
Κριτήρια Επιτυχούς Αξιοποίησης των Νέων 
Τεχνολογιών στη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής 

Γλώσσας 
 
 

∆ηµήτρης Κουτσογιάννης  
∆ρ. Γλωσσολογίας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης 

dkoutsog@lit.auth.gr
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρότι έχουν γίνει µεγάλα βήµατα στον τοµέα της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εντούτοις δεν έχει διαµορφωθεί ακόµη µια σαφής πολιτική 
πλαίσιο, βάσει της οποίας θα κινούνται οι επιµέρους πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Το κείµενο 
αυτό υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν κάποιες γενικώς αποδεκτές αρχές, οι οποίες 
µπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό για την κάθε πρωτοβουλία που αναλαµβάνεται. Προτείνονται 
τρία συγκεκριµένα κριτήρια προς αυτήν την κατεύθυνση: η ένταξη της κάθε ενέργειας στο διεθνές 
επιστηµονικό πλαίσιο της επιστήµης που ασχολείται µε την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη 
γλωσσική διδασκαλία, ο προσεχτικός συνυπολογισµός των ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών του 
εκπαιδευτικού πλαισίου εντός του οποίου εισάγεται η καινοτοµία και ο προσδιορισµός του 
ιδεολογικού στίγµατος της κάθε πρωτοβουλίας.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Κατά την τελευταία πενταετία καταβάλλονται σηµαντικές και ουσιώδεις προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) στη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας. Ως σηµαντική εξέλιξη µπορούµε κατ’ αρχήν να θεωρήσουµε το γεγονός ότι τα νέα 
γλωσσικά Προγράµµατα Σπουδών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
αναφέρονται ρητά στην προοπτική παιδαγωγικής σύζευξης της γλώσσας µε τις ΝΤ ( ΥΠΕΠΘ, 
2000). Αρκετές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται επίσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
λογισµικού και τέλος, αξίζει ιδιαίτερης µνείας η προσπάθεια για συστηµατική ενδοσχολική 
επιµόρφωση και υποστήριξη των φιλολόγων σε αρκετά σχολεία της δευτεροβάθµιας, κατά κύριο 
λόγο, σχολεία της χώρας.  
  Μια προσεχτική ωστόσο αποτίµηση των πεπραγµένων οδηγεί στη διαπίστωση ότι από τις ως 
τώρα πρωτοβουλίες λείπει το συνεκτικό πνεύµα, η ενιαία φιλοσοφία και λογική που θα διαπερνά 
και θα κατευθύνει τους επιµέρους σχεδιασµούς σε έναν καλοϋπολογισµένο τελικό στόχο. Λείπει, 
µε άλλα λόγια, ο σαφώς διατυπωµένος πολιτικός σχεδιασµός στον τοµέα γλωσσική εκπαίδευση 
και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µε αποτέλεσµα οι επιµέρους 
δραστηριότητες να διακρίνονται από αποσπασµατικότητα και πολύ συχνά να αλληλοαναιρούνται 
(Κουτσογιάννης, υπό δηµοσίευση).  
  Έτσι, όχι σπάνια, τα Προγράµµατα Σπουδών κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από τη 
λογική των λογισµικών που αναπτύσσονται, οι οδηγίες προς τους διδάσκοντες εξουδετερώνουν τη 
λογική της ενδοσχολικής επιµόρφωσης ή η εισαγωγή άλλων καινοτοµιών (π.χ. ευέλικτες ζώνες 
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κλπ.) δεν λαµβάνει υπόψη της την αντίστοιχη εµπειρία των λίγων σχολείων που επιχειρούν ως 
τώρα να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις ΝΤ. Η έλλειψη σαφούς θεωρητικού πλαισίου δηµιουργεί 
µεγάλη σύγχυση και στην αποτίµηση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται. Ποια τα 
χαρακτηριστικά π.χ. ενός καλού λογισµικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, µιας 
επιτυχηµένης επιµορφωτικής δραστηριότητας σε σχολείο ή ενός προγράµµατος σπουδών που 
επιχειρεί να ενσωµατώσει δηµιουργικά τις ΝΤ στη γλωσσικής αγωγή; 
  Παρότι οι διαπιστώσεις αυτές δεν αφορούν µόνο στην ελληνική εκπαίδευση, αλλά αποτελούν µια 
συνήθη διεθνή πρακτική (Κουτσογιάννης, 2001, Selfe, 1999, Lankshear et al, 2000) και παρότι 
πολλές από τις διαπιστώσεις αυτές ερµηνεύονται εύκολα από την έλλειψη εµπειρίας και τη 
δυσκολία που συνοδεύει ένα τέτοιο εγχείρηµα στην αρχή του, εντούτοις είναι καιρός και στη χώρα 
µας από τη φάση της τεχνοκεντρικής ευφορίας, κατά την οποία η ύπαρξη και µόνο της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί πρόοδο, να περάσουµε στη φάση του προσεχτικού 
σχεδιασµού.  
  Είναι σαφές ότι απόλυτες και απλοϊκές απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέσαµε παραπάνω δεν 
είναι εύκολο να δοθούν. Είναι απαραίτητο όµως να αναπτυχθούν κάποιες γενικώς αποδεκτές 
αρχές, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν τα κριτήρια, τον οδηγό για κάθε ενέργεια που 
αναλαµβάνεται και, γιατί όχι, την αφετηρία για τη σύνταξη µιας ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής 
πολιτικής στον εν λόγω τοµέα. Το κείµενο που ακολουθεί επιχειρεί να συµβάλει προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Υποστηρίζεται ότι τρία είναι τα σηµαντικότερα κριτήρια βάσει των οποίων είναι 
δυνατή η αποτίµηση της κάθε ενέργειας ή πρωτοβουλίας που αναλαµβάνεται στον τοµέα της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: η ένταξή της στο 
διεθνές επιστηµονικό πλαίσιο, ο προσεχτικός συνυπολογισµός του κοινωνικοπολιτισµικού 
πλαισίου και προσδιορισµός του ιδεολογικού στίγµατος της κάθε πρωτοβουλίας. Αναπτύσσονται 
στη συνέχεια και συζητούνται τα κριτήρια αυτά. 

