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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κείµενο που ακολουθεί περιγράφει µια πιλοτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε πρωτοετείς φοιτητές του 

Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11. Ο στόχος της έρευνας 
ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των αναδυόµενων τεχνολογιών του Web 2.0 στη  διδασκαλία της ιταλικής 
γλώσσας και του πολιτισµού. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν βασίστηκαν στις θεωρίες του  εποικοδοµισµού, 
των πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης και της δηµιουργικής γραφής, σε µια  προσπάθεια να δηµιουργηθούν 
εναλλακτικά περιβάλλοντα µάθησης µέσα από τη συνεργασία και την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών. 

Η επιλογή του θέµατος στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι η Ιταλική γλώσσα και ο πολιτισµός της µπορούν να 
διδαχθούν αποτελεσµατικά µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και συγκεκριµένα των περιβαλλόντων wikis και 
ότι µέσα από αυτά τα περιβάλλοντα µπορούν να ενισχύσουν την εξοικείωση των σπουδαστών µε το πολιτισµικό 
υλικό και ταυτόχρονα να συνδέσουν σε αυτό τη γλωσσική εκµάθηση. Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρήθηκε 
πλούσια αλληλεπίδραση, ανταλλαγή και διαπραγµάτευση ιδεών µεταξύ των µαθητών, εναλλακτικές ιδέες και 
διαµόρφωση ευέλικτης θεώρησης των πραγµάτων. Οι φοιτητές είναι παραγωγοί πληροφόρησης και η µάθηση 
βασίζεται και στις δικές τους τις εµπειρίες. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τι θα µάθουν, ενδιαφέρονται και 
ενθαρρύνουν την επίδοση του άλλου. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Web 2.0, wikis, διδασκαλία της ιταλικής ως ξένης γλώσσας υποβοηθούµενη από Η/Υ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στην εποχή µας, ερχόµαστε συνεχώς αντιµέτωποι µε άπειρες εικόνες της πολυπολιτισµικής 

πραγµατικότητας, µε αποτέλεσµα τόσο οι γνώσεις µας και οι αντιλήψεις µας όσο και οι παραστάσεις 
µας να επηρεάζονται έντονα  κυρίως από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο. Οι 
εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών αιχµής µοιάζουν να έχουν δώσει µια νέα διάσταση στον τρόπο 
διαχείρισης και πρόσβασης της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Τσιτούρη, 2004 σ. 63), προσφέροντας 
πολλαπλές δηµιουργικές δυνατότητες για να συµπληρώσουν το κοινωνικό, ιστορικό και ιδεολογικό 
υπόβαθρο των εκθεµάτων και για να τονίσουν τις βασικές ιδέες που κρύβονται πίσω από αυτά, 
απευθυνόµενα σε όλες τις αισθήσεις.  

Η παιδαγωγική χρήση των πολυµέσων (multimedia) και των υπερµέσων (hypermedia), του 
∆ιαδικτύου και της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality), µέσα στο πλαίσιο των µαθηµάτων της 
ξένης γλώσσας και του πολιτισµού της, επιτρέπουν την πολυεπίπεδη αντιµετώπιση των ποικίλων 
διδακτικών θεµάτων που εµπεριέχονται σε αυτά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα τόσο στους µαθητές όσο 
και τους διδάσκοντες να συγκρίνουν, να ερµηνεύουν ή και να επαναπροσδιορίζουν το µαθησιακό 
αγαθό προσφέροντας µεγαλύτερη ποικιλία και εύκολα προσβάσιµη πληροφορία αλλά και 
διευρύνοντας την εµπειρία των χρηστών (Μπούνια, 2004, σ. 21). Τα συστήµατα γλωσσικής και 
πολιτιστικής εκµάθησης που χρησιµοποιούνται για παιδαγωγικούς σκοπούς είναι σηµαντικό να δίνουν 
στους επισκέπτες έναν µηχανισµό, ώστε να βλέπουν από αυτές τις πληροφορίες µόνον όσες 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους και εποµένως να δίνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις 
ιδιαιτερότητες διαφορετικών οµάδων κοινού (Σολωµονίδου & Σταυρίδου, 2005, σ. 90). Κάτι τέτοιο 
είναι εφικτό µέσα από εικονικές επισκέψεις που οι χρήστες θα µπορούν να επιλέξουν εκείνα τα 
σηµεία που τους ενδιαφέρουν να ανακαλύψουν, να µάθουν και να παρουσιάσουν. Μπορούµε να 
µιλάµε για πολλαπλές ευκαιρίες απόκτησης αλληλεπιδραστικών και πολύ-αισθητηριακών εµπειριών, 
νέων τρόπων επικοινωνίας µε το κοινό δίνοντας µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής και συµµετοχής, 
µε αποτέλεσµα την αύξηση της εµπειρίας και της άτυπης µάθησης και την προώθηση της 
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κατανόησης. Τέλος, σπουδαία παράµετρος της τεχνολογίας για τη διδασκαλία του πολιτισµού είναι η 
«παγκόσµια πρόσβαση», η πρόσβαση δηλαδή όλων στα ψηφιακά συστήµατα (Universal Access in 
Human-Computer Interaction), αλλά και η «σχεδίαση για όλους», η εύκολη χρήση αυτών των 
συστηµάτων από όλα τα άτοµα, µέσω σύγχρονων διεπαφών (design for all) (Levy, 1997; 
∆ηµητρακοπούλου, 2000; Μπούνια, 2004; Νάκου, 2001; Πλακίτση, 2005; Ράπτης & Ράπτη, 2003; 
Ράπτης κ.α., 2005; Σκούρτου, 2000; Σολωµονίδου & Σταυρίδου, 2005). 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η θεωρητική υποστήριξη της χρήσης του ∆ιαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη µάθηση της 

