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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» είναι ένα υπολογιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε για το
µάθηµα της γλώσσας. Στηρίζεται στις αρχές της επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας και
συνιστά ένα περιβάλλον δηµιουργίας νέων κειµένων µε αφετηρία ένα αρχικό κείµενο. Έτσι, δίνει στο
µαθητή τη δυνατότητα να ανακαλύψει την εκφραστική δύναµη πειραµατιζόµενος µε το πώς αλλάζει
το νόηµα ενός κειµένου, όταν αλλάξει µια λέξη. Παράλληλα, ενθαρρύνει την πρωτότυπη γλωσσική
δηµιουργία των µαθητών ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ενασχόληση µε το γλωσσικό σύστηµα,
καθώς η δηµιουργία νέων κειµένων στηρίζεται στη συµπλήρωση δύο βάσεων δεδοµένων, µιας
γραµµατικής και µια σηµασιολογικής. Τα παραδείγµατα που παρουσιάζουµε εδώ προέρχονται από
την πειραµατική εφαρµογή του λογισµικού σε πραγµατικές σχολικές συνθήκες από µαθητές της 6ης
∆ηµοτικού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σχεδιασµός λογισµικού, διερευνητικό λογισµικό, γλωσσική διδασκαλία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει»1 είναι ένα υπολογιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε για
το µάθηµα της γλώσσας στο πλαίσιο του έργου SEED2 (Kynigos, Trouki & Yiannoutsou, 2002)
µε στόχο τη δηµιουργία ενός λογισµικού που δεν καθιστά τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ)
ούτε διδακτικό βοήθηµα ούτε µέσο για την παρουσίαση πληροφοριών αλλά εργαλείο έκφρασης,
πειραµατισµού και επικοινωνίας (διερευνητικό λογισµικό, Kynigos, 1995). Για την ανάπτυξη του
λογισµικού χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα E-Slate3 η οποία στηρίζεται στην αρχιτεκτονική των
ψηφίδων (Kynigos, in press). Ο σχεδιασµός του λογισµικού καθώς και της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας που το συνοδεύει βασίστηκε στις αρχές της επικοινωνιακής διδασκαλίας της
γλώσσας που υποστηρίζει την αντιµετώπιση της γλώσσας όχι ως συστήµατος προς εκµάθηση
αλλά ως µέσου επικοινωνίας και έµπρακτης αντιµετώπισης κοινωνικών και ατοµικών αναγκών
(Μήτσης, 1996).
Το λογισµικό «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει ένα κείµενο, το
οποίο χρησιµεύει ως αρχικό, και να παράγει µε βάση αυτό πολλά διαφορετικά κείµενα αλλάζοντας
όποιες λέξεις θέλει. Οι αλλαγές γίνονται σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο φίλτρο που ο χρήστης
επιλέγει κάθε φορά. Υπάρχουν διαθέσιµα φίλτρα, π.χ. συνώνυµα, αλλά ο χρήστης µπορεί να
προσθέσει και δικά του. Για να αντικατασταθεί µια λέξη του αρχικού κειµένου µε µια νέα, ο
χρήστης πρέπει να συµπληρώσει δύο βάσεις δεδοµένων (µια γραµµατική και µια σηµασιολογική),
µε αποτέλεσµα οι δεξιότητες κατανόησης και σύνθεσης κειµένου να διαπλέκονται µε τις
δεξιότητες διαχείρισης δεδοµένων.
Πρόκειται, εποµένως, για ένα περιβάλλον δηµιουργίας νέων κειµένων µε αφετηρία ένα αρχικό
κείµενο, που δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να πειραµατιστεί µε τις λέξεις, να διερευνήσει τι
αλλάζει στο νόηµα ενός κειµένου, αν αλλάξει µια λέξη, και έτσι να ανακαλύψει την εκφραστική
δύναµη που µας δίνει η γλώσσα για την αναπαράσταση της πραγµατικότητας. Εξίσου σηµαντικό
είναι ότι αυτό το παιχνίδι µε τις λέξεις δεν γίνεται ερήµην της γραµµατικής και του συντακτικού.
Αντίθετα, οι «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» ευνοούν την πρωτότυπη γλωσσική δηµιουργία
των µαθητών ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ενασχόληση µε το γλωσσικό σύστηµα.
Στην ενότητα που ακολουθεί αναφερόµαστε εκτενέστερα στη βασική ιδέα του λογισµικού µε
αφετηρία την επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας. Στη συνέχεια, αφού παρουσιάσουµε το
µηχανισµό στον οποίο στηρίζεται το λογισµικό, παραθέτουµε και σχολιάζουµε παραδείγµατα
εφαρµογής του σε πραγµατικές σχολικές συνθήκες. Συγκεκριµένα, οι «Μικροί συγγραφείς εν…
δράσει» χρησιµοποιήθηκαν από µαθητές της 6ης ∆ηµοτικού στο πλαίσιο της οµώνυµης
δραστηριότητας που διήρκησε 6 διδακτικές ώρες.
Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµίσουµε ότι η αξιοποίηση του λογισµικού στηρίζεται κατ’ αρχήν
στις λειτουργικότητες που προσφέρει και δευτερευόντως στο συγκεκριµένο υλικό που περιέχει.
Έτσι, η επιλογή και εισαγωγή υλικού (και ειδικότερα των κειµένων που θα χρησιµεύσουν ως
αρχικά) είναι ανοιχτή στον εκπαιδευτικό, γεγονός που καθιστά το λογισµικό εύκολα
προσαρµόσιµο σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθµίδες.

