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Summary 
  
Since linguistic deficiency is the primary parameter for the 

marginalization of the foreign pupils, its eventual improvement is a 
substantial channel for the social integration of this sensitive social 
group. Therefore the designing of activities with the utilization of 
educational software aims at the creation of exercises oriented at the 
covering of the linguistic needs of these pupils. The given activities 
are designed on the basis of the principles of cooperation and 
development of the interactive relationships between the Greek-
speaking and the foreign-speaking pupils. In addition, the thematic, 
the content, and the type of the activities aim at the pointing out and 
the acknowledgement of the cultural particularity of these pupils. 
Finally, the use of PCs, by favouring the disincrimination of the error 
and the repetition of the exercises at will, contributes to the 
improvement of the linguistic ability and, in projection, to the 
autonomy and the self-confidence of the foreign pupil – elements that 
are necessary for its school integration. 

  
1. Θεωρητικό πλαίσιο 
  
Σχετικές έρευνες σε εθνικό (Κουτσογιάννης, 2001, Γιακουµάτου, 

2003) και διεθνές (Tweddle, 1995) επίπεδο τα τελευταία χρόνια 
επισηµαίνουν τις σηµαντικές προσπάθειες που έχει επιφέρει η 
τεχνολογική εξέλιξη για την αξιοποίηση του Η/Υ στα γλωσσικά 
µαθήµατα. Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη αποτελεί µία από 
τις καινοτόµες δράσεις που εντάσσονται στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Σπουδών (∆ΕΠΠΣ, 2002). Ο Η/Υ θεωρείται ως ουσιαστικό διδακτικό 
εργαλείο που ανανεώνει και εµπλουτίζει τη διδακτική διαδικασία 
(Hawisher, Selfe 1991), ενώ, συγχρόνως, προάγει τη συνεργατικότητα 
(Olguín, Delgado, Ricarte, 2000) και την αυτοµάθηση (Φούντα, 
Κολοκοτρώνης, 2005). Ως προς τη γλωσσική αγωγή, δραστηριότητες 
σχεδιασµένες για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων 
χρησιµοποιήθηκαν για την καλύτερη αφοµοίωση και εκµάθηση, τόσο της 
µητρικής όσο και των ξένων γλωσσών. Η χρήση του Η/Υ αναδεικνύεται 
σηµαντική για την ανάπτυξη όχι µόνο της δεξιότητας κατανόησης του 
γραπτού λόγου αλλά και της δεξιότητας παραγωγής (Κουτσογιάννης, 
1998). Μικρός, ωστόσο, είναι ο συσχετισµός της χρήσης του Η/Υ στην 
ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των αλλοδαπών µαθητών, αν 
λάβουµε υπόψη ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές ενώ είναι, συνήθως, 
επαρκείς στον προφορικό λόγο, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
στο γραπτό, τόσο στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή γραπτού 
λόγου. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εισήγηση, εξετάζουµε τις 
συνθήκες σχεδιασµού γλωσσικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται 
κυρίως σε αλλοδαπούς µαθητές. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν 
στη βελτίωση χειρισµού της γλώσσας της χώρας υποδοχής, της 
ελληνικής εν προκειµένω, επειδή η γλωσσική επάρκεια αποτελεί τον 
πρώτο και ουσιαστικότερο παράγοντα κοινωνικής ενσωµάτωσης.  

  
2. Γενική Προβληµατική 
  
Επειδή η θεωρητική προσέγγιση των ΤΠΕ έχει τύχει µεγάλης 

διερεύνησης και ενασχόλησης, στην παρούσα εισήγηση, θα 
προσεγγίσουµε µε πιο πρακτικό τρόπο τη χρήση των ΤΠΕ στη σχολική 



τάξη και πιο συγκεκριµένα στην Στ΄ Τάξη του ∆ηµοτικού. Στόχος µας, 
επίσης, είναι να συνδυάσουµε την χρήση του Η/Υ µε ένα άλλο µεγάλο 
στοίχηµα των εκπαιδευτικών συστηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
ένταξη και την κοινωνικοποίηση των αλλοδαπών µαθητών.  

