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Περίληψη
Η εισήγηση πραγµατεύεται τον προβληµατισµό γύρω από τη χρήση των υπολογιστών στην ελληνική εκπαίδευση µε έµφαση στη µαθησιακή διαδικασία των δυσλεξικών µαθητών. Καταδεικνύει την ανάγκη να αναπτυχθούν συστήµατα γλωσσικής διδασκαλίας που να στηρίζονται στη σύγχρονη φιλοσοφία του τεχνολογικού
γραµµατισµού, ώστε οι δυσλεξικοί µαθητές, και όχι µόνο, να ενταχθούν σε µία
διαφοροποιηµένη εκπαιδευτική διαδικασία, που να ενδυναµώνει την ικανότητα
µάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει την εκπαιδευτική πρόταση ενός λογισµικού που διευκολύνει την εκµάθηση των ρηµάτων της αρχαίας ελληνικής και
απευθύνεται ευρύτερα σε µαθητές γυµνασίου και εκπαιδευτικούς. Στην εισήγηση
δίνονται ενδελεχείς πληροφορίες για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων εµποδίων
αφοµοίωσης της γραµµατικής χάρη στην αξιοποίηση του λογισµικού στο σχολείο
ή στο σπίτι.
Λέξεις Κλειδιά
∆ιδασκαλία αρχαίων ελληνικών, ∆υσλεξία, Λογισµικό.
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O προβληµατισµός για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι µεγάλος, καθώς πρακτικές δυσκολίες στην εφαρµογή τους υπάρχουν
πολλές. Το σίγουρο πάντως είναι πως προάγουν µια νέα αντίληψη στη µάθηση, αφού µπορούν να τη µετατρέψουν σε ενεργητική, βιωµατική, συνεργατική
διαδικασία. Η χρήση των οπτικοακουστικών µέσων και των ψηφιακών δικτύων
διαµορφώνει σταδιακά µια νέα παιδαγωγική σχέση µέσα και έξω από το σχολείο. Η καινοτόµος ψηφιακή-οπτικοακουστική διάσταση προάγει σε µεγάλο
βαθµό την αλλαγή της σχέσης δασκάλου-µαθητή και την αναδιάρθρωση της
εκπαίδευσης. Αυτά τα νέα δεδοµένα συµβάλλουν στην αναζήτηση εκπαιδευτικών πρακτικών περισσότερο ευέλικτων και εύχρηστων, που να µας δίνουν
τη δυνατότητα εξατοµίκευσης της διδασκαλίας (περίπτωση δυσλεξικών µαθητών). Άλλωστε, σε µία εποχή που οι νέες τεχνολογίες έχουν ήδη ενταχθεί
στην ελληνική πραγµατικότητα, είναι αναγκαίο γενικότερα, να αναπτυχθούν
συστήµατα γλωσσικής διδασκαλίας που να στηρίζονται στη σύγχρονη φιλοσοφία του τεχνολογικού γραµµατισµού. Ιδιαίτερα ευεργετικές αποβαίνουν για
τους µαθητές εκείνους, για τους οποίους η διαδικασία µάθησης είναι σύνθετη και κουραστική. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι δυσλεξικοί µαθητές,
που, από την εµπειρία µας στην τάξη, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες
κατά την εκµάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Η παραγωγή του συγκεκριµένου λογισµικού στηρίχτηκε στην καταγραφή
και παρατήρηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές του ελληνικού
σχολείου, όταν καλούνται να εντρυφήσουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα, µία
νεκρή κλασική γλώσσα. Ήταν αποτέλεσµα των εξής βασικών ερωτηµάτων:
1. Ποιες δυσκολίες τους µπορούµε να υπερκεράσουµε µε το συγκεκριµένο
πρόγραµµα;
2. Πόσο λειτουργικό θα είναι για τους εκπαιδευτικούς, ως εργαλείο διδασκαλίας;
3. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασµού του παραδοσιακού µοντέλου διδασκαλίας των αρχαίων µε το συγκεκριµένο λογισµικό;
Οι δυσλεξικοί µαθητές, µε το ιδιαίτερο µαθησιακό προφίλ που έχουν, χρειάζονται εκπαιδευτικά εργαλεία που να τους βοηθούν όχι απλά να µάθουν αλλά
να ενδυναµώσουν την ικανότητα µάθησης µέσα από εναλλακτικές µορφές
µελέτης, διερεύνησης, οικοδόµησης και προσέγγισης της γνώσης (Papert,
1991). «Tο τρενάκι των ρηµάτων» µπορεί να βοηθήσει αυτούς τους µαθητές,
αφού η διδασκαλία γίνεται µε τη χρήση πολυαισθητηριακής µεθόδου (εικόνα – ήχος). Η γνώση είναι διάχυτη µέσα στον µικρόκοσµο της οθόνης του
υπολογιστή περιµένοντας τον µαθητή να την ανακαλύψει και να την κατακτήσει µε ή χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Συγχρόνως το συγκεκριµένο
λογισµικό δίνει τη δυνατότητα δόµησης της γνώσης µέσα από τη συστηµατοποίηση των δεδοµένων και διαβάθµισης των διδακτικών ενοτήτων (από το πιο
απλό στο πιο σύνθετο) σηµαντικό στοιχείο για τους δυσλεξικούς µαθητές. Ο
µικρόκοσµος της οθόνης προσφέρει τη δυνατότητα παροχής εξατοµικευµένου προγράµµατος προσαρµοσµένου στις ανάγκες του κάθε µαθητή, ακόµα
και µέσα στην τάξη χωρίς αυτό να το αντιλαµβάνονται οι υπόλοιποι µαθητές.
Το λογισµικό µε βάση το αρχείο των ρηµάτων που έχει ενσωµατωθεί καλύπτει
τις ανάγκες των τριών τάξεων του γυµνασίου για τη διδασκαλία της κλίσης
των ρηµάτων προσφέροντας τη δυνατότητα για συνεχή, εύκολη, παρατεταµένη ενασχόληση και πειραµατισµό µε τα ρήµατα εκείνα που κάθε φορά ο
µαθητής νιώθει πως δεν έχει κατακτήσει επαρκώς. Η βάση δεδοµένων που
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διαθέτει το υπολογιστικό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να πειραµατιστεί όσες φορές θέλει, να εξετάσει και να αξιολογήσει τις γνώσεις που έχει
κατακτήσει.
Το τρενάκι των ρηµάτων: Παρουσίαση του λογισµικού
Ο υποψήφιος µαθητής της γραµµατικής των αρχαίων ελληνικών, έρχεται αντιµέτωπος εξαρχής µε µία σειρά από νοητικές λειτουργίες τις οποίες πρέπει να
επιτελέσει για να αφοµοιώσει την κλίση των ρηµάτων.
- Καλείται να αποµνηµονεύσει µία πληθώρα καταλήξεων που αντιστοιχούν
σε χρόνους, εγκλίσεις και ονοµατικούς τύπους (απαρέµφατο, µετοχή) και
να εφαρµόσει τον ανάλογο κάθε φορά, κανόνα που υπαγορεύει το σχηµατισµό τους.
- -Εκτός από την αποµνηµόνευση, σηµαντικό ρόλο για τη σωστή εκµάθηση
της αρχαίας γλώσσας έχει η γνώση της ορθογραφίας και του ορθού τονισµού. Ας µην ξεχνάµε ότι τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε πολυτονικό
σύστηµα, έχουν πνεύµατα και τόνους.
- -Στο στάδιο της επίλυσης ασκήσεων, ο µαθητής οφείλει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να ανασύρει από τη µνήµη του µία σειρά από πληροφορίες
τις οποίες πρέπει να έχει κωδικοποιήσει προκειµένου να τις επεξεργαστεί
ώστε να δώσει τη σωστή απάντηση.
Το λογισµικό που σχεδιάστηκε για να υποβοηθήσει την εκµάθηση των ρηµάτων έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τις παραπάνω διεργασίες. Πρόκειται για
ένα διαδραστικό σενάριο διδασκαλίας που παραλληλίζει την κλίση των ρηµάτων µε τη φόρτωση των βαγονιών ενός τρένου. Στο σταθµό ενός τρένου, ο
χρήστης θα κληθεί να επιλέξει:
∆ιδασκαλία

