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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αξιοποίηση του φιλολογικού υλικού σε ψηφιακή µορφή είναι άµεση ή µπορεί να γίνει µετά από
τροποποίησή του ανάλογα µε τις µαθησιακές ανάγκες. Γίνεται καθηµερινή πρακτική στο σχολείο που αποδεικνύει
ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία κινητοποιεί τους µαθητές να προσεγγίσουν
αποτελεσµατικότερα τη γνώση. Έτσι καλλιεργούνται ανώτερες νοητικές δεξιότητες όπως της κριτικής και
δηµιουργικής σκέψης και επιτυγχάνονται διδακτικοί στόχοι όπως της ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης.
Εφόσον η αναγκαιότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι αναµφισβήτητη µπορούµε – χωρίς θεωρητικολογίες –
να διερευνήσουµε πρακτικά τους τρόπους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση τους. Πιο συγκεκριµένα, θα
εξετάσουµε πώς αξιοποιείται το ∆ιαδίκτυο µε τη δηµιουργία χρηστικών ιστοτόπων, blogs και µε τη χρήση του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε λεξικά και άλλες φιλολογικές εφαρµογές, το
Office, κυρίως το Word και το PowerPoint, και απλούστερες εφαρµογές όπως τη ζωγραφική των Windows ώστε η
διδασκαλία να γίνει αποτελεσµατικότερη. Τέλος, θα δούµε πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε φωτογραφίες και
video για σφαιρικότερη προσέγγιση της γνώσης.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)
Το ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να αξιοποιηθεί ως τρόπος επικοινωνίας µε συγγραφείς, συναδέλφους
αλλά και µαθητές. Η χρήση του έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Είναι πιο εύκολη διαδικασία απ’ ό,τι αυτή του
κλασικού, είναι ταχύτερο και οικονοµικότερο. Επίσης είναι διακριτικότερο σε σχέση µε το τηλέφωνο και – βασικό
– είναι γραπτός λόγος. Ας έχουµε υπόψη ότι όποιος δηµοσιεύει την διεύθυνση του e-mail του το κάνει για να
δεχθεί µηνύµατα. Ας µη διστάζουµε.
Το web-mail φαίνεται να έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα. Το κύριο είναι ότι µπορούµε εύκολα να δούµε την
αλληλογραφία µας από κοινόχρηστους υπολογιστές, όπως ίσως αυτοί που βρίσκονται στα σχολεία, χωρίς να
απαιτείται χρήση προγραµµάτων εγκατεστηµένων στον υπολογιστή και δηµιουργία λογαριασµών. Να σηµειωθεί
ότι πολλές εταιρείες παρέχουν ελεύθερα και δωρεάν τη δυνατότητα δηµιουργίας λογαριασµού και προσωπικής
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (yahoo, hotmail, gmail και πάρα πολλές άλλες).
∆ύο συγκεκριµένα παραδείγµατα. Στο βιβλίο της Έκθεσης – Έκφρασης της Α΄ Λυκείου περιλαµβάνεται το
χρονογράφηµα του Ν. ∆ήµου «τρίλιες». Η ανάγνωσή του στην τάξη γέννησε µια σειρά από ερωτηµατικά σχετικά
µε το κείµενο αλλά και γενικότερα. Ζητήθηκε από τους µαθητές να τα διατυπώσουν υποθέτοντας ότι απευθύνονται
στο συγγραφέα. Στάλθηκαν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηµοσιεύει ο συγγραφέας στο
δικτυακό τόπο του. Οι ερωτήσεις στάλθηκαν στις 16:58, η απάντηση ήρθε στις 22:17 της ίδια µέρας. Υπήρχε όλος
ο χρόνος για να προετοιµαστεί το µάθηµα της επόµενης εβδοµάδας. Τα µηνύµατα µεταφέρθηκαν στον
κειµενογράφο Word όπου και µορφοποιήθηκαν κατάλληλα. Φωτοτυπηµένα µοιράστηκαν στους µαθητές. Η
έκπληξη και η περιέργεια, η ικανοποίηση που ένας συγγραφέας συνοµιλεί µαζί τους τροφοδότησαν θετικά το
µάθηµα και την προσέγγιση του κειµένου. Το ίδιο επαναλήφθηκε δεύτερη χρονιά µε εξίσου θετικά αποτελέσµατα.