Λόγω του ότι η ενδεχόµενη γλωσσική ανεπάρκεια των αλλοδαπών 
µαθητών αποτελεί πρωταρχικό λόγο περιθωριοποίησής τους 
(Γεωργογιάννης, Μποµπαρίδου  2002), θεωρούµε ότι η βελτίωση της 
γλωσσικής ικανότητάς τους αποτελεί τον ουσιαστικό δίαυλο της 
κοινωνικοποίησης και της σχολικής ένταξης τους. Κάτω από αυτό το 
πρίσµα, θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στην παρουσίαση γλωσσικών 
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενδυνάµωση των γλωσσικών 
δεξιοτήτων των αλλόφωνων µαθητών µέσα από τη χρήση του Η/Υ. 

Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονται στις αρχές της 
συνεργατικότητας και της αλληλεπίδρασης και αποσκοπούν στην 
ενεργητική εµπλοκή του µαθητή στη διενέργεια γλωσσικών ασκήσεων. 
Αποτελούν ένα ενδεικτικό παράδειγµα της ένταξης των ΤΠΕ στην 
Πρωτοβάθµια και εξετάζονται ως εργαλεία ενθάρρυνσης και βελτίωσης 
των επιδόσεων των µαθητών εκείνων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στη γλωσσική ικανότητα. Όπως είναι αναµενόµενο, οι 
αλλόφωνοι µαθητές παρουσιάζουν δυσχέρειες στην ανάπτυξη των 
γραπτών δεξιοτήτων, τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο 
παραγωγής λόγου. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες που θα 
παρουσιάσουµε στη συνέχεια, σχεδιάστηκαν µε γνώµονα την ανάπτυξη 
των γραπτών δεξιοτήτων και ειδικότερα, τη βελτίωση της ορθογραφίας, 
της εφαρµογής γραµµατικών κανόνων, του σχηµατισµού παράγωγων 
λέξεων και της αντίληψης της νοηµατικής δόµησης του γραπτού λόγου. 

Τα µαθήµατα – δραστηριότητες που θα δείτε αποτελούν προέκταση 
των διδακτικών ενοτήτων του µαθήµατος της γλώσσας της Στ΄ του 
∆ηµοτικού και αφορούν σε γραµµατικά και λεξιλογικά φαινόµενα που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αφοµοίωσή τους από τους 
µαθητές. Αν και οι δραστηριότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί µε τελικούς 
αποδέκτες όλους τους µαθητές της Στ΄ Τάξης, θα περιοριστούµε στη 
συµβολή τους στην ενθάρρυνση και, κατ’ επέκταση, στη σχολική ένταξη 
των αλλόφωνων µαθητών. Για το λόγο αυτό, θα εξετάσουµε τις 
δραστηριότητες αυτές ως προς τα πιο κάτω πεδία, επειδή θεωρήσαµε ότι 
σχετίζονται άµεσα µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αλλόφωνοι 
µαθητές στη γλώσσα : 

 

 Τη θεµατική των κειµένων µέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι 
δραστηριότητες, 

 Τους γλωσσικούς στόχους των δραστηριοτήτων που εστιάζουν 
στις πιο συνήθεις δυσκολίες των αλλοδαπών µαθητών, 

 Τη διαχείριση των δυνατοτήτων του Η/Υ, µε σκοπό:  

 
Την εξατοµικευµένη χρήση του προτεινόµενου 

εκπαιδευτικού λογισµικού (Hot Potatoes, http://hotpot.uvic.ca/) 

 
Τη χρονική διαχείριση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων 

 
Την απενεχοποίηση του λάθους και τη δυνατότητα 

αυτοδιόρθωσης 

 
Τη δυνατότητα επανάληψης 

 
Τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης 

 
 Τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων ανάµεσα στους 
µαθητές και, κατ’ επέκταση, 

 Την ανάπτυξη διαδραστικών σχέσεων ανάµεσα σε ελληνόφωνους 
και αλλόφωνους µαθητές. 

