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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θεωρώντας ως ζητούµενο την αναµόρφωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών στο πλαίσιο ενός
σύγχρονου προγράµµατος σπουδών, επιχειρούµε αφενός να µεταθέσουµε το κέντρο βάρους της διδασκαλίας από
την µονόδροµη παροχή γνώσεων σε διαδικασίες περισσότερο ενεργητικές, διερευνητικές και κριτικές για τους
µαθητές µας και αφετέρου να επεκτείνουµε τη διδασκαλία έξω από τα όρια της σχολικής τάξης. Με την αξιοποίηση
του κοινωνικού λογισµικού δηµιουργούµε ένα µαθησιακό περιβάλλον υβριδικής µορφής που υποστηρίζει
κοινωνικο-κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις για τη µάθηση, ενισχύει την αναστοχαστική διαδικασία και εστιάζει
στην κοινότητα περισσότερο παρά στο µεµονωµένο µαθητή. Οι µαθητές αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες,
επικοινωνούν, εµπλέκονται εις βάθος στη διαδικασία, συν-δηµιουργούν και αναστοχάζονται πάνω στα
αποτελέσµατα της δράσης τους. Στο πλαίσιο σύγχρονων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία του µαθήµατος
διαλέγονται µε το κείµενο και παράγουν κριτικό και δηµιουργικό λόγο σχετικά µε αυτό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την παρούσα εισήγηση επιδιώκουµε να διερευνήσουµε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας
των Αρχαίων Ελληνικών, µέσω των οποίων διδάσκουσες και µαθητές/τριες συν-αναγιγνώσκουν, µε το
δικό τους ο καθένας τρόπο αλλά και αλληλοσυµπληρούµενοι, τον αρχαίο κόσµο στο πλαίσιο µιας
µαθητείας για τον κόσµο αυτό (Τσάφος, 2004). Η σύγχρονη προσέγγιση του όρου µαθητεία εστιάζει
στη µάθηση ως διαδικασία και όχι απλώς ως αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε την οπτική αυτή, το
θεµελιώδες έργο της διδασκαλίας είναι να εισαγάγει το µαθητή στην κατάσταση της µαθητείας, µια
κατάσταση αρκετά απαιτητική που «προϋποθέτει υποµονή και όχι βιασύνη, πάλη µε το αντικείµενο
και όχι επιστράτευση τεχνικών για εύκολη και γρήγορη οικειοποίησή του» (Φρυδάκη, 2009). Αυτός
που µαθαίνει σε µια τέτοια διαδικασία δεν είναι µόνο ο µαθητής, αλλά και ο διδάσκων, διαλεγόµενος
µαζί του. Ο διάλογος ανάµεσα στο δάσκαλο – εννοούµενο ως έµπειρο ενήλικο και όχι ως
αποκλειστικό φορέα της γνώσης - και στο µαθητευόµενο επιτρέπει και στους δύο να αντιληφθούν τις
ποικίλες αναγνώσεις του κόσµου – εν προκειµένω του αρχαίου κόσµου – και την ανάγκη ερµηνείας
του κόσµου αυτού, βασισµένης σε σύγχρονα κριτήρια (Τσάφος, 2004).
Η έννοια της µαθητείας µας παραπέµπει στην έννοια της κοινότητας µάθησης. «Πρόκειται για
έναν ευρύχωρο όρο, που µπορεί να περιγράψει ποικίλες καταστάσεις και πλαίσια µάθησης, στα οποία
µια οµάδα ανθρώπων εργάζεται από κοινού, για να ικανοποιήσει συγκεκριµένες µαθησιακές ανάγκες
και να µοιραστεί τις πηγές και τις δεξιότητες» (Φρυδάκη, 2009). Εκδοχές των κοινοτήτων µάθησης
αποτελούν η συνεργατική διδασκαλία και µάθηση, το σχέδιο εργασίας (project), η από κοινού
επίλυση προβλήµατος και η υποστηρικτική διδασκαλία. Οι παραπάνω εκδοχές µπορούν, κάτω από
ορισµένες προϋποθέσεις, να συµβάλουν στην κοινωνική οικοδόµηση της γνώσης, µέσω της
συνεργασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής οπτικών και της από κοινού διαπραγµάτευσης του
νοήµατος, τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί των αποτελεσµάτων της (Φρυδάκη, 2009).
