δεπηεξεχσλ ζηφρνο ηίζεηαη ε 

αλαθαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηε 

δηακφξθσζε ηφζν ησλ ινγνηερληθψλ θηγνχξσλ φζν θαη ηεο πινθήο ηνπ 

ινγνηερλήκαηνο. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο μέλσλ γισζζψλ, αληηθείκελν έξεπλαο 

γίλνληαη ηα θνηλσληθά, ηζηνξηθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επνρήο θαη ε 

αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Η θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ςεθηαθή νπηηθνπνίεζή ηνπο ζα ζπληειέζεη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηνπ Άιινπ. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα είλαη λα 



2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ – ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 

ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

879 

κπνξέζνπλ νη δηδαζθφκελνη λα αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά ην δηθφ ηνπο ρσξνρξνληθφ 

κνλνπψιην αιήζεηαο θαη λα νμχλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ πξννπηηθή ηνπ Ξέλνπ. Δηδηθά ζηα Α.(.)Δ.Ι., φπνπ νη μέλεο γιψζζεο 

δηδάζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ, ζθνπφο 

δελ είλαη κφλν ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, αιιά θαη ε ζχκπιεπζή 

ηνπο κε ην αθαδεκατθφ πλεχκα, πνπ θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη δηεπξχλεη ηνπο 

νξίδνληεο. Σαπηφρξνλα κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο, νη δηδαζθφκελνη ζα 

κπνξέζνπλ λα θαισζνξίζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηελ παγθνζκηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο, πνπ αγαπά, πνλά, ραίξεηαη θαη αλαηείλεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φια 

ηα κήθε ηεο γεο. Η ινγνηερλία γίλεηαη έηζη εξγαιείν δηεχξπλζεο ηεο ζπλείδεζεο θαη 

θνξέαο πνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ην Γηαδίθηπν ζπληειεί ζηελ έξεπλα ηνπ 

ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ, δίλνληαο ππφζηαζε ζε αιινηηλέο επνρέο. 

3. Μέθοδορ  

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπλάδεη ε ηερλνινγία θαη ε κέζνδνο project. Με ηηο 

ΣΠΔ εθζπγρξνλίδεηαη ην κάζεκα μέλσλ γισζζψλ ηφζν απφ ηερληθήο φζν θαη απφ 

ζεσξεηηθήο άπνςεο, ελψ ε  εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπο σο κέξνο παηδαγσγηθήο 

πξαθηηθήο θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη θηλεηνπνηεί ηνπο δηδαζθφκελνπο. Η 

αξσγή ηεο κεζφδνπ project έρεη πξνηεξήκαηα ζε πνιιά επίπεδα: εληζρχεηαη ε 

ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, θαιιηεξγείηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θξηηηθή ζθέςε, θαη 

ηαπηφρξνλα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζεκαηηθήο θαη  εγθπθινπαηδηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο (Frey, 2005). Μεζνδνινγηθά, ηα projects είλαη έλα θαιφ 

εξγαιείν αλάπιαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, εηδηθά απφ ηφηε πνπ εκπινπηίζηεθαλ κε 

ηηο ΣΠΔ, θαη ζπληεινχλ ηδηαίηεξα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο, φπσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην ΓΔΠΠ (2003). ην επίθεληξν βξίζθεηαη ε 

δηαπξνζσπηθή ζπλεξγαζία, ε πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαλνεηηθή εκπινθή 

ηνπ καζεηή θαη ν απηνθαζνξηζκφο ηεο κάζεζεο (Apel/Knoll, 2001), έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην πξνζδνθψκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

Μέζσ ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ απζεληηθά πεξηβάιινληα (π.ρ. data bases, 

άξζξα πεξηνδηθψλ, [ηειενπηηθέο θαη κε] ζπλεληεχμεηο, [έληππεο θαη ςεθηαθέο] 

δηαθεκίζεηο), νη ζπνπδαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ απζεληηθφ πιηθφ (Theisen, 2000α). 

Δηδηθά φηαλ ηα projects έρνπλ ακηγή επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα, κέζσ ησλ blogs, 

social networks, newsgroups, chats, e-mails, tandem, e-shops, θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

επαθή ησλ δηδαζθφκελσλ κε επηθνηλσληαθά απζεληηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη 

πιένλ επηηαγή ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή. 

