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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να θέσει σε δηµόσια συζήτηση και κρίση ένα παράδειγµα εκπαιδευτικού
ιστολογίου (blog). Συγκεκριµένα, πρόκειται για το http://neoellinika.blogspot.com/ µε τίτλο Νεοελληνικά στη Β΄
Λυκείου / 3ο Γενικό Λύκειο ∆ράµας. Το ιστολόγιο υπήρξε χώρος συζήτησης των µαθητών του Β2 τµήµατος µε
θέµατα σχετικά µε το µάθηµα των κειµένων νεοελληνικής λογοτεχνίας και έκθεσης-έκφρασης. Στο
περιορισµένο χρονικό διάστηµα των δύο µηνών που λειτούργησε έγιναν έντεκα αναρτήσεις σχετικές µε τα
διδακτικά αντικείµενα, µία τελευταία ανάρτηση που όριζε το τέλος της προσπάθειας και εκατόν ογδόντα οχτώ
(188) σχόλια. Έτσι, ως ξεχωριστό χαρακτηριστικό του παρουσιάζεται η συµµετοχή των µαθητών της τάξης,
αλλά και µερικών άλλων σχολιαστών. Αυτή η διαπίστωση µας οδηγεί στον αναστοχασµό σχετικά µε τη
λειτουργία και το τελικό αποτέλεσµα. Η εργασία παρουσιάζει τη λειτουργία του ιστολογίου και µια προσπάθεια
αποτίµησης του τελικού αποτελέσµατος, τόσο από την πλευρά του καθηγητή, όσο και – κυρίως – από την
πλευρά των µαθητών. Κατά συνέπεια, περισσότερο ενδιαφέρον έχει, όχι τόσο ο θεωρητικός σχολιασµός αλλά, η
αναφορά στα εµπειρικά δεδοµένα. ∆εν πρόκειται για µια πρόταση στο πνεύµα της δυνατότητας, του τι µπορεί να
γίνει, αλλά για έναν απολογισµό µιας προσπάθειας που έγινε.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Παγκόσµιος Ιστός 2.0 (Web 2.0) Ιστολόγιο (Blog), Νεοελληνική λογοτεχνία,
Νεοελληνική γλώσσα, εγγράµµατη µαθητική υποκειµενικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η απόφαση για την παρουσίαση και την προσπάθεια αξιολόγησης του ιστολογίου έγινε εξαιτίας δυο κυρίως
παραγόντων. Πρωταρχικός ήταν οι συζητήσεις µε τους µαθητές που συµµετείχαν και η θετική αποτίµηση που
έκαναν. ∆εύτερος, ο αριθµός και η ποιότητα των σχόλιων που έδειχναν ότι αυτό το «πείραµα» ήταν σε µεγάλο
βαθµό πετυχηµένο. Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθεί η προσπάθεια σε σχέση µε τους αρχικούς
στόχους, να καταγραφούν άλλες πτυχές που προέκυψαν από την εµπειρία και να τεθεί το ζήτηµα ενός µεθοδικού
συγκεκριµένου τρόπου αξιοποίησης των ΤΠΕ και ειδικότερα των ιστολογίων στην εκπαίδευση.

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ»
Στόχοι
Αρχικά, υπήρξε η επιθυµία που έπαιρνε τη µορφή µιας ασαφούς επιδίωξης να αξιοποιηθούν στην
εκπαίδευση και στα πλαίσια ενός µαθήµατος οι δυνατότητες του Web 2.0 και πιο συγκεκριµένα των ιστολογίων
και του συνεργατικού χαρακτήρα τους. Αυτό ενείχε έναν πειραµατικό χαρακτήρα που ήταν τόσο εµπόδιο,
επειδή δεν υπήρχε προηγούµενη εµπειρία, όσο και πρόκληση. Ειδικότερα για τα µαθήµατα της νεοελληνικής
λογοτεχνίας και της έκθεσης-έκφρασης η πρόκληση ήταν µεγαλύτερη, να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ ως νοητικά
εργαλεία που θα ωθήσουν τους µαθητές σε νέες πρωτόγνωρες µορφές έκφρασης και δεξιότητες που απαιτούν
έρευνα και συνεργασία καθώς η επικοινωνία µεταξύ τους µπορούσε να είναι απρόσκοπτη σε ένα νέο νοητικό
περιβάλλον που καθορίζει την πρόσληψη της πραγµατικότητας και κατά συνέπεια και της λογοτεχνίας
(Νικολαϊδου 2009). Και κυρίως είχε να κάνει µε την κριτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και όχι την απλή ένταξή τους
στην παραδοσιακή διδασκαλία. Να αντιληφθούν οι µαθητές ότι η ουσία δεν ήταν η αντικατάσταση της σχέσης
δάσκαλου – µαθητή από τη σχέση µαθητή – λογισµικών ή τη σχέση µαθητή – δασκάλου – λογισµικών, αλλά η
δυνατότητα κριτικής στάσης απέναντι στα δεδοµένα, δηλαδή όχι κατ’ ανάγκη η πρόσληψη, ταξινόµηση και
χρήση τους, αλλά εξίσου και η άρνηση και η αναίρεσή τους (Χριστίδης 1999).
Συγκεκριµένος παιδαγωγικός στόχος ήταν να δοθεί το παιδαγωγικό πλαίσιο, τα µέσα και η δυνατότητα
επίτευξης των ανώτερων στόχων σύµφωνα µε την ταξινοµία Bloom, δηλαδή να επιτευχθούν η Ανάλυση, Σύνθεση

και Αξιολόγηση, στόχοι η κατάκτηση των οποίων καθιστά το µαθητή ικανό να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει
αναπτύσσοντας και δοµώντας τη σκέψη του, να σχεδιάζει και να οργανώνει, να εκτιµά, να ασκεί κριτική και να
επιχειρηµατολογεί (Τσιµογιάννης & Σιόρεντα 2007). Αυτό µπορεί να εξυπηρετηθεί µε τις εφαρµογές
πολυµέσων και υπερµέσων που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο. Παράλληλα, είναι αυτονόητο ότι ζητούµενο ήταν η
επίτευξη των ανώτερων στόχων της ταξινοµίας Bloom από όσο το δυνατόν περισσότερους µαθητές.