Οι διάλογοι µε τον Ν. ∆ήµου αρχειοθετήθηκαν για πιθανή µελλοντική χρήση στη διδασκαλία.
Σε στήλη της εφηµερίδας Καθηµερινή δηµοσιεύτηκε για γνωστό πολιτικό πρόσωπο ότι «...διαβάζει όλο και
καλύτερα ό,τι του γράφουν (ελπίζω µε ελληνικούς χαρακτήρες πλέον)...» Αυτό ήταν κάτι που αφορά ίσως την

πορεία της γλώσσας µας και σχετίζεται µε τη συνήθεια – όχι µόνο των νέων – να χρησιµοποιούν gkreeklish στα
µηνύµατα µέσω κινητών και στο ∆ιαδίκτυο. Σχετικά θέµατα συζητούνται στα µαθήµατα της έκθεσης. Επειδή το
ύφος της στήλης ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε τη βεβαιότητα για την πληροφορία της παρένθεσης ζητήθηκε η
επιβεβαίωση από τον συντάκτη του κειµένου κύριο ∆. Καπράνο ο οποίος και απάντησε την ίδια µέρα.
Θα µπορούσαν να αναφερθούν και άλλα παραδείγµατα συναδέλφων µε τους οποίους το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο κάνει ευκολότερη τη συνεργασία σε µια σειρά από ζητήµατα: κοινά διαγωνίσµατα, θέµατα
εξετάσεων, εύκολη αποστολή εκπαιδευτικού υλικού κ.α.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (BLOGS)
Τα ιστολόγια τείνουν να γίνουν (για πολλούς είναι ήδη) το πιο ενδιαφέρον τµήµα του παγκόσµιου ιστού.
Αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να αποκτήσει φωνή ο καθένας. Πολλά από αυτά παρουσιάζουν ξεχωριστό
ενδιαφέρον από εκπαιδευτική οπτική. Εξάλλου πολλά δηµιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς ή και µαθητές.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι η ευκολία δηµιουργίας τους, οι δυνατότητες δηµοσίευσης κειµένου αλλά και
φωτογραφιών, βίντεο, ήχου. Κυρίως όµως η δυνατότητα που παρέχεται στους επισκέπτες του ιστολόγιου να
σχολιάσουν τις δηµοσιεύσεις. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που µετατρέπονται σε χώρο συζήτησης.
Στο www.blogger.com και www.wordpress.com δύο µεγάλες εταιρείες παρέχουν ελεύθερα και δωρεάν τη
δυνατότητα να δηµιουργήσουµε το δικό µας ιστολόγιο το οποίο και φιλοξενούν. Υποστηρίζουν τα ελληνικά και
µας κατευθύνουν επίσης µε οδηγίες στα ελληνικά. Χωρίς κόπο ή ιδιαίτερες γνώσεις µπορούµε να δηµιουργήσουµε
ιστολόγια για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τρία συγκεκριµένα παραδείγµατα. Στη διεύθυνση http://neoellinika.blogspot.com βρίσκουµε ένα «πείραµα».
∆ηµοσιεύσεις είναι κείµενα λογοτεχνίας που επιλέχθηκαν να διδαχθούν στη ∆ευτέρα τάξη του 3ου Γενικού
Λυκείου ∆ράµας. Τα σχόλια γίνονται από τους µαθητές και µια µατιά µπορεί να πείσει και τον πλέον δύσπιστο για
τις δηµιουργικές και κριτικές δυνάµεις των µαθητών που απελευθερώνονται στις προσεγγίσεις που κάνουν. Η
ποιότητα και το εύρος της συζήτησης δεν µπορεί να υπάρξουν µέσα στη σχολική τάξη. Το ωράριο, οι συνθήκες, ο
υποχρεωτικός χαρακτήρας του µαθήµατος παύουν να είναι εµπόδια για τους µαθητές που έχουν πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο.
∆εύτερη περίπτωση το http://istoria3.blogspot.com. Εδώ µία παιδαγωγική οµάδα φιλολόγων που διδάσκουν το
µάθηµα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στην Τρίτη Λυκείου σχολιάζουν και κρίνουν το νέο σχολικό βιβλίο από
πολλές οπτικές, επιστηµονικά, εκφραστικά, διάταξης ύλης και δοµής του λόγου κλπ. Προβλήµατα της σχολικής
τάξης σχετικά µε τη διδαξιµότητα ενός βιβλίου κοινοποιούνται και µπορούν να γίνουν αντικείµενο ευρύτερης
συζήτησης.
