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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται η θεωρητική και η πρακτική άποψη δύο εφαρµογών χρήσης του 
διαδικτύου στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας µέσα στο σχολικό περιβάλλον ενός Ελληνικού 
∆ηµοσίου Λυκείου. Συγκεκριµένα παρουσιάζεται η διδασκαλία ενός γραµµατικού φαινοµένου ως 
παράδειγµα διδασκαλίας µη επικοινωνιακού τύπου και µία προσοµοίωση κατάστασης ενός µαθητή 
που αναζητά πληροφορίες για σπουδές στη Μεγ. Βρετανία ως παράδειγµα εξάσκησης σε 
δραστηριότητες τύπου µεταφοράς πληροφοριών. Γίνεται παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος, καθώς και της εξέλιξης του µαθήµατος µε ιδιαίτερη έµφαση στην αυτονοµία του 
µαθητή κατά την διάρκεια του µαθήµατος µε  χρήση υπολογιστών για την ανάκληση και αξιοποίηση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Λύκειο, δευτεροβάθµια, διαδίκτυο, γραµµατική, προσοµοίωση, animation  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από τότε που για πρώτη φορά η Ελλάδα συνδέθηκε µε το τότε 

ραγδαία αναπτυσσόµενο NSFNET (National Science Foundation Network) -που ήδη άρχιζε να 
γίνεται γνωστό ως ‘Internet’- και εννέα χρόνια από την παρουσίαση του ‘Παγκόσµιου Ιστού’ 
(World Wide Web – WWW) –συστήµατος διασύνδεσης πληροφοριών σε µορφή πολυµέσων. Σε 
αυτό το διάστηµα το Internet µετετράπη από εξειδικευµένο τεχνικό όρο σε λέξη καθηµερινής 
πραγµατικότητας. Για να επιτευχθεί αυτή η ποσοτική όσο και ποιοτική αλλαγή πολλοί επί µέρους 
παράγοντες διαφοροποιήθηκαν. Οι συνδέσεις στο διαδίκτυο έγιναν γρηγορότερες και φθηνότερες 
και το υλικό και το λογισµικό που απαιτούνται έγιναν περισσότερο προσβάσιµα και –κυρίως- 
φιλικότερα προς τον χρήστη. Όλα αυτά οδήγησαν σε µία ραγδαία αύξηση του αριθµού των 
χρηστών του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσµο που δεν ήταν δυνατόν να µην επηρεάσει και την 
εκπαιδευτική κοινότητα.  
Το Internet-∆ιαδίκτυο, είναι ένα µέσον επικοινωνίας µεταξύ των µελών της παγκόσµιας 

κοινότητας. Έχει χαρακτηριστεί «η µεγαλύτερη επικοινωνιακή επανάσταση από την άφιξη του 
τυπωµένου βιβλίου» (Dudeney, 2000) και είναι επόµενο να απασχολήσει έντονα τον εκπαιδευτικό 
ξένων γλωσσών του οποίου ο ρόλος είναι να διδάσκει την ξένη γλώσσα ως µέσο επικοινωνίας και 
«…πρόσβασης στην οικουµενική γνώση που συµβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων αµοιβαίας 
κατανόησης µε άλλους λαούς» (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Τεύχος 
∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 1868/11-10/1999). Η σηµασία των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας τονίζεται ιδιαίτερα καθώς θεωρούνται δυνητικοί φορείς ενός «πιο εξατοµικευµένου 
και πιο δηµοκρατικού τρόπου εκµάθησης της ξένης γλώσσας» (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Τεύχος ∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 1868/11-10/1999). Συνεπώς, ο σύγχρονος 
εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του τις νέες αυτές ανάγκες του µαθητικού δυναµικού και να 
προσπαθήσει να ενσωµατώσει το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση.  
Οι Warschauer & Healy (1998) θεωρούν ότι οι αλλαγές που η τεχνολογία επιφέρει στους 