 
Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 
  Κάθε απόπειρα παιδαγωγικής αξιοποίησης των υπολογιστών (Η/Υ) δεν µπορεί να αγνοεί την ως 
τώρα διεθνή επιστηµονική έρευνα και εµπειρία, τις τάσεις και αναζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί, 
αυτά που η επιστήµη της γλωσσοδιδακτικής θεωρεί σήµερα ως δεδοµένα ή ζητούµενα. Άλλωστε η 
κάθε προσπάθεια δεν αποτελεί ενέργεια στο κενό, αφού σχεδιαστές ή κατασκευαστές λογισµικού, 
επιµορφωτές ή συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων, έστω και αν δεν έχουν µελετήσει 
εµπεριστατωµένα την ιστορία του οικείου κλάδου, διαθέτουν συγκεκριµένες παραστάσεις, οι 
οποίες συνειδητά ή ασύνειδα ανήκουν στην επιστηµονική ιστορία του.  
  Κάνοντας µια αναδροµή στην επιστηµονική ιστορία του διεθνούς προβληµατισµού που έχει 
αναπτυχθεί ως τώρα, θα µπορούσαµε να ταξινοµήσουµε τις αναζητήσεις αυτές σε δύο µεγάλες 
κατηγορίες. Στην πρώτη µπορούν να τοποθετηθούν τα επιστηµονικά ρεύµατα που αναζητούν και 
συζητούν την παιδαγωγική διάσταση του θέµατος, ενώ στη δεύτερη τη διάσταση του 
γραµµατισµού (literacy). Θα εξετάσουµε εν συντοµία στη συνέχεια τις δύο αυτές κατηγορίες και 
τις ως τώρα διαπιστώσεις τους.  

 
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Σαφής είναι η τάση στις µέρες µας για αποµάκρυνση από τα κλειστά συστήµατα διδασκαλίας. 
Κατά την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον, επιδιώκεται, στον τοµέα της ανάπτυξης λογισµικού 
για τη γλωσσική εκπαίδευση η δηµιουργία προϊόντων που αντιµετωπίζουν τον υπολογιστή ως 
περιβάλλον εργασίας και όχι ως περιβάλλον καθοδηγούµενης µάθησης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί 
αντανάκλαση της επιστηµονικής µετακίνησης από την παραδοσιακή διδασκαλία της γλώσσας και 
της αντιµετώπισής της ως έναν κώδικα επικοινωνίας που πρέπει να τεµαχιστεί σε µικρές ενότητες, 
προκειµένου να γίνει ευκολότερα διδακτός ως ύλη, στην αντίληψη ότι η γλώσσα αποτελεί µέρος 
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της κοινωνικής πρακτικής και εποµένως αναπόσπαστο µέρος του κοινωνικού γραµµατισµού τον 
οποίο πρέπει το παιδί να κατακτήσει. 
  Στο πλαίσιο των αντιλήψεων αυτών (µεταδοµιστικών και µετα – ψυχολογικών αντιλήψεων στη 
γλωσσική διδασκαλία), είναι προφανές ότι αναγνωρίζεται ιδιαίτερα ο κοινωνικός χαρακτήρας της 
γλώσσας και ο κοινωνικός χαρακτήρας της µάθησης. Έτσι η ανάπτυξη «ευφυών» περιβαλλόντων 
που θα ευνοούν την ατοµική εργασία και µάθηση µέσω της µηχανικής υποστήριξης, έχουν δώσει 
τη θέση τους σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη συλλογική ή ατοµική αναζήτηση, τον 
προβληµατισµό που οδηγεί σε διάλογο, τον πειραµατισµό και την έρευνα. Με δεδοµένο το 
γεγονός ότι ο υπολογιστής αποτελεί πια ένα µέσο για γράψιµο και διάβασµα (βλ. στη συνέχεια) 
δεν αποτελεί εντύπωση το γεγονός ότι τέτοιες δυνατότητες έχουν αναζητηθεί στα ευρείας χρήσης 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα πρακτικής γραµµατισµού (περιβάλλοντα για γράψιµο και διάβασµα 
δηλαδή), όπως τα προγράµµατα Επεξεργασίας Κειµένου και το διαδίκτυο.  
  Αξίζει ιδιαίτερης µνείας το θέµα της λεξικογραµµατικής διδασκαλίας, λόγω του γεγονότος ότι το 
λογισµικό αυτής της κατηγορίας καταλαµβάνει σηµαντικό µερίδιο στις ως τώρα προσπάθειες 
ηλεκτρονικής παιδαγωγικής υποστήριξης των γλωσσών. Μετά από πολλές αναζητήσεις και 
αντιπαλότητες, αρχίζει να διαφαίνεται µια ευρύτερη συναίνεση στις µέρες µας στον τοµέα αυτόν. 
Παρατηρείται π.χ. µια καθολική οµοφωνία ως προς το ότι η διδασκαλία της δοµής της γλώσσας 
ως αυτοσκοπός, όπως γινόταν στο παρελθόν, δεν έχει πια να προσφέρει τίποτα το ιδιαίτερο 
(Hillocks, 1986). Από την άλλη πλευρά υπάρχουν σηµαντικά κινήµατα που θεωρούν τη 
διδασκαλία της δοµής απαραίτητη είτε ως εργαλείο για την καλύτερη καλλιέργεια της 
επικοινωνιακής αντίληψης (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997) είτε ως µέσο για τη 
διαµόρφωση του νοήµατος (Halliday, 2000). Μοιραία απαξιώνονται στο χώρο της κατασκευής 
λογισµικού οι αντιλήψεις που αντιµετώπιζαν τον υπολογιστή ως υποµονετικό δάσκαλο του 
λεξιλογίου και της γραµµατικής, παρότι δεν έχουν διαφανεί ακόµη προϊόντα που να κινούνται 
προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των σύγχρονων αυτών τάσεων που προαναφέρθηκαν.  
 
