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Tο λογισµικό παρουσίασης στη διδασκαλία της
Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας 

Βασιλική Γιαννακού, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ∆ιδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως 
Ξένης Γλώσσας

Περίληψη

Το παρόν άρθρο πραγµατεύεται το θέµα της χρήσης των ηλεκτρονικών προγραµ-
µάτων παρουσίασης στην εκµάθηση της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αρχικά
παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος και παρατίθενται παρα-
δείγµατα χρήσης. Στη συνέχεια, περιγράφεται ένα συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος
βασισµένο σε λογισµικό παρουσίασης, όπως αυτό πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου “Kliment Ohridski” της Σόφιας. Τέλος,
το άρθρο κλείνει µε τα σηµεία που χρήζουν προσοχής, όταν τα προγράµµατα πα-
ρουσίασης χρησιµοποιούνται ως διδακτικό µέσο. 

1. Εισαγωγή 

Η τεχνολογία έχει «εισβάλει» στην εκπαίδευση ήδη από τη δεκαετία του 1950, φι-
λοδοξώντας να καταστήσει τη µάθηση ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη (Σι-
µάτος, 1995, σ. 9). Η ανάγκη για εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην
Εκπαίδευση είναι επιτακτική, όπως φάνηκε ήδη από τη σύνοδο της Λισσαβόνας
τον Μάρτιο του 2000 (Γιακουµάτου, 2000). Ανάµεσα στις δυνατότητες που µας
προσφέρουν τα πολυµέσα για την υλοποίηση διδακτικών και µαθησιακών στόχων
είναι και τα προγράµµατα παρουσίασης (π.χ. το PowerPoint της Microsoft, Κου-
τσογιάννης, 2002, σ. 394), που επιτρέπουν την εµφάνιση έγχρωµου κειµένου και
εικόνων υπό µορφή διαφανειών είτε στατικών είτε µε κίνηση και ήχο (Παναγιω-
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τακόπουλος κ.ά, 2003, σ. 48). Οι εικόνες αυτές µπορεί να προέρχονται από την
πραγµατικότητα (φωτογραφίες, βίντεο) ή να είναι κατασκευασµένες (γραφικές
παραστάσεις, ζωγραφικά σχέδια, κ.τ.λ.). Η χρήση αυτών των λογισµικών προορι-
ζόταν αρχικά για τον επιχειρηµατικό χώρο, όπου αναζητούνταν σύντοµοι, σαφείς
και εντυπωσιακοί τρόποι παρουσίασης προϊόντων και σχεδίων εργασίας.  Στην
Εκπαίδευση µετράει περίπου µια δεκαετία και χρησιµοποιείται κατά κόρον σε
τάξεις εκµάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (Νewby et al., 2006, σ. 56). 

Στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν και ανταλλάσσονται παρουσιάσεις ηλεκτρονικού
τύπου για τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ισπανικά. Ωστόσο, για τα Νέα Ελληνικά
ως ξένη γλώσσα, τα εν λόγω λογισµικά δεν αποτελούν διδακτικό εργαλείο µε ευρεία
χρήση, ακολουθώντας την περιορισµένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή γενι-
κότερα στην Εκπαίδευση. Το σχολείο ήταν ανέκαθεν διστακτικό στη χρήση της τε-
χνολογίας, παρόλο που και οι πιο παλιοί παιδαγωγοί συνιστούσαν τη χρησιµοποίησή
της (Ασλανίδου, 2000, σ. 11). Όταν οι Davies και Higgin (1985, σ. 1) έλεγαν ότι πολ-
λοί πιστεύουν ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι εργαλείο των Μαθηµατικών και
είναι πολύ δύσκολο να πείσεις ένα δάσκαλο γλώσσας ότι αποτελεί µια χρήσιµη συ-
σκευή για τη δική του τάξη, ιδίως σήµερα που πρέπει να προσελκύσεις το ενδιαφέ-
ρον των µαθητών µε µέσα πέρα από τα παραδοσιακά, δεν φαντάζονταν ότι µετά
από τόσα χρόνια θα εξακολουθούσαν να είναι επίκαιροι (Jones, 2003, σ. 3). 

Ένα πρώτο πιθανό αίτιο για τον δισταγµό αυτό είναι η έλλειψη εξοικείωσης µε
το συγκεκριµένο πρόγραµµα (Ράπτης, 1995, σ. 94), καθώς και ο χρόνος που απαι-
τείται, για να προετοιµαστούν οι παρουσιάσεις. Χωρίς την απαραίτητη ειδική κα-
τάρτιση στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, οι διδάσκοντες της γλώσσας παραµένουν
συντηρητικοί και ανέτοιµοι να επιχειρήσουν αλλαγές στις µεθόδους τους (Ράπτης,
1995, σ. 94· Μακράκης, 2000, σ. 9-10· Μπαµπινιώτης, 2000· Χρονάκη, 2004, σ. 102).

Έτερος λόγος για τη µη διαδεδοµένη χρήση του προγράµµατος στη διδασκα-
λία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας είναι το γεγονός ότι οι αίθουσες που διεξά-
γονται τα µαθήµατα (τουλάχιστον όσες προσφέρονται από κρατικούς φορείς) δεν
διαθέτουν σύστηµα προβολής παρουσιάσεων µέσω υπολογιστή, πιθανόν γιατί ένας
τέτοιος τεχνολογικός εξοπλισµός απαιτεί διάθεση υψηλών κονδυλίων (Fisher,
2003). Παρά ταύτα, θα µπορούσε η περίπτωση της ηλεκτρονικής παρουσίασης να
αποτελέσει µία από τις πλέον οικονοµικές λύσεις, αφού όλο και περισσότεροι δά-
σκαλοι έχουν τον προσωπικό τους υπολογιστή, στον οποίο θα ετοιµάσουν υλικό
και, εποµένως, απαιτείται µόνο ο ειδικός προβολέας, ο οποίος µπορεί να είναι είτε
ένας για κάθε τάξη είτε ένας σε χώρο που έχουν πρόσβαση πολλές τάξεις. Μάλι-
στα, ελλείψει του ειδικού συστήµατος προβολής, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί
η οθόνη του υπολογιστή σε ολιγάριθµες τάξεις και το DVD και η τηλεόραση σε
πολυάριθµες τάξεις, µε λιγότερο, όµως, εντυπωσιακό αποτέλεσµα. Πρωταρχική
προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι η αποδοχή της αξίας του ηλεκτρονικού
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υπολογιστή και των δυνατοτήτων που προσφέρει στη διδασκαλία της γλώσσας
(Ahmad et al., 1985, σ. 1· Jones & Fortescue, 1987, σ. 100· Χρονάκη, 2004, σ. 96). 

