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Περίληψη 
Η πληροφορική � επικοινωνιακή τεχνολογία και συγκεκριµένα το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολλά 
υποσχόµενο µέσο για το σχολείο του µέλλοντος. Η συνήθης ωστόσο προσέγγιση του θέµατος προβάλλει 
και αναδεικνύει τα τεχνικά πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητές του και υποβαθµίζει το γεγονός ότι η 
τεχνολογία είναι ένα φαινόµενο κοινωνικό µε πολιτισµικές, πολιτικές και οικονοµικές διαστάσεις. Με 
την παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται µικρή έρευνα που διεξήχθη από οµάδα εκπαιδευτικών, µέσω 
της οποίας αναδεικνύεται κυρίως η γλωσσική � πολιτισµική διάσταση του διαδικτύου. Συγκεκριµένα: 
παρουσιάζεται η προσπάθεια τριών εκπαιδευτικών � ερευνητών να εντοπίσουν στο διαδίκτυο υλικό 
κατάλληλο για τις επιµορφωτικές ανάγκες των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι το θέµα της ανεύρεσης αντίστοιχου υλικού στο 
διαδίκτυο δεν είναι τόσο θέµα τεχνικής κατάρτισης ή κατοχής ξένων γλωσσών, και ιδιαίτερα της 
αγγλικής, όπως συνήθως υποστηρίζεται. Αντίθετα, πρόκειται για ένα θέµα αρκετά ευρύτερο: της 
κατοχής της αγγλοαµερικανικής επιστηµονικής κουλτούρας στον τοµέα της γλωσσοδιδακτικής.  
Λέξεις κλειδιά: γλώσσα � πληροφορία και διαδίκτυο⋅ πολιτισµός � γλώσσα και διαδίκτυο⋅ διαδίκτυο 
και εκπαίδευση. Θεµατική κατηγορία: άλλο 
 
Summary 
Information and Communication Technology, and more specifically Internet constitute the promising 
tool for the future school. However, the common approach of this subject raises and sets off the technical 
advantages and possibilities that degrade the sense of technology as a social phenomenon with cultural, 
political and financial dimensions. The aim of this paper is to present a research conducted by a group of 
educators; through this research is shown the linguistic and cultural dimension of Internet. Actually, it 
will be presented the attempt of three educators-researchers to find material in Internet appropriate for 
the tutorial necessities of the Greek language teachers in the K12. It arises that the finding of this 
material does not depend simply of the technical instruction neither of the knowledge of a foreign 
language, especially English, as it is usually maintained. Contrary it is a question of a wider subject: the 
knowledge of the Anglo-American culture in the language teaching domain. 
 
 
Εισαγωγή 
Η διαρκής επιµόρφωση και επιστηµονική ενηµέρωση των εκπαιδευτικών � επιτακτική ανάγκη 
και επιδίωξη στις µέρες µας - αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολα υλοποιούµενους στόχους, 
όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αναζητείται ως 
σηµαντικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή η πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία και 
ιδιαίτερα το διαδίκτυο.  
Πράγµατι, από τεχνική τουλάχιστον άποψη, είναι δυνατό το διαδίκτυο να λειτουργήσει ως 
καταλύτης στην προσπάθεια για υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών. Οι δυνατότητες 
που δίνονται φαίνεται να είναι απεριόριστες: ποικίλο και υψηλού επιπέδου επιµορφωτικό 
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υλικό, περιβάλλοντα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, εργαλεία και υλικά υποστήριξης 
της διδασκαλίας, ποικιλία επιλογών ως προς τον τρόπο, το ρυθµό, το χρόνο και τις µεθόδους 
µάθησης (Anastasiadis et al. 2000, Καζάζης και Κουτσογιάννης 2000, Μακράκης 1998). ∆εν 
είναι τυχαίο ότι προς την κατεύθυνση της εκµετάλλευσης της δυνατότητας αυτής άρχισαν ήδη 
να αναπτύσσονται σηµαντικές πρωτοβουλίες από επίσηµους φορείς αλλά και από 
µεµονωµένους εκπαιδευτικούς. 
Η ευφροσύνη αυτή µετριάζεται από δύο τουλάχιστον περιορισµούς: την έλλειψη υλικού στην 
ελληνική γλώσσα, γεγονός που απαιτεί την καλή γνώση των «ισχυρών» λεγόµενων γλωσσών, 
και κυρίως της αγγλικής, και δεύτερο την περιορισµένη εξοικείωση των εκπαιδευτικών µας, 
και ιδιαίτερα των φιλολόγων, µε τον κόσµο των νέων τεχνολογιών. Το πρώτο κενό είναι 
δύσκολο να καλυφθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, γι� αυτό και οι περισσότερες αλλά και οι 
πιο επίµονες προσπάθειες στρέφονται προς την κατεύθυνση της κάλυψης του τεχνολογικού 
αναλφαβητισµού.  
Είναι όµως πράγµατι έτσι τα πράγµατα; Αν δηλαδή µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε στους 
εκπαιδευτικούς µας καλύτερη γνώση της αγγλικής και άνεση στο χειρισµό του διαδικτύου, θα 
µπορούσαν να έχουν πράγµατι ένα πολύτιµο εργαλείο αυτοµόρφωσης και επαγγελµατικής 
εξέλιξης στα χέρια τους; Υπάρχουν άλλοι τοµείς που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 
δυνατότητα ανεύρεσης επιµορφωτικού υλικού στο διαδίκτυο; Στα ερωτήµατα αυτά επιχειρεί 
να δώσει µια πρώτη απάντηση η σηµερινή ανακοίνωση. 
