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Ελένη Σκούρτου

Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο:
Μάθηση µέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης
1. Εισαγωγή
Όλο και περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα αποκτούν ηλεκτρονικό εξοπλισµό και
δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο. ∆ηµιουργούνται δίκτυα συνεργαζόµενων
σχολείων και αδελφοποιούνται σχολικές τάξεις σε αποµακρυσµένες µεταξύ τους
περιοχές (Cummins & Sayers 1995, ∆ηµητρακοπούλου 1999). Τόσο τα σχολικά
δίκτυα όσο και η αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µπορούν να οργανωθούν σε εθνικό
ή διεθνές επίπεδο.
Από την πλευρά της τεχνολογίας η γεωγραφική απόσταση δεν καθορίζει
αποκλειστικά ποιο σχολείο ή ποια τάξη θα συνδεθεί ή θ’ αδελφοποιηθεί µε άλλο
σχολείο / άλλη τάξη. Καθοριστικά είναι τα γνωστικά αντικείµενα που επιλέγονται να
διδαχθούν µέσω (δια)δικτύου, το είδος του γραµµατισµού ή γραπτού λόγου που
αναπτύσσεται χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου και η παιδαγωγική
σχέση

που

δηµιουργείται

ανάµεσα

στους

εταίρους

της

µάθησης

επειδή

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Εδώ µας ενδιαφέρει η προοπτική διδασκαλίας της
Ελληνικής µέσω (δια)δικτύου. Τα συµβαλλόµενα µέρη είναι εκπαιδευτικοί και
µαθητές που βρίσκονται εντός ή εκτός Ελλάδας, χρησιµοποιούν την Ελληνική σε
διάφορες µορφές (επίσηµη µορφή και διαλεκτικές µορφές) και διδάσκονται /
µαθαίνουν την Ελληνική ως πρώτη ή δεύτερη / ξένη γλώσσα. Το παράδειγµα µας
είναι αυτό της αδελφοποίησης τάξεων.
2. Τι σηµαίνει αδελφοποίηση τάξεων
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Αδελφοποίηση τάξεων σηµαίνει ότι δηµιουργούνται οι συνθήκες (δια)σύνδεσης
ανάµεσα σε τάξεις γεωγραφικά αποµακρυσµένες µε σκοπό:
(α) την ανταλλαγή πληροφοριών,
(β) τη δηµιουργία κοινών εργασιών και
(γ) τη συνεργατική µάθηση.
Για να έχουν προοπτική µακροβιότητας οι αδελφοποιήσεις, είναι απαραίτητο να
λειτουργούν συµπληρωµατικά για τις εµπλεκόµενες τάξεις και τους µεµονωµένους
µαθητές. Η µάθηση πρέπει να είναι αµφίδροµη και οι δύο πλευρές να είναι δάσκαλοι
και µαθητές συγχρόνως. Αδελφοποίηση η οποία δηµιουργεί συνθήκες µάθησης µόνο
για τη µία πλευρά, µοιραία θα ατονήσει . Έτσι, µια σχολική τάξη στο νησιωτικό
περιβάλλον (συχνά δυσπρόσιτες περιοχές), όταν αδελφοποιείται µε µια σχολική τάξη
σε πόλη, φαίνεται αυταπόδεικτο ότι αυτή κάτι κερδίζει: Τα πολιτισµικά αγαθά της
πόλης µπορούν να µεταφερθούν γρήγορα και σχετικά ανέξοδα στην αποµακρυσµένη
τάξη του αποµακρυσµένου χωριού στο αποµακρυσµένο νησί. Πρέπει όµως να
συµβαίνει και το αντίστροφο: Η σχολική τάξη στην πόλη, όπου οι µαθητές έχουν
πρόσβαση σε διάφορες πηγές γνώσης, πρέπει να κερδίζει κάτι από την αδελφοποίηση
µε την τάξη στο νησί. Εδώ µπαίνουν θέµατα αξιοποίησης της τοπικής ιστορίας, των
γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και φυσικά των τοπικά οµιλούµενων γλωσσικών
ιδιωµάτων (Σκούρτου 2000).
Η αδελφοποίηση τάξεων είναι µια πρακτική που διευκολύνεται από το διαδίκτυο, δεν
είναι όµως απόλυτα εξαρτηµένη απ’ αυτό. Οι προσπάθειες για σύνδεση και
επικοινωνία ανάµεσα σε µαθητές και ολόκληρες σχολικές τάξεις σε αποµακρυσµένες
