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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εισήγηση θα προσδιορισθούν η έννοια και η χρήση ενός παιδαγωγικού σεναρίου, το οποίο θα 
ενσωµατώνει παιδαγωγικό ή µη υλικό από το ∆ιαδίκτυο ή θα αξιοποιεί ένα πολυµεσικό λογισµικό µε 
στόχο τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Θα µελετηθεί η ανάγκη ύπαρξης της 
αρχιτεκτονικής δοµής του παιδαγωγικού σεναρίου, η οποία θα στηρίζεται στις επιλογές, βάσει 
συγκεκριµένων κριτηρίων, των διδασκόντων, οι οποίοι επιθυµούν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το 
αυθεντικό υλικό που τους παρέχει το ∆ιαδίκτυο ή το λογισµικό. Θα καταγραφούν οι παράµετροι 
ενσωµάτωσης των πολυµεσικών εργαλείων, που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι διδάσκοντες  ώστε 
να δοµηθεί σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία µε στόχο : α) οι µεν διδάσκοντες να έχουν ευρύτερη 
οπτική των παιδαγωγικών καταστάσεων που δροµολογούνται και ένα κριτικό βλέµµα στην 
παιδαγωγική αξία ενός διδακτικού υλικού β) οι δε διδασκόµενοι να συνειδητοποιήσουν την 
χρησιµότητα αυτής της διαδικασίας και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Μέσα από αυτή την οπτική 
θα καθορισθούν και θα αναλυθούν τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες στην 
επινόηση του παιδαγωγικού σεναρίου, στην παραγωγή σχετικού υλικού, στην εφαρµογή και 
αξιολόγηση του σεναρίου. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: παιδαγωγικό σενάριο, παράµετροι ενσωµάτωσης πολυµεσικών εργαλείων, 
διδασκαλία ξένης γλώσσας, παραγωγή παιδαγωγικού υλικού, επινόηση, εφαρµογή και αξιολόγηση 
σεναρίου 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    ∆εν µπορούµε να αντιληφθούµε την παιδαγωγική αξιοποίηση του υπολογιστή ή οποιασδήποτε 
τεχνολογίας έξω από το ιδιαίτερο περιβάλλον µιας σχολικής τάξης. Η επιτυχής χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών στην τάξη εξαρτάται τόσο από την ποιότητα του υλικού (παιδαγωγικού ή µη), όσο 
και από τον τρόπο που ενσωµατώνουµε αυτήν την τεχνολογία λαµβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των διδασκόµενων, των µαθησιακών στόχων, των ιδιαίτερων συνθηκών. 
    Κατ’αυτήν την έννοια, ο διδάσκων παίζει τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της πορείας της 
τάξης του µε στόχο να εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο τρόπο τα εκπαιδευτικά και επικοινωνιακά 
εργαλεία µε ή χωρίς σύνδεση (παιδαγωγικά προϊόντα, λογισµικά, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, 
αυθεντικό υλικό, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεδιάσκεψη, “chat”, “forum”, κλπ.), κι αυτό γιατί η 
εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας µε τη συνδροµή του ∆ιαδικτύου είναι µια διαδικασία πλούσια η 
οποία: α. αφορά στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων (ακουστικές, έκφρασης, 
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κατανόησης) και β. επιτρέπει στους διδάσκοντες να έχουν πρόσβαση σε µια µεγάλη 
γλωσσολογική ποικιλία (λεξιλόγιο, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά –χάρτες, σχέδια, πίνακες, 
στατιστικές- ηχητικές εγγραφές, µαγνητοσκοπήσεις, µουσική, τραγούδια, κινούµενα σχέδια, 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ.). 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Η ενσωµάτωση των τεχνολογικών εργαλείων µπορεί να γίνει σε διαφορετικές στιγµές 
της µαθησιακής διαδικασίας. Η επιλογή των διδασκόντων να τα ενσωµατώσουν µια συγκεκριµένη 
στιγµή, εξαρτάται από έναν αριθµό παραµέτρων που πρέπει να λάβουν υπόψη για να αποκτήσουν 
οι διδασκόµενοι σωστές γνώσεις. Η έννοια της ενσωµάτωσης όπως την παρουσιάζει ο Manguenot 
( 2001:72)  ανταποκρίνεται σε δυο θεωρίες, η µια πιο παιδαγωγική, ή άλλη πιο θεσµική. ∆ηλαδή, 
ενώ η πρώτη ανταποκρίνεται στον ορισµό που έδωσε ο Bourgignon (1994)  ο οποίος τοποθετεί 
τον καθηγητή να ενσωµατώνει µε συνεκτικό τρόπο τα µαθήµατα χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες 
σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, η δεύτερη αφορά τον θεσµό µέσα στον οποίο εντάσσεται η 
εκµάθηση των ξένων γλωσσών: εάν θέλουµε να εισάγουµε τις τεχνολογίες πρέπει να 
αναρωτηθούµε για το «γιατί» (Ποιους στόχους ακολουθούµε; Τι περιµένουµε από τις ΤΠΕ; ) και 
για το «πως»  (Ποια µέσα χωρο-χρονικά; Ποια προϊόντα;  Ποιο πλαίσιο;  Ποια µάθηση; ).  