 
Θεωρητικό µέρος 
Η αντίληψη που επικρατεί στον µέσο πολίτη για το διαδίκτυο, αντίληψη που καλλιεργείται 
κυρίως από τον τύπο και τα ευρείας κυκλοφορίας εµπορικά έντυπα, είναι ότι πρόκειται για 
ένα θαυµαστό µέσο που ανατρέπει τους γεωγραφικούς, γλωσσικούς, οικονοµικούς και 
πολιτισµικούς περιορισµούς και επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία και συναλλαγή 
µεταξύ λαών και πολιτισµών. Η έννοια του �παγκόσµιου χωριού� συνοψίζει πλήρως την 
αντίληψη αυτή. Το κέρδος για την εκπαίδευση, όπως και για κάθε τοµέα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, υπολογίζεται τεράστιο. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επενδύονται 
τεράστιοι πόροι για την αύξηση των ποσοτικών δεικτών ως προς την αναλογία π.χ. µαθητών 
ανά υπολογιστή ή ως προς το ποσοστό σύνδεσης σχολείων µε το διαδίκτυο. 
Η αντίληψη όµως αυτή αντιµετωπίζει µόνο την τεχνολογική και ποσοτική διάσταση των νέων 
τεχνολογιών, η οποία είναι µεν εξαιρετικά σηµαντική, δεν είναι όµως η µόνη. Πολύ πιο 
σπάνια βλέπουµε για παράδειγµα να αντιµετωπίζεται η τεχνολογία και ως κοινωνικό, 
πολιτισµικό, πολιτικό ή οικονοµικό φαινόµενο, όπως πράγµατι είναι.  
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, άρχισε να αναπτύσσεται ένας περιορισµένης έκτασης µεν, 
εξαιρετικά όµως γόνιµος προβληµατισµός, που δεν αναλώνεται σε θριαµβολογικές 
κοινοτυπίες ως προς τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, αλλά προσπαθεί να διερευνήσει 
το φαινόµενο του διαδικτύου και της τεχνολογίας γενικότερα από πολλές, αθέατες ή 
αυτονόητες, µε µια πρώτη µατιά, πτυχές.  
Έτσι γνωρίζουµε για παράδειγµα ότι το διαδίκτυο όχι µόνο δεν είναι παγκόσµιο, αφού η 
συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριών του είναι αγγλόφωνη και προέρχεται κυρίως από 
τις ΗΠΑ, αλλά ότι και οι πληροφορίες που αφορούν άλλους λαούς, συνήθως οικονοµικά 
ασθενέστερους, προέρχονται µοιραία από την ίδια πηγή (Bruce 1999, Kitalong & Kitalong 
2000, Sullivan & Fernandez 2000). Το αποτέλεσµα είναι προφανές: το διαδίκτυο παρουσιάζει 
µια παραµορφωτική εικόνα του άλλου µέσα από τα µάτια και συχνά τα συµφέροντα του 
οικονοµικά ισχυρότερου. Στο πλαίσιο αυτό η τουριστική � καρικατουρίστικη παρουσίαση 
λαών και πολιτισµών φαίνεται να αποτελεί µια συνήθη πραγµατικότητα (Kitalong & Kitalong 
2000). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η έρευνα και ο προβληµατισµός ως προς τον πολιτισµικό 
χρωµατισµό των περιβαλλόντων διεπαφής χρήστη µηχανής, τα οποία χαρακτηρίζονται από 
τους Selfe & Selfe (1994) ως πολιτισµικοί χάρτες, που αντανακλούν τo κοινωνικo � 
οικονοµικό status, τις αντιλήψεις, τις συγκεκριµένες πολιτισµικές συνήθειες και την 
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αισθητική συγκεκριµένων κοινωνιών, τα οποία βέβαια κάθε άλλο παρά παγκόσµια είναι 
(Hawisher & Selfe 2000).  
∆ίπλα στον προβληµατισµό αυτόν που έχει στο µικροσκόπιό του τη δικτυακή τεχνολογία 
αυτή καθ� εαυτή, αναπτύσσεται και ένας άλλος πλούσιος προβληµατισµός ως προς το πώς το 
πολιτισµικό υποκείµενο �άνθρωπος� συναντά τις τεχνολογίες αυτές. Επισηµαίνεται δηλαδή 
ότι ο άνθρωπος, ο εκπαιδευτικός ή ο µαθητής, στην προκειµένη περίπτωση, δε συναντά τις 
νέες τεχνολογίες ως tabula rasa. Αντίθετα έχει διαµορφωµένες αντιλήψεις και πρακτικές, που 
συνδέονται άµεσα µε το πολιτισµικό, κοινωνικό, ιδεολογικό ή και παιδαγωγικό περιβάλλον 
στο οποίο γαλουχήθηκε (Street 1995). Στο πλαίσιο του προβληµατισµού αυτού υποστηρίζεται 
πως οι πρακτικές γραµµατισµού που ακολουθούνται στο διαδίκτυο δεν είναι παγκόσµιες, 
αλλά πολιτισµικά προσδιορισµένες (Hawisher & Selfe 2000). Έρευνα που διεξήχθη από έναν 
από τους συγγραφείς του κειµένου αυτού στο πώς αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί τους 
υπολογιστές και το διαδίκτυο στη γλωσσική διδασκαλία έδειξε ότι δεν έχει τόση µεγάλη 
σηµασία ο τεχνολογικός εξοπλισµός ή οι προθέσεις της πολιτείας, όσο οι παιδαγωγικές 
αντιλήψεις και πρακτικές των ίδιων των εκπαιδευτικών· η παιδαγωγική και η ευρύτερη 
ιδεολογοπαιδαγωγική υπόστασή τους µε την οποία συναντούν την τεχνολογία 
(Κουτσογιάννης 1999). Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η σηµερινή µας µικρή έρευνα, 
την οποία θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια, αφού δούµε πρώτα τη µεθοδολογία µε την οποία 
διεξήχθη.  
