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Α. Εισαγωγή- Μεθοδολογία
1. Η επιλογή του θέµατος. Σκοπός της εργασίας
Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο
είναι µια πρόσφατη διαδικασία (η µαζική εισαγωγή της
πραγµατοποιείται τη σχολική χρονιά 1998-99), η οποία δεν
έχει µελετηθεί ιδιαίτερα και ειδικά από κοινωνιολογική
άποψη, δηλαδή, από την άποψη του πώς, οι ευρύτερες
κοινωνικές συνθήκες, που επικρατούν στην Ελλάδα και τον
κόσµο, επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία εισαγωγής.
Αυτός
επιλέχθηκε

ήταν
το

κοινωνιολογικής

ένας

βασικός

συγκεκριµένο
µελέτης

λόγος,

θέµα,

του

για

καθώς,

θέµατος

τον
η

οποίο
έλλειψη

εξασφάλιζε

το

πρωτότυπο της εργασίας και άρα, την, σε όποιο βαθµό,
συµβολή της στην ανάπτυξη της κοινωνιολογικής έρευνας και
προβληµατικής,

στον

τοµέα

της

Κοινωνιολογίας

της

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Βασικός, επίσης, λόγος, για την
επιλογή του θέµατος, ήταν ότι, η υποψήφια εργάζεται στη
Μέση

Εκπαίδευση

και

έτσι,

υπάρχει

µια

µεγαλύτερη

εξοικείωση µε, αλλά και ένα αυξηµένο ενδιαφέρον για, τις
διαδικασίες, που συντελούνται στο ελληνικό σχολείο.
Βασικός σκοπός, εποµένως, της εργασίας είναι, µε βάση
τα παραπάνω, η αναζήτηση της θέσης της Πληροφορικής στο
σύγχρονο κόσµο, του οποίου είναι δηµιούργηµα αλλά και
αναπόσπαστο τµήµα, που επιδρά µε τη σειρά του και
ταυτόχρονα στη διαµόρφωση και εξέλιξη αυτού του κόσµου.
Και ακόµη, αυτή η γενική

της θέση επιδρά, αλλά και
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διαµορφώνεται από την ειδικότερη θέση της στο εκπαιδευτικό
σύστηµα και ακόµη πιο ειδικά στο ελληνικό.
Η διερεύνηση, της θέσης αυτής της Πληροφορικής,
στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες:
1. Έναν που αφορά τη σύγχρονη πραγµατικότητα, όπως
αυτή καταγράφεται, διεθνώς και στην Ελλάδα, µε βάση
στατιστικά

στοιχεία

και

µελέτες

και

αναλύσεις,

που

στηρίζονται σε αυτά ή περιγράφουν και αναλύουν, γενικά, την
πραγµατικότητα.
2.

Έναν

άλλο,

που

αφορά

την

ανάγνωση

της

πραγµατικότητας, µε βάση τα ιδεολογικά στοιχεία που την
περιγράφουν,

ανάµεσα

στα

οποία,

η

Πληροφορική,

γενικότερα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
και οι έννοιες που σχετίζονται µε αυτές παίζουν έναν
κυρίαρχο ρόλο.
Η

ανάλυση,

µε

βάση

το

δεύτερο

αυτό

άξονα,

αναδεικνύεται ως σηµαντικότερη σε όγκο, στο σύνολο της
εργασίας, καθώς, απαιτήθηκε µια πιο λεπτοµερής αναφορά σε
στοιχεία, για να είναι δυνατή η τεκµηρίωση της παράλληλης
αυτής λειτουργίας, των κειµένων που στηρίζουν την εισαγωγή
και την προώθηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής, στο
ελληνικό σχολείο.
Είναι, ίσως, η ανάλυση µε βάση το δεύτερο αυτό άξονα,
εκείνη, η οποία εµπεριέχει, τα περισσότερα στοιχεία, που
µπορούν να συµβάλλουν σε µια παραπέρα διερεύνηση του
θέµατος, από διάφορες σκοπιές, καθώς, στο επίπεδο της
ανάλυσης

των

στατιστικών

στοιχείων
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και

της

γενικής

πραγµατικότητας

του

ελληνικού

σχολείου,

αναφέρονται

αρκετές µελέτες. Όµως, επειδή, πολλές από τις µελέτες αυτές,
δεν είναι κοινωνιολογικές και σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης,
στοιχεία της εργασίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
παραπέρα µελέτη και έρευνα του θέµατος.
2. Ο σχεδιασµός
Καθώς

ξεκίνησε

και

προχωρούσε

η

βιβλιογραφική

έρευνα και η αναζήτηση στοιχείων στο ∆ιαδίκτυο, άρχισαν να
διαµορφώνονται κάποια από τα κεντρικά σηµεία, γύρω από τα
οποία κινήθηκε, στη συνέχεια, η αναζήτηση, όπως, σε ένα
γενικό επίπεδο, η θέση των τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσµο, η ιδεολογική χρήση τους,
η σύνδεσή τους µε τις διαφόρων µορφών ανισότητες και
ειδικά µε τον αναλφαβητισµό. Ειδικότερα για την Ελλάδα,
πέρα από τη συγκέντρωση στοιχείων για τη γενική κατάσταση
της χώρας, αλλά και για το εκπαιδευτικό της σύστηµα, η
αναζήτηση στοιχείων, για την εισαγωγή της Πληροφορικής σε
αυτό,

οδήγησε

στην

επιβεβαίωση

της

σηµασίας

των

κατευθυντήριων γραµµών (και των χρηµατοδοτήσεων) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία αυτή. Ακόµη, η πρώτη
επαφή µε τις παρουσιάσεις του προγράµµατος Οδύσσεια
δηµιούργησε σκέψεις για τη σηµασία που είχε η σύνδεση
παλιών και νέων ιδεολογικών σχηµάτων. Τέλος, καθώς ο
κύριος όγκος της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ήταν στα
γαλλικά-η εξοικείωση µε τη γαλλική κοινωνιολογική σκέψη
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οφείλεται

στην

πραγµατοποίηση

των

βασικών

σπουδών

κοινωνιολογίας της υποψήφιας στη Γαλλία - διαφάνηκε η
δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί

η σύγκριση στοιχείων για

την εισαγωγή της Πληροφορικής στο γαλλικό και στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
Μέσα από αυτή την πρώτη συγκέντρωση στοιχείων και
τους προβληµατισµούς, που η µελέτη τους δηµιουργούσε,
διαµορφώθηκαν σταδιακά και οι βασικές υποθέσεις της
εργασίας.
3. Οι υποθέσεις
Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν τέσσερις, οι δύο
µε

γενικότερες

αναφορές

και

πέρα

από

την

ελληνική

πραγµατικότητα, ενώ οι άλλες δύο αφορούν τις συνθήκες
εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα:
1.

Η πρώτη υπόθεση, που διαµορφώθηκε µέσα από τη

µελέτη της ξενόγλωσσης κυρίως βιβλιογραφίας, είναι, ότι οι
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας συνοδεύονται
από συγκεκριµένη ιδεολογία, επικαλυπτική των ευρυτέρων
κοινωνικών συνθηκών, που διαµορφώνουν τους όρους χρήσης
τους,

τόσο

γενικά,

όσο

και

ειδικά,

στον

τοµέα

της

εκπαίδευσης.
2. Η δεύτερη υπόθεση είναι, ότι δηµιουργήθηκε η
ανάγκη στήριξης των νέων ιδεολογικών σχηµάτων (εισαγωγή
Πληροφορικής

στο

σχολείο)

10

σε

παλιότερα,

µυθολογικά

στοιχεία (Οδύσσεια), επειδή η αναφορά στα πρώτα δεν
επαρκούσε, για να τους προσδώσει µία ισχυρή ιδεολογική
λειτουργία.
3. Η τρίτη υπόθεση αφορά τις ιδιαίτερες συνθήκες
εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα και είναι, ότι η εισαγωγή αυτή δε γίνεται στο
πλαίσιο

µιας

ευρύτερης

αναµόρφωσης

του,

αλλά,

περισσότερο, κάτω από την πίεση, των υπαρκτών σίγουρα
ενδογενών αναγκών, αλλά και κάτω από την πίεση του
συγχρονισµού µε τις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (και της απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων).
4. Η τέταρτη υπόθεση, η οποία επίσης διαµορφώθηκε
µέσα από τη µελέτη της ξενόγλωσσης κυρίως βιβλιογραφίας,
είναι

το

αν

υφίσταται

ο

κίνδυνος

σύνδεσης

βασικών

γνωστικών ελλείψεων και λειτουργικού αναλφαβητισµού µε
τον ψηφιακό αναλφαβητισµό, γενικά, αλλά και ειδικά, µε
βάση

και

πάλι

τις

ιδιαίτερες

συνθήκες

εισαγωγής

της

Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο.
Η ανάλυση των στοιχείων, που µπορούν να στηρίξουν ή
όχι, την επαλήθευση των υποθέσεων, στην πορεία ανάπτυξης
της εργασίας, θα οδηγήσει και στην ανάδειξη, σε µεγαλύτερο
ή µικρότερο βαθµό, της βασικής θέσης της εργασίας, η οποία
είναι ότι: Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό
σχολείο δεν µπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ριζικής
αλλαγής

και

αναµόρφωσής

του,

από

µόνη

της,

πολύ

περισσότερο, που η ιδεολογική χρήση, της πορείας εξάπλωσης
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, λειτουργεί
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µε τρόπο, που να καλύπτονται και οι ήδη υπάρχουσες
ανισότητες, αλλά και η παραπέρα διεύρυνσή τους, που η ίδια
η εξάπλωσή τους, συχνά, δηµιουργεί.
4. Η επιλογή µεθόδου εργασίας
Καθώς το θέµα δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την
ελληνική,

κοινωνιολογική

έρευνα,

προτιµήθηκε

µια

µακροκοινωνιολογική κυρίως προσέγγισή του, δηλαδή, µία
προσέγγιση µε βάση στοιχεία, που αναφέρονται στις γενικές
παραµέτρους του θέµατος, αυτές που αφορούν µεγάλες
κατηγορίες πληθυσµού, Τσαούσης (1984) Επιλέχθηκε, έτσι, η
έρευνα τεκµηρίων ως µέθοδος συγκέντρωσης των στοιχείων
της

εργασίας.

Όπου

«σαν

«τεκµήριο»

(ντοκουµέντο)

θεωρούµε κάθε γραπτό που χρησιµεύει για απόδειξη ή
πληροφορία και κατ’ επέκταση κάθε σύστηµα επικοινωνίας
που χρησιµεύει σαν απόδειξη ή µαρτυρία», Κωνσταντοπούλου
(1989, σελ. 143), εννοείται, φυσικά, σε σχέση µε το θέµα που
εξετάζεται.
Αποφασίστηκε,

ότι,

εκτός

από

τη

βιβλιογραφική

αναζήτηση και την ενασχόληση µε όλα τα σχετικά στοιχεία
(νόµους, εγκυκλίους, Προγράµµατα Σπουδών, εγχειρίδια),
ιδιαίτερη έµφαση θα δινόταν στην αναζήτηση στοιχείων, που
θα

τεκµηρίωναν

τις

γενικές

κατευθυντήριες

αρχές

της

στοιχείων

και

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η

παρουσίαση-ανάλυση

στατιστικών

στοιχείων περιγραφικών της πραγµατικότητας, καθώς και η
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παρουσίαση στοιχείων µελετών που στηρίζονται σε αυτά,
είναι

ένας

τρόπος

ανάλυσης,

γνωστός

σε

διάφορους

επιστηµονικούς κλάδους. Η ανάλυση στοιχείων, που µπορούν
να

ερµηνευθούν

και

µέσα

σε

ένα

ιδεολογικό

πλαίσιο

αναφοράς, είναι ένας τρόπος ανάλυσης, που χαρακτηρίζει τις
Κοινωνικές

Επιστήµες.

Στα

σηµεία

της

εργασίας,

που

ακολουθήθηκε παρόµοια ανάλυση, αυτή στηρίχθηκε, στην
ανάλυση

περιεχοµένου

(βλ.

παρακάτω

Ε1α)

και

στη

σηµειολογική ανάλυση (βλ. παρακάτω ΣΤ3α).
5. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων
Η ενασχόληση µε το θέµα ξεκίνησε τον Απρίλιο του
1998. Μέχρι και το 2000 πραγµατοποιήθηκε το κύριο µέρος
της

συγκέντρωσης

και

µελέτης

των

στοιχείων

και

µορφοποιήθηκε το γενικό σχεδιάγραµµα της εργασίας. Στη
συνέχεια, στη διάρκεια του έτους 2001, ξεκίνησε η τµηµατική
συγγραφή της και η τροποποίηση

σηµείων της, µε την

καθοδήγηση της επιβλέπουσας καθηγήτριας. Τον Ιανουάριο
του 2002, δόθηκε η πρώτη, συνολική γραφή της εργασίας και
στις τρεις καθηγήτριες, µέλη της επιτροπής και στη συνέχεια
έγιναν αλλαγές και προσθήκες µε βάση τις υποδείξεις τους.
Η παρουσίαση των στοιχείων, βασικό σκοπό έχει,
φυσικά, να ελέγξει την επαλήθευση ή µη των υποθέσεων και
της βασικής θέσης, έτσι ώστε να αναδειχθούν στο τέλος,
συνολικά, οι γενικοί παράγοντες, που καθορίζουν, γεγονός
την εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο γενικά και
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ειδικότερα στο ελληνικό σχολείο και να συζητηθούν οι
ενδεχόµενες δυνατότητες βελτίωσης αυτής της διαδικασίας.
6. Η δοµή της εργασίας
Αρχικά, γίνεται αναφορά στις γενικές συνθήκες, που
επικρατούν στο σύγχρονο κόσµο και καθορίζουν τη θέση, που
οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 1 κατέχουν
γενικά

σε

αυτόν,

αλλά

και

ειδικά,

σε

σχέση

µε

την

εκπαίδευση και στο πώς, η θέση αυτή αναλύεται από τις
Επιστήµες του Ανθρώπου (Κεφάλαιο Β).
Ακολουθεί

η

αναφορά

στις

ιδιαίτερες

κοινωνικές

συνθήκες, που επικρατούν στην Ελλάδα και καθορίζουν τους
όρους

λειτουργίας

του

εκπαιδευτικού

της

συστήµατος

(Κεφάλαιο Γ) και κατ’ επέκταση τους όρους εισαγωγής της
Πληροφορικής σε αυτό (Κεφάλαιο ∆). Μέσα από τα τρία αυτά
κεφάλαια αναδεικνύονται και ειδικά (στα Κεφάλαια Γ και ∆),
στοιχεία που αφορούν την τρίτη και τέταρτη υπόθεση.
Στη

συνέχεια,

στο

Κεφάλαιο

Ε,

εξετάζονται

τα

ιδεολογικά στοιχεία, τα οποία µπορούν να ανιχνευθούν σε
επίσηµα κείµενα και αφορούν την απόδοση λειτουργιών και
προσδοκιών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας,
στοιχεία που αφορούν την πρώτη υπόθεση.

1

Επισηµαίνεται ότι, στην εργασία, χρησιµοποιείται, κυρίως, ο όρος
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς, είναι ο όρος, που
κυρίως χρησιµοποιείται στην ξενόγλωσση και στην ελληνική βιβλιογραφία.
Όµως και περισσότερο στα Κεφάλαια , που αναφέρονται στο ελληνικό
σχολείο, χρησιµοποιείται και ο όρος Πληροφορική, καθώς, µε τον όρο αυτό
έχει γίνει η εισαγωγή των σχετικών µαθηµάτων.
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Στο Κεφάλαιο ΣΤ, εξετάζεται το πρόγραµµα «Οδύσσεια»
και µέσα από αυτό, τα στοιχεία που αφορούν τη δεύτερη
υπόθεση.
Τέλος, στο Κεφάλαιο Ζ, γίνεται µια σύγκριση, των
συνθηκών εισαγωγής της Πληροφορικής, στη γαλλική και
στην ελληνική εκπαίδευση, σε µια προσπάθεια διερεύνησης
οµοιοτήτων και διαφορών, µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εντάσσονται και οι δύο χώρες.
Η εργασία κλείνει µε τα Συµπεράσµατα (Κεφάλαιο Η) µε
τον έλεγχο, δηλαδή, της επαλήθευσης των υποθέσεων και της
βασικής θέσης, καθώς και µε την αναφορά σε πιθανές
τροποποιήσεις των συνθηκών ένταξης της Πληροφορικής στο
εκπαιδευτικό σύστηµα.
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B. Οι γενικές συνθήκες
1. Η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών και οι
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
∆ύο όροι χρησιµοποιούνται εκτεταµένα, τα τελευταία
χρόνια,

για

κοινωνιών:

να

περιγραφεί

η

εξέλιξη

παγκοσµιοποίηση

πληροφορίας.

Η

χρήση

και

τους

είναι

των

σύγχρονων

κοινωνία
πολλαπλή

της
και

διαφοροποιηµένη και συχνά συσκοτίζει, αντί να εξηγεί, τα
χαρακτηριστικά

αλλά

και

τις

αλληλεξαρτήσεις

των

κοινωνιών, καθώς και το κατά πόσο υφίσταται και λειτουργεί
πραγµατικά µια παγκόσµια κοινωνία, της οποίας αισθάνονται
ότι είναι µέλη, όλοι οι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη.
Οι

δύο

επιστηµονικές

αυτοί

όροι

αναλύσεις,

χρησιµοποιούνται,
όσο

και

σε

τόσο

σε

δηµοσιογραφικές

παρουσιάσεις, από τις οποίες ευκολότερα ενσωµατώνονται
στην καθηµερινή οµιλία και κατ’ επέκταση στον τρόπο
σκέψης εκατοµµυρίων ανθρώπων, στις πιο αναπτυγµένες
κυρίως χώρες. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται και σε κείµενα
φορέων και οργανισµών, δίνοντας µια ιδιαίτερη διάσταση
στους επίσηµα διακηρυγµένους σκοπούς και στόχους τους.
Η εκτεταµένη χρήση τους, είναι ιδιαίτερα έντονη την
τελευταία δεκαετία και δεν είναι φυσικά άσχετη, ειδικά η
χρήση του όρου παγκοσµιοποίηση, µε τις σηµαντικές αλλαγές
που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και
στις αρχές του 1990 στις ανατολικές χώρες. Η πτώση των
πολιτειακών καθεστώτων των χωρών αυτών, οδήγησε στην
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ευκολότερη

και

ταχύτερη

πραγµατοποίηση

κάθε

είδους

συναλλαγών και δραστηριοτήτων-νόµιµων και παράνοµων- σε
παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, η οικονοµική ζωή παίρνει όλο και
περισσότερο

παγκόσµιες

διαστάσεις,

µε

βασικό

φυσικά

αντίκτυπο στην κοινωνική, την πολιτική και την πολιτιστική
ζωή κάθε χώρας.
Στην

ταχύτητα

της

εξάπλωσης

των

οικονοµικών

συναλλαγών και δραστηριοτήτων, βασικό ρόλο παίζουν οι
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) 2, καθώς
επιτρέπουν τόσο την αυτοµατοποίηση της παραγωγής των
µεγάλων

µονάδων,

όσο

και

την

άµεση

µετάδοση

πληροφοριών, διευκολύνοντας ιδιαίτερα µεταξύ άλλων, την
τραπεζική και χρηµατιστηριακή λειτουργία και κερδοσκοπία.
Οι µεγάλες αυτές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία,
πραγµατοποιήθηκαν

και

επεκτάθηκαν

σταδιακά,

την

τελευταία 50ετία, καθώς η πρώτη περίοδος ανάπτυξης της
Πληροφορικής συµπίπτει µε το τέλος της δεκαετίας του 1940.
Όποιες ερµηνείες και αν δοθούν στην ανάπτυξη αυτή: κάλυψη
– αρχικά – στρατιωτικών αναγκών, απάντηση στις κρίσεις και
αντιφάσεις
συνδυασµός

της

καπιταλιστικής,

παραγόντων

και

οικονοµικής

ιστορικών

οργάνωσης,

συγκυριών,

ως

γεγονός, παραµένει η σύνδεση της Πληροφορικής - και
γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας µε την οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή,
στις πιο αναπτυγµένες κυρίως χώρες. Η εξάπλωση της χρήσης

2

Τ.Π.Ε. : Τα αρχικά Τ.Π.Ε., όπου θα χρησιµοποιούνται στο εξής, θα
σηµαίνουν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
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των

Τεχνολογιών

αυτών,

προβάλλει

ως

ένα

κυρίαρχο

χαρακτηριστικό της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών και
συχνά χρησιµοποιείται ο όρος, κοινωνία της πληροφορίας, για
να τις περιγράψει.
Η αναφορά όµως στον όρο γίνεται µε διάφορους
τρόπους,

οι

οποίοι

του

προσδίδουν

µια

διαφορετική

εννοιολογική σηµασία. Έτσι, διαφορετικά χρησιµοποιείται
στα επίσηµα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι θέσεις
της έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία αυτή και
διαφορετικά στις κοινωνιολογικές αναλύσεις.
Στην πρώτη περίπτωση, σηµαντική είναι η περιγραφή
που δίνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων,
το 1993, στο Λευκό βιβλίο 3, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα,
Απασχόληση

(1993α).

Συγκεκριµένα,

αναφέρεται

ότι

(σελ.102), στην κοινωνία της πληροφορίας, οι υπηρεσίες που
προσφέρονται

από

τις

Τ.Π.Ε.

συνιστούν

ανθρώπινων

δραστηριοτήτων,

καθώς,

τη
οι

βάση

των

Τ.Π.Ε.

µετασχηµατίζουν ριζικά πολλές πτυχές της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής, όπως είναι, οι µέθοδοι και οι σχέσεις
εργασίας, η οργάνωση εταιριών, οι στόχοι της εκπαίδευσης
και κατάρτισης και ο τρόπος που επικοινωνούν µεταξύ τους
τα άτοµα. Οι Τ.Π.Ε. έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
αύξηση της παραγωγικότητας της βιοµηχανίας, της ποιότητας
3

∆ιευκρινίζεται ότι, τα Πράσινα βιβλία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων – της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουν ορισµένα πρώτα
στοιχεία προς µελέτη, σε έναν ειδικό τοµέα, όπου µπορεί να προβλεφθεί
κοινοτική δράση. Τα Λευκά βιβλία περιέχουν σαφέστερες κατευθύνσεις για
την κοινοτική δράση. Αυτό σηµειώνεται σε ενηµερωτικό φυλλάδιο της
Επιτροπής µε τίτλο «Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;”
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και της απόδοσης των υπηρεσιών. Έτσι, η διαχείριση, η
ποιότητα και η ταχύτητα της πληροφόρησης αναδεικνύεται σε
βασική συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας. Για τους λόγους
αυτούς, η Ευρώπη πρέπει να διαµορφώσει τους όρους που θα
της επιτρέψουν να ελέγχει επαρκώς την τεχνολογία και να
διατηρεί

µια

καινοτόµα

και

ανταγωνιστική

βιοµηχανία

Τ.Π.Ε., σε ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Βέβαια

ο

όρος

ανταγωνιστικότητα,

όσο

και

αν

χρησιµοποιείται ουδέτερα και γενικόλογα, παραπέµπει σε µια
βάση ανάλυσης, η οποία εµπεριέχεται στις διάφορες και
αναδεικνύεται από τις διάφορες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
– θα αναφερθούν δύο από τις πιο πρόσφατες.
Συγκεκριµένα, ο Α. Τouraine, στον πρόλογό του (σελ.714), στο βιβλίο του M.Castells (1998), La société en réseaux,
(= H κοινωνία σε δίκτυα), αναφέρεται στη διάκριση που
πρέπει να γίνεται, ανάµεσα στην κοινωνία της πληροφορίας,
ως τύπο κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή οργάνωσης των
κοινωνικών σχέσεων και την παγκοσµιοποίηση, που θεωρεί
ότι

είναι

δηµιουργεί

µία
νέες

νέα

καπιταλιστική

αντιθέσεις,

νέες

επανάσταση,
ανισότητες

η

οποία

και

νέους

τρόπους αποκλεισµού.
Ο ίδιος ο M. Castells (σελ.21-49), µιλά για την ανάγκη
διατήρησης µιας αναλυτικής απόστασης και ταυτόχρονα µιας
εµπειρικής

συσχέτισης,

µεταξύ

τρόπου

παραγωγής

(καπιταλισµός) και τρόπου ανάπτυξης (βιοµηχανοποίηση,
πληροφοριοποίηση – industrialisation, informatisation), για
να γίνει δυνατή η κατανόηση της κοινωνικής δυναµικής. Για
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να κατανοηθεί η σηµερινή φάση της παγκόσµιας ανάπτυξης,
δύο είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη, όπως αναφέρει:
1.

ότι

οι

πληροφοριακές

κοινωνίες

(οι

κοινωνίες

της

πληροφορίας) είναι καπιταλιστικές και
2.

ότι

οι

κοινωνίες

αυτές

παρουσιάζουν

µια

µεγάλη

πολιτισµική και θεσµική διαφοροποίηση µεταξύ τους.
Γενικεύοντας, αναφέρει, ότι όλες οι κοινωνίες του
κόσµου κυριαρχούνται από καπιταλιστικά και πληροφοριακά
στοιχεία και οι πιο σηµαντικές (από την άποψη ακριβώς της
θέσης τους στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα), είναι ήδη
αναπτυγµένες

πληροφοριακές

κοινωνίες,

παρά

τις

πολιτισµικές και θεσµικές διαφορές τους.
Συγκρίνοντας τους δύο τρόπους ανάλυσης, µπορεί να
ειπωθεί, ότι η χρήση του όρου «κοινωνία της πληροφορίας»,
στην πρώτη περίπτωση, αυτή του Λευκού Βιβλίου της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γίνεται µε τρόπο
που να καλύπτει το βασικό χαρακτήρα της κοινωνικής και
οικονοµικής ζωής: την καπιταλιστική οργάνωσή της, δηλαδή,
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό καλύπτει το γενικό.
Αντίθετα, οι κοινωνιολόγοι συγγραφείς επισηµαίνουν
την καπιταλιστική βάση ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών
και στη συνέχεια ορίζουν την έννοια της «κοινωνίας της
πληροφορίας». ∆εν επιχειρούν την επικάλυψη του γενικού µε
το ειδικό, αντίθετα επιδιώκουν την αποσαφήνιση και το
συσχετισµό των εννοιών.
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Γενικότερα, η επιστηµονική κοινωνική ανάλυση, στο
βαθµό που δεν υπόκειται σε διάφορες δεσµεύσεις, δεν
αντιµετωπίζει

προβλήµατα

στη

χρήση

των

όρων,

όπως

συµβαίνει µε τις αναλύσεις πολιτικών φορέων, οι οποίοι
αποφεύγουν τη χρήση όρων, οι οποίοι παραπέµπουν στις
έννοιες του κέρδους και της εκµετάλλευσης.
Γιατί, µε όποιο τρόπο και αν χρησιµοποιηθεί, ο όρος
καπιταλιστική κοινωνία ή καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής,
παραπέµπει στην έννοια του ιδιωτικού κέρδους, καθώς και
στις έννοιες της συσσώρευσης και της συγκέντρωσης του
κεφαλαίου, µέσα από διαδικασίες, µικρότερης ή µεγαλύτερης
εκµετάλλευσης, πολλών από λίγους ανθρώπους, παράλληλες
µε τις διαδικασίες ανταγωνισµού των κεφαλαιούχων µεταξύ
τους. Οι διαδικασίες αυτές δηµιουργούν αναγκαστικά άνισες
κοινωνικές σχέσεις, που εκφράζονται µε άνισα επίπεδα ζωής
τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας, όσο και -συγκριτικά- µεταξύ
χωρών σε παγκόσµιο επίπεδο.
2. Επίπεδο φτώχειας και εκπαίδευσης
στο σύγχρονο κόσµο
Το

εύρος

των

ανισοτήτων

στο

σύγχρονο

κόσµο,

παρουσιάζεται ιδιαίτερα, µέσα από τα σχετικά στοιχεία που
περιέχονται στις δύο τελευταίες ετήσιες εκθέσεις του Ο.H.E.
για την ανθρώπινη ανάπτυξη, ( P.N.U.D., 2000, 2001).
Συγκεκριµένα,

στην

έκθεση

του

2000,

η

οποία

επιγράφεται Ανθρώπινα δικαιώµατα και ανθρώπινη ανάπτυξη,
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αναφέρεται

(σελ.1-13),

πλουσιότερων

ότι

ανθρώπων

η

του

περιουσία
κόσµου,

των

άγγιξε

200
το

1

τρισεκατοµµύριο δολάρια, ενώ τα έσοδα των 582.000.000
ανθρώπων που ζουν στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, ήταν
146 δισεκατοµµύρια δολάρια. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ο
ρυθµός αύξησης των οικονοµικών ανισοτήτων σε παγκόσµιο
επίπεδο, καθώς αναφέρεται ότι, το 1820 η οικονοµική
απόσταση µεταξύ της πλουσιότερης και της φτωχότερης
χώρας µετριόταν σε 3 προς 1, το 1973 σε 44 προς 1 και το
1992 σε 72 προς 1.
Σύµφωνα µε την έκθεση του 2001 (σελ. 9-25), η οποία
επιγράφεται

Η

τοποθέτηση

των

νέων

τεχνολογιών

στην

υπηρεσία της ανθρώπινης ανάπτυξης, 2,4 δισεκατοµµύρια
άνθρωποι,

περισσότερα

από

τα

2/3

του

παγκόσµιου

πληθυσµού, ζουν µε λιγότερο από 2 δολάρια την ηµέρα. Και
από αυτούς το 1,2 δισεκατοµµύρια, περίπου το 1/5 του
παγκόσµιου πληθυσµού, ζουν µε λιγότερο από 1 δολάριο την
ηµέρα.
Στην ίδια έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία
για την εξάπλωση του AIDS και αναφέρεται ότι έχουν
µολυνθεί 36.000.000 άνθρωποι, το 95% των οποίων βρίσκεται
στις αναπτυσσόµενες χώρες και το 70%, πιο συγκεκριµένα,
στην Υποσαχάρια Αφρική.
Αλλά και στα πλαίσια των πλούσιων χωρών, οι
ανισότητες είναι αυξηµένες. Αναφέρεται ότι οι Η.Π.Α. έχουν
το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας από τις πλούσιες χώρες και
ακολουθούν η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σ’ αυτό
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συντελεί σηµαντικά το γεγονός ότι, ο 1 στους 5 πολίτες αυτών
των

χωρών,

αντιµετωπίζει

πρόβληµα

λειτουργικού

αναλφαβητισµού 4.
Συγκεκριµένα,

σύµφωνα

µε

τα

στοιχεία

του

ΟΗΕ

(σελ.152-153) η κατάταξη των 17 από τις 19 5 χώρες του
Ο.Ο.Σ.Α. 6, µε υψηλό εισόδηµα, δηλαδή µε Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο – µετρούµενο σε Ισοδύναµη
Αγοραστική ∆ύναµη µε εκείνη που έχει ένα δολάριο στις
Η.Π.Α. – µεγαλύτερο από 22.000 δολάρια, είναι αρκετά
διαφορετική

από

εκείνη

που

δίνει

ο

γενικός

∆είκτης

Ανθρώπινης Ανάπτυξης (σελ. 141-144), αν χρησιµοποιηθεί ο
∆είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας – 2, δηλαδή, ο δείκτης που
µετρά τη φτώχεια στις πιο αναπτυγµένες χώρες, (βλ.πίνακα
αµέσως παρακάτω).
Σηµειώνεται ότι ο ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
υπολογίζεται µε βάση την προσδοκώµενη ζωή, το επίπεδο
εκπαίδευσης και το εισόδηµα ανά κάτοικο, µετρούµενο όπως
αναφέρεται παραπάνω.
Ο ∆είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας – 2 υπολογίζεται µε
βάση τις πιθανότητες που έχουν οι κάτοικοι µιας χώρας να
πεθάνουν πριν από τα 60, το ποσοστό του πληθυσµού που έχει
4

Λειτουργικός αναλφαβητισ µός, θεωρείται το πρόβληµα των ανθρώπων
εκείνων, που ενώ έχουν παρακολουθήσει κάποια χρόνια το σχολείο,
αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ανάγνωση, γραφή και απλές αριθµητικές
πράξεις. Στην έκθεση του ΟΗΕ καταγράφονται οι δυσκολίες στην
κατανόηση ενός απλού κειµένου.
5
∆εν περιλαµβάνονται η Ελβετία και το Λουξεµβούργο, διότι δεν υπάρχουν
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την κατασκευή του ∆είκτη Ανθρώπινης
Φτώχειας – 2.
6
Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη θα
αναφέρεται στο εξής µε τα αρχικά Ο.Ο.Σ.Α.
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δυσκολίες να κατανοήσει ένα απλό κείµενο, το ποσοστό της
ανεργίας µακράς διαρκείας και το ποσοστό του πληθυσµού
που ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, δηλαδή, µε λιγότερο
από το 50% του µέσου εισοδήµατος, αλλά και µε ένα δολάριο
την ηµέρα.
Ενώ, ο ∆είκτης Ανθρώπινης Φτώχιας – 1, που αφορά τις
λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, υπολογίζεται µε βάση τις
πιθανότητες που έχουν οι κάτοικοι µιας χώρας να πεθάνουν
πριν από τα 40, το ποσοστό αναλφαβητισµού, το ποσοστό του
πληθυσµού που δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, το
ποσοστό των ελλιποβαρών παιδιών κάτω των 5 ετών και το
ποσοστό του πληθυσµού που ζει µε ένα δολάριο την ηµέρα.
Ο J.K.Galbraith,στο βιβλίο του-επιτοµή της οικονοµικής
(και κοινωνικής) ιστορίας του 20 ο υ αιώνα - Ταξίδι στο χρόνο
της

οικονοµίας

(1998,

στην

ελληνική

βιβλιογραφία)

χαρακτηρίζει την επικράτηση του καπιταλισµού σε παγκόσµιο
επίπεδο

ως

αναφέρεται

ένα
στις

«αβέβαιο
δυο

θαύµα»

βασικές

(σελ.333-346)

αντιθέσεις

ή

στις

και
δυο

διαλεκτικές όπως τις χαρακτηρίζει, του σύγχρονου κόσµου
(σελ.347-357): την αντίθεση ανάµεσα στους ευκατάστατους
και τη χαµηλή εισοδηµατική τάξη στις πλούσιες χώρες και
την αντίθεση ανάµεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες.
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Κατάταξη των 17 από τις 19 χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.,
µε υψηλό εισόδηµα, µε βάση τον ∆είκτη Ανθρώπινης
Φτώχειας –2, του Ο.Η.Ε.

Χώρες

Σουηδία

Αξία
Σειρά
δείκτη
κατάταξης
µε βάση το %
∆είκτη
Ανθρώπινης
Φτώχειας-2
1
6,8

Αξία
Σειρά
δείκτη
κατάταξης
µε βάση το
∆είκτη
Ανθρώπινης
Ανάπτυξης
4
0,936

Νορβηγία

2

7,5

1

0,939

Ολλανδία

3

8,5

8

0,931

Φινλανδία

4

8,8

10

0,925

∆ανία

5

9,1

15

0,921

Γερµανία

6

10,5

17

0,921

Λουξεµβούργο

7

10,7

12

0,924

Γαλλία

8

11,1

13

0,924

Ιαπωνία

9

11,2

9

0,928

Ισπανία

10

11,5

21

0,908

Καναδάς

11

12,1

3

0,936

Ιταλία

12

12,3

20

0,909

Βέλγιο

13

12,5

5

0,935

Αυστραλία

14

12,9

2

0,936

Ην. Βασίλειο

15

15,1

14

0,923

Ιρλανδία

16

15,3

18

0,916

Η.Π.Α.

17

15,8

6

0,934
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Όσον αφορά τη δεύτερη αυτή αντίθεση, τις ανισότητες
ανάµεσα

σε

πλούσιες

και

φτωχές

χώρες,

είναι

πολύ

χαρακτηριστικά τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε έκθεση
της Unicef, (1999, σελ.93-122) βλ. επόµενο πίνακα. Τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα, έχουν υποστεί µια
µικρή

επεξεργασία,

καθώς

στην

έκδοση

της

Unicef

παρουσιαζόταν τα θετικά ποσοστά, των πληθυσµών που π.χ.
έχουν

πρόσβαση

σε

καθαρό

νερό,

ενώ

στον

πίνακα

παρουσιάζονται τα αρνητικά ποσοστά, των πληθυσµών που,
π.χ. αντίστοιχα, δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.
Πρέπει να σηµειωθεί ακόµη, ότι τα στοιχεία για τον
αναλφαβητισµό

είναι

βιοµηχανοποιηµένες,

πολύ
όπως

σχετικά,

καθώς

χαρακτηρίζονται,

οι
χώρες

παρουσιάζονται µε µηδενικά ποσοστά, κάτι που αντιφάσκει
µε τα διαπιστωµένα από την έκθεση του Ο.Η.Ε., του 2000,
ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισµού, που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Το θέµα αυτό είναι σηµαντικό και σε σχέση µε
όσα θα αναφερθούν παρακάτω, για τον αναλφαβητισµό και το
λειτουργικό αναλφαβητισµό στην Ελλάδα, η οποία αν και
περιλαµβάνεται στην κατηγορία των βιοµηχανοποιηµένων
χωρών και εποµένως παρουσιάζεται, στη γενική κατάταξη, µε
µηδενικά ποσοστά αναλφαβητισµού, όταν παρουσιάζεται µόνη
της, καταγράφεται µε 2% αναλφάβητους ενήλικους άνδρες και
5% αναλφάβητες ενήλικες γυναίκες, ποσοστά παρόµοια µε
αυτά του συνόλου των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης.
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Στοιχεία για τον παγκόσµιο πληθυσµό από την έκδοση της Unicef : “The state of the world’s children 1999- Education”

Περιοχές

Παιδική
θνησιµότητα
κάτω των 5
ετών 1997
(ο/οο)

% τοκετών
που δεν
πραγµατοποιήθηκαν
από εκπαιδευεµένο
ιατρικό
προσωπικό
1990-1997

Προσ
δοκώ
µενη
ζωή
(έτη)
1997

%
του
πληθυσµού
χωρίς
πρόσβαση σε
καθαρό νερό
19901997
Σύνολο

Αστι
κός

Αγρο
τι κός

% του πληθυσµού χωρίς
πρόσβαση σε επαρκείς
εγκαταστάσεις υγιεινής
1990 -1997
Σύνο
λο

Αστι
κός

Αγρο
τικός

Aναλφάβητοι
ενήλικες, ως % του
συνολικού
τους
πληθυσµού, κατά
φύλο 1995

Αριθµός
συσκευών
ανά
1000
κατοίκους
1995

Ανδρες

Γυναίκες

Ραδιό
φωνα

Κατά
κεφαλή
Α.Ε.Π. σε
δολάρια
1996

Τηλεο
ράσεις

Υποσαχάρια Αφρική

170

63

51

50

25

61

56

34

66

34

53

164

31

528

Μέση Ανατολή και
Βόρεια Αφρική
Νότια Ασία
Ανατολική Ασία και
χώρες του Ειρηνικού
Λατινική Αµερική και
Καραϊβική
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη/ Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων κρατών και
Βαλτικές χώρες (περι
λαµβάνεται και η
Τουρκία).
Βιοµηχανοποιηµένες
χώρες1 (περιλαµβάνεται και η Ελλάδα)
Όλες οι χώρες
Αναπτυσσόµενες
χώρες2
Λιγότερο αναπτυγµένες χώρες3
Ελλάδα

62

30

66

17

3

30

25

8

40

30

53

256

103

1.798

116
52

72
19

61
68

20
32

14
5

33
43

67
64

26
23

80
81

37
9

64
24

81
127

42
169

380
1.193

41

18

70

23

13

58

29

19

56

12

15

383

190

3.681

35

7

68

-

-

-

-

-

-

2

5

370

303

2.182

7

1

78

-

-

-

-

-

-

-

-

1.288

625

27.086

87
96

40
45

64
63

28
29

10
11

38
38

56
56

22
22

75
75

19
21

34
38

358
184

202
115

5.051
1.222

168

72

51

44

18

50

64

34

72

41

62

113

11

232

8

3

78

-

-

-

-

-

-

2

5

430

220

11.460

1. Αγία Έδρα (Βατικανό), Άγιος Μαρίνος, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ην.Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ,
Ιταλία, Καναδάς, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία.
2. Όλες οι χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, της Νότιας Ασίας, της Ανατολικής Ασίας, και του Ειρηνικού, της Λατινικής Αµερικής και
Καραϊβικής και από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/Κ.Α.Κ. και Βαλτικές, οι: Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν,
Τουρκία, Τουρκµενιστάν.
3. Οι χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής εκτός από τις: Ακτή Ελεφαντοστού, Γκαµπόν, Γκάνα, Ζιµπάµπουε, Ζουαζηλάνδη, Καµερούν, Κένυα, Κονγκό, Μαυρίκιο, Ναµίµπια, Νίγηρα,
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Ειδικότερα σηµαντικά, όσον αφορά την εξάπλωση των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σύγχρονο
κόσµο, είναι τα στοιχεία για τον αριθµό των ραδιοφωνικών
και

τηλεοπτικών

συσκευών

ανά

1000

κατοίκους,

τόσο

αυτούσια, όσο και επειδή είναι έµµεσα ενδεικτικά για τη
σχετική διασπορά των Η/Υ. Η Ελλάδα παρουσιάζεται και εδώ
µε

αριθµούς

παρόµοιους

µε

εκείνους

των

χωρών

της

Aνατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και των χωρών της
Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής.
Μέσα από την αναφορά σε όλα τα παραπάνω στοιχεία
γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί η σχετικά περιορισµένη
απήχηση του όρου «κοινωνία της πληροφορίας», για τη
µεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Γης. Όπως και ο όρος
βιοµηχανική κοινωνία δεν κάλυπτε το σύνολο αυτό – άλλωστε
ο όρος βιοµηχανοποιηµένες κοινωνίες, που χρησιµοποιεί ο
Ο.Η.Ε., αναφέρεται σε 30 µόνο χώρες, αρκετά ανόµοιες
µεταξύ τους – έτσι και ο όρος κοινωνία της πληροφορίας,
αναφέρεται κυρίως για να περιγράψει τις πιο αναπτυγµένες
καπιταλιστικά χώρες.
Βέβαια,

αφού

οι

χώρες

αυτές

κυριαρχούν

στην

παγκόσµια οικονοµία, δίνουν και τον τόνο στις υπόλοιπες.
Και όπως, στις προηγούµενες δεκαετίες, ανάπτυξη σήµαινε
περισσότερο

ή λιγότερο καθαρά, εκβιοµηχάνιση, έτσι και

σήµερα, ανάπτυξη σηµαίνει, εκτεταµένη χρήση των Τ.Π.Ε.
γενικά, αλλά και στη βιοµηχανική παραγωγή.
Όπως

όµως

η

βιοµηχανική

ανάπτυξη,

µε

καπιταλιστικούς όρους, στάθηκε άνιση και συνέβαλε στη
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δηµιουργία των µεγάλων διαφορών - που διαπιστώνονται από
τα στοιχεία του Ο.Η.Ε.- µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών,
έτσι υπάρχει ο κίνδυνος και η ανάπτυξη, µε καπιταλιστικούς
όρους, των Τ.Π.Ε., να οδηγήσει µε τη σειρά της σε νέες,
αυξηµένες ανισότητες.
∆ιατηρώντας τις παραπάνω σκέψεις και καθώς το θέµα
της εργασίας δεν επιτρέπει µια πιο εκτεταµένη αναφορά, η
ανάλυση του εισαγωγικού µέρους θα εστιασθεί κυρίως στη
θέση που κατέχουν οι Τ.Π.Ε. στο σύγχρονο κόσµο και κυρίως
στις πιο αναπτυγµένες χώρες.

3. Η θέση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσµο
α. Παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και Τ.Π.Ε.
Παρουσιάσθηκαν προηγουµένως στοιχεία για την άνιση
παγκόσµια ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο χωρών, όσο και στο
πλαίσιο των περισσότερο αναπτυγµένων χωρών και τέθηκε το
ερώτηµα,

κατά

πόσο

η

εξάπλωση

των

Τ.Π.Ε.,

αφορά

πραγµατικά - µε την έννοια της ενεργού συµµετοχής και της
σηµαντικής ωφέλειας από αυτές - το σύνολο του παγκόσµιου
πληθυσµού.
Από την άλλη πλευρά, είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός,
ότι η οικονοµία των πιο αναπτυγµένων χωρών, στηρίζεται όλο
και περισσότερο στην ανάπτυξη των Τ.Π.Ε., γεγονός που
επηρεάζει επίσης την εξέλιξη των λιγότερο αναπτυγµένων
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χωρών.

Η

θέση

των

Τ.Π.Ε.,

στις

οικονοµίες

των

πιο

αναπτυγµένων χωρών, φαίνεται και από σχετικά στοιχεία του
Ο.Η.Ε. (P.N.U.D. 2001), που αναφέρονται στον ∆είκτη
Τεχνολογικής Ανάπτυξης των 18 χωρών που θεωρούνται
οδηγοί (leaders) της τεχνολογικής ανάπτυξης (σελ.48-51),
καθώς και σε στοιχεία που αναφέρονται στις εξαγωγές
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας από τις χώρες αυτές (σελ.42).
Σηµειώνεται

ότι

ο

∆είκτης

Τεχνολογικής

Ανάπτυξης

υπολογίζεται µε βάση την ύπαρξη τεχνολογικών καινοτοµιών,
την εξάπλωση των πρόσφατων τεχνολογιών, την εξάπλωση
των παλαιών τεχνολογιών και την ανάπτυξη των ανθρώπινων
ικανοτήτων µέσω της εκπαίδευσης.
Κατάταξη των 18 χωρών-οδηγών της τεχνολογικής ανάπτυξης, µε
βάση τον ∆είκτη Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε και θέση τους
ανάµεσα στις 30 χώρες µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας

Φινλανδία

1

0,744

Σειρά κατάταξης
ανάµεσα
στις 30 χώρες
µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές
προϊόντων
υψηλής
τεχνολογίας
20

Η.Π.Α.

2

0,733

Σουηδία

3

Ιαπωνία

Χώρες

Σειρά
Αξία
κατάταξης
δείκτη
µε βάση το
∆είκτη
Τεχνολογικής Ανάπτυ
ξης

Αξία

% εξαγωγών
Εξαγω- προϊόντων
γών σε υψηλής τεχν.
σύνολο
δισ. δο- στο
των εξαγωγών
λάρια
1998-99 κάθε χώρας
11

27

1

206

32

0,703

15

22

26

4

0,698

2

126

30

Κορέα

5

0,666

7

48

33

Ολλανδία

6

0,630

8

45

26

31

Ην. Βασίλειο

7

0,606

4

77

29

Καναδάς

8

0,589

13

26

11

Αυστραλία

9

0,587

α

α

5

Σιγκαπούρη

10

0,585

5

66

58

Γερµανία

11

0,583

3

95

18

Νορβηγία

12

0,579

α

α

5

Ιρλανδία

13

0,566

12

29

42

Βέλγιο

14

0,553

17

19

11

Ν.Ζηλανδία

15

0,548

α

α

5

Αυστρία

16

0,544

24

7

12

Γαλλία

17

0,535

6

65

22

Ισραήλ

18

0,514

23

7
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α : η Αυστραλία, η Νορβηγία και η Ν. Ζηλανδία δεν περιλαµβάνονται στις
30 χώρες µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Από τα στοιχεία του πίνακα, φαίνεται ότι, γενικά
κυριαρχούν οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία. Αν όµως οι 9 χώρες της
Ε.Ε. 7, που ανήκουν στις 18 «οδηγούς», θεωρηθούν ως ενιαίο
σύνολο, τότε είναι η Ε.Ε. που κυριαρχεί στον τοµέα των
εξαγωγών,

όχι

όµως

και

σε

εκείνον

της

τεχνολογικής

ανάπτυξης.
Πιο αναλυτικά, οι 9 χώρες – «οδηγοί» της Ε.Ε., µε
συνολικό ύψος εξαγωγών, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
370 δισεκατοµµύρια δολάρια, υπερκαλύπτουν ακόµη και το
άθροισµα των αντίστοιχων εξαγωγών των Η.Π.Α. και της
Ιαπωνίας (206 και 126 ή συνολικά 332 δισεκατοµµύρια
δολάρια). Όµως, ο µέσος όρος, των ποσοστών των εξαγωγών
7

Με τα αρχικά Ε.Ε. θα αναφέρεται στο εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, διαµορφώνεται για το σύνολο
των 9 χωρών της Ε.Ε. στο 23,6%, έναντι 32% των Η.Π.Α. και
30% της Ιαπωνίας. Ακόµη, ο µέσος όρος των δεικτών
τεχνολογικής ανάπτυξης των 9 χωρών, διαµορφώνεται στο
0,607, κάτι που θα έδινε, στο σύνολό τους, την 4 η θέση, πίσω
από τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την Κορέα.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι η αναντιστοιχία που
παρουσιάζουν αρκετές χώρες της Ε.Ε. στις δύο κατατάξεις.
Έτσι, η 1 η χώρα στην κατάταξη, σύµφωνα µε το ∆είκτη
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η Φινλανδία, παρουσιάζεται στην
20 η θέση της κατάταξης, σύµφωνα µε τις εξαγωγές προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας. Το ίδιο, η 3 η στην πρώτη κατάταξη
Σουηδία,

παρουσιάζεται

στη

15 η

θέση

των

εξαγωγών.

Αντίθετα, η 3 η στην κατάταξη των εξαγωγών Γερµανία
παρουσιάζεται στην 11 η θέση της κατάταξης του ∆είκτη. Το
ίδιο η 6 η στην κατάταξη των εξαγωγών Γαλλία, παρουσιάζεται
στην 17 η - προτελευταία θέση- µεταξύ των χωρών «οδηγών»
της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Ακόµη, αν συνυπολογιζόταν τα στοιχεία και για τις
άλλες 6 χώρες µέλη της Ε.Ε., αυτό θα είχε θετική επίδραση
στην κατάταξη των εξαγωγών, καθώς η ∆ανία, η Ισπανία και
η Ιταλία περιλαµβάνονται στις 30 χώρες µε τις µεγαλύτερες
εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Θα είχε όµως
αρνητική επίδραση στο µέσο όρο του δείκτη τεχνολογικής
ανάπτυξης, καθώς η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία

και η

Πορτογαλία θεωρούνται «δυνάµει-οδηγοί» της τεχνολογικής
ανάπτυξης (leaders potentiels) και κατατάσσονται σ’αυτή, τη
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δεύτερη κατηγορία χωρών, που διαµορφώνει ο Ο.Η.Ε., µε
βάση το ∆είκτη Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Για τη ∆ανία και το
Λουξεµβούργο, δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία
για τον υπολογισµό του ∆είκτη και οι δύο αυτές χώρες
συµµετέχουν στην κατηγορία «Άλλες», δηλαδή στις χώρες
όπου δεν ήταν δυνατή η διαµόρφωση του δείκτη.
Γενικότερα,
Ανάπτυξης,

18

µε

βάση

χώρες,

αυτές

το

∆είκτη
που

ήδη

Τεχνολογικής
αναφέρθηκαν,

θεωρούνται από τον Ο.Η.Ε. οι «οδηγοί», άλλες 19 «δυνάµει
οδηγοί», 26 «δυναµικοί χρήστες», 9 «στο περιθώριο», ενώ οι
υπόλοιπες 90 από τις 162 που παρουσιάζονται στην έκθεση,
χαρακτηρίζονται «Άλλες», (βλ. αµέσως παραπάνω).
Μια διαφοροποιηµένη κατάταξη των χωρών, µε βάση
την τεχνολογική ανάπτυξη παρουσιάζει και ο Μ.Castells
(1998, σελ. 93-181) ο οποίος θεωρεί, ότι ο εντελώς νέος
διεθνής καταµερισµός εργασίας, που προκύπτει στο πλαίσιο
της πληροφοριακής οικονοµίας, αφορά 4 διαφορετικές θέσεις,
µέσα σ’αυτήν. 1. Αυτήν που κατέχουν οι παραγωγοί αγαθών
µεγάλης προστιθέµενης αξίας, οι οποίοι στηρίζονται στην
πληροφοριακή εργασία. 2. Αυτήν που κατέχουν οι παραγωγοί
αγαθών λιγότερο µικροεπεξεργασµένων,οι οποίοι στηρίζονται
στη φτηνή χειρωνακτική εργασία. 3. Αυτήν που κατέχουν οι
παραγωγοί πρώτων υλών, οι οποίοι εξαρτώνται από τον
φυσικό πλούτο (χωρών και περιοχών). 4. Αυτήν που κατέχουν
οι πλεονάζοντες παραγωγοί, οι οποίοι στηρίζονται στη χρήση
της υποτιµηµένης εργασίας.
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Θεωρεί, ακόµη, ότι η πληροφοριακή οικονοµία είναι
σφαιρική, µε την έννοια, ότι έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί
ενιαία, σε πραγµατικό χρόνο, σε πλανητικό επίπεδο. Τον όρο
πληροφοριακή

οικονοµία,

ο

Castells

τον

διακρίνει

από

εκείνον της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, ο οποίος θεωρεί
ότι

δηλώνει,

πως

η

συσσώρευση

του

κεφαλαίου

πραγµατοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η θέση αυτή, για τη σφαιρική πληροφοριακή οικονοµία,
µπορεί να συσχετισθεί και µε τη θέση του Μαρξ (1978) στον
τρίτο τόµο του Κεφαλαίου (σελ.104-136) ότι, προϋπόθεση για
την αποδοτική, οικονοµικά, εφαρµογή των εφευρέσεων (των
καινοτοµιών, µε σύγχρονους όρους) είναι η εργασία σε
µεγάλη κλίµακα.
Η αναγκαιότητα αυτή, της εξοικειωµένης µε τις Τ.Π.Ε.
και αποδοτικής οικονοµικά εργασίας, σε µεγάλη κλίµακα,
φαίνεται και από τις επισηµάνσεις της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων

(1993α),

στο

Λευκό

Βιβλίο

Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, (σελ.102-111),
όπου, αφού αναφέρεται, ότι η ανάπτυξη µιας «κοινωνίας της
πληροφορίας»,

θα

αποτελέσει

παγκόσµιο

φαινόµενο,

µε

επικεφαλής, στην αρχή, τις δυνάµεις της τριάδας (Η.Π.Α.,
Ιαπωνία, Ε.Ε.), µε προοπτική επέκτασης στο σύνολο του
πλανήτη, επισηµαίνεται, στη συνέχεια, ότι η Ε.Ε., για την
εφαρµογή της στρατηγικής της, πρέπει να επιδιώξει έναν
τριπλό στόχο:

35

-

Να εγγράψει τις ενέργειές της σε µια παγκόσµια

προοπτική, γεγονός που συνεπάγεται την ενθάρρυνση των
διεθνών συµµαχιών των επιχειρήσεων και φορέων της.
-

Να µεριµνήσει ταυτόχρονα, ώστε να λαµβάνονται υπόψη

οι ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες.
-

Να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε, στο πλαίσιο

ενός ανοικτού και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήµατος, η
Ευρώπη να διατηρήσει ένα επαρκές επίπεδο ελέγχου των
τεχνολογιών βάσης και µια αποδοτική και ανταγωνιστική
βιοµηχανία.
Και συνεχίζει, µε την επισήµανση, ότι η βέλτιστη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παρέχουν οι Τ.Π.Ε., µπορεί:
-

Να δηµιουργήσει νέες αγορές υπηρεσιών.

-

Να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών από τον ιδιωτικό
τοµέα, αντί του δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης µας
νέας εταιρικής σχέσης µεταξύ του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα, π.χ. σε σχέση µε την κατάρτιση.

-

Να

ενισχύσει

τις

διαδικασίες

λήψης

διοικητικών

αποφάσεων.
Προβάλλει

έτσι

η

σηµασία

των

Τ.Π.Ε.

για

την

οικονοµική ανάπτυξη, η οποία, στο επίσηµο κείµενο, δεν
κατονοµάζεται βέβαια ως καπιταλιστική.
∆ίνεται ακόµη έµφαση στην κατάρτιση, την οποία η
Επιτροπή αποδίδει κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Η σύνδεση
κατάρτισης-εκπαίδευσης και ιδιωτικού τοµέα, σχεδιάζεται
επίσης καθαρά στο Λευκό βιβλίο, για την Εκπαίδευση και την
Επαγγελµατική

Κατάρτιση,

Commission
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of

the

European

Communities (1995) όπου ένα κεφάλαιο αφιερώνεται στο
«σύνδεση σχολείων και επιχειρήσεων» (σελ.36-39).
Η σηµασία που αποδίδεται στην εξάπλωση των Τ.Π.Ε.,
φαίνεται ακόµη στο σχέδιο e-Europe, 8 που εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο της Ε.Ε., στη σύνοδο της Λισσαβόνας και που οι
κύριοι σκοποί του είναι: 1. η ηλεκτρονική σύνδεση κάθε
ατόµου, νοικοκυριού, σχολείου, επιχείρησης και υπηρεσίας,
2. η δηµιουργία στην Ευρώπη µιας κουλτούρας κι ενός
επιχειρησιακού

πνεύµατος

ανοιχτών

στις

ψηφιακές

τεχνολογίες, 3. η συνεχής επαγρύπνηση, έτσι ώστε η κοινωνία
της

πληροφορίας

να

αποκτήσει

µια

τάση

κοινωνικής

ενσωµάτωσης.
Πέρα από την ιδιαίτερη σηµασία, που αποδίδεται, στο
συγκεκριµένο σχέδιο, στην ηλεκτρονική σύνδεση όλων των
σχολικών µονάδων και στην απόκτηση µιας «ψηφιακής
κουλτούρας», από όλους τους µαθητές, στη διάρκεια της
σχολικής ζωής τους, µέχρι το τέλος του 2003, ένας άλλος
βασικός τοµέας, στον οποίο αυτό αναφέρεται, είναι «η
επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου». Κάτι που έχει σχέση
φυσικά µε την προβλεπόµενη έκταση αυτής της µορφής
εµπορίου, το ύψος του οποίου προβλέπεται να φτάσει τα 80
δισεκατοµµύρια δολάρια το 2002 (να διπλασιαστεί, δηλαδή,
σε σχέση µε το 2000).
Το παραπάνω στοιχείο, αναφέρεται από τον I. Ramonet,
στο κύριο άρθρο της εφηµερίδας Le Monde Diplomatique, τον

8

Tα στοιχεία για το σχέδιο e-Europe, αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική
διεύθυνση των υπηρεσιών της Ε.Ε.: europa.eu.int.
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Απρίλιο του 2000. Στο ίδιο άρθρο, ο Ι. Ramonet αναφέρεται
στις αυξανόµενες µετοχικές αξίες των επιχειρήσεων που
ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, κάτι που αναλύει
πιο

εκτεταµένα,

στην

ίδια

εφηµερίδα,

στο

τεύχος

του

Φεβρουαρίου 2000, ο Ι. Warde, ο οποίος αναφέρεται στη
φαινοµενική

αύξηση

των

χρηµατιστηριακών

δεικτών.

Αναφέρεται, δηλαδή, σε χρηµατιστηριακές αυξοµειώσεις, οι
οποίες, ενώ συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατική
οικονοµία, µπορούν να την επηρεάσουν ιδιαίτερα, καθώς, µια
αύξηση

της

χρηµατιστηριακής

αξίας

των

µεγάλων

επιχειρήσεων, οδηγεί στη βελτίωση της θέσης τους, απέναντι
στις

ανταγωνίστριές

τους,

επειδή

τους

επιτρέπει

να

πραγµατοποιούν µαζικές επενδύσεις και να προσελκύουν
νέους επενδυτές.
Στο ίδιο τεύχος, του Φεβρουαρίου 2000, ο D. Schiller
αναφέρεται στη συµφωνία σύνδεσης ΑΟL (Αmerica on Line)
µε την ΤΙΜΕ Warner, για να συµπεράνει ότι, η κυριαρχία των
αµερικανικών επιχειρήσεων, στον τοµέα των Υπερµέσων, δεν
προέρχεται µόνο από την οικονοµική τους δύναµη. Οφείλει
επίσης πολλά στις πολιτικές για το εµπόριο, που µετατρέπουν
τον

κυβερνοχώρο

σε

µια

ενοποιηµένη

ζώνη

ελεύθερων

ανταλλαγών.
Η κυριαρχία αυτή παίρνει και ένα άλλο, συµβολικό
χαρακτήρα, µέσα από τα Μ.Μ.Ε., κάτι που σηµειώνει και ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής R.Pronti, σε λόγο του
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Απρίλιο του 1999 αναφέρεται από τον B. Cassen (2000) - όπου θεωρεί την
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κυριαρχία αυτή, ένα καλό παράδειγµα για τις προοπτικές
ανάπτυξης

της

Ε.Ε.

«H

δύναµη

της

αµερικανικής

κουλτούρας, µε την πλατιά έννοια του όρου και όπως αυτή
εκφράζεται

συµβολικά

από

τα

Μ.Μ.Ε.,

θεωρείται

από

µερικούς, ότι µπορεί να αποτελέσει µια χρήσιµη αναφορά για
την Ευρώπη που ψάχνει την ψυχή της. Αυτή η υπόθεση δεν
έχει τίποτε το σκανδαλώδες».
Στο άρθρο του, όπου υπάρχει η παραπάνω αναφορά, ο Β.
Cassen (2000), υποστηρίζει, ότι η οικοδόµησή της Ε.Ε.,
ουσιαστικά σηµαίνει τη δηµιουργία µιας Ευρώπης Α.Ε.
(Ανώνυµης Εταιρίας), σε διαδικασία συγχώνευσης µε µια
«Παγκόσµια Εταιρεία». Τον όρο «Ευρώπη Α.Ε.», δανείζεται
από κύριο άρθρο των Financial Times (25-3-2000, αµέσως
µετά τη σύνοδο της Λισσαβόνας), µε τίτλο “Α corporate plan
for Europe Inc,” (=ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για την Ευρώπη
Α.Ε.), όπου αναφερόταν, ότι το τελικό ανακοινωθέν της
συνόδου, ήταν στη σωστή κατεύθυνση: Οι βασικές κινητήριες
δυνάµεις της οικονοµικής τελειοποίησης, πρέπει να είναι οι
επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν και οι φιλελευθεροποιηµένες
αγορές. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξειδικευθούν, κυρίως στο
ρόλο του διευκολυντή και η Ε.Ε. να δρα σαν καταλύτης.
Οι παραπάνω αναφορές είναι ενδεικτικές των τάσεων που
κυριαρχούν στην οικονοµική ζωή των πιο αναπτυγµένων
χωρών του κόσµου και άρα – µε δεδοµένη την κυριαρχία των
πρώτων (ιδιαίτερα σηµαντική σ’αυτή την κατεύθυνση, η
δηµιουργία της οµάδας των 7 – 8 µε την προσθήκη της
Ρωσίας) – στην οικονοµική ζωή του συνόλου των χωρών του
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κόσµου. Η σηµασία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας για την ανάπτυξη της οικονοµίας των χωρών
αυτών, αλλά και για το µεταξύ τους ανταγωνισµό και η
προσπάθεια

κατάκτησης

µεγαλύτερης

επιρροής

στον

παγκόσµιο χώρο, οδηγούν και στην ανάγκη δηµιουργίας
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Κάτι που µόνο ένα
σχετικά καλά οργανωµένο και ειδικά προσανατολισµένο
εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να προσφέρει.
Έτσι, πέρα από τη γενική εξοικείωση µε τις ψηφιακές
τεχνολογίες, το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να παράγει και
έναν αριθµό αποφοίτων, ικανών να στελεχώσουν επιχειρήσεις
και υπηρεσίες που λειτουργούν µε βάση τις τεχνολογίες
αυτές, όπως και επιστήµονες που θα προωθήσουν παραπέρα
την έρευνα και την προσαρµογή των νέων επιστηµονικών
ανακαλύψεων στον επιχειρηµατικό τοµέα.
Καθώς, οι κύριες κατευθύνσεις για την εξάπλωση των
Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστηµα, σχεδιάζονται αρχικά στις
χώρες εκείνες, όπου οι τεχνολογίες αυτές γνωρίζουν και τη
µεγαλύτερη ανάπτυξη, θα γίνει µια ιδιαίτερη αναφορά σε
στοιχεία

του

εκπαιδευτικού

σχεδιασµού

αλλά

και

της

εκπαιδευτικής πραγµατικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας που κυριαρχούν στην ανάπτυξη των
Τ.Π.Ε.
β. Τ.Π.Ε. και εκπαίδευση σε Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνία
Καθώς, στους εκπαιδευτικούς σχεδιασµούς και των
τριών,

οι

αναφορές

στο

∆ιαδίκτυο
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είναι

σταθερές,

θα

παρατεθούν αρχικά, στοιχεία, για την ανάπτυξη και τη χρήση
των τεχνολογιών, σε Η.Π.Α., Ιαπωνία και στο σύνολο της
Ε.Ε. Σύµφωνα λοιπόν µε στοιχεία της Eurostat (2001,
σελ.379-383), η χρήση τηλεφώνων και Η/Υ 9 παρουσίαζε την
παρακάτω εικόνα, το 1999.
Χρήση τεχνολογιών
Τηλεφωνικές
συνδέσεις,
ανά 100
κατοίκους

Συνδροµητές Η/Υ ανά
κινητής
100
τηλεφωνίας, κατοίκους
ανά 100
κατοίκους

Η/Υ
συνδεδεµένοι
µε το ∆ιαδίκτυο, ανά
100
κατοίκους

Ε.Ε.

53,6

39,1

24,8

2,3

Η.Π.Α.

66,2

31,7

51,9

19,6

Ιαπωνία

49,4
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28,7

2,1

Σύµφωνα επίσης, µε στοιχεία του Ο.Η.Ε., P.N.U.D.
(2001,σελ.40),

οι

χρήστες

του

∆ιαδικτύου

στις

Η.Π.Α.

υπολογίζονται στο 54,3% του πληθυσµού. Ενώ, στις άλλες
χώρες –µέλη του Ο.Ο.Σ.Α. µε υψηλό εισόδηµα (βλ. παραπάνω
για τον υπολογισµό του), οι χρήστες υπολογίζονται στο 28,2%
του πληθυσµού. Στις χώρες – µέλη του Ο.Ο.Σ.Α. µε υψηλό
εισόδηµα, περιλαµβάνονται οι χώρες της Ε.Ε. – εκτός

από

την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία – η Αυστραλία,
η Ελβετία, οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Ισλανδία, ο Καναδάς και η
Νορβηγία.
9

Με τη συντοµογραφία Η/Υ θα καλύπτεται στο εξής, ο όρος «ηλεκτρονικός
υπολογιστής».
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Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού,
σύµφωνα και πάλι µε τα στοιχεία του Ο.Η.Ε., P.Ν.U.D. (2001,
σελ.174-177), οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία και 11 χώρες της Ε.Ε.,
εµφανίζονται µε µηδενικό ποσοστό αναλφάβητων, στο σύνολο
του πληθυσµού µε ηλικία άνω των 15 ετών. Οι 4 χώρες της
Ε.Ε., οι οποίες παρουσιάζουν ένα, µικρό έστω, ποσοστό
αναλφάβητων, είναι η Ιταλία µε 1,6%, η Ισπανία µε 2,4%, η
Ελλάδα µε 2,9% και η Πορτογαλία µε 8,1%.
Όσον αφορά το λειτουργικό αναλφαβητισµό (τον οποίο
ο Ο.Η.Ε. καταγράφει µε τη δυσκολία κατανόησης ενός απλού
κειµένου), αυτός υπολογίζεται (σελ.152-153 της έκθεσης),
στο 20,7% για τις Η.Π.Α., στο µέσο όρο των αναπτυγµένων
χωρών, δηλαδή στο 15,1% για τη Γαλλία, την Ισπανία, την
Ιταλία, το Λουξεµβούργο, αλλά και την Ιαπωνία, ενώ για τις
χώρες της Ε.Ε., για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, αυτός
υπολογίζεται σε 7,5% για τη Σουηδία, σε 9,6% για τη ∆ανία,
σε 10,4% για τη Φινλανδία, σε 10,5% για την Ολλανδία, σε
14,4% για τη Γερµανία, σε 18,4% για το Βέλγιο, σε 21,8% για
το Ηνωµένο Βασίλειο, σε 22,6% για την Ιρλανδία και σε 48%
για την Πορτογαλία. ∆εν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για την
Αυστρία και την Ελλάδα.
Οι δηµόσιες δαπάνες για την Παιδεία, σύµφωνα πάντα
µε τα στοιχεία του Ο.Η.Ε. (σελ.170-173), για το διάστηµα
1995-97, ανερχόταν στις Η.Π.Α. στο 5,4% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, στην Ιαπωνία στο 3,6%, ενώ ο Μέσος
Όρος, για τις 15 χώρες της Ε.Ε., ανερχόταν στο 5,5%, µε
σηµαντικές όµως διαφορές, καθώς η Σουηδία κατηύθυνε το
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8,3% του Α.Ε.Π. της σε αυτές και η ∆ανία το 8,1% (τα
υψηλότερα ποσοστά), ενώ το Βέλγιο και η Ελλάδα το 3,1%
(τα χαµηλότερα ποσοστά).
Ακόµη, σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α., O.C.D.E.
(2001c, σελ.72-73) οι δαπάνες για την Έρευνα και την
Ανάπτυξη το 1998 ανερχόταν στο 3% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος στην Ιαπωνία, στο 2,7% στις Η.Π.Α.,
ενώ ο Μέσος Όρος για τις 14 χώρες της Ε.Ε., καθώς το
Λουξεµβούργο δεν έχει παρόµοιες δαπάνες, ανερχόταν στο
1,7% µε σηµαντικές και πάλι διαφορές, καθώς η Σουηδία
κατηύθυνε σε αυτές το 3,7% του Α.Ε.Π. της και η Φινλανδία
το 3,1% (τα υψηλότερα ποσοστά), ενώ η Ελλάδα το 0,5% και
η Πορτογαλία το 0,6% (τα χαµηλότερα ποσοστά).
Ανάλογη είναι και η εικόνα, πάντα σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. που παρουσιάζει και ο αριθµός των
ερευνητών ανά 10.000 εργαζόµενους και ο οποίος ανέρχεται
στους 96 στην Ιαπωνία, στους 74 στις Η.Π.Α., ενώ ο Μέσος
Όρος για τις 14 και πάλι χώρες της Ε.Ε. (εκτός του
Λουξεµβούργου), ανέρχεται στους 46, µε σηµαντικές και πάλι
διαφορές, καθώς στη Φινλανδία ο σχετικός αριθµός ανέρχεται
στους 94, στη Σουηδία στους 84 (οι υψηλότεροι αριθµοί), ενώ
στην Ελλάδα στους 26 και στην Πορτογαλία στους 27 (οι
χαµηλότεροι αριθµοί).
Οι

σχεδιασµοί

για

τις

παρουσιάζουν την εξής εικόνα:
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Τ.Π.Ε.

στην

εκπαίδευση,

Το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α., 10 στο Εθνικό
Εκπαιδευτικό Σχέδιο για την Τεχνολογία, µε την επωνυµία eLearning (ηλεκτρονική µάθηση), το οποίο εκπονήθηκε το
2000, µε τη συνεργασία, όπως αναφέρεται, του Υπουργείου,
εκπαιδευτικών, ερευνητών, πολιτικών συµβούλων, µαθητών,
γονέων, Α.Ε.Ι., βιοµηχανιών και άλλων παραγόντων, θέτει 5
βασικούς σκοπούς, τους οποίους, ολόκληρο το έθνος πρέπει
να δεσµευθεί, ότι θα επιτύχει, καθώς, η χρήση τεχνολογιών
στην εκπαίδευση,πρέπει να παραµείνει εθνική προτεραιότητα.
Οι σκοποί είναι οι παρακάτω:
1.

Όλοι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν

πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφορίας, στις τάξεις τους,
στα σχολεία τους, στις κοινότητές τους και στα σπίτια τους.
2.

Όλοι

οι

εκπαιδευτικοί

θα

χρησιµοποιούν

αποτελεσµατικά την τεχνολογία για να βοηθούν τους µαθητές
τους

να

κατακτήσουν

ακαδηµαϊκές

γνώσεις

υψηλών

προδιαγραφών.
3.

Όλοι

οι

µαθητές

θα

αποκτήσουν

ικανότητες

τεχνολογικής και πληροφοριακής µόρφωσης.
4.

Η έρευνα και η αξιολόγηση θα βελτιώσουν την

εποµένη γενιά τεχνολογικών εφαρµογών στη διδασκαλία και
στη µάθηση
5.

Ψηφιακά περιεχόµενα και δικτυακές εφαρµογές θα

αναµορφώσουν τη διδασκαλία και τη µάθηση.

10

Τα στοιχεία που ακολουθούν αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική διεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α.: www.ed.gov/US/ Department of
Education.
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Σε

άλλη

ηλεκτρονική

σελίδα,

που

αφορά

τις

επιχορηγήσεις, µε σκοπό την «ανύψωση της Εκπαίδευσης
µέσω της Τεχνολογίας», οι προτεραιότητες που δίνονται, είναι
οι ακόλουθες:
- Να σταλούν περισσότερα δολάρια στα σχολεία για την
Τεχνολογία, µε έµφαση στα σχολεία αγροτικών και φτωχών
περιοχών.
-

Να

ελαττωθούν

οι

κλασσικές

µορφές

σχολικής

εργασίας και να αυξηθεί η ελαστικότητα (των µορφών
µάθησης και διδασκαλίας).
-

Να

χορηγηθούν

κονδύλια

για

να

τοποθετηθούν

«φίλτρα» προστασίας των µαθητών από το ακατάλληλο
γι’αυτούς υλικό του ∆ιαδικτύου.
- Να εστιασθεί η χορήγηση κονδυλίων σε αποδεδειγµένα
σηµαντικούς τρόπους ανύψωσης της Εκπαίδευσης µέσω της
προωθηµένης Τεχνολογίας.
- Να προσφερθούν οι κατάλληλες επιχορηγήσεις για την
ίδρυση Τοπικών Τεχνολογικών Κέντρων, κυρίως σε πολύ
φτωχές περιοχές.
Οι γενικές κατευθύνσεις, του προγράµµατος αυτού των
επιχορηγήσεων, εντάσσονται στη γενική κατεύθυνση που
δίνει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση των Η.Π.Α.:
«κανένα παιδί να µην µείνει πίσω» (Νο Child Left Behind).
Γιατί, παρ’ όλο που σύµφωνα µε τις αναλυτικές
στατιστικές που δηµοσιεύονται, το σύνολο των σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των Η.Π.Α.
(το 98%), είναι συνδεµένα µε το ∆ιαδίκτυο και µάλιστα το
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77% των αιθουσών διδασκαλίας είναι επίσης συνδεµένες, µε
µέση αναλογία 7 µαθητές ανά Η/Υ, ενώ το 54% των µαθητών
µπορεί να κάνει χρήση του ∆ιαδικτύου και πέρα από τις ώρες
των µαθηµάτων, η µεγάλη αυτή κάλυψη δεν έχει προσφέρει
πολλά στη γενική άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου.
Όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, σε λόγο του που
εκφωνήθηκε το Φεβρουάριο του 2001, «το 70% των µαθητών
της ∆΄ ∆ηµοτικού δεν µπορούν να διαβάσουν, (ανάγνωση),
έστω και σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, … το 1/3 περίπου,
αυτών

που

εισάγονται

στα

κολέγια,

αναγκάζονται

να

παρακολουθήσουν συµπληρωµατικά µαθήµατα, καθώς δεν
είναι έτοιµοι να ενταχθούν σε αυτό το επίπεδο».
Το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας

11

παρουσιάζει το

σχέδιο «Ουράνιο Τόξο», όπως ονοµάζει το µεταρρυθµιστικό
του σχέδιο «για τον 21 ο αιώνα» και θέτει 7 στρατηγικούς
στόχους που πρέπει να εξυπηρετηθούν από αυτό:
1. Να βελτιωθεί η βασική σχολική επάρκεια των
µαθητών µε το «να καταλαβαίνουν ευκολότερα την τάξη
τους» (20 µαθητές ανά αίθουσα διδασκαλίας, κάθε αίθουσα
εφοδιασµένη µε Τ.Π.Ε., πραγµατοποίηση εθνικών ερευνών
για µελέτη εκπαιδευτικών θεµάτων).
2. Να ανατραφούν οι νέοι µε σκοπό να γίνουν ανοιχτοί
και

καλόκαρδοι

Ιάπωνες

(συµµετοχή

11

σε

υπηρεσίες

και

Τα στοιχεία που ακολουθούν αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική διεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας της Ιαπωνίας : www.monbu.go.jp
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δραστηριότητες της τοπικής τους κοινότητας και σε διάφορα
προγράµµατα).
3. Να βελτιωθεί το µαθησιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να
γίνει ευχάριστο και ελεύθερο από φροντίδες για τους µαθητές.
4. Να γίνουν τα σχολεία αξιόπιστα για τους γονείς και
τις κοινότητες.
5. Να προετοιµασθούν οι εκπαιδευτικοί ως πραγµατικοί
«επαγγελµατίες» της εκπαίδευσης.
6.

Να

ενισχυθεί

η

λειτουργία

του

Πανεπιστηµίου

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.
7.

Να

εγκαθιδρυθεί

µια

εκπαιδευτική

φιλοσοφία

κατάλληλη για το νέο αιώνα και να βελτιωθεί η παροχή
εκπαίδευσης.
Βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής πολιτικής, µε βάση
το νέο Πρόγραµµα Σπουδών, που θα ισχύσει από το 2002,
είναι να καλλιεργήσει στους µαθητές το «κέφι για ζωή» (zest
for living-Ikiruchikara). Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός και
να εκπληρωθούν οι 7 στόχοι, το Υπουργείο δίνει έµφαση:
-

Στην

αύξηση

της

καθοδήγησης

και

της

ηθικής

διαπαιδαγώγησης των µαθητών.
- Στη βελτίωση του επιπέδου στελέχωσης των σχολείων µε
εκπαιδευτικούς, αλλά και άλλο προσωπικό.
- Στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.
- Στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας.
- Στην επίβλεψη των σχολικών εγχειριδίων.
- Στην επέκταση και βελτίωση της σχολικής υποδοµής.
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Όσον

αφορά,

ειδικά,

τη

χρήση

των

Τεχνολογιών

Πληροφορίας, αναφέρεται ότι θα εισαχθούν υποχρεωτικά
µαθήµατα, σχετικά µε τις Τ.Π.Ε. και στις δύο βαθµίδες της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ότι, το 2005, θα πρέπει σε
όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, να γίνεται χρήση των Η/Υ και
του ∆ιαδικτύου. Για το σκοπό αυτό, θα τοποθετηθούν Η/Υ, θα
γίνει σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, διασχολικές συνδέσεις και θα
εκπαιδευθούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί.
Η

∆ιεύθυνση

Επιστήµης

και

Τεχνολογίας

του

Υπουργείου Παιδείας της Ιαπωνίας προτείνει, γενικότερα:
-

Να

εµπλουτισθεί

ηλεκτρονικά

η

επιστηµονική

και

τεχνολογική εκπαίδευση και να διεισδύσει στην επιστηµονική
και τεχνολογική κουλτούρα, µε στόχο να πραγµατοποιηθεί
ένα οµαλό πέρασµα στην «κοινωνία της γνώσης».
- Να καλλιεργηθεί, µέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε., η κοινωνική
υπευθυνότητα,

η

ηθική

και

η

υπευθυνότητα

του

επιστηµονικού και τεχνολογικού προσωπικού.
- Να µορφωθεί ηλεκτρονικά το κοινό, για να καταλάβει
καλύτερα την επιστήµη και την τεχνολογία και να προαχθεί η
συµµετοχή

του

στο

επίπεδο

των

αποφάσεων

για

τις

κατευθύνσεις της επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής.
Ακόµη, η ίδια ∆ιεύθυνση, Επιστήµης και Τεχνολογίας,
σε ένα αρκετά εκτεταµένο κείµενο, µε τίτλο «Μέτρα για τη
Στρατηγική Ανάπτυξη της Επιστήµης και της Τεχνολογίας της
Πληροφορίας», αναφέρει ότι, η Ιαπωνία πρέπει να αισθάνεται,
ότι υστερεί, σχετικά, στον τοµέα αυτό σε σχέση µε τις Η.Π.Α.
και την Ε.Ε. και ότι, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία,
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ιδιωτικού τοµέα, κυβέρνησης και Α.Ε.Ι. µε σκοπό την έρευνα
και την ανάπτυξη του τοµέα αυτού.
Όσον αφορά την Ε.Ε., στο Λευκό Βιβλίο για την
Εκπαίδευση και την Επαγγελµατική κατάρτιση (Commission
of the European Communities 1995), αφού γίνει αναφορά
στην ανάγκη καλλιέργειας µιας πλατιάς βάσης γνώσεων και
στην

ανάγκη

ανάπτυξης

της

απασχολησιµότητας

κάθε

ανθρώπου και της ικανότητάς του για την οικονοµική ζωή, µε
βασικό

ζητούµενο

της

εκπαίδευσης

µια

µεγαλύτερη

ελαστικότητα- ευπλαστότητα, αναφέρονται 5 γενικοί στόχοι,
οι οποίοι θα

εξυπηρετήσουν τον κεντρικό σκοπό, που είναι

«το χτίσιµο της κοινωνίας της µάθησης».
1. Η ενθάρρυνση απόκτησης νέων γνώσεων (αναφέρεται
συγκεκριµένα η αναγνώριση των ικανοτήτων, η κινητικότητα
και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων).
2. Η σύνδεση σχολείων και επιχειρήσεων.
3. Η καταπολέµηση του αποκλεισµού.
4. Η επάρκεια (κάθε µαθητή) σε 3 κοινοτικές γλώσσες.
5. Η µεταχείριση των επενδύσεων κεφαλαίου και των
επενδύσεων σε κατάρτιση σε ισότιµη βάση.
Αναφέρθηκαν,

επίσης,

ήδη,

οι

κύριοι

σκοποί

του

σχεδίου e-Europe, που εγκρίθηκε στη σύνοδο της Λισσαβόνας
(βλ. παραπάνω). Αναφέρθηκε ακόµη, ότι ιδιαίτερη σηµασία,
για την πραγµατοποίηση των σκοπών αυτών, δίνεται στην
ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. στα σχολεία. Συγκεκριµένα, κάτω από
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τον γενικό τίτλο «Είσοδος της Ευρωπαϊκής νεολαίας στην
ψηφιακή εποχή», καθορίζονται οι εξής στόχοι.
- Μέχρι το τέλος του 2001:
• Να συνδεθούν όλα τα σχολεία µε το ∆ιαδίκτυο και να
αποκτήσουν εξοπλισµό πολυµέσων.
• Να προσφέρονται υπηρεσίες στήριξης σε όλους τους
εκπαιδευτικούς και µαθητές.
• Να

δοθεί

η

δυνατότητα

χρήσης

∆ιαδικτύου

και

Πολυµέσων σε δηµόσια κέντρα, ακόµη και στις λιγότερο
προνοµιούχες περιοχές.
- Μέχρι το τέλος του 2002:
• Να εξοπλισθούν και να επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί
στη χρήση του ∆ιαδικτύου και των πολυµέσων.
• Να υπάρξει δυνατότητα χρήσης του ∆ιαδικτύου και των
πολυµέσων

από

τους

µαθητές

στις

αίθουσες

διδασκαλίας.
- Μέχρι το τέλος του 2003 :
• Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους µαθητές να
αποκτήσουν µια «ψηφιακή κουλτούρα» στη διάρκεια της
σχολικής τους ζωής.
Όσον αφορά την πρακτική του ακολουθείται στις χώρες
της Ε.Ε., σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
European

Commission

(2000a,σελ.165-187),

οι

Τ.Π.Ε.

περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ∆ηµοτικού σε 9 από τις
15 χώρες της Ε.Ε. ∆εν περιλαµβάνονται στην Αυστρία, στην
Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο Λουξεµβούργο και
στην

Πορτογαλία.

Στις

χώρες
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όπου

περιλαµβάνονται,

χρησιµοποιούνται, συνήθως, σα βοηθητική βάση για άλλα
αντικείµενα, αλλά στο Ηνωµένο Βασίλειο (µε την εξαίρεση
της Β.Ιρλανδίας, που εµπίπτει στην προηγούµενη περίπτωση),
διδάσκονται και ως ξεχωριστό µάθηµα. Ως ξεχωριστό µάθηµα
διδάσκονται και στη Φλάνδρα του Βελγίου, ενώ στη Βαλλονία
χρησιµοποιούνται ως βοηθητική βάση.
Στην πρώτη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
οι Τ.Π.Ε. περιλαµβάνονται στο πρόγραµµά της, σχεδόν σε
όλες της χώρες της Ε.Ε., µε εξαίρεση την Ιταλία, την
Πορτογαλία και τη Φλάνδρα του Βελγίου. Σαν ξεχωριστό
µάθηµα, µόνο, διδάσκονται στην Ελλάδα και την Ισπανία, σα
βοηθητική βάση για άλλα αντικείµενα χρησιµοποιούνται στην
Ιρλανδία, στην Σουηδία και στη Β. Ιρλανδία (Ην. Βασίλειο),
ενώ, σε όλες τις άλλες χώρες και στη Βαλλονία του Βελγίου
χρησιµοποιούνται σα βοηθητική βάση για άλλα αντικείµενα,
αλλά και διδάσκονται ως ξεχωριστό µάθηµα.
Στη δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
οι Τ.Π.Ε. υπάρχουν στο πρόγραµµά της, σε όλες τις χώρες της
Ε.Ε., εκτός από την Ιταλία, την Ολλανδία

και τη Φλάνδρα

του Βελγίου. ∆ιδάσκονται ως ξεχωριστό µάθηµα, µόνο στην
Ελλάδα και στο Ηνωµένο Βασίλειο. Χρησιµοποιούνται ως
βοηθητική βάση για άλλα αντικείµενα µόνο στην Ιρλανδία,
ενώ σε όλες τις άλλες χώρες και στη Βαλλονία του Βελγίου
διδάσκονται

ως

ξεχωριστό

µάθηµα,

αλλά

και

χρησιµοποιούνται ως βοηθητική βάση για άλλα αντικείµενα.
Τέλος, η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε., η οποία
παρουσιάζεται, να µην παρέχει µαθήµατα χρήσης Τ.Π.Ε.
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στους δασκάλους και τους καθηγητές της, πριν την ανάληψη
της υπηρεσίας τους.
Αν συγκριθούν τα στοιχεία που αφορούν Ε.Ε., Η.Π.Α.
και Ιαπωνία, διαπιστώνεται, βέβαια, ένα γενικό προβάδισµα
των Η.Π.Α., τόσο στη γενικευµένη χρήση τεχνολογιών, όσο
και ειδικότερα στη σχολική τους χρήση, καθώς ο εξοπλισµός
των σχολείων, αλλά και των αιθουσών έχει ουσιαστικά
πραγµατοποιηθεί, ενώ η Ε.Ε. στοχεύει η αντίστοιχη κάλυψη
να πραγµατοποιηθεί το 2003 και η Ιαπωνία το 2005.
Όµως, η πληρότητα αυτή σε µέσα, δε φαίνεται να
αντανακλάται και σε µία γενικότερη βελτίωση του επιπέδου
εκπαίδευσης,

σύµφωνα

µε

τα

λεγόµενα

του

ίδιου

του

Υπουργού Παιδείας των Η.Π.Α. (βλ. παραπάνω), κάτι που θα
µπορούσε να αποτελέσει πηγή προβληµατισµού και για την
Ε.Ε. και για την Ιαπωνία.
Από µία άλλη πλευρά σύγκρισης, πρέπει να σηµειωθεί,
ότι και στις τρεις περιπτώσεις, γίνεται αναφορά στη σύνδεση
εκπαιδευτικού συστήµατος – επιχειρήσεων, δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, καθώς και στην ανάγκη απόκτησης µέσα από
την εκπαίδευση γενικά και ειδικά στις νέες τεχνολογίες,
στοιχείων

που

θα

βοηθήσουν

το

µαθητή

να

ενταχθεί

επαγγελµατικά στο οικονοµικό σύστηµα (εντελώς ξεκάθαρες
οι αναφορές στα κείµενα των Η.Π.Α. και της Ε.Ε., πιο
προσεκτικά διατυπωµένες σε εκείνα της Ιαπωνίας).
Τέλος, εντοπίζονται διαφορές στη χρήση του λόγου που
περιβάλλει και αναλύει τα προγράµµατα : πιο απλός, έως
απλουστευµένος

στα

σχετικά
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κείµενα

του

Υπουργείου

Παιδείας των Η.Π.Α., µε αναφορές πάντως στο εθνικό
συµφέρον, πιο «πατριωτικός», αλλά και τεχνοκρατικός στα
κείµενα του Ιαπωνικού Υπουργείου, κυρίως τεχνοκρατικός
στα κείµενα της Ε.Ε., όπου γίνονται βέβαια αναφορές στην
Ευρώπη ως ιδιαίτερη οντότητα, χωρίς να είναι, φυσικά,
δυνατόν, να γίνουν αναφορές σε εθνικά και πατριωτικά
αισθήµατα.
Σε κάθε περίπτωση, η χρησιµότητα των Τ.Π.Ε. και
ειδικά η ένταξή τους και κυριαρχία τους, κατά κάποιο τρόπο,
στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, προβάλλει ως κάτι απόλυτα
θετικό

και

αδιαµφισβήτητο,

κάτι

που

θα

προκαλέσει

ανατροπές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, θα βελτιώσει την
ποιότητά του και θα προσφέρει απαραίτητα επαγγελµατικά
εφόδια σε όλους τους µαθητές.
Φαίνεται,

δηλαδή,

ότι

η

εκπαίδευση

στις

νέες

τεχνολογίες και η σχετική, γενικευµένη χρήση τους πρέπει να
περιβληθεί από έναν λόγο, που θα υµνεί τη χρήση και τη
χρησιµότητα

των

τεχνολογιών

αυτών,

προσδοκίες

βελτίωσης

των

συνθηκών

ανθρώπινης

ύπαρξης,

ενώ,

παράλληλα,

καλλιεργώντας
και
θα

όρων

της

καλύπτει

προθέσεις, συµφέροντα και προβλήµατα, µέσα από την
εξύµνηση αυτή.
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4. Επιστήµες του Ανθρώπου, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική
πραγµατικότητα
α. Η καλλιέργεια προσδοκιών µέσα από την εξάπλωση
των Τ.Π.Ε.- Η προβολή του θέµατος και οι
ιδεολογικές προεκτάσεις του.
Η έµφαση που δίνεται στο ρόλο των Τ.Π.Ε., για την
ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, έρχεται σε ισχυρή
αντίφαση,

τόσο

µε

τους

άνισους

ρυθµούς

και

όρους

ανάπτυξής τους, όσο και µε τους άνισους όρους, τον άνισο
βαθµό επαφής των ανθρώπων µε τις τεχνολογίες αυτές.
Ασφαλώς,

καθώς

η

οικονοµική

οργάνωση

των

ισχυρότερων επιχειρήσεων και χωρών στηρίζεται σε µεγάλο
βαθµό σε αυτές τις τεχνολογίες, οι επιδράσεις, για το σύνολο
του παγκόσµιου πληθυσµού, είναι σηµαντικές, καθώς η
ταχύτητα των επικοινωνιών και η διαρκής αναπροσαρµογή
«εργαλείων»

και

προγραµµάτων

διαµόρφωση

του

γενικότερου

ρευστότητας

και

αβεβαιότητας

ανάπτυξης

της

ταχύρυθµης

εργασίας,

κλίµατος
και

της

συντελεί

και

στη

αισθήµατος

συνακόλουθης

προσαρµοστικότητας

που

κυριαρχούν στη σύγχρονη εποχή.
Παρ’ όλο που οι εφαρµογές τους, στην καθηµερινή ζωή,
δεν αφορούν

το σύνολο του παγκόσµιου πληθυσµού, παρ’

όλο που ουσιαστικά δεν βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής ενός
µεγάλου τµήµατός του, προβάλλονται ως το µέσο, µε το
οποίο, εφόσον εφοδιασθεί ο άνθρωπος, θα µπορέσει να
ανταποκριθεί στις κάθε είδους ανάγκες του.
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Η προβολή αυτή, πραγµατοποιείται από τα Μ.Μ.Ε.,
αλλά και από διάφορα, επίσηµα, πολιτικά κείµενα (όπως αυτά
της Ε.Ε. που ήδη αναφέρθηκαν). Η κύρια στήριξη δηλαδή και
η διαµόρφωση της εικόνας των Τ.Π.Ε., ως νοµοτέλειας και
πανάκειας

ταυτόχρονα,

προέρχεται

πολιτικού,

δηµοσιογραφικού,

αλλά

από

ένα

και

επιχειρηµατικού

συνδυασµό

λόγου, όπως επισηµαίνει και ο D. Wolton (1999α, σελ.12-19).
Όµως, στην κατεύθυνση αυτή, προστίθεται και ένα είδος
επιστηµονικού

λόγου,

που

άµεσα

συνδυάζεται

µε

τους

παραπάνω κύκλους, τους στηρίζει και στηρίζεται από αυτούς.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ιδρύµατος SaintSimon στη Γαλλία (έτος ίδρυσης 1982) - αναφέρεται σε άρθρο
του V. Laurent

(1998) - όπου, ανάµεσα στα ονόµατα των

βασικών µελών του, συγκαταλέγονται αυτά των Α. Minc και
S.Nora, οι οποίοι είχαν συντάξει, το 1978, την περίφηµη
αναφορά,

προς

τον

τότε

πρόεδρο

της

Γαλλίας,

“L’informatisation de la société” (=H πληροφοριοποίηση της
κοινωνίας). Το ίδρυµα Saint-Simon έχει σκοπό την σύνδεση
πανεπιστηµίου

και

επιχείρησης

για

να

«ξεπερασθεί

η

αδιαφορία, η έλλειψη κατανόησης και ακόµη και η έλλειψη
εµπιστοσύνης», ανάµεσα στους δύο θεσµούς, εννοώντας µια
«αµοιβαία γονιµοποίηση», βασισµένη σε αντίστοιχες ανάγκες.
Η αλληλεπίδραση αυτή, επιχειρηµατικού, πολιτικού και
επιστηµονικού κόσµου, πάντα υπαρκτή, αλλά ίσως πιο έντονη
και σίγουρα πιο απροκάλυπτη σήµερα, δηµιουργεί συνθήκες
ιδιαίτερα ευνοϊκές, για την καπιταλιστική ανάπτυξη, σε
παγκόσµιο

επίπεδο.

