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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, δημιουργώ ντας μια νέα κοι
νωνική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτών των νέων συνθηκών, ο τομέας της 
εκπαίδευσης δεν μένει ανεπηρέαστος. Στις μέρες μας, όλο και περισσότερα  
σχολεία εξοπλίζονται με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ). Παρόλα αυτά, τα 
αποτελέσματα των πρώτων προσπαθειών εισαγω γής των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση δεν ήταν τα αναμενό
μενα. Οι έρευνες καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευ
τικών αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχή ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ. Η  παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και καταγραφή αφενός της 
επιμορφωτικής διαδικασίας στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών-φιλολόγων της Κ υ
πριακής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφετέρου στην εξέταση των επικρατέ
στερων απόψεων των επιμορφωτών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου  
και των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση των Η /Υ  στη γλωσσική 
διδασκαλία. Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων, η παρούσα έρευνα 
εφαρμόζει την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης του περιεχομένου και επιλέγει ως 
μεθοδολογικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, Επιμόρφωση, Γλωσσική διδασκαλία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

στην εκπαίδευση των αναπτυγμένων, κυρίως, χωρών έχει γίνει εδώ και αρκετά 
χρόνια. Στην ελληνική εκπαίδευση η προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στη δι
δασκαλία επιχειρείται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Την ίδια πε
ρίοδο, περίπου, τοποθετούνται χρονικά και οι πρώτες απόπειρες ενσωμάτωσης 
των ΤΠΕ στην κυπριακή εκπαίδευση. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 
και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το επιστημονικό ενδιαφέρον στρέφεται 
προς τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ως μέσο εργασίας (Hawisher et al. 
1996) και, παράλληλα, τίθεται το ζήτημα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των 
Η/Υ στη γλωσσική διδασκαλία. Την ίδια περίοδο, το ενδιαφέρον στη γλωσσική 
διδασκαλία μεταφέρεται από την εξέταση του τελικού γραπτού προϊόντος στη 
διαδικασία παραγωγής του (Κουτσογιάννης 2001). Κατά τη δεκαετία του 1990,
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με την ευρεία διάδοση του διαδικτύου η προσοχή στρέφεται σχεδόν αποκλει
στικά στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω της επικοινωνιακής 
τεχνολογίας στο μάθημα της γλωσσικής αγωγής (Κουτσογιάννης 2001).

Αυτή η «τεχνολογική καινοτομία» (Fullan 1993) αποτελεί αντικείμενο έντο
νων συζητήσεων και αναζητήσεων για πολλούς ερευνητές τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό (Παγγέ & Κυριαζή 1998) ως προς τις πιθανές επιπτώ
σεις και αλλαγές στην εκπαίδευση. Οι έρευνες παρουσιάζουν την τεχνολογική 
καινοτομία της εισαγωγής των Η/Υ στην εκπαίδευση ως αρκετά προβληματική 
στην εφαρμογή της, παρόλο που έχει εισαχθεί εδώ και αρκετά χρόνια στην εκ
παίδευση των προηγμένων χωρών (Μιχαηλίδου -  Ευρυπίδου, 1996). Αυτό, 
όπως αποδεικνύουν τα ερευνητικά πορίσματα, οφείλεται στο γεγονός ότι, 
συχνά, οι συζητήσεις περιορίζονται στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 
με αποτέλεσμα να αγνοούνται οι παράγοντες που σχετίζονται με τις ιδιαιτερό
τητες του σχολείου, τις ανάγκες και τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών. Τα τε
λευταία χρόνια παρατηρείται μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος στις πραγμα
τικές παραμέτρους που επηρεάζουν και οριοθετούν την επιτυχή εισαγωγή της 
τεχνολογικής καινοτομίας, αφού τα αποτελέσματα του ποσοστού χρήσης των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά (Καρτσιώτης, 2002).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αφενός να εντοπίσει σε ποιο στάδιο 