 
Μεθοδολογία 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ξεκίνησε µια φιλόδοξη προσπάθεια από τις αρχές του 
1999 να δηµιουργήσει Ηλεκτρονικό Κόµβο, που θα υποστηρίζει τους διδάσκοντες την 
ελληνική γλώσσα στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Καζάζης και Κουτσογιάννης 2000). Στο 
πλαίσιο της προσπάθειας αυτής οι συγγραφείς του παρόντος κειµένου ανέλαβαν να 
διερευνήσουν το διαδίκτυο, προκειµένου να εντοπίσουν υλικό κατάλληλο για την 
αυτοµόρφωση των ελλήνων φιλολόγων. Ο πρώτος από τους συγγραφείς αυτού του κειµένου 
υπήρξε ο επιστηµονικός υπεύθυνος της όλης προσπάθειας και οι υπόλοιποι οι ερευνητές. Η 
έρευνα αυτή διήρκεσε έναν περίπου χρόνο (Ιανουάριος 1999 � ∆εκέµβριος 1999) και το 
αποτέλεσµα της αναζήτησης αυτής υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο 
(http://www.komvos.edu.gr/enimerwsi/sites/sites.htm).  
Οι τρεις ερευνητές είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: ήταν και οι τρεις αρκετά 
εξοικειωµένοι µε τους υπολογιστές και το διαδίκτυο· ήταν και οι τρεις φιλόλογοι µε 
µικρότερη ή µεγαλύτερη εµπειρία στη διδασκαλία της γλώσσας· διέθεταν ερευνητική εµπειρία 
(οι δύο σε θέµατα γλώσσας και ο ένας σε θέµατα παιδαγωγικά)· αναζητούσαν υλικό αυτής της 
κατηγορίας στο διαδίκτυο για πρώτη φορά. 
Κατά την αναζήτηση δεν ακολουθήθηκε ενιαίος τρόπος έρευνας, αλλά ο κάθε ερευνητής 
ακολούθησε τη δική του προσωπική πορεία αναζήτησης. Η ερευνητική πορεία ήταν η εξής: ο 
κάθε ερευνητής ανέλαβε να ερευνήσει τις πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµο υλικό για την αυτοµόρφωση των διδασκόντων την 
ελληνική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής πορείας πραγµατοποιούνταν τακτικές 
συναντήσεις και αξιολογούνταν οι δικτυακοί τόποι και το υλικό που είχε εντωµεταξύ 
εντοπιστεί. Από τις προσωπικές σηµειώσεις των ερευνητών και τις σηµειώσεις από τις 
συναντήσεις αυτές προέρχονται οι πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις που ακολουθούν στη συνέχεια.  
 
Ερευνητής Α (Φρειδερίκος Bαλετόπουλος) 
Η πρωτογενής έρευνα είχε ως κύριο σκοπό την αναζήτηση διευθύνσεων που ασχολούνταν 
έµµεσα ή άµεσα µε τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Στο πρώτο αυτό στάδιο 
χρησιµοποίησα δύο τρόπους για να καταρτίσω µία πρώτη λίστα διευθύνσεων. Βασίστηκα είτε 
σε ήδη γνωστές από τη βιβλιογραφία διευθύνσεις είτε σε διευθύνσεις που προέκυψαν από τις 
µηχανές έρευνας που διαθέτει το Netscape Navigator. Ήδη από το πρώτο αυτό στάδιο 
άρχισαν να τίθενται σηµαντικά προβλήµατα ως προς την έρευνα, καθώς έπρεπε να 
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καταρτιστεί ένας πίνακας µε τις λέξεις κλειδιά που θα αποτελούσαν το αντικείµενο προς 
αναζήτηση των µηχανών έρευνας.  
Οι λέξεις αυτές αφορούσαν θεµατικές ενότητες όπως: εκπαίδευση, µητρική γλώσσα, σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατάκτηση µητρικής γλώσσας, κλπ. και δόθηκαν σε διάφορες 
γλώσσες, όπως αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ισπανικά. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης 
ήταν ποικίλα και αξίζει να τα µελετήσουµε ως προς δύο βασικά συστατικά: κατά πρώτον ως 
προς τον όρο που χρησιµοποιήθηκε ή που έπρεπε να χρησιµοποιηθεί και κατά δεύτερον ως 
προς το πλήθος των ιστοσελίδων σε συνδυασµό µε τη γλώσσα στόχο. Έτσι, ο όρος 
∆ιδασκαλία της µητρικής αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας σε αλλόγλωσσους. Ο �σωστός� 
όρος είναι Language Arts -για τις αµερικανικές τουλάχιστον διευθύνσεις- όπου όµως 
σηµαντική θέση καταλάµβανε και η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Επίσης, γίνεται διάκριση 
µεταξύ του βρετανικού mother tongue και του αµερικανικού mother language. Όσον αφορά 
τις γαλλόφωνες διευθύνσεις παρατηρούµε ότι οι περισσότερες είχαν χώρα καταγωγής τον 
Καναδά και πολύ λιγότερες τη Γαλλία. Οι καναδικές διευθύνσεις πολύ συχνά προσφέρονταν 
και στην αγγλική γλώσσα.  
Από την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία των διευθύνσεων αφορούσαν τη διδασκαλία της 
αµερικανικής αγγλικής, ενώ συγκριτικά ελάχιστες τη διδασκαλία της βρετανικής αγγλικής, 
της γαλλικής και ακόµη πιο λίγες της γερµανικής και της ισπανικής. Μάλιστα ακόµη και οι 
διευθύνσεις που αφορούσαν την ισπανική προέρχονταν από τις Hνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής και αφορούσαν την ισπανόφωνη εκπαίδευση της χώρας αυτής, ενώ η πλειοψηφία 
των γαλλικών διευθύνσεων αφορούσαν τη γαλλόφωνη εκπαίδευση στον Καναδά.  