Η ρξήζε ηνπ ίληεξλεη πξνζαξκφδεη ην κάζεκα ζηα λέα λνεηηθά δεδνκέλα θαη 

εληζρχεη ηε ζέζε φηη ε κάζεζε είλαη κηα θπζηθή θαηάζηαζε, ελψ δελ απνθφβεη ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ απφ ηηο ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο δσήο θαη ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο. ηε δεκηνπξγία ελφο ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζπλεηζθέξεη ε πνηθηιία θαη ε πιεζψξα δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ, ην εχξνο ηνπ νπνίνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε, αιιά πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο 

αξρείν ήρνπ θαη εηθφλαο, φπσο θαη βίληεν. Η ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη αλαλέσζεο 
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ησλ δεδνκέλσλ ζην ίληεξλεη αλεμάξηεηα απφ ηηο ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο, ελψ ε απφθηεζε γλψζεο εμαηνκηθεχεηαη θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ δηδαζθνκέλσλ (Breindl, 1997). Δπίζεο, 

πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη αθξηβψο φπσο ε κέζνδνο project, έηζη θαη ε εξγαζία  κε 

δηαδηθηπαθά εξγαιεία, παξέρνπλ ηελ επθαηξία γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο 

(Huneke/Steinig, 2009) θαη εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε επζχλεο, ηελ πξσηνβνπιία, ηε 

δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ (Breindl, 1997). 

Όια ηα πξνεγνχκελα εληζρχνληαη κε ηελ έληαμε ηεο ινγνηερλίαο ζην κάζεκα μέλσλ 

γισζζψλ, πνπ πξνσζεί ηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα θαη θπζηθά ηελ επθνιφηεξε 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ, πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ΣΠΔ: ζε πξψηε θάζε, κε online γισζζηθέο αζθήζεηο, θαηά 

δεχηεξν κε ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη εξκελεηψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγνηερλήκαηνο ζην Γηαδίθηπν, απφ φπνπ ζε ηξίην επίπεδν ζα 

ζπιιεγνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θνπιηνχξα, ηελ ηζηνξία θαη λννηξνπία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επνρήο (Νηθνιαΐδνπ, 2009). Η αλαπαξάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλζεθψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή απφδνζε 

ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ζρεηηθψλ ινγνηερληθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ. Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθά, πσο κπνξεί λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην. 

4. Σσεδιαζμόρ 

Η γισζζηθή εθκάζεζε θαη θαιιηέξγεηα, ε αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ μέλε 

θνπιηνχξα θαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο δηδαζθφκελνπο θαηά ηελ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ ζηα Α.(.)Δ.Ι. δηεπθνιχλεηαη απφ ηε ρξήζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, πνπ 

απνηεινχλ θνξέα πνιηηηζκνχ θαη απνηππψλνπλ ηα δηαρξνληθά παλαλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Καζψο ε ινγνηερλία απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε, 

επηζηξαηεχνληαο ηελ ελζπλαίζζεζε, αιιά θαη ηελ ειπίδα θαη ηε θαληαζία ηνπ, ν -εθ 

πξψηεο φςεο- παζεηηθφο πξνζιακβάλσλ θαιείηαη λα παξαρσξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζην θείκελν (Theisen, 2000
α
). πκκεηέρνληαο δξαζηηθά ζηελ απνθσδηθνπνίεζή ηνπ 

γίλεηαη εθηθηή ε εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζην ινγνηερληθφ ζχκπαλ. Γηαβάδνληαο 

ινγνηερλία ζηε γιψζζα-ζηφρν, ελεξγνπνηείηαη ν ηξφπνο αλάγλσζεο ζηε κεηξηθή 

γιψζζα (Theisen, 2000
β
) γεγνλφο πνπ θαζηζηά πην εππξφζιεπην ηνλ γισζζηθφ 

εκπινπηηζκφ θαη αλαπφθεπθηε ηε δηεχξπλζε γλσζηαθψλ απνζεκάησλ. Ωζηφζν, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ δελ αθνξά κφλν ζηα 

πξνρσξεκέλα επίπεδα (απφ Β1 θαη πάλσ). Με θαηάιιειν δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ 

κπνξεί λα εληαρζεί θαη ζην κάζεκα αξραξίσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, ε αλαθνξά ζηε λεφηεξε 

ηζηνξία ηεο Γεξκαλίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Βεξνιίλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ελαξθηήξην 

ιάθηηζκα γηα δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο. Πξφζθαηα πξνέθπςαλ πνιιά 

ινγνηερληθά έξγα κε ζέκα φρη κφλν ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο, αιιά θαη ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο δσήο ζηελ πξψελ αλαηνιηθή Γεξκαλία. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηέηνηαο γξαθήο απνηειεί ην Ήπωερ ζαν και εμάρ
 
(Helden wie 

wir) ηνπ Thomas Brussig. Ο ελ ιφγσ ήξσαο είλαη ν Κιάνπο Οπιηδζη θαη ην έξγν 
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πξαγκαηεχεηαη "ηελ ηζηνξία ηεο ζπκπιεγκαηηθήο ηνπ πνξείαο πξνο ηελ ελειηθίσζε, 

ηεο κεηακφξθσζήο ηνπ απφ αθνζησκέλν ζηνλ απλαληζκφ κακκφζξεθην ζε 

ηαιαηπσξεκέλν παξαηεξεηή ηεο λεφηεξεο γεξκαληθήο Ιζηνξίαο […]" (Biblionet. 

