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1. Εηζαγωγή 

Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδνπκε κία πξφηαζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο πεξηγξαθήο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ, ε 

νπνία, εθηφο απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα γξακκαηηζκνχ
1
, αμηνπνηεί νξηζκέλεο 

εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, φπσο απηέο ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο, ηνπ ιεγφκελνπ wiki.  

ην πξψην κέξνο ζα εθζέζνπκε ζπλνπηηθά νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ 

πιαηζηψλνπλ ζεσξεηηθά ηελ πξφηαζή καο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηε 

δηδαθηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο αθεηέξνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. 

ην δεχηεξν κέξνο ζα πεξηγξάςνπκε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ αλάγλσζε – θαηαλφεζε, παξαγσγή θαη αμηνιφγεζε 

πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ θαη νξγαλψλεηαη ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Πξφζεζή καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε, θαη κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο ηερλνινγίαο, ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ ζα εληζρχζεη, 

εθηφο απφ ηηο γλσζηηθέο, ηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

καο. 

 

2. Θεωξεηηθέο παξαδνρέο 

2.1. Αλνηρηά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο  

πλερή πξφθιεζε γηα ην δάζθαιν ηεο γιψζζαο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ε αλαδήηεζε κέζσλ θαη ηξφπσλ ηέηνησλ πνπ λα επλννχλ: α) ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνχλ ην 

δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο γξαθήο, β) ηελ πνιπεπίπεδε θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ 

θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ, γ) ηελ πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ ιεγφκελσλ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, δ) ηελ παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ, θεηκέλσλ δειαδή 

πνπ αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ε) ηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ 

κηα ζαθέζηεξε θαη πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο αλαγλσζηψλ θαη 

ζπγγξαθέσλ. 

Παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο αλαλέσζεο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζε επίπεδν 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 1999), νη δηδάζθνληεο, γηα 

δηαθφξνπο ιφγνπο, νη νπνίνη σζηφζν δελ απνηεινχλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηελ 

παξνχζα εηζήγεζε, παξακέλνπκε εγθισβηζκέλνη ζε δηδαθηηθά ζρήκαηα θαη 

πξαθηηθέο πνπ ειάρηζηα πξνάγνπλ ελ ηέιεη ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηνπ 

καζήκαηνο. Η αλάγλσζε - θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ είλαη ζπλήζσο κνλνδηάζηαηε θαη 
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επηθαλεηαθή, ελψ ε πνιπηξνπηθφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ 

θεηκέλσλ αθήλνληαη ζηελ άθξε. Η επηλφεζε, θάζε θνξά, απζεληηθψλ θαηά ην 

δπλαηφλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο δεκηνπξγεί ζπλήζσο ακεραλία ζηνπο δηδάζθνληεο 

κε απνηέιεζκα ηελ αλαπαξαγσγή θνηλφηππσλ θαη άζηνρσλ (ζε ζρέζε κε ηα λνεηηθά 

ζρήκαηα, ηα βηψκαηα θαη ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ) επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ 

θαη, ζπλαθφινπζα, ηελ παξαγσγή καζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά, ζε απηέο (θηά, 2001). Η απζεληηθφηεηα 

αθπξψλεηαη θαη απφ ην  κνλφδξνκν ηεο επηθνηλσλίαο καζεηή – δηδάζθνληα. Ο 

καζεηήο γξάθεη – εθάπαμ - ην θείκελφ ηνπ κε ηειηθφ απνδέθηε ην δηδάζθνληα - 

βαζκνινγεηή, ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο θαη βειηίσζεο ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ, ρσξίο θαλ λα αληηιακβάλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο έρεη σο εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηε δηαξθή αλαζεψξεζε θαη επαλαγξαθή. Σν καζεηηθφ θείκελν 

παξακέλεη, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, κε αλαθνηλψζηκν θαη απηφ 

ζπλεπάγεηαη έλα ζνβαξφ έιιεηκκα σο πξνο ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ απνπζία 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ε απηναμηνιφγεζε θαη ε 

εηεξναμηνιφγεζε (Καηζαξνχ, 2001). Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη λα 

αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο ηε γιψζζα πεξηζζφηεξν σο ζχζηεκα ξπζκηζηηθψλ 

θαλφλσλ πξνο εθκάζεζε, παξά σο δσληαλφ θαη εμειίμηκν κέζν επηθνηλσλίαο 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλν. 

Μηα πξφζζεηε δπζθνιία – αιιά θαη πξφθιεζε - γηα ην δάζθαιν ηεο γιψζζαο, 

πνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πνπ δελ είλαη 

άζρεηε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, είλαη ην πψο ζα ελζσκαηψζεη 

ηα λέα επηθνηλσληαθά δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Μηιψληαο γηα λέα 

επηθνηλσληαθά δεδνκέλα ελλννχκε αζθαιψο ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ έρνπλ 

δηεηζδχζεη ζε θάζε ηνκέα ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο δσήο θαη έρνπλ επεξεάζεη 

δξακαηηθά ηνπο ηξφπνπο θαη πφξνπο ηεο επηθνηλσλίαο ζήκεξα. Σν εξψηεκα δειαδή
2
 

αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: «πψο κπνξεί, θνληά ζηηο παξαδνζηαθέο, λα εληαρζνχλ θαη 

νη λέεο  κνξθέο θαη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, 

εηδηθφηεξα ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο κέζνπ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ
3
 αιιά, 

επηπιένλ, ηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο έμσ θαη πέξα 

απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ.   

Βέβαηα, ε έληαμε θαη αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε καζεζηαθή 

θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία δελ αίξεη απηνκάησο ηα πξνβιήκαηα, ηνπλαληίνλ 

δεκηνπξγεί πξφζζεηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ φινπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (σξνιφγηνπ θαη αλαιπηηθνχ), ηνπ καζεζηαθνχ θαη 

παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ, ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, αιιά 

θαη ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (ι.ρ., ησλ γνλέσλ), θαη, βέβαηα ηεο φιεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

Η άπνςή καο είλαη πσο ε πιεξνθφξεζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη κε ηνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ςχρξαηκεο θξηηηθήο ζηάζεο, 

καθξηά απφ ην δίπνιν ηερλνθνβία ή ηερλνιαηξεία, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επαξθή γλψζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δεκηνπξγεί 

ζεηηθέο πξνζδνθίεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία. Με απηφ ην 
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ζθεπηηθφ, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα ζε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλσλ, θαζψο θαη 

νξηζκέλσλ εθαξκνγψλ ηνπ ιεγφκελνπ web 2.0, ζε ζπλάξηεζε αθελφο κε ηα 

δηδαθηηθά δεηήκαηα - πξνβιήκαηα πνπ επηζεκάλακε πξνεγνπκέλσο θαη αθεηέξνπ ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα εξγαιεία απηά γηα κηα πην ζπκκεηνρηθή, 

καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία.  