γεωγραφικά περιοχές προϋπήρξαν του διαδικτύου. Κλασικό είναι το παράδειγµα των
αδελφοποιήσεων τάξεων µέσω αλληλογραφίας στη δεκαετία του ’20 και του ’30 στη
Γαλλία, εµπνευσµένες και οργανωµένες από τον Γάλλο εκπαιδευτικό Celestin Freinet
(1896-1966). Αυτό που άρχισε το 1924 µε την αδελφοποίηση της τάξης του Freinet
στο γαλλικό Νότο µε µια άλλη τάξη στο Βορρά της χώρας, εξελίχθηκε µέχρι το τέλος
της δεκαετίας σ’ ένα πραγµατικό κίνηµα σχολικών δικτύων: Το Modern School
Movement που ιδρύθηκε το 1926 από τον ίδιο τον Freinet, γρήγορα εξελίχθηκε σ’ ένα
δίκτυο επικοινωνίας. Μέσω αυτού επικοινωνούσαν 10.000 σχολεία σε 33 χώρες
χρησιµοποιώντας το ταχυδροµείο.
Το ζητούµενο για το Freinet ήταν η δηµιουργία εταίρων στη µάθηση. Και πραγµατικά
οι προσπάθειες του Freinet αποσκοπούσαν στην άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης
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του σχολείου του και στην επακόλουθη διεύρυνση των µαθησιακών ευκαιριών για
τους µαθητές του. Συγχρόνως, έβαζε τις βάσεις για µια νέα κατεύθυνση στην
παιδαγωγική πράξη και θεωρία (Παιδαγωγική του Μέσου).
Oι Sayers & Brown (1998) αναφέρονται στο Celestin Freinet σε σχέση µε τον
παιδαγωγό Paulo Freire (1921-1997) και τεκµηριώνουν τις αρχικές προσπάθειες της
ενσωµάτωσης της τεχνολογίας ως ‚µέσου‘ στην µαθησιακή διαδικασία. Έχει µεγάλη
σηµασία να κατανοήσουµε ότι το διαδίκτυο ως εργαλείο ή ‚µέσον‘ µάθησης ή ως
µαθησιακό περιβάλλον δεν προκύπτει απλώς από την υπάρχουσα τεχνολογική
εξέλιξη. Αντιπροσωπεύει µια πρόταση σε θεµελιώδη παιδαγωγικά ζητήµατα και έτσι
πρέπει ν‘ αντιµετωπισθεί (∆έδε κ.α. 1999).
Αυτό δεν έχει αλλάξει µέχρι σήµερα, όπου η τεχνολογία έχει καταστήσει το τοπίο
τελείως διαφορετικό. Από τη µια πλευρά έχουµε τη δηµιουργία εταίρων στην µάθηση
από την άλλη πλευρά έχουµε το διαδίκτυο ως το ‘µέσον’ για τη µάθηση. Ένας τοµέας
όπου φαίνεται να χρησιµεύει η επικοινωνία µεταξύ εταίρων, είναι αυτός του γραπτού
λόγου. Σε µια οποιαδήποτε σχολική τάξη, χωρίς συστηµατική προς τα έξω
επικοινωνία, ο /η εκπαιδευτικός είναι ο αποκλειστικός αναγνώστης και κριτής των
γραπτών (όπως εξ’ άλλου και των προφορικών) κειµένων που παράγουν οι µαθητές.
Ο Cummins (1998) αναφέρεται κατ’ επανάληψη στη σηµασία των ‘αυθεντικών’
κειµένων στα οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση οι µαθητές µέσω διαδικτύου, όπως
επίσης και στα βοηθήµατα που το διαδίκτυο προσφέρει για να κατανοήσουν οι
µαθητές τα κείµενα και να δηµιουργήσουν τα δικά τους. Η ∆ηµητρακοπούλου
(1999:139) αναφέρεται στην «ύπαρξη ενός κοινού ανάγνωσης των γραπτών κειµένων
µας» και στη σηµασία που έχει αυτό για την ανάπτυξη της γλωσσικής και
µεταγλωσσικής ικανότητας των µαθητών, όπως και για τη γνωστική τους ανάπτυξη
γενικότερα. Εν τω µεταξύ έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για το είδος του γραπτού
λόγου που παράγεται στο διαδίκτυο (Kalantzis & Cope 1999).
3.
Παρακάτω γίνεται παρουσίαση της δυνατότητας αδελφοποίησης σχολικών τάξεων
µέσω διαδικτύου, µε σκοπό τη διδασκαλία γλώσσας. Η προσέγγισή µας βασίζεται
στους εξής άξονες:
1. ∆υνατότητες του διαδικτύου,
2. ∆ιδασκαλία της Ελληνικής σε πολυγλωσσικό / πολυπολιτισµικό περιβάλλον,
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3. Παιδαγωγικός