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
  Ο υπολογιστής στις µέρες µας θα µπορούσε κάλλιστα να αποκληθεί γλωσσική παρά 
υπολογιστική µηχανή, λόγω της ευρύτατης αξιοποίησής του σε πρακτικές γραµµατισµού (για 
διάβασµα και γράψιµο). Το γεγονός αυτό έχει καταλυτικές συνέπειες στο περιεχόµενο και βέβαια 
στα µέσα που χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία της ελληνικής. Έτσι ο τεχνολογικός1 ή ψηφιακός 
γραµµατισµός γίνεται µέρος του γλωσσικού γραµµατισµού, η δε νέα τεχνολογία εντάσσεται 
φυσιολογικά στη σχολική ζωή και εναλλάσσεται µε την παραδοσιακή τεχνολογία (πίνακας, 
µολύβι-χαρτί, βιβλία – τετράδια), ανάλογα µε την περίσταση. Η εναλλακτική αυτή χρήση της 
τεχνολογίας δεν απαιτεί µόνο άλλες τεχνικές δεξιότητες, αλλά έχει αλυσιδωτές επιδράσεις σε 
όλους τους τοµείς της διδασκαλίας της ελληνικής (στόχοι, περιεχόµενα, δεξιότητες, µέθοδοι κλπ.) 
(Κουτσογιάννης, υπό δηµοσίευση1). Στο πλαίσιο της λογικής αυτής η εργασία µε τα ηλεκτρονικά 
εργαλεία (ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, λεξικά κλπ.) και η καλλιέργεια της 
κριτικής τεχνολογικής ενηµερότητας (Κουτσογιάννης, 2001, υπό δηµοσίευση1) είναι απαραίτητο 
συστατικό των σύγχρονων προγραµµάτων γλωσσικής διδασκαλίας.  
  Το διεθνές αυτό πλαίσιο δεν µπορεί παρά να αποτελεί πλαίσιο αναφοράς σε κάθε πρωτοβουλία ή 
προσπάθεια που αναλαµβάνεται. Το Πρόγραµµα Σπουδών π.χ. είναι απαραίτητο να τοποθετείται 
µε σαφήνεια απέναντι στις διεθνείς αυτές εξελίξεις, το ίδιο φυσικά ισχύει και για το κάθε 
λογισµικό ή την κάθε επιµορφωτική πρωτοβουλία. Οι εµπειρικές προσεγγίσεις που αγνοούν το 
πλαίσιο αυτό, δε σηµαίνει ότι κινούνται σε χώρους επιστηµονικής ουδετερότητας· συνήθως 
αναπαράγουν θεωρίες και πρακτικές επιστηµονικά ξεπερασµένες.  
  Η επιστηµονική όµως προσέγγιση αποτελεί τη µια όψη του νοµίσµατος, η οποία αποτελεί 
συνήθως το κύριο και µοναδικό κριτήριο στις διάφορες συζητήσεις που γίνονται. Η γνώµη µας 
είναι ότι το θέµα δεν εξαντλείται εκεί, όπως θα δούµε στη συνέχεια.  
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ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
  Επισηµάναµε στην προηγούµενη ενότητα ότι το διεθνές επιστηµονικό πλαίσιο είναι αυτό που 
απασχολεί σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής βιβλιογραφίας και είναι σαφές πως είναι 
ένας παράγων που πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Μικρό όµως µερίδιο προβληµατισµού 
παίρνει µια άλλη εξίσου σοβαρή παράµετρος, αυτή του συνυπολογισµού της 
κοινωνικοπολιτισµικής, µε την ευρεία έννοια, ή της εκπαιδευτικής, µε τη στενότερη, 
πραγµατικότητας εντός της οποίας εισάγονται οι ΝΤ.  
  Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Η/Υ αντιµετωπίζεται συνήθως ως µια ανεξάρτητη από το 
κοινωνικό περικείµενο µεταβλητή, µε προβλεπόµενα θετικά αποτελέσµατα σε επίπεδο 
οικονοµικό, κοινωνικό, ατοµικό και παιδαγωγικό. Έτσι γύρω από το θέµα της αξιοποίησής τους 
στη γλωσσική εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από αυτονόητες οικουµενικές «αλήθειες», 
οι οποίες υιοθετούνται αυτοµάτως από κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα µαζί µε την πολιτική 
εισαγωγής τους στην εκπαίδευση. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από τις «αλήθειες» αυτές: οι 
σχέσεις δασκάλου – µαθητή γίνονται πιο δηµοκρατικές· υλοποιείται ευκολότερα η βυγκοτσκιανή 
αντίληψη της “Zone of proximal development”· οι ΝΤ βοηθούν στον πειραµατισµό κατά το 
γράψιµο· η επικοινωνιακή τεχνολογία ρίχνει τα τείχη που χώριζαν τα σχολεία από τον έξω κόσµο, 
επιτρέποντας τη δηµιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της λογικής 
αυτής οι εκπαιδευτικές κοινότητες στις οποίες εισάγεται η νέα αυτή πολιτική θεωρούνται λίγο – 
πολύ ως tabula rasa, γι΄ αυτό και ελάχιστα λαµβάνεται υπόψη η προϋπάρχουσα εµπειρία και 
ιδεολογία τους (Koutsogiannis, 2001).  
  Η λογική αυτή παρουσιάζει αρκετές αναλογίες µε τη διαδικασία εισαγωγής προγραµµάτων 
αλφαβητισµού που ακολουθήθηκε συχνά στο παρελθόν, όταν προγράµµατα που εκπονούνταν από 
«ειδικά επιστηµονικά κέντρα» εισάγονταν σε διάφορες κοινωνικές ή εθνοτικές οµάδες- χωρίς να 
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους- µε τραγικά, συνήθως, αποτελέσµατα. Η 
ανθρωπολογική αλλά και η παιδαγωγική έρευνα έχει δείξει ότι κατά την εισαγωγή αυτής της 
λογικής οι άνθρωποι δε µένουν απαθείς στα νέα δεδοµένα που τους επιβάλλονται αλλά αντιδρούν, 
προσαρµόζοντας τα στη δική τους ιδεολογία και πρακτική (Olson, 2000, Karavas – Doukas, 1998, 
Street, 1984, 1995). Αναφέρω ενδεικτικά στη συνέχεια κάποιους τοµείς µε ιδιαίτερη σηµασία 
στην προσπάθεια παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΝΤ στη διδασκαλία της ελληνικής.  
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Είναι γνωστός ο συγκεντρωτισµός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, σε βαθµό που 
αφήνει ελάχιστα περιθώρια πρωτοβουλιών στις διδακτικές µονάδες και τους εκπαιδευτικούς. Το 
χαρακτηριστικό αυτό, που είναι εύλογο να οδηγεί σε διοικητική δυσκαµψία, είναι µια σηµαντική 
µεταβλητή για την εισαγωγή οποιασδήποτε καινοτοµίας, πολύ δε περισσότερο αυτής της 
αξιοποίησης των ΝΤ. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή προσπάθεια που δεν συνυπολογίζει την 
παράµετρο αυτή είναι καταδικασµένη σε περιθωριοποίηση. Ο σχεδιασµός, για παράδειγµα, των 
προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι καταδικασµένος σε αποτυχία, αν δεν 
συνυπολογίσει τον παράγοντα αυτόν. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για πρωτοβουλίες που σχετίζονται 
µε την ανάπτυξη λογισµικού ή τη διαµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών.  
 
Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 
  Πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα µε αυτονόητη βαρύτητα. Γνωρίζουµε π.χ. ότι οι έλληνες 
φιλόλογοι, ανεξάρτητα από το πότε τελείωσαν τις σπουδές τους, διαθέτουν ελλιπή έως ανύπαρκτη  
προετοιµασία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Σηµαντικό δεδοµένο αποτελεί και η 
καθηµερινή διδακτική πρακτική που ακολουθείται στο ελληνικό σχολείο. Η ως τώρα έρευνα 
(Economou, 1993, Ευσταθίου, 1985:58-63, Ξωχέλλης κ.ά, 1990, Φλουρής, 1995:350) δείχνει ότι 
λείπει η ουσιώδης επικοινωνία και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης από τις σχολικές µας 
αίθουσες, ενώ κυριαρχεί ο µονόλογος. Στην περίπτωση των διδασκόντων οι µονόλογοι αυτοί 
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έχουν συχνά τη «µορφή διδακτικού ρητορισµού», ενώ στην περίπτωση των διδασκοµένων αρκετά 
συχνά αναπαράγεται πιστά ο λόγος των σχολικών εγχειριδίων. Θα µπορούσαµε να πούµε 
συµπερασµατικά ότι από τις λίγες σχετικά έρευνες που διαθέτουµε φαίνεται ότι στις σχολικές µας 
τάξεις λείπει ο ουσιώδης διάλογος, η άσκηση στην επικοινωνία και την κριτική σκέψη.  
  Είναι προφανές ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια ευρείας αξιοποίησης των ΝΤ στη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας δεν µπορεί να αγνοεί τα δεδοµένα αυτά ούτε µπορεί να επαφίεται στις 
«θαυµατουργές» δυνατότητες των υπολογιστών. Οι πρώτες έρευνες που έχουµε στη χώρα µας 
επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις άλλων χωρών: οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν µε τις ΝΤ 
τίποτα περισσότερο από αυτό που γνώριζαν να κάνουν καλά και πριν από αυτές (Κουτσογιάννης, 
2001, Koutsogiannis, 2001). Έτσι λογισµικό ή Πρόγραµµα Σπουδών π.χ. που δεν συνυπολογίζουν 
τον παράγοντα αυτόν και επιµόρφωση που δεν ξεκινάει, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τα δεδοµένα 
αυτά, δεν έχουν παρά ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.  
 