Η Ι∆ΕΑ ΠΙΣΩ
«ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ»

ΑΠΟ

ΤΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:

Ο

ΜΑΘΗΤΗΣ

ΣΕ

ΡΟΛΟ

Σύµφωνα µε την επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας
είναι να καταστήσει τους µαθητές επαρκείς χρήστες της γλώσσας, δηλαδή ικανούς να
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προσαρµόζουν το µήνυµά τους στο εκάστοτε καταστασιακό περιβάλλον και για αυτό η κατάκτηση
της γλώσσας βασίζεται στη γλωσσική πράξη, δηλαδή στην παραγωγή αυθεντικού λόγου (Μήτσης,
1996). Υπό το πρίσµα αυτό, είναι καλό να δίνουµε στους µαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν
και να ασκηθούν στις δυνατότητες που η χρήση της γλώσσας προσφέρει, προκειµένου να
παραχθεί λόγος αποτελεσµατικός και κατάλληλος για ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας.
Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους διαδεδοµένους τρόπους αξιοποίησης των
Η/Υ στη διδακτική της γλώσσας (για µια επισκόπηση αυτών βλ. Κουτσογιάννης, 1998), αφετηρία
για το σχεδιασµό του λογισµικού «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» ήταν η ιδέα να αναπτυχθεί
ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στους µαθητές να ανακαλύψουν τη δυναµική που κρύβουν οι
λέξεις µέσα από τον πειραµατισµό τους µε το πώς διαφορετικές λέξεις ανταποκρίνονται σε
διαφορετικές συναισθηµατικές και κοινωνικές ανάγκες ή εκφράζουν διαφορετικές όψεις της ίδιας
πραγµατικότητας. Συγχρόνως, µια ακόµη πρόκληση που θέσαµε ήταν η καλλιέργεια της
δηµιουργικής γραφής να συνοδεύεται από την ισορροπηµένη ενασχόληση των µαθητών µε τη
γραµµατική και το συντακτικό.
Συγκεκριµένα, οι «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» ενθαρρύνουν τους µαθητές να
συνεξετάσουν θέµατα γραµµατικής, συντακτικού και νοήµατος µέσα από τη συνδυαστική εργασία
σε διαφορετικά επίπεδα της γλώσσας. Οι µαθητές εργάζονται πάνω σε ένα αρχικό κείµενο µε
σκοπό να το αλλάξουν και έτσι να δηµιουργήσουν ένα νέο κείµενο. Κατά την προσπάθειά τους
αυτή απαιτείται:
•
Να επεξεργαστούν το κείµενο ως όλο, αλλά και να προσδιορίσουν τη δοµή του
•
Να επεξεργαστούν τις λέξεις από γραµµατικής αλλά και σηµασιολογικής πλευράς
•
Να επεξεργαστούν τις λέξεις ως αυτόνοµα στοιχεία αλλά και ως στοιχεία ενταγµένα στο
περικείµενο
Το γεγονός ότι οι µαθητές καλούνται να αναδηµιουργήσουν το κείµενο έχοντας κατά νου ένα
συγκεκριµένο φίλτρο (π.χ. συνώνυµα), σηµαίνει ότι πρέπει αφενός να επεξεργαστούν το αρχικό
κείµενο αφετέρου να συνθέσουν ένα νέο κείµενο. Εποµένως, οι µαθητές κατά πρώτον ασκούνται
στην ικανότητα κατανόησης του κειµένου και στον προσδιορισµό τόσο των γλωσσικών στοιχείων
που αποτελούν το βασικό σκελετό του κειµένου όσο και αυτών που εξυπηρετούν το επιδιωκόµενο
επικοινωνιακό αποτέλεσµα. Έτσι, εξασκούνται στην ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών
που δίνει ένα κείµενο. Κατά δεύτερον, ασκούνται στην επιλογή κατάλληλων γλωσσικών
στοιχείων για τη σύνθεση ενός κειµένου αλλά και στη συµφωνία των δοµικών στοιχείων της
πρότασης µε τα συµφραζόµενα (συµφωνία που διασφαλίζει τη συνοχή του κειµένου), οπότε
ασχολούνται µε την αναγνώριση των µερών του λόγου, την κλίση κ.ά. Επιπλέον, οι µαθητές
ασκούνται στην ταξινόµηση των λέξεων µε βάση τόσο γραµµατικά (π.χ. µέρη του λόγου) όσο και
σηµασιολογικά κριτήρια (π.χ. αντώνυµα), τα οποία επεξεργάζονται µέσα από τη διαχείριση
βάσεων δεδοµένων που οι ίδιοι δηµιουργούν και εµπλουτίζουν (Kotsanis, 2000). Το γεγονός ότι η
βάση δεδοµένων είναι δηµιούργηµα των ίδιων των µαθητών ενισχύει την αυτενέργεια και τη
βαθύτερη σκέψη τους σε θέµατα λεξιλογίου και δεν παραπέµπει σε αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τους έτοιµους θησαυρούς λέξεων.
Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές δράσεις στις οποίες επιδιώκουµε να εµπλέξουµε το µαθητή,
στην επόµενη ενότητα περιγράφουµε το µηχανισµό και τις λειτουργικότητες του λογισµικού,
προκειµένου να εξηγήσουµε σαφέστερα τι ακριβώς κάνει ο χρήστης και τι το λογισµικό.
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Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οι «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» βασίζονται στη συνέργια διαφορετικών ψηφίδων η οποία
επιτυγχάνεται µε συνδέσµους (plugs) και µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Logo. Οι βασικές
ψηφίδες που χρησιµοποιήθηκαν είναι η βάση δεδοµένων, το κείµενο και η λίστα Combo Box. Το
λογισµικό στηρίζεται σε δύο βάσεις δεδοµένων, τη Γραµµατική και τη Σηµασιολογική. Το κοινό
πεδίο «Λήµµα» αποτελεί το σηµείο σύνδεσής τους. Μια τρίτη βάση δεδοµένων, τα Κριτήρια,
παρουσιάζει τα φίλτρα που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης, για να ταξινοµηθούν οι λέξεις που
καταχωρεί στις άλλες δύο βάσεις. Σε αντίθεση µε άλλους σύνθετους µηχανισµούς ταιριάσµατος
υποδειγµάτων (Kotsanis et al., 1996), το λογισµικό που παρουσιάζουµε εδώ βασίζεται σε έναν
απλό αλγόριθµο.