Τεχνικές λεπτοµέρειες και σύντοµο ιστορικό
Επιλέχθηκε η υπηρεσία του Blogger εξαιτίας προσωπικής εξοικείωσης, κάτι που έκανε τα τεχνικά
ζητήµατα ευκολότερα. Τα σηµαντικά στοιχεία που ρυθµίστηκαν ήταν σχετικά µε τα σχόλια: φυσικά αυτά
εµφανίζονταν, ώστε να προκαλείται διάλογος µεταξύ των µαθητών· δόθηκε η δυνατότητα να γίνονται σχόλια
από οποιονδήποτε, ώστε να µη χρειάζονται εγγραφή ή λογαριασµός, κάτι που ίσως απέτρεπε ή δυσκόλευε τη
συµµετοχή. Επίσης, ρυθµίστηκε να γίνεται αποστολή των σχόλιων µε µήνυµα σε διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η παρακολούθηση των συζητήσεων.
Στην πορεία ρυθµίστηκε να απαιτείται επαλήθευση λεκτικού κειµένου, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητα
σχόλια που εγγράφονταν µαζικά µε µηχανική αποστολή. Μετά το πέρας της ενεργούς λειτουργίας του
ιστολογίου, ρυθµίστηκε να απαιτείται έλεγχος των σχόλιων, πριν από τη δηµοσίευσή τους. Υπάρχουν τρία
σχόλια προς αναθεώρηση, αλλά θεωρείται ότι το ύφος ή το περιεχόµενό τους θα αλλοιώσουν τη φυσιογνωµία
του ιστολογίου.
Το ιστολόγιο «νεοελληνικά στη β' λυκείου» δηµιουργήθηκε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008, χωρίς να το
γνωρίζουν οι µαθητές. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων µέχρι εκείνη τη στιγµή υπήρχε
εξοικείωση µε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, γιατί το µάθηµα γινόταν σε αίθουσα διαµορφωµένη και
εξοπλισµένη µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Η συνεχής αξιοποίηση αυτών των µέσων στη
διδασκαλία έδινε συχνά την αφορµή για συζητήσεις σχετικές µε τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ και µε την
αποτελεσµατικότητα της χρήσης τους. Απόρροια αυτών ήταν οι µαθητές να είναι εξοικειωµένοι µε την ιδέα ότι
οι υπολογιστές µπορούν να έχουν ουσιαστικότερο εκπαιδευτικό ρόλο στην καθηµερινότητα των µαθηµάτων στο
σχολείο. Η ανακοίνωση, την επόµενη µέρα, της ύπαρξης του ιστολογίου προκάλεσε πλήθος σχόλια στις τρεις
αναρτήσεις που είχαν γίνει.

Οι αναρτήσεις
Κάθε ανάρτηση περιέχει το λογοτεχνικό κείµενο ή απόσπασµα ή περίληψη ή παραποµπή σε παρουσίασή
του. Επίσης, συνοδεύονταν, συνήθως, από φωτογραφία του συγγραφέα, σχετική µε το ύφος του και το
περιεχόµενο του συγκεκριµένου κειµένου. Παράδειγµα, ο Γιάννης Ρίτσος στην ακτή να ζωγραφίζει πέτρες, ο
Ανδρέας Εµπειρίκος πίσω από µια µικρή κινηµατογραφική µηχανή. Αυτό έγινε για να αναδειχτούν και άλλες
συναφείς πτυχές των συγγραφέων που θα βοηθούσαν στην πρόσληψη του λογοτεχνικού κειµένου που
περιέχεται στο σχολικό βιβλίο. Αντίθετα, αποφεύχθηκε η ανάρτηση βίντεο ή ήχου για να µην
αποπροσανατολιστεί το µάθηµα από το γλωσσικό γραπτό πλαίσιό του. Αυτό µείωσε την πολυτροπική διάσταση
των κειµένων και είναι ένα σηµείο που θα µπορούσε να ασκηθεί κριτική (Χοντολίδου 1999). Από την άλλη
υπάρχει η επισήµανση ότι η τεχνολογία µπορεί να λειτουργήσει σαν άλλοθι για φυγόκεντρες αναγνώσεις που θα
περιορίσουν τα νοήµατα του κειµένου, δηλαδή η εικόνα και ο ήχος αντί να συνοµιλούν µε το κείµενο να
λειτουργούν σαν οπτικοποίησή που περιορίζει την δραστικότητά του. Η χρήση της τεχνολογίας µπορεί να
λειτουργήσει συντηρητικά και οπισθοδροµικά επιβάλλοντας ερµηνείες (Νικολαΐδου 2009). Με αυτό το
σκεπτικό στις τρεις αναρτήσεις που είναι σχετικές µε το µάθηµα της έκθεσης αναρτήθηκαν σκίτσα που
αποτελούν οπτικά σχόλια των κειµένων.
Ακολουθεί σύντοµη παρουσίαση των αναρτήσεων µε χρονολογική σειρά.
1. Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008: για την ποίηση, ένα απόσπασµα από το «Βίος και πολιτεία του Αλέξη
Ζορµπά» του Ν. Καζαντζάκη, τρεις στίχοι από το ποίηµα «κιθάρες» του Κ. Καρυωτάκη και ποίηµα από το «ο
πλόκαµος της Αλταµίρας» του Α. Εµπειρίκου.
2. Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008: Εµπειρίκος και υπερρεαλισµός, απόσπασµα από το Αµούρ – Αµούρ,
Γραπτά ή Προσωπική Μυθολογία του Α, Εµπειρίκου που δείχνει πως αντιλαµβάνεται την "τεχνοτροπία" που
ακολουθεί.
3. Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008: Ο. Ελύτης, Η Μαρίνα των βράχων
4. Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008: Μ. Καραγάτσης, Γιούγκερµαν µε παραποµπή στο βιβλιοφιλικό ιστολόγιο
ανάγνωση (στο http://anagnosi.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html) όπου γίνεται κριτική παρουσίαση και
συζήτηση για το µυθιστόρηµα.
5. ∆ευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2008: Ο. Ελύτης, Άξιον Εστί (απόσπασµα)
6. Πέµπτη 07 Φεβρουαρίου 2008: Μέσα Μαζικής Ε... (συµπληρώστε...) ... µια σειρά από λέξεις που θα
µπορούσαν να ερµηνεύσουν το τρίτο γράµµα (τις λέξεις βρήκαν οι µαθητές σε παλιότερο σχετικό µάθηµα,
ανυποψίαστοι ακόµα για τη χρήση τους...)
7. ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008: Γιάννης Ρίτσος, Ρωµιοσύνη (το απόσπασµα του σχολικού βιβλίου)
8. Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008: Κατέλαβαν το σχολείο, ένα δηµοσίευµα από την εφηµερίδα Τα Νέα

9. Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2008: ξενοφοβία και ρατσισµός, παρουσίαση µιας έρευνας – ντοκιµαντέρ του
Στέλιου Κούλογλου.
10. Σάββατο 01 Μαρτίου 2008: Στρ. Μυριβήλης, µυστική παπαρούνα, περίληψη του διηγήµατος από
µαθήτρια και παράθεση χαρακτηριστικών αποσπασµάτων.
11. Κυριακή 09 Μαρτίου 2008: Νίκος Καββαδίας, Πούσι και Λύχνος του Aλαδίνου
12. ∆ευτέρα 24 Μαρτίου 2008: τέλος;

Η συµµετοχή των µαθητών, τα σχόλια
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Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τον αριθµό των σχόλιων σε κάθε ανάρτηση. Στην κάθετη στήλη
εµφανίζονται τα αρχικά του ονοµατεπώνυµου των µαθητών και στην οριζόντια γραµµή οι δηµοσιεύσεις. Στο
κάτω µέρος του πίνακα, µία γραµµή αντιστοιχεί σε έναν µαθητή άλλου τµήµατος και µία µαθήτρια άλλου
σχολείου· µία στο διαχειριστή του Ιστολογίου και µία σε δύο συναδέλφους καθηγητές, έναν από άλλο σχολείο
και µία από το 3ο Λύκειο ∆ράµας. Η ανάγνωσή του θα µας οδηγήσει σε κάποια συµπεράσµατα κυρίως για τη
συµµετοχή των µαθητών.
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα εκατόν πενήντα τέσσερα (154) σχόλια ανήκουν σε µαθητές.
Μπορούµε να κάνουµε την παρακάτω ταξινόµηση:
Συµµετοχή µαθητών του τµήµατος: δεκαπέντε από τους είκοσι τρεις (15/23)
Ενεργή «ποιοτική» συµµετοχή: οχτώ από τους είκοσι τρεις (8/23). (Ο όρος «ποιοτική» είναι σαφώς
υποκειµενικός, ως κριτήριο χρησιµοποιήθηκε κυρίως η σχετικότητα του σχόλιου µε το κείµενο ή τη συζήτηση).
Αυτοί οι οχτώ (8) έκαναν: πενήντα δύο (52), οχτώ (8), πέντε (5), δέκα πέντε (15), έντεκα (11), τρία (3),
τριάντα ένα (31), τρία (3) σχόλια, δηλαδή το ένα τρίτο (1/3) ανήκουν σε ένα άτοµο.
Να σηµειωθεί ότι υπήρχε διαπιστωµένη αδυναµία πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο για τους έξι (6) από τους οχτώ
(8) µαθητές που δε συµµετείχαν. Επίσης, µια φορά, στις 7 Φεβρουαρίου, το µάθηµα έγινε στα εργαστήρια
πληροφορικής του σχολείου, ώστε οι µαθητές να έρθουν σε επαφή µε το περιβάλλον του Ιστολογίου στα
πλαίσια του σχολικού ωρολόγιου προγράµµατος.

Η δίµηνη λειτουργία του ιστολογίου και η αποτίµησή της
Τα αναλυτικά προγράµµατα για τα µαθήµατα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής
Γλώσσας (ΥΠΕΠΘ 2002) είναι περισσότερο στοχοκεντρικά και δεν ορίζουν αυστηρά τη διδακτέα ύλη, δηλαδή
επιδιώκουν την επίτευξη στόχων που διατυπώνονται µε συστηµατικό τρόπο (∆ενδρινού & Ξωχέλλης 1999).
Αυτό επέτρεψε τη διαµόρφωση της πορείας των µαθηµάτων µε σχετική ευελιξία. Επίσης, τα σχολικά βιβλία της
Λογοτεχνίας και της Έκθεσης αφήνουν το περιθώριο επιλογής της ύλης που θα αξιοποιηθεί. Όµως, από την
άλλη ισχύει η διαπίστωση ότι η δηµιουργική αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου στην εκπαίδευση προσδιορίζεται από
το συνολικό πλαίσιο που διαµορφώνουν η εκπαιδευτική πολιτική, τα προγράµµατα διδασκαλίας, τα
παιδαγωγικά, οικονοµικά και οργανωτικά δεδοµένα (Κουτσογιάννης 2000). Αυτό το πλαίσιο συνόδευε
καθοριστικά την προσπάθεια και δηµιουργούσε ζητήµατα, όπως η συνεργασία µε διδάσκοντες άλλων τµηµάτων
και η χρήση των εργαστηρίων πληροφορικής, τα οποία δε µπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια αυτής της
εργασίας.