Επεξεργαζόµενοι την δεύτερη έννοια, οι Hérino και Petitgirard (2002: 113) κατέληξαν 
σε έναν πίνακα όπου καταγράφονται αναλυτικότερα οι παράµετροι ενσωµάτωσης πολυµεσικών 
εργαλείων, οι οποίες θα ευνοήσουν είτε µια κλασική διαδικασία εκµάθησης γλωσσικών 
δεξιοτήτων είτε την επεξεργασία ενός σχεδίου µε περίπλοκες εργασίες που να προσοµοιώνουν 
πραγµατικές καταστάσεις. Στην τελευταία περίπτωση, η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται σαν 
ένα σενάριο λεπτοµερώς σχεδιασµένο από τον καθηγητή βασισµένο σε ένα πολυµεσικό λογισµικό 
ή σε αυθεντικό υλικό του ∆ιαδικτύου. 

Έτσι λοιπόν, καλούνται οι διδάσκοντες να απαντήσουν στις ερωτήσεις του παρακάτω 
πίνακα: 

 
Παράµετροι ενσωµάτωσης Προβληµατισµοί-Λήψη αποφάσεων-

Ασκήσεις 
 

Τι ; 
Ορίζεται το υποστηρικτικό υλικό που θα 

χρησιµοποιηθεί καθώς και το θέµα σε σχέση 
µε τις ανάγκες και τις εργασίες 

 
Γιατί ; 

Συνδέει το πολυµεσικό υλικό µε άλλα 
υποστηρικτικά υλικά 

Για ποιόν ; Καθορίζεται το κοινό 
 

Για να κάνει τι ; 
Ορίζονται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 

θέτοντας στόχους 
 

Πότε ; 
Σε συνδυασµό µε τις εργασίες, 

αποφασίζεται η κατάλληλη στιγµή για την 
ενσωµάτωση: πριν, κατά τη διάρκεια, µετά.. 

Ανάγκη να περιγραφεί η εξέλιξη της 
παιδαγωγικής διαδικασίας ή του σεναρίου. 

 
Πώς ; 

Υλικοτεχνική οργάνωση: χώροι εργασίας, 
ωράριο, κατανοµή εργασιών και ρόλων. 

Πίνακας 1. 
 

Η ερώτηση «τι; » τονίζει την ανάγκη να οριστεί το υποστηρικτικό υλικό σύµφωνα µε τις 
ανάγκες των διδασκόµενων και τις εργασίες που θα γίνουν. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία 
περιπλέκεται όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ένα λογισµικό του οποίου η ετικέτα δίνει 
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ελάχιστες πληροφορίες ή όταν κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση χρειάζονται 
προσοχή. Σύµφωνα µε τους Hérino και Petitgirard (2002) όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 
λογισµικό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:  

