
Λογοτεχνία και Τεχνολογία

Το κείµενο

Το αντικείµενο

Ο χρήστης

Η διδακτική πρόκληση



Σκοπός της σηµερινής
συνεδρίας είναι

� Να διαπιστώσουµε σε ποιο σηµείο βρίσκεται

η τυχόν µείζων αλλαγή στην έννοια κείµενο

� στη σχέση του χρήστη µε το κείµενο

� τι σηµαίνει αυτό για τη διδασκαλία της

λογοτεχνίας µε τη συνδροµή της

υπολογιστικής τεχνολογίας



Το κείµενο

� Το κείµενο είναι µια ακολουθία

σηµαινόντων που αναφέρονται σε µια

εξωκειµενική πραγµατικότητα και µεταξύ

τους αναπτύσσουν συντακτικές σχέσεις. 
� Αυτό δεν µεταβάλλεται µε τη µεσολάβηση

του ηλεκτρονικού µέσου



Όµως:

� Το κείµενο είναι εύπλαστο στα χέρια του χρήστη

� µπορεί να αναδιαµορφώνεται ευκολότερα λόγω των

δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού µέσου (π.χ. 
περιθώρια, µέγεθος γραµµατοσειράς, χρώµα
γραµµατοσειράς, προσθαφαιρέσεις µερών του, 
υποσηµειώσεις, συνδέσεις του κειµένου µε άλλα, 
τοπικά ή υπερτοπικά)

� επιπλέον, το κείµενο συνδυάζεται, λόγω του

ηλεκτρονικού µέσου, µε εικόνα, ήχο, κίνηση. 
∆ηλαδή, µε άλλους σηµειωτικούς πόρους που
συνοικοδοµούν το νόηµα που επιθυµεί να περάσει ο

γράφων



∆ηλαδή,

� Λόγω της ύπαρξης της µηχανής και της

συλειτουργίας και άλλων σηµειωτικών πόρων

υπάρχει και παραγλωσσικό νόηµα που

λειτουργεί δίπλα στο γλωσσικό

� επιπλέον, στην επιφάνεια εργασίας του

υπολογιστή εµφανίζεται συνήθως µικρότερη

ποσότητα πληροφορίας από αυτήν που

αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο. 



Όσον αφορά τη Λογοτεχνία

� Οι παραπάνω συνθήκες επηρεάζουν

την έντυπη λογοτεχνία. ∆ηµιουργούν
την ψηφιακή λογοτεχνία η οποία

υποστηρίζεται από ειδικά λογισµικά και

δεν µπορεί να τυπωθεί



Το αντικείµενο

� Η ψηφιακή λογοτεχνία δεν γράφεται από

κάποιον, εκδίδεται από τον εκδότη και διατίθεται

µόνον σε φυσικούς χώρους.
� Μπορεί να γράφεται από το συγγραφέα, να
διατίθεται την ίδια στιγµή στο διαδίκτυο και να

σχολιάζεται από τους αναγνώστες που µετέχουν

στις διαδικτυακές κοινότητες



Ο χρήστης

� Βέβαια, εκτός από αυτά τα

χαρακτηριστικά πρέπει να

υπολογίσουµε και τη σχέση του χρήστη

µε το κείµενο. Αυτή η σχέση

αναδιαµορφώνεται στην ψηφιακή

εποχή.



