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Αριστοτέλης Ράπτης και Αθανασία ΡάπτηΑριστοτέλης Ράπτης και Αθανασία Ράπτη

ΣυστάσειςΣυστάσεις……..

ΣύντομαΣύντομα ΒιογραφικάΒιογραφικά



Σσσσ..!  Η διάλεξη αρχίζει!  



ΈντασηΈνταση φαινομένωνφαινομένων…… (Τα ακούμε επανειλημμένα, αλλά ας δούμε και τώρα, χάριν

της συζήτησης, μερικά από αυτά) **:

Ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών, επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής , ρευστότητα κα
πολυπλοκότητα σε όλους τους τομείς, ψυχολογικές πιέσεις. 

Ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών, επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής , ρευστότητα και
πολυπλοκότητα σε όλους τους τομείς, ψυχολογικές πιέσεις. 

Διόγκωση, πολυπλοκότητα και γρήγορη παλαίωση των γνώσεων, καταιγισμός πληροφοριών. 
Γιγάντωση της εξουσίας των ΜΜΕ

Διόγκωση, πολυπλοκότητα και γρήγορη παλαίωση των γνώσεων, καταιγισμός πληροφοριών. 
Γιγάντωση της εξουσίας των ΜΜΕ

Εκμηδένιση των αποστάσεων, διεθνοποίηση της οικονομίας, νέες μορφές ηγεμονίας και
ιμπεριαλισμού,  παγκοσμιότητα των κοινωνικών προβλημάτων, νέες δυναμικές. Τεχνολογική
ανεργία. Αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων . Περιβαλλοντικός κίνδυνος

Εκμηδένιση των αποστάσεων, διεθνοποίηση της οικονομίας, νέες μορφές ηγεμονίας και
ιμπεριαλισμού,  παγκοσμιότητα των κοινωνικών προβλημάτων, νέες δυναμικές. Τεχνολογική
ανεργία. Αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων . Περιβαλλοντικός κίνδυνος

Απαίτηση για κατάκτηση υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, για σφαιρική γνώση, 
για παρατεταμένη παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα και καθιέρωση της «δια βίου» παιδείας.

Απαίτηση για κατάκτηση υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, για σφαιρική γνώση, 
για παρατεταμένη παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα και καθιέρωση της «δια βίου» παιδείας.

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, επικοινωνίας και ψυχικής
υγείας. 
Ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, επικοινωνίας και ψυχικής
υγείας. 

* * ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο με τη
συμβολή των ΤΠΕ, βλ. - και κρίνε – Α’ Τόμος σελ. 20-34



Ενισχύεται επίσης η τάση για γνωστικό και πολιτιστικό άνοιγμα της σύγχρονης
σκέψης και στάσης απέναντι στα πράγματα, που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη
των αντιθέτων και την άμβλυνση ποικίλλων στεγανών που εκφράζεται:

στο χώρο της επιστήμης
και της εκπαίδευσης
στο χώρο της επιστήμης
και της εκπαίδευσης

ως… διεπιστημονικότητα, αλληλεπιδραστικότητα, 
διερευνητική ενιαιοποιητική (integrative) ή ολιστική
προσέγγιση,

ως… διεπιστημονικότητα, αλληλεπιδραστικότητα, 
διερευνητική ενιαιοποιητική (integrative) ή ολιστική
προσέγγιση,

στον πολιτιστικό τομέαστον πολιτιστικό τομέα
ως .. πολιτιστικό άνοιγμα στις διαφορετικότητες, ως
πολιτιστική αλληλεπίδραση, πολυ-πολιτισμικότητα, 
οικουμενικότητα

ως .. πολιτιστικό άνοιγμα στις διαφορετικότητες, ως
πολιτιστική αλληλεπίδραση, πολυ-πολιτισμικότητα, 
οικουμενικότητα

στον πολιτικό-ιδεολογικό
τομέα
στον πολιτικό-ιδεολογικό
τομέα

ως πολυφωνία, χαλάρωση σκληρών, διαχωριστικών
γραμμών, πολυεπίπεδη και δια-δραστική επικοινωνία
με νέες ευκαιρίες συντροφικότητας (έστω και χωρίς
συλλογικότητα), περισσότερη συμμετοχή στις
αποφάσεις (έστω και εξ αποστάσεως)

ως πολυφωνία, χαλάρωση σκληρών, διαχωριστικών
γραμμών, πολυεπίπεδη και δια-δραστική επικοινωνία
με νέες ευκαιρίες συντροφικότητας (έστω και χωρίς
συλλογικότητα), περισσότερη συμμετοχή στις
αποφάσεις (έστω και εξ αποστάσεως)

στο φιλοσοφικό και στο
ψυχολογικό επίπεδο
στο φιλοσοφικό και στο
ψυχολογικό επίπεδο

ως αίτημα για ενιαιοποιητικές, αναστοχαστικές και μετα-
γνωστικές διαδικασίες, εξισορροπιστική σύνθεση
αντινομιών και εσωτερική συμφωνία, ανάδειξη του
προσώπου ως ολότητας, ανάγκη εσωτερικής συνοχής, 
καθώς και χαλάρωση των σκληρών διαχωριστικών
γραμμών ανάμεσα στους ανθρώπους.

ως αίτημα για ενιαιοποιητικές, αναστοχαστικές και μετα-
γνωστικές διαδικασίες, εξισορροπιστική σύνθεση
αντινομιών και εσωτερική συμφωνία, ανάδειξη του
προσώπου ως ολότητας, ανάγκη εσωτερικής συνοχής, 
καθώς και χαλάρωση των σκληρών διαχωριστικών
γραμμών ανάμεσα στους ανθρώπους.



Η συζήτηση εμπλέκει ζητήματα φιλοσοφικά, 
κοινωνιολογικά, ιδεολογικά, καθώς χρειάζεται να ξανα-
θέσουμε ερωτήματα όπως* : 

τι το νέο ή επαναστατικό έχει συμβεί στην εποχή μας με τη διαμεσολάβηση των
Νέων Τεχνολογιών; 

ποια από τα παλιά προβλήματα λύθηκαν και ποια απλώς μετατοπίστηκαν ή έχουν
αλλάξει μορφή; Ποια είναι σήμερα η θεώρησή τους και σε ποια σημεία είναι
αναγκαίο να αναθεωρήσουμε προηγούμενες πεποιθήσεις μας;

ποιες οι θετικές και ποιες οι αρνητικές χρήσεις τους και ποιοι οι τρόποι
εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων τους; 

ποιος ο ρόλος τους στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνικών και
πολιτιστικών εξελίξεων και δυναμικών; 

ποια θα μπορούσε να είναι η στάση μας απέναντί τους σ’ αυτές και προς ποια
κατεύθυνση θα ήταν καλύτερα να στραφούν οι δράσεις μας;

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για σχετική συζήτηση πάνω στα ερωτήματα αυτά βλ. Α’ Τόμος σελ. 35-44



ΑυξημένεςΑυξημένες απαιτήσειςαπαιτήσεις τηςτης
μεταβιομηχανικήςμεταβιομηχανικής κοινωνίαςκοινωνίας

μεμε συμβολήσυμβολή τωντων ΤΠΕΤΠΕ



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, , ΓΝΩΣΕΙΣΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ::

•• κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης καικαι δημιουργικήςδημιουργικής δράσηςδράσης

•• επινόησηςεπινόησης ιδεώνιδεών--λύσεωνλύσεων καικαι λήψηςλήψης αποφάσεωναποφάσεων

•• οργανωτικότηταςοργανωτικότητας καικαι ανάληψηςανάληψης πρωτοβουλιώνπρωτοβουλιών

•• διαπραγμάτευσηςδιαπραγμάτευσης, , διπλωματικήςδιπλωματικής διεκδίκησηςδιεκδίκησης καικαι

δημόσιουδημόσιου λόγουλόγου

•• συνεργατικότηταςσυνεργατικότητας καικαι συλλογικήςσυλλογικής καινοτόμουκαινοτόμου δράσηςδράσης
σεσε μιαμια ανοιχτήανοιχτή κοινωνίακοινωνία καικαι αγοράαγορά