 

2.2. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ειεθηξνληθώλ πεξηβαιιόληωλ επεμεξγαζίαο θαη 

παξνπζίαζεο θεηκέλωλ θαη ε παηδαγωγηθή αμηνπνίεζή ηνπο 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ είλαη ε ξεπζηφηεηα, ε επθνιία 

δειαδή ζε θάζε είδνπο κεηαβνιή απφ ην είδνο, ην κέγεζνο, ην ρξψκα ησλ 

ραξαθηήξσλ θαη ηεο φιεο εκθάληζεο κέρξη ηελ επηιεθηηθή πξνζζαθαίξεζε θεηκέλσλ, 

εηθφλσλ ή γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ηε κεηαβνιή ηεο ζεηξάο ησλ παξαγξάθσλ ή 

ησλ ελνηήησλ. Σν θείκελν ππφθεηηαη ζε ζπλερείο βειηηψζεηο θαη επαλεμεηάζεηο, 

δηαδηθαζία πνπ ζεσξήζεθε φηη πξνζνκνηάδεη κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ηε θπζηθή δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη αξθεηέο κεηαβνιέο θαη 

αλαζεσξήζεηο κέρξη ηε δεκηνπξγία ελφο ηειηθνχ θεηκέλνπ (Κνπηζνγηάλλεο, 2007).  

ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο γξαθήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη γηα παξεκβάζεηο ηφζν ζε επίπεδν κηθξνδνκήο φζν θαη καθξνδνκήο ηνπ 

αξρηθνχ θεηκέλνπ: εηζαγσγή, απνθνπή, κεηάζεζε, δηφξζσζε, επηζήκαλζε, 

ζρνιηαζκφο είλαη κεξηθέο απφ ηηο παξεκβάζεηο απηέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ηηο 

αληίζηνηρεο εληνιέο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο 

αλάγλσζεο – θαηαλφεζεο φζν θαη ζπγγξαθήο θεηκέλσλ. 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηβαιιφλησλ απηψλ είλαη απηφ ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο. Η έλλνηα απνδίδεη ηελ πνηθηιία ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ 

(modes), νη νπνίνη αμηνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ θαη ηελ παξαγσγή 

λνήκαηνο. Με δεδνκέλε ηελ εθηελή δηάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ε 

έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ δηεπξχλεηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη κηα κεγάιε πνηθηιία 

πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ – θεηκέλσλ, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο κε ιεθηηθνχο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα παιαηφηεξα ζεσξεηηθά εξγαιεία, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ, ηνπιάρηζηνλ εηδνινγηθά, ηα κνλνηξνπηθά, θαηά 

θχξην ιφγν, θείκελα δελ επαξθνχλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ζχγρξνλσλ, έληνλα 

πνιπηξνπηθψλ, θεηκέλσλ, φπνπ θαίλεηαη, κέρξη ζηηγκήο, φηη νη ζεκεησηηθνί ηξφπνη 

πνπ αμηνπνηνχληαη ζ’ απηά δε ζπλαζξνίδνληαη απιψο, αιιά ζπλππάξρνπλ 

ιεηηνπξγηθά, έηζη ψζηε ην θάζε ζεκεησηηθφ ζχζηεκα λα επεξεάδεη θαη ηαπηφρξνλα λα 

επεξεάδεηαη απφ ηα άιια (Κνπηζνγηάλλεο, 2007). 

Σα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα πνπ δηακνξθψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλσλ είλαη εθνδηαζκέλα κε βηβιηνζήθεο 

πνιπηξνπηθψλ πφξσλ (έηνηκεο εηθφλεο, ζρήκαηα, γξαθηθά, κνπζηθέο θηι.) ελψ 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη δηαξθψο, ηεο 

ελζσκάησζεο λέσλ εηθφλσλ θαη ήρσλ, βίληεν, θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ θηι, κηα 

πνηθηιία πφξσλ δειαδή ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. 

Σα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαζψο θαη ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα είλαη πνιιά θαη ελδηαθέξνληα. Μηα αδξή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε απηά αλαδεηθλχεη θαηαξράο ην δήηεκα ηεο αλαγθαηφηεηαο λα εληαρζεί ε 

παξάκεηξνο απηή ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζην γισζζηθφ κάζεκα 



(Κνπηζνγηάλλεο, 2007). Ωζηφζν, φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε άζθεζε ζηελ 

θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηέηνησλ θεηκέλσλ είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε απφ 

γισζζνδηδαθηηθή άπνςε, εθφζνλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αλαδεηνχληαη ηψξα ηα 

εξγαιεία πνπ ζα πεξηγξάςνπλ θαη ζα εξκελεχζνπλ ηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (Kress & van Leeuwen, 1996, 2001) θαη άξα απαηηείηαη 

ρξφλνο γηα ηε κεηαθνξά – θαη ηελ απαξαίηεηε κεηεγγξαθή - ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

ζηε ζρνιηθή θαη δηδαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η παξάκεηξνο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο 

αλαδεηθλχεη βέβαηα θαη ην δήηεκα ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, ηνπ θνηλσληθνχ 

δειαδή πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε δεκηνπξγία αιιά θαη ε πξφζιεςε 

ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ. Καη αλ θαηά ηε δηδαζθαιία (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, 

ζπγγξαθή) ελφο κνλνηξνπηθνχ
4
 θεηκέλνπ ε επηθνηλσληαθή ηνπ δηάζηαζε δε γίλεηαη 

πάληα νξαηή ή αγλνείηαη σο αληηθείκελν ζπδήηεζεο, ζην πνιπηξνπηθφ θείκελν γίλεηαη 

ηδηαίηεξα εκθαλήο ε άξξεθηε ζχλδεζε ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ κε ην θνηλσληθφ 

πεξηθείκελν, δηαπίζησζε πνπ νδεγεί, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ηζηνξηθφηεηάο ηνπ: ε κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαβνιή 

ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ θαη απηφ νδεγεί ζπλήζσο ζε λέα θείκελα, ζε λέα 

πνιηηηζκηθά πξντφληα ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλα. 

 

2.3. Η θνηλωληθή δηάζηαζε ηνπ web 2.0 θαη ε παηδαγωγηθή αμηνπνίεζή ηνπ 

Ο φξνο web 2.0 επηλνήζεθε γηα λα δειψζεη αθξηβψο ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιαγέο θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηαηίζεληαη νη πφξνη ηνπ, εμαηηίαο ηεο ηαρχηαηεο θαη επξχηαηεο δηάδνζεο ησλ 

ςεθηαθψλ / on line θνηλνηήησλ. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ ςεθηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ ηνπ web 2.0, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ Wikipedia είηε γηα θνηλφηεηεο 

ζπκκεηερφλησλ ζε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα είηε γηα blogs είηε γηα ην MySpace θαη ην 

YouTube, είλαη φηη νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ ην πεξηερφκελν, ην «κνηξάδνληαη» ζηελ 

θνηλφηεηά ηνπο θαη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επεκβαίλνπλ  θαη ζηηο δεκηνπξγίεο άιισλ. Καζψο ε παξαγσγή ηδεψλ ζπληειείηαη κε 

ηξφπν ζπκκεηνρηθφ, ζπλεξγαηηθφ, ηα φξηα αλάκεζα ζην δεκηνπξγφ θαη ηνλ απνδέθηε 

θαηαξγνχληαη θαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ιεηηνπξγνχλ σο απνδέθηεο θαη ηαπηφρξνλα 

σο δεκηνπξγνί πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο (Bruns & Humphreys, 2007).  