Τέλος, στη διεύθυνση http://anagnosi.blogspot.com έχουµε ένα βιβλιοφιλικό ιστολόγιο που περιλαµβάνει
περισσότερες από εκατό (100) παρουσιάσεις βιβλίων. ∆ιαφέρει από τα περισσότερα συνηθισµένα βιβλιοφιλικά
ιστολόγια γιατί οι δηµοσιεύσεις του συνιστούν µάλλον προσωπικές σηµειώσεις αναγνώσεων. Για πολλά βιβλία
έχουν γίνει ενδιαφέροντα σχόλια.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ – ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ (SITE)
Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆, www.sch.gr) φιλοξενεί σαράντα εννέα (49) ιστοτόπους φιλολόγων.
Πολλοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µε περιεχόµενο χρηστικό στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων.
Αποτελούν δηµιουργήµατα άµεσα δεµένα µε την καθηµερινή σχολική ζωή. Βέβαια ενδιαφέροντες φιλολογικοί και
ευρύτερα εκπαιδευτικοί τόποι υπάρχουν και εκτός ΠΣ∆ δηµιουργήµατα συναδέλφων µε γνώση και διάθεση.
Η δηµιουργία τους απαιτεί τη γνώση ενός προγράµµατος όπως το FrontPage, το Dreemweaver ή άλλο. Πιο
κοντά στο µέσο χρήστη ίσως βρίσκεται το FrontPage που όµως δεν έχει τις δυνατότητες ή ευκολίες των άλλων. Με
αυτό δηµιουργήθηκαν οι δύο δικτυακοί τόποι που θα δούµε ως ερασιτεχνικά παραδείγµατα.
Στη διεύθυνση http://users.dra.sch.gr/symfo/index.htm βρίσκεται ένας προσωπικός ιστότοπος. ∆ηµιουργήθηκε
το Σεπτέµβριο του 2004 και ενηµερώνεται τακτικά µε εκπαιδευτικό υλικό. Εκφράζει την πεποίθησή ότι το
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται στην τάξη δε µπορεί να είναι κρυφό καθώς επίσης, ότι η διδασκαλία δε
µπορεί να έχει µυστικά. Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει και σελίδες ευρύτερου ή πιο προσωπικού
χαρακτήρα.
Ο δεύτερος απαντά στη http://users.dra.sch.gr/papangel/index.htm και είναι συνεργατικός µε πυρήνα
φιλολόγους του 3ου Γενικού Λυκείου ∆ράµας. Αυτός ο συνεργατικός χαρακτήρας του είναι που δίνει άλλο
ενδιαφέρον στις σελίδες του καθώς η προσέγγιση της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης είναι πολύπλευρη.
Η ύπαρξη των δύο δικτυακών τόπων διευκόλυνε αυτούς που δηµοσιεύουν µέρος της δουλειάς τους καθώς
έχουν στη διάθεσή τους άµεσα, εύκολα και γρήγορα το εκπαιδευτικό υλικό που µάλιστα είναι δοκιµασµένο στη
σχολική τάξη. Επίσης, πολλοί µαθητές αξιοποιούν το υλικό και αυτό είναι κάτι επιπλέον που αναδεικνύει τον Η/Υ
σε εκπαιδευτικό εργαλείο. Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό φιλοξενούν και άλλα αντικείµενα σχετικά µε το
βιβλίο, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία κλπ.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΚΕΙΜΕΝΟ
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε και να χρησιµοποιήσουµε κείµενα σε ψηφιακή µορφή µε τον κειµενογράφο
Word. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρούµε στο ∆ιαδίκτυο κείµενα που µας χρειάζονται στη διδασκαλία. Ας
σηµειωθεί ότι αναφερόµαστε σε κείµενα µονοτονικά αλλά και πολυτονικά – για την περίπτωση των αρχαίων
ελληνικών. Ίσως η αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουµε. Ο χρόνος και ο κόπος που
απαιτείται είναι ο ελάχιστος. Αν εντοπίσουµε το κείµενο που θέλουµε θα χρειαστεί ένας προσεκτικός έλεγχος και
αντιπαραβολή µε αυτό που έχουµε υπόψη µας από το σχολικό βιβλίο ή αλλού. Αξίζει να αναφέρουµε τον ιστότοπο
www.mikrosapoplous.gr που περιέχει πλήθος κείµενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σε πολυτονική µορφή. Για
την ελληνική γλώσσα, επίσης, υποστηρίζουν πολύ καλά τη δουλειά του φιλόλογου τα www.komvos.edu.gr και
www.greek-language.gr. Το ψηφιακό υλικό µπορούµε να το µεταφέρουµε σε δικά µας αρχεία Word επιλέγοντας
αυτό που θα µας χρειαστεί.