•• δυναμικήςδυναμικής επιβίωσηςεπιβίωσης καικαι καινοτομίαςκαινοτομίας

•• επικοινωνίαςεπικοινωνίας καικαι ανθρωπίνωνανθρωπίνων σχέσεωνσχέσεων
•• συγκρότησηςσυγκρότησης ταυτότηταςταυτότητας σεσε οικουμενικόοικουμενικό καικαι πολυπολυ--

πολιτισμικόπολιτισμικό πλαίσιοπλαίσιο
•• προσωπικήςπροσωπικής ανάπτυξηςανάπτυξης//υγείαςυγείας



ΠΙΕΣΕΙΣΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•• αυτόνομηςαυτόνομης αλλάαλλά καικαι συνεργατικήςσυνεργατικής

•• κριτικήςκριτικής //ανοιχτήςανοιχτής//ευέλικτηςευέλικτης**

•• συνδυαστικήςσυνδυαστικής ((θεωρίαςθεωρίας--εφαρμογώνεφαρμογών--
τεχνολογίαςτεχνολογίας))

•• σφαιρικήςσφαιρικής, , γιαγια όλουςόλους τουςτους τομείςτομείς τηςτης
προσωπικότηταςπροσωπικότητας

ΑνάγκηΑνάγκη προωθημένωνπροωθημένων μοντέλωνμοντέλων μάθησηςμάθησης::

**ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ:: ΓιαΓια χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση βλβλ. . Α’ Τόμος



Το νέο μοντέλο μαθητή που υποτίθεται ότι
χρειάζεται ο αυριανός κόσμος

ταιριάζει με

τις σύγχρονες θεωρήσεις

σχετικά με τους στόχους της εκπαίδευσης, 

τη διαδικασία και τους ευνοϊκούς όρους

της μάθησης.  





ΑντικειμενιστικήΑντικειμενιστική
(πχ Συμπεριφορισμός)*

ΕρμηνευτικήΕρμηνευτική
πχ Εποικοδομισμός**

ΚριτικήΚριτική******
Μετασχηματιστική
(πχ μεταμοντέρνοι
νεο-μαρξιστές) 

ΕκλεκτικήΕκλεκτική
ΣυνθετικήΣυνθετική
ΠροσωπικήΠροσωπική

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ: *: * ΓιαΓια σύντομησύντομη παρουσίασηπαρουσίαση βλβλ καικαι αρχείααρχεία: : γιαγια τοτο ΣυμπεριφορισμόΣυμπεριφορισμό, , ««σελσελ. 26. 26--8080»»,, τοντον ΕποικοδομισμόΕποικοδομισμό ««σελσελ. . 
7676--8383»» ,,τηντην κριτικήκριτική προσέγγισηπροσέγγιση ««σελσελ. 129. 129--133133»»,, καικαι γιαγια τοτο σκεπτικόσκεπτικό τηςτης κατηγοριοποίησηςκατηγοριοποίησης τωντων θεωριώνθεωριών ««σελσελ. 74. 74--7575»».. ΤελικάΤελικά, , 
τοτο κάθεκάθε άτομοάτομο δικαιούταιδικαιούται νανα οικοδομείοικοδομεί εκλεκτικάεκλεκτικά ήή καικαι συνθετικάσυνθετικά τητη δικήδική τουτου προσωπικήπροσωπική θεωρίαθεωρία ((ΔενΔεν μπορούμεμπορούμε νανα κάνουμεκάνουμε
αλλιώςαλλιώς, , γιγι’’ αυτόαυτό αςας τηντην εξωτερικεύσουμεεξωτερικεύσουμε καικαι αςας τητη συνειδητοποιήσουμεσυνειδητοποιήσουμε!) !) ΑυτήΑυτή είναιείναι ηη δικήδική σαςσας θεωρίαθεωρία, , τηντην οποίαοποία αναπτύσσετεαναπτύσσετε
παράλληλαπαράλληλα μεμε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης εμπειρίαςεμπειρίας σαςσας.   .   



ΈτσιΈτσι, , παρατηρούμεπαρατηρούμε μίαμία προϊούσαπροϊούσα έμφασηέμφαση καικαι
στροφή τωντων διδακτικώνδιδακτικών μαςμας μοντέλωνμοντέλων

««ΜεταβίβασηςΜεταβίβασης»» τηςτης γνώσηςγνώσης
««ΔασκαλοκεντρικόΔασκαλοκεντρικό»»

ΑφηρημένοΑφηρημένο--ΑποΑπο--συγκειμενοποιημένοσυγκειμενοποιημένο
ΚλειστόΚλειστό,, ΤεχνητάΤεχνητά κερματισμένοκερματισμένο
ΝοησιαρχικόΝοησιαρχικό, , ΥλικοκεντρικόΥλικοκεντρικό

ΜαζικόΜαζικό, , ΑτομιστικόΑτομιστικό
ΣυντηρητικόΣυντηρητικό, , αναπαραγωγικόαναπαραγωγικό

ΚοινωνικοΚοινωνικο--εποικοδομιστικόεποικοδομιστικό* * 
««ΜαθητοκεντρικόΜαθητοκεντρικό»»

ΣυγκειμενοποιημένοΣυγκειμενοποιημένο,, αυθεντικόαυθεντικό
ΟλιστικόΟλιστικό,  ,  ανοιχτόανοιχτό
ΚριτικόΚριτικό, , δημιουργικόδημιουργικό

ΠροσωποκεντρικόΠροσωποκεντρικό, , ΣυνεργατικόΣυνεργατικό
ΜετασχηματιστικόΜετασχηματιστικό, , χειραφετικόχειραφετικό

ΑΠΟΑΠΟ…….. ΠΡΟΣΠΡΟΣ……....……..
ΜΟΝΤΕΛΟΜΟΝΤΕΛΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ * Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υιοθετούμενους όρους πίεσε τον αντίστοιχο
όρο» και για το κοινωνικοεποικοδομιστικό μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας, γενικά, : «σελ. 84-106», «σελ. 



Προϊόν κοινωνικής
/σημειολογικής
αλληλεπίδρασης

Το κοινωνικό-πολιτιστικό
πλαίσιο είναι καθοριστικό, 

αφού παρέχει
Εργαλεία σκέψης

Γλώσσα

Κίνητρα
Σημασίες Όροι

Συμφραζόμενα

Ρόλοι
Ταυτότητα

Διαμεσολαβήσεις

LL. . VYGOTSKYVYGOTSKY : : Η μάθηση είναι*:

* ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ:: Σχετικά με τον κοινωνικό εποικοδομισμό του Vygotsky και τη σημασία του
κοινωνικού πλαισίου της μάθησης βλ. και αρχεία με τίτλο «σελ. 107-120», «σελ. 84-93» και «σελ. 
154-166»



ΤοΤο σχολείοσχολείο, , μεμε τιςτις υπάρχουσεςυπάρχουσες παραδοσιακέςπαραδοσιακές δομέςδομές, , 
διαδικασίεςδιαδικασίες καικαι πρακτικέςπρακτικές, , ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται

στοστο μοντέλομοντέλο ανθρώπουανθρώπου καικαι τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας πουπου
οραματιζόμαστεοραματιζόμαστε;;

στιςστις προκλήσειςπροκλήσεις τωντων καιρώνκαιρών;;

ΕρώτημαΕρώτημα::



ΣχολείοΣχολείο: : πάνταπάντα στοστο στόχαστροστόχαστρο τηςτης
κριτικήςκριτικής ** …………....

* * ΣημείωσηΣημείωση:: ΓιαΓια υπενθύμισηυπενθύμιση τωντων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τουτου παραδοσιακούπαραδοσιακού σχολείουσχολείου πουπου
επισύρουνεπισύρουν τηντην κριτικήκριτική τωντων παιδαγωγώνπαιδαγωγών, , βλβλ. . πιοπιο κάτωκάτω, , διαφάνειεςδιαφάνειες αριθαριθ. . 5577--6161 .. ΓιαΓια
περισσότερηπερισσότερη ανάλυσηανάλυση καικαι σύνδεσησύνδεση μεμε τιςτις ΤΠΕΤΠΕ βλβλ. . ««σελσελ. 140. 140--153153»»





Το σχολείο της βιομηχανικής εποχής δεν μπορεί ν’ αντεπεξέλθει στις
παραπάνω προκλήσεις και, με τη συμβολή της διείσδυσης των ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση, η μετάβαση στη μεταβιομηχανική κοινωνία έχει ήδη
αρχίσει…

Το σχολείο της βιομηχανικής εποχής δεν μπορεί ν’ αντεπεξέλθει στις
παραπάνω προκλήσεις και, με τη συμβολή της διείσδυσης των ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση, η μετάβαση στη μεταβιομηχανική κοινωνία έχει ήδη
αρχίσει…

Χρειάζονται αλλαγές…

Όμως η μετάβαση αυτή δεν είναι ζήτημα τεχνικό/τεχνολογικό, 
αλλά κοινωνικό, πολιτισμικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό.  