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
  Στη χώρα µας έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες εισαγωγής καινοτοµιών, οι  περισσότερες 
από τις οποίες είτε αναιρέθηκαν καθοδόν είτε περιθωριοποιήθηκαν από το σύστηµα. ∆εν έχουµε 
παρά να θυµηθούµε την τύχη των πρόσφατων «συνθετικών εργασιών» στο Λύκειο, που 
απαιτούσαν µια διαφορετική λογική από τη γραµµική διεκπεραίωση των σελίδων του διδακτικού 
εγχειριδίου. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε νέα πρωτοβουλία ξεκινάει χωρίς να λαµβάνει υπόψη 
της την εµπειρία αυτή. Έτσι οι εκπαιδευτικοί εθίζονται στην ιδέα ότι κάποιοι σχεδιάζουν και 
πειραµατίζονται ερήµην τους, προεξοφλώντας και την κατάληξη των εγχειρηµάτων. 
  Άλλοτε πάλι ξεκινούν προσπάθειες οι οποίες αναζητούν συγγένειες µε ξένα επιστηµονικά 
ρεύµατα, σπάνια όµως παρακολουθούν άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη χώρα µας. Στον 
τοµέα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, για παράδειγµα, έχουν ως τώρα αναπτυχθεί 
κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επιστηµονικές πρωτοβουλίες στον τόπο µας (Χαραλαµπόπουλος & 
Χατζησαββίδης 1997), οι οποίες εξυπηρετούν σε σηµαντικό βαθµό τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις 
αξιοποίησης των υπολογιστών στη γλωσσική εκπαίδευση. Έτσι, ενώ οι προσπάθειες αυτές έχουν 
επενδύσει στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών και έχει δηµιουργηθεί µια πρώτη αξιόλογη βάση 
αποδοχής των καινοτοµιών που εισάγουν, µένουν ανεκµετάλλευτες.  Μοιραία κάθε νέα 
καινοτοµία ξεκινάει από την αρχή και συµπεριλαµβάνει έτσι πολλά νέα και άγνωστα στοιχεία για 
τον έλληνα εκπαιδευτικό, γεγονός που δυσκολεύει εξαιρετικά την υιοθέτηση αλλά και την 
υλοποίησή της (Κουτσογιάννης, 1998). 
 
Η Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
  Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι επίσης το να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της ελληνικής 
γλώσσας σε επίπεδο µικροδοµής (φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη κλπ.) αλλά και µακροδοµής 
(π.χ. γραµµατική του κειµένου, κειµενικά είδη κλπ.). Οι περισσότερες από τις ως τώρα 
προσπάθειες και απόψεις που εκφράζονται είτε εξαντλούνται στην επιφανειακή χρήση των 
πολυµέσων και στο γενικόλογο ύµνο προς τις ΝΤ, αναπαράγοντας ξεπερασµένες αντιλήψεις για 
τη διδασκαλία των γλωσσών, είτε δαιµονοποιούν τη χρήση των υπολογιστών. Σπάνια 
αντιµετωπίζεται µε επιστηµονική ψυχραιµία τόσο το τι σηµαίνει π.χ. να αναπτυχθεί σύγχρονων 
αντιλήψεων λογισµικό αλλά προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής (Κουτσογιάννης, 
2001β), όπως και το τι σηµαίνει να υιοθετούνται άκριτα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής 
λόγου, που έχουν κατασκευαστεί όµως για τις ανάγκες µιας άλλης γλώσσας και ενός άλλου 
πολιτισµού (Κουτσογιάννης 2001γ). 
   Όλα αυτά αποτελούν ενδεικτικές πτυχές του εκπαιδευτικού περικειµένου εντός του οποίου 
εισάγεται η κάθε καινοτοµία και στην προκειµένη περίπτωση η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΝΤ 
στη διδασκαλία της ελληνικής. ∆υστυχώς το πλαίσιο αυτό σπάνια αναλύεται και σπανιότερα 
λαµβάνεται υπόψη, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
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που οι αλλαγές στην εκπαίδευση προχωρούν µε µεγάλη καθυστέρηση (Fullan 1993). Το 
δυσάρεστο είναι ότι η λογική αυτή δεν απουσιάζει µόνο από το χώρο της χάραξης εκπαιδευτικής 
πολιτικής, αλλά από αυτόν του επιστηµονικού προβληµατισµού. Έτσι και ο διεθνής επιστηµονικός 
προβληµατισµός που εξετάζει την εισαγωγή των ΝΤ στην εκπαίδευση µε µεταβλητές το 
στενότερο εκπαιδευτικό ή ευρύτερο κοινωνικό περικείµενο, στον τοµέα τουλάχιστον της 
γλωσσικής εκπαίδευσης µε τη χρήση ΝΤ, είναι εξαιρετικά περιορισµένος.   
  Και µια τελική επισήµανση για το πνεύµα της ενότητας αυτής, προκειµένου να αποφευχθούν 
τυχόν παρεξηγήσεις. Η έµφαση στη σηµασία του εκπαιδευτικού περικειµένου δεν υπονοεί ότι δε 
χρειάζονται αλλαγές και ότι η κατάσταση πρέπει να διατηρηθεί ως έχει. Υπονοεί αντίθετα ότι οι 
όποιες αλλαγές δεν µπορούν να σχεδιαστούν ερήµην της πραγµατικότητας αυτής και ότι η ύπαρξη 
και χρήση της τεχνολογίας δεν εξασφαλίζει από µόνη της τις όποιες αλλαγές.  
 