ξένης γλώσσας και του πολιτισµού της µπορεί να βασιστεί στη θεωρία µάθησης του εποικοδοµιτισµού 
(constructivism), καθώς τα υποκείµενα καλούνται να οικοδοµήσουν, να κατασκευάσουν µόνα τους τη 
γνώση για τον περιβάλλοντα κόσµο, βασιζόµενα στη δική τους πολιτιστική, κοινωνική και προσωπική 
εµπειρία. Λαµβάνεται υπόψη τόσο το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο µάθησης και η οµαδικότητα όσο και οι 
γόνιµες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά και η προηγούµενη εµπειρία που φέρουν οι µαθητές µέσα 
στην τάξη. Ο εποικοδοµισµός συνέβαλε καθοριστικά και ουσιαστικά στον χώρο της εκπαίδευσης µε 
την τεχνολογία διότι αναγνωρίζει την  κυριαρχία της µάθησης µέσω ενεργού γνωστικής εξερεύνησης. 
Επιπλέον, σπουδαία συµβολή στην εκπαίδευση αποτελεί η ανάγκη προσαρµογής της διδασκαλίας στις 
ατοµικές διαφορές των µαθητών, έτσι όπως παρουσιάζονται στη θεωρία των πολλαπλών τύπων 
νοηµοσύνης του Gardner (γλωσσική, λογικοµαθηµατική, χωροταξική, κιναισθητική, µουσική, 
ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, νατουραλιστική νοηµοσύνη) (Gardner, 1993). Ο κάθε µαθητής µε 
µοναδικό τρόπο µπορεί  να συνδυάζει περισσότερους του ενός τύπου νοηµοσύνες, γεγονός που τον 
καθιστά µοναδικό. Τέλος, σε θέµατα γραπτής έκφρασης, δεν πρέπει να υποτιµάµε την ικανότητα των 
µαθητών να αντιδρούν δηµιουργικά σε ό,τι βλέπουν. Η δηµιουργική γραφή, εποµένως, και η 
δηµιουργικότητα, ως ένα ψυχικό φαινόµενο συνδεδεµένο µε το κοινωνικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον, χρειάζονται θετικές συνθήκες για να καλλιεργηθούν (Ματσαγγούρας, 2004; Τύρου κ.α., 
2007). Η διδασκαλία µέσω των δικτυακών δραστηριοτήτων, σχεδιασµένων µε παιδαγωγικά κριτήρια, 
µπορούν να προωθήσουν τη βιωµατική µάθηση, την ενεργή συµµετοχή του µαθητή, την ανάπτυξη της 
αυτονοµίας και της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών. 