Στη συνέχεια, οι διευθύνσεις αυτές αξιολογήθηκαν ως προς το υλικό το οποίο προσέφεραν και 
τελικά επιλέχτηκαν αυτές οι οποίες ήταν οι πιο αξιόπιστες, π.χ. διευθύνσεις κρατικών 
οργανισµών και αξιόλογων διεθνών περιοδικών. Σε αυτή τη φάση άρχισε πλέον να 
διαφαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι τα µειονεκτήµατα αυτού που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο. Οι 
περισσότερες διευθύνσεις ανήκαν σε ιδιώτες, οι οποίοι για κάποιους προσωπικούς λόγους 
δηµιούργησαν µία σελίδα στο ∆ιαδίκτυο χωρίς ωστόσο να προσφέρουν τίποτε το αξιόλογο 
στο διδάσκοντα που θα ανέτρεχε στη διεύθυνση αυτή. Επιπλέον, συχνά οι διευθύνσεις είτε 
είχαν πάψει να υπάρχουν είτε δεν περιείχαν καµιά σηµαντική πληροφορία. Επιπλέον, υπήρχαν 
ιδιωτικοί οργανισµοί που και αυτοί µε τη σειρά τους είχαν δηµιουργήσει µία λίστα από 
συνδέσεις, όπου συµπεριλαµβάνονταν διάφορες διευθύνσεις αµφιβόλου ποιότητας.  
Έχοντας λοιπόν να αντιµετωπίσω µία τέτοια σειρά από προβλήµατα, έθεσα κάποια πρώτα 
κριτήρια για την επιλογή των διευθύνσεων. Θα έπρεπε να είναι κρατικοί οργανισµοί, 
εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια των δεδοµένων, καθώς θα ήταν εύκολο να ελεγχθεί η 
ποιότητα των όσων παρουσίαζαν. Επίσης, θα ήταν σχετικά πιο βέβαιο ότι οι διευθύνσεις 
αυτές δεν επρόκειτο µετά από λίγο καιρό είτε να πάψουν να υπάρχουν είτε να αλλάξουν 
ριζικά µορφή.  
∆υστυχώς τα αποτελέσµατα µίας έρευνας µε τόσο απαγορευτικά κριτήρια προκειµένου να 
διασφαλιστεί η ποιότητα δεν µπορούσαν παρά να µας απογοητεύσουν σε πρώτο στάδιο, αλλά 
και να µας ικανοποιήσουν στη συνέχεια για την ποιότητα των λίγων, έστω, διευθύνσεων που 
επιλέχτηκαν. Μία πολύωρη και πολύµηνη έρευνα δεν κατάφερε να µας προσφέρει παρά καµιά 
δεκαριά από διευθύνσεις τις οποίες µπορεί να συµβουλευτεί ο διδάσκων και να αντλήσει από 
εκεί σπουδαίες πληροφορίες.  
Βέβαια, πίσω από όλα αυτά κρύβεται και µία άλλη ίσως δυσάρεστη παρατήρηση. Στο 
∆ιαδίκτυο κυριαρχούν οι αγγλόφωνες διευθύνσεις και µάλιστα οι διευθύνσεις που αφορούν 
την εκπαίδευση των Ενωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Αυτό εκ πρώτης όψεως µπορεί να 
φανεί κοινότοπο, αλλά αξίζει να δει κανείς τι κρύβεται πίσω από αυτή την παρατήρηση. Η 
κυριαρχία αυτή συνεπάγεται ότι ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να γνωρίζει απαραιτήτως και σε 
ικανοποιητικό επίπεδο την αγγλική γλώσσα -και µάλιστα την αµερικανική ορολογία- 
προκειµένου να συµβουλευτεί το ∆ιαδίκτυο. Αν αυτό θεωρηθεί ως µια ξεπερασµένη φοβία 
ενάντια στην επικράτηση της αγγλοαµερικανικής γλώσσας, τότε θα πρέπει να κάνουµε ακόµη 
ένα βήµα και να δούµε τις συνέπειες από το να έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ διευθύνσεων 
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που εκφράζουν το αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, την αµερικανική αντίληψη της 
εκπαίδευσης και βεβαίως -στην περίπτωσή µας- τον τρόπο µε τον οποίο οι Αµερικανοί 
αντιµετωπίζουν το γλωσσικό µάθηµα. 
Πίσω από αυτές τις ανησυχίες δεν υπάρχει καµιά φοβία που να έχει ως στόχο το 
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα ή τη συγκεκριµένη κουλτούρα. Αυτό που υπάρχει είναι 
µία έντονη ανησυχία σχετικά µε το µονόπλευρο ηγεµονισµό που απλώς στην περίπτωση µας 
και στη χρονική αυτή στιγµή εκφράζεται µέσα από την πολιτισµική ηγεµονία του αµερικανο-
αγγλικού κόσµου στο ∆ιαδίκτυο. Το ευτυχές βέβαια είναι ότι υπάρχει µία αυξανόµενη τάση 
για τη δηµιουργία και ελληνικών διευθύνσεων στο ∆ιαδίκτυο από σχετικούς µε την 
εκπαίδευση οργανισµούς που βεβαίως διακρίνονται για την ποιότητά τους και τις 
πληροφορίες που προσφέρουν.  
 
Ερευνητής Β (Mιχάλης Γεωργιάδης)  
Η πρόταση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας να εντοπίσω ηλεκτρονικές διευθύνσεις που το 
περιεχόµενό τους αναφέρεται στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, και να επιλέξω, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια της καταλληλότητας και εγκυρότητας, όσες θα µπορούσαν να 
αναρτηθούν στο ηλεκτρονικό κόµβο του ΚΕΓ προς χρήση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, 
δεν αποτελούσε για µένα απλώς µια επιπλέον ευκαιρία να αναµετρηθώ µε το «χάος» του 
διαδικτύου. Τα πλαίσια της έρευνάς µας υπαγόρευαν συστηµατική και συλλογική εργασία, 
γεγονός που καθιστούσε την εν λόγω εµπειρία προσφορότερη για κριτική επεξεργασία. 