Σα δεδνκέλα απηά επεξεάδνπλ ζαθέζηαηα φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη, 

πέξαλ ησλ άιισλ, εζηηάδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ηα πεξηβάιινληα απηά 

ηεο δεκηνπξγίαο πνηθίινπ θεηκεληθνχ πιηθνχ δηαζέζηκνπ ζηα άιια κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο, δπλαηφηεηα πνπ, φπσο πηζηεχεηαη, εμαζθαιίδεη απζεληηθφηεηα ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Collis & Moonen, 2005). 

ηε ζπλέρεηα ζα καο απαζρνιήζεη κηα ηδηαίηεξε εθαξκνγή ηνπ web 2.0, ην 

ιεγφκελν wiki. Πξφθεηηαη γηα έλα αλνηθηφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: ηεο δεκηνπξγίαο δειαδή θαη 

δηακνίξαζεο ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνηθίινπ θεηκεληθνχ πιηθνχ αλνηρηνχ γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σν δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ηεο απφ θνηλνχ δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ θαη γη’ απηφ ελδείθλπηαη 

ηδηαίηεξα σο πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. χκθσλα κε ηνπο Ebersbach & 

Glaser (2005), ηα πεξηβάιινληα wiki ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

α) δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πιηθνχ, β) εζσηεξηθή δηαζχλδεζε θαη γ) απνζήθεπζε 

ησλ εθδφζεσλ. Ο δηαρεηξηζηήο ελφο wiki κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ αλνηρηή πξφζβαζε 
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 Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπκβαηηθά γηα λα δειψζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο γξαπηήο γιψζζαο, 

κνινλφηη θαη ζην έληππν γισζζηθφ θείκελν εληνπίδνληαη πνιπηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο γξακκάησλ, ηνληζκέλνη ραξαθηήξεο, πνηφηεηα ραξηηνχ θηι.). 



ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο ή λα ηελ πεξηνξίζεη ζε φζνπο επηζπκεί. Σέινο, ε 

επεμεξγαζία θάζε ζειίδαο κπνξεί λα απνζεθεπηεί κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ηζηνξηθνχ ησλ αιιαγψλ δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο ζειίδαο ζε 

πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο. 

Η επθνιία θαη επειημία ζηε ρξήζε ηνπ ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο 

εξγαιείν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ήδε θαηαγξάθεηαη κηα πινχζηα βηβιηνγξαθία 

γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ (Παπαιίηζα θ. ά., 2009). Σν γεγνλφο φηη δελ 

απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηθεληξσζνχλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Booth, 2007). Σν wiki κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αλνηρηφ καζεηνθεληξηθφ 

πεξηβάιινλ - θαηάιιειν θαη γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε - πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ, λνεηηθψλ, θνηλσληθψλ, επηθνηλσληαθψλ.  

Δξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη θάπνηνη καζεηέο καζαίλνπλ λα πξνζαξκφδνπλ ην 

ιφγν ηνπο ζην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη: αιιάδνπλ ην χθνο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ή 

ηνλ ηξφπν πνπ παξαζέηνπλ ηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο γηα λα θεξδίζνπλ ζε 

αμηνπηζηία ελψπηνλ ηνπ θνηλνχ ηνπο (Forte & Bruckman, 2006). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη, φηαλ πξάγκαηη ην wiki ιεηηνπξγεί σο θνηλφηεηα κάζεζεο, νη 

καζεηέο ζπρλά ππνρξεψλνληαη λα κεηαηνπίζνπλ ηελ νπηηθή ηνπο γσλία, λα έξζνπλ 

αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο, λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα κεηαβάινπλ ηε 

ζηάζε ηνπο.  

Η δπλαηφηεηα επίζεο πνπ παξέρεη ην wiki ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα ζρνιηάδνπλ 

ηελ εξγαζία ησλ ζπλεξγαηψλ – ζπκκαζεηψλ ηνπο, αθφκα θαη λα παξεκβαίλνπλ ζ’ 

απηή, έρεη δεκηνπξγήζεη ζεηηθέο πξνζδνθίεο σο πξνο ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Achterman, 2006; Bold, 2006). Ωζηφζν, δε ιείπνπλ νη 

επηθπιαθηηθέο δηαπηζηψζεηο φηη νη ηερλνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο  δελ επαξθνχλ ζην λα 

εγθαζηδξχζνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Raman et al., 2005). Ωο 

έλα επηπιένλ  εκπφδην ζηελ παξαγσγή θξηηηθνχ ιφγνπ ιεηηνπξγεί θαη ε ςπρνινγηθά 

δηθαηνινγεκέλε απξνζπκία ησλ καζεηψλ λα ζρνιηάζνπλ δνπιεηά ζπκκαζεηψλ ηνπο, 

απφ θφβν κήπσο ηνπο πξνζβάιινπλ (Lund & Smørda, 2006). Γηα ηελ άξζε απηνχ ηνπ 

εκπνδίνπ είλαη αλαγθαίν λα δηεπθνιχλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο καζεηέο θαζνξίδνληαο 

εμ αξρήο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, κε ηα νπνία ζα ζρνιηάδνπλ ηε δνπιεηά ησλ άιισλ 

θαη ζα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζην απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο (Bruns & 

Humphreys, 2007). 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ, φζνλ αθνξά ζην γισζζηθφ 

κάζεκα, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα απζεληηθφηεξε επηθνηλσλία κέζα ή / θαη 

έμσ απφ ηελ ηάμε / εξγαζηήξην. Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ, θαηά κφλαο ή ζε 

ζπλεξγαζία, ηα θείκελά ηνπο, γλσξίδνληαο φηη ζα δηαβαζηνχλ, ζα ζρνιηαζηνχλ ή / θαη 

ζα αμηνινγεζνχλ φρη κφλν απφ ην δηδάζθνληα αιιά θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή, 

αθφκα, απφ ηα κέιε ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. ην πεξηβάιινλ ηνπ wiki 

αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο γξαθήο θαη ην ακθίδξνκν 

ηεο επηθνηλσλίαο πνκπνχ – δέθηε θαη, παξάιιεια, αζθνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. πλεηδεηνπνηνχλ ζηαδηαθά φηη ε γιψζζα απνηειεί βαζηθφ 

φξγαλν επηθνηλσλίαο θαη φρη απιψο γισζζηθφ πιηθφ πξνο εθκάζεζε. Σέινο, 

εκπιέθνληαη ελεξγά ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζην κεηαγλσζηηθφ έιεγρν θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο ζαθέζηεξεο 

εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο αλαγλσζηψλ θαη ζπγγξαθέσλ. 

Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη έλα πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ εθ κέξνπο ηνπ 

δηδάζθνληνο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε δφκεζε εμ αξρήο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

ζπκβαηψλ βέβαηα θαη κε ην είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη 

καζεηέο. Πξφζζεηε δπζθνιία απνηειεί θαη ε δηαηχπσζε θξηηεξίσλ πνπ αμηνινγνχλ 



ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζίαο (φρη κφλν απνηειέζκαηνο) 

θαζψο θαη ηελ αηνκηθή ζπλεηζθνξά θάζε κέινπο ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. Η 

κέηξεζε ηεο αηνκηθήο ζπλεηζθνξάο πξνθαιεί ζπρλά ακεραλία ζηνπο δηδάζθνληεο θαη 

ππνλνκεχεη ην εγρείξεκα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Έλα θαιά νξγαλσκέλν wiki  

αληρλεχεη  ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ καζεηψλ ζηε ζπλεξγαηηθή 

δηαδηθαζία θαη απνθαιχπηεη ηνπο αδηάθνξνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ηειεπηαίαο 

ζηηγκήο. χκθσλα κε εξεπλεηέο (Forte & Bruckman, 2006, Xu, 2007) εθπαηδεπηηθνί 

θαη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη δπλαηφηεηεο ηνπ wiki  κεηξηάδνπλ ην άγρνο ηεο 

αμηνιφγεζεο, θαζψο παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα ζηνηρεία (ηζηνξηθφ ζειίδαο, 

ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ, πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ζρνιίσλ) πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αμηνιφγεζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο θαη λα αλαδείμνπλ ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή 

ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Βέβαηα, γηα καο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ελίζρπζε 

ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Η αληακνηβή ζπλαξηάηαη φρη ηφζν κε ηε βαζκνινγηθή 

ππεξνρή, αιιά κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ καζεηή πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

πξνβνιή ηεο δνπιεηάο ηνπ ζην ρψξν ηεο θνηλφηεηαο ηνπ wiki θαη ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζήο ηεο σο πεγήο πιεξνθνξηψλ. 

 

3. Τν δηδαθηηθό παξάδεηγκα 

Πξνεγνπκέλσο αλαθεξζήθακε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα επεμεξγαζίαο θαη 

παξνπζίαζεο θεηκέλσλ θαζψο θαη ζε απηά ηνπ web 2.0 θαη δείμακε πψο νξηζκέλεο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ απζεληηθφηεηα θαη λφεκα ζηε κάζεζε – 

επηθνηλσλία. Θα αλαπηχμνπκε ζηε ζπλέρεηα έλα δηδαθηηθφ ζελάξην, ην νπνίν κπνξεί 

λα αλαρζεί ζηνλ πξνεγνχκελν ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, ψζηε λα θαλεί 

ελαξγέζηεξα ε ζπκβνιή ησλ πεξηβαιιφλησλ απηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Σν ζελάξην αθνξά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη εηδηθφηεξα 

ηελ ελφηεηα «Πεξηγξαθή». Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ιάβακε ππφςε ηηο ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο ηνπ Π. Ι (2009) γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο, θπξίσο γηα ην ρξνληζκφ 

ηνπ ζελαξίνπ, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην (ΤΠΔΠΘ, Π. Ι., 2004), γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ (ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, ηηο εξσηήζεηο – νδεγίεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ θαη ηνλ πξνβιεπφκελν ζεκαηηθφ θχθιν) θαη, 

ηέινο, ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηγξαθήο πνπ 

εληνπίζακε ζηελ Πχιε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Πνιίηεο, ρ. ρ.). 

εκεία πνπ καο πξνβιεκάηηζαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ είλαη ηα αθφινπζα: ε 

δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ε αλαλέσζε ηνπ 

θεηκεληθνχ πιηθνχ θαη ζπλαθφινπζα ε επηινγή ηνπ βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ
5
, ε 

επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα πνπ ζπλέρεη ηφζν ηα θείκελα επεμεξγαζίαο φζν θαη ηα 

θείκελα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο, ε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ – νδεγηψλ 

ζηα θχιια εξγαζίαο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

ζελαξίνπ (αλάγλσζε – θαηαλφεζε, παξαγσγή, αμηνιφγεζε, αλαζηνραζκφο) θαη ε 

αλαπιαηζίσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

Θεκαηηθφο άμνλαο πνπ δηαηξέρεη ηφζν ηα θείκελα πνπ θαινχληαη λα 

δηαβάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ νη καζεηέο φζν θαη ηα θείκελα πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ είλαη ην θαηλφκελν ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο, ην νπνίν έρεη ιάβεη 

αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη ζηε ρψξα καο θαη ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ηα 

αηζζεηηθά πξφηππα ηνπ δπηηθφηξνπνπ κνληέινπ δσήο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

θαίλεζζαη θαη ζηνλ αδχλαην, ζρεδφλ ιηπνβαξή ζσκαηφηππν. Δπηιέμακε ην ζέκα απηφ, 

αθελφο γηαηί απνηειεί ηδηαίηεξα επαίζζεην ζέκα γηα εθήβνπο/ έθεβεο αθεηέξνπ γηαηί 

                                                 
5
 χκθσλσλ κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη αλεπάξθεηεο ησλ καζεηψλ. 



ην ζεσξνχκε ζπκβαηφ κε ηνλ πξνηεηλφκελν ζεκαηηθφ θχθιν ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

(ζέκαηα γηα ηελ ελδπκαζία, εκθάληζε θαη κφδα).  

Πξνζδσθφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία είλαη: 

Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε ζχλζεζε ελφο πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ είλαη 

ζηελ νπζία κηα δηαδηθαζία επηινγήο ζε πνιιά επίπεδα (ιεμηιφγην, ζχληαμε, δνκή, 

χθνο, πιεξνθνξία), ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ην δεκηνπξγφ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

πεξηγξαθφκελν αληηθείκελν, ηελ πξφζεζή ηνπ, ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη 

γεληθφηεξα ην θνηλσληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

πξνζιακβάλεηαη ην θείκελν. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη 

ζεκεησηηθνί ηξφπνη (ήρνο, εηθφλα, γξαπηφο ή πξνθνξηθφο ιφγνο) πνπ αμηνπνηνχληαη 

δελ απνηεινχλ απιψο ζπλάζξνηζε αιιά ζπλππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά γηα ηελ παξαγσγή 

λνήκαηνο. 

Να αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ, αμηνπνηψληαο ηα φζα 

έκαζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο - θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηγξαθή. 

Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην θαηλφκελν ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο θαη λα 

εθθξάζνπλ ην πξνβιεκαηηζκφ ηνπο κέζσ ησλ θεηκέλσλ ηνπο κε ζηφρν κηα 

πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Να αλαπηχμνπλ ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

Να εμνηθεησζνχλ κε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο (αμηνιφγεζε ησλ δηθψλ 

ηνπο θεηκέλσλ) θαη εηεξναμηνιφγεζεο (ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο). 