Οι Βλάχος κ.α. (2004, σ. 420-1) αναφέρουν έρευνα των Warschauer & Whittaker (1997) που έχει 
δείξει ότι η διδασκαλία µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να είναι σηµαντικά πιο αποτελεσµατική 
όταν αυτή εντάσσεται συστηµατικά µέσα στο πρόγραµµα της διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. Ενδεικτικά, αναφέρουµε την απόκτηση γνώσεων για το θέµα που διαπραγµατεύονται, την 
εκπαιδευτική πρακτική των δασκάλων και την αποτελεσµατική κατανόηση των εννοιών, 
δηµιουργώντας ένα νέο µαθησιακό περιβάλλον µιας πολύ-εθνικής κοινότητας µαθητών, και 
παρέχοντας ευκαιρίες για νέες κοινωνικές ανταλλαγές (∆ηµητρακοπούλου, 2000, σ. 73; Ράπτης κ.α., 
2005) και παγκόσµια διάθεση αυθεντικού υλικού (Τελλίδου, 2004, σ. 480), για ανώτερες νοητικές 
δεξιότητες, για γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές, για επικοινωνιακή ικανότητα και για 
αυτονοµία στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας (Second Language Acquisition) (Kessler, 2009; 
Σφέτσου & Τάντση, 2003, σ. 98). Την ανάγκη για «αυθεντικότητα» τόσο στις εργασίες των µαθητών 
της ξένης γλώσσας όσο και στην αξιολόγηση τους µέσω Η/Υ, εκθειάζει σε άρθρο της η Jamieson 
(2005). Σε έρευνα των Osuna & Meskill (1998, σ. 77) έχει φανεί ότι ο σωστός σχεδιασµός για την 
ενσωµάτωση του πολιτισµού στην εκµάθησή της φέρνει θετικά αποτελέσµατα σχετικά µε τη µάθηση 
του πολιτισµού βοηθώντας στην καλλιέργεια θετικής στάσης, στη µνηµονική διευκόλυνση, τη 
µαθησιακή εγρήγορση και αποδοτικότητα, την αυθεντικότητα µέσω εικόνων των ανθρώπων και της 
τέχνης, την ευελιξία για πολλαπλές ερµηνείες και την προσαρµογή στις εµπειρίες του καθενός. O 
Levy (1997), παραθέτει αρκετά παραδείγµατα εικονικής πραγµατικότητας που προσφέρονται για 
µαθήµατα γλώσσας µε µεγάλη ποικιλία, τόσο µε παιχνίδια ρόλων ή διάδρασης, όσο και µε δικτυακούς 
χώρους όπου θα χτίσει ο καθένας το δικό του εικονικό περιβάλλον, µε ισχύ για γλώσσες όπως η 
Γαλλική, η Ισπανική, η Ιταλική, η Αγγλική και η Γερµανική. Σύµφωνα µε τη Murray (2005, σ. 192), 
υπάρχει σηµαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σηµασία των νοηµάτων και τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα που πηγάζουν από τη διαµεσολαβηµένη επικοινωνία µε Η/Υ (Computer Mediated 
Communication-CMC). Στο κείµενό της αναφέρει µια από τις πιο χαρακτηριστικές µελέτες αυτού του 
είδους (Tudini, 2003) όπου εξετάστηκε η σύγχρονη επικοινωνία µέσω chat rooms που 
πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές Ιταλικής γλώσσας, οι οποίοι «διαπραγµατεύτηκαν» την ερµηνεία και 
τροποποίησαν την διαγλώσσα τους, όταν έλαβαν µέρος σε δραστηριότητες ανοιχτής συζήτησης µε 
άγνωστους συνοµιλητές. Και σε άλλες έρευνες (ενδ. Kessler, 2009) έχει καταδειχθεί η σηµαντική 
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θέση που κατέχει σήµερα η συνεργατική γραφή ανάµεσα σε οµιλητές µιας ξένης γλώσσας, µέσα από 
τη χρήση της τεχνολογίας, και συγκεκριµένα σε δηµιουργικά σχεδιασµένα περιβάλλοντα όπως είναι 
αυτά των wikis.  

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ WIKI ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
Όταν µιλάµε για τα wikis, αναφερόµαστε σε µία ασύγχρονη και διαδικτυακή συνεργατική 

µάθηση του Web 2.0 που µπορεί να ενισχύσει γόνιµες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και ανοιχτά 
µοντέλα διδασκαλίας, αλλά και ένα οµαδοσυνεργατικό και θετικό ψυχοκοινωνικό πλαίσιο µέσα στην 
τάξη της ξένης γλώσσας. Η βασική ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι ότι το 
∆ιαδίκτυο και ειδικότερα τα περιβάλλοντα wiki µπορούν να αυξήσουν τις γνώσεις του πολιτισµού και 
της ξένης γλώσσας, στην προκειµένη φάση της ιταλικής, σε µελλοντικούς, µη καταρτισµένους σε 
τεχνικά ζητήµατα, δασκάλους της ιταλικής γλώσσας. Μπορούµε να πούµε ότι τα περιβάλλοντα wikis 
αναφέρονται σε ένα δικτυακό τόπο που επιτρέπει την εύκολη δηµιουργία και επεξεργασία από 
οποιοδήποτε αριθµό µεταξύ τους ιστοσελίδες µέσω ενός web browser χρησιµοποιώντας µια 
απλουστευµένη γλώσσα σήµανσης ή ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου WYSIWYG (“Wiki,” 
2011). Οι Désilets et al. (2004) το περιγράφουν ως ένα συνεργατικό δικτυακό τόπο όπου ένα µεγάλο 
µέρος ατόµων τους επιτρέπεται να µορφοποιούν κάθε σελίδα ή και να δηµιουργούν καινούριες, 
κάνοντας χρήση του δικού τους Web browser ενώ οι Leuf & Cunningham (2001) αναφέρουν ότι 
πρόκειται για µια δωρεάν εξαπλωµένη συλλογή ιστοσελίδων, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους, ένα 
υπερκείµενο όπου συσσωρεύει και τροποποιεί πληροφορίες ευχάριστα και άµεσα. 