Εξάλλου, ο στόχος της έρευνάς µας ξεπερνούσε την ικανοποίηση των προσωπικών µας 
αναγκών και είχε παιδαγωγική διάσταση που συνέπιπτε µε τα ερευνητικά µου ενδιαφέροντα 
για την  επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση γενικότερα.  
Κατά τη φάση της διερεύνησης δεν χρησιµοποίησα για τον εντοπισµό των σχετικών 
διευθύνσεων λέξεις-κλειδιά αλλά προσέφυγα στη κεντρική σελίδα της ευρύτερα γνωστής 
«µηχανής αναζήτησης» YAHOO (http://www.yahoo.com). Στο θεµατικό κατάλογο της εν 
λόγω µηχανής αναζήτησα λήµµατα που θα µπορούσαν να προσφέρουν υλικό, που να 
ανταποκρίνεται στους στόχους της αναζήτησής µας. Το µόνο λήµµα που είχε συνάφεια µε 
τους στόχους της αναζήτησής µας ήταν το «Linguistics and human languages», που ανήκε 
στην ευρύτερη θεµατική ενότητα «Social sciences» και που περιείχε 2446 ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις. Από αυτές τις διευθύνσεις οι 1932 αφορούσαν στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας, κυρίως της αγγλικής, οι 166 σε υλικό αναφοράς για τη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας (λεξικά, µέθοδοι διδασκαλίας και γενικά υλικό αναφοράς για τη γλωσσική 
διδασκαλία ), οι 99 σε ιδρύµατα και οργανισµούς µε ερευνητικό προσανατολισµό στον ίδιο 
τοµέα. Στο σύνολό τους, δηλαδή, οι διευθύνσεις αυτές βρίσκονταν εκτός της θεµατικής 
περιοχής που ενδιέφερε την έρευνά µας. 
Στη συνέχεια υπέθεσα ότι θα έπρεπε να βρίσκονται σε κάποιο άλλο λήµµα ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις για τη διδασκαλία της αγγλικής ως µητρικής γλώσσας. Απέκλεισα το ενδεχόµενο 
να µην υπάρχει κάτι σχετικό. Ευρισκόµενος πάντοτε στο θεµατικό κατάλογο «Linguistics and 
Human Languαges», επέλεξα να ανοίξω το λήµµα που αφορούσε στην εκπαίδευση 
(education). Εκεί, σε ένα κατάλογο µε 20 ενδείξεις, διαπίστωσα ότι υπήρχε θεµατική ενότητα 
που έφερε την ένδειξη «γραµµατισµός», ικανότητα δηλαδή ανάγνωσης και γραφής (literacy). 
Επιλέχθηκε, στη συνέχεια, στην ίδια θεµατική ενότητα (literacy) η ένδειξη Κ12, που στα 
πλαίσια της αµερικανικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας αναφέρεται στις δώδεκα σχολικές 
τάξεις του εκπαιδευτικού συστήµατος και στα αντίστοιχα γνωστικά επίπεδα. Πράγµατι, η 
είσοδος στο περιεχόµενο που αντιστοιχούσε στη ένδειξη Κ12 απέδωσε ένα κατάλογο 
αποτελούµενο από ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 231 συνολικά, σχετικές µε το διερευνώµενο 
θέµα. Στην πλειονότητά τους αυτές αφορούσαν σε προϊόντα εµπορικών-εκπαιδευτικών 
οργανισµών. Υπήρχαν όµως και διευθύνσεις εκπαιδευτικών οργανισµών µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε περιφερειακή και εθνική εµβέλεια. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και 
σύµφωνα µε τα κριτήρια της αξιολόγησης, συγκροτήθηκε ένας κατάλογος αποτελούµενος από 
δεκαέξι ιδρύµατα και οργανισµούς, που ως αποστολή έχουν την στήριξη του εκπαιδευτικού 
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έργου στον τοµέα της διδασκαλίας της αγγλικής ως µητρικής γλώσσας στις σχολικές βαθµίδες 
της εκπαίδευσης και που κατά ένα µεγάλο µέρος συνεργάζονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 
και ερευνητικά κέντρα.  
Αφού διέτρεξα τις σελίδες ηλεκτρονικών διευθύνσεων που εντοπίσθηκαν µε αυτόν τον τρόπο, 
επέλεξα ως πιο κατάλληλες την εγνωσµένου κύρους βάση δεδοµένων ERIC και αυτήν η 
οποία αναφέρεται στο πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. για την προαγωγή 
του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας των µαθητών ( America reads challenge).  
Σε αυτό το σηµείο έκανα την εξής σκέψη: εάν η αναζήτηση γινόταν µε λέξεις κλειδιά, τότε ο 
ενδιαφερόµενος θα έπρεπε να ακολουθήσει την πορεία αναζήτησης education>literacy>K12, 
ώστε αυτή να έχει το ίδιο αποτέλεσµα. Θεωρώ απίθανο ότι κάποιος που δεν είναι γνώστης της 
αγγλοσαξονικής κουλτούρας, και µάλιστα της αµερικανικής, έστω και αν είναι γνώστης της 
αγγλικής γλώσσας, θα ήταν σε θέση να σχηµατίσει τον απαιτούµενο συνδυασµό λέξεων σε 
αυτήν την περίπτωση. Προσωπικά, εάν έκανα την έρευνα βασιζόµενος σε λέξεις-κλειδιά, θα 
χρησιµοποιούσα τους όρους teaching language ή teaching English, οπότε και η αναζήτηση θα 
είχε µηδαµινά αποτελέσµατα. Τα παραπάνω αρκούν, για να καταδείξουν ότι το διαδίκτυο δεν 
µιλάει µόνο αλλά και σκέφτεται αγγλοσαξονικά.  
Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η φάση, υπέθεσα ότι υπήρχε κατάλληλο υλικό σε άλλες σελίδες 
που δεν καλύπτονταν από το λήµµα literacy. Επικουρούµενος από τις γνώσεις µου στη 
συγκριτική εκπαίδευση δηµιούργησα ένα κατάλογο µε διευθύνσεις οργανισµών που σίγουρα 
θα είχαν κάτι ενδιαφέρον. Πράγµατι, οι διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας της Αγγλίας 
και της Encarta κρίθηκαν κατάλληλες. 
Αν και είναι βέβαιο ότι η κατά αυτό τον τρόπο αναζήτηση δεν εντόπισε το σύνολο των 
σχετικών µε την έρευνά µας αγγλόγλωσσων διευθύνσεων, προσωπικά ωστόσο θεωρώ ότι 
εκπληρώθηκαν τα ποιοτικά κριτήρια που έθεσε η έρευνά µας, και αυτό χάρη στις ειδικές 
παιδαγωγικές µας γνώσεις.  
Τα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν στη συνέχεια κατά την αναζήτηση υλικού στις 
ελληνόγλωσσες διευθύνσεις ήταν διαφορετικής φύσεως, αφού την περίοδο τουλάχιστον που 
διενεργήθηκε η έρευνα δεν υπήρχαν «ελληνικές µηχανές αναζήτησης». Έτσι, διατρέξαµε το 
σύνολο των ελληνόγλωσσων διευθύνσεων που ανήκουν σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς και 
εκεί εντοπίσθηκαν σελίδες που παρουσίαζαν ενδιαφέρον από την άποψη της  γλωσσικής 
διδασκαλίας. Χαρακτηριστική ήταν η ανυπαρξία ελληνόγλωσσων διευθύνσεων, που να 
αφορούν ειδικά στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας.  
Η υπανάπτυξη της ελληνόγλωσσης περιοχής του διαδικτύου στον τοµέα της διδακτικής της 
γλώσσας, καταδεικνύει κατά µείζονα λόγο το πρόβληµα που αναδείχθηκε από την έρευνα της 
αγγλόγλωσσης περιοχής: τα πολιτισµικά όρια και οι ανισότητες που απορρέουν από αυτά, 
στην αντιµετώπιση του «χάους» του κυβερνοχώρου. 
 
Ερευνητής Γ (Kώστας ∆. Nτίνας) 
H «πλοήγηση» στο διαδίκτυο, µια καταρχήν συγκλονιστική εµπειρία, δίνει την αίσθηση ότι 
από το σπίτι του βρίσκεται κανείς σε άµεση επαφή µε όλο τον κόσµο και µπορεί να βρει 
πολλές και ποικίλες πληροφορίες. Tι γίνεται, όµως, όταν αρχίσει να ψάχνει για κάτι για το 
οποίο πράγµατι θέλει να βρει πληροφοριακό υλικό;  
Mε τις σκέψεις αυτές δέχτηκα µε πολύ ενδιαφέρον την πρόταση του KEΓ να ερευνήσω το 
διαδίκτυο, για να εντοπίσω ιστοσελίδες που ασχολούνται µε τη διδασκαλία της µητρικής 
γλώσσας. Mετά τις πρώτες διερευνητικές προσπάθειες εντοπίστηκαν τα πρώτα ζητήµατα, που 
γεννούσαν σοβαρούς προβληµατισµούς, αλλά έπρεπε σύντοµα να ξεπεραστούν, για να 
προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ή έρευνα.  
Tο πρώτο ήταν η λέξη ή οι λέξεις-κλειδιά µέσω των οποίων θα έπρεπε να ερευνηθεί το 
διαδίκτυο µε τη βοήθεια των διαδικτυακών µηχανών αναζήτησης. Όλες οι πολύ γνωστές 
διεθνείς µηχανές αναζήτησης (Lycos, Yahoo, Hotbot κλπ.) είναι αγγλόφωνες. Aυτό σηµαίνει 
ότι όποιος θέλει να καταχωρήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες προσβάσιµες σε ευρύ κοινό, 
πρέπει να τις καταχωρήσει σε αγγλική γλώσσα ή �το πολύ�, στην αγγλική και σε όποια ή 
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όποιες άλλες τον ενδιαφέρουν. Tο γεγονός αυτό τον αναγκάζει να προσαρµόσει και την 
ορολογία αλλά και την όλη του εργασία στους κώδικες που επιβάλλει η «ισχυρή» γλώσσα και 
κατ� επέκταση ο «ισχυρός» πολιτισµός, εν προκειµένω η αγγλική-αµερικανική γλώσσα και ο 
αγγλικός-αµερικανικός πολιτισµός.  
Aλλά κι όποιος ενδιαφέρεται να αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι κι αυτός 
υποχρεωµένος να µπει στην ίδια λογική αναζήτησης και να προσαρµόσει τις ανάγκες του και 
έρευνές του στον �ουσιαστικά� αµερικανικό τρόπο σκέψης και αντιµετώπισης των διαφόρων 
προβληµάτων.  
H πραγµατικότητα αυτή δεν µπορεί παρά να έχει σοβαρές συνέπειες για τους χρήστες 
«ασθενών» γλωσσών. Kι αυτό γιατί είναι από παλιά γνωστό ότι η γλώσσα ως φορέας 
πολιτισµού µεταφέρει από τη µια γλώσσα στην άλλη µαζί µε τις λέξεις και ένα µικρό ή 
µεγαλύτερο µέρος του τρόπου σκέψης. Eποµένως αυτή η παγκοσµιοποίηση της πληροφορίας 
ευνοεί τελικά τους «ισχυρούς» και γίνεται σε βάρος των «ασθενών», γεγονός που θέτει το 
ζήτηµα ενός ιδιότυπου «πολιτιστικού ιµπεριαλισµού». 