ΌΜΩΣΌΜΩΣ……
ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟΔΑΣΚΑΛΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑΕΜΠΟΔΙΑ

--ΣπανιότηταΣπανιότητα αναγκαίωναναγκαίων καικαι ποικίλωνποικίλων πηγώνπηγών

--ΈλλειψηΈλλειψη αυθεντικώναυθεντικών δεδομένωνδεδομένων γιαγια διδακτικήδιδακτική χρήσηχρήση, , εργαλείωνεργαλείων, , 
αντικειμένωναντικειμένων, , εργαστηριακήςεργαστηριακής υποδομήςυποδομής καικαι υλικούυλικού ((κατάλληλωνκατάλληλων γιαγια τουςτους
εκάστοτεεκάστοτε διδακτικούςδιδακτικούς στόχουςστόχους ))

-- ΔυσκολίαΔυσκολία επικοινωνίαςεπικοινωνίας μεμε τοντον έξωέξω κόσμοκόσμο ((ειδικούςειδικούς, , χώρουςχώρους
εργασίαςεργασίας, , αυθεντικέςαυθεντικές καταστάσειςκαταστάσεις, , άλλαάλλα σχολείασχολεία καικαι συναδέλφουςσυναδέλφους κτλκτλ))

-- ΧωροχρονικοίΧωροχρονικοί περιορισμοίπεριορισμοί

-- ΑντιστάσειςΑντιστάσεις στηνστην υπέρβασηυπέρβαση τηςτης ρουτίναςρουτίνας ((μεταξύμεταξύ άλλωνάλλων, , λόγωλόγω έλλειψηςέλλειψης
παιδαγωγικώνπαιδαγωγικών εμπειριώνεμπειριών, , κατάλληληςκατάλληλης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης, , κεντρικήςκεντρικής υποστήριξηςυποστήριξης
καικαι προτύπωνπροτύπων ))

-- ΔυσκολίαΔυσκολία ενεργοποίησηςενεργοποίησης καικαι διατήρησηςδιατήρησης θετικώνθετικών κινήτρωνκινήτρων καικαι στάσεωνστάσεων
στηστη μαθησιακήμαθησιακή διαδικασίαδιαδικασία

-- ΕπαγγελματικήΕπαγγελματική απομόνωσηαπομόνωση



ΗΗ δημιουργικήδημιουργική αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων τωντων ΤΠΕΤΠΕ
σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τηντην απελευθέρωσηαπελευθέρωση τωντων δημιουργικώνδημιουργικών δυνάμεωνδυνάμεων
τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών καικαι τωντων μαθητώνμαθητών,, είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα συμβάλεισυμβάλει
στηστη μείωσημείωση πολλώνπολλών ανεπιθύμητωνανεπιθύμητων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τηςτης
παραδοσιακήςπαραδοσιακής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης καικαι νανα διευκολύνειδιευκολύνει ((μεμε αφορμήαφορμή
–– ακόμηακόμη καικαι μεμε πρόσχημαπρόσχημα –– τηντην καινοτομικήκαινοτομική τουςτους διευκόλυνσηδιευκόλυνση)  )  
τηντην ανάληψηανάληψη πρωτοβουλιώνπρωτοβουλιών, , πουπου θαθα αλλάξουναλλάξουν τοτο ρόλορόλο τουτου
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού καικαι, , ενδεχομένωςενδεχομένως, , νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν κάποιεςκάποιες

αναγεννητικέςαναγεννητικές ρωγμέςρωγμές στηστη σχολικήσχολική πραγματικότηταπραγματικότητα

ΚεντρικήΚεντρική θέσηθέση μαςμας είναιείναι ότιότι::





ΑλλάΑλλά αςας δούμεδούμε πρώταπρώτα μεμε ποιεςποιες μορφέςμορφές εισάγονταιεισάγονται οιοι ΤΠΕΤΠΕ στηνστην ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση::

****ΣημείωσηΣημείωση:: Για μια κριτική ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
βλ. «Κείμενο 13α», «Κείμενο 13β», «σελ. 140-153» και ««σελσελ. 255. 255--266266»»

ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝΤΩΝ ΤΠΕΤΠΕ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ****

α) ως γνωστικό αντικείμενο: διδασκαλία της Πληροφορικής με στόχο την
προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού και την ανάπτυξη προεπαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων Πληροφορικής. Ο υπολογιστής επίσης χρησιμοποιείται για τη μηχανοργάνωση και
καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών δεδομένων του σχολείου (βαθμολογίες, προγράμματα, 
επικοινωνία με άλλους φορείς κ.ά).

β) ως γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο: παιδαγωγική χρήση και
αξιοποίηση των πολλών και ποικίλων δυνατοτήτων των ΤΠΕ στο πλαίσιο
του σχολείου, αλλά και έξω από αυτό, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το
μετασχηματισμό του σχολείου και την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης, της αυτοπληρο-
φόρησης και αυτομόρφωσης. Yπάρχει ήδη τεράστιος όγκος βιβλιογραφίας, που δείχνει τα
αποτελέσματα και την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας από την παιδαγωγική χρήση τους
σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. (Ράπτης και Ράπτη, 2004, Κόμης, 2004, Σολωμονίδου, 2001, 
Μακράκης, 2000, Κυνηγός, 1996 Για επί πλέον βιβλιογραφικά στοιχεία βλ. αρχείο με τίτλο ««ΚείμενοΚείμενο 11»»))



Δυστυχώς μέχρι σήμερα - και ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει - η πολιτεία στη
χώρα μας ενδιαφέρεται μόνο για την πρώτη εκπαιδευτική αξία του υπολογιστή
(διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής) και αγνοεί τις υπόλοιπες, 
προβαίνοντας σε ενέργειες που μαρτυρούν την ύπαρξη παρανοήσεων και την
υιοθέτηση μιας επιζήμιας για την Παιδεία τεχνοκεντρικήςτεχνοκεντρικής αντίληψηςαντίληψης** των
ζητημάτων αυτών, η οποία έχει εκφραστεί και εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους. 
Το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνον αν έχουν οι μαθητές και οι δάσκαλοι τράπεζες
θεμάτων με ερωτήσεις (όπως πρόσφατα εξαγγέλθηκε από την ηγεσία του
ΥΠΕΠΘ), βιβλία, εν προκειμένω και υπολογιστή ή λογισμικό, αλλά τι κάνουν με
αυτά. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος και απασχολεί όλες τις
σχετικές με τη μάθηση και την εκπαίδευση επιστήμες.

* * ΣημείωσηΣημείωση:: Για ένα πιο ολοκληρωμένο προβληματισμό που αναφέρεται στην εκπαιδευτική
πολιτική της χώρας μας σε σχέση με την ένταξη των ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση βλ. 
««ΚείμενοΚείμενο 1313αα»» και ««ΚείμενοΚείμενο 1313ββ»»



ΤηνΤην τεχνολογικήτεχνολογική επανάστασηεπανάσταση ήή τηντην ελέγχειςελέγχεις ήή τηντην υφίστασαιυφίστασαι

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό….



ΕΡΓΑΛΕΙΟΕΡΓΑΛΕΙΟ ** ** : : 
εναλλακτικόεναλλακτικό,,
γνωστικήςγνωστικής διευκόλυνσηςδιευκόλυνσης

ΒΟΗΘΟΣΒΟΗΘΟΣ μεμε πολλέςπολλές προοπτικέςπροοπτικές καικαι δυσκολίεςδυσκολίες......