Επίσης, µπορούµε να ψηφιοποιήσουµε σχετικά εύκολα µονοτονικά κείµενα «σκανάροντας» ως κείµενο µια
ευκρινή φωτοτυπία κειµένου, αρκεί η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται στο κείµενο να µην είναι µίµηση της
λατινικής γραφής, ως προς τη µορφή των στοιχείων. Η Times New Roman, η Palatino Linotype είναι δύο κλασικές
γραµµατοσειρές για την ελληνική γραφή, έχουν τις καµπύλες εκείνες και τις ουρές στα γράµµατα που βοηθούν τα
προγράµµατα των σαρωτών (scanner) να αναγνωρίζουν το κείµενο ως ελληνικό. ∆ε συµβαίνει το ίδιο µε µοντέρνες
γραµµατοσειρές που χρησιµοποιούν περιοδικά ή εφηµερίδες. Εκεί συνηθισµένα προβλήµατα είναι η αναγνώριση
των ελληνικών ν, η, ο, ι, υ, ως λατινικά v, n, o, i, u. Αν µεν είναι µόνο αυτά είναι εύκολη η αντιµετώπιση του
προβλήµατος µε τις δυνατότητες αντικατάστασης που µας δίνει το Word. Όµως, µε τις µοντέρνες γραµµατοσειρές,
τις περισσότερες φορές η σάρωση µας δίνει ένα απογοητευτικό και αποθαρρυντικό αποτέλεσµα.
Τρίτη λύση για την ψηφιοποίηση κειµένων µπορεί να είναι ένα πρόγραµµα όπως ο Ηλεκτρονικός
Λογογράφος. Υπαγορεύουµε στον υπολογιστή µας και αυτός γράφει! Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος
είναι ενθαρρυντική εφόσον µας έχει κουράσει το πληκτρολόγιο ή, εν πάσει περιπτώσει, ως µία επιπλέον λύση για
τη δηµιουργία ψηφιακών αρχείων κειµένων. Πρέπει να ξέρουµε εξ αρχής το σύνολο του κειµένου που θα
ψηφιοποιήσουµε. Θα χρειαστεί να µεταφέρουµε στο Word το αποτέλεσµα.
Τέλος το αυτονόητο: µπορούµε να πληκτρολογήσουµε εµείς το κείµενο. Αυτό είναι το πιο κουραστικό και
χρονοβόρο όµως πολλές φορές η διαδικασία της πληκτρολόγησης είναι και µια ασυναίσθητη επεξεργασία του
γραπτού λόγου. Να επισηµανθεί ότι δεν είναι τόσο δύσκολη και η χρήση πολυτονικής γραµµατοσειράς που
υποστηρίζουν τα Windows.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αρχειοθετούµε τα έγγραφά µας έτσι ώστε να τα εντοπίζουµε εύκολα και άµεσα.
Στην αρχή της ενασχόλησής µας τα πράγµατα θα είναι απλά. Όµως, όσο τα ψηφιακά µας αρχεία πληθαίνουν τόσο
θα είναι αναγκαία η λειτουργική ταξινόµησή τους σε φακέλους και υποφακέλους. Αυτό δεν πρέπει να µας
τροµάζει. Είναι σα να τακτοποιούµε τη βιβλιοθήκη µας που γεµίζει µε βιβλία, ντοσιέ µε φωτοτυπίες ή χειρόγραφα,
cd και dvd... Μια µεθοδικότητα στο ζήτηµα της αρχειοθέτησης θα κάνει την εύρεση αυτού που θέλουµε στον
υπολογιστή µας ασύγκριτα πιο εύκολη απ’ ό,τι, αναλογικά, στη βιβλιοθήκη µας. Και υπάρχουν επιπλέον οι
δυνατότητες αναζήτησης και εύρεσης που µας δίνουν τα Windows

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΙΚΟΝΑ
Η δηµιουργία ψηφιακών εικόνων, σχεδίων κλπ µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους. Πριν απ’ όλα όµως η
αναζήτηση στο Ίντερνετ είναι εύκολος και γρήγορος τρόπος, αρκεί να µην παρασυρθούµε κατά την πλοήγησή µας
στον παγκόσµιο ιστό, κάτι όχι και τόσο απίθανο αν δεν έχουµε συνεχώς κατά νου το σκοπό µας. Βέβαια και θα
συναντήσουµε ενδιαφέρουσες σελίδες. Αν κρίνουµε ότι είναι χρήσιµες µπορούµε να τις αποθηκεύουµε σε κάποιο
φάκελο που δηµιουργήσαµε στον υπολογιστή µας για το λόγο αυτό. Έτσι θα είναι αργότερα στη διάθεσή µας να τις
αξιοποιήσουµε.