2. Λόγοι για την επιλογή του λογισµικού παρουσίασης έναντι άλλων εποπτικών
µέσων 

Τα λογισµικά παρουσίασης εντάσσονται στην κατηγορία των οπτικοακουστικών
εποπτικών µέσων διδασκαλίας η αξία των οποίων αναγνωρίζεται από όλες τις δι-
δακτικές µεθόδους ξένων γλωσσών (Larsen-Freeman, 1986, σ. 22, 37· Richards &
Rodgers, 1986, σ. 39, 40· Τριλιανός, 2003, σ. 209). Ο Dale τοποθέτησε την οπτι-
κοακουστική οδό εκµάθησης στο δεύτερο επίπεδο του «Κώνου της Εµπειρίας»,
αµέσως µετά τη µάθηση µέσω δράσης, θεωρώντας την πολύ πιο επιτυχηµένη από
την γλωσσική περιγραφή και τη µελέτη (Σιµάτος, 1995, σ. 15). Το οπτικοακου-
στικό «υβρίδιο» δρα µέσα από το ακουστικό και το οπτικό κανάλι µάθησης ταυ-
τόχρονα, ενώ, ειδικότερα, το οπτικό µέρος του αποτελεί κάτι περισσότερο, ένα
είδος δράσης πάνω στον κόσµο, µε αποτέλεσµα η εµπειρία και η περιγραφή της
να συνυπάρχουν» (Laurillard, 1993, σ. 112). Η αίσθηση της όρασης θεωρείται το
πρωταρχικό κανάλι γνώσης (Bowen 1982, σ. 1-2) και οδηγεί άµεσα στην αντίληψη
εννοιών, αφού ενεργοποιεί το 50% των εγκεφαλικών κυττάρων. Πράγµατι,  το
οπτικό νεύρο έχει τη µεγαλύτερη χωρητικότητα στη συλλογή δεδοµένων, πράγµα
που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το  83% των γνώσεών µας προσλαµβάνε-
ται από οπτικά ερεθίσµατα (Σιµάτος, 1995, σ. 46· Κόκκος κ.ά., 1998, σ. 240). Βλέ-
ποντας µια εικόνα ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται πάνω από 10.000.000 byte/sec,
δηλαδή 3.000 λέξεις κειµένου, ενώ ο µέγιστος ρυθµός αντίληψης µε ανάγνωση
είναι µόλις 100 byte/sec (Μικρόπουλος, 2006, σ. 88). Συνεπώς, η χρήση ενός λογι-
σµικού παρουσίασης σηµαίνει στην πράξη οπτικοποιηµένη µετάδοση πληροφο-
ριών (καλλιτεχνική ή επιστηµονική), η οποία ενισχύει την κατανόηση εννοιών και
δίνει τη δυνατότητα πρόσκτησης περισσότερων δεδοµένων σε µικρό χρονικό διά-
στηµα (Μικρόπουλος, 2006, σ. 88) ειδικότερα, µάλιστα, αν συνδυάζεται µε τη λε-
κτική περιγραφή (Σιµάτος, 1995, σ. 49). Επιπλέον, ως ιδανικός συνδυασµός
εικόνας και ήχου ενδείκνυται και για την επαφή µε στοιχεία πολιτισµού (έθιµα,
καταστάσεις και γεγονότα) στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας, µε τα οποία
ο µαθητής είναι δύσκολο να έχει άµεση εµπειρία (Τριλιανός, 2003, σ. 201). 

Επιπλέον, η επίτευξη της άµεσης σύνδεσης λεξικών και γραµµατικών εννοιών
µε τουλάχιστον µία ή και δύο αισθήσεις, εκτός από την αντίληψη προάγει και την
αποθήκευση των πληροφοριών στη µνήµη, µε διαδικασίες ταχείες (Newby et al.,
2006, σ. 30-31), παρόµοιες µε αυτές που λαµβάνουν χώρα στην κατάκτηση της µη-
τρικής γλώσσας στην παιδική ηλικία, οι οποίες βασίζονται στο τρίπτυχο «βλέπω-
ακούω-µαθαίνω» (Bowen, 1982, σ. 2). Θυµόµαστε το 30% όσων βλέπουµε και το
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50% όσων βλέπουµε και ακούµε ταυτόχρονα, ενώ µόλις το 10% όσων διαβάζουµε.
(Κόκκος κ.ά., 1998, σ. 240· Ασλανίδου, 2000, σ. 66). Παράλληλα, συµβάλλει στη
διατήρηση των προσλαµβανόµενων γνώσεων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
(Badelley, 2003, σ. 13-15).

Παλαιότερα, για τους ίδιους λόγους το βίντεο αποτέλεσε ένα µεγάλο άλµα
στον χώρο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και συνδέθηκε µε συγκεκριµένες
σειρές εγχειριδίων. Στη σύγχρονη εποχή, όµως, έχουµε ένα νεότερο τεχνολογικό
επίτευγµα, το λογισµικό παρουσίασης, που µπορεί να αποβεί πιο βοηθητικό, σε
σύγκριση µε τα παλαιότερα εποπτικά µέσα, αφού συγκεντρώνει τα πλεονεκτή-
µατά τους, χωρίς, ωστόσο, να  προϋποθέτει την ύπαρξη τεχνολογικού εγγραµ-
µατισµού από µέρους των µαθητών, αντίθετα µε άλλες διδακτικές εφαρµογές του
ηλεκτρονικού υπολογιστή (Jones, 2003, σ. 2).  

