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Περίληψη 
Θέµα της εισήγησης αυτής είναι ο εκσυγχρονισµός της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
µε την κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Καταγράφονται επιγραµµατικά τα 
πλεονεκτήµατα της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα. Επισηµαίνονται τα 
προβλήµατα που  διαπιστώνονται στην εκπαιδευτική πράξη κατά τη διδακτική προσπέλαση των εγχειριδίων της 
Λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο και Λύκειο. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι σύγχρονες τάσεις στη θεωρία της Λογοτεχνίας 
που προβάλλουν το ρόλο του αναγνώστη και νοµιµοποιούν την αναβάθµιση του ρόλου του µαθητή-αναγνώστη κατά τη 
διδακτική πράξη. Τίθενται οι προϋποθέσεις για το σχεδιασµό ενός κατάλληλου Λογισµικού για τη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας και περιγράφονται οι δυνατότητες που παρέχει ένα Ηλεκτρονικό Λογοτεχνικό εργαστήρι στην 
απελευθέρωση των δηµιουργικών � αναγνωστικών ικανοτήτων των µαθητών. 
 
Summary 
The subject of this paper is the modernisation of literature teaching at high schools through the use of new technologies. 
Problems  encountered during teaching literature from textbooks at Gymnasium and Lyceum  classes are identified and 
the advantages of modern educational technologies are highlighted. New trends in literature theory upgrading the role of 
the student-reader in the educational process are presented. Specifications for the design of a software for literature 
teaching are drafted and the possibilities that an Electronic Literature Laboratory provides for unleashing the creative-
reading skills of students are described. 
 
1. Εισαγωγή 
 
Θέµα της παρούσας εισήγησης είναι οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες εκπαιδευτικές 
τεχνολογίες στη διδακτική της Λογοτεχνίας. Στόχος είναι η κατάδειξη τρόπων εφαρµογής της 
πληροφορικής στην ανάγνωση της Λογοτεχνίας έτσι ώστε να προάγονται οι δηµιουργικές � 
αναγνωστικές ικανότητες των εφήβων µαθητών και να αναδεικνύεται ο νέος ρόλος του 
εκπαιδευτικού ως συντονιστή της µαθησιακής διαδικασίας. 
 
2. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση 
 
Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η Πληροφορική και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες 
διαδραµατίζουν ρόλο καταλυτικό στην αναµόρφωση της δοµής όλων των επιστηµών και 
συνακόλουθα του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες τις βαθµίδες του. 
 
Η εκπαίδευση δεν πρέπει  και δεν είναι δυνατόν να µείνει ανεπηρέαστη από τη διάδοση της χρήσης 
των Νέων Τεχνολογιών. Άλλωστε η νέα γενιά δέχεται τις επιρροές από τις νέες τεχνολογίες, ζει και 
βιώνει την πληροφόρηση στο έξω από το σχολείο περιβάλλον, γεγονός που επιβάλλει τον 
εκσυγχρονισµό του σχολείου ως προς τα µέσα και τις τεχνικές διδασκαλίας έτσι ώστε η 
συγκινησιακή  συνιστώσα των υποκείµενων - µαθητών προς τα διδακτικά αντικείµενα να 
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παρουσιάζει την ένδειξη «επιθυµητό» και να έχει θετική επίπτωση στην παρωθητική συνιστώσα 
κατά τη διαδικασία της µάθησης. Εξάλλου για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις εφαρµογές  
τους επισηµαίνεται ότι δεν είναι µόνο «εργαλεία» αλλά γνωστικά αντικείµενα που προετοιµάζουν 
τους µαθητές για την εκπαίδευση και επαγγελµατική τους ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν 
και ως πηγές πληροφόρησης, ως νοητικά εργαλεία (mindtools), δηλαδή µαθησιακά εργαλεία που 
χρησιµοποιούν γνωστικές δοµές και διαδικασίες µε τις οποίες διευκολύνεται η ανακαλυπτική 
µάθηση1. 
 