ΓΙΑΓΙΑ
ΠΗΓΗΠΗΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΚΑΙΚΑΙ ΧΩΡΟΣΧΩΡΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΟ παιδαγωγικόςπαιδαγωγικός ρόλοςρόλος τωντων ΤΠΕΤΠΕ στοστο σχολείοσχολείο

* ** *ΣημείωσηΣημείωση ((βλβλ. . ««σελσελ. 62. 62--7272»» γιαγια τητη χρήσηχρήση τωντων ΤΠΕΤΠΕ ωςως διδακτικούδιδακτικού μέσουμέσου καικαι μαθησιακούμαθησιακού
εργαλείουεργαλείου) ) 



ΒασικάΒασικά ερωτήματαερωτήματα πουπου τίθενταιτίθενται::

1.1. ΤΤιι είδουςείδους αποτελέσματααποτελέσματα έχουμεέχουμε σύμφωνασύμφωνα μεμε τητη μέχριμέχρι σήμερασήμερα
διεθνήδιεθνή εμπειρίαεμπειρία απόαπό τιςτις διάφορεςδιάφορες εφαρμογέςεφαρμογές τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας
καικαι μάθησηςμάθησης μεμε τητη χρήσηχρήση τωντων ΝέωνΝέων ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών; ; 

2.2. ΕίναιΕίναι καλύτερακαλύτερα, , ίδιαίδια ήή χειρότεραχειρότερα ((σεσε σχέσησχέση μεμε τατα

συμβατικάσυμβατικά μέσαμέσα καικαι σεσε ποιεςποιες περιπτώσειςπεριπτώσεις));;

ΣυμβάλΣυμβάλλλουνουν πράγματιπράγματι σεσε αλλαγέςαλλαγές τουτου ευρύτερουευρύτερου σχολικούσχολικού
πλαισίουπλαισίου;  ;  



3.3. ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις πουπου τατα αποτελέσματααποτελέσματα είναιείναι θετικάθετικά, , σεσε τιτι
είδουςείδους ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τωντων ΝέωνΝέων ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών αποδίδεταιαποδίδεται αυτόαυτό; ; 

4.4. ΠούΠού βρισκόμαστεβρισκόμαστε σήμερασήμερα στηστη χώραχώρα μαςμας καικαι προςπρος τατα πούπού
πάμεπάμε; ; ΠώςΠώς βλέπουμεβλέπουμε τητη δυνατότηταδυνατότητα επέκτασηςεπέκτασης τωντων
εφαρμογώνεφαρμογών πουπου αξιοποιούναξιοποιούν τιςτις ΤΠΕΤΠΕ σεσε όλαόλα τατα γνωστικάγνωστικά
αντικείμενααντικείμενα καικαι τιςτις δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου αναλυτικούαναλυτικού
προγράμματοςπρογράμματος καικαι σεσε ποιοποιο βαθμόβαθμό είναιείναι αυτόαυτό ρεαλιστικάρεαλιστικά εφικτόεφικτό
καικαι επιθυμητόεπιθυμητό;;

5.5. ΠώςΠώς πρέπειπρέπει νανα γίνειγίνει ηη κατάλληληκατάλληλη κατάρτισηκατάρτιση//επιμόρφωσηεπιμόρφωση
τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών;;



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11οο ΕρώτημαΕρώτημα::

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, αλλά και αποδείξεις ότι, κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις , η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση
στο σχολείο έχει κάποια ευεργετικά αποτελέσματα:

σε σημαντικούς τομείς, για τη γνωστική, την κοινωνική, την πολιτιστική, 
αισθητική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών - αλλά και των εκπαιδευτικών -, 
τη μεταφορά της γνώσης και, γενικά την επίτευξη στόχων ανωτέρου μαθησιακού
επιπέδου, πέραν της αναπαραγωγικής γνωστικής λειτουργίας, σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος

στη βελτίωση της αυτοεικόνας και του αυτοσυναισθήματος και της σχέσης των
μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο (ικανοποίηση από τη διαδικασία)

στη βελτίωση του ψυχοκοινωνικού κλίματος της σχολικής τάξης και των
δεξιοτήτων ομαδοσυνεργατικής διευκόλυνσης της μάθησης

στην ειδική αγωγή: τα αποτελέσματα είναι πράγματι θεαματικά



ΥπάρχουνΥπάρχουν καινοτόμεςκαινοτόμες εφαρμογέςεφαρμογές πουπου μαςμας δίνουνδίνουν ελπιδοφόραελπιδοφόρα θετικάθετικά

αποτελέσματααποτελέσματα, , υπάρχουνυπάρχουν όμωςόμως καικαι άλλεςάλλες, , κατάκατά τιςτις οποίεςοποίες ηη χρήσηχρήση τωντων ΤΠΕΤΠΕ

δενδεν ήτανήταν ηη δέουσαδέουσα ήή απλώςαπλώς ενίσχυσεενίσχυσε τοτο υπάρχονυπάρχον καθεστώςκαθεστώς στοστο σχολείοσχολείο

22οο ερώτημαερώτημα::

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ:  :  
ΕλάχιστεςΕλάχιστες περιπτώσειςπεριπτώσεις ερευνώνερευνών ((ππ..χχ., ., τοτο 3% 3% τωντων 41 41 ερευνώνερευνών πουπου μελετήθηκανμελετήθηκαν) ) έδειξανέδειξαν
ότιότι ηη διδασκαλίαδιδασκαλία μεμε υπολογιστήυπολογιστή έχειέχει ελαφρώςελαφρώς κατώτερακατώτερα αποτελέσματααποτελέσματα σεσε σχέσησχέση μεμε τητη
διδασκαλίαδιδασκαλία χωρίςχωρίς τοντον υπολογιστήυπολογιστή. . 
ΕρμηνείαΕρμηνεία:: οιοι μελέτεςμελέτες αυτέςαυτές αφορούσαναφορούσαν σεσε χρήσειςχρήσεις τουτου υπολογιστήυπολογιστή μεμε παραδοσιακήπαραδοσιακή
νοοτροπίανοοτροπία ήή ωςως υποκατάστατουυποκατάστατου τουτου δασκάλουδασκάλου..



ΓενικάΓενικά πάντωςπάντως, , 
σήμερα έχει δημιουργηθεί σε όλες τις χώρες αρκετή ερευνητική εμπειρία, από την
οποία φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις - με τη χρήση του κατάλληλου
λογισμικού και την παρέμβαση του δασκάλου - είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα, σε σύγκριση με άλλες μεθοδολογίες, χωρίς τον
υπολογιστή, όσον αφορά:

•• τηντην κατανόησηκατανόηση δύσκολωνδύσκολων καικαι αφηρημένωναφηρημένων εννοιώνεννοιών, , 

•• τηντην ενεργόενεργό γνωστικήγνωστική επεξεργασίαεπεξεργασία τωντων πληροφοριώνπληροφοριών, , 

•• τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης κριτικήςκριτικής ικανότηταςικανότητας καικαι τηςτης ικανότηταςικανότητας επίλυσηςεπίλυσης προβλημάτωνπροβλημάτων, , 



33οο ΕΡΩΤΗΜΑΕΡΩΤΗΜΑ: *: *
ΠούΠού οφείλονταιοφείλονται αυτέςαυτές οιοι διευκολύνσειςδιευκολύνσεις απόαπό

εκπαιδευτικήεκπαιδευτική άποψηάποψη;;

**ΣημείωσηΣημείωση Για τις μαθησιακές διευκολύνσεις των ΤΠΕ βλ. ««σελσελ. 62. 62--7272»»,,
««σελσελ. 84. 84--9393»» καικαι ««σελσελ. 140. 140--153153»»



ΣτιςΣτις ιιδιότητεςδιότητες τουτου ΗΗ//ΥΥ::
((βλβλ. . σχετικάσχετικά καικαι αρχείααρχεία μεμε τίτλοτίτλο ««ΚείμενοΚείμενο 1515»» καικαι, , ενεν μέρειμέρει,,««ΚείμενοΚείμενο 44ββ)  )  

••αλληλεπιδραστικότητααλληλεπιδραστικότητα μεμε τοτο μαθητευόμενομαθητευόμενο,,
σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τιςτις παρακάτωπαρακάτω ιδιότητεςιδιότητες, , αυξάνειαυξάνει τηντην ενεργόενεργό γνωστικήγνωστική εμπλοκήεμπλοκή τουτου
υποκειμένουυποκειμένου μιαςμιας επικοινωνιακήςεπικοινωνιακής καικαι μαθησιακήςμαθησιακής διαδικασίαςδιαδικασίας. . 
((ΣημασίαΣημασία έχειέχει όμωςόμως ηη ποιότηταποιότητα τηςτης διδακτικήςδιδακτικής αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης). ). 