Στο πλαίσιο µιας τέτοιας προβληµατικής, επιχειρούµε να διερευνήσουµε τη δυναµική µιας
εφαρµογής του web 2.0, γνωστής ως Wiki, στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία για το µάθηµα
των Αρχαίων Ελληνικών. Εξετάζουµε, δηλαδή, τη δυναµική του ως συνεργατικού µαθησιακού
περιβάλλοντος, κυρίως ως προς τα κριτήρια της ποιότητας της επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη, της
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έκφρασης αυθεντικού λόγου και της ανάπτυξης δεξιοτήτων αναστοχασµού σχετικά µε τη διαδικασία
και το αποτέλεσµά της.
Το σενάριο – σχέδιο εργασίας, που περιγράφουµε σε επόµενη σελίδα, υλοποιείται κατά την
τρέχουσα σχολική χρονιά σε δύο τµήµατα της Α΄ Λυκείου και αφορά στη διδασκαλία – προσέγγιση
ενός αρχαιοελληνικού ιστοριογραφικού κειµένου. Εκτός από την παρουσίαση του σεναρίου,
εκθέτουµε στη συνέχεια όλες εκείνες τις θεωρητικές παραδοχές που πλαισιώνουν διδακτικά και
παιδαγωγικά τη συγκεκριµένη πρόταση.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Τα αρχαιοελληνικά κείµενα, δηµιουργηµένα σε πολύ διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και
πολιτισµικές συνθήκες, παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόησή τους, είτε ως
αρχαιογλωσσικό είτε ως αρχαιογνωστικό υλικό. Η απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι µαθητές του
σήµερα, για να επιτύχουν µια πολυεπίπεδη ανάγνωση και ερµηνεία, αποτελεί µόχθο µε πενιχρά, όπως
αποδεικνύει η πραγµατικότητα της σχολικής τάξης, αποτελέσµατα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα
της δυσκολίας και αποτυχίας των µαθητών να κατανοήσουν το αρχαιοελληνικό κείµενο, αναφέρουµε
την παραγωγή, εκ µέρους τους, ακατανόητων µεταφράσεων – παραφράσεων του αρχικού κειµένου.
(Φυντίκογλου, χ.χ.)
Εδραιωµένες αντιλήψεις για τη διδασκαλία του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών, και
συνακόλουθα πρακτικές, φέρουν µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τη δυσχερή κατάσταση που
περιγράψαµε προηγουµένως. Η φορµαλιστική αντιµετώπιση του µαθήµατος µε εµµονή στη γλωσσική
µονάδα (λέξη ή πρόταση), αποκοµµένη από το ευρύτερο κειµενικό πλαίσιο, στη σχολαστική
εκµάθηση του γραµµατικο-συντακτικού κανόνα και στην αποµνηµόνευση και πιστή αναπαραγωγή
µιας µετάφρασης – προτύπου, αφήνει στην άκρη σηµαντικές παραµέτρους της παραγωγής και
πρόσληψης των κειµένων αυτών. Η ισχυρή γλωσσοκεντρική διδακτική παράδοση, η εξιδανίκευση του
αρχαιοελληνικού κόσµου και η παρουσίασή του ως αξεπέραστου προτύπου, αφαιρεί από τους
µαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσµο αυτό στις πραγµατικές του διαστάσεις και να
αντιληφθούν τα κείµενα που παρήγαγε ως πολιτισµικά αγαθά, ιστορικά και κοινωνικά
προσδιορισµένα, και, εποµένως, να τοποθετηθούν κριτικά απέναντί του, κρατώντας την οπτική του
σηµερινού αναγνώστη (Βαρµάζης, 1999; Μαυροσκούφης, 2002; Τσάφος, 2004).