• Το επίπεδο και η ηλικία των διδασκόµενων 
• Οι παιδαγωγικοί στόχοι 
• Οι ικανότητες ή οι δεξιότητες που αναπτύσσονται 
• Η τυπολογία των δραστηριοτήτων που προτείνονται στους διδασκόµενους 
• Η ανάλυση των προβλεπόµενων απαντήσεων 
• Οι διαδράσεις ανάµεσα σε διαφορετικά µέσα 
• Η οργάνωση των παραθύρων 
• Οι τρόποι χρήσης 
• Οι ευκολίες πλοήγησης και τα πιθανά ίχνη 
• Οι τεχνικές προϋποθέσεις 
Όταν πρόκειται  να χρησιµοποιηθούν ιστοσελίδες, θα πρέπει πρώτα να γίνει ένας σαφής 

διαχωρισµός: ως υποστηρικτικό υλικό δεν περιλαµβάνονται κουΐζ, σταυρόλεξα, ανακατεµένες 
λέξεις ή προτάσεις και άλλες διαδραστικές ασκήσεις, διότι αν και αυτά συντελούν σηµαντικά στην 
εκµάθηση µιας γλώσσας, παραµένουν ασκήσεις εξάσκησης, αξιολόγησης, αλλά δεν αφορούν στην 
κατασκευή ενός σεναρίου που ενσωµατώνει περιεχόµενο που προέρχεται από το ∆ιαδίκτυο.  

Έπειτα, σύµφωνα µε τον Sprenger (2002: 28-30), θα πρέπει να τεθούν κάποια κριτήρια     
επιλογής που θα ανταποκρίνονται σε παιδαγωγικά και τεχνολογικά κριτήρια: 

1. Μονιµότητα της ιστοσελίδας: αυτό σηµαίνει ότι ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ή οι 
κυβερνητικές σελίδες. Οι προσωπικές µπορεί να παρέχουν αξιόλογο υλικό αλλά ίσως να 
µην υπάρχουν αργότερα. 

2. Σπουδαιότητα της ιστοσελίδας: κρίνεται σκόπιµο να επιλεγούν ιστοσελίδες που 
προκαλούν το ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση λόγω της στιγµιαίας αξιολόγησης της 
εικόνας του ∆ιαδικτύου από τους διδασκόµενους σε αντίθεση µε πυκνογραµµένες 
σελίδες που παραπέµπουν σε βιβλία. 

3. Αισθητικά κριτήρια: η ιστοσελίδα πρέπει να τραβά την προσοχή αλλά να µην είναι 
υπερβολικά φορτωµένη. Τα εφφέ και τα κινούµενα σχέδια τραβούν αµέσως την 
προσοχή αλλά αποπροσανατολίζουν τον διδασκόµενο από την µελέτη του ξενόγλωσσου 
κειµένου. 

4. Εγκυρότητα της ιστοσελίδας: σε αντίθεση µε τα βιβλία που ελέγχονται σχολαστικά για 
τυπογραφικά λάθη, πολλές ιστοσελίδες και κυρίως όσες έχουν σχεδιασθεί από 
µεµονωµένα άτοµα, έχουν λάθη τόσο στο περιεχόµενο όσο και στην ορθογραφία. Για το 
λόγο αυτό, ο διδάσκων οφείλει να εξετάσει πρώτα το περιεχόµενο της ιστοσελίδας που 
επιθυµεί να χρησιµοποιήσει στην τάξη, και να µη το θεωρήσει δεδοµένο, όπως θα έκανε 
µε ένα ξενόγλωσσο βιβλίο. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζει ότι οι πιο αξιόπιστες 
πληροφορίες βρίσκονται σε πανεπιστηµιακές ή κυβερνητικές ιστοσελίδες. 

5. ∆ιαδραστικότητα: είναι σηµαντικό να υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην 
ιστοσελίδα που έχει επιλεγεί ώστε ο χρόνος αξιοποίησης των πληροφοριών να είναι 
ικανοποιητικός. Σε περίπτωση προβληµατικής σύνδεσης, ο διδάσκων µπορεί να έχει 
αποθηκεύσει την ιστοσελίδα και να δουλέψουν οι διδασκόµενοι χωρίς σύνδεση. Εάν η 
έρευνα απαιτεί επίσκεψη σε διάφορους συνδέσµους, πρέπει να δοθούν συγκεκριµένες 
οδηγίες πριν τη δραστηριότητα. 