Η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος wiki είναι εξαιρετικά εύκολη και ακριβώς επειδή είναι µια 
γενική έννοια, µπορούν να εφαρµοστούν µε εύχρηστο τρόπο σε µια µεγάλη ποικιλία συνεργασιών που 
βασίζονται στο διαδίκτυο (Web-based collaborations). Τα δύο δυνατά του σηµεία είναι ότι βοηθά τη 
συνεργασία µεταξύ των χρηστών και επιτρέπει την ψηφιακή κοινότητα να διατηρήσει, να ενηµερώσει 
και να εκσυγχρονίσει την πληροφορία µε τρόπο εξαιρετικά οµαδικό και εύκολο. Στο ∆ιαδίκτυο 
υπάρχει πληθώρα επιλογών από έτοιµα περιβάλλοντα, στα οποία, δωρεάν και ακολουθώντας απλά 
βήµατα, είναι δυνατόν ο καθένας να εκµεταλλευτεί τις ευκολίες που προσφέρει η σχετική τεχνολογία 
(Βοwen et al, 2007). Στο µάθηµα της ξένης γλώσσας, το περιβάλλον wiki είναι ικανό να υποστηρίξει 
την συνεργατική µάθηση και την αλληλεπίδραση όλων των συµµετεχόντων, δίχως περιορισµούς 
χρόνου ή τόπου. Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί έντονο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική χρήση αυτών 
των περιβαλλόντων. Οι Mikros & Perifanou (2009, σ. 275-6) παρουσιάζοντας τα διαφορετικά είδη 
wikis που υπάρχον στο ∆ιαδίκτυο, υιοθετούν τις τέσσερις κατηγορίες της Tonkin (2005) για τα 
εκπαιδευτικά wikis: 

Ατοµικά wikis (Single user wikis), όπου προσφέρεται η δυνατότητα στον καθένα να συλλέγει τις 
σκέψεις, σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε περιβάλλον που βασίζεται στο ∆ιαδίκτυο, 

Wikis εργαστηριακών βιβλίων (Lab book wikis), ιδανικά για να κρατούν online σηµειώσεις οι 
µαθητές. Το πιο αξιόλογο στοιχείο σε αυτά είναι ότι οι συµµαθητές µπορούν να κάνουν ανασκόπηση 
σε αυτές, να προσθέσουν σχόλια ή άλλο υλικό. 

Wikis συνεργατικής γραφής (Collaborative writing wikis), ιδανικά για οµαδική εργασία γραφής 
Γνωσιοκεντρικά wikis (Knowledge base wikis), ως «αποθήκη» γνώσεων της κάθε οµάδας. 
Γενικά, τα wikis µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τάξη ως ιστοσελίδες, ως εργαλείο γραπτής 

έκφρασης, ως περιβάλλον ανάπτυξης σχεδίων εργασίας, ως βάση συνεργατικής γνώσης, ως 
περιβάλλον επίλυσης προβληµάτων κ.ο.κ. Μολονότι το ενδιαφέρον για τα συνεργατικά και 
συγγραφικά αποτελέσµατα των wikis καταλαµβάνουν συνεχώς υψηλότερη θέση στις συζητήσεις της 
ερευνητικής κοινότητας, δεν έχουν παρατηρηθεί πολλές εµπειρικές µελέτες και έρευνες πάνω στην 
ξένη γλώσσα και στον υπό µελέτη πολιτισµό  της. 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Αφορµή της παρούσας εργασίας στάθηκε η ελλιπής εµπειρική έρευνα για τη δηµιουργική και 

διδακτική χρήση του διαδικτύου και των περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης µε έµφαση στα 
περιβάλλοντα wikis, σε φοιτητές των ξενόγλωσσων φιλολογικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Εδώ 
θα παρουσιάσουµε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα µιας πιλοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε 
σε πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011. Οι ερευνητικοί στόχοι της 
συγκεκριµένης έρευνας ήταν αφενός να δηµιουργηθούν εναλλακτικά περιβάλλοντα µάθησης µε τη 
χρήση εργαλείων του Web 2.0 για τη διδασκαλία της Ιταλικής  ως ξένης γλώσσας στο πλαίσιο της 
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πανεπιστηµιακής γλωσσικής εκπαίδευσης, µέσα από τη συνεργασία, την ενεργητική συµµετοχή και τη 
δηµιουργική γραφή των φοιτητών, και αφετέρου να εξεταστούν οι δυνατότητες της θεωρίας των 
πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης και του εποικοδοµισµού, µέσα σε περιβάλλοντα wiki, στο πλαίσιο της 
γλωσσικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης µελλοντικών δασκάλων Ιταλικής γλώσσας. Τελικός στόχος 
µας ήταν να διερευνηθεί η δυναµική των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε µαθήµατα ξένης γλώσσας 
και πολιτισµού, τα οποία στηρίζονται σε εικονικά περιβάλλοντα µάθησης. 