τρόπους διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας, συνδέονται µε τις νέες κοινωνικές και οικονοµικές 
παραµέτρους που έχουν επικρατήσει στον δυτικό κόσµο. Συγκεκριµένα υποστηρίζουν ότι καθώς 
ζούµε σε έναν κόσµο όπου η κάθε πληροφορία είναι διαθέσιµη σε ευρύτατες κοινωνικές οµάδες 
και µάλιστα µε εκτενέστατες λεπτοµέρειες που καθιστούν τον όγκο των διαθέσιµων δεδοµένων 
τεράστιο, η αποµνηµόνευση δεν αποτελεί πλέον βασικό συστατικό της µαθησιακής διαδικασίας. 
Αντιθέτως, έχει αντικατασταθεί από την ικανότητα εντοπισµού και ανάκλησης της ζητούµενης 
πληροφορίας. Το ζητούµενο λοιπόν είναι ο µαθητής να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες ώστε να 
µπορεί χρησιµοποιώντας τις, να εξατοµικεύει την µαθησιακή διαδικασία και να την µετατρέπει σε 
µία διαρκή και συνεχή εκπαίδευση. 
Με βάση τα παραπάνω, σε αυτή την εισήγηση θα παρουσιασθούν δύο παραδείγµατα χρήσης του 

διαδικτύου µε σκοπό την διδασκαλία της Αγγλικής (στην συγκεκριµένη περίπτωση) ως δεύτερης 
γλώσσας όπως αυτά παρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια της τακτικής µαθησιακής διαδικασίας. 
Βαρύτητα δίδεται –πέραν της εστίασης στην γλώσσα- και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
στρατηγικών µάθησης που οι µοντέρνες διδακτικές µέθοδοι απαιτούν. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Οι δυσκολίες στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην δηµόσια εκπαίδευση είναι γνωστές και 

καταγεγραµµένες. Ο περιορισµένος αριθµός ωρών διδασκαλίας εβδοµαδιαίως – δύο ή τρεις το 
πολύ- ο σε αρκετές περιπτώσεις µεγάλος αριθµός µαθητών ανά τµήµα (που µπορεί να ανέβει και 
στους 33 ή 35) καθώς και η ανοµοιογένεια στο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, είναι ασφαλώς 
παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την εποικοδοµητική για τον µαθητή ανάπτυξη του 
µαθήµατος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφευρίσκει τρόπους ώστε να προσφέρει συνεχώς νέα 
ερεθίσµατα και κίνητρα µε σκοπό να κρατά τους µαθητές σε εγρήγορση. Η χρήση υπολογιστών 
µπορεί να µετατραπεί σε ένα ισχυρό ερέθισµα καθώς πλέον όλοι οι µαθητές έχουν κάποια εµπειρία 
από την χρήση υπολογιστών (είτε από το σπίτι τους είτε από το φιλικό τους περιβάλλον) και η 
πρόκληση που αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός είναι να µετατρέψει την εµπειρία που έχουν οι 
µαθητές στη χρήση των υπολογιστών σε µαθησιακή εµπειρία (Chapelle, 2001).  

 
Εξοπλισµός 
Η κατάσταση όσον αφορά στον εξοπλισµό των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα έχει αλλάξει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Όλα τα γυµνάσια και τα λύκεια έχουν 
τουλάχιστον δύο ή τρεις υπολογιστές µε πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην τελευταία διετία 1350 
σχολεία έχουν εξοπλιστεί µε εργαστήριο πληροφορικής (τοπικό δίκτυο µε εξωτερική πρόσβαση 
στο διαδίκτυο) µέσα από το πρόγραµµα ‘edunet’ (Edunet, 2002).  
 

 
Σχήµα 1: Εργαστήριο Πληροφορικής εγκατεστηµένο στα πλαίσια του προγράµµατος EDUNET  
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 Αν και το εργαστήριο πληροφορικής είναι το ιδανικό περιβάλλον για να διεξαχθεί ένα µάθηµα 
µε χρήση του διαδικτύου, είναι αποδεκτός και ένας χώρος µε τέσσερεις ή πέντε υπολογιστές µε 
τουλάχιστον τον ένα να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτός ο χώρος έχει ονοµαστεί ‘τάξη 
διαδικτύου – Internet Classroom’ (Teeler & Gray, 2000:54) και µπορεί απλά να είναι ένα τµήµα 
της αίθουσας της βιβλιοθήκης, φτάνει να έχει αρκετό χώρο για κάθε µαθητή ώστε να µπορεί 
παράλληλα µε την χρήση του υπολογιστού να γράφει και να κρατά σηµειώσεις.  
Πολλοί τρόποι διάταξης των υπολογιστών έχουν προταθεί ως οι πλέον πρόσφοροι. Η 

