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Πρόλογος 

 

 Η εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της ζωής 

µας, έχει δηµιουργήσει ένα εντελώς νέο σκηνικό, µέσα στο οποίο ο κάθε ένας από 

εµάς θα πρέπει να µάθει να ‘‘κινείται’’ µε άνεση, αν θέλει να αποτελεί ενεργό και 

χρήσιµο µέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Τον ρόλο του ‘‘µυητή’’ κλήθηκε να 

παίξει η εκπαίδευση, η οποία παράλληλα µε το να προσβλέπει στη κατάρτιση στις 

τεχνολογίες αυτές ως αυτοσκοπό, τις χρησιµοποιεί µε στόχο να βελτιώνει τον εαυτό 

της και την ποιότητα των γνώσεων που παρέχει. Το εγχείρηµα της εισαγωγής των 

τεχνολογιών της πληροφορική και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση προκάλεσε 

σωρεία θετικών και αρνητικών αντιδράσεων, αναφορικά µε τις επιπτώσεις που 

µπορεί να έχει µια τέτοια κίνηση στην ψυχοσύνθεση των παιδιών αλλά και στον 

µεταβαλλόµενο ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέτοιου είδους   

προβληµατισµοί αναλύονται στη συγκεκριµένη εργασία, µε σκοπό να γίνει µια 

εκτίµηση των έως τώρα πεπραγµένων, καθώς και της πορείας που θα πρέπει να 

ακολουθηθεί στο εξής, ώστε να αποκοµίσουµε περισσότερα στο µέλλον.  

 Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη, το πρώτο εκ των οποίων στηρίζεται σε 

βιβλιογραφική έρευνα, ενώ το δεύτερο αφορά πρακτική έρευνα που διενεργήθηκε σε 

σχολεία µε σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις των άµεσα ενδιαφεροµένων, των 

µαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Στο πρώτο µέρος και στο πλαίσιο που 

αναλύθηκε προηγουµένως, µετά από µια σύντοµη εισαγωγή, κατατίθενται κάποιοι 

ορισµοί της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ακολουθούν διάφορες 

θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις ένταξής τους στον χώρο αυτό και µια εκτενή 

ιστορική αναδροµή των διαφόρων φάσεων στις οποίες πραγµατοποιήθηκε, δίνοντας 

µεγαλύτερη έµφαση στην ελληνική πραγµατικότητα. Στη συνέχεια γίνεται µια 

αναλυτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των διαφόρων 

λειτουργιών τους που µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της παιδαγωγικής. 

Κατόπιν γίνεται αναφορά στον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν οι εκπαιδευτικοί 

ώστε να στεφτεί το συγκεκριµένο εγχείρηµα µε επιτυχία. Προχωρώντας, γίνεται 

λόγος για τις θετικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενώ 

ακολουθούν και κάποιοι προβληµατισµοί για την ορθότητα της ένταξής τους στα 

σχολεία. Το πρώτο µέρος κλείνει µε κάποια συµπεράσµατα για το πιο θα πρέπει να 

είναι το σκεπτικό που θα µας οδηγεί στο µέλλον για καλύτερα αποτελέσµατα.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 

  

 H άποψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων είµαστε µάρτυρες 

θεαµατικών εξελίξεων στους περισσότερους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

είναι πλέον κοινός τόπος. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει όλες τις συµβατικότητες του 

παρελθόντος και δηµιουργεί νέους όρους για τις δραστηριότητες του ανθρώπου, 

άγνωστους µέχρι σήµερα. Ορισµένοι µάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές που 

συνέβησαν στον κόσµο τα τελευταία χρόνια οριοθετούν µια νέα περίοδο στην ιστορία 

της ανθρωπότητας, κατά την οποία η προηγούµενη παγκόσµια τάξη πραγµάτων δίνει 

τη θέση της σε µια νέα κατάσταση «αταξίας», αβεβαιότητας και αµφισβήτησης, η 

οποία συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις, αλλά και φόβους για το µέλλον. 

 Η ραγδαία ανάπτυξη και οι συνεχώς διευρυµένες εφαρµογές των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας έχουν οδηγήσει στην 

παγκοσµιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης των καταναλωτικών 

αγαθών, προκαλώντας ριζική αναδόµηση της παγκόσµιας οικονοµίας. 

 Υπό την επίδραση των τάσεων αυτών, παραδοσιακές βιοµηχανίες 

καταρρέουν, ενώ άλλες αναπτύσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς σε νέους τοµείς, όπως 

είναι π.χ. η βιοτεχνολογία, η πληροφορική, η ανακύκλωση διαφόρων προϊόντων και 

άλλα παρόµοια. (14) O παρακάτω πίνακας που δείχνει την εξέλιξη των εργασιακών 

αναγκών στην Αµερική τα τελευταία 200 χρόνια είναι αποκαλυπτικός. Ο τοµέας της 

πληροφορικής παρουσιάζει ραγδαία αύξηση και υπολογίζεται ότι ήδη περισσότερο 

από το 60% των εργασιών απαιτούν δεξιότητες χειρισµού πληροφορικής τεχνολογίας. 

                                              

  (23) 
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Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση των  επιχειρήσεων µεταβάλλεται 

ταχύτατα, φαινόµενο που αναµένεται να ενταθεί ακόµη περισσότερο στο προσεχές 

µέλλον. Οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη των εσωτερικών δικτύων 

ανταλλαγής πληροφοριών και η συνεχής πρόοδος της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας 

έχουν καταστήσει ξεπερασµένη την παραδοσιακή ιεραρχική δοµή των επιχειρήσεων 

και οργανισµών. Ευνοούν τη δηµιουργία µιας πιο ευέλικτης οργανωτικής δοµής. Η 

δοµή αυτή απαιτεί νέας µορφής εργασιακές σχέσεις και επαγγελµατικές δεξιότητες. 

 Παράλληλα µεταβάλλεται και η οργάνωση της εργασίας, ενώ εµφανίζονται 

νέες µορφές εργασιακής δραστηριότητας, όπως είναι η τηλε-εργασία και η 

συµµετοχική εργασία. Αυτές δίνουν νέο περιεχόµενο στην έννοια 

«αυτοαπασχολούµενος». 

 Κι ενώ η γνώση αλλάζει πολύ γρήγορα, ο παράγοντας αυτός φαίνεται να 

διαδραµατίζει όλο και µεγαλύτερο ρόλο στις σύγχρονες µορφές εργασίας. Μέσα στη 

σηµερινή «κοινωνία της γνώσης» είναι βέβαιο ότι ο ρόλος της «διανοητικής 

εργασίας» και της δηµιουργικής ικανότητας στο χώρο της παραγωγής θα 

εξακολουθήσει να ενισχύεται. Αντίθετα, θα µειώνεται συνεχώς η σηµασία της 

χειρωνακτικής εργασίας. Εύστοχα, λοιπόν, λέγεται ότι «οι µετοχές των προηγµένων 

επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν όλο και περισσότερο άυλη περιουσία που είναι 

εναποθηκευµένη στο µυαλό των στελεχών τους». Η γνώση, µε τη µορφή της 

τεχνογνωσίας ιδιαίτερα, είναι σήµερα το σηµαντικότερο όπλο του διεθνούς 

οικονοµικού και εµπορικού ανταγωνισµού, τον οποίο χαρακτηρίζει η ταχύτητα στην 

κυκλοφορία των παραγόµενων αγαθών, η διαφοροποίηση των βιοµηχανικών ειδών 

και η βραχύτητα της ζωής τους. 

 Η ενίσχυση των τάσεων που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασµό και µε τις 

µεταβολές των µεθόδων παραγωγής και τις νέες µορφές εργασίας, καθιστά πολύ 

πιθανή την πρόβλεψη ότι στο µέλλον θα χρειάζεται σηµαντικός αριθµός ατόµων, ο 

οποίος πρέπει να συνδυάζει την υψηλή εξειδίκευση σε ορισµένους τοµείς µε τη 

γενική γνώση άλλων τοµέων παραγωγής και τη συνολική εποπτεία του συστήµατος 

οργάνωσης της εργασίας. Θα απαιτηθεί, παράλληλα, µεγαλύτερος ακόµη αριθµός 

ατόµων, τόσο στη βιοµηχανία όσο και στον τοµέα τον υπηρεσιών, που πρέπει να 

διαθέτουν ικανότητα προσαρµογής στις συνεχείς αλλαγές, πνεύµα συνεργασίας, 

δηµιουργικότητα, κριτική ικανότητα, γενικές γνώσεις και δεξιότητες, δεκτικές 

ποικίλων µεταγενέστερων ειδικεύσεων. Εύστοχα λέγεται από ορισµένους ότι 

περνούµε από την περίοδο των «ιδεωδών» στην περίοδο των «δεξιοτήτων».  
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 Παράλληλα µεταβάλλεται και η σχέση του ανθρώπου µε τη µηχανή. Ο 

χειρισµός της τελευταίας απαιτεί σήµερα κάτι περισσότερο από την ανάπτυξη 

στοιχειωδών µηχανικών δεξιοτήτων, οι οποίες στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν 

παρέµειναν αµετάβλητες σ’ όλο το διάστηµα χρήσης ορισµένου µηχανήµατος. Η 

λειτουργία αρκετών σύγχρονων µηχανηµάτων µπορεί να προγραµµατίζεται, γεγονός 

που προσδίδει άλλες διαστάσεις στην εκπαίδευση των χειριστών τους. (14)                    

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της γνώσης θα είναι οι σηµαντικότεροι συντελεστές, όσον αφορά την πρόοδο και 

εξέλιξη των κοινωνιών του 21ου αιώνα. Ιδίως η πληροφορική, µε το τεράστιο πλήθος 

των σύγχρονων εφαρµογών, έχει σχεδόν ταυτιστεί µε ότι χαρακτηρίζουµε σήµερα ως 

ανάπτυξη. Κάθε χώρα που προσβλέπει στην ανάπτυξη (οικονοµική, τεχνολογική 

κ.λπ.) έχει κυριολεκτικά «γαντζωθεί» από τις νέες τεχνολογίες: τις έχει εισαγάγει 

στην εκπαίδευση, ενισχύει την έρευνά τους, χρηµατοδοτεί τις εφαρµογές τους, 

προωθεί µε κάθε τρόπο ότι έχει σχέση µε αυτές, ιδιαίτερα µε την τεχνολογία των 

Η/Υ. Εκείνο που δεν έχει ίσως βαθύτερα συνειδητοποιηθεί, ιδίως στην Ελλάδα, είναι 

η σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών για µια ποιοτική παιδεία που αποτελεί και την 

προϋπόθεση για κάθε µορφής ανάπτυξη µιας χώρας. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να αντιµετωπίσει την πρόκληση αυτή, 

προετοιµάζοντας τους αυριανούς πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σε µία 

κοινωνία διαρκούς ανανέωσης της γνώσης. Το ζητούµενο είναι ο Έλληνας 

εκπαιδευτικός και µαθητής να µπορέσουν να εκµεταλλευτούν τις νέες τεχνολογικές 

δυνατότητες σε ένα παγκόσµιο δίκτυο γνώσης, πληροφορίας, επικοινωνίας και 

παραγωγικής διαδικασίας. (8)    

 

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

  Πώς όµως οι Τεχνολογίες αυτές εντάσσονται στην εκπαίδευση; Ποιες αλλαγές 

φέρνουν και τι αλλάζει (ή µπορεί να αλλάξει) στα προγράµµατα σπουδών, στις 

σχολικές πρακτικές, στη διδακτική και στη µαθησιακή διαδικασία; Συµβάλλουν 

άραγε και πώς στο να µαθαίνουµε καλύτερα και γρηγορότερα; Αλλάζουν τους 

τρόπους που επικοινωνούµε και συνεργαζόµαστε στο σχολείο και έξω από αυτό; 

∆ιευρύνουν τα χωρικά και τα χρονικά όρια της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Πώς 

σχεδιάζονται και πώς αξιολογούνται οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών; 
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Ποιες στάσεις και αναπαραστάσεις σχηµατίζουν για αυτές οι µαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί; Πώς εντάσσονται και τι αλλαγές επιφέρουν ειδικότερα στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα; (2)  

                                

    

H ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΕ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Όταν ένας εκπαιδευτικός αναζητά στο διαδίκτυο πληροφορίες ή κάποιο 

εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του ή ετοιµάζει διαφάνειες µε ένα πρόγραµµα 

παρουσιάσεων, αυτός ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική 

τεχνολογία δεν είναι κάτι καινούριο, και σε καµία περίπτωση απλώς περιορισµένη 

στη χρήση των υπολογιστών. Οι ΤΠΕ είναι απλώς οι τελευταίες εξελίξεις ενός τοµέα 

που µερικοί πιστεύουν ότι είναι τόσο παλιός όσο ίσως και η ίδια η εκπαίδευση. 

 Ωστόσο, η αναφορά στην τεχνολογία ή στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση φέρνει 

αυτόµατα στο µυαλό των περισσοτέρων ανθρώπων αλλά και των εκπαιδευτικών τη 

χρήση κάποιων συσκευών και ιδιαίτερα των υπολογιστών. Σύµφωνα µε τον Saettler 

(1990) η λειτουργία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι µια πορεία και όχι ένα 

προϊόν και σύµφωνα µε τον Μuffoletto (1994) η τεχνολογία δεν είναι συλλογή 

µηχανών και συσκευών, αλλά ένας τρόπος δράσης. Σύµφωνα µε τον Roblyer (2004), 

εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ο συνδυασµός των διαδικασιών και των εργαλείων που 

εµπλέκονται στην αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και προβληµάτων, µε 

έµφαση στην εφαρµογή των πλέον σύγχρονων εργαλείων: των υπολογιστών και των 

συσχετιζόµενων τεχνολογιών. (9) Τέλος ο όρος εκπαιδευτική τεχνολογία 

χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει την ορθολογική θέσπιση και χρήση µίας ή 

περισσοτέρων τεχνολογιών µε σκοπό την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού 

αποτελέσµατος. Χαρακτηρίζει επίσης το λόγο, τις αξίες και τα υποτιθέµενα ή 

πραγµατικά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν σε αυτές τις πρακτικές. (4) ∆ιακρίνεται 

σε δύο κατηγορίες: στην διδακτική τεχνολογία και στην µαθησιακή τεχνολογία. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Το θέµα της πληροφορικής στην εκπαίδευση έχει προκαλέσει ένα φάσµα 

ποικίλων αντιδράσεων από ερευνητές και θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Ο Bevnon 

έχει ταξινοµήσει τις ανταποκρίσεις αυτές σε 4 ερευνητικά παραδείγµατα. Είναι 

χρήσιµο, νοµίζω, να τα αναφέρουµε, γιατί θα µας βοηθήσει να διαµορφώσουµε µια 

πιο καθαρή άποψη για την εκπαιδευτική αξία των υπολογιστών στην εκπαίδευση. 

� Είναι αυτοί που ασχολούνται µε τη Γνωστική Ψυχολογία / Τεχνητή 

Νοηµοσύνη, που εστιάζεται στη σχέση ανάµεσα στην Τεχνητή Νοηµοσύνη και 

στα αναπτυξιακά ζητήµατα και µε το πώς η µέχρι τώρα γνώση και εµπειρία 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναπτυχθούν θεωρίες της γνωστικής 

ανάπτυξης µέσω της νέας τεχνολογίας. 

� Είναι αυτοί οι οποίοι συνηγορούν άκριτα υπέρ της εισαγωγής των υπολογιστών 

στην εκπαίδευση και βασίζονται συχνά σε γενικές αρχές, χωρίς έρευνα και 

εξέταση των προϋποθέσεων. 

� Είναι αυτοί που αντιστέκονται και απορρίπτουν τη µάθηση µε τη βοήθεια των 

υπολογιστών, κατά τρόπο σαρωτικό, συντηρητικό και υπερβολικό. 

� Είναι αυτοί που ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής βιβλιογραφίας. Συνήθως 

εστιάζονται στο ρόλο του δασκάλου ως εγγυητή της µαθησιακής διαδικασίας. 

Υποστηρίζουν την εισαγωγή στις τάξεις διδασκαλίας της νέας τεχνολογίας για 

πολλούς κοινωνικά αποδεκτούς από πολιτική, οικονοµική και εκπαιδευτική 

άποψη λόγους, ενώ πολλοί από αυτούς εφιστούν την προσοχή στον κίνδυνο να 

χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής ως µέσο ενός αόρατου αλλά σοβαρού 

κοινωνικού ελέγχου. 

Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι οι σχολιαστές στα παραπάνω 

ερευνητικά παραδείγµατα. Υπάρχουν και άλλες τάσεις ανάµεσα στις παραπάνω, που 

επιδιώκουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις και ενδιαφέροντα. (5) 

Στη συζήτηση κατατίθενται τρεις ακόµη εκδοχές, σύµφωνα µε άλλη έρευνα, 

για τη συµβολή τους στην εκπαίδευση. Η µία είναι η εκδοχή της πανάκειας: οι νέες 

τεχνολογίες «κάνουν θαύµατα». Η ιστορία της εκπαίδευσης έχει πολλά «επεισόδια»  

θεοποίησης παιδαγωγικών καινοτοµιών. Οι υπερβολικές προσδοκίες, συνήθως, δεν 

έχουν ουσιαστικό αντίκρισµα και απορρίπτονται µε την ίδια υπερβολή, χωρίς να  

αξιοποιούνται οι πραγµατικές δυνατότητές τους. Οι παιδαγωγοί-θιασώτες αυτής της  

αντίληψης εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην τεχνολογία της διδασκαλίας και  
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µάθησης µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζουν τα σχετικά ζητήµατα σε τεχνικά, 

απογυµνωµένα από τις κοινωνικοπολιτικές τους προϋποθέσεις.                                           

          Είναι η «διαφηµιστική» εκδοχή στην  αγορά  νέων  εκπαιδευτικών  προϊόντων  

που έχουν γρήγορους  ρυθµούς  παλαίωσης.  Ενδεχόµενη  υιοθέτησή  της,  εκτός  των  

άλλων, µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην εκπαίδευση, µε την αναδιάταξη 

προτεραιοτήτων και δαπανών για την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού. (13) 

Μια άλλη σχετική εκδοχή φαίνεται πιο επεξεργασµένη, καθώς αναγνωρίζει τις 

παγίδες που εµπεριέχονται στις παραπάνω αντιλήψεις και προτείνει τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών ως απλών µέσων και εργαλείων στην αντιµετώπιση των διάφορων 

εκπαιδευτικών προβληµάτων. Σύµφωνα µε αυτή την εκδοχή, οι νέες τεχνολογίες δεν 

είναι από µόνες τους ευεργετικές ή επικίνδυνες. Το κεντρικό ερώτηµα είναι οι τρόποι 

χρήσης τους από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των µαθητών.   

Όπως γίνεται φανερό, η πρώτη εκδοχή αποθεώνει τις νέες τεχνολογίες, ενώ η 

δεύτερη αναγνωρίζει και εµπιστεύεται τον άνθρωπο-χρήστη, που έχει εκείνες τις 

κριτικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για δηµιουργική χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, αποσιωπάται το γεγονός ότι οι 

τεχνολογίες εµπεριέχουν τα όρια της χρήσης τους ,έχουν απρόβλεπτες επιπτώσεις και 

επηρεάζουν ή αλλάζουν τον άνθρωπο-χρήστη. Η χρήση τους δηλαδή προσδιορίζεται 

εν πολλής από τη δοµή τους την ίδια. Ας αναλογισθούµε π.χ. τις σηµαντικές αλλαγές 

που το στηθοσκόπιο επέφερε στον τρόπο άσκησης της ιατρικής, στις σχέσεις 

ασθενούς και ιατρού, µε τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τις αφηγήσεις του 

ασθενούς στις ενδείξεις του µέσου. Όπως υποστηρίζει ο Ν. Postman (1997), οι νέες 

τεχνολογίες αλλάζουν τη δοµή και την ποιότητα των ενδιαφερόντων µας, των 

ερωτηµάτων µας, των προτεραιοτήτων µας: αν δώσεις σε ένα µικρό παιδί σφυρί θα 

βλέπει τα πάντα και παντού καρφιά! Το ζήτηµα δηλαδή δεν είναι απλά αν οι µαθητές 

µπορούν να υιοθετούν προσωπικό ρυθµό µάθησης µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, αλλά κυρίως πώς αλλάζουν οι αντιλήψεις για το µαθητή,                     

για το  σχολείο, τη γνώση κ.α., και ποιο είναι το νέο περιεχόµενό τους.  

        Η τρίτη εκδοχή που διατυπώνεται αναφορικά µε την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών είναι ακόµα πιο επεξεργασµένη, καθώς υιοθετεί την άποψη ότι η 

τεχνολογία δεν είναι «ουδέτερη».Γίνεται αποδεκτό ,στην περίπτωση αυτή, ότι οι 

τεχνολογίες εµπεριέχουν τις µορφές χρήσης τους και προσδιορίζουν ως ένα βαθµό 

τους σκοπούς της χρήσης. Αναγνωρίζεται, επίσης, ότι υπάρχουν προβλήµατα µε το να 

εµπιστεύεται κανείς τυφλά τον ορθολογισµό του ανθρώπου, ο οποίος δε χρησιµοποιεί 
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απλώς τις νέες τεχνολογίες για να έχει περισσότερη αποτελεσµατικότητα στην 

επιδίωξη παλαιών στόχων. Οι νέες τεχνολογίες προκαλούν τους ανθρώπους σε 

αναζητήσεις στόχων που δεν  ήταν εύκολο να τους συλλάβει κανείς µε τα παλαιά 

µέσα. Γι’ αυτό, σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, οι χρήστες καλούνται να έχουν 

επίγνωση των απρόβλεπτων επιπτώσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη 

χρήση τους και να κάνουν πάντα ένα ισολογισµό των θετικών και αρνητικών 

επιδράσεων.  

Και οι τρεις εκδοχές ,που παραθέσαµε πιο πάνω, αναφορικά µε την εισαγωγή 

και την πρόσληψη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, παρά τις εµφανείς 

διαφορές τους, έχουν τεχνοκρατικό προσανατολισµό. Βέβαια, την τρίτη εκδοχή την 

προσυπογράφουν στοχαστές που συνήθως είναι κριτικοί στις αναλύσεις τους. Έχουν 

προταθεί και άλλοι τρόποι χαρτογράφησης και ταξινόµησης των σχετικών 

αναλύσεων ,όπως αυτή που διακρίνει τις σχετικές. προσεγγίσεις σε «τεχνοφοβικές» 

και σε «τεχνοφιλικές». Όπως γίνεται φανερό, ωστόσο, αυτές οι διχοτοµικές 

κατατάξεις µας οδηγούν στον ολισθηρό δρόµο µιας αντίληψης που πρεσβεύει πως τα 

πράγµατα µπορούµε πολύ εύκολα να τα διακρίνουµε σε αµιγώς «θετικά» ή 

«αρνητικά» ως προς τις επιπτώσεις τους. Στην περίπτωση των νέων τεχνολογιών, 

ιδιαιτέρως, τα «πλεονεκτήµατα» και τα «µειονεκτήµατα» δεν είναι ευδιάκριτα πεδία 

γιατί είναι εκφάνσεις του ενός και του αυτού. (32) 

 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 

 Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών (και αυτό συµβαίνει όχι 

µόνο στις ανεπτυγµένες αλλά και στις αναπτυσσόµενες χώρες) έχουν βαθύτατα 

επηρεασθεί από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Από τα πανεπιστήµια στα 

λύκεια, τις σχολές αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο δηµοτικό, καµία βαθµίδα 

εκπαίδευσης δεν έµεινε χωρίς να εντάξει - στον ένα ή στον άλλο βαθµό - τα νέα 

εργαλεία αναπαράστασης και σκέψης. Το κίνηµα αυτό, που επιταχύνεται από την 

εµφάνιση όλο και πιο φιλικών συστηµάτων επικοινωνίας χρήστη – µηχανής (user 

interfaces) και λογισµικού, καθώς και από τη γενίκευση της συζήτησης γύρω από τα 

πληροφορικά µέσα, αντλεί την έµπνευση και το δυναµισµό του µέσα από κοινωνικές, 

οικονοµικές, πολιτικές, παιδαγωγικές και πολιτισµικές ανησυχίες, οι οποίες µπορούν 

να ιεραρχηθούν σε πολλά επίπεδα. 
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 Η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης των νέων τεχνολογιών στα σχολικά 

συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική και συνιστά ίσως 

την πιο καταλυτική αλλαγή των τελευταίων χρόνων. Οι κύριες παράµετροι που 

συνθέτουν την εξέλιξη αυτή είναι: η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας και τα 

ερωτήµατα που τίθενται για την αποστολή του σχολείου στα πλαίσιά της, και η 

ανοικτή κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος και η συνακόλουθη καθολική επιταγή 

για παιδαγωγική ανανέωση. 

Κάτω από το πρίσµα αυτό, η εισαγωγή της Πληροφορικής (υπολογιστές, 

πολυµέσα, δίκτυα, κλπ.) στην εκπαίδευση, προϋποθέτει την απάντηση σε δύο 

ουσιώδη ερωτήµατα: 

-τι εννοούµε µε τον όρo «Η Πληροφορική στην εκπαίδευση»;  

-µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

εισάγονται νέες διαδικασίες µάθησης, πoιoτικά διαφορετικές ή στην πραγµατικότητα 

αναπαράγονται µε άλλα µέσα οι ίδιοι µηχανισµοί και διαδικασίες όπως σε 

περιβάλλοντα µάθησης χωρίς µηχανές; 

Ενώ για το δεύτερο ερώτηµα δεν έχει µέχρι σήµερα δοθεί από τις γνωστικές 

επιστήµες και τις επιστήµες της αγωγής επαρκής απάντηση, για το πρώτο ερώτηµα 

µπoρoύµε να διακρίνουµε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:  

Η πληροφορική ως αυτόνoµo γνωστικό αντικείµενο που µπορεί να ενταχθεί 

στο πρόγραµµα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

Η πληροφορική διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείµενα ως µέσο γνώσης, 

έρευνας και µάθησης.  