προσανατολισµός

των

προτεινόµενων

παιδαγωγικών

παρεµβάσεων.
Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στις τεχνικές δυνατότητες (π.χ. ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο) που επιτρέπουν συγκεκριµένες δραστηριότητες (π.χ. ανταλλαγή
µηνυµάτων). Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στον πολυγλωσσικό / πολυποτισµικό
χαρακτήρα τόσο του διαδικτύου όσο και της σχολικής τάξης. Ο τρίτος άξονας
αναφέρεται τόσο στους παιδαγωγικούς στόχους που θέτουν όσο και στις
παιδαγωγικές συνέπειες που έχουν οι όποιες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις. Ειδικά ως
προς αυτό το σηµείο, οι στόχοι και οι συνέπειες αφορούν επί το πλείστον τη σχέση
εκπαιδευτικού / µαθητή / περιεχοµένου µάθησης.
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους
τρεις άξονες.
1. ∆υνατότητες του διαδικτύου
Σε δύο πρόσφατα κείµενά της η ∆ηµητρακοπούλου (1999, 2000) παρουσιάζει τις
δυνατότητες του διαδικτύου και τη ‘µαθησιακή αξία’ των επιµέρους δραστηριοτήτων
που µπορούν να οργανωθούν µέσα σ’ αυτό. Να σηµειώσουµε ότι το διαδίκτυο
προσφέρεται εδώ ως µαθησιακό περιβάλλον και οι όποιες δραστηριότητες µέσα σ’
αυτό και µέσω αυτού, πρέπει να προσεγγίζονται σε σχέση µ’ αυτό. Έτσι, ενώ το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χρησιµοποιείται ευρέως ανάµεσα σε άτοµα που έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι διαφορετικό όταν αυτό χρησιµοποιείται ως µαθησιακό
εργαλείο µέσα στην τάξη.
Από την άλλη πλευρά η διδασκαλία γλώσσας µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού
υπολογιστή έχει πίσω της µια ιστορία τριάντα χρόνων. ∆ηλαδή, τα προγράµµατα
αυτά αναπτύχθηκαν πριν από την εξάπλωση του διαδικτύου. Είναι ενδιαφέρον να
σηµειώσουµε εδώ ότι τα προγράµµατα διδασκαλίας γλώσσας µε τη βοήθεια του
υπολογιστή αφορούσαν κατ’ αρχήν τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης ή δεύτερης
γλώσσας. Κάτω από την οµπρέλα Computer Assisted Language Learning (CALL)
τοποθετούνται πλήθος εκπαιδευτικών προγραµµάτων και λογισµικών για τη
διδασκαλία της Αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας µε τη βοήθεια του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τόσο ο Levy (1997) όσο και ο Warschauer (1996, 1997,
1998) αναφέρονται εκτεταµένα στην ιστορική εξέλιξη του CALL, από τη δεκαετία
του ’60 ως τις ηµέρες µας. Ιδιαίτερα ο Levy παρουσιάζει και αναλύει τα κεντρικά
ζητήµατα που απασχολούν το CALL στη διάρκεια των ετών, χωρίζοντας την
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ιστορική ανασκόπηση ανά δεκαετίες (δεκαετία του ’70, του ’80, του ’90). Ένα
ενδιαφέρον στοιχείο στην όλη παρουσίαση είναι η εστίαση στο ρόλο του
εκπαιδευτικού σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Ο Levy ονοµάζει
τον εκπαιδευτικό ‘συγγραφέα’ και παρακολουθεί την εξέλιξη του από παθητικό
χρήστη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και καταναλωτή των όποιων λογισµικών
προγραµµάτων (σε µια εποχή που η τεχνολογία ήταν ακόµη περίπλοκη στη χρήση
της) σε (συν)δηµιουργό διδακτικών υλικών και διαχειριστή του νέου µαθησιακού
περιβάλλοντος (σε µια εποχή που η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο απλή στη
χρήση της).
2. ∆ιδασκαλία της Ελληνικής σε πολυγλωσσικό / πολυπολιτισµικό περιβάλλον
Αναφέραµε ήδη ως δεύτερο άξονα της προσέγγισής µας τη διδασκαλία της Ελληνικής
σε πολυγλωσσικό / πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα. Όταν τίθεται το θέµα της γλωσσικής και πολιτισµικής
ετερότητας στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου, αυτό παραπέµπει σχεδόν αυτόµατα
στην παρουσία δίγλωσσων µαθητών µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο στην