Ειδικότερα τα πλεονεκτήµατα της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε σχέση µε τα παραδοσιακά 
µέσα διδασκαλίας είναι δυνατόν συνοπτικά να παρουσιασθούν ως εξής: 
-ταχύτητα  στη συγκέντρωση και διάχυση από απόσταση της πληροφορίας µε ηλεκτρονικό τρόπο 
-µαζικότητα και αξιοπιστία στην αποθήκευση και µεταφορά της πληροφορίας 
-ελκυστικότητα και φιλικότητα στη χρήση της πληροφορίας2 
-εφαρµογή σε όλα τα µαθησιακά αντικείµενα 
-προσαρµοστικότητα  στις ατοµικές ανάγκες, τους ρυθµούς και τις ικανότητες των µαθητών 
(εξατοµικευµένη διδασκαλία) 
-σύνδεση µε άλλα εποπτικά µέσα 
- καλλιέργεια της διερευνητικής διάθεσης και πρωτοβουλίας,3 προώθηση της αυτενέργειας του 
µαθητή και ενίσχυση της ανακαλυπτικής διδασκαλίας  
-ανοιχτή διδασκαλία, µάθηση µε project 4 , αποτελεσµατικότητα στην οµαδική εργασία 5 
-δυνατότητα αλληλεπίδρασης  µε το µέσο και ανατροφοδότησης για τη βελτιστοποίηση της 
διδασκαλίας και τη µείωση της σχολικής αποτυχίας6 
- µεγαλύτερη άνεση στη διεπιστηµονική προσέγγιση ενός θέµατος 7. 
 
Ωστόσο η ανάδειξη του ρόλου και της χρησιµότητας της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τον παιδαγωγικό ρόλο του δασκάλου. Είναι αυτός που κάθε 
φορά θα επιλέξει «το πιο κατάλληλο µέσο για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά µαθησιακά 
αποτελέσµατα σε µια δεδοµένη διδακτική διαδικασία»8 και θα δηµιουργήσει  ένα κατάλληλο 
µαθησιακό περιβάλλον έτσι ώστε η γνώση να µη µεταφέρεται από το δάσκαλο στο µαθητή αλλά να 
οικοδοµείται από κάθε µαθητή ατοµικά. Η σηµασία του ρόλου του δασκάλου αναγνωρίζεται όλο 
και περισσότερο µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση9. Είναι απολύτως 
αναγκαίο, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρυνθούν και να καθοδηγηθούν κατάλληλα ώστε σε 
κάθε θεµατική ή διδακτική ενότητα να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες παράλληλα µε τα άλλα 
παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας. Η εκπαίδευση του µέλλοντος χρειάζεται νεωτεριστές 
εκπαιδευτικούς, ενηµερωµένους και εξοικειωµένους  µε τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας πρόθυµους να ανανεώσουν τις διδακτικές στρατηγικές. 
 
3. Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
 
Είναι γεγονός ότι για ορισµένα µαθήµατα έχει ήδη υιοθετηθεί η χρήση του Η/Υ στις σχολικές 
µονάδες, δεδοµένο που κάνει πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσµατική τη µαθησιακή διαδικασία 
για τους µαθητές. Ωστόσο ορισµένα µαθήµατα, όπως το µάθηµα της Λογοτεχνίας, παραµένουν 
εγκλωβισµένα στους παραδοσιακούς τρόπους διδακτικής προσπέλασης τους. 
 
Σ� αυτό το σηµείο οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι : 
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α) µε τον όρο «µάθηµα της Λογοτεχνίας» χαρακτηρίζουµε τη νεοελληνική γραµµατεία που 
διδάσκεται από το 1976 µέχρι σήµερα στο Γυµνάσιο και Λύκειο µε βάση τα εγχειρίδια «Κείµενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»10, τη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία11 που εντάσσεται στα 
µαθήµατα επιλογής για τους µαθητές Β τάξης ενιαίου Λυκείου και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία 12 
(ποίηση-πεζογραφία) που εξετάζεται ως µάθηµα κατεύθυνσης στη Γ τάξη ενιαίου Λυκείου  
β) ότι παρά τον έντονο και ευρύτερο προβληµατισµό που έχει δηµιουργηθεί  σχετικά µε τη 
διδαξιµότητα και τη σκοπιµότητα της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο σχολείο,13,14 δεν θα 
εµπλακούµε σε αυτή τη συζήτηση αλλά θα αναζητήσουµε τρόπους ανανέωσης και  
εκσυγχρονισµού των στρατηγικών διδακτικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας αξιοποιώντας και τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι  νέες τεχνολογίες. 
 