 Η πληροφορική ως στoιχείo της γενικής κουλτούρας. (21) 

 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά αντίθετα 

αλληλoσυµπληρώνoνται και αλληλοεξαρτώνται. Έτσι, µέσα στην καθηµερινή 

εκπαιδευτική πρακτική, φαίνεται να επικρατούν τρεις τάσεις (πρότυπα) χρήσης των 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

1.Ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο (τεχνοκεντρική προσέγγιση). H 

διδασκαλία της πληροφορικής (αλλά και των νέων τεχνολογιών γενικότερα) ως 

αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, που αποκαλείται και τεχνοκεντρική προσέγγιση, 

υπήρξε η πρώτη χρονολογικά προσέγγιση εισαγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ως προσέγγιση κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του 70, κυρίως στις υψηλότερες 

βαθµίδες της εκπαίδευσης. Από τη στιγµή που ένα νέο µάθηµα καθιερώνεται στο 
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αναλυτικό πρόγραµµα, είναι εύλογο να τεθούν και τα συνακόλουθα ερωτήµατα που 

αφορούν το περιεχόµενό του, τους στόχους του, τα ερωτήµατα που θέτει η 

διδασκαλία του, και συνεπώς την ύπαρξη µιας διδακτικής του προσέγγισης. (4)  

Το πρότυπο αυτό χαρακτηρίζεται από τεχνοκρατικό ντετερµινισµό και έχει ως 

βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και 

την εισαγωγή στον προγραµµατισµό τους (η πληροφορική δηλαδή ως αυτοτελές 

γνωστικό αντικείµενο, που στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται µε τον όρο 

αποµονωµένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη προσέγγιση). (2) 

Η πληροφορική αντιµετωπίζεται ως σύνθεση τριών βασικών επιστηµονικών 

χώρων. Της θεωρίας η οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνει το µαθηµατικό υπόβαθρο 

της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (θεωρίες, αλγόριθµοι, αρχές 

προγραµµατισµού). Των πειραµατικών επιστηµών (science) οι οποίες αποτελούνται 

από θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των υλικών (hardware) και 

της τεχνολογίας (engineering) που αφορά στις επιλογές εκείνες οι οποίες σε 

συνδυασµό µε γνώση από τους δύο προηγούµενους χώρους καθιστούν την 

πληροφορική ικανή στην επίλυση προβληµάτων της καθηµερινής ζωής. Η θεώρηση 

αυτή της πληροφορικής ως σύνθεσης επιστηµονικών χώρων αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία για την ανάπτυξη της διδακτικής προσέγγισης. Βασικά χαρακτηριστικά της 

θα πρέπει να είναι ο πειραµατισµός, η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών 

δεξιοτήτων όπως οι γενικεύσεις και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης µε στόχο την 

ικανοποίηση της ανάγκης επίλυσης προβληµάτων της καθηµερινής ζωής. (15) 

  

2. Μέσα σε όλα τα µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής 

προσέγγισης της µάθησης (ολοκληρωµένη προσέγγιση). Tο πρότυπο αυτό 

εµφανίζεται πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των 

νέων τεχνολογιών και η χρήση τους ενσωµατώνεται στα επιµέρους γνωστικά 

αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών (αποδίδεται µε τον όρο οριζόντια ή ολιστική 

προσέγγιση). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, τα θέµατα που αφορούν στους 

υπολογιστές και στις νέες τεχνολογίες γενικότερα, διδάσκονται µέσα από όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα του σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό 

αντικείµενο. (2) 

 Η επίδραση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη µαθησιακή διαδικασία 

οφείλεται στις δυνατότητες κατασκευής διερευνητικών ενεργητικών και 
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κατασκευαστικών περιβαλλόντων µάθησης. Οι δυνατότητες αυτές οφείλονται στην 

ικανότητα 

 -∆ηµιουργίας πολλαπλών και διασυνδεδεµένων αναπαραστάσεων εννοιών ή 

πληροφοριών, 

 -Άµεσης διαχείρισης υπολογιστικών αντικειµένων στην οθόνη του 

υπολογιστή ως ενδιάµεσων µεταξύ των φυσικών αντικειµένων και των αφηρηµένων 

εννοιών τους, 

 -∆ηµιουργίας προσοµοιώσεων φυσικών και γενικότερα πραγµατικών 

καταστάσεων της καθηµερινής ζωής. (15) 

 Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν ότι η διασπορά της 

διδασκαλίας και της χρήσης της πληροφορικής σε όλο το φάσµα του προγράµµατος 

σπουδών και όχι η ένταξή του σε ένα ιδιαίτερο αντικείµενο, µπορεί να βοηθήσει την 

ουσιαστική και από κοινού δηµιουργική συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σηµαντικά διαφορετικές 

εκπαιδευτικές αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης και της διδακτικής 

πρακτικής όσο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στην υλικοτεχνική 

υποδοµή. Οι ανατροπές που θα προκαλέσει στο πρόγραµµα σπουδών η εφαρµογή της 

προσέγγισης αυτής, την καθιστούν βραχυπρόθεσµα µη εφαρµόσιµη. (21) 

  

3. Ως συνδυασµός των δύο προηγούµενων τρόπων (πραγµατολογική 

προσέγγιση). Συνιστά µια µεταβατική, ‘‘εφικτή’’ λύση, απαραίτητη για ένα 

τουλάχιστον χρονικό διάστηµα µέχρι την πλήρη ένταξη των τεχνολογιών σε όλο το 

αναλυτικό πρόγραµµα. Το πρότυπο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός 

αµιγούς µαθήµατος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της 

χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως µέσο στήριξης της 

µαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος 

σπουδών (αποδίδεται και µε τον όρο εφικτή ή µικτή προσέγγιση). Η έµφαση στα 

πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις 

της χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή 

γνώρισε πολλές διακυµάνσεις πριν σταθεροποιηθεί στους προσανατολισµούς της 

κυρίως αναφορικά µε τη χρήση του πληροφορικού µέσου. (4) 

Ο τελευταίος τρόπος συνδυάζει παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα µε τους όρους 

του εφικτού. ∆ιότι οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν µόνον ένα γνωστικό 

αντικείµενο, που είναι απαραίτητο σήµερα για τον τεχνολογικό αλφαβητισµό των 



 17 

µαθητών, αλλά και ένα πρωτόγνωρο εποπτικό «πολυµέσο» και γνωστικό εργαλείο 

διδασκαλίας για όλα τα µαθήµατα. Επιπλέον είναι και µια δυνητικά αστείρευτη πηγή 

πληροφόρησης και επικοινωνίας µε τον κόσµο της γνώσης. Η κατάλληλη µάλιστα και 

εµπνευσµένη παιδαγωγική τους χρήση είναι από µόνη της µια εν δυνάµει καινοτόµος 

παιδαγωγική µεθοδολογία, που µετασχηµατίζει τις παραδοσιακές δοµές επικοινωνίας 

και ευνοεί την εφαρµογή πολλών άλλων παιδαγωγικών αρχών, που ήταν δύσκολο 

µέχρι τώρα να εφαρµοστούν στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης. (21) 

  Στη χώρα µας, οι µέχρι τώρα προσπάθειες που έγιναν για την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ακολούθησαν την τεχνοκεντρική προσέγγιση. 

Σήµερα η προσέγγισή µας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εµπνέεται από 

το ολιστικό πρότυπο εισαγωγής ενώ δανείζεται (λόγω και των συνθηκών που 

επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση) ιδέες του πραγµατολογικού προτύπου. Όσον 

αφορά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η προσέγγισή µας εµπνέεται από το 

πραγµατολογικό πρότυπο εισαγωγής. 

Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο 

θεωρείται αναγκαία, γιατί : 

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 για να εξελιχθεί 

επαγγελµατικά και να επιβιώσει σε ένα κόσµο συνεχώς µεταβαλλόµενο.  

Στο πλαίσιο της γενικής και υποχρεωτικής παιδείας, αποκτούν αφενός βασικές 

και στέρεες γνώσεις στην πληροφορική και αφετέρου ικανότητες που θα τους 

επιτρέπουν  

• να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και 

δικτυακές τεχνολογίες  

• να ενηµερώνονται και να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και  

• να διακρίνουν και να µπορούν να κρίνουν τις επιπτώσεις των υπολογιστικών 

και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. (2) 

∆ίπλα σε αυτές τις τρεις προσεγγίσεις µπορεί να προστεθεί και µία τέταρτη 

που άπτεται των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως αυτόνοµο 

γνωστικό αντικείµενο (πέραν του αλφαβητισµού) και συναντάτε σε επίπεδο 
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ειδίκευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης ουσιαστικά µετά το Γυµνάσιο. Η 

προσέγγιση αυτή φαίνεται να υιοθετείται τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη χώρα 

µας (µια νέα κατεύθυνση (Τεχνολογική) στο Ενιαίο Λύκειο και προσαρµογή των 

Πανελλαδικών εξετάσεων). (25)   

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ 

∆Ι∆ΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ 

 

 Γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε η τεχνολογία στην εκπαίδευση βλέπουµε την 

τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας παράλληλα µε 

τις αλλαγές στους στόχους και µπορούµε να αποφύγουµε τα λάθη που έκαναν άλλοι 

και να επιλέξουµε τις κατευθύνσεις που η εµπειρία και η πράξη έχει δείξει ότι είναι 

πιο υποσχόµενες. 

 Στην αρχή οι άνθρωποι µόνο µιλούσαν. Γραπτός λόγος δεν υπήρχε και ο 

καθένας µπορούσε να επικοινωνήσει µόνο µ’ αυτούς που ήταν κοντά του 

(γεωγραφικά και χρονικά). Η εκπαιδευτική τεχνολογία µπορεί να εντοπιστεί πίσω στο 

χρόνο όταν οι ιερείς των φυλών συστηµατοποιούσαν σώµατα γνώσης, και οι πρώτοι 

πολιτισµοί εφεύραν την πικτογραφία ή τη συµβολική γραφή για την καταγραφή και 

µετάδοση πληροφοριών. 

 Ακολούθησε η τυπογραφία. Για να µπορούν πολλοί να γράφουν αλλά και 

περισσότεροι να διαβάζουν. Τα γραπτά µένουν και τα πνευµατικά δηµιουργήµατα 

εύκολα διαδίδονται και διατηρούνται στο χρόνο και στο χώρο. Έτσι αναπτύχθηκε η 

µαζική παιδεία όπως την ξέρουµε µέχρι σήµερα. Αργότερα ήρθε ο φωνόγραφος, ο 

κινηµατογράφος, το µαγνητόφωνο και το video για να µπορούµε εκτός από το γραπτό 

λόγο να αποτυπώνουµε περισσότερα πνευµατικά δηµιουργήµατα όπως η µουσική και 

το τραγούδι, ο χορός και το θέατρο. Είµαστε η πρώτη γενιά που γνωρίζει τη φωνή και 

την παρουσία ανθρώπων που δηµιούργησαν πριν εµείς γεννηθούµε. Τα τελευταία 

χρόνια, έχουµε δραµατική µείωση χρόνου ανάµεσα στην ανακάλυψη και τη µαζική 

χρήση της τεχνολογίας. Μόνο πριν περίπου 40 χρόνια, η ιστορία της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση που χρονολογείται από το 1920 έδινε έµφαση στο ραδιόφωνο και 

την τηλεόραση, ενώ οι υπολογιστές ήταν µεταγενέστερη σκέψη. Αν γραφόταν 

σήµερα µια τέτοια περιγραφή, ίσως κεντρική ιδέα να ήταν το διαδίκτυο. Είκοσι 
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χρόνια από σήµερα, το ενδιαφέρον µπορεί να είναι η έξυπνη διδασκαλία, 

υποστηριζόµενη από την εικονική πραγµατικότητα. (9)  

  Κατά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στην 

πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µπορούµε να διακρίνουµε τρία 

σηµαντικά στάδια ή φάσεις εισαγωγής:  

 

• η πληροφορική προσέγγιση (1970-1980), 

 

• µέσο – αντικείµενο εκπαίδευσης (1980-1989), 

 

• οι τεχνολογίες ως µέσο (µετά το 1990)       

 

 Πρόδροµος όλων των παραπάνω φάσεων µπορεί να χαρακτηριστεί µία 

ολόκληρη περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των διάφορων media και τεχνολογιών (πριν το 

1970) στην εκπαίδευση. (4) 

 Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια στην εκπαίδευση ήταν 

λογισµικό που δεν είχε σχεδιασθεί για τις ανάγκες των µαθητών, της διδασκαλίας και 

της µάθησης. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 κατασκευάστηκε εκπαιδευτικό 

λογισµικό που έτρεχε µόνο σε µεγάλους υπολογιστές τύπου mainframe (Plato 

programs). O τύπος του λογισµικού που παραγόταν εκείνη την εποχή ήταν παιχνίδια, 

προσοµοιώσεις και διδακτικά υλικά. Τα διδακτικά υλικά κυρίως αποτελούνται από 

σειριακές παρουσιάσεις των εννοιών που επιλέγονταν για διδασκαλία. Η 

αλληλεπίδραση του µαθητή µε το πρόγραµµα ήταν περιορισµένη. Ουσιαστικά, ο 

µαθητής µπορούσε µόνον να προχωρήσει µια σελίδα µπρος ή πίσω ή να γυρίσει στον 

πίνακα περιεχοµένων του µαθήµατος και να λύσει κάποιες ασκήσεις σαν αυτές που 

περιέχονται στα σχολικά βιβλία. Αυτά τα διδακτικά υλικά συνοδεύονταν συνήθως 

από ένα σύστηµα αξιολόγησης της απάντησης το οποίο εκφραζόταν µε σχόλια 

επιβράβευσης προς το µαθητή ή µε κάποια παρότρυνση να συνεχίσει στην περίπτωση 

που έκανε λάθος. (15)  
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∆εκαετία 1970-1980: Η περίοδος της πιλοτικής εφαρµογής 

 

 Αν οι δεκαετίες του ’80 και ’90 χαρακτηρίζονται από τη µαζική εισαγωγή και 

ένταξη της πληροφορικής στην εκπαίδευση και σε κάθε πτυχή της ζωής µας 

γενικότερα, οι προβληµατισµοί και οι πρώτες προσπάθειες εισαγωγής ανέρχονται σε 

µια δεκαετία τουλάχιστον προγενέστερα. Το πρώτο στάδιο ξεκινά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 και η προβληµατική του αποκρυσταλλώνεται στις πρώτες 

επίσηµες εκθέσεις σχετικά µε την «πληροφοριοποίηση» της κοινωνίας  και την 

εκπαίδευση. Αφορά κυρίως την «πληροφορική προσέγγιση» µε κύριο 

προσανατολισµό στη διδασκαλία του προγραµµατισµού και σε µικρότερο βαθµό την 

προσπάθεια ανάπτυξης συστηµάτων  διδασκαλίας µε τη βοήθεια υπολογιστή. Η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατά την περίοδο εκείνη, δεν είναι 

παρά προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής εφαρµογής. 

 Το 1970 υπήρξε µια σηµαντική χρονιά για την εισαγωγή της πληροφορικής 

στην εκπαίδευση: µια πρώτη παγκόσµια συνάντηση οργανώνεται στο Amsterdam από 

την IFIP (International Federation of Information Processing) µε θέµα τους 

υπολογιστές στην εκπαίδευση και τον επόµενο χρόνο οργανώνεται το πρώτο 

παγκόσµιο σεµινάριο (υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ), µε θέµα την εισαγωγή της 

πληροφορικής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση (υποδεικνύοντας την εισαγωγή της 

πληροφορικής σε όλα τα µαθήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), στο Παρίσι. 

Παρότι οι θέσεις που εκφράστηκαν στις συναντήσεις αυτές υιοθετούσαν την άποψη 

της εισαγωγής σε όλο το φάσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το πρακτικό 

αποτέλεσµα όλης της περιόδου αυτής χαρακτηρίζεται κυρίως από τη µάθηση για τους 

υπολογιστές παρά τη µάθηση µε τους υπολογιστές. 

 Οι πιλοτικές εφαρµογές (κυρίως σε επίπεδο λυκείων) που είδαν το φως της 

ηµέρας σε όλη τη δεκαετία του ’70 (αναφερόµαστε σε πιλοτικές εφαρµογές γιατί σε 

καµία χώρα δεν είχαµε εισαγωγή υπολογιστών παρά σε πολύ µικρό αριθµό σχολείων) 

έδιναν έµφαση σε µαθήµατα αλφαβητισµού στους υπολογιστές, και κυρίως στον 

προγραµµατισµό τους. Η στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε υπολογιστές δεν 

γνώρισε µεγάλη έκταση και αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ανυπαρξία 

κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού. (4) 

 Ωστόσο έγινε µια προσπάθεια αντικατάστασης του δασκάλου από τον 

υπολογιστή. Κατασκευάστηκαν τότε εκπαιδευτικά προγράµµατα που προσπαθούσαν 

να προσοµοιώσουν τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και τα παραδοσιακά 
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συστήµατα αναπαράστασης δηλαδή τα συστήµατα που χρησιµοποιούσαν τα 

«αδρανή» µέσα µε κύριο εκπρόσωπό τους το περιβάλλον χαρτί-µολύβι. Ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης µε αυτά τα προγράµµατα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

προσπαθούσε να µιµηθεί την αλληλεπίδραση µαθητή-δασκάλου. Οι σχεδιαστές 

λογισµικού έφτιαχναν µια δοµή του αντικειµένου µάθησης, έκαναν υποθέσεις που 

αφορούσαν το µαθητή και την αλληλεπίδραση του µε το δάσκαλο µε ένα 

παραδοσιακό τρόπο. ∆εν έπαιρναν επίσης υπ’ όψη τους τις δυνατότητες της 

επιστήµης των υπολογιστών και το πώς αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 

εκπαίδευση. (15)   

 Λίγα λογισµικά (κυρίως λογισµικό προσοµοίωσης) ήταν άξια λόγου ώστε να 

χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά µέσα στην τάξη, ενώ η πλειονότητα του 

λογισµικού ήταν τύπου ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και συστήµατα πρακτικής 

άσκησης και εφαρµογής. Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε κυρίως στις απόψεις της 

θεωρίας της συµπεριφοράς και ως κύρια εφαρµογή των υπολογιστών στη µαθησιακή 

διαδικασία είχε τα αλληλεπιδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία. Πρέπει επίσης να τονιστεί 

ότι, παράλληλα µε τις παραπάνω προσπάθειες, αλλά µε ένα εντελώς διαφορετικό 

παιδαγωγικό και µαθησιακό προσανατολισµό, εφαρµόστηκε σε πολλά σχολεία εκείνη 

την περίοδο η γλώσσα προγραµµατισµού Logo. 

H ανάλυση των αποτελεσµάτων της πειραµατικής φάσης εισαγωγής που 

χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, παρέχει τα στοιχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί η 

εφαρµογή γενίκευση της εισαγωγής της επόµενης δεκαετίας. (4) 

 

Η «πληροφορική για όλους» και οι «υπολογιστές στα σχολεία» (1980-1990): H 

εποχή της ένταξης 

 

Η δεκαετία του ’80 υπήρξε αναµφισβήτητα η περίοδος κατά την οποία 

γενικεύτηκαν οι προσπάθειες της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής και 

των νέων τεχνολογιών στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα. Ωστόσο, µόλις στα 

µέσα της δεκαετίας υιοθετήθηκε η καθολική εισαγωγή της πληροφορικής στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών. Πριν τη γενικευµένη εισαγωγή 

προΰπήρξε µια περίοδος προβληµατισµών και γενικότερων αναζητήσεων για το πώς 

και από πού πρέπει να αρχίσει η εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο. 

Η εισαγωγή των υπολογιστών γίνεται κατά κανόνα µέσα από ολοκληρωµένα 

προγράµµατα σε επίπεδο επικρατείας και µε συνεργασία διαφόρων φορέων και 
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(συνήθως) µε τον έλεγχο του κάθε Υπουργείου Παιδείας. Παρακάτω παρουσιάζονται 

τα βασικά πορίσµατα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια δύο εκθέσεων (αρχές της 

δεκαετίας του ’80) όπου και συνοψίζονται οι προβληµατικές της εποχής και το 

θεωρητικό πλαίσιο που χαρακτήρισε την είσοδο του υπολογιστή στο σχολικό 

σύστηµα κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. 

 

H έκθεση του J. – C. Simon (1980) 

 

H έκθεση αυτή (µε παραγγελία της γαλλικής κυβέρνησης) προτείνει την 

κατάρτιση για όλους στην πληροφορική, συνιστώντας τη συνέχιση των 

προηγούµενων εµπειριών, προπαντός στο επίπεδο του γυµνασίου και του λυκείου. 

Σχετικά µε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στην έκθεση αναπτύσσεται µια 

προβληµατική, η οποία θέτει µια σειρά από ενδιαφέροντα και επίκαιρα ακόµα και 

σήµερα ερωτήµατα. Ο εν λόγω προβληµατισµός συνοψίζεται στο γιατί πρέπει να 

εισαχθεί η πληροφορική, από την πρώτη κιόλας βαθµίδα, στην εκπαίδευση. ∆ύο είναι 

οι βασικοί λόγοι που υποστηρίζουν, µέσα από την έκθεση, µια τέτοια εισαγωγή. 

Αφενός, για µια παιδαγωγική που εντάσσει τη χρήση των πληροφορικών µηχανών ως 

µέσο, και αφετέρου, η πληροφορική ως παιδαγωγικός στόχος. Αλλά, δεν 

διαφαινόταν επίκαιρο την εποχή εκείνη, η θεώρηση µιας γενικευµένης εισαγωγής των 

πληροφορικών µέσων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Οι επικαλούµενοι λόγοι τοποθετούνται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 

αναφέρονται αιτίες οικονοµικής και τεχνικής φύσης καθώς και προβλήµατα 

υλικοτεχνικής υποδοµής. Στο δεύτερο επίπεδο, προβάλλονται ενδοιασµοί 

παιδαγωγικής υφής. Τα πληροφορικά µέσα για εκπαιδευτική χρήση πρέπει να 

αποτελέσουν αντικείµενο διεπιστηµονικών ερευνών και προσαρµογών. Ως 

συµπέρασµα στο σχετικό ζήτηµα, η έκθεση θεωρεί ότι, µε τη µέχρι τότε κατάσταση 

των ερευνών, τα πληροφορικά εργαλεία δεν µπορούν να θεωρηθούν σαν καθολικό 

παιδαγωγικό µέσο, εντούτοις παρουσιάζουν εξαιρετικό παιδαγωγικό ενδιαφέρον σε 

ποικίλες και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Κάτω από το πρίσµα αυτό, προτείνονται δύο 

δρόµοι ερευνών: η ∆ιδασκαλία µε τη Βοήθεια Υπολογιστή και η γλώσσα LOGO.    
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Η έκθεση του Β. Schwartz (1981) 

 

Μια άλλη έκθεση το 1981, στα πλαίσια της Κοινής Αγοράς αυτή τη φορά, 

προσδιορίζει τους στόχους της πληροφορικής στην γενική εκπαίδευση. Οι στόχοι 

αυτοί προσανατολίζονται προς δύο κύριες κατευθύνσεις: ο υπολογιστής ως εργαλείο 

µάθησης και ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας. 

Ο υπολογιστής ως εργαλείο µάθησης, συνιστά την πρώτη κατεύθυνση, στα 

πλαίσια της οποίας µπορούµε να διακρίνουµε τα παρακάτω ρεύµατα: 

 

- Ο ρόλος της ∆ιδασκαλίας µε τη Βοήθεια Υπολογιστή, 

 

- Μέσο για την καλυτέρευση των επιδόσεων στα µαθηµατικά και στη γλώσσα, 

 

- Το παιδαγωγικό σύστηµα LOGO. 

 

O υπολογιστής και η πληροφορική ως στοιχείο γενικής κουλτούρας, 

συγκροτούν τη δεύτερη κατεύθυνση, της οποίας κύριοι άξονες είναι: 

- Ευαισθητοποίηση στην επεξεργασία της πληροφορίας, στην τεχνική και 

πληροφορική διάσταση του περιβάλλοντος, 

- Εισαγωγή στην αλγοριθµική και κατανόηση από τους µαθητές του τι είναι 

ο προγραµµατισµός, δείχνοντάς τους το ενδιαφέρον που παρουσιάζει 

καθώς επίσης και τα όριά του. 

 

Πρόκειται συνεπώς για την εξοικείωση του παιδιού, από την πιο µικρή ηλικία, 

µε τα πληροφορικά αντικείµενα, κατά τρόπο ώστε να γίνει ικανό να ενεργεί στα 

πλαίσιά τους και να τα χρησιµοποιεί µε κάποια σχετική άνεση. Η παραπάνω θεώρηση 

εµπεριέχει δυο συµπληρωµατικές πτυχές: τη διανοητική πτυχή, στα πλαίσια της 

οποίας το παιδί οφείλει να κατανοήσει αυτό το οποίο κάνει όταν χρησιµοποιεί 

πληροφορικά αντικείµενα και την ηθική και πολιτική πτυχή, στα πλαίσια της οποίας 

είναι απαραίτητο το παιδί να κατανοήσει τα πληροφορικά εργαλεία, µέσα από την 

προοπτική της κατάρτισης του µελλοντικού πολίτη, συνειδητού και αυτόνοµου όντος 

σε ένα σύγχρονο κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.    

 Για την εφαρµογή των στόχων αυτών, η έκθεση κάνει τις ακόλουθες 

προτάσεις: 
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1. Η πληροφορική ως παιδαγωγικό µέσο, συνεπάγεται την κατάρτιση µε τη 

βοήθεια της πληροφορικής (το παιδαγωγικό έρεισµα οδηγεί επιπλέον στην 

ανάπτυξη της πολιτισµικής διάστασης των πληροφορικών µέσων). 

 

2. Η πληροφορική ως παιδαγωγικός στόχος συνεπάγεται µια κατάρτιση στην 

πληροφορική. 

 

Είναι εµφανές λοιπόν ότι, ήδη από τις απαρχές της εισαγωγής της 

πληροφορικής στην εκπαίδευση, γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στην πληροφορική 

ως αντικείµενο µάθησης και την πληροφορική ως παιδαγωγικό και διδακτικό 

µέσο. Πρέπει εντούτοις να τονιστεί ότι οι πολλαπλοί τρόποι θεώρησης της εφαρµογής 

της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών γενικότερα στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση έγιναν αντικείµενο έντονων συζητήσεων και προβληµατισµών από πολύ 

νωρίς στο χώρο τον παιδαγωγών. 

  

 Μετά το 1990: Απολογισµός και προοπτικές  

 

Η ιλιγγιώδης εξέλιξη του υλικού και του λογισµικού τα τελευταία χρόνια 

συνιστά ένα νέο δεδοµένο που ανατρέπει πολλούς από τους καθιερωµένους 

προσανατολισµούς και θέτει εκ νέου το ζήτηµα µιας συνολικής θεώρησης του 

προβλήµατος της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το γεγονός 

αυτό έχει επιτρέψει µια σηµαντική πτώση του κόστους η οποία οδήγησε µε τη σειρά 

της σε βαθιές αλλαγές των κοινωνικών αναπαραστάσεων στις αλληλεπιδράσεις µε 

τον υπολογιστή. Αν πριν από είκοσι χρόνια ο υπολογιστής συνιστούσε µια σπάνια και 

πολύπλοκη µηχανή, επαγγελµατικό µηχάνηµα χωρίς πρόσβαση από τον κοινό θνητό, 

η έκρηξη της µικροπληροφορικής κατά τη δεκαετία του ’80, τον µετέτρεψε 

προοδευτικά σε ένα µοντέρνο µέσο «υψηλής τεχνολογίας». Στη σηµερινή εποχή, 

γενικεύεται η διάδοσή του και έχει µετατραπεί σε ένα καταναλωτικό αντικείµενο 

καθηµερινής χρήσης, τουλάχιστον στις προηγµένες χώρες. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια οι υπολογιστές έχουν πάρει πλέον τη θέση 

τους στα σχολικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών. Άλλοτε ως εργαλείο 

διδασκαλίας και µάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα, ενίοτε ως αντικείµενο 

γνώσης αυτό καθαυτό, γνωστικό εργαλείο για προσωπική έκφραση και οικοδόµηση, 
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µέσο για τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος, απασχολεί όλο και 

περισσότερους εκπαιδευτικούς στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες. (4) Η αγορά 

εκπαίδευσης είναι τεράστια και σε παγκόσµιο επίπεδο ανταγωνίζεται την αγορά 

υγείας για το ποια είναι πρώτη. Από στατιστικές για το 1999 και το 2000 στις ΗΠΑ 

αναφέρουν ότι η εκπαίδευση είναι $772 δις ή 9% του ΚΕΠ που αναλύεται στις 

παρακάτω επιµέρους αγορές: 

 

 

                       U.S. EDUCATION  AND  TRAINING  MARKET  IN  2000.      