Πριν την έναρξη των εργαστηριακών µαθηµάτων, δόθηκε ένα ατοµικό ερωτηµατολόγιο στους 
φοιτητές, µε σκοπό να γίνουν κατανοητές από τη µία µεριά οι γνώσεις τους πάνω στην ιταλική 
γλώσσα και από την άλλη τόσο οι γνώσεις όσο και οι στάσεις τους απέναντι στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Πιο αναλυτικά, το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε πέντε µέρη που περιλάµβανε 
ερωτήµατα σχετικά µε: α)βιογραφικά στοιχεία β)γνώσεις της ιταλικής γλώσσας γ)γνώσεις απέναντι 
στους υπολογιστές δ)στάσεις απέναντι στους υπολογιστές και τον ρόλο τους στην εκπαίδευση ε)νέες 
τεχνολογίες και µουσείο. Καθοριστικές ερωτήσεις για την οργάνωση των µετέπειτα εργαστηριακών 
µαθηµάτων και των δραστηριοτήτων τους ήταν η γνώση και η χρήση του ∆ιαδικτύου και των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, οι απόψεις τους για τη διδασκαλία µέσα από Η/Υ, όπως εάν 
παρέχονται κίνητρα για περαιτέρω αναζήτηση και µάθηση, εάν εµβαθύνει στα υπό µελέτη θέµατα, αν 
προάγεται η οµαδική εργασία ή παρέχονται ευκαιρίες για δηµιουργικές δραστηριότητες, κ.ο.κ. 
Ακόµη, µας ενδιέφεραν εκείνα τα στοιχεία που ο κάθε χρήστης θεωρούσε σηµαντικά όταν ερχόταν σε 
επαφή και σε αλληλεπίδραση µε κάποιον δικτυακό τόπο µουσείου ή άλλου πολιτιστικού οργανισµού, 
καθώς και οι προσδοκίες του από το εικονικό µουσείο και την εµπειρία του σε χώρους πολιτισµού της 
Ιταλίας. 

Καταλήξαµε στη δηµιουργία ανοµοιογενών οµάδων, οι οποίες στο πλαίσιο των τετραµελών ή 
πενταµελών οµάδων αποτελούνται συνήθως από καλούς, µέτριους και αδύναµους φοιτητές. Οι 
πρώτες δύο κατηγορίες εξασφαλίζουν τη δυνατότητα φροντιστηριακής βοήθειας (tutoring) προς τον 
αδύναµο φοιτητή και γενικά την έκθεση των αδύναµων και µέτριων φοιτητών σε ένα ανώτερο επίπεδο 
σκέψης και δράσης, γεγονός που συµβάλλει στη γνωστική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των 
παιδιών (Ματσαγγούρας, 2002). 

Για τους λόγους αυτούς δηµιουργήθηκε ένα βασικό περιβάλλον wiki (http://it.web2lang-
learning.wikia.com), απ’ όπου οι δέκα οµάδες των φοιτητών αντλούσαν γενικές πολιτιστικές ή 
πρακτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες των µαθηµάτων. Σχεδιάστηκαν οκτώ εργαστηριακά 
µαθήµατα, τα οποία απαρτίζονταν από τρεις ή τέσσερις δραστηριότητες το καθένα και από τις οποίες 
κάθε οµάδα θα επέλεγε µόνον µία για να αναπτύξει. Όλες οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σε διττή  
θεωρητική βάση. Αφενός στηρίζονται στη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης, καθώς η 
συγκεκριµένη επιτρέπει τη διεύρυνση των εµπειριών των φοιτητών µε το να προσεγγίσουν τα διάφορα 
θέµατα και τα αντικείµενα µε εναλλακτικούς τρόπους, ανταλλάσσοντας µε τους συµφοιτητές τους 
εµπειρίες, γνώσεις και προσεγγίσεις µε αποτέλεσµα να προωθηθεί µια ενιαία «ροή» µάθησης µέσα 
στην τάξη. Αφετέρου στηρίζονται στις θεωρητικές αρχές του εποικοδοµισµού για ενεργό γνωστική 
εξερεύνηση και ‘κατασκευή’ της δικιάς τους γνώσης.  

Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο µάθηµα, οι φοιτητές έχοντας επισκεφτεί την ιστοσελίδα της 
πόλης Acri και περιπλανηθεί στο Museo d’ arte contemporanea (Μουσείο σύγχρονης τέχνης) από την 
ιστοσελίδα http://www.mediocratitour.it, τους προσφέρονταν 3 δραστηριότητες, από τις οποίες η κάθε 
οµάδα θα επέλεγε µία για να την αναπτύξει µε όσο πιο δηµιουργικό και πρωτότυπο τρόπο σε 
περιβάλλον wiki που είχαν ήδη δηµιουργήσει (στα πλαίσια της δηµιουργικής γραφής). Στη δεύτερη 
συνεδρία, οι φοιτητές καλούνταν να περιπλανηθούν σε ένα πραγµατικά πρωτοφανή εικονικό χώρο 
ανοιχτού µουσείου (Museo all’ aperto ‘Carlo Bilotti’) στην Cosenza (http://www.mediocratitour.it) 
της Κάτω Ιταλίας, όπου εκτίθενται έργα τέχνης σπουδαίων δηµιουργών, όπως του Giorgio De Chirico, 
του Mimmo Rotella και του Salvador Dalì. Με τον ίδιο τρόπο, η κάθε οµάδα επέλεξε ένα θέµα από τις 
προτεινόµενες δραστηριότητες για να αναπτύξει γραπτά στο ατοµικό της wiki. Στην ιστοσελίδα της 
πόλης της Cosenza παρέµειναν οι φοιτητές και για την  τρίτη συνεδρία, όπου ήρθαν αντιµέτωποι τόσο 
µε το θέατρο (Teatro Alfosno Rendano) όσο και µε την περίφηµη βιβλιοθήκη (Biblioteca Civica con 
la mostra di Bernardino Telesio) και τα σπάνια χειρόγραφα που εκτίθενται εκεί. Αυτή τη φορά θα 
επέλεγαν ανάµεσα από τρεις δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής. 

Το τέταρτο µάθηµα προσέφερε στους φοιτητές ένα δικτυακό ταξίδι και σε άλλους πολιτιστικούς 
φορείς της Ιταλίας: στην πόλη Lattarico (http://www.mediocratitour.it) της Καλαβρίας, στο Μουσείο 
του Βατικανό (Musei Vaticani http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html) µε τις αξεπέραστης 
οµορφιάς και µεγαλοπρέπειας σάλες του και την δυνατότητα εικονικής περιήγησης σε αυτές (π.χ. 
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Cappella Sistina, Sala di Costantino,  Stanza di Eliodoro, Stanza della Segnatura, Stanza dell'Incendio 
di Borgo), και τέλος στην πόλη του Μιλάνο (Milano http://www.duomomilano.it/) σε εικονικούς 
χώρους όπως αυτός του καθεδρικού ναού,  της αρχειοθήκης και βιβλιοθήκης του ναού, του µουσικού 
παρεκκλησίου, κ.ο.κ. Η επιλογή της επιθυµητής δραστηριότητας έγινε πάλι από κάθε οµάδα και η 
ανάπτυξή της στο δικό τους περιβάλλον wiki. Με τον ίδιο τρόπο, οι φοιτητές εξερεύνησαν και στα 
επόµενα µαθήµατα τους θησαυρούς τέχνης και άλλων πόλεων (π.χ. από την ιστοσελίδα 
http://www.mediocratitour.it την περιοχή Luzzi, την Rota Greca, Paola, το Montalto Uffugo, την 
Rose, τον San Giovanni in Fiore, το Rende µε το Museo civico d’ arte ή την Paola, µε το παλαιό ιερό 
– Vecchio -του San Francesco αλλά και το µοντέρνο ιερό –Nuovo- που καθηλώνει τους επισκέπτες 
του, φυσικούς και ψηφιακούς, και που «παντρεύει» αρµονικά το παρελθόν και το παρόν), 
επισκέφτηκαν τρισδιάστατους ψηφιακούς ναούς και µονές και εκφράστηκαν γραπτά µε όσο το 
δυνατόν πιο αυθεντικό, πρωτότυπο, δηµιουργικό και συνεργατικό τρόπο. 