περιµετρική διάταξη που παρουσιάζεται στο σχήµα 2, είναι η διάταξη που έχει µάλλον επικρατήσει 
καθώς ο εκπαιδευτικός έχει µία συνολική εικόνα του τι ακριβώς εξελίσσεται σε κάθε οθόνη ώστε 
να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. 

 

 
Σχήµα 2: ∆ιάταξη Εργαστηρίου Πληροφορικής 

  
Όπως φαίνεται στο σχήµα 2, κάθε υπολογιστής καλύπτει δύο ή τρεις µαθητές, µία πρακτική που 

είναι αποδεκτή ως η πλέον αποδοτική από εκπαιδευτική άποψη, για τις περισσότερες ασκήσεις σε 
υπολογιστή (Dudeney, 2000: 31). Οι µαθητές µπορούν έτσι να συνεργαστούν έχοντας έναν κάθε 
φορά ως ‘πλοηγό’ και τους υπόλοιπους να κρατούν σηµειώσεις ή να προτείνουν διαδροµές. Αυτό 
βοηθά τους µαθητές µε λιγότερη αυτοπεποίθηση στην ξένη γλώσσα να συµµετέχουν νοιώθοντας 
περισσότερο ασφαλείς. 

  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 Οι Motteram & Slaouti (2000:31) αναφέρονται στον φόβο του εκπαιδευτικού µπροστά στο 
άγνωστο της τεχνολογίας, ειδικά αν ο εκπαιδευτικός δεν είναι εξοικειωµένος µε την χρήση 
υπολογιστών. Όµως αναφέρουν ότι αξίζει να προσπαθήσει ο εκπαιδευτικός να επενδύσει στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας ως µέρος των δεξιότήτων του, διότι ‘…[η τεχνολογία] πραγµατικά 
βελτιώνει την µάθηση’ (Motteram & Slaouti, 2000:32). O ρόλος του µεταβάλλεται από αυτόν του 
ενορχηστρωτή της µάθησης υπεύθυνο απλά για την µεταφορά γνώσεων στους µαθητές, σε ένα ρόλο 
ενορχηστρωτή-αξιολογητή-κριτή της καταλληλόλητας του λογισµικού σε δεδοµένους µαθητές σε 
δεδοµένο περιβάλλον. Αυτός είναι ένας νέος δυναµικός ρόλος διάδρασης όπου ο καθηγητής 
αξιολογεί, επαναξιολογεί και συνεχώς προσαρµόζει την τεχνολογία ώστε να συµπίπτει µε τις 
ανάγκες του εκπαιδευτικού του έργου. 
Ταυτόχρονα ο µαθητής παύει να είναι παθητικός δέκτης γνώσης και µπορεί να προσεγγίζει την 

γνώση µε έναν τρόπο που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες και την προσωπικότητά του. Ο 
Motteram (2000:89) παρουσιάζει µία δυναµική εικόνα του µαθητού που χρησιµοποιεί την 
τεχνολογία. Μία οµάδα µαθητών εργάζεται πάνω σε ένα πλάνο εργασίας, και ατοµικά µαθητές 
αφήνουν την οµάδα για να ‘κατεβάσουν’ πληροφορίες από το διαδίκτυο και να τις ενσωµατώσουν 
µε την µορφή λογιστικού φύλλου ή παρουσίασης στο τελικό προϊόν. Αυτή η εικόνα διαφέρει πολύ 
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από αυτό που παραδοσιακά θεωρείται η εικόνα ενός µαθητού και προσεγγίζει το µοντέλο της 
‘εποικοδοµητικής µάθησης’ όπως χαρακτηρίστηκε από τον Phillips (1985:30). 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Η πρακτική ανάπτυξης ενός µαθήµατος µε χρήση υπολογιστών, ακολουθεί  διαδοχικά τρία 