 

                                                                                                                                   (26) 

 

Παρά τα ενθαρρυντικά ερευνητικά συµπεράσµατα για τη θέση του 

υπολογιστή ως µαθησιακού εργαλείου και παρά τη γενικότερη πολιτική βούληση των 

διαφόρων κυβερνήσεων να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας ως αναπόσπαστο τµήµα του σχολικού συστήµατος (βλέπε πλάνο 

«Υπερλεωφόροι  της Πληροφορίας» της Αµερικανικής Κυβέρνησης και πλάνο Task 

Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν έχει εκλείψει ο σκεπτικισµός. 

Οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες θα έχουν τη θλιβερή τύχη των 

παιδαγωγικών οπτικοακουστικών µέσων και της εκπαιδευτικής τηλεόρασης; Ή 

αντιθέτως η χρήση των νέων πληροφορικών µέσων θα δηµιουργήσει νέες διδακτικές 

καταστάσεις και θα επιτρέψει την επίτευξη παραδοσιακών στόχων παρώθησης και 

µάθησης; Είναι δυνατό να επιτευχθεί, µε αισθητό τρόπο, ουσιαστική αύξηση της 

αποδοτικότητας του σχολικού συστήµατος διδάσκοντας γρηγορότερα (απόδειξη, 
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διασαφήνιση), σταθερότερα (αποµνηµόνευση), σε περισσότερους µαθητές (εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση), επιφέροντας νέες γνώσεις (τεχνική κουλτούρα) και 

προσεγγίζοντας τη διδασκαλία µε την αποκτηµένη από το περιρρέοντα  χώρο 

εµπειρία των µαθητών; 

Ένα γεγονός είναι σήµερα σίγουρο: ο υπολογιστής, πάνω στον οποίο τα 

διάφορα σχολικά συστήµατα είχαν εναποθέσει πολλές ελπίδες για να βγουν από τη 

βαθιά κρίση τους, δεν έχει φέρει προς το παρόν καµία ριζική επανάσταση. Οι 

περισσότερες κριτικές επικεντρώνονται πάνω στην πτυχή της πληροφορικής ως 

αυτόνοµο διδακτικό αντικείµενο, πτυχή για την οποία τα αποτελέσµατα των ερευνών 

είναι και τα περισσότερο αµφιλεγόµενα. Για παράδειγµα, η προσπάθεια εξοβελισµού 

της πληροφορικής (και του προγραµµατισµού) από το αναλυτικό πρόγραµµα (τάση 

που απαντάται στον ένα ή στον άλλο βαθµό σε διάφορες χώρες) φαίνεται από την 

άποψη που διατυπώνει το Γαλλικό Εθνικό Συµβούλιο Προγραµµάτων Σπουδών ότι 

«είναι άχρηστο να θεσπίσουµε µια διδασκαλία σύλληψης και λειτουργίας των 

µηχανηµάτων και του λογισµικού της πληροφορικής πριν από το πανεπιστήµιο». 

∆εν γίνεται λοιπόν πλέον λόγος για εισαγωγή των µαθητών στον 

προγραµµατισµό (τεχνοκεντρική προσέγγιση), στη χρησιµοποίηση δηλαδή 

συµβολικών γλωσσών υψηλού εννοιολογικού επιπέδου για την επίτευξη 

συγκεκριµένων γνωστικών στόχων. Αντίθετα, οι µαθητές οφείλουν να είναι ικανοί να 

χρησιµοποιήσουν πληροφορικά µέσα όπως ο επεξεργαστής κειµένου, οι βάσεις 

δεδοµένων, άλλο ειδικό λογισµικό και εκπαιδευτικά προγράµµατα στα πλαίσια κάθε 

µαθήµατος (πραγµατολογική προσέγγιση). Η προτεραιότητα στα πλαίσια αυτά 

µετατίθεται πλέον στην ενσωµάτωση της χρησιµοποίησης των πληροφορικών 

εργαλείων στην παιδαγωγική πράξη (και φαίνεται συνεπώς η τάση προς την 

ολοκληρωµένη προσέγγιση εισαγωγής). (4)  

Τι έχουµε µάθει λοιπόν, από σχεδόν 50 χρόνια εφαρµογής των υπολογιστών 

και πολύ περισσότερο της τεχνολογίας γενικότερα, στα εκπαιδευτικά προβλήµατα 

που θα µπορούσε να βελτιώσει της στρατηγικές µας σήµερα;  

- Η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τείνουν 

να κοιτούν στην τεχνολογία για λύσεις στα δυσκολότερα προβλήµατα της 

εκπαίδευσης, αλλά ακόµη και οι µεγάλες προσδοκίες για προγράµµατα 

όπως η Logo µας έχουν διδάξει ότι ακόµη και οι πλέον σύγχρονοι, ικανοί 

τεχνολογική πόροι δεν προσφέρουν γρήγορες, εύκολες ή καθολικές 

λύσεις. 
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- Ο τεχνολογικός αλφαβητισµός προετοιµάζει µεν για δεξιότητες στη 

µελλοντική εργασία αλλά δεν παρεµβαίνει στις εµφανείς ανάγκες 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος από µόνος του. 

- Η βιβλιογραφία για την εκπαιδευτική τεχνολογία είναι γεµάτη από 

λαµπρές υποσχέσεις για εντυπωσιακές και σηµαντικές βελτιώσεις των 

δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων στις τάξεις. Αλλά η παρουσία, 

απλώς, της τεχνολογίας δεν αποτελεί αυτοµάτως εγγύηση για τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης. 

- Τα πράγµατα αλλάζουν γρηγορότερα από όσο µπορούν να τα 

παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί. Πόροι και µέθοδοι για την εφαρµογή 

τους αλλάζουν, κάποιες φορές δραµατικά γρήγορα. Οι εκπαιδευτικοί 

µπορεί να µην µπορούν να προβλέψουν το µέλλον της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας, αλλά ξέρουν ότι θα είναι διαφορετικό από το παρόν. Αυτό 

σηµαίνει, ότι πρέπει να προβλέψουν και να αποδεχτούν το αναπόφευκτο 

της αλλαγής και την ανάγκη για διαρκή επένδυση στο χρόνο τους. 

- Οι παλαιότερες τεχνολογίες µπορεί να είναι χρήσιµες. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να είναι προσεκτικοί καταναλωτές και παραγωγοί των 

τεχνολογικών καινοτοµιών, αναζητώντας ότι είχε δουλέψει στο παρελθόν 

ως οδηγό των αποφάσεών τους και µετρητή των προσδοκιών τους. «Νέες» 

εκδόσεις ή «νέες» µέθοδοι συχνά είναι παλιές µε νέα εµφάνιση ή 

ελάχιστες αλλαγές. 

- Οι εκπαιδευτικοί θα είναι πάντα σηµαντικοί. Κάθε φορά που εµφανίζεται 

µια νέα τεχνολογία στον ορίζοντα, η παλιά ερώτηση βγαίνει στην 

επιφάνεια: θα αντικαταστήσουν οι υπολογιστές τους εκπαιδευτικούς; Η 

απάντηση στην παλιά ερώτηση είναι η ίδια και είναι πολύ πιθανό να 

παραµείνει η ίδια: οι καλοί εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο σηµαντικοί 

από ποτέ. (9)    
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OΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                     

 

Τα πρώτα βήµατα της εισαγωγής και προβλήµατα 

 

 Η εισαγωγή της πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση ξεκίνησε από τα 

Τεχνικά – Επαγγελµατικά, τα Πολυκλαδικά Λύκεια και τα Γυµνάσια, ενώ η 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και το Γενικό Λύκειο είχαν αγνοηθεί εντελώς. Η 

δηµιουργία κλάδου πληροφορικής στα ΤΕΛ – ΕΠΛ (από τα µέσα της δεκαετίας του 

80) και η ένταξη ενός µαθήµατος πληροφορικής στο Γυµνάσιο (αρχές δεκαετίας του 

90) υποδεικνύει ότι δεν υιοθετήθηκε η διεθνώς καθιερωµένη πρακτική της 

προκαταρκτικής πειραµατικής φάσης και στη συνέχεια της γενίκευσης και της 

καθολικής εφαρµογής, µε αποτέλεσµα την ‘‘ντε φάκτο’’ καθιέρωση ενός µοντέλου 

µαθήµατος γενικών γνώσεων αλφαβητισµού στους υπολογιστές και όχι του 

υπολογιστή ως µέσου στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τη θέσπιση του 

ενιαίου λυκείου καθιερώνεται ως µάθηµα επιλογής στις Α’ και Β’ ή Γ’ τάξεις και ως 

κλάδος της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Στα Τ.Ε.Ε. (Τεχνικά Επαγγελµατικά 

Εκπαιδευτήρια) καθιερώνεται ως δίωρο µάθηµα γενικής παιδείας και δηµιουργείται 

τοµέας πληροφορικής. 

To µάθηµα της πληροφορικής στο Γυµνάσιο διδασκόταν µία ώρα την 

εβδοµάδα και περιλάµβανε την ακόλουθη ύλη: εισαγωγή στις βασικές έννοιες του 

υπολογιστή (υλικό – λογισµικό), ζωγραφική, επεξεργασία κειµένου, λογιστικά 

φύλλα, βάσεις δεδοµένων, προγραµµατισµό σε γλώσσα BASIC. Στα Τεχνικά Λύκεια, 

ανάλογα µε την ειδικότητα, διδασκόταν γλώσσες προγραµµατισµού και η τεχνολογία 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τους τεχνικούς πληροφορικής διδασκόταν 

εφαρµοσµένη ηλεκτρονική, ηλεκτρονικά συστήµατα, τηλε-πληροφορική κ.α. Στα 

Πολυκλαδικά Λύκεια στο τµήµα Πληροφορικής µε κατεύθυνση «προγραµµατισµός 

Η/Υ» διδασκόταν γλώσσες προγραµµατισµού και εφαρµογές Η/Υ. Εξάλλου τα 

εργαστήρια Πληροφορικής των Γυµνασίων που εξοπλίστηκαν µέχρι το 1992 είχαν 

παλαιό εξοπλισµό, που περιλάµβανε 8 προσωπικούς υπολογιστές µε επεξεργαστή 

8088 και έναν εκτυπωτή. Στα ΤΕΛ-ΕΠΛ που εξοπλίστηκαν µέχρι το 1992 υπήρχε 

δίκτυο µε µία κεντρική µονάδα (µε επεξεργαστή Motorola 68000) και 16 σταθµούς 

εργασίας. Τα Γυµνάσια που εξοπλίστηκαν κατά τα έτη 1993-94 απέκτησαν δίκτυο 

Novell µε Server 90486SX/25MHz και 7 σταθµούς εργασίας 80386SX/33MHz και 

έναν εκτυπωτή. Τα ΤΕΛ-ΕΠΛ τα οποία εξοπλίστηκαν µε νέο εξοπλισµό κατά τα έτη 
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1992-93 απέκτησαν λειτουργικό σύστηµα Unix µε Server 80486DX/33MHz και 16 

σταθµούς εργασίας 80386SX/33MHz και έναν εκτυπωτή. Τη σχολική χρονιά 1996-97 

χρηµατοδοτήθηκαν 205 Γυµνάσια και 27 ΤΕΛ για δηµιουργία εργαστηρίου 

πληροφορικής για πρώτη φορά ή για αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισµού τους 

(υπολογιστές µε επεξεργαστή 8088). Τα εργαστήρια αυτά απέκτησαν υπολογιστές µε 

επεξεργαστές Pentium, περιβάλλον πολυµέσων και θα τρέχανε Windows 95. Όσον 

αφορά τους καθηγητές, κατά την περίοδο 1984-1992 η πληροφορική διδάσκεται από 

καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων (µαθηµατικούς, φυσικούς, µηχανολόγους, 

οικονοµολόγους κλπ.), οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειµένου και επιµορφώνονται 

µε σεµινάρια που διοργανώνονται από το ΥΠΕΠΘ. Με το νόµο 2009/92 

δηµιουργείται η επετηρίδα της Πληροφορικής µε τους κλάδους ΠΕ19 (απόφοιτη ΑΕΙ) 

και ΠΕ20 (απόφοιτη ΤΕΙ). (11) Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Σπουδών 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπ.Ε.Π.Θ., κατά το 1998 υπηρετούν 2300 περίπου 

εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 (Πληροφορικής). Με στοιχεία πάντα του 1998, το 

84% περίπου των Γυµνασίων έχουν εργαστήριο πληροφορικής (1300 εργαστήρια) και 

διδάσκεται η πληροφορική ως γνωστικό αντικείµενο. Σύµφωνα µε το υπάρχον 

Αναλυτικό Πρόγραµµα η έµφαση δίνεται στον πληροφορικό αλφαβητισµό και στη 

χρήση των υπολογιστών ενώ ο προγραµµατισµός κατέχει σε αυτό σηµαντική θέση. 

Περίπου 350 Γυµνάσια είναι συνδεδεµένα στο διαδίκτυο µε πρωτοβουλία τοπικών 

φορέων και διαφόρων προγραµµάτων του Υπ.Ε.Π.Θ. Μέσα στο 1999 τα Ενιαία 

Λύκεια εξοπλίζονται µε σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής (περίπου 800) µε 13 

υπολογιστές σε τοπικό δίκτυο και σύνδεση µε το Ιnternet. (4) 

Σε γενικές γραµµές η κατάσταση στην αρχική φάση εισαγωγής των νέων 

τεχνολογιών στην ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από: 

• Την µαζική εισαγωγή Η/Υ στα σχολεία, σε οργανωµένη βάση κυρίως, π.χ. 

µέσω Υπ.Ε.Π.&Θ. και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά και µε τοπικές 

πρωτοβουλίες, π.χ. γονείς, σχολικό ταµείο, κ.λπ. 

• έχει εισαχθεί ως χωριστό αντικείµενο διδασκαλίας µε επιπλέον ώρες στο 

σχολικό πρόγραµµα συνήθως χωρίς σύνδεση µε άλλα µαθήµατα - σχολικές 

δραστηριότητες, σύµφωνα µε το ξεπερασµένο πια σχήµα της "Εκπαίδευσης στη 

Πληροφορική" σε αντιπαράθεση µε την "Πληροφορική στην Εκπαίδευση". 

Μόνο τελευταία επιχειρείται κάποια σύνδεση, ιδιαίτερα στην Τεχνική 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση, π.χ. µε το µάθηµα εφαρµογές Η/Υ. Αυτό 
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οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, και στο ότι τα περιεχόµενα των άλλων µαθηµάτων 

(π.χ. των µαθηµάτων ειδικότητας της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης) 

δεν έχουν ενσωµατώσει τις νέες τεχνικές της χρήσης των Η/Υ. 

• η διδασκαλία γίνεται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, από δασκάλους 

άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι, στην καλύτερη περίπτωση, πέρασαν από µια 

ταχύρρυθµη επιµόρφωση.   

• υπήρχε µια γενική ασάφεια του περιεχοµένου µε έλλειψη στοχοθεσίας του 

µαθήµατος, µε ανεπαρκή συνήθως βιβλία, αν υπήρχαν, παρωχηµένο εξοπλισµό, 

και αναλυτικό πρόγραµµα περιοριζόµενο σε ένα απλό περίγραµµα ύλης, άνισο, 

συνήθως, στα επιµέρους στοιχεία του και  εστιασµένο στη διδασκαλία της 

τεχνικής µιας απλής χρήσης κάποιου προϊόντος, συνήθως της BASIC. Έλλειπε 

η περιγραφή γνώσεων και δεξιοτήτων, υπήρχε ασάφεια αντικειµένου, 

απροσδιοριστία ή µε πολλές επικαλύψεις της διδακτέας ύλης. Γενικά, το 

επιδιωκόµενο είδος µάθησης στις διάφορες τάξεις εξαρτάτο από τις εκάστοτε 

συγκυρίες. 

 Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί το άτυπο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα, το οποίο επικρατεί, ειδικά για την Πληροφορική, στα περισσότερα 

σχολεία. Αν και είναι δύσκολο να συναχθεί µε βεβαιότητα, το άτυπο αυτό ΑΠ είχε ως 

χαρακτηριστικά: 

- παρωχηµένο περίγραµµα ύλης κατά 3-4 γενιές π.χ. προγραµµατισµός Η/Υ µε 

BASIC (συνήθως -χωρίς δοµή και µε “proprietary’’ επεκτάσεις) 

- επικρατεί σαν κυριαρχούσα αντίληψη πως µόνο τα Unix ως “µεγάλα 

συστήµατα’’  είναι για σοβαρές εργασίες, αγνοώντας την εξέλιξη που έχει γίνει στους 

προσωπικούς Η/Υ και τα τοπικά δίκτυα, 

- είναι, γενικά, άγνωστη, η χρήση των Η/Υ ως εργαλείου, οι σύγχρονες έννοιες 

προγραµµατισµού, (π.χ. η γραφική διασύνδεση, τα γεγονότα και η εκκίνηση 

διαδικασιών, τα πολυµέσα, τα τοπικά δίκτυα, ο αντικειµενοστραφής 

προγραµµατισµός, ...) κλπ. (3) 

 Το νέο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στην ελληνική 

εκπαίδευση θεσµοθετήθηκε µέσα στο 1998. Προσπαθεί να οριοθετήσει, για πρώτη 

φορά, ένα ενιαίο τρόπο θεώρησης της ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα και φιλοδοξεί να δώσει 

απαντήσεις µε σφαιρικό τρόπο στα κύρια θέµατα που αφορούν την ένταξη των 
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τεχνολογιών της πληροφορικής σε όλο το φάσµα του ελληνικού συστήµατος. Όσον 

αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

εµπνέεται από την ολοκληρωµένη προσέγγιση ενώ δανείζεται ιδέες της 

πραγµατολογικής προσέγγισης. Όσον αφορά στην ένταξη των νέων τεχνολογιών στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η όλη προβληµατική εµπνέεται από την πραγµατολογική 

προσέγγιση. (4) 

 

Το πιλοτικό πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» 

 

 Παράλληλα η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει άρδην µε το πιλοτικό 

πρόγραµµα ‘‘Οδύσσεια’’ (η υλοποίηση του οποίου έχει ξεκινήσει από το 1997) που 

χρηµατοδοτείται από το Υπ.Ε.Π.Θ. Για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωµένο πιλοτικό 

πρόγραµµα που έχει ως στόχο την ένταξη των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσµα της 

ελληνικής εκπαίδευσης (µε έµφαση στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση) σχεδιάζεται και τίθεται προς υλοποίηση. (4) 

 

Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ έχει µία σειρά από στόχους. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 

• Η παιδαγωγική αξιοποίηση (από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα σε σηµαντικό 

αριθµό σχολείων σε τρεις εκπαιδευτικές περιφέρειες) ολοκληρωµένων σε τρεις 

άξονες (διδασκαλία, πολιτισµική αναβάθµιση και διοικητική υποστήριξη) 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών βασισµένων σε δίκτυο υπολογιστών µε δυνατότητες 

πολυµέσων, διασυνδεδεµένων µέσα σε κάθε σχολείο, µεταξύ των σχολείων, και στο 

Internet. 

• Η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο του αναγκαίου λογισµικού όσο 

και σε επίπεδο προετοιµασίας των εκπαιδευτικών, µε τρόπο που να ενισχύεται η 

διερευνητική µάθηση και η χρήση υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας ως µέσα 

ειδικής διδακτικής, διερεύνησης, έκφρασης ιδεών και επικοινωνία για όλους 

(µαθητές, καθηγητές, ευρύτερη τοπική κοινωνία) στο σχολείο. 

• Η χρήση των δικτυακών υπηρεσιών για αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε από την 

αξιολόγησή τους να εξαχθούν τα απαραίτητα συµπεράσµατα από παιδαγωγική, 

οργανωτική και τεχνολογική άποψη για την εξάπλωση του δικτύου και των 

υπηρεσιών σε εθνική κλίµατα. (19)  
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 Η «Οδύσσεια» περιλαµβάνει ένα πλήθος από επιµέρους έργα. Τα έργα αυτά 

χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

� Πιλοτικά έργα ανάπτυξης δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε   

Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε. και ∆ηµοτικά σχολεία.  

� Πιλοτικά έργα δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού.  

� Ανάπτυξη και προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού σε ευρεία κλίµακα.  

� Ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδοµής σε ευρεία κλίµακα.  

� Επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.  

� Έργα επίδειξης.  

� Υποστηρικτικές δράσεις. (22) 

 

 

Τα Έργα της Οδύσσειας 

   

Α/Α  Συνοπτικός Τίτλος Έργου  

1. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

1. Οδυσσέας: Πιλοτική Ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε 64 

Γυµνάσια στις περιοχές Αχαΐας, Θράκης και Αιγαίου 

2.  Λαέρτης: Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε 15 

Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια 

3.  Ελπήνωρ: Πιλοτική Ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε 15 

Ενιαία Λύκεια 

4.  Νησί των Φαιάκων: Πιλοτική παιδαγωγική αξιοποίηση δικτυακής και 

υπολογιστικής τεχνολογίας σε 15 ∆ηµοτικά Σχολεία 

5.  Τηλέµαχος ΙΙ: Ανάπτυξη και λειτουργία υποδοµής ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ σε 69 µικρά 

και αποµακρυσµένα σχολεία  

 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

6. Σειρήνες: Πιλοτικές µελέτες ένταξης, αξιολόγησης και ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

7. Ναυσικά: Ανάπτυξη πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων για τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
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8. Πηνελόπη: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων για τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε ευρεία κλίµακα 

9. Κίρκη: Προσαρµογή ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισµικού στο Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστηµα 

10. Μέδουσα & Τα Φτερά του Ερµή: Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας στο 

Ελληνικό ∆ίκτυο Σχολείων 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ  

11. Μνηστήρες: Προµήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας 

υπολογιστικού εξοπλισµού εργαστηρίων σε ευρεία κλίµακα 

12. Ασκοί του Αιόλου: Προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού, δικτύωση και 

υποστήριξη λειτουργίας σχολικού δικτύου σε ευρεία κλίµακα 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

13. Ε41: Πρόγραµµα άµεσης υλοποίησης ενδοσχολικής επιµόρφωσης 

14. Ε42: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιµορφωτών 

15. Ηώς: Υποστήριξη εκπαιδευτικών 

 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

16. E51, E52, E54, E55, E56, E57: Έργα επίδειξης Νέων Τεχνολογιών 

 

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

17. Καλυψώ: ∆ιοίκηση της ενέργειας - Project management 

18. Λωτοφάγοι: ∆ιάδοση των αποτελεσµάτων της ενέργειας 

19. Κύκλωπες: Μελέτες, αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις 
 
 

 (20)  
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Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα (2001) 

 

Ωστόσο, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορούσε µόνο το 

ολοήµερο σχολείο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και το γνωστικό αντικείµενο της 

πληροφορικής στην δευτεροβάθµια, τα οποία υλοποιούν την τεχνοκεντρική 

προσέγγιση, που ακολουθούνταν πριν από δύο δεκαετίες. Βέβαια οι προϋποθέσεις 

που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι πολλές. Αφορούν τις υποδοµές, τις επιµορφώσεις εκπαιδευτικών και 

στελεχών, την αναδιάρθρωση σε αναλυτικά προγράµµατα και στον ακαδηµαϊκό 

χρόνο, καθώς και στην παιδαγωγική και τεχνική υποστήριξη. Αυτές δεν είναι εύκολα 

εφαρµόσιµες, µε αποτέλεσµα η κατάσταση να παραµένει τεχνοκεντρική και να µη 

συνεισφέρει ουσιαστικά στη διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης των µαθητών. (8) 

Το πρώτο βήµα για την θεσµοθετηµένη ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

στη χώρα µας, έγινε µε την δηµοσίευση του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος, τον 

Οκτώβριο του 2001, στα πλαίσια του οποίου συµπεριελήφθησαν αναλυτικές οδηγίες 

για την εισαγωγή και χρήση των Νέων Τεχνολογιών (λογισµικό, διαδίκτυο) στο χώρο 

της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Όπως περιγράφεται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα, «Σκοπός της διδασκαλίας 

της πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο) είναι να 

αποκτήσουν οι µαθητές µια αρχική αλλά συγκροτηµένη και σφαιρική αντίληψη των 

βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, µέσα σε µια προοπτική τεχνολογικού 

αλφαβητισµού και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, 

δεοντολογίας, κοινωνικής συµπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και 

δηµιουργία τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε άλλα άτοµα ή ως µέλη 

µιας οµάδας. Να έλθουν σε επαφή µε τις διάφορες χρήσεις του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου 

(µε τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισµικού διερευνητικής µάθησης) και ως 

εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθηµερινών 

σχολικών δραστηριοτήτων». (7) 

Ο υπολογιστής γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο, συνιστά τον κύριο άξονα 

ένταξης των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Οι σύγχρονες 

διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι νέες θεωρήσεις της γνωστικής 

ψυχολογίας καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην προβληµατική ανάπτυξης 
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εκπαιδευτικού λογισµικού καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ανοικτού λογισµικού 

διερευνητικής µάθησης στο δηµοτικό σχολείο. Το λογισµικό αυτό µπορεί να είναι 

µορφής αλληλεπιδραστικών πολυµέσων, προσοµοίωσης, εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 

µοντελοποίησης, κλπ. και πρέπει να προσφέρει στους µαθητές τη δυνατότητα 

διερεύνησης πραγµατικών ή φανταστικών καταστάσεων, αντίστοιχων του επιπέδου 

ωριµότητάς τους, και να διευκολύνει την ανάπτυξη της δηµιουργικής και 

ανακαλυπτικής µάθησης. Ο υπολογιστής γίνεται µέσο για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων από καταστάσεις που επιλέγονται από το άµεσο περιβάλλον του 

µαθητή και για την οργάνωση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να 

κατανοήσει σταδιακά τον κόσµο µέσα στον οποίο ζει και να δράσει πάνω σε αυτόν. 

Ο υπολογιστής εποπτικό µέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείµενα, 

συνιστά το δεύτερο κύριο άξονα ένταξης. Η αποτελεσµατική χρήση του υπολογιστή 

µε λογισµικό ευρείας χρήσης (π.χ. ζωγραφική, επεξεργασία κειµένου, λογιστικό 

φύλλο) εντάσσεται στα πλαίσια της διδασκαλίας µαθηµάτων όπως η γλώσσα και η 

γραπτή έκφραση, τα µαθηµατικά, και η δηµιουργία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 

καλλιτεχνικές και τις συλλογικές δραστηριότητες. 

Ο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, είναι ο 

τρίτος άξονας ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται χρήση βάσεων δεδοµένων για 

αναζήτηση στοιχείων, χρήση των δικτύων για επικοινωνία µε άλλους µαθητές και για 

αναζήτηση πληροφοριών. 