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=14686 Πξνζπέιαζε: 

23/02/2010).  

Η ζέζε ηνπ White φηη ε θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο γίλεηαη κε φξνπο κπζνπιαζίαο 

(Νηθνιαΐδνπ, 2009) ηίζεηαη ζηε βάζε ηεο ζχλδεζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηηο ΣΠΔ. 

Αθνξκή δίλεηαη απφ ην πξναλαθεξζέλ βηβιίν θαη παξάιιεια κε ηε γισζζηθή 

επεμεξγαζία, επηδηψθεηαη ε θεηκελνθεληξηθή αλαθαηαζθεπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ κέζα απφ 

πιεξνθνξίεο αληιεκέλεο απφ ην Γηαδίθηπν, ην νπνίν ζα παξάζρεη πινχζην 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ: Σν βηβιίν ζεκαηνπνηεί ηηο ζπλζήθεο δσήο ζηελ πξψελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ην πνιηηηθφ θαη εξγαζηαθφ θαζεζηψο, ην ηδενινγηθφ θαη 

πλεπκαηηθφ ππφβαζξν, φπσο θαη ηα ζηάδηα πξνζσπηθήο εμέιημεο. Καηά ηελ 

αλάγλσζε παιηλδξνκνχκε αλάκεζα ζηελ απφζηαζε θαη ηελ εγγχηεηα: Αθελφο δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ηαχηηζεο κε ηνλ ακήραλν πξσηαγσληζηή, γηαηί φινη νη αλαγλψζηεο 

πέξαζαλ, πεξλάλ ή ζα πεξάζνπλ απηφ ην εμειηθηηθφ ζηάδην. Αθεηέξνπ ππάξρνπλ 

αξθεηέο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία, θαη ζηνλ 

θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ησλ δχν ρσξψλ, αιιά θπξίσο αλάκεζα ζηελ "δπηηθή" θαη ηελ 

"αλαηνιηθή" θνζκνζεψξεζε. 

ηε βάζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ινηπφλ, πνπ σο κέζν δηδαζθαιίαο είλαη κηα αλνηρηή 

δηδαθηηθή κνξθή, ν δηδάζθσλ θαιείηαη λα νξγαλψζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ ηξνκάμεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε 

ηηο γισζζηθέο απαηηήζεηο ηνπ. Καηαξηίδνληαο έλα πιάλν εξγαζίαο, πξνηνχ θαλ 

εηζαρζεί ζην κάζεκα ην ινγνηερληθφ θείκελν, ν θαζεγεηήο αμηνινγεί ηελ χιε θαη 

επηιέγεη ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ 

θηινινγηθά. ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο απφ άπνςε 

πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο. Δλδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα 

ηππνινγία αζθήζεσλ, πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ θαη ζα εληζρχζνπλ ην γισζζηθφ 

πινχην ησλ δηδαζθνκέλσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη βέβαηα λα εμαζθαιηζηνχλ 

ηα αλαγθαία ηερληθά κέζα (ππνινγηζηέο, ζχλδεζε/πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, 

πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο DVD θαη CD). Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνθαζνξηζηεί ην 

πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηά ηνπ (Apel/Knoll, 2001).  

Δηζάγνληαο ην εγρείξεκα, πξέπεη λα ηνληζηνχλ νη δηδαθηηθνί φξνη, δει. λα 

παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο εξγαζίαο, πνπ κεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο απφ ηελ 

παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή ζηε κέζνδν project, κε ηνλ αηνκηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ 

ηξφπν εξγαζίαο (Chrissou, 2010). Έπεηηα, ν δηδάζθσλ εμεγεί ηα δηδαθηηθά 

πξνηεξήκαηα ηνπ επηθείκελνπ project, πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην, ζέηνληαο σο 

ζηφρν ηε ινγνηερληθή επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ηζηνξηθνπνιηηηθνχ ππνβάζξνπ βάζεη ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μπξνχζηρ. ηε δεχηεξε 

θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αθνινπζεί ζπδήηεζε έηζη ψζηε λα νξηζηνχλ ηα 

επηκέξνπο ζέκαηα, ηα βήκαηα, φπσο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=14686
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νκάδαο. Καζνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα, άξα θαη ην είδνο ηνπ project, φπσο θαη νη 