••προγραμματισιμότηταπρογραμματισιμότητα μεμε στόχουςστόχους διδακτικούςδιδακτικούς, , μαθησιακούςμαθησιακούς, , 
οργανωτικούςοργανωτικούς, , επικοινωνιακούςεπικοινωνιακούς, , χάριςχάρις στιςστις γνωστέςγνωστές ιδιότητεςιδιότητες τουτου υπολογιστήυπολογιστή ωςως
««σκεπτόμενηςσκεπτόμενης»» μηχανήςμηχανής, , πουπου τοντον κάνουνκάνουν νανα διαφέρειδιαφέρει απόαπό τατα άλλαάλλα είδηείδη μηχανώνμηχανών τηςτης
βιομηχανικήςβιομηχανικής επανάστασηςεπανάστασης. . 

••πολυμεσικέςπολυμεσικές--υπερμεσικέςυπερμεσικές διευκολύνσειςδιευκολύνσεις,,
ποικιλίαποικιλία αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων τηςτης γνώσηςγνώσης ((τρισδιάστατητρισδιάστατη εικόναεικόνα, , ήχοςήχος, , ομιλίαομιλία, , κίνησηκίνηση, , 
ψηφιακάψηφιακά συστήματασυστήματα, , ευαίσθηταευαίσθητα σταστα αισθητηριακάαισθητηριακά μηνύματαμηνύματα τουτου χρήστηχρήστη, , πουπου
δημιουργούνδημιουργούν τηντην αίσθησηαίσθηση τηςτης εικονικήςεικονικής πραγματικότηταςπραγματικότητας κκ..άά))

••προσαρμοστικότηταπροσαρμοστικότητα τουτου διδακτικούδιδακτικού προγράμματοςπρογράμματος στουςστους ρυθμούςρυθμούς, , τοτο στυλστυλ καικαι
τιςτις διαφορετικέςδιαφορετικές ικανότητεςικανότητες μάθησηςμάθησης τωντων μαθητώνμαθητών. . 



ΚυρίωςΚυρίως όμωςόμως……....



και άλλων

• ανοιχτώνανοιχτών περιβαλλόντωνπεριβαλλόντων μάθησηςμάθησης,, που ευνοούν την

εφαρμογή σημαντικών παιδαγωγικών αρχών και στρατηγικών, που απορρέουν από
τις γνωστότερες θεωρίεςθεωρίες τηςτης μάθησηςμάθησης**

• προσομοίωσηςπροσομοίωσης φαινομένωνφαινομένων καικαι πραγματικώνπραγματικών
καταστάσεωνκαταστάσεων

• μοντελοποίησηςμοντελοποίησης προβλημάτωνπροβλημάτων – αλλά και των
διαδικασιών επίλυσής τους

•• δημιουργίαςδημιουργίας γνωστικώνγνωστικών ««μικρόκοσμωνμικρόκοσμων»»

στιςστις δυνατότητεςδυνατότητες::

ΣημείωσηΣημείωση: : ΓιαΓια περισσότερεςπερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες σχετικάσχετικά μεμε τιςτις κυριότερεςκυριότερες θεωρητικέςθεωρητικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις τηςτης
μάθησηςμάθησης βλβλ. . :: ««σελσελ. 76. 76--8383»»,, ««σελσελ. 84. 84--9393»» ««σελσελ. 107. 107--120120»»,, ««σελσελ. 121. 121--125125»»
καικαι ««σελσελ. 129. 129--133133»»



Χάρις στη δυνατότητα παιδαγωγικού σχεδιασμού ενός εικονικού, 
ανοιχτού μαθησιακού περιβάλλοντος, που παρέχει στο μαθητή
χειροπιαστά αντικείμενα, οικείους διαδικαστικούς όρους και εργαλεία
σκέψης και του επιτρέπει: ((σύμφωνασύμφωνα μεμε τοντον εποικοδομισμόεποικοδομισμό, , βλβλ. . καικαι αρχείοαρχείο
««ΚείμενοΚείμενο 9) 9) 

•• νανα δραδρα πάνωπάνω σσ’’ αυτάαυτά

• νανα τατα χειρίζεταιχειρίζεται αυτόνομααυτόνομα καικαι δυναμικάδυναμικά

•• νανα πειραματίζεταιπειραματίζεται μεμε αυτάαυτά,, ανταποκρινόμενοανταποκρινόμενο κατάλληλακατάλληλα
στιςστις εναλλακτικέςεναλλακτικές επαγωγικοεπαγωγικο--απαγωγικέςαπαγωγικές τουτου στρατηγικέςστρατηγικές

•• νανα αυτοαυτο--ελέγχεταιελέγχεται καικαι νανα αυτοαυτο--διορθώνεταιδιορθώνεται

•• νανα ««ανακαλύπτειανακαλύπτει»» νέανέα γνώσηγνώση
χτίζοντάςχτίζοντάς τηντην πάνωπάνω σταστα δικάδικά τουτου νοητικάνοητικά σχήματασχήματα, , μεμε τητη διευκόλυνσηδιευκόλυνση
τουτου δασκάλουδασκάλου καικαι τωντων συμμαθητώνσυμμαθητών τουτου, , πουπου παρέχεταιπαρέχεται στονστον
κατάλληλοκατάλληλο χρόνοχρόνο ετοιμότηταςετοιμότητας καικαι δυνατότηταςδυνατότητας αξιοποίησηςαξιοποίησης

ΤΑΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΥΝΕΟΥ
ΠΑΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΑΔΥΝΑΤΑ



ΑποτέλεσμαΑποτέλεσμα: : 

τατα ««μηνύματαμηνύματα»» απόαπό τοτο κοινωνικόκοινωνικό περιβάλλονπεριβάλλον τηςτης μάθησηςμάθησης συμβάλλουνσυμβάλλουν στηνστην
οικοδόμησηοικοδόμηση θετικήςθετικής αυτοαντίληψηςαυτοαντίληψης καικαι στάσηςστάσης προςπρος τητη μάθησημάθηση

ευνοούνταιευνοούνται πολλοίπολλοί τρόποιτρόποι τυπικήςτυπικής καικαι άτυπηςάτυπης μάθησηςμάθησης,, πουπου ανταποκρίνονταιανταποκρίνονται σταστα
ενδιαφέρονταενδιαφέροντα, , τιςτις κλίσειςκλίσεις, , τουςτους γλωσσικούςγλωσσικούς κώδικεςκώδικες, , τητη διαφορετικήδιαφορετική πολιτιστικήπολιτιστική προέλευσηπροέλευση καικαι τιςτις
ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τωντων μαθητώνμαθητών, , γεγονόςγεγονός πουπου μειώνειμειώνει τιςτις τάσειςτάσεις περιθωριοποίησηςπεριθωριοποίησης ενόςενός μεγάλουμεγάλου ποσοποσο--
στούστού μαθητώνμαθητών καικαι καθιστάκαθιστά τοτο σχολείοσχολείο έναένα πιοπιο φιλόξενοφιλόξενο, , γιαγια τιςτις διαφορετικέςδιαφορετικές τουςτους ταυτότητεςταυτότητες, , 
κοινωνικόκοινωνικό χώροχώρο

ηη γνώσηγνώση είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα προσεγγίζεταιπροσεγγίζεται διαδια--θεματικάθεματικά καικαι ολικάολικά. . 





ΕπειδήΕπειδή όμωςόμως……..

ΗΗ ΑΤΟΜΙΚΗΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ** ** 

ΔενΔεν είναιείναι μια αυτόματηαυτόματη, , παθητικήπαθητική, , μηχανιστικήμηχανιστική, , αναπαραγωγικήαναπαραγωγική, , στιγμιαίαστιγμιαία, , 
««μιαμια κικι’’ έξωέξω»»,  ,  έτοιμηέτοιμη διαδικασίαδιαδικασία, , αλλάαλλά περισσότεροπερισσότερο χρονοβόραχρονοβόρα απόαπό όό,,τιτι
πιστευότανπιστευόταν παλιότεραπαλιότερα,,

ΓιΓι’’ αυτόαυτό υπάρχειυπάρχει ανάγκηανάγκη: : ΠΠαροχήςαροχής χώρουχώρου, , χρόνουχρόνου καικαι πλαισίουπλαισίου γιαγια::

••διερεύνησηδιερεύνηση, , 
••αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση, , δράσηδράση, , 
••συλλογήσυλλογή, , επεξεργασίαεπεξεργασία δεδομένωνδεδομένων, , 
••ανάλυσηανάλυση, , σύνθεσησύνθεση,,
•• επίλυσηεπίλυση προβλημάτωνπροβλημάτων σεσε συνθήκεςσυνθήκες αυτοελέγχουαυτοελέγχου, , 
••πειραματισμούπειραματισμού, , 
••συζήτησηςσυζήτησης τωντων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας,  ,  
••πουπου διακρίνεταιδιακρίνεται απόαπό πολλέςπολλές φάσειςφάσεις καικαι οδηγείοδηγεί σεσε ανάγκηανάγκη νέαςνέας διερεύνησηςδιερεύνησης

** ** ΣημείωσηΣημείωση:: Για την ομαδο-συνεργατική μάθηση και τις σχετικές διευκολύνσεις των ΤΠΕ βλ. ««σελσελ. 154. 154--
166166»»



G. Fisher:G. Fisher: ο Η/Υ «φαίνεται ότι διευκολύνει μια μοναδική αλληλεπίδραση μεταξύ
των συμμαθητών, τοποθετώντας τους σε ένα πιο συνεργατικό περιβάλλον, καθώς
δουλεύουν μαζί για να λύσουν τα προβλήματα που τίθενται μέσω του υπολογιστή. 
Έχουν κάτι να κάνουν, αλλά και τα εργαλεία για να το κάνουν.  Ο δάσκαλος
χρειάζεται να διαμορφώσει το πλαίσιο»

ΝΝ. . WebbWebb:: ««η εργασία με Η/Υ «αποδείχτηκε ένα ιδανικό σκηνικό για την
προαγωγή της συνεργασίας μέσα στην ομάδα»

Εργασία σε ομάδες στο μάθημα της Ιστορίας: Αλεξανδράτος, 
2005.

ΕυνοείταιΕυνοείται ιδιαίτεραιδιαίτερα ηη ομαδοσυνεργατικήομαδοσυνεργατική μάθησημάθηση***  ***  
καικαι διδασκαλίαδιδασκαλία

*** *** ΣημείωσηΣημείωση:: Για την ομαδο-
συνεργατική μάθηση βλ. ««σελσελ. . 
154154--166166»»



εργαλειοθήκηεργαλειοθήκη καικαι χώροςχώρος εργαστηρίουεργαστηρίου

πολυδύναμοπολυδύναμο ιδιωτικόιδιωτικό τυπογραφείοτυπογραφείο

σκηνοθετικόσκηνοθετικό εργαστήριεργαστήρι παραγωγήςπαραγωγής πολυπολυ//υπερμεσικούυπερμεσικού λόγουλόγου

απέραντοαπέραντο εκθετήριοεκθετήριο πηγώνπηγών

εικονικόεικονικό, , αλληλεπιδραστικόαλληλεπιδραστικό εργαστήριεργαστήρι μεμε επαναστατικάεπαναστατικά εργαλείαεργαλεία

διερευνητικήςδιερευνητικής, , διαθεματικήςδιαθεματικής, , σύνθετηςσύνθετης μάθησηςμάθησης καικαι συνεργασίαςσυνεργασίας
χώροςχώρος παιδαγωγικούπαιδαγωγικού παιχνιδιούπαιχνιδιού, , προσομοιώσεωνπροσομοιώσεων, , αυθεντικήςαυθεντικής δράσηςδράσης
μεμε ποικίλουςποικίλους στόχουςστόχους καικαι κίνητρακίνητρα

διαμεσολαβητήςδιαμεσολαβητής γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τοπικώντοπικών καικαι οικουμενικώνοικουμενικών δικτύωνδικτύων
επικοινωνίαςεπικοινωνίας, , διαλόγουδιαλόγου καικαι συνεργασίαςσυνεργασίας –– ΚοινότητεςΚοινότητες μάθησηςμάθησης

ΤΙΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΟ ΗΗ//ΥΥ ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ––ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ;;

-- ΠολύπλευρεςΠολύπλευρες διευκολύνσειςδιευκολύνσεις, , αφούαφού γίνεταιγίνεται::



ΚάτωΚάτω απόαπό ορισμένεςορισμένες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις, , είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα
έχουμεέχουμε καλύτερακαλύτερα μαθησιακάμαθησιακά αποτελέσματααποτελέσματα, , σεσε σύγκρισησύγκριση
μεμε άλλαάλλα παραδοσιακάπαραδοσιακά μέσαμέσα, , όσονόσον αφοράαφορά::

••τηντην κατανόησηκατανόηση δύσκολωνδύσκολων καικαι αφηρημένωναφηρημένων εννοιώνεννοιών, , 

••τηντην ενεργόενεργό γνωστικήγνωστική επεξεργασίαεπεξεργασία τωντων πληροφοριώνπληροφοριών, , 

••τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης κριτικήςκριτικής ικανότηταςικανότητας καικαι τηςτης
ικανότηταςικανότητας επίλυσηςεπίλυσης προβλημάτωνπροβλημάτων**

**ΣημείωσηΣημείωση: : ΣχετικάΣχετικά μεμε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης στοστο σχολείοσχολείο, , καθώςκαθώς καικαι μεμε τιςτις
διευκολύνσειςδιευκολύνσεις τωντων ΤΠΕΤΠΕ βλβλ Σελ. 140-153 καικαι Σελ. 62-72

ΈχειΈχει πολλαπλώςπολλαπλώς επιβεβαιωθείεπιβεβαιωθεί ότιότι ::



ΣυνεργατικήΣυνεργατική μάθησημάθηση μεμε κατάλληλοκατάλληλο λογισμικόλογισμικό: : 

ΑύξησηΑύξηση τηςτης πιθανότηταςπιθανότητας, , ποσότηταςποσότητας καικαι ποιότηταςποιότητας
καθημερινήςκαθημερινής επιτυχίαςεπιτυχίας στοστο σχολείοσχολείο, , καθώςκαθώς καικαι τηςτης
ικανότηταςικανότητας τεκμηριωμένηςτεκμηριωμένης μάθησηςμάθησης

αξιοποίησηαξιοποίηση προηγούμενωνπροηγούμενων γνώσεωνγνώσεων στηνστην επίλυσηεπίλυση
προβλημάτωνπροβλημάτων..

οιοι συζητήσειςσυζητήσεις είναιείναι περισσότεροπερισσότερο επίεπί τουτου θέματοςθέματος. . 

ΤαΤα θεωρήματάθεωρήματά τουςτους είναιείναι ενεν δράσειδράσει

ΑναπτύσσονταιΑναπτύσσονται γόνιμεςγόνιμες αντιπαραθέσειςαντιπαραθέσεις

ΛειτουργείΛειτουργεί ηη κοινωνικήκοινωνική διευκόλυνσηδιευκόλυνση

ΠερισσότερηΠερισσότερη ανεξαρτητοποίησηανεξαρτητοποίηση απόαπό τοτο δάσκαλοδάσκαλο
Πηγή: Αλεξανδράτος 2005 (Συζητώντας τι θα συνέβαινε αν..)

Ευρήματα των Johnson et al:



∆ιαδικασία επίλυσης γνωστικών συγκρούσεων, 

διαλογικών αλληλεπιδράσεων, αντιπαραθέσεων, 

ανταλλαγής και σύνθεσης ιδεών

Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη στην Ιστορία-
Ενοιολογική οικοδόμηση της γνώσης.

……....έναςένας ακόμηακόμη ««διανοητικόςδιανοητικός εταίροςεταίρος»» δασκάλουδασκάλου καικαι μαθητήμαθητή. . 