Ο πληροφορικός αλφαβητισµός, αποτελεί τον τελευταίο άξονα ένταξης των 

νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Για την ολοκληρωµένη κατανόηση 

του υπολογιστικού συστήµατος και την πιο αποτελεσµατική χρήση του, θεωρείται 

απαραίτητη η προσέγγιση των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή: αποθήκευση 

πληροφοριών, επεξεργασία δεδοµένων, επικοινωνία, µέσα σε µια προοπτική 

τεχνολογικού αλφαβητισµού και αναγνώρισης των δυνατοτήτων της υπολογιστικής 

τεχνολογίας. Στα πλαίσια του δηµοτικού, οι µαθητές εξοικειώνονται µε τον 

πληροφορικό αλφαβητισµό έµµεσα και αβίαστα, από τις εµπειρίες που αποκοµίζουν 

χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή ως εργαλείο, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση 

στις διδακτικές ενέργειες που προϋποθέτει η υλοποίηση αυτού του άξονα. (30) 
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Το επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘‘Κοινωνία της πληροφορίας’’  

 

Για να προωθηθεί η διαδικασία της πληροφοριοποίησης στην Ελλάδα µε 

τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωµένο, εντάχθηκε στο 3ο ΚΠΣ το  Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα (EΠ) ‘‘Κοινωνία της πληροφορίας’’ (ΚτΠ) το οποίο έχει οριζόντιο 

χαρακτήρα διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί ένα 

σύνολο παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι 

ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην 

Ελλάδα. Στόχος του είναι η εφαρµογή των σηµαντικότερων σηµείων της Λευκής 

Βίβλου της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τίτλο ‘‘Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας: Στρατηγικές και ∆ράσεις’’ του 1999 και παράλληλα η επίτευξη των 

στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο πρωτοβουλίας eEurope και του Σχεδίου ∆ράσης 

eEurope2002 που εγκρίθηκε στο συµβούλιο κορυφής του Φέιρε τον Ιούνιο του 2000. 

(29) Ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ ΚτΠ αφορά στην Παιδεία και στον 

Πολιτισµό. Στόχος είναι να προσαρµοστεί το εκπαιδευτικό σύστηµα στις απαιτήσεις 

της ψηφιακής εποχής και να επιτευχθεί αυξηµένη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, η δικτύωση σχολείων, πανεπιστηµίων και ακαδηµαϊκής κοινότητας 

(συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών υπηρεσιών), κατάρτιση εκπαιδευτικών και 

µαθητών, καθώς και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου.  

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των σχεδίων ∆ράσης eEurope 2002 και 

eEurope2005, υλοποιείται ένα συνεκτικό πρόγραµµα δράσης  που εξασφαλίζει σε όλα 

τα σχολεία  πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε εργαλεία πολυµέσων. Στους νέους που 

κατοικούν στις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές της χώρας εξασφαλίζεται κατ’ ελάχιστο 

η πρόσβαση µέσω δηµοσίων σηµείων σύνδεσης. Έως το τέλος του 2002, στόχος στο 

πλαίσιο του προγράµµατος είναι όλοι  οι εκπαιδευτικοί να  καταρτίζονται στη χρήση 

του ∆ιαδικτύου και των εργαλείων πολυµέσων, και έως το τέλος του 2003,  να είναι 

ψηφιακά “εγγράµµατοι” όλοι οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Στόχος επίσης του Προγράµµατος είναι οι εκπαιδευτικοί να ενηµερώνονται 

συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες, να αναπτυχθούν κατάλληλες εφαρµογές 

εκπαιδευτικών πολυµέσων για την κατάρτιση, να προωθηθεί η πιστοποίηση 

εφαρµογών εκπαιδευτικού λογισµικού, να δηµιουργηθούν διασυνδεδεµένες ψηφιακές 

βιβλιοθήκες, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι υποδοµές που δηµιουργήθηκαν και οι 

επενδύσεις που αναπτύχθηκαν κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος, από το 

σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και να συσταθούν κέντρα τηλε-
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εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Η επίτευξη όλων των παραπάνω 

στόχων εξαρτάται από την ενεργοποίηση νέων µεθόδων εφαρµογής που θα 

επιτρέψουν την επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης. Το ποσοστό διείσδυσης των 

Η/Υ στην εκπαιδευτική και µαθητική κοινότητα µπορεί επίσης να βελτιωθεί µε την 

ενθάρρυνση της προµήθειας εξοπλισµού σε χαµηλό κόστος. 

 

∆είκτες Αποτελεσµάτων (µεταβολή µεταξύ 2000 και 2006) – Επιπτώσεις: 

Βελτίωση του ποσοστού σχολικών µονάδων που εξοπλίζονται (διασυνδέονται) / 

σύνολο των σχολικών µονάδων, ανά βαθµίδα εκπαίδευσης: 

- Πρωτοβάθµια από 0,9% σε 72% (διασύνδεση από 3% σε 100%), 

- ∆ευτεροβάθµια από 59% σε 100% (διασύνδεση από 38% σε 100%), 

- Σύνολο για διασύνδεση στο ∆ιαδίκτυο από 5% σε 100%. 

  Μαθητές ανά PC *: 

- Πρωτοβάθµια από 1.097 σε  32, 

- ∆ευτεροβάθµια από 31 σε  11, 

- Σύνολο από 51 σε  16.  (12) 

Στα πιο κάτω διαγράµµατα παρουσιάζεται η µεταβολή από το 1999 έως το 2002 του 

δείκτη  «Μαθητές προς υπολογιστή».  
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                                                                                                                                   (25)      

                                                           
* Ο δείκτης συµπεριλαµβάνει και αποτελέσµατα άλλων Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ και ως εκ τούτου δεν είναι 
δεσµευτικός για το Ε.Π. ΚτΠ 
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  Αύξηση αριθµού χρηστών στο σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση από 42% σε 100%. 

  Αύξηση ταχυτήτων πρόσβασης των δικτύων  στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση από 128 

Kbps – 8 Mbps σε 100 Mbps – 2,5 Gbps. 

   ∆ιείσδυση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικό λογισµικό, υπηρεσίες 

του ∆ιαδικτύου, ψηφιακό περιεχόµενο) µε την εισαγωγή τους στα προγράµµατα 

σπουδών 

- Πρωτοβάθµια από 0% σε 60%, 

- Γυµνάσιο από 40% σε 90%, 

- Λύκειο και ΤΕΕ από 15% σε 80%. 

  Αριθµός επιµορφούµενων καθηγητών (µε πιστοποίηση ): από 10.960 σε 100.000 * 

  Αριθµός χρηστών των υπηρεσιών   τηλε-εκπαίδευσης: από 2.000 σε 50.000 

  Τρεις ολοκληρωµένοι κύκλοι τηλε-εκπαίδευσης  ως το τέλος του προγράµµατος. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία-Πολιτισµός» περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

µέτρα: 

 

   

Μέτρο 1.1 

  

Μέτρο 1.2 

   

 

Εξοπλισµός και δικτύωση σε όλες της βαθµίδες της εκπαίδευσης 

 

Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση  

 

 

 

ΜΕΤΡΟ 1.1. Εξοπλισµός και δικτύωση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης  

 

Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδοµών και των ΤΠΕ ,στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης, σε σχολεία, στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

στα ερευνητικά κέντρα, στηρίζοντας ταυτόχρονα όλους τους άλλους στόχους του 

Άξονα Προτεραιότητας για την Παιδεία µε την απαραίτητη υποδοµή. Η επίτευξη των 

παραπάνω περιλαµβάνει µία σειρά από ενέργειες, που έχουν στόχο:  

                                                           
* Ο δείκτης συµπεριλαµβάνει και αποτελέσµατα άλλων Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ και ως εκ τούτου δεν είναι 
δεσµευτικός για το Ε.Π. ΚτΠ 
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- Να εξοπλίσουν όλες τις σχολικές, και διοικητικές µονάδες Πρωτοβάθµιας, 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής  µε τον απαραίτητο υπολογιστικό, 

δικτυακό και οπτικοακουστικό εξοπλισµό,  

-  Να ολοκληρώσουν και να αναβαθµίσουν το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆)  ως 

προς την υποδοµή και τις υπηρεσίες εξασφαλίζοντας έτσι από το τέλος του 2001 τη 

δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ίκτυο της εκπαίδευσης όλων των σχολείων και 

δηµιουργώντας ως το 2006 το εσωτερικό δίκτυο της εκπαίδευσης µε όλα τα σχολεία 

συνδεδεµένα.  

- Να  εξασφαλιστεί ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο για την επιστηµονική 

κοινότητα (ερευνητές, εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές) και η συνέχιση 

της αναβάθµισης των δικτύων των Ιδρυµάτων. Να δηµιουργηθούν /αναβαθµιστούν τα 

εργαστήρια πληροφορικής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

- Να υποστηριχθεί η δηµιουργία δηµόσιων κέντρων πληροφόρησης  µε πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο µέσω της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων, µε προτεραιότητα 

την πρόσβαση των νέων σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας,  

- ∆ηµιουργία/Αναβάθµιση αιθουσών τηλε-εκπαίδευσης, βάσει ενιαίου σχεδιασµού, 

που θα καλύψει όλο το φάσµα του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε παράλληλη 

αξιοποίηση τους από το σύνολο της εκπαιδευτικής Κοινότητας  

Λαµβάνονται, επίσης, µέτρα, στενά συνδεδεµένα µε την επιµόρφωση που 

διευκολύνουν την απόκτηση υπολογιστών από εκπαιδευτικούς και µαθητές, καθώς 

και µέτρα που αφορούν στη δοµή και λειτουργία του σχολείου ώστε να µπορεί να 

δεχθεί, να διαφυλάξει και να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά το νέο υπολογιστικό 

και δικτυακό εξοπλισµό. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς, το µέτρο 1.1 θα υλοποιηθεί και µε τη βοήθεια 

της ΚτΠ Α.Ε. καθώς και µε την αξιοποίηση εναλλακτικών µεθόδων κεντρικής και 

αποκεντρωµένης υλοποίησης. Σε ότι αφορά τη δικτύωση, το µέτρο 1.1 θα υλοποιηθεί 

µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και την  αξιοποίηση σε αυτό των 

παραλλήλων υπαρχόντων  δικτύων, καθώς και µε κάθε άλλο κατά περίπτωση 

πρόσφορο τρόπο. 

Οι περισσότερες δράσεις του µέτρου είναι συνεχιζόµενες από το 2ο ΚΠΣ στο 

πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ και συµπληρώνονται από αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ 

ΙΙ. Τα έργα που εντάσσονται περιλαµβάνονται στο ΕΣ του Υπ.ΕΠΘ, όπως 
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επικαιροποιείται.  Για να µπορέσουν να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν 

τεθεί και να µην δηµιουργηθεί καθυστέρηση, έως ότου λειτουργήσουν οι νέοι 

διαχειριστικοί και υποστηρικτικοί µηχανισµοί του 3ου ΚΠΣ  χρησιµοποιήθηκαν  και 

οι µηχανισµοί υλοποίησης του 2ου ΚΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, για την ένταξη έργων 

του Μέτρου στο ΕΠ ΚτΠ απαιτείται η εκπόνηση του σχετικού επιχειρησιακού 

σχεδίου.  

Κατά την εφαρµογή  δίνεται άµεση προτεραιότητα στην υλοποίηση των 

έργων που αφορούν την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση παρέχοντας τα χρονικά 

περιθώρια προετοιµασίας της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για την  υλοποίηση των 

έργων της. 

Όποιες κρατικές ενισχύσεις διατεθούν στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου είτε θα 

είναι συµβατές µε τον κανόνα “de minimis” είτε θα εφαρµοστούν στη βάση µίας από 

τις ρυθµίσεις που αφορούν εξαιρέσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου 

(EC) No. 994/98 της 7 Μαΐου  1998. 

 

ΜΕΤΡΟ 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση  

 

Οι ενέργειες του Μέτρου περιλαµβάνουν δράσεις που στοχεύουν στην: 

-  Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

-  Τηλε-εκπαίδευση.  

-  Ανάπτυξη ή προµήθεια λογισµικού  της εκπαίδευσης.  

-  Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική δραστηριότητα  

  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α. Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Για να επιµορφωθούν άµεσα οι 

εκπαιδευτικοί  της βασικής εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη 

χρήση Η/Υ και ∆ιαδικτύου (πρόγραµµα σπουδών δοµηµένο στα πρότυπα διεθνών 

πιστοποιηµένων προγραµµάτων και µε αναγνωρισµένη πιστοποίηση) , το ΥπΕΠΘ 

σκοπεύει να δηµιουργήσει ευέλικτο µηχανισµό επιµόρφωσης χρησιµοποιώντας τα 

υπάρχοντα Κέντρα Επιµόρφωσης, το δυναµικό των εξειδικευµένων καθηγητών 

πληροφορικής και τους χώρους των εργαστηρίων στα σχολεία, καθώς και  

πιστοποίηση των  καθηγητών που επιµορφώνονται.  

Για τη διαχείριση του έργου και για τις διαδικασίες αξιολόγησης και 

πιστοποίησης θα χρησιµοποιηθούν οι µηχανισµοί του ΥπΕΠΘ σε συνεργασία µε 
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ιδιωτικούς φορείς και ιδρύµατα. Ταυτόχρονα, καταγράφονται οι  καθηγητές που 

επιµορφώνονται από το έργο, καθώς και οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί από άλλες 

παρόµοιες δράσεις.  

Επίσης συνεχίζονται οι δράσεις του 2ου ΚΠΣ που αφορούν στην επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών σε θέµατα χρήσης της πληροφορικής ως εργαλείου της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα µε έµφαση στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την απόκτηση και την παροχή γνώσης. 

Τέλος,  λαµβάνεται πρόνοια για την ανανέωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών 

ειδικότητας πληροφορικής ώστε να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

Στόχος του Υπουργείου είναι η δηµιουργία ενός φορέα υπεύθυνου για την 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όπως προσδιορίζεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση». Με τη 

δηµιουργία του, ο φορέας αυτός θα αναλάβει τον συντονισµό όλων των δράσεων 

επιµόρφωσης. 

Β. Τηλε-εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη συνέχιση των 

προγραµµάτων τηλε-εκπαίδευσης και στη δηµιουργία νέων, αξιοποιώντας την 

υποδοµή στα σχολεία, στη τριτοβάθµια εκπαίδευση και στα κέντρα επιµόρφωσης και 

στοχεύοντας στη δηµιουργία ενός µονίµου µηχανισµού τηλε-εκπαίδευσης, στο τέλος 

του προγράµµατος.   

Βασικός παράγοντας για την τηλε-εκπαίδευση είναι το ψηφιακό περιεχόµενο 

και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο ∆ιαδίκτυο. Οι αντίστοιχες δράσεις που άρχισαν 

ήδη από το 2ο ΚΠΣ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ   συνεχίζονται και χρηµατοδοτούνται 

από το παρόν µέτρο. Ταυτόχρονα  χρηµατοδοτούνται και νέα έργα ανάπτυξης 

ψηφιακού περιεχοµένου που θα καλύψουν τις ανάγκες της τηλε-εκπαίδευσης.  

Γ. Ανάπτυξη ή προµήθεια λογισµικού για την εκπαίδευση. Το ΥΠΕΠΘ 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της  εκπαιδευτικής τεχνολογίας  καθώς και της αγοράς 

λογισµικού, µε έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού στα ελληνικά ή  

προσαρµογής στα ελληνικά αξιόλογου διεθνούς εκπαιδευτικού λογισµικού. Η 

υλοποίηση γίνεται µε εξειδικευµένους φορείς.  ∆ράσεις µε αυτή τη µέθοδο 

εφαρµογής άρχισαν στο 2ο ΚΠΣ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και ολοκληρώνονται ως 

συνεχιζόµενα έργα στο 3ο ΚΠΣ.  

Ταυτόχρονα  γίνεται προµήθεια  έτοιµου και πιστοποιηµένα αξιόλογου 

εκπαιδευτικού λογισµικού της αγοράς µε κεντρικούς ή περιφερειακούς διαγωνισµούς 

ή και κατευθείαν από τα σχολεία. Όλα τα εκπαιδευτικά λογισµικά που θα 

παραλαµβάνονται από το  ΥΠΕΠΘ θα είναι πιστοποιηµένα από τις αρµόδιες 
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υπηρεσίες του.  Προωθούνται δράσεις για την ενσωµάτωση και αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού λογισµικού και των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

Όποιες κρατικές ενισχύσεις διατεθούν στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου είτε θα 

είναι συµβατές µε τον κανόνα “de minimis” είτε θα εφαρµοστούν στη βάση µίας από 

τις ρυθµίσεις που αφορούν εξαιρέσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου 

(EC) No. 994/98 της 7 Μαΐου  1998. (12) 

 

  

 Σύνοψη 

 

  Σε ότι αφορά στις υποδοµές της εκπαίδευσης, αναµφίβολα έχουν γίνει 

σηµαντικά βήµατα στη χώρα µας. Έτσι, ενώ οι υπολογιστές δεν βρίσκονται ακόµη σε 

όλες τις αίθουσες, έχουν παρουσία σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Το λογισµικό 

είναι καλύτερο και το υλικό ευκολότερο στη χρήση. Το διαδίκτυο έστω και χωρίς 

ευρυζωνικές συνδέσεις ακόµη στην Ελλάδα, έχει αρχίσει να αξιοποιείται για την 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της µάθησης µε πολλούς τρόπους. 

∆ικτυακοί τόποι εκπαιδευτικών φορέων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., σχολείων, 

µεµονωµένων εκπαιδευτικών, κ.α.) αναπτύσσονται συνεχώς προσφέροντας 

εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για την διδασκαλία µέσα στην τάξη αλλά και 

έξω από αυτή. Εκπαιδευτικό υλικό όπως κείµενα, βιβλία, ασκήσεις, παρουσιάσεις, 

τεστ αξιολόγησης, βίντεο ακόµη και βιντεοδιαλέξεις, προσφέρονται δωρεάν για την 

ενίσχυση της µαθησιακής διεργασίας. Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται για 

διαχειριστικούς λόγους (αποστολή ανακοινώσεων, εγκυκλίων, αναλυτικών 

προγραµµάτων κλπ.), για ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας (συµπληρωµατικό 

υλικό, πηγές προς διερεύνηση, εργαλεία για συνεργασία εκτός της τάξης) και για 

επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών (χώροι συζήτησης, άµεση αποστολή 

µηνυµάτων, εικονικές τάξεις). (9) Το υψηλών ταχυτήτων Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ), διασυνδέει όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, και το 

Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, το οποίο διασυνδέει όλα τα σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο και στο διαδίκτυο. Σε 

όλα τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας, σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας και στο 

40% των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργούν σήµερα σύγχρονα 

εργαστήρια πληροφορικής. 
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  Κάνοντας χρήση αυτών των υποδοµών και σε συνδυασµό µε τον υψηλό 

βαθµό χρήσης του διαδικτύου σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, αναπτύσσονται 

εφαρµογές, µε βασικές επιλογές το ελεύθερο λογισµικό (open source) και τα ανοιχτά 

πρότυπα (Web-based open standards), οι οποίες σύντοµα θα προσφέρουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για της ανάγκες της εκπαίδευσης. Είναι τώρα η ώρα 

των υπηρεσιών που θα κάνουν εµφανή την αξία των επενδύσεων που έχουν γίνει. (6) 

  Σε αυτή την κατεύθυνση σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν τα έργα 

ανάπτυξης υποδοµών και υπηρεσιών e-School και e-University. Ειδικά αυτές οι δυο 

δράσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης και 

διοίκησης της εκπαίδευσης προς τους πολίτες-µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κλπ. 

Στόχοι τους είναι να προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, περιορισµό των 

δαπανών (µέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών) και κυρίως, 

να συµβάλουν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε νέους τρόπους 

µάθησης που κάνουν τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης διαλογική. 

  Ο σχεδιασµός τους βασίζεται στην υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και ενός 

µοντέλου ανάπτυξης υποδοµών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τεσσάρων 

επιπέδων, τα οποία περιλαµβάνουν: τη δηµοσίευση κειµένων και πληροφοριών από 

το χώρο της εκπαίδευσης, το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, δηλ. την παροχή 

πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, όπως 

ιστοσελίδων, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ., την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 

αιτήσεων και τις συνδυαζόµενες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν εξυπηρέτηση 

των πολιτών από το διαδίκτυο µε ενοποιηµένες υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων και 

τοµέων εκπαίδευσης. 

  Αν και τα βήµατα που έχουν γίνει ως σήµερα είναι σηµαντικά, χρειάζεται να 

γίνουν περισσότερα: ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και σχολεία 

της χώρας, επίλυση ζητηµάτων διαλειτουργικότητας, ρύθµιση του νοµικού πλαισίου 

και πολλά άλλα και βέβαια κίνητρα στον πειραµατισµό για την ενσωµάτωση της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναµφίβολα όµως, βρισκόµαστε πλέον 

πολύ κοντά στην επιτυχή εισαγωγή των ΤΠΕ στη καθηµερινότητα της παιδείας. (24)   
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Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 

 

Από την πληθώρα των µέσων που προσφέρει σήµερα η εκπαιδευτική 

τεχνολογία, σηµαντική θέση κατέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, του οποίου η 

εισαγωγή και χρήση στην εκπαίδευση όσον αφορά τη διδακτική υποστήριξη 

διαφόρων αντικειµένων, βρίσκεται ακόµη σε πρώιµα στάδια. Εποµένως, ο χώρος 

προσφέρεται για δηµιουργική ενασχόληση και ειδικότερα για την διερεύνηση των 

δυνατοτήτων συµβολής της πληροφορικής στην εποπτικοποίηση της διδακτικής 

πράξης, γεγονός που αποτελεί συστηµατική επιδίωξη της σύγχρονης διδακτικής.  

Λέµε ότι ο υπολογιστής είναι σήµερα το καλύτερο εργαλείο που µπορεί να 

µας πάει από την διδακτική θεωρία στην πράξη. Όντως έτσι είναι και αυτό µπορούµε 

να το δούµε πολύ βιαστικά από δύο κύρια χαρακτηριστικά του. Πρώτα απ’ όλα είναι 

τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Μπορεί να επεξεργαστεί µεγάλο όγκο δεδοµένων 

πολύ γρήγορα και αφετέρου συνδυάζει πολλά µέσα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 

πίνακας, σαν διαφανασκόπιο, σαν βίντεο, σαν κασετόφωνο ή σαν συνδυασµός όλων 

αυτών µε τις νέες τεχνολογίες των πολυµέσων και υπερµέσων, είναι δηλ. ένα ιδεατό 

εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, ανάλογα µε το µοντέλο που χρησιµοποιεί, τις 

ανάγκες που θέλει να καλύψει και τους στόχους που έχει βάλει. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του υπολογιστή, είναι ότι µας δίνει τη δυνατότητα 

να έχουµε πληροφορία οποιουδήποτε τύπου τη στιγµή που τη θέλουµε, µπορεί να 

εκµεταλλεύεται πολλά συστήµατα συµβόλων (κείµενο, ήχος, εικόνα, βίντεο, 

τρισδιάστατη αναπαράσταση) και πάλι κατά την επιλογή του δασκάλου. (5) 

Τα µέσα, όποια κι αν είναι αυτά, από µόνα τους έχουν µόνο φυσικές ιδιότητες, 

χρώµα, σχήµα, µέγεθος κ.ά. όχι εκπαιδευτικές. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που, 

ανάλογα µε τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του, προσδίδει για όση ώρα το 

χρησιµοποιεί εκπαιδευτικές ιδιότητες στο µέσο π.χ. το βίντεο ή τον Η/Υ. Έτσι λοιπόν 

αναλόγως το σχεδιασµό και τις ανάγκες της διδασκαλίας του µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή:  

 

           Ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη  

Η αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της πληροφορίας οδήγησε στη 

συγκρότηση βάσεων δεδοµένων ή καλύτερα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Οι 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι µεγάλες βάσεις δεδοµένων, µε συνδέσµους µεταξύ 
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των αρχείων για διασύνδεση µεταξύ των θεµάτων. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν σε 

όλους τη δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτόν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών. 

Ειδικότερα όµως στις πιο αποµονωµένες περιοχές όπως είναι τα µικρά και 

αποµακρυσµένα σχολεία (π.χ. το δηµοτικό σχολείο Φελλώνης Ξάνθης) τα 

ηλεκτρονικά δίκτυα δηµιουργούν ένα είδος γέφυρας επικοινωνίας . (Αναφέρεται ένα 

παράδειγµα από το χώρο του Internet "Virtual Zoo" όπου οι µαθητές έχουν τη 

δυνατότητα χωρίς να φύγουν από την τάξη τους να περιηγηθούν σ όλους του 

ζωολογικούς κήπους του κόσµου, να συλλέξουν πληροφορίες και να ετοιµάσουν τις 

δικές τους εργασίες) (17) 

Οι τεράστιες δυνατότητες υπολογισµού, αποµνηµόνευσης, απεικόνισης και 

συσχετισµού των πληροφοριών, καθώς και η δηµιουργία δικτύων πληροφόρησης που 

διαθέτει ο υπολογιστής µε τη βοήθεια των τηλεπικοινωνιακών µέσων, τον καθιστά 

µια σπουδαία πηγή πληροφόρησης, γεγονός πολύ σηµαντικό για την εποχή µας, αφού 

ζούµε στην εποχή της πληροφορίας και η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι δείκτης 

δηµοκρατίας για µια σύγχρονη χώρα. (8) 

 

Ως προσοµοιωτή  

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν δυνατότητες στο µαθητή προσωπικής 

ενασχόλησης, άσκησης και ανακάλυψης της γνώσης µετατρέποντας τον από 

παθητικό δέκτη σε ενεργητικό εξερευνητή της. Tα περιβάλλοντα αυτά µπορούν να 

προσοµοιώνουν φανταστικές ή πραγµατικές καταστάσεις. Μπορούν να υποστηρίζουν 

µάθηση µέσω παρατήρησης ή µέσω εξερεύνησης. Η µάθηση µέσω παρατήρησης 

υπονοεί την απόλυτη θεώρηση για τη γνώση σύµφωνα µε την οποία η γνώση είναι 

ανεξάρτητη από εκείνον που τη µαθαίνει, τον παθητικό ρόλο του µαθητή και το 

µεταδοτικό µοντέλο για τη διδασκαλία. Στην προσέγγιση αυτή εκείνος ο οποίος 

µεταφέρει τη γνώση είναι το εκπαιδευτικό λογισµικό. Στις προσοµοιώσεις που 

σχεδιάστηκαν µε στόχο την επίλυση προβλήµατος ο µαθητής αλληλεπιδρά µε το 

λογισµικό και µαθαίνει µέσα από την πράξη. Τα περιβάλλοντα αυτά αποτελούν 

ισχυρά εργαλεία στη διάθεση της του µαθητή. Χρησιµοποιούνται κείµενα, ήχος, ή 

γραφικά. Ο µαθητής µπορεί να ανακαλέσει πληροφορίες, να συµµετέχει σε γεγονότα 

που προσοµοιώνουν φανταστικές ή πραγµατικές καταστάσεις, να λάβει αποφάσεις 

και να µελετήσει µέσω της ανατροφοδότησης του συστήµατος τις επιπτώσεις των 

ενεργειών ή των αποφάσεών του. (15) Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα χρήσης του 

υπολογιστή ως προσοµοιωτή. Υπάρχουν προσοµοιωτές οικοσυστηµάτων, φυσικών 
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φαινοµένων κ.ά. στις οποίες καλείται ο µαθητής να αλληλεπιδράσει. Έτσι δύσκολες 

έννοιες κατανοούνται καλύτερα µέσα από δυναµικά εξελισσόµενες εικόνες και η 

γνώση αποχτιέται µε ευχάριστο τρόπο αφού συνδέεται µε το παιχνίδι.  