ΣΠΔ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα κνξθνπνηεζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί, φηη φζν πην δεκφζην ραξαθηήξα έρεη ε παξνπζίαζε, ηφζν πην πνιχ 

ιεηηνπξγεί ζαλ θίλεηξν γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα νξηζηεί ε 

ζεκαηνινγία, λα ρσξηζηεί ζε επηκέξνπο ηνκείο, λα αλαηεζνχλ απηνί ζηα 

ελδηαθεξφκελα άηνκα θαη λα δεκηνπξγεζεί ε πξννπηηθή ηέινπο (Σαξαηφξε-

Σζαιθαηίδνπ, 2002 θαη Frey, 2005). Δπνκέλσο, θξίλεηαη επηζπκεηφ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ project λα δεκνζηνπνηεζνχλ, π.ρ. ζε έλαλ επί ηνχηνπ θαηαζθεπαζκέλν ηζηφηνπν. 

ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, αθνχ αλαγλσζηνχλ ηα απνζπάζκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ζα 

εληνπηζηνχλ εθείλα ηα ζεκεία, πνπ δίλνπλ ζηνηρεία θαη απνηεινχλ αθνξκή γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθφ είλαη λα δηαθξίλνληαη 

αθεγεκαηηθά δεδνκέλα, αιιά θαη λα δηαθαίλνληαη ζηνηρεία ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο, ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πξνζσπηθήο εμέιημεο ηνπ 

πξσηαγσληζηή. Αλαθνξηθά κε ηνλ αθεγεηή, αξρηθά πξέπεη λα ηαπηνπνηεζεί ειηθηαθά 

θαη εζληθά σο λεαξφο Αλαηνιηθνγεξκαλφο, γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ ζπλεπψο ηα 

γλσζηηθά απνζέκαηα ησλ δηδαζθνκέλσλ. Έπεηηα, θαιφ είλαη λα εληνπηζηεί φηη ν 

ξφινο θαη ε ζέζε ηνπ Οπιηδζη ζην έξγν: αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν ηε δσή ηνπ, 

γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη ηελ ινγνηερληθή πξννπηηθή, ηφζν σο πξνο ην θεηκεληθφ είδνο 

φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν. Σε δηαδηθαζία ελειηθίσζεο πνπ παξαθνινπζνχκε, 

επεξεάδεη κηα πιεηάδα ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ. Αθνχ 

εληνπηζηνχλ φινη απηνί, κέλεη λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο επηξξνήο ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ.  

Πέξα απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ Οπιηδζη, πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηε θάζε ηεο ελειηθίσζεο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, φπσο ε ηζηνξία, ε πνιηηηθή, ε θαζεκεξηλή θνπιηνχξα, 

ε θνηλσλία θαη ε λννηξνπία. Απηέο νη παξάκεηξνη κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ κε 

θχιια εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα αλαηεζνχλ ζηνπο δηδαζθφκελνπο σο 

αληηθείκελν έξεπλαο γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηνκέα. ε ηνχην ην 

ζεκείν κπνξεί λα ζπλδξάκεη ην Γηαδίθηπν ζηε δηεμαγσγή απηνχ ηνπ project: 

Γηάθνξεο πιεξνθνξηαθέο βάζεηο, ηζηνζειίδεο ή ηζηφηνπνη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ 

πνιιά ζηνηρεία γηα θαζεκία επηκέξνπο ζεκαηηθή θαη λα απνηειέζνπλ αθνξκή ή θαη λα 

δψζνπλ ηδέεο γηα εμεηδίθεπζε ηεο αλαδήηεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

αλαθαηαζθεπαζηεί ην ζπγθεηκεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ, πνπ ζα απνηειέζεη 

αθνξκή γηα ζχγθξηζε, εθηίκεζε θαη απνηίκεζε γηα ηνπο φξνπο ηνπ Ξέλνπ θαη ηνπ 

Οηθείνπ. Δθφζνλ ε πξνθείκελε δηδαθηηθή πξφηαζε απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, απηνί 

ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαζχξνπλ γλψζεηο, ελδερφκελεο εκπεηξίεο θαη ηδενινγηθέο 

ηνπνζεηήζεηο ή ελδερνκέλσο λα εθθέξνπλ πνιηηηθέο απφςεηο αλαθνξηθά κε ην 

αληηθείκελν έξεπλάο ηνπο. Όπνηεο θη αλ είλαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο, ζεκαληηθφ είλαη φηη 

έηζη θη αιιηψο επηδηψθεηαη ε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Κεληξηθή ζέζε θαηέρεη φκσο ε ηζηνξηθή δηάζηαζε ηνπ ηείρνπο: Γεγνλφο είλαη φηη ζην 