Τα

Μ.Μ.Ε.
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αναλαµβάνουν,

στην

πλειοψηφία

τους,

όντας

και

τα

ίδια

επιχειρήσεις,

την

προώθηση της εικόνας του κόσµου, που ο συνδυασµός
συµφερόντων των κατόχων της οικονοµικής κυρίως, αλλά και
της πολιτικής και της πολιτιστικής εξουσίας και δύναµης,
διαµορφώνει.
Ένας κόσµος, όπου κυριαρχούν οι νόµοι της αγοράς
όπως λέγεται, δηλαδή ο νόµος του ισχυρότερου οικονοµικά
στην ουσία, όπου κυριαρχεί η ταχύτητα συναλλαγών και
συγχωνεύσεων

και η ρευστότητα συµµαχιών και αξιών στο

οικονοµικό επίπεδο, δεν µπορεί παρά να καθορίζει και τις
κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων των κυρίαρχων τάξεων και
να προβάλλεται στη συνέχεια σαν πρότυπο (παράδειγµα, µε
την πλατωνική έννοια του όρου) και προς το σύνολο των
πολιτών του κόσµου.
Οι έντονα ανταγωνιστικές σχέσεις των ανθρώπων αυτών
- των κυρίαρχων - για να αναπτυχθούν, πρέπει να στηρίζονται
σε ένα ιδιαίτερο αναπτυγµένο αίσθηµα ατοµικισµού, το οποίο,
όπως υποστηρίζει η Μ. Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη (2001, σελ.247253), διαβρώνει τη στοιχειώδη κοινωνική αλληλεγγύη. Η
έννοια αυτή του ατοµικισµού και η συνακόλουθη έλλειψη
αισθήµατος

ευθύνης

απέναντι

στο

σύνολο,

κάτι

που

επισηµαίνεται ιδιαίτερα και από τον J.K. Galbraith, (1998,
σελ.333-352, στην ελληνική βιβλιογραφία) διαχέεται προς
όλους τους ανθρώπους-πολίτες του κόσµου και επηρεάζει, σε
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό της κάθε είδους ανθρώπινες
σχέσεις. Η διάσπαση της συλλογικότητας, στο βαθµό που
επιτυγχάνεται,

εξυπηρετεί

σηµαντικά
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την

επιβολή

των

ισχυροτέρων,

όπως

την

εξυπηρετεί

και

η

καλλιέργεια

οµοιόµορφων προτύπων σκέψης και συµπεριφοράς.
Τα Μ.Μ.Ε. παίζουν ένα βασικό ρόλο στην προβολή και
την καλλιέργεια τέτοιων προτύπων, σε πλανητικό επίπεδο και
για ένα πολύ µεγάλο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού. Οι
Tεχνολογίες

Πληροφορίας

και

Επικοινωνίας

συµβάλλουν

ιδιαίτερα σ’αυτό, καθώς επιτρέπουν µια ταχύτατη µετάδοση
εικόνων, ήχων, κειµένων, αλλά και καθώς επιτρέπουν επίσης
την άψογη τεχνικά, κατασκευή τους και συχνά την, άψογη
επίσης τεχνικά, παραποίησή τους.
Η σηµασία της εικόνας είναι ειδική, καθώς η εντύπωση,
µε την έννοια της εγγραφής, στον ανθρώπινο εγκέφαλο,
γίνεται ισχυρότερη και πιο διαρκής µέσα από το οπτικό
ερέθισµα. Έτσι η τηλεόραση, µε την µεγάλη εξάπλωσή της,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ιδιαίτερα στην κατεύθυνση αυτή,
της δηµιουργίας εντυπωµάτων, κοινών για όλους τους θεατές
και συχνά δύσκολα ελεγχόµενων συνειδητά.
Η εξοικείωση µε την οθόνη της τηλεόρασης, τις πρώτες
γενιές ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τα παιχνίδια βίντεο στη
συνέχεια, προετοίµασαν και προετοιµάζουν – για τους νέους
χρήστες – την εξοικείωση µε την οθόνη του Η/Υ και το δικό
του κόσµο των εικόνων. Βέβαια, ως µέσο, ο Η/Υ είναι πολύ
λιγότερο διαδεδοµένος από την τηλεόραση, είναι όµως το
µέσο

εκείνο,

που

κυρίως

συµβολοποιεί,

σήµερα,

την

εξάπλωση και την ισχύ των Τ.Π.Ε.
Και αν για τα Μ.Μ.Ε., γενικά, δεν γίνεται συζήτηση για
επικοινωνία και αλληλεπίδραση µε το χρήστη τους, δε
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συµβαίνει το ίδιο µε τον Η/Υ, ο οποίος αναλύεται και
παρουσιάζεται συχνά, σαν κάτι το ζωντανό, κάτι παρόµοιο µε
τον

ανθρώπινο

εγκέφαλο

και

άρα

σαν

ένα

ιδιαίτερο

άνθρωποειδές µηχάνηµα, που µπορεί να επικοινωνήσει και να
αλληλεπιδράσει µε το χρήστη του. Ο όρος τεχνητή νοηµοσύνη
είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός, σ’αυτήν την κατεύθυνση,
του

παραλληλισµού

και

της

εξοµοίωσης

ανθρώπου

και

µηχανής.
Όπως αναλύει και ο P. Breton (1997, σελ.49-62), η νέα
κοινωνία δοµείται γύρω από το βασικό θέµα της κοινωνικής
διαφάνειας, που αφορά αδιακρίτως τον άνθρωπο και την
κοινωνία.

Και

η

διαφάνεια

επιτυγχάνεται

χάρη

στην

επικοινωνία, όπως την εννοούν τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε.: τίποτε,
πουθενά, δεν πρέπει να µένει µυστικό. Η έννοια αυτή της
διαφάνειας του ανθρώπου, θεωρεί ο P.Breton, κατασκευάζεται
µέσα από τη σύγκριση, ανάµεσα στην ανθρώπινη σκέψη και
τον Η/Υ. Οι κοινωνικοί δεσµοί, που δηµιουργούνται επάνω σε
αυτήν την επικοινωνιακή βάση, που δεν ξεχωρίζει ανθρώπους
και µηχανές, αφήνουν µικρή θέση στο άτοµο, καθώς ο
ατοµικός

του

τρόπος

σκέψης,

γίνεται

δυσδιάκριτος. Οι

κοινωνικοί δεσµοί λειτουργούν µε βάση τη λογική, δηλαδή
τον ψηφιακό υπολογισµό (calcul), καθώς πρότυπο γίνεται ο
Η/Υ και παράλληλα η κοινωνική δράση γίνεται µια δράση
πλήρους πληροφορίας.
Αν ο νέος ορθολογισµός περνά µέσα από τον ψηφιακό
υπολογισµό, ο οποίος, ενώ δηµιουργείται
λειτουργίες

της

ανθρώπινης
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σκέψης,

µε βάση τις

προβάλλεται

στη

συνέχεια ως πρότυπο γι’αυτήν, τότε η διαπίστωση του L. Sfez
(1992,

σελ.347-361)

κατασκευάζει

την

ότι,

η

ταυτότητα

µηχανή
του

που

αναπαριστά,

ανθρώπου,

περιγράφει

συγκεκριµένα την πραγµατικότητα που βιώνουν αρκετοί
άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται ιδιαίτερα, επαγγελµατικά ή
ερασιτεχνικά, µε τους Η/Υ, όπως και το γενικότερο πρότυπο,
που προκύπτει, κατ’ αναλογία, για κάθε άνθρωπο.
Η αµερικανίδα κοινωνιολόγος και κλινική ψυχολόγος
Sh.Turkle (1986) αναλύει µέσα από συνεντεύξεις µε παιδιά
και εφήβους, χρήστες Η/Υ, αυτήν ακριβώς την ανταλλαγή
στοιχείων του εαυτού τους µε τη

µηχανή, καθώς και την

προβολή άλλων στοιχείων του εαυτού τους επάνω στη
µηχανή. Είναι, διαπιστώνει (σελ.7-20 και 268-274), κατά
κάποιο τρόπο, σαν ο εαυτός να προβάλλεται, αλλά και να
κατασκευάζεται µέσα από ένα µηχάνηµα, που είναι, στην
ουσία, κατασκευασµένο και προγραµµατισµένο από άλλους
ανθρώπους.
Στο σηµείο αυτό, µπορεί να γίνει µια µικρή αναφορά
στην

έννοια

της

αλλοτρίωσης

του

Μαρξ

(1975)

και

συγκεκριµένα στο σηµείο που αναφέρει (σελ.99-100), ότι ο
άνθρωπος είναι συνειδητό oν, δηλαδή η ζωή του είναι
αντικείµενο γι’αυτόν, µόνο επειδή ο ίδιος είναι ειδολογική
ύπαρξη. Και γι’αυτό το λόγο είναι η δραστηριότητά του
ελεύθερη.

Η

αποξενωµένη

εργασία,

συνεχίζει

ο

Μαρξ,

αντιστρέφει τη σχέση έτσι, που ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή
είναι συνειδητή ύπαρξη, κάνει τη ζωτική του δραστηριότητα,
την ύπαρξή του, ένα µέσο για την ύπαρξή του.
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Μπορεί λοιπόν κατ’αναλογία να ειπωθεί ότι -στο βαθµό
που αυτό συµβαίνει- ο άνθρωπος, ανταλλάσσοντας την
ταυτότητά του µε αυτήν που του προσφέρει η µηχανή, που
άλλοι

άνθρωποι

κατασκεύασαν

και

προγραµµάτισαν,

αποξενώνεται από την ίδια του τη σκέψη, καθώς την κάνει
µέσο για τη σκέψη του, σύµφωνα µε τα πρότυπα που άλλοι
δηµιούργησαν.
Ένα κοµµάτι δηλαδή της σκέψης του -µεγαλύτερο ή
µικρότερο- εφόσον δοµείται µε βάση προκατασκευασµένα
πρότυπα, αλλοτριώνεται ουσιαστικά και οδηγεί στην έλλειψη
συνειδητής

ανάλυσης

και

αντικειµενοποίησης

της

πραγµατικότητας.
Το

φαινόµενο

φαντασιακού

τύπου

είναι

εµφανέστερο

σχέσεις

που

σε

ορισµένες

αναπτύσσονται

από

ανθρώπους προς τον Η/Υ (βλ. παρακάτω, β 3 . Tαυτίσεις) και
δια µέσου της χρήσης του, όσο και αν ο Η/Υ δεν µπορεί να
προγραµµατισθεί να δουλέψει

µε το ανεπαρκές και το

διάχυτο, όπως επισηµαίνει ο Ε. Μorin (1996, σελ.46-51). H
ίδια όµως δόµηση της σκέψης µε βάση προκατασκευασµένα
πρότυπα, πραγµατοποιείται και µε πιο εµφανείς τρόπους από
τα Μ.Μ.Ε., όπως και από τη γενικότερη αντίληψη για την
αξία και τη σηµασία της τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή.
Όπως αναλύει σχετικά ο J.Habermas (1984, σελ.3-74), η
τεχνοκρατική ιδεολογία παρουσιάζεται ως λιγότερο αυστηρά
ιδεολογική, γιατί περιέχει µια έννοια διαφάνειας, καθώς
φετιχοποιεί την επιστήµη – και άρα την ορθολογική γνώση,
όπως την εννοεί – και δεν προβάλλει, όπως άλλες ιδεολογικές
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κατασκευές,

µια

αδιαφανή

κυρίαρχη

δύναµη,

για

να

δηµιουργήσει τις ψευδαισθήσεις. Αντίθετα, αιχµαλωτίζει τη
σκέψη, µε µια δήθεν διαφανή, δηλαδή, υποτίθεται στηριγµένη
στη γνώση, επιστηµονική προσέγγιση. Αναφέρεται, δηλαδή,
σε µια δήθεν ορθολογική αντίληψη για την πραγµατικότητα, η
οποία εκφράζεται µέσα από την τεχνική, που µε τη σειρά της,
θεωρείται µέσον για την επιστηµονική γνώση.
Έτσι,

αναφέρει

ο

Habermas,

ο

ορθολογισµός

(ή

εκλογίκευση) σύµφωνα µε τον Weber (1978,σελ.11-27, στην
ελληνική

βιβλιογραφία),

δηλαδή

η

εξαρτηµένη

από

τις

οικονοµικές συνθήκες, αλλά και από την ικανότητα και τη
διάθεση

του

ανθρώπου

έλλογη

συµπεριφορά,

που

δεν

παρεµποδίζεται από ψυχικές αναστολές, µετατρέπεται στην
εκλογίκευση του Freud: δηλαδή, στο µηχανισµό εκείνο, που
αποκρύπτει από τον άνθρωπο, ο οποίος τον χρησιµοποιεί
ασυνείδητα, την πραγµατικότητα, χρησιµοποιώντας λογικάλογικοφανή

επιχειρήµατα

(όπως

αναφέρεται

από

τους

J.Laplanche , J.-B.Pontalis 1992, σελ. 387-388).
Πιο ωµός, ο L.Sfez (1999a, άρθρο), αναφέρει ότι, το να
αναρωτιέται κανείς κατά πόσο η νέα τεχνολογία µπορεί να
βοηθήσει

τη

τεχνολογίες

δηµοκρατία,
παίζουν

σηµαίνει

έναν

κατ’

ότι

εξοχήν

ξεχνά

πως

πολιτικό

οι

ρόλο,

διερµηνεύοντας την ιδεολογία, η οποία αποσκοπεί, πάνω απ’
όλα, να ενδυναµώσει την κυριαρχία των Η.Π.Α.
Στην ίδια κατεύθυνση, ο D. Wolton (1999b,άρθρο)
αναφέρει, ότι το να γίνει πιστευτό ότι τα δίκτυα επικοινωνίας
οδηγούν

στην

ειρήνη

και
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την

κατανόηση,

σηµαίνει

εγκατάλειψη στην τεχνική (τεχνοκρατική) ιδεολογία, που
κυριαρχεί στις αναλύσεις για την «πρόοδο».
Ακόµη, ο Α.Mattelart (2000, άρθρο) αναφέρεται στην
Αρχαιολογία, όπως τη χαρακτηρίζει της «κοινωνίας της
πληροφορίας»

τοποθετώντας

την

εµφάνιση

της

όλης

«προβληµατικής» της στη δεκαετία του 1950, οπότε, όπως
επισηµαίνει, εµφανίσθηκε ένα µυστικισµός της ηλεκτρονικής
ανάπτυξης, που χαιρέτιζε τη µεταβιοµηχανική κοινωνία, την
κατάρρευση

των ιδεολογιών, το τέλος της στράτευσης.

∆ιακήρυττε, ότι η παγκόσµια κοινωνία θα διακατεχόταν από
την επικοινωνία και ότι το µέλλον ανήκε αναγκαστικά στην
αµερικανική δηµοκρατία και στις αγορές.
Έτσι, όροι όπως τεχνολογία, επικοινωνία, πληροφορία,
τεχνητή νοηµοσύνη και διάφοροι συνδυασµοί και παραλλαγές
τους, χρησιµοποιούνται για να καλύψουν µια παγκόσµια
πραγµατικότητα

βαθιάς ανισότητας και βαθιάς έλλειψης

επικοινωνίας των ανθρώπων µεταξύ τους.
Την έλλειψη αυτή επικοινωνίας επισηµαίνει και ο
νοµπελίστας

συγγραφέας

J.

Saramago

(1998,

άρθρο),

γράφοντας ότι η πληροφορία δεν µας κάνει πιο σοφούς και
πιο φρόνιµους, παρά µόνο αν µας πλησιάζει µε τους άλλους
ανθρώπους. Όµως, έχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης από
µακριά,
αυξάνεται

σε

όλα
ο

τα

στοιχεία,

κίνδυνος

της

τα

οποία

χρειαζόµαστε,

«απανθρωποποίησης»

-

inhumanisation (της επικοινωνίας).
Στα καταληκτικά τους άρθρα, στο Dictionnaire critique
de la communication (1993), ο G. Balandier (σελ.1533-1537)
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και ο L. Sfez (σελ.1539-1547), αναφέρονται στη δυνατότητα
να

αντιµετωπισθεί

διαφορετικά

η

ταυτόχρονα η πληροφορία. Ο πρώτος
του

ο

ίδιος

περίπλοκος

ανέδειξε:

ελιγµός)

για

détour
να

επικοινωνία

–

και

χρησιµοποιεί τον όρο
(αλλαγή

προτείνει

µια

δροµολογίου,
διαφορετική

αντίληψη για την επικοινωνία. Ο δεύτερος χρησιµοποιεί
επίσης µια έννοια που ο ίδιος

ανέδειξε: αυτήν που

υπερκώδικα (hypercode)-δηλαδή, ενός ευρύτερου κώδικα, ο
οποίος επιτρέπει την αλληλοσύνδεση επιµέρους κωδίκων και
το άµεσο πέρασµα από τον ένα στον άλλο - τον οποίο όµως
εννοεί ως αντεστραµµένο υπερκώδικα, ακριβώς επειδή πρέπει
να αντιµετωπισθεί διαφορετικά η επικοινωνία, όπως προτείνει
και ο G. Balandier: ως γεγονός που ενοποιεί τους ανθρώπους,
αντί να τους αποµακρύνει.
Γιατί, όπως επισηµαίνει

και η Χ. Κωνσταντοπούλου

(1995, σελ. 15-16), «η κοινωνική επικοινωνία νοείται σα µια
διαδικασία µε βασικό το σχεσιακό» στοιχείο (όπου υπάρχει
«διαντίδραση»,«συνείδηση» και «συνείδηση της συνείδησης»)
… η τεχνολογική ανάπτυξη δεν είναι δυνατόν να επιφέρει από
µόνη της την «εξέλιξη» της συγκεκριµένης επικοινωνιακής
δραστηριότητας (που υπακούει σε πολύπλοκους κανόνες)».
β. Άλλες επιδράσεις
β 1 . Εργασιακές σχέσεις
Πολύς λόγος έχει γίνει για τις επιδράσεις των νέων
τεχνολογιών στον εργασιακό τοµέα. Από τη µια πλευρά,
προβάλλονται ως το µέσο που θα δηµιουργήσει άφθονες, νέες
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θέσεις εργασίας και νέες συνθήκες, µιας πιο ξεκούραστης και
«χαλαρής»

εργασίας,

που

συχνά

θα

µπορεί

να

πραγµατοποιείται και από το χώρο κατοικίας. Από την άλλη
πλευρά, αµφισβητείται, το κατά πόσο τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής τους µπορούν να είναι µόνο θετικά.
Η σύνδεση των νέων τεχνολογιών µε την απασχόληση,
και η σηµασία που τους αποδίδεται, στις πιο αναπτυγµένες
χώρες, φαίνεται και πάλι

µέσα από σχετικές αποφάσεις και

ψηφίσµατα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12, όπως
και στο Λευκό βιβλίο για την Απασχόληση (1993) που ήδη
αναφέρθηκε. Στο συγκεκριµένο κείµενο, κάθε αναφορά στις
τεχνολογίες

αυτές

και

την

ανάπτυξή

τους,

συνδέεται

απαραίτητα και µε τις νέες δυνατότητες απασχόλησης που
αυτές προσφέρουν, για να τονισθεί η χρησιµότητα και η
ωφελιµότητά τους για το σύνολο του πληθυσµού.
Όµως ο δυνατότητες αυτές, καθώς

και οι συνθήκες

απασχόλησης, που οι Τ.Π.Ε. µπορούν να προσφέρουν, µέσα
στο συγκεκριµένο - καπιταλιστικό - πλαίσιο ανάπτυξής τους,
αναλύονται και µε έντονο κριτικό πνεύµα. Έτσι ο Μ.Castells
(1998, σελ.322) αναφέρει, ότι ποτέ η εργασία δεν ήταν πιο
σηµαντική για τη δηµιουργία αξίας, αλλά και ποτέ οι
εργαζόµενοι (όποια κι αν είναι τα προσόντα τους), δεν ήταν
πιο ευάλωτοι απέναντι στην οργάνωση της εργασίας τους,
καθώς είναι αποµονωµένοι µέσα σε ένα εύπλαστο δίκτυο, που
12

- Απόφαση του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 20-5-1996, ΕΕL 129.30.05.96.
- Ψήφισµα του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 6-5-1996, ΕΕΛ 195.06.07.96.
- Ψήφισµα του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 21-11-1996, ΕΕC 376.12.12.96.
- Πλαίσιο των Ενισχύσεων για την Επαγγελ µατική Εκπαίδευση, ΕΕC 343.
11.11.98.
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και το ίδιο δεν γνωρίζει, που ακριβώς είναι τοποθετηµένο,
καθώς τροποποιείται συνεχώς.
Η θέση του Castells µπορεί να συσχετισθεί µε τη θέση
του Μαρξ (1978, τόµος Α΄, σελ.476-520), για

τη διαρκή

ανατροπή της τεχνολογικής βάσης της παραγωγής, που
πραγµατοποιείται στο καπιταλιστικό σύστηµα και οδηγεί στη
διαρκή «επαναστατικοποίηση» του καταµερισµού εργασίας
στο εσωτερικό της κοινωνίας (ή και του κόσµου όλου
σήµερα). Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη διαρκή
µετακίνηση κεφαλαίων και εργατών από τον ένα κλάδο στον
άλλο και καταργεί κάθε ηρεµία και βεβαιότητα της ζωής του
εργάτη (του εργαζόµενου γενικότερα).
Ο Ν. Ιντζεσίλογλου (1992, σελ. 185-231) διαπιστώνει
σχετικά,

ότι

η

αυτοµατοποιηµένο

οικονοµία
τρόπο

που

παραγωγής,

στηρίζεται
έχει

ως

στον

ιδιαίτερο

γνώρισµα την αύξηση της κινητικότητας των εργαζοµένων, η
οποία δεν είναι µόνο ποιοτική (µεταβολή του περιεχοµένου
της εργασίας), αλλά και γεωγραφική και ενδεχόµενα και
χρονική (όπως συµβαίνει µε την εργασία από απόσταση, στο
σπίτι). Ο ίδιος αναφέρει ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να
διαδραµατίσουν

σηµαντικό

ρόλο,

πιέζοντας

προς

την

κατεύθυνση της συνολικής εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων
που παρέχει η νέα τεχνολογία, όπως στον τοµέα της συνεχούς
επαγγελµατικής

επιµόρφωσης

διαµόρφωσης

ενός

και

σε

δηµιουργικού

υπερκαταναλωτικού) ελεύθερου χρόνου.
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εκείνον
(και

της
όχι

Χαρακτηριστικά, για τη διαµόρφωση των συνθηκών
εργασίας, µέσα από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών,
είναι τα στοιχεία που αναφέρονται σε εκθέσεις της Εθνικής
Οργάνωσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (Anact –
Association nationale pour l’ amélioration des conditions de
travail), στη Γαλλία, όπως τα µεταφέρει η Μ.Bulard (2000,
άρθρο) και όπου διαπιστώνεται η µείωση του όγκου των
θέσεων εργασίας και η προλεταριοποίηση (sic) των µεσαίων
τάξεων. Η ίδια δηµοσιογράφος αναφέρει ότι, παράλληλα, νέες
µορφές εργασιακών διεκδικήσεων εµφανίζονται σταδιακά,
όπως

η

κατάληψη

επιχείρησης

ή

το

του

πληροφοριακού

µπλοκάρισµα

της

κέντρου

ηλεκτρονικής

µιας
της

διεύθυνσης µε την µαζική αποστολή e-mails. Παραδείγµατα,
σε αυτή την κατεύθυνση, είναι εκείνα των κινητοποιήσεων
των εργαζοµένων της ΙΒΜ στις Η.Π.Α και της Elf στη
Γαλλία.
Στη

δυνατότητα

χρήσης

του

∆ιαδικτύου

για

την

οργάνωση µεγάλων κινητοποιήσεων, όπως αυτή του Σηάτλ,
αναφέρεται και ο S. Halimi (2000b, άρθρο), o οποίος όµως
αµφισβητεί την αποτελεσµατικότητα και τη δηµοκρατικότητα
της στήριξης µιας παρόµοιας κινητοποίησης µόνο ή κυρίως
µέσα από το ∆ιαδίκτυο.
Όσον αφορά τις µορφές αντίδρασης των εργαζοµένων
απέναντι στη νέα πραγµατικότητα των Τ.Π.Ε. και πολύ
περισσότερο της παγκοσµιοποίησης, η L.Voyé (2001, άρθρο)
διαπιστώνει πως οι εργαζόµενοι αναδιπλώνονται σε αµυντικές
πρακτικές κατά τοµέα παραγωγής και περιορισµένες τοπικά,
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ενώ αντίθετα οι εργοδότες - ιδιοκτήτες εφαρµόζουν πολιτικές
αναδόµησης, των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Έτσι, η τάξη
των εργοδοτών - ιδιοκτητών καταργεί τα εθνικά σύνορα και
γίνεται κατά κάποιο τρόπο εικονική για τους εργαζόµενους.
Αν οι εργαζόµενοι δεν έχουν άµεση επαφή µε τους
πραγµατικούς

εργοδότες

τους,

έχουν

όµως

µε

τους

ενδιάµεσούς τους, διευθυντές και διευθύνοντες συµβούλους,
όπως και µε τους ενδιάµεσους των ενδιαµέσων, τµηµατάρχες
και επιβλέποντες. Σχετικά µε το ρόλο αυτών των ενδιάµεσων,
είναι χαρακτηριστικό το απόσπασµα συνέντευξης ενός πρώην
εργαζόµενου στην Αmazon, το οποίο παραθέτει ο S. Halimi
(2000α,

άρθρο):

«∆ε

σταµατούν

να

µιλούν

για

τον

επαναστατικό ρόλο του ∆ιαδικτύου στις επιχειρήσεις. Αλλά
στην ουσία, κάνουµε µια δουλειά βασισµένη στην επανάληψη,
έχοντας σταθερά ανθρώπους πίσω από την πλάτη µας. Τι το
επαναστατικό υπάρχει σ’αυτό; H µόνη διαφορά είναι, ότι
αυτοί που µας επιβλέπουν, έχουν συχνά σκουλαρίκια στο αυτί
και φορούν δερµάτινα».
Η

αίσθηση

δηµιουργικότητας,

αυτή,

της

έλλειψης

απαραίτητης

για

προσφοράς

κάθε

και

εργαζόµενο,

επισηµαίνεται από την Χ.Κωνσταντοπούλου (1994, σελ.220221), που σηµειώνει ότι «πολλές φορές η σύγχρονη οργάνωση
της εργασίας φαίνεται να αδιαφορεί για την προσωπικότητα
του εργαζόµενου». Η ίδια αναφέρεται, γενικότερα, στην
αίσθηση

της

«ασφάλειας

στην

εργασία»,

που

είναι

απαραίτητη να αισθάνεται ο κάθε εργαζόµενος, όπως και στην
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αµφισβήτηση της αξίας της εργασίας, καθώς, συχνά, µοναδικό
κίνητρο εργασίας γίνεται το οικονοµικό.
Από

τις

παραπάνω

διάφορα

στοιχεία

σηµασία

της

που

διάφορες

προσεγγίσεις

παρουσιάστηκαν,

εφαρµογής

των

νέων

και

διαφαίνεται

τεχνολογιών

τα
η

στην

οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών
σχέσεων που διαµορφώνονται. Η µορφή των εργασιακών
σχέσεων και η ικανοποίηση των εργαζόµενων από αυτές και
την εργασία τους γενικά µπορεί, όµως, µόνο σε ένα πρώτο
επίπεδο ανάλυσης, να αποδοθεί στην εφαρµογή των νέων
τεχνολογιών. Η γενικότερη απόδοση θα πρέπει να γίνει στο
βασικό σκοπό της σηµερινής - παγκόσµιας - οργάνωσης της
παραγωγικής διαδικασίας: τη µεγιστοποίηση του κέρδους.
Σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί, κατά κύριο λόγο και η εφαρµογή
των Τ.Π.Ε. στο εργασιακό περιβάλλον.
Και εφόσον, όπως καταλήγει η Χ. Κωνσταντοπούλου
(1994, σελ. 233-238) «η απασχόληση είναι ζωτική ανάγκη της
κοινωνίας του ανθρώπου», η µορφή της απασχόλησης, το
µέγεθος και η ποιότητά της ικανοποίησης, που ο άνθρωπος
αντλεί από αυτήν τη βασική του δραστηριότητα, εξαρτάται
κατά πολύ από τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας του. Το
κατά

πόσο,

δηλαδή,

αυτή

του

προσφέρει

δυνατότητες

αυτοπραγµάτωσης ή αντίθετα περιορίζει ή και κατευθύνει
µονόπλευρα την αξιοποίηση του δυναµικού του.
Στην

πορεία

αυτή,

ανάδειξης

ή

καταπίεσης

του

ανθρώπινου δυναµικού, οι Τ.Π.Ε. είναι απλώς ένα µέσο, η
χρήση του οποίου εξαρτάται από ευρύτερους οικονοµικούς,
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κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, οι
οποίοι

προσδιορίζουν,

τόσο

την

εφαρµογή

του

στις

εργασιακές σχέσεις, όσο και τους τρόπους µε τους οποίους, το
µέσο αυτό, επιδρά και σε άλλους τοµείς ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού.
β 2 . Γλωσσικές επιδράσεις.
Μια σηµαντική συνιστώσα των επιδράσεων των Τ.Π.Ε.
είναι η επιρροή που αυτές εξασκούν στη γλωσσική έκφραση
και ανάπτυξη πολλών ανθρώπων και κατ’ επέκταση στη
γενικότερη ανάπτυξη των γλωσσών, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Αν τα Μ.Μ.Ε., γενικά, διαµορφώνουν σε σηµαντικό
βαθµό εκτός των άλλων, το λεξιλόγιο και τον τρόπο οµιλίας
πολλών ανθρώπων, το ίδιο συµβαίνει και µε τη χρήση του
Η/Υ. Η επίδραση µπορεί να πάρει διάφορες µορφές και να
έχει διάφορες προεκτάσεις.
Ένα στοιχείο που τονίζεται ιδιαίτερα, είναι αυτό της
αντικατάστασης του γραπτού από τον προφορικό λόγο, που
έχει όµως γραπτή µορφή, κάτι που συµβαίνει µέσα από τη
χρήση του e-mail (και των µηνυµάτων στα κινητά τηλέφωνα).
Όπως σηµειώνει ο L. Sfez (1999b, άρθρο), το ∆ιαδίκτυο δε
βοηθά τη διάδοση του βιβλίου, γιατί στηρίζεται σε ένα λόγο
γραπτό-προφορικό (είναι µια γραπτή συνοµιλία). Έτσι, αντί
για τον αναγνώστη – ερµηνευτή, κυριαρχεί ένα εικονικό
πρόσωπο

µε

πρόσωπο,

το

οποίο

στηρίζεται

σε

µια

αποσπασµατική επικοινωνία, στην οποία κάθε είδους οµιλία
επιτρέπεται, αλλά, ταυτόχρονα και απαξιώνεται.
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Σχετικές είναι και οι πληροφορίες που παραθέτει ο
M.Laimé (1999, άρθρο), o οποίος, αφού αναφέρει, ότι η
αναζήτηση δηµοσιογραφικών πληροφοριών, µέσα από τις
ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφηµερίδων, είναι, για τους
Γάλλους

χρήστες,

η

δεύτερη

σε

σηµασία

χρήση

του

∆ιαδικτύου, µετά το e-mail, στη συνέχεια, παραθέτει οδηγίες
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Τελειοποίησης ∆ηµοσιογράφων
(C.F.P.J.-Centre de Formation et de Perfectionnement des
Journalistes), µε τίτλο: «Η αναγνωσιµότητα των κειµένων στο
web: οι κατάλληλες προσαρµογές στο οn-line». Στις οδηγίες
αυτές, το βάρος δίνεται στην απλοποίηση της γραφής, η οποία
πρέπει να µοιάζει περισσότερο µε οµιλία, στο ύφος, που
πρέπει να είναι πιο άµεσο και λιγότερο λογοτεχνικό και στην
ποιότητα της πληροφορίας, που πρέπει να περιορίζεται στο
ουσιαστικό. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στο γεγονός του
γρήγορου κοιτάγµατος της ηλεκτρονικής σελίδας, που δεν
επιτρέπει τη συγκέντρωση, αλλά το «πέταγµα» - πέρασµα
(survol) του µατιού και της προσοχής πάνω σε µερικά σηµεία.
Από την πλευρά του, ο νοµπελίστας λογοτέχνης

Κ.Ôé

(1998, άρθρο) αναφέρεται στην ταχύτητα της γλώσσας του
∆ιαδικτύου

και

την

µυθιστοριογράφων,

αντίθεσή

της

οποία

απαιτεί

η

µε

τη
µια

γλώσσα
αργή,

των

ήρεµη

κατανόηση. Επίσης αναφέρει ένα άλλο σηµαντικό, για τις
γλωσσικές επιδράσεις, στοιχείο, αυτό της κυριαρχίας των
Αγγλικών στο ∆ιαδίκτυο.
Η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας δεν είναι φυσικά
άσχετη µε την παγκόσµια κυριαρχία των Η.Π.Α., σε κάθε
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επίπεδο

και

µέσα

από

την

προώθηση

συγκεκριµένων

προτύπων κοινωνικών σχέσεων, όπως αυτά εκφράζονται και
µέσα από τη γλωσσική κυριαρχία, κάτι που επισηµαίνει
ιδιαίτερα και η Χ. Κωνσταντοπούλου (1995, σελ.149-169).
Είναι επόµενο, κάθε µεγάλη δύναµη, σε κάθε εποχή, να
επιβάλλει και τη γλώσσα της. Μόνο που αυτό σήµερα γίνεται
ευκολότερα και µε πιο µεγάλη ταχύτητα.
Πέρα από την καθαρή χρήση της αγγλικής γλώσσας,
είναι σηµαντική και η ενσωµάτωση λέξεων και εκφράσεων
της στις άλλες γλώσσες, κάτι βέβαια που δε γίνεται µόνο
µέσα από τη χρήση των Η/Υ και του ∆ιαδικτύου. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικός

είναι

ο

νεολογισµός

Greeklish,

που

περιγράφει τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου, αλλά και
αγγλικών

εκφράσεων,

κατά

την

αποστολή

e-mails

και

µηνυµάτων στα κινητά τηλέφωνα, µε ελληνικό κείµενο.
Έτσι, η οµογενοποίηση της γλωσσικής έκφρασης, σε
παγκόσµιο επίπεδο, παίρνει και νέες διαστάσεις, τόσο µέσω
της χρήσης του Η/Υ, όσο και ευρύτερα, µέσα από την
επίδραση των Μ.Μ.Ε., την οµογενοποιητική δύναµη των
οποίων, τονίζει ιδιαίτερα η Χ. Κωνσταντοπούλου (1995,
σελ.119-146).
Πάντως, πέρα από τη χρήση της πολύ απλουστευµένης
αγγλικής, η σύγχυση αυτή γραπτού και προφορικού λόγου -µε
την έννοια της απλής καθηµερινής συνοµιλίας- µπορεί να
οδηγήσει σε ιδιαίτερες απλουστεύσεις, αλλά και σε πολύ
µεγαλύτερες συγχύσεις ή και αφαιρέσεις στοιχείων, από την
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πολυπλοκότητα

και

την

ποικιλοµορφία

της

ανθρώπινης

σκέψης.
Γεγονός που υποδεικνύει και ο J.Baudrillard (1997, σελ.
61-62), όταν αναφέρει ότι, «δεν υπάρχει τίποτε πιο αντίθετο
στη σκέψη και στη γραφή από την πραγµατοποίησή της σε
πραγµατικό χρόνο σε µια οθόνη ή στον Η/Υ». Κι αυτό, επειδή
θεωρεί, ότι η γραφή προϋποθέτει τον αυστηρό διαχωρισµό
κειµένου

και

εικόνας,

διαφορετικά

το

κείµενο

γίνεται

εικονικό και υποτιθέµενα διαδραστικό. Όµως η γραφή, θεωρεί
ο

Baudrillard,

δεν

είναι

ποτέ

διαδραστική.

Είναι

µια

αντίσταση στον πραγµατικό χρόνο και µια µοναδικότητα.
Η

διάκριση

πραγµατικού

-

αυτή

απτού

κειµένου
και

και

εικονικού,

εικόνας,
γίνεται

δηλαδή

πολύ

πιο

σηµαντική για το συγγραφέα, καθώς τη συνδέει, γενικότερα,
µε την αποσύνδεση του φαντασιακού από το πραγµατικό.
Χαρακτηριστικά αναφέρει (σελ. 95), ότι «από τη στιγµή που
δεν αλληλοδιαδέχεται το φαντασιακό (δεν µεταλλάσσεται
ακόµη σε αυτό) και εξαφανίζεται µέσα στο εικονικό, το
πραγµατικό πεθαίνει».
Φαντασιακό και πραγµατικό είναι, βέβαια, µαζί µε το
συµβολικό, οι κατηγορίες που δηµιούργησε και καθιέρωσε ο
J.

Lacan

στην

ψυχαναλυτική

πρακτική

και

ορολογία,

στηριζόµενος, σε µεγάλο βαθµό, στη Γλωσσολογία του F. de
Saussure, για να αναπτύξει τη θεωρία του. Κι αν για τον
Lacan
δοµείται

(1971,σελ.249-289),
όπως

µια

γενικότερα,

γλώσσα

(language),

το
το

ασυνείδητο
σύµπτωµα

χαρακτηρίζεται ως µια µεταφορά και η ανθρώπινη επιθυµία
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ως µια µετωνυµία, το πώς τα στοιχεία αυτά µπορούν να
εκφρασθούν ή και να χειραγωγηθούν µέσα από τις Τ.Π.Ε. και
ειδικά τη χρήση του Η/Υ, είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ερώτηµα
της σύγχρονης εποχής, έστω και αν αυτό αφορά κυρίως της
πιο αναπτυγµένες χώρες και ένα-σηµαντικό βέβαια-τµήµα του
πληθυσµού τους.
β 3 . Ταυτίσεις
Έχει ήδη αναφερθεί η εργασία της κοινωνιολόγου και
κλινικής ψυχολόγου Sh. Turkle (1986), της οποίας ο αγγλικός
τίτλος είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικός, “Τhe Second Self” –
o ∆εύτερος Εαυτός, και όπου περιγράφει ακριβώς την
ανταλλαγή στοιχείων της προσωπικότητας του χρήστη µε τη
µηχανή, καθώς και την προβολή άλλων στοιχείων του εαυτού
του επάνω στη µηχανή. Πιο συγκεκριµένα (σελ.7-20 και 239293),

αναφέρει,

ότι

κάθε

κοινωνικοπολιτισµική

οµάδα,

εκφράζει τις βασικές της συγκρούσεις µέσα από τις κυρίαρχες
– και ποσοτικά – ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Οι κλινικοί
ψυχολόγοι, σήµερα, συνεχίζει η Sh. Turkle, δηλώνουν ότι οι
ασθενείς

υποφέρουν

σπάνια

από

ένα,

οποιοδήποτε,

συγκεκριµένο σύµπτωµα. Αυτό από το οποίο υποφέρουν, είναι
ένα

συναίσθηµα

κενού,

αναισθησίας,

αδυναµίας

να

δηµιουργήσουν σχέση µε κάποιον άλλο άνθρωπο. Αυτή η
σχιζοειδής 13, όπως την χαρακτηρίζει, διαδικασία, φαίνεται ότι

13

Σύµφωνα µε τον R. Lafon (1991, σελ.927-928) η σχιζοειδής διαδικασία
χαρακτηρίζεται από την τάση για υπερβολική αποµόνωση, ονειροπόληση,
συλλογισµό, αφαίρεση (ρεµβασµό), από το συστηµατικό πνεύµα, από

73

αντικατέστησε τις κλασικές

νευρώσεις. ∆ηλαδή, πιο απλά,

µια διαδικασία που πλησιάζει περισσότερο προς την ψυχωτική
και άρα προς τη σηµαντική απώλεια της επαφής µε την
πραγµατικότητα,

είναι

πιο

συχνή

από

τις

νευρωτικές

καταστάσεις, όπου η επαφή µε την πραγµατικότητα µπορεί να
είναι διαταραγµένη, αλλά δε χάνεται ποτέ.
Οι µηχανές, όπως αναλύει η Sh.Turkle, ενσωµατώνονται
σε αυτό το σχήµα µε δύο τρόπους. Κάποιος µπορεί να
θεωρήσει το ίδιο το άτοµό του σα µηχανή, κάτι που τον
προστατεύει από τα συναισθήµατα και τον καθιστά άτρωτο
στην απειλή απόρριψης από τους άλλους ανθρώπους. Ή,
κάποιος µπορεί να επιλέξει, σαν κόσµο των σχέσεών του, τον
κόσµο των µηχανών. Ο Η/Υ διευκολύνει και τους δύο τρόπους
θεώρησης, καθώς η ταυτοποίηση µαζί του είναι εύκολη και
προσφέρει µια συντροφιά απαλλαγµένη από τον απειλητικό
χαρακτήρα, που µπορεί να έχει, η οικειότητα µε έναν άλλο
άνθρωπο.
Οι Η/Υ, διαπιστώνει η Sh. Turkle, τροποποιούν τον
τρόπο σκέψης των ανθρώπων και ιδιαίτερα τον τρόπο µε τον
οποίο αντιλαµβάνονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Επιφέρουν
έτσι µια ριζική αλλαγή στη νοοτροπία των ανθρώπων, µε τη
µηχανοποίηση της σκέψης που µπορούν να προκαλέσουν.
Αναφέρεται, µάλιστα, ειδικά στους ερευνητές της Τεχνητής
Νοηµοσύνης, για τους οποίους διαπιστώνει ότι υπερισχύει,
µετρά περισσότερο, η διαδικασία, η εξελικτική πορεία µιας

νοσηρό ορθολογισµό, άκαµπτο ιδεαλισµό και την έλλειψη κοινωνικής
προσαρµογής.
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πράξης, από την ίδια την πράξη και τα πράγµατα. Έτσι η
προσοµοίωση της νοηµοσύνης είναι για εκείνους η ίδια η
ανθρώπινη νοηµοσύνη.
Στην εργασία της Sh.Turkle, αναφέρεται ιδιαίτερα και ο
L. Sfez (1992, σελ.99-148 και 347-361, 1993, σελ.147-163
και σελ.1417-1423), όταν αναλύει την έννοια –κατασκευή
του, του «Ταυτισµού» - Tautisme. Πρόκειται για ένα κράµα
των λέξεων ταυτολογία και αυτισµός, στο οποίο προστίθεται
µια ολοκληρωτική στόχευση, όπως επισηµαίνει. Με τον όρο
αυτό, ο L. Sfez θέλει να περιγράψει τη σύγχυση που
κυριαρχεί, στη σύγχρονη εποχή, ανάµεσα στην αναπαράσταση
και την έκφραση, τις οποίες θεωρεί δύο διαφορετικές µορφές
επικοινωνίας. Οι άνθρωποι, γράφει ο L. Sfez, πιστεύουν ότι
βρίσκονται µέσα στην άµεση και αυθόρµητη έκφραση, εκεί
όπου κυριαρχεί η αναπαράσταση. Έτσι, ιδιοποιούνται τις
τηλεσκηνοθεσίες και έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι εκεί,
ότι

υπάρχουν

µέσα

σ’αυτές,

τις

προεπιλεγµένες

και

µονταρισµένες σκηνές. Αποδίδουν έτσι τις ιδιότητές τους
στην κοινωνική µηχανή, όπως την αποκαλεί, τηλεοπτική και
πληροφοριακή. ∆εν παραλείπει µάλιστα να παραλληλίσει την
κατάσταση αυτή, µε τη θέση του Feuerbach για τον Θεό, τον
οποίο, αφού τον δηµιούργησε ο άνθρωπος, στη συνέχεια, τον
επέβαλε στον εαυτό του σα δηµιουργό του.
Η

αντικατάσταση

αναπαράσταση,

του

αυτή,

της

δηµιουργού

έκφρασης

από

το

από

την

δηµιούργηµα,

παραπέµπει και στην έννοια της µετωνυµίας (βλ. παραπάνω).
Και αν η κατασκευασµένη, από λίγους, αναπαράσταση (της
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πραγµατικότητας, αλλά και της φαντασίας, της επιθυµίας),
υποκαθιστά την έκφραση των πολλών, αυτό σηµαίνει µια
µεγαλύτερη αποξένωση του ανθρώπου από τη σκέψη του και
άρα µια µεγαλύτερη αλλοτρίωσή του (βλ. παραπάνω).
Και αν, για το µεγαλύτερο µέρος του παγκόσµιου
πληθυσµού, οι ταυτίσεις αυτές, µε κατασκευασµένα πρότυπα
και εικόνες, γίνονται µέσα από τα πιο µαζικά Μ.Μ.Ε. και
κυρίως την τηλεόραση, για ένα τµήµα του, γίνονται και µέσα
από τη χρήση του Η/Υ. Το τµήµα αυτό δεν είναι σίγουρα το
µεγαλύτερο

αριθµητικά,

στο

σύνολο

του

παγκόσµιου

πληθυσµού. Είναι σαφώς µεγαλύτερο στις πιο πλούσιες χώρες
και µικρότερο ή και σχεδόν ανύπαρκτο στις φτωχότερες.
Είναι όµως, το τµήµα εκείνο, που έχει τη µεγαλύτερη –
σχετική, βέβαια, για πολλούς από τους συµµετέχοντες σε αυτό
– οικονοµική άνεση και µια, σχετική πάντα, ευρύτερη
µόρφωση.

∆εν

πρόκειται

ασφαλώς

για

έναν

οµοιογενή

πληθυσµό, τόσο σε επίπεδο χωρών, όσο και πολύ περισσότερο
σε παγκόσµιο επίπεδο. Όµως, η εξοικείωση µε τη χρήση του
Η/Υ και κυρίως µε τον φαντασιακό και συµβολοποιηµένο
κόσµο που τα διάφορα προγράµµατα προσφέρουν, µπορεί να
οδηγήσει - σε διαφορετικό φυσικά βαθµό- σε κοινές δοµές και
κοινούς τρόπους σκέψης και συνακόλουθα σε µια µεγαλύτερη
οµοιοµορφοποίησή της.
Η κουλτούρα της ευχαρίστησης, η ηθική του στιγµιαίου,
ο

µύθος

του

αιώνιου

παιδιού

(puer

aeternus),

του

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μ.Mafessoli (2000, σελ. 9-19)& o
«νεανισµός» - jeunisme αντίστοιχα που αναφέρει ο P. Breton
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(2000, σελ. 48-90), όπως και η λατρεία της ταχύτητας που ο
ίδιος επισηµαίνει και που συµπυκνώνεται στο: πιο γρήγορα =
πιο κοντά στον κόσµο του πνεύµατος& η αντικατάσταση της
πραγµατικότητας από το φάσµα, το οµοίωµά της µέσα
σ’αυτόν τον κατασκευασµένο κόσµο του «πνεύµατος», όπως
διαπιστώνει ο M. Castells (1998,σελ.421-424 και 462-469), o
οποίος τονίζει, ακόµη, τη ρευστότητα που κυριαρχεί στη
σύγχρονη εποχή, την οποία συσχετίζει µε τη διαρκή κίνηση,
στον πλανητικό χωροχρόνο, της κυρίαρχης ελίτ, στην οποία
αποδίδει

µια

ιδιαίτερη

ικανότητα

αποδιοργάνωσης

της

πλειοψηφίας των µεγάλων κοινωνικών οµάδων& είναι κάποια
από τα πρότυπα αυτά.
Και αν αυτοί που διαθέτουν µια, σχετικά µεγαλύτερη,
οικονοµική και πολιτιστική δύναµη, µοιράζονται, σε µεγάλο
βαθµό, τυποποιηµένα πρότυπα σκέψης, στην κατασκευή και
αναπαραγωγή των οποίων, σχετικά συµµετέχουν, η µετάδοση
των προτύπων αυτών – και η επιβολή τους – σε µεγαλύτερα
τµήµατα πληθυσµού γίνεται ευκολότερη, καθώς, οι σχετικά
προνοµιούχοι αυτοί άνθρωποι, αποτελούν τους απαραίτητους
ενδιάµεσους, ανάµεσα στους πραγµατικά κυρίαρχους και τη
µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων.
Η
σκέψης,

τυποποίηση
που

απελευθέρωσή

αυτή

και

παράλληλα
της,

η

οµοιοµορφοποίηση

όµως

αναλύεται

µέσα

παρουσιάζεται
από

της
ως

συγκεκριµένες

ανθρώπινες ιστορίες -όπως και στο προηγούµενο βιβλίο τηςστην εργασία της Sh. Turkle (1995) µε θέµα την ανθρώπινη
ταυτότητα στην εποχή του ∆ιαδικτύου: Life on the Screen.
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Identity in the Age of the Internet. Καθώς αναλύει την
εναλλαγή ονοµάτων, φύλων, ρόλων, ιστοριών, που το ίδιο
πρόσωπο µπορεί να εφεύρει για τον εαυτό του και να παίξει,
να αναπαραστήσει, σε εικονική συζήτηση και αλληλεπίδραση
µε

άλλους

συνοµιλητές

ή

συµπαίκτες,

η

Sh.Turkle

αναφέρεται, (σελ. 233-269), στη δυνατότητα, η χρήση των
εικονικών περιβαλλόντων, να οδηγήσει στην καλύτερη γνώση
της εσωτερικής πολυµορφίας του ανθρώπου-χρήστη, αλλά και
στο βασικό φόβο, ότι η κουλτούρα, ο πολιτισµός της
προσοµοίωσης, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη
αυθεντικών εµπειριών και άρα για µια πραγµατική γνώση του
εσώτερου εαυτού.
Ο τίτλος του βιβλίου Life on the Screen, παραπέµπει
άµεσα στην έννοια του καθρέφτη και κατ’ επέκταση στις
αναλύσεις του J. Lacan (1971, σελ.89-97), για τη σηµασία του
σταδίου του καθρέφτη, που ο ίδιος καθιέρωσε ως ξεχωριστό
στάδιο ανάπτυξης του ανθρώπου. Η σηµασία του είναι,
σύµφωνα µε τον Lacan, κεφαλαιώδης για τη δόµηση του
φαντασιακού, αλλά και του ίδιου του Εγώ- µε τη φροϋδική
έννοια του όρου. Το στάδιο εκτείνεται από τον 6 ο έως τον 18 ο
µήνα της ανθρώπινης ζωής και εφόσον τα στοιχεία του
µεταφέρονται

έντονα

στις

διανθρώπινες

σχέσεις,

αυτές

κυριαρχούνται, σύµφωνα µε τον Lacan, από φαντασιακά και
ανταγωνιστικά στοιχεία.
Έτσι,

η

προσοµοίωση

ζωής

και

σχέσεων

που

προσφέρεται επάνω στην οθόνη του Η/Υ, σύµφωνα πάντα µ’
έναν γενικό προγραµµατισµό, που άλλοι έχουν αποφασίσει
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και οργανώσει, µπορεί να οδηγήσει – καθώς διάφορα στοιχεία
του

εαυτού

προβάλλονται

σ’αυτήν

την

εικονική

πραγµατικότητα – στο αντίθετο από την ενοποίηση, η οποία
πραγµατοποιείται και στο φαντασιακό επίπεδο,του αυτόνοµου
είναι: στον κατακερµατισµό και την αδυναµία ανασύνταξής
του.
Είναι ασφαλώς εύκολο για µια κλινική ψυχολόγο και
κοινωνιολόγο ταυτόχρονα, όπως η Sh. Turkle, να κατανοήσει,
τόσο

τις

δικές

συνοµιλητών

ή

της

προβολές,

συµπαικτών

της

όσο
-

και

καθώς

εκείνες

των

αναφέρει

τη

συµµετοχή της στα MUDS (Μulti User Domains or Dungeons,
από το παλαιότερo ηλεκτρονικό παιχνίδι, Dungeons and
Dragons,

σελ.9-26)

-

και

άρα

να

επιστρέψει

στην

πραγµατικότητα, καλύτερα εξοπλισµένη, όπως αναφέρει, στην
προσπάθειά της να συλλάβει τα τεχνάσµατά της - τις
φαντασιακές και συµβολοποιηµένες κατασκευές της.
Κάτι τέτοιο όµως, είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον απλό
χρήστη-παίκτη, ο οποίος µπορεί εύκολα να εγκλωβισθεί στις
προβολές

της

πραγµατικού,

οθόνης,
µέσα

από

στη
τη

σύγχυση
χρήση

φαντασιακού

των

και

συγκεκριµένων

κωδίκων, των συγκεκριµένων συµβόλων του παιχνιδιού, της
συζήτησης, της εικονικής γενικά επικοινωνίας.
Στην προσέγγιση του Lacan (τόµος Ι, σελ.111-198), το
συµβολικό είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο της ψυχανάλυσης,
καθώς αφορά φαινόµενα που οργανώνονται σα µια γλώσσα, η
οποία µπορεί να διερµηνευθεί µέσα από την αναλυτική
διαδικασία και την οµιλία (parole) που αρθρώνεται στη
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διάρκειά της. Όµως, στην αναλυτική διαδικασία, η συµµετοχή
των δύο ανθρώπων, αναλυτή και αναλυόµενου, είναι µια απτή
πραγµατικότητα, η προβολή των ασυνείδητων στοιχείων
γίνεται σε έναν πραγµατικό, συγκεκριµένο άνθρωπο, µε
σκοπό τη γνώση και την κυριαρχία τους και ο κάθε ένας από
τους δύο αναλαµβάνει – συνειδητά και ασυνείδητα – µια
ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στον άλλον και τον ίδιο του τον
εαυτό. Μια ευθύνη που ενυπάρχει σε κάθε ανθρώπινη σχέση.
Σε συνθήκες εικονικής πραγµατικότητας, η ευθύνη αυτή
µπορεί εύκολα να χαθεί, καθώς η αλλαγή των προσωπικών
στοιχείων είναι ο κανόνας. Και η σύγχυση αυτή εύκολα
µπορεί

να

οδηγήσει

στην

ενδυνάµωση

των

σχιζοειδών

τάσεων, που η ίδια η Sh. Turkle περιγράφει στο πρώτο της
βιβλίο (βλ. παραπάνω).
Κανείς

βέβαια

δεν

µπορεί

να

αµφισβητήσει

τις

ιδιαίτερες δυνατότητες που η χρήση των νέων τεχνολογιών
ανοίγει και στον τοµέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.
Ο L. Sfez (1999b, άρθρο) το τονίζει, καθώς στο άρθρο του
που

αναφέρθηκε

δυνατότητες

παραπάνω,

πολιτισµικής

µιλά

για

ολοκλήρωσης,

τις
που

ιδιαίτερες
µπορεί

να

προσφέρει το ∆ιαδίκτυο, µε την άµεση πρόσβαση σε κείµενα,
που διαφορετικά θα αργούσαν πολύ να γίνουν γνωστά µέσα
από τη µετάφραση. Εκείνο που, όπως αναφέρει, πρέπει να
αµφισβητηθεί, δεν είναι οι ίδιες οι τεχνολογίες, αλλά οι
ψευδαισθήσεις
κατασκευασµένο

που

δηµιουργούνται

λόγο που τις συνοδεύει.
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µέσα

από

τον

Όπως

αναφέρει

και

η

Χ.

Κωνσταντοπούλου

(1995,σελ.164-169), δηµιουργείται η ψευδαίσθηση υπέρβασης
των

παραδοσιακών

σχηµάτων

-

επικοινωνιακών

και

κοινωνικών - µέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το
πρόβληµα της επικοινωνίας και της κοινωνικότητας θεωρείται
ξεπερασµένο, µέσα από τη χρήση τους και ο µύθος που
δηµιουργείται γύρω από αυτό, τροφοδοτεί και προσανατολίζει
το κοινωνικό γίγνεσθαι, διερµηνεύοντάς το ταυτόχρονα.
Μια ερµηνεία που προβάλλεται βέβαια ως επιστηµονική,
δηλαδή στηριγµένη σε µια αναντίρρητη πραγµατικότητα και
στην ορθολογική, υποτίθεται, ανάλυση των συστατικών της
στοιχείων. Και εδώ προβάλλει το θέµα της σχέσης της
επιστήµης µε την πραγµατικότητα.
γ. Επιστήµη και πραγµατικότητα
Σύµφωνα µε το Λεξικό του ∆. ∆ηµητράκου 14, η πρώτη
σηµασία της λέξης επιστήµη είναι: πλήρης και ακριβής γνώση
φαινοµένου, θέµατος, εµπειρία, δεξιότητα. Και η σηµασία του
ρήµατος επίσταµαι : γνωρίζω πώς να πράξω κάτι, είµαι ικανός
να πράξω. Έτσι, γνώση και πράξη, θεωρία και πράξη,
συνδέονται στενά σε αυτόν τον αρχικό ορισµό.
Αν στη συνέχεια, µέσα στο χρόνο, αποδόθηκε, συχνά,
περισσότερο η έννοια της θεωρητικής γνώσης στην επιστήµη
και

της

έµπρακτης

εφαρµογής

στην

τεχνική,

στην

πραγµατικότητα, η σύνδεση µεταξύ τους είναι πολύ στενή και

14

∆.∆ηµητράκου: Μέγα Λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, Αθήνα,
1964.
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τα

όρια

δυσδιάκριτα,

όπως

επισηµαίνει

και

η

Χ.

Κωνσταντοπούλου (1994, σελ.71-72). Κάτι που γίνεται πιο
εύκολα αντιληπτό στον τοµέα των φυσικών επιστηµών, όπου,
θεωρητική αναζήτηση, πειραµατική διαδικασία και πρακτική
εφαρµογή αναµειγνύονται διαρκώς, συχνά στο έργο του ίδιου
επιστήµονα και της ίδιας επιστηµονικής οµάδας.
∆ε συµβαίνει το ίδιο στις κοινωνικές επιστήµες, οι
οποίες εύκολα µπορούν να κατηγορηθούν, τόσο για την
πολυµορφία και το αλληλοσυγκρουόµενο των θεωριών, όσο
και για τις ελλείψεις και την αδυναµία πρακτικής εφαρµογής.
Κάτι βέβαια που δεν ισχύει στην ουσία ή δεν ισχύει σε
µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι στις φυσικές επιστήµες, όπως
αναλύει η Χ. Κωνσταντοπούλου (1999, άρθρο).
Θα µπορούσε γενικά να ειπωθεί, ότι η παραγωγή και η
χρήση

της

επιστηµονικής

γνώσης,

εξαρτώνται

από

τις

εκάστοτε οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες, µέσα στις οποίες
αναπτύσσονται. Οι συνθήκες αυτές καθορίζουν, δηλαδή, την
πορεία ανάπτυξης των διάφορων επιστηµονικών κλάδων, τις
δυνατότητες εφαρµογής τους και βέβαια ποια συµφέροντα θα
εξυπηρετούν.
Καθώς

όµως

η

κοινωνική

πραγµατικότητα

είναι

πολύµορφη και µεταβαλλόµενη, τα συµφέροντα αυτά είναι
διάφορα και αλληλοσυγκρουόµενα. Η κοινωνιολογική γνώση
δείχνει, ότι τα συµφέροντα εκείνων που κυριαρχούν στην
οικονοµική

ζωή,

κάθε

µορφής

κοινωνικής

οργάνωσης,

εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από την επιστηµονική
γνώση και εµπειρία (και αυτήν ακόµη των αµφισβητούµενων
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κοινωνικών

επιστηµών),

την

οποία

στο

βαθµό

που

«εξαγοράζουν» και οικειοποιούνται, µεταστρέφουν, από - την
κατά

το

δυνατόν

πραγµατικότητας,

-

σε

αντικειµενική

φορτισµένη

προσέγγιση

ιδεολογικά

της

προσέγγιση

(δηλαδή εξυπηρετική της κυριαρχίας τους).
Στο βαθµό στον οποίο, οι αναλύσεις των επιστηµόνων
και περισσότερο των κοινωνικών επιστηµόνων (φυσιολογικά,
καθώς αντικείµενό τους είναι ο άνθρωπος και η κοινωνία
του), αντιστέκονται σε αυτό το κυρίαρχο σχήµα, είναι
επόµενο να απαξιώνονται ή και να λοιδωρούνται.
Όµως, από την άλλη πλευρά, η έντεχνη, µε γνώση – και
µε γνώση επιστηµονική – χρήση και προβολή του πολιτικού,
επιχειρηµατικού και δηµοσιογραφικού λόγου (βλ. παραπάνω),
δείχνει

ότι

ένα

σηµαντικό

σύνολο

και

κοινωνικών

επιστηµόνων εργάζεται και συνεργάζεται εντατικά για την
κατασκευή µιας εικόνας της πραγµατικότητας, σύµφωνης µε
τις κρατούσες αντιλήψεις και συµφέροντα.
Είναι γνωστή η παροµοίωση της σπηλιάς στην Πολιτεία
του Πλάτωνα, 15, για τις πέντε βαθµίδες που συγκροτούν την
πορεία του ανθρώπου προς τη γνώση της αλήθειας της
ύπαρξης. Από τους ανθρώπους που βρίσκονται µέσα στη
σπηλιά, όπου καίει φωτιά, όσοι βρίσκονται στο βάθος,
δεµένοι και µε την πλάτη προς την έξοδο, βλέπουν µόνο τις
σκιές ανθρώπων και αντικειµένων, που βρίσκονται πίσω τους,
να προβάλλονται απέναντί τους, χάρη στο αντιφέγγισµα της

15

Βλ. σχετικά, Πλάτων (χ.χ., 7 ο βιβλίο) Πολιτεία και A. Lesky (1964,
σελ.731-739), στην ελληνική βιβλιογραφία.
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φωτιάς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κατακτήσει την πρώτη
βαθµίδα της γνώσης (εικασία, δοξασία), βρίσκονται δηλαδή
στην

περιοχή

της

φαντασίας…

Όσοι

κατορθώνουν

να

ελευθερωθούν από τα δεσµά τους, βλέπουν τους άλλους
ανθρώπους και τα αντικείµενα στο φως της φωτιάς, αλλά και
την ίδια τη φωτιά και κατακτούν τη δεύτερη βαθµίδα της
γνώσης (πίστις), που στηρίζεται στην εµπιστοσύνη µε βάση
την άµεση αισθητηριακή αντίληψη. Όσοι κατορθώνουν να
βγουν από την σπηλιά, βλέπουν ανθρώπους και πράγµατα στο
φως του ήλιου και κατακτούν την τρίτη βαθµίδα της γνώσης
(διάνοια), όπου κυριαρχούν οι ενέργειες του λογικού που
στηρίζεται

σε

ορατές

µορφές.

Στη

συνέχεια,

κάποιοι

κατορθώνουν να κατακτήσουν την τέταρτη βαθµίδα της
γνώσης (νόησις) µε τη «θέαση» του ίδιου του φωτός, που
συµβολίζει την ιδέα του αγαθού και που σηµαίνει την
κατανόηση,
απόλυτου.

µέσα
Οι

από

τη

τελευταίοι

διαλεκτική,
αυτοί

του

άνθρωποι,

κόσµου

του

πρέπει

να

πραγµατώσουν και την πέµπτη βαθµίδα στην πορεία για τη
γνώση: να γυρίσουν στη σπηλιά και να επιδράσουν στους
ανθρώπους που είναι ακόµη µέσα, να µοιραστούν τη γνώση
που κατάκτησαν µαζί τους, να τους βοηθήσουν να λυθούν από
τα δεσµά τους, να βγουν από τη σπηλιά και να ακολουθήσουν
την αντίστοιχη πορεία. Κάτι που σηµαίνει, πως ο φιλόσοφος
της εποχής του Πλάτωνα, ο γνώστης και ο επιστήµονας
δηλαδή, για να τελειωθεί, πρέπει να εγκαταλείψει τον
απόµακρο θεωρητικό βίο και να περάσει στον ενεργό βίο της
πολιτειακής ζωής.

84

Σ’αυτό το σηµείο ο Πλάτων συναντάται µε τους
Κ.Μαρξ και Φ.Ένγκελς της Γερµανικής Ιδεολογίας (χ.χ.,
σελ.21-88) και την αναφορά τους στο ότι ο καταµερισµός της
εργασίας γίνεται πραγµατικά καταµερισµός από τη στιγµή που
αρχίζει η διάκριση σε υλική και πνευµατική εργασία, γιατί
από εκείνη τη στιγµή, η συνείδηση µπορεί να φανταστεί πως
είναι κάτι διαφορετικό από τη συνείδηση της υπάρχουσας
πράξης, πως αντιπροσωπεύει κάτι, χωρίς να αντιπροσωπεύει
κάτι το πραγµατικό. Μπορεί έτσι να χειραφετηθεί από τον
κόσµο και να διαµορφώσει «καθαρή θεωρία». Οι αντιφάσεις
που ενυπάρχουν, µπορούν να εκλείψουν, µόνο εφόσον ο
καταµερισµός αυτός καταργηθεί. Και αυτό µπορεί να γίνει
µόνο µέσα στην κοινότητα (όχι βέβαια στις σύγχρονές τους,
ούτε κατ’ αναλογία στις σηµερινές, που οι Μαρξ και Ένγκελς
χαρακτηρίζουν υποκατάστατα κοινοτήτων), εκεί όπου το
άτοµο έχει τα µέσα να αναπτύξει τις ιδιότητές του σ’ όλες τις
κατευθύνσεις και που µόνο µέσα σ’αυτήν είναι δυνατή η
προσωπική ελευθερία.
∆εν είναι ασήµαντο το γεγονός, ότι µεγάλοι στοχαστές,
σε διαφορετικές εποχές και
σύλληψη

του

κόσµου,

µε µια εντελώς διαφορετική
καταλήγουν

σε

παρόµοια

συµπεράσµατα, όσον αφορά την τελειοποίηση του ανθρώπου:
την ανάγκη της συλλογικότητας και τη σύνδεση θεωρίας και
πράξης. Κάτι που επαναφέρει το θέµα της ευθύνης του κάθε
ανθρώπου και ειδικά του επιστήµονα και πιο ειδικά του
κοινωνικού επιστήµονα, τόσο απέναντι την πραγµατικότητα,
τη γνώση και την ερµηνεία της, όσο και απέναντι στη
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συµµετοχή

του

στην

κατεύθυνση

της

ενίσχυσης

της

συλλογικότητας.
Γιατί,

ειδικά

ο

κοινωνικός

επιστήµονας,

ο

κοινωνιολόγος, όταν πραγµατικά κάνει τη δουλειά του, πρέπει
να προσπαθήσει να γνωρίσει και να βοηθήσει να γίνει γνωστό
αυτό που ακόµη και το σύµπαν της γνώσης (οι επιστήµονες)
δε θέλει να γνωρίζει για τον εαυτό του, όπως αναφέρει ο P.
Bourdieu (1997, σελ. 14).
Γιατί αν, όπως διαπιστώνει ο M. Mafessoli (2000, σελ.919), η ανθρωπότητα επιστρέφει ξανά στο χρόνο του µύθου,
όπως

το

δείχνουν

ηλεκτρονικά

τα

video-clips,

παιχνίδια,

οι

η

διαφήµιση,

τα

µορφές

του

διάφορες

κυβερνοχώρου, τα οποία χαρακτηριστικά αναφέρει, ενώ έχει
προηγηθεί, εδώ και αιώνες, το πέρασµα από το µύθο στο
λόγο,

αυτό

σηµαίνει

ότι

η

επαναφορά

στο

µυθικό

κατασκευάζεται - και συνειδητά -από αρκετούς ειδικούς, κάθε
είδους, αλλά και επιστήµονες. Οι οποίοι έχοντας ή όχι
διαβάσει τη Γερµανική Ιδεολογία , γνωρίζουν ότι:

«Με το

χρήµα κάθε µορφή συναλλαγής και η ίδια η συναλλαγή
παρουσιάζονται για τα άτοµα σαν ενδεχόµενες».
Η αντίστροφη προσπάθεια, της απόσπασης από το
κατασκευασµένο, µυθικό, φαντασιακό ή ιδεολογικό σύµπαν
των σύγχρονων κοινωνιών, σε όποιο βαθµό ανάπτυξης και αν
βρίσκονται, έχει σίγουρα τις δυσκολίες της, αλλά έχει και
πολλά

να

προσφέρει,

τόσο

συλλογικότητα.
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στη

γνώση,

όσο

και

στη

δ. Kοινωνιολογία και Εκπαιδευτική Πραγµατικότητα
Σ’αυτή την κατεύθυνση, της προσπάθειας επιστηµονικής
ερµηνείας της πραγµατικότητας, ιδιαίτερη σηµασία έχει, για
τις

ανάγκες

της

εργασίας,

Κοινωνιολογίας,

πώς,

προσεγγίζει

πραγµατικότητα.
γαλλικής

το

Στην

παρουσίαση

κοινωνιολογικής

η

επιστήµη

της

την

εκπαιδευτική

βασικών

τάσεων

έρευνας

και

ανάλυσης

της
του

εκπαιδευτικού συστήµατος, που θα ακολουθήσει, η ποικιλία
των διαστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε τις οποίες
ασχολούνται οι επιστήµονες, είναι µεγάλη. Όµως, σε κάθε
περίπτωση,

όλες

οι

προσεγγίσεις

προσφέρουν

κάτι

συγκεκριµένο και η σύνθεσή τους, που σε κάποιο βαθµό
πραγµατοποιείται από όλους, παρ’ όλες τις αντιθέσεις τους,
σίγουρα

προσφέρει

στη

γενικότερη

ανάπτυξη

της

Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης - και της Κοινωνιολογίας
στο σύνολό της- ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρει και στην
πληρέστερη κατανόηση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.
Πιο συγκεκριµένα:
Η

πρώτη-χρονολογικά-ολοκληρωµένη

κοινωνιολογική

προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, γίνεται από τον
E. Durkheim (1989, 1 η έκδοση 1922). Πρόκειται για µια
λειτουργιστική,

όπως

χαρακτηρίζεται,

προσέγγιση,

στην

οποία, η έµφαση δίνεται στην επίδραση των ενηλίκων στους
ανήλικους, µε σκοπό, την ένταξή τους στην κοινωνία, γενικά
και στο µελλοντικό χώρο της εργασίας του, ειδικά.
Ο ορισµός της εκπαίδευσης, για τον Durkheim, είναι ο
εξής: «Είναι η δράση που εξασκείται από τις ενήλικες γενιές
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επάνω σε αυτές που δεν είναι ακόµη ώριµες για την κοινωνική
ζωή. Ως αντικείµενο έχει να διεγείρει και να αναπτύξει στο
παιδί ένα συγκεκριµένο αριθµό φυσικών, πνευµατικών και
ηθικών καταστάσεων, τις οποίες απαιτούν από αυτό και η
πολιτική κοινωνία στο σύνολό της και ο ιδιαίτερος χώρος
(εννοείται της εργασίας), για τον οποίο ειδικά προορίζεται».
Από τον παραπάνω ορισµό απορρέει, σύµφωνα µε τον
Durkheim, o κοινωνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, η
οποία είναι το µέσο, µε το οποίο η κοινωνία ανανεώνει
διαρκώς τους όρους της ύπαρξής της, αφού, η εκπαίδευση,
διαιωνίζει και ενδυναµώνει την απαραίτητη οµοιογένεια των
µελών

της

κοινωνίας,

σταθεροποιώντας

στην

πράγµα
ψυχή

το

του

οποίο

παιδιού,

κατορθώνει,
τις

βασικές

οµοιότητες που προϋποθέτει η συλλογική ζωή.
Όµως, εκτός από τη βασική αυτή οµοιογένεια των
κοινωνικών όντων, η εκπαίδευση, από ένα σηµείο (στην
ηλικία του παιδιού) και έπειτα, πρέπει να φροντίσει και για τη
διαφοροποίηση, για την εξειδίκευση των υποκειµένων της
(των µαθητών), µε σκοπό, να εξυπηρετηθεί ο κοινωνικός
καταµερισµός της εργασίας.
Το

πώς

πραγµατοποιείται

αυτή

η

διαφοροποίηση,

δηλαδή το ποιοι µαθητές, µε ποια κοινωνική προέλευση,
κατευθύνονται σε ποιους τοµείς και θέσεις εργασίας, δεν
απασχολεί τον Durkheim. Ο - και εκπαιδευτικός - Durkheim
προσφέρει

µια

εξιδανικευµένη

εικόνα

της

εκπαίδευσης,

αποδίδοντας στο κράτος τη φροντίδα για το σεβασµό της
λογικής, της επιστήµης, των ιδεών και των συναισθηµάτων
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που βρίσκονται στη βάση της δηµοκρατικής ηθικής, στοιχεία
που πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία, µε σκοπό να
καταστήσουν το κοινωνικό ον ελεύθερο, δηλαδή κύριο του
εαυτού του, µέσα από την αυτογνωσία (και του ασυνειδήτου
του).
∆εν ασχολείται, δηλαδή, ο Durkheim, µε το ζήτηµα των
ανισοτήτων στην εκπαίδευση, ζήτηµα που κυριαρχεί στις
σχετικές κοινωνιολογικές αναλύσεις των δεκαετιών του 1960
και του 1970, γεγονός φυσικά όχι άσχετο, τόσο µε τις
γενικότερες κοινωνικές ανακατατάξεις που συνέβησαν στη
Γαλλία, όπως και στο σύνολο των περισσότερο αναπτυγµένων
βιοµηχανικά χωρών, µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, όσο και
µε την ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας και των διαφόρων
κλάδων της.
Το έργο που σηµατοδοτεί την εξαιρετική, στη συνέχεια,
ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, είναι αυτό
των P. Bourdieu και J.- C. Passeron, Les héritiers& = Οι
κληρονόµοι (1964), στο οποίο, µέσα από τη στατιστική
ανάλυση

της

σύνθεσης

του

φοιτητικού

πληθυσµού

της

Γαλλίας, παρουσιάζεται η επίδραση στη διαµόρφωσή του, των
οικονοµικών ανισοτήτων, που χαρακτηρίζουν τις οικογένειες
των φοιτητών, αλλά και της διαφορετικής πολιτισµικής τους
κληρονοµιάς (héritage culturel), η οποία αποτελεί ουσιαστικά
ένα κεφάλαιο, ιδιαίτερα προσοδοφόρο για τα παιδιά των
ευνοηµένων τάξεων, πολύ περισσότερο που, καθηγητές και
φοιτητές, απεχθάνονται να την αντιληφθούν ως ένα κοινωνικό
προϊόν.
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Η ίδια προβληµατική αναπτύσσεται

από τους δύο

συγγραφείς και στο La reproduction = H αναπαραγωγή
(1970).

Σύµφωνα

µε

τις

αναλύσεις

τους,

το

σχολείο

αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες και ιεραρχίες, µέσα
από µια σχολική κουλτούρα – βάση της κοινωνικοποίησης
που το σχολείο προσφέρει – η οποία δεν είναι καθόλου γενική
και αντικειµενική, αλλά είναι, αντίθετα, παρόµοια µε την
οικογενειακή κουλτούρα των µαθητών που προέρχονται από
τις ευνοηµένες κοινωνικά, τάξεις. Η διαδικασία αυτή, της
αναπαραγωγής
συνακόλουθης

των

κοινωνικών

επιλογής

–

ανισοτήτων

ουσιαστικά

και

διαλογής

µαθητών, δε γίνεται, φυσικά, συνειδητά αντιληπτή,

της

–

των
τόσο

γενικά, από το κοινωνικό σύνολο, όσο και ειδικά, από τους
άµεσα εµπλεκόµενους, εκπαιδευτικούς και µαθητές, καθώς η
εµπιστοσύνη τους στο σύστηµα, είναι απαραίτητη, για να
µπορέσει αυτό να λειτουργήσει.
Αν οι Bourdieu-Passeron, συνδυάζουν στις αναλύσεις
τους µαρξιστικά και βεµπεριανά - κυρίως

-

στοιχεία,

το

άλλο φηµισµένο δίδυµο ερευνητών, οι C. Baudelot και R.
Establet (1971), (1975), παρουσιάζουν, στηριγµένοι και αυτοί
σε στατιστικά στοιχεία, µια καθαρά µαρξιστική ανάλυση του
σχολικού συστήµατος και του τρόπου, µε τον οποίο αυτό
διαιρεί

κάθε

γενιά

µαθητών,

ήδη

από

το

∆ηµοτικό,

προωθώντας τους µαθητές που προέρχονται από τις κυρίαρχες
τάξεις και αποκλείοντας εκείνους που προέρχονται από τις
κατώτερες.
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Το ίδιο διάστηµα, αρχές της δεκαετίας του 1970, ο R.
Boudon (1973), παρουσιάζει τη δική του, συστηµική, όπως τη
χαρακτηρίζει, θεώρηση του σχολικού συστήµατος και των
άνισων

ευκαιριών

που

διαµορφώνει,

καθώς

αναλύει

το

σύστηµα παραγόντων που επηρεάζουν αυτές τις ανισότητες
(µε βασική θεωρητική αναφορά τον P.Sorokin). Ξεκινώντας
από

τη

διαπίστωση,

ότι

υπάρχει

µια,

µικρή

έστω,

δηµοκρατικοποίηση της πρόσβασης στις ανώτερες βαθµίδες
του

εκπαιδευτικού

συστήµατος,

ο

Boudon

επισηµαίνει,

παράλληλα, ότι οι νέοι αναγκάζονται να ακολουθήσουν µια
συνεχώς επιµηκούµενη σχολική διαδροµή, ενώ οι κοινωνικές
προσδοκίες δεν αλλάζουν. ∆ηλαδή, οι νέοι εξακολουθούν να
ενδιαφέρονται

για την απόκτηση διπλωµάτων, καθώς αυτά

έχουν και συµβολική αξία, ενώ, η υπερπαραγωγή τους,
οδηγεί και στην απαξίωσή τους (και ο πήχης της ιεράρχησης
των διπλωµάτων τοποθετείται σε υψηλότερο σηµείο). Αυτή,
η επιµήκυνση της σχολικής ζωής, οδηγεί σε νέες εντάσεις,
καθώς οι προσδοκίες διαψεύδονται.
Αναφέρει,

επίσης,

ο

Boudon,

ότι

τα

συστήµατα

προσδοκιών (και αποφάσεων) διαφέρουν ανάλογα µε την
κοινωνική

θέση

και

ότι,

η

ανισότητα

ευκαιριών

στην

εκπαίδευση, προσδιορίζεται κυρίως, από την ύπαρξη της
κοινωνικής

διαστρωµάτωσης.

Όµως,

οι

κοινωνικά

προσδιορισµένες και στατιστικά µετρήσιµες επιλογές, δεν
παύουν να είναι η συνισταµένη πολλών και πολλαπλών,
ατοµικών

συµπεριφορών.

Έτσι,

ο

Βoudon

δίνει

την

ατοµιστική (individualiste) διάσταση της ανάλυσής του και
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εισάγει την προβληµατική των acteurs, δηλαδή των συνεργών,
των

ενεργών

µετόχων

της

εκπαιδευτικής

πράξης

(εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων), που η κοινωνιολογική
ανάλυση πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη της.
Η προβληµατική αυτή, θα επεκταθεί εφεξής και θα
καταλάβει ισότιµη και συµπληρωµατική θέση δίπλα στις
µακροκοινωνιολογικές, στηριγµένες σε γενικά στατιστικά
στοιχεία αναλύσεις ή και θα συνδυάζεται µε αυτές.
Στην κατεύθυνση αυτή, της δυναµικής των acteurs,
στρέφεται και η ανάλυση του J.-M. Berthelot (1983), o οποίος
επισηµαίνει τη σηµασία που έχουν, για τη σχολική πορεία
κάθε παιδιού, οι πρακτικές που αναπτύσσουν οι οικογένειες
για να τη διευκολύνουν, ανάλογα βέβαια µε τις δυνατότητες
που τους παρέχει η κοινωνική τους θέση. Ο ίδιος (1993),
σηµειώνει,

ότι,

στις

σηµερινές

συνθήκες,

αυξάνεται

η

αβεβαιότητα και οι επιµηκυµένες σπουδές δε σηµαίνουν και
καλύτερη ή άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση. Ακόµη,
παρατηρεί,

ότι

-

στις

πιο

αναπτυγµένες

χώρες

-

η

ανθρωπιστική, µε πίστη στην ισότητα, λειτουργιστική στη
βάση της τάση των µεταρρυθµιστών του εκπαιδευτικού
συστήµατος,

προσκρούει,

διαρκώς,

στις

κοινωνικές

αντιξοότητες, οι οποίες καθορίζουν τη σχολική ζωή, καθώς
και

στις

πολυάριθµες

λογικές

δράσης,

οι

οποίες

ενεργοποιούνται στη διαδικασία της καθηµερινής κατασκευής
της.
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Σηµαντικές, επίσης, είναι, στη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990, οι αναλύσεις που παρουσιάζουν ο F.Dubet και ο B.
Charlot.
O

F.Dubet

αναφέρεται

στην

Κοινωνιολογία

της

εµπειρίας - Sociologie de l’ expérience (1994), για να
ερµηνεύσει τις πολύµορφες διαδικασίες, που συντελούνται
στο σχολείο (και 1996, σε συνεργασία µε τον D. Martuccelli).
O

Dubet

επιµένει,

ιδιαίτερα,

στη

σηµασία

της

υποκειµενικότητας του µαθητή, στην πορεία δηµιουργίας της
σχολικής του εµπειρίας. Στη διάρκεια αυτής της πορείας, ο
µαθητής

ενσωµατώνει

παράλληλα,

έναν

χρησιµοποιεί

αριθµό

το

από

σύστηµα,

αξίες,

σύµφωνα

αλλά,
µε

τις

στρατηγικές που αναπτύσσει. Όµως, η δόµηση, από τον κάθε
µαθητή,

της

σχολικής

του

εµπειρίας,

πραγµατοποιείται

περισσότερο ή λιγότερο δύσκολα, ανάλογα µε τις βαθµίδες
της εκπαίδευσης και την κοινωνική του καταγωγή. Κι αυτό
γιατί, σύµφωνα µε τον Dubet, «η κυριαρχία εκδηλώνεται
λιγότερο µε τη βία, την εκµετάλλευση και τον έλεγχο και
περισσότερο µε την καταστροφή της κοινωνικής εµπειρίας, µε
τη δυσκολία να γίνει κάποιος υποκείµενο µέσα από αυτήν την
εµπειρία… Η κυριαρχία διαχέεται µέσα στις κατηγορίες της
εµπειρίας

και

παίρνει

τη

µορφή

µιας

δυστυχισµένης

συνείδησης. Όχι µόνο τα άτοµα (αισθάνονται ότι) είναι
υπαίτια για την αποτυχία τους, αλλά (και ότι) δεν είναι πια οι
κύριοι της εµπειρίας τους».
Ο Β. Charlot αναφέρεται στη σχέση µε τη γνώση, Du
rapport au Savoir

(1997), µε σκοπό να φωτίσει την
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εννοιολογική και αξιολογική σχέση, που διατηρεί ο µαθητής,
µε τις γνώσεις που του προσφέρονται στο σχολείο. Τη σχέση
αυτή, την προσδιορίζει ως σχέση µε τον κόσµο, ο οποίος
εννοείται

ως

σύνολο

δραστηριοτήτων

και

εννοιών,
ο

οποίος

αλλά

και

εγγράφεται

Περιλαµβάνει, δηλαδή, αυτή η σχέση, τις

ως

χώρος

στο

χρόνο.