Η Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
  Ο τεράστιος βιβλιογραφικός όγκος που µε την πάροδο του χρόνου συσσωρεύεται και η συνεχής 
εξέλιξη της τεχνολογίας, µε τις παράλληλες ραγδαίες οικονοµικές και κοινωνικές µεταβολές, 
δηµιουργούν συνεχώς νέα επιστηµολογικά παραδείγµατα στις επιστήµες που ασχολούνται µε την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Από την άλλη πλευρά η ραγδαία εκτεχνολόγηση 
της εκπαίδευσης έχει θεσπίσει τα δικά της κριτήρια για τον προσδιορισµό της επιτυχηµένης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία συνοψίζεται συνήθως σε αγώνα δρόµου για την κατάκτηση 
ποσοτικών δεικτών. Έτσι το ποια είναι η αναλογία µαθητών ανά Η/Υ, ποιο είναι το ποσοστό 
σχολείων που είναι συνδεδεµένα µε το διαδίκτυο, πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν εκπαιδευτεί στα 
βασικά της χρήσης των υπολογιστών, πόσοι τίτλοι λογισµικού έχουν παραχθεί κλπ. τείνουν να 
αποτελούν τους κυριότερους δείκτες προόδου ενός εκπαιδευτικού συστήµατος στις µέρες µας.  
  Η ταχύτητα αυτή των εξελίξεων και το άγχος της προσαρµογής των ενδιάµεσων σε ανάπτυξη 
χωρών, όπως είναι κατά τον Bourdieu η Ελλάδα, στα νέα δεδοµένα αφήνει ελάχιστα περιθώρια 
άνεσης στο σχεδιασµό και ψύχραιµης αποτίµησης των πεπραγµένων. Έτσι ξεχνάµε ότι κάθε µας 
ενέργεια στην εκπαίδευση είναι, µε την αριστοτελική έννοια του όρου, πολιτική ενέργεια και 
εποµένως κάθε µας παρέµβαση (Πρόγραµµα Σπουδών, λογισµικό, επιµόρφωση κ.ο.κ.) συνειδητά 
ή όχι έχει σαφή ιδεολογικό χαρακτήρα. Πολιτική ενέργεια µε την έννοια ότι δεν µας ενδιαφέρει 
απλώς η δηµιουργία µιας νέας επιστήµης ή η βελτίωση κάποιων στατιστικών που σχετίζονται µε 
την ύπαρξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αλλά η δηµιουργία µιας νέας κοινωνίας (Gee 
1996:65), την κατεύθυνση της οποίας συνειδητά ή όχι επηρεάζουµε µε τις επιλογές µας. 
Προκειµένου να καταστήσω σαφέστερο τον ιδεολογικό χρωµατισµό των σχεδιασµών ή 
πρωτοβουλιών στο χώρο της αξιοποίησης των υπολογιστών στην εκπαίδευση γενικότερα, αλλά 
και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικότερα, θα δώσω στη συνέχεια δύο ενδεικτικά 
παραδείγµατα. 
  Το πρώτο παράδειγµα προέρχεται από έναν χώρο, όπου φαίνεται να παρατηρείται µια απόλυτη 
οµοφωνία, αυτόν της δηµιουργίας τεχνολογικής υποδοµής για την παιδαγωγική αξιοποίηση της 
τεχνολογίας στα σχολεία. Είναι γνωστό ότι η προσπάθεια παιδαγωγικής αξιοποίησης των 
υπολογιστών στην ελληνική εκπαίδευση ξεκίνησε µόλις την τελευταία πενταετία. Είναι όµως 
ελάχιστα γνωστό ότι η προσπάθεια αυτή ως πρόθεση ξεκινάει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990. Τότε τέθηκε για πρώτη φορά το δίληµµα αν θα επιλεγεί το µοντέλο του µαζικού εξοπλισµού 
των σχολείων µε υπολογιστές ή η χάραξη µιας προσεχτικά επεξεργασµένης αλλά λιγότερο 
θεαµατικής ενέργειας, που θα έδινε όµως πιο στέρεα προοπτική για γόνιµη παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος των διδακτικών αντικειµένων (Mc Grath 1992). Είναι 
γνωστό ότι κατά τη διετία 1992-1993 εκατοντάδες σχολείων απέκτησαν τα δικά τους εργαστήρια 
υπολογιστών, όπως είναι γνωστό επίσης ότι η υποδοµή αυτή δεν χρησιµοποιήθηκε παρά µόνο για 
τη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής.  
  Η προτεραιότητα στην αγορά µηχανηµάτων, στη ρητορεία γύρω από τις δυνατότητές τους κλπ. 
έναντι της σοβαρής προετοιµασίας για αλλαγές στην εκπαίδευση δεν αποτελεί σαφή πολιτική 
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επιλογή; Το ερώτηµα είναι µάλλον ρητορικό. Η απόφαση ήταν σαφώς πολιτική, αφού: µετακίνησε 
πόρους και ενέργεια από το σχεδιασµό για το µέλλον σε άµεση απάντηση για το πώς βλέπουµε το 
µέλλον αυτό· χάθηκε κρίσιµο χρονικό διάστηµα για την προσαρµογή των εκπαιδευτικών και του 
όλου εκπαιδευτικού συστήµατος στα νέα δεδοµένα, ενώ παράλληλα υπήρξαν γενιές νέων που 
αποφοίτησαν από το σχολείο έχοντας µια επιφανειακή σχέση µε τις ΝΤ. Τέλος, πρόκειται για 
πολιτική απόφαση, γιατί για πρώτη φορά επιχειρήθηκε να απαντηθεί στην πράξη ένα δίληµµα που 