Ο δάσκαλος συνεργάτης και βοηθός, προσεγγίζει το επίπεδο
σκέψης των μαθητών και προσφέρει σκαλωσιά για τη μετάβαση
στην επικείμενη ζώνη ανάπτυξης. Πηγή: Αλεξανδράτος (υπό δημοσίευση) 



ΟιΟι απελευθερωτικέςαπελευθερωτικές δυνατότητεςδυνατότητες πουπου υπόσχονταιυπόσχονται οιοι ΤΠΕΤΠΕ
δενδεν είναιείναι αυτονόητεςαυτονόητες καικαι δενδεν πραγματώνονταιπραγματώνονται μηχανικάμηχανικά καικαι
απρόσκοπτααπρόσκοπτα,  ,  αλλάαλλά προϋποθέτουνπροϋποθέτουν ορισμένεςορισμένες αλλαγέςαλλαγές
νοοτροπιώννοοτροπιών καικαι πρακτικώνπρακτικών στοστο σύνολοσύνολο τωντων φορέωνφορέων πουπου
εμπλέκονταιεμπλέκονται στηνστην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία****

**** ΣημείωσηΣημείωση:: ΓιαΓια μερικέςμερικές προϋποθέσειςπροϋποθέσεις θεσμικώνθεσμικών καικαι ποιοτικώνποιοτικών αλλαγώναλλαγών,, βλβλ. . καικαι
Σελ. 256-266

ΌμωςΌμως ……..

Σελ. 62-72



ΜεΜε παιδαγωγικήπαιδαγωγική γνώσηγνώση καικαι εμπειρίαεμπειρία, , πουπου μαθαίνειμαθαίνει καικαι
αξιοποιείαξιοποιεί κατάλληλακατάλληλα τιςτις δυνατότητεςδυνατότητες τηςτης νέαςνέας τεχνολογίαςτεχνολογίας **

(* (* ΒλΒλ. . κατκατ’’ επιλογήνεπιλογήν σελσελ. 143 ,. 143 , σελσελ 216216--266,266, ««ΚείμενοΚείμενο 1313αα»»,, ««ΚείμενοΚείμενο 1313ββ»».. ΑνΑν επίσηςεπίσης
ενδιαφέρεστεενδιαφέρεστε νανα ενημερωθείτεενημερωθείτε γιαγια θέματαθέματα σχετικάσχετικά μεμε τηντην ««αξιολόγησηαξιολόγηση τουτου
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού λογισμικούλογισμικού»» βλβλ. . σελσελ. 232. 232--249249

ΟΟ
ΔΑΣΚΑΛΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΑπαραίτητοςΑπαραίτητος όροςόρος
γιαγια κάθεκάθε αλλαγήαλλαγή καικαι μεταρρύθμισημεταρρύθμιση είναιείναι, , 

σεσε τελευταίατελευταία ανάλυσηανάλυση,,



ΌμωςΌμως, , ηη φροντίδαφροντίδα πουπου χρειάζεταιχρειάζεται νανα προσφέπροσφέ--
ρειρει στοστο δάσκαλοδάσκαλο τοτο εκπαιδευτικοεκπαιδευτικο--πολιτικόπολιτικό
σύστημασύστημα φαίνεταιφαίνεται πωςπως είναιείναι εξίσουεξίσου σημαντικήσημαντική
μεμε τητη φροντίδαφροντίδα πουπου ζητούμεζητούμε απόαπό τοτο δάσκαλοδάσκαλο νανα
επιδείξειεπιδείξει στουςστους μαθητέςμαθητές τουτου……



Έχουν βεβαίως γίνει αξιόλογες προσπάθειες με την ευθύνη ακαδημαϊκών
κυρίως φορέων, στο επίπεδο ανάπτυξης λογισμικού, της διερεύνησης διδακτικών
εφαρμογών και καινοτόμων δράσεων, όπως η διαδικτυακή σύνδεση σχολείων, 
επιμόρφωσης επιμορφωτών κ.ά, στο πλαίσιο ορισμένων πιλοτικών προγραμμάτων, 
που αφορούν όλες τις βαθμίδες. Οι περισσότερες όμως από αυτές που αφορούν το
σχολείο έμειναν αναξιοποίητες από την πολιτεία, με βιβλιογραφική μόνο αξία. 

** Για σχετική κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική βλ. ««ΚείμενοΚείμενο 1313αα»» και ««ΚείμενοΚείμενο
1313ββ»»

ΥστέρησηΥστέρηση στηστη χώραχώρα μαςμας ……

Η καθυστέρηση της κατάλληλης ένταξης των ΤΠΕ στην υποχρεω-
τική εκπαίδευση, εξακολουθεί μέχρι σήμερα*, ενώ συγχρόνως
επικρατεί μία τεχνοκεντρική αντίληψη και ένας τεχνολογικός
ντετερμινισμός (βλ. διευκρινίσεις στις επόμενες διαφάνειες)



Ας το καλύτερα….Ευχαριστώ, δεν θα πάρω! 



ΤεχνολογικόςΤεχνολογικός ντετερμινισμόςντετερμινισμός στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση

Σύμφωνα με την ιδέα του σύγχρονου τεχνολογικού ντετερμινισμού, οι νέες
τεχνολογίες έχουν μια δική τους δύναμη, όπως ένα τεράστιο παλλιρροιακό κύμα
(σύμφωνα με την ορολογία του Toffler**), που καθορίζουν από μόνες τους τις
εξελίξεις και χαράζουν τις κατευθύνσεις των θετικών ή αρνητικών εξελίξεων, γι’
αυτό και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Ο λόγος για τον οποίο
χρειάζεται να υιοθετήσουμε τη χρήση των ΤΠΕ είναι για «να μη μείνουμε πίσω
από τις εξελίξεις», χωρίς να εξετάζεται τι είδους εξελίξεις είναι αυτές. 
Αποδίδοντας λοιπόν στην τεχνολογία μια κοινωνική και πολιτική ουδετερότητα, η
λογική αυτή θεωρεί ότι κάθεκάθε εκσυγχρονισμός συνιστά πρόοδο καθ’ εαυτός.

Υποβαθμίζεται έτσι το γεγονός ότι κάποιες επιλογές, κάποιες κοινωνικέςκοινωνικές
δυναμικέςδυναμικές βρίσκονται πάντα πίσω από τις μηχανές και «κινούν» τις τεχνολογίες -
συνειδητά ή ασυνείδητα - προς ορισμένες κατευθύνσεις, επομένως, ότι το όλο
ζήτημα παραμένει στην ουσία του κοινωνικό, φιλοσοφικό, πολιτικό και, στην
περίπτωση της εκπαίδευσης, βαθιά παιδαγωγικό. (Για αναλυτικότερες πληροφορίες
βλ. σελ. 20-45

Toffler, A. (1980). Toffler, A. (1980). The Third Wave.The Third Wave. CollinsCollins



Τεχνολογία, επιστήμη και εκπαίδευση

Η τεχνολογία πράγματι δημιουργεί παραγωγικά και πολιτιστικά εργαλεία, 
εργαλεία επίλυσης προβλημάτων. Είναι επίσης γεγονός ότι μια τεχνική μεθοδολογία
υπάρχει σε όλες σχεδόν τις εκπαιδευτικές φιλοσοφίες και πρακτικές. Η τεχνοκεντρική
σκέψη όμως είναι αυτή που, τελικά, αποπροσωποποιεί και υποβαθμίζει την
εκπαιδευτική και την αναπτυξιακή διαδικασία. Στην εκπαίδευση ιδιαίτερα, η
τεχνοκεντρική φιλοσοφία και σκέψη είναι αναπαραγωγική, μηχανιστική και ελάχιστα
δημιουργική. Δε ρωτάει, δεν κρίνει. Την ενδιαφέρει η αποδοτικότητα, η στενώς
εννοούμενη αποτελεσματικότητα και όχι τόσο ο κοινωνικοπολιτιστικός
προσανατολισμός των στόχων, το νόημα, η ποιότητα και τα μηνύματα της διαδικασίας
και των κοινωνικών σχέσεων, οι ουσιαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές. Επικεντρώνεται
σε διαγνωστικές μεθόδους, υποτιμώντας το ότι τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία
μέτρησης ανθρωπίνων ιδιοτήτων είναι ακόμη ατελή και ότι τα μαθησιακά φαινόμενα
και τα πρόσωπα είναι πολύ πολύπλοκα και ιδιοσυγκρασιακά, για να κατανοηθούν σε
συνθήκες ομογενοποίησης και με κριτήρια που, συνήθως, αφορούν κατώτερου
επιπέδου μαθησιακά αποτελέσματα, μια που αυτά προσφέρονται περισσότερο για να
μετρηθούν δήθεν αντικειμενικά ή για να προβλεφθούν με απόλυτη σαφήνεια τα
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 