Πιο συγκεκριµένα, ένα λογισµικό παρουσίασης σε σχέση µε άλλα διδακτικά
εποπτικά µέσα: 

– Υπερέχει σε ευκολία και ποικιλία. Με µία µόνο συσκευή (Σιµάτος, 1995) προ-
σφέρεται µεγάλη ποικιλία ερεθισµάτων, πράγµα εξαιρετικά σηµαντικό στη
διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αφού όσο πιο ενδιαφέροντα και ποικίλα είναι
τα ερεθίσµατα τόσο πιο γρήγορη και αποτελεσµατική µπορεί να είναι η εκµά-
θηση (Bowen, 1982, σ. 1· Μπαµπινιώτης, 2000). Παράλληλα, η σύζευξη ακου-
στικών και οπτικών ερεθισµάτων αναπτύσσει και εξασκεί όλες τις γλωσσικές
δεξιότητες.  

– Συντελεί στην οργάνωση και τήρηση ενός σχεδίου µαθήµατος. Η ηλεκτρο-
νική παρουσίαση οδηγεί µόνη της τον διδάσκοντα σε συγκεκριµένο σχέδιο
µαθήµατος, µε πλήρη οργάνωση γύρω από κάποιο θεµατικό πυρήνα, είτε
λεξιλογικό είτε γραµµατικό. Με τον τρόπο αυτό το µάθηµα κερδίζει σε συ-
νοχή, επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί και εξοικονοµείται διδα-
κτικός χρόνος. 

– Συµβάλλει στην ενότητα της τάξης και στην οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος.
Η εικόνα δηµιουργεί σαφείς παραστάσεις σε όλους και περιορίζει τις απο-
ρίες και τα ερωτήµατα, συγκριτικά µε τη γλωσσική περιγραφή. Η χρήση του
λογισµικού παρουσίασης ελαχιστοποιεί το άγχος των µαθητών για τήρηση ση-
µειώσεων, αφού το υλικό µπορεί να εκτυπωθεί και να διανεµηθεί στο τέλος
του µαθήµατος, ενώ παράλληλα επιτρέπει στον διδάσκοντα να παραµένει σε
οπτική επαφή µε τους µαθητές του, δηµιουργώντας µια καλύτερη σχέση µαζί
τους. Τέλος, καθώς οι φραστικές επεξηγήσεις περιορίζονται, δίνεται η ευ-
καιρία στους µαθητές για περισσότερη αυτενέργεια, πράγµα σύµφωνο και µε
τις αρχές της Επικοινωνιακής Μεθόδου (Richards & Rodgers, 1986, σ. 77, 78·
Larsen-Freeman, 1986, σ. 129-131).
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– Φέρνει στην πρώτη γραµµή τις ανάγκες του εκάστοτε τµήµατος. ∆ίνεται η δυ-
νατότητα να δηµιουργηθεί κάθε φορά το πλέον κατάλληλο διδακτικό υλικό
για τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης τάξης (Laurillard, 1993, σ. 121). Τα διά-
φορα προγράµµατα εκµάθησης σε CD, οι ταινίες, τα ραδιοφωνικά και τηλε-
οπτικά προγράµµατα που δεν ταιριάζουν πάντοτε αυτούσια σε κάθε µαθητικό
κοινό, αλλά απαιτούν επεξεργασία, µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλα
ως µέρος µιας παρουσίασης, εξειδικεύοντας κάθε φορά τη διδασκαλία σε
έναν ιδιαίτερο δρόµο προς τη γνώση και ικανοποιώντας την προσδοκία για
πληροφόρηση. 

– ∆ιατηρεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση, αντί-
θετα µε  τα παραδοσιακά εποπτικά µέσα, µπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική,
ακόµη και για απλά αντικείµενα της γλωσσικής διδασκαλίας (π.χ. τον σχηµα-
τισµό του πληθυντικού αριθµού), αφού µπορεί να µεταφέρει πληροφορίες µε
εντυπωσιακό τρόπο και απρόσµενα ερεθίσµατα (Παναγιωτακόπουλος κ.ά.,
2003, σ. 48). Τα χρώµατα, τα σχήµατα και οι εναλλακτικοί τρόποι µετάβασης
από τη µία διαφάνεια στην άλλη, δηµιουργούν κάθε φορά µια εικόνα πολύ
διαφορετική από τη γνωστή µονότονη όψη ενός πίνακα. Για καλύτερα αποτε-
λέσµατα, µπορούµε να συµβουλευτούµε τις απόψεις των ψυχολόγων σχετικά
µε την επίδραση των χρωµάτων και τη λειτουργία τους στον εγκέφαλο και την
ψυχολογία του παρατηρητή (π.χ. απαλά χρώµατα για ξεκούραση, θερµά για
να εντείνουµε την προσοχή κ.τ.λ.).  

– Προάγει τη συνεργασία µεταξύ διδασκόντων. Οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
µπορούν να γίνουν αντικείµενο ανταλλαγών µεταξύ διδασκόντων µέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να αποτελέσουν ιστοσελίδες (webpages) ή να
κυκλοφορήσουν στο εµπόριο. Επίσης, είναι εύκολο να τροποποιηθούν, να
εµπλουτιστούν και να ανανεωθούν µε πιο επίκαιρα ή ενδιαφέροντα για το
µαθητικό κοινό θέµατα (Fisher, 2003). 

3. Παραδείγµατα χρήσης του λογισµικού παρουσίασης στην τάξη

Η χρησιµότητα των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στην τάξη διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας είναι πολλαπλή, αφού µέσω αυτών δύνανται να υλοποιηθούν πολλών
ειδών µαθησιακοί στόχοι. Εδώ θα αναφερθούµε κυρίως σε αυτούς που αφορούν
στην κατάκτηση του λεξιλογίου.