απνθνξχθσκα ηνπ έξγνπ ηίζεηαη ε ζεκαηηθή ηνπ ηείρνπο, θάηη πνπ δε κπνξεί λα 

παξαγλσξηζηεί, θαζψο ήηαλ αλαπφθεπθηα επίθεληξν ηεο δσήο θαη γηα ηηο δχν κεξηέο 
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ηνπ Βεξνιίλνπ, ελψ είρε πνιιέο ζπλέπεηεο θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. Σν 

ηείρνο είλαη θαη απφ ινγνηερληθή άπνςε ζεκαληηθφ πιένλ, κηαο θαη γχξσ θαη γηα απηφ 

έρνπλ ζπγγξαθεί πνιιά ινγνηερλήκαηα. Έρνληαο πξνζεγγίζεη ην έξγν 

θεηκελνθεληξηθά θαη θηινινγηθά, αιιά θαη -έκκεζα- απφ ηε κεξηά ηνπ αλαγλψζηε, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη ε πξννπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα. Ο Brussig εθθξάζηεθε ζην 

πξφζθαηα εθδνζέλ βηβιίν ηνπ Mauerreise 

(http://www.goethe.de/uun/bdu/de7173380.htm Πξνζπέιαζε: 12/3/2011) γηα ην 

ηείρνο θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ ζεκαζία. Απφ ην δνθίκην κπνξνχλ λα αληιεζνχλ έκκεζα 

πιεξνθνξίεο γηα ην ππφβαζξν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο αιιά θαη γηα ηελ θαζνξηζηηθή 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηείρνπο. Σαπηφρξνλα, ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν κπνξεί λα 

απνηειέζεη αθνξκή γηα κηα μερσξηζηή έξεπλα αλαθνξηθά κε βηβιία παξφκνηαο 

ζεκαηηθήο. Αλ δεκηνπξγεζεί κηα μερσξηζηή ηζηνζειίδα, κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα πξνζηεζεί κηα ζχληνκε εμήγεζε, γηαηί θαη πσο πξνέθπςαλ απηά 

ηα ινγνηερλήκαηα. 

ηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξίαο ινηπφλ, ηίζεηαη ην ηείρνο σο ζεκείν αλαθνξάο θαη κέλεη λα 

ζπζρεηηζηεί κε ην έξγν θαη λα νξηζηεί, ηφζν σο ζχκβνιν φζν θαη σο πξαγκαηηθφηεηα. 

Θα απνηειέζεη έηζη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Παξάιιεια, ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο, αλ γίλεη κηα ζχγθξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζην 

δηρνηνκεκέλν Βεξνιίλν κε ηελ έγεξζε ηεηρψλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο γεο αλά ηνπο 

αηψλεο.  

Αλ ζπλδεζνχλ πάιη φια ηα πξνεγνχκελα κε ηνλ πξσηαγσληζηή, κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί ν ραξαθεξηζκφο ηνπ σο ήξσα ηφζν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο φζν θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηε 

θχζε ηνπ ήξσα γεληθά κέζα απφ κηα δηαρξνληθή πξννπηηθή θαη εθηίκεζε. 

Δξγαδφκελνη πάλσ ζε απηέο ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο, νη δηδαζθφκελνη ζα 

αλαθαιχςνπλ φηη δηαζέηνπλ έλα κεγάιν ιεμηινγηθφ δπλακηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

δηεζληζκνχο, δει. ηα γισζζηθά δάλεηα ηεο Γεξκαληθήο θπξίσο απφ ηα Διιεληθά θαη 

ηα Αγγιηθά, πνπ ελππάξρνπλ σο (αθεξεκέλνη) φξνη ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Έηζη, ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπο σο αλαγλψζηεο ζε πνιιά γλσζηηθά 

επίπεδα. Έπεηηα απφ απηή ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαπηζηψζνπλ ζε ηη ζπλίζηαηαη ην ελππάξρνλ ρηνχκνξ ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ππνβφζθεη 

απφ ηνλ ηίηιν θηφιαο. Πάλσ ζηηο λέεο πιεξνθνξίεο θαη ην λεναπνθηεζέλ ιεμηιφγην 

κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ αζθήζεηο εκβάζπλζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο γλψζεο.  