Οποιαδήποτε απόπειρα εκσυγχρονισµού στο µάθηµα της Λογοτεχνίας οφείλει να δώσει λύσεις στα 
προβλήµατα που έχουν ήδη καταγραφεί 15,16 στη διάρκεια των 25 χρόνων που διδάσκονται τα 
σχολικά εγχειρίδια Κ.Ν.Λ. στο Γυµνάσιο και Λύκειο. Για  τα  σχολικά  εγχειρίδια «Ν.Ε.Λ.» και 
«Ν. Λ.» που έχουν εισαχθεί τα δύο τελευταία χρόνια στη Β και Γ τάξη του ενιαίου Λυκείου 
αντίστοιχα, δεν διαθέτουµε επαρκή στοιχεία σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν προκύψει κατά 
τη διδακτική χρήση τους, αναγνωρίζουµε, ωστόσο την πρόθεση των συγγραφέων τους για 
ανανέωση τόσο στο περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου όσο και στον τρόπο διδακτικής 
προσπέλασής του17,18. 
 
Παρουσιάζουµε συνοπτικά την προβληµατική που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε τα Κ.Ν.Λ.: 
 
1. µεγάλη ειδολογική ποικιλία 
2. αποσπασµατικότητα 
3. υποταγή στο Λογοτεχνικό κανόνα 
4. απουσία παιδικής Λογοτεχνίας 
5. απουσία σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής (τα κείµενα φτάνουν µέχρι τη δεκαετία του 60) 
6. προβληµατική  παρουσία της εφηβείας στον κόσµο των κειµένων19 
7. απουσία εναλλακτικού εγχειριδίου 
8. ευρύ αναγνωστικό κοινό που  διαφοροποιείται ως προς το φύλο, την κοινωνικο-οικονοµική-
γεωγραφική προέλευση, τα ενδιαφέροντα. 

 
Αποτελεί δε κοινό τόπο η αµηχανία που διέπει τους διδάσκοντες σχετικά µε τον τρόπο διδακτικής 
προσέγγισής τους20. Οι νεώτερες θεωρίες ερµηνείας του Λογοτεχνικού κειµένου21,22,23 επιχειρούν 
να απαντήσουν αποτελεσµατικά σε αυτόν τον προβληµατισµό καθώς: 
 
1. αρνούνται τη διάκριση περιεχοµένου και µορφής κατά την ερµηνεία του κειµένου 
2. προβάλλουν το ρόλο του αναγνώστη στην ερµηνευτική διαδικασία 24,25. 
 
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας αποτελεί ουσιαστικά  µια διαδικασία ανάγνωσης του κειµένου και 
µια αναγνωστική άσκηση για τους µαθητές ή καλύτερα έχει χαρακτηρισθεί ως µια ασκητική της 
ανάγνωσης26. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να παρεµβαίνει στο φυσικό κανάλι (µέσο) έτσι ώστε το 
κωδικοποιηµένο µήνυµα-κείµενο του ποµπού (συγγραφέα) να αποκωδικοποιείται, όσο το δυνατόν 
πληρέστερα, από το δέκτη (µαθητή) και να επιτυγχάνεται ο µεγαλύτερος δυνατός βαθµός 
κατανόησης και απόλαυσης του κειµένου 27. 
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Η διαµεσολαβητική λειτουργία του δασκάλου κρίνεται αναγκαία  για την άρση πιθανών αδυναµιών 
του µαθητή-αναγνώστη στην άµεση και ικανοποιητική πρόσληψη του κειµένου. Είναι πιθανόν 
αυτές οι αδυναµίες να οφείλονται είτε στην ηλικία, στην αντιληπτικότητα, στην (περιορισµένη) 
εµπειρία, του µαθητή-αναγνώστη28 είτε στην ανεπαρκή γνώση του κώδικα του ποµπού-συγγραφέα 
δηλαδή στην απουσία κοινών  γλωσσικών υποθέσεων µε τον ποµπό του κειµένου τόσο στο 
σηµασιολογικό όσο -και κυρίως- στο συγκινησιακό πεδίο 29.  Ο καθηγητής είναι υποχρεωµένος να 
µετατοπιστεί από τη θέση του παντογνώστη-αφηγητή που περιορίζεται στην ανάλυση και 
επεξεργασία των κειµένων, στη θέση του απλού συντονιστή (Moderator) της λογοτεχνικής 
ερµηνείας που λαµβάνει σοβαρά υπόψη του τις προσληπτικές ικανότητες του αναγνώστη-µαθητή30.  
 