βρίσκεται η Κύπρος αναφορικά με το θέμα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, εστιάζοντας στον τομέα της επιμόρφωσης, αφετέρου να καταγρά
ψει τις επικρατέστερες απόψεις των επιμορφωτών και των εκπαιδευτικών της 
Κυπριακής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το ζήτημα. Στην 
έρευνα συμμετείχαν δυο ομάδες οχτώ συνολικά ατόμων. Η ομάδα των επιμορ- 
φωτών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και των εκπαιδευτικών-φιλο- 
λόγων. Η επιλογή των εκπαιδευτικών έγινε μετά από τις υποδείξεις των επιμορ- 
φωτών. Η φύση της παρούσας έρευνας κατά κάποιον τρόπο καθόρισε την υιο
θέτηση αυτής της τεχνικής επιλογής των εκπαιδευτικών, αφού οι εκπαιδευτικοί 
που συμμετείχαν θα έπρεπε από την μια να έχουν παρακολουθήσει μια σειρά 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, ώστε να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για 
αυτά και από την άλλη να έχουν ασχοληθεί πρακτικά με την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία ώστε να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις 
τους για το θέμα αυτό.

Η δομή της έρευνας βασίζεται στη διατύπωση δυο ερευνητικών ερωτημά
των. Το πρώτο από αυτά στηρίζεται σε ένα άξονα ερωτήσεων που αφορά τα 
προγράμματα επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, διατυπώνονται ερωτήσεις που 
αφορούν το περιεχόμενο, τους στόχους, την οργάνωση και τη διαδικασία πραγ
ματοποίησης των επιμορφωτικών συναντήσεων.Το δεύτερο ερευνητικό ερώτη
μα ακολουθεί πιο ιδεολογική κατεύθυνση αφού στοχεύει στην καταγραφή και 
εξέταση των αντιλήψεων των επιμορφωτών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Κύπρου και των εκπαιδευτικών φιλολόγων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αναφορικά με το θέμα της αξιοποίησης των Η/Υ στη διδασκαλίας και ειδικό
τερα στο μάθημα της γλωσσικής αγωγής. Συγκεκριμένα, διατυπώνονται ερω-
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τήσεις όπως πώς μπορεί να διδαχθεί η γλώσσα, ποια μέσα και μέθοδοι μπορούν 
να αξιοποιηθούν στη γλωσσική διδασκαλία, ποιος είναι ο ρόλος του Η/Υ στη 
διδασκαλία και ποια η προστιθέμενη αξία του στη γλωσσική διδασκαλία, τα 
προβλήματα κατά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και τα αποτελέσματα μιας διδα
σκαλίας που αξιοποιεί τους Η/Υ. Η έρευνα επιχειρεί να εντοπίσει ποιο μοντέλο 
γραμματισμού, σύμφωνα με τη διάκριση του Brian Street (1984,1995) σχετικά 
με τις ΤΠΕ, υιοθετείται στην περίπτωση της Κύπρου.