Το πρόβληµα που καλούµαστε να επιλύσουµε, λοιπόν, ως διδάσκουσες, είναι η δηµιουργία ενός
µαθησιακού περιβάλλοντος, που επιτρέπει όχι µόνο την προσέγγιση του αρχαιοελληνικού κειµένου,
ως συγκεκριµένου γραµµατειακού είδους, και την ανασύσταση µιας ιστορικής στιγµής, αλλά και την
παραγωγή κριτικού και δηµιουργικού λόγου σχετικά µε αυτό. Ενός µαθησιακού περιβάλλοντος που
ενθαρρύνει το διάλογο των µαθητών µε το κείµενο, το διάλογο των µαθητών µεταξύ τους και µε το
διδάσκοντα για το κείµενο.
Ως µεθόδους προσπέλασης του αρχαιογλωσσικού και αρχαιογνωστικού υλικού επιλέγουµε την
κειµενοκεντρική και την ιστορικο-φιλολογική προσέγγιση καθώς και τις σύγχρονες αναγνωστικές
θεωρίες. Σύµφωνα µε την πρώτη (κειµενοκεντρική), εξετάζουµε τις γλωσσικές µονάδες σε σχέση µε
το όλον του κειµένου, αλλά και σε σχέση µε το περικείµενό του, τα ευρύτερα, δηλαδή, κοινωνικά και
πολιτισµικά του συµφραζόµενα. Σύµφωνα µε τη δεύτερη (ιστορικο-φιλολογική), αναζητούµε όλα
εκείνα τα εξωκειµενικά δεδοµένα που βοηθούν περαιτέρω στην κατανόησή του, στοιχεία, δηλαδή, για
το δηµιουργό και το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δηµιουργίας του,
καθώς και πραγµατολογικές αναφορές για το χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αυτό
αφηγείται. Σύµφωνα, τέλος, µε τις αναγνωστικές θεωρίες (της αναγνωστικής ανταπόκρισης και της
πρόσληψης), µεταβαίνουµε από τις κυρίαρχες ερµηνείες του κειµένου και περικειµένου στις
αναγνωστικές εκδοχές των µαθητών, ενθαρρύνοντάς τους να συµπληρώσουν τα κενά απροσδιοριστίας
του κειµένου, σύµφωνα µε τον ορίζοντα προσδοκιών τους (Τσάφος, 2004).
ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Η µαθησιακή διαδικασία στην εν λόγω εφαρµογή αρθρώνεται τόσο δια ζώσης, στη σχολική τάξη,
όσο και από απόσταση µέσω της δραστηριοποίησης των µαθητών σε ψηφιακή διαδικτυακή
πλατφόρµα wiki. Επιχειρείται, λοιπόν, η υιοθέτηση ενός υβριδικού µοντέλου µάθησης.
Ο όρος «υβριδική» ή «µικτή» (“hybrid” ή “blended” learning) µάθηση αναφέρεται στη µε
περίσκεψη σύνθεση δια ζώσης και εξ αποστάσεως µαθησιακών εµπειριών. Η υβριδική µάθηση
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θεωρείται ότι µπορεί να αναβαθµίσει τη µαθησιακή διαδικασία, καθώς είναι δυνατό να συνδυάζει τα
πλεονεκτήµατα της δια ζώσης µε τα πλεονεκτήµατα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προϋποθέσεις
αποτελούν ο προσεκτικός συνδυασµός δια ζώσης και από απόσταση µάθησης, έτσι ώστε
παραδοσιακές και online δραστηριότητες να µην παρατίθενται αλλά να αλληλοενισχύονται, η
αυξηµένη εµπλοκή του µαθητή και η αναδιαµόρφωση ωρών παραδοσιακής διδασκαλίας (Garrison &
Vaughan, 2007).