σχέσεις µε τη

γλώσσα, το χρόνο, τη δραστηριότητά του υποκειµένου µέσα
στον κόσµο και πάνω σ’αυτόν, τις σχέσεις του µε τους
άλλους, αλλά και µε τον ίδιο του τον εαυτό, τον οποίο
αισθάνεται και κρίνει ως περισσότερο ή λιγότερο ικανό να
µάθει κάτι συγκεκριµένο, σε µια συγκεκριµένη συγκυρία. Οι
κοινωνικές ανισότητες των µαθητών, συνδέονται µε αυτή τη
σχέση µε τη γνώση, καθώς, εκείνοι που προέρχονται από τις
προνοµιούχες τάξεις, αντιλαµβάνονται εύκολα τον ιδιάζοντα
χαρακτήρα των σχολικών γνώσεων και επιτυγχάνουν στις
σπουδές

τους,

ενώ,

εκείνοι

που

προέρχονται

από

τις

κατώτερες τάξεις, δεν βλέπουν στις σχολικές γνώσεις παρά
ένα

σύστηµα

κατάταξης

(βαθµολόγησης)

ή

δηµιουργίας

µεταγενέστερων επαγγελµατικών διεξόδων και αποτυγχάνουν,
καθώς δεν µπορούν να εργασθούν µε το αφηρηµένο.
Η

διάσταση

αυτή,

των

διαφοροποιηµένων

τρόπων

προσέγγισης της σχολικής γνώσης, θυµίζει, βέβαια, τις
εργασίες του B. Bernstein (1975) και τους δύο γλωσσικούς
κώδικες που αναφέρει: τον αναπτυγµένο, που κατέχουν τα
παιδιά των προνοµιούχων τάξεων και αναπαράγει το σχολείο
και τον περιορισµένο, που διακρίνει τα παιδιά των κατώτερων
τάξεων.
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Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στη γλώσσα και από τον
Β. Lahire (1995, 1998), o οποίος τονίζει ότι, η αφηρηµένη
διάσταση, που δίνεται από το σχολείο στη γλώσσα, η οποία
αντιµετωπίζεται ως αντικείµενο, από απόσταση, δηµιουργεί
προβλήµατα

στους

µαθητές,

που

δεν

µπορούν

να

την

αντιµετωπίσουν έτσι και κυρίως στους µαθητές των µη
προνοµιούχων τάξεων, που έχουν, συνήθως, µια συγκεκριµένη
αντίληψή της. Ακόµη, ο Lahire, όπως και ο Charlot, δίνει
ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια του υποκειµένου, πλησιάζοντας
πολύ την κοινωνιολογική µε την ψυχολογική ανάλυση. Ο
Charlot µιλά γενικότερα για την ανάγκη συνεργασίας και
σύγκλισης πολλών επιστηµών για την καλύτερη ανάλυση της
σχολικής

πραγµατικότητας,

ο

Lahire

αναφέρεται

στην

αναγκαιότητα µιας ψυχολογικής Κοινωνιολογίας.
Γενικότερα,

οι

νεότερες

έρευνες

και

µελέτες,

στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό σε πιο προσωπικές µορφές
διερεύνησης και προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεµάτων,
είτε αυτές αναφέρονται κυρίως στους µαθητές (Florin 1991,
Barrère 1996, Montandon 1997, Charlot 1999), είτε

κυρίως

στους εκπαιδευτικούς (Careil 1994, 1998). Η τάση αυτή, της
µεγαλύτερης έµφασης στη µικροκοινωνιολογική προσέγγιση,
εµφανίζεται, σχετικά, και στους Baudelot, Establet

(1992),

µε την επιλογή και χρήση στην ανάλυσή τους στοιχείων και
από µικροκοινωνιολογικές έρευνες. Εµφανίζεται, ακόµη και
στον P. Bourdieu (1993), µέσα από την αποκλειστική χρήση
των συνεντεύξεων, από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, για
τη

συλλογή

στοιχείων

σχετικών
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µε

το

θέµα

τους.

Η

κυριαρχία, της τάσης αυτής, επιβεβαιώνεται και από τα
συνθετικά

έργα

παρουσίασης

της

Κοινωνιολογίας

της

Εκπαίδευσης (Barrère, Sembel 1998, Duru-Bellat, Zanten van
1999, Zanten van 2000).
Πάντως,

παρόλη

την

µικροκοινωνιολογικών

αναλύσεων,

συναντώνται

αυτές,

σε

µακροκοινωνιολογικές

κυριαρχία
σε

τόσο

αναλύσεις,

όσο

κάθε

των

περίπτωση,

αναφορές
και

σε

σε
γενικά

στατιστικά στοιχεία. Μια προσπάθεια σύνθεσης, δηλαδή,
είναι επίσης εµφανής και µπορεί να ειπωθεί ότι περιέχει τρία,
κυρίως, στοιχεία. Κατ’ αρχήν ένα γενικό προβληµατισµό για
τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού συστήµατος που θυµίζει
την εξιδανικευµένη παρουσίασή του από τον Durkheim.
Παράλληλα, η αναφορά στις ανισότητες είναι πάντα παρούσα
και στην κατεύθυνση αυτή, οι επιδράσεις των Bourdieu,
Passeron, αλλά και των Baudelot, Establet, είναι εµφανείς.
Τέλος, η αναφορά σε υποκείµενα (sujets) - µε εµφανή την
ενσωµάτωση στοιχείων της ψυχαναλυτικής προσέγγισης του
όρου

-

και

σε

ενεργούς

µετόχους

της

εκπαιδευτικής

διαδικασίας (acteurs), εµπεριέχει την - συσσωρευµένη πλέον εµπειρία των µικροκοινωνιολογικών προσεγγίσεων.
Παρ’ όλες τις αντιθέσεις και τις διαφοροποιηµένες
αναλύσεις, το σηµαντικό, για την κοινωνιολογική προσέγγιση
της

εκπαιδευτικής

πραγµατικότητας,

δηλαδή

για

την

επιστηµονική ανάλυσή της, είναι ότι υπάρχει ένα επίπεδο
δηµιουργικής σύνθεσης των απόψεων, το οποίο επιτρέπει µια
πιο ολοκληρωµένη θεώρηση της πραγµατικότητας αυτής.
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Εξίσου σηµαντικό, γιατί ασφαλώς επηρεάζει την ποιότητα της
επιστηµονικής εργασίας, είναι το ενδιαφέρον των ερευνητών
για το αντικείµενό τους, έκδηλο για όλους στα σηµεία όπου ο
λόγος τους γίνεται περισσότερο προσωπικός, συνήθως τους
προλόγους και τους επιλόγους. Ο συνδυασµός τεκµηριωµένης
επιστηµονικής ανάλυσης και ενδιαφέροντος, είναι αυτός που
υποστηρίζει,

τόσο

πραγµατικότητας,

την

όσο

και

πρόοδο
την

στη

αναζήτηση

γνώση

της

δυνατοτήτων

παρέµβασης σε αυτήν και βελτίωσής της.
5. Ανακεφαλαίωση
Στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, η σηµασία
που αποδίδεται στις Τ.Π.Ε., για την ανάπτυξη των κοινωνιών,
είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Όµως, η έµφαση αυτή, στην ανάπτυξή
τους, έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός, ότι ένα µεγάλο
µέρος των κατοίκων του πλανήτη δεν έχει πρόσβαση σε
στοιχειώδη αγαθά και υπηρεσίες και ένα, ακόµη µεγαλύτερο,
µέρος ζει µε ένα ελάχιστο εισόδηµα, συνθήκες απαγορευτικές
για την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. Τα φαινόµενα αυτά είναι
εντονότερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά αφορούν και
ένα σηµαντικό µέρος του πληθυσµού και των αναπτυγµένων
χωρών.
Έτσι, οι Τ.Π.Ε., η χρήση των οποίων στην οικονοµική
ζωή των πιο αναπτυγµένων χωρών, καθιστά απαραίτητη την
παραπέρα εξέλιξή τους, αλλά και την είσοδό τους στα
εκπαιδευτικά τους συστήµατα& για να είναι δυνατή, µεταξύ
άλλων και η τροφοδότηση των οικονοµιών τους µε το
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κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό& περιβάλλονται, συχνά, από
ένα λόγο, που τις µυθοποιεί και τις προβάλλει ως νοµοτέλεια
και

πανάκεια,

για

την

επίλυση

κοινωνικών,

αλλά

και

εκπαιδευτικών προβληµάτων.
Τη διεργασία της αποµυθοποίησης και της κατάδειξης
των

ιδεολογικών

ωφεληµάτων

προεκτάσεων,

που

τις

µπορεί

από

Τ.Π.Ε.,

η

προβολή
να

των

προσλάβει,

αναλαµβάνουν, σε µεγάλο βαθµό, οι επιστήµονες και φυσικά,
κυρίως εκείνοι που ασχολούνται µε τις Επιστήµες του
Ανθρώπου. Χωρίς να παραγνωρίζουν τις δυνατότητες που οι
Τ.Π.Ε. προσφέρουν, αναλύουν, µε διάφορους τρόπους, τους
κινδύνους, που η ιδεολογική φόρτιση της χρήσης τους
υποκρύπτει, καθώς οι ίδιες οι Τ.Π.Ε., δεν είναι παρά ένα
µέσο. Η χρήση του µέσου, εξαρτάται, βέβαια, από τους
ανθρώπους

και

ασφαλώς,

από

τους

κοινωνικούς

συσχετισµούς, που καθορίζουν τις εξελίξεις, τόσο σε επίπεδο
χωρών, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Οι

κοινωνικοί

συµβάλλουν

επιστήµονες

στην

µπορούν,

πληρέστερη

έτσι,

κατανόηση

να
της

πραγµατικότητας, εφόσον, βέβαια, αποφύγουν και οι ίδιοι την
εµπλοκή τους σε ιδεολογικά και µυθοποιητικά σχήµατα. Με
τον

ίδιο

τρόπο,

που

κοινωνικής

χρήσης

κατανόηση

της

εκπαιδευτικών

συµβάλλουν

των

Τ.Π.Ε.,

οργάνωσης
συστηµάτων,

στην

κατανόηση

συµβάλλουν

και

των

όπου

οι

και

λειτουργιών
Τ.Π.Ε.

της
στην
των

εισάγονται

µαζικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις πιο αναπτυγµένες
χώρες.
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Γ. Από το γενικό στο ειδικό. Η Ελλάδα
1. Η ελληνική κοινωνία στο σύγχρονο κόσµο.
Θέση και χαρακτηριστικά.
Αναφέρθηκε ήδη (βλ. παραπάνω Β2, πίνακα µε στοιχεία
για τον παγκόσµιο πληθυσµό), ότι η Ελλάδα κατατάσσεται,
από τον Ο.Η.Ε., στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες, δηλαδή, στις
πιο αναπτυγµένες ή στις πιο πλούσιες του κόσµου. Μάλιστα,
η τελευταία έκθεση του Ο.Η.Ε. για την ανθρώπινη ανάπτυξη,
P.N.U.D. (2001, σελ.141-144), κατατάσσει την Ελλάδα στην
23 η

θέση

διεθνώς

(για

τον

υπολογισµό

του

∆είκτη

Ανθρώπινης Ανάπτυξης από τον Ο.Η.Ε., βλ. παραπάνω Β2).
Όπως επίσης αναφέρθηκε, στις εκθέσεις αυτές του
Ο.Η.Ε., για τα δύο τελευταία χρόνια, P.N.U.D. (2000, 2001)
δύο είναι τα κυρίαρχα σηµεία: οι ανισότητες ανάπτυξης και
πλούτου µεταξύ χωρών και εκείνες που εντοπίζονται στο
εσωτερικό κάθε χώρας και είναι έντονες και στα πλαίσια των
πιο αναπτυγµένων, των πιο πλούσιων χωρών.
Έτσι, η Ελλάδα, παρ’ όλη την πολύ καλή κατάταξή της,
στην έκθεση του Ο.Η.Ε., είναι ταυτόχρονα η χώρα, που όλες
οι περιφέρειές της, εκτός από την Αττική, παρουσιάζουν ένα
κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, µετρούµενο σε
µονάδες αγοραστικής δύναµης, ίσο και χαµηλότερο του 75%
του αντίστοιχου µέσου όρου, όλων των περιφερειών της Ε.Ε.
Eurostat (2001, σελ. 203-206). H Aττική περιλαµβάνεται στην
κατηγορία

των

περιφερειών
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µε

κατά

κεφαλή

Α.Ε.Π.

µετρούµενο σε µονάδες αγοραστικής δύναµης, µεταξύ 75%
και 100% του µέσου όρου του συνόλου των περιφερειών της
Ε.Ε. Η Ήπειρος είναι η φτωχότερη περιφέρεια της Ε.Ε. µε
42,5% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού µέσου όρου. Συνολικά,
στο σχετικό χάρτη της Eurostat, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως
η

χώρα

που

περιλαµβάνει

συγκριτικά,

τις

φτωχότερες

περιοχές της Ε.Ε. Κάτι, που διαπιστώνεται και από το
συγκεντρωτικό πίνακα των χωρών της Ε.Ε., σε σχέση ακριβώς
µε το κατά κεφαλή ΑΕΠ, µετρούµενο σε µονάδες αγοραστικής
δύναµης Eurostat (2001), όπου η Ελλάδα παρουσιάζει το
χαµηλότερο µε 14.198 δολάρια, συγκεντρώνοντας το 67% του
µέσου κοινοτικού όρου (21.131 δολάρια).
Σε σχέση µε τις άλλες βιοµηχανοποιηµένες χώρες, όπου
σύµφωνα µε την κατάταξη του Ο.Η.Ε. ανήκει UNICEF
(1999), η Ελλάδα παρουσιάζει, το 1996, ένα κατά κεφαλή
Α.Ε.Π. 11.460 δολαρίων, ενώ το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. του
συνόλου

των

βιοµηχανοποιηµένων

χωρών

ανέρχεται

σε

27.086 δολάρια (βλ. παραπάνω Β2, πίνακα µε στοιχεία για
τον παγκόσµιο πληθυσµό).
Ακόµη, η Ελλάδα παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερο
ποσοστό, 21% (προηγείται η Πορτογαλία µε 22%), µεταξύ
των χωρών της Ε.Ε., όσον αφορά τα άτοµα που ζουν σε
νοικοκυριά µε χαµηλό εισόδηµα, δηλαδή, µε εισόδηµα ίσο ή
µικρότερο του 60% του µέσου εισοδήµατος κάθε χώρας, µε το
µέσο όρο της Ε.Ε., να βρίσκεται στο 15% Eurostat (2001,
σελ.172-173).
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Τα στοιχεία αυτά µπορούν να συσχετισθούν, τόσο µε
εκείνα που αφορούν την ανεργία, όσο και µε εκείνα που
αφορούν το ύψος των µισθών. Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Eurostat (2001. σελ.133-135), η Ελλάδα ήταν η µοναδική
χώρα της Ε.Ε., που παρουσίασε αύξηση του ποσοστού των
ανέργων, από 10,9% το 1998 σε 11,7%

το 1999 (µε τον

κοινοτικό Μ.Ο. στο 9,2%) και ανήλθε έτσι στη δεύτερη θέση
του σχετικού πίνακα, όπου προηγείται η Ισπανία.
Όσον αφορά το ύψος των µισθών, σε όλους τους
σχετικούς πίνακες της Eurostat (2001, σελ. 145-149), η
Ελλάδα παρουσιάζεται στην προτελευταία θέση, µε τους
χαµηλότερους µισθούς, προηγούµενη µόνον της Πορτογαλίας.
Καθώς όµως η αγοραστική δύναµη των Ελλήνων εργαζοµένων
είναι αρκετά χαµηλότερη της αντίστοιχης των άλλων πολιτών
της Ε.Ε. (βλ. παραπάνω), η θέση τους καθίσταται, συγκριτικά,
µειονεκτικότερη.
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει µια ιδιόµορφη
εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία σε µεγάλο βαθµό
επιβεβαιώνει παλαιότερες αναλύσεις της διαµόρφωσης και
εξέλιξής της Τσουκαλάς (1977), Μουζέλης (1978), στις
οποίες

τονίζεται

καπιταλιστικής

της

ο

εξαρτηµένος
ανάπτυξης

και

χαρακτήρας
η

της

συνακόλουθη

καθυστέρηση της αναπτυξιακής πορείας της, παράλληλη µε
την ανάπτυξη µιας εµπορευµατικής, κυρίως, εθνικής αστικής
τάξης, γεγονός που συνδέεται αµφίδροµα µε την εξαρτηµένη
αυτή ανάπτυξη. Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά από µία άλλη,
οικονοµολογική άποψη, η Μ.Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη (2001,
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σελ.31-35)

χαρακτηρίζει

την

ελληνική

οικονοµία

ως

«οικονοµία ενδιάµεσης ανάπτυξης».
Βασική παράµετρος του τρόπου αυτού ανάπτυξης, από
τη δηµιουργία του νεοελληνικού κράτους, είναι ο συνεχής
δανεισµός της χώρας, µε αποτέλεσµα, το δηµόσιο χρέος να
έχει

τριπλασιασθεί

9.640.200.000.000

την

τετραετία

δραχµές

το

1991

1991,

να

-

95

και

από

ανέρχεται

στο

27.209.800.000.000 δραχµές το 1995 Ε.Σ.Υ.Ε. (1998).
Γενικότερα, η ιδιαίτερη θέση, που το ελληνικό κράτος
κατέχει,

στη

διαµόρφωση

του

νεοελληνικού

κοινωνικού

σχηµατισµού, µε το διαµεσολαβητικό ουσιαστικά ρόλο που
επιτελεί, τόσο απέναντι στην εγχώρια αστική τάξη, όσο και
απέναντι τις ξένες κεφαλαιουχικές επενδύσεις, είτε πρόκειται
για κεφάλαια, καθαρά ξένης προέλευσης, είτε για κεφάλαια
Ελλήνων εγκατεστηµένων στο εξωτερικό, διαφαίνεται και από
το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση, µεταξύ των
χωρών της Ε.Ε., στις κρατικές προµήθειες, ως ποσοστό του
συνόλου των διαγωνισµών που διεξάγονται στη χώρα. 16 Το
ποσοστό αγγίζει το 47% για το 1998, έναντι 38% το 1996, µε
το δεύτερο στην κατάταξη Βέλγιο να παρουσιάζει ένα
ποσοστό γύρω στο 30%, το τρίτο Λουξεµβούργο 23% και τις
υπόλοιπες χώρες-µέλη να παρουσιάζουν ποσοστά µεταξύ 20%
και 10%.
Η

υπερανάπτυξη

του

∆ηµόσιου

τοµέα

και

η

ανακατανοµή σε φορείς, µέσω του κράτους, πόρων και
κονδυλίων Τσουκαλάς (1981, σελ.35-80), διευκολύνει, τόσο
16

Η Οικονοµική Καθηµερινή, 4-2-2001
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τη

δηµιουργία

πελατειακών

σχέσεων

Μουζέλης

(1987,

σελ.137-166), σε διάφορα επίπεδα, όσο και την ανάπτυξη της
παραοικονοµίας Τσουκαλάς (1986, σελ. 287-316), καθώς ένα
σηµαντικό

τµήµα

διαφορετικής

εγχώριων

ισχύος,

στρέφεται

κυρίως

κεφαλαιούχων,

και

άλλου

σε

είδους

δραστηριότητες, εκµεταλλευόµενο, σχέσεις και διασυνδέσεις
και τη συνακόλουθη, αναπόφευκτη, διαφθορά.
Η

γενικευµένη

χαρακτηρίζεται,

αυτή,

ανάπτυξη

στρεβλή,

όπως

αντικατοπτρίζεται

συχνά

και

στην

ανάπτυξη της βιοµηχανικής παραγωγής, σχετικά µε την οποία
οι

µελετητές

επισηµαίνουν,

τόσο

την

έλλειψη

χάραξης

αναπτυξιακής βιοµηχανικής πολιτικής από το κράτος Μητσός
(1989, σελ. 117-187 και 485-524), όσο και την εναντίωση των
βιοµηχανικών

φορέων

στη

διαµόρφωση

µιας

κρατικής

βιοµηχανικής πολιτικής, Γιαννίτσης-επιµέλεια (1993, σελ. 1938 και 131-184).
Παρ’

όλ’αυτά,

η

ελληνική

βιοµηχανία

σηµειώνει

σηµαντικά κέρδη, όπως δείχνουν και τα επεξεργασµένα από
την ΙCAP, στοιχεία των ισολογισµών 4.561 βιοµηχανικών
επιχειρήσεων

(Κόλλιας

2000,

άρθρο

στην

«Οικονοµική

Καθηµερινή»). Φαίνεται λοιπόν, ότι τα καθαρά προ φόρων
κέρδη, των βιοµηχανιών αυτών, ανήλθαν το 1999 σε 736,4
δισεκατοµµύρια

δραχµές,

έναντι

495,1

δισεκατοµµυρίων

δραχµών το 1998, µια αύξηση, δηλαδή, της τάξης του 47,8%.
Το µισό όµως περίπου των κερδών αυτών, αποδίδεται σε µη
λειτουργικά έξοδα (χρεόγραφα κ.λπ) και συνδέεται εποµένως
άµεσα µε χρηµατιστηριακές συναλλαγές.
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Ο ιδιαίτερος τρόπος ανάπτυξης των χρηµατιστηριακών
συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ακόµη στοιχείο,
που τονίζει την ιδιόµορφη ανάπτυξη της βιοµηχανοποιηµένης
Ελλάδας, όπως την τονίζει και η ανάπτυξη της απασχόλησης
κατά

κλάδο

οικονοµικής

δραστηριότητας,

σύµφωνα

µε

στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (1998,σελ.113).

Απασχολούµενοι ηλικίας 14 ετών και άνω, κατά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας, 1993 και 1997
Κλάδοι

1993

1997

793.900

765.000

19.300

17.300

579.500

558.700

39.600

40.700

Οικοδοµήσεις, δηµόσια έργα

261.400

249.000

Εµπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία

791.500

872.500

Μεταφορές, επικοινωνίες

249.000

246.700

Τράπεζες, ασφάλειες

220.800

257.000

Λοιπές υπηρεσίες

765.200

847.300

3.720.200

3.854.100

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία
Ορυχεία
Μεταποίηση
Ηλεκτρισµός, φωταέριο

Σύνολο

Φαίνεται λοιπόν, ότι παρ’ όλη τη συρρίκνωσή του, ο
πρωτογενής

τοµέας,

(Γεωργία,

κτηνοτροφία,

αλιεία

+

Ορυχεία), εξακολουθεί να περιέχει το 1/5 περίπου των
απασχολουµένων, κάτι βέβαια που δε συµβαίνει στις κατ’
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εξοχήν

βιοµηχανοποιηµένες

χώρες.

Μια

παρόµοια,

αριθµητικά, συρρίκνωση παρατηρείται και στο δευτερογενή
τοµέα

(Μεταποίηση

Οικοδοµήσεις,

+

δηµόσια

λιγότερο από το ¼

Ηλεκτρισµός,

έργα),

ο

φωταέριο

οποίος

του συνόλου των

περιέχει

+
κάτι

απασχολουµένων,

καθώς υπάρχει και µια συνολική αύξηση κατά 130.000
περίπου απασχολούµενους και περιέχει τα 2/3 περίπου του
συνόλου τους. Η διόγκωση του τριτογενούς τοµέα, αποτελεί
χαρακτηριστικό

των

αναπτυγµένων

χωρών,

όµως

στις

περισσότερο αναπτυγµένες από αυτές, ένα τόσο σηµαντικό
τµήµα των απασχολουµένων, περίπου τα 2/5 δεν περιέχεται
στις κατηγορίες: Εµπόριο, εστιατόριο, ξενοδοχεία. Ενδεικτικά
αναφέρεται, ότι στις χώρες της Οµάδας των 7 και µέχρι τις
αρχές

της

δεκαετίας

του

1990,

ο

αριθµός

των

απασχολούµενων στους κλάδους αυτούς, µειωνόταν σταδιακά
Castells (1998, σελ. 323-352).
Aναφέρθηκε, ήδη, (βλ.παραπάνω Β3β), ότι η Ελλάδα,
σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α., O.C.D.E. (2001c, σελ.
70-73), κατέχει την τελευταία θέση, µεταξύ των χωρών της
Ε.Ε., σε δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη µε 0,5%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της και σε αριθµό
ερευνητών µε 26 ερευνητές ανά 10.000 εργαζόµενους.
Σχετικά µε τη χρήση τεχνολογιών, σύµφωνα µε στοιχεία
της Eurostat (2001, σελ. 379-383), η Ελλάδα βρίσκεται πολύ
κοντά στο µέσο όρο της Ε.Ε., όσον αφορά τις τηλεφωνικές
συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, µε 53,3% έναντι 53,6%, αλλά
απέχει αρκετά από αυτόν, όσον αφορά τη χρήση κινητών
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τηλεφώνων, 31,4% έναντι 39,1% και τη σύνδεση µε το
∆ιαδίκτυο, 0,7% έναντι 2,3% και απέχει πολύ όσον αφορά τον
αριθµό των Η/Υ ανά 100 κατοίκους µε 6,1% έναντι 24,8%.
Ίσως όµως, κανένα στοιχείο δεν παρουσιάζει καλύτερα
την ιδιοµορφία της νεοελληνικής κοινωνίας, όσο εκείνο της
µεταναστευτικής κίνησης. Η Ελλάδα, από σηµαντική χώρα
αποστολής µεταναστών, µετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε,
σηµαντική επίσης, χώρα υποδοχής. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
της τελευταίας καταγραφής (Αντωνίου 2001, άρθρο στην
«Καθηµερινή»), ο αριθµός των µεταναστών εργαζοµένων που
κατέθεσαν αίτηση για να νοµιµοποιηθούν ανέρχεται σε
350.000 περίπου, ενώ, ο αριθµός αυτός αυξάνει κατά πολύ, αν
υπολογισθούν και τα ανήλικα µέλη των οικογενειών τους, που
δεν εργάζονται.
Στη γενικότερη έλξη που ασκεί η Ελλάδα - ως χώρα
υποδοχής πλέον - µπορεί να αποδοθεί και το ρεύµα των
παλιννοστούντων

οµογενών

από

τις

χώρες

της

πρώην

Σοβιετικής Ένωσης, ρεύµα βέβαια αρχικά καθοριζόµενο από
τις ριζικές ανακατατάξεις που συµβαίνουν στις χώρες αυτές
την τελευταία δεκαετία. Ο συνολικός αριθµός τους, στις
χώρες

προέλευσης,

υπολογίζεται

σε

600.000

περίπου 17,

πληθυσµός που σίγουρα δεν έχει παλιννοστήσει ακόµη στο
σύνολό του, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που αφορούν
τους

αλλοδαπούς

µαθητές

(Γαλάνης,

Καραγιάννης,

Κρουστάλλη 2000, άρθρο στο «Βήµα», τα στοιχεία θα

17

Κ.Τσακίρης, Ε.Κ.Κ.Ε.,(1996,σελ.475-489): Πόντιοι παλιννοστούντες από
την πρώην Σ.Ένωση.
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παρουσιασθούν αναλυτικότερα παρακάτω). Σύµφωνα µε τα
στοιχεία αυτά, οι µαθητές που προέρχονται από χώρες της
πρώην Σ. Ένωσης είναι –συγκριτικά – τα 3/7 περίπου των
µαθητών που προέρχονται από την Αλβανία.
∆υστυχώς, η Ε.Σ.Υ.Ε. σταµάτησε να συγκεντρώνει
στοιχεία για τη µετανάστευση από την Ελλάδα, το 1977. Έτσι
δεν είναι γνωστό ποιος

είναι ο σηµερινός, µικρός έστω,

αριθµός των Ελλήνων που µεταναστεύουν. ∆εν είναι ακριβώς
γνωστός επίσης ο αριθµός των Ελλήνων που παλιννοστούν
από τις χώρες υποδοχής, που τους δέχθηκαν στις δεκαετίες
του 1960 και του 1970-κυρίως τη Γερµανία. Η Ε.Σ.Υ.Ε.
διαθέτει στοιχεία για τη δεκαπενταετία 1971-1985, σύµφωνα
µε τα οποία, ο αριθµός των τότε παλιννοστούντων, ανέρχεται
σε 630.000 περίπου ανθρώπους Ε.Σ.Υ.Ε. (1998, σελ.82).
Οι τάσεις αυτές διαγραφόταν από τη δεκαετία του 1970
και

αναλυόταν

ήδη,

(Νικολινάκος-επιµέλεια

1974

και

Νικολινάκος 1974), χωρίς όµως να µπορεί να γίνει τότε
πρόβλεψη για τις ανακατατάξεις στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. ∆ύο βασικά σηµεία πάντως, για τη διαδικασία
µετατροπής της Ελλάδας, από χώρα αποστολής, σε χώρα
υποδοχής

µεταναστών, αναφέρει η Λ. Μουσούρου (1993,

σελ. 57-73) :

1. την έλλειψη εργατικού δυναµικού για τις

ανειδίκευτες «βρώµικες» εργασίες (γεγονός που αποδίδει στο
συνδυασµό

µετανάστευσης

-

από

την

Ελλάδα-

υπογεννητικότητας και ανόδου του βιοτικού επιπέδου) και 2.
την

αλλαγή

της

µεταναστευτικής

πολιτικής

των

παραδοσιακών χωρών υποδοχής, που είχε ως αποτέλεσµα τη
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στροφή του µεταναστευτικού ρεύµατος προς τις χώρες της
Νότιας

Ευρώπης,

καθώς

και

την

ενδυνάµωση

της

παλιννόστησης.
Έτσι, η Ελλάδα παρουσιάζεται, από διάφορες απόψεις,
να κατέχει µια ενδιάµεση θέση µεταξύ των πιο αναπτυγµένων
παγκοσµίως χωρών – όπου κατατάσσεται – και των λιγότερο
αναπτυγµένων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής όπου
ανήκει. Τα προβλήµατα, σε κάθε περίπτωση, είναι πολλαπλά,
η σε βάθος όµως αντιµετώπισή τους, φαίνεται να παρουσιάζει
και εκείνη προβλήµατα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μ. Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη,
στη µελέτη της του 1981 για την ελληνική οικονοµία,
αναφερόταν (σελ. 465-485),
αλλαγών

στην

κατεύθυνση

στην ανάγκη διαρθρωτικών
της

ανακατανοµής

των

εισοδηµάτων (και µέσω της φορολογίας), της στήριξης της
βασικής βιοµηχανίας και της ορθολογικής αντιµετώπισης των
προβληµάτων της περιφερειακής ανάπτυξης.
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω δε φαίνεται να
πιστοποιούν

την

πραγµατοποίηση

παρόµοιων

αλλαγών.

Άλλωστε η ίδια συγγραφέας, µια δεκαετία αργότερα Μ.
Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη

(1990,

σελ.

11-16

και

665-667)

αναφέρεται στη στασιµότητα της ελληνικής οικονοµίας και
κρίνοντας δηκτικά τις προτεινόµενες κατά καιρούς λύσεις,
καταλογίζει στις πολιτικές ηγεσίες βερµπαλισµό και µια
έκφραση πίστης σε θαύµατα, στοιχεία που συνδυάζονται
σταθερά µε την επίρριψη ευθυνών για τη στασιµότητα στους
προκατόχους.
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Στα

πλαίσια

αυτά

και

προτεραιότητες είναι άλλες, όπως
µελετητές

(βλ.παραπάνω),

δεν

καθώς

οι

πολιτικές

διαπιστώνουν και άλλοι
είναι

παράδοξο

να

διαπιστώνεται µια γενική έλλειψη θεσµών και κινήτρων
παραγωγής

και

προώθησης

της

επιστηµονικής

γνώσης,

έλλειψη που συνδυάζεται µε ένα χαµηλό βαθµό ανάπτυξης
του

επιστηµονικού

διαλόγου

στην

Ελλάδα

(Γετίµης,

Καυκαλάς, Μαραβέγκας 1994). ∆ιαπίστωση, που από µόνη
της, είναι αρνητική για την ανάπτυξη της παιδείας. Έναν
τοµέα που πάντα καταλαµβάνει βασική θέση σε πολιτικές
διακηρύξεις και διαµάχες, χωρίς όµως να φαίνεται ότι αυτό
προωθεί

και

τη

χάραξη

µιας

εκπαιδευτικής

πολιτικής

στηριγµένης σε ευρύτερη πολική συναίνεση, αφού το θέµα
της παιδείας χαρακτηρίζεται από τους πολιτικούς φορείς ως
εθνικό.
2. H Εκπαίδευση στην Ελλάδα
α. Οι προσεγγίσεις του θέµατος
Η

ιδιόµορφη

εξέλιξη

της

νεοελληνικής

κοινωνίας,

κάποια από τα χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάσθηκαν,
σύντοµα, παραπάνω, αντικατοπτρίζεται, σε µεγάλο βαθµό και
στην ανάπτυξή του εκπαιδευτικού της συστήµατος - ως
αναπόσπαστου τµήµατός της. Ίσως η πιο χαρακτηριστική
περιγραφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος να είναι,
απλά και µόνο, ο τίτλος και ο υπότιτλος του θεµελιώδους, για
την Kοινωνιολογία της Eκπαίδευσης στην Ελλάδα, έργου του
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Κ.

Τσουκαλά,

έστω

και

αν

αυτό

αναφέρεται

σε

µια

προγενέστερη ιστορική περίοδο: Εξάρτηση και Αναπαραγωγή.
Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην
Ελλάδα (1830-1922) (1979,σελ. 15-57 και 569-576).
Η βασική θέση του συγγραφέα είναι, ότι η εξαρτηµένη
ανάπτυξη της νεοελληνικής κοινωνίας, µε τη συνακόλουθη
έλλειψη

ισχυρής

µεταπρατικό
οδηγούν

εθνικής

κυρίως

στην

στρωµάτων,

τάξης,

προσανατολισµό

ανάπτυξη

που

µετανάστευση

αστικής

τη

σηµαντικών

τροφοδοτούνται

και

αλλά

εδραιώνουν

από
τη

και

το

υπάρχουσας,
µικροαστικών

την
θέση

εσωτερική
τους

και

αναπαράγονται µέσα από τους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς.
Αποτέλεσµα

των

υπερεκπαίδευσης

παραπάνω
της

είναι

µειοψηφίας

η

συνύπαρξη

του

της

πληθυσµού-έστω

σχετικά µεγάλης- και της αµάθειας ή και του αναλφαβητισµού
της πλειοψηφίας, που διαπιστώνει ο συγγραφέας και η οποία
οδηγεί σε µία έντονη πολιτιστική διαφοροποίηση του λαού
από

την

άρχουσα

αποκρυσταλλωµένη

τάξη,

σε

πολιτιστική

µια

υπογραµµισµένη

ταξική

απόσταση,

και
όπως

χαρακτηριστικά αναφέρει. (Το γλωσσικό ζήτηµα είναι µια
σηµαντική παράµετρος αυτής της απόστασης)
Το τελευταίο σηµαίνει, κατ’ επέκταση, ότι, από τη
σύσταση του νεοελληνικού κράτους, µικρή σηµασία δινόταν
στον προγραµµατισµό και τη χρηµατοδότηση της µαζικής
εκπαίδευσης του πληθυσµού. Αρκούσε η συντήρηση του
συστήµατος εκπαιδευτικής αναπαραγωγής των µικροαστικών
στρωµάτων, µεγάλο µέρος των οποίων στελέχωνε τον κρατικό
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µηχανισµό, καθώς ο δηµόσιος τοµέας – όπως αναφέρθηκε
παραπάνω – παρουσίαζε και παρουσιάζει

µια υπέρµετρη

ανάπτυξη, στηριγµένη – σε µεγάλο βαθµό – και στο ισχυρό
πλέγµα πελατειακών σχέσεων, που επίσης αναφέρθηκε.
Παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις και ανακατατάξεις που
σηµειώθηκαν τον 20 ο αιώνα στην Ελλάδα, ο εξαρτηµένος
χαρακτήρας, της ανάπτυξής της δεν έπαψε να υφίσταται.
Όπως

δεν έπαψε να υφίσταται και η –στηριγµένη στην

εµπειρία πολλών γενεών µικροαστικών στρωµάτων – πίστη
στη δυνατότητα κοινωνικής ανόδου και εξασφάλισης µέσω
της απόκτησης πανεπιστηµιακού πτυχίου.
Η

έµφαση

που

και

σήµερα

δίνεται

στον

τρόπο

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι διαφόρων ειδών
διαµάχες γύρω από το θέµα, η πολιτική του εκµετάλλευση και
η

ιδιαιτερότητα

εκπαιδευτικού

των

θεσµού,

φροντιστηρίων,
δείχνουν

τη

ως

ουσιαστικού

σηµαντικότητα

του

θέµατος, πραγµατική και ιδεολογική.
Η ποικιλότροπη προβολή και εκµετάλλευση του θέµατος
δεν

µπορεί,

βέβαια,

να

καλύψει

τις,

κοινωνικά

προσδιορισµένες, δυνατότητες πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Ήδη από την δεκαετία του 1960, στην πρώτη
µεγάλη έρευνα στον τοµέα της Κοινωνιολογίας της Παιδείας
στην Ελλάδα Ι.Λαµπίρη-∆ηµάκη (1974), επισηµαινόταν οι
κοινωνικές ανισότητες της πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, όπως επισηµαινόταν και 20 χρόνια αργότερα
Κυρίδης (1997), µέσα από την ανάλυση του γεγονότος, ότι οι
εισαγωγικές

εξετάσεις

λειτουργούν
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αναπαραγωγικά

ή

νοµιµοποιητικά

και

επικυρωτικά

προηγούµενων

άνισων

λειτουργιών της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Οι άνισες αυτές λειτουργίες εκφράζονται σε διάφορα
επίπεδα: χρηµατοδότησης, προγραµµατισµού, µόρφωσης και
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, ένταξης ευαίσθητων οµάδων
µαθητών κ.ά. Σχετικά, ο Σ. Πεσµαζόγλου (1987, σελ.157-162)
επισηµαίνει τα παρακάτω στοιχεία, που στο σύνολό τους
εξακολουθούν να ισχύουν, ως καθοριστικά της ελληνικής
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας: την έλλειψη κονδυλίων ή τη
µη αξιοποίηση των διατιθέµενων, τη σύνδεσή της µε την
απουσία

ολοκληρωµένης

εκπαιδευτικής

θεώρησης

και

πολιτικής, που σηµαίνει, µε τη σειρά της, την απουσία
προγραµµατισµού και άρα την απουσία τόσο της ιεράρχησης
των προβληµάτων της εκπαίδευσης, όσο και την απουσία της
ιεράρχησης των επιµέρους δαπανών.
Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις των Α. Καζαµία και
Μ.

Κασσωτάκη

(1995,

σελ.

12-39),

οι

οποίοι,

αφού

επισηµαίνουν, ότι, παρά τις αλλεπάλληλες µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες, «η κρίση στην παιδεία παραµένει», αποδίδουν
µεγάλο µέρος της ευθύνης στις πελατειακές σχέσεις, που
στηρίζουν την «κοµµατικά εξαρτηµένη και αυταρχική κρατική
γραφειοκρατία» και προτείνουν µια ριζική αναδιάρθρωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Είναι γεγονός, ότι η τελευταία 25ετία χαρακτηρίζεται
από

τις

λεγόµενες

µεταρρυθµίσεις

του

εκπαιδευτικού

συστήµατος, η συχνότητα και µόνο των οποίων είναι δύσκολο
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να δικαιολογήσει τον τίτλο τους. Ο όρος «εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση» χρησιµοποιείται, βέβαια από παλαιότερα στην
Ελλάδα.
Ήδη από το 19 ο αιώνα και τις απαρχές της συγκρότησης
του

νεοελληνικού

κράτους,

τα

εκπαιδευτικά

θέµατα

απασχολούσαν σηµαντικό µέρος των επίσηµων δηµοσίων
συζητήσεων, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι δηµιουργήθηκαν οι
προϋποθέσεις για µια ουσιαστική αντιµετώπισή τους.
Ο Α. ∆ηµαράς (1974, σελ. ιη΄) σηµειώνει σχετικά, ότι:
«Η ανάγκη για µεταρρύθµιση των εκπαιδευτικών πραγµάτων
τονίσθηκε επανειληµµένα από τα παλιά κιόλας χρόνια& το
περιεχόµενο της αλλαγής σχεδιάσθηκε µερικές φορές µε
λεπτοµέρεια& σε δύο τρεις περιπτώσεις νοµοθετήθηκαν τα
σχετικά µέτρα. Αλλά πάντα, άλλοτε µε τη δικαιολογία της
ανωριµότητας των περιστάσεων, άλλοτε µε το σιωπηρό
παραµερισµό, άλλοτε µε µια ξεκάθαρη αντιµεταρρύθµιση τα
πράγµατα έµεναν ή επέστρεφαν στα καθιερωµένα».
Και ο Σ. Μπουζάκης (1986, σελ. 146-154), στη δική του
επισκόπηση της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, επισηµαίνει ότι
οι εκπαιδευτικές αλλαγές είναι αλληλένδετες µε γενικότερες
κοινωνικές αλλαγές και εφόσον βασικό χαρακτηριστικό της
νεοελληνικής κοινωνίας παραµένει η εξάρτηση, οι όποιες
µεταρρυθµίσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν µπορούν
παρά να έχουν περιορισµένο χαρακτήρα.
Τη θέση αυτή για τη σύνδεση ευρύτερων κοινωνικών, µε
τις εκπαιδευτικές αλλαγές, συµµερίζονται, τόσο η Μ. Ηλιού
(1984, σελ. 42-48), η οποία αναφέρεται στην ένταξη της
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συλλογικής διαµόρφωσης των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων
µέσα στις διαδικασίες ουσιαστικών κοινωνικών αλλαγών, όσο
και η Α. Φραγκουδάκη (1985, σελ. 202-219), η οποία
αναφέρει, ότι δε γίνεται οικονοµική και κοινωνική πρόοδος
χωρίς τη συµµετοχή των πλατιών µαζών-και η άνοδος του
µορφωτικού

επιπέδου

συνιστά

συµµετοχή

στην

πρόοδο.

Επίσης, ο Ι.Πυργιωτάκης (1995, σελ. 159-163) αναφέρει, ότι
δεν είναι δυνατό να υπάρξει εκπαιδευτική πολιτική, που να
απονέµει κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς αντίστοιχη κοινωνική
µεταβολή.
Ιδωµένες

κάτω

από

το

πρίσµα

µιας

παιδαγωγικής

κριτικής, οι προσπάθειες αυτές, αναπροσαρµογής µάλλον,
παρά

µεταρρύθµισης

του

εκπαιδευτικού

συστήµατος,

αποκαλύπτουν άλλες, αδύναµες πλευρές τους.
Έτσι, η Ε. Χοντολίδου (1987, σελ. 11-15) επισηµαίνει
ότι η επίλυση των εκπαιδευτικών προβληµάτων επαφίεται
στην κρίση µεµονωµένων επιστηµόνων και εκπαιδευτικών,
τόσο

σε

επίπεδο

ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

όσο

και

σε

επίπεδο

εκπαιδευτικής µονάδας, ενώ, αντίθετα, αυτή θα έπρεπε να
είναι

έργο

επιστηµονικών

οµάδων,

που

θα

έπρεπε

να

εξετάζουν από θεωρητική, αλλά και από πρακτική – εµπειρική
άποψη την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, προτού καταλήξουν
σε προτάσεις για τη βελτίωσή της.
Στην έλλειψη έρευνας, δηµοσίευσης, αλλά και βασικής
βιβλιογραφίας στα ελληνικά αναφέρεται και η Μ. Ηλιού
(1997,

άρθρο),

στον

ειδικό

τοµέα

της

συγκριτικής

παιδαγωγικής, τοµέας που παρά τις συγκεκριµένες ελλείψεις,
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εντάσσεται στα προγράµµατα σπουδών των Παιδαγωγικών
Σχολών, γεγονός ενδεικτικό γενικότερων τάσεων.
Γενικότερα, ο Ν. Τερζής (1988, σελ. 13-24), στο
σχετικό

µε

αναφέρεται

την

εκπαιδευτική

στη

βασική

µεταρρύθµιση

διάκριση

µεταξύ

έργο

του,

εξωτερικής

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, που αφορά τη γενική σχολική
οργάνωση, δηλαδή θέµατα όπως οι σχέσεις ανάµεσα σε
τύπους σχολείου ή οι τρόποι µετάβασης
βαθµίδα

σε

άλλη

και

εσωτερικής

από µια σχολική
εκπαιδευτικής

µεταρρύθµισης, που αφορά την εσωτερική δοµή του σχολείου,
την

επιλογή

µορφωτικών

αγαθών,

την

εκπαίδευση

και

µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Κρίνει, ότι οι σύγχρονες
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις είναι κυρίως εξωτερικές, καθώς
η εσωτερική µεταρρύθµιση προϋποθέτει έρευνα, πειραµατική
εφαρµογή και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών που θα
κληθούν να την εφαρµόσουν. Αναφέρεται ακόµη ιδιαίτερα
στην

αδυναµία

εκπλήρωσης

παρόµοιων

στόχων

από

το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εξαιτίας της εξάρτησής του από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Το ειδικό, αλλά σοβαρό πρόβληµα, της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών και της θέσης τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
παρουσιάζεται και από άλλους µελετητές, είτε περιγραφικά,
όπως γίνεται από τη Μ. Ηλιού, (1998, άρθρο) που αναφέρεται
στον περιορισµό της πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών κατά
την άσκηση του έργου τους, είτε µέσα από τα αποτελέσµατα
µιας ερευνητικής προσέγγισης του ρόλου τους, όπως γίνεται
από τον Π. Ξωχέλλη (1984). Ο τελευταίος διαπιστώνει, (σελ.
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96-108), πέρα από όποια άλλα συµπεράσµατα, την έλλειψη
εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε παρόµοιες –όπως αυτή που
ακολούθησε-µεθόδους έρευνας και σχολιάζει τα γενικότερα
προβλήµατα της κατάρτισής τους, η οποία πιστεύει ότι θα
έπρεπε να συνδυάζει την παιδαγωγική κατάρτιση, τη γνώση
του ειδικού επιστηµονικού αντικειµένου και την πρακτική
άσκηση.
Σε έναν άλλο τοµέα, αυτόν της διερεύνησης των
στάσεων των µαθητών, µπορούν να αναφερθούν οι έρευνες
του Α. Γκότοβου, ο οποίος επισηµαίνει µια ενισχυµένη τάση
προς τη βία και την απαισιοδοξία (1996α) καθώς και την
απουσία

ευαισθησίας

στις

παραβιάσεις

της

νοµιµότητας

(1996β) , χωρίς ωστόσο - καθώς ο ίδιος είναι παιδαγωγός και
όχι

κοινωνιολόγος

-

να

προτείνει

µια

ολοκληρωµένη

κοινωνιολογική ερµηνεία των φαινοµένων που εξετάζει.
Σε σχέση µε την επίδραση των γονέων στη σχολική
επίδοση, ο Γ.Φλουρής (1989, σελ. 84-88) διαπιστώνει, µέσα
από έρευνά του, ότι πιο αποτελεσµατικοί, όσον αφορά τη
σχολική επίδοση των παιδιών τους, είναι οι γονείς που
ασκούν χαµηλή πίεση, βοηθούν τους µαθητές και επιβλέπουν
τις σχολικές εργασίες τους, παρέχοντας, ταυτόχρονα, υψηλή
ψυχολογική υποστήριξη και ενισχύοντας την αυτοαντίληψη
της ικανότητας των µαθητών.
Με αφορµή τις παραπάνω

έρευνες, θα πρέπει να

επισηµανθεί και πάλι, το γεγονός, ότι η έρευνα, προβληµάτων
και όψεων του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν είναι ιδιαίτερα
αναπτυγµένη στην Ελλάδα, γεγονός που συνδέεται, βέβαια, µε
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τη γενικότερη έλλειψη ερευνητικής υποδοµής στην Ελλάδα.
Οι ελλείψεις αυτές θα γίνουν ευκρινέστερες στο τµήµα της
εργασίας, όπου επιχειρείται

µια σύντοµη σύγκριση της

ελληνικής µε τη γαλλική εµπειρία (βλ. παρακάτω, Κεφ. Ζ).
Η ελλιπής αυτή ανάπτυξη και οι παράλληλες, αυξηµένες
ανάγκες

πολλών

εκπαιδευτικών,

να

διαµορφώσουν

µια

περισσότερο ολοκληρωµένη αντίληψη του χώρου τους, ωθούν,
κάποιες φορές, τους ίδιους να µεταβληθούν σε µελετητές του
εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως συµβαίνει µε τους Χ.
Κάτσικα και Γ. Καββαδία (1994, 1996,1998), οι οποίοι µέσα
από τις µελέτες τους προσπαθούν να ερµηνεύσουν φαινόµενα
και όψεις της ελληνικής εκπαίδευσης. Τα στατιστικά στοιχεία
που παρουσιάζουν, δείχνουν την άνιση πραγµατικότητα του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως τη δείχνουν και
εκείνα της Ε.Σ.Υ.Ε., της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α.
β. Στατιστική της εκπαίδευσης
Θα πρέπει, αρχικά, να επισηµανθεί, ότι το Υπουργείο
Παιδείας δε δηµοσιεύει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, τόσο
για γενικά, όσο και για ειδικά θέµατα της εκπαίδευσης. Κάτι
που αποτελεί πάγιο πρόβληµα στη διαδικασία αναζήτησης
στοιχείων και θίγεται και από τους ερευνητές του Ο.Ο.Σ.Α.,
οι οποίοι συνέταξαν την τελευταία, σχετική µε την ελληνική,
εκπαιδευτική πολιτική, µελέτη του Οργανισµού, O.C.D.E.
(1997, σελ. 178-179) και οι οποίοι αναφέρουν συγκεκριµένα
την αταξία και την κατασπατάληση πόρων, χωρίς ιδιαίτερο

117

αποτέλεσµα, καθώς διαπιστώνουν, ότι σηµαντικά στοιχεία δεν
ήταν διαθέσιµα, ενώ άλλα ήταν εξαιρετικά αµφιλεγόµενα,
γεγονός που αποτελεί ένα σοβαρό εµπόδιο, για το σχεδιασµό
και την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Σύµφωνα

µε

τα

τελευταία

δηµοσιευµένα

από

την

Ε.Σ.Υ.Ε. στοιχεία (1998,σελ.151), για το επίπεδο εκπαίδευσης
του συνόλου του ελληνικού πληθυσµού, αυτά της απογραφής
του 1991, ο πληθυσµός ηλικίας 10 ετών και άνω παρουσίαζε
την εξής εικόνα:
Κατηγορίες

Σύνολο

%

και Ανωτέρων Σχολών

1.037.704

11,5

Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης

1.866.494

20,6

973.618

10,8

3.583.297

39,7

Στοιχειώδη Εκπαίδευση

960.720

10,6

Αγράµµατοι

617.646

6,8

9.039.479

100

Πτυχιούχοι- φοιτητές Ανωτάτων

Τελείωσαν την Γ΄τάξη
Μέσης Εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Στοιχειώδους
Εκπαίδευσης
∆εν τελείωσαν τη

Σύνολο

118

Παρουσιάζεται

εποµένως

το

φαινόµενο

που

έχει

αναλυθεί από τον Κ. Τσουκαλά (1977, βλ. παραπάνω), της
συνύπαρξης ενός σχετικά υψηλού αριθµού πτυχιούχων (ή και
δυνάµει πτυχιούχων) ανωτάτων και ανωτέρων σχολών, µε
έναν υψηλό αριθµό – το 55% του πληθυσµού (ή το 67%, αν
προστεθεί και ο αριθµός των αποφοίτων τριταξίου Γυµνασίου)
– ανθρώπων που έχουν ολοκληρώσει µόνο την υποχρεωτική
εκπαίδευση ή ούτε καν αυτή.
Ακόµη και αν προστεθεί – καταχρηστικά – ο αριθµός
των ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, ο οποίος σύµφωνα µε
την

τελευταία

έκθεση

του

Ο.Ο.Σ.Α.

για

την

ελληνική

εκπαίδευση O.C.D.E. (1997, σελ.188), το 1994 ανερχόταν σε
29.000 άτοµα και αν αφαιρεθεί - φυσιολογικά - ένας αριθµός
250.000 περίπου µαθητών των 2 τελευταίων τάξεων του
∆ηµοτικού

(10-12

ετών)

οι

οποίοι

συµµετέχουν

στη

διαµόρφωση της κατηγορίας «∆εν τελείωσαν τη Στοιχειώδη
Εκπαίδευση»

και

πάλι

τα

αντίστοιχα

ποσοστά

διαµορφώνονται σε 11,8% και 52% (ή 64%).
Εξάλλου,

σύµφωνα

µε

αδηµοσίευτα

στοιχεία

της

Ε.Σ.Υ.Ε., του 1991, που παρουσιάζει ο Μ. Χρυσάκης, 18 εκτός
εκπαίδευσης βρισκόταν περίπου το 26% των νέων ηλικίας 1524 ετών και από αυτούς το 18% είχε µόνο απολυτήριο
∆ηµοτικού, ενώ το 1,1% δεν είχε πάει καθόλου σχολείο.
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. για την
εκπαίδευση O.C.D.E. (2001a, σελ.304), εκτός εκπαίδευσης

18

Μ.Χρυσάκης, Ε.Κ.Κ.Ε., (1996,σελ.83-135).:Kοινωνικός αποκλεισµός και
εκπαιδευτικές ανισότητες.
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και κατάρτισης, αλλά και άνεργο, βρισκόταν το

12,1% των

νέων 15-29 ετών στην Ελλάδα, ποσοστό που είναι το
υψηλότερο µεταξύ των 22 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., για τις οποίες
υπάρχουν σχετικά στοιχεία.
Ακόµη,

η

Ελλάδα,

ενώ

σε

ποσοστά

αποφοίτων

Πανεπιστηµίου, συµφωνεί απόλυτα µε το σχετικό µέσο όρο
των χωρών – µελών του Ο.Ο.Σ.Α., παρουσιάζει σηµαντική
απόκλιση από αυτόν που αφορά τα αντίστοιχα ποσοστά
αποφοίτων Λυκείου, µε τάση εξισορρόπησης, όµως, στις
νεότερες ηλικίες (σελ.50-51, ό.π.).
Απόφοιτοι Λυκείου και Πανεπιστηµίου
ανά ηλικιακή οµάδα (1996)
Απόφοιτοι Λυκείου %
Ηλικιακές
οµάδες

Ελλάδα

25-34 ετών
35-44 ετών
45-54 ετών
55-64 ετών
Συν.35-64
ετών

71
58
42
24
50

Απόφοιτοι Παν/µίου %

Μ.Ο.
Ο.Ο.Σ.Α.
72
66
58
45
62

Ελλάδα
17
14
11
6
12

Μ.Ο.
Ο.Ο.Σ.Α.
16
15
13
9
14

Σύµφωνα µε άλλα στοιχεία, αυτά της έρευνας του
Ελληνικού
(στοιχεία

Κέντρου
τα

Βιβλίου

οποία

για

τον

παρουσιάστηκαν

αναλφαβητισµό,
το

1998

στην

ηλεκτρονική σελίδα του, www.book.culture.gr) το 44,8% των
5.147 ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκατέλειψε το σχολείο πριν
ολοκληρώσει

τα

9

χρόνια
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υποχρεωτικής

(σήµερα)

εκπαίδευσης. Από αυτούς το 58% τελείωσε µόνο το ∆ηµοτικό,
ενώ το 27,4% ούτε αυτό, µε τα σχετικά ποσοστά να
αυξάνονται τις µεγαλύτερες ηλικίες. Από τους ανθρώπους
αυτούς,

6

στους

10

χρειάζονται

βοήθεια

για

να

συµπληρώσουν µια αίτηση σε ∆ηµόσια Υπηρεσία. Περίπου οι
µισοί δεν κατανοούν τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. Οι
µισοί, επίσης, δεν µπορούν να διαβάσουν, εξηγώντας τον, τον
λογαριασµό της ∆.Ε.Η., ενώ το 74% δεν µπόρεσε να κάνει
πρόσθεση στον ίδιο λογαριασµό. Οι µισοί, ακόµη, δεν
µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη σχολική µελέτη.
Το 1/3 µάλιστα των παιδιών, µε γονείς που δεν έχουν
ολοκληρώσει την 9ετή εκπαίδευση, δε διαβάζει κανένα
εξωσχολικό βιβλίο.
Παρουσιάζεται

έτσι

το

βασικό

πρόβληµα

του

λειτουργικού αναλφαβητισµού στην Ελλάδα, δηλαδή, το
πρόβληµα

εκείνων

παρακολουθήσει

για

των

ανθρώπων,
κάποια

που

χρόνια

ενώ
το

έχουν
σχολείο,

αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ανάγνωση, γραφή και απλές
αριθµητικές πράξεις. Πρόβληµα που συνεχίζει να διατηρείται,
όπως διαφαίνεται και από τα στοιχεία που περιέχονται στην
τελευταία

Στατιστική

της

Εκπαίδευσης

E.Σ.Υ.Ε.

(2000,

σελ.61). Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την παρακολούθηση 4
ηλικιακών οµάδων, στην πορεία φοίτησής τους στο Γυµνάσιο.
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Εξέλιξη φοίτησης στο Γυµνάσιο.
Κατασκευή µε βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.
Έτη
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94

Α΄ τάξη Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

148.883
147.029
147.322
150.499
-

132.236
131.145
127.498
135.076

165.664
163.084
163.550
165.796
-

∆ιαφορά
Α΄-Γ΄
33.428
31.939
36.052
30.720

% ∆ιαφοράς
-Αρχικού
Συνόλου
20,2
19,6
21,7
18,5

Έτσι, ένα υψηλό ποσοστό µαθητών, κάθε ηλικιακής
οµάδας, παρουσιάζεται να εγκαταλείπει το Γυµνάσιο. Καθώς
όµως κάποιοι από τους απορριφθέντες επανεγγράφονται,
µεταγράφονται (και σε Τεχνικές Σχολές, που τη δεκαετία του
1990

λειτουργούσαν

υπάρχουν

και

οι

ακόµη
νέες

σε

κατώτερο

εγγραφές

επίπεδο)

µεταναστών

και
και

παλιννοστούντων (βλ. παρακάτω), το ποσοστό της µαθητικής
διαρροής παρουσιάζεται χαµηλότερο. Συγκεκριµένα, ο Σ.
Παλαιοκρασάς δίνει, µέσα από την έρευνά του -ΥΠ.Ε.Π.Θ.Ο.Ε.Ε.Κ.-Π.Ι.

(1996,

σελ.57)-

ποσοστά

διαρροής

στο

Γυµνάσιο, για τις αρχές της δεκαετίας του 1990, µεταξύ 12%
και 10%.
Από τους Χ. Κάτσικα και Γ. Καββαδία (1996, σελ. 45),
παρατίθενται αδηµοσίευτα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. και του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., µέσα από τα οποία οι συγγραφείς παρουσιάζουν
την εξέλιξη 4 ηλικιακών οµάδων, από την Α΄∆ηµοτικού,
µέχρι την Γ΄Γυµνασίου, µεταξύ 1981-82 και 1993-94. Από
αυτές επιλέγονται να παρουσιασθούν οι δύο ενδιάµεσες,
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καθώς τα τελικά στοιχεία, των εγγεγραµµένων στην Γ΄
Γυµνασίου, συµφωνούν µε εκείνα της Ε.Σ.Υ.Ε., που µόλις
παρουσιάσθηκαν. :
Εγγρ.
Έτη

Εγγρ.

Α΄∆ηµοτικού

Έτη

Γ΄Γυµνασίου

∆ιαφορά

1982-83

147.726

1990-91

132.236

15.490

1983-84

145.641

1991-92

131.145

14.496

Παρουσιάζεται έτσι το παράδοξο, η διαφορά µεταξύ των
εγγραφέντων στην Α΄∆ηµοτικού και στην Γ΄Γυµνασίου, να
είναι µικρότερη εκείνης µεταξύ των εγγραφέντων στην
Α΄Γυµνασίου και στην Γ΄Γυµνασίου, καθώς ο αριθµός των
εγγραφέντων στην Α΄Γυµνασίου, στα έτη που αντιστοιχούν
στο έτος εισόδου στο ∆ηµοτικό, ήταν, για το 1988-89,
165.664 µαθητές και για το 1989-90, 163.084 µαθητές. Το
παραπάνω «πλεόνασµα» µαθητών µπορεί να αποδοθεί, εκτός
από τις επανεγγραφές απορριφθέντων στην Α΄ Γυµνασίου και
στις

εγγραφές

παιδιών

παλιννοστούντων

Ελλήνων

οικονοµικών µεταναστών, αλλά και στις εγγραφές παιδιών
οικονοµικών µεταναστών και παλιννοστούντων οµογενών,
όσο

και

αν

το

κύριο

ρεύµα

εισόδου

δεν

σχηµατισθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

123

είχε

ακόµη

Το

ρεύµα

αυτό

ενδυναµώνεται

στη

συνέχεια

και

σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 19 το
σχολικό έτος 1999-2000, στα Νηπιαγωγεία της Ελλάδας
φοιτούσαν 7.412 αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές,
στα ∆ηµοτικά 58.571, στα Γυµνάσια 22.066 και στα Λύκεια
5.601.

Πιο

συγκεκριµένα,

η

εικόνα

που

παρουσιάζεται

σύµφωνα µε τη χώρα προέλευσης είναι η εξής:
Αλλοδαποί και Παλιννοστούντες Μαθητές κατά χώρα
προέλευσης και βαθµίδα εκπαίδευσης
Χώρες

Νηπιαγωγεία
5.631

Αλβανία
ΠρώηνΕ.Σ.∆.∆.
Υπόλ. χώρες
Σύνολο

%

∆ηµοτικά %

Γυµνάσια %

Λύκεια

%

76

37.866

64,6

12.817

58,1

2.195

53,5

17,7

15.291

26,2

6.696

30,3

1.333

23,8

471

6,3

5.414

9,2

2.553

11,6

1.273

22,7

7.412

100

58.571

22.066

100

5.601

100

έδωσε

ταυτόχρονα

1.310

∆υστυχώς,

το

100

ΥΠ.Ε.Π.Θ.

δεν

στοιχεία για το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού, ώστε να
είναι

δυνατές

οι

συγκρίσεις.

Όµως

από

στοιχεία

που

παραθέτει σε δύο άρθρα του ο Μ. ∆ρεττάκης (1999, 2000),
φαίνεται: 1. Από τα στοιχεία του πρώτου άρθρου, η µείωση
του µαθητικού πληθυσµού µεταξύ 1985-86 και 1995-96 κατά
27,2% εξαιτίας της υπογεννητικότητας και παρ’ όλη την
πρόσφατη µεταναστευτική κίνηση.

19

2. Από τα στοιχεία του

Όπως αυτά παρουσιάστηκαν από τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης ∆. Χαλκιώτη και δηµοσιεύθηκαν σε σχετικό άρθρο των
Γαλάνη, Καραγιάννη, Κρουστάλλη, στο «Βήµα», στις 5-11-2000.
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δεύτερου άρθρου φαίνεται ότι το 1997-98, οι αλλοδαποί και
παλιννοστούντες µαθητές ανερχόταν σε 48.345 στο ∆ηµοτικό,
σε 13.807 στο Γυµνάσιο και σε 2.737 στο Λύκειο.
Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων µε αυτά του
πίνακα που προηγήθηκε, φαίνεται ότι σε 2 χρόνια, ο αριθµός
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στο ∆ηµοτικό
αυξήθηκε κατά 10.000, στο Γυµνάσιο κατά 8.000 και στο
Λύκειο κατά 3.000, κάτι που σηµαίνει και παράλληλη αύξηση
των προβληµάτων ένταξης των παιδιών αυτών στο ελληνικό
σχολικό σύστηµα. Γιατί - πέρα από όποιες άλλες παραµέτρους
δυσκολίας - αν η έρευνα του Ε.Κ.Ε.ΒΙ. (βλ. παραπάνω),
διαπίστωνε

γενικά

υψηλά

ποσοστά

λειτουργικού

αναλφαβητισµού στον ενήλικο πληθυσµό της Ελλάδας και
ειδικά, ότι οι µισοί από τους λειτουργικά αναλφάβητους, δεν
µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη σχολική µελέτη,
κάτι τέτοιο σίγουρα ισχύει σε µεγαλύτερο βαθµό για τους
αλλοδαπούς και παλιννοστούντες οµογενείς γονείς, πολλοί
από τους οποίους δε γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική
γλώσσα.
Τις ίδιες δυσκολίες, στην προσφορά βοήθειας στη
µελέτη των παιδιών τους, αντιµετωπίζουν σίγουρα, σε µεγάλο
βαθµό και οι τσιγγάνοι γονείς, καθώς σύµφωνα µε στοιχεία
που παραθέτει η Α. Μουχέλη, 20 το 65% του συνολικού
πληθυσµού των Ελλήνων τσιγγάνων είναι αναλφάβητοι. Ο
συνολικός βέβαια πληθυσµός υπολογίζεται διαφορετικά από

20

Α. Μουχέλη, Ε.Κ.Κ.Ε. (1996, σελ. 491-525): Τσιγγάνοι και κοινωνικός
αποκλεισµός.
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διάφορους φορείς. Ίσως η ενδιάµεση πραγµατικότητα των
διάφορων αυτών υπολογισµών να είναι και η πιο πειστική και
να πρόκειται για ένα πληθυσµό 150.000-200.000 ανθρώπων.
Η πραγµατική πάντως αποτίµηση είναι δύσκολη, καθώς η
Ε.Σ.Υ.Ε., ήδη από την απογραφή του 1981 δε συγκεντρώνει
σχετικά στοιχεία, αφού από το 1978-79, οι τσιγγάνοι που ζουν
στην Ελλάδα, απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και έκτοτε
καταγράφονται απλώς ως Έλληνες πολίτες. Όµως ο αριθµός
των 5.060 τσιγγανοπαίδων που γράφτηκαν στο ∆ηµοτικό
Σχολείο το 1997-98, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που
παραθέτουν ο Χ. Κάτσικας και η Ε. Πολίτου (1999, σελ.95),
δεν καλύπτει σίγουρα, αναλογικά, το σύνολο της αντίστοιχης
οµάδας ηλικίας τους.
Αυξηµένες επίσης δυσκολίες συναντούν και οι µαθητές
των

µειονοτικών

σχολείων

της

Θράκης

(Τουρκογενείς,

Ποµάκοι και Αθίγγανοι, που διδάσκονται όµως όλοι την
τουρκική ως πρώτη γλώσσα). Σύµφωνα µε στοιχεία του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., που παραθέτουν και πάλι ο Χ. Κάτσικας και η Ε.
Πολίτου (1999, σελ.167), ο αριθµός των εγγεγραµµένων
µαθητών στα µειονοτικά σχολεία, το 1995-96 ήταν 8.259.
Σύµφωνα ακόµη µε στοιχεία έρευνας του Θ. Βακαλιού, που οι
ίδιοι παραθέτουν (σελ. 162), η διαρροή των µειονοτικών
µαθητών είναι υψηλή, καθώς από τους 1021 εγγραφέντες στην
Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού, το 1981-87, αποφοίτησαν από αυτό,
το 1991-92, οι 753 και από το Γυµνάσιο, το 1994-95, οι 121.
Μια άλλη διάσταση των προβληµάτων της ελληνικής
εκπαίδευσης, προσφέρει και η εξέταση των διαφοροποιήσεων
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κατά περιοχή, που ουσιαστικά υποδεικνύει και ευρύτερες
κοινωνικοοικονοµικές

διαφοροποιήσεις.

Αστικές-Ηµιαστικές-Αγροτικές

περιοχές,

Η

διάκριση
είναι

η

σε
πιο

συνηθισµένη, µε τις τελευταίες να παρουσιάζονται ως οι πιο
στερηµένες, ενώ, αντίθετα, από τα αστικά κέντρα, η Αθήνα
παρουσιάζεται ως η πιο ευνοηµένη. Όµως και στην περίπτωση
της

Αθήνας,

της

Αττικής

γενικότερα,

υπάρχουν

διαφοροποιήσεις, µε τις περιοχές της ∆υτικής Αττικής και
Νοτιοδυτικής

Αττικής

να

παρουσιάζουν

σηµαντικά

εκπαιδευτικά προβλήµατα και να απέχουν σηµαντικά από το
επίπεδο εκπαίδευσης που των Ανατολικών και Βορείων
περιοχών της Αττικής, Κάτσικας, Καββαδίας (1994, σελ.85103) . Ακόµη, οι Χ. Κάτσικας και Γ. Καββαδίας, σε άλλη
µελέτη τους (1996, σελ. 69-76), συνδέουν την τουριστική
ανάπτυξη µε τη σχολική αποτυχία, καθώς ο τουρισµός
προσφέρει άµεση επαγγελµατική διέξοδο σε πολλούς νέους
µαθητές,

κατοίκους

των

πιο

αναπτυγµένων,

τουριστικά,

περιοχών.
Οι διαφοροποιήσεις αυτές παρουσιάζονται
στα

αποτελέσµατα

των

πανελληνίων

ανάγλυφα

εξετάσεων

της

Β΄Λυκείου, το 1999-2000, Ο.Λ.Μ.Ε. (2000). Οι εκπαιδευτικές
περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά αποτυχίας πάνω από
20%, είναι οι παρακάτω: Κερκύρας 33,3%, Ευρυτανίας
30,1%, Σάµου 29,3%, ∆ωδεκανήσου 29%, Λασιθίου 28,4%,
Καστοριάς 27,1%, Ηλείας 23,6%, ∆υτικής Αττικής 22,8%,
Χαλκιδικής 22,5%, Θεσπρωτίας 21,9%, Ρεθύµνου 21,4%,
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Αργολίδος 21,1%, Καβάλας 21%, Πέλλας 20,7%, Πρέβεζας
20,7%, Κεφαλληνίας 20,6% και Πιερίας 20,1%.
Εµφανίζονται, δηλαδή, στην παραπάνω κατάταξη, οι
περιοχές

που

είναι

κυρίως

αγροτικές

ή

τουριστικές

ή

συνδυάζουν και τα δύο χαρακτηριστικά, καθώς και η πιο
προβληµατική περιοχή της Αττικής.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία που αφορούν
τις αποµακρυσµένες ή ορεινές περιοχές, ποσοστά αποτυχίας
πάνω από 60% παρουσίασαν οι παρακάτω: Κέδρου Καρδίτσας
µε

61,5%,

Αργυράδων

Κέρκυρας

µε

60,6%,

Γρανίτσας

Ευρυτανίας µε 60,5% και Πυργετού Λάρισας µε 60%.
Όσον

αφορά

τις

περιοχές

της

Αττικής,

ποσοστά

αποτυχίας πάνω από 30% παρουσίασαν: η Αρτέµιδα µε
45,8%, οι Ερυθρές µε 45%, ο Μαραθώνας µε 37,8%, το
Κερατσίνι µε 30,9% και η Αγία Βαρβάρα και το Αιγάλεω µε
30%.

Αντίθετα,

ποσοστά

αποτυχίας

κάτω

από

10%

παρουσίασαν : τα Βριλήσσια µε 9,5%, του Παπάγου µε 8,8%,
τα Μελίσσια µε 8,2%, το Π. Ψυχικό µε 7%, η Βάρη µε 6,6%,
η Πεντέλη (Παλαιά και Νέα) µε 3,1% και ο ∆ιόνυσος µε 2%.
Φαινόµενο που συνδέεται µε τις εξετάσεις και που
µάλλον αποτελεί µοναδική ελληνική ιδιαιτερότητα, είναι η
λειτουργία

των

φροντιστηρίων.

∆εν

υπάρχουν

επίσηµα

στοιχεία, αλλά είναι γνωστό ότι δαπανώνται τεράστια ποσά
κάθε χρόνο και ότι το νέο σύστηµα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. διόγκωσε, αντί να περιορίσει, τη λειτουργία τους. Οι
οικογενειακές επενδύσεις µεγάλων χρηµατικών ποσών στα
φροντιστήρια, έρχονται σε αντίθεση µε τις χαµηλές γενικά
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δαπάνες

του

ελληνικού

κράτους

για

το

σύνολο

του

εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας.
Αναφέρθηκε, ήδη, (βλ. παραπάνω Β 3β), ότι σύµφωνα
µε στοιχεία της έκθεσης του Ο.Η.Ε., για την Ανθρώπινη
Ανάπτυξη, P.N.U.D. (2001, σελ. 170-173), η Ελλάδα κατέχει,
µαζί µε το Βέλγιο, την τελευταία θέση σε δαπάνες για την
παιδεία µε ποσοστό 3,1% σε σχέση µε το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν της, ενώ ο µέσος όρος των χωρών –µελών
της Ε.Ε. είναι 5,5%. Σύµφωνα µε άλλα στοιχεία, της Ε.Ε.,
European Commission (2000b, σελ. 22) η Ελλάδα, το 1996,
είχε τις χαµηλότερες δαπάνες για κάθε µαθητή ∆ηµοτικού και
Γυµνασίου, από τις χώρες-µέλη. Συγκεκριµένα, παρουσίαζε
δαπάνες 1900 Ecu/µαθητή και στις δύο βαθµίδες, µε το Μ.Ο.
της Ε.Ε. να βρίσκεται στις 3.500 Ecu/µαθητή ∆ηµοτικού και
στις 4.500 Ecu/µαθητή Γυµνασίου.
Τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, δίνουν µια αρκετά
αρνητική εικόνα

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος

και της λειτουργίας του. Ασφαλώς, δεν αµφισβητείται το
γεγονός, ότι υπήρξαν σηµαντικές βελτιώσεις µέσα στο χρόνο.
Τη δεκαετία του 1960, η Μ. Ηλιού (1984) ερευνούσε τη
µαθητική διαρροή στα ∆ηµοτικά. Σήµερα το πρόβληµα έχει
µετατοπισθεί στην επόµενη βαθµίδα, το Γυµνάσιο. Ο αριθµός
των

απόλυτα

αναλφάβητων

έχει

σαφώς

µειωθεί.

Ένας

µεγαλύτερος αριθµός µαθητών ολοκληρώνει τις λυκειακές του
σπουδές.
Τα παραπάνω όµως, θετικά σηµεία, δεν αποτελούν
στοιχεία εφησυχασµού, καθώς εµφανίζουν µια πολύ αργή
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πρόοδο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Κάτι που
θα γίνει περισσότερο εµφανές και µέσα από τη σύγκριση µε
τη γαλλική εκπαιδευτική πραγµατικότητα (βλ. παρακάτω
ΣΤ4α) και παραπέµπει

και πάλι στην ιδιόµορφη θέση της

Ελλάδος, µεταξύ των αναπτυγµένων χωρών.
Οι ιδιοµορφίες αυτές της ανάπτυξης

της ελληνικής

κοινωνίας και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
επηρεάζουν

ασφαλώς

και

τις

συνθήκες

ένταξης

της

Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο.
3. Ανακεφαλαίωση
Η Ελλάδα κατατάσσεται, από τον Ο.Η.Ε., στις πιο
αναπτυγµένες χώρες του κόσµου. Όµως, παράλληλα, µια
σειρά από στοιχεία, την κατατάσσουν, σε διάφορους τοµείς,
στις τελευταίες θέσεις, µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και
γενικότερα,

µεταξύ

των

πιο

αναπτυγµένων

χωρών.

∆ικαιολογείται, έτσι, σε µεγάλο βαθµό, η άποψη διαφόρων
µελετητών, που επισηµαίνουν τα προβλήµατα στην ανάπτυξη
της

ελληνικής

οικονοµίας

και

κοινωνίας

και

την

παρουσιάζουν να κατέχει µια ενδιάµεση θέση µεταξύ των
πολύ αναπτυγµένων και των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών
του κόσµου, κάτι που σηµαίνει, συχνά, την, µε όρους
εξάρτησης, από τις πιο αναπτυγµένες χώρες, ανάπτυξή της.
Ειδικότερα,

το

ελληνικό

εκπαιδευτικό

σύστηµα

παρουσιάζει µια σειρά από χαρακτηριστικά – που διάφοροι
µελετητές επισηµαίνουν, αλλά και µέσα από στατιστικά
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στοιχεία καταγράφονται – τα οποία πιστοποιούν αρκετά, αυτή
την ενδιάµεση θέση της Ελλάδας και στον τοµέα της
εκπαίδευσης και καθορίζουν, εποµένως, σε µεγάλο βαθµό και
τις διαδικασίες ένταξης των Τ.Π.Ε. σε αυτό.
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∆. Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο
1. Γενικά στοιχεία
α. Οι γενικές κατευθυντήριες αρχές της εκπαίδευσης.
Η

εισαγωγή

της

Πληροφορικής,

στο

ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι ένα γεγονός αναµφισβήτητα
θετικό, που όµως δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί και να
αναλυθεί,

χωρίς

να

συσχετισθεί

µε

τα

γενικότερα

χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
όπως αυτά προσδιορίζονται και από άλλα χαρακτηριστικά της
ελληνικής κοινωνίας.
Οι όροι λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος, µπορούν
επίσης να προσδιορισθούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια, αν
παραβληθούν µε τις γενικές κατευθυντήριες αρχές του, όπως
αυτές καταγράφονται επίσηµα – από τη µια πλευρά – και την
εκπαιδευτική πραγµατικότητα, όπως αυτή καταγράφεται ή
διαφαίνεται µέσα από στατιστικά στοιχεία και µελέτες που το
αφορούν – από την άλλη πλευρά.
Τα παραπάνω σηµεία αναφοράς δεν αφορούν φυσικά
µόνο την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, αλλά και
αυτήν κάθε χώρας ή οµάδας χωρών που συνδέονται µε
ορισµένο τρόπο µεταξύ τους, όπως συµβαίνει µε τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, ξεκινώντας από το πιο γενικό σηµείο αναφοράς,
την οικουµενική διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου,
που ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., το
1948, φαίνεται η διάσταση που υπάρχει, µεταξύ του επίσηµα
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διακηρυγµένου βασικού σκοπού και της πραγµατικότητας που
βιώνουν

εκατοµµύρια

άνθρωποι,

50

χρόνια

µετά

τη

26

της

δηµοσίευση της (βλ. παραπάνω Β2).
Πάντως,

οι

βασικές

αρχές,

του

άρθρου

Οικουµενικής διακήρυξης, Ο.Ε.∆.Β. (1998β, σελ. 204-205),
δηλαδή οι αρχές του άρθρου που αναφέρεται στην εκπαίδευση
και ειδικά αυτές της παραγράφου 1, αναπαράγονται περίπου
αυτούσιες, τόσο στο ελληνικό Σύνταγµα, άρθρο 16, Ο.Ε.∆.Β.
(1998β, σελ. 105-106), όσο και στο Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. (άρθρο 14) (δηµοσιεύθηκε στο Βήµα,
στις 12-11-2000).
Και στα τρία κείµενα, κοινά σηµεία αποτελούν, ότι κάθε
άνθρωπος έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση, ότι η υποχρεωτική
εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν ή οπωσδήποτε και δωρεάν, ότι,
στη

συνέχεια,

η

επαγγελµατική

εκπαίδευση

πρέπει

να

εξασφαλίζεται για όλους.
Στο κείµενο βέβαια της Ε.Ε., ο όρος επαγγελµατική
εκπαίδευση, συµπληρώνεται από εκείνον της κατάρτισης, που
όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, παίζει ιδιαίτερο ρόλο, στα
κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα στον όρο
αφιερώνεται ιδιαίτερο άρθρο (το άρθρο 15), στη Χάρτα των
κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, που υιοθετήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1989, Commission des
Communautes

Europèennes

(1989,

σελ.

49)

Στο

άρθρο

αναφέρεται, ότι κάθε εργαζόµενος πρέπει να έχει διέξοδο
στην επαγγελµατική κατάρτιση και να µπορεί να επωφεληθεί
από αυτήν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Γι’αυτό
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θα

πρέπει να φροντίζουν τόσο οι δηµόσιες αρχές, όσο και οι
επιχειρήσεις, επιτρέποντας σε κάθε άτοµο να ανακυκλώνεται
(sic), να τελειοποιείται και να αποκτά νέες γνώσεις, σε
συσχετισµό κυρίως µε την τεχνική εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση, όσο δεσµευτικά και αν φαίνονται τα
γενικά

αυτά

κείµενα,

η

πραγµατικότητα

είναι

πολύ

διαφορετική, τόσο για το σύνολο του παγκόσµιου πληθυσµού,
µε το 19% των ανδρών και το 34% των αναλφάβητων
γυναικών, όσο και για τις χώρες της Ε.Ε., όπου σε χώρες
όπως η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο (που σηµειώνεται
ότι ήταν η µόνη, από τις 12, τότε, χώρες – µέλη, η οποία δεν
υπέγραψε

τη

εργαζοµένων),
παραπάνω

Χάρτα

κοινωνικών

δικαιωµάτων

των

σύµφωνα πάντα µε στοιχεία του Ο.Η.Ε. (βλ.

Β2),

προβλήµατα

των

ο

1

στους

λειτουργικού

5

πολίτες

αντιµετωπίζει

αναλφαβητισµού.

Το

ίδιο

διαφορετική είναι και η πραγµατικότητα στην Ελλάδα, όπως
φαίνεται από τα σχετικά στοιχεία (βλ. παραπάνω Γ2β).
Η σε γενικό επίπεδο αναντιστοιχία σκοπών-επίσηµα
διακηρυγµένης

επιθυµητής

πραγµατικότητας

πραγµατικότητας

καθεαυτής, θέτει

το

ερώτηµα

και
για

την

επικαλυπτική (ιδεολογική) λειτουργία των κειµένων αυτών,
χωρίς

αυτό

προσπάθειες

να
για

σηµαίνει,
την

ότι

δεν

υλοποίηση

καταβάλλονται

των

σκοπών

και

αυτών,

προσπάθειες οι οποίες δεν είναι άσχετες µε συσχετισµούς
κοινωνικών δυνάµεων, τις πολιτικές εκφράσεις τους, την
εξέλιξη του επιπέδου διαβίωσης σε κάθε χώρα και τα
ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της.
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Ασφαλώς, βασικό ρόλο παίζουν και οι παγκόσµιοι
συσχετισµοί, αλλά – προκειµένου για την Ελλάδα – και οι
συσχετισµοί σε επίπεδο Ε.Ε. Οι γενικές κατευθυντήριες
γραµµές

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής,

τόσο

για

την

εκπαίδευση, όσο και για την κατάρτιση- έννοιες οι οποίες
συνδέονται συνεχώς στα σχετικά κείµενα (βλ. παρακάτω)έχουν βαρύνουσα σηµασία και ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στη
χάραξη της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ειδικά επειδή,
συχνά

σχετίζονται

µε

σηµαντικές

χρηµατοδοτήσεις

από

µέρους της Ε.Ε., κάτι που συνέβη, σε µεγάλο βαθµό και µε
την εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα.
β. Οι κατευθύνσεις της Ε.Ε.
Η Πληροφορική εισάγεται, µαζικά, για πρώτη φορά στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το 1995, µε την καθιέρωση
του µονόωρου µαθήµατος «Πληροφορική», στο αναλυτικό
πρόγραµµα και των τριών τάξεων του Γυµνασίου. Πάντως,
στα σχετικά στοιχεία της Ε.Ε., European Commission (2000 α ,
σελ.

168),

εισαγωγής

αναφέρεται,

ότι

το

οργανωµένο

πρόγραµµα

της Πληροφορικής, στην ελληνική, πρωτοβάθµια

και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ξεκινά το 1998, ουσιαστικά,
δηλαδή, µε την εκπόνηση και σταδιακή εφαρµογή του
πιλοτικού

προγράµµατος

«Οδύσσεια»,

(βλ.

παρακάτω,

κεφάλαιο ΣΤ) και την εφαρµογή των νόµων 2525/97 για το
Ενιαίο Λύκειο και 2640/98 για τα Τεχνικά και Επαγγελµατικά
Εκπαιδευτήρια. Το πρόγραµµα «Οδύσσεια», όπως και τα νέα
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εγχειρίδια Πληροφορικής του Γυµνασίου (Ο.Ε.∆.Β. 2000α,
2000β) χρηµατοδοτήθηκαν από το Β΄ Κ.Π.Σ. 21

και είναι

ενταγµένα στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 22
Καθώς,

σε

όλες

σχεδόν

τις

χώρες

της

Ε.Ε.,

τα

προγράµµατα ένταξης της Πληροφορικής, στην πρωτοβάθµια
και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ξεκινούν µετά το 1995 –
οι µόνες χώρες, που παρουσιάζονται να έχουν σχετικά
προγράµµατα από το 1985, είναι η Γαλλία και η Ισπανία –
European Commission (2000 α , σελ. 168), το γεγονός αυτό δεν
µπορεί, παρά να συσχετισθεί-πέρα από τις παγκόσµιες τάσεις
και τις εθνικές στρατηγικές-και µε τις γενικές κατευθυντήριες
γραµµές της Ε.Ε., όπως αυτές διατυπώνονται σε διάφορα,
σηµαντικά κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επειδή, το ίδιο συµβαίνει, χρονικά και µε την Ελλάδα
και επειδή, όπως λίγο παραπάνω αναφέρθηκε, ένα σηµαντικό
µέρος, των προγραµµάτων ένταξης της Πληροφορικής στο
ελληνικό σχολείο, χρηµατοδοτείται µε κονδύλια της Ε.Ε., η
αναφορά σε κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε
την εκπαίδευση στις Τ.Π.Ε., θα προηγηθεί από την αναφορά
στα ελληνικά σχολικά προγράµµατα.

21

Με τα αρχικά Κ.Π.Σ. θα σηµειώνεται στο εξής το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης.
22
Με τα αρχικά Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. θα σηµειώνεται στο εξής το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελ µατικής Κατάρτισης.
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β1.

Το

Λευκό

Βιβλίο

για

την

Ανάπτυξη

Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση
Ήδη, από το 1993, οπότε και εκδόθηκε το Λευκό Βιβλίο
για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση (Επιτροπή
των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων

1993α) 23,

µε

υπότιτλο

οι

προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους για την µετάβαση στον
21 ο αιώνα, η αναφορά στην «κοινωνία της πληροφορίας» είναι
εκτενής και εντάσσεται στο µέρος ΙΙ, το σχετικό µε την
«Ανταγωνιστικότητα». Εκεί, µετά την αναφορά στο ριζικό
µετασχηµατισµό πτυχών της οικονοµικής και κοινωνικής
ζωής,

από

τις

Τ.Π.Ε.,

αναφέρεται

η

διαµόρφωση,

στη

δεκαετία του 1990, ενός πρωτόγνωρου, όπως χαρακτηρίζεται,
δεσµού µεταξύ της διαδικασίας της τεχνολογικής καινοτοµίας
και της οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης (σελ. 102).
Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι, η οικονοµική επίδραση της
τεχνολογικής προόδου, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση,
εξαρτάται από τη διαδικασία της

καινοτοµίας, η οποία

«απαιτεί µόνιµη και οργανωµένη αλληλεξάρτηση µεταξύ των
φάσεων ανάντη που συνδέονται µε την τεχνολογία και τον
φάσεων κατάντη που συνδέονται µε την αγορά» (σελ. 103).
Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο, της σύνδεσης τεχνολογίας
(Τ.Π.Ε.) και οικονοµίας, η εξέλιξη των κοινωνιών της Ε.Ε.,
προς την κατεύθυνση µιας «κοινωνίας της πληροφορίας»,
εµφανίζεται ως «νοµοτελειακή» και η Κοινότητα (η Ε.Ε.) θα

23

Η διαφορά, µεταξύ Λευκών και Πράσινων Βιβλίων, σηµειώνεται στο
τµήµα Β1.
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πρέπει

να

αξιοποιήσει,

όσο

το

δυνατόν

καλύτερα,

τις

ευκαιρίες που παρέχονται από την εξέλιξη αυτή.
Ως βασικός στόχος αναφέρεται (σελ. 104) η δηµιουργία
νέων αγορών υπηρεσιών, που θα στηρίζεται στη δηµιουργία
ενός ενιαίου χώρου πληροφοριών, ο οποίος συγκροτείται από:
1 την πληροφορία µεταποιηµένη και αποδιδόµενη από την
ηλεκτρονική µορφή της, 2.τους εξοπλισµούς, τα δοµικά µέρη
και τα λογισµικά, 3.τις
υπηρεσίες

φυσικές υποδοµές, 4. τις βασικές

τηλεπικοινωνιών,

5.

τις

εφαρµογές,

που

τα

προηγούµενα επίπεδα προσφέρουν και 6.τους καταρτισµένους
χρήστες.
Η

στρατηγική

πληροφοριών,
υπηρεσιών,

µε

δηµιουργίας

στόχο

ορίζεται

τη

του

δηµιουργία

(σελ.107)

ενιαίου

χώρου

νέων

αγορών

ότι

πρέπει

να

περιλαµβάνει:1.τη διάδοση των βέλτιστων χρήσεων και την
ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Εφαρµογών των Τ.Π.Ε.,

2. τη

διαµόρφωση ενός ρυθµιστικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει
την

ιδιωτική

πρωτοβουλία

µέσω

του

ανοίγµατος

στον

ανταγωνισµό, στο πλαίσιο του κοινοτικού και ατοµικού
συµφέροντος,
διευρωπαϊκές

3.

την

ανάπτυξη

τηλεπικοινωνίες,

υπηρεσιών
4.

