ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ-ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ1

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ι. Την τελευταία δεκαετία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν µπει στη ζωή
µας, το ίδιο και το διαδίκτυο. ∆ιεκδικούν τη θέση τους στην εκπαίδευση.
Αποτελούν, έναν ανάµεσα σε πολλούς, τρόπο µάθησης. Παράγουν σκέψη.
Στο διάστηµα ανάµεσα στους ενθουσιαστικούς αλαλαγµούς για τον homo
interneticus από τη µια µεριά και το θρήνο για τον πολιτισµό που χάνεται από
την άλλη, κατοικοεδρεύει η ψύχραιµη πραγµατικότητα.
Τα νέα δεδοµένα και η ταχύτητα µε την οποία η τεχνολογία επιβάλλει τους
κανόνες της οδηγούν στη διαπίστωση µιας εξαιρετικά σηµαντικής ανάγκης:
της χάραξης συγκροτηµένης και µακροπρόθεσµης πολιτικής σχετικά µε την
ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της στην επερχόµενη Κοινωνία της
Πληροφορίας. Οι εξελίξεις που ευαγγελίζονται οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (στο εξής ΤΠΕ) θα είναι ραγδαίες, κυρίως
λόγω των πιέσεων της «αγοράς». Πολιτική ηγεσία, ειδικοί επιστήµονες,
µελετητές, διδάσκοντες, µαθητές, γονείς θα βρεθούµε απροετοίµαστοι να
χειριστούµε ωφέλιµα και αποτελεσµατικά τα νέα δεδοµένα,. Για τους
παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαίο: α) να χαραχθεί έγκαιρα µία στρατηγική
αντιµετώπισης των προβληµάτων, τα οποία συνεπάγεται η εισαγωγή των
τεχνολογικών καινοτοµιών. β) Να διατυπωθούν µε σαφήνεια οι όροι και οι
στόχοι της σύνδεσης γλωσσικής διδασκαλίας και τεχνολογίας, καθώς και οι
δεξιότητες στις οποίες αυτή προσβλέπει. Πολύς λόγος γίνεται στις
επιστηµονικές και εκπαιδευτικές κοινότητες για την κατάρρευση των ορίων
µεταξύ των γλωσσών και την κυριαρχία της αγγλικής ως lingua franca.
Πρόκειται για τάσεις που προκύπτουν µέσα από τα ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα. Η γλώσσα µας χαρακτηρίζεται «ασθενής» στο νέο
παγκοσµιοποιηµένο τοπίο που αναδύεται. Αρκετοί προβλέπουν ότι σε λίγα
έτη η ελληνική γλώσσα θα είναι «είδος απειλούµενο µε εξαφάνιση» και
υποβάλλουν το αίτηµα της προστασίας της. Τα νέα δεδοµένα θα πρέπει να
εκτιµηθούν µε νηφαλιότητα2. Η κοινωνική πραγµατικότητα, µε την όλο και
µεγαλύτερη διάδοση των ηλεκτρονικών µέσων και τη δηµιουργία µιας
διαπολιτισµικής κοινότητας, επιβάλλει συγκεκριµένες ανάγκες. Το αίτηµα µιας
συνολικής, εµπεριστατωµένης και µακρόπνοης πολιτικής στο ευαίσθητο θέµα
της σύνδεσης γλώσσας και πληροφορικής αναδεικνύεται βαρύνουσας
σηµασίας.