 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πέντε ενδεικτικές δραστηριότητες ο 

σχεδιασµός των οποίων έγινε βάσει των πιο πάνω αξόνων, µε στόχο την 
ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των αλλοδαπών µαθητών. Τα εν 



λόγω µαθήµατα µπορούν να παρουσιαστούν είτε σε on line σύνδεση, 
µέσω της πλατφόρµας moodle, είτε εκτός σύνδεσης, ως αυτόνοµο 
διδακτικό λογισµικό. Η πρώτη σελίδα είναι η σελίδα εισαγωγής στο 
δικτυακό χώρο των προτεινόµενων µαθηµάτων έτσι όπως παρουσιάζεται 
στην πλατφόρµα moodle (Εικόνα 1). 

  
Εικόνα 1. 
 

 
  
  
Το µενού πλοήγησης δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να 

επιλέξουν τις ασκήσεις που τους ενδιαφέρουν. Η θεµατολογία των 
δραστηριοτήτων είναι συναφής µε τις θεµατικές ενότητες των 
µαθηµάτων του βιβλίου της Γλώσσας της Στ΄ ∆ηµοτικού και εστιάζουν 
στα αντίστοιχα γλωσσικά φαινόµενα που παρουσιάζονται στις ενότητες 
αυτές. Πιο συγκεκριµένα, στα προτεινόµενα µαθήµατα έχουµε 
αποµονώσει µία σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στα επίθετα, τόσο 
ως προς την παραγωγή τους όσο και ως προς τη χρήση τους στο γραπτό 
λόγο. Η χρήση των επιθέτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή 
αποτελούν µέρος των πιο αφηρηµένων εννοιών της γλώσσας και 
συµβάλλουν στην έκφραση προσωπικών και σύνθετων ιδεών. 

  
3. Πρώτη ∆ραστηριότητα «Συµπλήρωση κενών» 
  
Η δραστηριότητα «Συµπλήρωση κενών» αποτελείται από ένα 

κείµενο µε κενά, τα οποία οι µαθητές µπορούν να συµπληρώσουν 
επιλέγοντας από µια λίστα προτεινόµενων λέξεων. Το κείµενο αυτό είναι 
ένα απόσπασµα από το «Παιχνίδι χωρίς κανόνες» της Γαλάτειας 
Γρηγοριάδου-Σουρέλη (1982) και παρουσιάζει ιδιαίτερο διαπολιτισµικό 
ενδιαφέρον ως προς το περιεχόµενό του. Ο Βαγγέλης ένα νέο παιδί από 
την Ελλάδα, πηγαίνει στη Γερµανία να δουλέψει. Στο δωµάτιο που θα 
µείνει βλέπει για πρώτη φορά τους δύο συγκατοίκους του, έναν Ιταλό, 
τον Τζόρτζιο και έναν Τούρκο, τον Μεχµέτ. Η συνενοχή που 
αναπτύσσεται σιγά-σιγά µεταξύ τους, τους κάνει να ξεχάσουν τις 
διαφορετικές καταγωγές τους και να ενωθούν µπροστά στη νέα κοινή 
πραγµατικότητά τους. Αν και η άσκηση ζητάει µόνο τη συµπλήρωση των 
κενών µε τις προτεινόµενες λέξεις, η κατανόηση του συγκείµενου είναι 
απαραίτητη για τη σωστή επιλογή. Οι λέξεις αυτές παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως προς την ορθογραφία τους όσο και ως 
προς το νόηµά τους. Σκόπιµα, επιλέχτηκε οι ζητούµενες λέξεις να 
παρουσιαστούν σε ένα συγκείµενο που παρουσιάζει διαπολιτισµικό 
ενδιαφέρον, στοχεύοντας στην κινητοποίηση των βιωµατικών εµπειριών 
του χρήστη – µαθητή, γεγονός που συµβάλλει σε µια πρώτη αναγνώριση 
της διαφορετικότητας της πολιτισµικής ταυτότητας του ατόµου.  

Με τον τρόπο αυτό, ο µαθητής οδηγείται στην αποκωδικοποίηση 
του νοήµατος του κειµένου, ενεργοποιώντας πιο σύνθετες γλωσσικές 



δεξιότητες, όπως η κατανόηση ενός λογοτεχνικού κειµένου που απαιτεί 
τη σύγκλιση των γλωσσικών δεξιοτήτων (γραµµατικών, λεξιλογικών, 
µορφοσυντακτικών) και την ενεργοποίηση της βιωµατικής γνώσης του 
κόσµου. 