στάδια. Το αρχικό στάδιο (pre-task) αναφέρεται στην διαδικασία εξοικείωσης του µαθητού -µέσα 
από συζητήσεις ή προκαταρκτικές ασκήσεις- µε το θέµα το οποίο ο καθηγητής πρόκειται να 
παρουσιάσει. Σε αυτό το στάδιο δεν γίνεται χρήση του υπολογιστού. Στο επόµενο στάδιο (while-
task) οι µαθητές χρησιµοποιούν τους υπολογιστές σύµφωνα µε τις υποδείξεις του καθηγητού για 
να επιλύσουν τα προβλήµατα -γλωσσικά ή επικοινωνιακά- που έχουν τεθεί ως κυρίως στόχοι του 
µαθήµατος. Στο τελευταίο στάδιο (post-task), οι µαθητές συζητούν τα αποτελέσµατα της 
προηγούµενης διαδικασίας και είτε µε χρήση υπολογιστών είτε χωρίς υπολογιστές, εφαρµόζουν 
στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την διάρκεια του µαθήµατος. 

  
Ο Newton (2000:93) σωστά προσαρµόζει το παραπάνω µοντέλο διδασκαλίας (pre-, while-, post-

task) ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα 
• ∆ήλωση στόχων 
• Γλωσσική εστίαση 
• Πρώτη Φυλλοµέτρηση Ιστοσελίδας 
• Εστιασµένη Φυλλοµέτρηση  
• Ανταπόκριση 
• Επακόλουθες ∆ραστηριότητες. 

Η ενσωµάτωση ενός µαθήµατος µε χρήση υπολογιστών στην διδακτέα ύλη µπορεί να γίνει είτε 
στην φάση της γλωσσικής εστίασης µε έµφαση σε γραµµατικά φαινόµενα, είτε στην φάση της 
ανταπόκρισης, µε έµφαση σε δραστηριότητες µεταφοράς πληροφοριών ή και εκτελέσεως ρόλων. 

 
Από τα παραδείγµατα που θα παρουσιάσουµε, το πρώτο εστιάζει σε ένα γραµµατικό φαινόµενο, 

και το δεύτερο σε δραστηριότητες µεταφοράς πληροφοριών και προσαρµογής τους σε γραπτό 
κείµενο µέσα από την προσοµοίωση της κατάστασης ενός υποψηφίου φοιτητού για σπουδές στην 
Μεγ. Βρετανία. 
 
Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ - INVERSION) 
Για το συγκεκριµένο µάθηµα, έγινε µία αρκετά επίπονη προετοιµασία που προϋποθέτει και την 

χρήση κινούµενης εικόνας ( animation) στο διαδίκτυο µέσω του προγράµµατος Flash. Οι Richards 
& Fukuzawa (1989) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ‘τα µαθήµατα που είναι σχεδιασµένα στο 
διαδίκτυο µε κίνηση εικόνας βελτιώνουν την απόδοση των µαθητών περισσότερο από ότι οι 
παρουσιάσεις µε απλές εικόνες και κείµενα’. 
Η όλη διαδικασία συµπεριελάµβανε την δηµοσίευση ενός δικτυακού τόπου 

(http://users.forthnet.gr/ath/vasdor/ma/start.html) µέσα στον οποίο οι µαθητές ανακαλύπτουν τους 
γραµµατικούς κανόνες που διέπουν το φαινόµενο που πρόκειται να διδαχθούν (στην συγκεκριµένη 
περίπτωση την αντιστροφή – inversion), και παρακολουθούν τις δοµικές αλλαγές στις προτάσεις 
µέσω κίνησης των λέξεων πάνω στην οθόνη (Σχήµα 3).  
Κάθε περίπτωση παρουσιάζεται αυτόνοµα µε δικό της παράδειγµα, και οι µαθητές µπορούν να 

επανέλθουν παρακολουθώντας τις αλλαγές στις προτάσεις όσες φορές νοιώθουν ότι τους 
χρειάζεται, ακολουθώντας έτσι τον προσωπικό τους ρυθµό µάθησης. Στην συνέχεια εφαρµόζουν 
στην πράξη την θεωρία που διδάχθηκαν στην παρουσίαση, µέσα από ασκήσεις πολλαπλής 
επιλογής και αντιστοίχισης σχεδιασµένες στο πρόγραµµα ‘Ηot Potatoes’ –διαθέσιµο ελεύθερα από 
τον δικτυακό τόπο http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/. 
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Σχήµα 3: Παρουσίαση του φαινοµένου 
  