6. Πολιτισµικό ενδιαφέρον: χάρη στο ∆ιαδίκτυο η κουλτούρα κάθε χώρας της οποίας 
διδάσκεται η γλώσσα, γίνεται γνωστή και προσιτή µέσα από φωτογραφίες, εικόνες, 
βίντεο, µουσικά κοµµάτια, χάρτες, καλλιτεχνικά δρώµενα, λογοτεχνικά κείµενα, 
πολιτικά, κλπ. 
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7. Επικαιρότητα: αφορά στη συχνότητα ανανέωσης του υλικού της ιστοσελίδας. Πολλές 
ιστοσελίδες εξαφανίζονται µετά από κάποιο διάστηµα επειδή είναι ανενεργές. Η 
αξιοπιστία και η εγκυρότητα µιας ιστοσελίδας κρίνονται σε µεγάλο βαθµό από την 
ανανέωση του υλικού της. 

8. Γρήγορη, αργή σύνδεση: αυτό έχει ως αποτέλεσµα να «κατεβαίνει» γρήγορα ή αργά η 
ιστοσελίδα που έχει επιλεγεί. Είναι χρήσιµο να γίνεται ένας έλεγχος πριν την έναρξη του 
µαθήµατος και το προτιµότερο είναι να έχει προστεθεί η ιστοσελίδα στα «Αγαπηµένα».                              

9. Ποιότητα γραφικών: οι εικόνες παίζουν σηµαντικό ρόλο στον εµπλουτισµό του 
εκπαιδευτικού υλικού. Η αναζήτηση και το «κατέβασµα» µιας εικόνας απαιτεί κάποιο 
χρόνο και η γνώση επεξεργασίας και ενσωµάτωσής της στην εργασία τους από τους 
διδασκόµενους. 

10. Τεχνικά κριτήρια: είναι εξίσου σηµαντικά όσο η επιλογή υλικού για το σενάριο. Ο τύπος 
του φυλλοµετρητή, οι απαραίτητοι κωδικοί, τα απαραίτητα λογισµικά, η λειτουργία του 
υπολογιστή και των περιφερειακών, η σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, η παρουσία τεχνικού 
στήριξης κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 

11. Συγγραφικά δικαιώµατα: πολλές ιστοσελίδες και λογισµικά επιτρέπουν την ανατύπωση 
µόνον για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Καθίσταται σαφές ότι απαγορεύεται η εµπορική 
εκµετάλλευση του γλωσσικού και πολυµεσικού περιεχοµένου της ιστοσελίδας από τον 
διδάσκοντα. 
Η ερώτηση «γιατί;» αφορά στην επιλογή και στη χρήση του πολυµεσικού υπολογιστή 

ως την πιο ενδεδειγµένη σε σχέση µε ένα άλλο υποστηρικτικό υλικό όπως το µαγνητόφωνο, 
το βίντεο ή το εγχειρίδιο. Αυτό σηµαίνει ότι ο διδάσκων ενσωµατώνει τα πολυµεσικά 
εργαλεία έχοντας λάβει υπόψη του την παιδαγωγική τους διάσταση και χρησιµότητα στο 
παιδαγωγικό σενάριο. 