Κατά τη διάρκεια των δύο µηνών λειτουργίας του ιστολογίου δηµιουργήθηκε µια διαφορετική σχέση
δάσκαλου – µαθητών και διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου. Σε αρκετές
περιπτώσεις υπήρξε επικοινωνία µε ιµέιλ (e-mail) και συζήτηση σχετικά µε το ιστολόγιο. Έτσι το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο από ένα ευκαιριακό µέσο εύκολης και δωρεάν ασύγχρονης επικοινωνίας έγινε εκπαιδευτικό
εργαλείο που λειτούργησε συµπληρωµατικά και ουσιαστικά στη δηµιουργία ενός αυθεντικού πλαισίου µάθησης
µε ιδιαίτερα κοινωνική διάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις αναίρεσε το παραδοσιακό σχήµα του δάσκαλου που
θέτει ερωτήµατα και του µαθητή του απαντά (∆ηµητρακοπούλου 1999). Με αυτό τον τρόπο, το ∆ιαδίκτυο
συντέλεσε στην άρση των φυσικών περιορισµών και λειτούργησε ως µέσο επικοινωνίας τόσο ανάµεσα στους
µαθητές, όσο και µεταξύ µαθητών και δασκάλου (Κουτσογιάννης 2001). Κατά συνέπεια, οι µαθητές µπορούσαν
να εκφράσουν τις απορίες και την άποψή τους για τη λειτουργία του ιστολογίου, πράγµα που έκαναν κατά τη
διάρκεια των δύο µηνών, αλλά και µετέπειτα. Ακολούθως, κατά την αποτίµηση τόσο της λειτουργίας όσο και
του τελικού αποτελέσµατος, θα αξιοποιηθούν και θα παρατεθούν αποσπάσµατα από ιµέιλ τεσσάρων µαθητών
και από σχόλια που έγιναν στις αναρτήσεις, ώστε η αποτίµηση να έχει σφαιρικότερο χαρακτήρα. Αξίζει να
σταθούµε σε µια άποψη που εκφράστηκε µε ιµέιλ, στις 6 Φεβρουαρίου 2008, δυο βδοµάδες µετά το ξεκίνηµα.
Το µήνυµα, ανάµεσα στα άλλα, γράφει:
Πρέπει να διευκρινίσετε ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός αυτής της προσπάθειας. Είναι µια µέθοδος για
να γίνει πιο ανάλαφρη η διδασκαλία της λογοτεχνίας; Ή είναι µια ευκαιρία για εµάς τους µαθητές να
συζητήσουµε ελεύθερα και χωρίς τους περιορισµούς του βιβλίου για τα διάφορα λογοτεχνικά κείµενα;
Επειδή το συζήτησα µε µερικά παιδιά και από άλλες τάξεις, οι τρόποι που το αντιµετωπίζουν
ποικίλουν. Κάποιοι ενδιαφέρονται και ζήτησαν και την ηλεκτρονική διεύθυνση µάλιστα, αλλά
οµολογουµένως η πλειοψηφία αδιαφορεί ή ακόµα το σνοµπάρει, τουλάχιστον προς το παρόν.
Επίσης, από ότι διαπιστώνετε στο Ελλάντα η χρήση του Ίντερνετ είναι περιορισµένη, δυστυχώς...
Το ότι βάζετε και ερωτήσεις πάντως του δίνει τη µορφή µιας διαδικτυακής διδασκαλίας νοµίζω. Μια
πιο ελεύθερη προσέγγιση των κειµένων θα ήταν ίσως ελκυστικότερη για κάποιους που ίσως
''δυσκολεύονται''. (...) Το ότι δίνετε σηµασία κάθε φορά πάντως κινεί όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον.
(...) έχουµε ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες σε ένα σύστηµα του νοσεί.
Τέσσερα είναι τα σηµεία που θα πρέπει οπωσδήποτε να προσεχτούν: ο σκοπός της προσπάθειας, η στάση
των µαθητών του σχολείου, η πρόσβαση στο Ίντερνετ και η ζητούµενη µορφή της προσέγγισης των κειµένων.
Αυτά έγιναν αιτία να γίνει πιο συστηµατική η ενθάρρυνση της συµµετοχής των µαθητών µε βάση τους
παρακάτω άξονες/ σκεπτικό:
Τονιζόταν στους µαθητές ότι η συµµετοχή τους δεν ήταν µια ακόµη υποχρέωση και ότι δεν υπήρχε η
έννοια του δασκάλου που κατέχει τη γνώση και διορθώνει ή αξιολογεί τα σχόλια. Κατά συνέπεια, ο καθένας
µπορεί να γράψει ελεύθερα, αν θέλει, όποτε θέλει, παίρνοντας το λόγο µε έναν τρόπο που από τη φύση του είναι
διακριτικός και ευγενικός. Έτσι, γίνονταν προτροπές να ανακαλύψουν ενεργητικά και δηµιουργικά τις
δυνατότητες του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου και µία άλλη διάσταση της µάθησης, ίσως πιο ουσιώδους, γιατί ο

λόγος και η άποψη τους έχουν πραγµατικό αποδέκτη και επικοινωνιακό πλαίσιο. Ταυτόχρονα η γραφή µε τη
χρήση πληκτρολογίου είναι σηµαντική διαδικασία συνειδητής επεξεργασίας του λόγου. Και ίσως το
σηµαντικότερο: όσα γράφουν είναι αναγνώσιµα από τον καθένα στον κόσµο και έτσι αποκτούν την
αυτοπεποίθηση της άποψής τους που έχει αξία και δύναµη. Σε πολλές περιπτώσεις ενισχύονταν η
αυτοπεποίθησή τους µε επιβραβεύσεις και υπενθύµιση ότι συµµετέχουν σ’ ένα «πείραµα» µε τη χρήση ενός
µέσου που είναι περισσότερο δικό τους... Σε κάθε περίπτωση τονιζόταν ότι η προσπάθεια θα πετύχει µόνο αν
γίνει δική τους υπόθεση.
Επίσης, σηµαντική παράµετρος ήταν η συνειδητή προσπάθεια να µην προσαρµοστούν οι ΤΠΕ στο
παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο, κάτι που θα εµπόδιζε την επίτευξη του παιδαγωγικού στόχου.