Εικόνα 1: Οι βασικές ψηφίδες που απαρτίζουν το λογισµικό
Οι δράσεις του χρήστη και η αλληλεπίδρασή του µε τις ψηφίδες που απαρτίζουν το λογισµικό
(Roschelle, 1999) µπορούν να περιγραφούν ως εξής:
•
Στην αριστερή ψηφίδα Κείµενο εµφανίζεται ένα κείµενο, το οποίο δίνεται ως αρχικό,
καθώς ο χρήστης θα το επεξεργαστεί, για να δηµιουργήσει ένα νέο κείµενο. Το κείµενο
αυτό το επιλέγει και το εισάγει στην ψηφίδα Κείµενο ο ίδιος ο χρήστης κάνοντας
αντιγραφή και επικόλληση από µια «αποθήκη κειµένων», την οποία µπορεί να
εµπλουτίζει.
•
Όλες οι λέξεις του αρχικού κειµένου (πατώντας το κουµπί «Προσθήκη λέξεων κειµένου
στη Β∆») εισάγονται αυτόµατα ως ξεχωριστή εγγραφή στη γραµµατική βάση.
•
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε πέντε διαφορετικά φίλτρα (αλλιώς κριτήρια)
µε βάση τα οποία θα επιχειρήσει να αλλάξει το αρχικό κείµενο (π.χ. αντίθετα, συνώνυµα,
συγγενείς λέξεις). Ο χρήστης µπορεί να αντικαταστήσει τα κριτήρια αυτά µε δικά του
(για να το κάνει αυτό θα πρέπει να επέµβει στον κώδικα).
•
Ο χρήστης επιλέγει τις λέξεις του αρχικού κειµένου που θέλει να αντικαταστήσει µε
άλλες. Αν αυτές έχουν ένα ενιαίο µορφολογικό χαρακτηριστικό, µπορεί να τις επιλέξει

117

Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

•

•
•

αυτόµατα, πληκτρολογώντας το κοινό τους χαρακτηριστικό µέσα στο λευκό πλαίσιο και
πατώντας το κουµπί «Συλλογή λέξεων µε:». ∆ιαφορετικά, πρέπει να πληκτρολογήσει τις
λέξεις που επέλεξε στη βάση «Λέξεις προς επεξεργασία».
Ο χρήστης πρέπει για καθεµία από τις λέξεις που επέλεξε να καταχωρήσει στη βάση
δεδοµένων το λήµµα της. Τότε το λήµµα της κάθε λέξης αυτόµατα καταχωρείται στην
πρώτη στήλη της σηµασιολογικής βάσης. Έτσι, ο χρήστης θα πρέπει να πάει στη
σηµασιολογική βάση, για να συµπληρώσει για κάθε εγγραφή το λήµµα της νέας λέξης,
το οποίο καταχωρεί στη στήλη που αντιστοιχεί στο κριτήριο που επέλεξε (α, β, γ, δ, ε).
Αυτόµατα το λήµµα της κάθε νέας λέξης µεταφέρεται στη δεύτερη στήλη της
γραµµατικής βάσης, οπότε ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει στη γραµµατική βάση και να
συµπληρώσει την τελική µορφή που θα έχει η νέα λέξη µέσα στο κείµενο.
Όταν ο χρήστης δώσει την εντολή, κάνοντας κλικ πάνω στο τόξο, το λογισµικό εµφανίζει
στη δεξιά ψηφίδα Κείµενο το νέο κείµενο.

