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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εισήγηση αυτή αφορά την αδελφοποίηση τάξεων µέσω του διαδικτύου και τη χρήση 

σχεδίων εργασίας µε σκοπό τη διδασκαλία της Αγγλικής σα ξένη γλώσσα. Πιο συγκεκριµένα, η 
εισήγηση εστιάζει στη δηµιουργία του δικτύου «The Euro e-pals» στο οποίο συµµετέχουν τρεις 
τάξεις µαθητών ηλικίας 10 ετών από τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά δηµοτικά σχολεία. Οι µαθητές 
αυτοί µε την επικοινωνία µε ηλεκτρονική σύνδεση και την Αγγλική, η οποία αποτελεί τη γλώσσα 
στόχο, δηµιουργούν κοινά σχέδια εργασίας µε σκοπό τη βελτίωση των επικοινωνιακών τους 
ικανοτήτων καθώς και του γραπτού τους λόγου στην Αγγλική.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ Εκµάθηση της γλώσσας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Assisted 
Language Learning), ∆ιδασκαλία µέσω Σχολικού ∆ικτύου  και ηλεκτρονικής σύνδεσης (Network 
Based Language Teaching), Μέθοδος Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας µε την  Ανάθεση Συνεργατικών-
Επικοινωνιακών ∆ραστηριοτήτων (Task Based Learning), Σχέδια Εργασίας (Projects),  Κοινότητες 
Επικοινωνίας (Discourse Communities) 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η χρήση του διαδικτύου και η δηµιουργία σχολικών 
δικτύων και αδελφοποιηµένων τάξεων έχουν  ανοίξει νέους ορίζοντες στη διδασκαλία και την 
εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Προσφέρουν στους µαθητές τη δυνατότητα της παραγωγής 
λόγου στη γλώσσα στόχο σε ένα περιβάλλον που δηµιουργεί κίνητρα στη µάθηση, αυτό του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν τις συνθήκες για την εξοικείωση τους 
µε τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους στις επικοινωνίες. Αυτή η εργασία παρουσιάζει το 
πρόγραµµα “ The Euro e-pals”, το οποίο δηµιουργήθηκε µέσα στα πλαίσια µιας διδακτορικής 
διατριβής και ερευνητικής εφαρµογής που αφορούν τη διδασκαλία της Αγγλικής στο ελληνικό 
δηµοτικό σχολείο µε τη χρήση του διαδικτύου και της σύνδεσης αδελφοποιηµένων τάξεων. 
Επίσης παρουσιάζει το θεωρητικό, µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η διδασκαλία 
της ξένης γλώσσας µέσω της αδελφοποίησης ελληνικών τάξεων µε τάξεις στο εξωτερικό.  
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 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

Οι Kern & Warschauer (2000: 1-17) εξηγούν ότι από το 1960 και έπειτα η εκµάθηση της 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει εξελιχθεί µέσα από τρία 
διαφορετικά µοντέλα: το δοµικό µοντέλο (the structural framework), το κατασκευαστικό (the 
cognitive framework), και το επικοινωνιακό-κατασκευαστικό µοντέλο (the sociocognitive 
framework).  Ο ρόλος των υπολογιστών στο δοµικό µοντέλο περιοριζόταν στη δηµιουργία 
γλωσσικών δραστηριοτήτων οι οποίες παρείχαν εξάσκηση στη δοµή της γλώσσας, δηλαδή τη 
γραµµατική, το συντακτικό και το λεξιλόγιο. Η γενιά των κατασκευαστικών προγραµµάτων έχει 
δώσει έµφαση στα  πολυµέσα τα οποία δίνουν στους µαθητές τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε 
τον υπολογιστή µέσα από δραστηριότητες που απαιτούν την ανάλυση στοιχείων και τη διεξαγωγή 
συµπερασµάτων. Το επικοινωνιακό κατασκευαστικό µοντέλο αποτελεί την πιο σύγχρονη 
εξέλιξη στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκµάθηση της δεύτερης/ ξένης γλώσσας 
και µετατοπίζει τη διδασκαλία της γλώσσας από την  επικοινωνία ανάµεσα στον µαθητή και τον 
υπολογιστή   στην επικοινωνία των µαθητών µέσω του υπολογιστή (Computer Mediated 
Communication). 