βάσης

την

στις

εφαρµογή

προγραµµάτων ειδικής κατάρτισης και 5.την κατάκτηση των
τεχνολογιών και την ενίσχυση της απόδοσης των ευρωπαϊκών
βιοµηχανιών πληροφοριών και επικοινωνιών.
Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι µακροπρόθεσµη.
Συγκεκριµένα,

αναφέρεται

ανταγωνιστικότητα

ότι:

«Ο

αγώνας

για

την

και η επιδίωξη ισχυρής θέσης στην
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παγκόσµια οικονοµία προϋποθέτουν ένα όραµα µακράς πνοής
εικοσαετούς και όχι διετούς διάρκειας» (σελ. 119).
Ειδικότερα, στον τοµέα της ανάπτυξης κατάλληλης
επαγγελµατικής

κατάρτισης,

διατυπώνονται

οι

εξής

συστάσεις: 1. µελετηµένη γενίκευση της χρήσης των νέων
τεχνολογιών, 2. γενίκευση της χρήσης τους στην εκπαίδευση
και την επαγγελµατική κατάρτιση, κάτι που σηµαίνει κυρίως,
ανάπτυξη λογισµικού και επιµόρφωση εκπαιδευτικών και 3.
επαγγελµατική κατάρτιση µηχανικών και ερευνητών, τους
οποίους χρειάζεται η Ευρωπαϊκή βιοµηχανία Τ.Π.Ε. (σελ.
109).
Όσον

αφορά

τα

στοιχεία

µεταρρύθµισης

των

συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης,
αναφέρεται ότι «Στο επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών θα
πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά η ιδέα της ανάπτυξης, της
γενίκευσης

και

της

συστηµατοποίησης

της

διαρκούς

εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης»
9σελ. 134), καθώς «Η εφαρµογή περισσότερο ευέλικτων και
ανοικτών

συστηµάτων

κατάρτισης

και

η

ανάπτυξη

των

ικανοτήτων προσαρµογής των ατόµων, θα είναι, όντως, όλο
και πιο απαραίτητες συγχρόνως στις επιχειρήσεις για να
εκµεταλλευθούν περισσότερο τις τεχνολογικές καινοτοµίες
που αυτές τελειοποιούν ή αποκτούν καθώς και στα ίδια τα
άτοµα, µια σηµαντική αναλογία των οποίων κινδυνεύει να
αλλάξει

τέσσερις

ή

πέντε

φορές

επαγγελµατική

δραστηριότητα στη διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής»
(σελ. 135).
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Κλείνοντας

τις

αναφορές

στις

απαραίτητες

µεταρρυθµίσεις, αναφέρεται ότι «Γενικά, για να διευκολυνθεί
η

εκπόνηση

ενός

νέου

προτύπου

ανάπτυξης,

ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, όπου η εκπαίδευση και
η κατάρτιση θα διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο… η Κοινότητα
(η Ε.Ε.) θα πρέπει να ορίσει κατά τρόπο οριστικό και
ευανάγνωστο

τις

ουσιαστικές

απαιτήσεις

και

τους

µακροπρόθεσµους στόχους για τις ενέργειες και τις πολιτικές
που θα αναληφθούν στον τοµέα αυτό» (σελ. 137).
β2. Η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση
της Εκπαίδευσης
Το Λευκό Βιβλίο για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα.
Απασχόληση, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1993. Το Σεπτέµβριο
της ίδιας χρονιάς, εκδόθηκε η Πράσινη Βίβλος για την
Ευρωπαϊκή

∆ιάσταση

της

Εκπαίδευσης,

Επιτροπή

των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993β). Σ’αυτήν, ως γενικοί στόχοι
του

σχολείου

ορίζονται:

1.

η

συµβολή

στην

ισότητα

ευκαιριών, 2. η απόκτηση υπευθυνότητας στο πλαίσιο µιας
αλληλέγγυας

κοινωνίας,

προσωπικότητας
ικανότητας

και

3.

κρίσης,

καινοτοµίας,

4.

η

ανάπτυξη

κριτικού
η

αυτόνοµης

πνεύµατος

πλήρης

και

αξιοποίηση

δυνατοτήτων, ιδίως µε την ανάπτυξη της όρεξης για µάθηση
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και 5. η παροχή κατάρτισης
και τίτλων σπουδών που να διευκολύνουν τη µετάβαση στον
ενεργό βίο, ειδικότερα καθιστώντας τους νέους ικανούς να
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παρακολουθούν και να αφοµοιώνουν τις τεχνολογικές αλλαγές
(σελ. 5-6).
Το ίδιο το σχολείο ορίζεται ως «µία µονάδα ζωής η
οποία διαρθρώνεται σε ένα σύστηµα όπου αλληλεπιδρούν
διάφοροι φορείς

(µαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπικές

αρχές, κ.λπ. …). Αποτελεί χώρο διαχείρισης του διαθέσιµου
ανθρώπου δυναµικού καθώς και µια οργάνωση ικανή να
παρέχει υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, µε το
οποίο διατηρεί δυναµικές και αµφίδροµες σχέσεις» (σελ. 8).
Υπάρχει, ακόµη, ειδική αναφορά στην «εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και τη συµβολή των συστηµάτων πολλαπλών
µέσων

της

επικοινωνίας»,

όπου

επισηµαίνεται,

ότι

«το

σχολείο πρέπει να βοηθά το µαθητή να προσαρµόζεται στις
απαιτήσεις

των

ταχέων

τεχνολογικών

και

κοινωνικών

αλλαγών που χαρακτηρίζουν τις σηµερινές µας κοινωνίες»
(σελ. 11).
Επισηµαίνεται, παράλληλα, ότι «η χρησιµοποίηση των
νέων τεχνολογιών δεν περιορίζεται µόνο στην ανοιχτή και / ή
εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και εποµένως ότι «η κοινοτική
δράση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις
εξελίξεις αυτές κυρίως όσον αφορά την κοινή ανάπτυξη
διδακτικού υλικού» (σελ.12).
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β3. Το Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση
Το Νοέµβριο του 1995 εκδίδεται το Λευκό Βιβλίο για την
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, Commission of the European
Communities (1995), µε υπότιτλους ∆ιδασκαλία και Μάθηση.
Προς την κοινωνία της µάθησης.
Από την εισαγωγή, προσδιορίζεται, ότι το Λευκό Βιβλίο
εξετάζει: 1. τη σηµασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
στην Ευρώπη, µέσα στο σύγχρονο πλαίσιο των τεχνολογικών
και οικονοµικών αλλαγών και 2. τις κατευθυντήριες γραµµές
δράσης για την επίτευξη του στόχου της δηµιουργίας υψηλής
ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης (σελ. 4).
Το 1 ο µέρος τιτλοφορείται «Οι προκλήσεις» και στο 1 ο
κεφάλαιό του εξετάζονται οι τρεις παράγοντες αναστάτωσης
(upheaval), όπως ονοµάζονται, δηλαδή: 1. η επίδραση της
κοινωνίας

της

πληροφορίας,

2.

η

επίδραση

της

παγκοσµιοποίησης και 3. η επίδραση της επιστηµονικής και
τεχνολογικής γνώσης (σελ. 5-27).
Στο τµήµα που αναφέρεται στην επίδραση της κοινωνίας
της

πληροφορίας,

αποτελέσµατα

της

αναφέρεται,
πληροφοριακής

ότι

κάποια

τεχνολογίας

από
είναι,

τα
η

αναζήτηση της ελαστικότητας, η ανάπτυξη της συνεργασίας
που στηρίζεται στη χρήση των δικτύων, η αυξηµένη χρήση
της υπεργολαβίας, η ανάπτυξη της εργασίας σε οµάδες. Με
αυτούς τους τρόπους
πιο

κοντά

το

οι πληροφοριακές τεχνολογίες έφεραν

«σύστηµα

µάθησης»

παραγωγής» (σελ.6-7).
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µε

το

«σύστηµα

Γενικότερα,

αναφέρεται,

ότι

πληροφορίας αλλάζει τις µεθόδους

η

κοινωνία

της

διδασκαλίας και θα

αντικαταστήσει, την ιδιαίτερα παθητική σχέση δασκάλουµαθητή, µε µια νέα και πολλά υποσχόµενη διαδραστική σχέση
(σελ. 7).
Για να απαντηθούν οι προκλήσεις και οι αναστατώσεις,
προτείνονται δύο πράγµατα: 1. ο εστιασµός (της εκπαίδευσης)
σε µια πλατιά γνωστική βάση (σελ. 9-12) και 2. η ανάπτυξη
της απασχολησιµότητας του καθένα και της ικανότητάς του
για την οικονοµική ζωή (σελ.12-22).
Ειδικότερα, για την πρώτη περίπτωση, την πλατιά
γνωστική βάση, αναφέρεται ότι προσφέρουν η λογοτεχνία, η
φιλοσοφία,

οι

επιστήµες,

η

τεχνική

και

η

πρακτική,

αντικείµενα για τα οποία πρέπει να µην περιορίζεται η
διδασκαλία τους, µόνο στο στάδιο της αρχικής κατάρτισης.
Πιο ειδικά, για τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία,
αναφέρεται, ότι εξοπλίζουν το άτοµο µε κριτική ικανότητα
και

δυνατότητα

αποτελέσουν

διάκρισης,

την

χειραγώγηση, καθώς

στοιχεία

καλύτερη

που

προστασία

µπορούν
απέναντι

να
στη

καθιστούν ικανούς τους ανθρώπους να

επεξεργάζονται και να καταλαβαίνουν τις πληροφορίες

που

δέχονται, ο όγκος των οποίων εκτιµάται, ότι θα αυξάνεται
διαρκώς – γίνεται, συγκεκριµένα, λόγος

για βοµβαρδισµό

από τα Μ.Μ.Ε. και τα ∆ίκτυα.
Σκοπός αυτής, της πλατιάς γνωστικής βάσης, πρέπει να
είναι η καλλιέργεια στους µαθητές της κατανόησης, της
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αντίληψης, της

δηµιουργικότητας, της κριτικής ικανότητας

και της ικανότητας να λαµβάνουν αποφάσεις.
Από την άλλη πλευρά, η απασχολησιµότητα και η
ικανότητα προσαρµογής συνδέονται µε τις ικανότητες του
ατόµου να συνδυάσει τις διάφορες µορφές γνώσης, που έχει
δεχτεί και να συγκροτήσει τον εαυτό του. Ως βασικές µορφές
γνώσης προσδιορίζονται: 1. το κλασικό τρίπτυχο «διαβάζω,
γράφω, αριθµώ», 2. η πρώιµη προσχολική εκπαίδευση, 3. η
εκµάθηση ξένων γλωσσών, 4. οι τεχνικές γνώσεις

και 5. οι

κοινωνικές ικανότητες.
Για την απόκτηση της απασχολησιµότητας, το
Βιβλίο προτείνει ένα συνδυασµό των δύο

Λευκό

τρόπων, που ήδη

υπάρχουν: 1. του παραδοσιακού, που είναι η απόκτηση
πτυχίων και 2. του σύγχρονου, που είναι η ενσωµάτωση σε
ένα δίκτυο συνεργασίας, το οποίο εκπαιδεύει, καταρτίζει και
προωθεί τη µάθηση.
Στις κατευθύνσεις για το µέλλον, αναφέρεται (σελ. 2223), ότι τέθηκε τέλος σε πολλές διαµάχες που αφορούσαν τις
εκπαιδευτικές αξίες και συγκεκριµένα, θεωρείται ότι :
1. ∆εν υφίσταται πλέον η διάκριση µεταξύ πλατιάς γνώσης
και επαγγελµατικής κατάρτισης.
2. ∆ηµιουργήθηκαν

«γέφυρες»

συνεργασίας

µεταξύ

σχολείου και επιχείρησης.
3. Εφαρµόζεται πλατιά η αρχή των ίσων δικαιωµάτων και
ευκαιριών στην εκπαίδευση.
4. Η «αυγή» της κοινωνίας της πληροφορίας, παρ’ όλους
τους

αρχικούς

φόβους
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που

είχε

δηµιουργήσει,

δηµιουργεί

τώρα

κατάρτιση

και

διδασκόντων,

νέα

ζήτηση

ανανεώνει
ενώ,

για

τις

εκπαίδευση

και

προσεγγίσεις

των

διευκολύνει

την

ταυτόχρονα,

ανάπτυξη επαφών και δεσµών, µεταξύ εκπαιδευτικών
και θεσµών σε πανευρωπαϊκή κλίµακα.
Έτσι, µπορεί να αντιµετωπισθεί το κεντρικό ζήτηµα, το
οποίο είναι η ύπαρξη µεγαλύτερης ελαστικότητας και να
δοθούν κατευθύνσεις, που να αφορούν: 1. την ανάπτυξη της
αυτονοµίας (των σχολείων), 2. την ανάπτυξη της αξιολόγησης
(απαραίτητης

για

τη

δικαιολόγηση

της

αύξησης

της

χρηµατοδότησης) και 3. την αύξηση της προσοχής για τις µη
προνοµιούχες οµάδες (σελ. 25-27).
Το

δεύτερο

µέρος

τιτλοφορείται

«Χτίζοντας

την

κοινωνία της µάθησης» (σελ. 28-49) και ξεκινά µε την
επισήµανση, ότι χρειάζεται µια διαφορετική προσέγγιση της
γνώσης για 3 λόγους.
1. Επειδή είναι ζωτικό, για την ανταγωνιστικότητα και τη
διατήρηση του κοινωνικού µοντέλου της Ε.Ε., να δοθεί
προτεραιότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
2. Επειδή

η

ζήτηση,

για

εκπαίδευση

και

κατάρτιση,

αυξάνεται συνεχώς και η εµφάνιση της κοινωνίας της
πληροφορίας δηµιουργεί µια νέα δυναµική.
3. Επειδή ο κοινωνικός αποκλεισµός έφτασε σε τέτοια
απαράδεκτα επίπεδα, ώστε το ρήγµα, µεταξύ
που κατέχουν γνώση και αυτών
πρέπει να περιορισθεί (σελ. 28).
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αυτών

που δεν κατέχουν,

Η διαφορετική αυτή προσέγγιση της γνώσης, πρέπει
να στηρίζεται σε 5 γενικούς στόχους:
1. Ενθάρρυνση για την απόκτηση νέας γνώσης.
2. Μεγαλύτερη προσέγγιση σχολείων και επιχειρήσεων
3. Καταπολέµηση του αποκλεισµού.
4. Επάρκεια σε 3 κοινοτικές γλώσσες (για κάθε µαθητή)
5. Αντιµετώπιση των επενδύσεων σε κεφάλαια και των
επενδύσεων

σε

κατάρτιση

σε

ίση

βάση

(από

τις

επιχειρήσεις), (σελ. 30).
Για

την

ενθάρρυνση

της

απόκτησης

νέας γνώσης,

αναφέρεται ότι πρέπει:
1. Να ορισθούν κάποιες καλά προσδιορισµένες περιοχές
γνώσεις

(µαθηµατικά,

πληροφορική,

γλώσσες,

λογιστική, µάνατζµεντ κ.ά).
2. Να δηµιουργηθούν συστήµατα αξιολόγησης για κάθε µια
από αυτές.
3. Να εισαχθούν νέοι, πιο ελαστικοί τρόποι εκµάθησης
ικανοτήτων (σελ.32).
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται, για όλα αυτά στην ανάπτυξη
κατάλληλου λογισµικού (σελ.33-34).
Η προσέγγιση σχολείων και επιχειρήσεων θεωρείται, ότι
δεν µπορεί παρά να είναι θετική και για τις δύο πλευρές και
ότι θα πρέπει να ενισχύσει, τόσο την αρχική, όσο και τη
διαρκή επαγγελµατική εκπαίδευση (σελ. 36-37).
Στο γενικό συµπέρασµα (σελ. 50-51), αναφέρεται το
χτίσιµο µιας κοινωνίας που βλέπει µπροστά, γίνεται αναφορά
στο προτέρηµα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς και
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στο ότι η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει, ότι δεν είναι µόνο µια
ζώνη ελευθέρου εµπορίου, αλλά και µια οργανωµένη πολιτική
οντότητα, η οποία έχει τον τρόπο να προσεγγίσει επιτυχώς
την, παρά να υποταχθεί στην, παγκοσµιοποίηση. ∆ηλαδή,
µπορεί να αντιµετωπίσει τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία, όπως
αναφέρεται αρκετά καθαρά στην αρχή του Λευκού Βιβλίου ή
όπως διαφαίνεται στο τέλος του, από το χωρίο του Le Goff
που το πλαισιώνει, χωρίο στο οποίο προστίθεται, στις 2
παραπάνω χώρες και η Κίνα.
β4. Συνολικά
Εξετάζοντας

τα

τρία

κείµενα

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, µπορεί να ειπωθεί, ότι οι βασικές έννοιες επάνω
στις οποίες αυτά οικοδοµούνται, σε σχέση πάντα και µε την
ανάπτυξη της χρήσης των Τ.Π.Ε. είναι:
1. Η ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών της Ε.Ε., την
οποία πρέπει να ενισχύσει η χρήση των Τ.Π.Ε., έτσι ώστε η
Ε.Ε. να κατοχυρώσει µια ισχυρή θέση στην οικονοµία,
δηλαδή, όπως αναφέρεται άλλωστε, απέναντι στις Η.Π.Α. και
την Ιαπωνία.
2.

Η

ευελιξία

και

η

ελαστικότητα

εργασιακών

συστηµάτων και εργαζοµένων – επαγγελµατικών διαδροµών,
έτσι ώστε να στηριχθεί αυτή ακριβώς η ανταγωνιστικότητα.
Και εδώ, επίσης, οι Τ.Π.Ε. έχουν καθοριστικό ρόλο, µέσα από
την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
3. Η απασχολησιµότητα ή ικανότητα προσαρµογής των
εργαζοµένων, έννοια στενά συνδεδεµένη µε τις προηγούµενες,
αφού, ουσιαστικά, σηµαίνει τη συνεχή διαθεσιµότητα των
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εργαζοµένων και τη συχνή αλλαγή απασχόλησης, δηλαδή µια
ελαστική και εύπλαστη ένταξη στην αγορά εργασίας, που έχει
άµεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και
οικονοµιών,

καθώς,

όπως

αναφέρει

η

Μ.Νεγρεπόντη-

∆ελιβάνη (2001), «η ανταγωνιστικότητα δηµιουργείται από τη
µείωση του εργατικού µισθού προς όφελος του κεφαλαίου».
Για την οικοδόµηση της κοινωνίας της µάθησης- έννοια
η οποία συνδέεται στενά µε εκείνη της κοινωνίας της
πληροφορίας- και η οποία θα συµβάλλει στο να µπορέσει η
Ε.Ε. να αντιµετωπίσει την παγκοσµιοποίηση και όχι να
υποταχθεί σ’ αυτήν, δηλαδή, ουσιαστικά, να µην υπολείπεται
των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, αναφέρεται, ως µέσο το
τρίπτυχο: αυτονοµία σχολικών µονάδων – αξιολόγηση (στενά
συνδεµένη µε τη χρηµατοδότηση) – προσοχή στους µη
προνοµιούχους. Μάλιστα, το τελευταίο σηµείο του τριπτύχου,
όπως και η αναφορά στα απαράδεκτα επίπεδα κοινωνικού
αποκλεισµού, έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε την αναφορά
ότι, κατακτήθηκαν πλατιά τα ίσα δικαιώµατα και οι ευκαιρίες
στην εκπαίδευση.
Η προσέγγιση σχολείων και επιχειρήσεων αναφέρεται
ιδιαίτερα και στην κατεύθυνση αυτή, έχει ίσως ξεχωριστή
σηµασία, ο ορισµός του σχολείου ως χώρου διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναµικού.
Όσον αφορά, τέλος, το χρόνο εφαρµογής, η επισήµανση
της αναγκαιότητας σχεδιασµού προγραµµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης - µε ιδιαίτερη έµφαση στις Τ.Π.Ε.- 20ετούς
προοπτικής, είναι δηλωτική της σηµασίας που αποδίδεται σε
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αυτά. Ο καθορισµός, µέσα από το πρόγραµµα e-Europe (βλ.
παραπάνω, Β3β), άµεσων προτεραιοτήτων και γενικευµένης
εισαγωγής στην εκπαίδευση των Τ.Π.Ε. µέχρι το 2003,
δείχνει, βέβαια, τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων,
αλλά πιθανόν και µια αναγκαία αναπροσαρµογή στόχων,
καθώς οι Η.Π.Α. προηγούνται σηµαντικά στον τοµέα του
εξοπλισµού σχολικών µονάδων και αιθουσών (βλ.πάλι Β3β).
Οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. και οι χρηµατοδοτήσεις που
συνδέονται µε αυτές, επηρεάζουν σηµαντικά τη διαµόρφωση
του προγράµµατος εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, πολύ περισσότερο που η Ελλάδα δε
συγκαταλέγεται

στην

οµάδα

των

χωρών-οδηγών

της

τεχνολογικής ανάπτυξης (βλ. παραπάνω, Β3α), αλλά σε εκείνη
των

δυνάµει

οδηγών

και

άρα

παρουσιάζει

µεγαλύτερη

απόκλιση από τα επίπεδα ενσωµάτωσης των Τ.Π.Ε. στο
εκπαιδευτικό σύστηµα που καθορίζει – και χρονικά – η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Καθώς, η εισαγωγή της Πληροφορικής, στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, αφορά, στα πρώτα της στάδια, τη
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και ελάχιστα την Πρωτοβάθµια
(βλ. παρακάτω, στοιχεία για το πρόγραµµα Οδύσσεια), η
αναφορά στις βασικές κατευθυντήριες αρχές, του ελληνικού
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εκπαιδευτικού

συστήµατος,

θα

επικεντρωθεί

στη

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Επειδή,

ότι

δεν

τροποποιείται

από

επόµενα

νοµοθετήµατα, εξακολουθεί να ισχύει, οι γενικότερες αρχές
λειτουργίας

του

ελληνικού

εκπαιδευτικού

συστήµατος,

περιέχονται σε ένα κείµενο, προγενέστερο αυτών της Ε.Ε.,
που µόλις αναφέρθηκαν και συγκεκριµένα στο νόµο 1566/85,
µε

τίτλο,

∆οµή

και

λειτουργία

της

πρωτοβάθµιας

και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Στην 1 η παράγραφο του 1 ο υ άρθρου, του συγκεκριµένου
νόµου, αναφέρεται ότι: «Σκοπός της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας
ολόπλευρη,

εκπαίδευσης

αρµονική

και

είναι

να

συµβάλλει

στην

ισόρροπη

ανάπτυξη

των

διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες
και να ζήσουν δηµιουργικά».
Στη 2 η παράγραφο, του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι,
βασικοί συντελεστές για την επίτευξη του κεντρικού σκοπού
είναι: «α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού
όλων των κλάδων και των βαθµίδων της εκπαίδευσης, β) τα
αναλυτικά προγράµµατα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά
διδακτικά µέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ) η
εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και µέσων
για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και δ) η
δηµιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίµατος µε την
ανάπτυξη αρµονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο
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και στην τάξη και µε το σεβασµό προς την προσωπικότητα
του κάθε µαθητή».
Ειδικότερα, για τα αναλυτικά προγράµµατα, αναφέρεται
ότι περιέχουν σαφώς διατυπωµένους κατά µάθηµα σκοπούς,
διδακτέα ύλη ανάλογη µε αυτούς τους σκοπούς, το ωρολόγιο
πρόγραµµα και τις αφοµοιωτικές ικανότητες των µαθητών,
καθώς και ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη µέθοδο και τα
µέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας. Αναφέρεται, ακόµη, ότι
«Τα αναλυτικά προγράµµατα καταρτίζονται, δοκιµάζονται
πειραµατικά,

αξιολογούνται

και

αναθεωρούνται

συνεχώς

σύµφωνα µε τις εξελίξεις στον τοµέα των γνώσεων, τις
κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστηµών της
αγωγής».

Επίσης,

αναφέρεται,

ότι

«Τα

αναλυτικά

προγράµµατα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης
έχουν

εσωτερική

συνοχή

και

ενιαία

ανάπτυξη

των

περιεχοµένων τους». Τέλος, αναφέρεται ότι, τα διδακτικά
βιβλία συγγράφονται σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα.
Στο άρθρο 5, αναφέρεται για το Γυµνάσιο ότι, σκοπός
του είναι «να προωθήσει µέσα στο πνεύµα του ευρύτερου
σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των
µαθητών σε σχέση µε τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία
αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής».
Στο άρθρο 6, στη 2 η παράγραφο, αναφέρεται ότι «Το
λύκειο

επιδιώκει

την

ολοκλήρωση

των

σκοπών

της

εκπαίδευσης» και στην 3 η παράγραφο ότι «Το τεχνικόεπαγγελµατικό λύκειο επιδιώκει
στους

µαθητές

τις

επιπλέον

απαιτούµενες
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να µεταδώσει

τεχνικές

ή

άλλες

επαγγελµατικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους,
ώστε µετά την αποφοίτησή τους να µπορούν να απασχοληθούν
µε επιτυχία σε ορισµένο τεχνικό ή επαγγελµατικό κλάδο».
∆ώδεκα

και δεκατρία χρόνια, αντίστοιχα, µετά την

έκδοση του παραπάνω νόµου, εκδίδονται οι νόµοι 2525/97, µε
τίτλο, Ενιαίο Λύκειο,Πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και άλλες διατάξεις και 2640/98, µε τίτλο ∆ευτεροβάθµια
τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
Στο νόµο 2525/97 αναφέρεται ότι, σκοπός του Ενιαίου
Λυκείου είναι:
«α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, β) η
ανάπτυξη

των

ικανοτήτων,

της

πρωτοβουλίας,

της

δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των µαθητών, γ) η
προσφορά στους µαθητές των απαραίτητων γνώσεων και
εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόµενη
εκπαιδευτική βαθµίδα και δ) η καλλιέργεια στους µαθητές
δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα
από

περαιτέρω

εξειδίκευση

ή

κατάρτιση,

στην

αγορά

εργασίας».
Στο νόµο 2640/98 αναφέρεται ότι, η δευτεροβάθµια
τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα
Τεχνικά- Επαγγελµατικά

Εκπαιδευτήρια (και όχι Λύκεια

πλέον), αποβλέπει «στο συνδυασµό της γενικής παιδείας µε
την εξειδικευµένη τεχνική και επαγγελµατική γνώση, µε
σκοπό την επαγγελµατική ένταξη στην αγορά εργασίας».
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Στη

συνέχεια

και

οι

δύο

νόµοι

αναφέρονται

αποκλειστικά στις λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας
των Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε. 24
Η διαφοροποίηση των κειµένων, του νόµου 1566/85 από
τη µια και των νόµων 2525/97 και 2640/98 από την άλλη
πλευρά,

είναι

ευδιάκριτη.

Περισσότερο

γενικός

και

µε

έµφαση στις αναφορές στην ανθρωπιστική διάσταση της
παιδείας ο πρώτος, κυρίως ρυθµιστικοί της λειτουργίας των
σχολικών µονάδων και άρα µε ένα λεξιλόγιο περισσότερο
τεχνοκρατικό οι δεύτεροι, αντανακλούν, βέβαια, τις τάσεις
δύο διαφορετικών εποχών, παρόλο που συντάχθηκαν µε
ευθύνη του ίδιου πολιτικού φορέα.
Πάντως, πέρα από τις γενικευµένες αντιδράσεις, που
συνάντησαν στην πορεία εφαρµογής τους οι τελευταίοι νόµοι,
µε πιο γνωστές αυτές απέναντι στον 2525/97, είναι σηµαντικό
να αναφερθεί η κριτική που απευθύνθηκε στον παραπάνω
νόµο από τον καθηγητή Χ. Τσολάκη, αφού παραιτήθηκε από
τη θέση του στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο : «Πρώτη φορά στα
Χρονικά της Εκπαίδευσης καταρτίζεται νόµος, ο οποίος από
το πρώτο άρθρο του έως το τελευταίο αναφέρεται στην
αξιολόγηση των µαθητών και µόνο σ’ αυτήν!» Τσολάκης
(2000).

Θα

µπορούσε,

βέβαια,

η

έµφαση

αυτή

στην

αξιολόγηση, να συσχετισθεί και µε τη θέση του Λευκού
Βιβλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και
24

Τα αρχικά Ε.Λ. εφόσον χρησιµοποιούνται, θα σηµαίνουν Ενιαίο Λύκειο ή
Ενιαία Λύκεια. Επίσης, τα αρχικά Τ.Ε.Ε. θα σηµαίνουν Τεχνικό
Επαγγελ µατικό Εκπαιδευτήριο ή Τεχνικά Επαγγελ µατικά Εκπαιδευτήρια .
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την

Κατάρτιση

(βλ.

παραπάνω),

ότι

η

ανάπτυξη

της

αξιολόγησης είναι απαραίτητη για τη δικαιολόγηση της
αύξησης

της

χρηµατοδότησης,

καθώς

οι

αλλαγές

στη

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, που θεσµοθετήθηκαν µε τους δύο
τελευταίους νόµους, χρηµατοδοτήθηκαν

από το Κοινοτικό

Πλαίσιο Στήριξης, στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Όµως, σε σχέση και µε τον παλαιότερο νόµο 1566/85 δε
θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός, ότι οι διατάξεις του για
πειραµατική δοκιµή, αξιολόγηση και συνεχή αναθεώρηση των
αναλυτικών

προγραµµάτων,

όπως

και

εκείνες

για

την

εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη περιεχοµένων των
αναλυτικών προγραµµάτων της εννιάχρονης υποχρεωτικής
εκπαίδευσης,

δεν

εφαρµόσθηκαν

και

δεν

εφαρµόζονται,

ακόµη, στην πράξη.
Έτσι, και τα αναλυτικά προγράµµατα ή Προγράµµατα
Σπουδών τώρα, της Πληροφορικής, για το Γυµνάσιο, το
Λύκειο και τα Τ.Ε.Ε., δεν δοκιµάσθηκαν πειραµατικά πριν
γενικευθεί η εφαρµογή τους. Πολύ περισσότερο αφού δεν
υπάρχει γενικευµένη χρήση Πληροφορικής στα ∆ηµοτικά, δεν
µπορεί να γίνει λόγος για ενιαίο Πρόγραµµα Σπουδών στην
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, κάτι που φαίνεται και
από τη διάρθρωση του Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος
Σπουδών

Πληροφορικής,

όπου

η

Πρωτοβάθµια

και

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αντιµετωπίζονται ξεχωριστά.
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η

3. Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών
Πληροφορικής.
Το Ενιαίο Πλαίσιο περιέχει γενικές διαπιστώσεις για την
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την θέση τους στη
σύγχρονη εποχή, καθώς και βασικά στοιχεία–κατευθύνσεις
για την εισαγωγή τους στην Α΄ βάθµια και Β΄ βάθµια
εκπαίδευση.
Αφού αναφερθεί ότι, η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται
από τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, οι οποίες
διαπερνούν

το

σύνολο

της

ανθρώπινης

δραστηριότητας,

υποστηρίζεται ότι, «το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να
προετοιµασθεί

κατάλληλα

ώστε

να

αντεπεξέλθει

στις

σύγχρονες απαιτήσεις µόρφωσης και κατάρτισης και να
ανταποκριθεί ανάλογα ώστε οι νέες τεχνολογίες να µην
κατευθύνουν αλλά να υπηρετούν τους γενικότερους στόχους
και σκοπούς της παιδείας». Ο αλφαβητισµός στις νέες
τεχνολογίες

θεωρείται

περισσότερο,

που

αυτές

κοινωνική

απαίτηση,

δηµιουργούν

πολύ

επαγγελµατικές

προοπτικές (σελ.2-3).
Γίνεται, στη συνέχεια, αναφορά (σελ. 4-5), στις τρεις
διαφορετικές προσεγγίσεις, που υπάρχουν για την εισαγωγή
της

Πληροφορικής

τεχνοκρατική

στην

προσέγγιση,

εκπαίδευση,
η

οποία

δηλαδή:

1.

αντιµετωπίζει

στην
την

Πληροφορική ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, 2. στην
ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία τοποθετεί τη χρήση της
Πληροφορικής µέσα σε όλα τα µαθήµατα, ως έκφραση µιας
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ολιστικής διαθεµατικής προσέγγισης της µάθησης, 3. στην
πραγµατολογική

προσέγγιση,

η

οποία

αποτελεί

ένα

συνδυασµό των δύο προηγούµενων. Ως τρόπος προσέγγισης
του αντικειµένου της Πληροφορικής, στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, προκρίνεται η πραγµατολογική προσέγγιση.
Για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, σηµειώνεται, ότι η
προσέγγιση εµπνέεται κυρίως από το ολιστικό πρότυπο
εισαγωγής της Πληροφορικής (ολοκληρωµένη προσέγγιση µε
ενσωµατωµένα στοιχεία της πραγµατολογικής).
Επισηµαίνεται όµως, αµέσως µετά, ότι στο Ενιαίο
Πλαίσιο διασαφηνίζεται και ορίζεται «ένα σύγχρονο πλαίσιο
σπουδών για την εισαγωγή της Πληροφορικής ως αυτόνοµο
γνωστικό αντικείµενο» (δηλαδή, ένα πλαίσιο σπουδών που
βασίζεται στον τεχνοκρατικό τρόπο προσέγγισης).
Και

αυτό

γιατί,

θεωρείται

αναγκαία

η

αυτόνοµη

διδασκαλία της, επειδή (σελ. 6):
«α)

ο

σύγχρονος

ορισµός

της

γνώσης

πρέπει

να

περιλαµβάνει και την ικανότητα να κατανοούµε και να
χρησιµοποιούµε την τεχνολογία.
β) η αξιοποίηση των εφαρµογών της πληροφορικής
συνδέεται

µε

ένα

σύνολο

δεξιοτήτων

που

θα

είναι

απαραίτητες στο σηµερινό µαθητή-αυριανό πολίτη για να
εξελιχθεί επαγγελµατικά και να επιβιώσει σε ένα κόσµο
συνεχώς µεταβαλλόµενο».
Πολλά από τα σηµεία ανάλυσης του Ενιαίου Πλαισίου,
που υπάρχουν στη συνέχεια του κειµένου, περιέχονται στα
Προγράµµατα Σπουδών Γυµνασίου και Ενιαίου Λυκείου (βλ.
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παρακάτω).

Αντίθετα,

δεν

υπάρχει

καµία

αναφορά

στο

Πρόγραµµα Σπουδών των Τ.Ε.Ε. ή γενικά στο Πρόγραµµα της
Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Εκείνο που θα µπορούσε να επισηµανθεί ιδιαίτερα, είναι
η προσπάθεια συµβιβασµού της επίγνωσης των αναγκαίων
διαστάσεων, που πρέπει να έχει η ένταξη της Πληροφορικής
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε τη γνώση των ορίων
λειτουργίας του, αφού, ενώ θεωρητικά υποστηρίζονται ο
ολοκληρωµένος τρόπος προσέγγισης για την Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση (όπου η Πληροφορική δεν έχει ακόµη εισαχθεί)
και ο πραγµατολογικός, µε στοιχεία του ολοκληρωµένου για
τη ∆ευτεροβάθµια, οι συντάκτες του κειµένου αναλύουν,
τελικά, τον τεχνοκρατικό τρόπο προσέγγισης, κάτι που µπορεί
να συσχετισθεί και µε τους όρους εισαγωγής του µαθήµατος
από την άποψη του ωραρίου (βλ. παρακάτω, ∆ 4) και από την
άποψη του εξοπλισµού και του εκπαιδευτικού προσωπικού
(βλ. ∆5), αλλά και µε την έλλειψη µιας γενικότερης,
µελετηµένης µεταρρύθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος,
που θα συντελούσε και στην απελευθέρωση του πλαισίου
ένταξης της Πληροφορικής σε αυτό.
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4. Η Πληροφορική στα Προγράµµατα Σπουδών και στα
Ωρολόγια Προγράµµατα της ελληνικής δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Η γενική εισαγωγή της Πληροφορικής, στο ελληνικό
εκπαιδευτικό

σύστηµα,

πραγµατοποιείται

µετά

το

1995,

καθώς, τότε εισάγεται το µονόωρο µάθηµα «Πληροφορική»,
σταδιακά στις 3 τάξεις του Γυµνασίου, ξεκινώντας από την Α΄
τάξη, τη σχολική χρονιά 1995-96, ενώ, ταυτόχρονα

και

επίσης σταδιακά, εκδίδονται τα εγχειρίδια των 3 τάξεων.
Προηγουµένως – και για δύο σχολικές χρονιές, το 1993-94
και το 1994-95- είχε διδαχθεί στις Α΄ και Β΄ Γυµνασίου το
µάθηµα «Πληροφορική- Τεχνολογία».
Ακόµη υπήρχαν, από τη δεκαετία του 1980, µαθήµατα
Πληροφορικής στους σχετικούς τοµείς και κλάδους των
Τεχνικών

Επαγγελµατικών

Πολυκλαδικών

Λυκείων,,

Λυκείων
καθώς

και

και
το

των

Ενιαίων

γενικό

µάθηµα

«Πληροφορική» στη Β΄ τάξη των τελευταίων.
Η δηµιουργία τοµέων και κλάδων Πληροφορικής, στα
Τεχνικά και στα Πολυκλαδικά Λύκεια, σχετίζεται, ασφαλώς,
µε τις επαγγελµατικές διεξόδους, που οι παραπάνω τύποι
σχολείων

καλούνται

να

προσφέρουν

και

άρα

µε

την

αναγκαιότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στην αγορά
εργασίας, καθώς και µε τη δυνατότητα δηµιουργίας σε αυτά
εξοπλισµένων εργαστηρίων.
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Αντίθετα,

η

αρχική

εισαγωγή

του

µαθήµατος

στο

Γυµνάσιο, δεν προϋπέθετε την ύπαρξη εργαστηρίων, µε ότι
αυτό συνεπάγεται για την εκπαίδευση των µαθητών.
Τέλος, τη σχολική χρονιά 1998-99, καθιερώθηκε η
διδασκαλία της Πληροφορικής και στο τότε δηµιουργηµένο
Ενιαίο

Λύκειο,

ως

δίωρου

µαθήµατος

επιλογής,

ενώ

καθιερώθηκαν σχετικά µαθήµατα και στο πρόγραµµα της Γ΄
τάξης,

στην

Τεχνολογική

του

κατεύθυνση.

Παράλληλα,

καθιερώθηκε η διδασκαλία της σε όλους τους τοµείς των τότε
δηµιουργηµένων Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων
(βλ, παρακάτω), τα οποία αντικατέστησαν τα παλιά Τεχνικά
Επαγγελµατικά Λύκεια και τους κλάδους ειδίκευσης των
Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, που καταργήθηκαν.
∆εν υπάρχει, ακόµη σήµερα (2002), γενική εισαγωγή της
Πληροφορικής στην ελληνική πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Έτσι,
η παρουσίαση προγραµµάτων και µέσων, που ακολουθεί,
αφορά

µόνο

παρουσίαση

τη

δευτεροβάθµια

επικεντρώνεται

στα

εκπαίδευση.
γενικά

Επίσης,

µαθήµατα

η
του

Γυµνασίου και των Τ.Ε.Ε. και στο µάθηµα επιλογής του Ε.Λ.
«Εφαρµογές Πληροφορικής / Υπολογιστών», καθώς είναι
αυτά που αφορούν το µεγαλύτερο µέρος του µαθητικού
πληθυσµού και στηρίζονται σε παράλληλα Προγράµµατα
Σπουδών. Άλλωστε η διδασκαλία των γενικών µαθηµάτων
των Τ.Ε.Ε. (βλ. παρακάτω), γίνεται µε βάση το εγχειρίδιο του
Ε.Λ.
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α. Τα Προγράµµατα του Γυµνασίου.
Στο Γυµνάσιο, όπως ήδη αναφέρθηκε, διδάσκεται

και

στις τρεις τάξεις του, το µονόωρο µάθηµα «Πληροφορική».
Σύµφωνα µε την, ενδεικτική, όπως χαρακτηρίζεται, αναλυτική
πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για την κατανοµή
της ύλης σε διδακτικές ώρες, στη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς. αυτές υπολογίζονται σε 27 για κάθε τάξη ή 81 για το
σύνολο των 3 τάξεων.
Ως γενικός σκοπός του µαθήµατος ορίζεται η παροχή
των απαιτουµένων εφοδίων, ώστε οι µαθητές:
• να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και όρους της
υπολογιστικής τεχνολογίας, δηλαδή των µέσων και των
τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία
κάθε πληροφορίας που µπορεί να παρουσιασθεί σε
ψηφιακή µορφή.
• να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία

ασκούµενοι σε ένα

σύστηµα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το
συνοδεύουν.
• να µπορούν να αναγνωρίζουν και να κρίνουν τις
επιπτώσεις

των

υπολογιστικών

και

δικτυακών

τεχνολογιών στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας.
Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων
που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού σκοπού
ταξινοµούνται σε πέντε άξονες-ενότητες:
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Ενότητες
Γνωρίζω τον
Υπολογιστή

Επικοινωνώ µε
τον Υπολογιστή

∆ιερευνώ –
∆ηµιουργώ –
Ανακαλύπτω

Α΄ Τάξη
Β΄ Τάξη
• ∆εδοµένα,
• Τεχνολογία
Υπολογιστών
Πληροφορίες
και
• Αναπαράσταση
Υπολογιστές
των πληροφοριών
στον υπολογιστή
•
Πως
φθάσαµε
• Αποθήκευση
στους
των πληροφοριών
σηµερινούς
στον υπολογιστή
υπολογιστές
• Πολυµέσα
• Το υλικό και ∆ιδακτικές ώρες:
το λογισµικό
6
• Προστασία
υλικού,
λογισµικού
και
δεδοµένων,
Εργονοµία
∆ιδακτικές
ώρες : 6
• Γραφικά
• ∆ιαχείριση
περιβάλλοντα
αρχείων και
επικοινωνίας
φακέλων
∆ιδακτικές ώρες :
• ∆ιδακτικές
6
ώρες : 4
• Εργαλεία• Εργαλεία –
Τεχνικές
Τεχνικές
• Συνθετικές
• Συνθετικές
εργασίες µε
εργασίες µε
λογισµικό
λογισµικό
εφαρµογών
εφαρµογών
γενικής
γενικής χρήσης,
χρήσης,
λογισµικό δικτύων
λογισµικό
και
δικτύων και
εκπαιδευτικό
εκπαιδευτικό
λογισµικό
λογισµικό
∆ιδακτικές
∆ιδακτικές ώρες:
ώρες : 17
15

ΕλέγχωΠρογραµµατίζω
τον Υπολογιστή
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Γ΄ Τάξη
-

• ΕργαλείαΤεχνικές
• Συνθετικές
εργασίες µε
λογισµικό
εφαρµογών γενικής
χρήσης, λογισµικό
δικτύων, λογισµικό
ανάπτυξης
πολυµέσων,
εκπαιδευτικό
λογισµικό και
προγραµµατιστικά
εργαλεία
∆ιδακτικές ώρες :
12
• Η έννοια του
αλγορίθµου
• Ο κύκλος
ανάπτυξης ενός
προγράµµατος

• Το περιβάλλον
µιας γλώσσας
προγραµµατισµού
• Βασικές δοµές
µιας συµβολικής
γλώσσας
∆ιδακτικές ώρες: 10
• Γενική
επισκόπηση των
εφαρµογών της
πληροφορικής
• Όλα αλλάζουν…
• Το µέλλον …
∆ιδακτικές ώρες: 5

Ο Υπολογιστής
στη ζωή µας

β. Τα Προγράµµατα του Ενιαίου Λυκείου.
Στο Ενιαίο Λύκειο, διδάσκεται το µάθηµα επιλογής
«Εφαρµογές Πληροφορικής και Υπολογιστών», το οποίο
διαιρείται σε δύο ενότητες, που η επιλογή της µιας δεν
προϋποθέτει την επιλογή και της άλλης. Όµως, το µάθηµα
«Εφαρµογές Πληροφορικής» µπορεί να επιλεγεί µόνο από
τους µαθητές της Α΄ τάξης, ενώ το µάθηµα. «Εφαρµογές
Υπολογιστών», από τους µαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης, για
µια µόνο σχολική χρονιά.
Από

τη

σχολική

χρονιά

2001-2002,

τα

µαθήµατα

επιλογής ανά κατεύθυνση - τα οποία υπήρχαν παράλληλα µε
τα γενικά µαθήµατα επιλογής - έγιναν κοινά για όλες τις
κατευθύνσεις της Β΄ και Γ΄ τάξης. Έτσι, οι µαθητές όλης της
Γ΄ Τάξης - και όχι µόνο της Τεχνολογικής Κατεύθυνσηςµπορούν να επιλέξουν, µεταξύ άλλων και τα µαθήµατα
«Πολυµέσα-∆ίκτυα» και «Εφαρµογές Λογισµικού».
Σηµειώνεται, ότι οι µαθητές κάθε τάξης επιλέγουν ένα
µάθηµα, για κάθε σχολική χρονιά.
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Η διάρκεια όλων των

µαθηµάτων επιλογής είναι δίωρη και για τη δηµιουργία
τµήµατος επιλογής απαιτούνται 8-15 µαθητές, αριθµός που
ποικίλλει, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό τµηµάτων κάθε
τάξης και σχολείου.
Σύµφωνα µε την, ενδεικτική, όπως χαρακτηρίζεται
πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για την κατανοµή
της ύλης σε διδακτικές ώρες, στη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, αυτές υπολογίζονται σε 50.
Ως σκοποί του µαθήµατος «Εφαρµογές Πληροφορικής /
Υπολογιστών», ορίζονται:
•

η επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των
µαθητών µε έµφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και
δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών
και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων µάθησης και
σκέψης.

•

η

ενηµέρωση

των

µαθητών

για

τις

εφαρµογές

της

πληροφορικής στο σύγχρονο κόσµο και ειδικότερα για τις
δυνατότητες

που

προφέρει

και

τις

προοπτικές

που

δηµιουργεί στον κλάδο / κατεύθυνση που επέλεξαν (ή
πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν.
•

η ευαισθητοποίηση, ο προβληµατισµός και η ανάπτυξη
κριτικής

ικανότητας

εκ

µέρους

των

µαθητών,

στα

κοινωνικά, ηθικά, πολιτισµικά κ.ά. ζητήµατα που τίθενται
µε την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών
τεχνολογιών

σε

όλους

τους

δραστηριότητας.
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τοµείς

της

ανθρώπινης

Η

προσέγγιση

των

εννοιών

και

η

καλλιέργεια

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού
σκοπού ταξινοµούνται σε τρεις άξονες – ενότητες:
Ενότητες
1. Ο κόσµος της
Πληροφορικής

Α΄ τάξη
• Γενική επισκόπηση
των εφαρµογών της
• Κατηγορίες
υπολογιστών
• Το
υλικό
των
υπολογιστών
∆ιδακτικές ώρες : 15
• Το
λογισµικό
συστήµατος
• Τα
λογισµικά
εφαρµογών
• Προγραµµατιστικά
περιβάλλοντα
• Πληροφορικά
συστήµατα
2. ∆ιευρύνω
Συνθετικές εργασίες
∆ηµιουργώ
µε
λογισµικό
Ανακαλύπτω
εφαρµογών
γενικής
χρήσης, εκπαιδευτικό
∆ιδακτικές ώρες : λογισµικό,
30
προγραµµατιστικά
περιβάλλοντα

• Όλα αλλάζουν …
Νέες επαγγελµατικές
προοπτικές

3. Πληροφορική
Σύγχρονος
κόσµος

Β ή Γ΄ Τάξη
• Εστιασµένη
επισκόπηση των
εφαρµογών της
Πληροφορικής
• Πολυµέσα
• Επικοινωνίες και
∆ίκτυα

Συνθετικές εργασίες
µε
λογισµικό
εφαρµογών
γενικής
χρήσης,
λογισµικό
ανάπτυξης
πολυµέσων,
λογισµικά
δικτύων,
εκπαιδευτικό
λογισµικό
και
προγραµµατιστικά
περιβάλλοντα.
• Το µέλλον…

∆ιδακτικές ώρες: 5

Επίσης, στη Γ΄ τάξη της Τεχνολογικής κατεύθυνσης,
στον κύκλο «Πληροφορικής και Υπηρεσιών» (που επιλέγουν
οι περισσότεροι µαθητές της, σε αντίθεση µε τον κύκλο
«Τεχνολογίας
διδάσκονται

και
τα

Παραγωγής»,
µαθήµατα

που

«Ανάπτυξη
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επιλέγουν

λίγοι),

Εφαρµογών

σε

Προγραµµατιστικό

Περιβάλλον»-τρίωρο

και

«Τεχνολογία

Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα» δίωρο.
γ. Τα Προγράµµατα των Τεχνικών Επαγγελµατικών
Εκπαιδευτηρίων»
Στα Τ.Ε.Ε., διδάσκονται ως γενικά µαθήµατα, η «Χρήση
Η/Υ» στην Α΄ τάξη και οι «Εφαρµογές Η/Υ» στον 2 ο κύκλο
(δηλαδή στη Γ΄ τάξη, ουσιαστικά). Και τα δύο µαθήµατα είναι
µονόωρα, το σύνολο ωρών διδασκαλίας υπολογίζεται σε 25
για το καθένα και χαρακτηρίζονται εργαστηριακά.
Ως γενικός σκοπός του µαθήµατος «Χρήση Η/Υ» της Α΄
τάξης, ορίζονται τα:
• να

αποκτήσουν

οι

µαθητές

πρακτικές

γνώσεις,

δεξιότητες και ικανότητες, που θα τους επιτρέπουν να
χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στον εργασιακό
τους χώρο
• να ενηµερωθούν για τις εφαρµογές της πληροφορικής
στο σύγχρονο κόσµο και ιδιαίτερα για τις δυνατότητες
που προσφέρει και τις προοπτικές που δηµιουργεί στον
τοµέα που επέλεξαν για να ακολουθήσουν.
Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που
απαιτούνται

για

την

επίτευξη

του

ταξινοµούνται σε τρεις άξονες – ενότητες:
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γενικού

σκοπού

Ενότητα
1. Ο Κόσµος της
Πληροφορικής

Α΄ Τάξη
• Οι κατηγορίες και το υλικό
των υπολογιστών
• Το λογισµικό εφαρµογών
• Πολυµέσα
• Επικοινωνίες και ∆ίκτυα
• Πληροφοριακά Συστήµατα
∆ιδακτικές ώρες : 10
Εργασίες
µε
λογισµικό
εφαρµογών
γενικής
χρήσης,
λογισµικό
ανάπτυξης
πολυµέσων, λογισµικό δικτύων.
∆ιδακτικές ώρες : 13
• Γενική
επισκόπηση
των
εφαρµογών της πληροφορικής
• Το µέλλον …
∆ιδακτικές ώρες : 2

2. ∆ιερευνώ - ∆ηµιουργώ Ανακαλύπτω

3. Πληροφορική και
Σύγχρονος Κόσµος

Ως γενικός σκοπός του µαθήµατος «Εφαρµογές Η/Υ»
του 2 ο υ κύκλου (Γ΄ τάξης), ορίζεται το:
• να

αποκτήσουν

οι

µαθητές

πρακτικές

γνώσεις,

δεξιότητες και ικανότητες, που θα τους επιτρέπουν να
χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στον εργασιακό
τους χώρο.
Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που
απαιτούνται

για

την

επίτευξη

του

ταξινοµούνται σε δύο άξονες-ενότητες:
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γενικού

σκοπού

Ενότητα
1. Ο Κόσµος της
Πληροφορικής

Περιεχόµενο
• Πολυµέσα
• Επικοινωνία και ∆ίκτυα

2.∆ιερευνώ-∆ηµιουργώ
- Ανακαλύπτω

∆ιδακτικές ώρες : 12
Εργασίες µε λογισµικό ανάπτυξης
πολυµέσων
και
λογισµικό
δικτύων.
∆ιδακτικές ώρες : 13

Η κατανοµή των ωρών διδασκαλίας, που προτείνεται
και για τα δύο µαθήµατα, χαρακτηρίζεται ως ενδεικτική.
Πέρα από τα γενικά µαθήµατα Πληροφορικής, ειδικά
µαθήµατα, ανάλογα µε το σχετικό αντικείµενο, διδάσκονται
σε όλους σχεδόν τους Τοµείς των Τ.Ε.Ε., στην Α΄ τάξη και σε
αρκετές ειδικότητες (στις οποίες υποδιαιρούνται οι τοµείς)
στη Β΄ τάξη και στον 2 ο κύκλο (Γ΄ τάξη), µε πιο ειδικά,
βέβαια, αυτά που διδάσκονται στον Τοµέα Πληροφορικής∆ικτύων Η/Υ.
δ. Συνολικά
Όσον αφορά, αρχικά, τα Ωρολόγια Προγράµµατα, οι
ώρες διδασκαλίας της Πληροφορικής, που αντιστοιχούν στο
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των 3 τάξεων του Γυµνασίου, είναι
1/35. Στο Ε.Λ. µπορεί να είναι από 0/32, 31, 30 (για τις Α΄,
Β΄ και Γ΄ τάξεις αντίστοιχα) έως 2/32, 31,30, εφόσον οι
µαθητές επιλέξουν σχετικό µάθηµα. Στα Τ.Ε.Ε., οι ώρες
διδασκαλίας, των γενικών µαθηµάτων Πληροφορικής είναι
1/34, τόσο στην Α΄ τάξη, όσο καις το 2 ο κύκλο
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(Γ΄τάξη).

Όµως, οι περισσότεροι τοµείς έχουν 1 ή 2 ώρες επιπλέον
διδασκαλίας µαθηµάτων Πληροφορικής σχετικών µε το ειδικό
αντικείµενό τους, στην Α΄ τάξη, οπότε οι ώρες διδασκαλίας
αυξάνουν στις 2 ή 3/34. Το ίδιο αυξάνουν, µε τη διδασκαλία
ειδικών µαθηµάτων Πληροφορικής, οι ώρες για κάποιες
ειδικότητες

2ο

στον

κύκλο,

ενώ

κάποιες

ειδικότητες

διδάσκονται σχετικό µάθηµα και στη Β΄ τάξη. Εποµένως, οι
µαθητές των Τ.Ε.Ε παρουσιάζονται, στο σύνολό τους, από την
άποψη

του

Ωρολογίου

Προγράµµατος,

περισσότερο

ευνοηµένοι από εκείνους του Ε.Λ.
Το

κύριο

θέµα,

βέβαια,

είναι

αυτό

των

ωρών

διδασκαλίας στο Γυµνάσιο, όπου πρέπει να αποκτώνται οι
βασικές γνώσεις από όλους τους µαθητές, ακόµη

και από

εκείνους που δε θα προχωρήσουν πέρα από αυτό. Οι 81
συνολικά ώρες διδασκαλίας που προβλέπονται για τις 3 τάξεις
του

Γυµνασίου,

αντιστοιχούν

περίπου,

σε

αυτές

που

περιλαµβάνει ένα ταχύρυθµο τµήµα-3 µηνιαίας διάρκειαςβασικής εκπαίδευσης σε Η/Υ. Καθώς τέτοιες ώρες πιθανόν να
χαθούν, εξαιτίας αργιών, εκδηλώσεων ή και κάποιες φορές
εξαιτίας της καθυστερηµένης στελέχωσης των σχολείων µε
καθηγητές (θεσµός των αναπληρωτών), οι ώρες µπορεί να
είναι και λιγότερες.
Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα των Γυµνασίων είναι ήδη
επιβαρηµένο (καθηµερινό 7ωρο) και άρα είναι αδύνατο να
προστεθούν και άλλες ώρες, πολύ περισσότερο που αυτό
καθίσταται αδύνατο και από την ύπαρξη πολλών σχολείων
που

λειτουργούν

σε

εναλλασσόµενους
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κύκλους.

Η

οποιαδήποτε

αλλαγή

σε

όφελος

της

Πληροφορικής,

θα

σήµαινε την ελάττωση των ωρών διδασκαλίας κάποιου άλλου
µαθήµατος ή θα προϋπέθετε ένα ριζικό ανασχηµατισµό του
συνόλου του Προγράµµατος.
Υπάρχει βέβαια και το ζήτηµα των µαθητών που
εγκαταλείπουν πρόωρα το Γυµνάσιο (βλ. παραπάνω Γ2β). Αν
για τους µαθητές, που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο
Γυµνάσιο,

υπάρχει

µια,

σχετική

έστω,

επαφή

µε

την

Πληροφορική, για τους µαθητές που διακόπτουν, η επαφή
αυτή είναι εξαιρετικά περιορισµένη.
Με

την

έννοια

της

καλύτερης

επαφής

µε

την

Πληροφορική, θα µπορούσε να υποστηριχθεί και η αύξηση
των

ωρών

διδασκαλίας,

των

γενικών

µαθηµάτων

Πληροφορικής στα Τ.Ε.Ε., όπως και κυρίως, η εισαγωγή
γενικών µαθηµάτων Πληροφορικής στο Ε.Λ., κάτι που θα
προϋπέθετε και πάλι ένα νέο σχεδιασµό του συνόλου του
Προγράµµατος.
Όσον αφορά τα Προγράµµατα

Σπουδών, των γενικών

µαθηµάτων του Γυµνασίου και των Τ.Ε.Ε. και του βασικού
µαθήµατος επιλογής του Ε.Λ., τα οποία στηρίζονται στους
ίδιους θεµατικούς άξονες – ενότητες, παρουσιάζεται, αρκετά,
το γνωστό, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, θέµα της
επανάληψης

της

διαφοροποιηµένη

ύλης,

σε

κάθε

µορφή:

πιο

απλή

βαθµίδα
στο

του,

µε

Γυµνάσιο,

πιο

«επιστηµονική» στο Λύκειο, πιο απλή και πρακτική στην
Τεχνική Εκπαίδευση.

170

Ο τρόπος διατύπωσης, του ίδιου ουσιαστικά γενικού
σκοπού: γνώση και ενηµέρωση, δείχνει τις διαφοροποιήσεις
αυτές:

η

περισσότερο

αναλυτική

και

µε

χρήση

όρων

διατύπωση γίνεται στο Πρόγραµµα του Ε.Λ., η περισσότερο
απλή και µε έµφαση στην πρακτική στο Πρόγραµµα των
Τ.Ε.Ε., ενώ εκείνη του Προγράµµατος του Γυµνασίου κατέχει
µια ενδιάµεση θέση.
∆ύο άλλα σηµεία που αξίζει να επισηµανθούν, είναι ότι
µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Γυµνασίου, στο οποίο
στηρίχθηκε η συγγραφή των νέων εγχειριδίων, τα οποία
διδάχθηκαν για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2000-2001,
διδάχθηκαν και τα παλιά εγχειρίδια για µια τουλάχιστον
σχολική χρονιά, καθώς και ότι, έχει ήδη αναφερθεί, στα Ε.Λ.
και στα Τ.Ε.Ε. χρησιµοποιείται το ίδιο εγχειρίδιο.
5. Οι συνθήκες εφαρµογής
α. Τα εγχειρίδια
Η αναφορά στα εγχειρίδια θα περιοριστεί σε εκείνα που
διδάσκονται

στους

περισσότερους

µαθητές,

δηλαδή

στα

εγχειρίδια του Γυµνασίου και στο εγχειρίδιο «Εφαρµογές
Πληροφορικής / Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» του Ε.Λ., το
οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, διδάσκεται και στα Τ.Ε.Ε.
Εκτός από το ότι απευθύνονται στην πλειοψηφία των
µαθητών, τα εγχειρίδια αυτά έχουν συνταχθεί µε βάση τις
ίδιες «Προδιαγραφές συγγραφής σχολικών βιβλίων» του
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Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την «Πληροφορική Γυµνασίου
και Ενιαίου Λυκείου».
Στις προδιαγραφές αυτές αναφέρεται ότι η ανάπτυξη της
ύλης θα πρέπει να γίνεται
• από το ειδικό στο γενικό
• από το απλό στο σύνθετο
• από το εύκολο στο δύσκολο
• από αρχές σε λεπτοµέρειες
Η

ύλη

επιστηµονικές

θα

πρέπει

να

ανακρίβειες,

είναι

σφάλµατα,

απαλλαγµένη

από

αντιφάσεις

και

ασάφειες, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η κατανοησιµότητα
του

βιβλίου,

δίνοντας

έµφαση

στην

συνοχή

και

την

αλληλουχία.
Αναφέρεται, επίσης, ότι το βιβλίο θα πρέπει «να είναι
καλά οργανωµένο και να έχει νεανική εργονοµία ώστε να
είναι ελκυστικό και να προκαλεί το ενδιαφέρον του µαθητή.
Επίσης

η ύλη πρέπει να παρουσιάζεται µε τρόπο που να

προωθείται η πολλαπλή χρήση του βιβλίου. ∆ηλαδή, θα
πρέπει να προσφέρει ιδέες και ερεθίσµατα για ποικίλες
δραστηριότητες».
Το κείµενο των προδιαγραφών κλείνει µε τη φράση «Η
έκταση και η οικονοµία της ύλης πρέπει να είναι τέτοια ώστε
να ολοκληρώνεται στις διδακτικές ώρες που προβλέπονται
από το ωρολόγιο πρόγραµµα».
Το εγχειρίδιο του Λυκείου εκδόθηκε το 1998, ενώ,
εκείνα του Γυµνασίου, υπάρχουν δύο, το 2000. ∆εν υπάρχει
κοινό όνοµα, σε καµία από τις τρεις συγγραφικές οµάδες,
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όπως δεν υπάρχει κοινό όνοµα συγγραφέα και µε εκείνα της
συγγραφικής οµάδες που είχε γράψει τα πρώτα εγχειρίδια του
Γυµνασίου, εκείνα που διδάχθηκαν στο διάστηµα 1995-2000.
Το εγχειρίδιο του Λυκείου εκδόθηκε από τον Οργανισµό
Εκδόσεων

∆ιδακτικών

Βιβλίων

(Ο.Ε.∆.Β.),

ενώ

του

Γυµνασίου εκδόθηκαν, το ένα µε την ευθύνη της Ελληνικής
Εταιρίας Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.) και
το άλλο µε ανάδοχο τις εκδόσεις Πατάκη. Και τα δύο
εγχειρίδια του Γυµνασίου εντάχθηκαν στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και
χρηµατοδοτήθηκαν

από το Β΄ Κ.Π.Σ.

Τη σχολική χρονιά

2000-2001, το κάθε ένα από τα εγχειρίδια του Γυµνασίου
διδάχθηκε σε ορισµένους νοµούς της χώρας. ∆εν υπήρχε
δηλαδή, η δυνατότητα επιλογής του ενός ή του άλλου από
τους καθηγητές του µαθήµατος.
Τα νέα βιβλία του Γυµνασίου, καθώς και εκείνο του
Λυκείου, ακολουθούν τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και σε σχέση µε τα προηγούµενα εγχειρίδια του
Γυµνασίου, η εµφάνιση και η εκτύπωσή τους εντυπωσιάζει. Ο
όγκος τους είναι αρκετά µεγάλος και είναι ένα θέµα το αν
µπορούν να καλυφθούν οι 300 περίπου σελίδες καθαρής ύλης
των εγχειριδίων, στις 80 ώρες διδασκαλίας που προβλέπονται
συνολικά για το Γυµνάσιο ή στις 100 που προβλέπονται και
για τα δύο µαθήµατα επιλογής του Λυκείου ή τις 50 ώρες
γενικής παιδείας των Τ.Ε.Ε.
Όµως τα βιβλία µπορούν να θεωρηθούν και ως ένα
εγκυκλοπαιδικό µέσο στήριξης της διδασκαλίας και πηγή,
όπου µπορούν να ανατρέξουν γενικά οι µαθητές, αν και η
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πρακτική διδασκαλίας του ακολουθείται γενικά στο ελληνικό
σχολείο, µε το σχήµα παράδοση (από συγκεκριµένο κεφάλαιο
του εγχειριδίου)-εξέταση, δεν ευνοεί κάτι τέτοιο, καθώς η
γενική στάση

µαθητών και καθηγητών είναι ρυθµισµένη σε

αυτό το σχήµα.
Επειδή, στο Πρόγραµµα Σπουδών, αλλά και στις οδηγίες
που

θα

αναφερθούν

παρακάτω,

δίνεται

έµφαση

στην

ενασχόληση των µαθητών στο εργαστήριο, το πρόβληµα της
κάλυψης της ύλης του εγχειριδίου γίνεται περισσότερο
σηµαντικό και εξαρτάται, βέβαια, σε µεγάλο βαθµό , από τη
δυνατότητα ευελιξίας του καθηγητή και το κατά πόσο µπορεί,
ο ίδιος αρχικά, να ξεφύγει από το παραπάνω γενικό σχήµα,
ξεπερνώντας πιθανές αντιδράσεις µαθητών, αλλά, συχνά και
συναδέλφων.

Κάτι,

βέβαια

που

πρέπει

να

κάνουν

σε

µεγαλύτερο βαθµό οι καθηγητές των Τ.Ε.Ε., καθώς η χρήση
του

εγχειριδίου

του

Λυκείου

και

όχι

ενός,

ειδικά

συνταγµένου, για τις ανάγκες των µαθητών τους, εγχειριδίου,
τους

δηµιουργεί

πρόσθετη

ευθύνη

επιλογής

των

καταλληλότερων παραγράφων του βιβλίου, για τη στήριξη της
διδασκαλίας.
Ένα άλλο ζήτηµα, άµεσα συνδεδεµένο µε τη διδασκαλία
στο εργαστήριο, είναι ότι, η ενασχόληση µε τα Windows είναι
αναγκαστική, εφόσον κυριαρχούν στα προγράµµατα. Έτσι, η
χρήση αντίστοιχων εικόνων και εικονιδίων στα εγχειρίδια
καλύπτει µέρος της εικονογράφησής τους. Κάτι που οδηγεί σε
κάποιο

βαθµό,

σε

µια

αναγκαστική,
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επίσης,

έµµεση

διαφήµιση, αλλά και ενίσχυση της κυριαρχίας των προϊόντων
της Microsoft, µέσα από τα εγχειρίδια.
Υπάρχει,
εργαστηρίων

τέλος,

το

θέµα

(βλ.παρακάτω),κάτι

των
που

ελλείψεων
σηµαίνει,

ότι

των
οι

πρακτικές εφαρµογές της ύλης των εγχειριδίων είναι συχνά
δύσκολες ή πληµµελείς. Στα πρώτα εγχειρίδια του Γυµνασίου
γινόταν

αρκετά

διδαχθούν

και

εµφανές
χωρίς

ότι

αυτά

εργαστήριο,

θα

µπορούσαν

µόνο

να

θεωρητικά,

προσφέροντας µια σχετική γνώση του αντικειµένου στους
µαθητές. Θα µπορούσε να συµβεί το ίδιο και µε το νέο, αλλά
σε µικρότερο βαθµό. Kαθώς, άλλωστε, προχωρά ο εξοπλισµός
των σχολικών µονάδων, το κύριο πρόβληµα θα εντοπίζεται
στην ύπαρξη παλιών εργαστηρίων και στην αναλογία Η/Υµαθητών.
Πρέπει, ακόµη, να αναφερθεί ότι, το µάθηµα της
Πληροφορικής, στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γυµνασίου, καθώς
και

τα

σχετικά

µαθήµατα

επιλογής

στο

Λύκειο,

δεν

εξετάζονται τον Ιούνιο. Η τελική βαθµολογία του µαθητή
είναι ο µέσος όρος των προφορικών βαθµών, των τριών
τριµήνων στο Γυµνάσιο και των δύο τετραµήνων στο Λύκειο
και δε λαµβάνεται υπόψη για την προαγωγή ή απόλυση του
µαθητή. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγεί σε αντιµετώπιση
του τύπου «εύκολο µάθηµα», από τους µαθητές και να το
επιλέγουν αρκετοί στο Λύκειο για να ελαφρύνουν το βαρύ
πρόγραµµα της προετοιµασίας τους για τις πανελλαδικές
εξετάσεις. Μπορεί, όµως και να δίνει τη δυνατότητα µιας πιο
ελεύθερης και πιο ελκυστικής προσέγγισης του αντικειµένου,
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κάτι, βέβαια, που σχετίζεται, τόσο µε την ποιότητα του
εξοπλισµού, όσο και µε τις δυνατότητες του προσωπικού.
β. Ο εξοπλισµός και το προσωπικό.
Έχει

ήδη

αναφερθεί

το

πρόβληµα

της

έλλειψης

στατιστικών στοιχείων (βλ.παραπάνω Γ2β). Έτσι, δεν είναι
δυνατό, η αναφορά στον εξοπλισµό των σχολείων και το
προσωπικό τους, να συνοδεύεται από επίσηµα επεξεργασµένα,
πλήρη στοιχεία.
Πάντως,

σύµφωνα

µε

στοιχεία,

που

έδωσε

στη

δηµοσιότητα η Γ.Μαστοροπούλου, του Γραφείου Αξιοποίησης
Yπολογιστικών και ∆ικτυακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
του

ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

οργάνωσε

η

στην

Ελληνική

3η

∆ιηµερίδα

Εταιρεία

Πληροφορικής

Επιστηµόνων

που

Η/Υ

και

Πληροφορικής, το Φεβρουάριο του 2000 και δηµοσιεύθηκαν
στην «Καθηµερινή» - βλ. Στύλου (2000)-το µάθηµα της
Πληροφορικής διδάχθηκε στα Γυµνάσια, τη σχολική χρονιά
1998-99,

σε

ποσοστό

87%,

στα

Ε.Λ.

µε

τεχνολογική

κατεύθυνση (βλ. παραπάνω),οι µαθητές διδάχθηκαν µαθήµατα
Πληροφορικής

σε

ποσοστό

87%,

ενώ

στα

Ε.Λ.

χωρίς

τεχνολογική κατεύθυνση, σε ποσοστό 71%. Στα Τ.Ε.Ε., µε
τοµέα

Πληροφορικής,

διδασκαλία

της

τα

ποσοστά

Πληροφορικής,

σε

ήταν

99%.

ορισµένα

Η

µη

σχολεία,

αποδόθηκε από την οµιλήτρια, είτε σε ελλείψεις υποδοµής,
είτε στην απροθυµία καθηγητών να καλύψουν τις κενές
θέσεις, κυρίως όταν πρόκειται για αποµακρυσµένες περιοχές.
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Στη

συνέχεια,

η

Γ.Μαστοροπούλου

παρέθεσε

τα

παρακάτω στοιχεία για τον εξοπλισµό των σχολείων, τα οποία
προερχόταν

από

53,

σε

σύνολο

58,

∆ιευθύνσεις

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά,
στα

Γυµνάσια

υπήρχαν

160

εργαστήρια

Πληροφορικής

τεχνολογίας 8088, 826 εργαστήρια τεχνολογίας 386-486 και
358 εργαστήρια µε Pentium (ή ποσοστά 12%, 61% και 27%
για το σύνολο των 1346 Γυµνασίων, για τα οποία δόθηκαν
στοιχεία). Σύµφωνα µε τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας, βλ. Ε. Σ.Υ.Ε. (2000), το 1993-94,
ο αριθµός των Γυµνασίων της χώρας ανερχόταν σε 1857.
Μπορεί, εποµένως να ειπωθεί ότι σε κάποια Γυµνάσια δεν
υπήρχαν

και

ίσως

δεν

υπάρχουν

καθόλου

εργαστήρια

Πληροφορικής, ακόµη και αν έχει µειωθεί ο αριθµός των
Γυµνασίων ή όσο σηµαντικές και αν είναι, σε αριθµό
σχολικών

µονάδων,

οι

5

∆ιευθύνσεις

∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, για τις οποίες δε δόθηκαν στοιχεία.
Για

τα

εργαστήρια

Ε.Λ.

αναφέρθηκε

τεχνολογίας

8088,

ότι,
στο

στο
42%

7%

υπήρχαν

εργαστήρια

τεχνολογίας 386-486 και στο 51% εργαστήρια µε Pentium. ∆ε
δόθηκε όµως ο απόλυτος αριθµός των σχολικών µονάδων και
έτσι δεν µπορεί να γίνει σύγκριση-σχετική πάντα-µε το
γενικό, απόλυτο αριθµό των Λυκείων. Βέβαια, ο εξοπλισµός
των σχολικών µονάδων συνεχίζεται και στην ίδια ∆ιηµερίδα
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αναφέρθηκε ότι προβλεπόταν για το 1999-2000- εγκατάσταση
745 νέων εργαστηρίων Πληροφορικής σε Ε.Λ. 25
∆εν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τη σχέση αριθµού
µαθητών ανά Η/Υ.
Σε σχέση µε το προσωπικό, δεν υπάρχουν επίσηµα
δηµοσιευµένα

στοιχεία

για

τον

αριθµό

των

καθηγητών

Πληροφορικής, που εργάζονται στην ελληνική εκπαίδευση.
Στα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. αναφέρεται ο γενικός αριθµός
εκπαιδευτικών, χωρίς να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία κατά
ειδικότητα.

Το

βέβαιο,

πάντως,

είναι

ότι,

κάθε

χρόνο

διορίζονται και νέοι καθηγητές Πληροφορικής και ότι, οι πιο
µαζικοί διορισµοί πραγµατοποιήθηκαν το 2000 και το 2001.
Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, σε όλες της ∆ιευθύνσεις
∆ευτεροβάθµιας
Πληροφορικής

Εκπαίδευσης,
και

Νέων

υπάρχουν

Τεχνολογιών

υπεύθυνοι

(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),

οι

οποίοι ασχολούνται µε την εφαρµογή των προγραµµάτων
Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (και µε τα
προγράµµατα εξοπλισµού).
Υπάρχουν, βέβαια, τα προβλήµατα της κάλυψης των
θέσεων σε αποµακρυσµένες περιοχές - αναφέρθηκε ήδη
παραπάνω - καθώς και το γενικότερο της κάλυψης κενών µε
το θεσµό των αναπληρωτών και ωροµισθίων, κάτι που
σηµαίνει, ότι τα µαθήµατα, συχνά ξεκινούν τον Οκτώβριο και
άρα σε κάποια σχολεία χάνονται κάποιες διδακτικές ώρες,
γεγονός ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τα µονόωρα µαθήµατα,
25

Α. Λογοθέτης, Β. Προκοπίου, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Η Πληροφορική στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο Μεταίχµιο ∆ύο Εποχών, στο Ελληνική
Εταιρεία Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής (2000, σελ. 1-6)

178

όπως η Πληροφορική στο Γυµνάσιο ή τα γενικά µαθήµατα
Πληροφορικής στα Τ.Ε.Ε.
Υπάρχει, ακόµη και το πρόβληµα της ανοµοιογένειας
των

καθηγητών

της

Πληροφορικής.

Όπως

αναφέρει

ο

Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γ. Παπαδόπουλος, 26
«µέχρι το 1992 το µάθηµα (σε Τεχνικά και Πολυκλαδικά
Λύκεια) δίδασκαν καθηγητές διαφόρων άλλων κλάδων κυρίως
Μαθηµατικοί, Φυσικοί και Μηχανικοί. Οι καθηγητές αυτοί ή
είχαν µεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική (πολύ λίγοι) ή
είχαν παρακολουθήσει κάποια σεµινάρια στη Μαθηµατική
Εταιρεία,

στο

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

µετατάχθηκαν

στους

(Πληροφορικής,

απόφοιτοι

κ.λπ.

κλάδους
Α.Ε.Ι.

Οι

καθηγητές

ΠΕ19
και

και

Τ.Ε.Ι)

ήταν

που
ΠΕ20
στη

συντριπτική πλειοψηφία αυτής της κατηγορίας. Είναι φανερό
ότι το θεωρητικό υπόβαθρο των καθηγητών παρουσιάζει
µεγάλη ετερογένεια… Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε και
δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στην επίτευξη των στόχων των
Αναλυτικών Προγραµµάτων… όπως αδυναµία (ορισµένων
καθηγητών) να διδάξουν µέρος της ύλης, αδυναµία να
παρακολουθούν τις εξελίξεις, περιορίζουν το µάθηµα στα
στενά πλαίσια που µπορούν να κινηθούν, δυσκολίες στο
σχεδιασµό της επιµόρφωσής τους, αδυναµία ανταπόκρισης σε
ερωτήσεις µαθητών κ.λπ.».
Παρουσιάζεται έτσι µια εικόνα ελλείψεων σε εξοπλισµό
και διδακτικό προσωπικό, µε όποιες επιπτώσεις µπορεί αυτές
26

Γ. Παπαδόπουλος, Η πληροφορική στο Σχολείο: Ο σχεδιασµός και το έργο
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Η/Υ
και Πληροφορικής (1998, σελ. 1-16).
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να έχουν στην εφαρµογή των Προγραµµάτων Σπουδών και
στη χρήση των νέων εγχειριδίων. Ελλείψεις που προσπαθούν
να καλύψουν, στο µέτρο του δυνατού, οι οδηγίες διδασκαλίας
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
γ. Οι οδηγίες
Τη σχολική χρονιά 1998-99, οπότε και διδάχθηκαν για
πρώτη φορά τα µαθήµατα Πληροφορικής (επιλογής) στο
Ενιαίο Λύκειο, εκδόθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. οι ακόλουθες
γενικές οδηγίες για τη διδασκαλία τους:
«Το µάθηµα θα διδαχθεί µόνο σε όσα σχολεία έχουν ή
πρόκειται

κατά

αποκτήσουν

τη

διάρκεια

πρόσβαση

σε

της

σχολικής

εργαστήριο

χρονιάς

υπολογιστών

να
και

ανεξάρτητα από το είδος υλικού και λογισµικού που υπάρχει
σε αυτό (π.χ. το µάθηµα µπορεί να διδαχθεί και στο
εργαστήριο του Γυµνασίου εφόσον είναι διαθέσιµο). Και
τούτο διότι το Πρόγραµµα Σπουδών (Π.Σ.) είναι ελεύθερο
εργαστηριακού περιβάλλοντος. ∆ηλαδή το µάθηµα µπορεί να
πραγµατοποιηθεί και να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει το
Π.Σ. ανεξάρτητα από το είδος του υλικού και του λογισµικού
που υπάρχει στο εργαστήριο. Η µόνη προϋπόθεση είναι η
ύπαρξη εργαστηρίου µε ικανό αριθµό θέσεων εργασίας.
Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα πρέπει να είναι
τέτοιος ώστε σε κάθε θέση εργασίας να εργάζονται δυο έως το
πολύ τρεις µαθητές. Η ανάγκη αυτή σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να οδηγήσει στην επιλογή τα τµήµατα να χωρίζονται
σε δύο οµάδες όπως συµβαίνει στο Γυµνάσιο. Κάτι τέτοιο
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βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα και τους στόχους
του Π.Σ.
Κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράµµατος του
σχολείου θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε
οι δύο ώρες / εβδοµάδα διδασκαλίας του µαθήµατος να
διδάσκονται την ίδια ηµέρα της εβδοµάδας και συνεχόµενες».
Αναφέρεται ακόµη, ότι:
«Για την επίτευξη των στόχων του Π.Σ. απαιτείται
µεγάλος βαθµός αυτενέργειας και προσαρµοστικότητας του
εκπαιδευτικού αναλόγως µε τα διαφορετικά (πολλές φορές)
ενδιαφέροντα ή τις ιδιαίτερες κλίσεις των µαθητών, την
ποικιλία λογισµικού και υλικού του σχολικού εργαστηρίου
κ.λπ.»
Καθώς και ότι:
«Η φύση του µαθήµατος της Πληροφορικής δεν ευνοεί
διδασκαλία βασισµένη στη γραµµική δοµή του βιβλίου. Η
κατανόηση των εννοιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι
στενά συνυφασµένες µε την κατανόηση της λειτουργίας και
τη δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριµένου τεχνολογικού
µέσου και απαιτείται συνεχής αλληλουχία µαθηµάτων στο
εργαστήριο και µαθηµάτων στην αίθουσα διδασκαλίας. Οδηγό
εποµένως για την οργάνωση της διδασκαλίας πρέπει να
αποτελεί το Π.Σ. και το Ε.Π.Π.Σ.. Το βιβλίο του µαθητή δεν
συνιστά Π.Σ. αλλά αποτελεί µέρος του διδακτικού υλικού».
Ήδη, πάντως, µε βάση τις διευκρινίσεις που στάλθηκαν
στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ένα βασικό σηµείο των
οδηγιών

τροποποιήθηκε

και
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η

τροποποίηση

αυτή

περιλαµβάνεται στις επίσηµες οδηγίες της επόµενης σχολικής
χρονιάς, 1999-2000 (οι τελευταίες που έχουν εκδοθεί).
Αναφέρεται λοιπόν σε αυτές, ότι:
«Όσα

Λύκεια

χρησιµοποιούν

το

εργαστήριο

Πληροφορικής συστεγαζόµενου ή γειτνιάζοντος Γυµνασίου,
το οποίο διαθέτει επτά σταθµούς εργασίας, θα διαχωρίζουν το
τµήµα σε δύο οµάδες κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων,
εφόσον ο αριθµός των µαθητών στο τµήµα υπερβαίνει τους
εικοσιένα (21). Η µία οµάδα θα διδάσκεται το µάθηµα της
Πληροφορικής στο Εργαστήριο και ταυτόχρονα η άλλη οµάδα
θα διδάσκεται οποιοδήποτε άλλο µάθηµα του ωρολογίου
προγράµµατός

της.

Όταν

ο

αριθµός

του

τµήµατος

δεν

υπερβαίνει τους εικοσιένα (21) το τµήµα δεν χωρίζεται σε δύο
(2) οµάδες.
Εάν το Λύκειο χρησιµοποιεί εργαστήριο Πληροφορικής
που διαθέτει περισσότερους από επτά (7) σταθµούς εργασίας,
τότε δεν διασπάται το τµήµα. Στην περίπτωση αυτή για τη
διδασκαλία

των

µαθηµάτων

Πληροφορικής

του

Λυκείου

ισχύει το εξής: «Σε τµήµατα που έχουν µέχρι και είκοσι δύο
(22) µαθητές αντιστοιχεί ένας (1) καθηγητής και σε τµήµατα
που

οι

µαθητές

υπερβαίνουν

τους

είκοσι

δύο

(22)

αντιστοιχούν δύο καθηγητές».
Το βασικό ζήτηµα, που παρουσιάζεται, µέσα από την
αναφορά αυτή, είναι εκείνο της αντίφασης µεταξύ του «ο
χωρισµός των τµηµάτων σε δύο οµάδες βρίσκεται σε πλήρη
αντίθεση µε το πνεύµα και τους στόχους του Προγράµµατος
Σπουδών», των αρχικών οδηγιών και την επίσηµη ακύρωσή
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του, από τις διευκρινίσεις πρώτα και τις επόµενες οδηγίες στη
συνέχεια. Η αναγκαιότητα, εποµένως, που υποβάλλει η
ύπαρξη

µικρών

σχολικών

εργαστηρίων,

επιβάλλει

την

προσαρµογή, του πνεύµατος και των στόχων του Π.Σ., στις
δυνατότητες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.
Ένα δεύτερο θέµα σχετίζεται µε όσα προηγουµένως
αναφέρθηκαν

για

την

ανοµοιογένεια

των

καθηγητών

Πληροφορικής. Η ανοµοιογένεια αυτή και τα προβλήµατα
προσέγγισης του αντικειµένου, που µπορεί να προκαλέσει, για
ορισµένους από τους καθηγητές, δηµιουργούν επιφυλάξεις,
για το κατά πόσο, όλοι οι καθηγητές Πληροφορικής, είναι
δυνατόν,

να

στηριχθούν

στην

«αυτενέργεια

και

την

προσαρµοστικότητά τους» και να αποφύγουν, εποµένως, µια
διδασκαλία βασισµένη στη «γραµµική δοµή του βιβλίου».
6. Συµπερασµατικά
Από την παράθεση των γενικών και ειδικών στοιχείων
για τις κατευθυντήριες αρχές της εκπαίδευσης, του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος, τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και
τους όρους εισαγωγής της Πληροφορικής στην ελληνική
εκπαίδευση, συνάγεται ένα γενικό συµπέρασµα: η σηµαντική
αναντιστοιχία µεταξύ επίσηµα διακηρυγµένων σκοπών και
στόχων, επίσηµα δηλωµένης επιθυµητής πραγµατικότητας και
πραγµατικότητας καθεαυτής. Έτσι, οι διακηρύξεις και τα
άρθρα για την αναγκαιότητα καθολικής βασικής εκπαίδευσης,
έρχονται

σε

εµφανή

αντίθεση
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µε

τα

υψηλά

ποσοστά

αναλφαβητισµού,
ποσοστά

σε

παγκόσµιο

λειτουργικού

επίπεδο

και

τα

αναλφαβητισµού

υψηλά

στις

πιο

αναπτυγµένες χώρες, παρόλες τις (σχετικές) προσπάθειες
µείωσής τους.
Εποµένως,

η

εισαγωγή

της

Πληροφορικής

στα

εκπαιδευτικά συστήµατα, στις περισσότερο αναπτυγµένες
χώρες, πραγµατοποιείται µε δεδοµένο το σηµαντικό ποσοστό
λειτουργικού αναλφαβητισµού σε αυτές, κάτι που οδηγεί,
αναπόφευκτα, σε σκέψεις, για τη σύνδεση του λειτουργικού
αναλφαβητισµού,

µε

ένα

σηµαντικό

ποσοστό

ψηφιακού

αναλφαβητισµού, αφού οι µαθητές και πολύ περισσότερο οι
ενήλικες, οι οποίοι συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση
απλών

κειµένων

πράξεων,

ή

δύσκολα

στην
θα

εκτέλεση

µπορέσουν

απλών
να

µαθηµατικών

χρησιµοποιήσουν

δηµιουργικά τις Τ.Π.Ε.
Η

Ελλάδα

παρουσιάζει

και

εκείνη

προβλήµατα

λειτουργικού αναλφαβητισµού (βλ. παραπάνω Γ 2β), αλλά και
µια σηµαντική καθυστέρηση, σε σχέση µε πολλές χώρες της
Ε.Ε., στην ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. (βλ. Β3 β και Γ1). Αυτό
σηµαίνει,

ότι

απαιτείται

µια

συνολικά

µεγαλύτερη

προσπάθεια, τόσο για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
επιπέδου,

όσο

και

για

την

επιτυχηµένη

εισαγωγή

της

Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και για τη
γενική εξοικείωση του πληθυσµού, µε τις Τ.Π.Ε.
Οι δυσκολίες που συναντά, η ένταξη της Πληροφορικής,
στην

ελληνική

εκπαιδευτικό

∆ευτεροβάθµια
δυναµικό,

εκπαίδευση,

εξοπλισµό,
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σε

ωράριο,

µπορούν

να

αντιµετωπισθούν
συνολικής

σε

δύο

οργάνωσης

συστήµατος,

µια

επίπεδα:
του

ριζική

1.

Στο

ελληνικού

αναδιάρθρωση

γενικό,

της

εκπαιδευτικού
του

οποίου,

θα

πρόσφερε πολλά και στην ένταξη της Πληροφορικής σε αυτό.
2. Στο ειδικό, της ένταξης της Πληροφορικής στις παρούσες
δοµές

και

στους

υπάρχοντες

τρόπους

λειτουργίας

του

εκπαιδευτικού συστήµατος, γεγονός που οδηγεί συνήθως σε
συµβιβασµούς και λύσεις ανάγκης, όπως το µονόωρο µάθηµα
στο Γυµνάσιο και το µάθηµα επιλογής στο Λύκειο, η
ανοµοιογένεια

των

καθηγητών

Πληροφορικής,

η

αναγκαστική-εξ αιτίας της έλλειψης εξοπλισµού-διαίρεση των
τµηµάτων (βλ. παραπάνω).
Αντίθετη µε τις δυσκολίες, που συναντά η ένταξη της
Πληροφορικής στα προγράµµατα του σχολείου και κατ’
επέκταση, αντίθετη µε την πραγµατικότητα, που βιώνουν
µαθητές και εκπαιδευτικοί, είναι η εικόνα, που παρουσιάζεται
στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο, στο
Ε.Π.Π.Σ.Π. και στο Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση, για τις
δυνατότητες και τις ευκαιρίες, που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε.
στους ανθρώπους γενικά. Πρόκειται για µια εικόνα, η οποία
απέχει αρκετά από τη βιωµένη αυτή πραγµατικότητα και η
οποία

απέχει,

πολύ

περισσότερο,

από

τη

βιωµένη

πραγµατικότητα των δισεκατοµµυρίων ανθρώπων, οι οποίοι
δεν έχουν καµία επαφή µε τις εφαρµογές των Τ.Π.Ε.

185

186

E. H απόδοση λειτουργιών και προσδοκιών στις
Τ.Π.Ε. σε επίσηµα κείµενα.
Ανίχνευση των ιδεολογικών προεκτάσεων
1. O τρόπος εργασίας
α. Η µέθοδος προσέγγισης
Καθώς, βασική υπόθεση της εργασίας είναι, ότι οι
Τ.Π.Ε.