τάξη. Όταν δεν υπάρχουν δίγλωσσοι µαθητές πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν
τους αφορά το θέµα της γλωσσικής πολυµορφίας Όµως, στην περίπτωση των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο διαδίκτυο η γλωσσική και πολιτισµική
πολυµορφία είναι ανεξάρτητη από την παρουσία ή µη δίγλωσσων µαθητών στην
τάξη. Ο εκπαιδευτικός που θα οργανώσει ένα πρόγραµµα διδασκαλίας γλώσσας µέσω
διαδικτύου πρέπει να κατανοήσει ότι θα διδάξει τη γλώσσα στόχο (στην περίπτωση
µας, την Ελληνική) σ’ επαφή µε τουλάχιστον άλλη µια γλώσσα (στην περίπτωση του
Internet, µε την Αγγλική). Αυτό από µόνο του δηµιουργεί τη βασική συνθήκη
γλωσσικής πολυµορφίας και επαφής των γλωσσών. Συγχρόνως, όπως αναφέραµε
ήδη, η εµπειρία που υπάρχει από προγράµµατα διδασκαλίας γλώσσας σε µεγάλο
βαθµό προέρχεται από προγράµµατα διδασκαλίας δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Τίθεται
λοιπόν το ερώτηµα αν τα πορίσµατα που υπάρχουν µπορούν να είναι χρήσιµα για τη
διδασκαλία πρώτης γλώσσας.
Όταν διδάσκεται η Ελληνική στο Ελληνικό σχολείο ως πρώτη γλώσσα, αυτό δεν
γίνεται πάντα σε αµιγώς ελληνόφωνο ή πολιτισµικά οµοιογενές περιβάλλον. Έτσι η
Ελληνική διδάσκεται ως πρώτη γλώσσα για όλους τους µαθητές, ενώ για κάποιους
απ’ αυτούς είναι πρώτη, για άλλους δεύτερη γλώσσα. Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν
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αυτή την κατάσταση προβληµατική και αναζητούν λύσεις. Απ’ αυτή την άποψη, το
να επιλέξεις το διαδίκτυο ως µαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία της
Ελληνικής, µοιάζει σαν να επιλέγεις να δηµιουργήσεις ο ίδιος µια προβληµατική
κατάσταση. Αυτή η θεώρηση, στην ακραία της συνέπεια, πάει χέρι µε χέρι µε την
θεώρηση που θέλει τη γλώσσα ‘καθαρή’ και περιχαρακωµένη από ‘εισβολές’ έξωθεν.
Για να επιλέξει το διαδίκτυο και να οργανώσει τη διδασκαλία της Ελληνικής µέσω
αυτού, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει αυτό που έτσι κι αλλιώς θα
διαπιστώσει πολύ σύντοµα: Ότι διαδίκτυο και γλωσσική περιχαράκωση είναι µεταξύ
τους έννοιες ασύµβατες.
3. Παιδαγωγικός προσανατολισµός των προτεινόµενων παιδαγωγικών παρεµβάσεων
Ερχόµαστε τώρα στον τρίτο άξονα της προσέγγισής µας, αυτόν του παιδαγωγικού
προσανατολισµού. Το διαδίκτυο ανατρέπει την παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού και
µαθητή. Με µια πρώτη µατιά φαίνεται να ενισχύεται ο ρόλος του µαθητή, µε τις
πρωτοβουλίες που µπορεί αυτός ν’ αναπτύξει, και να µειώνεται (µέχρι κατάργησης) ο
ρόλος του δασκάλου. Ο φόβος αυτός πρέπει να είναι, εν µέρει, η εξήγηση γιατί
µερικοί εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί στην εισαγωγή του διαδικτύου στη
µαθησιακή διαδικασία. Oι Warschauer & Lepeintre (1997) προσεγγίζουν την
αµφιθυµία απέναντι στη χρήση του διαδικτύου σ’ ένα άρθρο µε τον αποκαλυπτικό
τίτλο: «Όνειρο του Freire ή εφιάλτης του Foucault? Οι σχέσεις δασκάλου µαθητή σ’
ένα διεθνές ηλεκτρονικό δίκτυο». Τόσο ο Cummins (1999) όσο και ο Warschauer
(1997) βλέπουν τη θετική έκβαση αυτού του διλήµµατος στην ανάπτυξη ‘κριτικού
αλφαβητισµού /γραµµατισµού (critical literacy)’.
Θυµίζουµε εδώ την αναφορά της ∆ηµητρακοπούλου (2000) στη µαθησιακή αξία των
δραστηριοτήτων µέσω διαδικτύου. Η συγγραφέας κατατάσσει τις βασικές
δραστηριότητες του διαδικτύου σ’ ένα είδος κλίµακας µε κριτήριο τη σχέση ανάµεσα
στη συχνότητα χρήσης και στη µαθησιακή αξία της κάθε δραστηριότητας.
∆ιαπιστώνει ότι οι δραστηριότητες που επιλέγονται συχνότερα –πλοήγηση στις
ιστοσελίδες για πληροφορίες, επικοινωνία- είναι αυτές που δεν έχουν ιδιαίτερη
µαθησιακή