3.1 Αρχική διδασκαλία γλωσσικού υλικού

Οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις είναι ιδανικές για να διδαχθούν τα νέα λεξιλογικά
στοιχεία σε κάθε επίπεδο εκµάθησης. Η ίδια η αναγνωστική ικανότητα στην ξένη
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γλώσσα µπορεί να κατακτηθεί µέσω αυτών: το αλφάβητο, οι ήχοι των διαφόρων
συνδυασµών των γραµµάτων και των συλλαβών µπορούν να αποτελέσουν αντικεί-
µενο µιας παρουσίασης και µάλιστα µε τρόπο εντυπωσιακό (χρώµατα πλαισίου,
έγχρωµα γράµµατα, συλλαβές που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις και
διαµορφώνονται σε λέξεις κ.τ.λ.). Σε ένα επόµενο στάδιο εκµάθησης, προβάλλoυµε
λέξεις και ζητάµε από τους µαθητές να τις διαβάσουν, ενώ ταυτόχρονα πάνω ή
δίπλα από τη λέξη υπάρχει η εικόνα του αντικειµένου αναφοράς, αποφεύγοντας
έτσι την παρεµβολή άλλης γλώσσας, διαφορετικής από τη γλώσσα στόχο και της µη-
τρικής γλώσσας του µαθητή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι έτσι «εµβαπτί-
ζουµε» τον µαθητή στη γλώσσα που µαθαίνει, ελαχιστοποιούµε τις πιθανότητες
εκτροπής σε άλλο κώδικα επικοινωνίας (code switching) και τον εκπαιδεύουµε να
προοδεύει στη µάθησή του µέσω της ίδιας της γλώσσας που διδάσκεται, όπως µας
επιτάσσει και η επικοινωνιακή µέθοδος (Larsen-Freeman, 1986, σ. 135). Οι ηλε-
κτρονικές παρουσιάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στα προχωρηµένα στά-
δια εκµάθησης της γλώσσας, επιλέγοντας κάθε φορά εικόνες πιο σύνθετες, που
αντιστοιχούν όχι πλέον σε απλά λεξήµατα αλλά σε ολόκληρες φράσεις. Για παρά-
δειγµα, στο λεξιλόγιο της Οικολογίας, που ήταν και το θέµα του µαθήµατος στη
Σόφια, σε ένα πρώτο επίπεδο εκµάθησης µπορούν να παρουσιαστούν οι εικόνες µε
τις οποίες ο µαθητής θα κατακτήσει λεξήµατα για την περιγραφή της φύσης, όπως
δέντρο, δάσος, βουνό, θάλασσα, ποτάµι κ.ά., σε ένα δεύτερο επίπεδο θα παρου-
σιάσουµε συγκεκριµένα είδη ζώων και τους χώρους που ζουν, ενώ στο προχωρη-
µένο επίπεδο θα προβάλλουµε εικόνες για έννοιες όπως, φυσική καταστροφή,
ατµοσφαιρική ρύπανση, φαινόµενο του θερµοκηπίου κ.τ.λ.

3.2 Εµβάθυνση και επανάληψη

Η χρήση ενός λογισµικού παρουσίασης συµβάλλει δραστικά και στην εµβάθυνση
στο επίπεδο του λεξιλογίου. Μετά την παρουσίαση του βασικού λεξιλογίου για ένα
θέµα π.χ. για τα ενδύµατα, παρουσιάζουµε εικόνες που αποτελούν υπώνυµα µιας
πρωτοτυπικής έννοιας. Για παράδειγµα, δείχνουµε διαφορετικές εκδοχές της γε-
νικής έννοιας «µπλούζα» (από το απλό T-shirt µέχρι την ιατρική µπλούζα) εµβα-
θύνοντας σε µια έννοια και οµαδοποιώντας συναφή λεξήµατα αποφεύγοντας,
ταυτόχρονα, τόσο τις φραστικές επεξηγήσεις, που είναι πιθανό να προκαλέσουν
σύγχυση, όσο και τη χρήση άλλης γλώσσας.

Στην οργανωµένη παρουσίαση των ήδη διδαγµένων στοιχείων του λεξιλογίου
µπορεί να βοηθήσει η µελέτη της θεωρίας των σηµασιολογικών πεδίων (Lyons,
1977, vol. 1, σ. 230-269), αλλά και τα θεµατικά λεξικά, όπως αυτό του Βοσταντζό-
γλου (1962). Για παράδειγµα, πάλι αναφερόµενοι στο λεξιλόγιο για την «Οικολο-
γία», είναι δυνατό να οργανωθούν τα λεξήµατα µε διαφορετικό σκεπτικό κάθε
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φορά, όπως όλα τα προβλήµατα ή όλες οι λύσεις µαζί ή να παρουσιάζουµε την ει-
κόνα ενός δάσους και να µαθαίνουµε τα αγαθά που µας προσφέρει, τα ζώα που
ζουν εκεί, τις καταστροφές που µπορεί να συµβούν σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό
προχωράµε σε ένα σπειροειδές αναλυτικό πρόγραµµα (Richards et al., 1992, σ.
348, 368), επαναλαµβάνοντας γλωσσικά στοιχεία και προσθέτοντας καινούργια.
Η επανάληψη της ύλης µπορεί να επιτευχθεί µε τις ίδιες εικόνες ή µε άλλες παρό-
µοιες. Καλό είναι να δηµιουργήσουµε ένα υλικό µε κάποια συγκεκριµένα χαρα-
κτηριστικά και να το παρουσιάζουµε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κάνοντας
έτσι επισκόπηση σε όσα έχουν ήδη διδαχθεί, χωρίς να εµπλακούν οι µαθητές σε
άλλες πιο περίπλοκες διαδικασίες, όπως η κατανόηση περιφράσεων. Η δραστη-
ριότητα αυτή ενδείκνυται και στην περίπτωση της επανάληψης µε συγκεκριµένο
στόχο (π.χ. πριν από ένα διαγώνισµα), όταν απαιτείται µια σύντοµη επαφή µε το
σύνολο της διδαγµένης ύλης. 

Τέλος, αντικείµενο µιας ηλεκτρονικής παρουσίασης µπορούν να αποτελέσουν
και τα παιχνίδια λέξεων ως ένα µέρος της εξάσκησης στην ήδη κατακτηµένη γνώση. 