ΙΙ. Ειδικότερα έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:
Α. Η πείρα που έχει συγκεντρωθεί από τις προσπάθειες επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών (αναφερόµαστε κυρίως στις προσπάθειες
ψηφιακού
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γραµµατισµού των διδασκόντων, στο πλαίσιο του έργου της ενδοσχολικής
επιµόρφωσης, Ε41-43) καταδεικνύει την ανάγκη να προχωρήσουµε µε
προσεκτικά βήµατα και όχι µε άλµατα. Η επικοινωνιακή προσέγγιση της
γλώσσας µπορεί να θεωρείται ξεπερασµένη από τη διεθνή έρευνα, η οποία
κινείται προς την κατεύθυνση του τεχνολογικού γραµµατισµού3, όµως στη
χώρα µας παρατηρείται µεγάλο έλλειµµα στον τοµέα του ψηφιακού
αλφαβητισµού των καθηγητών, όπως και στον τοµέα της επιµόρφωσης
γενικότερα. Ως εκ τούτου, θεωρούµε µάλλον αναγκαία τη παράλληλη
συνύπαρξη της επικοινωνιακής προσέγγισης του θέµατος, µε προσεκτική
σταδιακή µετατόπιση προς την κατεύθυνση της µελέτης των νέων πρακτικών
γραµµατισµού που αναδύονται. Ο κίνδυνος της απόρριψης από την
εκπαιδευτική κοινότητα- που είναι φύσει συντηρητική και µπορεί εύκολα να
περιχαρακωθεί σε αµυντική στάση- ελλοχεύει. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει
παραγνωριστεί στη διαδικασία της εισαγωγής των ΤΠΕ. Οι προτάσεις
επιβάλλονται «άνωθεν». Ακολουθούν τη λογική των εγκεκριµένων λογισµικών
ή των ασθενών παραινέσεων που έχουν περιληφθεί στις οδηγίες διδασκαλίας
των γλωσσικών µαθηµάτων4, προς την κατεύθυνση της χρήσης του
επεξεργαστή κειµένου, του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Β. Η καθυστέρηση στην έναρξη του προγράµµατος της επιµόρφωσης των
καθηγητών στις ΤΠΕ (Πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας) εγκυµονεί
κινδύνους. ∆εν αρκούν τα βραχυχρόνια σεµινάρια εξοικείωσης µε την
τεχνολογία (Π1=σαράντα οκτώ διδακτικές ώρες) για να αξιοποιηθούν
παιδαγωγικά οι ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Οι ΤΠΕ µπορούν να υποστηρίξουν
τη, µεγαλύτερη ή µικρότερη, ανανέωση της εκπαιδευτικής πρακτικής,
προσβλέποντας στους ακόλουθους στόχους: α) να συµβαδίσει το σχολείο µε
την κοινωνική πραγµατικότητα, β) να αποκτήσουν οι µαθητές δεξιότητες που
σχετίζονται µε τις απαιτήσεις τις εποχής τους, γ) να συµµετέχουν στην
παραγωγή της γνώσης και να µην είναι απλοί ακροατές πληροφοριών, δ) να
εµπλουτιστεί η διδασκαλία µε πρόσφορο διδακτικό υλικό, ε) να γίνει πιο
ελκυστικό το µαθησιακό περιβάλλον, στ) να ενταχθεί –µέσω του διαδικτύουστο πλαίσιο µιας διαπολιτισµικής κοινότητας. Είναι σαφές ότι, για να
πετύχουµε την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, χρειαζόµαστε περισσότερη
και εξειδικευµένη επιµορφωτική υποστήριξη. Ο αρχικός σχεδιασµός
προέβλεπε προς αυτήν την κατεύθυνση τα προγράµµατα Π2 (=είκοσι
τέσσερις διδακτικές ώρες), µε θέµα: «Επιτυχηµένα παραδείγµατα
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία) και Π3 (=σαράντα
διδακτικές ώρες), µε θέµα: «Σχεδιασµός µαθηµάτων και παραγωγή
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων». Όµως οι εξειδικευµένοι επιµορφωτές, οι
οποίοι θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως εισηγητές στα παραπάνω
αντικείµενα, είναι λιγότεροι από εκατό. Αναφερόµαστε στους απόφοιτους των
Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Ε42. Την ευθύνη για τη
διεξαγωγή των συγκεκριµένων προγραµµάτων επιµόρφωσης έχουν αναλάβει
διάφορα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα της χώρας. Πρόκειται για µία σοβαρή και
ελπιδοφόρα προσπάθεια, η οποία µε την κατάλληλη στήριξη θα µπορούσε να
λειτουργήσει ως µοχλός . Στον τοµέα της συγγραφής ή της επαναγραφής των
διδακτικών εγχειριδίων, όπως και στον τοµέα της σύνταξης των νέων
Προγραµµάτων Σπουδών, χρειάζεται να προχωρήσουµε µε πραγµατικά
3

4

Ό.π.