Σχηµατικά ο µηχανισµός αντικατάστασης µιας αρχικής λέξης µε µια νέα έχει ως εξής:

αρχικό κείµενο - αρχική λέξη

νέο κείµενο - νέα λέξη

… χαµογελούσε …

… έκλαιγε …

λέξη (κειµένου) λήµµα (entry)
αρχική λέξη

χαµογελούσε
έκλαψε

χαµογελάω
νέο λήµµα

κλαίω

νέα λέξη

νέο λήµµα

έκλαιγε

κλαίω

έκλαιγες

γραµµ. χαρακτ.

αρχικό λήµµα

λήµµα (entry) αντίθετο
αρχικό λήµµα

παρ., ενικ., 3ο, …

χαµογελάω

νέο λήµµα

κλαίω

αόρ., ενικ., 3ο, …
παρ., ενικ., 3ο, …

νέο λήµµα

παρ., ενικ., 2ο, …
κλαίω
Γραµµατική (Β∆)

Σηµασιολογική (Β∆)

Εικόνα 2: Ο µηχανισµός του λογισµικού
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο χρήστης είναι αυτός που επιλέγει:
•
το κείµενο που θα επεξεργαστεί
•
µε βάση ποιο κριτήριο θα αλλάξει το αρχικό κείµενο
•
ποιες λέξεις θα αντικατασταθούν
•
ποιες θα είναι οι νέες λέξεις
•
ποια θα είναι η γραµµατική µορφή που θα έχουν οι νέες λέξεις µέσα στο τελικό κείµενο
(θα πρέπει η νέα λέξη να συµφωνεί µορφολογικά/γραµµατικά, συντακτικά και
σηµασιολογικά µε τις λέξεις του κειµένου που δεν άλλαξαν)
Οι ενέργειες του χρήστη που απορρέουν από τις παραπάνω επιλογές θα µπορούσαν να
διακριθούν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις βασικές περιοχές που
απαρτίζουν το λογισµικό:
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Επεξεργασία του αρχικού κειµένου, προκειµένου να επιλέξει και να συγκεντρώσει τις
λέξεις που θα αλλάξει (περιοχή αρχικού κειµένου)
Καταχώριση λέξεων και συµπλήρωση της γραµµατικής και σηµασιολογικής βάσης
δεδοµένων (περιοχή βάσεων δεδοµένων)
Επιλογή του φίλτρου (κριτηρίου) µε βάση το οποίο θα αλλάξει το αρχικό κείµενο και
δηµιουργία του νέου κειµένου (περιοχή κουµπιών και πλαισίων διαλόγου)

Από την άλλη, το λογισµικό κάνει αυτόµατα συνταιριάσµατα στοιχείων που ο ίδιος ο χρήστης
καταχωρεί. Για να υλοποιήσει το λογισµικό την αντικατάσταση, αρκεί ο χρήστης να έχει
συµπληρώσει, εκτός από τη σηµασιολογική βάση, τα δύο πρώτα πεδία της γραµµατικής βάσης,
δηλαδή τη «Λέξη» και το «Λήµµα». Κατά πόσο, όµως, το αποτέλεσµα θα είναι γραµµατικά και
συντακτικά σωστό, είναι ευθύνη του χρήστη. Για το λόγο αυτό έχουµε ενισχύσει τη γραµµατική
βάση µε πεδία όπως «Μέρος λόγου», «Φωνή», «Χρόνος», «Αριθµός», «Πτώση» κ.ά.
Συµπληρώνοντας ο χρήστης τα στοιχεία αυτά έχει µια ακόµα ευκαιρία να ξανασκεφτεί και να
ελέγξει κατά πόσο η τελική µορφή της νέας λέξης συµφωνεί ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά µε
την αρχική λέξη.
Εποµένως, το λογισµικό από µόνο δεν µπορεί να εµφανίσει τη νέα λέξη µε τον κατάλληλο
γραµµατικό τύπο. Επίσης, το λογισµικό δεν δίνει ανατροφοδότηση της µορφής «Σωστό – Λάθος»
για τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης. Ο µόνος τρόπος µε τον οποίο παρέχει ανατροφοδότηση
είναι το τελικό κείµενο που εµφανίζει. Συγκεκριµένα, αν ο χρήστης έχει παραλείψει να
συµπληρώσει κάποιο από τα απαιτούµενα στοιχεία είτε στη γραµµατική είτε στη σηµασιολογική
βάση, το νέο κείµενο εµφανίζεται µε κενό στη θέση της αρχικής λέξης. Πέραν τούτου, αν ο
χρήστης δεν έχει αντικαταστήσει σωστά την αρχική λέξη, είτε από γραµµατικής και συντακτικής
πλευράς είτε από σηµασιολογικής, το λογισµικό δεν επισηµαίνει λάθη και διορθώσεις. Όµως, ο
χρήστης διαβάζοντας το νέο κείµενο έχει την ευκαιρία να επισηµάνει ο ίδιος τα λάθη του και να τα
διορθώσει.
Θεωρούµε ότι ο προτεινόµενος µηχανισµός καθιστά διαφανή στο µαθητή τη διαδικασία
αντικατάστασης µιας αρχικής λέξης µε µια νέα. Το νέο κείµενο, αν και εµφανίζεται στην οθόνη µε
τρόπο αυτόµατο (γεγονός που ενθουσιάζει τους µαθητές), δηµιουργείται µε τη δράση και την
απόφαση του µαθητή και όχι µε πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, έτσι ώστε να µπορεί να
ελέγχει ο ίδιος το συνταίριασµα γραµµατικής, συντακτικού και νοήµατος. Στην ενότητα που
ακολουθεί παρουσιάζουµε και σχολιάζουµε τα αποτελέσµατα από την πειραµατική εφαρµογή του
λογισµικού σε πραγµατικές σχολικές συνθήκες για τη µελέτη της οποίας υιοθετήσαµε την
εθνογραφική προσέγγιση (Goetz & Lecompte, 1984).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΤΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ

Κατά το σχολικό έτος 2002-2003 δοκιµάσαµε τους «Μικρούς συγγραφείς εν… δράσει» µε ένα
τµήµα της 6ης ∆ηµοτικού (συµµετείχαν 8 τριµελείς οµάδες µαθητών). Η οµώνυµη δραστηριότητα
διήρκησε 6 διδακτικές ώρες. Οι µαθητές είχαν τριετή εµπειρία στο να εργάζονται σε µικρές
οµάδες (τριµελείς) και να χρησιµοποιούν διερευνητικό λογισµικό, καθώς τέτοιες δραστηριότητες
είναι ενταγµένες στο ωρολόγιο πρόγραµµα του συγκεκριµένου σχολείου. Στη συνέχεια
παρουσιάζουµε πρώτα την πορεία της δραστηριότητας που εφαρµόστηκε και στη συνέχεια τα
αποτελέσµατα της εφαρµογής χρησιµοποιώντας παραδείγµατα από εργασίες των µαθητών, ώστε
να καταστεί σαφέστερο πώς το λογισµικό µπορεί να υποστηρίξει το µάθηµα της γλώσσας.
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Η δραστηριότητα
Η δραστηριότητα «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» είναι δυνατό να διακριθεί σε τρεις ενότητες,
οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους. Συγκεκριµένα:
Α’ ενότητα: Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις λειτουργικότητες του λογισµικού.
Β’ ενότητα: Οι µαθητές δηµιουργούν το δικό τους νέο κείµενο.
Γ’ ενότητα: Οι µαθητές παρουσιάζουν το νέο κείµενο που δηµιούργησαν και συζητούν για αυτό.
Όσον αφορά την πρώτη ενότητα η πρακτική που εµείς ακολουθήσαµε ήταν να αφήσουµε τους
µαθητές να «παίξουν» µε το λογισµικό, προκειµένου να ανακαλύψουν οι ίδιοι τις
λειτουργικότητες που προσφέρει. Για να τους διευκολύνουµε στην προσπάθειά τους αυτή, τους
δώσαµε ένα έτοιµο παράδειγµα, από το οποίο έγινε αντιληπτό ότι το συγκεκριµένο λογισµικό
χρησιµεύει, για να αλλάζει ο χρήστης ένα αρχικό κείµενο και έτσι να δηµιουργεί ένα νέο. Στη
συνέχεια, ο δάσκαλος παρότρυνε τους µαθητές να ανοίξουν τις βάσεις δεδοµένων και να τις
παρατηρήσουν µε προσοχή.
Μολονότι δεν κατάφεραν όλοι οι µαθητές να ανακαλύψουν την πλήρη διαδικασία που
απαιτείται, για να λειτουργήσει ο µηχανισµός αντικατάστασης µιας αρχικής λέξης µε µια νέα
λέξη, ήταν αρκετοί εκείνοι που εντόπισαν επιµέρους βήµατα αυτής µε επίκεντρο τη σχέση της
γραµµατικής µε τη σηµασιολογική βάση δεδοµένων. Όπως διαπιστώσαµε, η επιλογή µας να τους
αφήσουµε να πειραµατιστούν µε το µηχανισµό αντί να τους δώσουµε το εγχειρίδιο χρήσης του, αν
και παρέτεινε τον απαιτούµενο για εξοικείωση µε το λογισµικό χρόνο, βοήθησε τους µαθητές στο
εξής: να ασχοληθούν µε το να σκεφτούν ποια είναι η αναγκαία διαδικασία, προκειµένου να
επιτευχθεί ένα τελικό αποτέλεσµα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αυτόµατο και στιγµιαίο.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι σηµερινές και οι επόµενες γενιές έρχονται συνεχώς αντιµέτωπες µε
υπολογιστικά εργαλεία που τους προσφέρουν µε τρόπο αυτοµατοποιηµένο τα αποτελέσµατα
ακόµα και σύνθετων νοητικών διεργασιών, κρίνουµε ιδιαίτερα σηµαντικό το να βοηθούµε τους
µαθητές να αντιληφθούν ότι ένα λογισµικό είναι ένας µηχανισµός που απλώς χειρίζεται όποια
στοιχεία ο χρήστης εισήγαγε και δεν υποκαθιστά νοητικές πράξεις του ανθρώπου. Έτσι, όταν, για