� Το τυπωµένο κείµενο απαιτεί από το

χρήστη/ αναγνώστη σελίδα προς σελίδα

ανάγνωση παρόλο που υπάρχει η

δυνατότητα να παραβιαστεί η σειρά αυτή

� κατά την ανάγνωση των τυπωµένων

κειµένων η αναπαράσταση των νοηµάτων

συµβαίνει στο µυαλό του αναγνώστη



Το υπερκείµενο:

� ∆εν απαιτεί την σελίδα προς σελίδα

ανάγνωση

� απαιτεί από το χρήστη µια κάποια

ενεργητική εµπλοκή καθώς αυτός

πρέπει να κάνει επιλογές για την

επόµενη «σελίδα» που θα δει

� συνδέεται µε άλλα κείµενα µε θερµά

σηµεία



Εργοδικό κείµενο
(έργον και οδός)

� αµφίδροµη σχέση µεταξύ κειµένου και

χρήστη µε την έννοια του καθορισµού

από τον γράφοντα των σηµείων στα

οποία ο χρήστης θα αποφασίζει ποια θα

είναι η επόµενή του επιλογή και το

κείµενο θα τον οδηγεί στην επόµενη

«σελίδα»



Εργοδικό κείµενο

� Η επιλογή αυτή δεν αναιρείται όπως συµβαίνει στην

απλή πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο ή στην ανάγνωση από

το φυσικό βιβλίο

� Μπορεί να υπάρχει στο κείµενο σύνδεση µε άλλα

κείµενα, παρόµοιας θεµατικής, µε εικόνες, ήχους κ.τ.λ
� µπορεί το κείµενο να κάνει ερωτήσεις στο χρήστη. Σε

αυτήν την περίπτωση η απάντησή του οδηγεί στην

επόµενη οθόνη

� το κειµενικό νόηµα είναι αποτέλεσµα πολλών

σηµειωτικών πόρων (κειµένου, εικόνας, µουσικής, 
κίνησης)



Με βάση όσα είπαµε για το κείµενο, το
αντικείµενο και το χρήστη

� ∆ιακρίνουµε δύο είδη ψηφιακού

κείµενου:
� το υπερκείµενο

� το εργοδικό κείµενο



Από αυτά τα κειµενικά είδη προκύπτουν δύο

τύποι πλοήγησης

� Η σιωπηρή πλοήγηση (Web 1.0)
� η διεπιδραστική σχέση του χρήστη

µε το µέσο (Web 2.0)



Η διδακτική πρόκληση

� Αυτοί οι τύποι πλοήγησης δίνουν τη

δυνατότητα να αξιοποιηθεί η

υπολογιστική τεχνολογία στο µάθηµα

της λογοτεχνίας



Ο πρώτος τύπος

� Είναι ήδη διαδεδοµένος ως ένα πρώτο

στάδιο γνωριµίας των διδασκόντων την

λογοτεχνία και συνήθως αξιοποιεί

ψηφιακές ή ψηφιοποιηµένες πηγές για

τη διδασκαλία της λογοτεχνίας ή

διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες



Ο δεύτερος τύπος

� Χρήση του προγράµµατος

παρουσιάσεων ή κάποιου λογισµικού

που διατίθεται στο διαδίκτυο για την

οπτικοποίηση λογοτεχνικών κειµένων, 
για την αλλαγή οπτικής γωνίας σε

κείµενα



� έτσι, ο χρήστης µε τη συνδροµή του

µέσου δηµιουργεί, δηµοσιοποιεί κείµενο
� ή αλληλεπιδρά µε άλλους χρήστες

προκειµένου να σχολιάσει την
αναγνωστική του εµπειρία



Το νέο ΠΣ

κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό

� κριτική αναζήτηση κειµένων και άλλων

πηγών

� οµαδική διαπραγµάτευση του κειµενικού

νοήµατος

� συνειδητοποίηση του ρόλου των

µαθητών ως αναγνωστών µε τη δική

τους ιστορικότητα

� διάθεση στον παγκόσµιο ιστό δικών
τους δηµιουργηµάτων



Το νέο ΠΣ

� Πορεία από τις δραστηριότητες του

πρώτου ιστού (Web 1.0) σε αυτές του
δεύτερου ιστού (Web 2.0)

� αναµόρφωση του προγράµµατος

σπουδών σε επίπεδο σκοπών και

µεθόδων ώστε να µην είναι εργαλειακή

µόνον η ένταξη των ΤΠΕ