Η διδασκαλία µέσω σχολικού δικτύου και ηλεκτρονικής σύνδεσης (Network Based 
Language Teaching) θεµελιώνεται στην επικοινωνία των µαθητών µέσω του υπολογιστή και  
ορίζεται σαν τη διδασκαλία της δεύτερης/ ξένης γλώσσας η οποία περιλαµβάνει τη χρήση 
υπολογιστών οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους σε τοπικά ή διεθνή δίκτυα (Kern & 
Warschauer 2000: 1). Η Chapelle (2000: 204-228) υποστηρίζει ότι τα θεµέλια της διδασκαλίας 
µέσω σχολικού δικτύου και ηλεκτρονικής σύνδεσης δεν περιορίζονται µόνο σε γνωστικό επίπεδο 
αλλά και σε επικοινωνιακό και επεξηγεί ότι οι βασικές της αρχές είναι η δηµιουργία  κοινοτήτων 
µαθητών που επικοινωνούν µεταξύ τους (discourse communities) και η διδασκαλία της 
γλώσσας στόχου µέσα από τις επικοινωνιακές-συνεργατικές δραστηριότητες που προάγουν 
την εµπειρική µάθηση και τη δηµιουργικότητα των µαθητών. Με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας 
ένας µαθητής, µια οµάδα µαθητών ή µια ολόκληρη τάξη µπορούν να µοιράζονται ηλεκτρονικά 
µηνύµατα και ολόκληρα κείµενα µε άλλους µαθητές, οµάδες µαθητών ή και ολόκληρες τάξεις. 
Μπορούν να εργάζονται µε το σύνολο της γλώσσας και να τη χρησιµοποιούν µε φυσικό τρόπο 
µε στόχο τη φυσική της λειτουργία που είναι η επικοινωνία. 

 Σύµφωνα, ωστόσο, µε τους  Kern & Warschauer (2000: 17) η διδασκαλία µέσω 
σχολικού δικτύου και ηλεκτρονικής σύνδεσης δεν είναι µέθοδος διδασκαλίας. Είναι ένα σύνολο  
τρόπων και διαδικασιών µε τις οποίες οι µαθητές µπορούν να επικοινωνούν µέσω δικτύων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκοπός αυτής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι η ερµηνεία και η 
δηµιουργία κειµένων και πολυµέσων από τους µαθητές µέσα στα πλαίσια της ενεργής 
συµµετοχής τους στις κοινότητες επικοινωνίας στις οποίες συµµετέχουν.  Η ένταξη αυτής της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας εξαρτάται άµεσα από τη γενικότερη µέθοδο διδασκαλίας της γλώσσας 
στόχου και το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση όµως η διδασκαλία µέσω 
δικτύου πρέπει να εντάσσεται µέσα στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής διδακτικής µεθόδου.  

 
Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

Το Επικοινωνιακό-Κατασκευαστικό Παιδαγωγικό µοντέλο (Social-Constructivist 
Pedagogy) και η Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology) έχουν δηµιουργήσει ένα 
µαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο για την ένταξη της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας µέσω 
δικτύου και ηλεκτρονικής σύνδεσης.  Μέσα σε αυτό το µαθητικοκεντρικό περιβάλλον οι 
µαθητές αποκτούν ενεργό ρόλο και αυτονοµία στην εκµάθηση και την κατάκτηση της ξένης 
γλώσσας µε το να επικοινωνούν και να αποκοµίζουν γνώσεις και εµπειρίες µέσα από την 
αλληλοεπίδρασή µε άλλους µαθητές και τους δασκάλους τους (Wood 2000: 140-143). Η 
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επικοινωνία, η αλληλοεπίδραση, η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, η διαπραγµάτευση 
νοηµάτων και η χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών έχουν σα στόχο τη δηµιουργία 
εσωτερικών-προσωπικών κινήτρων για τους µαθητές, έτσι ώστε αυτοί να επιθυµούν να µάθουν 
τη δεύτερη/ ξένη γλώσσα.    Η απόκτηση εσωτερικών κινήτρων, ο ενεργός ρόλος στη µάθηση και 
η επικοινωνία προάγουν την αυτονοµία των µαθητών και την καλλιέργεια γλωσσικών 
ικανοτήτων και µαθησιακών δεξιοτήτων οι οποίες αποτελούν εφόδια ζωής για τους µαθητές. 