Να εμνηθεησζνχλ κε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο (επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο) 

θαζψο θαη κε δηαδηθαζίεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

αμηνπνηψληαο ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ wiki. 

Ο ρξνληζκφο ηνπ ζελαξίνπ θαη νη επηκέξνπο θάζεηο δηακνξθψλνληαη σο 

αθνινχζσο: 

1
ν
 δίσξν ζηελ ηάμε: Εηζαγωγή ζηελ πεξηγξαθή. Ο δηδάζθσλ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ εμεηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, ζχκθσλα κε ην πξψην κέξνο ηεο 

αληίζηνηρεο ελφηεηαο ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην (Ι. Γεληθέο παξαηεξήζεηο: κεζφδεπζε 

ηεο πεξηγξαθήο, γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο,  ζρφιην θαη νπηηθή γσλία, ζο. 140-159). 

Δλεκεξψλεη, επίζεο, ηνπο καζεηέο γηα ηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ θαη 

δηακνξθψλεη ζε ζπλεξγαζία κε απηνχο ηηο νκάδεο εξγαζίαο. 

2
ν
 δίσξν ζην εξγαζηήξην: Αλάγλωζε θαη θαηαλόεζε θεηκέλωλ. Οη καζεηέο 

έρνπλ ρσξηζηεί ζε νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ κειψλ
6
 θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο 

ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Η θάζε νκάδα επεμεξγάδεηαη έλα θχιιν εξγαζίαο, ην 

νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, 

κειεηά ην θείκελν αθεηεξίαο θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο – νδεγίεο, εηζάγνληαο ην 

θέλζνξα ζην επηζπκεηφ ζεκείν γηα λα πιεθηξνινγήζεη ην θείκελφ ηεο
7
. ε θάζε 

θχιιν παξαηίζεηαη έλα, θαη φρη ην ίδην, θείκελν φπνπ πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

λεπξηθήο αλνξεμίαο απφ δηαθνξεηηθφ πξφζσπν κε δηαθνξεηηθή ζρέζε σο πξνο ην 

αληηθείκελν πεξηγξαθήο, επνκέλσο θαη δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Δηδηθφηεξα, ζην 1
ν
 

θχιιν πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ε αδειθή ελφο θνξηηζηνχ πνπ πάζρεη απφ λεπξηθή 

αλνξεμία, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα βησκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε 

απηφ πνπ πεξηγξάθεη. ην 2
ν
 θαη 5

ν
 θχιιν δχν εηδηθνί (παηδνςπρίαηξνο θαη 

                                                 
6
 Η ζχλζεζε θάζε νκάδαο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ εμαξηάηαη απφ ην δπλακηθφ ησλ καζεηψλ θαη σο 

πνζνηηθφ θαη σο πνηνηηθφ δεδνκέλν. 
7
 Σα θχιια εξγαζίαο κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη έληππα ζε θάζε καζεηή, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη 

πηζαλφλ ηελ αηνκηθή πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ αθεηεξίαο. 



παηδίαηξνο αληίζηνηρα) πεξηγξάθνπλ ηελ αζζέλεηα, απνθεχγνληαο φκσο λα 

αλακεηρζνχλ πξνζσπηθά, θξαηψληαο δειαδή κηα νπδέηεξε, αληηθεηκεληθή ζηάζε 

απέλαληη ζ’ απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ. ην 3
ν
 θχιιν κία πξψελ αζζελήο πεξηγξάθεη ηελ 

αζζέλεηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηε βίσζε πξνζδίδνληαο ζην θείκελφ ηεο ππνθεηκεληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά. ην 4
ν
 θχιιν έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, κηα δεκνζηνγξαθηθή καηηά πνπ εζηηάδεη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ, θπξίσο, 

ζην ρψξν ηεο κφδαο θαη ηεο δηαθήκηζεο. ε φια ηα θχιια, ρσξίο λα δίλνληαη ζηνηρεία 

γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ «νκηιεηψλ», νη καζεηέο θαινχληαη λα αληρλεχζνπλ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο, ηε ζρέζε ηνπο κε ην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθνπλ, ηελ νπηηθή γσλία 

θαη ην ζηφρν ηεο πεξηγξαθήο ηνπο. Δπηπιένλ, θαινχληαη λα εληνπίζνπλ θαη λα 

ζρνιηάζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο (επηινγή ιεπηνκεξεηψλ θαη νξγάλσζή ηνπο, 

ιεμηιφγην, ζχληαμε θαη ελ γέλεη ρξήζε ηεο γιψζζαο, χθνο θηι.). Οη εξσηήζεηο – 

νδεγίεο νξγαλψλνληαη θιηκαθσηά. Ο ζηφρνο είλαη, φρη κφλν λα εληνπίζνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, αιιά λα ζπζρεηίζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο (ζε 

επίπεδν κηθξνδνκήο θαη καθξνδνκήο) κε ηελ ηαπηφηεηα, ην βαζκφ εκπινθήο, ηελ 

πξφζεζε ηνπ «νκηιεηή» θαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Σέινο, θαινχληαη λα 

δηαηππψζνπλ (θαη λα αηηηνινγήζνπλ) ηε γλψκε ηνπο γηα ην αλ θαη πφζν ην θείκελν 

πεηπραίλεη ηειηθά ην ζηφρν ηνπ, κε άιια ιφγηα λα αμηνινγήζνπλ ην επηθνηλσληαθφ 

απνηέιεζκα. ην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ θάζε 

νκάδα λα ελεξγνπνηήζεη ηηο εληνιέο επηζήκαλζεο θαη εηζαγσγήο ζρνιίνπ, γηα λα 

ππνγξακκίζεη θαη λα ζρνιηάζεη ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ 

ζε ζρέζε κε ηα δεηνχκελα ζηα θχιια εξγαζίαο.  

Τπάξρνπλ δχν αθφκα θχιια εξγαζίαο, γηα ηα νπνία ζα θάλνπκε ηδηαίηεξε 

κλεία ζηε ζπλέρεηα. ην 6
ν
 θαη 7

ν
 θχιιν ηα θείκελα πνπ παξαηίζεληαη, αλ θαη 

δηαηξέρνληαη απφ ηνλ ίδην ζεκαηηθφ άμνλα, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ 

ηα πξνεγνχκελα, γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ, εθηφο απφ ηε γιψζζα (ζην 7
ν
 θχιιν), θαη 

άιινπο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο: εηθφλα, θηλνχκελε θαη ζηαηηθή, θαη ήρν.  