3.3 Έλεγχος και αξιολόγηση

Τα λογισµικά παρουσιάσεων δίνουν τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να ετοιµάσει
σύντοµα διαγωνίσµατα, διαφορετικά από τα πολυσέλιδα φυλλάδια που έχουµε συ-
νηθίσει. Ένας πολύ απλός τρόπος για τον έλεγχο του λεξιλογίου είναι να τοποθε-
τήσουµε εικόνες αντικειµένων σε διαφάνειες. Στη συνέχεια, µετράµε µε ένα
χρονόµετρο ένα λογικό αριθµό δευτερολέπτων για κάθε φωτογραφική διαφάνεια
και οι σπουδαστές γράφουν τη λέξη ή τη φράση που αντιπροσωπεύει η εικόνα. Η
αξιολόγηση µπορεί να έχει και προφορικό χαρακτήρα, όταν µε την προβολή της ει-
κόνας ο διδάσκων ζητά την απάντηση άµεσα και όχι γραπτώς από τους µαθητές.
Είτε µε τις ίδιες εικόνες µε τις οποίες δίδαξε το αντικείµενο είτε µε παρόµοιες,
είναι δυνατό να ελεγχθεί αν οι µαθητές έχουν αφοµοιώσει τα λεξήµατα και αν
είναι σε θέση να τα ανακαλούν.

4. Εφαρµογή στη διδακτική πράξη: σχέδιο µαθήµατος διδασκαλίας λεξιλογίου µε
χρήση λογισµικού παρουσίασης

Με βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω και µε δεδοµένη την πεποίθηση ότι η χρήση
των λογισµικών παρουσίασης έχει θετικά αποτελέσµατα στη διδασκαλία της Ελ-
ληνικής ως ξένης γλώσσας, επιχειρήθηκε µία παρουσίαση µε στόχο τη διδασκαλία
του λεξιλογίου. H ιδέα για την οργάνωση αυτού του µαθήµατος στηρίχτηκε στην
έρευνα των Chun, Plass, Mayer και Leuther του 1998 (Read, 2004, σ. 154). Σύµ-
φωνα µε τα συµπεράσµατα των µελετητών, η συνδυασµένη προβολή δύο αναπα-
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ραστάσεων της ίδιας λέξης (εικονική και γραφική ή ακουστική και γραφική) οδη-
γεί στην κατάκτηση µεγαλύτερου αριθµού λεξηµάτων σε σύγκριση µε την επαφή µε
µία. Η διττή µορφή λεξικής πληροφορίας καθιστά πλουσιότερη τη νοητική αναπα-
ράσταση και ευκολότερη την ανάκληση από τη µνήµη. 

Η υποδειγµατική διδασκαλία είχε συνδυαστικό χαρακτήρα, µε άλλα λόγια  το µε-
γαλύτερο µέρος του µαθήµατος βασίστηκε στο λογισµικό παρουσίασης, ενώ υπήρ-
ξαν και παραδοσιακές τεχνικές, όπως η διανοµή φωτοτυπιών, στις περιπτώσεις που
το κείµενο ήταν εκτενές ή όπου χρειάστηκαν έντυπα για συµπλήρωση ασκήσεων
(π.χ. στην περίπτωση της ακουστικής κατανόησης). Μέσα στις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις µιας επιτυχηµένης παρουσίασης για διδακτικούς σκοπούς είναι το να
αντιληφθεί ο διδάσκων τι µπορεί να γίνει παρουσίαση και τι όχι. Άλλωστε, ένα µά-
θηµα εξολοκλήρου βασισµένο στο λογισµικό παρουσίασης είναι πιθανό να αιφνι-
διάσει τους µαθητές, σε βαθµό που να διστάζουν να συµµετέχουν σε αυτό,
ιδιαιτέρως εάν δεν είναι εξοικειωµένοι µε την ιδέα του ηλεκτρονικού υπολογιστή
στην τάξη. Το λογισµικό που επιλέχθηκε ήταν το Power Point της Microsoft.

4.1 Σχέδιο µαθήµατος

α) Σκοποθεσία 

Κύριος διδακτικός στόχος: Κατάκτηση του λεξιλογίου του θεµατικού κύκλου «Οι-
κολογικά προβλήµατα».

Επιµέρους διδακτικοί στόχοι: 1. Σύνδεση εννοιών και λεξηµάτων. 2. Κατανόηση
ηχητικών αποσπασµάτων που περιέχουν όρους του συγκεκριµένου λεξιλογίου. 3.
Επίλυση ασκήσεων λεξιλογικού περιεχοµένου. 4. Χρήση των λεξηµάτων στον προ-
φορικό και τον γραπτό λόγο.

Το θέµα της «Οικολογίας» επιλέχθηκε για το πλούσιο, ποικίλο σε γραµµατικές
κατηγορίες, αρκετά απαιτητικό και επίκαιρο λεξιλόγιο, το οποίο προσφερόταν για
το προχωρηµένο επίπεδο του συγκεκριµένου µαθητικού κοινού.

β) Αποδέκτες 

Το κοινό µας αποτελείται από δύο οµάδες φοιτητών του τρίτου και του τέταρτου
έτους του «Νεοελληνικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Kliment Ohridski» της Σό-
φιας, που αντιστοιχούν σε προχωρηµένους µαθητές επιπέδου Γ’ και ∆’ στην εκµά-
θηση της Ελληνικής ως ξένης. Το κοινό επιλέχθηκε τυχαία, αλλά µε το σκεπτικό ότι
στόχος ήταν να γίνει µια τέτοια παρουσίαση σε άτοµα µε τα οποία δεν υπήρχε η
σχέση διδάσκοντος-µαθητή και δεν µάθαιναν Ελληνικά στην Ελλάδα, διότι ένα µε-
γάλο µέρος του προς διδασκαλία υλικού θα ήταν ήδη γνωστό από την καθηµερι-
νότητα (από συζητήσεις των κατοίκων για περιβαλλοντικά προβλήµατα, από τα
δελτία ειδήσεων, τον Τύπο κ.τ.λ.).

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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γ) ∆ιάρκεια: 2.30’ ώρες.

δ) Εποπτικά µέσα: Υπολογιστής µε ένα ζεύγος µεγαφώνων, τηλεόραση, dvd.