Σύµφωνα µε τους Warschauer & Whittaker (1997: παραγρ. 6-8) έρευνες έχουν δείξει ότι 
η διδασκαλία µέσω σχολικού δικτύου και ηλεκτρονικής σύνδεσης µπορεί να είναι σηµαντικά πιο 
αποτελεσµατική όταν αυτή εντάσσεται συστηµατικά µέσα στο πρόγραµµα της διδασκαλίας της 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι οι επικοινωνιακές και οι εκφραστικές 
ικανότητες των µαθητών στη γλώσσα στόχο βελτιώνονται σηµαντικά όταν αυτού του είδους οι 
επικοινωνιακές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας της γλώσσας 
παρά  ένα περιστασιακό συµπλήρωµα στις δραστηριότες του διδακτικού βιβλίου. Οι Warschauer 
& Whittaker (1997: παραγρ. 6-8) προτείνουν τα σχέδια εργασίας σαν τρόπο ένταξης αυτής της 
διδασκαλίας στο πρόγραµµα της ξένης γλώσσας. Προκειµένου να διευκολύνεται η 
πραγµατοποίηση αυτών των σχεδίων εργασίας, θα πρέπει τα θέµατα τους να σχετίζονται µε τη 
γνωστική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των µαθητών, έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να 
συσχετίζουν τις γνώσεις τους µε τις γλωσσικές απαιτήσεις και το θέµα του εκάστοτε σχεδίου 
εργασίας (Scott & Ytreberg 1990: 84-85). Η κατάλληλη επιλογή των θεµάτων διευκολύνει και 
ενθαρρύνει την επικοινωνία των αδελφοποιηµένων τάξεων.    