Ως προς τη χρηστική δεξιότητα του Η/Υ, ο µαθητής καλείται να 
συµπληρώσει τα κενά, είτε σύροντας µε το δροµέα την επιλεγµένη λέξη 
µέχρι το κενό είτε επιλέγοντας ένα-ένα τα γράµµατα, γράφοντας δηλαδή 
ολόκληρη τη λέξη (Εικόνα 2).  

  
Εικόνα 2. 
 

 
  
 Και στις δύο περιπτώσεις θεωρούµε ότι ο µαθητής ενθαρρύνεται µε 

τον άµεσο αυτό τρόπο να εστιάσει την προσοχή του στη µορφή και το 
νόηµα της λέξης ελέγχοντας έτσι είτε την ικανότητά του στην κατανόηση 
µιας λέξης ως προς το συγκείµενό της (σύροντας τη λέξη) είτε στην 
ορθογραφία της λέξης εφόσον αποφασίσει να τη γράψει, επιλέγοντας τα 
γράµµατα. 

  
4. ∆εύτερη δραστηριότητα «Συµπλήρωση κενών» 
  
Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η δεύτερη δραστηριότητα, η οποία 

εστιάζει στη χρήση του επιθέτου σε ένα κείµενο, διαφορετικής, όµως, 
φύσης (Εικόνα 3). 

   
Εικόνα 3. 



 

 
  
 Το κείµενο αυτό αναφέρεται στη διάκριση ανάµεσα στη µητρική 

και την «ξένη» γλώσσα και σκοπεύει στην άµεση ευαισθητοποίηση των 
µαθητών στην ύπαρξη άλλων γλωσσικών κωδίκων.  

Η υλοποίηση της δραστηριότητας διενεργείται µε τον ίδιο τρόπο 
όπως και στην προηγούµενη, το συγκείµενο ωστόσο παρουσιάζει 
ενδιαφέρον τόσο ως προς την κατανόησή του – επειδή δεν είναι πια ένα 
κείµενο περιγραφικό όπως το πρώτο που εξετάσαµε, άρα και πιο εύκολο 
στην προσέγγισή του – όσο και ως προς τα νοήµατά του – επειδή φέρνει 
τους µαθητές σε επαφή µε ένα κείµενο στο οποίο παρουσιάζονται 
αφηρηµένες έννοιες. Αν και ο στόχος µας παραµένει ίδιος - η ένταξη 
δηλαδή συγκεκριµένων επιθέτων σε ένα κείµενο – ο βαθµός δυσκολίας 
της δραστηριότητας είναι µεγαλύτερος επειδή το συγκείµενο αναφέρεται 
σε αφηρηµένες έννοιες. 

Το διαπολιτισµικό ενδιαφέρον της συγκεκριµένης δραστηριότητας 
είναι εµφανές, εφόσον αφορά στη διαφορά ανάµεσα στη µητρική και την 
ξένη γλώσσα, γεγονός που ευαισθητοποιεί τους µαθητές στην ύπαρξη 
άλλων µητρικών γλωσσών και, συγχρόνως, στην άµεση αναγνώρισή 
τους. Ο τρόπος υλοποίησης της δραστηριότητας παραµένει ίδιος µε τον 
προηγούµενο: σε ζευγάρια µε στόχο την ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων ανάµεσα στους µαθητές.  

  
5. Τρίτη δραστηριότητα «Πολλαπλών επιλογών» 
  
Πιο απλή στην υλοποίησή της, η συγκεκριµένη δραστηριότητα 

πολλαπλών επιλογών έχει ως γλωσσικούς στόχους την εξοικείωση των 
µαθητών µε επίθετα που παράγονται από τα ονόµατα κρατών (Εικόνα 4).  

   
Εικόνα 4. 