Μέσω της υβριδικής µορφής του µαθήµατος επιδιώκεται, επιπλέον, στο παρόν εγχείρηµα να
ενισχυθεί η συνείδηση της έννοιας της κοινότητας των µαθητών. Θεωρείται ότι η υβριδική µάθηση
προκαλεί µία ισχυρότερη αίσθηση ενότητας ανάµεσα στους µαθητές παρά η παραδοσιακή ή η πλήρως
on-line µάθηση. Η παραδοσιακή τάξη ενδυναµώνει την αίσθηση κοινότητας και τη συναισθηµατική
στήριξη, ενισχύει την εµπιστοσύνη, κάτι που µπορεί να µεταφερθεί και στην εξ αποστάσεως
επικοινωνία. Από την άλλη στην on line επικοινωνία ευνοείται η άσκηση κριτικής, ο αναστοχασµός
και η αλληλεπίδραση (Garrison & Vaughan, 2007).
Η επικοινωνία σε ένα τέτοιο πλαίσιο µπορεί να είναι πολυδιάστατη, και ακαδηµαϊκή και
προσωπική, συνεχής και ευέλικτη. ∆ηµιουργούνται νέες µαθησιακές σχέσεις που απλώνονται πέρα
από τα όρια της τάξης και του µαθήµατος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να επεκταθεί η
δραστηριότητα χρονικά αλλά και να βελτιωθεί το βάθος της εµπλοκής. Στη δια ζώσης διδασκαλία
µπορεί να γεννηθούν νέες ιδέες ενώ στην εξ αποστάσεως αυτές µπορεί να γίνουν καλύτερες.
Ωστόσο, η µετάβαση από το κυρίαρχο µοντέλο της συµβατικής τάξης στο νέο υβριδικό
µαθησιακό περιβάλλον δεν είναι απλή υπόθεση στο ανελαστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι ιδιότητες
του µέσου, αν και ευνοϊκές, δεν επαρκούν για τον προσδιορισµό της αναπτυσσόµενης µαθησιακής
διαδικασίας (Laurillard, 2002). Η µαθησιακή διαδικασία που θα αναπτυχθεί σχετίζεται µε το ρόλο που
θα υιοθετήσει ο διδάσκων (Anderson et al., 2001; Βλαχογιάννη & Κυνηγός, 2010) οι διαστάσεις του
οποίου δεν είναι εύκολα προσδιορίσιµες· η µεταβολή του πλαισίου διδασκαλίας οδηγεί σε
διαφοροποίηση του ρόλου του σε σχέση µε τα παραδοσιακά µαθησιακά περιβάλλοντα (Coppola et al.,
2002).
Θέµατα σχετικά µε της µαθησιακή διαδικασία υβριδικής µορφής που αναπτύσσεται αποτελούν
αντικείµενο διερεύνησης και προβληµατισµού της εν λόγω παρέµβασης.
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ WIKI ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το Web 2.0 ή αλλιώς Κοινωνικό Λογισµικό οδήγησε στην ανάδυση της ιδέας του e-learning 2.0,
ενός όρου που προτάθηκε να περιγράψει τη χρήση του ∆ιαδικτύου ως πλατφόρµας επικοινωνίας,
συνεργασίας και κατασκευής γνώσης παρά ως διανοµής περιεχοµένου (Downes, 2005 όπ. ανάφ.
Robertson, 2008).
Στη βάση της εκπαιδευτικής αξιοποίησης του κοινωνικού λογισµικού -που εφοδιάζει τους
µαθητές µε εργαλεία για ατοµική κατασκευή και τους συνδέει µε κοινωνικά δίκτυα- βρίσκεται η
αντίληψη για τη µάθηση ως µιας διαδικασίας αυτοκαθοριζόµενης,, βασισµένης στην επίλυση
προβληµάτων και συνεργατικής (Daalsgard, 2006). Ενώ το Web 1.0 έχει συνδεθεί µε τη µετάδοση
της γνώσης και το συµπεριφορισµό, το Web 2.0 θεωρείται ότι µπορεί να υποστηρίξει τον
κονστρουκτιβισµό (Robertson, 2008) και κυρίως τον κοινωνικό κονστρουκτιβισµό.