Η παρούσα έρευνα υιοθετεί την ποιοτική μέθοδο και ανάλυση περιεχομέ
νου, καθώς στοχεύει στην εξέταση των φανερών και υπολανθανόντων μηνυμά
των και νοημάτων στις διάφορες επικοινωνιακές μορφές του γραπτού και προ
φορικού λόγου (Βάμβουκας, 1993:263-264, Φίλιας, 1993). Ως μεθοδολογικό ερ
γαλείο επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Έτσι, ορίστηκε ένα γενικό πλαί
σιο επιλεγόμενων θεμάτων με ερωτήσεις δημογραφικές, περιγραφικές -  ερμη
νευτικές και αξιολόγησης (Patton, 1990: 277-297). Οι συνεντεύξεις έγιναν με τη 
λήψη ψηφιακού δημοσιογραφικού μαγνητοφώνου και είχαν διάρκεια κατά 
προσέγγιση τριάντα πέντε (35) έως πενήντα (50) λεπτά. Ακολούθησε η απομα- 
γνητοφώνηση των συνεντεύξεων με τη χρήση ειδικών συμβόλων (βλ. Παυλίδου 
2005: 269-272). Η ανάλυση των δεδομένων στην παρούσα έρευνα πραγματο- 
ποιήθηκε με τη διασταυρωμένη ανάλυση (Patton, 1990) ή, κατά την Mason 
(2003), την κατηγορική ταξινόμηση των δεδομένων. Δηλαδή, οι απαντήσεις των 
συνεντευξιαζομένων ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με βάση των κοινών 
ερωτήσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται σχετικά με τη διαδικασία επιμόρφω
σης των εκπαιδευτικών είναι ότι η ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφω
σης αφήνει μια γενικότερη αίσθηση ικανοποίησης σε όλους τους συμμετέχον- 
τες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Η επιφυλακτική στάση των εκπαιδευτι
κών απέναντι στις ΤΠΕ, πριν από την επιμόρφωση, αντικαθίσταται από ένα 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό και μια θετικότερη αντιμετώπιση των νέων τεχνολο
γιών, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης. Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει 
με τα ερευνητικά πορίσματα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, που παρουσιά
ζουν τη θετική αλλαγή των στάσεων των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση 
ενός επιμορφωτικού προγράμματος (Φαχαντίδης, Χριστοφόρου & Πνευματι
κός 2004, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Δημητρακοπούλου κ. συν. 2002).

Από τις συνεντεύξεις με τους επιμορφωτές φάνηκε ότι η μη εξέταση των 
απόψεων των επιμορφωτών αναφορικά με το ρόλο των ΤΠΕ στη διδασκαλία, 
είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση μιας ανομοιογενούς ομάδας με διαφορετικές 
αντιλήψεις και στάσεις. Αυτό επηρέασε αφενός τον τρόπο αντιμετώπισης της 
διαδικασίας επιμόρφωσής τους, αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο παρουσία
σαν οι επιμορφωτές το θέμα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στους επιμορφούμε- 
νους -  εκπαιδευτικούς. Ένα σημαντικό θέμα στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη έμφα
ση οι επιμορφωτές και οι εκπαιδευτικοί είναι ότι δεν υπάρχει η αναγκαία υπο-
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στήριξη και ανατροφοδότησή τους, κυρίως μετά την ολοκλήρωση των επιμορ
φώσεων. Ακόμη, τονίζουν τη σημασία του ψυχολογικού παράγοντα, δηλαδή 
της επιβράβευσης των προσπαθειών τους και της παροχής κινήτρων, οικονομι
κών και ψυχολογικών, για την ενασχόλησή τους με το θέμα. Στη διεθνή βιβλιο
γραφία επισημαίνεται η ανάγκη για συνεχή θεωρητική και πρακτική στήριξη 
των εκπαιδευτικών (Persky, 1990), καθώς επίσης και για αναγνώριση των επι
τευγμάτων τους (Kinnaman, 1990).

Το τρίτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η παρούσα έρευνα είναι ότι 
υπάρχει αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών παραμέτρων που επηρεάζουν 
την τεχνολογική καινοτομία της εισαγωγής των Η/Υ στη διδασκαλία. Αυτή η 
διαπίστωση προκύπτει από το αίτημα των ίδιων των επιμορφωτών και των εκ
παιδευτικών για θέματα που αφορούν, κυρίως, την υλικοτεχνική υποδομή των 
σχολείων και για επιμόρφωσή τους σε θέματα τεχνολογικής φύσεως. Το αποτέ
λεσμα αυτό συμπίπτει με ερευνητικά πορίσματα, που παρουσιάζουν ως βασι
κότερη ανησυχία και κύριο αίτημα των εκπαιδευτικών στα διάφορα προγράμ
ματα επιμόρφωσης, την τεχνολογική κατάρτισή τους, αγνοώντας τις γλωσσο- 
παιδαγωγικές και ιδεολογικές διαστάσεις του ζητήματος. Οι έρευνες όμως, κα
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διδασκα
λία είναι ζήτημα παιδαγωγικό και όχι τεχνολογικό (Collis et al. 1996,Τζιμογιάν- 
νης, 2002), με βαθιές ιδεολογικές και κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις (Κου- 
τσογιάννης 2000α, 2001β, 2001γ). Άλλωστε, έρευνες στο εξωτερικό και στην 
Ελλάδα (Veen, 1993: 2, Καρτσιώτης, 2002, Yildirim, 2000, Zhao & Cziko, 2001, 
Παπανικολάου & Τζιμογιάννη 2005), απέδειξαν ότι ακόμα και όταν τα σχολεία 
εξοπλίζονται με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα, τα αποτελέσματα δεν είναι 
τα αναμενόμενα εάν δεν έχει προηγηθεί επιμόρφωση και παιδαγωγική κατάρ
τιση των εκπαιδευτικών.
Γλωσσική διδασκαλία και Η/Υ: απόψεις επιμορψωτών και εκπαιδευτικών