       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “THE EURO E-
PALS”  
 Προγενέστερα του “The Euro e-pals” έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο εφαρµογές 
αδελφοποίησης τάξεων δηµοτικών σχολείων µε ηλεκτρονική επικοινωνία και µε στόχο την 
εκµάθηση ξένων/ δεύτερων γλωσσών. Η εφαρµογή “The Stars project” του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) στο οποίο δε συµµετείχε τάξη από Ελληνικό σχολείο (Camilleri & 
Sollars 2003), αλλά και το πρόγραµµα “∆ιάλογος” του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον διγλωσσίας ανάµεσα σε σχολεία Ελλάδας, Κύπρου και 
Καναδά. Το  “The Euro e-pals” εστιάζει στην επικοινωνία ανάµεσα σε µαθητές για τους οποίους η 
αγγλική αποτελεί ξένη γλώσσα, αλλά και τη µοναδική γλώσσα µε την οποία µπορούν να 
επικοινωνήσουν. Πραγµατοποιείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και επικεντρώνεται στη µελέτη της 
ασύγχρονης επικοινωνίας,  των Σχεδίων Εργασίας (Projects) και της Μεθόδου Γλωσσικής 
∆ιδασκαλίας µε την  Ανάθεση Συνεργατικών-Επικοινωνιακών ∆ραστηριοτήτων (Task Based 
Learning),  η οποία έχει χρησιµοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή αδελφοποίηση τάξεων ενηλίκων 
µαθητών της εφαρµογής “The LEVERAGE project” σε περιβάλλον διγλωσσίας (Zahner et all 
2000: 186-203) 
                   Στο πρόγραµµα “The Euro e-pals” συµµετέχουν τρεις τάξεις από τρία διαφορετικά 
ευρωπαϊκά δηµοτικά σχολεία. Μία τάξη από το 9ο ∆ηµοτικό σχολείο Ζωγράφου, µια τάξη από το 
∆ηµοτικό σχολείο San Agustin της Τενερίφης στην Ισπανία και µια τάξη από το Πειραµατικό 
∆ηµοτικό σχολείο  του Πανεπιστηµίου του Joensuu στη Savonlinna της Φινλανδίας. Το 
πρόγραµµα δηµιουργήθηκε από την ελληνική πλευρά και συγκεκριµένα από τον συντονιστή - 
ερευνητή, ο οποίος σχεδιάζει τα µαθήµατα τα οποία διδάσκονται σε συνεργασία µε την κ. Σοφία 
Παπαευθυµίου – Λύτρα, καθηγήτρια Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας στο τµήµα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επιπλέον, ο συντονιστής παρατηρεί την 
εξέλιξη του προγράµµατος και συλλέγει στοιχεία για την έρευνά του. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 
Φεβρουάριο του 2004 και αναµένεται ότι θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2005. Όλοι οι µαθητές οι 
οποίοι συµµετέχουν διδάχθηκαν την Αγγλική σα ξένη γλώσσα για δεύτερη χρονιά κατά το 
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σχολικό έτος 2003-2004. Οι µαθητές αυτοί είναι περίπου ηλικίας 10 ετών και βρίσκονταν στο ίδιο 
γλωσσικό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα κατά την έναρξη του προγράµµατος.  
 Οι µαθητές των τριών τάξεων επικοινωνούν µεταξύ τους µε ηλεκτρονικά µηνύµατα και 
διαπραγµατεύονται έννοιες και νοήµατα στην Αγγλική µε σκοπό τη δηµιουργία σχεδίων 
εργασίας. Για τη δηµιουργία της θεµατολογίας των σχεδίων εργασίας λήφθηκαν υπόψη η 
γνωστική και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των µαθητών αυτής της ηλικίας, οι κουλτούρες των λαών 
από τις οποίες προέρχονται αλλά και τα ενδιαφέροντά τους. Προκειµένου να πληρούνται αυτές οι 
τρεις προϋποθέσεις, οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής οι οποίοι διδάσκουν σε αυτές τις τάξεις 
συµµετείχαν στην επιλογή των θεµάτων των σχεδίων εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, ο συντονιστής 
του προγράµµατος δηµιούργησε µια λίστα προτεινοµένων θεµάτων για σχέδια εργασίας και οι 
τρεις εκπαιδευτικοί, αφού συµβουλεύτηκαν τους µαθητές τους και λαµβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες τους αλλά και τα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων τους, τροποποίησαν και 
διαµόρφωσαν την προτεινόµενη λίστα των θεµάτων.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή των 
θεµάτων στηρίζεται στη διαθεµατική προσέγγιση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Τα σχέδια 
εργασίας αντλούν τη θεµατολογία τους από σχολικά αντικείµενα όπως η Γεωγραφία, η Ιστορία, ο 
Πολιτισµός, οι Τέχνες, η Μουσική, η Ολυµπιακή Παιδεία κλπ. και δίνεται έµφαση τόσο στο 
περιεχόµενο των θεµάτων, όσο και στην Αγγλική γλώσσα και την επικοινωνία (Poόr 2003: 12-15).     