Βλ. Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ΓλώσσαΙστορία, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα, 2001, σσ. 66, 73, 88, 98 κ.ά.

www.netschoolbook.gr

τολµηρά βήµατα. Ειδάλλως, ο σχετικός σχεδιασµός θα εκτονωθεί σε
διατύπωση προθέσεων και η ευκαιρία συγχρονισµού της χώρας µε τους
ευρωπαίους εταίρους στο καίριο ζήτηµα της σύζευξης τεχνολογίας και
παιδείας θα χαθεί. Ακόµα περισσότερο: έχουµε τη δυνατότητα να
εκµεταλλευτούµε προς όφελος µας την προηγούµενη επιστηµονική,
παιδαγωγική και επιµορφωτική εµπειρία, για να προχωρήσουµε µε στιβαρό
και αποτελεσµατικό σχεδιασµό προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας -όχι
µόνο στη γλωσσική διδασκαλία αλλά και σε ευρύτερα θέµατα που αφορούν τη
γλωσσική ταυτότητα και την παρουσία της χώρας στο εξωτερικό. Η ευκαιρία
δεν πρέπει να χαθεί.
Τι προτείνουµε:
1. Προέχει να χαραχθεί σαφής πολιτική για την ελληνική γλώσσα και τη
σύζευξή της µε την τεχνολογία –απλώς δεν έχουµε άλλα περιθώρια για
ευκαιριακή αντιµετώπιση.
2. Οι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί σ’αυτήν την προσπάθεια. Θα πρέπει άµεσα
να διαµορφωθεί πολιτική επιµόρφωσης των διδασκόντων. ∆εν αρκούν οι
εξαγγελίες και οι προθέσεις. Ο ψηφιακός γραµµατισµός των διδασκόντων θα
πρέπει να µεθοδευτεί µε σοβαρότητα, επιστηµονικότητα και, κυρίως, µε τη
σύµπραξη των εκπαιδευτικών που τον έχουν εφαρµόσει ως επιµορφωτές στο
πλαίσιο των προγραµµάτων Ε41-43. Αυτοί γνωρίζουν στην πράξη –και όχι
θεωρητικά από απόσταση- τις ανάγκες των διδασκόντων, αντιµετωπίζουν
καθηµερινά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα της επιµόρφωσης.
3. Αυτό που λείπει δεν είναι τα λογισµικά. Ο διψήφιος/τριψήφιος αριθµός
ψηφιακών δίσκων εκπαιδευτικού περιεχοµένου δεν είναι το ζητούµενο στα
γλωσσικά µαθήµατα. Επίκαιρο και αυθεντικό γλωσσικό υλικό παρέχει
αφειδώς το διαδίκτυο. Αυτό που λείπει είναι η υποδοµή. Πιο συγκεκριµένα: για
να καλύψουµε τους εκπαιδευτικούς αποµακρυσµένων περιοχών κρίνεται
απαραίτητο να διαµορφωθεί κόµβος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο οποίος
θα παρέχει επιµορφωτικό υλικό που θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, εργαλεία (corpora κειµένων, λεξικά, γεννήτριες ασκήσεων,
θεωρητικά κείµενα, βιβλιογραφία, δοκιµασµένες διδακτικές προτάσεις, forum
για την ανάπτυξη του οικείου προβληµατισµού, υπηρεσία για τεχνική εξ
αποστάσεως υποστήριξη, πρόγραµµα διασχολικής συνεργασίας, τηλεεπιµόρφωση, τηλε-τάξεις κ.ο.κ.). Οι ΤΠΕ ενδείκνυνται για εξ αποστάσεως
συνεργασίες και επικοινωνία. Οι πρώτοι που µπορούν να ευεργετηθούν από
την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι οι διδάσκοντες και οι
µαθητές των αποµακρυσµένων/ακριτικών περιοχών έτσι, ώστε να αποδειχθεί
στην πράξη αυτό που ευαγγελίζεται η δηµοκρατική χρήση της τεχνολογίας:
Ίσες ευκαιρίες για όλους.