Ωστόσο, καµιά ερµηνεία του κειµένου δεν πρέπει και δεν µπορεί να είναι αυθαίρετη. Κάθε 
ερµηνευτική προσπάθεια οικοδοµείται πάνω στις λέξεις και στη ρηµατική διατύπωση του κειµένου, 
όπως επίσης και σε µια σειρά δοµικά χαρακτηριστικά του 31. Το κείµενο έχει χαρακτηρισθεί 32 ως  
µια νωχελική µηχανή που απαιτεί από τον αναγνώστη µια κοπιώδη  συνεργασία για να 
συµπληρωθούν οι χώροι του µη-λεγόµενου ή του ήδη �ειπωµένου, που έχουν µείνει κενοί. Κάθε 
ανάγνωση του κειµένου, όσο κριτική και αν είναι και συνεπώς πρόσφορη ή έκθετη σε διαδικασίες 
ελέγχου, πειθούς και διαλεκτικής παιδιάς, δεν πρέπει και δεν µπορεί να αγνοεί τα όρια και τους 
δείκτες που εµπεριέχονται στο κείµενο33. Ο µαθητής συγχωνεύοντας γόνιµα τα στοιχεία του 
κειµένου µε τη δικά του (την εµπειρία του κειµένου µε τη δική του και των άλλων κατά τη 
διδασκαλία) γίνεται µε τον τρόπο του δηµιουργός του κειµένου. Μέσα σε µια τέτοια αναγνωστική 
άσκηση διαµορφώνεται ο «καλός» αναγνώστης, ο ικανός να κατανοεί και να απολαµβάνει τα 
κείµενα µέσα από τη δηµιουργική ανάγνωση34. Η ανάγνωση της λογοτεχνίας γίνεται, λοιπόν, 
δηµιουργία και αναδηµιουργία και όχι επανάληψη των λόγων που λένε οι άλλοι 35. Εξάλλου η 
γνώση της λογοτεχνίας δεν αποβλέπει  στο να φτιάξουµε λογοτέχνες αλλά αναγνώστες της 
λογοτεχνίας ικανούς να την απολαµβάνουν36.  
 
Για τη διαµόρφωση, λοιπόν, επαρκών-δηµιουργικών αναγνωστών, είναι ανάγκη η διδασκαλία της 
λογοτεχνίας απαλλαγµένη από βαθµολογικούς προγραµµατισµούς ή πειθαρχικούς καταναγκασµούς  
να πραγµατώνεται στο πλαίσιο ενός Λογοτεχνικού εργαστηρίου. Σε ένα τέτοιο  κύκλο το 
ζητούµενο είναι η κατάκτηση µιας ποιοτικότερης ανάγνωσης µέσα από τη διδασκαλία της 
δηµιουργικής γραφής, η απελευθέρωση των ενδιάθετων δηµιουργικών και αναγνωστικών 
ικανοτήτων των µαθητών, η ψυχαγωγία είτε µέσω της δηµιουργίας είτε µέσω  της ανάγνωσης37. 
 
4. Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας � Προτάσεις. 
 
Η  σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία µπορεί να συµβάλει σε ένα τέτοιο πρόγραµµα είτε µε το 
σχεδιασµό κατάλληλου λογισµικού είτε µε την ανανέωση των µέσων διδασκαλίας και την 
εναλλακτική χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο σχεδιασµός ενός εκπαιδευτικού λογισµικού που έχει 
ως αντικείµενο είτε τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γυµνάσιο - Λύκειο) είτε τη Νεότερη 
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (Β Λυκείου) είτε τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γ Λυκείου) προϋποθέτει: 
 
α) γνώση της σκοποθεσίας του αναλυτικού προγράµµατος όσο αφορά στο γνωστικό αντικείµενο 
β) σαφή αντίληψη των προδιαγραφών και των στόχων κάθε διδακτικού εγχειριδίου 
γ) ενηµέρωση πάνω στη γενικότερη προβληµατική που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα των σχολικών εγχειριδίων και τις όποιες δυσλειτουργίες τους στην 
εκπαιδευτική πράξη 
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δ)αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων της θεωρίας της λογοτεχνίας σε συνδυασµό µε τα νεώτερα 
ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας 
ε) έρευνα σχετικά µε την ηλικία, την αντιληπτικότητα, τις προσλαµβάνουσες  παραστάσεις, τα 
αναγνωστικά και  µη ενδιαφέροντα, το κοινωνικό, γλωσσικό, πολιτιστικό περιβάλλον του 
µαθητικού κοινού 
στ) διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού της ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης που πρόκειται να χειρισθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα στην διδακτική πράξη 
ζ) µελέτη των πραγµατικών συνθηκών που επικρατούν στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο (Γυµνάσιο-
Λύκειο).  
 