 Η ερώτηση «ποιος;» αφορά στην επιλογή και χρήση συγκεκριµένων πολυµεσικών 
εργαλείων που να ανταποκρίνονται: α. στο επίπεδο ηλικίας του διδασκόµενου και β. στο επίπεδο 
γλωσσικών και τεχνικών δεξιοτήτων που κατέχει ο διδασκόµενος. Με άλλα λόγια, ο τελικός 
χρήστης είναι αυτός που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία ενσωµάτωσης διαδραστικών εργαλείων 
µε στόχο την οµαλή εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Η ερώτηση «για να κάνει τι;» προϋποθέτει σαφή ορισµό των επιδιωκόµενων στόχων και 
των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Με αυτόν τον τρόπο θεωρείται  ότι η ενσωµάτωση 
πολυµεσικών εργαλείων είναι επιτυχής διότι και προσδιορίζονται οι παιδαγωγικοί στόχοι των 
δραστηριοτήτων που πρέπει να κάνει ο διδασκόµενος δουλεύοντας αυτόνοµα ή συνεργατικά και 
αξιολογείται η χρησιµότητα των πολυµεσικών περιβαλλόντων σε σχέση µε τη διαδραστικότητα 
που προσφέρουν προωθώντας την διερευνητική µάθηση. 
 Η ερώτηση «πότε;» καθορίζει την στιγµή κατά την οποία διεξάγονται στο εργαστήριο 
υπολογιστών οι πολυµεσικές δραστηριότητες όπως καθορίζει το παιδαγωγικό σενάριο. 
 Τέλος, η ερώτηση «πώς;» αντιστοιχεί στον συνολικό τρόπο ενσωµάτωσης των 
πολυµεσικών εργαλείων στη διεξαγωγή του σεναρίου σε σχέση µε τον χώρο και τον χρόνο: 
ορίζονται ο χώρος εργασίας, οι διδακτικές ώρες που προβλέπονται για κάθε στάδιο µάθησης, τα 
ωράρια του µαθήµατος σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα, η κατανοµή εργασιών και ρόλων. 
 Με αυτόν τον τρόπο ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών δοµείται σωστά η 
εκπαιδευτική διαδικασία διότι οι διδάσκοντες αποκτούν ξεκάθαρη οπτική των παιδαγωγικών 
καταστάσεων που δροµολογούνται και αξιολογούν το διδακτικό υλικό ˙ ταυτόχρονα, οι 
διδασκόµενοι µυούνται σε ένα διαφορετικό µαθησιακό περιβάλλον όπου συνειδητοποιούν τη 
χρησιµότητα αυτής της διαδικασίας και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 Μέσα από ένα άλλο πρίσµα αξιοποίησης και ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, οι καναδοί συγγραφείς Μ. Laurier και J. Viens  (2000: 334-337) και ο  
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R. Bibeau (2000) προτείνουν για την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, µια συστηµατική διαδικασία 
για την ανάπτυξη σεναρίων, η οποία όµως –αντίθετα µε την παραπάνω θέση των γάλλων 
συγγραφέων- χωρίζεται σε πέντε στάδια µέσω των οποίων αναλύουµε, συλλαµβάνουµε και µετά 
αξιολογούµε την εµπειρία ενσωµάτωσης των τεχνολογικών εργαλείων. Πιο συγκεκριµένα 
προτείνουν τα εξής: 

1. Ανάλυση της κατάστασης: καθορίζονται οι παράµετροι της κατάστασης όπως οι 
ανάγκες των διδασκοµένων, το επίπεδο γνώσεων, οι φυσικές και υλικές προδιαγραφές. 
Έπειτα προσδιορίζονται οι παιδαγωγικοί στόχοι. 

2. Επινόηση του σεναρίου: η χρήση ενός σεναρίου απεικονίζει τον εξελικτικό χαρακτήρα 
µιας παιδαγωγικής δραστηριότητας. Θα υπάρξει το προπαρασκευαστικό στάδιο το οποίο 
θα δηµιουργήσει κίνητρα µάθησης και θα ανακαλέσει στη µνήµη των διδασκοµένων 
γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την εποικοδόµηση των νέων, κάνοντας χρήση 
ενός λογισµικού, µιας ιστοσελίδας, ενός οπτικοακουστικού ντοκουµέντου.                    
Θα ακολουθήσει το στάδιο διδασκαλίας/µάθησης, δηλαδή η διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων που επιτρέπουν τη µάθηση σύµφωνα µε τους στόχους που τέθηκαν. Σε 
αυτό το στάδιο, το σενάριο πρέπει να καθορίζει τους ρόλους αντίστοιχα του διδάσκοντα 
και του διδασκόµενου καθώς και τον τρόπο διαχείρισης της τάξης.  
Το επόµενο στάδιο θα είναι αυτό της σύγκρισης/ εφαρµογής, όπου οι διδασκόµενοι θα 
επιχειρήσουν να συγκρίνουν τις προηγούµενες µε τις νέες γνώσεις, να δηµιουργήσουν 
συνδέσµους ανάµεσα στις πληροφορίες που ανακαλύπτουν, να συνειδητοποιήσουν την 
εξέλιξη των δεξιοτήτων τους, να αντιµετωπίσουν δυσκολίες, να οργανώσουν τις γνώσεις 
τους και να τις µοιραστούν µεταξύ τους.     
Θα ακολουθήσει το στάδιο της αξιολόγησης η οποία µπορεί να έχει διττό χαρακτήρα: 
εάν στοχεύει στο να βελτιωθούν οι γνώσεις κατά τη διάρκεια του σεναρίου, θα έχει 
διαµορφωτικό χαρακτήρα ˙ εάν στοχεύει να διασφαλίσει την εµπέδωση των νέων 
γνώσεων, τότε θα έχει τελικό χαρακτήρα (Pouts-Lajus & Riché-Magnier, 1998: 94). 
Τέλος, το σενάριο θα πρέπει να προβλέπει µια φάση ανατροφοδότησης η οποία θα 
επιτρέψει στους διδασκόµενους να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απέκτησαν και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. 