 Η όλη διαδικασία ακολουθεί συγκεκριµένα βήµατα που οι µαθητές οδηγούνται να 
ακολουθήσουν µέσα από λίστες επιλογής (menus). Το µάθηµα αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία 
µαθηµάτων µη επικοινωνιακού τύπου καθώς οι µαθητές δεν χρησιµοποιούν την τεχνολογία των 
υπολογιστών για να παράγουν επικοινωνία, αλλά απλά για να κατανοήσουν ένα γραµµατικό 
φαινόµενο. 
 
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αφορά την προσοµοίωση µιας πραγµατικής κατάστασης στην 
οποία τελικά απαιτείται να σταλεί e-mail στην διεύθυνση ενός Βρετανικού Κολλεγίου όπου οι 
‘υποψήφιοι’ φοιτητές έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν µια σειρά µαθηµάτων. Η τελική 
επιλογή γίνεται µετά από αξιολόγηση των προσφεροµένων δραστηριοτήτων ενός αριθµού 
κολλεγίων τις ιστοσελίδες των οποίων φυλλοµετρούν οι µαθητές πριν καταλήξουν στην τελική 
τους απόφαση.  

 Για τη διεξαγωγή αυτού του µαθήµατος απαιτείται η προετοιµασία ενός ‘ηλεκτρονικού φύλλου 
εργασίας’ (Σχήµα 4) το οποίο βοηθά στην οργάνωση των απαιτούµενων πληροφοριών. 
Το ‘ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας’ είναι ένα στοιχείο που αναγνωρίζεται ως ‘πλεονέκτηµα στην 

διεξαγωγή του µαθήµατος καθώς οι µαθητές δεν χάνουν χρόνο ψάχνοντας για τις διευθύνσεις στο 
διαδίκτυο –καθήκον που µπορεί να αποβεί απογοητευτικό ιδιαίτερα αν οι διευθύνσεις είναι 
περίπλοκες’ (Motteram & Slaouti, 2000:33). Η µεταφορά πληροφοριών γίνεται από την ιστοσελίδα 
του κάθε σχολείου στο φύλλο εργασίας και οι µαθητές εξασκούνται στην περιληπτική παρουσίαση 
στοιχείων από αυθεντικές πηγές. Στην συνέχεια οι µαθητές στέλνουν e-mail στον διευθυντή του 
κολλεγίου που επέλεξαν (στην συγκεκριµένη περίπτωση το e-mail εστάλη στον καθηγητή της 
τάξης) εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επελέγη το συγκεκριµένο Κολέγιο και 
παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ζητώντας να γίνουν δεκτοί ως φοιτητές. 
Το µάθηµα –µε τον τρόπο που είναι σχεδιασµένο- προάγει ένα δραστήριο και δηµιουργικό στυλ 

µάθησης σε ένα αυθεντικό περιβάλλον, και ο συνδυασµός του παγκόσµιου ιστού (web) και της 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ευθέως ανταποκρίνονται στην αυθεντική χρήση της 
τεχνολογίας όπως αυτή χρησιµοποιείται εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Ο µαθητής εστιάζει την 
προσοχή του στο να ανακαλεί και να αξιολογεί πληροφορίες από το web και να τις ενσωµατώνει 
σε κείµενο. Η δραστηριότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τούς µαθητές λόγω της 
αυθεντικότητάς της και την συνδυαστικής φύσης της χρήσης της τεχνολογίας. 
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Click here: English Language Courses in London and see the courses offered by schools in 
London. Then come up with the four most appropriate schools for the needs of your group. 
While browsing, you fill in the following evaluation form: 
Name of 
the 
school 

Hours 
per 
week 

Price /
Rate 

Number of 
students 

Location Examinations E-mail 
address 

       

       

       

       
Σχήµα 4. Ηλεκτρονικό Φύλλο Εργασίας 
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