Αν και η πιλοτική αυτή έρευνα βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη έχουν ήδη διαγραφεί κάποιες 
ενδιαφέρουσες τάσεις και έχουν διαµορφωθεί κάποια πρωτόλεια συµπεράσµατα µέσα από τη 
συµµετοχική παρατήρηση των ερευνητών στη διάρκεια την εργαστηριακών συνεδριών. Κάποιες από 
τις διαπροσωπικές διεργασίες που επηρέασαν την µάθησή τους, σύµφωνα µε τα άτυπα σχόλια των 
φοιτητών που συµµετέχουν, είναι η πλούσια αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή και η διαπραγµάτευση 
ιδεών, συγκρούσεων και ζυµώσεων µεταξύ τους, η εξέταση εναλλακτικών ιδεών και η διαµόρφωση 
ευέλικτης θεώρησης των πραγµάτων. Οι φοιτητές θεωρούν ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση της 
ιταλικής γλώσσας και του πολιτισµού είναι ενδιαφέρουσα και τους ενεργοποιεί θετικά αφού τους 
θέτει στην θέση του παραγωγού της πληροφόρησης και η µάθηση που προκύπτει βασίζεται και στις 
ίδιες τους τις εµπειρίες. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τι θα µάθουν, ενδιαφέρονται και 
ενθαρρύνουν την επίδοση του συνεργάτη – συµφοιτητή τους. Η συνεργατική µάθηση τους δίνει 
περισσότερα κίνητρα αλληλεπίδρασης στη γλώσσα-στόχο και µετατρέπει τη γλωσσική και 
πολιτιστική εκπαίδευση σε πολυδιάστατη κοινωνική εµπειρία.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Βλάχος, Κ., Αθανασιάδης, Η. & Γκανέτσος, Θ. (2004). Η αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε 

ηλεκτρονική σύνδεση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας µε µαθητές ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Το πρόγραµµα "The Euro e-pals". Στο Γρηγοριάδου, Μ., Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ., 
Κυνηγός, Χ. (Eπιµ.) Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ∆ιεθνή Συµµετοχή 2004 µε θέµα «Οι 
Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», ΕΚΠΑ, σσ. 419-424. 

∆ηµητρακοπούλου, Α. (2000). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέσω Internet: για µια ουσιαστική 
µαθησιακή αξιοποίηση. Στο  Σκούρτου, Ε. (Eπιµ.), ∆ιγλωσσία και µάθηση στο ∆ιαδίκτυο, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, σσ. 73-84. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002). ∆ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιολογική Αναπλαισίωση 
και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. 

Ματσαγγούρας, Η. (2004). Η Σχολική Τάξη. Κειµενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου» 
Τόµος Β’, Αθήνα 

Μπούνια, Α. (2004). Τα Πολυµέσα ως Ερµηνευτικά Εργαλεία στα Ελληνικά Μουσεία: Γενικές 
Αρχές και Προβληµατισµοί. Στο ∆ασκαλοπούλου, Μπούνια, Νικονάνου, Μπακογιάννη (Eπιµ.),   
Πρακτικά 1ου ∆ιεθνούς Συνέδριο Μουσειολογίας µε θέµα «Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες 
Τεχνολογίες», Μυτιλήνη, σσ. 17-27. 

Νάκου, Ε., (2001). Μουσεία: Εµείς, τα Πράγµατα και ο Πολιτισµός, Αθήνα: Εκδ. Νήσος. 
Παϊζάνου, Α., &  Γαβριηλίδου, Μ. (2003). Εκπαιδευτικές πηγές και ∆ιαδίκτυο στη ∆ιδασκαλία 

των ξένων γλωσσών. Στο Πρακτικά 2ου πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ µε 
θέµα "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη", Β΄ 
τόµος, Σύρος, σσ.  578-591. 

Πλακίτση. Κ, (2005). Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες. 
Στο Κόκκοτας, Π.& Πλακίτση, Π. (Eπιµ.), Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές 
Επιστήµες.Θεωρία και Πράξη, ∆ιεπιστηµονική και ∆ιαθεµατική Προσέγγιση, Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, σσ. 
44-66. 

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2003). Μάθηση και ∆ιδασκαλία  στην εποχή της πληροφορίας, Α’ και 
Β΄ τόµος, Αθήνα: Έκδοση ιδίων. 

Ράπτης, Α., Ζυµπίδης, ∆., Παρκοσίδης, Ι. & Σταµούλης, Ε. (2005). Λογισµικό για τη ∆ιδασκαλία 
θεµάτων των Φυσικών Επιστηµών και Μουσειακής Αγωγής: Η ελιά. Στο Κόκκοτας, Π. & Πλακίτση, 



6              6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 

 

Πρακτικά Συνεδρίου                            www.e-diktyo.eu 

 

Π. (Eπιµ.), Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες. Θεωρία και Πράξη, 
∆ιεπιστηµονική και ∆ιαθεµατική Προσέγγιση, Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, σσ.102-121. 

Σκούρτου, Ε. (2000). ∆ιδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας σε περιβάλλον διαδικτύου: ζητήµατα 
γλώσσας και µάθησης. Στο Σκούρτου, Ε. (Eπιµ.), ∆ιγλωσσία και µάθηση στο ∆ιαδίκτυο, Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου, Ρόδος, σσ. 85-94. 