παράδειγµα, στο νέο κείµενο εµφανιζόταν η λέξη «κλαίει» αντί της λέξης «κλαίµε» στη θέση της
αρχικής λέξης «θρηνούµε», οι µαθητές διαπίστωναν ότι το µηχάνηµα από µόνο του δεν µπορεί να
«σκεφθεί» τον κατάλληλο γραµµατικό τύπο. Αντιθέτως, προϋποτίθεται οι ίδιοι να του δώσουν τα
κατάλληλα στοιχεία (πληροφορίες). Επιπλέον, οι µαθητές ανακαλύπτοντας το µηχανισµό του
λογισµικού είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πώς γραµµατική, συντακτικό και λεξιλόγιο
συσχετίζονται, όταν µια λέξη είναι ενταγµένη σε µια πρόταση. Προς την κατεύθυνση αυτή
βοήθησε ακόµα περισσότερο η δεύτερη ενότητα της δραστηριότητας που εφαρµόσαµε.
Στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης ενότητας ο δάσκαλος έδωσε στους µαθητές ένα κείµενο, για να
το χρησιµοποιήσουν ως αφετηρία και να δηµιουργήσουν ένα νέο κείµενο. Το κείµενο που τους
δόθηκε ως αρχικό είναι το εξής:
Ο κυρ-Ανέστης, όλοι το ήξεραν, ήταν δύσκολος άνθρωπος. Ποτέ δεν ήταν χαρωπός και
γλυκοµίλητος. Πάντα άγριος και κατσούφης. ∆εν σήκωνε πολλές κουβέντες και ήθελε
όλα να γίνονται όπως τα θέλει αυτός. ∆ύσκολος και στην κουβέντα. Αµετακίνητος στις
απόψεις του αλλά λιγοµίλητος. Όλους τους θεωρούσε άµυαλους και αφελείς. Όταν τον
συναντούσες στο δρόµο και τον χαιρετούσες, δύσκολα σήκωνε το βλέµµα να σε δει,
προχωρούσε βιαστικά και µουρµούριζε καληµέρα. Θαρρείς πως δεν είχε χαµογελάσει
ποτέ σε άνθρωπο ούτε είχε πει µια γλυκιά κουβέντα. Αυτά τα θεωρούσε περιττές
ευγένειες. Όµως, κακός άνθρωπος δεν ήταν.
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Το κείµενο αναφέρεται σε ένα φανταστικό πρόσωπο, τον κυρ-Ανέστη, τον οποίο περιγράφει ως
έναν «δύσκολο» και «κατσούφη» άνθρωπο. Έτσι το κείµενο στηρίζεται κυρίως σε επίθετα και
επιρρήµατα που αποδίδουν αρνητικά χαρακτηριστικά. Ο δάσκαλος ζήτησε από τους µαθητές να
δηµιουργήσουν ένα νέο κείµενο δίνοντάς τους τις εξής επιλογές: α’ Να κάνουν το κείµενο «Ο
κυρ-Ανέστης» να µιλά για έναν χαρωπό άνθρωπο και β’ Να κάνουν το κείµενο «Ο κυρ-Ανέστης»
να µιλά για έναν πάρα πολύ στρυφνό άνθρωπο. Με βάση αυτόν το διδακτικό σχεδιασµό, οι
µαθητές έπρεπε να λάβουν οι ίδιοι µια σειρά αποφάσεων που τους δίνουν την ευκαιρία να
σκεφτούν και να συζητήσουν για την εκφραστική δύναµη που κρύβουν οι λέξεις. Συγκεκριµένα, οι
µαθητές, αφού διάλεξαν ανάµεσα στις παραπάνω επιλογές, αποφάσισαν α) ποιο από τα διαθέσιµα
φίλτρα ταίριαζε να χρησιµοποιήσουν, για να επιτύχουν την επιδιωκόµενη αλλαγή, β) ποιες λέξεις
του αρχικού κειµένου έπρεπε να αντικατασταθούν, ώστε να επιτύχουν την επιδιωκόµενη αλλαγή.
Στην προσπάθειά τους αυτή ο δάσκαλος είχε ρόλο συµβουλευτικό. Βασική του µέριµνα ήταν οι
µαθητές να συζητούν µέσα στη µικρή οµάδα και να συναποφασίζουν για το πώς θα καταφέρουν
να αλλάξουν το αρχικό κείµενο, ώστε να παρουσιάσουν τον κυρ-Ανέστη είτε σαν έναν χαρωπό
άνθρωπο (α’ επιλογή) είτε σαν έναν άνθρωπο ακόµα πιο δύστροπο από ό,τι τον παρουσιάζει το
αρχικό κείµενο (β’ επιλογή).