Πξνο ηελ θαηαλφεζε γισζζηθψλ δνκψλ θαη ηελ εμάζθεζή ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπληειέζνπλ γξακκαηηθέο αζθήζεηο αιιαγήο ρξφλσλ, πνπ ζα απνηεινχζαλ έπεηηα 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο απφ αθεγεκαηηθή άπνςε, δει. θαηά πφζν κεηαβάιιεηαη ε 

ηζρχο ησλ εληππψζεσλ θαη ηεο δξάζεο κεηαζέηνληαο ηε δξάζε ζην κέιινλ ή ζην 

καθξηλφ παξειζφλ. Δπίζεο, δπλαηή είλαη ε εθαξκνγή παηρληδηψλ θαη δηαιφγσλ, πνπ 

ζα απνδίδνπλ ην θεληξηθφ ζέκα ή επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο. Η εθαξκνγή ηνπ 

ηειεπηαίνπ είδνπο αζθήζεσλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο, θαη επνκέλσο ε εηζαγσγή ηνπο είλαη δπλαηή είηε πξηλ 

http://www.goethe.de/uun/bdu/de7173380.htm
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είηε έπεηηα απφ ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Η κεηάβαζε απφ ηελ πξφζιεςε ζηελ παξαγσγή  γξαπηνχ ιφγνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε αθνξκή ηνλ ηίηιν (Ήπωερ ζαν και μαρ). Ο δηδάζθσλ θαζνξίδνληαο ηηο 

ζπγγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, πξνζδηνξίδεη θαη ην πιαίζην ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ 

δει. ην ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ ππφβαζξν, ην θεηκεληθφ είδνο, ην ζηπι θ.ν.θ. Ο ηίηινο 

ηίζεηαη σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ή νξίδεηαη ε θπξηνιεθηηθή αλαθνξά ηνπ ή κε 

θαη κε παξφκνην ηξφπν κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 

Δπηπιένλ, ζπγγξάθνληαο κηα θξηηηθή ηνπ έξγνπ βάζεη ηεο απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο 

επηιεγείζαο ζεκαηηθήο/πξννπηηθήο (απφ ηε ζθνπηά ελφο ηζηνξηθνχ, ελφο 

θνηλσληνιφγνπ θηι.) δηεπξχλνληαη νη νξίδνληέο ηνπο κε παηγληψδε ηξφπν. Πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνπξγεί θαη ε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε θαη ζπιινγή άιισλ 

εξκελεηψλ, κειεηψλ ή θξηηηθψλ πάλσ ζην έξγν. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 

δεκηνπξγείηαη κηα  πιεξέζηεξε ζεψξεζε ηνπ έξγνπ, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ην 

αθαδεκατθφ πλεχκα κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο: θαηά ηε ζπιινγή πιηθνχ νη δηδαζθφκελνη 

θαινχληαη λα εθηηκήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο 

θξηηηθέο. Έηζη, ην πφλεκά ηνπο γίλεηαη αληηθείκελν ζχγθξηζεο ζε ζρέζε κε ηα 

επξήκαηά ηνπο θαη εηδηθφηεξα κε άιιεο πξννπηηθέο πνπ απηά παξνπζηάδνπλ. 

Σν απνηέιεζκα ηνπ project κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε κηα παξνπζίαζε power point, λα 

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ή λα δεκηνπξγεζεί έλα hypertext, πνπ ζα παξαπέκπεη ζηηο 

αληιεκέλεο απφ ην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεηκεληθφ πεξηβάιινλ. Αλάινγα 

κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

εκπινπηηζηνχλ κε νπηηθφ πιηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα κε θσηνγξαθίεο ηεο επνρήο, πνπ 

απνηππψλνπλ ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πλεχκα. Ωο εξεπλεηέο ή ππεχζπλνη παξαγσγήο 

ζε ηαηλίεο, νη δηδαζθφκελνη θαινχληαη λα θαληαζηνχλ ην ινγνηερληθφ ζθεληθφ θαη λα 

ην ζθελνζεηήζνπλ. Δπηπιένλ, νη επηκέξνπο ζεκαηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα 

εκπινπηηζηνχλ κε ζρεηηθέο ζπλεληεχμεηο, βίληεν, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. Η φιε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζε ηζηνιφγηα αλάγλσζεο, φπνπ νη δηδαζθφκελνη ζα 

θαηαγξάςνπλ ηηο πλεπκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο αιιά θπξίσο ηηο αλαγλσζηηθέο 

δηαδξνκέο ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα γίλεη έκκεζε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ: νη 

δηδαζθφκελνη κπνξνχλ λα θάλνπλ ζχγθξηζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα κεηαθνξά ηνπ 

βηβιίνπ ζε ηαηλία (Helden wie wir (D, 1999) ζε ζθελνζεζία: Sebastian Peterson). Η 

εηζαγσγή ηεο ηαηλίαο βέβαηα, κπνξεί λα γίλεη θαη ζε κηα πξνεγνχκελε θάζε, έηζη 

ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ ηαηλία θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ, ζα θαηαζηεί εθηθηή ε ζχγθξηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ή ιεπηνκεξεηψλ ηαηλίαο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαληαζηαθή 

πεξηβνιή θαη επέλδπζε ηνπ ινγνηερλήκαηνο. 