Ζητούµενο δεν ήταν τόσο η κατάκτηση δεξιοτήτων σχετικά µε τις ΤΠΕ, όσο η αλλαγή στάσεων στην
προσέγγιση κυρίως της λογοτεχνίας, η εύρεση ενός νέου τρόπου πρόσληψής της (Νικολαΐδου 2009). Για το
λόγο αυτό η συµµετοχή µου, ως δάσκαλου, στα σχόλια κάθε ανάρτησης γινόταν µε φειδώ και περισσότερο µε
διαδικαστικό χαρακτήρα, ακόµα και όταν ζητούσαν οι ίδιοι οι µαθητές την παρέµβασή µου.
Ενάµιση χρόνο µετά το τέλος της λειτουργίας του Ιστολογίου στάλθηκε ιµέιλ σε πέντε µαθητές, που ήδη
είχαν αποφοιτήσει, και τους ζητήθηκε η γνώµη τους µε άξονες το ενδιαφέρον και την επιτυχία της προσπάθειας,
πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που εντόπισαν, όφελος που αποκόµισαν και συσχέτιση µε το παραδοσιακό
µάθηµα στην τάξη. Μπορούµε να διαβάσουµε, σε σχέση µε τις διαπιστώσεις που προηγήθηκαν, όσα
παρατήρησαν οι ίδιοι οι µαθητές:
(...) ένας χώρος όπου δεν υπήρχε ο δάσκαλος, ο οποίος µπορεί να απορρίψει κάποια σκέψη σου. ∆εν
υπήρχε η έννοια του καθηγητή. Υπήρχε µόνο ο άνθρωπος που ήταν διατεθειµένος να παρέµβει ώστε να
κατευθύνει, να βοηθήσει. Ένας χώρος όπου οι µαθητές εξέφραζαν την άποψή τους χωρίς να φοβούνται την
άµεση αντίδραση των συµµαθητών τους.(...)
(...) Για εµένα γινόταν και στο σπίτι ένα µάθηµα ουσιαστικό και ενδιαφέρον και περίεργο. Περίεργο
γιατί ήµουν εγώ και µαθήτρια και ''καθηγήτρια'' του εαυτού µου. Έψαχνα και ασχολούµουν και το
κυριότερο συζητούσα για τη λογοτεχνία (...)
(...) Όσο για το blog µας, έδωσε µια άλλη διάσταση στο µάθηµα, το έκανε να µοιάζει ''φρέσκο'',
επίκαιρο, διαφορετικό. Κέντρισε το ενδιαφέρον των ''εθισµένων'' στην τεχνολογία νέων και έδωσε το
θάρρος στους πιο... ντροπαλούς να συµµετέχουν (...)
(...) Οι αναρτήσεις πυροδοτούσαν φλογερές συζητήσεις µεταξύ των ''παθιασµένων'' µε το αντικείµενο
(Ν., Ά., Μ. ...) και έδιναν αφορµή για γόνιµη σκέψη και προβληµατισµό (...)
(...) µπορούσες να δεις την οπτική ενός συνοµηλίκου σου σε ένα θέµα για το οποίο δεν εκφραζόταν
''κατ' ανάγκη'' µετά από ερώτηση του καθηγητή την ώρα που σκεφτόταν τι θα φάει από το κυλικείο στο
διάλειµµα, αλλά εκφραζόταν κάποια στιγµή που είχε αληθινό ενδιαφέρον για αυτό το θέµα. ∆ηµιουργούσε,
δηλαδή, το µπλογκ παραγωγικούς διαλόγους µε τους συνοµηλίκους σου, και αυτό µε τη σειρά του
δηµιουργούσε ένα πιο δεµένο κλίµα αλληλοεκτίµησης και σεβασµού, γιατί ξαφνικά βλέπεις ότι ο διπλανός
σου έχει και φαντασία και γνώµη, και λες, ώπα δεν είµαστε τόσο βλάκες τελικά (...)

Αποτίµηση του τελικού αποτελέσµατος
Πριν προχωρήσουµε, θα ήταν σκόπιµο να λάβουµε υπόψη µας τον αριθµό των µαθητών που συµµετείχαν
και τη συµµετοχή αυτών, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχόλιά τους. Αυτό είναι ένα σηµείο που δε µπορεί να
διερευνηθεί εδώ, όχι µόνο εξαιτίας του περιορισµένου χώρου, αλλά και εξαιτίας της απουσίας ενός αποδεκτού
µοντέλου αξιολόγησης τέτοιων προσπαθειών. Έτσι, σε µια προσπάθεια αυτοαξιολόγησης και σε συνδυασµό µε
τις αξιολογικές κρίσεις που εξέφρασαν οι µαθητές (Κατσαρού, ∆εδούλη 2008), µπορούµε να δεχτούµε τις
παρακάτω υποθέσεις. Από τη µια, οι µαθητές που συµµετείχαν στο Ιστολόγιο ήταν περισσότεροι από όσους
συµµετείχαν στην κλασική εκπαιδευτική διδασκαλία και πολλοί από αυτούς δεν ήταν τόσο ενεργοί µέσα στη
σχολική τάξη. Από την άλλη, το Ιστολόγιο δεν υποκατέστησε το µάθηµα, οπότε όσοι µαθητές έµειναν αµέτοχοι
δε στερήθηκαν τίποτα από τα οφέλη της κλασικής διδασκαλίας.
Αυτό που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο της λογοτεχνίας ήταν η
πολυστρωµατική πρόσληψή της και η ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα που µπορεί να έχει. Ο
πειραµατισµός, οι διαδοχικές επάλληλες αναγνώσεις, τα τεχνάσµατα οδηγούν σε µια πολύπλευρη και
διαφορετική συνοµιλία του αναγνώστη-µαθητή µε το λογοτεχνικό κείµενο (Νικολαΐδου 2009). Χαρακτηριστικό
είναι το «παιχνίδι» στα σχόλια που κάνουν οι µαθητές στη Μαρίνα των βράχων. Είναι ενδεικτικό το παρακάτω
απόσπασµα που αναδιατάσσει τους στίχους του ποιήµατος:
Ας "παίξουµε" λίγο µε τους στίχους διαµορφώνοντας µια άλλη εικόνα...