Έγιναν πολλές ερευνητικές απόπειρες µέσω των µηχανών αναζήτησης, οι οποίες κατέληγαν 
σε αποτυχία καθώς τα αποτελέσµατά τους ή έδιναν πολλές χιλιάδες ιστοσελίδες που 
υποτίθεται ότι είχαν σχέση µε το ερευνώµενο αντικείµενο ή δεν έδιναν κανένα αποτέλεσµα. 
Kαι οι δύο αυτές περιπτώσεις έπρεπε να αποκλειστούν: η πρώτη γιατί είναι στατιστικά 
αδύνατο τόσοι πολλοί ανά τον κόσµο να ασχολούνται µε ένα τόσο εξειδικευµένο θέµα· η 
δεύτερη γιατί λογικά κάτι σχετικό θα έπρεπε να βρεθεί. Mετά από αρκετές ακόµα δοκιµές 
κατέληξα στο εξής σχήµα λέξεων-κλειδιών:  
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Άρχισα έτσι την αναζήτηση, για να διαπιστώσω �µε απογοήτευση� ότι οι ιστοσελίδες που 
εύρισκα δεν ανταποκρινόταν και πάλι σ' αυτό που ήθελα, αλλά για άλλους τώρα λόγους. 
Kατάλαβα ότι στη διεθνή βιβλιογραφία �αγγλόφωνη στην πλειοψηφία της� η «∆ιδασκαλία 
της µητρικής γλώσσας» αντιµετωπίζεται µε διαφορετικό από ό,τι σε µας τρόπο, κυρίως αν 
πρόκειται για πολυπολιτισµικές και πολυγλωσσικές χώρες (HΠA, Kαναδάς, Aυστραλία). Στις 
χώρες αυτές η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας αφορά κυρίως στους µετανάστες που 
προέρχονται από αλλόγλωσσες χώρες και, εκτός από τη διδασκαλία της κύριας-επίσηµης 
γλώσσας της χώρας όπου ζουν, θέλουν να διδαχθούν και τη µητρική τους γλώσσα. Για µας 
όµως, που ως τώρα τουλάχιστον είµαστε µια µονογλωσσική κοινωνία, η διδασκαλία της 
µητρικής γλώσσας συµπίπτει µε τη διδασκαλία της κύριας-επίσηµης γλώσσας. Για το λόγο 
αυτό έπρεπε πάρα πολλές ιστοσελίδες να αποκλειστούν, διότι δεν ενέπιπταν στα 
ενδιαφέροντα της δικής µου αναζήτησης. Tο σηµαντικότερο όµως πρόβληµα που έθετε η 
πραγµατικότητα αυτή ήταν ότι έπρεπε να αλλάξω µέσα µου το περιεχόµενο της έννοιας 
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«µητρική γλώσσα» και να προσαρµοστώ στην αγγλο-αµερικανική αντίληψη για το θέµα αυτό, 
αν ήθελα να έχει επιτυχή έκβαση η έρευνά µου.  
Kι έρχοµαι τώρα στο θέµα της αξιολόγησης των συγκεκριµένων ιστοσελίδων που φαίνονταν 
µε την πρώτη µατιά αξιόλογες. Eδώ µε περίµενε µια ακόµα έκπληξη-απογοήτευση. Σε 
αρκετές ιστοσελίδες πίσω από έναν βαρύγδουπο τίτλο, π.χ. Mother Tongue Tuition, δεν 
έβρισκα τίποτα το αξιόλογο, για να το προτείνω στους φιλολόγους να το συµβουλευτούν. 
Άλλες πάλι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από µια "διαφήµιση" κάποιου που µέσα στα 
ενδιαφέροντά του ενέπιπτε και η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Πίσω από τον τίτλο π.χ. 
First Language Acquisition βρήκα τη βιογραφία µιας καθηγήτριας της γλωσσολογίας, τι 
διδάσκει και πώς µπορεί κανείς να επικοινωνήσει µαζί της. 
 Kάποιες άλλες ιστοσελίδες περιείχαν πληροφορίες πολύ γενικές, µερικές από τις οποίες είναι 
γνωστές και σε έναν πρωτοετή φοιτητή γλωσσολογίας. Άλλες τέλος ιστοσελίδες κάποιων 
Πανεπιστηµίων ή Iνστιτούτων γνωστοποιούσαν τη λειτουργία σεµιναρίων ή σειράς 
µαθηµάτων σχετικών µε το θέµα, που απευθύνονταν όµως σε φοιτητές τους.  
Tελικά συµπεράσµατα: α). Στο διαδίκτυο υπάρχει πολύ µεγάλη ποσότητα πληροφοριών· δεν 
ξέρω όµως αν είναι τόσο εύκολα τα πράγµατα, όταν αρχίσει κανείς να ψάχνει για κάτι 
συγκεκριµένο, πολύ περισσότερο αν αυτό είναι κάτι πολύ εξειδικευµένο. Ποτέ άλλοτε στη 
ζωή µου δεν έχω δουλέψει τόσες πολλές ώρες µε τόσο µικρό και αµφίβολης αξίας 
αποτέλεσµα.  
β). H πιο ανησυχητική διαπίστωση είναι αυτή που αφορά στον ηγεµονισµό της αγγλικής 
γλώσσας και κουλτούρας έναντι των µικρότερης εµβέλειας, αλλά όχι αναγκαστικά και 
χαµηλότερης ποιότητας, γλωσσών και πολιτισµών, γεγονός που δηµιουργεί εύλογες απορίες 
για το µέλλον, αν όπως φαίνεται δεν αλλάξει η κατάσταση.  
γ). Kαι για να κλείσω αυτή την αναφορά µου µε κάτι ευχάριστο· τελικά µετά από όλη αυτή 
την προσπάθεια κάτι έµεινε στο τέλος, που να µπορεί να προταθεί σε όποιον συνάδελφο 
φιλόλογο θα ήθελε να βρει για τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας κάτι περισσότερο από 
αυτά που θα βρίσκονται καταχωρηµένα στον ηλεκτρονικό κόµβο του Kέντρου Eλληνικής 
Γλώσσας. 
