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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Οι διδάσκοντες το γλωσσικό µάθηµα  αντιµετωπίζουν αρκετές  δυσκολίες σχετικά µε την 
παραδοσιακή  «διόρθωση»  των κειµένων των  µαθητών. Ο λόγος που έχει παραχθεί θεωρείται ως 
τελειωµένο προϊόν, παρατηρήσεις σχετικά µε την ποιότητα των κειµένων κάνει µόνο ο διδάσκων, οι 
µαθητές δεν εµπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία ούτε αξιοποιούν  αυτές τις παρατηρήσεις εφόσον δεν 
ξαναγράφουν τα κείµενά τους. Με την εισήγηση αυτή παρουσιάζεται µια δραστηριότητα που έγινε  
στο  εργαστήριο των  Η/Υ µε µια τάξη της Α’ Λυκείου και θέµα «Η διόρθωση της έκθεσης µε τη 
βοήθεια του MS Net meeting».  Η δραστηριότητα βασίστηκε στις θεωρητικές αρχές της γνωστικής 
ψυχολογίας (Lev Vygotsky)  για τη διαδικασία του γραψίµατος. Οι µαθητές κλήθηκαν στο 
περιβάλλονNet Meeting  να σχολιάσουν – διορθώσουν τα κείµενα που είχαν παραγάγει οι ίδιοι και 
κατόπιν βασισµένοι στις παρατηρήσεις τους να ξαναγράψουν το κείµενό τους. Ο διδάσκων ήταν 
ένας από τους συνοµιλητές που – µε  νύξεις στη διάρκεια της συζήτησης – κατηύθυνε διακριτικά τη 
συνοµιλία (ζώνη προσεχούς ανάπτυξης). 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Παραγωγή γραπτού λόγου, διόρθωση έκθεσης, σύγχρονη επικοινωνία, 

κείµενο 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών, η διδασκαλία της γραπτής έκθεσης στις 
Ηνωµένες Πολιτείες έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές. Κορυφαίοι θεωρητικοί και ερευνητές 
διατύπωσαν µια σειρά θεωρητικών αρχών, πάνω στις οποίες βασίζεται πλέον η διδασκαλία του 
γραπτού λόγου σ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες απόψεις σχετικά µε τη 
διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου θα µπορούσαν να συνοψιστούν στις παρακάτω 
προτάσεις (Butler, W. Γραπτός λόγος και συνεργατική µάθηση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 
Daedalus): 
• Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι µια διαδικασία. 
• Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι µια κοινωνική πράξη. 
• Η συνεργατική µάθηση είναι η πιο αποτελεσµατική παιδαγωγική µέθοδος που µπορεί να 

βοηθήσει τους ασκούµενους στο γράψιµο µαθητές να γράφουν µε πραγµατικούς στόχους και 
για πραγµατικό αναγνωστικό κοινό. 

 
ΤΟ ΓΡΑΨΙΜΟ ΩΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (PROCESS WRITING) 
  Παρόλο που µόνο το τελικό προϊόν είναι αυτό που βλέπουν οι αναγνώστες και αυτό βάσει του 
οποίου αξιολογείται ο συγγραφέας, γνωρίζουµε από µελέτες που έγιναν σε επαγγελµατίες 
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συγγραφείς ότι η διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου περιλαµβάνει διάφορα προβλέψιµα και 
επαναλαµβανόµενα στάδια. 
• Προπαρασκευαστικό στάδιο ή στάδιο διερεύνησης (Pre-Writing or Invention). Κατά τη 

διάρκεια αυτού του σταδίου, ο συγγραφέας συγκεντρώνει και διερευνά ιδέες, κάνει κάποιες 
εκτιµήσεις για το αναγνωστικό κοινό και το στόχο του και συντάσσει διερευνητικά 
προσχέδια, προκειµένου να αναπτύξει το περιεχόµενο, να πειραµατιστεί µε διάφορες δοµές 
οργάνωσης και να αναζητήσει τρόπους σύνδεσης των ιδεών. Το προπαρασκευαστικό στάδιο 
είναι µια περίοδος κυοφορίας ή, µε άλλα λόγια, µια περίοδος δοκιµών.  