Θ' αποχαιρετήσεις το αίνιγµά σου.
Βαθιά µέσ' στο χρυσάφι του καλοκαιριού
Έχοντας µια πικρή γεύση τρικυµίας στα χείλη.
(...)
Επίσης, ενδεικτικό και επιβεβαιωτικό για τον πολυστρωµατικό τρόπο πρόσληψης της λογοτεχνίας είναι το
ακόλουθο απόσπασµα από ιµέιλ, που δείχνει και την κινητοποίηση του µαθητικού ενδιαφέροντος:

Είχα βρει λόγια ποιητών, συγγραφέων και αναλυτών για την ποίηση σε ένα site (δεν θυµάµαι ποιο!) όταν
αναζητούσα υλικό για κάποιον από τους ποιητές µε τους οποίους είχαµε ασχοληθεί. Τώρα ανακάλυψα πως
το είχα αποθηκεύσει και πως κάποια απ' αυτά θα µπορούσαν να µας φανούν χρήσιµα και να αποτελέσουν
αντικείµενο συζήτησης στην τάξη ή στο blog (µας!).
και:
Υπάρχει τρόπος να αναρτηθεί κάποια εικόνα στο blog; βρήκα κάποιες που θα µπορούσαµε να τις
σχολιάσουµε.
Η ανάγνωση της λογοτεχνίας έγινε προσωπική διαδικασία νοηµατοδότησης, εφόσον η απροσδιοριστία
είναι εγγενής ιδιότητα του λογοτεχνικού κειµένου και το κείµενο που εµφανίζεται τυπωµένο δε συµπίπτει
απόλυτα µε το αυτό που διαβάζει ο αναγνώστης. Οι µαθητές κινήθηκαν από τη διαδικασία αποκωδικοποίησης
του γραπτού κειµένου ως τη δηµιουργική διαδικασία κατασκευής νοηµάτων (Καλογήρου 2007).
Σχετικά µε τα κείµενα που αφορούν το αντικείµενο της έκθεσης-έκφρασης παρατηρείται ότι οι µαθητές
έρχονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα, ανεπαρκώς δοµηµένα των οποίων η λύση απαιτεί πολλαπλή προσπάθεια.
Ξεπερνούν τα εµπόδια όπως είναι η εµµονή στους γνωστούς δοκιµασµένους τρόπους, η ακαµψία της
προσέγγισης και οι στερεότυπες αντιλήψεις, Παράλληλα επιτυγχάνεται η καλλιέργεια και αξιοποίηση της
κριτικής σκέψης (Κολιάδης 2002, ∆ηµόπουλος Κ. 2007α). Οι µαθητές κατανοούν τα νοήµατα, ελέγχουν τη
λογική σύνδεση των προτάσεων και αξιολογούν τα συµπεράσµατα, θέτουν νέα ερωτήµατα, συγκρίνουν και
τελικά συζητούν µεταξύ τους αναπτύσσοντας την προσωπική τους επιχειρηµατολογία. Εξίσου, οδηγούνται στην
καλλιέργεια δηµιουργικής στάσης καθώς διερευνούν το πρόβληµα, επεξεργάζονται τα δεδοµένα, τις γνώσεις και
την οπτική, παράγουν νέες ιδέες τις οποίες δοκιµάζουν να επαληθεύσουν επιχειρηµατολογώντας µεταξύ τους.
Οδηγούνται στην καλλιέργεια δηµιουργικής προσωπικότητας (∆ηµόπουλος Κ. 2007β). Χαρακτηριστικά είναι τα
παρακάτω αποσπάσµατα από σχόλια στην όγδοη ανάρτηση, της 20ης Φεβρουαρίου 2008, µε τίτλο Κατέλαβαν το
σχολείο και θέµα τις αντιδράσεις γονέων σχετικά µε τη φοίτηση τσιγγανόπουλων στο ίδιο σχολείο µε τα παιδιά
τους (http://neoellinika.blogspot.com/2008/02/t.html):
Η γνώµη µου είναι ότι θα ήταν ωφέλιµο να υπήρχαν σχολεία αποκλειστικά για παιδιά από άλλες
χώρες, για δικό τους καλό. Γιατί για αυτούς είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν τη ροή των µαθηµάτων
και να µάθουν να µιλούν καλά τη γλώσσα. (...)
(...) Αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των τσιγγάνων. Ένα άτοµο εντάσσεται καλύτερα σε µια κοινωνία
όταν ζει µέσα και όπως αυτή, και όχι όταν "µαθαίνει" για αυτήν. (...)
(...) Ίσως έπρεπε να µείνω στο θέµα για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στην προκειµένη περίπτωση
συµφωνώ µαζί σου ότι µπορούν και πρέπει να φοιτούν στο ίδιο σχολείο. (...)
(...) το κράτος, σύµφωνα µε το κείµενο που µας έχει δοθεί, χορηγεί επιδοτήσεις στις οικογένειες των
τσιγγάνων. Η πράξη αυτή επιτελείται, είτε µε σκοπό την κοινωνική ένταξη τους (διότι είναι
περιθωριοποιηµένοι για τους λόγους που προαναφέρατε) είτε για να µην έχει να αντιµετωπίσει κοινωνικά
προβλήµατα και αντιδράσεις (...)
(...) Σοβαρά προβλήµατα στα παιδιά τους δηµιουργούν οι ίδιοι. Το χειρότερο όµως είναι πως δεν το
αντιλαµβάνονται. ∆ηλητηριάζουν την ψυχή του παιδιού τους εµποτίζοντάς την µε ρατσιστικές και
απάνθρωπες συµπεριφορές. (...)