 
Συζήτηση των αποτελεσµάτων 
Παρακολουθήσαµε την πορεία τριών εκπαιδευτικών � ερευνητών, εξοικειωµένων µε την 
τεχνολογία, στην προσπάθειά τους να βρουν επιµορφωτικό υλικό στο διαδίκτυο, κατάλληλο 
για τις ανάγκες των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα. Παρότι ο καθένας ακολούθησε 
διαφορετική πορεία αναζήτησης, προκύπτουν ωστόσο κάποιες κοινές διαπιστώσεις, τις οποίες 
αξίζει να δούµε συγκεντρωτικά. 
∆ιαπιστώνουµε ότι, αν ξεπεραστεί το τεχνικό πρόβληµα και το πρόβληµα της κατοχής ξένων 
γλωσσών, βρισκόµαστε σε άλλα εξίσου σηµαντικά, αν όχι σηµαντικότερα προβλήµατα. ∆ε θα 
αναφερθούµε στα ήδη γνωστά και πολυσυζητηµένα προβλήµατα, όπως αυτό του µεγάλου 
όγκου των πληροφοριών και της αξιοπιστίας τους, προβλήµατα που, όπως είδαµε, 
διαπιστώθηκαν και εδώ. Θα σταθούµε σε δύο διαπιστώσεις, αρκετά ενδιαφέρουσες 
πιστεύουµε και για την εκπαίδευσή µας. 
∆ιαπίστωση πρώτη. Υποστηρίζεται ότι για την είσοδο στον πληροφοριακό παράδεισο του 
διαδικτύου αρκεί η πληκτρολόγηση κάποιων λέξεων � κλειδιών σε µία από τις θεαµατικά 
πολλαπλασιαζόµενες µηχανές αναζήτησης. Αυτή όµως η προσέγγιση των γλωσσών είναι 
άκρως αντιεπιστηµονική: δεν πληκτρολογούµε τις λέξεις κάποιας τεχνητής γλώσσας, κάποιας 
ας πούµε διαδικτυακής εσπεράντο, αλλά λέξεις και όρους φυσικών γλωσσών πίσω από τις 
οποίες κρύβεται µια ολόκληρη κοσµοαντίληψη. Η κοσµοαντίληψη αυτή κάθε άλλο παρά 
κοινή είναι από γλώσσα σε γλώσσα. Το είδαµε και στις τρεις περιπτώσεις που πριν 
παρουσιάστηκαν: για µας είναι λογικό να ξεκινάµε την έρευνα στο διαδίκτυο µε τον τρόπο µε 
τον οποίο η δική µας γλώσσα κωδικοποιεί το χώρο της γλωσσοδιδακτικής. Η µετάφραση του 
τρόπου αυτού σκέψης σε µια άλλη γλώσσα δεν είναι αποτελεσµατική. Απαιτείται κάτι πολύ 
περισσότερο: η κατοχή του επιστηµονικού προβληµατισµού και της αντίστοιχης 
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επιστηµονικής ορολογίας, η οποία ποικίλλει ακόµη και στις ίδιες τις αγγλόφωνες χώρες. Κάτι 
τέτοιο όµως είναι αδύνατο να το απαιτήσει κανείς από έναν εκπαιδευτικό και ακόµη 
περισσότερο από φοιτητή ή µαθητή.  
∆ιαπίστωση δεύτερη. ∆ιαπιστώσαµε ότι ο ηγεµονισµός της αγγλικής γλώσσας και 
κουλτούρας στον τοµέα που διερευνήσαµε είναι σχεδόν πλήρης και δεν εκφράζεται µόνο µε 
ποσοτικούς δείκτες. Είδαµε ότι η οπτική των ασθενέστερων λαών προς την επιστήµη της 
γλωσσοδιδακτικής είτε υπο-αντιπροσωπεύεται είτε, κάτι που είναι και εντυπωσιακότερο, 
παρουσιάζεται µέσα από τη µατιά του τεχνολογικά και οικονοµικά ισχυρότερου. Στον 
κυβερνοχώρο φαίνεται να δηµιουργούνται άλλες ταξινοµήσεις, που δεν είναι κατ� ανάγκην 
αυτές που µέχρι τώρα γνωρίζαµε. Είδαµε για παράδειγµα ότι η οπτική της διδασκαλίας της 
γαλλικής στον κυβερνοχώρο δίνεται κυρίως µέσω του Καναδά. Είναι, πιστεύουµε, ένα 
ενδιαφέρον θέµα, το οποίο αξίζει περαιτέρω διερεύνησης.  
Θα θέλαµε να τελειώσουµε την εισήγησή µας αυτή µε µια επισήµανση, καρπό του 
προβληµατισµού που αναπτύχθηκε µέχρι τώρα. Οι νέες τεχνολογίες δε δηµιουργούνται σε 
ιδεατά, υπερκοινωνικά εργαστήρια από κάποιους επιστήµονες µε αυταπάρνηση, που 
εργάζονται για το καλό της ανθρωπότητας. ∆ηµιουργούνται σε συγκεκριµένα κοινωνικά, 
πολιτισµικά και πολιτικά περιβάλλοντα, τα οποία και εκφράζουν. Από την άλλη πλευρά όσοι 
εργάζονται µε τις τεχνολογίες αυτές δεν έρχονται από το πουθενά, αλλά από κάποια 
συγκεκριµένη αντίστοιχη πραγµατικότητα. Νοµίζουµε ότι όσο περισσότερο η επισήµανση 
αυτή λαµβάνεται υπόψη, ερευνάται και παίρνει εξίσου σηµαντική θέση µε τη µελέτη της 
τεχνικής διάστασης των νέων τεχνολογιών, τόσο περισσότερο και η αξιοποίησή της στην 
εκπαίδευση θα είναι λιγότερο επιφανειακή και πρόχειρη και περισσότερο ουσιώδης και 
κριτική.  
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