Αποτελέσµατα από την εφαρµογή της δραστηριότητας
Προκειµένου να σχολιάσουµε την αξιοποίηση του προτεινόµενου λογισµικού στο µάθηµα της
γλώσσας, παρουσιάζουµε ενδεικτικά παραδείγµατα από την εργασία δύο διαφορετικών οµάδων
µαθητών.
Το πρώτο παράδειγµα είναι το τελικό κείµενο που δηµιούργησε µια οµάδα µαθητών που
ακολούθησε την α’ επιλογή και χρησιµοποίησε το φίλτρο «Αντίθετα». Μέσα σε εισαγωγικά το
λογισµικό εµφανίζει τις νέες λέξεις.
Ο κυρ-Ανέστης όλοι το ήξεραν ήταν 'εύκολος' άνθρωπος Ποτέ δεν ήταν 'κατσούφης' και
'κακός' Πάντα 'καλός' και 'ορεξάτος' ∆εν σήκωνε 'λίγες' κουβέντες και ήθελε όλα να
γίνονται όπως τα 'θέλουν' 'οι_άλλοι' 'Εύκολος' και στην κουβέντα Αµετακίνητος στις
απόψεις του αλλά 'πολυλογάς' Όλους τους θεωρούσε 'έξυπνους' και 'ωραίους' Όταν τον
συναντούσες στο δρόµο και τον χαιρετούσες 'εύκολος' σήκωνε το βλέµµα να σε δει
προχωρούσε 'αργά' και 'έλεγε' καληµέρα Θαρρείς πως δεν είχε 'κλάψει' ποτέ σε άνθρωπο
ούτε είχε πει µια 'άσχηµη' κουβέντα Αυτά τα θεωρούσε 'σηµαντικές' ευγένειες Όµως κακός
άνθρωπος δεν ήταν
Το δεύτερο παράδειγµα είναι το τελικό κείµενο που δηµιούργησε µια άλλη οµάδα µαθητών που
ακολούθησε την β’ επιλογή και χρησιµοποίησε το φίλτρο «Συγγενείς λέξεις».
Ο κυρ-Ανέστης όλοι το ήξεραν ήταν 'δύστροπος' άνθρωπος Ποτέ δεν ήταν χαρωπός και
γλυκοµίλητος Πάντα άγριος και 'θανατηφόρος' ∆εν σήκωνε πολλές κουβέντες και ήθελε
όλα να γίνονται όπως τα θέλει αυτός 'δύστροπος' και στην κουβέντα Αµετακίνητος στις
απόψεις αλλά λιγοµίλητος Όλους τους θεωρούσε 'έξυπνους' και 'ισχυρούς' Όταν τον
συναντούσες στο δρόµο και τον χαιρετούσες 'ποτέ_δε' σήκωνε το βλέµµα να σε δει
προχωρούσε βιαστικά και µουρµούριζε 'κακήµέρα' Θαρρείς πως δεν είχε χαµογελάσει ποτέ
σε άνθρωπο ούτε είχε πει µια γλυκιά κουβέντα Αυτά τα θεωρούσε περιττές ευγένειες
'Πάντως' 'καλός' άνθρωπος δεν ήταν
Παρατηρώντας τα παραπάνω παραδείγµατα είναι δυνατό να διαπιστώσουµε ότι οι µαθητές στο
πλαίσιο της δραστηριότητας «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» εργάστηκαν συνδυαστικά σε τρία

Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

121

διαφορετικά επίπεδα της γλώσσας: τη λέξη, την πρόταση και το κείµενο. Κατά πρώτον, επέλεξαν
ποιες λέξεις από όλο το αρχικό κείµενο έπρεπε να αντικατασταθούν είτε µε κάποια αντώνυµη είτε
µε µια συγγενή λέξη. Για τον σκοπό αυτό χρειάστηκε να επεξεργαστούν το αρχικό κείµενο ως όλο
και να εντοπίσουν τις λέξεις που απέδιδαν ιδιότητα στο πρόσωπο του οποίου τον χαρακτήρα
καλούνταν να περιγράψουν. Στη συνέχεια αποφάσισαν ποιες θα είναι οι νέες λέξεις. Όµως, δεν
περιορίστηκαν να σκεφτούν µεµονωµένα τα αντώνυµα ή τις συγγενείς λέξεις µιας λέξης (π.χ. η
λέξη “πικρός” είναι αντίθετη της λέξης “γλυκός”). Εξέτασαν επιπλέον κατά πόσο η νέα λέξη
ταίριαζε µε το νόηµα της συγκεκριµένης πρότασης (π.χ. οι µαθητές προτίµησαν να
αντικαταστήσουν τη λέξη “γλυκιά” µε τη λέξη 'άσχηµη' και όχι µε τη λέξη “πικρή”) και πολύ
περισσότερο αν εξυπηρετούσε το στόχο του νέου κειµένου (δηλαδή να παρουσιαστεί ο κυρΑνέστης είτε σαν ένας χαρωπός είτε σαν ένας πολύ στρυφνός άνθρωπος).
Επίσης, η δραστηριότητα «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» έδωσε στους µαθητές την ευκαιρία
να ασκηθούν στη δηµιουργική χρήση του λεξιλογίου. Καθώς µάλιστα αυτό το παιχνίδι µε τις
λέξεις ήταν ενταγµένο σε προτάσεις, οι µαθητές συνεξέτασαν τους άξονες λεξιλόγιο, γραµµατική
και συντακτικό. Μέσα από τις αλλαγές που έκαναν στο αρχικό κείµενο διαπίστωσαν ότι η αλλαγή
µιας λέξης µπορεί να σηµαίνει αλυσιδωτές αλλαγές µέσα στο κείµενο, προκειµένου να υπάρχει
συµφωνία, για παράδειγµα, υποκειµένου και ρήµατος (π.χ. όταν οι µαθητές αντικατέστησαν τη
λέξη “αυτός” µε τη λέξη 'άλλοι', διαπίστωσαν ότι έπρεπε να αλλάξουν και το πρόσωπο του
ρήµατος της συγκεκριµένης πρότασης). Μάλιστα, συνέβη οι µαθητές, όταν διάβαζαν το τελικό
κείµενο, να εντοπίζουν τέτοιες ασυµφωνίες που δεν είχαν προσέξει εξαρχής και να επανέρχονται
στη γραµµατική βάση δεδοµένων, για να τις διορθώσουν (π.χ. όταν οι µαθητές διάβασαν στο νέο
κείµενο τη φράση «'εύκολος' σήκωνε το βλέµµα», επεσήµαναν ότι έπρεπε το επίθετο “εύκολος” να
αντικατασταθεί από το αντίστοιχο επίρρηµα).
Κλείνοντας την παρουσίαση των αποτελεσµάτων από την πειραµατική εφαρµογή της
δραστηριότητας «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι κατά τη
συνολική συζήτηση που έγινε στην τάξη µε στόχο η κάθε οµάδα να παρουσιάσει το νέο κείµενο
που έφτιαξε δουλεύοντας πάνω στο αρχικό, οι µαθητές εξέφρασαν τον ενθουσιασµό τους αφενός
για την ποικιλία των κειµένων που προέκυψαν, αφετέρου για το πόσο µπορεί να αλλάξει το νόηµα
µιας πρότασης, αν αλλάξουµε µια και µόνο λέξη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το λογισµικό και η συνοδευτική δραστηριότητα «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» προσφέρει
στους µαθητές ένα περιβάλλον, για να πειραµατιστούν µε τις λέξεις και να ανακαλύψουν την
εκφραστική τους δύναµη µέσα από ένα δηµιουργικό και παιγνιώδη τρόπο. Οι «Μικροί συγγραφείς
εν… δράσει» δίνουν στους µαθητές αφορµές να αφιερώσουν χρόνο στο να µελετήσουν το ρόλο
που η επιλογή µιας λέξης είναι δυνατό να διαδραµατίσει στο νόηµα µιας πρότασης και κατ’
επέκταση στο επικοινωνιακό αποτέλεσµα ενός κειµένου. Παράλληλα, η ενασχόληση µε τη
γραµµατική και το συντακτικό λαµβάνει χώρα ως κοµµάτι της ενασχόλησής τους µε το λεξιλόγιο
και τη δηµιουργία νοηµάτων.
Το προτεινόµενο λογισµικό διευκολύνει περαιτέρω την εργασία των µαθητών στις
προαναφερθείσες πτυχές της γλώσσας για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η αναπαραγωγή του
κειµένου γίνεται χωρίς κόπο και έτσι επιτρέπει στο µαθητή να κάνει γρήγορα όσες αλλαγές ή
διορθώσεις θέλει και να δηµιουργήσει όσα νέα κείµενα επιθυµεί. Αντιθέτως, αν οι µαθητές
χρησιµοποιούσαν χαρτί δεν θα µπορούσαν µε τόση ευκολία να παράξουν νέα κείµενα, καθώς θα
έπρεπε είτε να αντιγράφουν τις λέξεις που θα κρατούσαν σταθερές τόσες φορές όσες θα έκαναν
αλλαγές και διορθώσεις είτε να έχει προαποφασιστεί ποιες λέξεις θα µείνουν σταθερές, γεγονός
που θα αφαιρούσε από τη δραστηριότητα ένα σηµαντικό κοµµάτι. ∆εύτερον, οι βάσεις δεδοµένων
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δεν είναι στατικές, αλλά δηµιουργούνται από τους µαθητές και εµπλουτίζονται κάθε φορά που
εργάζονται πάνω σε ένα κείµενο. Έτσι, σταδιακά γίνονται για τους µαθητές ένα πρόσθετο
εργαλείο έκφρασης, ένας «προσωπικός» θησαυρός λέξεων. Μάλιστα, για να είναι πιο εύχρηστος
αυτός ο θησαυρός, ο δάσκαλος θα µπορούσε να ζητήσει από τους µαθητές να οργανώσουν τις
βάσεις δεδοµένων µε συγκεκριµένα κριτήρια (π.χ. επίθετα που εκφράζουν θλίψη). Για το σκοπό
αυτό είναι δυνατό να ενισχύσουµε το λογισµικό µε δύο πρόσθετες ψηφίδες: την ψηφίδα ερώτηση
και την ψηφίδα σύνολο που επιτρέπουν να κάνουµε ερώτηση στις βάσεις και να βλέπουµε την
αναπαράσταση σε διαγράµµατα Venn.
Επιπλέον, προκειµένου να ενισχύσουµε τις ευκαιρίες για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων
που προσφέρει το λογισµικό, επεκτείναµε τις λειτουργικότητές του αξιοποιώντας το διαδίκτυο,
ώστε οι βάσεις δεδοµένων να είναι διαµοιραζόµενες µεταξύ διαφορετικών χρηστών (Economou et
al., 2004).
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