ην ηέινο, επηβάιιεηαη ε θάζε ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ project, φπνπ ζα γίλεη 

απνηίκεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Η απφθηεζε γλψζεσλ ζε γισζζηθφ θαη ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν, αιιά θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ΣΠΔ ζα εθηηκεζνχλ θαη ζα 

ζπλνςηζηνχλ. 
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5. Σςμπεπάζμαηα/Πποοπηικέρ 

Βέβαηα, ην πξνηεηλφκελν εγρείξεκα δελ έρεη ηελ αμίσζε ηεο πιεξφηεηαο, θαζψο 

ππάξρνπλ άπεηξνη ηξφπνη επεμεξγαζίαο ελφο ινγνηερλήκαηνο. Πέξαλ ηνχηνπ, ε δνκή 

ηνπ project ζέηεη ην πιαίζην κελ ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, ε εξγαζία σζηφζν 

πξνζαξκφδεηαη ζηε κε-γξακκηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε ινγηθή ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηε κηα πιεξνθνξία ζηελ άιιε θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζεο. Σα 

δηδαθηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο 

ζπληεηαγκέλσλ: κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ project αλαπηχζζεηαη ε απηνλνκία θαη ε 

απηνδηαρείξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ, δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην 

αθαδεκατθφ πλεχκα. Πξψηα κε ηελ αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη έπεηηα 

κε ηελ πινήγεζε ελεξγνπνηνχληαη ηθαλφηεηεο, πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Theisen, 2000
α
), θαζψο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ν 

ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπιιέμεη ην αλαγθαίν πιηθφ γηα λα αλαθαηαζθεπάζεη κηα 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, θαιιηεξγνχληαη φιεο νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

(παξαγσγή θαη θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αληίζηνηρα). Σαπηφρξνλα, 

αθνκνηψλεηαη ε λεναπνθηεζείζα γλψζε πνιχ γξήγνξα, αθξηβψο γηαηί γίλεηαη 

εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ project, βάζεη ηνπ νπνίνπ ρηίδεηαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Έκκεζν θέξδνο ζπληζηά επίζεο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ηεο θαληαζίαο.  

Γηα λα εκπινπηηζηεί ινηπφλ ην κάζεκα μέλσλ γισζζψλ ζηα Α.(.)Δ.Ι. θαη λα 

ζπκβαδίζεη κε ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα φισλ ησλ ππφινηπσλ δηδαζθφκελσλ 

καζεκάησλ πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί. Γεληθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ επηζπκεηή είλαη ε ζχλδεζε ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη κε πην πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ησλ 

δηδαζθνκέλσλ. Δθθηλψληαο απφ ηε ζέζε φηη "νη πνιηηηζκηθέο πξνζιακβάλνπζεο 

απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αλάγλσζεο" (Νηθνιαΐδνπ, 2009), πξνθχπηνπλ 

πνιιά νθέιε απφ ηελ επαθή ησλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εγθπθινπαηδηθήο 

πξνζέγγηζεο (δηαζεκαηηθφηεηα). 

Πσο ζπκβάιιεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε "βεξνιηλέδηθε" ινγνηερλία; Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αλφκνησλ εθ πξψηεο φςεσο θνπιηνχξσλ, ε δηαθνξέο ησλ 

νπνίσλ, ηειηθά, είλαη κηθξέο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Πάλησο, γίλνληαη πην 

έληνλεο φηαλ ζην κηθξνζθφπην κπαίλνπλ ζηνηρεία ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο, πνπ 

έρνπλ παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο λννηξνπίαο 

ελφο ιανχ. Η αληηπαξαβνιή ηνπ Ξέλνπ κε ην Οηθείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ξαηζηζκνχ, ελψ ζα εληζρχζεη 

ηελ εζληθή ζπλείδεζε απφ άπνςε κνλαδηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο. 

ηε βάζε ηεο κεζφδνπ project, πνπ πξνσζεί ηνλ απηνθαζνξηζκφ, νη δηδαζθφκελνη 

θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηελ πξννπηηθή ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ην αληηθείκελν έξεπλάο 

ηνπο. Βαζηδφκελνη ζηε ζπλζεηηθή δεμηφηεηά ηνπο, κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο κε ην επηθείκελν project, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο θηλεηνπνηήζεη 

πεξηζζφηεξν θαη ζα ηνπο εμνπιίζεη κε ηα θαηάιιεια γισζζηθά εξγαιεία. Πξέπεη λα 
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ηνληζηνχλ σζηφζν νξηζκέλεο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

απνθαζηζηηθά ηε δηεμαγσγή ηνπ εγρεηξήκαηνο: ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο πξέπεη λα 