 

Ως χώρο έκφρασης και προσωπικής δηµιουργίας  

Οι δυνατότητες που προσφέρονται στον εκπαιδευτικό για δηµιουργία τέτοιων 

καταστάσεων είναι πολλές. Το ζητούµενο λοιπόν είναι να γνωρίζει αυτές τις 

δυνατότητες και φυσικά να µπορεί να τις ενσωµατώνει στο µάθηµα προτρέποντας, 

προκαλώντας θα έλεγε κανείς τους µαθητές να εργαστούν δηµιουργικά, 

αναπτύσσοντας τη φαντασία τους, ωθώντας τους σε πρωτότυπες, έξυπνες, 

ασυνήθιστες και σπάνιες ιδέες και λύσεις. (17) 

Η σύγχρονη προσέγγιση είναι αφενός στο χώρο των διαλογικών ή 

αλληλεπιδραστικών πολυµέσων και υπερµέσων, τα γνωστά multimedia, hypermedia 

και αφετέρου, ο χώρος της εικονικής πραγµατικότητας και η χρήση της σαν εργαλείο 

στην εκπαίδευση. Τα πράγµατα, όχι  µόνον εδώ αλλά και διεθνώς είναι σε ερευνητικό 

επίπεδο και από τη στιγµή που φτιάχνεται κάπου κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να 

αξιολογείται πριν µπει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 Ως στοιχείο πληροφορικού αλφαβητισµού 

 ∆εδοµένου ότι προβλέπεται ότι σήµερα στις κοινωνίες µας θα θεωρείται 

κανείς αναλφάβητος αν δε γνωρίζει να χρησιµοποιεί κατά κάποιο τρόπο τον 

υπολογιστή, ο Η/Υ θα πρέπει να διδάσκεται στο µαθητή ως γνωστικό αντικείµενο 

που θα τον προετοιµάζει για την εκπαιδευτική και την επαγγελµατική επιβίωση και 

ανάπτυξή του. Η χρήση του  υπολογιστή, συνδέεται µε ένα σύνολο δεξιοτήτων που 

θα είναι απαραίτητες για τις καθηµερινές ανάγκες του αυριανού ανθρώπου, από την 

απλή αλληλογραφία και σύνταξη κειµένων µέχρι τις απαιτήσεις της εργασίας σε 

όλους τους επαγγελµατικούς χώρους και την επιστηµονική έρευνα. 

 

 Ως εποπτικό µέσο 

 Ο Η/Υ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας σε όλα τα 

µαθήµατα από τη γλώσσα, τα µαθηµατικά µέχρι και τις τέχνες.  

 

           Ως διοικητική βοήθεια 
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  Πολλές από τις διοικητικές εργασίες του σχολείου µπορούν να γίνουν π.χ. ως 

“ασκήσεις-έργα” κατά τη διδασκαλία των συναφών αντικειµένων. (8) 

 Με τον υπολογιστή σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, έχει έρθει µια επανάσταση 

στα εκπαιδευτικά πράγµατα. Ο µαθητής πλέον, δεν είναι παθητικός δέκτης αυτών που 

διαδραµατίζονται στην τάξη, αλλά γίνεται ενεργός συµµέτοχος. Είναι ένα ενεργό 

στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δρα, παίζει αν θέλετε, δηµιουργεί, οικοδοµεί, 

φτιάχνει. 

Η ανάγκη χρήσης / αξιοποίησης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στην 

αίθουσα διδασκαλίας ως διαχειριστή των σύγχρονων Μέσων Πολλαπλής ή 

Πολύµορφης Επικοινωνίας / ∆ιδασκαλίας (Multimedia) για την υποβοήθηση του 

δασκάλου και του µαθητή έχει προσχωρήσει και στη συνείδηση όλων µας αλλά και 

στην πράξη, στο βαθµό βέβαια που το διαθέσιµο hardware / software (αλλά και 

humanware !) το επιτρέπουν. (5) 

Στα παραπάνω παραδείγµατα ο υπολογιστής και το Internet είναι τα µέσα µε 

τα οποία οδηγούµε τους µαθητές να επιτύχουν τους στόχους της διδασκαλίας. Η 

χρήση των υπολογιστών όµως δηµιουργεί νέα µαθησιακά περιβάλλοντα. Αυτό 

απαιτεί αλλαγές σε δοµικά στοιχεία της εκπαίδευσης όπως είναι το αναλυτικό 

πρόγραµµα, τα µοντέλα διδασκαλίας, ο ρόλος του δασκάλου και του µαθητή. Μιλάµε 

δηλαδή για ένα νέο σχολείο που θα είναι εναρµονισµένο µε την κοινωνία και τις 

σύγχρονες απαιτήσεις της, που πέρα από τις βασικές γνώσεις θα παρέχει στα παιδιά 

και τους εφήβους δεξιότητες να κινούνται µέσα σ' αυτό το πλήθος των πληροφοριών. 

(17) 

 

 H γλώσσα προγραµµατισµού Logo  

 

 H γλώσσα Logo είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (οι 

εντολές της συνεπώς οµοιάζουν µε τις λέξεις µιας φυσικής γλώσσας) και είναι 

απόγονος της LISP (γλώσσα τεχνητής νοηµοσύνης). Στηρίζεται στις αρχές του 

δοµηµένου προγραµµατισµού και υπήρξε η πρώτη γλώσσα προγραµµατισµού που 

προσέφερε στους χρήστες ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας. 

 Η γλώσσα Logo δηµιουργήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 60 από τον W. 

Feurseig. Το όνοµά της προέρχεται από την ελληνική λέξη λόγος – συλλογισµός, 

λόγος – γλώσσα, λόγος – υπολογισµός . Το 1968, η οµάδα των S. Papert (που υπήρξε 

συνεργάτης του Piaget) και M. Minsky στο Μ.Ι.Τ. χρησιµοποιεί τη Logo σαν 
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πληροφορική βάση ώστε να αναπτύξει ένα καινοτόµο εκπαιδευτικό σχέδιο που ήθελε 

να απαντήσει στο ερώτηµα: πώς να αλλάξουµε την εκπαίδευση χρησιµοποιώντας την 

τεχνολογία; Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας της Logo που υλοποιείται µε τη 

χελώνα και τα γραφικά της θεωρήθηκε ότι ανταποκρινόταν σε αυτές τις προσδοκίες. 

(4) 

 Η Logo αποτελείται από ένα µικρό σύνολο βασικών εντολών. Οι εντολές 

αυτές, όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό, µπορούν να βοηθήσουν στην 

κατασκευή µαθηµατικών νοηµάτων από τους µαθητές. Το περιβάλλον της Logo είναι 

ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που επιτρέπει στους µαθητές τη µετάβαση από την 

εργαλειακή χρήση των εντολών στο ξεκαθάρισµα των όψεων των διαδικασιών που 

χρησιµοποιούνται στη σύνθεση νέων διαδικασιών και σε γενικεύσεις των 

διαδικασιών ή στην εξαγωγή προτύπων. Επιπλέον, οι ίδιοι                                   

ερευνητές αναφέρουν ότι το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να 

εκφράζουν τη διαισθητική µη τυπική γνώση τους. Η µάθηση που κατασκευάζουν οι 

µαθητές στο περιβάλλον της Logo συνδέθηκε στενά µε το πλαίσιο συµφραζοµένων 

στο οποίο κατασκευάζεται και χαρακτηρίστηκε ως καταστασιακή  γνώση. Επιπλέον, 

διατυπώθηκε η άποψη ότι στο περιβάλλον αυτό οι µαθητές µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν συνδέσεις της εικονικής µε τη συµβολική γνώση. Ενδεικτικά 

αναφέρονται µερικές από τις έρευνες οι οποίες αφορούν τέτοια περιβάλλοντα, όπως 

της Hilel (1992) για τη διερεύνηση της µεταβλητής, των Hoyles, Noss and Sutherland 

για τους λόγους και τις αναλογίες, του Edwards (1992) για τους βασικούς 

Ευκλείδειους µετασχηµατισµούς (στροφή, συµµετρία και µεταφορά µε 

περιορισµούς), και του Kynigos (1992) για θέµατα καρτεσιανών συντεταγµένων, 

µετρήσεις µηκών και γωνιών, όπως και για την έννοια του κύκλου. Οι Hoyles και 

Νοss ανεξάρτητα αλλά και σε συνδυασµό µε άλλους ερευνητές χρησιµοποίησαν 

επίσης τη γλώσσα Logo σε πολλές πειραµατικές έρευνες. (15) 

 Τα τελευταία ωστόσο χρόνια γίνεται όλο και λιγότερο λόγος για τη Logo. Από 

πού προέρχεται η θλιβερή τύχη ενός τόσο πολλά υποσχόµενου κινήµατος; Φταίει 

µήπως µόνο η γενική σύλληψη της γλώσσας αυτής και των συνακόλουθων 

πρακτικών της ή υπάρχουν και άλλες βαθύτερες αιτίες; H M. Linard (1990) τοποθετεί 

αυτή την αποτυχία σε δύο επίπεδα: Η Logo είναι µια τεχνολογία µεταξύ άλλων (µια 

τεχνική, ένας λόγος και οι συνακόλουθες πρακτικές) και µοιράζεται έτσι τη θλιβερή – 

σε γενικά πλαίσια – τύχη τους, στην εκπαίδευση. Η Logo είναι επίσης µια ιδιαίτερη 
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τεχνολογία, βασισµένη πάνω στην αρχή της γνωστικής αυτό-αναφοράς η οποία και 

καθορίζει τα πλεονεκτήµατα και τα όριά της. (4) 

 

 Oι µικρόκοσµοι  

 

 Η Logo ως προγραµµατιστικό περιβάλλον, δεν στοχεύει στον 

προγραµµατισµό της συµπεριφοράς του µαθητή αλλά του προµηθεύει ταυτοχρόνως 

τόσο ένα λογικό και γεωµετρικό ‘‘µικρόκοσµο’’(microworld) όσο και τις 

στοιχειώδεις οπτικές φόρµες έτσι ώστε να µπορεί να εξερευνήσει διάφορες έννοιες µε 

τη βοήθεια ενός απλού και σαν παιχνίδι υπολογιστή. (4) 

 Η έννοια του µικρόκοσµου χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον Papert (1980) ο 

οποίος υποστήριξε ότι οι µικρόκοσµοι αποτελούν ‘‘µικρά πεδία Πιαζετιανών 

Μαθηµατικών’’. Σε αυτούς τους χώρους είναι δυνατός ο τυχαίος αναστοχασµός και η 

αφαίρεση η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη νέων λογικοµαθηµατικών δοµών. Ο όρος 

Πιαζετιανά Μαθηµατικά χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να δώσει έµφαση στον 

ενεργητικό και κατασκευαστικό χαρακτήρα των µαθηµατικών, σε αντίθεση µε τα 

σχολικά µαθηµατικά. Ένας µικρόκοσµος βασικά αποτελεί ένα εννοιολογικό χώρο ο 

οποίος αποτελείται από τις ακόλουθες αλληλοσχετιζόµενες ουσιαστικές δυνατότητες: 

1)  Ένα σύνολο από βασικά αντικείµενα, στοιχειώδεις λειτουργίες που µπορούν να 

επιδράσουν σε αυτά τα αντικείµενα και κανόνες που εκφράζουν τους τρόπους µε τους 

οποίους οι λειτουργίες επιδρούν σε αυτά τα αντικείµενα. Το σύνολο αυτό αποτελεί 

µια συνήθη δοµή ενός τυπικού συστήµατος από µια µαθηµατική οπτική. 

2)  Ένα φαινοµενολογικό χώρο ο οποίος συνδέει αντικείµενα και ενέργειες των 

εννοιολογικών αντικειµένων µε τα φαινόµενα στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό το 

φαινοµενολογικό πεδίο καθορίζει τον τύπο της ανατροφοδότησης που ο µικρόκοσµος 

παρέχει, σε συνάρτηση µε τις ενέργειες και τις αποφάσεις του χρήστη. O 

εννοιολογικός χώρος σύµφωνα µε τον Vergnaud (1983), αποτελείται ‘‘από ένα 

εκτεταµένο σύνολο καταστάσεων για το χειρισµό διαφορετικών διασυνδεδεµένων 

εννοιών, διαδικασιών και αναπαραστάσεων.’’ 

 Επιπλέον, ένας µικρόκοσµος παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των 

αντικειµένων αυτών µε κάποιες σχέσεις. Η δυνατότητα δηµιουργίας νέων 

λειτουργιών από το συνδυασµό ήδη υπαρχόντων ενυπάρχει επίσης στον ορισµό του 

µικρόκοσµου. Από αυτή την άποψη µπορεί κανείς να πει ότι ο µικρόκοσµος 

αναπτύσσεται παράλληλα µε την ανάπτυξη της γνώσης του µαθητή. Ένας 
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µικρόκοσµος παρέχει τη δυνατότητα στο µαθητή να διερευνά ταυτόχρονα τη δοµή 

των αντικειµένων µε τα οποία αλληλεπιδρά, τις σχέσεις τους και την αναπαράσταση 

από την οποία έχουν δηµιουργηθεί. Τα αντικείµενα των µικρόκοσµων αποτελούν 

ενδιάµεσα αντικείµενα µεταξύ των συγκεκριµένων, άµεσα διαχειρίσιµων και των 

αφηρηµένων συµβολικών αντικειµένων. Αυτά τα περιβάλλοντα που µπορούν να 

συνδυάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της εµπειρικής λογικής σκέψης µε τις 

δυνατότητες ανάπτυξης της παραγωγικής λογικής αποτελούν επίσης περιοχές που 

υπόσχονται πολλά για το µέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί αρκετοί 

µικρόκοσµοι που υποστηρίζουν µαθηµατικές έννοιες. Ειδικότερα για τη γεωµετρία 

έχουν κατασκευαστεί µικρόκοσµοι από τους οποίους οι σηµαντικότεροι είναι το 

περιβάλλον Cabri-geometry, το περιβάλλον Geometric Supposer καθώς και το 

περιβάλλον Geometer’s Scketch-pad . (15) 

 

 Υπερκείµενα και υπερµέσα  

 

 Το υπερκείµενο (hypertext) είναι ένα σύνολο από δεδοµένα κειµένου, 

αποθηκευµένα σε ψηφιακή µορφή, που µπορεί να διαβαστεί µε διάφορους τρόπους. 

Τα δεδοµένα κατανέµονται σε κόµβους πληροφορίας και συνδέονται έτσι ώστε θα 

ήταν αδύνατο να παρουσιαστούν από ένα κανονικό βιβλίο. Κάθε κόµβος έχει το 

µέγεθος συνήθως µιας παραγράφου και αποτελεί σύνολο δεδοµένων γύρω από ένα 

κοινό θέµα. Οι κόµβοι δεν συνδέονται µεταξύ τους µε σειριακό τρόπο αλλά 

σηµαδεύονται µε συνδέσµους που επιτρέπουν το πέρασµα από τον ένα κόµβο στον 

άλλο όταν ο χρήστης τους ενεργοποιεί. Οι σύνδεσµοι που παραπέµπουν από ένα 

κόµβο σε ένα άλλο αποτελούν µέρος του κόµβου εκκίνησης και µπορεί να είναι µια 

λέξη, µια φράση, ένα σύµβολο, µια εικόνα κλπ. Οι σύνδεσµοι, που συνιστούν τις 

άγκυρες των συνδεδεµένων κόµβων, είναι ειδικές ζώνες στον κόµβο και ξεχωρίζουν 

από το υπόλοιπο κείµενο είτε έχοντας άλλο χρώµα, είτε έχοντας υπογράµµιση, είτε 

είναι σε πλαίσιο κλπ. Η ενεργοποίηση ενός συνδέσµου (κάνοντας κλικ πάνω σε αυτόν 

µε το ποντίκι συνήθως) προκαλεί την εµφάνιση στην οθόνη του περιεχοµένου του 

κόµβου στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσµος. (4)   

 Η τεχνολογία λογισµικού hypertext υποστηρίζει µεγάλη ευελιξία και 

περιήγηση σε χώρους δοµηµένης πληροφορίας σε αντιπαράθεση µε την παραδοσιακή 

οργάνωση της πληροφορίας που είχε χαρακτηριστικά σειριακής προσπέλασης. Η 

µεγαλύτερη πρόκληση στις τεχνολογίες αυτές πραγµατοποιήθηκε από την Apple 
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Macintosh µε τη δηµιουργία του περιβάλλοντος Hypercard το οποίο παρείχε τις 

δυνατότητες δηµιουργίας υπερκειµένων. Το περιβάλλον αυτό σε συνδυασµό µε τις 

δυνατότητες γραφικής διαχείρισης των λειτουργιών στο περιβάλλον διεπαφής 

(Grafical User Interface Design) αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο το οποίο 

γρήγορα διαδόθηκε σε µεγάλους πληθυσµούς. Η τεχνολογία των υπερκειµένων 

γρήγορα µετατράπηκε σε τεχνολογία υπερµέσων όπου οι υπερσύνδεσµοι µεταφέρουν 

σε πληροφορίες διαφορετικού τύπου και σε διαφορετικά µέσα. Οι τεχνολογίες 

υπερµέσων ή πολυµέσων στην αρχή ήταν διαθέσιµες µόνο σε υπολογιστές 

‘‘σταθµούς εργασίας’’. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι τεχνολογίες των 

πολυµέσων ήταν διαθέσιµες και από τους προσωπικούς υπολογιστές. ∆ύο βασικές 

πλατφόρµες πολυµέσων αναπτύχθηκαν η Apple – Macintosh και η Multimedia PC. 

Βασικά τους χαρακτηριστικά η ευελιξία στη διαχείριση πληροφορίας διαφορετικού 

τύπου και αργότερα η δυνατότητα διαχείρισης πληροφορίας σε video. (15) 

  

 Tα πολυµέσα  

 

 Ο όρος πολυµέσα (multimedia) γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση και έχει 

καθιερωθεί στο καθηµερινό λεξιλόγιο. Με τον όρο αυτό αποδίδεται ή εννοείται η 

συγκέντρωση και παρουσίαση, σε ενιαίο µέσο (κατά κανόνα τον υπολογιστή), 

πολλών και διαφορετικών µορφών πληροφορίας. Συνεπώς, η έννοια του πολυµέσου 

αφορά τη δυνατότητα του υπολογιστή  (και της εφαρµογής) να διαχειρίζεται πολλούς 

διαύλους αισθητικής επικοινωνίας µε το χρήστη, όπως κείµενο, ήχος, εικόνα, 

γραφικά, βίντεο κλπ. Μάλιστα, κάποιες φορές εµπλέκει απτές πληροφορίες, π.χ. 

οθόνες αφής (touch screens), ή ακόµα όσφρηση, σωµατικές κινήσεις και επιστροφή 

προσπάθειας, όπως στις εφαρµογές της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality). 

 Η πτώση των τιµών των υπολογιστών σε συνδυασµό µε την τεχνολογική 

εξέλιξη, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισµικού, έκανε τελικά δυνατή 

τη µαζική παραγωγή συστηµάτων πολυµέσων και επέτρεψε την πλατύτερη διάδοσή 

τους. Βασικός στόχος η πρόσκτηση, διαχείριση, επεξεργασία και χρήση κάθε είδους 

πληροφορίας που µπορεί να αποθηκευτεί σε ψηφιακή µορφή: αριθµοί, κείµενα, 

γραφικά, εικόνες, ήχος και βίντεο. Επαγγελµατικά εργαλεία εξεζητηµένα και 

πανάκριβα στην αρχή, τα πολυµέσα, έγιναν στις µέρες µας, µε ένα λογικό κόστος, 

προσιτά στο κοινό. 
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 Όπως τονίζει ο Ν. Νεγρεπόντης (1995), ένας από τους πρωτεργάτες των 

αλληλεπιδραστικών πολυµέσων, από τη στιγµή που όλα τα µέσα αποθήκευσης 

πληροφοριών (κείµενα, ήχοι, εικόνες, δεδοµένα κλπ.) ψηφιοποιηθούν και όλα τα 

µέσα µετάδοσης πληροφοριών (δίκτυα υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση και 

άλλες οπτικοακουστικές συσκευές) ολοκληρωθούν, το αποτέλεσµα θα είναι κάτι 

περισσότερο από το άθροισµά τους, θα συνιστά πλέον ένα Μεταµέσο. Τα πολυµέσα, 

στα πλαίσια αυτά, διευρύνουν την επικοινωνία ανθρώπου – µηχανής, ενώ η βασική 

αρχή που διέπει τη λειτουργία τους είναι η µετατροπή του χρήστη ενός συστήµατος 

επεξεργασίας πληροφοριών σε χειριστή του. Μια εφαρµογή πολυµέσων πρέπει να 

θεωρηθεί κάτι περισσότερο από «ήχος και φως» της πληροφορίας, όπου 

αναµιγνύονται κοµµάτια βίντεο, ήχος και δεδοµένα. Η ελεύθερη µεταφορά bits από 

το ένα µέσο στο άλλο είναι ο χώρος στον οποίο ανήκει το πεδίο των πολυµέσων. Το 

µέσο δεν είναι πια το µήνυµα στον ψηφιακό κόσµο αλλά µια ενσάρκωση του 

µηνύµατος. Ένα µήνυµα είναι δυνατόν να αποδίδεται µε πολλαπλούς τρόπους που 

όλοι, ωστόσο, προέρχονται από τα ίδια δεδοµένα. (4)   

 

Το Internet και η υπηρεσία WWW  

  

H υπηρεσία WWW (World Wide Web) που παρέχει το Internet στην 

πραγµατικότητα δεν είναι παρά ένα τεράστιο υπερκείµενο (ή τα τελευταία χρόνια 

υπερµέσο, αφού έχουµε τη δυνατότητα να ακούµε ήχους και να βλέπουµε βίντεο). Το 

WWW βασίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server). Η 

αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει σε κάποιον υπολογιστή (πελάτης) να συνδεθεί µε 

κάποιον αποµακρυσµένο υπολογιστή (εξυπηρετητής) που διαθέτει πληροφορίες και 

να τις «κατεβάσει» στο σκληρό του δίσκο. Κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος 

στο Internet και διαθέτει ένα ειδικό πρόγραµµα πλοήγησης (web browser) όπως το 

Netscape ή το Explorer µπορεί, επιλέγοντας τους συνδέσµους ενός κόµβου (των 

πληροφοριών δηλαδή που βρίσκονται σε ένα εξυπηρετητή), να µεταβεί σε άλλα 

σηµεία του ίδιου κόµβου ή σε διάφορους άλλους κόµβους (εξυπηρετητές δηλαδή) 

ανά τον κόσµο. (4) 

Ενώ όµως το Internet σε τεχνικό επίπεδο είναι εκατοµµύρια υπολογιστές 

συνδεµένοι µεταξύ τους, σε κοινωνικό επίπεδο είναι όλοι οι άνθρωποι που 

χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και οι πληροφορίες που υπάρχουν και τις 

µοιράζονται. Χωρίς τους ανθρώπους δε νοείται η ύπαρξή του. ∆εν είναι ένας 
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οργανισµός, δεν ανήκει σε κανέναν. Η ανάπτυξή του οφείλεται στις νέες δυνατότητες 

επικοινωνίας που παρέχει. Μέσα στο Internet υπάρχουν πληροφορίες σε µορφή 

κειµένου, εικόνας, ήχου, ακόµα και βίντεο. Αυτό όµως που το διαφοροποίησε από τα 

άλλα επικοινωνιακά µέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά και οδήγησε στην εκρηκτική 

ανάπτυξή του είναι ότι δε στηρίζεται στην ιδέα του πληροφορούµενου ως παθητικού 

δέκτη ως καταναλωτή πληροφοριών, αλλά θέτει όλους τους χρήστες του ως 

οµότιµους, τους παρέχει τη δυνατότητα να "πλοηγηθούν" µέσα στις πληροφορίες που 

επιθυµούν και το σηµαντικότερο τους επιτρέπει να δηµιουργήσουν δικές τους. Τους 

τοποθετεί δηλαδή στη θέση του δηµιουργού, πράγµα που κανένα µέσο µέχρι τώρα 

δεν το πρόσφερε. Παρέχει ισότιµη πρόσβαση στις πληροφορίες σε όλους, ανεξάρτητα 

από κοινωνική θέση, γένος, φύλο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις. (17) 

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί εδώ πως το Internet είναι ένας χώρος που 

µπορούµε να βρούµε  πληροφορίες που δεν υπόκειται σε απολύτως κανένα έλεγχο. Ο 

παραλληλισµός του Internet µε τα βιβλία είναι µάλλον ανεπιτυχής γιατί ενώ οι 

εκδότες µπορούν να αρνηθούν να εκδώσουν ένα βιβλίο και οι δικαστικές αρχές µιας 

χώρας µπορούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή του στην αγορά αυτό δεν ισχύει για το 

Internet. (η FYROM αναφέρει στις σελίδες της ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν 

σκοπιανός και οι Τούρκοι αναφέρουν τον Όµηρο ως Τούρκο και τον πολιτισµό της 

Μ. Ασίας ως Ρωµαϊκό) Χρειάζεται πριν από τη χρήση του Internet στην τάξη να 

καταστεί σαφές ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εκεί, συχνά είναι αναξιόπιστες 

και χρειάζονται έλεγχο πριν θεωρηθούν σωστές. (31) 

Μολαταύτα, οι τεχνολογίες Internet και  World Wide Web έδωσαν κύµατα 

από σοκ σε όλη τη βιοµηχανία των υπολογιστών. Παρέχουν τη δυνατότητα της 

δηµιουργίας της νέας ηλεκτρονικής αγοράς του µέλλοντος. Χαρακτηρίζονται ως 

‘‘δρόµοι πληροφορίας πολύ υψηλής κυκλοφορίας’’. Η επίδρασή τους στην 

εκπαίδευση θα είναι τεράστια. (15) Τα παρακάτω 2 διαγράµµατα της IDC, 

αναφέρονται στις Η.Π.Α και παρουσιάζουν τη µελλοντική κατάσταση που 

διαφαίνεται, δηλαδή όσο αυξάνεται ο πληθυσµός που διασυνδέεται (on line) τόσο 

µειώνεται η κλασσική εκπαίδευση.  
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                    (26) 

Θα µπορούσε κανείς να σχεδιάσει προγράµµατα εκπαίδευσης σε εθνικό 

επίπεδο. Επιπλέον είναι δυνατό να δηµιουργηθούν νέες δοµές και ‘‘virtual’’ 

(εικονικές) µαθησιακές κοινότητες. Η ποιότητα του περιεχοµένου της πληροφορίας 

στον παγκόσµιο ιστό αποτελεί ένα σηµαντικό και κρίσιµο θέµα. Οι δυνατότητες πολύ 

υψηλής ηλεκτρονικής κυκλοφορίας της πληροφορίας στην υπηρεσία του σχεδιασµού 

περιβαλλόντων µάθησης, απαιτεί δηµιουργικότητα και προβληµατισµό προς την 

κατεύθυνση ενός καλού και εµβαθυµένου σχεδιασµού. (15) 
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 Τα παιχνίδια  

 

 Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι του 

πολιτισµικού µας περιβάλλοντος και η επιρροή τους στο φαντασιακό των παιδιών 

(και όχι µόνο) είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Μπορούµε να κάνουµε την υπόθεση ότι τα 

ηλεκτρονικά     παιχνίδια    ευνοούν   την πρόσκτηση µιας κουλτούρας στην 

πληροφορική. Καταρχήν, παροτρύνουν τη µάθηση του χειρισµού του πληροφορικού 

συστήµατος ως τεχνικού µέσου µε πολλά συνθετικά (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, 

χειριστήριο, δισκέτες). Στη συνέχεια, προτρέπουν σε µια ορισµένη µορφή σκέψης, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για στρατηγικά παιχνίδια ή παιχνίδια περιπέτειας. Τέλος, 

απαιτούν τη χρησιµοποίηση τυπικών διαδικασιών των εφαρµογών της πληροφορικής 

όπως τα δένδρα κλπ. Αντιθέτως, µετά από την απόκτηση ενός ορισµένου επιπέδου 

δεξιότητας, όλα γίνονται πλέον απλό µηχανιστικό ζήτηµα χωρίς κανένα ενδιαφέρον. 