συνοδεύονται

λειτουργία,

από

επικαλυπτική

συγκεκριµένη

ιδεολογική

ευρύτερων

κοινωνικών

των

συνθηκών, που διαµορφώνουν τους όρους χρήσης τους (βλ.
και

παραπάνω

καταβληθεί

4α),

προσπάθεια

προεκτάσεις,

που

στο

συγκεκριµένο

να

µπορούν

αναδειχθούν
να

κεφάλαιο
οι

ανιχνευθούν

θα

ιδεολογικές
σε

επίσηµα

κείµενα, τα οποία έχουν άµεση σχέση µε την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Ως µέθοδος προσέγγισης των κειµένων προκρίθηκε η
ανάλυση περιεχοµένου,δηλαδή,«η αντικειµενική συστηµατική
και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχοµένου των
επικοινωνιών µε σκοπό την ερµηνεία τους». 27
Πέρα όµως από την ποσοτική περιγραφή, απαραίτητη
είναι

και

η

ποιοτική

επεξεργασία

των

στοιχείων,

που

προκύπτουν από αυτήν, έτσι ώστε, όπως αναφέρει η Χ.
Κωνσταντοπούλου (1985, σελ.40-41 και 1989, σελ.152-153,
και

µε

βάση

και

τις

σχετικές

27

εργασίες

των

E.Morin,

Σύµφωνα µε τον Berelson, όπως αυτός αναφέρεται από τους Φίλια (1977,
σελ. 196), Κωνσταντοπούλου (1985, σελ.40, 1989, σελ.152) και Bailey
(1994, σελ. 304).
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R.Barthes,

E.Sullerot,

για

την

ποιοτική

θεώρηση

των

στοιχείων), να ερµηνευτεί α) η ιδεολογική κατάσταση του
εκφραστή και β) η «οργανική» όψη του µηνύµατος και να
απαντηθούν τα 5 ερωτήµατα που θέτει η ανάλυση κάθε
επικοινωνίας, δηλαδή : Ποιος µιλάει; Για να πει τι; Με ποια
µέσα;

Σε

ποιόν;

Με

ποιο

επιδιωκόµενο

αποτέλεσµα;

Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το «ποιο
νόηµα δίνει ο εκφραστής ηθεληµένα ή όχι στην επικοινωνία»,
εποµένως,

στη

συγκεκριµένη

περίπτωση,

ποιο

µήνυµα

µεταδίδουν τα κείµενα άµεσα ή έµµεσα και πέρα από τις
συνειδητές ή όχι προθέσεις των συγγραφέων τους.
Στην παρουσίαση που ακολουθεί, προηγείται η ποσοτική
καταγραφή των στοιχείων και ακολουθεί η ποιοτική τους
ανάλυση.
β. Το σώµα των κειµένων
Τα κείµενα που επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν το
σώµα των αντικειµένων εφαρµογής της ανάλυσης, είναι τα
παρακάτω:
1. Το Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση,
Commission of the European Communities (1995).
2. To

Ενιαίο

Πλαίσιο

Προγράµµατος

Σπουδών

Πληροφορικής, του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
3. Τα κεφάλαια των σχολικών εγχειριδίων, τα οποία
αναφέρονται στις εφαρµογές, τις επιπτώσεις και τις
προοπτικές της Πληροφορικής.
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Η επιλογή στηρίχθηκε στη σηµασία των δύο πρώτων
κειµένων για τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής,
σε σχέση µε τις Τ.Π.Ε., καθώς και στη σηµασία των κειµένων
των εγχειριδίων, αφού αυτά αποτελούν το βασικό, επίσηµο,
µέσο προσέγγισης στις Τ.Π.Ε., για το σύνολο των µαθητών.
Όσον αφορά την έκταση των κειµένων, το Λευκό Βιβλίο
εξετάσθηκε στο σύνολό του, ενώ από το Ενιαίο Πλαίσιο
Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, εξετάσθηκε το γενικό
του τµήµα, καθώς στη συνέχεια, στα προγράµµατα Σπουδών
για κάθε βαθµίδα, οι αναφορές σε διδακτικές ενότητες
παραπέµπουν στα περιεχόµενα των εγχειριδίων. Από τα
εγχειρίδια του Γυµνασίου, εξετάσθηκε το τελευταίο τους
κεφάλαιο,

δηλαδή,

η

Ενότητα

12

του

εγχειριδίου

της

Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής
(Ε.Π.Υ) µε τίτλο, Πληροφορική: το παρόν και το µέλλον και
το κεφάλαιο 11 του εγχειριδίου των εκδόσεων Πατάκη, µε
τίτλο, Από το παρόν στο µέλλον. Από το εγχειρίδιο του
Ενιαίου Λυκείου και των Τ.Ε.Ε., εξετάσθηκαν, η ενότητα 1.2.
του πρώτου κεφαλαίου, µε τίτλο, Οι υπολογιστές στη ζωή µας
και τα δύο τελευταία κεφάλαια, δηλαδή, το κεφάλαιο 17, µε
τίτλο, Κοινωνικές Επιπτώσεις και το Κεφάλαιο 18, µε τίτλο,
Επικοινωνία ανθρώπου- µηχανής και Εργονοµία λογισµικού.
Από

την

άποψη

της

τυπογραφικής

παρουσίασης,

επισηµαίνεται ότι, δεν υπάρχει εικονογράφηση στο Λευκό
Βιβλίο και στο Ε.Π.Π.Σ.Π. Όµως και στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. η σηµασία της είναι σχετικά µικρή στην ενότητα 1.2.,
ενώ δεν υπάρχει καθόλου εικονογράφηση στα κεφάλαια 17
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και 18. Το βάρος ανάπτυξης εστιάζεται και εδώ στο κείµενο,
περιγραφικό ή αναλυτικό, ενώ τα ξένα κείµενα εµφανίζονται
ως παραθέµατα και δεν κατέχουν ιδιαίτερη έκταση. Στα
εγχειρίδια του Γυµνασίου, αντίθετα, η ανάπτυξη στηρίζεται
κυρίως στην παράθεση κειµένων, ιδιαίτερα στο εγχειρίδιο της
Ε.Π.Υ., ενώ στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη στηρίζεται
σε παράθεση κειµένων, αλλά και σε πληροφορίες

που

αντλήθηκαν από το ∆ιαδίκτυο-παρατίθεται, στις περιπτώσεις
αυτές, η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση. Η εικονογράφηση
παίζει

σηµαντικό

ρόλο,

ιδιαίτερα

στο

εγχειρίδιο

των

εκδόσεων Πατάκη-πιο άρτιο από άποψη εκτύπωσης-καθώς
από τις ιστοσελίδες, που αντλούνται οι πληροφορίες-κείµενα,
αντλούνται και αντίστοιχες εικόνες. Καθώς η εικονογράφηση
δεν υπάρχει σε όλα τα κείµενα, δεν υπήρξαν κατατάξεις και
συγκρίσεις που να την αφορούν.
γ. Οι κατηγορίες
Με βάση τα θέµατα που αναλύονται από διάφορους
µελετητές (βλ. κεφάλαιο Β), αλλά και τα περιεχόµενα των
προς εξέταση κειµένων, προέκυψαν, αρχικά τρεις µεγάλες
θεµατικές κατηγορίες:
1. Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης της οικονοµικής
και κοινωνικής ζωής, στις γενικότερες εκφάνσεις της.
2.

Οι

Τ.Π.Ε.

ως

παράγοντας

διαµόρφωσης

του

διαµόρφωσης

της

πολιτισµικού πλέγµατος –κουλτούρας.
3.

Ο

Τ.Π.Ε.

ως

παράγοντας

εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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Στη

συνέχεια,

για

κάθε

µια

από

τις

παραπάνω

κατηγορίες, σχηµατίσθηκαν υποκατηγορίες, έτσι ώστε, να
είναι χρηστικά ευκολότερη η κατάταξη του υλικού και η
ανάλυσή του.
Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία, σχηµατίσθηκαν οι
υποκατηγορίες:
α. Τ.Π.Ε. ανάπτυξη της παραγωγής και νέων κοινωνικών
σχέσεων

(τα

δύο

στοιχεία

παρουσιάζονται

αλληλένδετα

µεταξύ τους).
β. Τ.Π.Ε. και απασχόληση.
γ. Τ.Π.Ε. και νέα ποιότητα εργασίας.
δ. Τ.Π.Ε. και

θέµατα

δηµοκρατίας

και

ασφάλειας

δεδοµένων.
Στη

δεύτερη

κατηγορία,

σχηµατίσθηκαν

οι

εξής

οι

εξής

κατηγορίες:
α. Τ.Π.Ε. και επιστήµες.
β. Τ.Π.Ε. και τέχνες – ψυχαγωγία.
γ. Τ.Π.Ε. και νέες µορφές επικοινωνίας.
δ.Τ.Π.Ε. και αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο.
Στην

τρίτη

κατηγορία,

σχηµατίσθηκαν

υποκατηγορίες:
α. Τ.Π.Ε. και γενική εκπαιδευτική ανανέωση (επίδραση
των Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστηµα στο σύνολό του).
β. Τ.Π.Ε. και παιδαγωγική ανανέωση (επίδραση των
Τ.Π.Ε. ειδικά στη χρήση νέων παιδαγωγικών µεθόδων και
προσεγγίσεων).
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γ. Τ.Π.Ε. και καταπολέµηση ανισοτήτων, µέσα από τη
χρήση τους στην εκπαίδευση (άµβλυνση των εκπαιδευτικών
και κατ’ επέκταση των κοινωνικών ανισοτήτων µέσα από τη
χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση).

δ. Η µονάδα ανάλυσης
Ως µονάδα ανάλυσης, για το Λευκό Βιβλίο και για το
Ενιαίο

Πλαίσιο

Προγράµµατος

προσδιορίστηκε

η

Σπουδών

παράγραφος.

Για

Πληροφορικής,
τα

εγχειρίδια,

προσδιορίστηκε η µικρή θεµατική υποενότητα, η οποία,
συχνά, αποτελείται από µία παράγραφο. Όµως και στην
περίπτωση

που

αποτελείται

από

περισσότερες

από

µια

παραγράφους, αναφέρεται σε ενιαίο περιεχόµενο, το οποίο δε
θα είχε νόηµα να τεµαχισθεί σε 2 ή 3 παραγράφους και να
αυξηθεί, έτσι δυσανάλογα, µε βάση τη δοµή του κειµένου των
εγχειριδίων, ο αριθµός των αναφορών που εντάσσονται σε
κάθε υποκατηγορία.
Υπήρξαν

ωστόσο

και

µικρές

εξαιρέσεις

για

κάθε

εγχειρίδιο, όπου διατηρήθηκε η ανάλυση κατά παράγραφο
στις εξής περιπτώσεις:
1. Στο εγχειρίδιο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων
Η/Υ και Πληροφορικής τοποθετήθηκε σε χωριστή κατηγορία,
η τελευταία πρόταση από το κείµενο του Ν. ∆ήµου, το οποίο
παρατίθεται

στις

σελίδες

294-296,

καθώς

αφορούσε,

ξεκάθαρα άλλο θέµα. Επίσης, από το κείµενο του Μ. Serres,
το οποίο παρατίθεται στη σελίδα 308, οι δύο παράγραφοι που
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το αποτελούν τοποθετήθηκαν σε χωριστή υποκατηγορία η
κάθε µία. Επίσης, αναλύθηκε κατά παράγραφο το κείµενο της
σελίδας

221,

όπου

αναφέρονται

συνοπτικά

διάφορες

εφαρµογές της Πληροφορικής.
2. Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, αναλύθηκαν
κατά παράγραφο, το κείµενο της σελίδας 323, που αναφέρεται
στην εργασία και το κείµενο των σελίδων 342-344, που
αναφέρεται στην εκπαίδευση, καθώς πρόκειται για δύο γενικά
κείµενα, τα οποία αναλύουν διάφορα από τα θέµατα των
υποκατηγοριών.
3. Στο εγχειρίδιο του Ενιαίου Λυκείου και των Τ.Ε.Ε.,
αναλύθηκαν κατά παράγραφο, τα εισαγωγικά κείµενα της
υποενότητας 1.2., στις σελίδες 8, 9 και 10 και το εισαγωγικό
κείµενο του κεφαλαίου 17, στη σελίδα 338, καθώς πρόκειται
για ιδιαίτερα πυκνά κείµενα, όπου κάθε παράγραφος, αναλύει
και άλλο θέµα των υποκατηγοριών. Ακόµη, αναλύθηκε κατά
παράγραφο, το κείµενο της σελίδας 346, το οποίο αναφέρεται
σε εκπαιδευτικά θέµατα και καλύπτει δύο διαφορετικές
κατηγορίες.
Επίσης οι δύο τελευταίες προτάσεις του κειµένου της
σελίδας 340 Πληροφοριοποίηση της κοινωνίας, ανήκουν σε
άλλη υποκατηγορία, απ’ ότι το σύνολο του κειµένου.
Το ίδιο ισχύει και για το κείµενο της σελίδας 348, Η
πληροφοριοποίηση του κόσµου της εργασίας.
4.

Επισηµαίνεται

τέλος,

ότι

υπήρξαν

και

δύο

περιπτώσεις κατάτµησης παραγράφων. Των παραγράφων 4
και

5,

στη

σελίδα

6

του

Λευκού
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Βιβλίου,

οι

οποίες

αναφέρονται, τόσο στις γενικές επιδράσεις των Τ.Π.Ε. στην
παραγωγή όσο και στις επιδράσεις τους στην ποιότητα της
εργασίας.
ε. Η καταµέτρηση
Εξετάσθηκε, αρχικά, το κατά πόσο κάθε υποκατηγορία
και κάθε κατηγορία εµφανίζεται ή όχι σε κάθε τµήµα του
σώµατος των κειµένων.
Στη συνέχεια, εξετάσθηκε το πόσο συχνά εµφανίζεται η
κάθε υποκατηγορία (αριθµός αναφορών), αλλά και το ποια
έκταση

καταλαµβάνει

αυτή

σε

κάθε

κείµενο

(σύνολο

σελίδων).
2. Τα αποτελέσµατα
α. Η εµφάνιση κατηγοριών και υποκατηγοριών
Το

σηµαντικότερο

εµφάνιση

ή

την

αποτέλεσµα,

έλλειψη

εµφάνισης

όσον

αφορά

την

κατηγοριών

και

υποκατηγοριών, στα συγκεκριµένα κείµενα, είναι ότι, στο
Λευκό

Βιβλίο

και

στο

Σπουδών

Πληροφορικής

καθόλου

η

δεύτερη

Ενιαίο

Πλαίσιο

(Ε.Π.Π.Σ.Π.) 28

κατηγορία,

που

Προγράµµατος

δεν

εµφανίζεται

αναφέρεται

στη

διαµορφωτική δράση των Τ.Π.Ε. στο πολιτισµικό πλέγµα, την
κουλτούρα µιας κοινωνίας.

28

Στη συνέχεια του κειµένου, όπου εµφανίζεται τα αρχικά Ε.Π.Π.Σ.Π., θα
εννοείται το Ενιαίο Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορικής
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Στην πρώτη κατηγορία, που αφορά τη διαµορφωτική
δράση των Τ.Π.Ε. στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, στις
γενικότερες εκφάνσεις της, δεν υπάρχει καµία αναφορά στο
Λευκό Βιβλίο, αλλά και στο Ε.Π.Π.Σ.Π., η οποία µπορεί να
ενταχθεί στην υποκατηγορία, που αναφέρεται στην επίδραση
της χρήσης των Τ.Π.Ε. σε θέµατα δηµοκρατίας και ασφάλειας
δεδοµένων. Επίσης, δεν υπάρχει στο Ε.Π.Π.Σ.Π. καµία
αναφορά, η οποία να µπορεί να ενταχθεί στην υποκατηγορία
που αναφέρεται στην επίδραση των Τ.Π.Ε. στη διαµόρφωση
µιας νέα ποιότητας εργασίας.
Τέλος,

στην

διαµορφωτική

τρίτη

δράση

κατηγορία,

των

Τ.Π.Ε.

που
στην

αφορά

τη

εκπαιδευτική

διαδικασία, δεν υπάρχει, στα εγχειρίδια της Ε.Π.Υ. 29 καµία
αναφορά η οποία να µπορεί να ενταχθεί στην υποκατηγορία,
που

αναφέρεται

στην

επίδραση

των

Τ.Π.Ε.

στην

καταπολέµηση των ανισοτήτων, µέσα από την εκπαιδευτική
τους χρήση.
β. Η συχνότητα εµφάνισης
β1. Αναλυτικά
1 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, στις γενικότερες
εκφάνσεις της.

29

Με τα αρχικά Ε.Π.Υ. θα εννοείται, στη συνέχεια, η Ελληνική Εταιρία
Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής.

195

α.

Τ.Π.Ε.

ανάπτυξη

της

παραγωγής

και

νέων

κοινωνικών σχέσεων.
- Στο Λευκό βιβλίο υπάρχουν σχετικές αναφορές στην παράγραφο 1
της σελίδας 6 και στη µισή έκταση των παραγράφων 4 και 5, καθώς
και στις παραγράφους 8 και 9 της ίδιας σελίδας, η οποία υπάγεται
στην ενότητα Η επίδραση της κοινωνίας της Πληροφορίας καθώς και
στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 17, η οποία ολοκληρώνεται
στη σελίδα 18 και υπάγεται σε υποενότητα, η οποία αναφέρεται στις
ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας. Συνολικά, 6
αναφορές οι οποίες καλύπτουν έκταση µισής περίπου σελίδας.
- Στο Ε.Π.Π.Σ.Π. σχετική αναφορά εντοπίζεται στην πρώτη παράγραφο
του Προλόγου, στη σελίδα 2, µε πλαγιότιτλο

εισβολή των νέων

τεχνολογιών στο σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότηας…, η οποία
καλύπτει έκταση ¼ περίπου σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ. εντοπίζονται οι εξής αναφορές:
η Εισαγωγή της Ενότητας 12, Πληροφορική: το παρόν και το µέλλον,
στη σελίδα 290, οι παράγραφοι 1 , 5 και 9 της σελίδας 291, οι οποίες
υπάγονται στην υποενότητα Εφαρµογές της πληροφορικής, το κείµενο
Η επικοινωνία, το εµπόριο και η εργασία στην εποχή των υπολογιστών
άρθρο του Μ. ∆ήµου στο περιοδικό RAM), στις σελίδες 294-296 (µε
εξαίρεση την τελευταία του πρόταση, όπως σηµειώθηκε παραπάνω)
και τα κείµενα του Μ ∆ερτούζου, Ένα παλιρροϊκό κύµα ορµά
καταπάνω µας, στη σελίδα 305 και Πλούσιοι και φτωχοί την εποχή των
υπολογιστών: έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες;

στις σελίδες 306-307.

Συνολικά 7 αναφορές, οι οποίες καλύπτουν έκταση 3 σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη εντοπίζονται οι
εξής αναφορές:

η Εισαγωγή

του κεφαλαίουι 11, Από το παρόν στο

µέλλον, στη σελίδα 314 και η παράγραφος 5 του κειµένου Η εργασία
αλλάζει χαρακτήρα και προσανατολισµό, στην σελίδα 323. Συνολικά 2
αναφορές που καλύπτουν έκταση 1 περίπου σελίδας.
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- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.- Τ.Ε.Ε., 30 εντοπίζονται οι εξής αναφορές: η
πρώτη παράγραφος της εισαγωγικής υποενότητας της ενότητας 1.2. Οι
υπολογιστές στη ζωή µας,
σελίδα

9,

οι

οποίες

στη σελίδα 8, οι παράγραφοι 3 και 4 στη

ανήκουν

στην

υποενότητα

1.2.1.

Θετικές

Επιπτώσεις, η πρώτη παράγραφος της σελίδας 10, η οποία ανήκει στην
υποενότητα 1.2.2. Αρνητικές επιπτώσεις, οι υποενότητες 1.2.3. Οι
υπολογιστές στο Εµπόριο και στη Βιοµηχανία, στις σελίδες 11-13 και
1.2.4.

Οι Υπολογιστές στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,

στις σελίδες 13-14, η

πρώτη παράγραφος της εισαγωγικής ενότητας του κεφαλαίου 17:
Κοινωνικές Επιπτώσεις, η οποία τιτλοφορείται Οι Υπολογιστές και οι
αλλαγές που επιφέρουν στη ζωή µας, στη σελίδα 338, η ενότητα

Η

Πληροφορική στρατηγικός τοµέας της οικονοµίας, στη σελίδα 339, η
ενότητα

Η Βιοµηχανία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών,

στη σελίδα 340, η ενότητα Πληροφοριοποίηση της κοινωνίας, επίσης
στη σελίδα 340, η ενότητα

Η πληροφοριοποίηση του κόσµου της

εργασίας, στη σελίδα 348 (εκτός από τις 2 τελευταίες προτάσεις) και
το παράθεµα από την έκθεση των S. Νora και A.Minc, στη σελίδα 350.
Συνολικά 12 αναφορές, οι οποίες καλύπτουν έκταση 7,5 σελίδων.

β. Τ.Π.Ε. και απασχόληση
-

Στο

Λευκό

Βιβλίο,

οι

σχετικές

αναφορές

βρίσκονται

στις

παραγράφους 2 και 3 της σελίδας 6 (βλ. παραπάνω). ∆ύο, δηλαδή,
αναφορές, σε έκταση 1/6 περίπου σελίδας.
- Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., σχετική αναφορά εντοπίζεται στην τελευταία
παράγραφο του Προλόγου, στις σελίδες 2-3, η οποία εκτείνεται σε
περίπου 1/5 σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ., σχετική αναφορά γίνεται στο
κείµενο του Β.Gates, Ανεργία λόγω … εκσυγχρονισµού; Ανάγκη ή

30
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πρόσχηµα;

στις σελίδες 304-305, κείµενο που καλύπτει περίπου ¼

σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη, οι σχετικές
αναφορές εντοπίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του κειµένου της
σελίδας 323 για την εργασία (βλ. παραπάνω) 2 δηλαδή αναφορές σε
έκταση 1/3 σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο των ΕΛ.-Τ.Ε.Ε., οι αναφορές εντοπίζονται στην
πρώτη παράγραφο της σελίδας 9 και στη δεύτερη της σελίδας 10 (βλ.
παραπάνω),

στις

2

τελευταίες

προτάσεις

της

ενότητας

Πληροφοριοποίηση της κοινωνίας, στη σελίδα 340, η ενότητα Τα
επαγγέλµατα της Πληροφορικής, επίσης στη σελίδα 340, στο παράθεµα
Τα επαγγέλµατα της Πληροφορικής, στη σελίδα 341, οι 2 τελευταίες
προτάσεις της ενότητας Η πληροφοριοποίηση του κόσµου της εργασίας,
στη σελίδα 348, στην ενότητα Νέες προοπτικές απασχόλησης στις
σελίδες 350-351. Συνολικά 7 αναφορές, σε έκταση 4 σελίδων.

γ. Τ.Π.Ε. και νέα ποιότητα εργασίας
- Στο Λευκό βιβλίο οι αναφορές εντοπίζονται στη µισή έκταση των
παραγράφων 4 και 5 της σελίδας 6, καθώς και στις παραγράφους 6 και
7 της ίδιας σελίδας (βλ. παραπάνω). Συνολικά 4 αναφορές, σε έκταση
1/3 σελίδας.
- ∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Ε.Π.Π.Σ.Π.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ., οι αναφορές εντοπίζονται στο
κείµενο του B.Gates ο τρόπος εργασίας του ιστού καταργεί τους
γεωγραφικούς περιορισµού, στις σελίδες 293-294 και στο κείµενο του
Μ. ∆ερτούζου, Εύρεση εργασίας χωρίς «τρέξιµο», στις σελίδες 298299, 2 δηλαδή αναφορές, σε έκταση 2,5 σελίδων.
-

Στο

εγχειρίδιο

Γυµνασίου

των

εκδόσεων

Πατάκη,

υπάρχουν

αναφορές στις παραγράφους 1 και 4 του κειµένου για την εργασία, στη
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σελίδα 323 (βλ. παραπάνω) και στην ενότητα Γεωργία-Κτηνοτροφία
στη σελίδα 324. Συνολικά 3 αναφορές, σε έκταση 1 σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., αναφορές υπάρχουν στη δεύτερη
παράγραφο της σελίδας 9 (βλ. παραπάνω), στην ενότητα Οι µεγάλες
αλλαγές

στη σελίδα 339, στην ενότητα Πληροφορική και συνθήκες

εργασίας στη σελίδα 348 και στις ενότητες Πληροφορική και εργονοµία
και Πληροφορική και επαγγελµατική κατάρτιση, στη σελίδα 349.
Συνολικά 5 αναφορές, σε έκταση 1,5 σελίδας

δ. Τ.Π.Ε. και θέµατα δηµοκρατίας και
ασφάλειας δεδοµένων
-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Λευκό Βιβλίο.

-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Ε.Π.Π.Σ.Π.

- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ. οι αναφορές εντοπίζονται,
στην τελευταία πρόταση του κειµένου του Ν. ∆ήµου στη σελίδα 296
(βλ. παραπάνω), στο κείµενο του R.Stagliano Εικονική δηµοκρατία στη
σελ. 309 και στην ενότητα Στη φυλακή ο δηµιουργός του ιού “Melissa”
(από το περιοδικό RAM), επίσης στη σελίδα 309. 3, δηλαδή,
αναφορές, σε έκταση 1 σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη, οι αναφορές
βρίσκονται στην ενότητα Το «ηλεκτρονικό φακέλωµα», στις σελίδες
325-326 (από το Βήµα)

και Η απειλή µέσω Internet τιµωρείται µε

φυλάκιση, (από την Ελευθεροτυπία) στις σελίδες 326-327. Συνολικά 2
αναφορές σε έκταση 1 σελίδας.
- Στο

εγχειρίδιο

των

Ε.Λ.

Τ.Ε.Ε.

υπάρχουν

αναφορές

στις

παραγράφους 3 και 4 στη σελίδα 10 (βλ. παραπάνω), στις ενότητες
Πληροφορική

και

άσκηση

της

εξουσίας,

στις

σελίδες

341-342,

Πληροφορική και ελευθερίες, στη σελίδα 342, στα δύο παραθέµατα των
σελίδων 342 και 343, στις ενότητες Πληροφορική και κοινωνικός
έλεγχος και Πληροφορική και ∆ηµοκρατία, στη σελίδα 343 και στην
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ενότητα Πληροφορική

και έλεγχος των εργαζοµένων. Νέες µορφές

εγκληµατικότητας, στις σελίδες 349-350. 9 συνολικά αναφορές, σε
έκταση 3 σελίδων.

2 η κατηγορία: Ο Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης του
πολιτισµικού πλέγµατος – κουλτούρας.
α. Τ.Π.Ε. και επιστήµες
-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Λευκό Βιβλίο.

-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Ε.Π.Π.Σ.Π.

- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ., υπάρχουν αναφορές στις
παραγράφους 2,3 και 6 της σελίδας 291 (βλ. παραπάνω) στην ενότητα
Βάσεις δεδοµένων για ουράνια φαινόµενα (από το Infotech στη σελίδα
292 και στην ενότητα

θαύµατα … καθ’ οδόν (και πάλι από το

Ιnfotech), στις σελίδες 310-312. 5, δηλαδή, αναφορές, σε έκταση 3
σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη οι αναφορές
εντοπίζονται στις ενότητες: Επιστήµες, σελίδα 315, Υπερυπολογιστές
βοηθούν στην ιατρική διάγνωση, ∆ιάγνωση για καρκίνο του πνεύµονος,
∆ιάγνωση για εµφύσηµα, στην σελίδα 316, Τρισδιάστατες εικόνες µε
κίνηση στην ιατρική, Υπερηχογράµµατα µε τη βοήθεια υπολογιστών, στη
σελίδα

317,

υφάσµατος,

Οικολογία,στη

σελίδα

318,

Μοντέλο

συµπεριφοράς

στις σελίδες 318-319, Μελέτη συµπεριφοράς υλικών

κατασκευής, στη σελίδα 319, Σεισµολογία, στη σελίδα 319, Θάλασσα
της Ιαπωνίας, στις σελίδες 319-320, Σεισµός στη Χιλή στη σελίδα 320,
∆ιαστηµική, στη σελίδα 321, Εγχείριση στο ∆ιαδίκτυο (από την
Ελευθεροτυπία), Εγχείριση Ανοιχτής καρδιάς µε Τηλεϊατρική (από την
Ελευθεροτυπία), Τοκετός στο ∆ιαδίκτυο (από το Βήµα) στη σελ. 327,
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, στις σελίδες

328-329, Χωρίς

οδηγό στους δρόµους του Χιούστον (από το Βήµα) στις σελίδες 331332, Το ∆ιαδίκτυο… ηλεκτρίζεται (από την Καθηµερινή) στη σελίδα
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332,

Οι σύγχρονοι µάντεις (από το Βήµα) στις σελίδες 332-333,

400GB σε ένα CD σε µέγεθος κέρµατος (από το Βήµα) στη σελίδα 334,
Kατασκευή εικονικών σπιτιών, To εκπαιδευτικό σύστηµα επισκευής του
διαστηµικού τηλεσκοπίου Hubble, στη σελίδα 337 και Ο πόλεµος στο
µέλλον θα είναι ηλεκτρονικός (από το COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) Στη
σελίδα 339. Συνολικά 23 αναφορές, σε έκταση 11 σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ. – Τ.Ε.Ε., υπάρχουν αναφορές στις
ενότητες

Οι Υπολογιστές στην Υγεία, στις σελίδες 14-15,

Οι

Υπολογιστές στις Μεταφορές, στις σελίδες 15-18 και Οι Υπολογιστές
στις Επιστήµες, στη σελίδα 18. 3 δηλαδή, αναφορές σε έκταση 5
σελίδων.

β. Τ.Π.Ε. και τέχνες – ψυχαγωγία
-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Λευκό Βιβλίο.

-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Ε.Π.Π.Σ.Π.

- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ,υπάρχουν αναφορές στις
παραγράφους 7 και 8 της σελίδας 291 (βλ.παραπάνω) και στην ενότητα
Ταινίες γυρισµένες από κοµπιούτερ (από την Καθηµερινή) στις σελίδες
297-298. Συνολικά 3 αναφορές, σε έκταση ½ σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη, οι αναφορές
εντοπίζονται

στις

ενότητες

Τέχνη

στις

σελίδες

320-321

και

Υπολογιστές-συγγραφείς, στη σελίδα 324. 2, δηλαδή, αναφορές, σε
έκταση ½ σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., οι αναφορές βρίσκονται στις
ενότητες Τα ηλεκτρονικά παιγνίδια, στις σελίδες 20-21 και Ταξινόµηση
των ηλεκτρονικών παιγνιδιών στις σελίδες 21-23 και στην ενότητα Η
καλλιτεχνική και πνευµατική δηµιουργία, στις σελίδες 346-347. 3
συνολικά αναφορές, σε έκταση 3, 5 σελίδων.
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γ. Τ.Π.Ε. και νέες µορφές επικοινωνίας
-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Λευκό Βιβλίο.

-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Ε.Π.Π.Σ.Π.

- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ., οι αναφορές εντοπίζονται:
στο κείµενο του Μ. ∆ερτούζου, Το ∆ιαδίκτυο µας φέρνει πιο κοντά,
στη

σελίδα

292,

στο

κείµενο

του

Σ.

Φράγκου

Το

µεγαλύτερο

βιβλιοπωλείο στον κόσµο (από το Βήµα), στη σελίδα 298, στις
ενότητες, Σαν να ψωνίζατε εσείς

(από την Ελευθεροτυπία/ στις

σελίδες 301-302, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εναντίον συµβατικού (από
το RAM), στη σελίδα 304, στο κείµενο του Φ. Μαυροµάτη, Η
συµπίεση των γλωσσών σε µια! (από το Computer

για όλους), στη

σελίδα 305, στα κείµενα του Β. Gates, Πωλήσεις χωρίς πωλητές, στις
σελίδες 312-313 και Πόσο κοντά είναι …. το µέλλον; στη σελίδα 313.
Συνολικά 7 αναφορές, σε έκταση 4 σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη, οι αναφορές
βρίσκονται

στο

κείµενο

επηρεάζουν και τη γλώσσα

του

Φ.

Μαυροµάτη,

Οι

υπολογιστές

(από το Computer για όλους) στη σελίδα

322, στο κείµενο του Σ. Φράγκου, Το µεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στον
κόσµο (από το Βήµα), στις σελίδες 327-328, στις ενότητες Χαρίστε ένα
αστέρι, στις σελίδες 329-330 και Εικονικά δώρα! στη σελίδα 330, στα
κείµενα Αυτόµατοι Μεταφραστές, του Θ. Σπίνουλα (από το Βήµα/στη
σελίδα 335 και Οι διαφαινόµενες τεχνολογικές εξελίξεις, του Μ.
Παρούση, στις σελίδες 337-338 (από το COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ).
Συνολικά 6 αναφορές, σε έκταση 4 σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., οι αναφορές υπάρχουν, στις
παραγράφους 5 των σελίδων 9 και 10

(βλ. παραπάνω) και στις

ενότητες Κουλτούρα, εκπαίδευση, τέχνες, ψυχαγωγία, Η αντίληψη του
πραγµατικού και Η πρόσβαση στην πληροφορία και στην επικοινωνία,
στη σελίδα 344, καθώς και στην ενότητα Νέες προκλήσεις, στις
σελίδες 347-348. Συνολικά 6 αναφορές, σε έκταση 1,5 σελίδας.
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δ. Τ.Π.Ε. και αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο
-

∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Λευκό Βιβλίο.

-

∆εν υπάρχουν σχετικές ανατροφές στο Ε.Π.Π.Σ.Π.

- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ., οι αναφορές εντοπίζονται
στις ενότητες, Το πρώτο βιονικό τσιπάκι (από το Ιnfotech) στη σελίδα
293,

Η «κιβωτός» του χρόνου

(από το Ιnfotech), στις σελίδες 296-

297, Βάλτε φωνή στον υπολογιστή (από το Ιnfotech), στη σελίδα 300,
Άρωµα στον κυβερνοχώρο (από την Ελευθεροτυπία), στη σελίδα 301,
Ροµπότ-Χειρούργος

(από το Infotech), στις σελίδες 302-303, στο

κείµενο του Χ. Τόµπρα (από Το Βήµα) Αυτό το Internet µου
προκαλεί… κατάθλιψη, στις σελίδες 305-306, στις ενότητες Αυτή η
ωραία οθόνη µου προκαλεί… πολλές βλάβες (από το RAM) και

στο

κείµενο του Μ. ∆ερτούζου Μύτες…υπολογιστών; στην σελίδα 312 και
στο Ένα τσιπ στο σώµα µου (από το Βήµα), στη σελίδα 314. Συνολικά
9 αναφορές, σε έκταση 9 σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη οι αναφορές
εντοπίζονται στις ενότητες. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στη σελίδα 315,
Το Quicktionary της Seiko, στη σελίδα 322, Η οθόνη του υπολογιστή
καταστρέφει την όραση;

(από τα Νέα/New York Times),στη σελίδα

325, Νοµοθετηµένη η περιοδική διακοπή της εργασίας σε οθόνες (από
τα Νέα), στη σελίδα 326, Εθισµός στο Ιντερνετ, στη σελίδα 330,στα
κείµενα

του

Ο.Τσεκούρα,

πραγµατικότητα;(από

το

Τα

θαύµατα

Βήµα),στη

του

σελίδα

µέλλοντος:µύθος

331,

του

Σ.

ή

Τσάµη,

Μικροτσίπ ελπίδας (από Το Βήµα), στις σελίδες 334-335, της Τ.
Μποζανίνου, Ένα τσιπ στο σώµα µου (από το Βήµα), στις σελίδες 335336, στις ενότητες Εικονική πραγµατικότητα, στις σελίδες 336-337, Το
παιδικό δωµάτιο του µέλλοντος (από το CΗΙΡ), στη σελίδα 340, στα
κείµενα Η βιοροµποτική γίνεται πράξη, του Β. Κρατσά (από το
Millenium), στις σελίδες 340-341, Μάτια: η ταυτότητα του µέλλοντος,
του Γ. Γλυκοφρύδη, στη σελίδα 341 στην ενότητα Tο σπίτι του
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µέλλοντος, στις σελίδες 341-342. Συνολικά 14 αναφορές, σε έκταση
6,5 σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε. αναφορές υπάρχουν, στη δεύτερη
παράγραφο της σελίδας 338 (βλ. παραπάνω), στην ενότητα
ανθρωπολογικές αλλαγές; στη σελίδα
κεφάλαιο

18:

Επικοινωνία

Προς

347 και σε ολόκληρο το

ανθρώπου-µηχανής

και

εργονοµία

λογισµικού, το οποίο χωρίζεται σε 4 ενότητες: Οι διασυνδέσεις, στη
σελίδα 356, Επικοινωνία ανθρώπων µηχανής, στις σελίδες 356-357,
Εργονοµία Λογισµικού,στις σελίδες 357-358 και Το µέλλον στην
εργονοµία λογισµικού, στη σελίδα 358. Συνολικά 6 αναφορές,σε
έκταση 3,5 σελίδων.

3 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
α. Τ.Π.Ε. και γενική εκπαιδευτική ανανέωση.
Στο

Λευκό

Βιβλίο

εντοπίζονται

αναφορές

στην

πρώτη

παράγραφο της σελίδας 7, στην οποία συνεχίζεται η ενότητα
επίδραση

της

παράγραφο

κοινωνίας

της

ενότητας

της

πληροφορίας
Το

τέλος

των

και

στην

συζητήσεων

Η

τελευταία
για

εκπαιδευτικές αρχές, στις σελίδες 22-23. 2, δηλαδή, αναφορές

τις
που

καλύπτουν έκταση 1/3 της σελίδας.
- Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., υπάρχουν σχετικές αναφορές στις παραγράφους 2
και 3

του Προλόγου

και στις παραγράφους 1 και 2 της ενότητας

Θεµελιώδη ερωτήµατα, στη σελίδα 4. 4 συνολικά αναφορές, σε έκταση
½ σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ. υπάρχει σχετική αναφορά στη
δεύτερη παράγραφο του κειµένου του M. Serres Ο Μωάµεθ στο βουνό
ή το βουνό στο Μωάµεθ; στη σελίδα 308 (βλ. παραπάνω). Η αναφορά
καλύπτει το ¼ περίπου της σελίδας.
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- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη, οι αναφορές
εντοπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 της σελίδας 342, στην ενότητα
Εκπαίδευση: Η καλύτερη επένδυση για το µέλλον.

2 συνολικά

αναφορές σε ¼ σελίδας περίπου.
-

Στο

εγχειρίδιο

των

Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε.,

υπάρχουν

αναφορές

στις

παραγράφους 2,3 και 4 της σελίδας 8, στην ενότητα Οι Υπολογιστές
στην Εκπαίδευση, στη σελίδα 19 και στις παραγράφους 1 και 3 της
σελίδας 346. Συνολικά 6 αναφορές, σε έκταση 1,5 σελίδας.

β. Τ.Π.Ε. και παιδαγωγική ανανέωση
- Στο Λευκό Βιβλίο αναφορές υπάρχουν στη δεύτερη παράγραφο της
σελίδας 7 (βλ. παραπάνω), στην παράγραφο 7 της σελίδας 10, η οποία
ανήκει στην ενότητα Κατανοώντας τη σηµασία των πραγµάτων, στη
δεύτερη παράγραφο της σελίδας 18, η οποία ανήκει στην υποενότητα,
που αναφέρεται

στις ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία της

πληροφορίας και στην παράγραφο-ενότητα Εκπαιδευτικό Λογισµικό
Πολυµέσων, στις σελίδες 33-34, η οποία εντάσσεται στους τρόπους
απόκτησης νέας γνώσης. Συνολικά 4 αναφορές σε έκταση 2/3 της
σελίδας.
- Στο Ε.Π.Π.Σ.Π. αναφορές υπάρχουν στον έκτη παράγραφο του
Προλόγου,

στη

σελίδα

3

και

στην

ενότητα

2.3.

Η

∆ιδακτική

µεθοδολογία η οποία εκτείνεται σε 3 παραγράφους, στις σελίδες 6 και
7. Συνολικά 4 αναφορές σε έκταση 2 περίπου σελίδων.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ. οι αναφορές εντοπίζονται στην
τέταρτη παράγραφο της σελίδας 291 και στην πρώτη παράγραφο του
κειµένου του Μ. Serres, στη σελίδα 308 (βλ. παραπάνω). 2, δηλαδή
αναφορές, σε έκταση ¼ της σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη οι αναφορές
βρίσκονται στην τρίτη παράγραφο της σελίδας 342 και στην πρώτη και
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δεύτερη

παράγραφο

της

σελίδας

343,

στην

ενότητα

που

προαναφέρθηκε. 3, δηλαδή, αναφορές, σε έκταση ½ της σελίδας.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.- Τ.Ε.Ε. οι αναφορές εντοπίζονται στις
ενότητες Ο υπολογιστής εικονικό εργαστήριο στη σελίδα 19, Εφαρµογές
διερευνητικής µάθησης, στη σελίδα 20, Νέες δεξιότητες

και Νέοι

τρόποι µάθησης, στη σελίδα 345, καθώς και στο παράθεµα της ίδιας
σελίδας. Συνολικά 5 αναφορές, σε έκταση 2 σελίδων.

γ. Τ.Π.Ε. και καταπολέµηση ανισοτήτων, µέσα από τη
χρήση τους στην εκπαίδευση
- Στο Λευκό Βιβλίο οι αναφορές εντοπίζονται στις παραγράφους 3, 4,
5, 6 και 7 της σελίδας 18 (βλ. παραπάνω) 5, δηλαδή, αναφορές, σε
έκταση ½ της σελίδας.
- Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., υπάρχει µια αναφορά στην τέταρτη παράγραφο της
σελίδας 2, στον Πρόλογο, αναφορά που καλύπτει το ¼ της σελίδας.
- ∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της
Ε.Π.Υ.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη, οι αναφορές
υπάρχουν στις παραγράφους 3 και 4 της σελίδας 343 και 1 και 2 της
σελίδας 344 (βλ. παραπάνω), καθώς και στην ενότητα Από απόσταση
εκπαίδευση,

στη σελίδα 344. 5, δηλαδή αναφορές, σε έκταση 1

σελίδας περίπου.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ. – Τ.Ε.Ε. υπάρχει 1 αναφορά στη δεύτερη
παράγραφο της σελίδας 346 (βλ. παραπάνω), η οποία καλύπτει 1/3
περίπου της σελίδας.
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β2. Συγκεντρωτικά
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους
παρακάτω 4 πίνακες.
συγκεντρωτικά
µεγάλης

Στους

3 πρώτους παρουσιάζονται τα

αποτελέσµατα

κατηγορίας

και

στον

των

υποκατηγοριών

τελευταίο

τα

κάθε

συνολικά,

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των 3 µεγάλων κατηγοριών. Σε
κάθε πίνακα, τα µεγάλα κάθετα διαστήµατα χωρίζονται σε 3
υποδιαστήµατα.
Στο υποδιάστηµα µε την ένδειξη Α παρουσιάζεται το σύνολο
των αναφορών, σε εκείνο µε την ένδειξη Σ παρουσιάζεται το
σύνολο των σελίδων και σε εκείνο µε την ένδειξη Β.Σ. ο
βαθµός σπουδαιότητας,που η κάθε υποκατηγορία ή κατηγορία
κατέχει σε κάθε τµήµα του σώµατος των κειµένων της
έρευνας.
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1 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, στις
γενικότερες εκφάνσεις της.
4 υποκατηγορίες: Τ.Π.Ε. και
Α ν άπτ υ ξη
παραγωγής
και ν έ ω ν κ ο ι νωνικών
σχέσεων

Α π ασ χ ό λ η σ η

Θέµατα
δ η µ ο κ ρ ατ ί ας
και α σ φ ά λ ε ι α ς
δεδοµένων

Νέα ποιότητα
εργασίας

Σύνολο

Α

Σ

Β.Σ

Α.

Σ

Β.Σ

Α.

Σ

Β.Σ.

Α

Σ

Β.Σ

Α.

Σ.

Λευκό
βιβλίο

6

1 /2

1

2

1 /6

3

4

1 /3

2

0

0

0

12

1

Ε.Π.Π.
Σ.Π.

1

1 /4

1

1

1 /5

2

0

0

0

0

0

0

2

1 /2

Εγχ.
Ε.Π.Υ.

7

3

1

1

1 /4

4

2

2,5

2

3

1

3

13

6,5

Εγχ.
Π ατ άκ η

2

1

2

2

1 /3

4

3

1

1

2

1

3

9

3,5

12

7,5

1

7

4

2

5

1,5

4

3

3

33

16

Εγχ.
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
Σύνολο
αν αφο ρών
Συνολικός
βαθµός
σπυδαιό
-τητας

9

28

13

14

14

1

3

2

4
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2 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης
του πολιτισµικού πλέγµατος-κουλτούρας
4 υποκατηγορίες: Τ.Π.Ε. και

Επιστήµες

Α

Σ

Νέες
µ ο ρ φέ ς
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ας

Τέχνεςψυχαγωγία
Β.Σ

Α

Σ

Β.Σ

Α

Αλληλεπίδραση
µε τον άνθρωπο
Σύνολο

Σ.

ΒΣ

Α

Σ

Β.Σ

Α

Σ

Λευκό
βιβλίο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

3

3

1 /2

4

7

4

2

9

9

1

24

16,5

24

11

1

2

1 /2

4

6

4

3

14

3

5

3

3

3,5

4

6

1,5

2

6

Ε.Π.Π.
Σ.Π.
Εγχ.
Ε.Π.Υ.
Εγχ.
Π ατ άκ η

Ε.Λ.-

6,5

2

46

22

3

1

18

13,5

Τ.Ε.Ε.
Σύνολο
αν αφο ρών
Συνολικός
βαθµός
σπουδαι
ό τ η τ ας

32

8

19

29

3

4

2

1
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88

3 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
3 υποκατηγορίες: Τ.Π.Ε. και
Γενική
Εκπαιδευτική
ανανέωση

Α

Σ

2

Παιδαγωγική
ανανέωση

Κ ατ απ ο λ έ µ η σ η
ανισοτήτων µέσα
από τ η χ ρ ή σ η
τους στην εκπαίδευση

Σύνολο

Β.Σ

Α

Σ

Β.Σ

Α

Σ.

ΒΣ

Α

Σ

1 /3

3

4

2 /3

2

5

1 /2

1

11

1,5

4

1 /2

2

4

2

1

1

1 /4

3

9

3

1

1 /4

2

2

1 /4

1

0

0

0

3

1 /2

Λευκό
βιβλίο
Ε.Π.Π.
Σ.Π.
Εγχ.
Ε.Π.Υ.
Εγχ.
Π ατ άκ η

2

1 /4

Ε.Λ.-

6

1,5

3

1

3

1 /2

2

5

1

1

10

2

5

2

2

1

1,3

3

12

4

Τ.Ε.Ε.
Σύνολο
αν αφο -

15

18

12

2

1

3

ρών
Συνολικός
βαθµός
σπυδαιότητας
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45

Σύνολο κατηγοριών

1η

Α

Σ

2η

3η

Σύνολο

Β.Σ

Α

Σ

Β.Σ

Α

Σ.

ΒΣ

Α

Σ

Λευκό
βιβλίο

12

1

2

0

0

0

11

1,5

1

23

2,5

2

1 /2

2

0

0

0

9

3

1

11

3,5

13

6,5

2

24

16,5

1

3

1 /2

3

43

23,5

9

3,5

Ε.Π.Π.
Σ.Π.
Εγχ.
Ε.Π.Υ.
Εγχ.
Π ατ άκ η

Ε.Λ.-

33

16

2

1

46

22

1

10

2

3

65

27,5

18

13,5

2

12

4

3

63

33,5

Τ.Ε.Ε.
Σύνολο
αν αφο -

69

88

45

2

0-1

1-3
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ρών
Συνολικός
βαθµός
σπυδαιότητας

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, µπορεί να ειπωθεί ότι:
- Στο Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση οι
δύο κατηγορίες που εµφανίζονται, (Τ.Π.Ε. και οικονοµική και
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κοινωνική

ζωή,

Τ.Π.Ε.

και

εκπαίδευση),

είναι

περίπου

ισοδύναµες,µε ελαφρά σηµαντικότερη εκείνη της εκπαίδευσης
Όσον αφορά τις υποκατηγορίες, περισσότερο σηµαντική
παρουσιάζεται στην πρώτη κατηγορία εκείνη που αφορά το
σύνολο της κοινωνικής ζωής, ενώ στην τρίτη, εκείνη που
αφορά την καταπολέµηση των ανισοτήτων, µέσα από την
προώθηση της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
- Στο Ε.Π.Π.Σ.Π. υπερτερεί καθαρά η τρίτη κατηγορία, η
σχετική

µε

την

εκπαίδευση

και

ακολουθεί,

µε

µεγάλη

διαφορά, η πρώτη. Από τις υποκατηγορίες, στην πρώτη
κατηγορία ως περισσότερο σηµαντική εµφανίζεται και εδώ,
εκείνη που αφορά το σύνολο της κοινωνικής ζωής, ενώ στην
τρίτη

κατηγορία

εκείνη

που

αφορά

την

παιδαγωγική

ανανέωση.
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ., ως περισσότερο
σηµαντική προβάλλει η δεύτερη κατηγορία, η σχετική µε την
κουλτούρα, ακολουθεί η πρώτη και τελευταία η τρίτη. Στην
πρώτη κατηγορία, περισσότερο σηµαντική φαίνεται και εδώ η
πρώτη,

στη

δεύτερη

η

τέταρτη,

η

σχετική

µε

την

αλληλεπίδραση Τ.Π.Ε. και ανθρώπινου οργανισµού, και στην
τρίτη η δεύτερη (παιδαγωγική ανανέωση).
- Στο εγχειρίδιο Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη, ως
περισσότερο σηµαντική εµφανίζεται και εδώ η δεύτερη
κατηγορία. Από τις υποκατηγορίες, πιο σηµαντική είναι στην
πρώτη κατηγορία η τρίτη, η σχετική µε τη νέα ποιότητα
εργασίας, στη δεύτερη η πρώτη, η σχετική µε τις επιστήµες
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και στην τρίτη, η τρίτη, η σχετική µε την καταπολέµηση των
ανισοτήτων.
- Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., ως περισσότερο σηµαντική
εµφανίζεται

η

πρώτη

κατηγορία.

Σε

σχέση

µε

τις

υποκατηγορίες, πιο σηµαντικές εµφανίζονται η πρώτη στην
πρώτη κατηγορία, η τέταρτη στη δεύτερη και η πρώτη, η
σχετική µε τη γενική εκπαιδευτική ανανέωση στην τρίτη.
Ασφαλώς, η έκταση των κειµένων και ο σκοπός για τον
οποίο γράφτηκε το καθένα διαφέρουν, όµως µπορεί να
επισηµανθεί ότι η δεύτερη κατηγορία, η σχετική µε την
επίδραση των Τ.Π.Ε. στο πολιτισµικό πλέγµα-κουλτούρα, δεν
εµφανίζεται

καθόλου

στα

δύο

γενικά,

κατευθυντήρια

κείµενα, του Λευκού Βιβλίου και του Ε.Π.Π.Σ.Π., ενώ
αντίθετα, εµφανίζεται ως η περισσότερο σηµαντική στα
εγχειρίδια του Γυµνασίου.
3. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων
Η

ποσοτική

καταγραφή

των

αναφορών

κατά

υποκατηγορία και κατηγορία, αναδεικνύει απλώς την ύπαρξη
και τη σηµαντικότητά τους, από την άποψη της συνολικής
εικόνας

τους.

(βλ.παραπάνω

Αποµένει

η

ποιοτική

1α)

η

προσπάθεια

και

τους

προσέγγιση,

σύνδεσης

των

αποτελεσµάτων της µε τις θεωρητικές τοποθετήσεις που ήδη
έχουν παρουσιασθεί (βλ. Κεφάλαιο Β) και στη συνέχεια η
γενικότερη σύνδεση µε τη βασική υπόθεση της έρευνας, για
την ιδεολογική λειτουργία των Τ.Π.Ε.
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Αποµένει, δηλαδή, η προσπάθεια ανάδειξης και του
πιθανού λανθάνοντος περιεχοµένου των κειµένων και των
στοιχείων, που προβάλλονται, µέσα από αυτό, άµεσα ή
έµµεσα και πέρα από συνειδητές ή όχι προσπάθειες των
συγγραφέων τους. Αποµένει, δηλαδή, να επιχειρηθεί µία
προσέγγιση η οποία δανείζεται στοιχεία από τις αναφορές του
R. K. Merton (όπως αυτός αναφέρεται στον Τσαούση (1984)
και στο Λεξικό της UNESCO (1972)), για τις έκδηλες και
λανθάνουσες κοινωνικές λειτουργίες.
Εφόσον

εξετασθούν

µε

αυτό

τον

τρόπο

τα

αποτελέσµατα, προκύπτουν τα εξής:
Ως προς το πρώτο και το τέταρτο σηµείο, που αναφέρει
η Χ. Κωνσταντοπούλου (1985 και 1989, βλ. παραπάνω 1α), το
Ποιος µιλά; και Σε ποιόν απευθύνεται; µπορεί να σηµειωθεί
ότι :
1. Στην περίπτωση του Λευκού Βιβλίου είναι η Ε.Ε. η οποία
απευθύνεται στις κυβερνήσεις των χωρών µελών της για να
δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπαίδευση και την
επαγγελµατική κατάρτιση.
2.

Στην περίπτωση του Ε.Π.Π.Σ.Π. είναι το Π.Ι. και το

ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

τα

οποία

απευθύνονται

πληροφορικούς-εκπαιδευτικούς

για

κυρίως
να

προς

δώσουν

τους

γενικές

κατευθύνσεις για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην
εκπαίδευση.
3. Στην περίπτωση των εγχειριδίων είναι και πάλι το Π.Ι. και
το ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα οποία έχουν την ευθύνη της έκδοσής τους,
αλλά

και

οι

επώνυµες

συγγραφικές
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οµάδες

τους,

που

απευθύνονται στους µαθητές των Γυµνασίων (όσον αφορά τα
εγχειρίδια της Ε.Π.Υ. και των εκδόσεων Πατάκη) και σε
εκείνους των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε. (όσον αφορά το τρίτο εγχειρίδιο)
για να τους δώσουν (στα κεφάλαια που εξετάζονται), γενικές
πληροφορίες για τη χρήση, τις εφαρµογές και τις προοπτικές
των Τ.Π.Ε.
Σε

σχέση

µε

τα

µηνύµατα,

που

προσπαθούν

να

µεταδώσουν και το πώς αυτά εκφράζονται, η ανάλυση θα
εστιασθεί

στις

κατηγορίες

και

υποκατηγορίες,

που

καταγράφηκαν, ποσοτικά, παραπάνω. Αναλυτικά:
α. 1 η κατηγορία : Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής στις γενικότερες
εκφάνσεις της.
α1. Τ.Π.Ε. ανάπτυξη της παραγωγής και νέων κοινωνικών
σχέσεων.
Συγκεκριµένες αναφορές εντοπίζονται:
Στο Λευκό Βιβλίο, στις σχετικές παραγράφους της σελίδας 6,
αναφέρεται

ότι,

οι

Τ.Π.Ε.

δηµιούργησαν

µια

νέα

βιοµηχανική

επανάσταση, ανατρέπουν τους όρους της παραγωγής, οδηγούν στην
προσέγγιση παραγωγικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών και στην
κυριαρχία της ελαστικότητας και της αποκέντρωσης.
∆ίνεται, έτσι µια εικόνα κοσµογονίας, που δηµιουργούν οι
Τ.Π.Ε., µε βαθύ αντίκτυπο στις παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις
των ανθρώπων, γεγονός που δικαιολογεί και επιτάσσει την προώθησή
τους στα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών-µελών της Ε.Ε.
Όµως,

στην

εισαγωγική

παράγραφο

της

ενότητας

για

τις

ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας, στις σελίδες
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17-18,

αναφέρεται

η

ανάγκη

κοινής

αντιµετώπισης,

από

τον

εκπαιδευτικό και τον επιχειρηµατικό τοµέα, αυτών που διακυβεύονται,
εξ αιτίας του ανταγωνισµού της Ε.Ε. µε τις Η.Π.Α., στο πεδίο των
πολυµέσων γενικά και ειδικά των εφαρµογών τους στην εκπαίδευση.
Εντοπίζεται ευρωπαϊκή αδυναµία, η οποία οφείλεται στην πολιτισµική
και γλωσσική πολυπλοκότητα της Ε.Ε.
Έτσι, η ανάγκη εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, εξαιτίας
της σηµασίας τους για την οικονοµική και κοινωνική ζωή, γίνεται
πολύ πιο συγκεκριµένη και συνδέεται άµεσα µε τους όρους του
παγκόσµιου οικονοµικού ανταγωνισµού. Όρους, που στη βάση τους,
δεν αφορούν το σύνολο του παγκόσµιου πληθυσµού, ούτε το σύνολο
του πληθυσµού των Η.Π.Α. και της Ε.Ε., αλλά,κυρίως συγκεκριµένες
επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους.
Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., η πρώτη παράγραφος του προλόγου αναφέρεται
στη ραγδαία εξέλιξη των Τ.Π.Ε., οι οποίες διαπερνούν το σύνολο της
ανθρώπινης δραστηριότητας.
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., στην Εισαγωγή της
αναφέρεται

ότι,

οι

Τ.Π.Ε.

διεισδύουν

σε

όλες

τις

Ενότητας 12,
πτυχές

της

καθηµερινής ζωής, µια αναφορά σχεδόν παρόµοια µε εκείνη του
Ε.Π.Π.Σ.Π. Στη συνέχεια τα κείµενα που αναφέρονται στη γενική
επίδραση των Τ.Π.Ε. είναι: Το κείµενο του Ν. ∆ήµου, όπου δίνεται
έµφαση της επιδράσεις τους στο εµπόριο και στην αποκέντρωση, αλλά
και στην παντοδυναµία του Η/Υ, ως «νοητικής προέκτασης του
ανθρώπου» και δύο κείµενα του Μ. ∆ερτούζου, από τα οποία, στο
πρώτο, η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. παροµοιάζεται µε παλιρροϊκό κύµα,
ενώ το δεύτερο-ιδιαίτερα κριτικό-αναφέρεται στο χάσµα µεταξύ
πλουσίων και φτωχών, που µπορεί να δηµιουργήσει η πληροφοριακή
αγορά, εφόσον αφεθεί ελεύθερη.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, στην Εισαγωγή του
κεφαλαίου

11,

αναφέρεται

ότι,

οι

Τ.Π.Ε.

διεισδύουν

σε

κάθε

ανθρώπινη εκδήλωση (κατ’ αντιστοιχία και πάλι µε το Ε.Π.Π.Σ.Π.),
καθώς και ότι, για την καλή ή κακή χρήση τους, είναι υπεύθυνος ο
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άνθρωπος. Παρακάτω, στην 5 η παράγραφο της σελίδας 323 αναφέρεται
ότι, οι Τ.Π.Ε., ανάλογα µε τη χρήση τους, µπορούν να βοηθήσουν στη
δηµιουργία ελεύθερου χρόνου για τον άνθρωπο.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., στο εισαγωγικό του τµήµα,
αναφέρεται η ταχύτατη και συνεχής εξέλιξη των Τ.Π.Ε., η πρωτεύουσα
οικονοµική θέση της βιοµηχανίας τους και η συνακόλουθη επίδραση
τους σε όλους τους τοµείς της ζωής του ανθρώπου. Επισηµαίνεται,
όµως, ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για να αντιµετωπισθούν οι
κίνδυνοι του δηµιουργούνται από την ανεξέλεγκτη χρήση τους. Στο
κεφάλαιο 17, στις σχετικές παραγράφους, αναφέρεται ότι, µε τις
Τ.Π.Ε. τροποποιούνται πρακτικές αιώνων, ενώ, σε παράθεµα των
S.Nora και Α. Minc, αναφέρεται ότι οι Τ.Π.Ε. τροποποιούν «το
νευρικό σύστηµα του οργανισµού και ολόκληρης της κοινωνίας».

Έτσι, η γενική εντύπωση, που δηµιουργείται από όλα τα
κείµενα, είναι εκείνη του καταλυτικού, που παρασύρει και
µορφοποιεί όλους και όλα, µε την υπόµνηση, στα εγχειρίδια
και κυρίως σε εκείνο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., ότι πρέπει να
οριοθετηθούν οι όροι χρήσης του.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε. γίνεται και η πιο
συγκεκριµένη αναφορά στη σηµασία των Τ.Π.Ε. για την
ανάπτυξη

της

επιπτώσεις

οικονοµικής

στους

ζωής

υπόλοιπους

και
τοµείς

τις

συνακόλουθες

της

ανθρώπινης

κοινωνικής ζωής, µε απλή επιστηµονική ορολογία.
Η

ιδιαίτερη

οικονοµική

σηµασία

των

Τ.Π.Ε.

αναδεικνύεται και στο Λευκό Βιβλίο, µε έναν τρόπο όµως
καθαρά

πολιτικό,

καθώς

το

τελικό

συµπέρασµα

συµπυκνώνεται στο: πρέπει να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία των Τ.Π.Ε. για να µη βγει η Ε.Ε. χαµένη στον
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ανταγωνισµό της µε τις Η.Π.Α. και η ανάπτυξη αυτή
σχετίζεται και µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι
διαδικασίες αυτές συνδέονται µε την ελαστικότητα των
συνθηκών εργασίας και άρα, στο βάθος, την αποδοχή της
προσωρινότητας και της συχνής αλλαγής τους, αλλά και
έµµεσα, στην παράγραφο των σελίδων 17-18, µε την ανάγκη
ενιαιοποίησης, γλωσσικής και πολιτισµικής, του ευρωπαϊκού
χώρου, όροι απαραίτητοι για την ανάπτυξη του παγκόσµιου
ανταγωνισµού.
Στο

Ε.Π.Π.Σ.Π.

και

στο

εγχειρίδιο

των

εκδόσεων

Πατάκη οι σχετικές αναφορές είναι περιορισµένες ενώ, στο
εγχειρίδιο

της

Ε.Π.Υ.,

η

παρουσίαση

στηρίζεται

στη

γλαφυρότητα των συγγραφέων, αποσπάσµατα κειµένων των
οποίων χρησιµοποιούνται.
Μπορεί ακόµη, να επισηµανθεί, ότι για να εκφράσουν τη
σηµασία των Τ.Π.Ε., όλα τα κείµενα εµπεριέχουν εκφράσεις,
οι οποίες αποδίδουν µια έννοια µεγάλης ανατροπής, όπως: νέα
βιοµηχανική επανάσταση, βαθιές αλλαγές (Λευκό Βιβλίο),
ραγδαία εξέλιξη, που διαπερνά τα πάντα (Ε.Π.Π.Σ.Π.),
διείσδυση (παντού), παντοδυναµία, «το µέλλον τρέχει προς το
παρόν»- έκφραση του Μ. ∆ερτούζου- (εγχειρίδιο Ε.Π.Υ.),
διείσδυση (παντού),κουτί της Πανδώρας (εγχειρίδιο εκδόσεων
Πατάκη), τροποποίηση πρακτικών αιώνων (εγχειρίδιο Ε.Λ. –
Τ.Ε.Ε.).
Πάντως, ο τρόπος παρουσίασης στα πέντε τµήµατα του
σώµατος

των

κειµένων

της

εργασίας,

επιβεβαιώνει

τη

διάκριση που είχε επισηµανθεί στην ενότητα Β1 της εργασίας:
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ότι η χρήση των όρων κοινωνία της πληροφορίας ή Τ.Π.Ε., σε
επίσηµο κείµενο, γίνεται µε τρόπο που να καλύπτει το βασικό
χαρακτήρα της σύγχρονης οικονοµικής και κοινωνικής ζωής:
την καπιταλιστική οργάνωσή της. Ένας χαρακτήρας που δεν
αµφισβητείται καθόλου από ερευνητές, όπως οι Α. Touraine
και M Castells (1998), που αναφέρθηκαν εκεί.
Μόνο

στο

εγχειρίδιο

Γυµνασίου

της

Ε.Π.Υ.

και

συγκεκριµένα στο κείµενο του Μ. ∆ερτούζου, που βρίσκεται
στις σελίδες 306-307, υπάρχουν σχετικές αναφορές, όχι όµως
ξεκάθαρες, µε τη χρήση των όρων πλούσιοι και φτωχοί και
την αναφορά στις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στις
Τ.Π.Ε., που αυτοί µπορεί να έχουν.
Έτσι,

το

ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό,

η

πληροφοριοποίηση, δηλαδή ο τρόπος ανάπτυξης, καλύπτει σε
µεγάλο βαθµό το γενικό, τον καπιταλισµό, δηλαδή τον τρόπο
παραγωγής, σύµφωνα µε τους όρους του M.Castells. Και
παρουσιάζεται, αυτή η εκτεταµένη χρήση των Τ.Π.Ε., ως ο
βασικός παράγοντας πραγµατοποίησης κοινωνικών αλλαγών,
ως ο βασικός παράγοντας ανατροπής κοινωνικών συνθηκών,
οι οποίες περιορίζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη, που τώρα θα
αποκτήσει νέες διαστάσεις, νέα έκταση, άλλη ταχύτητα, προς
όφελος όλων.
Αποσιωπάται, έτσι, το γεγονός, ότι το πραγµατικό
κοινωνικό πλαίσιο, όπου εντάσσεται η χρήση αυτή, δεν
προσφέρεται

για

να

είναι

τα

αποτελέσµατά

της

εκµεταλλεύσιµα από το σύνολο του παγκόσµιου πληθυσµού.
Άρα, αυτό που παρουσιάζεται, ως ανατροπή των ισχυουσών
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κοινωνικών

συνθηκών,

µεγαλύτερη

εδραίωσή

µπορεί
τους.

να

Μία

σηµαίνει

και

µεγαλύτερη,

µία

δηλαδή,

εδραίωση της κυριαρχίας των ήδη κυρίαρχων, µε βάση
στήριξης και την ανάπτυξη και χρήση των Τ.Π.Ε.
α2. Τ.Π.Ε. και απασχόληση
Συγκεκριµένες αναφορές εντοπίζονται:
Στο Λευκό Βιβλίο, στις παραγράφους 2 και 3 της σελίδας 6,
αναφέρεται ότι, η επανάσταση, που έφεραν οι Τ.Π.Ε., είχε επιπτώσεις
στην εργασία και στην απασχόληση, χωρίς να έχει αποδειχθεί, ότι
δηµιουργήθηκε ανεργία. Αντίθετα, στις αναπτυγµένες τεχνολογικά
χώρες, δηµιουργήθηκαν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που,
πιθανόν, χάθηκαν.
Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., στην προτελευταία παράγραφο του Προλόγου,
αναφέρονται οι νέες επαγγελµατικές προοπτικές, που η ανάπτυξη των
Τ.Π.Ε. δηµιουργεί για τους σηµερινούς µαθητές.
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., η σχετική αναφορά εντοπίζεται σε
κείµενο του Β. Gates, στις σελίδες 304-305, στο οποίο, ο ιδρυτής της
Microsoft, αµφισβητεί το αν η χρήση των Τ.Π.Ε. προκαλεί ανεργία και
αποδίδει τη µείωση θέσεων εργασίας -εφόσον υπάρχει- στο ότι,
κάποιες εταιρείες χρησιµοποιούν τον όρο ΄΄αναδιοργάνωση΄΄, εξ αιτίας
της εισαγωγής των Τ.Π.Ε., ως πρόσχηµα για απολύσεις.
Στο

εγχειρίδιο

των

εκδόσεων

Πατάκη,

στη

σελίδα

323,

αναφέρεται ότι, ένα ροµπότ, αντικαθιστά 4 θέσεις εργασίας και
επισηµαίνονται

οι

κίνδυνοι

της

ανεργίας,

οι

οποίοι

όµως

χαρακτηρίζονται προβλέψεις.
Στο

εγχειρίδιο

των

Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε.,

οι

αναφορές

είναι

πιο

εκτεταµένες, τόσο στο εισαγωγικό τµήµα του, όπου επισηµαίνονται οι
νέες επαγγελµατικές δυνατότητες, που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., αλλά
και ο κίνδυνος της ανεργίας, όσο και στις σχετικές παραγράφους του
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κεφαλαίου 17, οι οποίες αναφέρονται και στα δύο θέµατα, µε πιο
εκτεταµένες,

όµως,

τις

αναφορές

στις

νέες

επαγγελµατικές

δυνατότητες. Γίνεται, µάλιστα, αναφορά (σελ.350-351), στην αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλά και στην εργασιακή µετατόπιση, από τον
πρωτογενή και το δευτερογενή, προς τον τριτογενή τοµέα παραγωγής,
η οποία σηµειώθηκε στις «προηγµένες χώρες… µε ρυθµό όχι ιδιαίτερα
ταχύ, γεγονός που συνέβαλε στο να µη δηµιουργηθούν οξυµένα
κοινωνικά προβλήµατα τουλάχιστον στις προηγούµενες δεκαετίες».

Κοινό σηµείο των παρουσιάσεων είναι η έννοια του
νέου, του ριζικά διαφορετικού και του ιδιαίτερα σηµαντικού.
Πιο συγκεκριµένα, στο Λευκό Βιβλίο, επαναλαµβάνεται η
λέξη επανάσταση και χρησιµοποιείται το επίθετο νέος. Στο
Ε.Π.Π.Σ.Π., αναφέρονται οι καταλυτικές αλλαγές, οι τοµείς
αιχµής

και

η

νέα

κατάσταση

που

διαµορφώνεται.

Στο

εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., στο κείµενο του Β. Gates, λέξειςκλειδιά είναι ο εκσυγχρονισµός και η αναδιοργάνωση. Στο
εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, αναφέρονται η εξειδίκευση
και η άρτια επιστηµονική εκπαίδευση, που απαιτούν οι νέες
τεχνολογίες.

Στο

εγχειρίδιο

των

Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε.,

επαναλαµβάνεται συχνά η έκφραση νέα επαγγέλµατα, γίνεται
λόγος για αλλαγή, κραδασµούς, αλλά, καθώς είναι και το
µόνο κείµενο, που αναφέρεται κριτικά στην ανεργία και για
δραµατική µείωση των θέσεων εργασίας.
Γενικά, από τους δύο
τη

δηµιουργία

νέων

βασικούς άξονες των αναφορών:

θέσεων

εργασίας,

ή

αντίθετα

τη

δηµιουργία ανεργίας εξ αιτίας της εκτεταµένης χρήσης των
Τ.Π.Ε. σε όλους τους τοµείς παραγωγής και ιδιαίτερα στο
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δευτερογενή και στον τριτογενή, κυριαρχεί ο πρώτος, καθώς
οι σχετικές αναφορές είναι περισσότερες και εκτενέστερες.
Είναι, επίσης, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, ότι στο Λευκό
Βιβλίο, αλλά και στα σχετικά κείµενα των εγχειριδίων του
Γυµνασίου, αµφισβητείται ευθέως το αν πράγµατι η χρήση
των Τ.Π.Ε. προκαλεί ανεργία. Καθώς δεν υπάρχουν αναφορές
στην

ανεργία

στο

Ε.Π.Π.Σ.Π.,

αποµένουν

εκείνες

στο

εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., σαφώς µικρότερες σε έκταση από
εκείνες

που αφορούν τη δηµιουργία νέων δυνατοτήτων

απασχόλησης.
Έχει

όµως

επισηµανθεί,

(βλ.παραπάνω

Β4β1),

το

ευάλωτο των εργαζοµένων, που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες
συνθήκες εργασίας, Castells (1998), καθώς αυτοί υπόκεινται
σε αυξηµένη κινητικότητα, Ιντζεσίλογλου (1992), αλλά και
αισθάνονται
ασφάλειας,

την

έλλειψη

της

Κωνσταντοπούλου

απαραίτητης

(1994).

Έχει

αίσθησης
αναφερθεί,

επίσης, η αναδίπλωση των εργαζοµένων σε περιορισµένης
εµβέλειας αµυντικές πρακτικές, Voyé (2001), οι οποίες δεν
τους

επιτρέπουν

να

διεκδικήσουν,

αποτελεσµατικά,

καλύτερους όρους εργασίας.
Η παρουσίαση του θέµατος λειτουργεί, εποµένως, σε
µεγάλο βαθµό, µε τρόπο που δεν επιτρέπει, ιδιαίτερα, την
ανάπτυξη των προβληµάτων που συνδέονται µε αυτό, επειδή
κυρίως, η αύξηση της ανεργίας ή της µερικής απασχόλησης
καλύπτεται, κάτω από την αναφορά στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας και µάλιστα θέσεων, οι οποίες προσφέρουν
µία διαφορετική ποιότητα εργασίας.
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α3. Τ.Π.Ε. και νέα ποιότητα εργασίας
Συγκεκριµένες αναφορές εντοπίζονται:
Στο Λευκό Βιβλίο, στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 της σελίδας
6, οι αναφορές στη νέα ποιότητα της εργασίας σχετίζονται µε ην
ελαστικότητα των συνθηκών εργασίας, τη δουλειά σε οµάδες και στο
∆ιαδίκτυο, την εξαφάνιση της ρουτίνας, την εξ αποστάσεως εργασία.
Αναφέρεται, ακόµη, ότι ενώ οι Τ.Π.Ε. ενδυναµώνουν το ρόλο του
ανθρώπινου παράγοντα, ταυτόχρονα, καθιστούν τους εργαζόµενους πιο
ευάλωτους στις αλλαγές, επειδή αυτοί εντάσσονται σε ένα πολύπλοκο
δίκτυο εργασίας. Απάντηση στο ζήτηµα αυτό δίνει η καλλιέργεια της
ελαστικότητας και της προσαρµοστικότητάς τους.
∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο Ε.Π.Π.Σ.Π.
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., οι σχετικές αναφορές εντοπίζονται σε
ένα κείµενο του B. Gates, για την κατάργηση των γεωγραφικών
περιορισµών και τα πλεονεκτήµατα της εξ αποστάσεως εργασίας και
σε ένα του Μ. ∆ερτούζου, ο οποίος διηγείται µια, φανταστική όπως
φαίνεται, ιστορία, για να δείξει το πόσο εύκολη θα είναι η εύρεση
εργασίας µέσα από το ∆ιαδίκτυο.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, οι σχετικές παράγραφοι
της σελίδας 323 αναφέρονται στην κατάργηση της χειρωνακτικής
εργασίας, αλλά και στη µείωση του συνολικού χρόνου εργασίας. Στην
επόµενη σελίδα γίνεται ειδική αναφορά σε παρόµοιες εφαρµογές στη
Γεωργία και στην Κτηνοτροφία.
Στο

εγχειρίδιο

των

Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε.,

γίνεται

αναφορά

στη

µεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζοµένων από την ποιότητα της
εργασίας τους, την έλλειψη ρουτίνας, την ελαστικότητα των συνθηκών
εργασίας και παράλληλα στην αυξηµένη ανάγκη κατάρτισης, που όµως
µπορεί να καλυφθεί µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Οι πιο συχνές εκφράσεις στα κείµενα συνδέονται,
ουσιαστικά, µε την έννοια της κατάργησης-εξ αιτίας της
χρήσης των Τ.Π.Ε.-συνόρων, περιορισµών, ρουτίνας, κόπου
και

την

συνακόλουθη

διάφορους

απελευθέρωση

του

ατόµου

από

προγενέστερους περιορισµούς και εµπόδια στην

ολοκλήρωσή του.
Έτσι,

στο

Λευκό

Βιβλίο,

γίνεται

λόγος

για

την

εξαφάνιση της ρουτίνας και για την εξ αποστάσεως εργασία
(και άρα την κατάργηση της απόστασης). Στο εγχειρίδιο της
Ε.Π.Υ. γίνεται λόγος για τηλεεργασία, για τηλεπαρουσία, για
κατάργηση συνόρων, για εύρεση εργασίας χωρίς τρέξιµο
(απαλλαγή από κούραση κάθε είδους).

Στο εγχειρίδιο των

εκδόσεων Πατάκη, γίνεται λόγος για έναν κόσµο χωρίς
χειρωνακτική εργασία, για την κατάργηση της απόστασης, για
τη µείωση του χρόνου εργασίας. Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ.,
γίνεται λόγος για την εξ αποστάσεως εργασία, για την
απαλλαγή

και

την

αποδέσµευση

των

εργαζοµένων

από

ρουτίνα και κινδύνους.
∆ε γίνονται αναφορές στις αρνητικές επιπτώσεις της
αποµόνωσης

των

εργαζοµένων,

Castells

(1998)

ή

στην

αδιαφορία της σύγχρονης οργάνωσης της παραγωγής για την
προσωπικότητα των εργαζοµένων,Κωνσταντοπούλου (1994),
(βλ.παραπάνω Β4β1). Αντίθετα, στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ, η
αποµονωµένη

εργασία,

που

προσφέρει

η

σύγχρονη

τεχνολογία, ουσιαστικά εκθειάζεται στο κείµενο του Β. Gates,
ενώ στο κείµενο του Μ. ∆ερτούζου, η αναφορά είναι,
λιγότερο άµεσα εγκωµιαστική, αλλά, καθώς προβάλλεται
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µέσα από µία απλή, ατοµική ιστορία, γίνεται µε τρόπο, που να
διευκολύνει ιδιαίτερα την ταύτιση των αναγνωστών µε την
ηρωίδα της.
Μέσα από τις αναφορές στην κατάργηση των συνόρων,
της ρουτίνας κ.τ.λ., ως κυρίαρχη έννοια προβάλλει εκείνη της
ελαστικότητας των συνθηκών εργασίας, της ευπλαστότητάς
τους, έννοια η οποία συνδυάζεται µε εκείνη της µεγαλύτερης
ικανοποίησης των εργαζοµένων, από τις δυνατότητες που τους
προσφέρονται, έτσι, για καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού
τους και του χρόνου τους. Όµως, η ίδια αυτή έννοια µπορεί να
συνδυαστεί και µε την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της
εργασίας και της αµοιβής της, µε την κατάργηση των
πλαισίων, που καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις, χωρίς αυτά
να αντικαθίστανται από άλλα, ευκρινή, αλλά από ρευστά
πλαίσια, που καθιστούν λιγότερο εµφανή τον – σταθερό αυτόν
– πυρήνα της εκµετάλλευσης, που καθορίζει τις εργασιακές
σχέσεις.
α4. Τ.Π.Ε. και θέµατα δηµοκρατίας και ασφάλειας
δεδοµένων
Σχετικές αναφορές υπάρχουν µόνο στα εγχειρίδια και
εντοπίζονται:
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., η σχετική αναφορά στο κείµενο του
Ν. ∆ήµου είναι και η µόνη θετική για το θέµα, καθώς ο συγγραφέας
αναφέρεται σε µια ΄΄συνεχή εκκλησία του δήµου΄΄, που µπορεί να
δηµιουργηθεί στο ∆ιαδίκτυο. Αντίθετα, στο σχετικό κείµενο του R.
Stagliano αναφέρεται ότι, στην εικονική δηµοκρατία, η δηµοκρατία
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είναι απούσα. Υπάρχει, τέλος, ένα κείµενο στη σελίδα 309, το οποίο
αναφέρεται στη φυλάκιση δηµιουργού ιού.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, υπάρχει µια αναφορά
στους κινδύνους του «ηλεκτρονικού φακελώµατος» και µια στην
ποινή, που επισύρει η διατύπωση απειλής µέσω του ∆ιαδικτύου.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., στο εισαγωγικό µέρος, γίνεται
αναφορά στους κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από τη φύλαξη
και διαχείριση προσωπικών δεδοµένων και στην ελλιπή ασφάλεια των
πληροφοριών. Στην ενότητα Πολιτική ∆ιάσταση, στις σελίδες 341-343,
γίνεται

αναφορά

στους

κινδύνους

από

την

υπέρβαση

εξουσίας

οποιασδήποτε µορφής, στους πιθανούς κινδύνους για την ατοµική
ελευθερία και γενικότερα για τη συλλογική ασφάλεια και στη δύναµη
του Νόµου, ως ανασχετικού παράγοντα όλων αυτών.

Στα εγχειρίδια του Γυµνασίου, καθώς όλες οι αναφορές
προέρχονται από δηµοσιογραφικές πηγές, σηµαντικό στοιχείο
των παρουσιάσεων είναι οι εντυπωσιακές εκφράσεις, όπως η
΄΄συνεχής εκκλησία του δήµου΄΄ και η ΄΄απούσα δηµοκρατία΄΄
στο

εγχειρίδιο

της

Ε.Π.Υ.

ή

η

΄΄µεγαλοπρέπεια

του

ηλεκτρονικού φακελώµατος΄΄ και

ο ΄΄αδίστακτος ιδιώτης΄΄,

στο

Πατάκη.

εγχειρίδιο

των

εκδόσεων

Αντίθετα

στο

εγχειρίδιο των ΕΛ.-Τ.Ε.Ε., η παρουσίαση γίνεται µε τη χρήση
ενός ορθολογικού, επιστηµονικού λόγου.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συγκεκριµένη είναι η µόνη
υποκατηγορία, όπου όλες οι αναφορές,

εκτός από 1, είναι

αρνητικές. Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, γιατί, αυτό είναι το
θέµα, όπου εστιάζεται στα εγχειρίδια η κριτική παρουσίαση
της χρήσης των Τ.Π.Ε. στο σύγχρονο κόσµο. Για το αν
οφείλεται η αρνητική αυτή προβολή στην ιδιαίτερη σηµασία
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του θέµατος

ή αν οφείλεται στο γεγονός ότι, η κριτική

παρουσίασή του συνδυάζεται µε αναφορές στα νοµοθετικά
µέτρα που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν το θέµα της
διαφύλαξης των προσωπικών δεδοµένων, καθώς και αναφορές
στην τιµωρία των δηµιουργών ιών. Οι αναφορές αυτές
µετριάζουν την αρνητική εικόνα και παράλληλα δηµιουργούν
την αίσθηση, ότι αρκεί η καλή λειτουργία ελεγκτικών
µηχανισµών,

για

να

περιοριστούν

οι

κίνδυνοι

για

τα

δηµοκρατικά δικαιώµατα.
Ενισχύεται, έτσι, η έννοια του κράτους - προστάτη, που
φροντίζει για το σύνολο των πολιτών και καθόλου, φυσικά,
εκείνη του κράτους, που εκφράζει συγκεκριµένα συµφέροντα
και

συγκεκριµένους

χρησιµοποιώντας

και

τους

συσχετισµούς
νόµους,

δυνάµεων,

προκειµένου

να

το

επιτύχει.
α5. Η 1 η κατηγορία, συνολικά
Και στα πέντε κείµενα, οι Τ.Π.Ε. παρουσιάζονται ως ο
βασικός

µορφοποιητικός

παράγοντας

των

γενικότερων

εκφάνσεων της σύγχρονης οικονοµικής και κοινωνικής ζωής,
χωρίς να εµφανίζεται η σηµασία της σχέσης της χρήσης τους
µε τους δεδοµένους όρους της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Λειτουργεί έτσι, η αναφορά σε αυτές, σε µεγάλο βαθµό,
επικαλυπτικά για τη σε βάθος ανάλυση της πραγµατικότητας,
κυρίως όσον αφορά τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς,
καθώς, όσον αφορά τους υπεύθυνους της εκπαιδευτικής
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πολιτικής, στους οποίους απευθύνεται το Λευκό Βιβλίο,
υπάρχει µια βασική διαφορά, στον τρόπο παρουσίασης:
Στο Λευκό Βιβλίο γίνεται αναφορά, όχι ευθεία, στο
βασικό συστατικό του καπιταλιστικού συστήµατος, που είναι
ο ανταγωνισµός, αλλά αυτός ανάγεται σε διακρατικό επίπεδο,
Η.Π.Α.-Ε.Ε.

Παρουσιάζεται,

δηλαδή,

ο

ανταγωνισµός

συγκεκριµένων συµφερόντων και πολύ πιο συγκεκριµένα,
όπως

έµµεσα

συνάγεται,

των

εταιρειών

που

δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία των Τ.Π.Ε. και ειδικά σε
εκείνη

του

λογισµικού,

σαν

ανταγωνισµός

όλων

των

αµερικανών, µε όλους τους ευρωπαίους πολίτες.
Σηµαντικό, επίσης, σηµείο, που επισηµαίνεται ιδιαίτερα
στο Λευκό Βιβλίο, είναι ότι, για να καλυφθούν οι νέες θέσεις
εργασίας, που δηµιουργεί η εξάπλωση των Τ.Π.Ε. και να
µπορέσουν οι εργαζόµενοι να επωφεληθούν από τη νέα
βιοµηχανική επανάσταση, που αυτές σηµατοδοτούν, πρέπει να
τους χαρακτηρίζει η ελαστικότητα και η προσαρµοστικότητα,
άρα,

ουσιαστικά,

η

αποδοχή

του

προσωρινού,

του

µη

σταθερού, της συνεχούς αλλαγής συνθηκών, αλλά και θέσεων
εργασίας, κάτι, που µπορεί, να περιλαµβάνει και περιόδους
ανεργίας. Η απελευθέρωση, εποµένως, του ατόµου, όπως
παρουσιάζεται, µπορεί να ερµηνευθεί και αντίστροφα, ως
υποδούλωση σε νέους, πιο επαχθείς όρους οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής, όπου θα κυριαρχεί η αβεβαιότητα.
Και στα άλλα κείµενα, αποδίδεται, στην εξάπλωση των
Τ.Π.Ε., µια δράση αναπλαστική και µορφοποιητική των όρων
της κοινωνικής ζωής, η οποία αναλύεται κυρίως αφ’ εαυτής,
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χωρίς

σύνδεση

(καπιταλιστικών)

µε

το

σχέσεων,

ευρύτερο
όπου

πλαίσιο

εντάσσεται.

κοινωνικών
Μόνο

στο

εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., γίνεται λόγος για τη σηµασία της
βιοµηχανίας των Τ.Π.Ε. και µια έµµεση αναφορά στην
ελαστικότητα των συνθηκών εργασίας.
Στα τρία εγχειρίδια, όπως ήδη αναφέρθηκε, βασικό
σηµείο ανάλυσης, µε ιδιαίτερα κριτικό τόνο, είναι οι κίνδυνοι
των ατοµικών ελευθεριών από την αλόγιστη χρήση των Τ.Π.Ε.
Ως βασικός, ανασχετικός παράγοντας προβάλλει η νοµική
προστασία, χωρίς να γίνεται καµία αναφορά στη σύνδεση
οικονοµικών και πολιτικών δυνάµεων και συµφερόντων, που
συχνά, καθορίζουν, σε σηµαντικό βαθµό και τη θέσπιση
νόµων και πολύ περισσότερο, τους όρους και την έκταση της
εφαρµογής τους.
Παρουσιάζεται, έτσι, µια ιδιαίτερα θετική εικόνα, µε
λίγους κινδύνους, από την πιθανή αύξηση της ανεργίας ή την
κακή χρήση προσωπικών δεδοµένων, κίνδυνοι, όµως, οι
οποίοι µπορούν να αποσοβηθούν µε τη θέσπιση νόµων και
κανονισµών, τόσο σε επίπεδο κρατών, όσο και επιχειρήσεων.
Θεωρείται, βέβαια, δεδοµένο, ότι η κάθε είδους εξουσία
λειτουργεί προς όφελος του συνόλου και όχι µε βάση τους
συσχετισµούς δυνάµεων που εκπροσωπεί.
Τέλος, δε γίνεται καµία αναφορά, στα µεγάλα σύνολα
του παγκόσµιου πληθυσµού, που δε µετέχουν στη διαδικασία
εξάπλωσης των Τ.Π.Ε. και δέχονται, κυρίως, τις αρνητικές
επιπτώσεις της, µε την έννοια της αύξησης της διαφοράς της
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απόστασης, από τους πιο προνοµιούχους, τόσο σε παγκόσµιο,
όσο και σε ενδοκρατικό επίπεδο.
Θα µπορούσε, εποµένως, εφόσον διερµηνευθεί µε όρους
µιας ιδεολογικής - επικαλυπτικής και άρα, σε µεγάλο βαθµό,
αντιστρεπτικής της πραγµατικότητας λειτουργίας, αυτή η
αναφορά στη µορφοποιητική δύναµη των Τ.Π.Ε., η οποία δρα
µε όρους επανάστασης και ριζικής αλλαγής των κοινωνικών
συνθηκών, να απεικονίζει το αντίθετό της: την εδραίωση και
την επέκταση της κυριαρχίας των ήδη κυρίαρχων ανθρώπων
και κοινωνικών στρωµάτων, σε κάθε επίπεδο.
β. 2 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης
του πολιτισµικού πλέγµατος - κουλτούρας
Υπενθυµίζεται, ότι η 2 η κατηγορία εµφανίζεται µόνο στα
εγχειρίδια και ότι, σε αυτά του Γυµνασίου, υπερτερεί των
άλλων.
β1. Τ.Π.Ε. και επιστήµες
Η παρουσίαση είναι αρκετά αναπτυγµένη (κυρίαρχη
στο

εγχειρίδιο

Γυµνασίου

των

εκδόσεων

Πατάκη)

και

στηρίζεται κυρίως στις εφαρµογές των Τ.Π.Ε. στην Ιατρική
και στη Μηχανική.
Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που τονίζεται, είναι οι
διευκολύνσεις, που προσφέρουν και θα προσφέρουν, σε
ασύλληπτο, ακόµη, για τη σκέψη, βαθµό, οι Τ.Π.Ε. στους
ανθρώπους.

Όσον

αφορά

τις
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διάφορες

εφαρµογές

της

Μηχανικής

και

των

συγγενών

επιστηµών

της,

οι

διευκολύνσεις αυτές εδράζονται στον αυτοµατισµό και στην
ταχύτητα,

που

εφαρµογές

προσφέρουν

στην

αποστάσεως

Ιατρική,

επεµβάσεις,

οι

Τ.Π.Ε.

Όσον

προβάλλονται,
η

αφορά

κυρίως,

δυνατότητα

τις

η

εξ

συνεργασίας

αποµακρυσµένων, µεταξύ τους, γιατρών και ιατρικών οµάδων,
η ακρίβεια των επεµβάσεων και διαγνώσεων και γενικά, η
ανακούφιση, που µπορεί να προσφερθεί στους ανθρώπους.
Και τα δύο εγχειρίδια του Γυµνασίου χρησιµοποιούν τη
λέξη θαύµατα, ενώ, εκείνο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε. αναφέρεται στην
αύξηση των ορίων των ανθρώπινων δυνατοτήτων «σε βαθµό
που να εγγίζουν αυτά της επιστηµονικής φαντασίας» (σελ.18).
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, όπου το θέµα
κυριαρχεί στη συνολική παρουσίαση, σηµαντικό ρόλο παίζει
η ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικονογράφηση, από ιστοσελίδες,
των οποίων παρατίθενται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι
οποίες είναι και η βασική πηγή των κειµένων.
Γενικά, πρόκειται για το µέρος των εγχειριδίων, όπου
έχει πιο άµεση εφαρµογή, η θέση του Habermas (1984),
(βλ.παραπάνω

Β4α),

για

την

προβολή

της

επιστήµης-

τεχνολογίας και άρα της ορθολογικής γνώσης, ως µέσου
αιχµαλωτισµού της σκέψης µε λογικοφανή επιχειρήµατα, τα
οποία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, στηρίζονται και σε
αναφορές

σε

παρουσιάζεται,

εφαρµογές
ότι

θα

που

έχουν,

έχουν

µελλοντικά,

καθηµερινή ζωή όλων των ανθρώπων.
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ή

καλύτερα,
θέση

στην

Όµως, καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. παραπάνω Β2),
η πλειοψηφία του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση
στη χρήση των Τ.Π.Ε., φαίνεται να παρουσιάζεται, ότι αυτό,
που ισχύει για λίγους, ισχύει για όλους. Μπορεί, εποµένως,
απλώς, να ενισχυθεί το στοιχείο του θαυµασµού απέναντι
στους επιστήµονες, που παράγουν αυτά τα «θαύµατα», αλλά
και

σε

εκείνους,

που

µπορούν

πραγµατικά

να

τα

χρησιµοποιούν.
β2. Τ.Π.Ε. και τέχνες – ψυχαγωγία
Οι αναφορές είναι περιορισµένης έκτασης, στο σύνολό
τους:
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ. η βασική αναφορά γίνεται στις
εφαρµογές των Τ.Π.Ε. στον κινηµατογράφο και ειδικά στα κινούµενα
σχέδια.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη γίνεται αναφορά στις
εφαρµογές

τους

«λογοτεχνικού»

στη

ζωγραφική,

κειµένου,

καθώς

αλλά

και

αναφέρεται

στη
το

συγγραφή
παράδειγµα

προγραµµατισµού Η/Υ, έτσι ώστε να «γράφει» το µεγαλύτερο µέρος
ενός ροµαντικού µυθιστορήµατος (µάλλον τύπου Άρλεκιν, µε βάση τον
τίτλο του “Just This One”). ∆εν υπάρχει κριτικός σχολιασµός του
γεγονότος,

ούτε

καν

αναφορά

στην

ευκολία

προγραµµατισµού-

«συγγραφής», που προσφέρουν τα στερεότυπα των συγκεκριµένων
βιβλίων.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε. υπάρχει αναφορά

στο άνοιγµα

καινούργιων αισθητικών δρόµων (σελ. 347), ενώ, το κύριο βάρος της
ανάπτυξης του θέµατος επικεντρώνεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Στο πρώτο θέµα που αφορά τα ηλεκτρονικά παιγνίδια (σελ. 2021) υπάρχει µια σύντοµη κριτική αναφορά στην εξάρτηση που

232

προκαλούν. Προβάλλονται, αντίθετα, θετικά, τα θέµατα της συµβολής
των ηλεκτρονικών

παιγνιδιών στην εξάπλωση των Τ.Π.Ε. και στην

εξοικείωση νέων χρηστών µε αυτές.