 

 
  
  
Οι διαπολιτισµικοί στόχοι ωστόσο είναι ευρύτεροι και αποσκοπούν 

στην ενσωµάτωση πολιτισµικών στοιχείων / συµβόλων των 
διαφορετικών ταυτοτήτων των µαθητών. Οι µαθητές καλούνται να 
ταυτίσουν τη σηµαία µε τη χώρα, επιλέγοντας από µια σύντοµη λίστα 
επιθέτων. Οι σηµαίες που έχουν επιλεγεί καλό θα είναι να σχετίζονται µε 
τις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών µαθητών της εκάστοτε τάξης. Ο 
τρόπος αυτός συντελεί στην έµµεση αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας 
των αλλοεθνών µαθητών µέσα στην σχολική τάξη και στην ισότιµη 
προσέγγιση των εθνικών συµβόλων τους. 

 6. Tέταρτη δραστηριότητα «Συµπλήρωση κενών» 
  
Η τέταρτη δραστηριότητα επικεντρώνεται στον εντοπισµό του 

αντιθέτου ενός επιθέτου µέσα από µια σύντοµη λίστα (Εικόνα 5). 
   

Εικόνα 5.  
  

 



 Τα προτεινόµενα επίθετα έχουν επιλεγεί ως λέξεις µε ιδιαίτερη 
πολιτισµική βαρύτητα, επειδή η απουσία συγκείµενου µπορεί να 
οδηγήσει σε ποικίλους βιωµατικούς συνειρµούς.  

  
7. Πέµπτη δραστηριότητα «Σταυρόλεξο» 
  
Ως πέµπτη δραστηριότητα παρουσιάζεται ένα σταυρόλεξο. Οι 

ζητούµενες λέξεις έχουν ως γλωσσικό στόχο την ταυτοποίηση και την 
ανάκληση ουσιαστικών ή επιθέτων (Εικόνα 6). 

 Εικόνα 6. 

 
 Αφορά σε µία µεταγλωσσική προσέγγιση της γλώσσας, επειδή οι 

µαθητές περιγράφουν µια λέξη µε άλλες λέξεις, οδηγούµενοι µε τον 
τρόπο αυτό στη συνειδητή προσέγγιση του νοήµατος κάθε λέξης. Τα 
ζητούµενα επίθετα αφορούν σε θεµατικά και εννοιολογικά πεδία που 
σχετίζεται µε την αρµονική ή τη συγκρουσιακή συνύπαρξη των 
ανθρώπων, τις ανθρώπινες αξίες και σχέσεις, αποσκοπώντας στην 
έµµεση προώθηση µιας θετικής προσέγγισης της πραγµατικότητας. 
Επιπλέον, η ανάκληση και αναπαραγωγή στερεότυπων εκφράσεων (π.χ. 
ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου) στοχεύει είτε στην 
προώθηση είτε στην ενδυνάµωση της βιωµατικής σχέσης του αλλοδαπού 
µαθητή µε την ελληνική γλώσσα. 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, οι µαθητές καλούνται να 
συµπληρώσουν µε κεφαλαία τη λέξη που θεωρούν σωστή, γεγονός που 
προωθεί τη βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών στην ορθογραφία 
των λέξεων.  

  
8. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
  
Από την πιο πάνω παρουσίαση, διαπιστώνουµε ότι οι προτεινόµενες 

δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί ως ασκήσεις – παιγνίδια, γεγονός που 
συνάδει µε τα ηλικιακά ενδιαφέροντα και δεξιότητες των µαθητών του 
∆ηµοτικού. Επιπλέον, η χρήση του Η/Υ, που από µόνη της αποτελεί ένα 
κίνητρο εµπλοκής των µαθητών στη διαδικασία µάθησης, δίνει τη 
δυνατότητα στους µαθητές να βελτιώσουν τόσο τις γλωσσικές τους 
δεξιότητες όσο και τις δεξιότητές τους στην Πληροφορική. Και οι δύο 
αυτές παράµετροι, θεωρούµε ότι αποτελούν σηµαντικούς διαύλους 
ενδυνάµωσης της αυτοπεποίθησης των µαθητών επειδή, µε τον τρόπο 
αυτό, καταφέρνουν να βελτιώσουν τη γενική εικόνα τους απέναντι στους 
ίδιους και να µετριάσουν πιθανά αισθήµατα κατωτερότητας που έχουν 



αναπτύξει απέναντι στους άλλους µαθητές που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις απαιτήσεις του µαθήµατος. Η τόνωση της αυτοπεποίθησης 
συµβάλλει τα µέγιστα στη δηµιουργία κλίµατος αποδοχής και ασφάλειας 
για οποιοδήποτε περιθωριοποιηµένο µαθητή, αλλοδαπό ή όχι.  