Tα wikis, ειδικότερα, αναφέρεται ότι µπορούν να υποστηρίξουν κονστρουκτιβιστικές και
κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις για τη µάθηση. Θεωρείται ότι µπορούν να ενισχύσουν
την αναστοχαστική µαθησιακή διαδικασία, ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του
κονστρουκτιβισµού, και να ενεργοποιήσουν την οικοδόµηση της γνώσης µε και για τους άλλους, µε
εστίαση στην κοινότητα περισσότερο παρά στο µεµονωµένο µαθητή (Parker & Chao, 2007).
Σε περιβάλλοντα wiki η µαθησιακή διαδικασία επεκτείνεται χωροχρονικά και είναι δυνατή η
εργασία σε ένα οικείο µαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο αίρονται αναστολές και ενισχύεται η
ανάληψη πρωτοβουλιών, η αλληλεπίδραση, το βάθος της εµπλοκής και η µαθητική συνοχή
(Βλαχογιάννη κ.ά., 2009). Επιπλέον αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής λόγου. Ερευνητές
υποστηρίζουν ότι σε περιβάλλον wiki κάποιοι µαθητές µαθαίνουν να προσαρµόζουν το λόγο τους στο
κοινό στο οποίο απευθύνονται, προκειµένου να επικοινωνούν αποτελεσµατικά (Forte & Bruckman,
2006). Για να κερδίσουν σε αξιοπιστία ενώπιον του κοινού τους, οι µαθητές είναι διατεθειµένοι να
αλλάξουν το ύφος του γραπτού λόγου τους ή τον τρόπο µε τον οποίο παραθέτουν τις βιβλιογραφικές
παραποµπές. Όταν πράγµατι το wiki λειτουργεί ως κοινότητα µάθησης, οι µαθητές συχνά
υποχρεώνονται να µετατοπίσουν την οπτική τους γωνία, να έρθουν αντιµέτωποι µε διαφορετικές
θεωρήσεις, να διαµορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης στάσεων και να τα εφαρµόσουν.
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Το µεγάλο πλεονέκτηµα του περιβάλλοντος αυτού είναι η δυνατότητα που παρέχει για
αυθεντικότερη επικοινωνία µέσα ή / και έξω από την τάξη / εργαστήριο. Οι µαθητές δηµιουργούν,
κατά µόνας ή σε συνεργασία, τα κείµενά τους, γνωρίζοντας ότι θα διαβαστούν, θα σχολιαστούν ή /
και θα αξιολογηθούν όχι µόνο από το διδάσκοντα αλλά και από τους συµµαθητές τους ή, ακόµα, από
τα µέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Επιπλέον, στο περιβάλλον του wiki αντιλαµβάνονται
ευκολότερα το δυναµικό χαρακτήρα της γραφής και το αµφίδροµο της επικοινωνίας ποµπού – δέκτη
και, παράλληλα, ασκούνται σε δραστηριότητες συνεργατικής γραφής. Τέλος, εµπλέκονται ενεργά σε
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, συµβάλλοντας έτσι στο µεταγνωστικό έλεγχο
και στη διαµόρφωση µιας σαφέστερης εικόνας για τον εαυτό τους ως αναγνωστών και συγγραφέων
(Σεφερλή, 2010).

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο σχεδιασµός της δραστηριότητας κινείται εντός του πεδίου µάθησης µε επίλυση προβλήµατος,
που εξασφαλίζει στη µαθησιακή διαδικασία αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης και εγγύτητα στη
ζωή. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου εργασίας, σύµφωνα και µε τη σχετική βιβλιογραφία
(Frey, 1998).