το συναντούµε και θα το συναντούµε συχνά από τότε και ύστερα: το αν  σχεδιάζουµε µε αφετηρία 
τις τεχνολογίες, και κατά προέκταση µε απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση της αναδυόµενης 
σχετικής αγοράς, ή τις βαθύτερες ανάγκες της παιδείας και της κοινωνίας του µέλλοντος. Η 
δεύτερη αυτή περίπτωση χρειάζεται λεπτοµερή ανάλυση, σοβαρή και σε βάθος προετοιµασία. Στο 
πλαίσιο αυτής της λογικής η αγορά τη τεχνολογίας δεν προηγείται, αλλά έπεται και καλύπτει τις 
ανάγκες που η ανάλυση έχει επισηµάνει. Αντίθετα, η πρώτη περίπτωση, ενώ φαίνεται αυτονόητη 
και ιδεολογικά αθώα, είναι αυτή που έχει οδηγήσει τα σχολεία στο να είναι µεν από τους 
καλύτερους πελάτες στην αγορά της πληροφορικής, τη δε εκπαιδευτική πρακτική να παραµένει 
ίδια κι απαράλλαχτη µε το παρελθόν (Papert 1993).  
  Ας εξετάσουµε τώρα ένα άλλο παράδειγµα από το χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Οι 
κυρίαρχες τάσεις που διαµορφώνονται στον τοµέα Νέες Τεχνολογίες και ελληνική γλώσσα θα 
µπορούσαµε να πούµε πως µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: της τεχνοφοβίας από τη 
µια πλευρά και του τεχνοκεντρισµού από την άλλη. Η πρώτη άποψη εκφράστηκε ανάγλυφα από 
την ανακοίνωση της Ακαδηµίας Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2001, η οποία έκανε λόγο για κίνδυνο 
αντικατάστασης του ελληνικού αλφαβήτου µε το Λατινικό, λόγω της χρήσης των υπολογιστών. 
Εκφράζεται επίσης από τις συχνές αναφορές στα Μέσα Ενηµέρωσης ότι κινδυνεύει η ελληνική 
από την αθρόα εισαγωγή ξένων λέξεων λόγω της ευρείας χρήσης των ΤΠΕ. Η άλλη άποψη 
εκφράζεται από την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη που ταυτίζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
στη γλωσσική εκπαίδευση µε την ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση δεν ενδιαφέρει τόσο η γλωσσοδιδακτική αντίληψη που εκφράζεται µέσω της 
τεχνολογίας αυτής, όσο η τεχνολογική πλατφόρµα που χρησιµοποιείται (π.χ πολυµεσικό, 
διαδικτυακό λογισµικό κλπ.). Επιχείρησα σε προηγούµενο κεφάλαιο να εξηγήσω εν συντοµία (βλ. 
και Κουτσογιάννης υπό δηµοσίευση 1) ότι από γλωσσική – γλωσσολογική άποψη το θέµα της 
γλωσσικής εκπαίδευσης παίρνει άλλες διαστάσεις στις µέρες µας, λόγω της ευρύτατης χρήσης των 
υπολογιστών ως µέσων πρακτικής γραµµατισµού (για διάβασµα και γράψιµο), γεγονός που 
επιβάλλει τη συνολική επανεξέταση των στόχων και περιεχοµένων των Προγραµµάτων Σπουδών 
για την ελληνική γλώσσα. Η έµφαση εποµένως στην ανάπτυξη λογισµικού, χωρίς συγκεκριµένο 
γλωσσοδιδακτικό πλαίσιο αναφοράς είναι λαθεµένη. ∆υστυχώς, το επισηµάναµε ήδη, αυτό το 
πλαίσιο λείπει µε αποτέλεσµα το πεδίο να µένει ελεύθερο σε αυτοσχεδιασµούς και προχειρότητες. 
  Η έλλειψη όµως µια σαφώς διατυπωµένης πολιτικής – πλαίσιο δε σηµαίνει πως οι όποιες 
ενέργειές µας είναι πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερες. Οι απόψεις της τεχνοφοβίας και του 
τεχνοκεντρισµού, για παράδειγµα, οδηγούν κατά βάση, από διαφορετικούς βέβαια δρόµους, στο 
ίδιο αποτέλεσµα: στη µυωπική αντιµετώπιση του φαινοµένου των ΝΤ, οι οποίες αντιµετωπίζονται 
είτε ως καταστροφείς είτε ως σωτήρες, και κατά προέκταση στην αποφυγή ή στη σφαλερή 
αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία µε απώτερες αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες. Η έλλειψη 
σαφούς πολιτικής επιφορτίζει µε µεγαλύτερες ευθύνες τους ασχολούµενους µε το θέµα, είτε 
εκπαιδευτικοί είναι αυτοί είτε επιµορφωτές είτε συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων κλπ. Η στάση 
µας δεν µπορεί να είναι ποτέ αθώα. Με τις δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες που αναπτύσσουµε ή 
δεν αναπτύσσουµε παίρνουµε θέση ουσιαστικά στο ποια χαρακτηριστικά θέλουµε να έχει το 
σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος, ποιες δεξιότητες και ποιες ικανότητες θέλουµε να έχει ο 
µαθητής µας ως πολίτης και εν τέλει ποια κατεύθυνση θέλουµε να πάρει η κοινωνία µας.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
  Επιχειρήσαµε να παρουσιάσουµε τρεις σηµαντικούς άξονες που µπορούν να αποτελέσουν το 