Θα µπορούσαν βέβαια εδώ, να αντιπαρατεθούν οι θέσεις
της Sh.Turkle (1986), για τη συντροφιά που προσφέρει ο Η/Υ
και

η

οποία

χαρακτήρα
άνθρωπο,

απαλλαγµένη

από

τον

απειλητικό

που µπορεί να έχει η οικειότητα µε έναν άλλο
αλλά

ψευδαίσθηση
υπάρχουν

είναι
και

που

µέσα

του

L.Sfez

δηµιουργείται

στις

(1992,

1993)

για

την

στους

ανθρώπους,

ότι

προεπιλεγµένες

και

µονταρισµένες

σκηνές (βλ. παραπάνω Β4βε).
Γενικά, βασικό στοιχείο των παρουσιάσεων είναι η
αναφορά στην ανάπτυξη µιας διαφορετικής αισθητικής και
κατ’ επέκταση, στην ανάπτυξη µιας νέας δηµιουργικότητας,
µε βάση τις δυνατότητες που προσφέρει ο Η/Υ. Με δεδοµένο,
όµως, ότι ο Η/Υ λειτουργεί προγραµµατισµένα, αντί για την
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, η άκριτη χρήση του µπορεί
να

οδηγήσει

και

στην

ανάπτυξη

της

τυποποίησης

της

καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως φαίνεται ιδιαίτερα και από το
σχετικό παράδειγµα, στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη για
την προγραµµατισµένη συγγραφή λογοτεχνικού κειµένου.
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β3. Τ.Π.Ε. και νέες µορφές επικοινωνίας
Συγκεκριµένες αναφορές εντοπίζονται:
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., το θέµα αναπτύσσεται σε ένα κείµενο
του

Μ.

∆ερτούζου,

δύο

του

Β.

Gates

και

σε

άλλα

τέσσερα,

δηµοσιογραφικά κείµενα.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη υπάρχουν έξι αναφορέςδηµοσιογραφικά

κείµενα,

τα

δύο

από

τα

οποία

(ένα

για

το

βιβλιοπωλείο Αmazon και ένα για την κυριαρχία της αγγλικής
γλώσσας), περιλαµβάνονται και στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., γίνεται αναφορά στις νέες
δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά και στους κινδύνους περιορισµού της
κοινωνικότητας, στο εισαγωγικό του τµήµα, ενώ υπάρχουν αρκετά
εκτεταµένες

αναφορές

στις

σελίδες

344

και

347-348,

όπου

κυριαρχούν οι εκφράσεις που περιέχουν τη λέξη «νέο».

Στα εγχειρίδια του Γυµνασίου, κυρίαρχος είναι, στα
κείµενα που παρατίθενται, ο προσωπικός τόνος της αφήγησης:
είτε µέσα από τη χρήση του β΄ πληθυντικού (Σα να ψωνίζατε
εσείς, εγχειρίδιο Ε.Π.Υ., Χαρίστε ένα αστέρι, εγχειρίδιο
εκδόσεων

Πατάκη) ή του α΄ πληθυντικού (Εικονικά δώρα,

εγχειρίδιο εκδόσεων Πατάκη)& είτε µέσα από τη χρήση της
συζήτησης (στο ένα κείµενο του Β. Gates)& είτε µέσα από τη
διήγηση µιας ιστορίας (στο άλλο κείµενο του B. Gates).
Υπάρχει, ακόµη, το στοιχείο της προσωποποίησης του
Η/Υ, ο οποίος ενέχει θέση συνοµιλητή ή διαµεσολαβητή, στα
παραπάνω κείµενα και ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο, στο σχετικό
µε τη «συνέντευξη» γορίλα κείµενο στο εγχειρίδιο των
εκδόσεων

Πατάκη,

όπου

ο
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Η/Υ

πραγµατοποιεί

τη

«µετάφραση», στα αγγλικά, των κινητικών σηµάτων που
παράγει το ζώο.
Αντίθετα, στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., κυριαρχεί και
πάλι το επιστηµονικό ύφος και η συχνή χρήση, όπως ήδη
επισηµάνθηκε, του επιθέτου «νέος».
Έµφαση δίνεται και στα 3 εγχειρίδια, στις δυνατότητες
του ∆ιαδικτύου, µε ειδική αναφορά στο κείµενο του Μ.
∆ερτούζου (εγχειρίδιο Ε.Π.Υ.), στα ευεργετικά οφέλη, που
αυτό προσφέρει, στην επικοινωνία µειονοτήτων µε το σύνολο
του πληθυσµού και, στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., στις
δυνατότητες επικοινωνίας, που προσφέρει, στα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
Σε σχέση µε την εξάπλωση του ∆ιαδικτύου και τη
συνακόλουθη κυριαρχία των Αγγλικών, εµφανίζεται και το
θέµα της εξαφάνισης των γλωσσών, το οποίο, στα εγχειρίδια
του Γυµνασίου παρουσιάζεται µέσα από το ίδιο κείµενο του
Φ.

Μαυροµάτη,

χωρίς

αρνητική

χροιά.

Αντίθετα,

παρουσιάζεται κριτικά στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., ενώ
στο εγχειρίδιο Γυµνασίου

των εκδόσεων Πατάκη υπάρχει

θετική αναφορά στις δυνατότητες αυτόµατης µετάφρασης που
προσφέρει το ∆ιαδίκτυο.
∆ε
γλωσσικής

γίνονται

αναφορές

έκφρασης,

στην

οµογενοποίηση

Κωνσταντοπούλου

(1995)

ή

της
στην

αντικατάσταση του γραπτού από τον προφορικό λόγο µε
γραπτή µορφή, στην οποία συµβάλλει το ∆ιαδίκτυο, Sfez
(1996b), (βλ. παραπάνω Β4β2). Κυριαρχούν βέβαια τα θέµατα
της ταχύτητας και της ευκολίας της επικοινωνίας, του
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στιγµιαίου, στα οποία αναφέρονται κριτικά, τόσο ο Μ.
Mafessoli (2001), όσο και o P. Breton (2001), (βλ. παραπάνω
Β4β3).
Κεντρικό σηµείο αναφοράς αποτελεί ο πολλαπλασιασµός
της επικοινωνίας, που προσφέρουν οι εφαρµογές των Τ.Π.Ε.
και η, µέσα από αυτό, ανάπτυξη της κοινωνικότητας και
οµαδικότητας

των

ανθρώπων.

Όµως,

αυτός

ο

πολλαπλασιασµός της επικοινωνίας µπορεί να οδηγεί και σε
µία αυξηµένη αποµόνωση, καθώς η ταχύτητα και ο όγκος της
επικοινωνίας δε σηµαίνουν και µία αντίστοιχη αύξηση της
ποιότητάς της, αφού εκείνο που προκρίνεται, δεν είναι η
βαθύτητα και στερεότητα των δεσµών, αλλά η ποσότητα των
συνδέσεων.
β4. Τ.Π.Ε. και αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο
Το θέµα είναι κυρίαρχο, σε αυτή την κατηγορία, στο
εγχειρίδιο Γυµνασίου της Ε.Π.Υ. και σε εκείνο των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., ενώ είναι δεύτερο σε σπουδαιότητα στο εγχειρίδιο
Γυµνασίου των εκδόσεων Πατάκη. Οι αναφορές γίνονται
κυρίως

στις

εξαρτηµάτων

δυνατότητες
στον

εµφύτευσης

ανθρώπινο

οργανισµό,

ηλεκτρονικών
στη

χρήση

ηλεκτρονικού εξοπλισµού από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στην
εικονική πραγµατικότητα.
Στα εγχειρίδια του Γυµνασίου, γίνεται, επίσης, λόγος
για τις βλάβες, που µπορεί να προκαλέσει η παρατεταµένη
χρήση του Η/Υ, σε οργανικό, αλλά και σε ψυχολογικό
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επίπεδο. Οι αναφορές αυτές είναι µικρότερες σε έκταση από
τις υπόλοιπες, θετικές αναφορές και στο εγχειρίδιο των
εκδόσεων Πατάκη υπάρχει και πάλι αναφορά στη νοµική
προστασία των εργαζοµένων, απέναντι στις πιθανές βλάβες,
που µπορεί να προκαλέσει η χρήση του Η/Υ.
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., υπάρχουν κείµενα, για φωνή που
ενσωµατώνεται στον Η/Υ, για όσφρηση (2 κείµενα), για αφή (ροµπότχειρουργός), τα οποία, σε συνδυασµό µε τις αναφορές στην εικονική
πραγµατικότητα, αποδίδουν, έµµεσα, όλες περίπου τις ανθρώπινες
αισθήσεις στον Η/Υ.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, γίνεται λόγος και πάλι για
θαύµατα, για δυσδιάκριτα όρια ανθρώπου-µηχανής και για το µέλλον,
που περνά µέσα από τη σύνδεση της λειτουργικότητας της κατοικίας
µε τον Η/Υ.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., γίνεται λόγος για την εµπλοκή
του ανθρώπου στην αυτοµατοποιηµένη διαδικασία (σελ. 338), για
ανθρωπολογικές

αλλαγές,

µε

έµφαση

στις

επιδράσεις

της

πληροφοριακής επικοινωνίας στη γλώσσα και στη γνώση (σελ. 347).
Στη σελίδα 357, αναφέρεται, αρχικά, ότι ο όρος επικοινωνία ανθρώπου
– µηχανής, θέλει να υποδηλώσει το σηµείο επαφής χρήστη και
υπολογιστή, τη διαχωριστική, δηλαδή, γραµµή ανάµεσα σε άνθρωπο
και µηχανή. Αµέσως όµως

παρακάτω, αναφέρεται ότι, ελέγχει (η

επικοινωνία) όλη την αλληλεπίδραση ανθρώπου-συσκευής και ότι
βασικός

σκοπός

είναι

η

καλύτερη

επικοινωνία

και

συνεργασία

ανθρώπου και µηχανής. Παρά δηλαδή, τον αρχικά «διαχωριστικό»
ορισµό, στη συνέχεια, η αναφορά γίνεται µε όρους, που δίνουν µια
ανθρωποκεντρική διάσταση στον Η/Υ.
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Οι αναφορές αυτές στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης
έµβιου και άβιου, όπου το δεύτερο
ιδιότητες

έµβιου,

παραπέµπουν

(1992,1993),

για

το

κατασκευάζει

την

ταυτότητα

άνθρωποι

πιστεύουν,

ότι
ότι

η

παρουσιάζεται µε

στις

θέσεις

µηχανή

που

του

ανθρώπου,

βρίσκονται

στην

του

L.Sfez

αναπαριστά,
καθώς
άµεση

οι
και

αυθόρµητη έκφραση, εκεί όπου κυριαρχεί η αναπαράσταση.
Παραπέµπουν, επίσης, στις θέσεις της S.Turkle (1995), για
τον κίνδυνο κατακερµατισµού του αυτόνοµου είναι, καθώς, η
προγραµµατισµένη από άλλους προσοµοίωση επικοινωνίας,
που προσφέρει ο Η/Υ, επιδρά άµεσα στο φαντασιακό επίπεδο
της ανθρώπινης σκέψης, µε αποτέλεσµα να αντικαθίσταται
συχνά η πραγµατικότητα από το φάσµα, το οµοίωµά της, όπως
αναφέρει ο Μ.Castells (1998), (βλ. παραπάνω Β4α και Β4β3).
Άρα, αυτή η αύξηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου,
µέσα από τη σύνδεσή του µε τον Η/Υ, µπορεί να σηµαίνει και
την αύξηση της σύγχυσης των ορίων µεταξύ ανθρώπου και
µηχανής, στο φαντασιακό επίπεδο. Κάτι, που διευκολύνει, για
όποιον έχει την ισχύ να το επιτύχει την «εµφύτευση»
προκατασκευασµένων σχηµάτων σκέψης.
β5. Η 2 η κατηγορία, συνολικά
Το θέµα αναπτύσσεται µόνο στα εγχειρίδια και κυρίως
σε εκείνα του Γυµνασίου και είναι εκείνο, όπου συναντώνται,
οι

πιο

ενθουσιώδεις

και

εντυπωσιακές

εκφράσεις

και

παρουσιάσεις, κυρίως στα δηµοσιογραφικά κείµενα και στα
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στοιχεία ιστοσελίδων, που χρησιµοποιούν τα εγχειρίδια του
Γυµνασίου, για να κάνουν το θέµα ελκυστικό, για το εφηβικό
κοινό τους. Το ίδιο όµως ενθουσιώδης – πιο συγκρατηµένη
βέβαια και µέσα από ένα πιο λόγιο λεξιλόγιο – είναι και η
παρουσίαση στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε.
∆ίνεται η εντύπωση, ότι κάτι, το ασύλληπτο για τον
κοινό νου, πραγµατοποιείται στο χώρο της επιστήµης, ενώ,
ταυτόχρονα, δηµιουργείται µια νέα µορφή επικοινωνίας των
ανθρώπων µεταξύ τους (µε τον Η/Υ ενδιάµεσο), αλλά και του
ανθρώπου µε τον Η/Υ, έτσι ώστε, σε πολλά σηµεία, να µη
διακρίνονται τα µεταξύ τους όρια και ο ένας να µεταβιβάζει
στοιχεία του στον άλλον.
∆εν υπάρχουν αναφορές στην οµοιοµορφοποίηση και
στην αποµόνωση των ανθρώπων, που γεννούν οι διαδικασίες
αυτές, όπου η προγραµµατισµένη, από κάποιους ανθρώπους,
µηχανή

καταλαµβάνει

(συν)δηµιουργού,

του

τη

θέση

συνεργάτη,

του

συνοµιλητή,

απέναντι

σε

του

άλλους

ανθρώπους, αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να την
προγραµµατίσουν

και

απλά,

δέχονται

ή

αναγκάζονται

(συνειδητά ή ασυνείδητα), να λειτουργήσουν, µε βάση τον
προγραµµατισµό της.
Στη

διαδικασία

αυτή,

της

διαµόρφωσης

µιας

συγκεκριµένης κουλτούρας, ενός συγκεκριµένου τρόπου ζωής,
ο ρόλος οικονοµικών, αλλά και πολιτικών και πολιτιστικών
συµφερόντων, δεν είναι καθόλου αµελητέος. Και αυτά, που
παρουσιάζονται, ως ασύλληπτα θαύµατα, τα οποία οδηγούν,
µε τη δύναµή τους, σε µία µεγαλύτερη απελευθέρωση το
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δυναµικό του ανθρώπου, µπορούν να είναι, στο βαθµό που
υπηρετούν τα συγκεκριµένα αυτά συµφέροντα και ένα πολύ
χρήσιµο µέσον µεγαλύτερης χειραγώγησης και εποµένως
περιορισµού, του ίδιου αυτού δυναµικού.
γ. 3 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
γ1. Τ.Π.Ε. και γενική εκπαιδευτική ανανέωση
Το θέµα αντιµετωπίζεται, γενικά, ιδιαίτερα θετικά και
είναι κυρίαρχο στο Ε.Π.Π.Σ.Π., όπου πάντως µπαίνει και ο
προβληµατισµός να µην κατευθύνουν οι νέες τεχνολογίες τους
στόχους και σκοπούς της παιδείας, αλλά να τους υπηρετούν.
Πάντως, στο σύνολό τους, οι αναφορές θεωρούν ότι, η
εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι καθοριστική για
τη γενικότερη ανανέωσή της. Πιο συγκεκριµένα:
Στο Λευκό Βιβλίο, γίνεται λόγος για τις δυνατότητες, που
προσφέρει το ∆ιαδίκτυο, για τη σύνδεση επιχειρηµατιών, ερευνητών
και ακαδηµαϊκών, αλλά και για τη σύνδεση εκπαιδευτικών από
διάφορες χώρες. Γίνεται, πάντως και µια αναφορά στον κίνδυνο να
επικρατήσει η λογική του ελάχιστου κοινού παρονοµαστή, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της επικοινωνίας και έτσι, να χαθούν
στοιχεία της ποικιλοµορφίας των Ευρωπαϊκών χωρών. Έµφαση δίνεται
στην ταχύτητα της µετάδοσης, που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο (σελ. 7 και
22-23).
Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., εκτός από την κριτική παρατήρηση, που
αναφέρθηκε

παραπάνω,

αναφέρεται

ότι,

η

ενοποίηση

των

τεχνολογικών κλάδων της πληροφορίας, της επικοινωνίας και των
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οπτικοακουστικών οδηγεί σε πιο

σφαιρικές, αλλά και πιο σύνθετες

προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών προβληµάτων (σελ. 2 και 4).
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου
του Μ. Serres, αναφέρεται ότι, για πρώτη φορά, πηγαίνει η γνώση
προς τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος προς τη γνώση.
Στο

εγχειρίδιο

των

εκδόσεων

Πατάκη,

στις

σχετικές

παραγράφους της σελίδας 342, αναφέρεται ότι, πρέπει να δοθούν
σύγχρονες γνώσεις στους µαθητές, συνδεµένες µε τις τεχνολογικές
εξελίξεις, γιατί αλλιώς, οι χώρες που δε θα ακολουθήσουν µια
παρόµοια εκπαιδευτική πολιτική, θα µείνουν πολλά σκαλοπάτια πίσω.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., αναφέρεται ότι, η γνώση του
Η/Υ είναι απαραίτητη, γιατί η τεχνολογική πρόοδος

συντελεί

ουσιαστικά σε ριζικές τροποποιήσεις της σχέσης του ανθρώπου µε τη
µάθηση και φέρνει έτσι ανατροπή στην εκπαίδευση (σελ. 8, 19, 346).

Εκτός από το Ε.Π.Π.Σ.Π., στα άλλα τέσσερα κείµενα,
βασική έννοια, γύρω από την οποία δοµούνται οι αναφορές
στην εκπαιδευτική ανανέωση, που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε.,
είναι εκείνη της γνώσης. Στο Λευκό Βιβλίο γίνεται λόγος για
την αύξηση της γνώσης, η οποία συνδέεται µε τη «σχεδόν
στιγµιαιότητα»,
χαρακτηρίζεται

που

προσφέρει

επαναστατική

το

∆ιαδίκτυο

(revolutionary

και

που

quasi-

instantaneousness). Επισηµάνθηκε ήδη, η σχετική αναφορά
στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., ενώ, στο εγχειρίδιο των εκδόσεων
Πατάκη, η γνώση συνδέεται µε τη δύναµη, που χαρίζει στον
άνθρωπο, αλλά και στις χώρες. Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., γίνεται λόγος για τη γνώση του Η/Υ (computer
literacy) και για το πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι. Η
αναγκαιότητα της γνώσης αυτής συνδέεται µε τις έννοιες της
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σφαιρικής µόρφωσης και της δια βίου εκπαίδευσης, καθώς η
τεχνολογική

πρόοδος,

που

σηµατοδοτούν

οι

Τ.Π.Ε.,

τροποποιεί τη σχέση του ανθρώπου µε τη µάθηση.
Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., γίνεται λόγος για ραγδαίες εξελίξεις,
για νέα εργαλεία αναπαράστασης και σκέψης και για την
ανάγκη προετοιµασίας του εκπαιδευτικού συστήµατος, για να
αντεπεξέλθει

στις

σύγχρονες

απαιτήσεις

µόρφωσης

και

κατάρτισης (άρα, έµµεσα, στις απαιτήσεις για γνώση).
Θα µπορούσαν να αναφερθούν εδώ, σε αντιπαράθεση, οι
επισηµάνσεις

των

Γάλλων

µελετητών

J.Pouts-Lajus

και

Μ.Riché- Magnier (in van Zanten 2000), της J.Plantier
(1996), του R.Petrella (2000), για τον ιδεολογικό ρόλο που η
αναφορά στις Τ.Π.Ε., ως µοναδικού µέσου εκσυγχρονισµού
και προόδου για το εκπαιδευτικό σύστηµα, παίζει (βλ.
παραπάνω Ζ5). Γιατί καθώς οι Τ.Π.Ε. και οι εφαρµογές τους
παρουσιάζονται ως πηγή µιας πλούσιας γνώσης, φαίνεται σαν
να αρκεί η µαζική εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
για να γίνει αυτή η πλούσια γνώση κτήµα όλων και έτσι, να
προοδεύσει, άµεσα και γρήγορα, το σύστηµα αυτό.
Παραβλέπεται,
βαθύτερες
µπορέσει

αλλαγές
αυτό

να

έτσι,
στο

το

γεγονός,

εκπαιδευτικό

λειτουργήσει

µε

ότι

απαιτούνται

σύστηµα,
έναν

για

να

περισσότερο

δηµοκρατικό τρόπο. ∆ιαφορετικά, η εισαγωγή των Τ.Π.Ε.
λειτουργεί και εκείνη, στο πλαίσιο ενός συστήµατος που, σε
µεγάλο βαθµό, στηρίζει και συντηρεί τις ανισότητες. Στο
πλαίσιο αυτό, η πρόσβαση στη γνώση, που προσφέρουν οι
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Τ.Π.Ε., λειτουργεί, κυρίως, σε όφελος των λίγων και όχι των
πολλών.
γ2. Τ.Π.Ε. και παιδαγωγική ανανέωση
Οι αναφορές είναι ιδιαίτερα θετικές σε όλα τα κείµενα.
Μοναδική εξαίρεση, η 1 η παράγραφος του κειµένου του
M.Serres,

στο

εγχειρίδιο

αναφέρεται

ότι,

µέχρι

προσφέρει,

ουσιαστικά,

Γυµνασίου

στιγµής,
στη

οι

της

Ε.Π.Υ.,

Τ.Π.Ε.

µεταβολή

του

δεν

όπου
έχουν

συστήµατος

µάθησης. Ειδικότερα:
Στο Λευκό Βιβλίο, γίνεται λόγος για µετατροπή της παθητικής
σχέσης δάσκαλου-µαθητή σε διαδραστική (σελ. 7) και η ανάπτυξη της
σκέψης µε όρους συστηµάτων (σελ. 10). Καθοριστική,

για τη

διαδικασία αυτή, θεωρείται η ανάπτυξη Ευρωπαϊκού λογισµικού, η
επιµόρφωση των

εκπαιδευτικών στη χρήση του και η παραπέρα

διάδοσή του (σελ.7, 18,33-34).
Στο Ε.Π.Π.Σ.Π., αναφέρεται ότι, η χρήση του Η/Υ στην
εκπαίδευση

ενισχύει

τον

ενεργητικό

τρόπο

µάθησης,

τη

δηµιουργικότητα, τη συνεργατική µάθηση, την αναλυτική, συνθετική,
κριτική και ελεύθερη σκέψη, τη συµβολοποίηση, τη µεθοδικότητα, την
ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων (σελ. 3 και κυρίως 6-7).
Στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ., εκτός από το κείµενο του M. Serres,
που προαναφέρθηκε, γίνεται αναφορά (σελ. 291), στην ανάπτυξη νέων
µεθόδων στην εκπαίδευση.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, γίνεται αναφορά στην
επίδραση των Τ.Π.Ε. στη συνεργατική µάθηση, στην εξατοµικευµένη
διδασκαλία,

στην

ανάπτυξη

της
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αυτονοµίας

του

µαθητή,

στη

δυνατότητα ανταλλαγής

εµπειριών

και γνώσεων, στην καλλιέργεια

του τρόπου σκέψης (σελ. 342 και 343).
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη
της διερευνητικής µάθησης, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, στις νέες
µαθησιακές διεργασίες, που πυροδοτούν οι Τ.Π.Ε.(σελ.19-20 και 345).

Κοινός τόπος, εποµένως, των κειµένων είναι οι νέες
παιδαγωγικές µέθοδοι, που αναπτύσσονται µε τη χρήση των
Τ.Π.Ε. και οι νέες δεξιότητες, που αυτές καλλιεργούν.
Και σ’αυτή την υποκατηγορία µπορούν να αναφερθούν,
κατ’ αντιπαράθεση, οι επισηµάνσεις των µελετητών, που
αναφέρθηκαν στην προηγούµενη, όµως, καθώς οι αναφορές
του

Λευκού

Βιβλίου

γίνονται

και

στην

ανάπτυξη

εκπαιδευτικού λογισµικού, µπορούν να προστεθούν και οι
επισηµάνσεις, που αφορούν τη σηµασία των οικονοµικών
συµφερόντων, που συνδέονται µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην
εκπαίδευση, των Baron, Bruillard (1996), Pouts-Lajus, RichéMagnier (in van Zanten 2000), (βλ.και πάλι Ζ5).
Θα µπορούσε, ακόµη, να επισηµανθεί, ότι η χρήση των
Τ.Π.Ε., στην εκπαίδευση, µπορεί να οδηγήσει, εφόσον δε
σχεδιασθεί κατάλληλα, στην ενίσχυση µιας περισσότερο
αυστηρά οργανωµένης, κατευθυνόµενης µάθησης, τόσο µέσα
από τη χρήση τυποποιηµένων προγραµµάτων, όσο και µέσα
από τη χρήση τυποποιηµένων πρακτικών διδασκαλίας και
αξιολόγησης.
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γ3. Τ.Π.Ε. και καταπολέµηση ανισοτήτων, µέσα από τη
χρήση τους στην εκπαίδευση
Και αυτό το θέµα αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα θετικά από
το σύνολο των κειµένων. Πιο συγκεκριµένα:
Στο Λευκό Βιβλίο, αναφέρεται ότι, η κοινωνία της πληροφορίας
συµβάλλει στη µείωση των ανισοτήτων, µε την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, ειδικά µε τα προγράµµατα (εξ αποστάσεως) του Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου

και

µπορεί

να

συντελέσει

στην

ενσωµάτωση

περιθωριακών και αποκλεισµένων οµάδων και µειονοτήτων, καθώς
και στην επανεκπαίδευση νέων, µέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. στα
σχολεία «δεύτερης ευκαιρίας» (σελ. 18).
Στο

Ε.Π.Π.Σ.Π.,

τονίζεται

η

αναγκαιότητα

του

ψηφιακού

αλφαβητισµού, για να αποφευχθούν νέες ανισότητες και αποκλεισµοί
(σελ. 2).
∆εν υπάρχουν σχετικές αναφορές στο εγχειρίδιο της Ε.Π.Υ.
Στο εγχειρίδιο των εκδόσεων Πατάκη, αναφέρεται ότι, οι Τ.Π.Ε.
στην

Εκπαίδευση,

πολιτισµικής

µπορούν

αποµόνωσης,

να

συµβάλλουν

στην

αναπλήρωση

στην

άρση

µαθηµάτων,

της
στην

αλληλοενηµέρωση εκπαιδευτικών και γονιών, στην ανάπτυξη νέων,
λιγότερο αυστηρών, µορφών αξιολόγησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στις δυνατότητες, που αυτή
προσφέρει, στους εργαζόµενους (σελ. 343 και 344).
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ.-Τ.Ε.Ε., η ανάπτυξη του θέµατος
εστιάζεται στις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που
προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., καταργώντας περιορισµούς στο χώρο και στο
χρόνο (σελ. 346).

Έτσι,

βασικό

σηµείο

αναφοράς

αναδεικνύεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

στα

κείµενα,

που µπορεί να

προσφέρει η χρήση των Τ.Π.Ε. Κατά κάποιο τρόπο η
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παρουσίαση αυτή µπορεί να οδηγήσει στο συνειρµό ότι, η
κατάργηση των περιορισµών στο χώρο και στο χρόνο, η
κατάργηση της χωροχρονικής απόστασης, σηµαίνει και την
κατάργηση

κάθε

είδους

κοινωνικών

αποστάσεων

και

περιορισµών.
Σε αντίθεση µε τις παραπάνω θετικές προσεγγίσεις,
µπορούν να αναφερθούν οι κίνδυνοι ενδυνάµωσης

των

ανισοτήτων, οι οποίοι επισηµαίνονται από τους Υ. Careil
(1998), Baron, Bruillard (1996), Pouts-Lajus, Riché-Magnier
(in van Zanten 2000), (βλ. και πάλι Ζ5).
Καθώς στα κείµενα, προβάλλεται κυρίως η κατάργηση
των ανισοτήτων ή έστω, η άµβλυνσή τους, που προσφέρει η
χρήση των Τ.Π.Ε., στην εκπαίδευση, µπορεί να σηµειωθεί ότι
δεν επισηµαίνονται οι κίνδυνοι της αύξησής τους, καθώς λίγοι
είναι εκείνοι, που πραγµατικά µπορούν να επωφεληθούν
ιδιαίτερα, από τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση αυτή.
γ4. Η 3 η κατηγορία, συνολικά
Το θέµα είναι κυρίαρχο στο Λευκό Βιβλίο και στο
Ε.Π.Π.Σ.Π., δηλαδή, στα κείµενα εκείνα, που χαράζουν
κατευθύνσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, γενικά και για όλη την
Ευρώπη, το πρώτο, ειδικά, όσον αφορά την εισαγωγή της
Πληροφορικής και στην ελληνική µόνο εκπαίδευση, το
δεύτερο.
Επισηµαίνονται,

τέλος

και

σε

σχέση

µε

όσα

αναφέρθηκαν, ήδη, στην 1 η κατηγορία, οι αναφορές του

246

Λευκού

Βιβλίου

στην

ανάγκη

ανάπτυξης

ευρωπαϊκού

λογισµικού, ανταγωνιστικού µε εκείνο που παράγουν οι
Η.Π.Α., (παρόλους τους κινδύνους για τις πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες και τη γλωσσική πολυµορφία των Ευρωπαϊκών
χωρών),

αναφορές

ιδιαίτερα

αποκαλυπτικές

των

άλλων

διαστάσεων της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Γενικότερα και στα πέντε κείµενα, όπως έχει ήδη
αναλυθεί, βασικά στοιχεία της παρουσίασης του θέµατος είναι
η νέα ποιότητα γνώσης, που φέρνει η εισαγωγή των Τ.Π.Ε.
στην εκπαίδευση, οι νέες µέθοδοι διδασκαλίας, που αυτές
εισάγουν

και

οι

νέες

δεξιότητες,

που

καλλιεργούν,

η

καταπολέµηση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των
κοινωνικών ανισοτήτων, που επιτυγχάνουν.
Παρουσιάζονται,

έτσι,

οι

Τ.Π.Ε.

να

έχουν

έναν

επαναστατικό και ευεργετικό χαρακτήρα, να διαθέτουν τη
δύναµη

αναµόρφωσης

και

ριζικής

µεταρρύθµισης

των

εκπαιδευτικών συστηµάτων, µε γνώµονα το συµφέρον όλων
των µαθητών και κυρίως των πιο αδύναµων, από κάθε άποψη:
κοινωνικής προέλευσης, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ειδικών
αναγκών και αδυναµιών.
Παρουσιάζεται, εποµένως, το εργαλείο και το µέσο, που
στην ουσία είναι οι Τ.Π.Ε., να αντικαθιστά την εκπαιδευτική
πολιτική και να είναι σηµαντικότερο από τις κάθε είδους
οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες που την
καθορίζουν. Παρουσιάζεται, δηλαδή και πάλι, το ιδιαίτερο να
καλύπτει το γενικότερο.
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Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη και
ανάδειξη του δυναµικού του κάθε ατόµου, του κάθε µαθητή,
που η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση προσφέρει, ενώ δεν
γίνονται

αναφορές

οµοιοµορφοποίησης

στους
των

κινδύνους

µαθητών,

ανάπτυξης

µέσα

από

τη

της
χρήση

τυποποιηµένων πρακτικών, που οδηγούν και σε περισσότερο
τυποποιηµένους τρόπους σκέψης.
δ. Συνολικά
Κλείνοντας την ανάλυση υποκατηγοριών και κατηγοριών
και για να γίνει η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων της,
είναι χρήσιµο να υποµνησθεί ότι, τα ερωτήµατα που τη
συνόδευαν ήταν : Ποιός µιλάει; Για να πει τί; Με ποιά µέσα;
Σε ποιόν; Mε ποιό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα; (βλ. παραπάνω
1α), µε σκοπό την ανίχνευση των ιδεολογικών προεκτάσεων,
που

µπορεί

να

υπάρχουν,

στα

επίσηµα

κείµενα,

που

εξετάζονται.
Έχει ήδη αναφερθεί (βλ. παραπάνω 3), ότι το Λευκό
Βιβλίο δίνει γενικές κατευθύνσεις σε όλα τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

το

Ε.Π.Π.Σ.Π.

χαράζει

γενικές

κατευθύνσεις για τη διδασκαλία των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό
σχολείο, τα εγχειρίδια σκοπό έχουν να µεταδώσουν γνώσεις
και πληροφορίες σε µαθητές διαφορετικών ηλικιών.
Όµως, παρόλη τη διαφορετικότητα των σκοπών και των
στόχων, οι αναφορές των κειµένων παρουσιάζουν κοινά
σηµεία. Τόσο στα επιµέρους θέµατα, τα οποία παρουσιάζουν
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ή προβάλλουν, όσο και στη γενική εικόνα που µεταδίδουν για
τις Τ.Π.Ε.
Η εικόνα αυτή είναι αναµφίβολα θετική, αλλά πέρα από
αυτό, σε µεγάλο βαθµό και µε διαφορετικό, βέβαια τρόπο,
αποδίδεται στις Τ.Π.Ε. ένας νοµοτελειακός χαρακτήρας, ο
οποίος

συνδυάζεται

µε

ιδιότητες

αναµόρφωσης

της

επικοινωνίας και θεαµατικής βελτίωσης των όρων ζωής των
ανθρώπων.
Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο αναφοράς και το µόνο
πράγµα, το οποίο παρουσιάζεται ως εµπόδιο στην πρόσβαση
σε αυτή την εξαιρετικά βελτιωµένη κοινωνική και ατοµική
ζωή, είναι η έλλειψη εκπαίδευσης στη χρήση των Τ.Π.Ε.
Υπάρχουν, ασφαλώς, διαφοροποιήσεις στην παρουσίαση
και στα γενικά κατευθυντήρια κείµενα, που είναι το Λευκό
Βιβλίο και το Ε.Π.Π.Σ.Π., αυτή εστιάζεται στη σηµασία της
εκπαίδευσης (και της κατάρτισης), στις Τ.Π.Ε., για την
ανάπτυξη
Ε.Π.Π.Σ.Π)

του
και

ατόµου
του

(περισσότερες

κοινωνικού

αναφορές

συνόλου

στο

(περισσότερες

αναφορές στο Λευκό Βιβλίο).
Στα εγχειρίδια του Γυµνασίου, η παρουσίαση εστιάζεται
στις εφαρµογές των Τ.Π.Ε. στο πολιτισµικό πλέγµα της
ανθρώπινης ζωής, σε αναφορές περισσότερο οικείες και
ταυτόχρονα εντυπωσιακές, αλλά και σίγουρα πιο εντυπώσιµες
για τους εφήβους, στους οποίους απευθύνονται.
Στο εγχειρίδιο των Ε.Λ-Τ.Ε.Ε. µεγαλύτερη βαρύτητα
δίνεται στις επιδράσεις των Τ.Π.Ε. στην παραγωγή και στο
σύνολο της κοινωνικής ζωής. Η παρουσίαση έχει αρκετά
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κριτικά σηµεία, (τα περισσότερα, σε σχέση µε τα άλλα
τέσσερα κείµενα), όµως αυτά δεν αφορούν τη γενική βάση
εφαρµογής, αλλά επιµέρους επίπεδα της κοινωνικής ζωής.
Σε κάθε περίπτωση, οι Τ.Π.Ε. εξετάζονται ως αυτόνοµη,
ουσιαστικά µονάδα. ∆εν καταβάλλεται, δηλαδή, προσπάθεια
ένταξής τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης, των
συνθηκών που επικρατούν, στον κόσµο, στην Ε.Ε., στην
Ελλάδα και που καθορίζουν την έκταση και τη µορφή της
χρήσης τους.
Αντίθετα, φαίνεται σαν να είναι εκείνες, που κυρίως
διαµορφώνουν αυτές τις συνθήκες και, εφόσον η πρόοδός
τους παρουσιάζεται ως στηριγµένη αποκλειστικά ή κυρίως σε
επιστηµονικά δεδοµένα, φαίνεται ότι είναι η πρόοδος της
επιστήµης που διαµορφώνει νέες οικονοµικές και κοινωνικές
συνθήκες, νέες συνθήκες ζωής. Εποµένως, έρχεται ως φυσικό
επακόλουθο το συµπέρασµα, ότι βασική συνθήκη για να
διατηρηθεί η πρόοδος, αλλά και για να διατηρηθεί κάποιος σε
επαφή µαζί της, είναι να έχει ο κάθε άνθρωπος µια σχετική,
επιστηµονικά σωστή και κατάλληλα οργανωµένη µαθητεία
στις Τ.Π.Ε., µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα ή το σύστηµα
κατάρτισης

(στο

οποίο

αναφέρεται

ιδιαίτερα

το

Λευκό

Βιβλίο).
Καλύπτεται, έτσι, η σηµασία των γενικότερων συνθηκών
και των ανισοτήτων, που αυτές συνεπάγονται (βλ. παραπάνω
Β1, Β2, Β3) και οι οποίες εκφράζονται, αλλά και συχνά
επιτείνονται από την εξάπλωση των Τ.Π.Ε.
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Παρουσιάζεται, εποµένως, µια διπλή όψη των κειµένων,
ένα φανερό και ένα κρυφό τους περιεχόµενο ή ένα έκδηλο και
ένα λανθάνον, το οποίο αναδεικνύεται µέσα από αυτά, άσχετα
µε τις συνειδητές ή ασυνείδητες προθέσεις των συγγραφέων
τους.
∆εν κυριαρχεί, βέβαια, απόλυτα, αυτός ο µανιχαϊστικός
διαχωρισµός, όµως, καθώς στο έκδηλο περιεχόµενο των
κειµένων κυριαρχούν οι θετικές αναφορές, για τη χρήση των
Τ.Π.Ε.,

µπορούν

να

αποδοθούν,

κυρίως

στο

λανθάνον

περιεχόµενο, οι αρνητικές.
Οι θετικές αναφορές στις βελτιώσεις, που προσφέρουν ή
θα προσφέρουν οι Τ.Π.Ε., στη ζωή όλων των ανθρώπων, είναι
επίσης εύκολο να ερµηνευθούν ως επιπλέον ιδεολογική
έκφραση – πέρα από την επικάλυψη των αρνητικών στοιχείων
– τόσο µε την έννοια µιας ωραιοποίησης των καταστάσεων,
όσο και µε την έννοια της προβολής των στοιχείων, που
χαρακτηρίζουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. από τις κυρίαρχες τάξεις,
ως στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη χρήση τους από όλους
τους

ανθρώπους. Αντίθετα, οι

όροι

χρήσης, όπως

ήδη

αναφέρθηκε, είναι πολύ διαφορετικοί, έως απαγορευτικοί, για
το µεγαλύτερο τµήµα του παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά και
για µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού των αναπτυγµένων
χωρών.
Άρα,

όπως

από

την

άποψη

των

µηνυµάτων

των

κειµένων, υπάρχει ένα έκδηλο και ένα λανθάνον περιεχόµενο,
έτσι και από την άποψη των επιδιωκοµένων αποτελεσµάτων,
µπορούν να επισηµανθούν έκδηλα και λανθάνοντα, άσχετα
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και πάλι µε τις συνειδητές ή ασυνείδητες προθέσεις των
συγγραφέων των κειµένων.
Έτσι, ενώ, στο Λευκό Βιβλίο, το έκδηλο επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα είναι αυτό της χάραξης γενικών κατευθύνσεων,
για τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., για τη χρήση των Τ.Π.Ε., στους
τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το λανθάνον
επιδιωκόµενο

αποτέλεσµα

(το

οποίο,

στη

συγκεκριµένη

περίπτωση, είναι εύκολα αναγνωρίσιµο), αναφέρεται στην
ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας των Τ.Π.Ε.
και ειδικά της βιοµηχανίας λογισµικού, για να µπορέσει αυτή
να ανταγωνισθεί την αντίστοιχη των Η.Π.Α.
Και στο Ε.Π.Π.Σ.Π. και στα εγχειρίδια, αλλά και στο
Λευκό

Βιβλίο,

µπορεί

να

επισηµανθεί

ότι,

το

έκδηλο

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα είναι να οδηγηθούν οι αναγνώστες
στην κατανόηση και σε µεγάλο βαθµό στο θαυµασµό των
δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε., οι οποίες παρουσιάζονται προσιτές
σε όλους, µέσα, βέβαια και από τη συνεχή επαγρύπνηση των
αρµόδιων οργάνων και θεσµών. Αντίθετα, καθώς ουσιαστικά,
οι ίδιες οι συνθήκες ανάπτυξης της καπιταλιστικής κοινωνίας
τις καθιστούν απρόσιτες, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό,
για πολλούς ανθρώπους, µπορεί να αποδοθεί, ως λανθάνον
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ο θαυµασµός αυτών, που οι
κυρίαρχοι µπορούν να επιτύχουν, µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. και
άρα η ενδυνάµωση της κυριαρχίας τους, στο φαντασιακό
επίπεδο και για ένα ευρύτερο κοινό.
∆εν µπορεί, φυσικά, να αποδοθεί συνειδητή πρόθεση,
για τη σύνταξη δύο διαφορετικών αξόνων
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αναφοράς, στους

συγγραφείς των κειµένων (ή ίσως µπορεί αυτή να αποδοθεί,
σε κάποιο βαθµό, στους συγγραφείς του Λευκού Βιβλίου,
καθώς πρόκειται για ένα πολιτικό, στην ουσία του, κείµενο).
Όµως, µπορεί να αποδοθεί, στους συγγραφείς, η αναγκαστική
λειτουργία τους στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου συστήµατος,
το οποίο τροφοδοτεί και κατευθύνει, σε διάφορους, βέβαια,
βαθµούς

και

τη

δική

τους

σκέψη

(σε

συνειδητό

και

ασυνείδητο επίπεδο), µε διάφορα περιεχόµενα και τρόπους,
δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα ερµηνείας των κειµένων τους
και µε µια ιδεολογική βάση ανάλυσης. Μια βάση ανάλυσης, η
οποία µπορεί να έχει εφαρµογή και στο ειδικό πρόγραµµα
εισαγωγής και χρήσης των Τ.Π.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση.
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4. Παράρτηµα
Συνοπτική παρουσίαση έκδηλων
και λανθανουσών αναφορών
Τ.Π.Ε. και
Κατηγορία

Έκδηλη

Λανθάνουσα

αναφορά

αναφορά

α1. Ανάπτυξη

ανατροπή

εδραίωση

παραγωγής και

ισχυουσών

ισχυουσών

νέων κοινωνικών

κοινωνικών

κοινωνικών

σχέσεων

συνθηκών

συνθηκών

α2. Απασχόληση

νέες θέσεις

ανεργία

εργασίας
α3. Νέα ποιότητα

ελαστικότητα

αβεβαιότητα

α4. Θέµατα

αντιµετώπιση

επιβολή νόµου-

δηµοκρατίας και

κινδύνων-φροντίδα

εκφραστή

ασφάλειας

νόµου

συγκεκριµένων

εργασίας

συµφερόντων

δεδοµένων
α. Οικονοµική και

επανάσταση,

ενδυνάµωση

κοινωνική ζωή

ραγδαία αλλαγή

κυριαρχίας,

στις γενικότερες

κοινωνικών

ήδη κυρίαρχων

εκφάνσεις της

συνθηκών

β1. Επιστήµες

διευκολύνσεις

διευκολύνσεις

συνθηκών ζωής για

συνθηκών ζωής για
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όλους

λίγους

δηµιουργικότητα

τυποποίηση

β3. Νέες µορφές

πολλαπλασιασµός

αποµόνωση

επικοινωνίας

επικοινωνίας

β2. Τέχνεςψυχαγωγία

β4. Αλληλεπίδραση επιδιωκόµενη

επιδιωκόµενη

µε τον άνθρωπο

αύξηση

σύγχυση ορίων

δυνατοτήτων

ανθρώπου και

ανθρώπου

µηχανής

ασύλληπτα

συγκεκριµένη

β. Πολιτισµικό

πλέγµα-κουλτούρα θαύµατα

χειραγώγηση

γ1. Γενική

πλούσια γνώση

πλούσια γνώση για

εκπαιδευτική

για όλους

λίγους

ενεργητική µάθηση

κατευθυνόµενη

ανανέωση
γ2. Παιδαγωγική
ανανέωση

µάθηση

γ3.Καταπολέµηση
ανισοτήτων, µέσα

κατάργηση

αύξηση

από τη χρήση τους

ανισοτήτων

ανισοτήτων

ανάδειξη ατόµου

οµοιοµορφοποίηση

απελευθέρωση από

υποδούλωση σε

περιορισµούς

ισχυρούς

στην εκπαίδευση
γ. Εκπαιδευτική
διαδικασία
Συνολικά
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ΣΤ. H «Οδύσσεια»
1. Τα έργα και οι δράσεις της «Οδύσσειας»
Η «Οδύσσεια» 1 ορίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ως µια
ενέργεια (ένα σύνολο προγραµµάτων), η οποία περιλαµβάνει
19 έργα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιστοσελίδας του
Ινστιτούτου 2 (Οκτώβριος

Παιδαγωγικού

2001),

η

οποία

παραπέµπει στην ιστοσελίδα της Οδύσσειας 3 :
«Η ενέργεια Οδύσσεια αποτελεί µέρος του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και υλοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών
∆ευτεροβάθµιας
Πλαισίου

Εκπαίδευσης,

Στήριξης,

Ινστιτούτο
αναλάβει,

τη

∆ιεύθυνση

Κοινοτικού

το

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

Τεχνολογίας

Υπολογιστών

(Ι.Τ.Υ.),

το

σχεδιασµό,

την

τεχνική

στήριξη

και

το

που

έχει

και

την

παρακολούθηση της υλοποίησης των 19 έργων της Ενέργειας.
Τα έργα αυτά επιτυγχάνουν την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην
κύρια καθηµερινή σχολική δραστηριότητα 385 σχολείων της
Βασικής

Εκπαίδευσης,

για

το

σύνολο

των

γνωστικών

αντικειµένων του επίσηµου Προγράµµατος Σπουδών του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

δηµιουργώντας

µια

κρίσιµη

µάζα

σχολικών

κοινοτήτων που ενσωµατώνουν τις Τ.Π.Ε. ως αναπόσπαστο
τµήµα της καθηµερινής µαθησιακής διαδικασίας.
Η ενσωµάτωση αυτή επιτυγχάνεται:
1

Στη συνέχεια του κειµένου, η ενέργεια Οδύσσεια και τα έργα της, µε
µυθολογική ονοµασία, θα αναφέρονται χωρίς εισαγωγικά και εφόσον
γίνεται αναφορά στο λογοτεχνικό έργο, εκείνο θα αναφέρεται ως η
Οδύσσεια του Οµήρου.
2
www.pi.-schools.gr
3
odysseia.cti.gr
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εξοπλίζοντας 385 σχολικά εργαστήρια
αναπτύσσοντας

προϊόντα

υπολογιστικής

και

δικτυακής τεχνολογίας
εκπαιδεύοντας 100 εξειδικευµένους επιµορφωτές.
επιµορφώνοντας

6.000

καθηγητές

όλων

των

ειδικοτήτων».
Στην

αρχική

µορφή

σχεδιασµού

της,

πάντως,

η

Οδύσσεια περιλάµβανε 33 έργα, διαρθρωµένα σε 6 δράσεις
(βλ.

και

σχετικό

πίνακα,

παρακάτω).

Στη

συνέχεια

απεντάχθηκαν 6 έργα και παρέµειναν 27 διαρθρωµένα πάντα
σε 6 δράσεις. Η ∆ράση 5 εµφανιζόταν, ήδη, από τη δεύτερη
αυτή

φάση

επεξεργασίας

της

ενέργειας,

µε

ενιαίο

προϋπολογισµό των 7 έργων της, τα οποία συγχωνεύθηκαν
τελικά σε 1. Ενιαιοποιήθηκαν, επίσης, 2 έργα των ∆ράσεων 2
και 4 (Μέδουσα – Φτερά του Ερµή) και εξαιρέθηκε άλλο ένα
έργο της ∆ράσης 4 (το Ε 40).
Ο αρχικός σχεδιασµός περιλάµβανε τις εξής δράσεις και
τα παρακάτω έργα, κατά δράση:
∆ράση 1: Αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής
υποδοµής (αρχικός τίτλος: Πιλοτικά οριζόντια έργα).
Ε11 4 - Οδυσσέας: Πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και
υπολογιστικής υποδοµής σε 63 Γυµνάσια και 1 ∆ηµοτικό
(περιοχές Αχαΐας, Θράκης και Αιγαίου).
Ε12-Λαέρτης:

Πιλοτική

ανάπτυξη

δικτυακής

υπολογιστικής υποδοµής σε 15 Τ.Ε.Ε. (η αναφορά
4

Όπου Ε, εννοείται έργο.
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και
στον

αρχικό σχεδιασµό, πριν την έκδοση του νόµου 2640/98, για
τη ∆ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση, γινόταν σε Τ.Ε.Λ.,
Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Σ.

Οι περιοχές ανάπτυξης του έργου είναι η

Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες και τα Τρίκαλα).
Ε13-Ελπήνωρ (η ονοµατοθεσία του έργου έγινε στο
δεύτερο

σχεδιασµό

της

Οδύσσειας):

Πιλοτική

ανάπτυξη

δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε 15 Ε.Λ. (περιοχές
∆υτικής Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Σερρών).
Ε14-Τειρεσίας: Χρήσεις εκπαιδευτικών υπολογιστικών
και

δικτυακών

τεχνολογιών

στην

Εκπαίδευση

Ειδικής

Αγωγής. Το έργο απεντάχθηκε στο δεύτερο σχεδιασµό.
Ε15-Νησί των Φαιάκων: Πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής
και υπολογιστικής υποδοµής σε 15 ∆ηµοτικά (περιοχές
Αττικής, Λάρισας, Βόλου, Ρεθύµνου και Ηρακλείου).
Ε16-Τηλέµαχος ΙΙ: Ανάπτυξη και λειτουργία υποδοµής
Τηλέµαχου – Ι για µικρά και αποµακρυσµένα σχολεία (70
Γυµνάσια).

Εδώ,

πρέπει

να

σηµειωθεί,

ότι

το

έργο

Τηλέµαχος-Ι είναι προγενέστερο της Οδύσσειας και αφορούσε
την ανάπτυξη

δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε

µικρά και αποµακρυσµένα σχολεία.
∆ράση 2: Ανάπτυξη και προσαρµογή εκπαιδευτικού
λογισµικού.
Ε21-Σειρήνες: Πιλοτικές µελέτες ένταξης, αξιολόγησης
και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων για τη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (13 πακέτα λογισµικού).
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Ε22-Ναυσικά:

Ανάπτυξη

πιλοτικού

εκπαιδευτικού

λογισµικού πολυµέσων για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευσης
(συνέχεια του έργου Σειρήνες, αφορά 14 πακέτα λογισµικού).
Ε23-Πηνελόπη: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού
πολυµέσων για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε ευρεία
κλίµακα.
Ε24-Κίρκη: Προσαρµογή λογισµικού πολυµέσων για τη
Γενική

∆ευτεροβάθµια

Εκπαίδευση

(14

διεθνώς

αναγνωρισµένα πακέτα λογισµικού).
Ε25-Πολύφηµος: Ανάπτυξη και προσαρµογή λογισµικού
πολυµέσων

για

∆ευτεροβάθµια

επαγγελµατική

Εκπαίδευση.

Το

κατάρτιση
έργο

για

τη

απεντάχθηκε

στο

δεύτερο σχεδιασµό.
Ε26-Μέδουσα:

Ανάπτυξη

συστήµατος

www

των

σχολικών κοινοτήτων.
∆ράση 3: Ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής
υποδοµής σε ευρεία κλίµακα.
Ε31-Μνηστήρες:
υποστήριξη

Προµήθεια,

λειτουργίας

εγκατάσταση

υπολογιστικού

και

εξοπλισµού

εργαστηρίων σε ευρεία κλίµακα (στον αρχικό σχεδιασµό
γινόταν λόγος για 250 σχολεία, Γυµνάσια, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ. και
στο δεύτερο σχεδιασµό αναφερόταν 370 σχολεία, κυρίως
Γυµνάσια και Ε.Λ.)
Ε32-Οι

ασκοί

του

Αιόλου:

Προµήθεια

δικτυακού

εξοπλισµού, δικτύωση και υποστήριξη λειτουργίας δικτύου
σχολικών εργαστηρίων σε ευρεία κλίµακα (στον αρχικό
σχεδιασµό γινόταν λόγος για τη δικτύωση των σχολικών
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εργαστηρίων των έργων Μνηστήρες και Τηλέµαχος ΙΙ, στο
δεύτερο σχεδιασµό αναφερόταν 356 σχολεία σε 29 νοµούς).
Ε33-Κοιτίδες (η ονοµατοθεσία του έργου έγινε στο
δεύτερο σχεδιασµό της Οδύσσειας): ∆ηµιουργία κοιτίδων
δικτυακής

πρόσβασης

σε

ευρεία

κλίµακα

(Στον

αρχικό

σχεδιασµό γινόταν λόγος για εγκατάσταση του ελάχιστου
απαιτούµενου εξοπλισµού σε 250 σχολεία, επιπρόσθετα των
σχολείων των δύο προηγούµενων έργων, στη συνέχεια όµως
το έργο απεντάχθηκε).
∆ράση 4: Εκπαίδευση, Επιµόρφωση και υποστήριξη
εκπαιδευτικών.
Ε40:

Οργάνωση

και

υλοποίηση

ενδοσχολικών

επιµορφωτικών προγραµµάτων (το έργο δεν περιλαµβανόταν
στον αρχικό σχεδιασµό, εµφανίστηκε στη συνέχεια).
Ε41-(Τα

βόδια

του

Ήλιου):

Πρόγραµµα

άµεσης

υλοποίησης ενδοσχολικής επιµόρφωσης (η ονοµατοθεσία του
έργου

υπήρχε

στον

αρχικό

σχεδιασµό,

διαγράφηκε

στη

συνέχεια και παρέµεινε µόνον ο κωδικός Ε41& επίσης, στον
αρχικό σχεδιασµό, η περιγραφή του έργου ήταν «σχεδιασµός
και οργάνωση του συνολικού εκπαιδευτικού έργου», µε
έµφαση στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών).
Ε42:

Προγράµµατα

εκπαίδευσης

και

υποστήριξης

εκπαιδευτικών.
Ε43: Προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Το έργο
απεντάχθηκε στο δεύτερο σχεδιασµό.

261

Ε44:

Προγράµµατα

εκπαιδευτικών.

Το

συνεχούς

έργο

επιµόρφωσης

απεντάχθηκε

στο

δεύτερο

σχεδιασµό.
Ε45-Τα φτερά του Ερµή: Προγράµµατα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
Ε46-Ηώς:

Υποστήριξη

εκπαιδευτικών

και

σχολικής

κοινότητας.
Ε47-Ήφαιστος: Ανάπτυξη λογισµικού για εκπαίδευση
εκπαιδευτικών.

Το

έργο

απεντάχθηκε

στο

δεύτερο

σχεδιασµό.
∆ράση 5: Εφαρµογή και υποστήριξη καινοτοµιών
(αρχικό τίτλος: Έργα επίδειξης).
Ε50:

Πιλοτική

χρήση

καινοτοµιών

(το

έργο

δεν

περιλαµβανόταν στον αρχικό σχεδιασµό, εµφανίστηκε στη
συνέχεια).
Ε51:

Χρήσεις

δικτύων

υψηλών

ταχυτήτων

στην

εκπαίδευση.
Ε52: Χρήσεις ατοµικών συσκευών σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
Ε53: Εργαστήρια δικτυακών υπολογιστών
Ε54: Εξ αποστάσεως πρόσβαση µαθητών στο ∆ίκτυο (το
έργο στον αρχικό σχεδιασµό εµφανιζόταν µε τον κωδικό Ε55,
στη συνέχεια πήρε τον κωδικό Ε54).
Ε55: Υπολογιστές σε κάθε αίθουσα σχολείου (το έργο
στον αρχικό σχεδιασµό εµφανιζόταν µε τον κωδικό Ε56, στη
συνέχεια πήρε τον κωδικό Ε55).
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Ε56: Ανάπτυξη ψηφίδων γενικής χρήσης (το έργο δεν
περιλαµβανόταν στον αρχικό σχεδιασµό, εµφανίστηκε στη
συνέχεια και ταυτόχρονα τροποποιήθηκαν οι κωδικοί των δύο
προηγούµενων έργων.
∆ράση 6: Υποστηρικτικές δράσεις
Ε61-Καλυψώ: ∆ιοίκηση της ενέργειας
Ε62-Λωτοφάγοι:∆ιάδοση και προώθηση αποτελεσµάτων
της ενέργειας.
Ε63-Κύκλωπες: Υλοποίηση µικρού αριθµού µελετών
αξιολόγησης (στον αρχικό σχεδιασµό αναφερόταν: «Μελέτες,
αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις»).
Παράλληλα µε τις προσθαφαιρέσεις έργων, µεταξύ
αρχικού και δεύτερου σχεδιασµού, τροποποιείται και ο
προϋπολογισµός της Οδύσσειας, τόσο συνολικά, όσο και κατά
∆ράση και Έργο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Ενέργεια :
Οδύσεια
(Αρχ. Πρ.= Αρχικός Προϋπολογισµός, ∆.Πρ: ∆εύτερος Προϋπολογισµός, σε εκατοµµύρια δραχµές)
∆ράση 1:

Αξιοποίηση

Αρχ.

∆.

δικτυακής και
υπολογιστικής
υποδοµής

Πρ.

Πρ

870

870

Ε11Οδυσσέας
Πιλοτική
ανάπτυξη δικτ.
και υπολ. υποδοµής σε 63
Γυµν.και 1∆ηµ

Ε12Λαέρτης
Πιλοτική ανάπτυξη δικτ. και
υπολ. υποδοµής
σε 15 Τ.Ε.Ε.
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250

250

∆ράση 2:
Ανάπτυξη και
προσαρµογή εκπαιδευτικού
λογισµικού
Ε21Σειρήνες
Πιλοτικές µελέτες ένταξης
αξιολόγησης
και
ανάπτυξης εκπ. λογισµικού
πολυµέσων για
τη Β΄ βάθµια
εκπαίδευση
Ε 22 Ναυσικά
Ανάπτυξη
πιλοτικού εκπ.
λογισµικού
πολυµέσων για
τη Β΄ βάθµια
Εκπαίδευση

Αρχ

∆.

Πρ.

Πρ.

680

400

657

561

∆ράση 3:
Ανάπτυξη
υπολογιστικής
και δικτυακής
υποδοµής σε
ευρεία κλίµακα
Ε31Μνηστήρες
Προµήθεια,εγκα
τάσταση και υποστήριξη λειτουργίας
υπολογιστικού
εξοπλ. εργαστηρίων σε ευρεία
κλίµακα (385
σχολεία)
Ε32 Οι ασκοί
του Αιόλου
Προµήθεια
δικτυακού
εξοπλισµού
δικτύωση και
υποστήριξη
λειτουργίας
δικτύου σχ.
εργαστηρίων σε
ευρεία κλίµακα
(385σχολεία σε
29 νοµούς)

Αρχ

∆.

Πρ.

Πρ.

2350

1800

2400

1800

∆ράση 4:
Εκπαίδευση,
Αρχ.
επιµόρφωση
κ α ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η Πρ.
εκπαιδευτικών
Ε40 Οργάνωση και υλοποί
ηση ενδοσχολικών
0
επιµορφωτικών προγραµµάτων
(225 σχολεία)

Ε41 (Τα βόδια του
Ήλιου)
Πρόγραµµα άµεσης 50
υλοποίησης ενδοσχολικής επιµόρφωσης
(σε 287/372
σχολεία.
έργων
Οδύσσειας)

Πρ.

∆ράση 5:
Εφαρµογή
και αξιολόγηση
καινοτοµιών

603,8

Ε50 Πιλοτική
χρήση
καινοτοµιών

∆.

195,6

Αρχ.
Πρ.

0

Ε51 Χρήσεις
δικτύων υψηλών
ταχυτήτων
στην 40
εκπαίδευση

Ε 52. Χρήσεις
ατοµικών
συσκευών σε
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

50

∆.

∆ράση 6:
Υποστηρικτικές
δράσεις

Αρχ.
Πρ.

∆.
Πρ.

Ε61 Καλυψώ
∆ιοίκηση της
Ενέργειας

496

500

Πρ.

Ε62 Λωτοφάγοι ∆ιάδοση
και προώθηση
αποτελεσµάτων 250
της ενέργειας
Ε63 Κύκλωπες
Υλοποίηση
µικρού αριθµού 300
µελετών
αξιολόγησης

250

300

Ε13 Ελπήνωρ
Πιλοτική ανάπτυξη δικτ.και
υπολ. υποδοµής
σε Ε.Λ.
Ε14 Τειρεσίας
Χρήσεις εκπαιδευτικών δικτ.
και υπολ.τεχνο
λογιών στην εκ
παίδευση Ειδικής Αγωγής
ΑΠΕΝΤΑΞΗ
Ε15 Νησί των
Φαιάκων Πιλοτική ανάπτυξη
δικτ.υακής και
υπολ.ογιστικής
υποδοµής σε 15
∆ηµοτικά.
Ε16ΤηλέµαχοςΙ Ι
Αν και λειτ.
υποδοµής Τη
-λέµαχου Ι για
µικρά και από
µακρυσµένα
σχολεία (70
Γυµνάσια)
ΣΥΝΟΛΟ

260

220

230

0

Ε23 Πηνελόπη
Ανάπτυξη εκπ.
λογισµικού πολύ
µέσων για τη Β΄
β. εκπ. σε ευρεία
κλίµακα
Ε24 Κίρκη
Προσαρµογή λογισµικού πολυµέσων από το
διεθνή χώρο

2530

1430

Ε33 Κοιτίδες
∆ηµιουργία
κοιτίδων δικτ
πρόσβασης σε
ευρεία κλίµακα
ΑΠΕΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ

2600

2600

150

4300

0

4200

Ε42 Προγράµµατα
εκπ.και υποστ.
εκπαιδευτικών

Ε43 Προγράµµατα
εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών
ΑΠΕΝΤΑΞΗ

700

650

0

Ε53
Εργαστήρια
δικτυακών
υπολογιστών
Ε 54 Εξ
αποστάσεως
πρόσβαση
µαθητών στο
∆ίκτυο

30

ΣΥΝΟΛΟ

1046

30

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ

1050

ΑΡΧΙΚΟΣ: 18.706.000.000δρχ
∆ΕΥΤΕΡΟΣ : 14.932.400.000δρχ
220

220

400

400

2220

1970

Ε25
Πολύφηµος
Ανάπ. και προσ.
λογιαµικού
πολυµέσων
για επαγγελµατική
κατάρτιση
για τη Β΄ β. εκπ
ΑΠΕΝΤΑΞΗ
Ε26 Μέδουσα
Ανάπτυξη
Συστήµατος
www των
σχολικών
κοινοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ

1040

270

7520

0

270

5518

Ε44 Προγράµµατα
συνεχούς
επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών
ΑΠΕΝΤΑΞΗ

Ε45. Τα φτερά του
Ερµή.
Προγράµµατα εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών

950

150

Ε46 Ηώς
Υποστήριξη
εκπ.
και
σχολ. 600
κοινότητας
Ε47.Ήφαιστος
Ανάπτυξη
λογισµικού για εκπ. 250
εκπαιδευτικών
ΑΠΕΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ
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650

3350

0

Ε55.
30
Υπολογιστές
σε κάθε αίθουσα
του σχολείου

150

Ε56.
Ανάπτυξη
ψηφίδων γενικης
χρήσης

325

ΣΥΝΟΛΟ

0

Προβλεπόταν 90
εκατ. για άλλα
έργα.
2 Κοινός προ
- ϋπολογισµός

0

2701

1

1924,4

2702

Έτσι,

ο

δεύτερος

προϋπολογισµός

της

Οδύσσειας

παρουσιάζεται µειωµένος, συνολικά, κατά 3.773.600.000δρχ.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός της ∆ράσης 1 παρουσιάζεται
µειωµένος

κατά

250.000.000δρχ.,

της

∆ράσης

2

κατά

2.002.000.000δρχ., της ∆ράσης 3 κατά 100.000.000δρχ., της
∆ράσης 5 παραµένει αµετάβλητος (270.000.000δρχ.) και της
∆ράσης 6 παρουσιάζεται αυξηµένος κατά 4.000.000.
Συνακόλουθα,

ενώ

στον

αρχικό

σχεδιασµό,

η

σπουδαιότητα των δράσεων, µε βάση τον προϋπολογισµό
τους, οδηγούσε στην κατάταξη: 1. ∆ράση 2, 2. ∆ράση 3, 3.
∆ράση 4, 4. ∆ράση 1, 5. ∆ράση 6, 6. ∆ράση 5, η σειρά αυτή
στο δεύτερο σχεδιασµό τροποποιείται, καθώς στην 3 η θέση
περνά η ∆ράση 1 και στην 4 η η ∆ράση 4. Σε κάθε περίπτωση,
είναι η ∆ράση 4 (Εκπαίδευση, επιµόρφωση και υποστήριξη
εκπαιδευτικών),η οποία υφίσταται τις µεγαλύτερες συγκριτικά
περικοπές,

καθώς

προϋπολογισµού

χάνει

το

Η

∆ράση

της.

42,6%
2

του

χάνει

το

αρχικού
26,6%,

παραµένοντας πάντα η πιο σηµαντική οικονοµικά, η ∆ράση 1
το 11,3% και η ∆ράση 3 το 2,3%.
Εκτός από τη µείωση του προϋπολογισµού για την
εκπαίδευση
τροποποιήσεις

των

εκπαιδευτικών,

είναι

η

απένταξη

οι
της

σηµαντικότερες
Ειδικής

Αγωγής

(απένταξη από τη ∆ράση 1 του Ε14-Τειρεσίας), καθώς και η
µείωση

της

σηµασίας

της

τεχνικής

και

επαγγελµατικής

εκπαίδευσης (απένταξη από τη ∆ράση 2 του Ε25-Πολύφηµος).
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Στον τελικό σχεδιασµό της Οδύσσειας, περιλαµβάνονται
19 έργα: Οδυσσέας, Λαέρτης, Ελπήνωρ, Νησί των Φαιάκων,
Τηλέµαχος

ΙΙ,

Σειρήνες,

Ναυσικά,

Πηνελόπη,

Κίρκη,

Μέδουσα – Φτερά του Ερµή (ενιαίο), Μνηστήρες, Ασκοί του
Αιόλου, Ε-41, Ε-42, Ηώς, Έργα Επίδειξης Νέων Τεχνολογιών
(αναφέρεται ότι περιλαµβάνει τα υποέργα Ε51, Ε52, Ε53,
Ε54, Ε55, Ε46), Καλυψώ, Λωτοφάγοι, Κύκλωπες. Η εµφάνιση
των έργων στην ηλεκτρονική σελίδα, της Οδύσσειας γίνεται
µε αυτή τη σειρά.
∆εν αναφέρεται καθόλου το έργο Ε-40 και δεν µπορεί να
διαπιστωθεί αν έχει ενσωµατωθεί ίσως στο Ε-41 ή αν έχει
απενταχθεί.
Τα έργα δεν αναφέρονται πια ως ενσωµατωµένα σε
∆ράσεις, όµως, κάτω από τον λογότυπο της Οδύσσειας
(σχηµατοποιηµένο

αρχαϊκό

πλοίο,

µε

µια

διαφορετική

λεπτοµέρειά του να προβάλλεται στο σχετικό εικονίδιο στις
∆ράσεις 2, 3 και 4), ο οποίος εµφανίζεται δίπλα στον τίτλο
κάθε έργου, για τα 5 πρώτα (δηλαδή για τα έργα που
περιλαµβανόταν

στη

∆ράση

1),

εµφανίζεται

η

λέξη

«Πιλοτικά», για τα 5 επόµενα (∆ράση 2), εµφανίζεται η λέξη
«Λογισµικό», για τα δύο επόµενα, αλλά και την Ηώ,
εµφανίζεται η λέξη «Υποδοµή», για τα Ε-41 και Ε-42
εµφανίζεται η λέξη «Επιµόρφωση», ενώ για τα 4 τελευταία
εµφανίζεται η λέξη «Υποστήριξη».
Εποµένως,
σχεδιασµούς,

σε
οι

αντιστοιχία
∆ράσεις

5

µε

τους

προηγούµενους

και

6

παρουσιάζονται

ενιαιοποιηµένες, ενώ µε τη µεταφορά των Φτερών του Ερµή,
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µετά την ενιαιοποίηση του έργου µε τη Μέδουσα, στη ∆ράση
2 (Λογισµικό) και της Ηούς στη ∆ράση 3 (Υποδοµή),
αποδυναµώνεται και άλλο η ∆ράση 4 (Επιµόρφωση).
Στην ηλεκτρονική σελίδα «∆ράσεις», γίνεται αναφορά
σε 3: Λογισµικό – Υποδοµή – Επιµόρφωση. ∆εν αναφέρονται,
δηλαδή, ως ∆ράσεις τα «Πολιτικά» και η «Υποστήριξη» (η
οποία

περιλαµβάνει,

Επίδειξης

Νέων

όπως

ήδη

Τεχνολογιών

ή,

αναφέρθηκε,
µε

την

τα

Έργα

προηγούµενη

ορολογία, την Εφαρµογή και αξιολόγηση καινοτοµιών).
∆εν υπάρχουν αναφορές στους προϋπολογισµούς των
έργων.

Μόνο

στην

ηλεκτρονική

σελίδα

της

Κίρκης,

αναφέρεται χρηµατοδότηση 600.000.000 δρχ. αυτό το Β΄
Κ.Π.Σ. και 852.300.000 δρχ. από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
Μπορεί, πάντως, να σηµειωθεί ότι, σε πίνακες που έχουν
αναρτηθεί στα σχολεία που συµµετέχουν στην Οδύσσεια, τη
σχολική χρονιά 2001-2002, αναφέρεται ως προϋπολογισµός
της ενέργειας το ποσόν των 10 περίπου δισεκατοµµυρίων
δραχµών, δηλαδή, λίγο περισσότερο από το µισό του αρχικού
προϋπολογισµού.
2. Οδύσσεια και ευρύτερη εκπαιδευτική πραγµατικότητα
Ο σχεδιασµός των έργων (και των δράσεων) της
Οδύσσειας ξεκίνησε το 1996 και η υλοποίηση των πρώτων
από αυτά το 1997. Στην πενταετία που ακολούθησε τα
περισσότερα από τα έργα του τελικού σχεδιασµού έχουν
ολοκληρωθεί, όµως, τη στιγµή που έγινε η τελική καταγραφή
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των στοιχείων, για τις ανάγκες της εργασίας (Οκτώβριος
2001), δεν υπήρχε συνολικός απολογισµός για την ενέργεια.
Από την παρουσίαση που προηγήθηκε, µπορούν να
επισηµανθούν οι επάλληλοι γενικοί περιορισµοί του αρχικού
σχεδιασµού, καθώς και οι ειδικότεροι περιορισµοί

των

σχετικών µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την
τεχνική εκπαίδευση έργων, όπως και η διαγραφή του σχετικού
µε την ειδική αγωγή έργου.
Οι περιορισµοί αυτοί επιδέχονται διάφορες πιθανές
ερµηνείες, όπως:κακή αρχική εκτίµηση των δυνατοτήτων,
καθυστερήσεις υλοποίησης και τη συνακόλουθη απόσυρση
των σχετικών κονδυλίων από το Κ.Π.Σ. ή µείωση της
ελληνικής συγχρηµατοδότησης και αντίστοιχη µείωση των
κοινοτικών κονδυλίων, πιθανή µετατόπιση κονδυλίων σε άλλα
προγράµµατα κ.ά.
Από µια άλλη άποψη, καθώς στα αρχικά κείµενα
παρουσίασης των έργων, γίνεται λόγος για Γενικά Λύκεια,
Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Σ., φαίνεται, ότι ο σχεδιασµός της
ενέργειας

πραγµατοποιήθηκε

µε

βάση

τα

εκπαιδευτικά

δεδοµένα, που ίσχυαν πριν την ψήφιση και εφαρµογή των
νόµων 2525/97 και 2640/98 (βλ παραπάνω, ∆2) και άρα
ορισµένες τροποποιήσεις µπορεί να οφείλονται και στην
ανάγκη προσαρµογής των έργων στα νέα δεδοµένα. Κάτι,
όµως, που αφορά κυρίως τα έργα που αναφέρονται σε Λύκεια
και Τ.Ε.Ε., ενώ ο κύριος όγκος των έργων της Οδύσσειας
κατευθύνεται στα Γυµνάσια, όπου δε σηµειώθηκαν αλλαγές.
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Η επισήµανση αυτή σκοπό έχει να επαναφέρει το
γενικότερο θέµα της έλλειψης συντονισµένου σχεδιασµού των
λειτουργιών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και
την

αποσπασµατικότητα

των

µέτρων

και

αλλαγών

που

εφαρµόζονται σε αυτό (βλ. παραπάνω Γ2α).
Αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. ∆2 , ∆5), ότι πολλά από τα
προβλεπόµενα σε νόµους και εγκυκλίους δεν τηρούνται και
ότι

ένας

σηµαντικός

αριθµός

µαθητών

εγκαταλείπει

το

σχολείο πριν ολοκληρώσει τις βασικές του σπουδές (βλ.Γ2 β).
Εποµένως, ένα πρόγραµµα εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην
ελληνική εκπαίδευση, που δε λαµβάνει αρκετά υπόψη του τα
παραπάνω, θα συναντήσει περισσότερες δυσκολίες εφαρµογής
και κατά και µετά το πρώτο στάδιο εφαρµογής, όταν θα
πρέπει να επεκταθεί.
Σύµφωνα µε το Θ. Χατζηλάκο, τον υπεύθυνο της
ενέργειας και ερευνητή, διευθυντή του Τοµέα Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, η
Οδύσσεια στοχεύει «στη µαζική δυνατότητα

παιδαγωγικής

άσκησης στην επιλογή», καθώς «Σήµερα η πρόκληση της
εκπαίδευσης είναι να ετοιµάσουµε πολίτες όχι απλά ικανούς
να διαβάζουν, όχι απλά κατόχους συγκεκριµένων γνώσεων και
ικανοτήτων (που δε γίνεται και να είναι αρκετές για όλη τη
ζωή τους), αλλά ικανούς να µαθαίνουν επιλέγοντας τι θα
µάθουν και τι πρέπει να διαβάσουν για να το µάθουν» 5

5

Από ενηµερωτικό φυλλάδιο της Οδύσσειας, που συνέταξε ο Θ.
Χατζηλάκος, µε τίτλο Το πέρασµα από το «παιδί µου διάβασε» στο
«παιδί µου διάλεξε» και ένδειξη, ∆εκέµβρης 1999 Πάτρα.
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Εφόσον ως βασικός σκοπός της ενέργειας αναφέρεται η
άσκηση στην επιλογή, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο ο
σκοπός

αυτός

µπορεί

να

επιτευχθεί

στο

πλαίσιο

ενός

συστήµατος που λειτουργεί συνολικά µε άλλους όρους.
Έτσι, η ονοµατοθεσία της ενέργειας σε Οδύσσεια,
συνώνυµο της περιπέτειας- µε αίσιο τέλος, για τον κεντρικό
τουλάχιστον ήρωα-µπορεί, πέρα από όποιες άλλες ερµηνείες,
να περιέχει και την έννοια του εξορκισµού των δυσκολιών,
καθώς η ευτυχής κατάληξη επιβεβαιώνεται στο έπος και άρα,
συνειρµικά, στα αποτελέσµατα της ενέργειας.
Οι πιθανές συνειρµικές διασυνδέσεις των έργων της
Οδύσσειας

και

των

αντίστοιχων

µυθικών

αναφορών

θα

εξετασθούν στο επόµενο τµήµα της εργασίας, µε στόχο να
αναδειχθεί η σύνδεση του σύγχρονου µε το παλιό, καθώς το
πρώτο προσπαθεί να στηριχθεί και να ενισχυθεί από γνωστά
και συναισθηµατικά φορτισµένα στοιχεία του παρελθόντος,
για να προωθήσει την κυριαρχία του στο ιδεολογικό επίπεδο.
3. Η ενέργεια Οδύσσεια και το έπος Οδύσσεια
α. Γενικά
Από την πρώτη επαφή - στη διάρκεια της συγκέντρωσης
του υλικού-µε τις παρουσιάσεις της ενέργειας Οδύσσεια, η
σηµασία της στήριξης του νέου στο παλιό παρουσιαζόταν ως
ένα βασικό στοιχείο της ανάλυσης που θα ακολουθούσε. Για
να παρουσιασθεί ευκρινέστερα η σύνδεση αυτή, προτιµήθηκε
µια

σηµειολογική

-

γλωσσολογική

προσέγγιση

της

ονοµατοθεσίας των έργων της Οδύσσειας, καθώς είναι σαφές
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ότι το ίδιο σηµαίνον, π.χ. Οδυσσέας, συνδέεται µε τρία
διαφορετικά σηµαινόµενα, ανάλογα µε τα στοιχεία που θα
θελήσει κάποιος να προκρίνει: 1. Με το περιγραφόµενο,
συγκεκριµένο έργο, π.χ. Οδυσσέας = πιλοτική ανάπτυξη
δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε 63 Γυµνάσια και 1
∆ηµοτικό,

2.

Με το κόστος του έργου, Οδυσσέας = 870

εκατοµµύρια δρχ. και 3. µε το έπος της Οδύσσειας, Οδυσσέας
= ο κεντρικός ήρωας του έπους.
Ασφαλώς

το

σηµαινόµενο

του

έπους

είναι

το

περισσότερο γνωστό και οικείο, τόσο στο πλατύ κοινό, όσο
και στο ειδικότερο, όσων ασχολούνται ή ασχολήθηκαν, µε
οποιοδήποτε τρόπο, µε την ενέργεια Οδύσσεια. Οι συνειρµοί
που

αυτό προκαλεί, στηρίζονται στη σχετική γνώση της

µυθολογίας και στην όποια συγκινησιακή φόρτιση αυτή
εµπεριέχει, φόρτιση η οποία, στο σύνολό της, θα θεωρήθηκε,
συνειδητά ή ασυνείδητα θετική από τους εµπνευστές της
ονοµατοθεσίας, αφού µια αρνητική φόρτιση δε θα διευκόλυνε
τη θετική πρόσληψη των νέων σηµαινοµένων.
Μπορεί εδώ να αναφερθεί η έννοια της µετωνυµίας,
δηλαδή η έκφραση µιας έννοιας µε έναν όρο, ένα όνοµα, που
σκιαγραφεί άλλη έννοια, ή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η
έκφραση ενός σηµαινοµένου (πιλοτική ανάπτυξη… ή 870
εκατοµµύρια δρχ.) µε ένα σηµαίνον (Οδυσσέας) που στη
σκέψη των περισσότερων ανθρώπων εκφράζει κάτι άλλο (το
µυθικό ήρωα). Η µετωνυµία, τόσο για το γλωσσολόγο R.
Jacobson (1978, σελ.43-67), όσο και για τον J. Lacan (1971,
τόµος

Ι

σελ.249-289)

–

που
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τόσο

στηρίχθηκε

στις

γλωσσολογικές αναλύσεις – είναι συνώνυµη της µεταφοράς ή
µετάθεσης, δηλαδή του µηχανισµού εκείνου που ο Φρόιντ
(1980, σελ.51-92) περιγράφει ως τη διαδικασία, κατά την
οποία, το φορτίο της συγκινησιακής επένδυσης µεταφέρεται,
µετατίθεται από µια αναπαράσταση σε µια άλλη. Για να
πραγµατοποιηθεί

η

διαδικασία

αυτή,

πρέπει

οι

δύο

αναπαραστάσεις να παρουσιάζουν κάποια -ελάχιστα έστωκοινά στοιχεία, τα οποία να διευκολύνουν τη µεταφοράµετάθεση.
Σύµφωνα, µε το γλωσσολόγο P.Ricoeur (1998, σελ.329407, ελληνική βιβλιογραφία), η µεταφορά στηρίζεται στην και
φαντασιακά δοµηµένη οµοιότητα και έχει µία κατά βάση
θετική όψη, ενώ, εκφράζοντας µία κατάσταση, µία έννοια, µε
τη διαµεσολάβηση µιας άλλης, µεταφέρει τα αισθήµατα, που
συνδέονται µε την αρχική κατάσταση, στη µεταγενέστερη.
Η ονοµατοθεσία όµως των έργων της Οδύσσειας, εκτός
από τη γενική, επιθυµητή από όποιους

την επιχείρησαν, σε

συνειδητό

µεταφορά

ή

ασυνείδητο

επίπεδο,

θετικών

επενδύσεων από τη µυθολογία στη σύγχρονη πραγµατικότητα,
προκαλεί και άλλους συνειρµούς, ανάλογους µε τη θέση που
το όνοµα του έργου (ήρωας ή επιµέρους περιπέτεια) κατέχει
στην επική αφήγηση. Έτσι, στη συνέχεια, θα γίνει µια
παρουσίαση των έργων της Οδύσσειας, που έχουν µυθικές
ονοµασίες, µε παράλληλη αναφορά σε αντίστοιχα στοιχεία
του οµηρικού έπους.
∆εν είναι, φυσικά, δυνατόν, να στηριχθεί η ανάλυση
στους

συνειρµούς,

που

προκάλεσαν
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τη

συγκεκριµένη

αντιστοίχιση έργων της ενέργειας και µυθικών στοιχείων,
όποιου ή όποιων την εµπνεύσθηκαν. Είναι όµως δυνατό να
διατυπωθούν ερµηνείες για την αντιστοίχιση (για την επιλογή
της µετωνυµίας και άρα για τις πιθανές µεταθέσεις που αυτή
µπορεί να προκαλέσει) µε βάση το περιεχόµενο του έπους.
Η αναφορά θα γίνει σε όλα τα έργα που περιλαµβανόταν
στον αρχικό σχεδιασµό της Οδύσσειας και όχι µόνο σε όσα
διατηρήθηκαν στον τελικό. ∆εν µπορεί, βέβαια, να γίνει
αναφορά στα έργα που δεν έχουν µυθικά ονόµατα, δηλαδή, σε
όλα τα έργα της ∆ράσης 5 του αρχικού σχεδιασµού, τα οποία
αναφέρονται

ως

υποέργο

του

«Έργο

Επίδειξης

Νέων

Τεχνολογιών» στον τελικό σχεδιασµό, σε 4 έργα της ∆ράσης
4 του αρχικού σχεδιασµού, από τα οποία, τα 2 έχουν
απενταχθεί, καθώς και στο έργο Κοιτίδες της ∆ράσης 3, η
ονοµασία του οποίου δεν προέρχεται από το έπος και
απεντάχθηκε. Μπορεί, όµως, να τεθεί το ερώτηµα, γιατί αυτά
ακριβώς τα έργα ήταν εκείνα που δεν ονοµατοθετήθηκαν και
αν η παράλειψη αυτή σήµαινε την γνωστή από την αρχή
πιθανότητα της απένταξης ή ενιαιοποίησής τους.
β. Τα έργα αναλυτικά
Η σειρά παρουσίασης των έργων, θα είναι αυτή της
εµφάνισής τους στην ιστοσελίδα της Οδύσσειας, µε µια
εξαίρεση, αυτή του Τηλέµαχου.
1. Τηλέµαχος - ΙΙ : Όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. παραπάνω),
το έργο Τηλέµαχος –Ι είναι προγενέστερο της Οδύσσειας και
αφορά,

όπως

και

το

Τηλέµαχος
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ΙΙ,

την

ανάπτυξη

υπολογιστικής

και

δικτυακής

υποδοµής

σε

µικρά

και

αποµακρυσµένα σχολεία. Η επιλογή του «Τηλέµαχος», θα
µπορούσε, λοιπόν, να ερµηνευθεί αρχικά από την ετυµολογία
της λέξης «αυτός που µάχεται από µακριά», µε όποιους
άλλους, βέβαια, συνειρµούς µπορεί να προκαλεί το πρόθεµα
τηλε-,σε σχέση µε τις Τ.Π.Ε. (π.χ.τηλεµατική, τηλεδιάσκεψη).
∆εν είναι γνωστό, κατά πόσο υπήρχε ήδη µια αρχική εκτίµηση
για την ανάπτυξη της Οδύσσειας, όταν εφαρµοζόταν ο
Τηλέµαχος-Ι, οπότε υπήρχαν σκέψεις για την ονοµατοθεσία
των έργων, ή είναι η ονοµατοθεσία του Τηλέµαχου, που
έδωσε την ιδέα για τη χρήση στοιχείων του έπους. Πάντως,
από µια άλλη άποψη, ο Τηλέµαχος εµφανίζεται πρώτος στην
ανάπτυξη του έπους. 6 Οι 4 πρώτες ραψωδίες αναφέρονται στο
δικό του, επιτυχηµένο ταξίδι σε Πύλο και Σπάρτη, για την
αναζήτηση πληροφοριών για την τύχη του πατέρα του.
Εποµένως, όπως και στο έπος, ο Τηλέµαχος προηγείται σε
σειρά εµφάνισης, από τον Οδυσσέα. Όσον αφορά το κόστος, ο
προϋπολογισµός του Τηλέµαχου είναι σαφώς µικρότερος από
εκείνον του Οδυσσέα (400/870 εκατοµµύρια δρχ.), όπως
µικρότερη είναι και η σηµασία του Τηλέµαχου, ως προσώπου,
στο έπος.
2. Οδυσσέας: Για να δοθεί το όνοµα του κεντρικού ήρωα του
έπους, στο συγκεκριµένο έργο, σηµαίνει, ότι αυτό θεωρείται
και το κεντρικό της ενέργειας.

∆εν είναι βέβαια το πιο

σηµαντικό από την άποψη του οικονοµικού προϋπολογισµού.
6

Οι αναφορές στο έπος, γίνονται µε βάση την έκδοση του Ο.Ε.∆.Β.
(1999). Οι άλλες αναφορές στο µύθο του Οδυσσέα στηρίζονται στην
Ελληνική Μυθολογία της Εκδοτικής Αθηνών.
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Υπάρχουν άλλα µε µεγαλύτερο κόστος. Όµως, στα σχολεία
του Οδυσσέα έγιναν και γίνονται οι πρώτες εφαρµογές των
περισσότερων άλλων έργων της Οδύσσειας. Εποµένως, από
αυτήν την άποψη, είναι ο κορµός του έργου και είναι λογικό συνειρµικά - να παίρνει το όνοµα του κεντρικού ήρωα.
3. Λαέρτης: Το όνοµα του πατέρα του Οδυσσέα δόθηκε στο
έργο που αφορά την πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και
υπολογιστικής υποδοµής σε 15 Τ.Ε.Ε. Είναι από τα µικρότερα
σε προϋπολογισµό έργα (250 εκατοµµύρια δρχ.) και θα
µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι, καθώς σε όλα τα έργα της
∆ράσης 1 (εκτός από το Νησί των Φαιάκων), δόθηκαν
ονόµατα ανδρικών µορφών της Οδύσσειας, δόθηκε και σ’αυτό
το έργο ένα σχετικό όνοµα. Από την άλλη, καθώς είναι από τα
έργα που βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη και ήταν από τα
τελευταία που ξεκίνησαν, θα µπορούσε να συσχετίσει κανείς
την ονοµατοθεσία του, µε το γεγονός, ότι και στο έπος ο
Λαέρτης εµφανίζεται στην τελευταία µόλις ραψωδία και είναι
ο

τελευταίος

που

αναγνωρίζει

τον

Οδυσσέα

(ή,

κατ’

αντιστοιχία, τα Τ.Ε.Ε. είναι ο τελευταίος τύπος σχολείου που
γνωρίζει

τα

οφέλη

της

εφαρµογής

των

Τ.Π.Ε.

στην

εκπαιδευτική διαδικασία).
4. Ελπήνωρ: Το όνοµα του συντρόφου του Οδυσσέα δόθηκε
στο

έργο

δικτυακής

που

αφορά

υποδοµής

προϋπολογισµός

του

την

ανάπτυξη

σε

Ε.Λ.