Εγώ πιστεύω πως η κίνηση των γονιών ήταν πολύ σωστή. ∆εν νοµίζω να αρνηθείτε ότι τα περισσότερα
προβλήµατα συµπεριφοράς στα σχολεία προκαλούνται από παιδιά τέτοιων οµάδων. (...)
(...) ∆ε συµφωνώ αλλά ακόµη και αν δεχτούµε πως οι τσιγγάνοι και κάθε µειονότητα είναι "πληγή" για
τη χώρα µας, δε µπορούµε να τους κατηγορούµε για αυτό. Μέρος της ευθύνης φέρουµε και εµείς οι ίδιοι. Οι
άνθρωποι αυτοί ίσως "επιτίθενται" προκειµένου να προστατευτούν. (...)
(...)Και τι έχουν οι πρόσφυγες; ∆ηµήτρη, κάθε πρόσφυγας και µετανάστης είναι θύµα της κατάστασης
που επικρατεί στη χώρα του. Μην ξεχνάς πως οι Έλληνες ουκ ολίγες φορές έγιναν µαζικά πρόσφυγες ή
µετανάστες (...)
θα εκφέρω την άποψη µου εκ του ασφαλούς βέβαια, διότι δεν ξέρω πως πραγµατικά θα αντιδρούσα
σαν γονιός (...)
Οι µαθητές που συµµετείχαν πιο ενεργά αντιλήφθηκαν σε µεγάλο βαθµό τις µεταγνωστικές ικανότητές
τους, δηλαδή απέκτησαν την επίγνωση των ικανοτήτων που έχουν να προσεγγίζουν ένα κείµενο, να
αντιλαµβάνονται τους στόχους της προσπάθειας και να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες επίτευξης αυτών των
στόχων (Κολιάδης 2002, Παρασκευά, Παπαγιάννη 2008). Τα παρακάτω αποσπάσµατα από ιµέιλ µαθητών είναι
διαφωτιστικά.
(...) Όταν ψάχνεις, βλέπεις, διαβάζεις, ακούς ή σχολιάζεις κάτι, δύσκολα το ξεχνάς. Με το µάθηµα στη
σχολική αίθουσα και τη βοήθεια του neoellinika πιστεύω πως εφαρµόστηκε το εξής: Πες µου και θα
ξεχάσω. ∆είξε µου και θα θυµηθώ. Συµπεριέλαβέ µε και θα µάθω.(...)
(...) ένας χώρος όπου γίνονταν συζητήσεις κυρίως για τη λογοτεχνία, κείµενα παρµένα απ' τη
λογοτεχνία που αποκτούσαν πνοή απ' τα σχόλια των µαθητών, µαθητές που απολάµβαναν τη λογοτεχνία ή
µάθαιναν τι σηµαίνει τέχνη του λόγου (...)

(...) απόκτησα προσωπικά µια καλύτερη προσέγγιση των µαθηµάτων. Όσο για την αυτοπεποίθηση για
την έκφραση της γνώµης, έχω την εντύπωση ότι γενικά το διαδίκτυο τη βοηθάει, την κάνει πιο ισχυρή, τόσο
στο µπλογκ όσο και στην αίθουσα.(...)
Βέβαια, η ενθάρρυνσή των µαθητών προς την κατεύθυνση που επισηµαίνουν οι ίδιοι στα κείµενά τους ήταν
συνεχής, εφόσον έχει άµεση συνάφεια µε την επίτευξη των ανώτερων στόχων της ταξινοµίας Bloom
(Τσιµογιάννης & Σιόρεντα 2007).
Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι µαθητές αξιοποίησαν τις δυνατότητες του Ίντερνετ και του Ιστολογίου
κριτικά και δηµιουργικά και ότι δεν εγκλωβίστηκαν στην αναπαραγωγή του κυρίαρχου παιδαγωγικού µοντέλου.
Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι δεν έχει τόση σηµασία απλώς και µόνο η πρόσβαση των µαθητών στο Ίντερνετ, αλλά
η ποιότητα της πρόσβασης και της µαθησιακής ενασχόλησης στα διαδικτυακά περιβάλλοντα (Νικολαΐδου
2009). Συνεπώς, µπορούµε να δεχτούµε ότι επιτεύχθηκε ο συγκεκριµένος παιδαγωγικός στόχος περίπου για το
ένα τρίτο (οχτώ στους είκοσι τρεις) από τους µαθητές.
Σε σχέση µε την αρχική επιδίωξη αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνουν τα ιστολόγια µπορεί να
ειπωθεί ότι το Ιστολόγιο λειτούργησε απελευθερώνοντας τις δηµιουργικές ικανότητες των µαθητών. Κάθε
µαθητής είχε τη δική του µαθησιακή αφετηρία και ανέπτυσσε ενεργητική στάση απέναντι στο διδακτικό
αντικείµενο καθορίζοντας ο ίδιος τη συµµετοχή του και τους όρους της. Η µάθηση είχε κατεξοχήν συµµετοχικό
και συνεργατικό χαρακτήρα. Σ’ αυτό βοήθησαν οι πραγµατικές επικοινωνιακές συνθήκες του διαδικτυακού
περιβάλλοντος και ο βιωµατικός χαρακτήρας τους. Εν ολίγοις, η συγκεκριµένη αξιοποίηση του ιστολογίου είχε
κριτικό χαρακτήρα φανερώνοντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες που θα πρέπει να υπηρετεί το σύγχρονο σχολείο
(∆αφέρµος 2007). Ας δούµε, ενδεικτικά, τον τρόπο που αντιλήφθηκαν τα παραπάνω οι µαθητές:
(...) Αν πιστεύετε πως η προσπάθειά σας αυτή µπορεί να µε (µας) οδηγήσει σε µία σχέση εξάρτησης
από τον υπολογιστή, κάνετε λάθος.(...)