Επιπλέον, αυτός ο τρόπος χρήσης δεν προτρέπει στη διερεύνηση του τι συµβαίνει στο 

εσωτερικό του ίδιου του προγράµµατος, και συνεπώς, δεν ευνοεί την εκµάθηση του 

προγραµµατισµού. (4) Έτσι, ενώ τα παιχνίδια αποτελούν ένα ελκυστικό µέσο το 

οποίο δηµιουργεί κίνητρο και ενδιαφέρον στους µαθητές, θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο να σχεδιάζονται µε βάση τις εποικοδοµητικές προσεγγίσεις 

για τη διαδικασία της µάθησης και για το αντικείµενο το οποίο πρέπει ο µαθητής να 

µάθει. (15) 

  

  Η εικονική πραγµατικότητα  

 

  Από όλες τις κατηγορίες των ΤΠΕ, οι εφαρµογές της Εικονικής 

Πραγµατικότητας (ΕΠ) θεωρούνται το πιο ισχυρό εργαλείο µάθησης. Βασικά 

χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ΕΠ για την αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών εφαρµογών είναι η δυνατότητα που παρέχουν για τη δηµιουργία 

ανοικτών περιβαλλόντων και οι εµπειρίες πρώτου προσώπου που µπορεί να έχει ο 

χρήστης κατά την αλληλεπίδρασή του µε τα εικονικά περιβάλλοντα. Προσφέρουν 

ισχυρή αλληλεπίδραση στο χρήστη σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον µε 

δυνατότητες ελεύθερης πλοήγησης, αλληλεπίδρασης µε τα αντικείµενά του και 

αλλαγής των ιδιοτήτων του ίδιου του χρήστη αλλά και του περιβάλλοντος. 

  Συγκεκριµένο παράδειγµα εφαρµογής τεχνολογίας ΕΠ έχουµε στην 

Γαλακτοκοµική Σχολή Ιωαννίνων. Οι δυσκολίες και οι παρανοήσεις των σπουδαστών 
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αλλά και οι απόψεις των εκπαιδευτικών της σχολής οδήγησαν στην αξιοποίησή της 

για τη σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος. Το λογισµικό 

προσοµοιάζει το γνωστικό αντικείµενο µε τρισδιάστατα γραφικά και επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση των µαθητών µε το εικονικό περιβάλλον. Μετά τη διαµορφωτική 

αξιολόγηση το εικονικό περιβάλλον τροποποιήθηκε κατάλληλα και χρησιµοποιήθηκε 

για τη διδακτική παρέµβαση µε σκοπό την υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας. 

  Οι απαντήσεις των µαθητών διερευνήθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων έδειξε θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα για το 

συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Οι µαθητές ολοκλήρωσαν τις αποσπασµατικές 

γνώσεις και µείωσαν τις ασάφειες και παρανοήσεις τους. Κατόρθωσαν να συνδέσουν 

έννοιες και παραγωγικές διαδικασίες ενώ αντιλήφθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο το 

εσωτερικό του παστεριωτήρα κατανοώντας τις διαδικασίες µε τις οποίες συνδέεται. 

(8) Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας αποτελούν έναν πολλά 

υποσχόµενο χώρο στον τοµέα του εκπαιδευτικού λογισµικού. Βασικά ερωτήµατα 

όµως παραµένουν όπως η επιλογή της εκπαιδευτικής θεώρησης για το σχεδιασµό, τη 

δοµή και την υποστήριξη της µάθησης µέσω της χρήσης τους. Η αλληλεπίδραση µε 

τέτοια περιβάλλοντα ίσως δίνει ευκαιρίες για καλύτερη µάθηση. Η εξέλιξη της 

τεχνολογίας παρέχει εργαλεία και υλικά τα οποία απαιτούν τη διαµόρφωση βαθιάς 

κατανόησης για τη φύση της µάθησης µε τη χρήση τους. Επιπλέον δηµιουργεί 

ερωτήµατα που αφορούν στην εξέλιξη των µοντέλων µάθησης µε τη χρήση αυτών 

των εργαλείων. (4)  

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Από τη δεκαετία του 1960 και ύστερα έχουν γίνει πολλές απόπειρες 

εισαγωγής καινοτοµιών στα σχολεία, προκειµένου να προσαρµοστούν στα νέα 

δεδοµένα που έχουν προκύψει, και έχουν επενδυθεί τεράστια κονδύλια προς την 

κατεύθυνση της κατάλληλης προετοιµασίας των εκπαιδευτικών, για να 

ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Τα αποτελέσµατα, ωστόσο, είναι δυσανάλογα σε 

σχέση µε τους πόρους που επενδύθηκαν και επενδύονται, αφού οι επιτυχηµένες 

προσπάθειες είναι πράγµατι πολύ λίγες διεθνώς. 
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Από τις επίµονες όµως προσπάθειες αλλαγής του εκπαιδευτικού τοπίου έχουν 

προκύψει ωφέλιµα ερευνητικά συµπεράσµατα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν 

χρήσιµο οδηγό για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια στο µέλλον. Η έρευνα, για 

παράδειγµα, είναι σαφής στην περίπτωση των εκπαιδευτικών: για να έχει πιθανότητα 

επιτυχίας κάθε αλλαγή, κάθε καινοτοµία που εισάγεται, είναι απαραίτητο να 

λαµβάνεται υπόψη η προϋπάρχουσα κατάρτιση των διδασκόντων, οι στάσεις και 

πεποιθήσεις τους, η εµπεδωµένη καθηµερινή διδακτική τους πρακτική. 

Παρά τις διαπιστώσεις αυτές, κατά τα πρώτα χρόνια εισαγωγής των 

υπολογιστών στην εκπαίδευση η διαπίστωση αυτή αγνοήθηκε και η έµφαση δόθηκε 

στη δηµιουργία υποδοµών και στην ανάπτυξη λογισµικού. Στις µέρες µας όµως, έχει 

γίνει κατανοητό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την επιτυχή 

αξιοποίηση των ΝΤ στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά η υπόθεση της προετοιµασίας 

τους υπεραπλουστεύεται και αντιµετωπίζεται συνήθως µε βραχείας διάρκειας 

επιµορφωτικά σεµινάρια, που δίνουν έµφαση στην εξοικείωση µε την τεχνολογία και 

το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το θέµα όµως δεν είναι τόσο απλό, για να µπορεί να 

αντιµετωπιστεί τόσο εύκολα. 

Είναι προφανές ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια ευρείας αξιοποίησης των Νέων 

Τεχνολογιών (ΝΤ) στη διδασκαλία δεν µπορεί να αγνοεί τα δεδοµένα αυτά ούτε 

µπορεί να επαφίεται στις «θαυµατουργές» δυνατότητες των υπολογιστών. Οι πρώτες 

έρευνες που έχουµε στη χώρα µας επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις 

άλλων χωρών: οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν µε τις ΝΤ τίποτα πέρα από αυτό που 

γνώριζαν να κάνουν καλά και πριν από αυτές. 

Αν βέβαια η όλη προσπάθεια αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία 

εστιαστεί στην ανάπτυξη λογισµικού, τότε πρόβληµα δεν υφίσταται. Σ’ αυτήν όµως 

την περίπτωση δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για εισαγωγή σηµαντικών αλλαγών 

στην εκπαίδευσή µας. Οι εκπαιδευτικοί είτε θα προσαρµόσουν δυσκολότερα ή 

ευκολότερα το λογισµικό που θα τους αποσταλεί στα υπάρχοντα δεδοµένα είτε θα το 

εγκαταλείψουν στις σχολικές αποθήκες, όπως έχει συµβεί σε αρκετές περιπτώσεις 

στο παρελθόν µε άλλες τεχνολογίες. Το πρόβληµα υφίσταται από τη στιγµή που 

γίνεται λόγος για σηµαντικές αλλαγές και διαµόρφωση φιλόδοξων παιδαγωγικών 

σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή και η επιµόρφωση είναι απαραίτητη αλλά και το 

περιεχόµενό της είναι απαραίτητο να συµβαδίζει µε τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. (1) 
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 Προβλήµατα 

 

 Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο καθηγητής που καλείται να 

χρησιµοποιήσει τους υπολογιστές ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης µπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής:  

1) Το διαθέσιµο εκπαιδευτικό λογισµικό πολύ συχνά δεν ανταποκρίνεται 

απόλυτα στους στόχους του προγράµµατος και στην ύλη των µαθηµάτων. Συνήθως 

καλύπτει ένα µέρος από το περιεχόµενο συγκεκριµένου µαθήµατος ή µαθηµάτων ενώ 

το υπόλοιπο υλικό που περιέχει προχωρεί πέρα από τους προδιαγεγραµµένους 

στόχους. 

2) Ο συνδυασµός δραστηριοτήτων βασισµένων στον υπολογιστή µε 

δραστηριότητες χωρίς τον υπολογιστή για να γίνει οµαλά και αρµονικά χρειάζεται 

χρόνο αλλά και καλή γνώση του λογισµικού, των τρόπων χρήσης του και της 

επίδρασής του στη µάθηση.  

3) Ο καθηγητής συνήθως καταφεύγει σε παλιές δοκιµασµένες µεθόδους 

διδασκαλίας και µάθησης ακόµη και όταν έχει στη διάθεσή του εκπαιδευτικό 

λογισµικό. Έρευνες δείχνουν ότι η εισαγωγή του υπολογιστή στην τάξη δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για την ουσιαστική αλλαγή της καθηµερινής σχολικής πρακτικής µια και 

αρκετοί καθηγητές τον θεωρούν ως ένα επιπλέον εποπτικό µέσο ενώ δεν είναι λίγοι 

αυτοί που θεωρούν ότι παρενοχλεί αν δεν εµποδίζει την ανάπτυξη της µαθησιακής 

διαδικασίας και την αξιολόγηση του µαθησιακού αποτελέσµατος. 

4) Η θέση των υπολογιστών στο σχολείο και η οργάνωση της τάξης κατά τη 

χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού δηµιουργούν επίσης σειρά προβληµάτων που 

χρειάζονται επίλυση.  

- Αν οι υπολογιστές υπάρχουν µέσα σε κάθε τάξη τότε όλα τα µαθήµατα πρέπει 

να αναδιοργανωθούν ώστε οι υπολογιστές να µην µεταβληθούν σε “έπιπλα” της 

τάξης. Παράλληλα οι τάξεις θα πρέπει να εµπλουτιστούν και µε άλλες πηγές 

µετάδοσης πληροφοριών όπως βιβλία, χάρτες, εικόνες, περιοδικά, video και άλλο 

εποπτικό υλικό.  

- Αν υπάρχει µόνο µια αίθουσα ή µικρός αριθµός αιθουσών µε υπολογιστές και 

παράλληλα µια αίθουσα βιβλιοθήκης και εποπτικού υλικού τότε θα πρέπει να 

εξοικειωθούµε µε την ιδέα µιας πιο “ελεύθερης” τάξης καθώς τα παιδιά θα πρέπει να 

µετακινούνται κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας ώστε να διευκολύνεται ο 
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συνδυασµός της χρήσης του λογισµικού µε άλλες πηγές, µέσα και δραστηριότητες 

που χρειάζονται για το µάθηµα.  

- Ο αριθµός των διαθέσιµων υπολογιστών καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τον 

τρόπο οργάνωσης της τάξης και συνακόλουθα του µαθήµατος. Έχει παρατηρηθεί ότι 

όσο λιγότεροι είναι οι διαθέσιµοι υπολογιστές, τόσο πιο δύσκολο είναι να οργανωθεί 

η αξιοποίησή τους και απαιτείται πιο ‘έξυπνος’ συνδυασµός δραστηριοτήτων µε και 

χωρίς υπολογιστή, κάτι που καλείται να κάνει ο καθηγητής. Αυτό βέβαια δεν 

σηµαίνει απαραίτητα ότι για να λειτουργήσει σωστά µια τάξη θα πρέπει να υπάρχει 

ίσος αριθµός µαθητών και υπολογιστών. 

- Οι παραπάνω λόγοι σε συνδυασµό µε την ελλιπή έως ανύπαρκτη επιµόρφωση 

των καθηγητών, τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, τη δυσκολία άµεσης 

προσαρµογής της νέας τεχνολογίας στην σχολική πραγµατικότητα, τη χρήση 

λογισµικού που στην πλειοψηφία του δε καλύπτει τις παιδαγωγικές ανάγκες, καθώς 

και δυσκολίες κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής παρέµβασης καθιστούν τους 

καθηγητές διστακτικούς αν όχι αρνητικούς στη χρήση  εκπαιδευτικού λογισµικού. 

(18) 

      

Το πρόγραµµα επιµόρφωσης καθηγητών TRENDS 

 

H αναγκαιότητα της ενδοσχολικής επιµόρφωσης 

 

Η επιµόρφωση αποτελεί βασικό αίτηµα των σύγχρονων κοινωνιών λόγω των 

αυξηµένων αναγκών προσαρµογής των ανθρώπων στη ραγδαία µεταβαλλόµενη 

κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί, για λόγους που απορρέουν από τη φύση του έργου τους 

και του κοινωνικού τους ρόλου, οφείλουν να είναι διαρκώς ενηµερωµένοι στις 

εξελίξεις της επιστήµης και των ιδεών, αλλά κυρίως ανοιχτοί και ευαίσθητοι στα 

κοινωνικά δρώµενα. Οι γρήγορες αλλαγές και εξελίξεις που σηµειώνονται στο 

σχολείο και ο αργός ρυθµός διορισµού των εκπαιδευτικών έχουν αναδείξει την 

επιµόρφωση σε στρατηγικής σηµασίας µηχανισµό για την υποστήριξη των 

εισαγοµένων εκπαιδευτικών αλλαγών στο σχολείο. 

Η επιµόρφωση πλέον αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο και 

οργανικό µέρος της επαγγελµατικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών και  πρέπει 

να στοχεύει τόσο στην προσωπική τους, όσο και στην επαγγελµατική τους εξέλιξη 

και στην  επιστηµονική υποστήριξη τους, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν 
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συνειδητές επιλογές, αφού εξετάζουν τις αφετηρίες, τους σκοπούς και τις επιπτώσεις 

της εκπαιδευτικής τους πράξης. Για την επίτευξη αυτών των στόχων η επιµόρφωση 

προϋποθέτει την καθιέρωση ενός πλέγµατος ποικίλων δραστηριοτήτων και 

προγραµµάτων µε χαρακτήρα µορφωτικό και επαγγελµατικό. Οι επιµορφωτικές 

δραστηριότητες πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποικιλία περιεχοµένου, 

πολλαπλότητα σκοπού και µορφής, ευελιξία συντονισµού και δυνατότητα οργάνωσης 

σε πολλαπλά  σχήµατα. 

Βέβαια, δεν υπάρχει µία και ενιαία αντίληψη για τον οργανωτικο-διοικητικό  

χαρακτήρα και το περιεχόµενο των επιµορφωτικών προγραµµάτων για τους 

εκπαιδευτικούς. Μία αναδροµή στις µορφές της επιµόρφωσης για τους 

εκπαιδευτικούς και τις σχετικές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια µπορεί εύκολα να 

αποδείξει αυτή την ποικιλοµορφία. 

Η συγκεντρωτική και ιεραρχικά οργανωµένη διοίκηση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος οδήγησε στην επικράτηση µιας αντίστοιχης  λογικής για 

την οργάνωση και τη διοίκηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων. Έτσι, τα 

προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπως κι αν αυτά αποκαλούνται, 

αντικατοπτρίζουν διοικητικά και οργανωτικά το θεσµικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Τα συνήθη προγράµµατα διακρίνονται για τη γραφειοκρατική και 

τεχνοκρατική κατεύθυνσή τους. Οργανώνονται και σχεδιάζονται µε γραφειοκρατικό 

τρόπο και οι εκπαιδευτικοί µετατρέπονται κατά διαστήµατα σε µαθητές, που 

κάθονται στα θρανία για να µάθουν, για να προσθέσουν γνώσεις στο ήδη υπάρχον 

σύστηµα γνώσεων που διαθέτουν. Στο πλαίσιο αυτό τα περιθώρια αυτονοµίας και 

πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών είναι ανύπαρκτα και, το σηµαντικότερο, 

δηµιουργείται ένα κενό εκπαιδευτικής πράξης, το οποίο για να καλυφθεί, πρέπει να 

υπάρξει σύζευξη της επιµόρφωσης µε το χώρο εργασίας, τόσο από την άποψη του 

περιβάλλοντος χώρου, όσο και από την άποψη της οργανικής σύνδεσης του 

περιεχοµένου των προγραµµάτων µε την εκπαιδευτική - διδακτική και παιδαγωγική - 

πράξη.  

Από την άποψη του περιεχοµένου τείνει να επικρατήσει η συσωρευτική-

τραπεζική αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία η επιµόρφωση είναι µια προσθετική 

διαδικασία για την προσαρµογή των εκπαιδευτικών σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Πολλές φορές, επίσης, τα επιµορφωτικά προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται 

σε διαπιστωµένες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και δεν έχουν σαφείς 

αναφορές σε συγκεκριµένες γνωστικές περιοχές. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς σήµερα όλο 
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και περισσότερο η ανάγκη για πρακτική αναφορά και αντιστοιχία των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως προς το περιεχόµενο, προς 

το σχολείο όπου ασκούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα οι  εκπαιδευτικοί. 

Η ενδοσχολική επιµόρφωση αποτελεί τα τελευταία χρόνια επαγγελµατικό 

δικαίωµα για τους εκπαιδευτικούς αλλά και µία µεγάλη ευκαιρία για επαγγελµατική 

εξέλιξη, µια εξέλιξη που βασίζεται στην κίνηση «από µέσα προς τα έξω» µε τη 

συµµετοχή και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο  ζωτικό χώρο τους, που είναι 

το σχολείο. Παράλληλα, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας του εκπαιδευτικού.  

Αυτή την ανάγκη µπορεί να καλύψει το πρόγραµµα TRENDS, στο οποίο ο 

ενδοσχολικός χαρακτήρας - καινοτοµικό στοιχείο αφενός αλλά σε κενό εµπειρίας 

αφετέρου - σε συνδυασµό µε την από απόσταση µάθηση προσφέρουν τη µεγάλη 

ευελιξία και µπορεί να απελευθερώσει εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους από τη 

συµβατική σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου στα κλειστά όρια µιας σχολικής 

αίθουσας. 

 

Περιβαλλοντικές συνθήκες ενδοσχολικής επιµόρφωσης. Οι νοοτροπίες των 

εκπαιδευτικών. 

 

Εφόσον η επιµόρφωση αποτελεί µέσο για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών µε 

όλα τα συνακόλουθα - βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης των µαθητών - η 

περιβαλλοντική οπτική είναι ουσιώδης για την κατανόηση και την ανάδειξη των 

στοιχείων εκείνων που θα την κάνουν περισσότερο αποτελεσµατική. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι την επαγγελµατική τους εξέλιξη και την 

αυτο-επιµόρφωσή τους ως κοινότητα σκεπτόµενων και ευαισθητοποιηµένων 

λειτουργών. 

Σε ότι αφορά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και 

στις παιδαγωγικές χρήσεις της πρέπει το κέντρο βάρους να µετατεθεί από την ίδια την 

τεχνολογία προς το ζήτηµα της διαµόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών για την 

υποστήριξη των εργασιών της επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί, κατά κανόνα, έχουν 

πολλές γνώσεις, είναι ενεργητικοί και πρόθυµοι να µάθουν, σπάνια είναι ανεπαρκείς, 

παθητικοί και αδιάφοροι. Βέβαια υπάρχουν παράγοντες που µπορούν να 

δυσχεράνουν ή να παρεµποδίσουν πρωτοβουλίες οργάνωσης της ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
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Σηµαντικός είναι ο ρόλος που πρέπει και µπορεί να διαδραµατίσει ο 

διευθυντής της σχολικής µονάδας στη διαµόρφωση κλίµατος υποστήριξης των 

προσπαθειών και στη διαµόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών θα αποτελεί βασική παράµετρο για τη βελτίωση των 

ίδιων ως εργαζοµένων και επιστηµόνων, των µαθητών και του σχολείου. 

Η ανάπτυξη όµως ενός τέτοιου κλίµατος συνεργασίας και συναδελφικότητας 

είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να αντικαταστήσει  ένα περιβάλλον εργασίας που 

χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισµό, τυποποίηση και ορθολογισµό και ατοµικιστική 

νοοτροπία. Παρότι οι εκπαιδευτικοί είναι ευαίσθητοι αντίπαλοι - καθότι θύµατα - του 

γραφειοκρατισµού και του τεχνοκρατικού ελέγχου, δεν είναι πιθανόν έτοιµοι να 

περάσουν στην αντίπερα όχθη της συνεργασίας και της συναδελφικότητας µε άξονα 

το διδακτικό έργο και τις διδακτικές πρακτικές. Στοιχείο-κλειδί γι’ αυτόν το 

µετασχηµατισµό είναι οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών. Με τον όρο ‘νοοτροπία’ 

εννοούµε τις ουσιώδεις στάσεις, αξίες, συνήθειες, υποθέσεις και µεθόδους δράσης 

που είναι κοινές σε µια συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα. Το περιεχόµενο των νοοτροπιών των εκπαιδευτικών µπορεί 

να γίνει αντιληπτό σε αυτά που σκέπτονται, λένε και κάνουν. 

Υπάρχουν όλο και περισσότερες µαρτυρίες που βεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη 

νοοτροπίας συνεργασίας στο σχολείο, νοοτροπίας σύµφωνα µε την οποία οι 

εκπαιδευτικοί σε µόνιµη  βάση  βοηθούν ο ένας τον άλλο, συνεργάζονται και 

µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, προϋποθέτει µια ισχυρή παράδοση σε επιτυχείς 

πρακτικές στο σχολικό πεδίο. Ωστόσο ο ανακαθορισµός των σχέσεων των 

εκπαιδευτικών µε τους συναδέλφους τους βελτιώνει σταθερά τις προοπτικές τόσο των 

καινοτοµιών που έχουν ως κέντρο το σχολείο, όσο και αυτών που η εφαρµογή τους 

επιβάλλεται απ’ έξω. 

Βέβαια, συνεργασίες υποχρεωτικές και επιβαλλόµενες άνωθεν και όχι 

εθελοντικές και προσανατολισµένες στις ανάγκες των ίδιων των εκπαιδευτικών και 

διερευνητικού χαρακτήρα δεν µπορούν να αποτελέσουν το ιδανικό περιβάλλον για 

την ανάπτυξη της ενδοσχολικής επιµόρφωσης και µάλιστα σε ένα κρίσιµο 

επιµορφωτικό αντικείµενο, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες. 

Η εισαγωγή του υπολογιστή στο σχολείο προάγει υποχρεωτικά - και είναι 

αυτό το γεγονός µια πολύ καλή ευκαιρία - µια νέα αντίληψη µάθησης: Ενεργητική, 

βιωµατική, συνεργατική, οµαδική µε τον υπολογιστή ως εργαλείο έκφρασης και 

διερεύνησης. Κατ’ αντιστοιχία, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας 
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ως εργαλείων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε βάση το σχολικό χώρο 

εισάγει υποχρεωτικά την ανάγκη συναδελφικότητας και συνεργασίας, που πρέπει να 

καλλιεργηθεί στους εκπαιδευτικούς των σχολείων. 

Η ίδια η φύση της εργασίας των εκπαιδευτικών επιβάλλει τη νοοτροπία της 

αποµόνωσης και του συντηρητισµού, και διαµορφώνει ένα ‘µοναχικό’ επάγγελµα από 

την άποψη της στενής εργασιακής-διδακτικής πρακτικής. Οι εκπαιδευτικοί κατά 

κανόνα δουλεύουν µόνοι τους, λειτουργούν ως κλειστό κύκλωµα, ως σύστηµα που 

δεν ανταλλάσσει αρκετή πληροφορία µε το περιβάλλον. 

Το θέµα δεν είναι απλώς ότι τα ωρολόγια προγράµµατα και η έλλειψη χρόνου 

εµποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν από κοινού. Βέβαια, συχνά οι 

συλλογικές προσπάθειες συνθλίβονται από την πίεση του χρόνου, της καθηµερινής 

πραγµατικότητας στην τάξη και από τη νοοτροπία που επικρατεί στο σχολείο. Η 

υποστήριξη από διοικητικούς παράγοντες και δοµές είναι αναγκαία προϋπόθεση για 

την ανάπτυξή τους. Παρά την τάση των εκπαιδευτικών να εργάζονται µόνοι τους, 

εκφράζεται συχνά η ανάγκη για ένα κοινό σύνολο σκοπών. Οι ατοµικές ανησυχίες 

και αναζητήσεις µπορούν να διαµορφώσουν αποτελεσµατικά συλλογικά 

προγράµµατα. Σε ερευνητικό επίπεδο η δυνατότητα αυτή έχει επαληθευθεί.  

Η επιµορφωτική διαδικασία στο πρόγραµµα TRENDS απαιτεί ενδυνάµωση 

της συνεργασίας και της συναδελφικότητας και αύξηση των διαύλων επικοινωνίας 

µεταξύ των εκπαιδευτικών. Η συναδελφικότητα βέβαια στηρίζεται, όταν 

αναπτύσσεται κάποια συµφωνία γύρω από την επιθυµητή πρακτική και 

διαµορφώνεται µια κοινή γλώσσα για να την περιγράψει και να την αναλύσει. Η 

συµφωνία αυτή, αν είναι σχετικά εύκολο να επιτευχθεί για τα συµβατικά γνωστικά 

αντικείµενα και τις τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δεν είναι εξίσου εύκολο 

για τις νέες τεχνολογίες, τα νέα µέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης και την 

εκπαιδευτική τους χρήση, εφόσον η γνωστική αφετηρία των εκπαιδευτικών ενός 

σχολείου γύρω από αυτό το θέµα  παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις. Ένα 

σηµαντικό κίνητρο για τη συµµετοχή και τη συνεργασία µπορεί να αποτελέσει η 

δυνατότητα να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εκπαιδευτικών. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον η επιµόρφωση πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και 

της καθηµερινής παιδαγωγικής τους δραστηριότητας και να επιτευχθεί ένα 

στοιχειώδες επίπεδο διεπιστηµονικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών πρακτικών.  
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Οι στάσεις των εκπαιδευτικών έναντι των νέων τεχνολογιών 

 

Η ανάπτυξη του επιµορφωτικού προγράµµατος για τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση στο επίπεδο της σχολικής µονάδας, σύµφωνα µε τα 

όσα ήδη αναφέρθηκαν, αποτελεί ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο. Ένα µέρος των 

παραγόντων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, το έργο αυτό, ήδη περιγράφηκε. 