έργου

υπολογιστικής

(Ενιαία

είναι,

επίσης,

Λύκεια).
από

και
Ο
τους

µικρότερους της Ενέργειας (230 εκατοµµύρια δρχ.) και στο
έπος ο Ελπήνωρ δεν είναι κεντρικό πρόσωπο. Εµφανίζεται
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όµως σε ένα σηµαντικό τµήµα του και στο µέσον της
ανάπτυξης του (ραψωδίες κ, λ, µ). Μια υπόθεση για την
επιλογή του ονόµατος θα µπορούσε να ξεκινήσει από τη θέση
του Ελπήνορα στο έπος: σύντροφος του Οδυσσέα και άρα,
όπως Οδυσσέας σηµαίνει ανάπτυξη υπολογιστικής υποδοµής
σε Γυµνάσια, το όνοµα ενός συντρόφου του µπορεί να
σηµαίνει ανάπτυξη υπολογιστικής υποδοµής σε Λύκεια και σε
πιο περιορισµένη έκταση, καθώς ο Ελπήνωρ είναι δευτερεύον
πρόσωπο της Οδύσσειας. Χρονικά, στην ανάπτυξη των έργων
της ενέργειας, ο Ελπήνωρ έπεται του Οδυσσέα, όπως στο έπος
εµφανίζεται αργότερα από τον κεντρικό ήρωα και µάλιστα
στην αφήγησή του. Από µια άλλη άποψη, η επιλογή του
ονόµατος ξενίζει αρκετά: στο έπος, ο Ελπήνωρ πεθαίνει στο
νησί της Κίρκης, µε καθόλου ηρωικό τρόπο: πέφτει από τη
στέγη του παλατιού της, όπου είχε αποκοιµηθεί µεθυσµένος
και σκοτώνεται. Ο Οδυσσέας συναντά την ψυχή του, στο
ταξίδι του στον Άδη, να µην έχει χάσει τη µνήµη της, όπως οι
ψυχές των άλλων πεθαµένων, καθώς το σώµα του έχει µείνει
άταφο και υπόσχεται να κηδέψει το νεκρό γυρίζοντας στο
νησί της Κίρκης, κάτι που αφηγείται στην αρχή της µ
ραψωδίας. Από αυτή την άποψη οι συνειρµοί οδηγούν στον
ενταφιασµό
Λύκεια

από

της
την

ανάπτυξης

υπολογιστικής

υποδοµής

σε

ανάπτυξη

υπολογιστικής

υποδοµής

σε

Γυµνάσια. Μπορεί, βέβαια η ονοµατοθεσία να αποδοθεί και
στην ηχητική οµοιότητα Ε.Λ. (Ενιαίο Λύκειο) και Ελ-πήνωρ,
καθώς µάλιστα, το όνοµα του έργου εµφανίζεται στο δεύτερο
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σχεδιασµό της Οδύσσειας, όταν ήταν γνωστές οι αλλαγές που
ο νόµος 2525/97 επέφερε στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
5. Τειρεσίας: Το όνοµα του τυφλού µάντη δόθηκε στο έργο
που

αφορούσε

τη

χρήση

εκπαιδευτικών

δικτυακών

και

υπολογιστικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής
και απεντάχθηκε στο δεύτερο σχεδιασµό της ενέργειας. Το ότι
δόθηκε το όνοµα ενός τυφλού ήρωα, ενός ήρωα µε ειδικές
ανάγκες, στο πρόγραµµα που αφορούσε την εκπαίδευση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, είναι το πρώτο που µπορεί να
σκεφθεί κανείς. Όσον αφορά τη θέση του Τειρεσία στο έπος,
ο

µάντης

εµφανίζεται

πολύ

λίγο

(µικρός

ήταν

και

ο

προϋπολογισµός του έργου, 220 εκατοµµύρια δρχ.), αλλά ο
ρόλος του είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Είναι η ψυχή του, που
για να τη συναντήσει, πραγµατοποιεί ο Οδυσσέας το ταξίδι
του στον Άδη, όπως τον είχε συµβουλέψει η Κίρκη, η οποία
του προλέγει το µέλλον. Από αυτήν την άποψη, µπορεί να
ειπωθεί, ότι απεντάχθηκε το έργο το οποίο «προέλεγε» την
πορεία του κεντρικού έργου.
6. Νησί των Φαιάκων: Η ονοµασία δόθηκε στο έργο που
αφορά την πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής
υποδοµής σε 15 ∆ηµοτικά σχολεία. ∆εν υπάρχει σχολείο του
Ν. Κέρκυρας ανάµεσα στα 15 αυτά ∆ηµοτικά, ώστε να
αποδοθεί και εκεί η ονοµατοθεσία του. Βέβαια, το νησί των
Φαιάκων είναι ο προτελευταίος σταθµός του Οδυσσέα πριν
την Ιθάκη και οι Φαίακες είναι εκείνοι που τον οδηγούν σε
αυτήν. Με αυτή την έννοια και εφόσον ως Ιθάκη θεωρηθεί η
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και ειδικά τα Γυµνάσια, όπου
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εφαρµόζεται

το

πρόγραµµα

Οδυσσέας,

η

επιλογή

της

ονοµασίας µπορεί να αναφέρεται στη σηµασία της ένταξης
των Τ.Π.Ε. στο ∆ηµοτικό, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το
πέρασµα

στο

Γυµνάσιο.

προϋπολογισµός

είναι

Και

µικρός

του
(220

έργου

αυτού

εκατοµµύρια

ο

δρχ.),

αντίστοιχος µε εκείνον των έργων που αφορούν την πιλοτική
ανάπτυξη υποδοµής σε Τ.Ε.Ε. και Ε.Λ.
7. Σειρήνες: Η ονοµασία δόθηκε στο έργο που αφορά τις
πιλοτικές

µελέτες

ένταξης,

αξιολόγησης

και

ανάπτυξης

εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων για τη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση. Από
εκατοµµύρια

την άποψη του προϋπολογισµού του (657

δρχ.)

µπορεί

να

καταταχθεί

στα

µεσαίου

κόστους έργα της ενέργειας. Στο έπος ο Οδυσσέας συναντά
τις Σειρήνες φεύγοντας από το νησί της Κίρκης και η ίδια η
Κίρκη είναι εκείνη, που τον προειδοποιεί για τη δύναµη του
τραγουδιού τους, που κάνει κάθε άνθρωπο, που το ακούει, να
τις πλησιάζει και να έχει όµως άσχηµο τέλος, καθώς τον
κατασπαράζουν. Ο Οδυσσέας, ακολουθώντας τη συµβουλή
της Κίρκης, ακούει το τραγούδι τους, δεµένος όµως στο
κατάρτι του πλοίου για να µην τις πλησιάσει, ενώ κλείνει τα
αυτιά των συντρόφων του µε κερί, για να µην παρασυρθούν.
Έτσι, οι Σειρήνες γίνονται συνώνυµο ενός καλέσµατος, στο
οποίο κανείς δεν µπορεί να αντισταθεί, ακόµη και αν γνωρίζει
ότι θα οδηγηθεί στο θάνατο.
Ως πρώτο, πιλοτικό έργο της ∆ράσης 2, που αφορά το
λογισµικό, οι Σειρήνες µπορούν να έχουν την έννοια του
καλέσµατος προς τους ενδιαφερόµενους φορείς, για αυτό που
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θα ακολουθήσει. ∆εν παύουν όµως να προκαλούν συνειρµούς
για τη δυσκολία του εγχειρήµατος (και για το ότι πιθανόν,
κάποιοι από τους φορείς, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις
πιλοτικές µελέτες, δε θα συµµετέχουν στις επόµενες φάσεις
ανάπτυξης του λογισµικού, θα «φαγωθούν» από τις Σειρήνες).
8. Ναυσικά: Το όνοµα της βασιλοπούλας, που έσωσε τον
Οδυσσέα,

δόθηκε

πιλοτικού

εκπαιδευτικού

∆ευτεροβάθµια

στο

έργο

που

αφορά

λογισµικού

Εκπαίδευση.

την

πολυµέσων

Πρόκειται,

επίσης,

ανάπτυξη
για
για

τη
ένα

µεσαίου προϋπολογισµού έργο (561 εκατοµµύρια δρχ.). Όπως
στο έπος, έτσι και στην ενέργεια, µπορεί να ειπωθεί, ότι η
συνάντηση του Οδυσσέα µε τη Ναυσικά, προηγείται από τη
συνάντησή του µε την Πηνελόπη, στην οποία ο Οδυσσέας
φτάνει, χάρη ακριβώς, στη βοήθεια της Ναυσικάς και του
λαού της.
9. Πηνελόπη: Το όνοµα της συζύγου του Οδυσσέα δόθηκε
στο έργο που αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού
πολυµέσων για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε ευρεία
κλίµακα, δηλαδή στο βασικό έργο της ∆ράσης 2, όπως βασική
είναι και η µορφή της Πηνελόπης στο έπος. Πρόκειται για ένα
µεγάλου προϋπολογισµού έργο (1430 εκατοµµύρια δρχ.).
Πρόκειται, ακόµη, για ένα έργο, τα προϊόντα του οποίου, θα
έχουν µια σταθερή διάρκεια εφαρµογής στα σχολεία του
Οδυσσέα και σε άλλα αργότερα, όπως σταθερή είναι και η
απόφαση της Πηνελόπης να περιµένει την επιστροφή του
Οδυσσέα.
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10. Κίρκη: Το όνοµα της θεάς, κεντρικού προσώπου της
Οδύσσειας, δόθηκε στο έργο που αφορά την προσαρµογή
λογισµικού

πολυµέσων

από

το

διεθνή

χώρο

για

τη

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Καθώς η αρχική εµφάνιση της
Κίρκης στο έπος γίνεται µε τη µεταµόρφωση από αυτήν των
συντρόφων του Οδυσσέα σε χοίρους (τους οποίους στη
συνέχεια επαναφέρει στην αρχική τους µορφή), αυτό είναι το
πρώτο στοιχείο, που µπορεί να σκεφθεί κανείς, ότι οδήγησε
στην

ονοµατοθεσία

του

συγκεκριµένου

έργου,

αφού

η

µετάφραση και προσαρµογή του ξένου λογισµικού σηµαίνει
µια σχετική µεταµόρφωσή του. Και µάλιστα, καθώς στη
µετάφραση-προσαρµογή, πάντα, κάτι

από

την

αξία του

πρωτοτύπου χάνεται, µπορεί να γίνει ο παραλληλισµός µε τη
µεταµόρφωση, από την Κίρκη, των ανθρώπων σε χοίρους,
δηλαδή σε ένα ζωικό είδος µε µικρότερες δυνατότητες.
Το κόστος του έργου είναι το µεγαλύτερο από κάθε
άλλου έργου της Οδύσσειας (2.600 εκατοµµύρια δρχ.) και από
την άποψη αυτή, η επιλογή του ονόµατος µπορεί να συνδεθεί
µε την κεντρική θέση της Κίρκης στο έπος, καθώς είναι
εκείνη που καθοδηγεί τον Οδυσσέα για το ταξίδι του στον
Άδη, αλλά και για το ταξίδι της επιστροφής. Μπορεί όµως η
επιλογή να συνδεθεί και µε την ακόµη σηµαντικότερη θέση,
που η Κίρκη κατέχει, στο τέλος του µύθου του Οδυσσέα, το
οποίο δεν παρουσιάζεται στο έπος. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό,
ο γιος που η Κίρκη απέκτησε µε τον Οδυσσέα, ο Τηλέγονος,
έρχεται στην Ιθάκη για να γνωρίσει τον πατέρα του και τον
σκοτώνει κατά λάθος, πριν την αναγνώριση. Στη συνέχεια η
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Κίρκη µεταφέρει το γιο της, τον Τηλέµαχο και την Πηνελόπη
στο νησί της, τους κάνει όλους αθάνατους, παντρεύεται η ίδια
τον Τηλέµαχο και η Πηνελόπη τον Τηλέγονο. Εποµένως και
µε αυτή τη λογική, είναι φυσικό το όνοµα Κίρκη να δίνεται
στο σηµαντικότερο, οικονοµικά, έργο της Οδύσσειας.
11. Πολύφηµος: Το όνοµα του τροµερού Κύκλωπα της
Οδύσσειας δόθηκε στο έργο που αφορούσε την ανάπτυξη και
προσαρµογή

λογισµικού

πολυµέσων

για

επαγγελµατική

κατάρτιση στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και απεντάχθηκε
στο δεύτερο σχεδιασµό της ενέργειας. Καθώς ο Πολύφηµος
στο έπος είναι µια ιδιαίτερα

αποκρουστική, ανθρωποφάγα

µορφή και αυτή η επιλογή ξενίζει αρκετά. Είναι γνωστό,
επίσης, από το έπος, ότι έχει ένα µόνο µάτι και ότι ο
Οδυσσέας τον τυφλώνει για να µπορέσει να ξεφύγει από το
βέβαιο

θάνατο.

Επειδή

ο

Πολύφηµος

είναι

γιος

του

Ποσειδώνα, ζητά από το θεό πατέρα του να τιµωρήσει τον
Οδυσσέα, όπως και γίνεται στη συνέχεια της Οδύσσειας, που
ο θεός της θάλασσας κατατρέχει συνέχεια τον ήρωα. Αν
υπήρχαν από την αρχή σκέψεις για την αµφίβολη πορεία του
έργου, θα µπορούσε η ονοµατοθεσία να ερµηνευθεί και µε
αυτό τον τρόπο: παρόλο δηλαδή που ο Οδυσσέας τυφλώνειαπεντάσσει τον Πολύφηµο, ο ίδιος ολοκληρώνει τελικά το
ταξίδι του, µε όλες τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει.
Μπορεί, βέβαια, η επιλογή να συνδυαστεί µε την
ετυµολογία του ονόµατος Πολύφηµος = εκείνος µε τη µεγάλη
φήµη, σε µία προσπάθεια να καταδειχθεί η σηµασία του
έργου, που είχε υψηλό κόστος (1040 εκατοµµύρια δρχ.).
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Ακόµη, καθώς τα δύο έργα παρουσίαζαν οµοιότητες, µπορεί
να ειπωθεί, ότι ο Πολύφηµος, όπως και η Κίρκη είναι
θεότητες µε ιδιαίτερες δυνάµεις (πνευµατικές η πρώτη,
σωµατικές

ο

δεύτερος)

και

καθώς

στην

επαγγελµατική

εκπαίδευση οι χειροτεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες σε
πολλές ειδικότητες, προκρίθηκε το όνοµα του Πολύφηµου, για
το λογισµικό που την αφορούσε, όσο και αν, εφόσον ίσχυε
κάτι τέτοιο, φαίνεται µια σαφής διάκριση και ιεράρχηση των
δύο κύριων κλάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
12. Μέδουσα: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που αφορά την
ανάπτυξη συστήµατος www των σχολικών κοινοτήτων και η
πρώτη συσχέτιση µπορεί φυσικά να γίνει µε τα µπερδεµένα
µαλλιά (και µε φίδια) της κεφαλής της Μέδουσας, όπως
ακριβώς µπορεί κανείς να φανταστεί και το www σαν ένα
µπέρδεµα από συνδέσεις και περάσµατα, που περιέχει και
κινδύνους (φίδια) για τον ανυποψίαστο χρήστη. Στο έπος η
Μέδουσα αναφέρεται στο τέλος της

λ ραψωδίας (της

νέκυιας), όπου ο Οδυσσέας αναφέρει ότι, φοβήθηκε µήπως η
Περσεφόνη του στείλει την κεφαλή της Μέδουσας για να τον
µαρµαρώσει,

αν

συνέχιζε

να

καλεί

και

άλλες

ψυχές

πεθαµένων και έτσι γύρισε στο καράβι και έφυγε από τον
Άδη. Μικρή είναι η αναφορά στη Μέδουσα στο έπος, µικρό
και το κόστος του έργου (270 εκατοµµύρια δρχ.), αλλά η
θανατηφόρα

µορφή

της

δε

δηµιουργεί

ευχάριστους

συνειρµούς για το σύστηµα www των σχολικών κοινοτήτων.
13. Μνηστήρες: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που αφορά την
προµήθεια,

εγκατάσταση

και
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υποστήριξη

λειτουργίας

υπολογιστικού εξοπλισµού εργαστηρίων σε ευρεία κλίµακα
(385 σχολεία). Πρόκειται για το πιο ακριβό σε κόστος έργο
(2.400 εκατοµµύρια δρχ.), µετά την Κίρκη. Σύµφωνα µε το
Μέγα

Λεξικόν

όλης

της

ελληνικής

γλώσσης

του

∆.

∆ηµητράκου, η λέξη µνηστήρ-και στον Όµηρο-σηµαίνει τον
άνδρα που ζητά γυναίκα σε γάµο. Όµως, ήδη στον Πίνδαρο,
σηµαίνει, µεταφορικά, εκείνον που επιδιώκει, που επιζητά να
επιτύχει

κάτι

και

στη

νεότερη

ελληνική,

προβάλλει αξίωση για κάτι. Με αυτή

εκείνον

που

την έννοια, η λέξη-

όνοµα έργου της ενέργειας µπορεί να σηµαίνει αυτούς που
ζητούν να φέρουν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ή ακόµη και
αυτούς (φορείς και εταιρείες) που ζητούν να αναλάβουν το
έργο (και να απορροφήσουν τον προϋπολογισµό του). Η τύχη
των µνηστήρων της Πηνελόπης, όµως, στο έπος (σκοτώνονται
όλοι από τον Οδυσσέα, τον Τηλέµαχο και τους πιστούς τους
δούλους), δηµιουργεί και άλλες υποθέσεις, όπως εάν υπήρχε η
σκέψη στους ονοµατοδότες του έργου, ότι ο Οδυσσέας,
δηλαδή η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. στα σχολεία, θα µπορέσει να
νικήσει

τα

οικονοµικά

συµφέροντα

ή

αντίθετα,

αν

η

ονοµατοθεσία του συγκεκριµένου έργου (σηµαντικότερου
οικονοµικά

και

αναφερόµενου

σε

µεγαλύτερο

αριθµό

σχολείων από εκείνον των σχολείων του Οδυσσέα) σηµαίνει
ακριβώς το αντίθετο: την επικράτηση των Μνηστήρων και
των

συµφερόντων,

που

συνδέονται

µαζί

τους,

επί

του

Οδυσσέα.
14. Οι ασκοί του Αιόλου: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που
αφορά την προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού, τη δικτύωση και
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την υποστήριξη λειτουργίας δικτύου σχολικών εργαστηρίων
σε ευρεία κλίµακα (385 σχολεία σε 29 νοµούς), ένα µεγάλου
προϋπολογισµού έργο (1800 εκατοµµύρια δρχ.). Και πάλι η
επιλογή του ονόµατος είναι διφορούµενη, καθώς οι ασκοί του
Αιόλου αποδεικνύονται καταστροφικοί στην Οδύσσεια: ενώ
πλησιάζουν στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας αποκοιµιέται και οι
σύντροφοί

του

ανοίγουν

τους

ασκούς,

τον

ένα

ασκό

ουσιαστικά, πιστεύοντας ότι έχει εκλεκτό κρασί, ενώ εκεί
µέσα, ο θεός των ανέµων, ο Αίολος έχει κλείσει όλους τους
ανέµους, εκτός από το Ζέφυρο, για να γίνει εύκολη η
επιστροφή τους. Έτσι, η κακοκαιρία, που ακολουθεί το
άνοιγµα του ασκού, ξαναφέρνει το πλοίο του Οδυσσέα στο
νησί του Αιόλου, αλλά αυτή τη φορά ο θεός, οργισµένος, τους
διώχνει και η περιπλάνησή τους συνεχίζεται. Μπορεί, βέβαια,
η επιλογή του ονόµατος να σηµαίνει, ακριβώς, αυτή τη
συνέχεια

της

περιπλάνησης,

καθώς

η

δικτύωση

θα

επεκτείνεται και σε άλλα σχολεία.
15. Τα βόδια του Ήλιου: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που
αφορά

την άµεση υλοποίηση ενδοσχολικής επιµόρφωσης

εκπαιδευτικών, στον πρώτο σχεδιασµό της Οδύσσειας και
αποσύρθηκε στη συνέχεια, οπότε και το έργο αναφέρεται
απλά σαν Ε-41, ίσως επειδή ο πρώτος συνειρµός, που
δηµιουργούσε, ήταν η ταύτιση των εκπαιδευτικών µε βόδια,
έστω και αυτά τα ξεχωριστά του Ήλιου. Πρόκειται για έργο
µε µικρό προϋπολογισµό (195,6 εκατοµµύρια δρχ.).
Στο έπος, η σφαγή, από τους συντρόφους του Οδυσσέα,
τµήµατος του κοπαδιού των βοδιών του Ήλιου, στέκεται η
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αιτία του αφανισµού τους, καθώς ο θεός, οργισµένος ζητά
από το ∆ία να τους τιµωρήσει κι εκείνος καίει µε τον κεραυνό
του το πλοίο τους, µε µόνο τον Οδυσσέα να γλιτώνει από το
ναυάγιο. Ίσως αυτός θα ήταν ο δεύτερος συνειρµός, που θα
προκαλούσε η ονοµατοθεσία του έργου: η σφαγή των βοδιών
του Ήλιου – η επαφή των εκπαιδευτικών µε τις Τ.Π.Ε.
οδηγούν στο ναυάγιο του Οδυσσέα – την πιλοτική ανάπτυξη
δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε 64 σχολεία.
16. Τα φτερά του Ερµή: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που
αφορά

προγράµµατα

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης

εκπαιδευτικών και ο Ερµής, ως αγγελιοφόρος των θεών,
µπορεί να θεωρηθεί, ότι διανύει µε τα φτερά του τις
αποστάσεις και φέρνει τα µηνύµατά τους µακριά. Στο έπος, ο
Ερµής σαν φτεροφόρος αναφέρεται στην α και στην ε
ραψωδία

της

Οδύσσειας,

στην

τελευταία,

µάλιστα,

παρουσιάζεται να δένει τα φτερωτά σανδάλια στα πόδια του,
για να µεταφέρει στην Καλυψώ τη θέληση του ∆ία, να αφήσει
τον Οδυσσέα

να

γυρίσει στην πατρίδα του. Ποιοι θα

µπορούσαν να είναι οι θεοί, τα µηνύµατα των οποίων (την
επιµόρφωση) πηγαίνει ο Ερµής µε τα φτερά του στους
εκπαιδευτικούς, δε διευκρινίζεται. Στον τελικό σχεδιασµό της
ενέργειας,

το

έργο

Τα

φτερά

του

Ερµή

(µε

µικρό

προϋπολογισµό, 150 εκατοµµύρια δρχ.), ενιαιοποιείται µε το
έργο Μέδουσα (βλ. παραπάνω), δηλαδή µε το έργο ανάπτυξης
συστήµατος www των σχολικών κοινοτήτων, καθώς η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών διευκολύνεται από τη
διασύνδεση

των

σχολικών
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κοινοτήτων.

Επισηµάνθηκε

παραπάνω, ότι η Μέδουσα αναφέρεται

στη λ ραψωδία της

Οδύσσειας και ο φόβος της εµφάνισης της κεφαλής της
τελειώνει το ταξίδι του Οδυσσέα στον Άδη. Μια άλλη
ιδιότητα του Ερµή, είναι αυτή του ψυχοποµπού. Με αυτήν
αναφέρεται στην αρχή της ω ραψωδίας , να οδηγεί τις ψυχές
των νεκρών µνηστήρων στον Άδη. Είναι ένας άλλος τρόπος
αυτός για να συνδεθούν συνειρµικά τα δύο έργα.
17. Ηώς: Η ροδοδάχτυλη Ηώς, δηλαδή η Αυγή, το ξηµέρωµα,
αναφέρεται σε όλες τις ραψωδίες της Οδύσσειας, κάθε φορά
που ο ποιητής θέλει

να επισηµάνει την αρχή µιας νέας

ηµέρας. Έτσι, όπως η Ηώς στο έπος φέρνει το φως

της

ηµέρας στους ανθρώπους, µπορεί να ειπωθεί, ότι και στην
ενέργεια, η Ηώς φέρνει το φως στα σχολεία µε την τεχνική
υποστήριξη που παρέχει, αφού αυτήν αφορά το έργο, µικρού
και αυτό προϋπολογισµού (325 εκατοµµύρια δρχ.), το οποίο
στον

τελικό

σχεδιασµό

µετακινείται

από

τη

∆ράση

4:

Επιµόρφωση στη ∆ράση 3: Υποδοµή.
18. Ήφαιστος: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που αφορούσε την
ανάπτυξη λογισµικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών,
ήταν µικρού προϋπολογισµού (250 εκατοµµύρια δραχµές) και
απεντάχθηκε στο δεύτερο σχεδιασµό. Ο Ήφαιστος είναι,
βέβαια, ο θεός-τεχνίτης που µπορεί να κατασκευάζει διάφορα
πρωτότυπα

και

αναφέρεται στη

αµίµητα

έργα.

Συγκεκριµένα,

στο

έπος

θ ραψωδία, όπου ο ∆ηµόδοκος, ο ραψωδός

των Φαιάκων, τραγουδά το πώς ο Ήφαιστος κατασκεύασε το
αόρατο δίχτυ, που έκλεισε τη σύζυγό του Αφροδίτη και τον
εραστή

της

Άρη,

επάνω

στο
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συζυγικό

του

κρεβάτι,

ντροπιάζοντάς τους έτσι σε όλους τους θεούς. Άρα, θα
µπορούσε κανείς να σκεφθεί ένα ιδιαίτερα καλοφτιαγµένο
λογισµικό (το οποίο όµως, τελικά, µε την απένταξη του έργου
δε φαίνεται, όπως και το δίχτυ του Ήφαιστου).
19. Καλυψώ: Το όνοµα της θεάς, στο νησί της οποίας ο
Οδυσσέας

περνά

το

µεγαλύτερο

χρονικό

διάστηµα

της

εξέλιξης του έπους (8 χρόνια από τα 10), δόθηκε στο έργο
που αφορά τη διοίκηση της ενέργειας και είναι µεσαίου
προϋπολογισµού (500 εκατοµµύρια δρχ.). Με την έννοια της
µακράς παραµονής του Οδυσσέα

στο νησί της Καλυψούς,

µπορεί να συνδυασθεί κατ’ αρχήν και η ονοµατοθεσία του
έργου, καθώς η διοίκηση της ενέργειας πρέπει να είναι και
εκείνη µακρόχρονη. Στο έπος η Καλυψώ πείθεται να αφήσει
τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του, µόνο µε τη
µεσολάβηση των θεών. Ποιοι µπορεί να είναι οι θεοί, που θα
µεσολαβήσουν για τη λήξη της περιπλάνησης του Οδυσσέα,
µε τη λήξη της παραµονής του στο νησί της Καλυψούς,
δηλαδή µε τη λήξη της ενέργειας είναι ένα ερώτηµα µε
πολλές

πιθανές

απαντήσεις

(ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο, Ίδρυµα Τεχνολογίας Υπολογιστών, η ∆ιεύθυνση
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης). Η ετυµολογία, βέβαια, του
ονόµατος, εφόσον συνδεθεί µε το ρήµα καλύπτω, µπορεί να
δηµιουργήσει και άλλους συνειρµούς.
20. Λωτοφάγοι: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που αφορά τη
διάδοση των αποτελεσµάτων της ενέργειας και καθώς στο
έπος αναφέρεται στη φυλή που τρεφόταν µε λωτούς, τροφή
που είχε σαν αποτέλεσµα τη λήθη, η σύνδεση µπορεί να
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χαρακτηρισθεί άστοχη. Αν βέβαια εννοηθεί ότι ο γλυκός
καρπός του λωτού προσφέρεται για να γνωρίσουν όλοι τα
αποτελέσµατα της ενέργειας και να ικανοποιηθούν από αυτά,
οι συνειρµοί µπορεί να είναι άλλοι. Το έργο είναι µικρού
προϋπολογισµού

(250

εκατοµµύρια

δρχ.),

όπως

και

το

τελευταίο της ενέργειας.
21. Κύκλωπες: Το όνοµα δόθηκε στο έργο που αφορά τις
µελέτες

αξιολόγησης

προϋπολογισµό
Κύκλωπες

(300

της

ενέργειας

εκατοµµύρια

αναφέρονται

ως

και

δρχ.).

λαός

έχει
Στο

µικρό

έπος,

αφιλόξενος

οι
και

αποµονωµένος. Αν προστεθεί και η µονοφθαλµία τους, τότε
και αυτή η επιλογή ξενίζει, εκτός αν εννοείται ότι οι
Κύκλωπες θα φοβίσουν αυτούς που δεν θα υλοποιήσουν
σωστά

τα

έργα,

καθώς,

όµως,

αναφέρεται,

αρχικά,

η

υλοποίηση µικρού αριθµού µελετών, ίσως, από αυτή την
άποψη, οι συνειρµοί οδηγούν στους µονόφθαλµους Κύκλωπες,
που δεν θα τα δουν όλα.
Μια τελευταία παρατήρηση µπορεί να αφορά τα έργα µε
µυθικά ονόµατα, που απεντάχθηκαν. Και στις 3 περιπτώσεις,
πρόκειται για πρόσωπα που παρουσιάζουν κάποια δυσµορφία,
κάποια ειδική ανάγκη: ο τυφλός Τειρεσίας, ο µονόφθαλµος
και στη συνέχεια τυφλός Πολύφηµος, ο κουτσός Ήφαιστος.
Θα µπορούσε, ίσως, να σκεφθεί κανείς, ότι από την αρχή
υπήρχε αµφισβήτηση για την πορεία αυτών των έργων και
δόθηκαν σε αυτά ονόµατα προσώπων µε κάποια προβλήµατα-
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ειδικές ανάγκες, που δεν αντέχουν εύκολα την ταλαιπωρία της
περιπέτειας.
γ. Τα έργα συνολικά
Συνολικά, εάν επανέλθει το θέµα της µετωνυµίαςµετάθεσης συγκινησιακής επένδυσης από ένα σηµαινόµενο σε
άλλο, µέσω του κοινού σηµαίνοντος και µε βάση τη συνάφεια
που παρουσιάζουν µεταξύ τους, όσον αφορά τα έργα της
ενέργειας

Οδύσσεια,

άλλες

µεταθέσεις

θα

κριθούν

περισσότερο και άλλες λιγότερο πετυχηµένες. Για όλες
µπορούν να δοθούν διάφορες ερµηνείες, στην προσπάθεια να
εξηγηθεί πως το συγκινησιακό φορτίο του µυθικού ονόµατος
είναι δυνατόν να µεταφερθεί στη σύγχρονη εκδοχή του, που
κάτι άλλο σηµαίνει ή θέλει να σηµαίνει.
Συνοψίζοντας,
πιθανές

όσα

προσεγγίσεις

ειπώθηκαν

έργων

της

παραπάνω,

ενέργειας,

κάποιες

οικονοµικού

προϋπολογισµού τους και έπους, είναι οι παρακάτω:

Σηµαίνον

Οδυσσέας

Εκπαιδευτικό
σηµαινόµενο
–
Έργο
ανάπτυξης
Τ.Π.Ε. στην
εκπαίδευση
Πιλοτική
ανάπτυξη…

Οικονοµικό
σηµαινόµενοΠροϋπολογισµός έργου
σε εκατ. δρχ.

Μυθικό
σηµαινόµενοΑναφορά
σηµαίνοντος
στο οµηρικό
έπος

Σύνδεση

Κεντρικός
870

Γυµνάσια

Κεντρικός

ήρωας

ήρωας

Σχολεία

έπους

–

Οδυσσέα:κορµός
ενέργειας
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Λαέρτης

Πιλοτική
ανάπτυξη …

250

Τ.Ε.Ε.

Πατέρας

∆ευτερεύον

Οδυσσέα,

πρόσωπο-µικρό

µικρή

κόστος,

εµφάνιση στο τελευταίο σε
τέλος

εξέλιξη έργο

του έπους
Ελπήνωρ

Πιλοτική
ανάπτυξη …

230

Ε.Λ.

Σύντροφος

∆ευτερεύον

Οδυσσέα,

πρόσωπο–µικρό

σύντοµη

κόστος,

εµφάνιση

σύντροφος
Οδυσσέα:Ε.Λ.
σύντροφοι
Γυµνασίων

Τειρεσίας

Χρήσεις …
Ειδική Αγωγή

220

Τυφλός

∆ευτερεύον

µάντης,

πρόσωπο –

σύντοµη
εµφάνιση

µικρό κόστος,
τυφλός- Ειδική
Αγωγή
ΑΠΕΝΤΑΞΗ

Νησί των

Πιλοτική

Φαιάκων

ανάπτυξη…

220

∆ηµοτικά

Προτελευ-

Ενδιάµεσος

ταίος

ρόλος- µικρό

σταθµός

κόστος

Οδυσσέα
Τηλέµαχος

Ανάπτυξη

Γιος

Έργο

ΙΙ

σε αποµακρυ-

Οδυσσέα,

προγενέστερο

εµφανίζεται

Οδύσσειας

σµένα σχολεία

400

πριν από
εκείνον
στο έπος
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Σειρήνες

Πιλοτικές

657

Ανθρωπο-

Προσέλκυση

µελέτες …

φάγες

ενδιαφέροντος

λογισµικού

θεότητες,
προσελκύουν
µε τραγούδι

Ναυσικά

Ανάπτυξη
πιλοτικού…

561

λογισµικού
Πηνελόπη

Ανάπτυξη…
λογισµικού

1430

Σωτήρας

Προηγείται

Οδυσσέα, τον

έργου

στέλνει στην

µεγαλύτερης

Πηνελόπη

σηµασίας

Σύζυγος

Σύζυγος:

Οδυσσέα,

κεντρική

τελευταίος

γυναικεία

σταθµός

µορφή- βασικό
έργο ανάπτυξης
λογισµικού

Κίρκη

Προσαρµογή
λογισµικού

Πολύφηµος

2600

Θεά που

Μεταµόρφωση-

µεταµορφώνε,

προσαρµογή,

κεντρικό

κεντρικό

πρόσωπο στο

πρόσωπο µύθου-

µύθο του

το

Οδυσσέα

κόστος

Θεότητα µε

Σωµατική

ιδιαίτερη

δύναµη

για επαγγελ-

σωµατική

επαγγελ-

µατική

δύναµη,

µατική

κατάρτιση

µεγάλη

κατάρτιση,

περιπέτεια

σηµαντικό

του Οδυσσέα

πρόσωπο

Ανάπτυξη…
λογισµικού

1040

υψηλότερο

έπους –
υψηλό κόστος
ΑΠΕΝΤΑΞΗ

292

Μέδουσα

Μνηστήρες

Ανάπτυξη

270

Τερατόµορφη

Μαλλιά της

www

κεφαλή µε

σχολικών

µπερδεµένα

κοινοτήτων

µαλλιά

Προµήθεια

Αντίπαλοι

Επιβολή

υπολογιστικού

Οδυσσέα

Μνηστή-ρων-

ζητούν σε

οικονοµικών

σε ευρεία

γάµο τη

συµφερόντων

κλίµακα

γυναίκα του

(δεύτερο σε

εξοπλισµού…

2400

Μέδουσας-www

κόστος
έργο) ή επιβολή
Οδυσσέαανάπτυξης
Τ.Π.Ε.σε αυτά
Ασκοί του

Προµήθεια

Αιόλου

δικτυακού

Μοιραίοι για Νέοι άνεµοι
1800

ταξίδι

εξοπλισµού

επιστροφής

σε ευρεία

Οδυσσέα

κλίµακα

στην
εκπαίδευση ή
µεγάλη
τρικυµίααποµάκρυνση
από σκοπό

Τα βόδια

Επιµόρφωση

του

Εκπαιδευτικών

195,6

Ήλιου

Μοιραία

Αποτυχία

για

ενέργειας-

συντρόφους

εκπαιδευτικοί;

Οδυσσέα
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Τα φτερά

Εξ αποστάσεως

του Ερµή

εκπαίδευση

Ηώς

Μεταφορά

θεϊκών

µηνυµάτων

εκπαιδευτικών

µηνυµάτων

Τεχνική

Αυγή,

Τεχνική

ξηµέρωµα

υποστήριξη-

σχ. κοινότητας

άλλη µέρα

ξηµέρωµα, φως

Ανάπτυξη

Τεχνίτης

λογισµικού για

θεός

υποστήριξη
Ήφαιστος

150

Μεταφορά

εκπαίδευση

325

Τεχνίτης θεόςεξαιρετικό

250

λογισµικό

εκπαιδευτικών
Καλυψώ

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

∆ιοίκηση
ενέργειας

Θεά, ο
500

Μακρά παραµονή

Οδυσσέας,

Οδυσσέα- µακρό-

µένει 8 χρόνια

χρονο διοίκησης

µαζί της (από
τα

10

του

ταξιδιού του)
Λωτοφάγοι

∆ιάδοση…
αποτελεσµάτων

250

Λωτοφαγία:

Λήθη

λήθη

αποτελεσµάτων
ή κατανάλωση
γλυκών καρπώναποτελεσµάτων

Κύκλωπες

Μελέτες
αξιολόγησης

300

(λίγες)

Μονόφθαλµες

Μονόφθαλµοι-

αφιλόξενες

λίγες µελέτες

θεότητες

(ελλιπής
αξιολόγηση) ή
αφιλόξενες
θεότητες-φόβητρο
για καλή εκτέλεση

294

Οδύσσεια

Ανάπτυξη

Έπος του

Τ.Π.Ε. στη

14.923,4

Ανάπτυξη Τ.Π.Ε.

Οµήρου,

περιπέτειες,

∆ευτεροβάθµια

περιπέτειες

κίνδυνοι,ταξίδι µε

Εκπαίδευση

του Οδυσσέα

αίσιο τέλος

στο ταξίδι
της επιστροφής του

Μέχρι αυτό το σηµείο, η σειρά παρουσίασης των έργων
ακολούθησε τη σειρά παρουσίασής τους στην ιστοσελίδα της
Οδύσσειας. Ένας άλλος τρόπος κατάταξης των έργων είναι
αυτός που έχει ως βάση το µέγεθος του οικονοµικού τους
προϋπολογισµού.
κατατάσσονται

Στον
µε

πίνακα

αυτόν

τον

που

ακολουθεί

τρόπο,

ενώ,

τα

έργα

παράλληλα,

σηµειώνεται και µια γενική κατηγορία ένταξης του έργου, µε
βάση το έπος, για να διευκολυνθεί, στη συνέχεια, η αναφορά
στις δράσεις της ενέργειας. Οι κατηγορίες είναι τρεις: 1.
γυναικείες µορφές, σηµειώνεται µε Γ, 2. ανδρικές µορφές,
σηµειώνεται µε Α και περιπέτειες, σηµειώνεται µε Π.
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Κατάταξη έργων µε βάση το κόστος
Όνοµα

Κόστος σε εκ.δρχ.

Κατηγορία

Κίρκη

2600

Γ

Μνηστήρες

2400

Π

Ασκοί του Αιόλου

1800

Π

Πηνελόπη

1430

Γ

Πολύφηµος

1040

Α-ΑΠΕΝΤΑΞΗ

Οδυσσέας

870

Α

Σειρήνες

657

Π

Ναυσικά

561

Π

Καλυψώ

500

Γ

Τηλέµαχος-ΙΙ

400

Γ

Ηώς

325

Α

Κύκλωπες

300

Γ

Μέδουσα

270

Α

Λωτοφάγοι

250

Γ

Ήφαιστος

250

Π

Ελπήνωρ

230

Α-ΑΠΕΝΤΑΞΗ

Λαέρτης

220

Α

Τειρεσίας

220

Α

Νησί των Φαιάκων

220

Α-ΑΠΕΝΤΑΞΗ

195,6

Π

Τα βόδια του

Π

Ήλιου
Τα φτερά του Ερµή

150
Α
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Συνολικά,

τα

έργα

της

κατηγορίας

Γ

(γυναικείες

µορφές), έχουν προϋπολογισµό 5.686.000.000 δρχ., τα έργα
της κατηγορίας Π (περιπέτειες),5.522.600.000 δρχ. και τα
έργα της κατηγορίας Α (ανδρικές µορφές), είχαν αρχικό
προϋπολογισµό 3.380.000.000 δρχ., ο οποίος, µετά την
απένταξη των έργων Πολύφηµος, Ήφαιστος και Τειρεσίας
διαµορφώθηκε

σε

1.510.000.000

δρχ..

Η

σύνδεση

των

παραπάνω κατηγοριών, µε τις δράσεις της ενέργειας, µπορεί
να προσφέρει και άλλα στοιχεία στην προσπάθεια ερµηνείας
της σύνδεσης του παλιού µε το νέο.
δ. Οι δράσεις
Ένας άλλος, λοιπόν, συσχετισµός ενέργειας και έπους
µπορεί να γίνει µε βάση το χωρισµό των έργων σε δράσεις και
την κατάταξη του κάθε έργου σε µία από τις κατηγορίες που
προαναφέρθηκαν: γυναικείες µορφές – ανδρικές µορφές –
περιπέτειες.
Έτσι,

η

υπολογιστικής

∆ράση

1

υποδοµής),

(αξιοποίηση
θα

µπορούσε

δικτυακής
να

και

ονοµαστεί

«ανδρικές µορφές της Οδύσσειας», η ∆ράση 2 (ανάπτυξη και
προσαρµογή λογισµικού), «γυναικείες µορφές της Οδύσσειας»
και οι ∆ράσεις 3 (ανάπτυξη υποδοµής) και 6 (υποστηρικτικές
∆ράσεις), «περιπέτειες», ανάλογα µε το ποιάς κατηγορίας
έργα κυριαρχούν στην καθεµία. Η ∆ράση 4, στην αρχική της
µορφή, παρουσίαζε µικτό χαρακτήρα, ενώ η ∆ράση 5 ήταν η
µόνη, στον αρχικό σχεδιασµό, της οποίας τα έργα δεν έφεραν
µυθικά ονόµατα.
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Αναφέρθηκε ήδη (βλ. παραπάνω Ε1), ότι, στον τελικό
σχεδιασµό της Οδύσσειας, αυτό που κυρίως θυµίζει την
αρχική ένταξη των έργων σε δράσεις, είναι η διαφορά της
λεπτοµέρειας που προβάλλεται, από το γενικό λογότυπο της
Οδύσσειας (το αρχαϊκό πλοίο), στο λογότυπο κάθε έργου,
καθώς και η λέξη που τη συνοδεύει. Ένα άλλο στοιχείο που
ξεχωρίζει τα έργα ανάλογα µε τη ∆ράση, είναι ο χρωµατισµός
της ιστοσελίδας τους.
Στην αρχική ιστοσελίδα της Οδύσσειας εµφανίζεται
ολόκληρο το (σχηµατοποιηµένο) αρχαϊκό πλοίο, µε άσπρο
περίγραµµα, ενώ ο χρωµατισµός είναι σε αποχρώσεις του
γαλάζιου, αναφορά ασφαλώς στη θάλασσα, όπου ταξιδεύει το
πλοίο (βέβαια ο συνδυασµός άσπρου και γαλάζιου παραπέµπει
και στα χρώµατα της ελληνικής σηµαίας).
Ειδικότερα, στα έργα της πρώην ∆ράσης 1 7 (Οδυσσέας,
Λαέρτης, Ελπήνωρ, Νησί των Φαιάκων, Τηλέµαχος ΙΙ),
εµφανίζεται

στο λογότυπο ολόκληρο το πλοίο, µε τον

υπότιτλο «Πιλοτικά» και ο χρωµατισµός είναι σε αποχρώσεις
του γαλάζιου, καθώς Οδυσσέας και Οδύσσεια ταυτίζονται.
Όµως, το γαλάζιο που συνοδεύει τα έργα αυτά, που
παίρνουν τα ονόµατα ανδρικών µορφών της Οδύσσειας (εκτός
από το Νησί των Φαιάκων), µπορεί να αντιδιασταλεί µε το
ροζ που χρωµατίζει τις ιστοσελίδες των επόµενων έργων της
∆ράσης 2 (Σειρήνες, Ναυσικά, Πηνελόπη, Κίρκη, ΜέδουσαΦτερά

7

του

Ερµή),

που

παίρνουν,

κυρίως,

τα

ονόµατα

Υπενθυµίζεται, ότι στην ιστοσελίδα ∆ράσεις αναφέρονται πλέον µόνο
τρεις : Λογισµικό, Υποδοµή, Επιµόρφωση.
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γυναικείων µορφών της Οδύσσειας. Είναι κοινή, άλλωστε, η
ταύτιση στα παιδικά είδη γαλάζιο = αγόρι, ροζ = κορίτσι.
Βέβαια, το ροζ παραπέµπει και σε γυναίκες που φέρουν χρήµα
σε όποιον τις εκµεταλλεύεται και η ∆ράση 2, στο σύνολό της,
είναι εκείνη µε το µεγαλύτερο προϋπολογισµό.

Ακόµη, στο

λογότυπο των έργων της ∆ράσης 2 εµφανίζεται η λέξη
«Λογισµικό» και η λεπτοµέρεια που προβάλλεται, από το
αρχαϊκό πλοίο, είναι τα κουπιά του (άρα, Λογισµικό = κουπί
= κίνηση του πλοίου της Οδύσσειας).
Στα έργα της ∆ράσης 3 (Μνηστήρες, Ασκοί του Αιόλου,
Ηώς, που µεταφέρθηκε από τη ∆ράση 4), ο χρωµατισµός των
ιστοσελίδων γίνεται µε κίτρινο και ο συνειρµός µε το χρώµα
του χρήµατος είναι εύκολο να γίνει, καθώς, µάλιστα, η ∆ράση
είναι δεύτερη στη σειρά από την άποψη του οικονοµικού
προϋπολογισµού. Στο λογότυπο των τριών έργων εµφανίζεται
η λέξη «Υποδοµή» και η λεπτοµέρεια που προβάλλεται, από
το αρχαϊκό πλοίο, είναι το πανί του (άρα και εδώ, υποδοµή
=πανί=κίνηση του πλοίου της Οδύσσειας).
Στα δύο έργα που έχουν αποµείνει στη ∆ράση 4, τα Ε-41
(τα αρχικά Βόδια του Ήλιου) και Ε-42, ο χρωµατισµός των
ιστοσελίδων γίνεται µε πράσινο (το χρώµα της ελπίδας, αλλά
και

των

λιβαδιών),

στο

λογότυπο

εµφανίζεται

η

λέξη

«Επιµόρφωση» και η λεπτοµέρεια που προβάλλεται, από το
αρχαϊκό πλοίο, είναι το ζωγραφισµένο στην πλώρη του µάτι
(άρα επιµόρφωση = ανοιχτό µάτι = προσοχή, εγρήγορση ή
ίσως επίβλεψη;)
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Τέλος

στα

«Έργα

Επίδειξης»

(δηλαδή,

τα

ενιαιοποιηµένα πια σε ένα έργο, έργα της πρώην ∆ράσης 5)
και στα 3 έργα της πρώην ∆ράσης 6 (Καλυψώ, Λωτοφάγοι,
Κύκλωπες), ο χρωµατισµός των ιστοσελίδων γίνεται και πάλι
µε γαλάζιο, στο λογότυπο εµφανίζεται η λέξη «Υποστήριξη»
και

προβάλλεται,

συγκεκριµένα

πάλι,

έργα,

ολόκληρο

όπως

και

το

εκείνα

πλοίο,

καθώς

τα

της

∆ράσης

1,

συνδέονται µε το σύνολο των εφαρµογών της ενέργειας.
ε. Ιδεολογικές προεκτάσεις
Μέσα από τις διάφορες πιθανές διασυνδέσεις έπους και
ενέργειας

που

αναδειχθούν

αναφέρθηκαν,

οι

έγινε

συµπαραδηλώσεις

ονοµάτων-σηµαινόντων,

ανάλογα

προσπάθεια

(connotations)
µε

το

να
των

περίγραµµα

(contexte), όπου αυτά µπορούν να ενταχθούν: εκπαιδευτικό,
οικονοµικό, µυθικό, καθώς η ονοµασία, ανάλογα µε τη
διαφοροποιηµένη διάστασή της, µπορεί να παίρνει διάφορες
θέσεις

στον

παραδειγµατικό

άξονα,

τον

άξονα

των

(συνειρµικών) υποκαταστάσεων,όπου,βέβαια, το υποκειµενικό
στοιχείο, εκείνου που έδωσε το όνοµα ή εκείνου που
προσπαθεί να αναλύσει το γιατί δόθηκε, έχει τη σηµασία του.
Όµως, µε όποιο τρόπο και αν προσεγγισθεί, η απόδοση
µυθικών ονοµάτων σε σύγχρονα προγράµµατα ανάπτυξης των
Τ.Π.Ε. στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δηλαδή, ουσιαστικά,
η προσπάθεια µετάθεσης συγκινησιακού φορτίου από το
περισσότερο γνωστό περιεχόµενο της µυθικής διάστασης του
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ονόµατος

στη

σύγχρονη

εκδοχή

του,

εξακολουθεί

να

παραµένει το ερώτηµα: Γιατί υπήρχε η ανάγκη να γίνει αυτή η
στήριξη του σύγχρονου στο παλιό, γιατί έπρεπε να γίνει ή να
επιχειρείται

να

γίνει

αυτή

η

µεταφορά,

η

µετάθεση

συγκινησιακού φορτίου. Γιατί, το να επιχειρείται, σηµαίνει
ότι, η απλή αναφορά κωδικών, π.χ. Ε-11, αντί Οδυσσέας δεν
κρίθηκε

επαρκής

να

προκαλέσει

το

αρχικό,

θετικό

ενδιαφέρον.
Παραµένει, επίσης, το ερώτηµα, προς ποιους κυρίως
στρεφόταν αυτή η χρήση των µυθικών ονοµάτων, ποιους
κυρίως ήθελε να επηρεάσει θετικά: τους µαθητές, τους
εκπαιδευτικούς, τους υποψήφιους επενδυτές, τους υπεύθυνους
για τη χρηµατοδότηση - αρµόδιους της Ε.Ε. ή και τους ίδιους
ακόµη τους σχεδιαστές της ενέργειας, σε µια προσπάθεια
ενδοϋποστήριξης, αµεσότερης ταύτισης µε τα έργα.
Πέρα από την ατοµική συµβολή όλων ή ορισµένων από
τους σχεδιαστές της ενέργειας στην ονοµατοθεσία των έργων,
τις υποκειµενικές αιτίες που την επηρέασαν και τα συνειδητά
ή ασυνείδητα κίνητρα των ονοµατοθετών, στη σκέψη των
οποίων µπορεί να µην υπήρχε καµία παρόµοια πρόθεση& η
γενική

κίνηση

µπορεί

να

ερµηνευθεί

ως

ιδεολογική

κατασκευή, δηλαδή, ως µια κατασκευή, που παρουσιάζει την
πραγµατικότητα ωραιοποιηµένη-µυθική, χωρίς να θέλει να
µυθοποιήσει άµεσα τις Τ.Π.Ε., όπως γενικά γίνεται, αλλά
έµµεσα, προσπαθώντας να τις επενδύσει µε αρχαία δόξα.
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Ενισχυτικά, ως προς την άποψη αυτή, µπορεί να
αναφερθεί, ότι η χρήση της µετωνυµίας προσλαµβάνει τρεις
διακριτές µορφές:
1. Την ποιητική, όπου ο δηµιουργός αντλεί µέρος της
έµπνευσής του από προηγούµενες ποιητικές δηµιουργίες και
χρησιµοποιεί στοιχεία τους για να στηρίξει τη δική του
δηµιουργία. Παραδείγµατα στην κατεύθυνση αυτή, σχετικά
και µε τις προηγούµενες αναφορές, µπορούν να είναι η Ιθάκη
του Κ. Καβάφη, Ο ηδονικός Ελπήνωρ του Γ. Σεφέρη, ο
Ελπήνωρ του Τ. Σινόπουλου (µία άλλη πιθανή εξήγηση της
επιλογής του συγκεκριµένου ονόµατος για την εισαγωγή της
Πληροφορικής

στο

Λύκειο

θα

ήταν

και

οι

πιθανές

λογοτεχνικές προτιµήσεις του ονοµατοθέτη).
2. Την παθολογική, αυτήν που κυρίως αναλύουν τόσο ο
R.Jacobson, όσο και ο J. Lacan, όσο και αν ο δεύτερος
ξεφεύγει από τα αρχικά του ευρήµατα και δίνει µια ευρύτερη
διάσταση στον όρο.
3. Την ιδεολογική, κατά την οποία η επιβολή της
εξουσίας του κυρίαρχου τρόπου σκέψης πραγµατοποιείται και
µέσα από τη χρήση γλωσσικών «τεχνασµάτων», που στην
προκειµένη περίπτωση προσλαµβάνει τη µορφή στήριξης του
νέου στο παλιό.
Η ανάγκη αυτή στήριξης του σύγχρονου στο παλιό
µπορεί να συσχετισθεί και µε την ενδιάµεση, όπως ήδη
αναφέρθηκε (βλ. παραπάνω Γ1), θέση της Ελλάδας, µεταξύ
των περισσότερο και των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών,
αλλά και ειδικά στην κατάταξη των χωρών, που δίνει ο
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Ο.Η.Ε., όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη. Η Ελλάδα
αναφέρεται ως δυνάµει οδηγός και δε βρίσκεται στην πρώτη
κατηγορία των οδηγών (βλ. παραπάνω Β3α). ∆εν παράγει,
δηλαδή, υψηλή τεχνολογία και συνακόλουθα, δεν παράγει την
αντίστοιχη ιδεολογία, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ίσως και γι’αυτό το λόγο, το πρόγραµµα ανάπτυξης των
Τ.Π.Ε. στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση χρειάζεται, για να
κυριαρχήσει, να επιστρέψει σε ιδεολογικά στοιχεία ελληνικής
καταγωγής µε παγκόσµια εµβέλεια. Στην ελληνική µυθολογία,
που η λογοτεχνική της απόδοση πραγµατοποιήθηκε σε µια
ιστορική

περίοδο,

κατά

την

οποία,

οι

τότε

Έλληνες

κυριαρχούσαν σε µεγάλο τµήµα του αρχαίου κόσµου και ήταν
παραγωγοί κυρίαρχων ιδεολογικών κατασκευών. Προσπαθεί
έτσι να στηριχθεί στην αρχαία δύναµη για να καλύψει τις
σύγχρονες αδυναµίες.
στ. Συνέντευξη µε τον υπεύθυνο της ενέργειας,
κ. Χατζηλάκο
Ο υπεύθυνος της ενέργειας, κ. Χατζηλάκος, διευθυντής
του

Τοµέα

Εκπαιδευτικής

Τεχνολογίας

του

Ινστιτούτου

Υπολογιστών, παραχώρησε συνέντευξη, τον Ιούλιο του 2002,
όπου

παρουσίασε

την

προβληµατική

του,

για

τα

δύο

ερωτήµατα, στα οποία του ζητήθηκε να απαντήσει:
1.

Πώς δόθηκαν τα ονόµατα των έργων και της ίδιας

της ενέργειας. Πώς, δηλαδή, αποφασίσθηκε η αναφορά στο
οµηρικό έπος.
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2. Πού αποδίδεται η σταδιακή µείωση του αρχικού
προϋπολογισµού της ενέργειας.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε, αφού είχε ολοκληρωθεί η
πρώτη γραφή της εργασίας και στη συνέχεια ενσωµατώθηκε,
στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Στο κείµενο που προηγείται, δεν
έγινε καµία αλλαγή, µε βάση τα στοιχεία της.
Η συνέντευξη ήταν τηλεφωνική και µαγνητοφωνήθηκε,
ενώ, ταυτόχρονα, κρατούνταν και σηµειώσεις. Το κείµενο της
παρουσίασής της τέθηκε υπόψη του κ. Χατζηλάκου, για τυχόν
διορθώσεις.
Στο πρώτο ερώτηµα, το σχετικό µε την ονοµατοθεσία
των έργων της Οδύσσειας, o κ. Χατζηλάκος αναφέρθηκε στο
ιστορικό της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση,
αλλά και στο ιστορικό του σχεδιασµού της Οδύσσειας.
Ανέφερε την ύπαρξη του έργου Τηλέµαχος Ι (βλ.παραπάνω),
πριν από την έναρξη του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
έργων της Οδύσσειας. Τo έργο ξεκίνησε, πριν 8 χρόνια, από
το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Όταν, στη συνέχεια, το 1996, άρχισαν να σχεδιάζονται
τα πρώτα έργα της Οδύσσειας και να ξεκινά η πιλοτική
εφαρµογή

τους,

χωρίς,

ακόµη,

να

έχει

συλληφθεί

και

σχεδιασθεί η ενέργεια στο σύνολό της, στο πρώτο έργο
δόθηκε το όνοµα του Οδυσσέα, κατ’ αντιστοιχία και σύνδεση
µε το έργο Τηλέµαχος, που ήδη υπήρχε.
Το επόµενο έργο, που σχεδιάσθηκε, ήταν οι Σειρήνες, η
ονοµατοθεσία του οποίου οφείλεται στην υπάλληλο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., κ. Πουπάκη, η οποία, γνωρίζοντας τα ονόµατα
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των δύο άλλων έργων, πρότεινε ακόµη ένα όνοµα, µε πηγή το
οµηρικό έπος. Ο πληθυντικός του ονόµατος οφείλεται και στο
γεγονός, ότι αυτό αποτελούνταν από άλλα, µικρότερα έργα.
Ακόµη, καθώς επρόκειτο για πιλοτικό έργο, σκοπός του ήταν
να οδηγήσει και σε άλλα και άρα να προσελκύσει, να
τραβήξει το ενδιαφέρον γι’αυτά, όπως ακριβώς και οι µυθικές
Σειρήνες έλκυαν τους ταξιδιώτες.
Έπειτα, όταν ο προϊστάµενος του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., κ.
∆ενηόζος, ζήτησε να σχεδιασθεί η ενέργεια, στο σύνολό της,
ήταν εύκολο, µε βάση της προηγούµενες ονοµατοθεσίες, να
ονοµασθεί η ενέργεια Οδύσσεια και να δοθούν, στα επιµέρους
έργα, ονόµατα σχετικά µε το έπος.
Ο κ. Χατζηλάκος αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στην
οµαδοποίηση των έργων σε ∆ράσεις, η οποία στάθηκε
καθοδηγητική για την ονοµατοθεσία, καθώς, στη ∆ράση 1,
υπήρχαν ήδη τα έργα Τηλέµαχος και Οδυσσέας και έτσι,
δόθηκαν και στα υπόλοιπα έργα της, ονόµατα ανδρών της
Οδύσσειας, ενώ στη ∆ράση 2, όπου υπήρχε ήδη το έργο
Σειρήνες, δόθηκαν ονόµατα γυναικών της Οδύσσειας.
Αναφέρθηκε ειδικά, στην κυριαρχία µιας παιχνιδιάρικης
διάθεσης,

η

οποία

σε

ορισµένα

σηµεία

άγγιζε

τον

αυτοσαρκασµό, καθώς επιλέχθηκαν και καθόλου ηρωικά-µε
τη

θετική

έννοια

του

όρου-ονόµατα,

όπως

εκείνο

του

Ελπήνορα.
Από τα έργα της ∆ράσης 2, αναφέρθηκε στην Κίρκη και
στην

αντιστοίχιση,

µετάφραση

λογισµικού-µεταµόρφωση

ανθρώπων, προσθέτοντας ότι, η Κίρκη µεταµόρφωνε τους
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ανθρώπους σε χοίρους, κάτι αρνητικό, όµως, αντίθετα, η
µετάφραση-µεταφορά του λογισµικού θα γινόταν καλά και
επεσήµανε και εδώ µια αίσθηση αυτοκοροϊδίας, όπως την
χαρακτήρισε.
Μετά, αναφέρθηκε στα έργα της ∆ράσης 3, στα έργα
υποδοµών και στους διαγωνισµούς που θα το συνόδευαν,
οπότε θα έτρεχαν όλοι, όπως οι Μνηστήρες, αλλά θα υπήρχαν
και οι κίνδυνοι, όπως αυτοί που προέκυψαν από το άνοιγµα
των Ασκών του Αιόλου (µάλιστα, είπε ότι, στο έπος, ένας
είναι ο ασκός που περιέχει τους ανέµους, άσχετα αν η
έκφραση έχει καθιερωθεί στον πληθυντικό, φανερώνοντας,
έτσι και την πολύ καλή γνώση του έπους, που έχει).
Όσον αφορά τη ∆ράση 4, τα έργα επιµόρφωσης, είπε
ότι, το όνοµα Τα βόδια του Ήλιου, δόθηκε, γιατί θεωρήθηκε
ότι η σφαγή των βοδιών του Ήλιου αποτελεί τη βάση της
Οδύσσειας (την αρχή, δηλαδή, της µοναχικής περιπλάνησης
του Οδυσσέα) και κατ’ αντιστοιχία, το συγκεκριµένο έργο
αποτελεί τη βάση της επιµόρφωσης. Επειδή, όµως, υπήρξε η
ταύτιση βόδια = εκπαιδευτικοί, γι αυτό και το όνοµα
απαλείφθηκε, στο δεύτερο σχεδιασµό της ενέργειας.
Επανήλθε

στην

έννοια

της

αυτοειρωνείας

και

αναφέρθηκε ειδικά στον Τειρεσία, όπως ονοµάσθηκε το έργο,
το σχετικό µε την Εκπαίδευση της Ειδικής Αγωγής, στο οποίο
δόθηκε το όνοµα ενός τυφλού, ενός ατόµου µε ειδικές
ανάγκες, ο οποίος τυφλός, όµως, είναι ταυτόχρονα και
µάντης.
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Με την ίδια έννοια, της αυτοειρωνείας, αναφέρθηκε και
στο έργο της ∆ράσης 6, Καλυψώ, στο οποίο υπάγεται το
management της ενέργειας επισηµαίνοντας ότι, στο έπος, ο
Οδυσσέας περνά τον περισσότερο χρόνο του ταξιδιού του (8
χρόνια) στο νησί της Καλυψούς. Έτσι, κατ’ αναλογία, υπάρχει
και «άραγµα» στο management της ενέργειας.
Αναφέρθηκε, επίσης, στα άλλα δύο έργα της ∆ράσης 6,
στους Λωτοφάγους, που ξεχνούν ό,τι έζησαν, ό,τι έγινε και
στους Κύκλωπες, που, σα µονόφθαλµοι, δε βλέπουν και πολύ
καλά.
Στη δεύτερη ερώτηση, τη σχετική µε τη µείωση του
προϋπολογισµού της ενέργειας, ο κ. Χατζηλάκος επεσήµανε,
κατ’ αρχήν, ένα τυπικό, όπως το χαρακτήρισε, θέµα, καθώς,
στο ποσόν των 10 περίπου δισεκατοµµυρίων δραχµών, µε το
οποίο

παρουσιάζεται

ο

τελικός

προϋπολογισµός

της

ενέργειας, δεν περιλαµβάνονται 2 περίπου δισεκατοµµύρια,
τα οποία προέρχονται από συµµετοχή ιδιωτών.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ουσιαστικό, όπως το
χαρακτήρισε, θέµα, της ποιότητας της χρηµατοδότησης και
αναφέρθηκε σε µονόµετρα µεγέθη, τα οποία αρκεί ένας
αριθµός για να τα περιγράψει και σε διανυσµατικά µεγέθη,
στα οποία µπορεί να αποδοθεί µια πλειάδα τιµών. Ενώ,
λοιπόν, η χρηµατοδότηση θεωρείται συνήθως, απλά, ως ένα
µανόµετρο µέγεθος,στην πραγµατικότητα, είναι διανυσµατικό,
καθώς, δεν αρκεί να είναι γνωστό, µόνο, το πόσα χρήµατα
είναι διαθέσιµα, αλλά, παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο και
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ο χρόνος, στον οποίο και για τον οποίο είναι αυτά διαθέσιµα
και οι διαδικασίες, µε τις οποίες αυτά αξιοποιούνται.
Επεσήµανε ότι, από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., όπου εντάσσεται η
Οδύσσεια, δε λείπουν χρήµατα, όµως υπήρχε πρόβληµα µε το
χρόνο

και

Χρειαζόταν,
περισσότερα

τις

διαδικασίες,

όπως

είπε,

χρήµατα,

το

διάστηµα

περισσότερος
από

τα

1998-2000.

χρόνος

οποία

και

όχι

κάποια

δεν

απορροφήθηκαν,εξαιτίας των διαδικασιών,που ακολουθούνται
στην εκπαίδευση.
Στο σηµείο αυτό, αναφέρθηκε στην αποτελεσµατικότητα
των

εκπαιδευτικών

διαδικασιών,

λέγοντας

ότι,

αν

η

διαδικασία ξεκινήσει, βάζοντας υπολογιστές στα σχολεία και
ολοκληρωθεί, η διαδικασία αυτή, σε ένα χρόνο, η ανάπτυξη
του λογισµικού απαιτεί 3 χρόνια και η επιµόρφωση του
συνόλου των εκπαιδευτικών 5. Στο διάστηµα αυτό, οι
υπολογιστές

που

τοποθετήθηκαν

αρχικά,

είναι,

ήδη,

ξεπερασµένοι.
Έτσι, πιστεύει ότι, το καλύτερο, είναι µια διαδικασία η
οποία να ακολουθεί µια διαρκή σπειροειδή εξέλιξη και έφερε,
ως παράδειγµα, τη σταδιακή επέκταση του δικτύου του
Οδυσσέα: 18 σχολεία το 1997, 60 το 1998, 150 το 1999, 300
το 2000, αλλά και το πρόγραµµα κατάρτισης επιµορφωτών,
που, από απλό πρόγραµµα, εξελίχθηκε σε µεταπτυχιακό
πρόγραµµα κατάρτισης, 15 αρχικά και 30 στη συνέχεια
επιµορφωτών το χρόνο, ενώ κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε
την ανάπτυξη του λογισµικού.
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Από τα συγκεκριµένα παραδείγµατα, προχώρησε

στη

γενίκευση επισηµαίνοντας ότι, το πρόβληµα του χρόνου και
το

πρόβληµα

της

ποιότητας

ήταν

τα

κυρίαρχα,

που

αντιµετώπισαν οι σχεδιαστές της Οδύσσειας και είναι, ακόµη,
τα βασικά ζητήµατα της εκπαίδευσης.
Έκλεισε

τη

συνέντευξη

µε

µια

πολύ

παραστατική

παροµοίωση, λέγοντας ότι, στην εκπαίδευση, πρέπει να
φυτεύεις

βελανιδιές,

όµως,

καθώς

το

Υπουργείο

θέλει

αποτελέσµατα σε ένα χρόνο, σου ζητά να φυτέψεις λάχανα. Η
βελανιδιά είναι
χρόνου

δεν

άχρηστη σε ένα χρόνο, στο διάστηµα ενός

µπορεί

να

αναπτυχθεί.

Όµως,

µόνο

τα

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα είναι βαθιά αποτελέσµατα.

Συνολικά

και

σε

σχέση

µε

την

ανάλυση

που

προηγήθηκε, όσον αφορά την ονοµατοθεσία των έργων, ο κ.
Χατζηλάκος προκρίνει την ποιητική κυρίως διάσταση της
µεταφοράς (βλ.παραπάνω). Παρόλο που η συγκεκριµένη
µεταφορά

δε

σχετίζεται

µε

ένα

νέο

καλλιτεχνικό

δηµιούργηµα, φαίνεται ότι εκεί στηρίχθηκαν, αυτός και οι
συνεργάτες του, για να ονοµατοδοτήσουν τα έργα. Γεγονός
που, βέβαια, δεν αποκλείει και µια διαφορετική, µε βάση την
ιδεολογική

διάσταση

της

µεταφοράς,

προσέγγιση

των

ονοµάτων των έργων, καθώς, οι ερµηνείες που µπορούν να
αποδοθούν σε κάθε περίπτωση, ακόµη και στα έργα τέχνης
καθεαυτά, είναι πολλαπλές. Σε σχέση µε τις επιµέρους
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αναφορές σε έργα, οι ερµηνείες είναι σχεδόν ταυτόσηµες µε
αυτές, στις οποίες εστιάσθηκε και η σηµειολογική ανάλυση.
Στο δεύτερο ερώτηµα, το σχετικό µε τον προϋπολογισµό
της ενέργειας, ο κ. Χατζηλάκος επεσήµανε στοιχεία, που
χαρακτηρίζουν

γενικότερα,

αρνητικά,

την

ελληνική

εκπαιδευτική πολιτική, στοιχεία τα οποία έχουν επισηµανθεί
και σε προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας.
Η σχετική σύµπτωση απόψεων, απλά αναδεικνύει, από
διάφορες πλευρές, προβλήµατα του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος, τα οποία συνοδεύουν και την ένταξη των Τ.Π.Ε.
σε αυτό. Με την υπενθύµιση και πάλι,

ότι η Ελλάδα

κατατάσσεται από τον Ο.Η.Ε., στους δυνάµει οδηγούς της
τεχνολογικής

εξέλιξης

(βλ.

παρακάτω

Γ1),

παρουσιάζει

ενδιαφέρον η σύγκριση των διαδικασιών ένταξης των Τ.Π.Ε.,
στο ελληνικό σχολείο, µε εκείνες που ακολουθούνται σε µια
χώρα-οδηγό της τεχνολογικής εξέλιξης και συγκεκριµένα, τη
Γαλλία.
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Ζ. Η Εισαγωγή της Πληροφορικής στη γαλλική και
ελληνική εκπαίδευση. Στοιχεία σύγκρισης
1. Η οργάνωση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος
Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελείται από 3
βαθµίδες. 38 Η διάρθρωση όµως των βαθµίδων διαφέρει, σε
ορισµένα σηµεία, από αυτήν του ελληνικού, όπως διαφέρει
και ο τρόπος οργάνωσης προγραµµάτων και ωραρίων.
Η

πρωτοβάθµια

εκπαίδευση

περιλαµβάνει

το

Νηπιαγωγείο και ένα 5τάξιο ∆ηµοτικό, τα οποία λειτουργούν
διαρθρωµένα σε 3 κύκλους. Ο πρώτος, ο κύκλος των πρώτων
γνώσεων, περιλαµβάνει τα πρώτα χρόνια του Νηπιαγωγείου
το οποίο θεωρείται οργανωµένο σχολείο, µε συγκεκριµένους
στόχους.

Ο

δεύτερος,

ο

κύκλος

των

βασικών

γνώσεων,

περιλαµβάνει τον τελευταίο χρόνο του Νηπιαγωγείου και τις
δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού (την προπαρασκευαστική
και

την

πρώτη

στοιχειώδη).

Ο

τρίτος,

ο

κύκλος

των

εµβαθύνσεων περιλαµβάνει τις τρεις τελευταίες τάξεις του
∆ηµοτικού (τη δεύτερη στοιχειώδη, την πρώτη µέση και τη
δεύτερη µέση).
Η

δευτεροβάθµια

εκπαίδευση

περιλαµβάνει

ένα

τετρατάξιο Γυµνάσιο και ένα τριτάξιο Λύκειο. Η αρίθµηση
των τάξεων γίνεται µε φθίνουσα, ενιαία σειρά : από την 6 η
38

Τα στοιχεία για το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας, www.education.gouv.fr, καθώς και από τα
άρθρα των G. Solaux, M. Kherroubi-E.Plaisance, P. Merle, C. Agulhon (σελ. 17-73),
από την πρώτη γενική ενότητα, της µελέτης που διηύθυνε η A.van Zanten (2000) και
από τη µελέτη των M.Duru-Bellat. A. van Zanten (1999).
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µέχρι την 3 η για το Γυµνάσιο και από τη 2 η µέχρι την τελική
για το Λύκειο.
Το Γυµνάσιο είναι διαρθρωµένο σε 3 κύκλους. Η 6 η
τάξη αποτελεί τον κύκλο προσαρµογής, η 5 η και η 4 η
αποτελούν τον κεντρικό κύκλο και η 3 η αποτελεί τον κύκλο
προσανατολισµού.

Η

φοίτηση

στην

τελευταία

τάξη

του

Γυµνασίου µπορεί να γίνει και σε λυκειακό συγκρότηµα,
κυρίως τεχνικού λυκείου, χωρίς η φοίτηση εκεί, να αποκλείει
την ένταξη των µαθητών σε γενικό Λύκειο.
Μετά

το

Γυµνάσιο,

η

πλειοψηφία

των

µαθητών

κατευθύνεται στο Λύκειο, γενικό ή επαγγελµατικό, καθώς,
σύµφωνα µε σχετικό νόµο του 1989, ο βασικός στόχος είναι
το 80% των µαθητών µιας γενιάς να αποκτά απολυτήριο
Λυκείου. Οι υπόλοιποι µαθητές κατευθύνονται σε σχολές
µαθητείας και αποκτούν επαγγελµατικά πτυχία. Η απόκτηση
απολυτηρίου

οδηγεί

στην

εγγραφή

σε

πανεπιστηµιακές

σχολές, αντίστοιχες των κατευθύνσεων που έχουν επιλεγεί
στο Λύκειο, χωρίς άλλες, ουσιαστικές εξετάσεις.
Υπάρχει µια σχετική ελαστικότητα στη διαµόρφωση του
ωρολογίου προγράµµατος, κυρίως στο Γυµνάσιο, όπου 11.30 ώρα, από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των 26-27 ωρών,
µπορεί να επιµερισθεί µε διαφορετικό τρόπο στα επιµέρους
αντικείµενα, τα οποία για Γυµνάσιο και Λύκειο (αλλά,
ουσιαστικά,

σε

∆ηµοτικό),

είναι

Φυσική

πιο

-Χηµεία,

απλουστευµένη

τα

παρακάτω:

Ξένες

µορφή

Γλώσσα,

γλώσσες,

και

για

το

Μαθηµατικά,

Οικονοµικές

και

Κοινωνικές επιστήµες, Φιλοσοφία (στο Λύκειο), Ιστορία και
Γεωγραφία,

Βιοµηχανικές

τεχνικές
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και

επιστήµες,

Επιστήµες της ζωής και της γης, Φυσική και αθλητική
αγωγή, Καλλιτεχνική εκπαίδευση.
Υπάρχει, ακόµη, µια σειρά από µέσα (οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και οι εφαρµογές τους είναι ένα από αυτά), που
έχει στη διάθεση του ο εκπαιδευτικός για να οργανώσει τη
διδασκαλία του, χωρίς να υπάρχει η αναγκαστική προσφυγή
σε ένα εγχειρίδιο. Σηµαντικό στοιχείο για τη σχολική ζωή
κάθε

µονάδας

είναι

το

Κέντρο

Τεκµηρίωσης

και

Πληροφορίας (Centre de Documentation et d'lnformation,
C.D.I.)

και

ο

υπεύθυνος

του.

Ενθαρρύνεται,

επίσης,

ιδιαίτερα στο ∆ηµοτικό, η ενεργός συµµετοχή των γονέων
στην

οργάνωση

σχολικών

και

εξωσχολικών

δραστηριοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί, τόσο της πρωτοβάθµιας, όσο και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πριν τη λειτουργική τους
ένταξη στις σχολικές µονάδες, παρακολουθούν, για δύο
χρόνια,

έναν

πρακτικών),

ειδικό
στα

Επιµόρφωσης
Formation
επιµόρφωσης

κύκλο

τοπικά

∆ασκάλων

des
του,

σπουδών

(θεωρητικών

Πανεπιστηµιακά
(Instituts

Maitres-I.U.F.M.)
εκπαιδεύονται

Ινστιτούτα

Universitaires
Στη

και

στις

και
de

διάρκεια

της

χρήσεις

των

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Ένα άλλο, σηµαντικό χαρακτηριστικό, του γαλλικού
εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι η µεγάλη αυτονοµία που
παρέχεται στις τοπικές αρχές σε θέµατα χρηµατοδότησης και
οργάνωσης των σχολικών µονάδων.
Τα παραπάνω στοιχεία, όπως και η συνεχώς αυξανόµενη
σηµασία ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται µε διάφορους
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τρόπους

µε

την

εκπαίδευση,

προσδιορίζουν

τους

όρους

εισαγωγής και ανάπτυξης της Πληροφορικής στο γαλλικό
εκπαιδευτικό

σύστηµα

και

προσδιορίζονται,

βέβαια,

ταυτόχρονα και από αυτές.
2. Η Πληροφορική στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
Σύµφωνα µε τους G-L.Baron και E.Bruillard (1996, σελ.
19-91), µπορεί κανείς να διακρίνει 4 στάδια στην πορεία
εισαγωγής και ανάπτυξης της Πληροφορικής στο γαλλικό
εκπαιδευτικό σύστηµα : 1. πριν το 1970, 2. 1970-1980,
3.1980-1989 και 4. µετά το 1990. Οι συγγραφείς αποδίδουν
ιδιαίτερη σηµασία στο πρόγραµµα, Η Πληροφορική για όλους,
του 1985, που οδήγησε, στον µικρό έστω, εξοπλισµό όλων
των σχολείων, χωρίς όµως να πραγµατοποιηθεί, παράλληλα,
µια µαζική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η σηµασία του
προγράµµατος διαφαίνεται και στα σχετικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής-European Commission (2000, σελ.
168) - καθώς η Γαλλία και η Ισπανία είναι οι µόνες χώρες της
Ε.Ε.,

οι

οποίες

παρουσιάζονται

να

εισάγουν

την

Πληροφορική, ταυτόχρονα στην Α'βάθµια και στη Β'βάθµια
εκπαίδευση το 1985.
Οι Baron-Bruillard παρουσιάζουν και τον παρακάτω
πίνακα (σελ. 20) για να δείξουν πιο συγκεκριµένα την
εξέλιξη

της

ένταξης

της

Πληροφορικής

προγράµµατα και γενικότερα στη σχολική ζωή.
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στα

σχολικά

Συνθετική παρουσίαση των 4 µεγάλων φάσεων
εισαγωγής και ανάπτυξης της Πληροφορικής
Χαρακτηριστικά

1 η φάση Μέσα
και
τεχνολογίες
(πριν το 1970)

2 η φάση Το
πληροφορικό
διάβηµα; (19701980)

3η φάση Εργαλείο/αντικείµεν
ο διδασκαλίας
(1980-1989)

4 η φάση οι
τεχνολογίες
σαν εργαλείο
(µετά το 1990)

Επίπεδα

Γυµνάσια Λύκεια

Λύκειο

Λύκεια,
Γυµνάσια,
∆ηµοτικά

Όλα τα επίπεδα

Τύποι δράσης

Πειραµατισµοί Έρευνες

Προσανατολισµοί

Οπτικοακουστι Πληροφορική - Πληροφορική: Πληροφορικό
κά µέσα/ προ- τρόπος σκέψης αντικείµενο ή εργαλείο
γραµµατισµένη
εργαλείο;
Πολυµέσα
διδασκαλία

Ανάπτυξη υπο- Εκλαΐκευση,
στηριζόµενη σε τοπικές
εθνικό και
πρωτοβουλίες
νοµαρχιακό
επίπεδο

Επιµόρφωση
εκπαιδευτικών

–

Συνεχείς,
µακρές επιµορφώσεις

Λογισµικά

–

Λογισµικά:
«Παιδαγωγική
έρευνα»

Συνεχείς,
µακρές
επιµορφώσεις
Αρχική επιµόρφωση α'
βαθµού.
Αντικείµενο
δηµοσίων
υπηρεσιών

Λίγοι
µικροϋπολογιστές

∆ιάφοροι τύποι Εξοπλισµός µε
µικροβάση το PC
ϋπολογιστών

Εξοπλισµός

Οπτικοακουστικός
εξοπλισµός

Σύντοµες
Επιµορφώσεις
Αρχική
επιµόρφωση
Λογική της
αγοράς

Το 1997, 3 χρόνια πριν τη σύνοδο της Λισσαβόνας και το
σχέδιο e-Europe (βλ. παραπάνω Β3α), η γαλλική κυβέρνηση
δηµοσιεύει το Πρόγραµµα κυβερνητικής δράσης για την προ
ετοιµασία

εισόδου

πληροφορίας

της

Γαλλίας

στην

(P.A.G.S.I.-Programme
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κοινωνία

της

d'Action

Gouvernementale pour 1'entree de la France dans la Societe
de 1'Information). 39 6 τοµείς προτεραιότητας καθορίζονται
στο σχέδιο αυτό: 1. εκπαίδευση, 2. πολιτισµός, 3. δηµόσιες
υπηρεσίες

(εκσυγχρονισµός

τους),

4.

επιχειρήσεις

(ηλεκτρονικό εµπόριο), 5. καινοτοµίες, 6. ρυθµίσεις.
Όσον αφορά την εκπαίδευση, το πρόγραµµα αναφέρει
έναν διπλό σκοπό:
• να δοθεί στους µελλοντικούς πολίτες η γνώση των νέων
εργαλείων επικοινωνίας που θα τους είναι απαραίτητα
• να τεθούν οι πλούσιες δυνατότητες των πολυµέσων στην
υπηρεσία του παιδαγωγικού εκσυγχρονισµού.
Επισηµαίνεται ότι, το κράτος θα χρηµατοδοτήσει µε
σηµαντικά κονδύλια, το όλο σχέδιο για τρία χρόνια. Η
χρηµατοδότηση θα αφορά το σύνολο της εκπαίδευσης, σε
όλα τα επίπεδα και θα καλύπτει την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών,

τον

εξοπλισµό

και

τη

σύνδεση

µε

το

∆ιαδίκτυο των σχολικών µονάδων, καθώς και την παραγωγή
και διάδοση κατάλληλων λογισµικών. Ιδιαίτερη σηµασία θα
δοθεί στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Ρ.Zones

d'Education

Prioritaire,

βρίσκονται

κυρίως

στις

περιφέρειες των µεγάλων πόλεων, όπου η παρουσία παιδιών
µεταναστών

είναι

συνήθως

έντονη),

στα

σχολεία

των

αγροτικών περιοχών και στα Πανεπιστήµια.
Στο τέλος της ενότητας για την εκπαίδευση γίνεται
αναφορά στο γεγονός, ότι η Γαλλία προώθησε στην Ε.Ε. ένα
µνηµόνιο για την πρόσβαση των σχολείων στο ∆ιαδίκτυο, το
39

Και αυτά τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του γαλλικού Υπουργείου
Παιδείας.
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οποίο συζητήθηκε στο Συµβούλιο Τηλεπικοινωνιών της 1 η ς
∆εκεµβρίου

1997,

όπου

παρατηρήθηκε

σύµπτωση

των

σκοπών των κρατών µελών. Βασικό κοινό σηµείο ήταν, για
όλους, η σηµασία που έχει, για την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας, να εφοδιασθούν οι νέοι µε εργαλεία
πρόσβασης,
επωφεληθούν

στις

γνώσεις,

από

τις

που

θα

δυνατότητες

τους

επιτρέψουν

να

της

κοινωνίας

της

πληροφορίας, χωρίς να αποκλείεται κανείς από αυτή τη
διαδικασία.
Στο µνηµόνιο σηµειωνόταν ότι, για τη Γαλλία, η
γενικευµένη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο θα γίνει µε κάθε
σεβασµό στο κοινοτικό ∆ίκαιο, το οποίο όµως πρέπει να
εξελιχθεί. Κυρίως πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η έννοια
της

καθολικής

υπηρεσίας

(service

universel),

για

να

εξασφαλισθεί η ισότητα πρόσβασης των σχολικών µονάδων
και να δοθεί η δυνατότητα κινητοποίησης στην κατεύθυνση
αυτή της χρηµατοδότησης για τις καθολικές υπηρεσίες.
Στον απολογισµό 4 χρόνων δράσης του Υπουργείου
Παιδείας (1997-2001) για την κοινωνία της πληροφορίας,
στο πλαίσιο του παραπάνω προγράµµατος, αναφέρεται ότι,
όσον αφορά την εξέλιξη του εξοπλισµού των σχολικών
µονάδων σε Η/Υ, στο Λύκειο η αναλογία µαθητών ανά Η/Υ
πέρασε από τους 12 στους 6 µαθητές, στο Γυµνάσιο από τους
26 στους 14 και στο ∆ηµοτικό από τους 100 στους 23. Το
ποσοστό σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο πέρασε από το 32% στο
100% των Λυκείων, από το 11% στο 91% των Γυµνασίων και
από το 6,6% στο 50% των ∆ηµοτικών, ενώ περισσότερες από
τις µισές σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
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έχουν τη δική τους ιστοσελίδα.
Όσον αφορά τα σχολικά προγράµµατα, η Πληροφορική
αναφέρεται σε αυτά κυρίως ως ένα εργαλείο, ένα µέσο
διδασκαλίας των διαφόρων αντικειµένων και οι εφαρµογές της
κατέχουν

ιδιαίτερη

Πληροφορίας

θέση

στα

(C.D.I.-Centres

Κέντρα
de

Τεκµηρίωσης

Documentation

et

και
d'

Information), των σχολείων, δηλαδή, τις και ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες τους. Αποκτά έτσι, και µια ιδιαίτερη σηµασία για
την προετοιµασία και παρουσίαση των διαφόρων εργασιών
των µαθητών, οι οποίες αποτελούν βασικό κοµµάτι της
σχολικής ζωής.
Πιο συγκεκριµένα, για το ∆ηµοτικό αναφέρονται ως
ενδεικτικές χρήσεις η ανάγνωση (ηλεκτρονικού κειµένου), η
παραγωγή γραπτού, η Πληροφορική (µε την έννοια της
χρήσης λογισµικών) και ο κόσµος της εικόνας (µε την έννοια
σύνδεσης κειµένου και εικόνας).
Στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο, η έµφαση δίνεται στη
χρήση της Πληροφορικής στο πλαίσιο της διδασκαλίας των
διαφόρων αντικειµένων. Οι Τ.Π.Ε. περιγράφονται ως εργαλείο
διδασκαλίας,

µάθησης

και

εφαρµογών

γραφείου-στην

τελευταία κατηγορία αναφέρεται ότι, πριν την είσοδο του στο
Λύκειο, κάθε µαθητής Γυµνασίου θα έπρεπε να µπορεί να
χειρίζεται κείµενο στον υπολογιστή και να γνωρίζει τη χρήση
του ∆ιαδικτύου.
Όµως, το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας κρίνει ότι, οι
γνώσεις πολλών µαθητών, στον τοµέα της Πληροφορικής, δεν
είναι επαρκείς, κατά την είσοδο τους στο Λύκειο. Έτσι, για
το σχολικό έτος 2000-01, το Υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο για
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την άνοδο του πληροφοριακού επιπέδου στη ∆ευτέρα τάξη
(Α' Λυκείου). Οι οδηγίες για την εξακρίβωση των διαφόρων
επιπέδων πληροφορικών γνώσεων των µαθητών και για την
παροχή των ανάλογων τρόπων προώθησης τους, για όποιους
χρειάζεται, είναι αναλυτικές. Η έµφαση δίνεται στη χρήση
και σύνταξη πινάκων και στη χρήση του ∆ιαδικτύου.
3. Η Πληροφορική στο ελληνικό και
στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα
Η

ένταξη

της

Πληροφορικής

στο

γαλλικό

σχολείο

παρουσιάζει µια σαφώς πιο διευρυµένη εισαγωγή και κυρίως
-σε σχέση µε την αντίστοιχη ελληνική - αφορά όλες τις
βαθµίδες εκπαίδευσης και αναφέρεται, τόσο στους µαθητές,
όσο και στους εκπαιδευτικούς. Πιο αναλυτικά:
Όσον αφορά τους σκοπούς: απόκτηση γνώσεων από τους
µελλοντικούς πολίτες και εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης,
δε διαφέρουν ουσιαστικά, µόνο που, στο ελληνικό πρόγραµµα
σπουδών, η έµφαση δίνεται στον πρώτο και ο δεύτερος
φαίνεται κυρίως µέσα από τα προγράµµατα της Οδύσσειας. Η
σύνδεση όµως των σκοπών αυτών, µε τον ευρύτερο, που
προβάλλεται και στα έγγραφα της Ε.Ε. (βλ. παραπάνω ∆Ι β),
για την ανάπτυξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής οικονοµίας, ενώ αναφέρεται άµεσα στο γαλλικό
κυβερνητικό
εισόδου

της

πρόγραµµα
Γαλλίας

δράσης
στην

για

την

κοινωνία

της

προετοιµασία
πληροφορίας

(P.A.G.S.I., βλ. αµέσως παραπάνω), δεν αναφέρεται στα
επίσηµα

ελληνικά

έγγραφα,
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όπως

και

αν

µπορεί

να

ερµηνευθεί

αυτό:

Είτε

από

την

επίγνωση

της

µικρής

συµβολής της ελληνικής οικονοµίας στην κατεύθυνση αυτή,
καθώς

η

Ελλάδα

κατέχει

τις

τελευταίες

θέσεις

στις

κατατάξεις της Ε.Ε. (βλ. παραπάνω ΓΙ), είτε από την
προσπάθεια απόκρυψης της σηµασίας του σκοπού αυτού, για
πολιτικούς λόγους.
Σε

σχέση

διαφοροποίηση

µε

τα

είναι,

Προγράµµατα
επίσης

Σπουδών,

η

καθώς

η

εµφανής,

Πληροφορική είναι ενταγµένη σε όλες τις βαθµίδες της
γαλλικής εκπαίδευσης, κάτι που έχει και το θετικό του
αντίκτυπο
εκπαίδευση

στην
των

επιµόρφωση,

αλλά

εκπαιδευτικών.