• Προσχέδιο / σύνθεση (Drafting / Composing).  Μετά από την περίοδο κυοφορίας και 
σκέψης, ο συγγραφέας συντάσσει µια δοκιµαστική εκδοχή του κειµένου του. 

• Επανεξέταση (Revision). Η επανεξέταση – δηλαδή το «ξανακοίταγµα» του κειµένου –  
θεωρείται συχνά το κρισιµότερο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου. 

• Επιµέλεια / τελευταία ανάγνωση (Editing).  Όταν το κείµενο πάρει µια πιο τελική µορφή 
όσον αφορά τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, τους στόχους, το περιεχόµενο και τη 
δοµή του, ο συγγραφέας ξεκινά ένα νέο γύρο αναθεωρήσεων. 

• ∆ηµοσίευση  (Publication). Τελικά, αν όλα πάνε καλά, το κείµενο ολοκληρώνεται και είναι 
πλέον έτοιµο για δηµοσίευση ή  για να είµαστε πιο ρεαλιστές, η εργασία παίρνει την τελική 
της µορφή κάτω από την πίεση µιας εξωτερικά επιβεβληµένης προθεσµίας, όπως συνήθως 
συµβαίνει µε τα σχολικά γραπτά. 

 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ.  
  Με βάση τις προηγούµενες αρχές θεωρήθηκε ότι θα µπορούσαµε να επικεντρώσουµε εύκολα και 
αποτελεσµατικά την προσοχή µας στο στάδιο της Επανεξέτασης του κειµένου µε τη βοήθεια του 
περιβάλλοντος σύγχρονης επικοινωνίας MS Net meeting που είναι εγκαταστηµένο στα σχολικά 
εργαστήρια Η/Υ. Η καθηγήτρια του 8ου Εν. Λυκείου Λάρισας κ. Κορακάκη – Σαµαρά Μαρία που 
διδάσκει το µάθηµα της έκθεσης στην Α’ Τάξη του σχολείου αφού διήνυσε τους τρεις πρώτους 
µήνες του προγράµµατος της Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης και αφού διαπίστωσε τις δυνατότητες 
του Η/Υ να προσοµοιώσει τους µηχανισµούς της παραγωγής γραπτού λόγου, αποφάσισε να 
πειραµατιστεί µε το λογισµικό Net meeting προκειµένου να εστιάσει στο στάδιο της επανεξέτασης 
του κειµένου (Κουτσογιάννης, ∆. 2000. Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 
παραγωγής γραπτού λόγου και συνέπειες στη γλωσσική διδασκαλία). 
 
ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΤΙΚΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  Κατά τη διάρκεια του σταδίου της συνεργατικής επανεξέτασης κάποιων από τα κείµενα που 
παρήχθησαν από τους µαθητές κατά την ώρα της παραγωγής γραπτού λόγου, τα µέλη των 
µαθητικών οµάδων µπορούν να στέλνουν µε µήνυµα συνοµιλίας τα σχόλιά τους σε όλους τους 
συµµαθητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούν να προσφέρουν ανατροφοδότηση ο ένας στον 
άλλον, καθώς όλοι µπορούν ελεύθερα να σχολιάσουν τα υπό επανεξέταση κείµενα 
(∆ηµητρακοπούλου, Α. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου: πώς, πότε 
και γιατί). Με βάση την προηγούµενη εµπειρία της η καθηγήτρια πιστεύει πως το µάθηµα της 
διόρθωσης Έκθεσης «στα τετράδια των µαθητών σπάνια πιάνει τόπο. Μολονότι απαιτείται πολλή 
ώρα για τη διόρθωση κάθε τετραδίου, σπάνια τα παιδιά ασχολούνται και πιο σπάνια 
αντιλαµβάνονται τι προσπαθούµε να κάνουµε  διορθώνοντας. Ακόµη κι αν τους δείξουµε τα λάθη 
και τα συζητήσουµε µαζί τους, επιλέγοντας µια οµάδα παρατηρήσεων κάθε φορά, το µάθηµα 
καθυστερεί επικίνδυνα, οι µαθητές µάλλον πλήττουν κι έτσι και αυτή η ώρα αποδεικνύεται λίγο – 
έως  ελάχιστα – εποικοδοµητική. Από παλιά έχει προταθεί να τους δίνονται φωτοτυπηµένα 
κείµενα δικά τους και να διορθώνουν εκείνοι τα λάθη. Εδώ πάλι, ακόµη κι αν εξασφαλισθεί η 
ανωνυµία, υπάρχει ο φόβος της πλήξης ή της αδυναµίας πολλών µαθητών να παρατηρήσουν και 
να σχολιάσουν φαινόµενα γλωσσικά ή να κάνουν παρέµβαση στην έκφραση ή να επισηµάνουν 
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ελλιπή επιχειρηµατολογία ή χάσµατα στην πορεία της σκέψης». Η καθηγήτρια ανέµενε ότι κάποια 
απ’ αυτά τα χαρακτηριστικά θα µπορούσαν να θεραπευθούν µε τη συνεργασία των µαθητών σε 
ηλεκτρονικό περιβάλλον συνοµιλίας .  
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
  Η διδάσκουσα το µάθηµα είναι µια έµπειρη εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται αφενός να εισάγει 
καινοτοµίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου επιδεικνύει µεγάλο ενδιαφέρον στο 
ζήτηµα της παρακίνησης των µαθητών. Σε κάθε περίπτωση από την αρχή των επιµορφωτικών 
συναντήσεων είχε ενηµερωθεί και η ίδια, όπως και οι υπόλοιποι επιµορφούµενοι, για τη 
διαµόρφωση του νέου Προγράµµατος Σπουδών για τα Φιλολογικά µαθήµατα που προτείνει την 
εµπλοκή των Νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πέρα από αυτά στις 
επιµορφωτικές συναντήσεις γινόταν κριτική προσέγγιση και συζήτηση για τα προηγούµενα 
(Ξωχέλλης et al.  1990,  Αξιολόγηση του προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυµνάσιο) 
αλλά και το νέο Πρόγραµµα Γλωσσικής διδασκαλίας ώστε ο συγκεκριµένος σχεδιασµός προέκυψε 
οµαλά ως καρπός συζήτησης γενικής πάνω στα ζητήµατα της γλωσσοδιδακτικής µε 
παραδοσιακούς αλλά και µοντέρνους τρόπους. Οι στόχοι που έθεσε κατά τη διαδικασία της 
«κατάστρωσης» της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν οι παρακάτω:  
• Να µπαίνουν στη διαδικασία του να ξανακοιτούν και να διορθώνουν το λόγο που παρήγαγαν 

οι ίδιοι. 
• Να παράγουν – µέσω των διαπραγµατεύσεων – νόηµα σχετικά µε το πόσο πετυχηµένο 

επικοινωνιακά είναι ένα κείµενο. 
• Να αντιληφθούν ότι η διαδικασία του γραψίµατος θεωρητικά δεν τελειώνει µε το που γράφει 

κανείς ένα κείµενο αλλά µόνο αφού το διορθώσει πολλές φορές και το δηµοσιεύσει. 
• Να υπερασπίζονται εκφραστικές τους επιλογές. 