αξία,

ενώ

αυτές

που

επιλέγονται

σπανιότερα

-συνεργατικές

δραστηριότητες ανάµεσα στους χρήστες-είναι αυτές που θα είχαν την µεγαλύτερη
µαθησιακή αξία). Προσθέτουµε εδώ, ότι τη µαθησιακή αξία µπορούµε να την
κατανοήσουµε καλύτερα σε σχέση µε το περιεχόµενο της γνώσης και σε σχέση µε
την παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού /µαθητή. Θεωρούµε ότι αυτά είναι τα δύο
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σηµεία όπου αναπτύσσεται το ‘κριτικό’ στοιχείο στο γραµµατισµό. Τι µαθαίνουν οι
µαθητές και πώς µαθαίνουν µαζί µε το δάσκαλό τους.
Με παράδειγµα την ιστορική πορεία των προγραµµάτων CALL (Levy 1997) φαίνεται
ανάγλυφα ότι Η/Υ δεν σηµαίνει αυτόµατα κάτι διαφορετικό. Με ή χωρίς Η/Υ το
περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου που διδάσκεται µπορεί να είναι
προκαθορισµένης δοµής, όγκου και προσανατολισµού. ∆ηλαδή, αυτός που εξ’
ορισµού ‘γνωρίζει’ (ο εκπαιδευτικός) µεταδίδει συγκεκριµένο ποσοστό του
περιεχοµένου του γνωστικού αντικειµένου σε αυτόν που εξ’ ορισµού είναι
υποχρεωµένος να µαθαίνει (το µαθητή). Όµως το διαδίκτυο, πριν καν οργανωθεί µια
συγκεκριµένη δραστηριότητα σ’ αυτό, επηρεάζει σηµαντικά το ρόλο του
εκπαιδευτικού: Όχι όσα ήδη γνωρίζει, αλλά όσα µπορεί και ο ίδιος να διδαχθεί µέσω
διαδικτύου καθιστούν τον εκπαιδευτικό ικανό διαχειριστή του όποιου εκπαιδευτικού
προγράµµατος στο διαδίκτυο.
4. Το ζήτηµα της οργάνωσης των αδελφοποιηµένων τάξεων
Η αδελφοποίηση τάξεων στο διαδίκτυο µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, από τους
οποίους δύο είναι βασικοί για την περίπτωση µας, ανάλογα µε το εύρος της
δικτύωσης και τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται:
•

Αδελφοποίηση µίας προς µία τάξη στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου µαθήµατος,

•

Αδελφοποίηση µίας τάξης µε διαφορετικές τάξεις για διαφορετικά γνωστικά
αντικείµενα και διαφορετικά ζητήµατα στα πλαίσια ενός µαθήµατος.

Στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιούµε το διαδίκτυο για να φέρουµε σ’ επαφή δύο
συγκεκριµένους εταίρους, στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούµε το διαδίκτυο για
να δηµιουργήσουµε δίκτυα τάξεων. Επίσης, ενώ στην πρώτη περίπτωση οι
δραστηριότητες σχεδιάζονται και οργανώνονται στη βάση των ειδικών και γενικών
στόχων ενός συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου (παράδειγµα: πρόγραµµα
DiaLogos, www.rhodes.aegean.gr/gr/Progra/DiaLogos/), στα εκτεταµένα δίκτυα
τάξεων, οι δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το αν οργανώνονται γύρω από
συγκεκριµένα µαθήµατα, φαίνεται ότι εξυπηρετούν περισσότερο τους γενικούς
στόχους παρά τα ειδικά µαθήµατα.
Όπως αναφέρουν οι Cummins & Sayers (1995) και η ∆ηµητρακοπούλου (1999),
υπάρχουν ιδιαίτερα µεγάλα δίκτυα σχολείων που εξυπηρετούν διαφορετικούς, αν και
συµπληρωµατικός, στόχους. Παραδειγµατικά αναφέρουµε τα εξής δίκτυα σχολείων
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µε τον παιδαγωγικό προσανατολισµό τους αντίστοιχα: Το δίκτυο KIDLINK
(http://www.kidlink.org), δηµιουργήθηκε το 1990. Εν τω µεταξύ καλύπτει 48.000
παιδιά σε 77 χώρες. Το δίκτυο αυτό στοχεύει στη δηµιουργία κοινών εργασιών
ανάµεσα σε παιδιά, όπως και σε διαλόγους µεταξύ τους. Τα προγράµµατα I*EARN
(International Education and Resource Network), (http://www.igc.apc.org/iearn) και
Orrilas (http://www.orrilas.upr.clu.edu) στοχεύουν στην ανάπτυξη διαπολιτισµικά
προσανατολισµένης µάθησης µέσω ηλεκτρονικής συνεργασίας.
Και οι δύο τρόποι αδελφοποίησης µέσω διαδικτύου παρουσιάζουν θετικές και
αρνητικές πλευρές. Το βασικό θετικό γνώρισµα της αδελφοποίησης µιας τάξης µε µια
άλλη είναι το µικρό ‘σχήµα’ του προγράµµατος. Αυτό επιτρέπει µακρόχρονη
επικοινωνία µιας σχετικά µικρής οµάδας µε µια άλλη αντίστοιχου µεγέθους, όπως και
τη µακρόχρονη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών. Κατ΄ επέκταση ευνοούνται οι
σχέσεις ανάµεσα στους εταίρους και η εστίαση σ’ ένα συγκεκριµένο θέµα επί όσο
διάστηµα αυτό θεωρείται αναγκαίο. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό στοιχείο του
προγράµµατος είναι ότι κινδυνεύει να καταρρεύσει, αν µια από τις δύο
αδελφοποιηµένες τάξεις σταµατήσει ή απλώς χαλαρώσει τη συµµετοχή της.
Απαιτείται µεγάλη οργάνωση και συνεχής υποστήριξη για να συνεχισθεί η εργασία
στη µία τάξη, όταν η άλλη (που αποτελεί τον αποκλειστικό εταίρο) δεν
ανταποκρίνεται.
Στην περίπτωση των µεγάλων δικτύων, η επικοινωνία εκ των πραγµάτων γίνεται µε
άλλες προτεραιότητες και δεν είναι αναγκαίο για όλα τα µαθήµατα ή για ένα µάθηµα
ή για επιµέρους ζητήµατα να γίνεται επικοινωνία µόνο µε ένα εταίρο. Μάλιστα
ευνοείται η δηµιουργία ενός είδους ‘µωσαϊκού’: Στα πλαίσια κάποιου µαθήµατος
γίνεται επικοινωνία µε µια τάξη, ενώ για άλλα µαθήµατα ή για επιµέρους ζητήµατα