Πρόκειται για όσους συνδέονται µε τη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µε την οργάνωση και διοίκηση των σχολικών 

µονάδων, τις καθηµερινές πρακτικές που ακολουθούνται σ’ αυτές, την ποιότητα των 

σχέσεων που διαµορφώνονται ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας και τέλος, 

τις εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί από τον τρόπο εφαρµογής των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων για τους εκπαιδευτικούς ως σήµερα. 

Υπάρχει όµως και µια ειδικότερη οµάδα προβληµάτων που έχουν άµεση 

σχέση µε το αντικείµενο του TRENDS, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

επίπεδο σχολικής µονάδας στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τα 

προβλήµατα αυτά οφείλονται στη φύση και το χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών ως 

γνωστικού αντικειµένου αφενός  και αφετέρου στις στάσεις που έχουν διαµορφωθεί 

ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς (αλλά και ευρύτερα) σχετικά µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τις πιθανές επιπτώσεις της. Αυτό το τελευταίο 

ζήτηµα θα µας απασχολήσει επί του παρόντος. 

Η έννοια της στάσης αποτελεί µια από τις πιο βασικές στο χώρο της 

κοινωνικής ψυχολογίας και, ευρύτερα, των κοινωνικών επιστηµών. ∆εν υπάρχει, 

ωστόσο, ορισµός του περιεχοµένου της κοινά αποδεκτός από όλους τους 

επιστήµονες. Σύµφωνα µε έναν από τους πιο γνωστούς ορισµούς, η στάση ορίζεται  

ως «µια νοητική ή νευρική κατάσταση ετοιµότητας, οργανωµένη µέσω των 

εµπειριών, που ασκεί κατευθυντήρια ή δυναµική επίδραση στις αποκρίσεις του 

ατόµου προς όλα τα αντικείµενα και τις καταστάσεις µε τα οποία αυτή σχετίζεται». Ο 

ορισµός αυτός οφείλεται στον G.W. Allport (1935). Άλλοι ορισµοί που δόθηκαν 

µετέπειτα επιµένουν σε µια συναισθηµατική προδιάθεση ειδικού τύπου (θετική ή 

αρνητική) προς κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι διαµορφώνουν στάσεις όχι 

µόνο για θέµατα, πρόσωπα ή αντικείµενα µε τα οποία έρχονται σε επαφή αλλά και 

για άλλα που γνωρίζουν ελάχιστα. Ιδιαίτερα στην τελευταία περίπτωση, ενδιαφέρει 

να γνωρίζει κανείς πώς διαµορφώνονται οι στάσεις των προσώπων, όταν τα 
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διαθέσιµα στοιχεία είναι περιορισµένα, ποια κίνητρα οδηγούν στην υιοθέτηση της 

µιας ή της άλλης στάσης και πώς θα µπορούσαν οι στάσεις να µεταβληθούν, όταν 

εκτιµάται ότι οδηγούν σε συµπεριφορές που έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το ίδιο 

το πρόσωπο και το κοινωνικό του περιβάλλον. Αυτό το ζήτηµα έχει µεγάλη σηµασία, 

γιατί µια σειρά ερευνών έχουν δείξει ότι οι στάσεις συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε 

τη συµπεριφορά των ατόµων, την οποία σε µεγάλο βαθµό καθιστούν προβλέψιµη. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η µελέτη των στάσεων των προσώπων 

απέναντι στις νέες τεχνολογίες αποτέλεσε προσφιλές θέµα των ερευνητών αυτού του 

διεπιστηµονικού πεδίου. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε, όπως ήταν αναµενόµενο, στην 

ανίχνευση των στάσεων  των εκπαιδευτικών, καθώς είναι αποδεκτό ότι ο ρόλος τους 

στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσµών έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στο 

µαθητικό πληθυσµό. Η διεθνής και τελευταία και η εγχώρια βιβλιογραφία έχει 

συγκεντρώσει ενδιαφέρον και πλούσιο υλικό, που θα αξιοποιηθεί ενδεικτικά στη 

συνέχεια. 

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν 

την εφαρµογή και χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση είναι: 

 

α) η ανεπαρκής µόρφωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

 

β) η χαµηλή ποιότητα του παιδαγωγικού λογισµικού, και 

 

γ) η ανεπαρκής θεώρηση της σηµασίας και του ρόλου του κοινωνικού 

πολιτιστικού, παιδαγωγικού και οργανωτικού πλαισίου µέσα στο οποίο υλοποιούνται 

προγράµµατα εφαρµογής των Η/Υ και άλλων τεχνολογιών πληροφορικής στην 

εκπαίδευση. 

Βασικό συστατικό στοιχείο αυτού του πλαισίου είναι οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, που ως ένα βαθµό επηρεάζονται και 

από τα άλλα δύο στοιχεία, την ανεπαρκή µόρφωση/επιµόρφωσή τους και τη χαµηλή 

ποιότητα του διαθέσιµου εκπαιδευτικού λογισµικού. Επηρεάζονται όµως, όπως είναι 

φυσικό, και από ευρύτερους παράγοντες, που διαµορφώνονται στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο και έχουν σχέση µε τη συνολική νοοτροπία µιας κοινωνίας, τις 

αντιλήψεις της, τις πεποιθήσεις της και τα στερεότυπα που γίνονται αποδεκτά σε 

τοπική ή ευρύτερη κλίµακα. 
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Σειρά σχετικών ερευνών έχουν οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. 

Μερικά από αυτά εκτίθενται στη συνέχεια. 

Στην έρευνά τους οι Ι. Κανάκης και Μ. Βάµβουκας (1996) επιχείρησαν να 

διερευνήσουν αν οι εκπαιδευτικοί και των τριών βαθµίδων της εκπαίδευσης 

γνωρίζουν επαρκώς τα οπτικοακουστικά µέσα και τρόπους για την αξιοποίησή τους 

στη διδασκαλία και τη µάθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι Η/Υ την περίοδο 

που έγινε η έρευνα (1991-1992) ήταν η συσκευή που οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν 

λιγότερο να χειρίζονται (9,3%), ενώ µόνο 3,6%  από αυτούς δήλωσαν ότι τον 

χρησιµοποιούν στη διδασκαλία, στη µεγάλη πλειονότητα άνδρες. Ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) φαίνεται ότι 

υπερτερούν σε σχέση µε τους συναδέλφους τους της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(Π.Ε.) (5,9% της Π.Ε. και 20,4% της ∆.Ε.) και ως προς τη γνώση και ως προς τη 

χρήση του Η/Υ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί είναι πολύ πιο 

εξοικειωµένοι στη χρήση των Η/Υ σε σύγκριση µε τους παλαιότερους. 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν και άλλες έρευνες. Σύµφωνα µε τα 

πορίσµατα µιας από αυτές, το 52% των φιλολόγων, το 21% των µαθηµατικών και το 

28,85% των καθηγητών φυσικών επιστηµών δήλωσαν ότι «ο χειρισµός του 

τεχνολογικού εξοπλισµού έχει αποδειχθεί κάτι πολύ δύσκολο για µένα». 

Θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει εύλογα ότι η έλλειψη εξοικείωσης µε τη 

χρήση των Η/Υ είναι εύκολο να οδηγήσει σε αρνητική στάση απέναντι στο µέσο 

αυτό. 

∆εν είναι όµως µόνο η άγνοια που ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα τέτοιο 

αποτέλεσµα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο όπου κυριαρχεί η 

‘µετωπική’ δασκαλοκεντρική διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί συνήθως νιώθουν 

ασφαλείς όταν γνωρίζουν επακριβώς τη γνώση που διδάσκουν και δεν ‘απειλείται’ ο 

κυρίαρχος ρόλος τους στην τάξη.  Στον τοµέα των νέων τεχνολογιών ενδέχεται 

ορισµένοι µαθητές να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά µε τη χρήση τους από τους 

διδάσκοντες. Η ίδια η χρήση τους στη διδασκαλία, εξάλλου, συχνά φέρνει στην 

επιφάνεια πληροφορίες που εκείνοι δεν γνωρίζουν. Είναι φυσικό, λοιπόν, να 

ανησυχούν, καθώς διαπιστώνουν ότι «αλλάζουν οι όροι του διδακτικού συµβολαίου».   

Στη  µελέτη τους οι Θ. Χατζηπαντελής και Ν. Ράπτης (1993) διερεύνησαν τις 

απόψεις των Ελλήνων δασκάλων της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή των 

Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία µε τη βοήθεια Η/Υ, σε ένα χώρο 

όπου µέχρι στιγµής δεν είχε εφαρµοστεί η διδασκαλία της πληροφορικής, έστω και 
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πειραµατικά.  Από τη µελέτη φαίνεται να προκύπτει, κατά τους ερευνητές, ότι η 

«καλύτερη κατάκτηση της γνώσης από τους µαθητές», η «αναβάθµιση του ρόλου του 

σχολείου» και η «θετική διαµόρφωση της προσωπικότητας των µαθητών» 

συναρτώνται άµεσα µε τη γενική έννοια της «αναβάθµισης του παιδαγωγικού ρόλου 

του δασκάλου».  Έτσι, έστω κι αν οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν ευνοϊκά τη 

διδασκαλία µε τη βοήθεια Η/Υ, «εγγράφουν την είσοδο αυτή στο σηµερινό πλαίσιο 

σχολικής πραγµατικότητας». 

Όπως επισηµαίνει ο Β. Μακράκης (1994), οι σχέσεις και η στάση των 

εκπαιδευτικών επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από ποικίλες ιδεολογικές και 

φιλοσοφικές απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί. Ως κύριες επιστηµολογικές 

κατευθύνσεις που ορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις 

νέες τεχνολογίες, θεωρεί τις ακόλουθες: 

-Τεχνοκρατική 

-Ουµανιστική 

-Γνωστικο-αναπτυξιακή 

-Στοχαστικο-κριτική 

 

Σύµφωνα µε την τεχνοκρατική άποψη, προτεραιότητα δίνεται στον 

εναρµονισµό του περιεχοµένου της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες των δυνάµεων της 

αγοράς, µε βάση έναν τεχνολογικό ορθολογισµό.  Η ουµανιστική άποψη δίνει 

έµφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, την αυτοπραγµάτωσή του µε 

γνώµονα τις ανθρωπιστικές αξίες. Κατά τη γνωστικό-αναπτυξιακή άποψη, έµφαση 

δεν πρέπει να δίνεται µόνο στο τι διδάσκεται αλλά και στο πώς διδάσκεται, ώστε το 

παιδί να διαµορφωθεί σε αυτοδύναµο και κριτικό µελετητή. Τέλος, η στοχαστικο-

κριτική προσέγγιση επιδιώκει µια ισορροπία µεταξύ της τεχνοκρατικής, της 

ουµανιστικής και της γνωστικο-αναπτυξιακής κατεύθυνσης στο αναλυτικό 

πρόγραµµα. Αυτή η ισορροπία προκύπτει µέσα από ένα πλαίσιο συνεννόησης των 

παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θέτει ως πρωταρχικό της σκοπό να 

προετοιµάσει και να ισχυροποιήσει τα παιδιά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν 

ενεργοί πολίτες µε κριτική σκέψη και αυτονοµία δράσης στο πλαίσιο µιας κοινωνίας 

που οι ίδιοι θα διαµορφώνουν συνειδητά. 

Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων και 

αντικειµένων γνώσης εντάσσεται από τους εκπαιδευτικούς σε ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης και εφαρµογών που επηρεάζεται από τις αφετηριακές παραδοχές τους 
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σχετικά µε τη φύση και τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς αυτές 

συµβάλλουν καθοριστικά στη διαµόρφωση των σχετικών στάσεων. (10) 

Σύµφωνα µε τον Everett Rogers (1995) οι άνθρωποι θεωρούν την αλλαγή 

πολύ δύσκολη και αγχώδη και, εποµένως, δεν αλλάζουν απαραίτητα τον τρόπο µε τον 

οποίο κάνουν πράγµατα – δηλαδή, δεν υιοθετούν καινοτόµες µεθόδους – ακόµα και 

αν η αλλαγή θα είναι για καλό. Κάθε φορά που ένας εκπαιδευτικός υιοθετεί µια 

καινοτόµα προσέγγιση όπως χρήση ενός καινούριου τεχνολογικού πόρου, αυτός ο 

εκπαιδευτικός ελέγχει µια υπόθεση: Η καινοτοµία θα βοηθήσει τους µαθητές να 

µάθουν καλύτερα. Αλλά µαθαίνουν, όντως, καλύτερα; Αυτή η καινοτοµία 

χρησιµοποιείται µε τον καλύτερο τρόπο; 

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να δεχτούν την αλλαγή αν η καινοτοµία έχει 

επιθυµητά επίπεδα σε κάθε ένα από τα παρακάτω πέντε είδη χαρακτηριστικών: 

� Σχετικό πλεονέκτηµα. Πρέπει να πειστούν ότι ο νέος τρόπος να κάνουν     

πράγµατα έχει ξεκάθαρα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την τρέχουσα µέθοδο. 

� Συµβατότητα. Πρέπει να πειστούν ότι η νέα µέθοδος είναι συµβατή µε τις αξίες 

και τα πιστεύω τους, µε τις προηγούµενες καινοτοµίες που είχαν αποδεχτεί και 

µε τις τρέχουσες ανάγκες τους. 

� Πολυπλοκότητα. Πρέπει να αντιληφθούν τη νέα µέθοδο ως αρκετά εύκολη στο 

να τη µάθουν και να τη χρησιµοποιήσουν. 

� ∆υνατότητα δοκιµής. Βοηθάει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αν µπορούν να το 

κάνουν σταδιακά, αν µπορούν να το δοκιµάσουν λιγάκι πριν χρειαστεί να το 

υιοθετήσουν εξ ολοκλήρου. 

� ∆υνατότητα παρατήρησης. Βοηθάει, επίσης, το να µπορούν να δουν άλλους να 

υιοθετούν και να χρησιµοποιούν τη µέθοδο. Η παρακολούθηση κάποιου άλλου 

που έχει υιοθετήσει την καινοτοµία είναι ένα είδος δοκιµής. (9) 

 

Αν επιδιώκουµε να αξιοποιήσουµε τις νέες τεχνολογίες µε στόχο τη 

δηµιουργία µιας καλύτερης κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας και τα άτοµα θα 

µπορούν να επιτύχουν πληρέστερα την αυτοπραγµάτωσή τους, χρειαζόµαστε 

εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και επιπέδων εφοδιασµένους όχι µόνο µε 

γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε τη χρήση τους, αλλά κυρίως µε θετικές στάσεις 

απέναντι σε βασικές αξίες, όπως είναι η ζωή και η ελευθερία του ανθρώπου, η 

κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η προστασία του 

περιβάλλοντος και, προφανώς η αξία της ίδιας της γνώσης. 
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Στηριζόµενοι σε ένα τέτοιο αξιακό υπόβαθρο, µπορούµε εν συνεχεία να 

προσδιορίσουµε πιο συγκεκριµένα τις στάσεις των εκπαιδευτικών του συγκεκριµένου 

σχολείου ως προς τις νέες τεχνολογίες  και τις προσδοκίες ή τις ανησυχίες τους από 

τις δυνατές χρήσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Τα πορίσµατα γενικών 

ερευνών στον ελληνικό και διεθνή χώρο ως προς το ζήτηµα αυτό µπορούν να δώσουν 

χρήσιµες ενδείξεις και η άγνοιά τους είναι βέβαιο ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. 

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, αποτελεί εξίσου σηµαντικό σφάλµα η απερίσκεπτη 

και µηχανιστική εφαρµογή τους στο µικρόκοσµο του συγκεκριµένου σχολείου.   

Κάθε επιµέρους πεδίο κοινωνικών σχέσεων επηρεάζεται ασφαλώς από τις 

ευρύτερες τάσεις που κυριαρχούν στο επίπεδο της κοινωνίας, διατηρεί ωστόσο τις 

ιδιαιτερότητές του, που καθορίζονται από τη δυναµική των κοινωνικών σχέσεων στο 

εσωτερικό του. Γι’ αυτό και η προσαρµογή της στρατηγικής και της τακτικής µας στο 

πλαίσιο ενός ενδοσχολικού επιµορφωτικού προγράµµατος πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη, στο βαθµό του εφικτού, την ιδιαίτερη δυναµική της οµάδας που εµπλέκεται 

στο πρόγραµµα αυτό, όπως και τις προσδοκίες, τις ανησυχίες, τους φόβους και τις 

απογοητεύσεις κάθε συγκεκριµένου µέλους της. (10) 

 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Όπως έχει γίνει ήδη κατανοητό, οι υπολογιστές δεν είναι µαγικά εργαλεία και  

από µόνοι τους δεν µπορούν να αλλάξουν τη µαθησιακή διαδικασία. Ερευνητικά 

δεδοµένα όµως των Elliot (1994), Salomon (1990) και De Corte (1994) τονίζουν τον 

ουσιαστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η εκπαιδευτική τεχνολογία στη 

δηµιουργία υποστηρικτικού µαθησιακού περιβάλλοντος, υπό το πρίσµα της 

Γνωστικής Επιστήµης. ∆ιαφαίνεται λοιπόν καθαρά η αναγκαιότητα µιας 

διεπιστηµονικής συνεργασίας για τη µελέτη του τρόπου ενσωµάτωσης των 

υπολογιστών στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου, έτσι ώστε να µπορέσουν οι 

τελευταίοι να µην αφοµοιωθούν από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά να 

αποτελέσουν την ναυαρχίδα ουσιαστικών αλλαγών στη µαθησιακή διαδικασία. 

Σύµφωνα µε την Roblyer (2004), χρησιµοποιούµε τεχνολογία για να 

επιτύχουµε: 
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- Κέρδος της προσοχής των µαθητών. Ο διάσηµος θεωρητικός της µάθησης 

Robert Gagne (1965) προτείνει ότι το να κερδίσεις την προσοχή του 

µαθητή αποτελεί το πρώτο κρίσιµο γεγονός για τη διδασκαλία. Τα οπτικά 

και αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά πολλών τεχνολογικών πόρων 

φαίνεται να βοηθούν στη συγκέντρωση της προσοχής των µαθητών και 

την ενθάρρυνσή τους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις µαθησιακές 

δραστηριότητες. 

- Εµπλοκή των µαθητών σε παραγωγικές εργασίες. Προκειµένου να κάνουν 

τη µάθηση πιο ουσιώδη για τους µαθητές τους, οι εκπαιδευτικοί συχνά 

προσπαθούν να τους βάλουν να δηµιουργήσουν τα δικά τους, βασισµένα 

στην τεχνολογία, προϊόντα. Αυτές οι δραστηριότητες αρέσουν στους 

µαθητές καθώς προωθούν τη δηµιουργικότητα και την έκφρασή τους, και 

την αίσθηση ότι έχουν ικανότητες κι ότι µπορούν να δηµιουργήσουν 

προϊόντα που µοιάζουν µε τα επαγγελµατικά και για τα οποία µπορούν να 

είναι περήφανοι. 

- Σύνδεση των µαθητών µε τις πηγές πληροφοριών και εκπαίδευσης. Όπως 

σηµειώνει ο Miller (2001), η τεχνολογία επεκτείνει το µαθησιακό 

περιβάλλον των µαθητών επιτρέποντάς τους την πρόσβαση σε 

πρωτογενείς πηγές υλικών, την απόκτηση πληροφοριών κι εµπειριών µε 

ανθρώπους και µέρη που διαφορετικά δε θα µπορούσαν να έχουν. Η 

φυσική απόσταση από τον εκπαιδευτή δεν αποτελεί πλέον εµπόδιο για την 

ολοκλήρωση ενός µαθήµατος ή την απόκτηση πτυχίου. 

- Υποστήριξη των νέων διδακτικών προσεγγίσεων. ∆υνατότητα 

διδασκαλίας σε µικρές οµάδες που περιλαµβάνουν τη συνεργατική 

µάθηση. 

- Αυξηµένη παραγωγικότητα του εκπαιδευτικού. Βοήθεια προς τους 

εκπαιδευτικούς για να ανταπεξέλθουν στο συνεχώς αυξανόµενο όγκο 

γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που αντιµετωπίζουν. (9)      

 

Πιο αναλυτικά και σύµφωνα µε τα δεδοµένα πρόσφατων ερευνητικών 

µελετών οι υπολογιστές παρουσιάζουν πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

 

• Κάνουν τη µάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική 
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• Παρουσιάζουν τα γεγονότα και τις πληροφορίες µε πολλαπλό τρόπο     

(κείµενο – ήχος εικόνα) 

• Τονίζουν τον ενεργητικό ρόλο του µαθητή στη διαδικασία της 

µάθησης (διαφορές παθητικής και ενεργητικής µάθησης) 

• Εξατοµικεύουν τη διδασκαλία και παρέχουν την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 

• Παρέχουν τον έλεγχο της διαδικασίας είτε στο δάσκαλο, είτε στο 

µαθητή ή  τον κρατούν οι ίδιοι 

• Συνδέουν τη µαθησιακή δραστηριότητα µε την καθηµερινή ζωή 

(αδρανής γνώση) 

• ∆ηµιουργούν ποιοτικότερες συνθήκες συνεργατικής µάθησης 

(οµαδοκεντρική διδασκαλία) 

• Υπογραµµίζουν το διευκολυντικό, παροτρυντικό, συντονιστικό και 

διαµεσολαβητικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία. 

• Το µάθηµα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάριστο και δίνει ερεθίσµατα 

για περισσότερη εµβάθυνση – µε την παρέµβαση πάντοτε του 

δασκάλου. 

• Ο Η/Υ έχει απεριόριστη υποµονή και δεν «τραβάει ποτέ τα αυτιά των 

παιδιών» ούτε επηρεάζεται από υποσυνείδητες προκαταλήψεις. Το 

παιδί δεν έχει λόγο να τον ντρέπεται ούτε να φοβάται µην το περάσει 

για ηλίθιο, κάτι που οι δάσκαλοι δεν µπορούν πάντα να το αποφύγουν. 

• Η ενίσχυση που δίνεται στο µαθητή από τη σωστή απάντηση είναι 

άµεση κι αυτό ενισχύει και την ίδια τη µάθηση. 

• Επιτρέπει στο µαθητή να προχωρήσει στην εργασία του µε ρυθµό 

ανάλογο µε τις δικές του ικανότητες. Έτσι αν κάποιος µαθητής, για 

οποιοδήποτε λόγο, έχει διακόψει τη φοίτηση ενός µαθήµατος, µπορεί 

να αρχίσει από εκεί που σταµάτησε την τελευταία φορά, χωρίς να 

δηµιουργεί κενό που µπορεί να είναι καθοριστικό για την πρόοδό του. 

Αλλά και το αντίθετο : Αν κάποιος µαθητής τελειώσει την εργασία 

που του ανατέθηκε, µπορεί να συνεχίσει µε άλλη εργασία ανώτερου 

επιπέδου και έτσι δεν υπάρχει αυτή η ισοπέδωση των ικανοτήτων και 

ενδιαφερόντων. 

• Η ασχολία των µαθητών µε τους Η/Υ επιτρέπει στο δάσκαλο να 

επιτηρεί όλη την τάξη και επί πλέον να καταγράφει τις αδυναµίες των 
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µαθητών και να τα βοηθάει ατοµικά. Ευνοείται έτσι η εξατοµικευµένη 

και προγραµµατισµένη διδασκαλία. Εξαιτίας αυτής της βαθµιαίας 

πορείας ο µαθητής ελέγχει την πρόοδό του και φθάνει σε σηµείο να 

απαντά σχεδόν πάντα σωστά. 

• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν τη δυνατότητα να διαδίδονται 

πιο εύκολα ακόµα και στα πιο αποµακρυσµένα χωριά. Έτσι η διάδοση 

της γνώσης γίνεται ευκολότερη και δηµιουργούνται ίσως ευκαιρίες για 

κάθε παιδί του χωριού και της πόλης. 

• Ο Η/Υ ως διδακτικό µέσο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά κατάλληλο µε 

εκπληκτικά αποτελέσµατα – ιδιαίτερα σε ορισµένες τάξεις του 

δηµοτικού – για την πρόοδο µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες 

ποικίλης αιτιολογίας (νοητική ή αισθητηριακή υστέρηση, 

συµπεριφορικές ιδιαιτερότητες, υπερκινητικότητα, απέχθεια προς το 

βιβλίο και τα µαθήµατα κ.α.). 

• Οι Υπολογιστές ανταποκρίνονται στις ανάγκες ατόµων διαφορετικής 

ιδιοσυγκρασίας. Επιτρέπει, δηλαδή, σε µαθητές διαφορετικής 

προσωπικότητας να αξιοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις 

ικανότητές τους. Ακόµη και για τα παιδιά που δεν τα πάνε καλά µε τις 

µηχανές γενικά και έχουν π.χ. περισσότερο θεωρητικά ενδιαφέροντα 

υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες, ώστε µέσω του υπολογιστή να 

µπορούν να συνδέονται στο µέλλον µε βιβλιοθήκες και να έχουν 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε κείµενο του ενδιαφέροντός τους ή και 

επικοινωνία µε κάποιο επιστήµονα. 

• Ο υπολογιστής είναι σηµαντικός όχι µόνο γι’ αυτό που κάνει, αλλά και 

για το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Ο υπολογιστής ικανοποιεί και την 

ανάγκη για αναζήτηση ταυτότητας. Για παράδειγµα, οι «χάκερς» ή οι 

πολύ έµπειροι µαθητές γύρω από τον υπολογιστή, που µπορεί και να 

µην έχουν άλλες ακαδηµαϊκές επιδόσεις, χρησιµοποιούν την κυριαρχία 

τους πάνω στη µηχανή για να δείξουν τις ικανότητές τους στον τοµέα 

αυτό τουλάχιστον. Τα παιδιά αισθάνονται ότι η γνώση που αποκτάται 

µε τη χρήση του υπολογιστή «ανήκει και σ’ αυτά και όχι µόνο στους 

δασκάλους». 

Τα παιδιά, χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή µαθαίνουν να συνεργάζονται 

ανταλλάσσοντας προγράµµατα και µελέτες, συζητώντας τον τρόπο µε τον οποίο 
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λύνουν κάποια προβλήµατα, µαθαίνοντας ως παρατηρητές, παίζοντας ένα παιχνίδι 

κ.τ.λ. Η διδασκαλία, για παράδειγµα, σε µικρά παιδιά του ∆ηµοτικού ήταν 

αποδοτική, όταν τα παιδιά εργάζονταν ανά τριάδες και µάλιστα χωρίς τον κλασικό 

ρόλο του δασκάλου. Σε µια τυπική σχολική τάξη εξάλλου δεν προσφέρονται σε όλους 

τόσες πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης δικτύων αµφίδροµης επικοινωνίας, ώστε να 

κινδυνεύει η κοινωνικότητα του µαθητή από τη χρήση του υπολογιστή. Αντίθετα ο 

υπολογιστής συµβάλει στη µείωση ιεράρχησης της σχέσης δασκάλου – µαθητή. Στην 

περίπτωση αυτή ο δάσκαλος είναι κι αυτός ένας µαθητευόµενος.  

Σηµειώνεται πως η εκµετάλλευση των παραπάνω δυνατοτήτων του 

υπολογιστή εξαρτάται, κατά µείζονα λόγο, από το µαθησιακό περιβάλλον µέσα στο 

οποίο αυτός χρησιµοποιείται και, κατά δεύτερο λόγο, από την ποιότητα του 

λογισµικού. (5) 

 

 

Ο υπολογιστής ως διανοητικό εργαλείο  

 

Μια άλλη εκπαιδευτική διάσταση της πληροφορικής στην εκπαίδευση είναι ο 

ρόλος, που µπορεί να παίξει ο υπολογιστής ως «διανοητικό εργαλείο». Τα εργαλεία 

αυτά έχουν γίνει πολύ δηµοφιλή µε τη δουλειά του Papert, συνεργάτη του Piaget, µε 

τα γραφικά της χελώνας. 