3. Παραγωγή παιδαγωγικού υλικού: αφού επινοήσει το σενάριο, ο διδάσκων θα παράγει το   
απαραίτητο  υλικό  για  την  πραγµατοποίησή  του. Αυτή  τη  στιγµή, τα  πολυµεσικά  
εργαλεία δεν θεωρούνται ως ανάγκη αλλά ως ένα µέσο διδασκαλίας / µάθησης  όπως  
όλα τα άλλα.  

4. Εφαρµογή του σεναρίου: αντιστοιχεί στην παιδαγωγική διαδικασία αυτή καθεαυτή. Ο 
διδάσκων ελέγχει ώστε η εφαρµογή του σεναρίου να µη ξεφεύγει από τα στάδια της 
επινόησης: προπαρασκευή, διεξαγωγή, σύγκριση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. 

5. Αξιολόγηση και έλεγχος του σεναρίου και του παιδαγωγικού υλικού: µετά την 
εφαρµογή του σεναρίου, ο διδάσκων θα πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο ενσωµάτωσης 
των πολυµεσικών εργαλείων στο παιδαγωγικό σενάριο ώστε αυτή η χρήση να µην 
οδηγεί σε ένα κολάζ δραστηριοτήτων άσχετων µεταξύ τους. Η διαδικασία αξιολόγησης 
και ελέγχου θα εµπεριέχει: α. τη µελέτη των στόχων προς επίτευξη, β. τη χρήση 
κατάλληλων τεχνολογικών µέσων, γ. µια σύγκριση ανάµεσα στα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και σε αυτά που προέκυψαν. 
Αντίθετα, για τους Hérino και Petitgirard (2002:114-115) η διαδικασία  εξέλιξης ενός 

σεναρίου περιλαµβάνει τα εξής στάδια: α. κατανόηση των εντολών, της άσκησης ή του ρόλου, β. 
κινητοποίηση γνώσεων, συλλογή πληροφοριών βάσει των δεδοµένων, γ. επεξεργασία των 
πληροφοριών, δ. σύνθεση των επεξεργασµένων πληροφοριών, ε. συζήτηση: επαλήθευση, 
διαπραγµάτευση. Είναι σαφές ότι διαφοροποιούνται από τη θέση των Μ. Laurier και J. Viens  στο 
µέτρο που προτείνουν κάθε φορά επιµέρους βήµατα ενσωµάτωσης και αξιολόγησης, πρώτα των 
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τεχνολογικών εργαλείων, έπειτα του καθορισµού των περιεχοµένων και των δραστηριοτήτων και 
δίνουν µια συγκροτηµένη αρχιτεκτονική δοµή στο παιδαγωγικό σενάριο. 
 Αυτά τα στάδια αφορούν στη χρήση του υποστηρικτικού υλικού και των 
δραστηριοτήτων που επιβάλλει το σενάριο και απαιτούν τη χρήση γνώσεων, τεχνικών ικανοτήτων 
και στρατηγικών µάθησης όπως προτείνουν οι συγγραφείς στον παρακάτω πίνακα: 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΒΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 
 