Εφαρµογή α΄(Το ταξίδι ξεκινά) Εφαρµογή β΄

που αντιστοιχούν στη χρήση του λογισµικού για τη διδασκαλία του σχηµατισµού των ρηµάτων ή για την εφαρµογή της κατακτηµένης γνώσης µε εξάσκηση σε δύο επίπεδα-βαθµούς δυσκολίας (α΄ και β΄).

Εικόνα 1. Το τρενάκι των ρηµάτων.
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Όπως είναι προφανές, το λογισµικό αξιοποιεί τη «µεταφορά» του τρένου
για να επιτύχει την οπτικοποίηση των νοητικών λειτουργιών που πρέπει να
επιτελέσει ο ανθρώπινος νους προκειµένου να σχηµατίσει ένα ρηµατικό τύπο.
Παράλληλα προσφέρει σε µία µόνο οθόνη όλη τη γνώση που απαιτείται για
να ολοκληρωθεί η πολυσύνθετη εργασία σχηµατισµού ενός ρηµατικού τύπου,
έτσι ώστε να εξοικειωθεί µε αυτήν ο έφηβος. Η βάση δεδοµένων των ρηµάτων
είναι ιδιαίτερα πλούσια, περιέχει όλα εκείνα τα ρήµατα που απαντώνται στην
αττική πεζογραφία και σχηµατίζουν οµαλά όλους τους χρόνους. Το λογισµικό
είναι αξιοποιήσιµο στην τάξη από τον εκπαιδευτικό που θέλει να διδάξει µε
εναλλακτικό τρόπο την κλίση των ρηµάτων, στο σπίτι από το µαθητή που έχει
ανάγκη να διδαχθεί µε τους δικούς του ιδιαίτερους ρυθµούς ή να εξασκηθεί
χωρίς να καταφεύγει σε έτοιµες λύσεις τύπου «σωστό-λάθος», αλλά αφοµοιώνοντας καλύτερα τους κανόνες της γραµµατικής.
Αποµένει φυσικά, η εφαρµογή του σε γενικευµένο σχολικό περιβάλλον στο
προσεχές σχολικό έτος για να συνάξουµε αναλυτικότερα συµπεράσµατα από
τη χρήση και τη χρησιµότητά του στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής.
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