• Ο Papert θεωρεί ότι η χρήση του Η/Υ βάζει στα χέρια του παιδιού νέα 

νοητικά εργαλεία και µ’ αυτό τον τρόπο µεταβάλλει τη µάθηση από αντικείµενο 

πειθαρχίας και ταλαιπωρίας σε αντικείµενο ανακάλυψης και ενθουσιασµού. 

Πιο συγκεκριµένα, παρακολουθώντας ένα παιδί να προγραµµατίζει, 

διαπιστώνουµε τα εξής πράγµατα : Καταρχήν το παιδί κατέχει το δικό του τρόπο 

σκέψης και επί πλέον µαθαίνει και το µηχανικό τρόπο σκέψης του υπολογιστή. 

Προγραµµατίζοντας, τώρα, το παιδί µαθαίνει τον υπολογιστή πώς να «σκέπτεται». 

Αλλά για να µάθει τη µηχανή να «σκέπτεται», πρώτα ανακαλύπτει (µε κάποια 

υποβοήθηση από  το δάσκαλο) πως το ίδιο σκέφτεται. ∆ηλαδή, έχουµε µια εµπλοκή 

δύο τρόπων σκέψης, όπου το παιδί έχει τον έλεγχο. Η προσπάθεια αυτή του παιδιού 

να µάθει καταρχήν τους στοιχειώδεις κανόνες σκέψης του άλλου και στη συνέχεια να 

τον κατευθύνει κάθε φορά σε µια συγκεκριµένη διαδικασία σκέψης τον µετατρέπει σε 

επιστηµολόγο, προσφέροντάς του µια εµπειρία που λίγοι ενήλικοι έχουν αποκτήσει. 
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Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως τα παιδιά, προγραµµατίζοντας στον 

υπολογιστή, διερευνούν διαδικασίες σκέψης και τρόπους µάθησης, έτσι ώστε να 

λειτουργούν, τηρουµένων των αναλογιών, ως ψυχολόγοι και επιστηµολόγοι. 

∆ιανοητικά εργαλεία ονοµάζουµε επιµέρους µοντέλα γνωστικών δοµών που 

µπορεί να γενικευθούν και µέσω των οποίων η ανακαλυπτική µάθηση µπορεί να 

διευκολυνθεί και να παραχθεί. Ένα διανοητικό εργαλείο, για να είναι 

αποτελεσµατικό, πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ του θεσµικού και πολιτισµικού 

πλαισίου από τη µια µεριά και της τεχνολογίας από την άλλη, µέσω της οποίας 

δοµήθηκε, προσφέροντας έτσι, ένα φυσικό τρόπο προσέγγισης στο χρήστη. 

Όπως αντιλαµβάνεται κανείς η χρήση αυτών των διανοητικών εργαλείων δεν 

είναι εύκολη και πλατιά, γιατί προϋποθέτει ένα ενιαίο «σύστηµα» στις σχολικές 

τάξεις αποτελούµενο από το δάσκαλο, το µαθητή και τον υπολογιστή, στο πλαίσιο 

του αναλυτικού προγράµµατος, που απαιτεί την ευαισθησία, δηµιουργικότητα, 

φαντασία και αυτοπεποίθηση του δασκάλου αλλά και την ικανότητά του να 

προσαρµόζεται σε νέες αναδυόµενες µεθόδους διδασκαλίας µε εγγυητές πάντα τις 

δηµοκρατικές αξίες και την ελευθερία. 

Όλα αυτά προϋποθέτουν, όµως, µια συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν πληροφορική και ένα δηµοκρατικό, αποκεντρωµένο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µε την εισαγωγή των υπολογιστών στην 

εκπαίδευση θα επηρεαστεί ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά σκέπτονται και 

µαθαίνουν και πιθανόν να αλλάξουν οι µέθοδοι προσπέλασης της γνώσης, καθώς και 

οι κοινωνικές σχέσεις. Οι σκεπτόµενες µηχανές είναι πια ένα γεγονός. Με τη βοήθεια 

της τεχνητής νοηµοσύνης οι επιστήµονες χρησιµοποιούν υπολογιστικά µοντέλα για 

να εµβαθύνουν στην ανθρώπινη ψυχολογία. Αν αυτό είναι άπρεπο ή όχι θα εξαρτηθεί 

από το αν και κατά πόσο αυτή η νέα σχέση «άνθρωπος – σκεπτόµενη µηχανή» θα 

συµβάλει στην ανοικτή και δηµιουργική σκέψη µε τα χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης ηθικής ή θα «αξιοποιηθεί» κατά τρόπο που θα έθετε σε κίνδυνο την 

ισορροπία του ανθρώπου µε το περιβάλλον και την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. 

Τέλος θα λέγαµε ότι οι προσπάθειες να αντικατασταθούν οι δάσκαλοι από την 

τεχνολογία αναγκαστικά θα αποτύχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι µια πιο πλατιά 

θεώρηση του ανθρώπου και της τεχνολογίας µέσα στα θεσµικά και πολιτισµικά τους 

πλαίσια. Αυτό µε τη σειρά του υπονοεί ότι µια στενή τεχνική εκπαίδευση διαφόρων 
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υπολογιστικών ειδικοτήτων και ο χωρισµός της τεχνολογίας από τις ανθρωπιστικές 

επιστήµες είναι αντιπαραγωγικές και επικίνδυνες στρατηγικές. Και πρέπει να 

αισθανόµαστε υποχρεωµένοι να καταγγέλλουµε ανοιχτά την Πολιτεία σ’ αυτή την 

κρίσιµη καµπή της τεχνολογικής επανάστασης, όταν η ίδια βραχυκυκλώνεται από 

περιορισµούς που είναι πρωτίστως τεχνικοί και παράγονται από οικονοµικά 

κατεστηµένα και από την ανθρώπινη τάση για πλούτο και έχουν προσανατολισµό το 

κέρδος και όχι την κοινωνία και τον άνθρωπο. (5) 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Όλα τα παραπάνω ηχούν πολύ όµορφα στα αυτιά µας, τίθενται, όµως, εύκολα 

ορισµένοι προβληµατισµοί. Οι υπολογιστές και τα προγράµµατα έπεσαν από τον 

ουρανό; Αµφότερα δεν έχουν αναπτυχθεί και διαφηµιστεί από ειδικούς και από 

οµάδες ειδικών µε συγκεκριµένα κίνητρα; ∆εν είναι προφανές ότι ιδεολογίες µπορεί 

να µεταβιβαστούν φανερά ή συγκαλυµµένα µέσα από τα προγράµµατα και να γίνουν 

αποδεκτές ή να αµφισβητηθούν; 

Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στην περίπτωση αυτή; Αν δεχθούµε την 

παιδαγωγική άποψη του Vigotscy ότι η γνωστική ανάπτυξη του µαθητή είναι 

αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης δασκάλου και µαθητή και ότι η µάθηση δεν είναι µια 

ατοµική υπόθεση αλλά µια κοινωνική, επικοινωνιακή διαδικασία, πρέπει να είµαστε 

προσεκτικοί και κριτικοί µπροστά σε κάθε πρόγραµµα εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Πολλοί προγραµµατιστές π.χ. είναι οξείς και απόλυτοι στο σηµείο αυτό και µιλούν 

για µάθηση «άνευ διδασκάλου». Το να µιλάµε για εκπαιδευτικό λογισµικό «άνευ 

διδασκάλου» ή «teacher – proof» σηµαίνει πως οι δάσκαλοι αγνοούνται και δε 

συµµετέχουν µε κανέναν τρόπο σ’ αυτό, εκτός βέβαια από το να έλθουν µετά να δουν 

την αξιολόγηση που έκανε η µηχανή, οπότε βέβαια µιλάµε για φυσική και κοινωνική 

αποµόνωση του παιδιού. Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι κάθε εκπαιδευτικό 

λογισµικό δεν είναι από µόνο του ένα είδος «αµερόληπτης λογικής», αλλά είναι 

κατασκευασµένο από µια ανθρώπινη ύπαρξη, µε µια συγκεκριµένη ιδέα σχετικά µε 

το πώς µαθαίνουν τα παιδιά και τι πρέπει να µάθουν, και έχει σκοπό να διδάξει 

σύµφωνα µε έναν αυστηρά προκαθορισµένο σχεδιασµό. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι 

συνήθως – και πολύ περισσότερο στη χώρα µας – τα λογισµικά κατασκευάζονται σε 

χώρους (όπως οι ιδιωτικές εταιρείες), όπου δε γίνεται έρευνα ή δε δίνεται 
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προτεραιότητα σε κοινωνικά και ανθρωπιστικά ευαίσθητους παιδαγωγικούς στόχους, 

αν αυτοί δεν προσφέρονται για αύξηση των πωλήσεων και για κέρδος. 

• Από άτοµα που στηρίζονται στον αυτοσχεδιασµό ή και µερικές φορές σε 

κάποια ψευτο-αντικειµενικά τεστ αµφίβολης αποτελεσµατικότητας και πιθανής 

επικινδυνότητας, δεδοµένου ότι αγνοούνται πολλά σηµαντικά ζητήµατα που έχουν να 

κάνουν µε τον αποδέκτη τους, τον άνθρωπο ως σύνολο. 

• Από προγραµµατιστές που πιθανόν αγνοούν τις δύο βασικές λειτουργίες της 

εκπαίδευσης: την ατοµική λειτουργία (την ανάπτυξη της προσωπικότητας) και την 

κοινωνική λειτουργία (την ανάπτυξη της κουλτούρας µιας κοινωνίας µέσω της οποίας 

λειτουργεί η αναπαραγωγή και ο µετασχηµατισµός). Εστιάζονται µε έναν πολύ στενό 

τρόπο στη µάθηση ειδικών γνώσεων και αγνοούν την τεχνολογία ως λειτουργία της 

κοινωνικής και πολιτιστικής αναπαραγωγής. 

Η άποψη, επίσης, ότι τα παιδιά µαθαίνουν αυτόνοµα είναι µάλλον 

παραπλανητική διότι δε σηµαίνει ότι κάθε φορά που το παιδί φέρνει σε αίσιο τέλος 

ένα πρόγραµµα, επιτυγχάνει πάντα και ένα ακαδηµαϊκό επίτευγµα ή ότι προοδεύει σε 

ανώτερα επίπεδα νοητικής λειτουργίας. Ο µαθητής δεν έχει την ελευθερία να επιλέξει 

τη δουλειά που θα κάνει ακόµα και όταν βρίσκεται µπροστά στη µηχανή, ή να ανοίξει 

ελεύθερο διάλογο µια και όλα έχουν προκαθοριστεί και τακτοποιηθεί για το µαθητή 

από τον προγραµµατιστή. 

∆εν είναι, όµως, µόνο η αυταπάτη της αυτονοµίας που δηµιουργείται στα 

παιδιά, αλλά πίσω από αυτήν καµουφλάρεται µια άλλη ανησυχητική πραγµατικότητα. 

Ο υπολογιστής αλλάζει µεν τον τρόπο διδασκαλίας, θα λέγαµε, όµως, πως είναι 

δυνατόν και να επαναφέρει τον παλιό τρόπο διδασκαλίας των πειθαρχηµένων 

σχολείων, όπου τα παιδιά κάθονταν σιωπηρά σε σειρές, ενθαρρύνοντας έτσι τη 

φυσική και κοινωνική αποµόνωση, κάτι που µερικές φορές βολεύει επικίνδυνα το 

δάσκαλο. (5) 

            Σε µια άλλη προσέγγιση, ο Χασάπης (1998) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση ως 

κοινωνική οργάνωση της υποκειµενικής γνωστικής διαδικασίας σε καθορισµένη 

ιστορική στιγµή αποτελεί µέρος των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και ταυτόχρονα 

αποτελεί µια συγκεκριµένη κατηγορία κοινωνικών σχέσεων, που διατηρεί βέβαια µια 

σχετική αυτονοµία από τις καθολικές κοινωνικές σχέσεις. Η τροποποίηση εποµένως 

της γνωστικής σχέσης υποκειµένου-αντικειµένου και η µεταβολή του κοινωνικού 

καθεστώτος της γνώσης, επιτρέπει την υπόθεση αντίστοιχων τροποποιήσεων των 

στόχων, του περιεχοµένου και των πρακτικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για 
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παράδειγµα, η κυριαρχία του κριτηρίου της αποδοτικότητας στη σχέση υποκειµένου-

αντικειµένου της γνώσης µπορεί να έχει ως συνέπειες τον εκτοπισµό από την 

εκπαίδευση των γνώσεων και των γνωστικών κλάδων που στερούνται άµεσης 

αποτελεσµατικότητας, την ταύτιση της επιστηµονικής γνώσης µε την εργαλειακή  

γνώση και τον προσδιορισµό του εύρους της γνώσης µε την επαγγελµατική 

αρµοδιότητα. 

 Από στενά λειτουργική σκοπιά και στο πλαίσιο της επαγγελµατοποίησης το 

ουσιώδες στην αναπαραγωγή της γνώσης συνίσταται, όπως είναι προφανές, σε ένα 

οργανωµένο απόθεµα αποτελεσµατικών – χρήσιµων γνώσεων. Η επίπτωση µιας 

τέτοιας οπτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία επιβάλλει µεταξύ άλλων την εφαρµογή 

τεχνικών και τεχνολογιών διαχείρισης της µνήµης είτε σε κλασσική µορφή 

(βιβλιοθήκη) είτε σε σύγχρονη (τράπεζες δεδοµένων, δίκτυα πληροφοριών). 

Προτεραιότητα αποκτά κατά συνέπεια όχι το περιεχόµενο αλλά οι τεχνικές 

αναζήτησης πληροφοριών (που, πως, τι ρωτάµε) παράλληλα µε την κατοχή και την 

αποτελεσµατική διαχείριση µιας καλής µνήµης-µηχανής.  

 Η διαίρεση της εκπαίδευσης είναι εποµένως ενδεχόµενο να πάρει τη µορφή 

εκπαίδευσης παραγωγών και εκπαίδευσης χρηστών της γνώσης σε αντίθεση µε την 

παραδοσιακή διάκριση γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. (16) 

 

 

             ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

  

Ένα βασικό ερώτηµα που τίθεται σήµερα, σαν συνέπεια της κατάστασης που 

επικρατεί στην εκπαίδευση, είναι αν µπορούµε ακόµα σήµερα να µιλούµε για χώρο 

«Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευση», αν αξίζει δηλαδή να ασχολούµαστε µε το 

χώρο αυτό ή αν θα πρέπει να µιλάµε για µια ακόµα ευκαιρία που µας έφυγε. 

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό µπορεί να είναι αρκετά κατηγορηµατική ως 

προς το πρώτο σκέλος τουλάχιστον. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ευκαιρίες 

που προσφέρει ο χώρος των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης δεν 

αξιοποιήθηκαν. Το δυναµικό των Νέων Τεχνολογιών, µια παλέτα µε απεριόριστο 

αριθµό χρωµάτων – χρώµατα ακόµα και από το φάσµα το αόρατα για γυµνό µάτι – 

έµεινε ένα εργαλείο αναξιοποίητο. 

Όµως, ο χώρος των Νέων Τεχνολογιών είναι µια ευκαιρία για τη δηµιουργία 

ενός περιβάλλοντος που, πέρα από την παιδαγωγική του διάσταση, παρέχει 
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δυνατότητες επανεξέτασης και αναθεώρησης γενικών και ειδικών προβληµάτων 

στους χώρους µάθησης και εκπαίδευσης όπως προβλήµατα παιδαγωγικών θεωριών, 

διδακτικού σχεδιασµού, εξατοµικευµένης διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης ανάµεσα 

στους συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το περιβάλλον αυτό των Νέων Τεχνολογιών µπορεί να προσφέρει τρόπους 

απόκτησης της επιστηµονικής πληροφορίας, τρόπους που δε στηρίζονται 

αποκλειστικά στη χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού υλικού, ενώ η απόκτηση 

αυτής της πληροφορίας θα προσφέρει ενίσχυση σε δραστηριότητες που δεν ήταν 

δυνατόν να γίνουν προηγουµένως. 

Η συσχέτιση των δυνατοτήτων αυτών µε τη µαθησιακή διαδικασία και τις 

θεωρίες που τη στηρίζουν, «νοµιµοποιείται» από το ρόλο της πληροφορίας στην 

ανάπτυξη των σύγχρονων κυβερνητικών επιστηµονικών συστηµάτων. Οι δίαυλοι 

επικοινωνίας που νοµιµοποιούν την επιστηµονική γνώση και τις τεχνολογικές 

εφαρµογές της, διαµορφώνουν και ένα ριζικά νέο παιδαγωγικό πλαίσιο για την 

έκφραση της µαθησιακής δραστηριότητας. 

Όµως θα πρέπει να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο να ιδωθεί ως η πιο 

ενδιαφέρουσα πλευρά της Εκπαίδευσης η διάθεση πληροφοριών ή ακόµη διάθεση 

προσβάσεων στην πληροφορία. Η επικοινωνία, για παράδειγµα, ανάµεσα σε σχολικές 

τάξεις διαφορετικών χωρών, µέσω ενός πολύ απλού δικτύου επικοινωνίας, προσφέρει 

µοναδικές ευκαιρίες σε µια ευρεία κλίµακα θεµάτων φυσικών επιστηµών µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα τις κλιµατολογικές συνθήκες. 

Το δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των σχολείων µπορεί να είναι επίσης 

συνδεδεµένο και µε το χώρο του επαγγελµατικού λογισµικού υλικού, εξασφαλίζοντας 

έτσι την αξιοποίηση της ενδεχόµενης ποιότητας και ευελιξίας του, αλλά και τον 

εµπλουτισµό του σχολείου από το χώρο της εργασίας. 

Ο γενικός σχεδιασµός ενός περιβάλλοντος Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει, σε 

κάθε περίπτωση, να στοχεύει στη δηµιουργία ενός «ζωντανού κυττάρου» που να 

αποτελεί µέρος του γενικού περιβάλλοντος µάθησης, αλλά και ικανού να αποτελέσει 

τον πυρήνα και τον πολλαπλασιαστή για τη δηµιουργία και άλλων τέτοιων 

συνδεόµενων κυττάρων. (28) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η εισαγωγή στο σχολείο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, είναι πλέον αναγκαιότητα. Στόχος πρέπει να είναι αφενός η εξοικείωση 

των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε τη χρήση τους και αφετέρου η αξιοποίηση 

τους στη διαδικασία της µάθησης.  

Οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

και κυρίως η ενοποίηση τριών - µέχρι πρόσφατα διακριτών - τεχνολογικών κλάδων, 

της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουστικών µέσων, επιδρούν 

καταλυτικά και εγκάρσια σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. (2) Στο γράφηµα που ακολουθεί βλέπουµε ότι ο ρυθµός αύξησης 

των υπηρεσιών στην Ελληνική αγορά πληροφορικής είναι 7% ενώ ο αντίστοιχος των 

εφαρµογών 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       (27) 

 Επιφέρουν σηµαντικές αλλά και ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της εργασίας, 

στην οικονοµία, στον πολιτισµό και στην κοινωνία ολόκληρη. Όλα αλλάζουν. 

Αγγίζοντας το νέο αιώνα οι σηµερινοί µαθητές καλούνται να ζήσουν στην «Κοινωνία 

της Πληροφορίας» που τη χαρακτηρίζει ένας εµφανής δυναµισµός και ευρύτατη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Όπως αναφέρεται και στο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο 

Εµπιστοσύνης για την Απασχόληση 

«....οι επαγγελµατικές τους προοπτικές θα εξαρτηθούν από την ικανότητά τους στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών...».   
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Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι ο άνθρωπος που δεν θα κατέχει την γνώση των  

Η.Υ ή της πληροφορικής θα είναι αµόρφωτος. Αµόρφωτος θα είναι αυτός που δεν 

έχει την κλασική παιδεία και λέγοντας κλασική παιδεία εννοούµε την παιδεία που 

διαπλάθει την ψυχή του ανθρώπου και όση και να είναι η άνθιση της τεχνολογίας 

αυτή θα είναι διαχρονική. Απλά ο µελλοντικός πολίτης που δεν θα γνωρίζει από 

υπολογιστές και Πληροφορική θα αισθάνεται πολύ άβολα σε ένα περιβάλλον το 

οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όπως πολύ άβολα 

αισθάνεται οποιοσδήποτε όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον  άγνωστο. 

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πραγµατικότητας όπου η επιβίωση εξασφαλίζεται 

µόνο µέσα από ανταγωνιστικές δοµές και αναπτυξιακή προσπάθεια, η τεχνολογική 

προσέγγιση γίνεται και για τη χώρα µας µοναδική επιλογή. Είναι επόµενο λοιπόν ότι 

κάποτε, είτε το θέλουµε είτε όχι θα εισαχθεί η πληροφορική και στο χώρο της 

εκπαίδευσης. (2)  

Ενώ όµως η πληροφορική στην εκπαίδευση είναι µια αναµφισβήτητη 

πραγµατικότητα, µε αυτό δεν εννοούµε εισαγωγή απλώς ενός νέου εργαλείου αλλά 

την ανάπτυξη µιας νέας διάστασης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Με την 

αλληλεπίδραση γονέων, εκπαιδευτικών, µαθητών, βιβλίων, κοινωνικών οµάδων και 

του παιδαγωγικού πλαισίου, το εκπαιδευτικό σύστηµα θα αλλάξει στις επόµενες 

δεκαετίες και ο πυρήνας αυτής της αλλαγής θα είναι ο υπολογιστής. Αυτή είναι µια 

διαπίστωση ιστορικά τεκµηριωµένη. 

Η ελληνική εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκριθεί στην τεχνολογία και αυτή 

η ανταπόκριση δεν συνίσταται απλώς στο να διδάξει προγραµµατισµό στα νεαρά 

άτοµα και να αναπτύξει δεξιότητες στο πληκτρολόγιο και στα ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα (κάτι που, όπως φαίνεται, υιοθετεί και αποκλειστικά επιδιώκει ως σήµερα 

το υπουργείο Παιδείας), αλλά πρέπει να περιέχει προσπάθειες καθοδήγησης της 

τεχνολογίας µε εγγυητές τις δηµοκρατικές αξίες και την απελευθέρωση του 

ανθρώπου. ∆εν θα πρέπει να επιτρέψουµε στην τεχνολογία να αλλάξει µηχανικά την 

εκπαίδευση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή µεταµόρφωση της εκπαίδευσης που θα 

προξενηθεί θα πρέπει να ελέγχεται από τους εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους 

µαθητές και όχι από τις µηχανές. (5) 

 Το Ελληνικό σχολείο, συνεπώς, για να απαντήσει στις προκλήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας δεν αρκεί να ενσωµατώσει την τεχνολογία αλλά να καλλιεργεί 

διαχρονικές ικανότητες όπως: 

- Οι µαθητές να µαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή 
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- Να επιλέγουν αξιόπιστες και χρήσιµες πληροφορίες, και να αιτιολογούν 

τις επιλογές τους 

- Να αναζητούν, να αµφισβητούν, να ανακαλύπτουν 

- Να δηµιουργούν πνευµατικά και υλικά έργα µέσα από συνεργασίες 

Εποµένως, απαιτείται παράλληλα αναπροσδιορισµός του σκοπού και των 

στόχων, των αναλυτικών προγραµµάτων και του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού 

σχολείου έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή, η συνεργασία και η 

οικοδόµηση των γνώσεων και η µάθηση να προκύπτει από διαδικασίες δηµιουργίας 

προσωπικών νοηµάτων και αντιλήψεων όπως το βίωµα, η δηµιουργία, το πείραµα, η 

κοινωνική συνδιαλλαγή, η αναζήτηση, η αµφισβήτηση, η αξιοποίηση του λάθους, η 

σύνθεση και η γενίκευση. 

 Το Ελληνικό σχολείο στην σύγχρονη κοινωνία, δεν θα πρέπει να είναι 

περήφανο επειδή οι µαθητές του ξέρουν τη χρήση των υπολογιστών. Θα πρέπει να 

είναι περήφανο όταν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί του, αξιοποιούν την τεχνολογία 

για να πειραµατιστούν, να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία µαθησιακές δυσκολίες, να 

αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να καλλιεργήσουν τη συνεργασία και την 

επικοινωνία. (9) 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

   Έρευνα σε σχολεία 
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  Εισαγωγή 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν σε βάθος οι απόψεις, οι στάσεις 

και οι γνώσεις των άµεσα ενδιαφεροµένων, δηλαδή των µαθητών και των καθηγητών, 

πάνω στο θέµα που αναλύουµε. Για το λόγο αυτό διαχωρίστηκε σε δύο µέρη, έτσι 

ώστε να έχουµε µία πιο ολοκληρωµένη άποψη για το πώς σκέφτονται και 

λειτουργούν οι δύο αυτές οµάδες. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, ένα για κάθε οµάδα που αναφέρθηκε προηγουµένως. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην πλειοψηφία των ερωτήσεων είναι εκείνη του 

Likert βάσει της οποίας ο ερωτώµενος πρέπει να δηλώσει τον βαθµό συµφωνίας ή 

διαφωνίας του µε µια πρόταση που του έχει διατυπωθεί, µε την κλίµακα να 

διαβαθµίζεται σε πέντε επίπεδα και να κυµαίνεται µεταξύ του «καθόλου» και του 

«πάρα πολύ». Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο µεταξύ 11ης και 22ας 

∆εκεµβρίου του 2006, και τα σχολεία στα οποία διενεργήθηκε ήταν το 2ο και το 13ο 

γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 7ο λύκειο Θεσσαλονίκης καθώς και το 8ο λύκειο και 1ο 

επαγγελµατικό λύκειο Ιωαννίνων. Όσον αφορά την διάρθρωση των ερωτηµατολογίων 

αυτά αποτελούνται από διάφορα µέρη, καθένα εκ των οποίων επιτελεί και ένα 

διαφορετικό σκοπό. Το πρώτο µέρος αποσκοπεί στο να δηµιουργηθεί το προφίλ του 

µαθητή ή καθηγητή, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η ανάλυση των 

απαντήσεων, βάσει των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του κάθε ερωτηθέντος. Στο 

δεύτερο µέρος οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο να διερευνηθεί η σχέση των 

ερωτηθέντων µε τις νέες τεχνολογίες σε ένα γενικότερο επίπεδο, ενώ στο τρίτο και 

στο τέταρτο (των καθηγητών), οι ερωτήσεις αφορούν άµεσα τις αντιλήψεις τους για 

συγκεκριµένα ζητήµατα που λαµβάνουν χώρα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριµένα διερευνάται η στάση τους αναφορικά µε την έως τώρα πορεία του όλου 

εγχειρήµατος της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι λόγοι που την καθορίζουν, 

ποια στοιχεία της κρίνουν ικανοποιητικά, ποια θα άλλαζαν και γενικότερα ποια θα 

ήταν η κατεύθυνση που θα προτιµούσαν να ακολουθηθεί στην όλη διαδικασία. Στη 

συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν από τους µαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς και κάποια γενικά συµπεράσµατα που µπορούν να 

εξαχθούν από αυτές.      