πγθεθξηκέλα, ζην 6
ν
 θχιιν δίλεηαη πξνο «αλάγλσζε» κηα εηθφλα πνπ 

αλαπαξηζηά ζε δχν πιάλα (κπξνζηά θαη πίζσ) κηα θνπέια πνπ πάζρεη απφ λεπξηθή 

αλνξεμία. Οη καζεηέο θαινχληαη, θαηαξράο, λα δψζνπλ έλαλ ηίηιν – ιεδάληα ζηελ 

εηθφλα, λα δηαηππψζνπλ δειαδή ιεθηηθά ην ζέκα ηεο, θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα 

αληρλεχνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα, ηελ πξνζσπηθή εκπινθή θαη πξφζεζε ηνπ 

δεκηνπξγνχ. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα κεηαγξάςνπλ ηελ εηθφλα ζε θείκελν, 

εζηηάδνληαο έηζη ζηα ζηνηρεία – ιεπηνκέξεηεο ηεο πεξηγξαθήο (θχιν, ειηθία, 

πξφζσπν, ζψκα θαη ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ληχζηκν, έθθξαζε, χπαξμε δχν 

δηαθνξεηηθψλ πιάλσλ), ψζηε λα αληηιεθζνχλ φηη ε δεκηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ ζπληζηά 

ζηελ νπζία κηα ζεηξά επηινγψλ πνπ, ελ ηέιεη, λνεκαηνδνηνχλ ην θείκελν. πσο θαη 

ζηα πξνεγνχκελα θχιια, θαινχληαη ηέινο λα αμηνινγήζνπλ ην αηζζεηηθφ – 

επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα ηνπ θεηκέλνπ. 

ην 7
ν
 θχιιν ππάξρεη έλαο ππεξδεζκφο πνπ νδεγεί κε ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ 

ζ’έλα βίληεν ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν ζέκα. Δδψ νη ζεκεησηηθνί θψδηθεο είλαη ε 

θηλνχκελε εηθφλα, ν ήρνο (κνπζηθή ππφθξνπζε) θαη ν ιφγνο. Πξφθεηηαη γηα κία 

δηαθήκηζε θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία εζηηάδεη ζηε ζρέζε κηαο θνπέιαο κε ην 

θαγεηφ, ην ζψκα ηεο θαη ελ ηέιεη ζηελ εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθψζεη γηα ηνλ εαπηφ 

ηεο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δψζνπλ έλαλ ηίηιν, λα αληρλεχζνπλ ηα ζρεηηθά κε ην 

δεκηνπξγφ (φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα θχιια), λα εληνπίζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

θψδηθεο πνπ αμηνπνηεί γηα ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο θαη λα εμεηάζνπλ ην 

δηαθνξεηηθφ ξφιν θαζελφο ζηε ζχλζεζε ηνπ φινπ. Δηδηθφηεξα, λα αλαιχζνπλ ηελ 

θηλνχκελε εηθφλα ζηα επηκέξνπο πιάλα πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη λα ηα πεξηγξάςνπλ, 

πξνζέρνληαο πνχ εζηηάδεη ε θάκεξα θάζε θνξά (θνληηλά, καθξηλά πιάλα), λα 



απνδψζνπλ κε ιφγηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο κεηαδίδεη ε κνπζηθή ππφθξνπζε, λα 

εμεηάζνπλ ην ξφιν πνπ παίδεη ν ιφγνο ζηελ φιε ζχλζεζε θαη λα αμηνινγήζνπλ ην 

αηζζεηηθφ – επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα ηνπ θεηκέλνπ
8
. Αλακέλνπκε, δειαδή, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ζε έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν, φπσο απηφ, νη ζεκεησηηθνί 

θψδηθεο δελ ζπλππάξρνπλ απιψο αζξνηζηηθά, αιιά ζπιιεηηνπξγνχλ θαη 

αιιειεπηδξνχλ. 

3
ν
 δίσξν ζηελ ηάμε ή ζην εξγαζηήξην: Αλαθνίλωζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

ηωλ επξεκάηωλ ηωλ νκάδωλ θαη ζπδήηεζε. Ο εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο αλαθνηλψλεη 

ηηο απαληήζεηο ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ επεμεξγάζηεθε ε νκάδα ηνπ ζρεηηθά κε ην 

θείκελν αθεηεξίαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε, κε ζπληνληζηή ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο θαη ηηο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ ζε ζρέζε κε 

ην εθάζηνηε πεξηθείκελν. Η θάζε απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί νδεγεί 

ζηελ αλαπιαηζίσζε ηεο γλψζεο. Αο κελ μερλάκε φηη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε ε θάζε 

νκάδα επεμεξγάζηεθε έλα απφ ηα επηά θχιια εξγαζίαο, άξα ηεο ιείπεη ε επνπηεία 

ηνπ φινπ. Με ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νινκέιεηα θαη ηε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη πιεξέζηεξα θαη κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ηα φζα πξνζέγγηζαλ, πην πνιχ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζηελ εηζαγσγηθή 

θάζε. Δπίζεο, ην δίσξν απηφ ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζν – κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηελ 

αλάγλσζε – θαηαλφεζε ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ. 

4
ν
 δίσξν ζην εξγαζηήξην: Παξαγωγή θεηκέλωλ. Γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, είλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη πξνβεί ζε νξηζκέλεο 

ελέξγεηεο, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θάζεο απηήο ζην εξγαζηήξην. 

πγθεθξηκέλα, έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ην wiki, έρεη εγγξάςεη σο ζπγγξαθείο ηνπο 

καζεηέο θαη έρεη κνηξάζεη ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο γηα ηελ είζνδφ ηνπο. ηε 

ζειίδα κε ηίηιν – ελδεηθηηθά – «παξαγσγή θεηκέλσλ» νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο πξνηεηλφκελνπο ξφινπο θαη ηηο αληίζηνηρεο απνζηνιέο πνπ 

θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο. Οη νκάδεο είλαη ήδε δηακνξθσκέλεο θαη ζθφπηκν 

είλαη λα έρεη επηιέμεη ε θάζε κία ην ξφιν ηεο, λα έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ απνζηνιή 

ηεο, λα έρεη επηζθεθηεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο θαη λα έρεη επηιέμεη έλα 

πξσηνγελέο πιηθφ. Σν wiki, σο επέιηθην πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο λα έρνπλ θάλεη ηελ απαξαίηεηε πξνεξγαζία, ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε θάζε απηή ζην εξγαζηήξην απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

θεηκέλσλ ηνπο. 

Πξνηεηλφκελνη ξφινη είλαη νη αθφινπζνη: α) Δεκνζηνγξάθνη. Απνζηνιή ηνπο 

είλαη δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν κε ζηφρν λα ελεκεξψζνπλ ηνπο απνδέθηεο γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο ζηε ρψξα καο θαζψο θαη ζε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία θαη ηνπο θνξείο πνπ ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο αζζέλεηαο (θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ). β) Παηδίαηξνη. Απνζηνιή ηνπο 

είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν κε ζηφρν λα ελεκεξψζνπλ ηνπο απνδέθηεο γηα ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, ηηο ζπλεζέζηεξεο αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ, ηηο ζπλέπεηεο 

γηα ην πξφζσπν πνπ πάζρεη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηνπο ελδεηθλπφκελνπο ηξφπνπο 

ζεξαπείαο (ηαηξηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ). γ) Δηαθεκηζηέο. Απνζηνιή ηνπο είλαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αθίζα κε ζηφρν λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο απνδέθηεο ζρεηηθά 

κε ηα πξνβαιιφκελα αηζζεηηθά πξφηππα (αηζζεηηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ). δ) 

Κνηλωληθνί αλζξωπνιόγνη. Απνζηνιή ηνπο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν κε 

                                                 
8
 χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, θείκελα ζεσξνχληαη, εθηφο απφ ηα γξαπηά, κία 

ζχλζεηε πνηθηιία θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζπκβάλησλ: αθίζεο, video-clips θαη θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, ζρνιηθά καζήκαηα θαη πνιηηηθνί ιφγνη, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά δξψκελα θ.ά. 