είλαη ζπκβνπιεπηηθφο, εληζρπηηθφο θαη επηθνπξηθφο. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ηνπ project, θαζψο  ε ηδηαίηεξε ζεκαηηθή 

ηνπ πξνζθέξεηαη γηα εζηθέο θαη πνιηηηθέο θξίζεηο θαη έκκεζα γηα πξνπαγάλδα ή 

θνκκαηηθνπνίεζε.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη κλεία ζηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ, πνπ είηε σο 

εξγαιείν είηε σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά: κε ηε βνήζεηα ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ δηεμάγνληαη νη αζθήζεηο γισζζηθήο 

εθιέπηπλζεο θαη εκβάζπλζεο. Ο ξφινο ηνπ ίληεξλεη είλαη λεπξαιγηθφο, θαζψο 

ζπληειεί ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, πνπ ζπλζέηνπλ ην ινγνηερληθφ 

ζχκπαλ. Δθεί βξίζθνπλ νη δηδαζθφκελνη θη άιια ζηνηρεία αλαθαηαζθεπήο θαη 

εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηθεηκεληθνχ θαη ηνπ ζπγθεηκεληθνχ πεξηβάιινληνο. Βάζεη 

απηψλ θαιιηεξγείηαη ε εθκάζεζε ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ, εηδηθά ζηνπο 

ελήιηθεο, πνπ δελ εμνηθεηψζεθαλ κε ηηο ΣΠΔ ζε πξνγελέζηεξν ειηθηαθφ ζηάδην. 

Σαπηφρξνλα, κε ηα ηζηνιφγηα αλάγλσζεο εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε 

έθθξαζε, ελψ ε θαηαζθεπή hypertext θαηαξγεί ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο 

γξακκηθφηεηαο ηεο αλάγλσζεο (Νηθνιαΐδνπ, 2009) θαη θιίλεη πξνο ηηο ζπλήζεηεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ homo zapiens (Νηθνιαΐδνπ, 2009). 

Σνκέαο εθαξκνγήο είλαη θάζε μελφγισζζν κάζεκα, θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, θαζψο ε θαληαζία ησλ δηδαζθνκέλσλ εκπινπηίδεηαη απφ ηηο γλψζεηο, ηα 

εηδηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Μπνξνχλ έηζη κε κεγαιχηεξε επθνιία λα 

αλαπαξαζηήζνπλ εηθνληθά αιινηηλέο θαη μέλεο ζπλζήθεο δσήο. ηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ μελφγισζζσλ καζεκάησλ ε δηαθνξά πνιηηηζκψλ ππάξρεη a priori, 

ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα αλαθαηαζθεπαζηεί. 

Σν πιηθφ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο απφ δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο, 

ρσξίο βέβαηα απηφ λα απνθιείεη ηηο έληππεο κνξθέο. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

παξαγσγή αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ην Sommerhaus später (Hermann, 1998), ζην 

νπνίν δηαθξίλνληαη θηγνχξεο ηνπ Άιινπ, ελψ πην έληνλεο είλαη νη δηαπνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ζην Herr Lehmann (Regener, 2001), πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

επαθξηβψο ζην πξνηεηλφκελν project. Αλ πξνηηκεζεί ν ζπλδπαζκφο βηβιίν-ηαηλία, 

δει. αλ ην project ρξεζηκνπνηήζεη σο αθνξκή ινγνηερληθά απνζπάζκαηα θαη σο 

αληηπαξαβνιή θάπνηα ηαηλία, δφθηκν πιηθφ πξνζθέξεηαη π.ρ. θαη απφ ην ινγνηέρλεκα 

Das Leben der Anderen (Οι ζωέρ ηων άλλων) (von Donnersmarck, 2007) θαη ηελ 

νκψλπκε ηαηλία. 

Βέβαηα, επηηαγή απνηειεί ε επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ηφζν γηα ηε ζσζηή 

δηεμαγσγή ηεο κεζφδνπ project, φζν θαη γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, έηζη ψζηε λα 

ζπκβάινπλ θη νη δηδάζθνληεο ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ, θξηηηθά ζθεπηφκελσλ, 

θαιιηεξγεκέλσλ αλζξψπσλ. Γηαηί, "πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε ζεκαίλεη λα καζαίλεηο, 

πψο λα ζθέθηεζαη θαη φρη ηη λα ζθέθηεζαη". (Krishnamurti: http://www.zitate-

aphorismen.de/zitate/thema/Lernen/979 . Αλαθηήζεθε: 10/01/10) 

http://www.zitate-aphorismen.de/zitate/thema/Lernen/979
http://www.zitate-aphorismen.de/zitate/thema/Lernen/979
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