Οι προδιαγραφές αυτές κρίνουν την καταλληλότητα και εγγυώνται την αποτελεσµατικότητα του 
Λογισµικού. 
 
Στην εκπαιδευτική πράξη ο Η/Υ µπορεί να λειτουργεί ως λογοτεχνικό εργαστήριο που προϋποθέτει 
την ύπαρξη µιας τράπεζας κειµενικών δεδοµένων µέσα από τις διάφορες χρήσεις της οποίας θα 
εξασφαλίζονται : 
 
Ι) Πληροφορίες γνωστικού τύπου: 
α) για τον τίτλο του κειµένου 
β) για το είδος στο οποίο ανήκει (µυθιστόρηµα, διήγηµα, δοκίµια κ.α.) 
γ) για το συγγραφέα 
δ) για το κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο του έργου 
ε) για κριτικές που έχουν δηµοσιευθεί 
 
ΙΙ) Η δυνατότητα πρόσβασης στο συνολικό έργο. Με αυτό τον τρόπο:  
α) ικανοποιείται το ζητούµενο της άρσης της αποσπασµατικότητας που χαρακτηρίζει κυρίως τα 
Κ.Ν.Λ.  
β) ελέγχεται ο βαθµός ανταπόκρισης του αποσπάσµατος στις προσδοκίες του µαθητή, στοιχείο που 
αφορά στη συγκινησιακή συνιστώσα. 
 
ΙΙΙ)  Η ανανέωση των στρατηγικών ερµηνείας του κειµένου καθώς η λεξικολογική ανάλυση που 
διευκολύνεται µε τη χρήση της πληροφορικής 38, ευνοεί µια περισσότερο παιδοκεντρική διαδικασία 
στην ανάγνωση της λογοτεχνίας. Ο µαθητής ασκείται σε µια προσεκτική και γόνιµη ανάγνωση µε 
αφετηρία τη σηµασιολογική ανάλυση του λεξιλογίου του/των κειµένων µε τη χρήση αλφαβητικών 
και ιεραρχικών πινάκων, µε την κατασκευή λεξιλογικών πεδίων39, µε την έρευνα των 
συµφραζοµένων και  βαθµιαία  προχωρά στην ανίχνευση της οργάνωσης του/των κειµένων. Το 
παιδαγωγικό ενδιαφέρον αυτής της προσέγγισης εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο µαθητής-
αναγνώστης υποχρεώνεται να δώσει στο λεξιλόγιο των κειµένων µεγαλύτερη προσοχή απ� όση  
συνήθιζε και να φτάσει σε µια ερµηνεία λιγότερο υποκειµενική και περισσότερο συγκροτηµένη, 
καθώς ο Η/Υ επεξεργάζεται αµερόληπτα κάθε τύπο του κειµένου 40. Οπωσδήποτε η προσέγγιση 
αυτή έχει τα  όρια της που ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση ν� αναγνωρίζει. 
 
ΙV) H ευχέρεια διακειµενικής προσέγγισης. Καθίσταται δυνατή η θεµατική και υφολογική 
σύγκριση µε κείµενα του ιδίου ή άλλων συγγραφέων σύγχρονων ή άλλων εποχών, ελλήνων και µη, 
µε τη συγκρότηση ενός corpus συγκρίσιµων κειµένων µε σαφώς προσδιορισµένες µεταβλητές, οι 
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οποίες θα  ποικίλουν κατά τη σύγκριση για να καθίσταται παρατηρήσιµη η διαφορά, η 
αµοιβαιότητα ή η  κανονικότητα στα κείµενα. 
 
V) Η άνεση «επίσκεψης» σε άλλες µορφές ή  έργα τέχνης που δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να 
αισθανθεί την ενότητα και τη συνέχεια της δηµιουργικής έκφρασης του ανθρώπου µέσα στην 
Ιστορία. 
 