ε) Σενάριο διδασκαλίας: Έγιναν δύο µαθήµατα. Στο πρώτο τµήµα χρησιµοποι-
ήθηκε τηλεόραση και dvd και προβλήθηκε το οπτικό υλικό από οπτικό ψηφιακό
δίσκο (picture cd), ενώ τα ηχητικά µέρη από ακουστικό ψηφιακό δίσκο (audio cd).
Στο δεύτερο, που είχε µόνο οκτώ µαθητές, η παρουσίαση έγινε µέσω της οθόνης του
υπολογιστή και προβλήθηκε όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Βέβαια, σε µία µεγα-
λύτερη τάξη η οθόνη του υπολογιστή είναι ανεπαρκής και απαιτείται το σύστηµα
προβολής PowerPoint. 

4.2 Φάση προετοιµασίας
Αρχικά, συγκεντρώθηκαν όλες οι έννοιες που σχετίζονται µε τα γνωστά και ση-
µαντικά οικολογικά προβλήµατα, όπως «το φαινόµενο του θερµοκηπίου», «η ατµο-
σφαιρική ρύπανση», «η µόλυνση των υδάτων και του εδάφους», «η εξαφάνιση ειδών
της πανίδας και της χλωρίδας» κ.ά. Η επόµενη φάση ήταν η επιλογή των εικόνων
που αναπαριστούν τις έννοιες που επιλέξαµε. Το δύσκολο ήταν να βρεθούν αντι-
προσωπευτικές εικόνες, ώστε η έννοια ή το πρόβληµα να γίνονται άµεσα αντιλη-
πτά, χωρίς να χρειάζονται εκτενείς επεξηγήσεις ή χρήση άλλης γλώσσας. Ευτυχώς,
το διαδίκτυο αποτελεί µια ανεξάντλητη πηγή (Κουτσογιάννης, 2002, σ. 397), ενώ
µπορούµε να µεταφέρουµε µέσω σαρωτή (scanner) φωτογραφίες ή εικόνες από
βιβλία ή ακόµη και να φτιάξουµε σχέδια µόνοι µας στο πρόγραµµα ζωγραφικής του
υπολογιστή. Απαραίτητη εργασία για την παρουσίαση ήταν η µεταφορά τόσο των
εικόνων όσο και των κειµένων (λέξεων και φράσεων) που θέλαµε να διδάξουµε σε
διαφάνειες του προγράµµατος.

Ένα δεύτερο κοµµάτι ήταν το ηχητικό που ηχογραφήθηκε σε υπολογιστή.
Τέλος, ένα µέρος των ασκήσεων και συγκεκριµένα οι λεξιλογικές ασκήσεις αντι-
στοίχισης εισήχθησαν σε διαφάνειες.

4.3 Φάση εκτέλεσης

Μετά από µία σύντοµη οµιλία προς τους φοιτητές, προκειµένου να γίνουν οι απα-
ραίτητες συστάσεις, αρχίζει η προβολή των διαφανειών. Καθώς εµφανίζεται κάθε
διαφάνεια στην οθόνη, περιγράφουν τι βλέπουν, χρησιµοποιώντας ήδη γνωστές
λέξεις. Για παράδειγµα, στις εικόνες που σχετίζονται µε τη ρύπανση των υδάτων,
οι µαθητές δίνουν περιγραφές όπως: βλέπω µια παραλία µε σκουπίδια µέχρι τη
θάλασσα, ένα εργοστάσιο που ρίχνει βρώµικα νερά στο ποτάµι που είναι κοντά κ.ά.
Κάθε διαφάνεια αντιστοιχεί σε µια υποπερίπτωση του συγκεκριµένου οικολογι-
κού προβλήµατος. Μετά από µερικές διαφάνειες µε εικόνες, έρχεται η διαφάνεια
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µε τα λεξιλογικά στοιχεία που αποδίδουν µε απλά ή σύνθετα λεξήµατα και µε συν-
δυασµούς λεξηµάτων (φράσεις) τις εικόνες που προβλήθηκαν. Έτσι, παρουσιάζει
στους µαθητές λεξήµατα, όπως «απορρίµµατα», «βιοµηχανικά απόβλητα», «ρύ-
πανση των υδάτων», «εξάντληση των υδάτινων πόρων» κ.τ.λ., εξηγώντας σε ποια ει-
κόνα εµφανίστηκαν και σε τι ακριβώς αναφέρεται κάθε όρος. Οι µαθητές κρατούν
ελάχιστες σηµειώσεις, αφού τους γνωστοποιείται ότι το υλικό θα µοιραστεί στο
τέλος του µαθήµατος. Είναι αξιοσηµείωτος ο άµεσος τρόπος που οι µαθητές αφο-
µοιώνουν τις έννοιες, πράγµα που γίνεται φανερό από την απουσία περαιτέρω
ερωτήσεων για διευκρινίσεις σε άλλη γλώσσα, π.χ. στα Αγγλικά  ή  στη δική τους
γλώσσα (σηµειωτέον ότι ο καθηγητής τους είναι παρών στην παρουσίαση). Όλοι
καταλαβαίνουν σε ποια ακριβώς έννοια αναφερόµαστε και αυτό οφείλεται στη
χρήση της εικόνας. Προχωρούµε µε τον ίδιο τρόπο µέχρι το τέλος όλων των δια-
φανειών. 

Εν συνεχεία, οι µαθητές ακούνε δύο αποσπάσµατα για τις ασκήσεις της ακου-
στικής κατανόησης. Το πρώτο είναι µία κατασκευασµένη συνέντευξη, βασισµένη
στο περιεχόµενο της οµιλίας ενός χηµικού-περιβαλλοντολόγου. Το κατασκευα-
σµένο κείµενο επελέγη προκειµένου να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι όροι από αυτούς που παρουσιάστηκαν µέσω της προβολής των
διαφανειών. Το δεύτερο απόσπασµα προέρχεται από ένα δελτίο ειδήσεων ραδιο-
φωνικού σταθµού µε θέµα τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του
2007 και περιέχει, επίσης, όρους και εκφράσεις από την παρουσίαση. Η επιτυχία
στις ακουστικές ασκήσεις είναι εντυπωσιακή. Οι ίδιοι οι µαθητές οµολογούν ότι αν
δεν είχαν προηγηθεί οι εικόνες και οι διαφάνειες µε το λεξιλόγιο, θα ήταν δύσκολο
να αναγνωρίσουν δια της ακουστικής οδού τα συγκεκριµένα λεξήµατα. 