4. Χρειαζόµαστε τοµές: Προγράµµατα Σπουδών που παρακολουθούν από
κοντά τις εξελίξεις στους οικείους τοµείς, αλλά παράλληλα διακρίνονται για την
ευελιξία τους. Οι εξελίξεις τρέχουν και τα Προγράµµατα Σπουδών θα πρέπει
να µπορούν να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα5, χωρίς αυτό να
τραυµατίζει την αξιοπιστία τους.
5. Οι φιλόλογοι δουλεύουµε µε κείµενα. Το πρώτο που χρειαζόµαστε είναι
κειµενικές βάσεις δεδοµένων. Ο Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής
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Γλώσσας6 έκανε ορισµένα βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση (µε τo Tµήµα
της ∆ιαγλωσσικής Μετάφρασης και τα corpora της εφηµερίδας «Μακεδονία»
στο Τµήµα των Λεξικών) αλλά υπολείπονται πολλά βήµατα ακόµα. Πιο
συγκεκριµένα:
α) Όσον αφορά την αρχαία ελληνική γραµµατεία: οφείλουµε να την παρέχουµε
δωρεάν σε έναν ειδικά διαµορφωµένο κόµβο στο διαδίκτυο. ∆εν είναι δυνατόν
ο εκπαιδευτικός, ο µαθητής, ο µελετητής ή εν γένει ο αναγνώστης της αρχαίας
ελληνικής γραµµατείας να την αναζητά στον, πραγµατικά πλούσιο, κόµβο του
«Περσέα» του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας7 και να αναγκάζεται να
διαβάζει το αρχαιοελληνικό κείµενο µε λατινικούς χαρακτήρες. Η πρόταση για
την ψηφιακή παρουσία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας σε έναν ελληνικό
κόµβο στο διαδίκτυο (σώµατα κειµένων, µεταφράσεις, ερµηνευτικά λεξικά,
εγκυκλοπαιδικά λεξικά, ειδικά εγχειρίδια και υποµνήµατα, αρχεία εικόνων µε
παραστάσεις από αρχαία ευρήµατα, αποτυπώσεις χώρων, βίντεο,
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων, εικονικές περιηγήσεις,
αποτελεί βέβαια έργο µακρού σχεδιασµού, αλλά επίσης έργο βασικής
υποδοµής. Ειδάλλως, θα εξακολουθούµε να αντλούµε το υλικό των αρχαίων
ελληνικών κειµένων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αρχέτυπα κείµενα του
δυτικού πολιτισµού, µεταγραµµένο µε λατινικούς χαρακτήρες. Η δηµιουργία
ενός τέτοιου κόµβου είναι φανερό ότι δε θα διευκόλυνε µόνο τους Έλληνες
µελετητές της αρχαιότητας, αλλά θα αποτελούσε και βασική πηγή για τους
ελληνιστές και τις αντίστοιχες πανεπιστηµιακές έδρες του εξωτερικού.
β) Όσον αφορά το θέµα των λεξικών και της ψηφιοποίησης των πηγών και
σωµάτων κειµένων. Στο συγκεκριµένο θέµα παρατηρούνται µέχρι στιγµής
µεµονωµένες προσπάθειες, όπως για παράδειγµα το τµήµα Λεξικών του
Ηλεκτρονικού Κόµβου ή ο Ελληνοµνήµων8,ή ο Θησαυρός της Ελληνικής
γλώσσας9 όµως χρειάζεται συντονισµός και κλιµάκωση του έργου. Χρειάζεται
να συγκεντρωθούν σε έναν ή περισσότερους κόµβους χρηστικά λεξικά
ηλεκτρονικής µορφής: ερµηνευτικά λεξικά (νεοελληνικά, βυζαντινά,
αρχαιοελληνικά), αντίστροφα λεξικά, λεξικά όρων κ.τ.λ. Το παράδειγµα του
Ηλεκτρονικού Κόµβου, παρόλο που εµφανίζει µεµονωµένα προβλήµατα
λειτουργίας και λειτουργικότητας, µπορεί να χρησιµεύσει ως οδηγός.