Η θεµατική των δραστηριοτήτων εστιάζει στην κατ’ αρχήν εµπλοκή 
του µαθητή προβάλλοντας πιθανές παραµέτρους των βιωµατικών 
εµπειριών του αλλοδαπού µαθητή: για παράδειγµα, τα ονόµατα που 
εµφανίζονται στα κείµενα µπορεί να µην είναι µόνο ελληνικής 
καταγωγής αλλά να είναι φορείς µιας άλλης κουλτούρας (π.χ. Μεχµέτ, 
Βαγγέλης). Τα θέµατα που προτείνονται προβάλλουν την ετερότητα ως 
µια απενοχοποιηµένη φάση της ζωής του ανθρώπου (π.χ. οι σηµαίες 
διαφορετικών κρατών, οι Έλληνες ως µετανάστες, οι εθνικές γλώσσες) 
και τη συνύπαρξη ως µία επιθυµητή πραγµατικότητα. 

Επιπλέον, όπως έχουµε ήδη δείξει στην παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων, ο προτεινόµενος τρόπος εργασίας για την υλοποίηση 
των ασκήσεων µέσω Η/Υ στοχεύει στην ενδυνάµωση των κοινωνικών 
σχέσεων ανάµεσα στους µαθητές µιας σχολικής τάξης. Για το λόγο αυτό, 
ως τρόπος εργασίας προτείνεται η συνεργατική µέθοδος, οι µαθητές 
δηλαδή δουλεύουν ανά ζεύγη την ίδια δραστηριότητα, επιλέγοντας µια 
φορά ο ένας και µια φορά ο άλλος τις απαντήσεις. Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης θα αφορούν µία µικρή οµάδα και όχι ένα άτοµο, ευνοώντας 
µε τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη διαδραστικών και συνεργατικών 
σχέσεων ανάµεσα στους µαθητές. Στη συνέχεια, η άσκηση µπορεί να 
επαναληφθεί και οι µαθητές ανταλλάζουν ρόλους, κάνοντας έτσι το 
αντίστοιχο µέρος της δραστηριότητας που δεν είχαν κάνει.  

Η χρήση του Η/Υ συντελεί αφενός στην απενοχοποίηση του λάθους 
λόγω της απουσίας του διδάσκοντος την ώρα της διόρθωσης και, 
αφετέρου, στη δυνατότητα επανάληψης των στοιχείων εκείνων που 
χρήζουν µεγαλύτερης προσοχής. Η απεριόριστη δυνατότητα 
επανάληψης και αξιολόγησης του αποτελέσµατος εξαρτάται από την 
κρίση του µαθητή, ευνοώντας µε τον τρόπο αυτό την αυτονοµία του 
κατά τη διαδικασία µάθησης. 

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες αποτελούν µία ενδεικτική 
εφαρµογή της χρήσης του Η/Υ στην ενσωµάτωση των αλλοδαπών 
µαθητών. Στόχος µας ήταν να δείξουµε πώς η χρήση ενός εργαλείου, του 
Η/Υ εν προκειµένω, µπορεί να ενθαρρύνει την ενασχόληση του 
αλλοδαπού µαθητή και την εµπλοκή του στην υλοποίηση γλωσσικών 
ασκήσεων, γεγονός που µπορεί να µην ήταν τόσο αποδοτικό µε πιο 
παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης. Η βελτίωση της γλωσσικής 
ικανότητας και η αναγνώρισή της από την κοινωνική οµάδα που ανήκει 
ένα άτοµο, αποτελεί κατά τη γνώµη µας το πιο ουσιαστικό βήµα στην 
κοινωνικοποίηση του αλλόφωνου µαθητή, επειδή αναιρεί το πρωταρχικό 
στοιχείο διάκρισης: τη γλώσσα.  
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