(Υνληνιίδνπ, 1999). 



ζηφρν λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο απνδέθηεο ζρεηηθά κε ηα πξνβαιιφκελα αηζζεηηθά 

πξφηππα ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα δσήο 

θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή ησλ αηφκσλ 

(αηζζεηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ). ε) Σπγγελείο / θίινη πξνζώπνπ 

πνπ πάζρεη από λεπξηθή αλνξεμία. Απνζηνιή ηνπο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θείκελν κε ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο απνδέθηεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αξξψζηηαο ηφζν γηα ην πξφζσπν πνπ πάζρεη φζν θαη 

γηα ηα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο ζηήξημεο ηνπ/ηεο αζζελνχο. 

(ζπλαηζζεκαηηθή – πξνζσπηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ).  

ηελ ίδηα ζειίδα πξνηείλνληαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο ζα αληιήζνπλ ην πιηθφ ηνπο. Η ζηνρνζεηεκέλε αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

κε ηε κνξθή δνκεκέλσλ ζελαξίσλ (πξνηεηλφκελεο δηεπζχλζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη άμνλεο – νδεγίεο αλαδήηεζεο), απνηειεί γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε ελ αληηζέζεη κε ηελ ειεχζεξε πινήγεζε – αλαδήηεζε, ηεο 

νπνίαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ακθηζβεηνχληαη (Μηθξφπνπινο, 2006). Θα 

πξέπεη, αθφκα, λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα θείκελα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο 

κπνξεί λα κελ είλαη ακηγψο πεξηγξαθηθά, λα έρνπλ δειαδή θαη ζηνηρεία αθήγεζεο ή 

επηρεηξεκαηνινγίαο, θάηη βέβαηα πνπ παξαηεξνχκε θαη ζηα θείκελα αθεηεξίαο. 

Άιισζηε, ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη ζε απζεληηθά θείκελα ε αλάκεημε 

πεξηγξαθηθψλ, αθεγεκαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ είλαη κάιινλ ν 

θαλφλαο. Σα ζεσξνχκε, σζηφζν, πεξηγξαθηθά, εθφζνλ ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, 

σο «ηέρλεο ηνπ ρψξνπ» πνπ απαληά ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «ηη είλαη ην ρ θαηλφκελν 

(ελ πξνθεηκέλσ απηφ ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο), πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ην 

ζπγθξνηνχλ θαη πψο νξγαλψλεηαη ζην ρψξν», είλαη απηά πνπ ππεξηεξνχλ θαη δίλνπλ 

ηειηθά ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηίγκα (Πνιίηεο, ρ. ρ.).  

Άιιν ζεκείν παξαηήξεζεο είλαη φηη ζηα θείκελά ηνπο νη καζεηέο, εθηφο απφ 

ηε γιψζζα, κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ εηθνληζηηθφ ή άιιν πιηθφ (ι.ρ., ζηαηηζηηθνχο 

πίλαθεο), εθφζνλ απηφ εμππεξεηεί ηελ πξφζεζή ηνπο. Δδψ θαίλεηαη θαζαξά ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο ηερλνινγίαο, εθφζνλ ζηα ρεηξφγξαθα θείκελα θάηη ηέηνην 

παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Καη αλ γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο θάηη ηέηνην 

είλαη πξναηξεηηθφ, ε νκάδα ησλ δηαθεκηζηψλ ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα, αθνχ ηελ ππαγνξεχεη ν ηχπνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ (αθίζα).  

Γελ πξέπεη, επίζεο, λα μερλάκε φηη ε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη 

ζπλεξγαηηθά. Οη νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (ελεξγνπνηψληαο ηελ εληνιή «παξαθνινχζεζε αιιαγψλ», γηα 

λα παξαθνινπζνχλ ηηο εθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ κέρξη ηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπ) θαη 

λα αλαξηήζνπλ ην ηειηθφ ηνπο θείκελν ζην wiki είηε λα πιεθηξνινγήζνπλ ην θείκελφ 

ηνπο απεπζείαο ζηελ αληίζηνηρε κε ηελ νκάδα ηνπο ζειίδα ηνπ wiki. Σν ηειεπηαίν 

δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο θαη εθηφο ζρνιηθνχ 

εξγαζηεξίνπ, εθφζνλ ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζην ζπίηη θαη λα 

νινθιεξσζεί. Σν «ηζηνξηθφ ησλ αιιαγψλ» πνπ παξέρεη ην wiki βνεζά ηηο νκάδεο λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο βειηηψζεηο – ηξνπνπνηήζεηο ησλ θεηκέλσλ ηνπο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα παξαθνινπζεί ηε ζπκβνιή ησλ κειψλ ζε θάζε νκάδα. Γηα ηελ νκάδα 

/ ή ηηο νκάδεο ησλ δηαθεκηζηψλ ελδείθλπηαη ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, ιφγσ ηνπ 

έληνλα πνιπηξνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αληίζηνηρνπ θεηκέλνπ.  

Μηα ηειεπηαία παξαηήξεζε είλαη φηη νη νκάδεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο – ζε 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ wiki (ελδεηθηηθά κε ηνλ ηίηιν «αμηνιφγεζε») – ην αληίζηνηρν 

κε ην θείκελφ ηνπο θχιιν αμηνιφγεζεο κε θξηηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηνπο θαηά ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Δλδεηθηηθά, αμηνινγνχληαη, 



σο επηκέξνπο ζηνηρεία, ε πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ε 

νξγάλσζε ηνπο, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ιεμηιφγην, ζχληαμε, αθξίβεηα – 

ζαθήλεηα, χθνο) θαη, σο φινλ, ε εκθάληζε θαη ην επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα 

ζχκθσλα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, πνπ έρεη ηεζεί εμαξρήο γηα ην θάζε θείκελν, 

θαη ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Ιδηαίηεξα, γηα ην πνιπηξνπηθφ θείκελν (αθίζα) 

αμηνινγνχληαη νη ζεκεησηηθνί ηξφπνη πνπ αμηνπνηνχληαη ζην ελ ιφγσ θείκελν, ε 

πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηά ηνπο, ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε πάιη κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ελ γέλεη ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Δπίζεο, ζεκαληηθφ 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο είλαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηξφπσλ απηψλ, αλ δειαδή 

απιψο ζπλππάξρνπλ ή ζπιιεηηνπξγνχλ αξκνληθά γηα ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

θεηκέλνπ.  