Χρειάζονται πιο σύνθετες γεννήτριες γλωσσικών ασκήσεων, µε περισσότερες
εφαρµογές. Χρειάζονται επίσης περισσότερα και όχι τόσο περιορισµένα
τοπικά (στον τοµέα της εφηµερίδας Μακεδονία) corpora κειµένων. Η
παράλληλη χρήση λεξικών είναι µια ιδιαιτερότητα που προσφέρει η
τεχνολογία και πρέπει να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο. Χρήσιµο θα
αποδεικνυόταν και ένα γλωσσάρι όρων, οι οποίοι άπτονται της τεχνολογίας
και της επέλασής της και µεταγράφουν στα ελληνικά αγγλόφωνους τεχνικούς
όρους.
γ) Όσον αφορά τη νεοελληνική γραµµατεία: θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο για
τους Έλληνες µελετητές, τους αναγνώστες, τους καθηγητές και τους µαθητές και παράλληλα θα ενίσχυε το ρόλο και τη θέση της νεοελληνικής λογοτεχνίας
στο εξωτερικό - η δηµιουργία ενός κόµβου νεοελληνικής λογοτεχνίας, ο
οποίος θα περιλάµβανε: αντιπροσωπευτικά κείµενα λογοτεχνών,
εργοβιογραφικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό, κριτική αποτίµηση του έργου
6

www.komvos.edu.gr
www.perseus.tufts.edu
8
http://195.134.75.8
9
http://www.xanthi.ilsp.gr/corpus/
7

www.netschoolbook.gr

τους, αρχείο φωνών, αρχείο χειρογράφων. Επίσης στοιχεία ιστορίας της
νεοελληνικής λογοτεχνίας, ειδικό τµήµα θεωρίας της λογοτεχνίας (λογοτεχνικά
είδη, ρεύµατα, κινήµατα στην Ελλάδα και η σχέση τους µε τα αντίστοιχα του
εξωτερικού), λεξικό λογοτεχνικών όρων. Για το σκοπό αυτό θα µπορούσαν να
συνεισφέρουν το ΕΚΕΒΙ (Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου)10, τα οικεία τµήµατα των
Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας, το ΣΝΕΛ (Σπουδαστήριο Νέου
Ελληνισµού)11, ο Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας12, το
Ανθολόγιο σύγχρονης ελληνικής ποίησης13 και άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς.
Στον κόµβο θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και ειδικό τµήµα για τη
µεταφρασµένη νεοελληνική λογοτεχνία έτσι, ώστε να απευθύνεται και στον
ενδιαφερόµενο ξενόγλωσσο ηλεκτρονικό αναγνώστη. Θα µπορούσε επίσης
να φιλοξενείται και ειδικό τµήµα ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, στο οποίο να
δηµοσιεύεται η διαδικτυακή λογοτεχνία14 που παράγεται στον ελληνικό χώρο.
δ) Όσον αφορά τη νεοελληνική γλώσσα: ο Ηλεκτρονικός Κόµβος θα πρέπει
να ενισχυθεί. Τα σχέδια των γλωσσικών µαθηµάτων που βρίσκονται
αναρτηµένα στον Κόµβο ουδεµία σχέση έχουν µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη γλωσσική διδασκαλία. Το σηµείο αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.
Αν ο ίδιος ο Ηλεκτρονικός Κόµβος δεν εισηγείται προτάσεις διδασκαλίας των
γλωσσικών µαθηµάτων µε τη χρήση των ΤΠΕ, τότε ποιος είναι ο αρµόδιος
φορέας να το κάνει; Στο σηµείο αυτό χρειάζεται, ίσως, η συνεργασία του
Κόµβου µε τους φιλολόγους επιµορφωτές. Το forum των σχετικών
συζητήσεων θα πρέπει «ζωντανέψει». Ο Ηλεκτρονικός Κόµβος κρατά µια
επιµεληµένη ισορροπία ανάµεσα στη επιστηµονική θεωρία και τη διδακτική
πράξη, η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη. Το περιοδικό «Γλωσσικός
Υπολογιστής» που εκδίδει, σε ηλεκτρονική15 και συµβατική µορφή, δηλώνει µε
τον πιο χειροπιαστό τρόπο την πρόθεση αυτή. Θα µπορούσε ίσως, στο
πλαίσιο των πολλαπλών δραστηριοτήτων του, ο Κόµβος να αναλάβει την
επιλογή και συγκέντρωση αυθεντικού γλωσσικού υλικού πολυτροπικής
µορφής, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη γλωσσική διδασκαλία.