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί υιο
θετούν την άποψη ότι ο στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας άλλαξε σε σχέση με 
το πρόσφατο παρελθόν, αφού τώρα δίνεται βαρύτητα στη καλλιέργεια των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας σε πραγμα
τικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Δηλαδή, το κέντρο βάρους της γλωσσικής 
διδασκαλίας μεταφέρεται στην καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 
στη χρήση της γλώσσας (Κουτσογιάννης 2004). Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής 
καλείται να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ως εργαλείο και ως μέσο επικοινωνίας 
και έκφρασης, χωρίς να του επιβάλλεται να αποστηθίσει τους γραμματικο-συν- 
τακτικούς της κανόνες. Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν, τα νέα βιβλία της γλώσ
σας προσεγγίζουν τη διδασκαλία με αυτήν τη λογική, δηλαδή της επικοινωνια- 
κής προσέγγισης. Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγι
σης προβάλουν τη σημασία της βιωματικότητας στη διδασκαλία. Στις συνεν
τεύξεις τους αναφέρονται στην ανάγκη τοποθέτησης των μαθητών σε πραγμα
τικές επικοινωνιακές καταστάσεις και στη χρήση παραδειγμάτων από την κα
θημερινότητα τους, εφόσον οι μαθητές κατακτούν τη γλώσσα μέσα στην ίδια 
την κοινωνία και στις κοινωνικές συναναστροφές τους. Ό πως διαπιστώθηκε

Ο



0 8 .  1 0  p  5 4 _ 6 1  8 / 2 8 / 0 8  9 : 5 8  PM P a g e  58

58 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

μέσα από τις συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σημασία των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων των μαθητών στη διδασκαλία της γλώσσας, χω
ρίς όμως να προχωρούν σε βαθύτερη ανάλυση αυτών των πρακτικών, αφού σε 
καμία περίπτωση δεν κάνουν λόγο για ύπαρξη πολλαπλών γραμματισμών (πο- 
λυγραμματισμοί, Kress & Leeuwen 2001). Παρόλα αυτά, οι ποικίλες εθνογραφι
κές έρευνες, ήδη από τη δεκαετία του 1980 (Scribner & Cole, 1978, Scollon & 
Scollon, 1981, Heath, 1983), επιβεβαιώνουν την πολλαπλότητα του γραμματι- 
σμού και την άμεση συνάρτησή του με τις κοινωνικές πρακτικές των ανθρώπων.

Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η έρευνα είναι ότι επιμορφω- 
τές και εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη δημιουργία νέων δεδομένων με τα ο
ποία πρέπει να «παίζουν» στη διδασκαλία. Υποστηρίζουν ότι, αφού οι μαθητές 
κατακλύζονται καθημερινά από πληθώρα πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται 
άμεσα σε αυτούς από τις ΤΠΕ, η διδασκαλία τους πρέπει όχι μόνο να προσαρ
μοστεί στα νέα αυτά δεδομένα αλλά και να τα αξιοποιεί. Αυτό σημαίνει ότι η 
διδασκαλία δεν πρέπει να περιορίζεται στη χρήση του σχολικού βιβλίου αλλά 
να συνδυάζεται με την εικόνα, τον ήχο, τον Η/Υ, να αξιοποιεί δηλαδή τις δυνα
τότητες της τεχνολογικής εξέλιξης. Ό πως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, οι 
εκπαιδευτικοί κατανοούν τη σημασία της πολυτροπικότητας στην ερμηνεία και 
παραγωγή του γραπτού λόγου, αφού αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα συνδιαμορ- 
φώνει με άλλους σημειωτικούς τρόπους (εικόνα, ήχος) το νόημα του κειμένου 
(Κονσούλη, 2006). Παράλληλα, αναφέρονται στην υιοθέτηση της διαθεματικής 
προσέγγισης στη διδασκαλία. Στις συνεντεύξεις τους υποστηρίζουν ότι το 
συγκεκριμένο επιστημονικό λεξιλόγιο και τα διάφορα γλωσσικά και εκφραστι
κά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προ
γράμματος μπορούν να συμβάλλουν στη γλωσσική διδασκαλία.

Το τρίτο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η αξιοποίηση του Η/Υ στη δι
δασκαλία συνοδεύεται από τις θετικές αντιδράσεις και απόψεις των εκπαιδευ
τικών. Αυτή η αλλαγή, όμως, στις στάσεις των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρθη
κε σε προηγούμενο κεφάλαιο, επήλθε μετά την επιμόρφωσή τους. Η πρώτη δια
πίστωση είναι ότι ο Η/Υ αντιμετωπίζεται ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο για 
τη διδασκαλία και σε καμία περίπτωση η ενσωμάτωση του δεν αποτελεί πανά
κεια για την εκπαίδευση. Ο Η/Υ αξιοποιείται ως εργαλείο οργάνωσης του διδα
κτικού υλικού, ως εργαλείο μάθησης αλλά και ως μέσο επικοινωνίας, πληροφό
ρησης και εξατομικευμένης διδασκαλίας (Κοντογιάννη-Μπόλτση, 2004). Αξιο
σημείωτη είναι η διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιλαμβάνονται 
τις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι ΤΠΕ όσον αφορά στη διδασκαλία της 
γλώσσας και κάνουν λόγο για μια νέα γλωσσική πραγματικότητα, δηλαδή για 
μια νέα γλωσσική μορφή, τα “Greeklish”. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 
ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν την αναδρομική -  ανακεφαλαιωτική αντίληψη 
(retrospective view) (Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2003), αφού εκφράζουν 
την άποψη ότι το φαινόμενο αυτό επηρεάζει αρνητικά την ίδια τη γλώσσα.
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει αναφορικά με την εισαγωγή των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι η έλλειψη της κατάλληλης υποδομής στα σχολεία.
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Επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονα το παράπονο τους για την 
απουσία ειδικών αιθουσών με Η/Υ στα σχολεία. Βέβαια, η τοποθέτηση του 
κέντρου βάρους της προσοχής στον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων και 
η ελάχιστη σημασία στην παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ανα
φορικά με τη λειτουργική και κριτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
είναι μια διαπίστωση που έχει επισημανθεί κατά καιρούς στη σχετική βιβλιο
γραφία. Η τεχνοκεντρική αυτή αντίληψη σημαίνει ότι το ζήτημα δεν προσεγγί
ζεται στις πραγματικές κοινωνικές, ιδεολογικές και γλωσσοπαιδαγωγικές δια
στάσεις του. Έρευνες όμως δείχνουν ότι μόνο ο εξοπλισμός των σχολείων με 
Η/Υ δεν οδηγεί σε αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογικής καινοτομίας 
(Παπανικολάου & Τζιμογιάννη 2005, Yildirim 2000, Zhao & Cziko, 2001, Σολο- 
μωνίδου, 2001:113) και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σφαιρική και κριτι
κή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για τη 
λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.