Αµέσως µετά, µεταβαίνουµε στις λεξιλογικές ασκήσεις, που απαιτούν συνδυα-
σµό δύο ή και περισσοτέρων λεξικών στοιχείων για την απόδοση µιας σηµασίας,
όπως για παράδειγµα «βιολογικός καθαρισµός», «όξινη βροχή», «υβριδικά οχήµατα»,
«εκποµπές αερίων», «αύξηση της στάθµης των ωκεανών», «ανανεώσιµες µορφές ενέρ-
γειας» κ.τ.λ. Και εδώ χρησιµοποιούµε διαφάνειες, ελέγχοντας όσα έµαθαν οι µα-
θητές στο αρχικό στάδιο της παρουσίασης, επαναλαµβάνοντας για εµβάθυνση και
καλύτερη αφοµοίωση, αλλά και προσθέτοντας καινούργια λεξιλογικά στοιχεία.
Αυτό γίνεται ως εξής: παρουσιάζουµε τέσσερις διαφάνειες. Σε καθεµία βρίσκονται
λεξήµατα χωρισµένα σε δύο στήλες, τα οποία πρέπει οι µαθητές να αντιστοιχίσουν.
Κάθε φορά που απαντούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού ένα έγχρωµο βέλος έρχεται
και δείχνει τη σωστή απάντηση. Τέλος, σε µια διαφάνεια προβάλλονται συγκεν-
τρωτικά όλοι οι σωστοί συνδυασµοί. Οι µαθητές παρακολουθούν µε προσοχή –και
µε κάποια αγωνία– τι θα δείξει το βέλος. Επίσης, είναι βασικό ότι υπάρχει η δυνα-
τότητα να ρωτάµε περισσότερους από έναν µαθητές κάθε φορά, σχετικά µε το ίδιο
λέξηµα και έτσι όλοι εµπλέκονται στη διαδικασία της άσκησης. 
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Αρκετά προετοιµασµένοι για το επόµενο βήµα της αναγνωστικής κατανόησης,
οι µαθητές προχωρούν στην επανασύνθεση/επαναδόµηση ενός κειµένου το οποίο
έχει χωριστεί στις παραγράφους του και αυτές µε τη σειρά τους έχουν διασπαστεί
σε δύο µέρη. Καλούνται να βρουν το δεύτερο µισό κάθε παραγράφου, προκειµέ-
νου να τις συµπληρώσουν και στη συνέχεια να τις τοποθετήσουν στη σωστή σειρά
µε βάση το περιεχόµενό τους και µε τη βοήθεια των προτασιακών δεικτών. Η δρα-
στηριότητα αυτή δεν µπορεί να εκτελεστεί στο πρόγραµµα PowerPoint, διότι αυτό
δεν δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί το εκτενές κείµενο που χρησιµοποιούµε,
γι’ αυτό δίνεται φωτοτυπηµένο. Ωστόσο, είναι φανερό ότι οι µαθητές ήδη έχουν
κατακτήσει τους όρους που παρουσιάστηκαν µε εικόνες που άκουσαν στα κείµενα
της ακουστικής δραστηριότητας και που επεξεργάστηκαν στις διαφάνειες των λε-
ξιλογικών ασκήσεων. Οι άγνωστες λέξεις είναι πλέον ελάχιστες, γι’ αυτό και συν-
θέτουν το κείµενο αρκετά εύκολα. 

Αφού επαναδοµείται το κείµενο, χρησιµεύει ως αφορµή για συζήτηση και χρήση
του λεξιλογίου στην δια ζώσης επικοινωνία και στην παραγωγή προφορικού λόγου.
Εδώ φαίνεται ακόµη περισσότερο ότι οι µαθητές έχουν κατακτήσει τις συγκεκρι-
µένες έννοιες, διότι µιλούν χρησιµοποιώντας τους όρους που στην αρχή της πα-
ρουσίασης τούς ήταν άγνωστοι, για παράδειγµα: «Στην πόλη µας δεν έχουµε
µεγάλο πρόβληµα µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, δεν υπάρχει δηλαδή νέφος, αλλά
ξέρουµε ότι σε κάποια χρόνια θα συµβεί κι αυτό» ή «ναι, υπάρχουν κι εδώ εργο-
στάσια που ρίχνουν απόβλητα σε ποτάµια» κ.ά. 

Τέλος, τους ζητείται σαν άσκηση για το σπίτι να γράψουν οι ίδιοι ένα κείµενο
σχετικά µε τα τρία οικολογικά προβλήµατα που θεωρούν πιο σηµαντικά, µε στόχο
να χρησιµοποιηθεί το λεξιλόγιο και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

4.4 Απολογισµός

Στο τέλος του µαθήµατος ήταν φανερό ότι οι µαθησιακοί στόχοι που είχαν τεθεί,
επιτεύχθηκαν. Σηµαντική παρατήρηση είναι ότι το ενδιαφέρον των µαθητών πα-
ρέµεινε αµείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης. Κάθε διαφάνεια ήταν και
κάτι απροσδόκητο και ολόκληρη η τάξη παρακολουθούσε, προχωρώντας στη µά-
θηση µε τον ίδιο ρυθµό. Η διαρκής επαφή του διδάσκοντος µε τους µαθητές επέ-
φερε τη µέγιστη αµεσότητα στη µεταξύ τους σχέση. Η δυνατότητα να προβληθεί
ξανά µια συγκεκριµένη εικόνα, προκειµένου να υπενθυµίσουµε µια έννοια ή έναν
όρο, ήταν εξαιρετικά χρήσιµη. Όσα προβλήθηκαν, δεν έµειναν ανενεργά, αλλά
χρησιµοποιήθηκαν στο ίδιο µάθηµα για την εξάσκηση και την ανάπτυξη και των
τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ροή της διδασκαλίας ήταν άνετη
και ανεµπόδιστη, χωρίς την ανάγκη επεξηγήσεων σε άλλο γλωσσικό κώδικα από
τη γλώσσα-στόχο, στην περίπτωσή µας τα Ελληνικά. Τέλος, για τους µαθητές η πα-
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ρουσίαση σε PowerPoint αποτέλεσε κάτι το ιδιαίτερο, το διαφορετικό, µια ευχά-
ριστη αλλαγή στις συνηθισµένες διαδικασίες του µαθήµατος. Αυτή η εντύπωσή τους
περιγράφεται και στις απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε µετά
το µάθηµα.