Κατανόηση της 
εντολής, της άσκησης 

ή του ρόλου 

Εντολή για παραγωγή γραπτού λόγου (επιστολή, 
περιγραφή, οδηγίες..). Εντολή για παραγωγή 
προφορικού λόγου (τηλεφωνική ή πρόσωπο µε 
πρόσωπο) προς τον προϊστάµενο ή έναν πελάτη 

Ανάγνωση 
Ακρόαση 
Σηµειώσεις 

Κατανόηση γραπτών µηνυµάτων 
Κατανόηση προφορικών µηνυµάτων 
Καθορισµός τελικού στόχου και των 
απαιτούµενων δραστηριοτήτων για να 

επιτευχθεί ο ρόλος 

Τεχνικές ανάγνωσης και αναζήτησης  
δεδοµένων µε στόχο να καθοριστεί η 

άσκηση και οι επιµέρους 
δραστηριότητες 

 
 

Συλλογή πληροφοριών

Γραπτά κείµενα 
Άρθρα εφηµερίδων, περιοδικών 

Μπροσούρες, κατάλογοι 
Ωράρια µέσων µεταφοράς, Χάρτες, 

Ηχητικά ντοκουµέντα, Κασέτα, Βίντεο 
Λογισµικό 

Τηλεφωνική συνδιάλεξη ή πρόσωπο µε πρόσωπο 

Ανάγνωση 
Ακρόαση 

∆ιατύπωση ερωτήσεων
Σηµειώσεις 

Αναγνώριση-σφαιρική και λεπτοµερής-
γραπτών και ηχητικών µηνυµάτων 

Κατάθεση ερωτήσεων 
Σηµειώσεις 

Τεχνικές γρήγορης και λεπτοµερούς 
ανάγνωσης 

Στρατηγικές ακουστικής κατανόησης 
Στρατηγικές προφορικής διαδραστικής 

επικοινωνίας 
Τεχνικές κράτησης σηµειώσεων 

 
Επεξεργασία της 
πληροφορίας 

Γραπτά κείµενα 
Σηµειώσεις που κρατήθηκαν κατά τη συλλογή 

πληροφοριών 
Λεξικά, Εγκυκλοπαίδειες 

Λογισµικά 
∆ιαδίκτυο 

Επιλεκτική ανάγνωση 
Παραγωγή γραπτού 
λόγου σύµφωνα µε τις 

εντολές 

Επεξεργασία 
περιεχοµένου:επεξεργασία 

σηµειώσεων 
Ταξινόµηση, επιλογή, τροποποίηση, 

ιεράρχηση 
οργάνωση, αποµνηµόνευση των 

συλλεχθέντων δεδοµένων 

 
Τεχνικές ανάγνωσης 

Τεχνικές σύνθεσης των ντοκουµέντων 
Αναφορά 
Περίληψη 

 
Απόδοση της 
πληροφορίας 

Στον γραπτό λόγο: Επιστολή, Περιγραφή, 
Μπροσούρα, Σύνθεση, Αναφορά, Περίληψη 
Στον προφορικό λόγο: Αναφορά, Προφορική 
παρουσίαση 

Σύνταξη γραπτού 
κειµένου 
Προφορική παρουσίαση

 
Επεξεργασία της µορφής 

Οργάνωση και παρουσίαση µιας 
γραπτής / προφορικής  αναφοράς 

Τεχνικές παρουσίασης γραπτών 
εγγράφων (επιστολή, αναφορά, 
µπροσούρα) 
Τεχνικές προφορικής παρουσίασης 