Πέραν από τις δυσκολίες που εντοπίζουν επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί 
κατά την ενσωμάτωση, στις συνεντεύξεις τους υπογραμμίζουν και τα θετικά 
αποτελέσματα μιας διδασκαλίας με τις ΤΠΕ. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, 
η αξιοποίηση των Η/Υ ενισχύει την ομαδοκεντρική διδασκαλία και τοποθετεί 
τον μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, συμβάλλοντας έτσι 
στην καλύτερη αφομοίωση της γνώσης. Ακόμη, οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο 
στη μαθησιακή διαδικασία, γεγονός που επιφέρει θετικές αντιδράσεις από τους 
ίδιους και μεγαλύτερη συμμετοχή στο μάθημα. Στη λογική της επικοινωνιακής 
προσέγγισης, την οποία υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στη γλωσσική διδασκαλία, 
ο Η/Υ γίνεται αντιληπτός ως εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο ο μαθητής 
καλείται να εργαστεί, να πληροφορηθεί και να επικοινωνήσει, δηλαδή ως μέσο 
εργασίας που διευκολύνει την μάθηση. Προκύπτει, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι 
οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τον Η/Υ ως μέσο για διάβασμα και γράψιμο, 
δηλαδή ως μέσο πρακτικής γραμματισμού (Street, 1995, Κουτσογιάννης υπό 
δημοσίευση, 2002γ), μέσα από το οποίο ενισχύεται η αυτονομία του μαθητή 
στην μαθησιακή διαδικασία.

Συνοψίζοντας τις παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά με την ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία και λαμβάνοντας υπόψη τη διάκριση του 
Brian Street για την ύπαρξη δυο μοντέλων γραμματισμού, η παρούσα εργασία 
κατέληξε στο εξής σημαντικό συμπέρασμα: στην περίπτωση της Κύπρου δεν 
υιοθετείται ούτε το «αυτόνομο» ούτε το «ιδεολογικό» μοντέλο γραμματισμού. 
Η παρούσα έρευνα οδηγήθηκε σε αυτή τη διαπίστωση για δυο λόγους. Πρώ
τον, δεν υιοθετείται το «αυτόνομο μοντέλο γραμματισμού» αφού οι ΤΠΕ δεν 
αποτελούν πανάκεια για την εκπαίδευση και ο Η/Υ δεν αντιμετωπίζεται ως το 
μέσο που θα επιφέρει άμεσες λύσεις και θα οδηγήσει αυτόματα στη βελτίωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεύτερον, δεν υιοθετείται το «ιδεολογικό μον
τέλο γραμματισμού», αφού δε λαμβάνεται υπόψη ούτε το ιδεολογικό, δηλαδή 
οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ούτε το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό και εκ
παιδευτικό πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες.

- e -
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν ήδη μπει στη 

ζωή μας και διεκδικούν τη θέση τους στην εκπαίδευση, εφόσον αποτελούν πια, 
ένα ανάμεσα σε πολλούς, τρόπο μάθησης και πληροφόρησης. Η ανάγκη προ
ετοιμασίας των μαθητών να ανταγωνιστούν σε ένα πληροφοριακό - τεχνολογι
κό παγκόσμιο επίπεδο οικονομίας προϋποθέτει την ανάγκη αναδόμησης και 
ανασυγκρότησης των σχολικών πρακτικών (Harvey & Pumell, 1995, Jonassen, 
1993). Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται δεν είναι αν και κατά πόσο οι νέες 
τεχνολογίες θα «εισβάλλουν» στην εκπαίδευσή μας και με ποιο τρόπο, αλλά αν 
οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να τις αξιο- 
ποιήσουν λειτουργικά και παιδαγωγικά. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό φαί
νεται να είναι απλή. Επιμόρφωση και κατάρτιση. Αλλά όμως, επιμόρφωση που 
θα προσεγγίζει το θέμα με τη βαρύνουσα σημασία στις κοινωνικές, ιδεολογικές 
και παιδαγωγικές του διαστάσεις, αφού όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν το 
ίδιο το περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας.
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