 Το µεθοδολογικό πλαίσιο εκµάθησης και διδασκαλίας της ξένης γλώσσας το οποίο 
χρησιµοποιείται είναι αυτό της Ανάθεσης Συνεργατικών-Επικοινωνιακών ∆ραστηριοτήτων 
(Task Based Learning) των  Willis, D. & Willis, J. (1996). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο µάθησης 
της δεύτερης/ ξένης γλώσσας,  µια συνεργατική-επικοινωνιακή δραστηριότητα έχει σαν κύριο 
στόχο τη δηµιουργία νοηµάτων και µηνυµάτων τα οποία ανταλλάσσονται µέσω της επικοινωνίας 
των µαθητών. Με αυτό το µαθησιακό µοντέλο οι µαθητές µαθαίνουν µέσα από επικοινωνιακές 
δραστηριότητες, την ανταλλαγή πληροφοριών και της γνώσης την οποία ήδη κατέχουν αλλά και 
µέσα από τη φυσική χρήση της γλώσσας στόχου (Chryshochoos 2000: 26).  Συνοπτικά, αυτό το 
µεθοδολογικό πλαίσιο αποτελεί ένα επικοινωνιακό µοντέλο µάθησης της γλώσσας στόχου.  
 Το κάθε σχέδιο εργασίας το οποίο πραγµατοποιούν οι µαθητές των τριών τάξεων 
αποτελείται από δύο κυρίως µέρη, ή δύο κύριες δραστηριότητες και έχει ένα κοινό θέµα και για 
τις τρεις τάξεις.  Κατά την πρώτη δραστηριότητα, αφού ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης έχει 
προεργαστεί το θέµα του σχεδίου εργασίας  µε τους µαθητές, τα παιδιά σε οµάδες των 3-4 
µαθητών στέλνουν πληροφορίες που αφορούν το θέµα του σχεδίου εργασίας στους µαθητές ενός 
από τα αδελφοποιηµένα σχολεία µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές 
και των τριών σχολείων στέλνουν και λαµβάνουν ηλεκτρονικά µηνύµατα µε πληροφορίες τις 
οποίες οι αποδέχτες χρησιµοποιούν για τη δηµιουργία των σχεδίων εργασίας.  Κατά τη δεύτερη 
δραστηριότητα, οι µαθητές της κάθε τάξης συλλέγουν τις πληροφορίες  τις οποίες έχουν λάβει 
από µια συγκεκριµένη χώρα, τις επεξεργάζονται σε οµάδες και συντάσσουν στους υπολογιστές τα 
κείµενα του σχεδίου εργασίας. Τα κείµενα αυτά µπορούν να περιέχουν εικόνες και γραφήµατα και 
δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο έτσι ώστε να µπορούν όλοι οι µαθητές και των τριών τάξεων να τα 
διαβάσουν αφού αυτά αποτελούν το τελικό προϊόν του κάθε σχεδίου εργασίας. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ανάµεσα στις δύο δραστηριότητες οι µαθητές µπορούν να ανταλλάσσουν 
διευκρινιστικά ηλεκτρονικά µηνύµατα τα οποία εστιάζουν στην ανταλλαγή πληροφοριών οι 
οποίες δε διευκρινίζονται  µε σαφήνεια στα ηλεκτρονικά µηνύµατα της  πρώτης δραστηριότητας. 
  Για την επικοινωνία των µαθητών των αδελφοποιηµένων τάξεων ο συντονιστής-
ερευνητής  έχει δηµιουργήσει δικτυακό χώρο ο οποίος διευκολύνει την ασύγχρονη επικοινωνία 
τους. Το σχήµα 1 απεικονίζει την κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου “The Euro e-pals”. Στην 
υπερσύνδεση “Learners’ forum” ή στο εικονίδιο “ELECTRONIC MESSAGES” 
δηµοσιεύονται τα ηλεκτρονικά µηνύµατα  τα οποία ανταλλάσσουν οι µαθητές των τριών 
αδελφοποιηµένων τάξεων σε οµάδες. Στην υπερσύνδεση “School magazines” ή στις σηµαίες 
δηµοσιεύονται τα κείµενα των σχεδίων εργασίας τα οποία αποτελούν και το τελικό προϊόν κάθε 
σχεδίου εργασίας. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο κεντρικός στόχος της έρευνας είναι να καταγραφεί και να παρατηρηθεί η τυχόν 
βελτίωση την οποία µπορεί να παρουσιάσουν οι µαθητές στο γραπτό λόγο των τελικών 
προϊόντων των σχεδίων εργασίας αλλά και στον επικοινωνιακό λόγο όπως αυτός εκφράζεται 
µέσα από τα ηλεκτρονικά µηνύµατα τα οποία ανταλλάσσουν οι µαθητές µε σκοπό τη 
διαπραγµάτευση εννοιών και την ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης σηµαντικός στόχος της 
έρευνας είναι να παρατηρηθεί κατά πόσο η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διευκολύνει 
και κατ’ επέκταση ενθαρρύνει τους µαθητές στον εντοπισµό και τη διόρθωση των λαθών τα 
οποία κάνουν κατά την παραγωγή του γραπτού τους λόγου. Τέλος, ένας ιδιαίτερα σηµαντικός 
στόχος είναι να παρατηρηθεί κατά πόσο η δηµιουργία του δικτύου και της επικοινωνίας µέσω 
ηλεκτρονικής σύνδεσης αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για τους µαθητές έτσι ώστε να επιθυµούν 
να ανταλλάσσουν µηνύµατα και να εργάζονται συλλογικά για την παραγωγή σχεδίων εργασίας.   