κριτήριο που θα κατευθύνει τις όποιες δραστηριότητές µας στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης 
µε τη χρήση των ΝΤ. Οι τρεις αυτές παράµετροι παρουσιάστηκαν για µεθοδολογικού λόγους 
ανεξάρτητα, στην πράξη συνυπάρχουν, γι΄ αυτό και είναι απαραίτητο να συνυπολογίζονται. Είναι 
επίσης αυτονόητο ότι ένα τέτοιας έκτασης θέµα, δεν µπορεί παρά σε ένα εισαγωγικό επίπεδο να 
καλυφθεί µε το παρόν κείµενο.  
Έχοντας υπόψη τον πρώτο άξονα τοποθετούµε την κάθε µας ενέργεια σε σαφές επιστηµονικό 

πλαίσιο, επιλέγουµε συνειδητά και εποµένως µε πιστότητα την επιστηµονική γραµµή που θέλουµε 
να υπερασπιστούµε. Συνειδητοποιούµε εν ολίγοις ότι δεν υπάρχει επιστηµονική ουδετερότητα. 
Παράλληλα γνωρίζουµε γιατί αποκλείουµε τις άλλες επιστηµονικές τάσεις ή γιατί κόντρα στο 
µοντέρνο επιστηµονικό ρεύµα επιλέγουµε µια άλλη επιστηµονική εκδοχή, που πιθανώς να είναι 
πιο κοντά στο ελληνικό εκπαιδευτικό περικείµενο.  
Με βάση το δεύτερο άξονα µάς απασχολεί συνειδητά η πραγµατικότητα εντός της οποίας 

καλούµαστε να εργαστούµε, µας ενδιαφέρει η προϊστορία της προσπάθειας που επιχειρούµε όχι 
µόνο µε βάση τα διεθνή ζητούµενα αλλά και την ελληνική εµπειρία. Σε περίπτωση που αγνοούµε 
την παράµετρο αυτή, κινδυνεύουµε να κινούµαστε σ’ αυτό που ο Brian Street, µελετώντας την 
εισαγωγή διαφόρων προγραµµάτων αλφαβητισµού σε διάφορες κοινωνικές ή εθνοτικές οµάδες, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο πολιτισµός των οµάδων αυτών, αποκάλεσε «αυτόνοµο µοντέλο 
γραµµατισµού» (Koutsogiannis, 2001). Κινούµενος στη ίδια κατεύθυνση Ο John  Olson (2000:5) 
υποστηρίζει ότι η γόνιµη ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι κατά βάση 
πρόβληµα πολιτισµικό, γι΄ αυτό και απαιτεί ανθρωπολογική προσέγγιση.  
Τέλος, η πολιτικοϊδεολογική διάσταση µάς προφυλάσσει από επιστηµονισµούς και επιφανειακές 

προσεγγίσεις, συµβάλλει στο να αναζητείται σαφές ιδεολογικό στίγµα στην κάθε ενέργεια που 
αναλαµβάνεται, µπορεί να αποτελέσει ασφαλή πυξίδα για την υποταγή του επιµέρους στο όλο και 
ωθεί στο να αντιµετωπίζεται η διδασκαλία όχι ως ένα σύνολο τεχνικών και τρυκ, που γίνεται 
ελκυστικότερη µε τη χρήση των υπολογιστών και των πολυµέσων, αλλά ως πρόταση για τη 
διαµόρφωση της κοινωνία του µέλλοντος. Και η κοινωνία αυτή, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά την 
ελληνική γλώσσα, δε απαιτεί απλώς τεχνολογικές γνώσεις σε νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 
παραγωγής και πρόσληψης λόγου, κάτι που εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη των υπολογιστών στα 
σχολεία, αλλά σύνθετες γλωσσικές και νοητικές δεξιότητες που δεν εξασφαλίζονται µε τα 
χρώµατα και τους ήχους, αλλά µε την προσεχτική ανάλυση και το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό.  

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 Από την ποικιλία των όρων που έχουν προταθεί, υιοθετούµε εδώ τον όρο που προτείνουν οι Lankshear  
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