Ειδικότερα, εµπλέκουµε ενεργά τους µαθητές µας στη διερευνητική διαδικασία ανασύστασης του
ιστορικο-κοινωνικού περικειµένου αξιοποιώντας την παιδαγωγική τεχνική «παιχνίδι ρόλων». Μέσα
από την ένταξή τους σε οµάδες και την ανάληψη αντίστοιχου ρόλου, διεκπεραιώνουν την αποστολή
τους, συνερευνώντας και αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους και εκφέροντας τον προσωπικό τους λόγο,
επαναδιαπραγµατεύονται το προϊόν και τη διαδικασία µάθησης και αναστοχάζονται.
Ο λόγος των µαθητών στις οµάδες εργασίας είναι αυθεντικός και µη κατευθυνόµενος. Η
συνεργατικότητα στην παραγωγή λόγου δεν αφορά τόσο ή µόνο την πρώτη γραφή, όσο τις
διαδικασίες επανεξέτασης και βελτίωσης του αρχικού κειµένου µέσω της επίδρασης που αναµένεται
να ασκήσουν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συµµετεχόντων στο περιβάλλον µάθησης. Άλλωστε
το wiki επιτρέπει και διευκολύνει αυτήν ακριβώς την αλληλεπίδραση.
Το συγκεκριµένο σχέδιο εργασίας υλοποιείται σε δύο τµήµατα της Α΄ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ
Χολαργού στο πλαίσιο του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Η παράλληλη διενέργεια του project
µε δύο διαφορετικές κοινότητες µας επιτρέπει να ανιχνεύσουµε την ποικιλία τόσο στην πρόσληψη του
ιστορικού κειµένου όσο και στη διαδικασίας παραγωγής των µαθητικών παραδοτέων. Επιπλέον, µας
επιτρέπει να διερευνήσουµε συγκριτικά θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη µιας υβριδικής µορφής
µαθησιακής διαδικασίας.
ΣΤΟΧΟΙ
Πρόθεσή µας είναι, επεκτείνοντας τη φυσική κοινότητα µάθησης (σχολική τάξη) σε ένα
διαδικτυακό περιβάλλον, να ενισχύσουµε τη συνοχή της και το συνεργατικό της χαρακτήρα.
Επιπλέον, να αναβαθµίσουµε την ποιότητα της επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη της, καθώς το
περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας ευνοεί την έκφραση αυθεντικού λόγου και τον αναστοχασµό.
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου σχεδίου εργασίας, αναµένουµε από τους µαθητές µας να
προσεγγίσουν ερµηνευτικά ένα αντιπροσωπευτικό, ιστοριογραφικό κείµενο της ΑΕΓΓ, να
καλλιεργήσουν αναγνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να ανασυστήσουν τα εξωκειµενικά
δεδοµένα που φωτίζουν την κατανόησή του κειµένου, να αναπτύξουν τον προσωπικό τους διάλογο µε
το έργο, να δηµιουργήσουν τα δικά τους παραγόµενα και να αναστοχαστούν σχετικά µε αυτά.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Αφόρµηση για τη διενέργεια του σχεδίου εργασίας - που βρίσκεται σε εξέλιξη - υπήρξε η
διδασκαλία των Ελληνικών του Ξενοφώντα («Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, ενότητες 2.1., παρ. 1632 και 2.2., παρ. 1-4, σς. 46-69). Το πρόβληµα που καλούνται να επιλύσουν οι µαθητές, χωρισµένοι
σε οµάδες, είναι η δηµιουργική ανασύνθεση του ιστορικο-κοινωνικού περικειµένου, υιοθετώντας
συγκεκριµένους ρόλους και αντίστοιχες αποστολές που οδηγούν σε συγκεκριµένο παραγόµενο.