(...) Το neoellinika ήταν µία αφορµή για αναζήτηση, µια ευκαιρία για ουσιαστική µάθηση. Οι µαθητές
είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν µε λογοτεχνικά έργα ακόµη και όταν η ανάλυσή τους είχε ολοκληρωθεί
στο σχολείο (...)
(...) είχες την αίσθηση σαν µαθητής ότι µπορούσες να υποβάλλεις µια "εργασία" που θα έκανες στο
τετράδιο µε άλλον τρόπο, και αυτό θυµάµαι ότι ήταν µια εντελώς άλλη αίσθηση, σαν να έλλειπε αυτό το
"υποχρεωτικό" κλασσικό τετραδικό γράψιµο των 10 προηγούµενων χρόνων... ∆εν µπορώ να το εξηγήσω
καλά, αλλά νοµίζω και οι συµµαθητές µου σαν µαθητές θα είχαν αποκτήσει την ίδια αίσθηση. (...)
(...) Σαφώς αυτό γινόταν και µέσα στην τάξη, αλλά ο γραπτός λόγος πάντα είναι πιο ώριµος και
προσεγµένος. Και σίγουρα όταν έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς µε κάτι τη στιγµή που θέλεις, από την
ηρεµία του σπιτιού σου, είναι αλλιώς! (...)
Στην αποτίµηση του τελικού αποτελέσµατος, ίσως, θα έπρεπε να προστεθεί και η δηµιουργία ιστολόγιων
από ορισµένους µαθητές. Ένα από αυτά έχει θέµα τη λογοτεχνία στη διεύθυνση http://neeseklampseis.blogspot.com/, ένα την αρχαία ελληνική γραµµατεία, http://nancyt7791.blogspot.com/ και ένα τα
µαθηµατικά στη διεύθυνση http://mondodellamatematica.blogspot.com/.
Ακόµη, ας αναφερθούν τα αποτελέσµατα της ενδεικτικής ψηφοφορίας που διεξαγόταν στο Ιστολόγιο, κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας του, µε ερώτηµα «πόση σηµασία έχει µια προσπάθεια όπως αυτή;»: ∆ύο (2)
απάντησαν «αδιάφορο», είκοσι εφτά (27) «µεγάλη» και δεν υπήρχε απάντηση (0) «καµία».

Συµπεράσµατα
Από την οπτική του εκπαιδευτικού είναι σηµαντική η ανυπαρξία κάποιου θεσµικού πλαισίου σχετικού µε
τα ιστολόγια τάξης ή µαθήµατος, που θα καθόριζε – έστω αδρά – τους σκοπούς, τον τρόπο και τα κριτήρια
λειτουργίας, έτσι γίνεται δύσκολη και η αποτίµηση αυτού του συγκεκριµένου Ιστολογίου. Το ιστολόγιο δεν
εντάχθηκε σε κάποιο πρόγραµµα, πολιτιστικό ή άλλο, υπήρξε πρωτοβουλία που γεννήθηκε µέσα από την
διδακτική καθηµερινότητα. Αυτό, ίσως, σήµαινε και την απουσία θεσµικού ενδιαφέροντος για το εγχείρηµα.
Σηµαντικό µέληµα ήταν αυτό που από νωρίς επεσήµανε ο Α.-Φ. Χριστίδης σχετικά µε την κριτική ένταξη
των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον κίνδυνο που υπάρχει αν η τεχνολογία µυθοποιηθεί
και αν παράλληλα αντιµετωπιστεί σαν κάτι «ουδέτερο». Τότε µπορεί να λειτουργήσει σαν «τεχνολογία του
άχρηστου» οδηγώντας σε µια «βιοµηχανία λήθης» και ο ρόλος της γίνεται αντιεκπαιδευτικός (Χριστίδης 1999).
Παράλληλα, όπως ήδη επισηµάνθηκε, υπήρξε διαρκής προσπάθεια να µην υποκατασταθεί, κατά κανένα τρόπο
και σε κανένα σηµείο, το µάθηµα στην τάξη.
Ο ευρύτερος σκοπός αξιοποίησης των ∆ιαδικτυακών υπηρεσιών σα µαθησιακού περιβάλλοντος που θα
κινητοποιήσει αποτελεσµατικότερα τους µαθητές καθόρισε σαν απαραίτητο στοιχείο να συνδυαστούν οι
σύγχρονες θεωρίες µάθησης µε τις ΤΠΕ (Παρασκευά, Παπαγιάννη 2008). Έτσι, έχοντας αφετηρία το σχολικό
γραµµατισµό, δηλαδή την ανάπτυξη γνωσιακών κυρίως δεξιοτήτων, έγινε προσπάθεια οι µαθητές να οδηγούνται
στον κοινωνικό γραµµατισµό, δηλαδή στη διαµόρφωση κοινωνικής ταυτότητας µέσω της ανάγνωσης
διαφορετικών κειµενικών ειδών (Μητσικοπούλου Β. 2001) και στον πολυγραµµατισµό αλλάζοντας παράλληλα
και τους όρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχοντας υπόψη ότι το διδακτικό σχήµα, που καθορίζεται από
πολλούς παράγοντες, όπως το µαθησιακό γραπτό υλικό των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και από η χρήση των
ΤΠΕ, διαµορφώνει συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις, τρόπους συµπεριφοράς, τρόπους γνώσης και καλλιεργεί

συγκεκριµένη εγγράµµατη µαθητική ταυτότητα/ υποκειµενικότητα, έγινε προσπάθεια να µην οδηγηθούµε στον
τύπο του µαθητή που λειτουργεί παθητικά, αλλά να καλλιεργηθούν τα χαρακτηριστικά ενός ενεργού
υποκειµένου µάθησης (Κουτσογιάννης 2009).
Προς αυτήν την κατεύθυνση νοµίζω ότι κινήθηκε το Ιστολόγιο Νεοελληνικά στη Β΄ Λυκείου / 3ο Γενικό
Λύκειο ∆ράµας (http://neoellinika.blogspot.com/)
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