µπορούν να γίνουν ανάλογες επικοινωνίες. Υπάρχουν φυσικά και τα µεγάλα δίκτυα
που αφορούν ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, π.χ. φυσικές επιστήµες, όπου
πάλι οι µαθητές επικοινωνούν διαδικτυακά µε τους µαθητές πολλών άλλων τάξεων
για ζητήµατα των φυσικών επιστηµών. Θα λέγαµε ότι το θετικό στοιχείο των
µεγάλων δικτύων είναι ότι η ανθεκτικότητα τους δεν εξαρτάται από το βαθµό
συµµετοχής ενός µόνο εταίρου. Επίσης, ενδείκνυνται σε σχέση µε συγκεκριµένα
γνωστικά αντικείµενα, γιατί διατηρούν το συγκεκριµένο χαρακτήρα τους (πέρα από
το γενικό προσανατολισµό) διευρύνοντας συγχρόνως τις δυνατότητες επιλογής πηγών
και βοηθηµάτων για τη δηµιουργία εργασιών.
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Ειδικά στην περίπτωση της διδασκαλίας της Ελληνικής πρέπει να λάβουµε υπόψη τα
εξής: ∆εν υπάρχει µεγάλη πείρα στη διδασκαλία της Ελληνικής σε συνθήκες
γλωσσικής ετερότητας στο διαδίκτυο. Υπάρχουν όµως, από τη µια πλευρά οι
ελληνόφωνοι µαθητές στην Ελλάδα που τη διδάσκονται ως πρώτη γλώσσα, όπως και
οι µαθητές στην Ελλάδα που έχουν την εµπειρία διγλωσσίας ανάµεσα σε µια άλλη
πρώτη γλώσσα και στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Από την άλλη πλευρά
υπάρχουν οι οµογενείς µαθητές εκτός Ελλάδας που διδάσκονται ή θέλουν να
διδαχθούν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, κι οι ξένοι σπουδαστές της ελληνικής
γλώσσας και γραµµατείας, οι ηλεκτρονικές τοποθεσίες και διευθύνσεις για θέµατα
νέας και αρχαίας ελληνικής ποίησης και λογοτεχνίας. Υπάρχουν, τέλος, δίκτυα
ανάµεσα σε σχολεία στην Ελλάδα (π.χ. το δίκτυο σχολείων Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
(http://odysseia.cti.gr/odysseas). Όλοι αυτοί αποτελούν δυνάµει τους εταίρους και τις
πηγές στη διαδικτυακή σύνδεση.
Καταλήγοντας θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι δεν είναι αναγκαία η αποκλειστική
εφαρµογή του ενός τρόπου σύνδεσης σχολικών τάξεων. Συνεκτιµώντας τις ανάγκες
της τάξης, τις ιδιαιτερότητες του τόπου, τις τεχνικές δυνατότητες, αλλά και τις
ιδιαιτερότητες του κάθε µαθήµατος, οι εκπαιδευτικοί που θα θελήσουν να συνδέσουν
την τάξη τους µε άλλη τάξη, θα διαµορφώσουν τη δική τους λύση. Έτσι µια τάξη σε
αποµακρυσµένο νησί, όπου εκ των πραγµάτων δεν είναι δυνατή η άµεση πρόσβαση
σε πολλές άλλες πηγές, θα ευνοηθεί ιδιαίτερα αν αδελφοποιηθεί µε µια τάξη από
διαφορετικό γεωγραφικό, πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον και συγχρόνως
συνεργασθεί µε κάποιο από τα δίκτυα για την πληρέστερη κάλυψη των
εκπαιδευτικών. Τέλος, η αποτελεσµατικότητα ενός οποιοδήποτε προγράµµατος θα
κριθεί µετά το πέρας του, στο βαθµό που τόσο οι µαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί
επανέρχονται σ’ αυτό και το χρησιµοποιούν ως πλαίσιο αναφοράς για
άλλεςδραστηριότητες.
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