Σε αρχική φάση του σχεδίου εργασίας, συνδιαµορφώθηκαν οι αποστολές µε τους µαθητές. Η
διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε δια ζώσης, στη σχολική τάξη. Οι οµάδες που προέκυψαν είναι οι
ακόλουθες:
• Λεξικογράφοι: ∆ηµιουργούν ένα λεξικό µε στρατιωτικούς όρους (λέξεις δηλαδή που
αναφέρονται σε εκστρατεία, στρατιωτική – ναυτική πορεία, επίθεση, ναυµαχία, τρόπους
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επισιτισµού, κατασκοπία κτλ.). Οι µαθητές σταχυολογούν από το κείµενο λέξεις που πληρούν
τα παραπάνω κριτήρια, τις τοποθετούν κατ’ αλφαβητική σειρά και δίνουν τη σηµασία τους.
• Ιστορικοί: Ως ερευνητές του σήµερα συντάσσουν ιστοριογραφικό κείµενο στο οποίο: α)
εντάσσουν τα γεγονότα στους Αιγός ποταµούς στο ιστορικό τους πλαίσιο (χώρο και χρόνο),
β) σχεδιάζουν µια γραµµή χρόνου µε τα γεγονότα του πελοποννησιακού πολέµου, γ)
παρακολουθούν και σχολιάζουν την πορεία των αντιπάλων, τα αγκυροβόλια – ορµητήριά
τους, την τακτική επισιτισµού και τις καθηµερινές του συνήθειες, την προετοιµασία τους για
τη ναυµαχία, δ) αφηγούνται τα όσα συνέβησαν τη µέρα της ναυµαχίας (θέση αντιπάλων και
πολεµική τους τακτική) και τα όσα ακολούθησαν, ε) σχολιάζουν την έκβαση της ναυµαχίας
και στ) χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
• Ανταποκριτές: Καταγράφουν και σχολιάζουν τα γεγονότα ως πολεµικοί ανταποκριτές α) της
Αθήνας, β) της Σπάρτης, από τη στιγµή που ξεκινούν την πορεία τους προς τον Ελλήσποντο
µέχρι και το συµβούλιο για την τύχη των ηττηµένων.
• Χαρτογράφοι – εικονογράφοι: Οι χαρτογράφοι αναπαριστούν επί χάρτου το χώρο δράσης και
τις κινήσεις των δύο αντιπάλων. Οι εικονογράφοι συγκεντρώνουν εικονιστικό, αλλά και
πληροφοριακό υλικό, σχετικό µε τις πραγµατολογικές αναφορές του κειµένου (λ.χ, πλοία,
στρατιωτικές δυνάµεις κτλ.)
• Βιογράφοι: ∆ηµιουργούν µια µικρή βιογραφική εγκυκλοπαίδεια για τα πρόσωπα που έπαιξαν
ρόλο στη ναυµαχία στους Αιγός Ποταµούς.
• Λογοτέχνες: Ανασυνθέτουν λογοτεχνικά την ιστορική αφήγηση για την Πάραλο που
αναγγέλλει τα θλιβερά γεγονότα της ήττας στους Αθηναίους.
Στη συνέχεια (φάση που βρίσκεται σε εξέλιξη τη δεδοµένη στιγµή) οι µαθητές συνδιαµορφώνουν στο περιβάλλον του wiki από απόσταση µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας τους ένα
αδρό σχέδιο του κειµένου τους. Μέσω της ανάπτυξης ασύγχρονου διαλόγου µεταξύ τους και µε το
διδάσκοντα – εργαλείο που παρέχει η πλατφόρµα του wiki - αναστοχάζονται για την αρχική δοµή του
κειµένου τους και την επεξεργάζονται εκ νέου. Σταδιακά, οδηγούνται από την αρχική σε νεότερες και
συνθετότερες µορφές του αρχικού κειµένου. Το εργαλείο του ιστορικού του wiki διευκολύνει τη
σύγκριση µεταξύ των διαφορετικών εκδοχών και αποκαλύπτει την οπτική γωνία της κάθε
συνεισφοράς. Οι µαθητές, έτσι, εµπλεκόµενοι σε µία διαρκή διαδικασία συλλογικού αναστοχασµού
µέχρι την τελική µορφή του παραδοτέου τους.