και

Τα

στην

δύο

αρχική

συστήµατα

διαφοροποιούνται ουσιαστικά, αφού στο γαλλικό σύστηµα,
το βάρος δίνεται στη χρήση της Πληροφορικής για τη
διδασκαλία των διαφόρων αντικειµένων, αλλά και στη χρήση
της από τους µαθητές για την εκπόνηση των εργασιών τους,
ενώ στην Ελλάδα, στη διδασκαλία της Πληροφορικής ως
ιδιαιτέρου αντικειµένου.
Οι ελλείψεις, που παρουσιάζει το ελληνικό σύστηµα,
στην

επιµόρφωση

εξοπλισµό,

των

δικαιολογούν

εκπαιδευτικών,
σε

µεγάλο

αλλά

βαθµό,

και

σε

αυτή

τη

διαφοροποίηση. Ενώ, το σύνολο των γάλλων εκπαιδευτικών
είναι εξοικειωµένο, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, µε τη
χρήση των Τ.Π.Ε., το αντίθετο συµβαίνει στην Ελλάδα και
καθώς η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε., στην οποία δεν
προβλέπεται επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.,
πριν

την

ανάληψη

των

καθηκόντων

τους,

European

Commission (2000α, σελ. 186), δύσκολα θα πραγµατοποιηθεί
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µια σηµαντική διαφοροποίηση στη χρήση των Τ.Π.Ε., άµεσα.
Όσον αφορά τον εξοπλισµό, τα στατιστικά στοιχεία του
γαλλικού

Υπουργείου

Παιδείας

(βλ.

αµέσως

παραπάνω)

δείχνουν ότι ο εξοπλισµός των Λυκείων βρίσκεται σε παρόµοια
επίπεδα µε εκείνα των σχολείων των Η.Π.Α., οι οποίες
προηγούνται στον τοµέα αυτόν (βλ. παραπάνω Β3β), ενώ και
εκείνος των Γυµνασίων τα προσεγγίζει. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. δε δίνει
συνολικά στατιστικά στοιχεία (βλ. παραπάνω Γ2β). Εκείνα που
αναφέρθηκαν (βλ. παραπάνω ∆5β) δείχνουν βασικές ελλείψεις,
ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για την αναλογία µαθητών ανά
Η/Υ.

Για

την

αναλογία

αυτή

συνάγεται

ένα

αρνητικό

συµπέρασµα, έµµεσα, µέσα από τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(βλ. ∆5γ), όπου γίνεται, βέβαια, λόγος για 2-3 µαθητές ανά
θέση εργασίας, αλλά αυτό αφορά τη διδασκαλία του µαθήµατος
της Πληροφορικής στο σχολικό εργαστήριο. Κάτι που σηµαίνει
ότι, ένα εργαστήριο 10-15 θέσεων µπορεί να βρίσκεται σε ένα
σχολείο µε 100, αλλά και µε 400 µαθητές, γεγονός που
καθιστά, πρακτικά, µε βάση τις ανάγκες του Ωρολογίου
Προγράµµατος της Πληροφορικής, σχεδόν αδύνατη τη χρήση
του στη διδασκαλία άλλων αντικειµένων.
Στο σχετικό µε τις οδηγίες τµήµα της εργασίας (∆5γ),
είχε αναφερθεί η αντίφαση µεταξύ αρχικών και επόµενων
οδηγιών, καθώς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναγκαζόταν να δώσει λύσεις
στα πρακτικά προβλήµατα διδασκαλίας (χωρισµός τµηµάτων
σε δύο οµάδες εξ αιτίας των µικρών σχολικών εργαστηρίων),
αντίθετες µε το πνεύµα του Προγράµµατος Σπουδών (κανένας
χωρισµός τµηµάτων). Και εδώ µπορεί να εντοπισθεί µια άλλη
διαφορά µε την πρακτική του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας,
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το οποίο, διαπιστώνοντας, τις αδυναµίες αρκετών µαθητών στη
χρήση των Τ.Π.Ε., προτείνει την επιµόρφωσή τους κατά την
είσοδό τους στο Λύκειο (βλ. αµέσως παραπάνω). Παρουσιάζει,
έτσι,

µια

προσπάθεια

για

την

άνοδο

του

επιπέδου

των

πληροφοριακών γνώσεων των µαθητών, ενώ, αντίθετα, το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναγκάζεται να υπαναχωρήσει από τους αρχικούς
στόχους

του,

εξαιτίας

των

πρακτικών

προβληµάτων

που

αντιµετωπίζουν οι σχολικές µονάδες.
Τέλος, σε σχέση µε την Οδύσσεια, δεν παρατηρείται κάτι
ανάλογο, στην πορεία ένταξης της Πληροφορικής στο γαλλικό
εκπαιδευτικό

σύστηµα.

Ένα

πρόγραµµα,

δηλαδή,

που

να

δανείζεται µυθολογικά στοιχεία, τα οποία να µπορούν να
διερµηνευθούν και ως µία προσπάθεια στήριξης της ένταξης
αυτής σε παλαιότερα ιδεολογικά σχήµατα, αφού η Γαλλία, µια
από τις πιο αναπτυγµένες χώρες του κόσµου, συµµετέχει
ενεργά,

διαµέσου

της

αστικής

της

τάξης

και

αρκετών

διανοουµένων της, στη διαµόρφωση των νέων ιδεολογικών
σχηµάτων.
Βέβαια, δεν µπορεί να παραγνωρισθεί το γεγονός, ότι και
σε διάφορα προγράµµατα της Ε.Ε. δίνονται ονόµατα, που
παραπέµπουν στην αρχαιότητα, όπως Socrates και Euridice ή
ακόµη, ότι η ίδια η Οδύσσεια χρησιµοποιείται ως βάση
ανάπτυξης σύγχρονων παραµυθιών, όπως η γαλλική σειρά
κινουµένων σχεδίων, στη δεκαετία του 1980, που τοποθετούσε
τον ήρωά της Οδυσσέα και τις περιπέτειές του, στο διάστηµα.
Γεγονότα που σηµαίνουν, ότι υπάρχουν στοιχεία, στην
αρχαία

ελληνική

ιστορία

και

µυθολογία,

τα

οποία

λειτουργούν σε ιδεολογικό επίπεδο και για το ευρύτερο
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ευρωπαϊκό κοινό.
Όµως, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο σε έκταση, µε το
πρόγραµµα της Οδύσσειας και ακόµη, όσον αφορά τα
προγράµµατα της Ε.Ε., υπάρχουν δάνεια και από άλλες
εποχές και χώρες, π.χ. Comenius, Leonardo da Vinci, κάτι
που

δείχνει

µάλλον

µία

διαφορετική

προσπάθεια

σε

ιδεολογικό επίπεδο: τη δηµιουργία της εντύπωσης, ότι οι
λειτουργίες της Ε.Ε. στηρίζονται στην πολυπολιτισµικότητα
των χωρών της, οι οποίες έχουν συνεισφέρει όλες στη
δηµιουργία
ταυτότητας.

µιας

ευρύτερης,

Επίσης,

όσον

κοινής,

αφορά

τη

πολιτιστικής

σύγχρονη

χρήση

µυθικών στοιχείων, για καλλιτεχνικούς όµως λόγους, αυτή
ανάγεται

πρωταρχικά

στην

ποιητική

διάσταση

της

µεταφοράς ( βλ. παραπάνω, ΣΤ3ε) και όχι στην ιδεολογική,
µε την οποία µπορεί, περισσότερο, να διερµηνευτεί η χρήση
µυθικών

στοιχείων

σε

επιστηµονικά

προγράµµατα

και

κείµενα ( χωρίς η µία χρήση να αποκλείει την άλλη καις τις
δύο περιπτώσεις).
Τα παραπάνω µπορούν να οδηγήσουν σε ορισµένες,
γενικότερες διαπιστώσεις για τις διαφοροποιήσεις των δυο
εκπαιδευτικών συστηµάτων, αλλά και των δύο κοινωνιών
στο σύνολο τους.
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4. Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα
και οι κριτικές θεωρήσεις του
Το ότι η Γαλλία προηγείται στη διαδικασία ένταξης
των Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό της σύστηµα σε σχέση µε το
ελληνικό, δεν είναι παράδοξο, καθώς πρόκειται για µια από
τις πιο αναπτυγµένες χώρες του κόσµου, τόσο γενικά, αφού
στη γενική κατάταξη του Ο.Η.Ε., P.N.U.D. (2001, σελ. 141144),

µε

βάση

το

∆είκτη

Ανθρώπινης

Ανάπτυξης

καταλαµβάνει τη 13 η θέση, (η Ελλάδα καταλαµβάνει την
23 η ), όσο και ειδικά στον τοµέα ανάπτυξης των Τ.Π.Ε.
Όσον αφορά τον τελευταίο, η Γαλλία περιλαµβάνεται
στις 30 χώρες µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας, κατέχοντας στο σχετικό κατάλογο την
6 η θέση, ενώ περιλαµβάνεται και στις 18 χώρες-οδηγούς της
τεχνολογικής ανάπτυξης, όπου καταλαµβάνει την 17 η θέση
(βλ. παραπάνω Β3α). Η Ελλάδα δεν περιλαµβάνεται σε
καµία από τι δύο κατηγορίες και όσον αφορά την κατάταξη
της,

µε

βάση

το

∆είκτη

Τεχνολογικής

Ανάπτυξης,

αναφέρθηκε ήδη (βλ. παραπάνω Β3α), ότι κατατάσσεται
στην κατηγορία των δυνάµει-οδηγών, στην επόµενη δηλαδή
κατηγορία του Ο.Η.Ε, µαζί µε άλλες 18 χώρες, µεταξύ των
οποίων καταλαµβάνει την 8 η θέση.
Είναι επίσης γνωστό ότι, η Γαλλία ανήκει στις µεγάλες
παγκόσµιες δυνάµεις, τόσο στο οικονοµικό, όσο και στο
πολιτικό επίπεδο. Είναι µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας
του Ο.Η.Ε. (και πυρηνική δύναµη), συµµετέχει στην Οµάδα
των 8, είναι, µαζί µε τη Γερµανία και τη Μ. Βρετανία,
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κύρια διαµορφώτρια της ευρωπαϊκής πολιτικής και πορείας.
Είναι επόµενο, µε βάση τη θέση της αυτή, η ανάπτυξη
του εκπαιδευτικού της συστήµατος να διαφοροποιείται από
εκείνη του ελληνικού. Έτσι, η βασική θέση, το 80% των
µαθητών µιας γενιάς να φτάνει στο Απολυτήριο, κάτι που
ουσιαστικά καθιστά σχεδόν υποχρεωτικό και το Λύκειο και
περίπου, για τους περισσότερους απόφοιτους, την εγγραφή
σε κάποια πανεπιστηµιακή σχολή, έρχεται σε σηµαντική
αντίθεση µε τη σηµαντική εγκατάλειψη και αυτού του υποχρεωτικού - Γυµνασίου, που παρατηρείται στην Ελλάδα
(βλ. παραπάνω Γ2β).
∆ε σηµαίνει, όµως, ότι η µαζική αυτή φοίτηση στο
Λύκειο,

δεν

εµπεριέχει

και

στοιχεία

πολιτικών

και

οικονοµικών σκοπιµοτήτων και εποµένως και ιδεολογικέςεπικαλυπτικές
πρόσφατες

της

πραγµατικότητας-παραµέτρους.

κοινωνιολογικές

αναλύσεις,

Έτσι,

Bourdieu

(1993,

σελ. 337-350, 913-923, 925-930 και 977-990), Berthelot
(1993, σελ. 151-179), Duru-Bellat, van Zanten (1999, σελ.
37-53), Garcia, Poupeau (2000, άρθρο), αναφέρονται στη
σηµασία της επιµήκυνσης των σπουδών, ως επιµήκυνσης
της περιόδου που προηγείται από την αντιµετώπιση, για
πολλούς

µαθητές-φοιτητές,

καταγωγή,

της

µε

κατώτερη

πραγµατικότητας

της

κοινωνική

ανεργίας.

Μιας

ανεργίας, µάλιστα, που αντί να αποδίδεται στις γενικότερες
κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες, αποδίδεται και από το
επίσηµο

κράτος,

τρόπους,
λειτουργία

στο

µε

ίδιο

του.

περισσότερο
το

Έτσι,

ή

λιγότερο

εκπαιδευτικό

σύστηµα

η

πιθανή
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άµεσους
και

επιθετικότητα

τη
που

δηµιουργούν

τα

επαγγελµατικά

αδιέξοδα

-και

η

οποία

ενδυναµώνεται από την αίσθηση µιας σχετικής σχολικής
αποτυχίας, αφού πολλοί µαθητές γνωρίζουν ότι αποκτούν
Απολυτήριο και εγγράφονται σε πανεπιστηµιακές σχολές
(χαµηλής βέβαια ζήτησης και άρα προσπελάσιµες µε χαµηλή
βαθµολογία), µόνο χάρη στην ποσόστωση του 80% - η
επιθετικότητα

λοιπόν

αυτή,

στρέφεται

κυρίως

προς

το

σχολείο και τους εκπροσώπους του και όχι προς τους
εκπροσώπους

του

κράτους

και

πολύ

περισσότερο

των

συµφερόντων, που αυτό εξυπηρετεί, µέσα από πολιτικές που
όλοι οι αναλυτές κατονοµάζουν ως νεοφιλελεύθερες. Κάτι
που σηµαίνει µείωση του ρυθµιστικού ρόλου του κράτους και
παράλληλη κυριαρχία της λογικής της αγοράς, της λογικής,
δηλαδή, της αντιµετώπισης του σχολείου ως επιχείρησης.
Γεγονός, που διαπιστώνεται, ότι συµβαίνει και στις
άλλες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, σε
σχέση

µε

το

Γυµνάσιο,

οι

F.Dubet,

M.

Duru-Bellat

(2000,σελ. 7-15), χαρακτηρίζουν την επίσηµη πολιτική ως
υποκριτική,

καθώς

δεν

αντιµετωπίζει

τα

διάφορα

προβλήµατα, αλλά τα µετατοπίζει, µη επιτρέποντας στην
ενδιάµεση

βαθµίδα

να

λειτουργήσει

πραγµατικά

δηµοκρατικά, δηλαδή ωφελώντας το σύνολο των µαθητών και
όχι κυρίως εκείνους που διαθέτουν περισσότερα οικονοµικά
και πολιτιστικά εφόδια.
Παρόµοιες διαπιστώσεις γίνονται και για τη λειτουργία
του ∆ηµοτικού, από τον Y.Careil (1994, 1998), στις µελέτες
του οποίου, εκτός από τα προβλήµατα της εισχώρησης της
επιχειρηµατικής λογικής στο σχολείο, θίγεται και το θέµα της
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«αστοποίησης» του διδασκαλικού επαγγέλµατος - από τη
µαζική είσοδο γυναικών µεσοαστικής καταγωγής σε αυτό και η ενδυνάµωση, ως απόρροια του γεγονότος αυτού, της
απόστασης

και

διαφοροποίησης

δασκάλων-µαθητών,

στις

λαϊκές συνοικίες, καθώς οι στάσεις και οι εµπειρίες πολλών
δασκάλων

είναι

ριζικά

διαφορετικές

από

εκείνες

των

µαθητών τους, από τους οποίους η απόσταση µεγαλώνει και
από το γεγονός των προσδοκιών των δασκάλων για µετάθεση
τους σε µικροαστικές και µεσοαστικές περιοχές και τη
συνακόλουθη έλλειψη συναισθηµατικής σύνδεσης τους µε
τον προσωρινό -όπως θεωρείται - χώρο εργασίας.
Η επαγγελµατική αυτή επιλογή των θυγατέρων της
µεσοαστικής (και µικροαστικής) τάξης, για το διδασκαλικό
επάγγελµα, συνδέεται και µε τη δυνατότητα που αυτό και οι
σχετικές σπουδές προσφέρουν, για το µεγάλθ3µα των δικών
τους παιδιών, καθώς, στα µεσοαστικά στρώµατα, κυρίως οι
µητέρες παίζουν το ρόλο του παιδαγωγού - οι πατέρες
αφιερώνουν το βασικό µέρος του χρόνου στην εργασία τους.
Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, για ενεργό συµµετοχή
των γονέων σε σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες,
πριµοδοτεί, έτσι, κυρίως, τα παιδιά των µικροαστικών και
µεσοαστικών στρωµάτων, που διαθέτουν γονείς - κυρίως τα
δεύτερα - µε ανώτερο πολιτιστικό κεφάλαιο, από εκείνους
των λαϊκών στρωµάτων. Οι τελευταίοι, ενώ πραγµατικά
προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, Lahire (1995, σελ.
146-147, 196-197, 216-217, 239-241 και 270-289), συχνά δεν
είναι

αποτελεσµατικοί,

επειδή

ακριβώς

αδυνατούν

να

λειτουργήσουν µε τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς των
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ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων.
Η

σηµασία

της

οικογενειακής

βοήθειας

και

των

γενικότερων οικογενειακών επιλογών, συνδεδεµένη µε τη
λογική της αντιµετώπισης του σχολείου ως επιχείρησης,
διαφαίνεται ευκρινέστερα και στην, κυρίαρχη τα τελευταία
χρόνια, τάση-ενδυναµωµένη από τη σχετική πολιτική του
Υπουργείου-για την αναζήτηση του «καλύτερου» σχολείου
και

άρα

για

τη

χάραξη

πανεπιστηµιακής

και

µιας

κατ'

επιτυχηµένης

επέκταση

σχολικής-

επαγγελµατικής

σταδιοδροµίας του µαθητή-Dubet, Duru-Bellat (2000, σελ.
114-137), Duru-Bellat, van Zanten (1999, σελ. 169-1 87), F.
de Singly (in van Zanten, 2000, σελ. 271-279), Garcia,
Poupeau (2000, άρθρο), Meirieu (2000, σελ. 15-76).
Ο τελευταίος αναφέρεται και στη µετατόπιση από την
«κινητοποίηση του τοπικού» στην «ανταγωνιστικότητα των
σχολικών µονάδων», που πιστεύει, ότι αποδεικνύει την
ακόµη

µεγαλύτερη

νεοφιλελεύθερη

µετατόπιση

λογική

του

του

κράτους

ανταγωνισµού

προς
και

τη
της

αντιπαλότητας. Μια λογική που καλλιεργεί και η έµφαση που
δίνεται στην εξατοµικευµένη αντιµετώπιση των µαθητών,
όταν η αναφορά Ι. σ' αυτή γίνεται κυρίως µε την έννοια της
καλλιέργειας
χαρακτήρα,

ικανοτήτων
που

και

ουσιαστικά,

στάσεων
προσεγγίζει

ατοµικιστικού
και

πάλι,

τα

κυρίαρχα αστικά ιδεώδη.
Από

την

άλλη,

η

έµφαση

στην

ατοµικότητα,

για

πολλούς µελετητές, έχει µια άλλη, ανθρωπιστική διάσταση,
αυτήν της ωρίµανσης και αυτοπραγµάτωσης του µαθητή υποκειµένου µε τρόπο που να εντάσσεται δηµιουργικά και
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στη συλλογικότητα. Αναφέρθηκε, ήδη, (βλ. παραπάνω, Β4δ),
ότι η τάση της έµφασης στη µικροκοινωνιολογική ανάλυση
είναι

κυρίαρχη

τα

διαφοροποιηµένες
σηµαντικές

τελευταία

βέβαια,

αναλύσεις,

αλλά

όπως

αυτές

χρόνια
σε

κάθε

των

και

δίνει,

περίπτωση

Chariot

(1997,

1999), Dubet (1994), Dubet, Martuccelli (1996), Barrere
(1996),Perrenoud (1998), Meirieu (1996), Delannoy (1997),
Montandon (1997), Florin (1991).
Οι δύο τελευταίες αναφέρονται ιδιαίτερα στη σηµασία
του νηπιαγωγείου, κάτι που διαφαίνεται και από το γεγονός,
ότι η γενική σχολική πορεία των µαθητών καθορίζεται κατά
πολύ

από

τον

χρόνο

µαθητείας

τους

σε

αυτό:

όσο

µεγαλύτερος είναι ο χρόνος, τόσο καλύτερη είναι η γενική
σχολική πορεία των µαθητών, Duru-Bellat, van Zanten
(1999, σελ. 39-43).
∆ύο γενικότερα φαινόµενα µπορούν να επισηµανθούν
από την ανάγνωση των παραπάνω µελετών: η σύνδεση τους
µε την εκάστοτε πραγµατικότητα, δηλαδή, η σε πραγµατικό
χρόνο ανάλυση της και η κριτική απόσταση από τις επίσηµες
επιλογές, την οποία διατηρούν οι ερευνητές, ακόµη και όταν
εργάζονται για λογαριασµό του κράτους, όπως ο F. Dubet
και η Μ.Duru-Bellat που πραγµατοποίησαν τη µελέτη τους
για το Γυµνάσιο, έπειτα από ανάθεση του Υπουργείου
Παιδείας.
Το φαινόµενο είναι πιο εµφανές στις µελέτες που ,
αφορούν τις πολιτικές ενδυνάµωσης των τοπικών κέντρων
διαχείρισης των σχολικών µονάδων και της σχολικής ζωής.
Έτσι, τόσο ο Β. Chariot (1994), στον οποίο η σχετική µελέτη
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ανατέθηκε και πάλι από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και ο J.L.Derouet (1992 και 1994 σε συνεργασία µε τον Υ. Dutercq),
παρόλη τη θέση του στο γαλλικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δε
διστάζουν να επισηµάνουν τους κινδύνους ανάπτυξης της
διαφθοράς

και

της

διαπλοκής

συµφερόντων

σε

τοπικό,

παράλληλα µε το εθνικό επίπεδο.
Η

πληθώρα

αυτή

µελετών

και

ερευνών,

για

το

εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν είναι βέβαια άσχετη µε το γενικό
επίπεδο

ανάπτυξης

των

ανθρωπιστικών

επιστηµών

στη

Γαλλία και το ιδιαίτερο πνεύµα που τις διέπει και έχει τις
αφετηρίες του στο ∆ιαφωτισµό και τη Γαλλική Επανάσταση,
αναφορές που συναντώνται στα κείµενα, χωρίς όµως να
αποτελούν το κεντρικό τους σηµείο. Η σχετική επίσης
ανεξαρτησία που απολαµβάνουν οι ερευνητές, δεν είναι και
αυτή

άσχετη

ανθρωπιστικές

µε

τον

επιστήµες

τρόπο
στη

που

Γαλλία,

αναπτύχθηκαν

οι

αλλά

τα

και

µε

κοινωνικά κινήµατα που αναπτύχθηκαν στη χώρα τους δύο
τελευταίους αιώνες και τις γενικότερες επιδράσεις που αυτά
είχαν στον τρόπο ανάπτυξης της.
Από την άλλη πλευρά, συγκρίνοντας τα παραπάνω, µε
τις προσεγγίσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος
(βλ. Γ2α), ενισχύεται η διαπίστωση που έγινε εκεί, στο τέλος
της ενότητας, για την έλλειψη ιδιαίτερης ανάπτυξης της
έρευνας

προβληµάτων

εκπαιδευτικού

και

συστήµατος,

κάτι

όψεων
που

του

ελληνικού

συνδέεται

µε

τη

γενικότερη έλλειψη ερευνητικής υποδοµής στην Ελλάδα.
Γεγονός βέβαια, που µε τη σειρά του, δεν είναι
άσχετο µε τη γενικότερη πορεία ανάπτυξης της Ελλάδας
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και την ενδιάµεση ουσιαστικά θέση, που αυτή κατέχει,
µεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο αναπτυγµένων
χωρών του κόσµου (βλ. παραπάνω ΓΙ). Η ενδιάµεση αυτή
θέση

εκδηλώνεται

και

στην

πορεία

ανάπτυξης

της

Πληροφορικής και ειδικά στην πορεία εισαγωγής της στο
εκπαιδευτικό
αντίστοιχη

σύστηµα,
γαλλική

όπου

η

εµπειρία

σύγκριση
δείχνει

µε

µια

την

γενική

καθυστέρηση 10 περίπου χρόνων, καθώς και διαφορετικές
πρακτικές εισαγωγής που, εκτός από τη διαφοροποιηµένη
οικονοµική τους βάση (χρηµατοδότηση σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο για τη Γαλλία, κονδύλια της Ε.Ε. για την
Ελλάδα), στηρίζονται και σε διαφορετικές παιδαγωγικές
αλλά και ιδεολογικές αναφορές.
5. Προσεγγίσεις της εισαγωγής και χρήσης
της Πληροφορικής στο γαλλικό και στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Κανείς

βέβαια

επιστήµονας

δεν

αµφισβητεί

τη

δυνατότητα και την αναγκαιότητα της θετικής χρήσης των
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και σε όλες τις βαθµίδες της. Για
τους Γάλλους ερευνητές οι επιφυλάξεις που εκφράζονται
έχουν

τρεις

ουσιαστικά,

κυρίως
µεταξύ

µορφές,

τους:

1.

στενά
Της

συνδεδεµένες

επισήµανσης

των

µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων που συνδέονται µε
τον εξοπλισµό των σχολικών µονάδων (και τη συνεχή
ανανέωση του), µε το απαραίτητο για τη διδασκαλία και τη
χρήση των Τ.Π.Ε. υλικό. 2. Της επισήµανσης του κινδύνου
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ενδυνάµωσης των ανισοτήτων µεταξύ µαθητών, µέσα και από
τη χρήση των Τ.Π.Ε., καθώς και του γενικότερου κινδύνου,
από

µια

ανεξέλεγκτη,

παιδαγωγικά,

χρήση

τους.

3.Της

επισήµανσης του ιδεολογικού ρόλου που η αναφορά στις
Τ.Π.Ε. παίζει, ως µοναδικού µέσου εκσυγχρονισµού και
προόδου για το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Πιο συγκεκριµένα, οι επισηµάνσεις για τα οικονοµικά
συµφέροντα, ανήκουν κυρίως στους Baron, Bruillard (1996,
σελ.6-15 και 249-283)-επισηµαίνεται ότι ο G-L.Baron είναι
διευθυντής του τµήµατος Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
του γαλλικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου-που φτάνουν να
διαπιστώσουν,

ότι

οι

πρωτοπόροι

της

εισαγωγής

της

Πληροφορικής στο σχολείο, δεν αναγνωρίζουν πια το έργο
τους, καθώς είναι η λογική της αγοράς και οι σχέσεις
επιβολής της οικονοµικής εξουσίας που χαρακτηρίζουν, σε
µεγάλο βαθµό, την εξέλιξη της χρήσης της Πληροφορικής
στο σχολείο. Τις ανησυχίες τους για το κόστος εγκατάστασης
και

ανανέωσης

του

εξοπλισµού

και

για

τα

οικονοµικά

συµφέροντα που συνδέονται µε αυτό, εκφράζουν και οι
J.Pouts-Lajus και M.Riche-Magnier (in van Zanten, 2000,
σελ. 189-197)-εργάζονται και οι δύο στο Παρατηρητήριο
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών της Ευρώπης.
Όσον

αφορά

την

ενδυνάµωση

των

ανισοτήτων,

αναφορές γίνονται, τόσο από τους παραπάνω, όσο και από
τον Υ. Careil (1998), που διαπιστώνει, ότι στο ∆ηµοτικό
ωφελούνται, από τη χρήση των Τ.Π.Ε., κυρίως οι «µέτριοι»
µαθητές, παρά οι «αδύναµοι», στους οποίους, υποτίθεται, ότι
στοχεύει

κυρίως

η

χρήση

αυτή.
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Σε

σχέση

µε

τους

παιδαγωγικούς κινδύνους, οι Baron, Bruillard (σελ. 92135)επισηµαίνουν

τον

κίνδυνο

καλλιέργειας

του

ατοµικισµού, µέσα από την εντατική χρήση του Η/Υ, που
οδηγεί στην αποµόνωση του µαθητή και στη δόµηση του
µαθήµατος

µε

βάση

συγκεκριµένους

υπολογισµούς,

σύµφωνα µε τις επιταγές της γνωστικής ψυχολογίας. Οι
Pouts-Lajus

και

Riche-Magnier

επισηµαίνουν

τις

πιθανότητες «γνωστικής υπερφόρτωσης», που µπορεί να
προκαλέσει η ανεξέλεγκτη χρήση των πολυµέσων, καθώς η
ευκολία

πρόσβασης

πολύπλοκες

σε

αναγνώσεις,

βάσεις
µε

δεδοµένων

αποτέλεσµα

οδηγεί
να

σε

χάνονται

βασικές έννοιες και να ξεχνιούνται οι αρχικοί στόχοι της
αναζήτησης.
Η αναφορά στον ιδεολογικό ρόλο των Τ.Π.Ε. στην
εκπαίδευση

γίνεται

από

τους

Pouts-Lajus

και

Riche-

Magnier, που σηµειώνουν, ότι, τόσο η εθνική πολιτική της
Γαλλίας,

όσο

και

η

ευρωπαϊκή

πολιτική

θεωρούν

τη

γενικευµένη χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο,
απαραίτητη

συνθήκη

για

την

εξέλιξη

της

σύγχρονης

κοινωνίας, χωρίς να αναφέρονται στα διάφορα προβλήµατα
που προκύπτουν, ούτε και στο γεγονός ότι κάθε νέα γενιά
τεχνολογίας εισέρχεται στο εκπαιδευτικό σύστηµα γεµάτη
υποσχέσεις,

συχνά

εµφανισθεί

η

υπέρµετρες,

επόµενη,

που

ξεχνιούνται

δηµιουργώντας,

έτσι,

µόλις
µια

γελοιογραφική εικόνα υποσχέσεων από τον ουρανό χωρίς
σχέση µε την πραγµατικότητα και χωρίς ειρµό. Η J.Plantier
(1996, σελ. 279-303) επισηµαίνει, ότι το σχολείο δεν µπορεί
να προφασίζεται ότι δίνει σε όλους τους µαθητές τα εφόδια
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για να κατανοήσουν έναν κόσµο που µεταβάλλεται και να
προσαρµοσθούν

σ'

αυτόν,

µε

το

να

προσαρµόζει

την

παιδαγωγική του δράση, στο µοντέλο της τεχνικιστικής
λογικής.

Ο

R.Petrella

(2000,

άρθρο)

αναφέρεται

στον

κίνδυνο υποδούλωσης του σχολείου στην τεχνολογία, καθώς
κυριαρχεί η λογική της «κοινωνίας της γνώσης», όπου η
προαγωγή των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί καθήκον της
σκέψης. Ο κίνδυνος συνδυάζεται µε άλλους τέσσερις, που
αφορούν,

την

εµπορευµατοποίηση

του

σχολείου,

την

µετατροπή του σε τόπο εκµάθησης µιας κουλτούρας του
πολέµου (του ανταγωνισµού), την κατεύθυνση του στην
προετοιµασία της «πηγής ανθρώπινης ενέργειας» και τη
χρήση

του

ως

µέσου

νοµιµοποίησης

νέων

µορφών

κοινωνικής διαίρεσης.
Οι παραπάνω επισηµάνσεις των γάλλων µελετητών δεν
είναι,

φυσικά,

άσχετες

µε

τους

γενικότερους

προβληµατισµούς, που είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένοι στη
γαλλική

επιστηµονική

σκέψη,

τόσο

στον

τοµέα

της

Κοινωνιολογίας της Παιδείας (βλ. αµέσως παραπάνω, αλλά
και Β4δ), όσο και στον τοµέα της κριτικής θεώρησης του
ρόλου των Τ.Π.Ε. στις σύγχρονες κοινωνίες (βλ. Β4α και
Β4β), ενώ, παράλληλα, αντανακλούν, στο πεδίο τους, εκτός
από

το επίπεδο

ανάπτυξης

της γαλλικής

επιστηµονικής

σκέψης και το επίπεδο ανάπτυξης της γαλλικής κοινωνίας,
στο σύνολο της.
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Η

ελληνική

χαρακτηριστικά

πραγµατικότητα

(βλ.

κεφάλαιο

Γ)

έχει,
και

βέβαια,
η

άλλα

θεώρηση

της

εισαγωγής της Πληροφορικής, στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα, προσλαµβάνει άλλες διαστάσεις από την αντίστοιχη
στο γαλλικό.
Έτσι, οι κάπως γενικότερες προσεγγίσεις του θέµατος,
είτε εστιάζονται στην αναπροσαρµογή της ξένης εµπειρίας
(αµερικανικής

κυρίως),

Ανθουλιάς

(Επιµέλεια,

1985),

∆απόντες (1989), είτε αποτελούν µικροέρευνες για τις στάσεις
των εκπαιδευτικών απέναντι στην πιθανή - τότε -εισαγωγή της
Πληροφορικής στο σχολείο, Μπίκος (1995), Χατζηπαντελής,
Ράπτης (1993). Στις προσεγγίσεις αυτές θα µπορούσαν να
προστεθούν και εκείνες των Πρακτικών του συνεδρίου της
Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρίας (1984), όπου υπάρχει και
ένας σχετικός προβληµατισµός για τους πιθανούς κινδύνους
εµπορευµατοποίησης

των

διαδικασιών

εισαγωγής

της

Πληροφορικής στο σχολείο, καθώς και µια σχετική, χωρίς
ιδιαίτερη θεωρητική τεκµηρίωση, αναζήτηση των πιθανών
ιδεολογικών παραµέτρων του θέµατος.
Αντίθετα,

από

τα

πρακτικά

των

διηµερίδων

της

Ελληνικής Εταιρίας Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής
(1997, 1998, 2000), αλλά και του συνεδρίου του Σ.Ε.Π.∆.Ε.Θ.
(2001)

διαφαίνεται

πρακτικών

µια

προβληµάτων

στροφή
που

προς

τη

συζήτηση

παρουσιάζονται

στα

των

πρώτα

στάδια εισαγωγής της Πληροφορικής στο σχολείο, χωρίς όµως,
να θίγονται ιδιαίτερα τα θέµατα της εµπορευµατοποίησης ή
των

ιδεολογικών

πρόκειται,

βέβαια,

παραµέτρων
για

της

διαδικασίας.

εισηγήσεις-άρθρα,
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Καθώς

επιστηµόνων

-

πληροφορικών, κυρίως, είναι επόµενο να µη δίνεται µια
ιδιαίτερη έµφαση σε παρόµοιους προβληµατισµούς.
Έτσι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, της
ελληνικής,

επιστηµονικής

προσέγγισης,

επαναλαµβάνονται

και στον τοµέα αυτόν, αφού απουσιάζει η πολύπλευρη και
εµπεριστατωµένη

προσέγγιση

του

θέµατος,

γεγονός

που

συµβαδίζει, κατά κάποιο τρόπο, και µε τις ελλείψεις, που
παρατηρούνται

στην

ίδια

τη

διαδικασία

ένταξης

της

Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο (βλ. παραπάνω ∆5).
6. Συνολικά
Η

Γαλλία

περισσότερο

κατέχει

µια

αναπτυγµένων

υψηλή
χωρών,

θέση,
στο

µεταξύ

των

σύγχρονο,

καπιταλιστικό, κόσµο. Η Ελλάδα κατέχει µια ενδιάµεση θέση
µεταξύ των περισσότερο και λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. Η
διαφορετική αυτή κατάταξη των δύο χωρών, µε βάση τα
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της κοινωνικής τους εξέλιξης,
διαφοροποιεί, φυσικά και τις προτεραιότητες και τη µορφή
οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστηµάτων τους.
Έτσι, το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται να
λειτουργεί µε ένα πιο δηµοκρατικό τρόπο, αφού επιτρέπει στην
πλειοψηφία των µαθητών να αποκτήσουν Απολυτήριο και να
εγγραφούν σε πανεπιστηµιακές σχολές. Αντίθετα, το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί µε τρόπο που ενισχύει σε
σηµαντικό βαθµό, τις τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου, ήδη
από το Γυµνάσιο.
Ειδικότερα, στον τοµέα της Πληροφορικής, η µαζική
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εισαγωγή και χρήση της, στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα,
προηγείται κατά µια δεκαετία από εκείνη που συντελείται
τώρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Εκτός όµως από
τη χρονική διαφορά, φαίνεται, ότι και οι συνθήκες εισαγωγής
και

χρήσης

είναι

περισσότερο

µελετηµένες

και

παρακολουθούνται συστηµατικά από το γαλλικό Υπουργείο
Παιδείας, το οποίο παρεµβαίνει και διορθωτικά σε αυτές, µε
στόχο τη βελτίωση τους, ενώ, αντίθετα, οι διορθωτικές
παρεµβάσεις

του

ελληνικού

Υπουργείου

αποσκοπούν,

κυρίως, στην αναπροσαρµογή των αρχικών στόχων, µε βάση
τα πραγµατικά δεδοµένα της σχολικής ζωής.
Όµως,

η

ανάπτυξη

του

γαλλικού

εκπαιδευτικού

συστήµατος, αναλύεται ποικιλοτρόπως, από κοινωνιολόγους
και παιδαγωγούς, οι οποίοι καταδείχνουν τις αδυναµίες της
αλλά και τις οικονοµικές και κοινωνικές σκοπιµότητες, που
εξυπηρετεί η µαζική πρόσβαση σε Λύκειο και Πανεπιστήµιο,
οι

οποίες

εκφράζονται

οργανώνονται
ιδεολογικά

στο
µέσα

πολιτικό
από

την

επίπεδο

και

επίκληση

της

δηµοκρατικής λειτουργίας του συστήµατος.
Οι πολύµορφες αναλύσεις, που παράγει η γαλλική
επιστηµονική

σκέψη,

στον

τοµέα

των

Επιστηµών

του

Ανθρώπου, δεν είναι, βέβαια, άσχετες µε τη γενική ανάπτυξη
της χώρας και την παράδοση που υπάρχει σε αυτήν. Από την
άλλη πλευρά, η ενδιάµεση θέση της Ελλάδας, στο σύγχρονο
κόσµο, εκφράζεται και µέσα από την ελλιπή ανάπτυξη της
επιστηµονικής έρευνας, γενικά, αλλά και στον τοµέα των
Επιστηµών του Ανθρώπου. Έτσι, δεν υπάρχει ένα σύνολο
µελετών, που να αναλύουν τόσο διεξοδικά το εκπαιδευτικό
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σύστηµα της χώρας, όπως συµβαίνει στη Γαλλία και ούτε
βέβαια

υπάρχουν

σηµαντικές

αναθέσεις

συγκεκριµένων

µελετών, από το Υπουργείο Παιδείας σε ερευνητές, οι
οποίοι, παράλληλα, να διατηρούν την ανεξαρτησία της
έκφρασης τους, όπως εκεί.
Οι ίδιες διαφορές διαπιστώνονται και στην ανάλυση
των διαδικασιών εισαγωγής της Πληροφορικής στο σχολείο.
Πολύπλευρη εκείνη των γάλλων µελετητών, µε έµφαση στα
προβλήµατα και τους υπαρκτούς κινδύνους, σε επίπεδο
κυρίως αντιµετώπισης των άµεσων πρακτικών προβληµάτων,
εκείνη των ελλήνων πληροφορικών.
Ακόµη, η οικονοµική και κοινωνική διαφοροποίηση
των δύο χωρών εκφράζεται, τόσο γενικά µέσα από την
άσκηση

διαφορετικών

περισσότερο

εκπαιδευτικών

«δηµοκρατικών»

στη

Γαλλία

πολιτικών,
και

σε

κάθε

επίπεδο, περισσότερο συγκεντρωτικών και πιο απροκάλυπτα
επιλεκτικών στην Ελλάδα, όσο και ειδικά στον τοµέα
εισαγωγής και ανάπτυξης της Πληροφορικής στο σχολείο, µε
διαφορετικές

πρακτικές,

αλά

και

µε

διαφορετικές

ιδεολογικές αναφορές: περισσότερο τεχνοκρατικές και µε
βάση τους και από την ίδια τη Γαλλία επιδιωκόµενους και
ουσιαστικά

διαµορφωµένους

στόχους

της

Ε.Ε.,

προσανατολισµένες στους ίδιους στόχους για την Ελλάδα,
αλλά µε την ανάγκη επίκλησης παρελθοντικών ιδεολογικών
σχηµάτων (Οδύσσεια) για τη στήριξη τους.
Η σχετική διαφοροποίηση των δύο χωρών, σε σχέση
και µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε., φαίνεται
ευκρινέστερα,

εφόσον

συγκριθούν
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γενικά

κείµενα,

που

υποστηρίζουν την ανάπτυξη της Πληροφορικής στα σχολεία
των δύο χωρών, µε τα αντίστοιχα, γενικότερα, της Ε.Ε.
7. Ε.Ε. - Γαλλία - Ελλάδα
Μέσα από προηγούµενες αναφορές στα κείµενα της
Ε.Ε.(βλ. παραπάνω Β3β και ∆Ι β), φαίνεται ότι, το βασικό
σχήµα,

που

ανάπτυξη

καθορίζει

της

την

πολιτική

Πληροφορικής

στο

της

Ε.Ε.

σχολείο,

για

την

είναι

το

ακόλουθο:
Οι Τ.Π.Ε. παίζουν καθοριστικό ρόλο στις οικονοµικές
εξελίξεις και καθορίζουν, σε µεγάλο βαθµό, τους όρους
ανταγωνισµού,
Ιαπωνίας,

µεταξύ

Επιτροπή

Commission

of

the

των

Η.Π.Α.,

Ευρωπαϊκών
European

της

Ε.Ε.

Κοινοτήτων

Communities

και

της

(1993α),

(1995).

Ο

έλεγχος, εποµένως, της τεχνολογικής βάσης επιτρέπει την
ανάπτυξη µιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής βιοµηχανίας.
Για να επιτευχθεί λοιπόν η καλή ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας, κρίνεται απαραίτητη µια διαδικασία
διαρκούς

εκπαίδευσης

και

συνεχούς

επαγγελµατικής

κατάστασης, Ε.Ε.Κ. (1993α), µε βάση το σχολείο, το οποίο
ορίζεται ως χώρος διαχείρισης του διαθέσιµου ανθρώπινου
δυναµικού, Ε.Ε.Κ. (1993β) και το οποίο θα πρέπει να
συνδέεται όλο και πιο στενά µε τις επιχειρήσεις, µε τον
ιδιωτικό τοµέα, C.E.C. (1995). Η διαδικασία αυτή πρέπει να
σχεδιαστεί µε έναν ορίζοντα 20 χρόνων, Ε.Ε.Κ. (1993α) και
στον

τοµέα

της

εκπαίδευσης

και

επαγγελµατικής

κατάρτισης (οι οποίες εννοούνται ως σύνολο), καθορίζεται

339

από τρία στοιχεία, C.E.C. (1995): 1. Από µία αλλαγή
µεθόδων διδασκαλίας, καθώς η παθητική σχέση δάσκαλουµαθητή

µετατρέπεται

σε

διαδραστική,

κάτω

από

την

επίδραση της κοινωνίας της πληροφορίας (της ανάπτυξης
των Τ.Π.Ε.) 2. Από την ανάγκη απόκτησης µιας πλατιάς
γνωστικής

βάσης,

µεγαλύτερης

που

θα

βοηθά

ελαστικότητας

εργαζόµενους,

τους

από

οποίους

στην

τους
θα

απόκτηση

µελλοντικούς

χαρακτηρίζει

η

απασχολησιµότητα, δηλαδή η διαθεσιµότητα και η γρήγορη
προσαρµογή

τους

σε

νέες

συνθήκες

εργασίας

ή

και

ανεργίας, καθώς υπολογίζεται, ότι ένας εργαζόµενος θα
αλλάζει

περίπου

4

θέσεις

εργασίας

στη

διάρκεια

της

επαγγελµατικής του ζωής. Η απασχολησιµότητα θεωρείται
απαραίτητος

όρος

για

τη

διατήρηση

της

ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., αλλά και του κοινωνικού της
µοντέλου.

3.

Από

την

πάλη

ενάντια

στον

κοινωνικό

αποκλεισµό.
Άρα Τ.Π.Ε.,ανταγωνιστικότητα, σύστηµα εκπαίδευσης
και

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

απασχολησιµότητα

συνδέονται στενά στα κείµενα της Ε.Ε. Για την επιτυχία
των

παραπάνω

πρόγραµµα

κρίνονται

e-Europe

(βλ.

απαραίτητες,
παραπάνω

µέσα

Β3β),

από
η

το

γενική

ηλεκτρονική σύνδεση, η ενσωµάτωση της κοινωνίας της
πληροφορίας και η κατάκτηση της ψηφιακής κουλτούρας,
που

οι

µαθητές

των

σχολείων

της

Ε.Ε.

πρέπει

να

αποκτήσουν µέχρι το 2003.
Στο γαλλικό Πρόγραµµα κυβερνητικής δράσης για την
προετοιµασία

εισόδου

της

Γαλλίας
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στην

κοινωνία

της

πληροφορίας, P.A.G.S.I, (βλ. παραπάνω), αναφέρονται ως
βασικοί σκοποί η γνώση των Τ.Π.Ε. από τους µαθητές και ο
παιδαγωγικός εκσυγχρονισµός µέσα από τη χρήση των
πολυµέσων.

Γίνεται

πληροφορικής

γνώσης

αναφορά
για

την

στη

σηµασία

της

ανταγωνιστικότητα

της

οικονοµίας της Ε.Ε. και στην ωφέλεια που έχει για τους
νέους η επαφή µε την κοινωνία της πληροφορίας, που
πρέπει να πραγµατοποιηθεί χωρίς αποκλεισµούς.
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω δείχνουν µια
γενικευµένη χρήση της Πληροφορικής στο γαλλικό σχολείο
-µε όλα τα προβλήµατα και τους προβληµατισµούς που αυτή
δηµιουργεί - µια φροντίδα για να αποκτήσουν όλοι οι
µαθητές ένα καλό πληροφορικό επίπεδο, κάτι που σίγουρα
βοηθά

την

κατάκτηση

του

στόχου

του

e-Europe

και

εντάσσεται στη λογική καταπολέµησης του αποκλεισµού,
όπως

εντάσσεται

πλειοψηφίας

των

Πανεπιστήµιο,
είναι

και

και

εκεί

η

πρακτική

µαθητών
όσο

στο

και

παρούσες.

της

Από

αν
την

πρόσβασης

Λύκειο

και

της
στο

οι

ανισότητες

άλλη

πλευρά,

η

παρατεταµένη αυτή µαθητεία µπορεί να συντελέσει στην
εµπέδωση της

αίσθησης

της

ελαστικότητας-

προσαρµοστικότητας από τους µαθητές, αφού πολλοί δε
βιώνουν ένα σίγουρο επαγγελµατικό µέλλον και θα είναι, σε
µεγάλο βαθµό, πρόθυµοι για διάφορους συµβιβασµούς.
Τέλος, τα σηµαντικά κονδύλια που το γαλλικό κράτος
κατευθύνει, µέσα από το P.A.G.S.I., στην ανάπτυξη της
Πληροφορικής στο σχολείο, 652 εκατοµµύρια φράγκα, σε
διάστηµα

τριών

σχολικών

ετών
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(1998-2001),

σε

εθνικό

επίπεδο (πέρα από τη χρηµατοδότηση σε τοπικό επίπεδο),
µαρτυρούν τη σηµασία που αποδίδεται στο Πρόγραµµα.
Στην
Σπουδών

Ελλάδα,

στο

Πληροφορικής

αναφέρεται,

ότι

το

Ενιαίο
του

Πλαίσιο

Προγράµµατος

Παιδαγωγικού

εκπαιδευτικό

Ινστιτούτου,

σύστηµα

πρέπει

να

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις µόρφωσης και κατάρτισης,
καθώς

οι

Τ.Π.Ε.

δηµιουργούν

και

επαγγελµατικές

προοπτικές. θα πρέπει όλοι οι νέοι να εφοδιασθούν µε
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αποφύγουν τον κοινωνικό
αποκλεισµό. Παράλληλα, οι Τ.Π.Ε. µπορούν να συµβάλλουν
στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης. ∆ε
γίνεται αναφορά στην ανταγωνιστικότητα. Επισηµαίνεται, ότι
«τα εκπαιδευτικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών έχουν
σηµαντικά

επηρεασθεί

από

τις

ραγδαίες

τεχνολογικές

εξελίξεις των τελευταίων χρόνων» και ότι «η εξέλιξη της
πληροφορικής
υπήρξε

στο

αρκετά

σχολείο
γρήγορη».

ανεπτυγµένες

χώρες

κατατάσσεται

σε

επίγνωση,

από

-

στις
Οι

δείχνουν

αυτές
τους

και

ανεπτυγµένες

αναφορές
ότι,

η

εποµένως,

συντάκτες

του

χώρες-

αυτές

στις

Ελλάδα

δεν

δηλώνουν

την

Πλαισίου,

της

ιδιαιτερότητας της.
Στη συνέχεια, προκρίνεται ένας τρόπος προσέγγισης
(βλ. παραπάνω ∆3), που από τους συντάκτες χαρακτηρίζεται
ως

τεχνοκρατικός

και

αφορά

τη

διδασκαλία

της

Πληροφορικής ως αυτόνοµου αντικειµένου, αντί για τη χρήση
της µέσα σε όλα τα µαθήµατα, όπως συµβαίνει στη Γαλλία. Η
πρακτική αυτή, δύσκολα µπορεί να θεωρηθεί, ότι προσφέρει
ιδιαίτερα,

τόσο

στην

προσέγγιση
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των

πρακτικών

των

περισσότερο αναπτυγµένων χωρών, όσο και στην αλλαγή των
µεθόδων διδασκαλίας. Οι σχετικές δυσκολίες εφαρµογής της
ανάπτυξης της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο (βλ. ∆5)
και µε την προσαρµοσµένη αυτή στις συνθήκες λειτουργίας
του πρακτική, δηµιουργούν σοβαρές αµφιβολίες κατά πόσο οι
Έλληνες µαθητές θα αποκτήσουν στο σύνολο τους ψηφιακή
κουλτούρα µέχρι το 2003. Η πιο πρώιµη εγκατάλειψη της
εκπαίδευσης, για πολλούς µαθητές, δείχνει, έµµεσα, µια
αναγκαστική προσαρµογή σε συνθήκες απασχολησιµότητας
διαφορετικές από εκείνες των Γάλων οµολόγων τους, αφού
και η διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας (βλ. ΓΙ), είναι
διαφορετική από εκείνη της γαλλικής και στηρίζεται σε
δραστηριότητες που απαιτούν λιγότερο υψηλές ειδικεύσεις.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης της
Πληροφορικής στο σχολείο, γενικά, η ελληνική θα µπορούσε
να

χαρακτηρισθεί

κατώτερη

από

τη

γαλλική

και

να

επισηµανθεί, ότι στηρίζεται, σε µεγάλο βαθµό σε κονδύλια
της Ε.Ε., µέσα από το Β' Κ.Π.Σ.
Επιβεβαιώνεται,
στοιχεία

η

εποµένως,

ενδιάµεση

θέση

µέσα

της

και

Ελλάδας,

από

αυτά

µεταξύ

τα
των

περισσότερο και των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, στο
σύγχρονο

κόσµο,

γεγονός,

που

καθορίζει

τις

συνθήκες

ένταξης των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό σχολείο, σε πραγµατικό,
αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο.
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Η. Συµπεράσµατα
1. Η πρώτη υπόθεση
Η πρώτη υπόθεση (βλ.παραπάνω,A3), αφορούσε το
κατά πόσο αποδίδεται στις Τ.Π.Ε. µια ιδεολογική λειτουργία,
επικαλυπτική των ευρύτερων κοινωνικών συνθηκών, που
διαµορφώνουν τους όρους χρήσης τους, τόσο γενικά, όσο και
ειδικά, στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Στο γενικό επίπεδο, είναι δεδοµένος ο κεφαλαιώδης
ρόλος, που η χρήση των Τ.Π.Ε. διαδραµατίζει, για τη
λειτουργία της οικονοµικής ζωής των πιο αναπτυγµένων
χωρών, σε κάθε τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας και
ειδικότερα στο δευτερογενή (αλλά και στον πρωτογενή) µέσα
από την αυτοµατοποίηση της παραγωγής' και στον τριτογενή,
µέσα και από την ταχύτητα των συναλλαγών σε τραπεζικό
και χρηµατιστηριακό επίπεδο, που η άµεση µετάδοση των
πληροφοριών

επιτρέπει,

αλλά

και

τις

αλλαγές

που

σηµειώνονται στα δεδοµένα που αφορούν το χώρο και το
χρόνο της εργασίας.
Η γενικευµένη αυτή χρήση τους στην οικονοµική και
κοινωνική ταυτόχρονα ζωή, ασφαλώς επηρεάζει και την
πολιτική ζωή, καθώς οι πολιτειακοί παράγοντες πρέπει να
αναζητήσουν τρόπους προώθησης της χρήσης των Τ.Π.Ε. και
της έρευνας για την παραπέρα εξέλιξη τους.
Για να στηρίξουν αυτή την προώθηση, πολιτικοί και
οικονοµικοί παράγοντες, είναι υποχρεωµένοι, όπως γενικά
συµβαίνει, να προστρέξουν στη χρήση ενός λόγου, που να
εξιδανικεύει τις Τ.Π.Ε. και να τις αναγορεύει σε θεµέλιο των
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σύγχρονων κοινωνικών εξελίξεων, αλλά και να προσφύγουν,
για να τον εκλαϊκεύσουν, στη χρήση των Μ.Μ.Ε. (όπου είναι
επίσης σηµαντικές οι εφαρµογές των Τ.Π.Ε.) και η επίδραση
των

οποίων

στη

διαµόρφωση

προτύπων

σκέψης

και

συµπεριφοράς είναι καθοριστική στο σύγχρονο κόσµο.
Οι κοινωνιολόγοι αναλυτές, όµως, θεωρούν τις Τ.Π.Ε.
ως

µια

ειδική

µορφή

έκφρασης

και

οργάνωσης

του

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο οποίος ουσιαστικά,
είναι και ο µόνος που υπάρχει σήµερα στον κόσµο. Έτσι, το
βάρος των αναλύσεων τοποθετείται ακριβώς στις κοινωνικές
σχέσεις που διαµορφώνονται, τόσο στο πλαίσιο κάθε χώρας,
όσο και στο παγκόσµιο επίπεδο, µε βάση την καπιταλιστική
αυτή οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά
της κοινωνίας και στις βαθιές ανισότητες που αυτή προκαλεί.
Γίνεται, έτσι, η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. σε νοµοτέλεια και
σε παντοδύναµο µέσο αλλαγής της κοινωνίας, ο κατεξοχήν
σύγχρονος

τρόπος

ιδεολογικής

παρουσίασης

της

πραγµατικότητας, δηλαδή µιας παρουσίασης που αποκρύπτειεπικαλύπτει την ουσία των οικονοµικών και κοινωνικών
σχέσεων µε τις αναφορές στη δύναµη της τεχνολογίας, η
οποία µπορεί να τις βελτιώσει.
Η καλλιέργεια µιας ατοµιστικής κουλτούρας γενικά,
αλλά και ειδικά, µέσα από τη χρήση του Η/Υ- για ένα
σηµαντικό
πληθυσµού,

από
στις

οικονοµικοκοινωνική
πιο

αναπτυγµένες

άποψη

τµήµα

χώρες-

του

επιτείνει

σηµαντικά αυτή την ιδιαίτερη θέση, που µπορεί να καταλάβει
ο ρόλος της τεχνολογίας, στη διαµόρφωση της σκέψης και
της συµπεριφοράς των ανθρώπων, στερώντας τους σε µεγάλο
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βαθµό

τη

δυνατότητα

µιας

ευρύτερης

ανάλυσης

της

πραγµατικότητας. ∆εσµεύεται έτσι η σκέψη σε πρώιµα παιδικά στάδια της ανάπτυξης της, κάτι που την κάνει
ευκολότερα χειραγωγήσιµη, πολύ περισσότερο, που η χρήση
των Τ.Π.Ε. έχει άµεσες επιδράσεις και στην ανάπτυξη της
γλωσσικής επικοινωνίας, αλλά και στον εργασιακό τοµέα.
Με

βάση

λοιπόν

αυτή

τη

σηµασία

των

Τ.Π.Ε.,

προωθείται ένα πρόγραµµα δράσεων στην εκπαίδευση και
στην επαγγελµατική κατάρτιση, το οποίο σύµφωνα µε το
Λευκό

Βιβλίο

Απασχόληση,

για

Ε.Ε.Κ.

την

Ανάπτυξη,

(1993

α),

Ανταγωνιστικότητα

πρέπει

να

έχει

20ετή

ορίζοντα, για να µπορέσει η Ε.Ε. να αντιµετωπίσει τον
ανταγωνισµό των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, όπως λέγεται,
χωρίς

όµως

να

αναφέρεται

µε

όρους

ανταγωνισµού

συγκεκριµένες

εκπαιδευτικές

κεφαλαίων και επιχειρήσεων.
Χαράσσονται

λοιπόν,

κατευθύνσεις, όπου κυριαρχεί η χρήση ενός τεχνοκρατικού
λόγου, καθώς η εκπαίδευση είναι ένας από τους τοµείς όπου
µπορεί να προωθηθεί η µαζική χρήση των Τ.Π.Ε. και για
οικονοµικούς λόγους, που συνδέονται µε την ανάπτυξη των
σχετικών επιχειρηµατικών κλάδων, αλλά και για να είναι
δυνατό

να

προετοιµασθεί,

από

τη

µια

πλευρά,

ένα

ολιγάριθµο, εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό και από την
άλλη

πλευρά

ταυτόχρονα

ένα

σύνολο

καταναλωτικού

εργατικού
κοινού,

δυναµικού

εξοικειωµένο

µε

και
τη

χρήση και τις εφαρµογές των Τ.Π.Ε.
Είναι ακόµη, ο χώρος της εκπαίδευσης, ένας χώρος,
όπου

οι µελλοντικοί

πολίτες
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διαµορφώνουν, σε αρκετά

µεγάλο βαθµό και ειδικά στις πρώτες βαθµίδες, τις απόψεις
και τις στάσεις τους, απέναντι στον κόσµο, όπου ζουν και τα
διάφορα φαινόµενα του και άρα και απέναντι της Τ.Π.Ε.
Έτσι,

ειδικά

στις

πιο

αναπτυγµένες

χώρες,

τα

προγράµµατα ενσωµάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική
διαδικασία αποκτούν µια ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα.
∆ιαπιστώνεται, εποµένως, µια γενικευµένη, ιδεολογική
χρήση των εφαρµογών και δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε., στις πιο
αναπτυγµένες χώρες, τόσο γενικά, όσο και ειδικά στον τοµέα
της εκπαίδευσης.
Όσον αφορά όµως την Ελλάδα, τα πράγµατα διαφέρουν
αρκετά. Καθώς η χώρα κατέχει µια ενδιάµεση θέση µεταξύ
περισσότερο και λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, και, σε
κάθε περίπτωση, δεν είναι παραγωγός υψηλής τεχνολογίας ή
οδηγός της τεχνολογικής εξέλιξης, δεν µπορεί να είναι και
παραγωγός της αντίστοιχης ιδεολογίας. ∆εν υπάρχει, δηλαδή,
ιδιαίτερα

αναπτυγµένο

αυτό

το

κράµα

επιχειρηµατικού,

πολιτικού και δηµοσιογραφικού λόγου, το οποίο εξυµνεί και
προβάλλει

τις

Τ.Π.Ε.,

ενώ,

ταυτόχρονα,

δεν

υπάρχει

ιδιαίτερα αναπτυγµένος και ο σχετικός επιστηµονικός λόγος.
Ειδικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, εκεί όπου
συναντώνται

στοιχεία,

που

µπορούν

να

τεκµηριώσουν

παρόµοιες ιδεολογικές αναφορές, είναι στα εγχειρίδια του
Γυµνασίου και του Λυκείου, όπου όµως, οι αναφορές αυτές,
στηρίζονται στην ξένη εµπειρία και βιβλιογραφία, καθώς το
επίπεδο ανάπτυξης και χρήσης των Τ.Π.Ε. στην Ελλάδα, δεν
επιτρέπει την αναφορά σε εθνικά στοιχεία.
Πάντως, όπως αναφέρθηκε, στο σχετικό µε την ανάλυση
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τους τµήµα της εργασίας (Κεφάλαιο Ε), φαίνεται ότι, τα
σχετικά κείµενα λειτουργούν κυρίως µε βάση αυτή την
ιδεολογική, επικαλυπτική της πραγµατικότητας, παρουσίαση
της χρήσης των Τ.Π.Ε., καθώς, αποδίδεται σε αυτές: 1. Μία
γενική θετική θεώρηση, που τις παρουσιάζει ως κύριους
διαµορφωτές της επιστηµονικά στηριγµένης προόδου και
εξέλιξης

της

ανθρωπότητας

στο

σύνολο

της.

2.

Μία

ωραιοποιηµένη άποψη για την πραγµατικότητα, απόρροια
της προηγούµενης θεώρησης της χρήσης τους. 3. Μία εικόνα
για την πραγµατικότητα, όπως αυτή ισχύει για τις κυρίαρχες
τάξεις, εικόνα, όµως, που προβάλλεται ως ισχύουσα για το
σύνολο του παγκόσµιου πληθυσµού.
2. Η δεύτερη υπόθεση
Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την ανάγκη στήριξης των
νέων ιδεολογικών σχηµάτων (εισαγωγή Πληροφορικής στο
σχολείο) σε παλιότερα, µυθολογικά σχήµατα (Οδύσσεια).
Η γλωσσική-σηµειολογική ανάλυση που προκρίθηκε, για
τα έργα του προγράµµατος αναδεικνύει αρκετές από τις
διασυνδέσεις που µπορούν να δηµιουργηθούν, σε ασυνείδητο
και

συνειδητό

επίπεδο,

µεταξύ

της

σύγχρονης

χρήσης-

σηµασίας του ονόµατος, τόσο όσον αφορά το περιεχόµενο
του

έργου-προγράµµατος,

όσο

και

τον

οικονοµικό

του

προϋπολογισµό και τη µυθολογική του σηµασία.
Μέσα από την ανάδειξη των διασυνδέσεων αυτών, η
πιθανότερη

απάντηση

που

µπορεί

ερµηνευθεί

µε

την

ιδεολογική

βάση
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να

δοθεί,

εφόσον,

λειτουργία

της

µεταφοράς, η απόδοση των µυθικών ονοµάτων, σε σύγχρονα
έργα, στο ερώτηµα του κατά πόσο µπορεί να λειτουργήσει
αυτή η στήριξη του νέου στο παλιό και, έπειτα και από τη
σύγκριση µε την πρακτική της εισαγωγής της Πληροφορικής
στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι, ότι η Ελλάδα, µε
την ενδιάµεση θέση που κατέχει συνολικά στο σύγχρονο
κόσµο, µεταξύ περισσότερο και λιγότερο αναπτυγµένων
χωρών, αλλά και ειδικά, στον τοµέα της τεχνολογικής
ανάπτυξης,

δεν

µπορεί

να

είναι

παραγωγός

των

νέων

ιδεολογικών σχηµάτων.
Εποµένως, για να γίνει καλύτερα δυνατή η θετική
πρόσληψη του νέου, αυτό πρέπει να στηριχθεί και σε
παλιότερα ιδεολογικά σχήµατα, τα οποία ανάγονται σε µια
ιστορική

εποχή,

κυριαρχούσαν

στο

κατά

την

σύγχρονο

οποία,
τους

οι

τότε

κόσµο

και

Έλληνες
φυσικά

παρήγαγαν και επέβαλαν τη δική τους ιδεολογία, το δικό
τους-σύµφωνο µε τα συµφέροντα τους- σχήµα αντίληψης και
ανάλυσης της πραγµατικότητας.
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3. Η τρίτη υπόθεση
Η τρίτη υπόθεση αφορούσε το ότι η εισαγωγή της
Πληροφορικής

στο

ελληνικό

εκπαιδευτικό

σύστηµα

δε

φαίνεται να πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης
αναµόρφωσης του συστήµατος, αλλά κυρίως κάτω από την
πίεση του συγχρονισµού µε τις κατευθυντήριες αρχές της
Ε.Ε. (και της απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων).
Στο

σχετικό

εκπαιδευτικού

µε

τις

προσεγγίσεις

συστήµατος

παραπάνω

Γ2α),

µελετητών,

οι

τµήµα

αναφέρθηκαν
οποίοι

οι

του

της

ελληνικού

εργασίας

αναλύσεις

διαπιστώνουν

µια

(βλ.

διάφορων
σειρά

από

χαρακτηριστικές λειτουργίες και αδυναµίες του.
Βασικό σηµείο, των αναλύσεων αυτών, είναι η έλλειψη
ουσιαστικού και µακροχρόνιου προγραµµατισµού, η οποία
φαίνεται

και

µέσα

από

την

αναγγελία

των

συνεχών

«µεταρρυθµίσεων», µε µια συχνότητα που δεν δικαιολογεί τη
χρήση του όρου, αλλά, επιπλέον και η µορφή τους δεν
παρουσιάζει

το

χαρακτήρα

µιας

ουσιαστικής

σε

βάθος

µεταρρύθµισης, καθώς µάλιστα, αυτές δε συνδέονται µε
ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές.
Τα

θέµατα

της

µαθητικής

διαρροής

και

του

λειτουργικού αναλφαβητισµού προστίθενται στα παραπάνω
και δίνουν µια εικόνα αρκετά αρνητική για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς µάλιστα και η τελευταία
«µεταρρύθµιση» δεν φαίνεται να είναι και αυτή ουσιαστική.
Καθώς

το

µάθηµα

Πληροφορικής, που απευθύνεται

πραγµατικά στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού, είναι
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αυτό του Γυµνασίου (µονόωρο στις τρεις τάξεις του), στο
πρόγραµµα και τη λειτουργία του οποίου, η τελευταία αυτή,
αναµορφωτική

έστω

του

εξεταστικού

συστήµατος

προσπάθεια, καµία αλλαγή δεν επέφερε, δεν µπορεί να
ειπωθεί,

ότι

προηγήθηκε

η

εισαγωγή

του

νόµου

του

µαθήµατος

2525/97),

(που

εντάχθηκε

εξάλλου
σε

έναν

ευρύτερο σχεδιασµό, αλλά ότι αυτό ενσωµατώθηκε στην
υπάρχουσα δοµή του Γυµνασίου. Καθώς, επιπλέον, είναι
αδύνατη η χρήση της Πληροφορικής για τη διδασκαλία άλλων
αντικειµένων, είναι αµφίβολο κατά πόσο µπορεί η εισαγωγή
της

να

συντελέσει

ιδιαίτερα

στον

εκσυγχρονισµό

του

της

Πληροφορικής

στη

συστήµατος.
Η

ίδια

διδασκαλία

αδυναµία
άλλων

χρήσης

αντικειµένων

παρατηρείται

και

στο

Λύκειο, αλλά και στα Τ.Ε.Ε., που όµως (όπως συνέβαινε και
σε

αρκετούς

κλάδους

των

παλιών

Τ.Ε.Λ.),

υπάρχουν

µαθήµατα Πληροφορικής µε βασικό σηµείο αναφοράς το
αντικείµενο

κάθε

τοµέα, αλλά

δεν υπάρχει

και

εδώ

η

δυνατότητα χρήσης των εφαρµογών της σε άλλα αντικείµενα.
Τα παραπάνω συµβαίνουν, τόσο εξαιτίας των ελλείψεων
και σε εξοπλισµό, γιατί παρόλο που αυτός αναπτύσσεται, η
ύπαρξη εργαστηρίου σε ένα σχολείο επαρκεί απλώς για τη
διδασκαλία των µαθηµάτων της Πληροφορικής και δεν είναι
δυνατό να χρησιµοποιηθεί αυτό και σε άλλες ώρες, όσο και
εξαιτίας της έλλειψης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, η
οποία ξεκίνησε µε αργούς ρυθµούς και από ότι τελευταία
αναφέρεται,

θα

ολοκληρωθεί

δηµοσίων υπαλλήλων, το 2006.
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µαζί

µε

εκείνη

όλων

των

Αν σε αυτά προστεθούν, η ανοµοιογένεια των ίδιων των
καθηγητών της Πληροφορικής και η αναγκαστική ανατροπή εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς εξοπλισµού - των αρχών του
Ενιαίου

Πλαισίου

Προγράµµατος

Σπουδών

Πληροφορικής

(βλ. παραπάνω ∆5γ) για το µη χωρισµό των τµηµάτων,
δηµιουργούνται αρκετές αµφιβολίες για το κατά πόσο µπορεί
να

προσεγγισθεί

µε

πλήρη

επιτυχία

και

ο

σκοπός

της

απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων από το σύνολο των
µαθητών και πολύ περισσότερο η απόκτηση από όλους µιας
ψηφιακής

κουλτούρας

µέχρι

το

2003,

και

από

όπως

ορίζει

το

πρόγραµµα e-Europe.
Κάτι

που

σχεδιασµούς,
Οδύσσειας,

διαφαίνεται

ουσιαστικά
καθώς

προγράµµατα,

οι

που

περιορισµούς
περικοπές

αφορούν

τους
του

γίνονται
την

επάλληλους
αρχικού,

της

κυρίως

στα

επιµόρφωση

των

εκπαιδευτικών και την Τεχνική Εκπαίδευση.
Στα παραπάνω, µπορεί να προστεθεί και η εναργής
παρατήρηση

του

κ.

Χατζηλάκου,

του

επιστηµονικού

υπεύθυνου της Οδύσσειας, για την ανάγκη ενός σχεδιασµού
και ενός τρόπου ένταξης των Τ.Π.Ε. στο σχολείο, οι οποίοι να
ακολουθούν µία σπειροειδή πορεία, αφού, η διαρκής εξέλιξη
του εξοπλισµού και του λογισµικού, απαιτεί τη συνεχή
ανανέωση

τους

και

τη

συνεχή

προσωπικού.
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επανεκπαίδευση

του

4. Η τέταρτη υπόθεση
Η τέταρτη υπόθεση αφορούσε το κατά πόσο υφίσταται
ο κίνδυνος σύνδεσης βασικών γνωστικών ελλείψεων και
λειτουργικού

αναλφαβητισµού

µε

τον

ψηφιακό

αναλφαβητισµό, γενικά, αλλά και ειδικά, µε βάση τις
ιδιαίτερες

συνθήκες

εισαγωγής

της

Πληροφορικής

στο

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
Όπως διαπιστώνεται από τα σχετικά στοιχεία της
Unicef

(1999),

τα

ποσοστά

αναλφαβητισµού

στον

παγκόσµιο πληθυσµό είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και κυρίως
στις

αναπτυσσόµενες

και

στις

λιγότερο

αναπτυγµένες

χώρες. Από την ίδια καταγραφή διαπιστώνεται η µικρή
διασπορά ραδιοφώνων και τηλεοράσεων στις ίδιες χώρες,
κάτι

που

έµµεσα,

δηλώνει

και

την

ακόµη

µικρότερη

διασπορά των Η/Υ.
Έτσι,

µπορεί

να

ειπωθεί,

ότι

είναι

αδύνατο,

το

µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού, στις χώρες αυτές, να
έρθει σε επαφή µε τις Τ.Π.Ε. και πολύ περισσότερο να τις
χρησιµοποιήσει στην καθηµερινή του ζωή. Όµως και για
ένα άλλο τµήµα του πληθυσµού, που πιθανόν θα έχει µια
σχετική επαφή, η χρήση θα είναι επίσης δύσκολη, καθώς τα
υψηλά ποσοστά αναλφαβητισµού καθιστούν αδύνατη τη
χρήση

του

Η/Υ.

Επιπλέον,

υψηλός

αναλφαβητισµός,

σηµαίνει και υψηλό λειτουργικό αναλφαβητισµό, καθώς το
γενικό

επίπεδο

εκπαίδευσης

είναι

χαµηλό,

στις

περισσότερες από αυτές τις χώρες, και εποµένως, ακόµη
ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού θα δυσκολεύεται στη
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χρήση των Τ.Π.Ε.
Όσον αφορά τις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες και
σε αυτές παρατηρούνται δυσκολίες, καθώς υπάρχει ένας
σηµαντικός αριθµός πολιτών, που αντιµετωπίζει πρόβληµα
λειτουργικού

αναλφαβητισµού.

Έτσι

και

σε

αυτές,

ένα

σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού δυσκολεύεται στην επαφή,
µε τις Τ.Π.Ε. και στη χρήση τους και είναι ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό

το

απόσπασµα

οµιλίας

του

Υπουργού

Παιδείας των Η.Π.Α., όπου αναφέρει, ότι το 70% των
µαθητών του ∆ηµοτικού δεν µπορούν να διαβάσουν σε ένα
στοιχειώδες

επίπεδο

(Φεβρουάριος

2001,

βλ.

παραπάνω

Β3β), διαπίστωση που συνυπάρχει µε το υψηλότερο ποσοστό
κάλυψης των σχολείων µε Η/Υ και σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο
στον κόσµο.
Ειδικά για την Ελλάδα, όπου, από τα στοιχεία της
Ε.Σ.Υ.Ε. και τα στοιχεία της έρευνας του Ε.Κ.Ε.Β.Ι. (βλ.
παραπάνω Γ2β, σελ. 120-121), συνάγεται η ύπαρξη ενός
σηµαντικού αριθµού λειτουργικά αναλφάβητων πολιτών και
όπου, σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε., υπάρχει µια
σηµαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. και στον
τοµέα

της

εκπαίδευσης

πιθανότητες

σύνδεσης

(βλ.

παραπάνω

λειτουργικού

Β3β,
και

Ζ3),

οι

ψηφιακού

αναλφαβητισµού, είναι σοβαρές για ένα σηµαντικό αριθµό
πολιτών, των µεγαλύτερων ηλικιών, αλλά και των νεώτερων,
µε δεδοµένη τη σηµαντική διαρροή µαθητών, πριν την
ολοκλήρωση

της

σελ.122-123)'

και

υποχρεωτικής

εκπαίδευσης

µε

επίσης,

δεδοµένα,

τα

(βλ.Γ2β,
ιδιαίτερα

προβλήµατα τµηµάτων του µαθητικού πληθυσµού, όπως των
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αλλοδαπών

και

παλιννοστούντων,

των

µειονοτικών

της

Θράκης, των τσιγγάνων, καθώς και τις διαφοροποιήσεις, που
παρατηρούνται κατά περιοχή και ουσιαστικά κατά κοινωνικό
στρώµα.
5. Συνολικά
Συνολικά, θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι:
1. Η πρώτη υπόθεση, για την ιδεολογική χρήση της
ανάπτυξης

της

Πληροφορικής,

η

οποία

τεκµηριώνεται

επαρκώς, σε γενικό επίπεδο, από την ξένη βιβλιογραφία,
επιβεβαιώνεται και σε ότι αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης,
όπου και εκεί, οι αναφορές σε αυτή, στις πιο αναπτυγµένες
χώρες,

γίνονται

µε

τρόπο

που

να

την

αναδεικνύει

σε

παντοδύναµο καταλύτη, ενώ, φυσικά, από µόνη της, δεν
µπορεί να λειτουργήσει έτσι.
Η υπόθεση όµως αυτή δεν επιβεβαιώνεται παρά µερικά,
όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι αναφορές
στον εξαιρετικό ρόλο της Πληροφορικής, µε τρόπο στον
οποίο να µπορεί να αποδοθεί ιδεολογική χροιά, επικαλυπτική
των ευρύτερων συνθηκών που προσδιορίζουν τους όρους
χρήσης της, γίνεται κυρίως στα εγχειρίδια του Γυµνασίου και
του Λυκείου, που όµως στηρίζονται σε ξένα, όχι ελληνικά,
δηµοσιεύµατα και στοιχεία ιστοσελίδων.
Παρατηρείται,

δηλαδή,

µια

απουσία

παραγωγής

αυτόχθονου ιδεολογικού λόγου και εποµένως, η εισαγωγή
της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν
συνοδεύεται-τουλάχιστον αυτή τη στιγµή- από µία ευρεία
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µυθοποίηση.
2. Η δεύτερη υπόθεση, για τη σύνδεση σύγχρονων και
παλιών

ιδεολογικών

σχηµάτων,

για

να

ενισχυθεί

η

προσπάθεια ένταξης της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό
σύστηµα,

επιβεβαιώνεται

µέσα

από

τη

γλωσσολογική-

σηµειολογική προσέγγιση των έργων της Οδύσσειας και
συνδέεται µε ότι αναφέρθηκε παραπάνω, σε σχέση µε την
πρώτη υπόθεση, στο ότι, δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι, αυτή
τη στιγµή, παραγωγός της σύγχρονης κυρίαρχης ιδεολογίας
και γι' αυτό η προσφυγή σε παλιότερα ιδεολογικά σχήµατα
(δικά της ιστορικά δηµιουργήµατα), χρησιµεύει για να γίνει
ευκολότερα δυνατή η θετική πρόσληψη των νέων.
3. Η τρίτη υπόθεση, για την αρνητική επίδραση των
διαπιστωµένων

αδυναµιών

του

ελληνικού

εκπαιδευτικού

συστήµατος, στην εισαγωγή της Πληροφορικής σε αυτό,
επιβεβαιώνεται

γενικά,

καθώς

η

έλλειψη

γενικότερων

αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, οδηγεί, ουσιαστικά,
στην εισαγωγή ενός ακόµη µαθήµατος, στο πρόγραµµα
Γυµνασίου

και

Λυκείου,

χωρίς

καµία

πραγµατική

διαφοροποίηση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας,
αφού η εισαγωγή αυτή. µέχρι σήµερα, δε συνδυάζεται,
τουλάχιστον,

µε

µια

ευρύτερη

χρήση

εφαρµογών

της

Πληροφορικής στη διδασκαλία και άλλων αντικειµένων.
4. Η τέταρτη υπόθεση, για τους κινδύνους σύνδεσης
βασικών

γνωστικών

αναλφαβητισµού

µε

ελλείψεων
τον

και

ψηφιακό

λειτουργικού
αναλφαβητισµό,

επιβεβαιώνεται γενικά και σε κάθε επίπεδο, καθώς τα υψηλά
ποσοστά

αναλφαβητισµού

σε
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παγκόσµιο

επίπεδο,

που

συνυπάρχουν µε αντίστοιχα υψηλά ποσοστά λειτουργικού
αναλφαβητισµού-τα τελευταία και στις πιο αναπτυγµένες
χώρες-σηµαίνουν, ότι είναι αδύνατη για τους αναλφάβητους
και εξαιρετικά δύσκολη για τους λειτουργικά αναλφάβητους,
η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης των Τ.Π.Ε.
Στην Ελλάδα τα προβλήµατα λειτουργικού αναλφαβητισµού (και σε κάποιο µικρό βαθµό αναλφαβητισµού), που
ένα

σηµαντικό

τµήµα

του

πληθυσµού

αντιµετωπίζει,

µπορούν, µε τη σειρά τους, να λειτουργήσουν ως εµπόδια
στην

πρόσκτηση

αυτών

των

γνώσεων

και

υπάρχουν,

εποµένως και εδώ οι κίνδυνοι σύνδεσης µε τον ψηφιακό
αναλφαβητισµό.

Η επιβεβαίωση των υποθέσεων, σχεδόν στο σύνολο τους,
οδηγεί

στο

συµπέρασµα

ότι

η

Πληροφορική

δεν

είναι

νοµοτέλεια και πανάκεια, όπως συχνά της αποδίδεται. Είναι
και αυτή ένα µέσο για την πραγµατοποίηση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις σύγχρονες
οικονοµικές

και

κοινωνικές

σχέσεις.

Αυτές

ακριβώς

οι

σχέσεις είναι που οδηγούν και στην ιδεολογική της χρήση, για
να καλυφθούν οι βαθιές ανισότητες του σύγχρονου κόσµου
πίσω από την τεχνολογική εξέλιξη και τα αγαθά που θα
προσκοµίσει, βελτιώνοντας τον.
Και

στον

τοµέα

της

εκπαίδευσης,

η

χρήση

της

Πληροφορικής συνδυάζεται µε ιδεολογικές αναφορές για το
µέγεθος των βελτιώσεων, που αυτή µπορεί να επιφέρει, χωρίς
όµως να είναι κάτι τέτοιο δυνατό, δίχως ευρύτερες βελτιώσεις
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(οι

οποίες,

µε

τη

σειρά

τους,

είναι

δύσκολο

να

πραγµατοποιηθούν σε µεγάλη κλίµακα, αν δε συνδυάζονται µε
αντίστοιχες γενικές, κοινωνικές αλλαγές).
6. Επίλογος - Οι τάσεις
Στην τελευταία µελέτη του Ο.Ο.Σ.Α., για το σύνολο των
εκπαιδευτικών πολιτικών των χωρών-µελών του, O.C.D.E.
(2001b),

αναφέρεται

επανειληµµένα,

ότι

ο

ψηφιακός

αποκλεισµός οφείλεται σε οικονοµικούς και κοινωνικούς
παράγοντες, τόσο στο παγκόσµιο επίπεδο, όσο και στο
επίπεδο της κάθε χώρας και ορίζεται, ότι µέσα στους γενικούς
σκοπούς, που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικές πολιτικές των
µελών του, είναι και η επιµονή στην ισότητα στην πρόσβαση
στην τεχνολογία.
Τόσο όµως για την επίτευξη αυτού του είδους ισότητας,
όσο και γενικότερα για την επίτευξη ισότητας ευκαιριών στην
εκπαίδευση, οι συντάκτες της έκθεσης αναρωτιούνται κατά
πόσο αρκεί η δηλωµένη, τυπικά επαναλαµβανόµενη πρόθεση
των χωρών-µελών να την επιδιώξουν και κατά πόσο µπορούν
να σταθούν εµπόδιο σε αυτή την κατεύθυνση ή αντίθετα να
την προωθήσουν άλλες παράµετροι, όπως η βελτίωση της
διαφάνειας και κυρίως η κυριαρχία στην εκπαίδευση των
µηχανισµών της αγοράς.
Στην ίδια µελέτη αναφέρονται 6 πιθανά σενάρια των
εκπαιδευτικών εξελίξεων, τα οποία οµαδοποιούνται ανά
δύο, ως εξής:
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Α. Πόλωση του υφιστάµενου καθεστώτος.
1°

σενάριο:

Εξαιρετικά

γραφειοκρατικά

εκπαιδευτικά

συστήµατα.
2° σενάριο: Επέκταση του µοντέλου της αγοράς.
Β. Επανάκτηση του ρόλου του σχολείου.
3° σενάριο: Το σχολείο στο κέντρο της κοινωνικής ζωής.
4° σενάριο: Το σχολείο ως επιλεγµένη οργάνωση της
µάθησης.
Γ. ∆ιάλυση του ρόλου του σχολείου.
5° σενάριο: ∆ίκτυα µαθητών και κοινωνία σε ∆ίκτυο.
6° σενάριο: Έξοδος του εκπαιδευτικών - απενσωµάτωση.
Οι Τ.Π.Ε. παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στα δύο
τελευταία σενάρια και κυρίως στο 5°, χωρίς όµως να
εξετάζονται

ως

αποκοµµένες

από

τις

γενικότερες

κοινωνικές συνθήκες. Οι προτιµήσεις των µελετητών είναι
σαφείς, υπέρ του 3 ο υ και 4 ο υ σεναρίου και η µελέτη κλείνει
µε το ερώτηµα αν πρέπει η δια βίου εκπαίδευση, που
φαίνεται να είναι η κυρίαρχη τάση στη διαµόρφωση των
εκπαιδευτικών

πολιτικών,

µπορεί

να

οδηγήσει

στην

επαναδιατύπωση του σκοπού της απαιτούµενης ποιότητας
του εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία συνίσταται στις
πηγές και στις δυνατότητες της ποιότητας, στις οποίες
έχουν σήµερα πρόσβαση µόνο οι πιο προνοµιούχοι.
Πάντως, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Unesco (2000),
φαίνεται ότι είναι το δεύτερο σενάριο, αυτό της «επέκτασης
του

µοντέλου

πιθανότητες

της
να

αγοράς»,

που

κυριαρχήσει

έχει
αυτή

τις

περισσότερες
τη

στιγµή,

ενσωµατώνοντας στοιχεία και από το πέµπτο. Σύµφωνα µε

360

τους συντάκτες του περιοδικού Le Courrier de Γ Unesco, του
οποίου

το

τεύχος

του

Νοεµβρίου

2000,

έχει

τίτλο

Εκπαίδευση: µια αγορά 2000 δισεκατοµµυρίων δολαρίων
(δηλαδή 2 τρισεκατοµµυρίων), τα 2000 αυτά δισεκατοµµύρια
δολάρια αντιστοιχούν στο 1/20 του παγκόσµιου Α.Ε.Π. Από
αυτά ο ιδιωτικός τοµέας έχει πρόσβαση στο 1/5. Γι' αυτό και
οι επιχειρήσεις «κυνηγούν» και τα υπόλοιπα 4/5, καθώς
θεωρούν, ότι οι τοµείς της εκπαίδευσης και της υγείας είναι
οι µόνοι που αντιστέκονται, ακόµη, στην επέλαση τους.
Ειδικότερα,
Κολούµπια,

η

D.

Snipps,

τιτλοφορεί

το

του

άρθρο

Πανεπιστηµίου

της,

Το

σχολείο

της
των

µάνατζερ και διαπιστώνει, ότι, αν και στις Η.Π.Α. ο κόσµος
των επιχειρήσεων συµµετείχε πάντα στον καθορισµό των
εκπαιδευτικών

προσανατολισµών,

σήµερα

το

ειδικό

του

βάρος είναι τόσο συνθλιπτικό, ώστε το σχολείο γίνεται µια
µηχανή στην υπηρεσία της οικονοµίας (θα µπορούσε να
παραλληλίσει κανείς και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη
σύνδεση σχολείου-επιχειρήσεων, αλλά και την αναφορά του
Υπουργείου

Παιδείας

της

Ιαπωνίας

στην

ενίσχυση

της

συνεργασίας ιδιωτικού τοµέα, κυβέρνησης και Α.Ε.Ι., βλ.
Β3β).
Σε άλλα άρθρα, ο R.Mason, διευθυντής σπουδών του
Ανοιχτού

Πανεπιστηµίου

του

Ηνωµένου

Βασιλείου,

διαπιστώνει, ότι τα σύγχρονα πανεπιστήµια βρίσκονται στις
αρπαγές της οικονοµίας του ∆ικτύου, καθώς συναγωνίζονται
στο χώρο της Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης, όπου προσέρχονται
σχηµατίζοντας

ενώσεις

µεταξύ

τους,

αλλά

και

µε

επιχειρήσεις, γεγονός που ο G. Dhanarajan, διευθυντής της
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διεθνούς

οργάνωσης

Commonwealth

of

Learning,

που

ασχολείται µε τη διεύρυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
κρίνει ότι διευρύνει το χάσµα µεταξύ προνοµιούχων και µη
προνοµιούχων, γιατί µόνο εκείνοι, που βρίσκονται σε καλή
οικονοµική κατάσταση, µπορούν να παρακολουθήσουν αυτό
το είδος της εκπαίδευσης, εξ αιτίας του υψηλού κόστους του.
Όµως,

τα

σηµαντικότερα

κέρδη

των

επιχειρήσεων,

συνασπισµένων µε πανεπιστήµια ή όχι, από την εισαγωγή της
Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν προέρχονται
από αυτή τη µορφή εκπαίδευσης, αλλά από τις προµήθειες
των σχολείων σε εξοπλισµό και λογισµικά. Καθώς µάλιστα,
οι βελτιώσεις εξοπλισµών και λογισµικών είναι συνεχείς η
ανάγκη απόκτησης των νέων οδηγεί, επίσης, σε µία συνεχή
δέσµευση κονδυλίων των εκπαιδευτικών δαπανών για το
σκοπό αυτό και είναι χαρακτηριστική η παραίνεση του
Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας, προς τις τοπικές αρχές, να
εξετάζουν ή και να προτιµούν τη λύση της ενοικίασης
εξοπλισµού, για να µειώσουν το κόστος των δαπανών.
Οι συνεχείς αυτές µεγάλες δαπάνες δεν συντελούν
απαραίτητα στη βελτίωση των γενικών συνθηκών λειτουργίας
της

εκπαίδευσης,

καθώς

δεν

παρατηρείται

µείωση

των

προβληµάτων, η οποία να συνδέεται µε την εισαγωγή τους.
Αντίθετα, µπορεί να οδηγήσουν και σε νέα όξυνση ορισµένα
από αυτά, καθώς οι µαθητές, που διαθέτουν µεγαλύτερη
τριβή µε τη χρήση των Τ.Π.Ε., εξ αιτίας της εξοικείωσης µε
αυτές

των

εµφανίζονται

γονιών

τους

καλύτερα

ή

επειδή

εφοδιασµένοι

διαθέτουν
και

µε

Η/Υ,

καλύτερες

προοπτικές. Συνήθως, βέβαια, πρόκειται για µαθητές, που
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προέρχονται από τα µεσαία στρώµατα, κάτι που οδηγεί και
σε νέες µορφές ανισοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία,
γεγονός που θίγεται, τόσο στο περιοδικό της Unesco, όσο και
στη µελέτη του Ο.Ο.Σ.Α., που προαναφέρθηκαν.
Έτσι, οι µελετητές των δύο οργανισµών συναντούν τους
προβληµατισµούς

και

άλλων

επιστηµόνων,

που

επίσης

προαναφέρθηκαν και ενισχύουν την άποψη - βασική θέση της
εργασίας, ότι η ανάπτυξη της Πληροφορικής, τόσο γενικά,
όσο και στο σχολείο, δεν είναι ένα φαινόµενο αυτόνοµο, που
µπορεί από µόνο του να επιφέρει ριζικές ανατροπές και
βελτιώσεις. Οι όροι χρήσης της Πληροφορικής εξαρτώνται
από τις γενικότερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες,
τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χωρών, κάτι.
που φυσικά, ισχύει και για την Ελλάδα και το εκπαιδευτικό
της σύστηµα. Κάτι που, εφόσον λαµβάνεται υπόψη, στους
διάφορους σχεδιασµούς, µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη,
επιµέρους έστω, βελτιώσεων των διαδικασιών εισαγωγής της
Πληροφορικής σε αυτό.
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