Η χρήση του σαρωτή (scanner) και του προγράµµατος που τον συνοδεύει είναι ο πρώτος τρόπος για να
ψηφιοποιήσουµε εικόνες, σχεδιαγράµµατα, σκίτσα κλπ που έχουµε σε έντυπη µορφή. Αφού «σκανάρουµε» ως
εικόνα αυτό που θέλουµε καλό είναι να το επεξεργαστούµε. ∆εν είναι ανάγκη να ξέρουµε το photoshop για αυτή τη
δουλειά. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα που συνοδεύει το σαρωτή (scanner) ή άλλα εύχρηστα και
απλούστερα προγράµµατα όπως το nero photo snap, το microsoft photo editor, το Picasa ή ακόµα τη ζωγραφική
των Windows. Έτσι µπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλούς τύπους αρχείων ανάλογα µε τις ανάγκες µας. (*.png,
*.bmp, *.jpg, *.gif, *.tiff) Με την επεξεργασία µπορούµε να καθορίσουµε το µέγεθος του αρχείου, τα χρώµατα, το
καδράρισµα κόβοντας και κρατώντας ό,τι χρειαζόµαστε. Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε πολλά άλλα
εργαλεία που έχουν τα προγράµµατα αν το κρίνουµε απαραίτητο ή αν θέλουµε να πειραµατιστούµε.
Επίσης, µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να επεξεργαστούµε εικόνες στη ζωγραφική ή στο Word. Αν στη
ζωγραφική µοιάζει εύκολη και αυτονόητη δυνατότητα ας δούµε πώς µπορεί να γίνει στο Word. Μπορούµε να
αξιοποιήσουµε τις γραµµές εργαλείων σχεδίασης, εικόνας, WordArt. Επίσης, µπορούµε να εισαγάγουµε εικόνες

και διαγράµµατα. Μπορούµε να κρατήσουµε µόνο τις εικόνες αντιγράφοντάς τις στη ζωγραφική ή σε άλλο
πρόγραµµα και αποθηκεύοντας µε τη µορφή αρχείου που θέλουµε. Ένας άλλος τρόπος είναι να αποθηκεύσουµε το
έγγραφο του Word ως ιστοσελίδα *.htm και αυτόµατα θα δηµιουργηθεί ένας συνοδευτικός φάκελος που θα
περιέχει τα αρχεία εικόνας που έχουµε δηµιουργήσει.
Να σηµειώσουµε την αξιοποίηση του πλήκτρου PrtScn. Με αυτό έχουµε τη δυνατότητα να φωτογραφίζουµε
ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια εργασίας και να το µεταφέρουµε στη ζωγραφική ή στο Word. Αυτή η δυνατότητα
µπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιµη. Πολλές ιστοσελίδες δε δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουµε τις εικόνες
που δηµοσιεύουν. Με το PrtScn τις φωτογραφίζουµε και τις επεξεργαζόµαστε ώστε να τις αποθηκεύσουµε για
εκπαιδευτική χρήση. Παράδειγµα: τελευταία η ΕΡΤ προχώρησε σε ψηφιοποίηση µέρους του πολύτιµου αρχείου
της όπου περιλαµβάνονται και φωτογραφίες χρηστικότατες για το µάθηµα της σύγχρονης ιστορίας. Για
ακατανόητο λόγο η κρατική ραδιοτηλεόραση δεν επιτρέπει την αποθήκευση των αρχείων – που έχουν και
υδατογραφηµένο το λογότυπό της – στον υπολογιστή µας. Η ανάγκη για αξιοποίηση αυτού του υλικού στη
διδασκαλία µπορεί να καλυφθεί χάρη στο πλήκτρο PrtScn, τουλάχιστον µέχρι η ΕΡΤ να διαθέσει µέρος του
αρχείου της στα σχολεία.