Συζήτηση Συζήτηση µε: 
Έναν καθηγητή 
Συµµαθητές 

Μέλος επιτροπής 
Ιεραρχία 
Πελάτης 

Υπάλληλος υπηρεσίας 

∆ιαδραστική 
επικοινωνία µε έναν ή 

περισσότερους 
συνοµιλητές 
Υποστήριξη 

προσωπικής άποψης, 
επιχειρηµατολογία, 
διαπραγµάτευση 

Καθοδήγηση και επίτευξη µιας 
συνοµιλίας µε συγκεκριµένο στόχο 

Στρατηγικές διαδραστικής επικοινωνίας 

Πίνακας 2
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Σε κάθε διαδικαστικό βήµα οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες στις οποίες καλούνται οι 
διδασκόµενοι, έχουν ως στόχο να εµπλουτίσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, τις πολιτισµικές 
τους γνώσεις, να τελειοποιήσουν την κατανόηση προφορικών ή γραπτών µηνυµάτων, να 
αποκτήσουν επικοινωνιακές τεχνικές και στρατηγικές. 
 Με άλλα λόγια, ένα σενάριο κινείται γύρω από τρεις άξονες: µεθοδολογικό, πραγµατικό 
και γλωσσικό. Επιτρέπει την κινητοποίηση των γνώσεων, προτρέπει σε µια µεθοδολογική 
προσέγγιση των ασκήσεων µε οδηγίες, µε επιµέρους βήµατα, µε στρατηγικές κατανόησης και 
παραγωγής, παρέχει την κατάλληλη στιγµή τα γλωσσικά εργαλεία για την πραγµατοποίηση των 
ασκήσεων, κινητοποιεί σε µεγάλο βαθµό τους διδασκόµενους οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν πόσο 
γρήγορα κάνουν τα επιµέρους βήµατα για να φτάσουν στο στόχο τους ˙ ενσωµατώνει τέλος,  τις 
νέες τεχνολογίες µε πολύ µεγάλη επιτυχία και αξιολογεί. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός παιδαγωγικού σεναρίου και µπορεί να 
έχει διαµορφωτικό ή τελικό χαρακτήρα. Σηµαντικότερο ρόλο φαίνεται να παίζει ένα σενάριο που 
θα χρησιµεύσει ως εργαλείο προσωπικής αξιολόγησης – η βαθµολόγηση και η αποτίµηση 
γνώσεων και ικανοτήτων θα αφορούν ξεχωριστά κάθε διδασκόµενο - παρά έχοντας στόχο µια 
συλλογική εργασία καθοδηγούµενη από τον διδάσκοντα και τη συνεργασία µεταξύ των 
διδασκόµενων- όπου πρόκειται για συλλογική αξιολόγηση. Ενας πίνακας ο οποίος παρουσιάζει 
συγκεντρωτικά την αξιολόγηση των διαφορετικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε κάθε στάδιο 
του σεναρίου, είναι για τους Hérino και Petitgirard (2002) ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος συνολικής 
αξιολόγησης των επιµέρους δεξιοτήτων. Ενδεικτικά προτείνεται από τους συγγραφείς ο παρακάτω 
πίνακας: 
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Πίνακας 3. 
 

 Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης αποκτά διπλό ενδιαφέρον διότι αντανακλά την πορεία 
του διδασκόµενου καθώς επίσης και το τελικό αποτέλεσµα της παιδαγωγικής προσέγγισης. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 Ένα παιδαγωγικό σενάριο όπως παρουσιάστηκε στην παρούσα εισήγηση, αρχιτεκτονικά 
δοµηµένο όπως το προτείνουν οι γάλλοι συγγραφείς, στοχεύει στην µέγιστη αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών εργαλείων καθώς επίσης και στην µείζονος σηµασίας 
ανανέωση των παιδαγωγικών µεθόδων διδασκαλίας των ξενόγλωσσων µαθηµάτων. Αναµφίβολα, 
όταν συνδυάζονται οι επαγγελµατικές δεξιότητες του διδάσκοντα µε τον πλούτο των πολυµεσικών 
εργαλείων και µε µια σχετική αυτονοµία του διδασκόµενου, τότε µπορούµε να µιλήσουµε για τη 
βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκµάθηση των γλωσσών: διδάσκοντες και 
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διδασκόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται µε νέες µεθόδους διδασκαλίας. ∆εν θα µάθουµε ποτέ µια 
γλώσσα αποκλειστικά µέσα από ένα υπολογιστικό σύστηµα αλλά θα ήταν κρίµα να µην το 
εκµεταλλευθούµε για να καταστήσουµε τη διδασκαλία/ µάθηση πιο αυθεντική, πιο ελκυστική, πιο 
αυτόνοµη.  
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