 

 
Σχήµα 1: Απεικόνιση της κεντρικής σελίδας του δικτυακού τόπου 

  
 Η παρατήρηση της εξέλιξης του προγράµµατος πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα. 
Αφενός µέσα από την παρατήρηση των κειµένων τα οποία παράγονται αλλά και µέσα από την 
παρατήρηση των µαθηµάτων έτσι όπως αυτά διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε τα κείµενα, αυτά αναλύονται ως 
προς την περιεκτικότητά τους σε νοήµατα αλλά και τη γλωσσική τους σύνθεση σε επίπεδο 
γλωσσικών-συντακτικών δοµών, κατάλληλου λεξιλογίου και επικοινωνιακών λειτουργιών. Ως 
προς την παρατήρηση και την εξέλιξη των µαθηµάτων, αυτά παρατηρούνται από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι αξιολογούν το πρόγραµµα και τα µαθήµατα. Η παρατήρηση διεξάγεται 
µέσα από ερωτηµατολόγια και εκθέσεις-αναφορές που συµπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί µετά την 
ολοκλήρωση κάθε σχεδίου εργασίας. Τα ερωτηµατολόγια και οι εκθέσεις στοχεύουν στην 
συλλογή στοιχείων και τη βελτίωση αδυναµιών του προγράµµατος από τον συντονιστή.   
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ   ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
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Τα τελευταία χρόνια µε την είσοδο του προγράµµατος της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
στην Εκπαίδευση, ένας µεγάλος αριθµός δηµοτικών σχολείων έχει εξοπλιστεί µε εργαστήρια  
υπολογιστών και σύνδεση µε το διαδίκτυο, ενώ γίνονται προσπάθειες για τον εξοπλισµό 
περισσοτέρων σχολείων. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα διεύρυνσης της τάξης 
των Αγγλικών µέσα από την επικοινωνία µε άλλες τάξεις του εξωτερικού. Τα οφέλη που µπορεί 
να προκύπτουν από µια τέτοιου είδους επικοινωνία είναι πολλά. Στο επίπεδο της διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας, είναι πολύ πιθανό ότι οι µαθητές αποκτούν εσωτερικά κίνητρα για την εκµάθηση 
της Αγγλικής εφόσον αντιλαµβάνονται ότι αποτελεί το µέσο της επικοινωνίας µε άλλους λαούς. Η 
κατανόηση και η παραγωγή του λόγου µπορούν να αποτελούν µέρος της επικοινωνίας τους και όχι 
απλά εργασίες που αναθέτει ο δάσκαλος. Η συνεργασία για την επικοινωνία µπορεί να αποτελεί 
ανάγκη και όχι µέθοδο την οποία επιβάλλει ο δάσκαλος. Η µελέτη και η παραγωγή λόγου µε 
διαφορετικό ύφος ( σεβασµό, ευγένεια, αµεσότητα κλπ) µπορούν να αποτελούν τρόπους που 
εντάσσονται φυσικά µέσα στους κώδικες επικοινωνίας. Τέλος. µέσα από την επικοινωνία µε 
µαθητές που προέρχονται από άλλους τόπους, οι έλληνες µαθητές µπορούν να έρχονται σε επαφή 
µε άλλους πολιτισµούς, να δηµιουργούν φιλίες και να καλλιεργούνται σε γνωστικό και 
ψυχοσωµατικό επίπεδο. Το πρόγραµµα “The Euro e-pals” και η έρευνα που το συνοδεύει 
στοχεύουν στο να ερευνήσουν τα τυχόν οφέλη αλλά και τις συνθήκες οι οποίες πρέπει να 
πληρούνται έτσι ώστε ο τεχνολογικός εξοπλισµός των ∆ηµοτικών σχολείων και οι δυνατότητες 
δηµιουργίας σχολικών δικτύων να µπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς των 
Αγγλικών για τη βελτίωση της εκµάθησης και της διδασκαλίας του µαθήµατος της Αγγλικής.  
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