Ακόµα, µπορούµε να «πάρουµε» φωτογραφίες από αρχεία βίντεο µε τη δυνατότητα που µας δίνουν πολλά
προγράµµατα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο. Παράδειγµα, το PowerDVD µας δίνει τη δυνατότητα καταγραφής
καρέ. Έτσι µπορούµε από κάποιο βίντεο ντοκουµέντο να δηµιουργήσουµε εικόνες που θα µπορέσουµε να
αξιοποιήσουµε ανάλογα. Τέλος µε τη διάδοση των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών έχουµε ακόµα έναν τρόπο
ψηφιοποίησης εικόνων που εύκολα και γρήγορα µπορούµε να έχουµε στον υπολογιστή µας. Είναι δυνατόν έτσι να
έχουµε µία εναλλακτική λύση από το πιο κουραστικό «σκανάρισµα». Μπορούµε ακόµη να αξιοποιήσουµε
φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές µας περιηγήσεις. Μια εκδροµή στη Μονεµβασιά, το πέρασµα από τη Λέρο
µπορούν να δώσουν εποπτικό υλικό που θα συνοδεύσει τη διδασκαλία της Ρωµιοσύνης του Γιάννη Ρίτσου.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Όλα αυτά που δηµιουργούµε και άλλα ψηφιακά εργαλεία και υλικό που πλέον υπάρχουν άφθονα, µπορούν να
γίνουν αναπόσπαστο στοιχείο της καθηµερινής διδακτικής πράξης. Ένας πλούτος εκπαιδευτικού υλικού είναι
άµεσα στη διάθεσή µας. Μπορεί να συντελέσει ώστε το µάθηµα να γίνει πιο ευχάριστο και αποτελεσµατικότερο
και πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως επιπλέον κίνητρο για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου από τους
µαθητές. Βέβαια δεν αποτελεί λύση των διδακτικών και εκπαιδευτικών προβληµάτων. Ωστόσο επαναπροσδιορίζει
και κατ’ ουσία αναβαθµίζει το ρόλο του δασκάλου που πλέον δείχνει στους µαθητές πώς να µαθαίνουν και πώς να
χειρίζονται, να αξιολογούν και να αξιοποιούν δηµιουργικά ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών ώστε να φτάσουν
στη γνώση και να ετοιµαστούν ώστε να παράγουν γνώση.
Οι φωτοτυπίες που δίνουµε στους µαθητές – συνηθισµένη πρακτική που αντιµετωπίζει τα προβλήµατα και τις
ελλείψεις των σχολικών βιβλίων – θα γίνουν πιο αξιοπρεπείς, ευανάγνωστες και αισθητικά κοµψές που θα
σέβονται τον αναγνώστη τους. (Ας µην παρεξηγηθούν οι καλλιγράφοι συνάδελφοι που επιµένουν στη «ζεστασιά»
του χειρόγραφου ή στη βιοτεχνική αντίληψη του ψαλιδιού και της κόλλας). Πόσο εκτιµώνται πια οι µαυρισµένες
φωτοτυπίες όπου το κείµενο αχνοφαίνεται ή η ανάγνωσή του µοιάζει µε εισαγωγικό µάθηµα στην παλαιογραφία;
Επίσης, κάτι όλο και πιο εφικτό είναι η προµήθεια βιντεοπροβολέων στα σχολεία για την ουσιαστικότερη
αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ο νέος πίνακας είναι ψηφιακός και προσφέρει τις δυνατότητές
του στην εκπαίδευση. Έτσι µπορούµε, για παράδειγµα, να έχουµε το κείµενο των αρχαίων ελληνικών στον
«πίνακα», δύο-τρία λεξικά σε ελαχιστοποιηµένα παράθυρα για άµεση χρήση, πίνακες συντακτικού και
γραµµατικής, χάρτες και σχεδιαγράµµατα που διευκολύνουν την πρόσληψη του κειµένου, φωτογραφίες και αρχεία
ήχου και βίντεο. Μπορούµε, ακόµα, να δηµιουργήσουµε και να χρησιµοποιήσουµε παρουσιάσεις µε το PowerPoint
Όλα αυτά αξιοποιήσιµα κατά τη διδακτική ώρα και για κάθε φιλολογικό µάθηµα.
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