5
ν
 δίσξν θαηά πξνηίκεζε ζην εξγαζηήξην: Αμηνιόγεζε – ζρνιηαζκόο. Η θάζε 

νκάδα αλαιακβάλεη λα αμηνινγήζεη θαη λα ζρνιηάζεη ην έξγν κηαο άιιεο νκάδαο, 

ζχκθσλα κε ηα θχιια αμηνιφγεζεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα 

ηνπ wiki. Μπνξεί επίζεο λα δηαηππψζεη ηα ζρφιηά ηεο γηα ην έξγν πνπ αμηνιφγεζε, 

αιιά θαη γηα ηα έξγα ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην wiki. Η 

αμηνιφγεζε θαη ν ζρνιηαζκφο, εθφζνλ ν ρξφλνο δελ επαξθέζεη κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. 

ε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζε 

κηα ζεηξά απφ ξφινπο πνπ απέρνπλ αξθεηά απφ ην ζπλήζε ξφιν πνπ θξαηά ζηε 

δηδαζθαιία, ηεο απζεληίαο δειαδή, αλ ζεσξήζνπκε φηη είλαη ν θάηνρνο ηεο γλψζεο 

θαη έξγν ηνπ είλαη λα ηε κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο, θαη ηνπ αμηνινγεηή ησλ 

καζεηηθψλ θεηκέλσλ. Σν καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, φπσο απηφ πνπ 

ππνζηεξίδνπκε εδψ, ππαγνξεχεη κηα κεηαηφπηζε ζε ξφινπο πην πνιχ ζπληνληζηή, 

εκςπρσηή θαη έκπεηξνπ ελήιηθα, πνπ φκσο δελ θαηέρεη απνθιεηζηηθά ηε γλψζε, αιιά 

δηαπξαγκαηεχεηαη ην λφεκα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ – θεηκεληθνχ πιηθνχ 

απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο ηειηθφο ζηφρνο, άιισζηε είλαη ε ζηαδηαθή 

ρεηξαθέηεζε ησλ καζεηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπο σο αλαγλσζηψλ θαη 

ζπγγξαθέσλ, σο ππνθεηκέλσλ πνπ καζαίλνπλ θαη θάλνπλ θάηη κε απηφ πνπ 

καζαίλνπλ, δίλνληαο έηζη λφεκα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 

4. Αληί επηιόγνπ 

Η επηηπρία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη αζθαιψο ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ 

θαη ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα κηα ζεηξά πξνθιήζεηο – 

πξνβιήκαηα πνπ ζα θιεζεί, ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί, λα επηιχζεη. Οη ιηγνζηέο, 

γηα ηελ ψξα, εθαξκνγέο, ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηε ρψξα καο δελ επηηξέπνπλ 

αζθαιή θαη ζε επξεία θιίκαθα ζπκπεξάζκαηα. Πάλησο, ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη 

δείμεη φηη ζε επηρεηξνχκελεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο θαηλνηνκίεο ν 

εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη ηξνπνπνηήζεηο 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, πνπ ζεκαίλεη δηαξθή 

αλαζηνραζκφ θαη θάκςε ησλ αληηζηάζεσλ.  

 Η αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θέξλεη ζηελ επηθάλεηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, εθηφο απφ ηελ 

απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο λέεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, κε 

ηελ επαξθή γλψζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ, ηνλ απαξαίηεην 

παηδαγσγηθφ εμνπιηζκφ, ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηνλ πλεπκαηηθφ θαη ζσκαηηθφ 

κφρζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ηε κεηαθίλεζε απφ ην 



ξφιν ηνπ δαζθάινπ – απζεληία ζε άιινπο ξφινπο
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, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ην άλνηγκα ηεο ηάμεο. Ωζηφζν, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε ζνβαξά 

γηα αλακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε, φρη κφλν ζε επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, αιιά 

πξσηίζησο ζε επίπεδν ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη φπνηεο ελαιιαθηηθέο θαη 

θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο ππνλνκεχνληαη ζνβαξά θαη αθπξψλνληαη απφ ηνλ 

αλειαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλ εμεηαζηηθνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ πνζνηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη, επηπιένλ, ηελ έκθαζε ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ζηελ θάιπςε ηεο 

χιεο. 

 Μηα άιιε παξάκεηξν ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ θπζηθά θαη νη καζεηέο. Θα 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαη νη αληηζηάζεηο ησλ καζεηψλ δελ είλαη νχηε ιηγφηεξεο 

νχηε κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα εδξαησκέλα ζρήκαηα γηα 

ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη ην ξφιν ηνπο σο ππνθεηκέλσλ πνπ καζαίλνπλ δελ 

ηξνπνπνηνχληαη εχθνια. Οη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ πξνσζεί ηνλ αηνκηθηζκφ, ηνλ αληαγσληζκφ, ηε βαζκνζεξία θαη 

ρξεζηκνζεξία θαη γη’ απηφ, φηαλ θαινχληαη λα εξγαζηνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά, 

αηζζάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ακεραλία, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη άξλεζε. 

Δμάιινπ, αθφκα θη αλ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο δξάζεηο, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δξα 

θαηαιπηηθά ζηε ζπλείδεζή ηνπο. Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, επηκνλή θαη ππνκνλή εθ 

κέξνπο ηνπ δηδάζθνληνο, ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ζηαδηαθή εμνηθείσζε κε ηε λέα 

θαηάζηαζε. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ θαη θαηά ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο λέεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο δε δηαζέηνπλ αθφκα ηελ απαξαίηεηε δεμηφηεηα ηεο πιεθηξνιφγεζεο 

θεηκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή, ελψ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηηο πξψηεο ηνπο απφπεηξεο 

θαηαθεχγνπλ ζε greeklish (Μπαιηά θ. ά., 2009). Αλ, φπσο επηζεκαίλεη ε γλσζηηθή 

ςπρνινγία, ην γξάςηκν απνηειεί κηα επίπνλε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, κηα 

επηπξφζζεηε δπζθνιία εληνπίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θεηκέλσλ ζηεξηγκέλσλ ζε πεγέο, 

φπνπ νη λεαξνί ρξήζηεο θαηαθεχγνπλ πνιχ εχθνια ζηελ αληηγξαθή απνζπαζκάησλ 

θαη φρη ζηε δεκηνπξγηθή αλαζχλζεζε (Κνπηζνγηάλλεο, 2007).  

Σέηνηεο δηαπηζηψζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ άιινζη γηα 

νπηζζνρψξεζε θαη εκκνλή ζε μεπεξαζκέλα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά πξφηππα. Η 

ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε γλψζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαλέσζε ηνπ δηδαθηηθνχ – 

παηδαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ καο, απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή καο ζηελ αλαλέσζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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