Ο µαθητής, όµως, µέσα στο Ηλεκτρονικό Λογοτεχνικό Εργαστήριο41 µπορεί να λειτουργεί όχι µόνο 
ως αναγνώστης των τυπωµένων πληροφοριών αλλά και ως δηµιουργός του δικού του κειµένου. Η 
δυνατότητα παραγωγής κειµένου ενεργοποιεί την παρωθητική διαδικασία. Ο µαθητής από το 
«κείµενο καθ� εαυτό»  συντάσσει ένα «κείµενο για µένα» όπου χωρίς την καθηγητική παρέµβαση  
προβάλλει δικούς του συνειρµούς και  επιχειρεί να πληρώσει τα κενά απροσδιοριστίας του 
κειµένου42 . Έχει την αίσθηση της δηµιουργίας και ταυτόχρονα  τη δυνατότητα επιστροφής στην 
αρχική κειµενική πραγµατικότητα, ελέγχου και διόρθωσης των πληρώσεων, προσεκτικότερης 
συσχέτισης των δεδοµένων. Η ανακαλυπτική µάθηση γίνεται πράξη. Μπορεί, αν θέλει, να 
διοχετεύσει τη συγκινησιακή φόρτιση που του δηµιουργεί το αρχικό κείµενο σε άλλες µορφές 
τέχνης. Η δηµιουργικότητα δεν περιορίζεται αλλά ενισχύεται, η αυτενέργεια προωθείται. 
 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί µπορούν να ανταλλάσσουν  σκέψεις, να µοιράζονται τη συγκίνηση που 
τους προκαλεί η λογοτεχνία χωρίς περιορισµούς τοπικούς ή άλλους. Καθίσταται δυνατή η 
διδασκαλία µε project ενώ γίνεται γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα ο έλεγχος των 
αποτελεσµάτων και η ανατροφοδότηση. 
 
Ο ρόλος του δασκάλου συνίσταται σε ένα ρόλο διαµεσολαβητή ανάµεσα στην επιστηµονική γνώση 
και το γνωσιακό κόσµο του παιδιού43, σε ένα ρόλο συντονιστή (moderator) ανάµεσα στο κείµενο  
και τον αναγνώστη. Η παιδαγωγική των απαντήσεων που έχουµε  συνηθίσει δίνει τη θέση της σε 
µια παιδαγωγική των ερωτήσεων και η νέα εκπαιδευτική τεχνολογία µπορεί να συµβάλει 
αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. 
 
5. Αντί επιλόγου 
 
Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση προτείνουν εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές. Στο  
µάθηµα της Λογοτεχνίας µπορούν να λειτουργούν συµπληρωµατικά και όχι αποκλειστικά. Ο 
δάσκαλος είναι αυτός που επιλέγει σε κάθε περίπτωση το πότε, το πού, το πώς και το γιατί. Οι νέες 
τεχνολογίες διευκολύνουν το δάσκαλο, δεν τον υποκαθιστούν. Για  την αποτελεσµατική χρήση 
τους απαραίτητος όρος είναι το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, 
κλίµα που διαµορφώνεται µόνο µε την προσωπική παρουσία και σχέση δασκάλου και µαθητών. 
 
Όσον αφορά  στην  πραγµατικότητα  της ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρά τη θετική 
στάση καθηγητών και µαθητών απέναντι στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο, σε 
σχετική έρευνα 44 αποκαλύπτεται ότι οι φιλόλογοι χρησιµοποιούν ελάχιστα τον Η/Υ/ τόσο κατά την 
προετοιµασία στο σπίτι όσο και κατά  τη διδακτική διαδικασία ως βοηθητικό εποπτικό µέσο. 
Αντίθετα στις ΗΠΑ τα φιλολογικά µαθήµατα γλώσσας και λογοτεχνίας έχουν υποστεί σηµαντικές 
αλλαγές ως προς τις µεθόδους διδασκαλίας τους χάρη στη χρήση του δικτύου 45 . ∆εν είναι, 
ωστόσο, αντικείµενο αυτής της  εισήγησης η παρουσίαση ή η σύγκριση των εκπαιδευτικών 
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προγραµµάτων, σε διεθνές επίπεδο,  που αναφέρονται στη χρήση των  νέων τεχνολογιών κατά τη 
διδασκαλία  της λογοτεχνίας. 
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