5. Προϋποθέσεις για την επιτυχή εκπαιδευτική αξιοποίηση µιας ηλεκτρονικής πα-
ρουσίασης

Το ερώτηµα που διατυπώνουν συχνά οι δάσκαλοι είναι αν οι Νέες Τεχνολογίες
πράγµατι προωθούν την εκµάθηση της γλώσσας. Η απάντηση θα δοθεί, αφού
πρώτα συνειδητοποιήσουµε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί πρωταρχικά
διδακτικό µέσο και όχι διδακτική µέθοδο (Warscheuer & Meskill, 2000, σ. 10). Οι
θετικές πλευρές της χρήσης των πολυµέσων γενικά και ειδικότερα των λογισµικών
παρουσίασης στη διδασκαλία δεν αποµακρύνουν εντελώς τους κινδύνους, οι οποίοι
µπορούν να επιφέρουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Ο σχε-
διασµός της όλης διαδικασίας εδράζεται πάνω στον ενεργητικό ρόλο του διδά-
σκοντος (Αργύρης, 2002, σ. 106), γι’ αυτό εκείνος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τη
σηµασία που έχουν ορισµένες σηµαντικές παράµετροι: 

1. Η ηλεκτρονική παρουσίαση πρέπει να είναι σαφής και τακτοποιηµένη, µε ει-
κόνες επιλεγµένες µε γνώµονα το διδασκόµενο αντικείµενο, αντιπροσωπευ-
τικές και ενδιαφέρουσες, ώστε να βοηθούν στην ερµηνεία, την οργάνωση και
τη διευκρίνιση εννοιών και πληροφοριών (Σιµάτος, 1995, σ. 51). Επίσης, ει-
δικά στη διδασκαλία του λεξιλογίου, πρέπει να είναι πρωτοτυπικές, για να
αποφεύγονται οι παρανοήσεις. 

2. Η λογική πορεία της ύλης πρέπει να καθορίζεται από τους µαθησιακούς στό-
χους που έχουν τεθεί αρχικά και να µην ανατρέπεται, επενδύοντας στη διευ-
κόλυνση που παρέχει η εικονική παρουσίαση στην αντίληψη εννοιών, σε
σχέση µε τη γλωσσική περιγραφή. 

3. Εκτός από το γνωστικό επίπεδο των µαθητών, οφείλουµε να λάβουµε υπόψη
το πολιτισµικό, εκπαιδευτικό, γεωγραφικό και θρησκευτικό τους υπόβαθρο. 

4. Η εισαγωγή των παρουσιάσεων στη διδασκαλία πρέπει να γίνει σταδιακά,
ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τον ρόλο τους στη διαδικασία της µάθησης
και να µην τις αγνοούν ούτε να ασχολούνται µε το πρόγραµµα αυτό καθε-
αυτό, αλλά µε το υλικό που τους παρέχεται, ιδιαίτερα αν πρόκειται για περι-
πτώσεις µαθητών που δεν αντιλαµβάνονται τον ρόλο της τεχνολογίας (π.χ.
µαθητές πιο µεγάλοι σε ηλικία ή µικρά παιδιά). 
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5. Μια επιτυχηµένη παρουσίαση πρέπει να στοχεύει στην ενεργοποίηση των
µαθητών, να αποτελεί αφετηρία για συζήτηση στην τάξη και να οδηγεί τελικά
σε παραγωγή λόγου, πρωτίστως προφορικού και, εν συνεχεία, γραπτού. 

6. Μια πρακτική, αλλά σηµαντική λεπτοµέρεια είναι η προετοιµασία για την
προβολή πριν από την ώρα του µαθήµατος, ώστε να µη χαθεί πολύτιµος δι-
δακτικός χρόνος για τεχνικά ζητήµατα. 

Αντί συµπεράσµατος

Τα λογισµικά παρουσίασης µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµα εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία (Jones, 2003, σ. 1), τα οποία, χωρίς να οδηγούν στην περιθωριοποίηση του
διδάσκοντος (Newby et al., 2006, σ. 52-56), ενισχύουν την αυτενέργεια του µαθητή
(Young, 2004, σ. 2). Η θεώρησή τους ως εκσυγχρονισµένη µορφή της παραδο-
σιακής δασκαλοκεντρικής τεχνικής (Creed, 1997) είναι λανθασµένη, αφού παρέ-
χουν ένα ευρύτατο φάσµα µαθησιακών επιλογών και υπόκεινται σε διαδρασιακή
διαχείριση από µέρους του διδάσκοντος (Jones, 2003, σ. 5). Ωστόσο, τα λογισµικά
παρουσίασης προσφέρουν και τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου από τον µαθητή
(π.χ. CD-ROM «Λογοµάθεια» για εκµάθηση της Ελληνικής άνευ διδασκάλου).
Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι ο εκπαιδευτικός κόσµος να υιοθετήσει νέους τρό-
πους προσέγγισης της γνωστικής περιοχής (Χρονάκη, 2004, σ. 96), µακριά από το
µοντέλο «οµιλία και κιµωλία» (Ράπτης, 1995) και η τεχνολογία να εισέλθει δυνα-
µικά  ακόµη και στην πιο παραδοσιακή τάξη «ως µοχλός ανύψωσης της παρεχό-
µενης εκπαίδευσης» (Κόκκος, κ.ά., 1998, σ. 191), για να δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέας γλωσσικής και κειµενικής πραγµατικότητας
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999, σ. 18-19· Κουτσογιάννης, 2002, σ. 393). Οι
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις µπορούν να επιτύχουν µια ευχάριστη αλλαγή στην
στερεότυπη επανάληψη της τάξης και έναν τρόπο διαφορετικής προσέγγισης του
γλωσσικού υλικού. 
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