Παράλληλα, θα µπορούσε να βοηθήσει τον διδάσκοντα µε την ανάπτυξη
επιστηµονικού προβληµατισµού πάνω στο θέµα των νέων κειµενικών δοµών
και της διδασκαλίας τους και να τον παραπέµπει στη σχετική βιβλιογραφία.
6. Οι ΤΠΕ προσφέρονται, όπως προαναφέρθηκε, για διασχολική συνεργασία.
Θα µπορούσε να διαµορφωθεί ένας κόµβος διασχολικής συνεργασίας
επιµέρους τάξεων (όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού). Το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ενδείκνυται για συνθετικές εργασίες µε σχολεία του
εξωτερικού και τη διαπολιτισµική προσέγγιση συγκεκριµένων θεµάτων16
(όπως, για παράδειγµα: η εθνική/ευρωπαϊκή ταυτότητα και ο τρόπος µε τον
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οποίο την αντιλαµβάνονται οι µαθητές διαφορετικών κρατών). Οι
αδελφοποιήσεις τάξεων είναι µια άλλη προσφερόµενη δυνατότητα. Στο σηµείο
αυτό το θέµα της γλώσσας και της γλωσσικής ταυτότητας συµφύρεται µε
θέµατα όπως: η αντίληψη που έχουµε για τον εαυτό µας και ο τρόπος που
µας βλέπουν οι άλλοι κ.τ.λ.
Με τη µέθοδο της τηλεσυνδιάσκεψης προσφέρεται η δυνατότητα σε
µαθητές ακριτικών σχολείων να συζητήσουν µαθητές σχολείων του λεγόµενου
κέντρου και µαθητές ελληνικών σχολείων να συζητήσουν µε µαθητές
σχολείων του εξωτερικού. Επίσης, µε τον τρόπο αυτό οι µαθητές των
σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µπορούν να έρθουν σε επαφή και να
συζητήσουν µε µαθητές άλλων σχολείων. Έτσι, οι οµάδες που επικοινωνούν
συζητούν µε αυθεντικό, γραπτό ή προφορικό λόγο, θέµατα πολιτισµικής
ταυτότητας και αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους µέσα από τα µάτια του
«άλλου», του κατά περίπτωση «ξένου».
7. Να ενισχυθούν οι έδρες των Ελληνικών στα ξένα Πανεπιστήµια. Η µελέτη
της, αρχαιοελληνικής και, κυρίως, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας
από ελληνιστές διευρύνει τα στενά όρια της οµφαλοσκόπησης και συστήνει τη
χώρα στο πλαίσιο µιας διεθνούς συζήτησης που αφορά τον πολιτισµό και την
ανταλλαγή των ιδεών.
Η τεχνολογία δεν έχει θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, είναι ένα εύχρηστο
εργαλείο. Μπορεί να µεταφέρει ψηφιακές βιβλιοθήκες, αρχειακές πηγές και
εικονικά µουσεία µέσα στην τάξη. Μπορεί να ευνοήσει τη διασχολική
συνεργασία. Προσφέρει ευκαιρίες για επικοινωνία στις αποµακρυσµένες
περιοχές. Κι όλα αυτά, µε ένα κλικ.
Η τεχνοφοβία ή η απαξίωση της τεχνολογίας «είναι κι αυτή µια στάσις.
Νιώθεται». Όµως υπάρχει ενδεχόµενο οι εξελίξεις να προχωρήσουν χωρίς τη
συµµετοχή και τη γνώµη µας. «Πλην φιλολόγων», για να παραφράσουµε τον
ποιητή. Το θέλουµε αυτό, άραγε; Μήπως ήρθε ο καιρός η φιλολογία να
συναντήσει την τεχνολογία;
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