 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
  Περιγραφή:  Με τη χρήση του MS Net meeting (συγκεκριµένα µε τη Συνοµιλία που προσφέρει 
το λογισµικό) οι µαθητές συνεργάστηκαν ώστε να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά στοιχεία στον 
παραγόµενο από τους ίδιους λόγο. 
  Μέθοδος – οργάνωση τάξης (περιγραφή επιµέρους βηµάτων διδασκαλίας , δραστηριοτήτων 
µαθητών):  Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες κάθονται στους Η/Υ και ακολουθούν πορεία 
ξενάγησης σύµφωνα µε τα Φύλλα Εργασίας που τους δόθηκαν. 
  Ηµεροµηνία: Τετάρτη 16-1-2002     Τάξη -Τµήµα: Α2 του 8ου Εν. Λυκ. Λάρισας   
  Αριθµός µαθητών: 22       Ώρες που διατίθενται: 2 (δυο) 
  Μάθηµα – κεφάλαιο:   Έκφραση – Έκθεση. ∆ιόρθωση Έκθεσης και ασκήσεων παραγωγής 
λόγου. 
  Λογισµικό που χρησιµοποιείται: MS Netmeeting 
  Στοιχεία καθηγήτριας:  Μαρία Κορακάκη – Σαµαρά mkorakakigr@yahoo.gr  
  1ο Φύλλο Εργασίας 
Στην άσκηση:   
«∆ιατύπωσε διαφορετικά τις φράσεις: ‘η στολή µοιράζει απλόχερα ρόλους’ κάποιες από τις 
απαντήσεις σας ήταν»: 
η απλή εξωτερική εµφάνιση είναι σηµαντική για τη θέση που έχεις στην κοινωνία, 
η στολή µπορεί να αλλάξει την προσωπικότητα του ανθρώπου, 
κάθε στολή διαµορφώνει το ρόλο που πρέπει να έχει αυτός που τη φοράει µέσα στην κοινωνία, 
φορώντας µια στολή µπορείς να πάρεις τη θέση του µη πραγµατικού εαυτού σου, 
αυτό το επάγγελµα µπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος, 
ανάλογα µε το τι συµβολίζει η στολή για µας, περιµένουµε να δρα ο καθένας που τη φοράει  
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«Επίσης  τη φράση:    ‘γνωρίζουν από πρώτο χέρι το δυναµισµό που εκπέµπουν’  τη 
διατυπώσατε διαφορετικά ως εξής»: 
οι ένστολοι έχουν την εντύπωση ότι φορώντας µια στολή γνωρίζουν και από µόνοι τους το 
µαγνητισµό που εκπέµπουν, 
ξέρουν ότι όλοι τους θαυµάζουν και αυτό τους αρέσει, 
η στολή προσδίδει ύφος και προσωπικότητα, 
έχουν συνείδηση της γοητείας τους, 
Να σχολιάσετε τις απαντήσεις σας προσπαθώντας να τις διορθώσετε - βελτιώσετε 
2ο Φύλλο Εργασίας 
Α. Από τα κείµενα που ακολουθούν (σ. 132 κ.ε.) διάλεξε ένα και χαρακτήρισε τον ανθρώπινο 
τύπο που προκύπτει από την περιγραφή. Μπορείς να κάνεις και τη δική σου περιγραφή ενός τύπου 
σχολιάζοντας την εµφάνισή του και βγάζοντας συµπεράσµατα για το χαρακτήρα του ανθρώπου 
που επιλέγει ένα συγκεκριµένο τύπο ενδυµασίας. 
Το παρακάτω κείµενο αναφέρεται σε µια «άλλη στολή» της πόλης. Παρατηρήστε και σηµειώστε: 
Τι πετυχαίνει ; 
Τι θα προσθέσετε για να µπορεί να συµπεριληφθεί στα αντίστοιχα κείµενα του βιβλίου; Εντοπίστε 
αρχικά τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί. 
Τι χρειάζεται ακόµη για να πληροί τους όρους που βάζει η άσκηση; 
Καθώς περνούσα από µια τράπεζα ιδιωτική, είδα µια κυρία και µου έκανε µεγάλη εντύπωση. Ήταν 
πολύ κοµψά ντυµένη. Φορούσε µαύρη µακριά φούστα και µαύρο καλσόν, ψηλοτάκουνα παπούτσια 
και ένα κόκκινο πουκάµισο. Επίσης είχε απαλό βάψιµο. Με λίγα λόγια αυτό το ντύσιµο και το 
ανάλογο αυτό βάψιµο άρµοζαν για µια τέτοια δουλειά. Με τα ρούχα αυτά η κυρία είχε τόσο µεγάλη 
αυτοπεποίθηση και ήταν τόσο σίγουρη για τον εαυτό της και πιστεύω πως θα είναι και άψογη στη 
δουλειά της. 
Β. Για το κείµενο αυτό χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο το κείµενο του βιβλίου ο τύπος της 
Σοφοκλέους.  
Πιστεύετε ότι το αρχικό κείµενο έχει αξιοποιηθεί αρκετά και σε βάθος; έχουν, δηλαδή, γίνει 
παρατηρήσεις για το χαρακτήρα των ανθρώπων που ντύνονται έτσι και εκπροσωπούν ένα 
ανθρώπινο τύπο που συναντάµε συχνά σήµερα; 
Ο τύπος της Σοφοκλέους είναι ένας άνθρωπος σοβαρός και έξυπνος, που όµως νοµίζει ότι µε την 
εξωτερική του εµφάνιση θα επιβληθεί. Προσπαθεί, όταν του δίνεται η ευκαιρία. να δείχνει τη µάρκα 
των ρούχων που φοράει, που πάντα είναι ακριβά. Είναι άνθρωπος που θέλει να προγραµµατίζει τα 
πάντα και όταν κάτι δεν πάει καλά, τρελαίνεται. Ακόµη ο τύπος της Σοφοκλέους είναι της άποψης 
ότι το χρήµα είναι το παν και προσπαθεί µε αυτό να κερδίσει τον κόσµο και κυρίως τις γυναίκες 
3ο Φύλλο Εργασίας 
Απόδωσε σύντοµα το περιεχόµενο του κειµένου της σ. 131 από τους θεµατικούς κύκλους 
Α. Η στολή µας κάνει ξεχωριστούς. Κάθε σηµείο της στολής έχει τη δική του χάρη. Η στολή 
εντυπωσιάζει, έχει κάποια γοητεία, κάποιο µαγνητισµό. Αυτό όµως δεν έχει καµιά σχέση µε την 
ποιότητα του υφάσµατος. Σε µια πόλη µπορούµε να δούµε πολλές στολές που η καθεµιά είναι 
διαφορετική από την άλλη. Όλοι αυτοί που φοράνε αυτές τις στολές συνθέτουν µαζί τις «στολές της 
πόλης». 
Β. Η στολή µετατρέπει τους ανθρώπους σε σύµβολα οµορφαίνει, τυποποιεί και µοιράζει απλόχερα 
ρόλους. Επίσης η στολή έχει πολλή µεγάλη δυναµική, αφού κατορθώνει να µετατρέπει τους 
ανθρώπους. Έτσι µε τη στολή προσδίδεται κύρος, αποφασιστικότητα καθώς και µοιραία γοητεία. 
Ένα άτοµο ντυµένο µε κάποια στολή πάντοτε γίνεται το επίκεντρο και κερδίζει την προσοχή των 
άλλων. Έτσι η στολή είναι ευπροσάρµοστη και υποβλητική. Εκτός όµως από τα επαγγέλµατα όπου 
απαιτείται η στολή, υπάρχουν και διάφορα άλλα ντυσίµατα που παίρνουν το ρόλο της στολής. Έτσι η 
στολή αποκτά συµβολισµό και ο ρόλος των γαλονιών αναλαµβάνεται από το στιλ. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα όλες οι ενδυµασίες να συνθέτουν τις στολές της πόλης. 
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Τα δυο παραπάνω κείµενα προσπαθούν να αποδώσουν το νόηµα του κειµένου. Πώς εκτιµάτε την 
προσπάθεια αυτή; Να δώσετε ένα χαρακτηρισµό στη καθεµιά και µετά να συγκρίνετε τα δυο 
κείµενα. Έπειτα µε γνώµονα το αρχικό κείµενο να κάνετε παρατηρήσεις  
α. ως προς το περιεχόµενο (αποδίδονται τα βασικά θέµατα; περιλαµβάνονται οι βασικές 
λεπτοµέρειες; θέµατα που µπορούσαν να παραλειφθούν)  
β. ως προς τη διατύπωση (χρησιµοποιείται και σε ποιο βαθµό το λεξιλόγιο του κειµένου; αν όχι, 
σε ποιο βαθµό οι νέες επιλογές είναι ικανοποιητικές; αν ναι, µήπως το κείµενο γίνεται δυσνόητο;) 
Μετά την ανοιχτή συζήτηση µε τα µέλη όλων των οµάδων και λαµβάνοντας υπόψη ό,τι 
αναφέρθηκε, προσπαθήστε γυρνώντας πάλι στην οµάδα σας να βγάλετε κάποιες γενικές αρχές, 
που είναι βοηθητικές για την απόδοση του νοήµατος. 
 
Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (µετά το µάθηµα) 
  Η καθηγήτρια µετά το µάθηµα συµπύκνωσε την εµπειρία της στα εξής: «Η τεχνολογία ενίσχυσε 
τους µαθητές µου, γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές 
διαδικασίες µε ένα τρόπο που δεν θα ήταν δυνατός στην παραδοσιακή σχολική τάξη. ∆εν έκαναν 
απλά επεξεργασία κειµένου, αλλά αντίθετα ενεπλάκησαν σε συζητήσεις, διάβασαν και σχολίασαν 
ο ένας τη δουλειά του άλλου και επικοινώνησαν µεταξύ τους. Αυτό το µη παραδοσιακό µάθηµα 
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής σε απόψεις και φωνές από την τάξη µου που συνήθως δεν είχαν 
λόγο. Μαθητές που στο παραδοσιακό περιβάλλον ποτέ δεν συµµετείχαν, δεν ανέπτυσσαν ιδέες, 
άρχισαν να αισθάνονται µέρος του συνόλου, να συµµετέχουν και ανιχνεύουν τρόπους καλύτερης 
έκφρασης των ιδεών τους. Ωστόσο θα ευχόµουν, είν’ αλήθεια, να επικεντρωθούν περισσότερο σε 
ζητήµατα διόρθωσης εκφραστικών λαθών κι όχι περιεχοµένου». 
  Οι µαθητές (στους οποίους την ίδια µέρα µοιράστηκε ερωτηµατολόγιο για να διερευνηθεί η 
στάση τους µετά από αυτού του είδους το µάθηµα) εκφράστηκαν µε µεγάλη θέρµη υπέρ της 
εισαγωγής της τεχνολογίας στο µάθηµα της ∆ιόρθωσης Έκθεσης και µάλιστα µε αρκετά 
επιχειρήµατα. Τα περισσότερα απ’ αυτά αναφέρονται στο γεγονός ότι δούλεψαν αφοσιωµένοι στις 
ασκήσεις τους, η ανωνυµία των µηνυµάτων τους παρείχε άνετη συµµετοχή στη συζήτηση καθώς 
και στο ότι αντελήφθησαν για πρώτη φορά εκφραστικά λάθη που αν και τους επισηµαίνονταν 
κατ’ επανάληψη στην παραδοσιακή αίθουσα δεν τα ελάµβαναν υπόψη επειδή δεν ασχολούνταν οι 
ίδιοι µ’ αυτά..  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συµµετοχές στη συνοµιλία ανά χρήστη