Παράλληλα σε κάποιους µαθητές παρέχονται δικαιώµατα διαχειριστή, προκειµένου να
επεξεργάζονται και να αναβαθµίζουν το περιβάλλον του wiki ως προς τη δοµή και την εµφάνιση.
Σχετικά µε το χρονισµό του σχεδίου εργασίας, η αρχική πρόβλεψη είναι να ολοκληρωθεί στα
τέλη Ιανουαρίου µε τη λήξη του 1ου τετραµήνου.
Οι πηγές, απ’ όπου οι µαθητές θα αντλήσουν το υλικό τους είναι έντυπες και ψηφιακές. Το
σχολικό εγχειρίδιο χρησιµοποιείται ως βασική πηγή και βιβλίο αναφοράς. Άλλες έντυπες πηγές,
ιστορικές και λογοτεχνικές, αποτελούν οι Βίοι του Πλούταρχου (για τον Αλκιβιάδη και το Λύσανδρο),
η Παυσανίου Περιήγησις και η Τιµάνδρα του Καλλιφατίδη. Επιπλέον, οι µαθητές θα αναζητήσουν
εικονιστικό και πληροφοριακό υλικό από το διαδίκτυο. Επιλέχτηκε η ελεύθερη και όχι η
στοχοθετηµένη αναζήτηση (ο διδάσκων προτείνει συγκεκριµένες ιστοσελίδες στους µαθητές) µε το
σκεπτικό ότι η ηλικία των µαθητών επιτρέπει την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών.
Οι οµάδες έχουν εξαρχής φύλλο αξιολόγησης αντίστοιχο µε το έργο που έχουν αναλάβει να
φέρουν εις πέρας. Η εκπαιδευτική έρευνα αναδεικνύει τις ρουµπρίκες ως ισχυρό µαθησιακό εργαλείο
που υποστηρίζει τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης και ενισχύει τις
µεταγνωστικές δεξιότητες (Goodrich Andrade, 2001; Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004).

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Η επιτυχής υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου εργασίας είναι συνάρτηση πολλών
παραγόντων. Καθώς οι εφαρµογές του web 2.0 και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους αποτελούν πολύ
πρόσφατα δεδοµένα, δεν έχουµε στη διάθεσή µας, ιδιαίτερα για την ελληνική εκπαίδευση, ερευνητικά
δεδοµένα για τη σύγκλιση ή απόσταση µεταξύ των προσδοκωµένων και των πραγµατικών
αποτελεσµάτων. Αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτελεί η επέκταση του µαθήµατος σε µία εξ
αποστάσεως µαθησιακή διαδικασία και η διερεύνηση της δυναµικής της αλλά και των προβληµάτων
που πιθανόν ανακύπτουν.
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Βασική προϋπόθεση επιτυχίας θεωρούµε την αλλαγή στάσης τόσο του εκπαιδευτικού όσο και
των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. Αναφορικά µε τον εκπαιδευτικό, γίνεται ορατή µια
µετατόπιση του ρόλου του από τον αποκλειστικό φορέα και µεταδότη της γνώσης σε διαµεσολαβητή,
συντονιστή και εµψυχωτή στην υλοποίηση του σχεδίου, έµπειρο ειδικό που οργανώνει τα βήµατα
της γνωστικής σκαλωσιάς πάνω στην οποία οι µαθητές οικοδοµούν τη γνώση (Collis & Moonen,
2005). Αναφορικά µε τους µαθητές, παράγοντες επιτυχίας αποτελούν η ποιότητα συνεργασίας και
επικοινωνίας µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και της κοινότητας, η δηµιουργική ανασύνθεση της
πληροφορίας, η εξοικείωση µε τα εργαλεία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναστοχασµού σχετικά µε το
παραγόµενο, τη διαδικασία και τη δική τους συµµετοχή σε αυτή (Κουτσογιάννης, 2007; Νέζη κ. ά.,
2009).
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