Σολωµονίδου, Χ., & Σταυρίδου, Ε. (2005). Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Νέοι τρόποι 
αλληλεπίδρασης στα Μουσεία Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Στο Κόκκοτας, Π. & Πλακίτση, 
Π. (Eπιµ.), Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες. Θεωρία και Πράξη, 
∆ιεπιστηµονική και ∆ιαθεµατική Προσέγγιση, Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, σσ. 84-99 

Σφέτσου, Α. & Τάντση, Α. (2003). Τα Πολυτροπικά Κείµενα των  Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας και η Ανάγνωσή τους. Στο Πρακτικά 2ου πανελλήνιου συνεδρίου των 
Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ µε θέµα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη», Α΄ τόµος, Σύρος, σσ.  93-99. 

Τελλίδου, ∆. (2004). Αξιοποίηση του Παγκόσµιου Ιστού στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Στο Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ∆ιεθνή Συµµετοχή µε 
θέµα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Β’ τόµος, ΕΚΠΑ, σσ. 
478-480. 

Τσιτούρη, Α. (2004). "Πολιτιστικές ∆ιαδροµές στο ∆ιαδίκτυο" και "Χάρτης Κινδύνων για τα 
Μνηµεία": ∆ύο παραδείγµατα εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.) στον 
τοµέα του Πολιτισµού. Στο ∆ασκαλοπούλου, Μπούνια, Νικονάνου, Μπακογιάννη (Eπιµ.)  Πρακτικά 
1ου ∆ιεθνούς Συνέδριο Μουσειολογίας µε θέµα «Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες», 
Μυτιλήνη, σσ. 63-73. 

Tύρου, I., Λάριος, N., Κουτλή, M. & Καρακίτσου, B. (2007). ∆ηµιουργική Γραφή και 
∆ραστηριότητες βασισµένες στους Πολλαπλούς Τύπους Νοηµοσύνης, µε Αφορµή τα παραµύθια του 
Gianni Rodari, ∆ιπλωµατική Εργασία ΜΠΣ "Πληροφορική στην Εκπαίδευση", Α΄ µέρος. 

Bowen, J., Lisney, E., Filippini-Fantoni, S.& Bernal, I. (2007). A Museum Wiki. Ανακτήθηκε 20 
∆εκεµβρίου 2010 από το http://www.archimuse.com/mw2007/papers/bowen/bowen.html. 

Désilets, Α., Paquet, S.&Vinson, N., (2004). Are Wikis Usable?. Στο WikiSym’05,Oct 16-18, San 
Diego,U.S.A. National Research Council of Canada. 

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic. 
Jamieson, T. (2005). Trends in Computer- based second language assessment, Annual Review of 

Applied Linguistics, 25, pp. 228-242. 
Kessler, G., (2009) Student-initiated attention to form in WIKI-based collaborative writing. Στο 

Language Learning & Technology, Vol.13, Number 1, pp.79-95. Ανακτήθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου 
2010 από τη διεύθυνση http://llt.msu.edu/vol13num1/kessler.pdf. 

Leuf, B. & Cunninghan W. (2001). The WikiWay: Quick Collaboration on the Web, Addison-
Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, pp.14,30. 

Levy. M, (1997). Computer-Assisted Language Learning. Context and Conceptualization, 
Clarendon Press- Oxford. 

Mikros, G. & Perifanou, Μ. (2009). ‘Italswebquest’: a wiki as a platform of collaborative blended 
language learning and a course management system, Στο Int. J. Knowledge and Learning, Vol. 5, Nos. 
3/4, pp. 273-288. 

Murray, D. (2005). Technologies for second language literacy, Annual Review of Applied 
Linguistics, 25, Cambridge University Press, pp.188-201. 

Osuna , M. & Meskill, C. (1998). Using the World Wide Web to integrate Spanish Language and 
Culture: a pilot study, University of New York and University of Albany. 

Tonkin, E. (2005). Making the case for a wiki. Στο Ariadne, January, No. 42. Ανακτήθηκε στις 2 
Ιανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση http://www.ariadne.ac.uk/issue42/tonkin/.  

Tudini, V. (2003). Using native speakers in chat. Language Learning and Technology, 7 (3), 
pp.41-159. 

Warshauer, M. & P.F. Whittaker (1997). The Internet for English Teaching: Guidelines for 
Teachers. Στο The Internet TESL Journal 3/10 [online] Available from http:// 
www.aitech.ac.jp/~iteslj/Articles/Warschauer-Internet.html. Ανακτήθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2010.  

Wiki (n.d.). Στη Wikipedia. Ανακτήθηκε 8 Ιανουαρίου 2011, από το  
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki. 