user 1
user 2
user 6
user 7
user 8
user 9
user 10
user 12
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  Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα  η συµµετοχή των µαθητών στη συζήτηση – 
διόρθωση ήταν σχετικά ισοµερής ανάµεσα στις οµάδες συγκρινόµενη πάντα µε τη συµµετοχή των 
µαθητών σε µια συζήτηση επί της διόρθωσης Έκθεσης στην παραδοσιακή τάξη.   
  Στην πρώτη συνοµιλία είχαµε 44 συνολικά αποστολές µηνυµάτων κατανεµηµένες ως εξής 
User1:6 συµµετοχές User2:8 User6:2 User7:10 User8:5 User9:6 User10:2 και User12: 5 
Στη δεύτερη συνοµιλία είχαµε συνολικά 16 αποστολές µηνυµάτων κατανεµηµένες ως εξής: 
User1:1 συµµετοχή User2: 2 User6: 3 User7: 3 User8: 2 User9: 2 User10: 2 και User12: 1   
Στην τρίτη συνοµιλία είχαµε συνολικά 18 αποστολές µηνυµάτων κατανεµηµένες ως εξής: User1: 
2 συµµετοχές  User2: 2 User6: 2 User7: 5  User8: 1 User9: 1 User10: 3 και User12: 2. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
  Η προετοιµασία και η τεχνική υποστήριξη της δραστηριότητας – κεφαλαιώδες ζήτηµα στην 
υπόθεση της εισαγωγής των Νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Κουτσογιάννης, ∆. 1998. 
Περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του 
γραπτού λόγου: έρευνα σε µαθητές Α΄ Γυµνασίου) – έγινε εξ ολοκλήρου από τον Επιµορφωτή 
Νέων Τεχνολογιών.  Κατ’ αρχήν έγιναν οι απαραίτητες ρυθµίσεις για το λογισµικό MS Net 
Meeting την προηγούµενη µέρα και κατά δεύτερον ο ίδιος ο επιµορφωτής (επειδή δεν υπήρχε  
Τεχνικός Υποστήριξης Εργαστηρίου και η καθηγήτρια Πληροφορικής είχε µάθηµα εκείνες τις 
ώρες του προγράµµατος) αναγκάστηκε να υποστηρίξει την όλη δραστηριότητα. Έτσι σε γενικές 
γραµµές δεν παρουσιάστηκαν προβλήµατα τεχνικής φύσεως.  
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