ΑξιοσημείωτηΑξιοσημείωτη παρατήρησηπαρατήρηση::

Η φιλοσοφία αυτή - και η αντίστοιχη μεθοδολογία της - ταίριαζε
θαυμάσια στην περίοδο του αντικειμενιστικού ορθολογισμού, που
συμβάδιζε με τη φιλοσοφία του τεϋλορικού και φορδικού ** μοντέλου
οικονομίας και διοίκησης , γι’ αυτό και στις ανεπτυγμένες δυτικές
χώρες είχαν γίνει προσπάθειες μεταφοράς της στην εκπαίδευση της
βιομηχανικής εποχής. Στη χώρα μας βέβαια επιχειρήθηκε να
εφαρμοστεί κάπως όψιμα, γι’ αυτό και σήμερα, αυτό που πολλοί
πολιτικοί στην εκπαίδευση θεωρούν μοντέρνο και εκσυγχρονιστικό, 
στην πραγματικότητα γίνεται ένα ακόμη εμπόδιο για τον αναγκαίο
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης

••ΣημείωσηΣημείωση: : Περισσότερα για τους όρους αυτούς
•βλ. ««σελσελ 2020--3434»»



Η τεχνοκεντρική προσέγγιση της εισαγωγής των ΤΠΕ στη χώρα μας φαίνεται κυρίως από το
γεγονός ότι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός και η Πληροφορική διδάσκονται ως ξεχωριστό
μάθημα και οι ΤΠΕ δεν χρησιμοποιούνται ως μαθησιακό εργαλείο για την αναβάθμιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική δεν έχει ασχοληθεί με την
αξιοποίηση των καινοτόμων δυνατοτήτων των ΤΠΕ στο σχολείο για την αναβάθμιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή με την πραγμάτωση της παιδαγωγικής τους διάστασης. Οι
εκπαιδευτικοί μόνοι τους, χωρίς παράλληλη επανακατάρτιση στα παιδαγωγικά με την αφορμή
της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους τεχνολογία, φυσικά κάνουν ό,τι μπορούν, 
ανάλογα με την εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και τα προσωπικά τους προσόντα. 
Αυτό όμως δεν αρκεί για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρόλο που υπάρχει
αυτή η δυνατότητα. 

Το φαινόμενο της υποτίμησης της σημασίας της παιδαγωγικής αναβάθμισης του εκπαι-
δευτικού συνεχίζεται, ακόμη και τώρα, που η χρήση των ΤΠΕ σε όλα τα αντικείμενα ως
μαθησιακού εργαλείου είναι μεν δυνατή, όμως χωρίς νόημα, ενδεχομένως και επικίνδυνη, στις
περιπτώσεις που γίνεται με παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές. Κι’ αυτό γιατί η πληροφο-
ρική τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται σε ένα οργανισμό λειτουργεί ως ενισχυτής και των
θετικών και των αρνητικών στοιχείων του συστήματος. Οι νέες τεχνολογίες (π.χ, η χρήση του
διαδικτύου, τα λογισμικά διαχείρισης δεδομένων, οι προσομοιώσεις κά) δεν μπορούν από μόνες
τους να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Όσο μάλιστα καλύτερο είναι ένα εκπαι-
δευτικό λογισμικό, τόσο περισσότερο έχει ανάγκη από την παρέμβαση ενός καλού δασκάλου.

ΗΗ εισαγωγήεισαγωγή τωντων ΤΠΕΤΠΕ στηστη χώραχώρα μαςμας προσεγγίστηκεπροσεγγίστηκε τεχνοκεντρικάτεχνοκεντρικά



((ΣυνέχειαΣυνέχεια προηγούμενουπροηγούμενου……))
ΈχειΈχει φανείφανεί εξάλλουεξάλλου απόαπό τητη διεθνήδιεθνή εμπειρίαεμπειρία ότιότι στοστο σχολείοσχολείο ηη πρόσβασηπρόσβαση καικαι ηη χρήσηχρήση τωντων

εργαλείωνεργαλείων είναιείναι πλέονπλέον αδιάρρηκτααδιάρρηκτα συνδεδεμένεςσυνδεδεμένες μεμε τηντην παιδαγωγικήπαιδαγωγική, , τηντην επαγγελματικήεπαγγελματική, , 
δηλαδήδηλαδή, , καικαι προσωπικήπροσωπική ικανότηταικανότητα τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού καικαι ότιότι ηη ανάπτυξηανάπτυξη δεξιοτήτωνδεξιοτήτων χρήσηςχρήσης
τουςτους αλληλεπιδράαλληλεπιδρά μεμε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη δεξιοτήτωνδεξιοτήτων διδακτικήςδιδακτικής. . ΑυτάΑυτά τατα δύοδύο, , δηλαδήδηλαδή ηη τεχνολογικήτεχνολογική
γνώσηγνώση καικαι ηη παιδαγωγικήπαιδαγωγική πηγαίνουνπηγαίνουν μαζίμαζί καικαι αναπτύσσονταιαναπτύσσονται καλύτερακαλύτερα παράλληλαπαράλληλα. . ΌμωςΌμως, , οιοι
έχοντεςέχοντες λόγολόγο στηστη λήψηλήψη αποφάσεωναποφάσεων κατάκατά τοτο σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι τηντην άσκησηάσκηση τηςτης επίσημηςεπίσημης
εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής πολιτικήςπολιτικής ((ίσωςίσως επειδήεπειδή έχουνέχουν παραδοσιακέςπαραδοσιακές ιδέεςιδέες γιαγια τοτο τιτι είναιείναι μάθησημάθηση καικαι
θεωρούνθεωρούν ότιότι αυτήαυτή συντελείταισυντελείται σεσε εμπειρικόεμπειρικό καικαι χρηστικόχρηστικό κενόκενό) ) δενδεν κατανοούνκατανοούν πώςπώς είναιείναι δυνατόνδυνατόν
οο εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός αλφαβητισμόςαλφαβητισμός νανα αναπτύσσεταιαναπτύσσεται καικαι στουςστους μαθητέςμαθητές καικαι στουςστους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς, , 
απόαπό τατα πρώταπρώτα τουςτους κιόλαςκιόλας βήματαβήματα, , παράλληλαπαράλληλα. . ΓιΓι’’ αυτόαυτό καικαι εφαρμόζουνεφαρμόζουν -- αναποτελεσματικάαναποτελεσματικά
καικαι χωρίςχωρίς βιωσιμότηταβιωσιμότητα -- χωριστάχωριστά προγράμματαπρογράμματα αμιγούςαμιγούς τεχνολογικούτεχνολογικού αλφαβητισμούαλφαβητισμού, , σταστα οποίαοποία
διδάσκουνδιδάσκουν ειδικοίειδικοί τηςτης ΠληροφορικήςΠληροφορικής μεμε τητη λογικήλογική ότιότι πρώταπρώτα πρέπειπρέπει νανα μάθουνμάθουν τοτο εργαλείοεργαλείο καικαι
μετάμετά αςας ασχοληθούνασχοληθούν μεμε τοτο πώςπώς θαθα τοτο χρησιμοποιήσουνχρησιμοποιήσουν. . ((ΓιαΓια τοτο τελευταίοτελευταίο, , πουπου είναιείναι καικαι τοτο πιοπιο
ουσιαστικόουσιαστικό, , συνήθωςσυνήθως δενδεν αφιερώνεταιαφιερώνεται χρόνοςχρόνος, , χρήμαχρήμα, , ενέργειαενέργεια απόαπό τηντην πολιτείαπολιτεία, , αλλάαλλά
αντιμετωπίζεταιαντιμετωπίζεται μεμε ολιγοήμεραολιγοήμερα σεμινάριασεμινάρια, , καικαι μεμε ατελήατελή μέτραμέτρα συνεχιζόμενηςσυνεχιζόμενης παιδαγωγικήςπαιδαγωγικής
κατάρτισηςκατάρτισης, , όπωςόπως είναιείναι τατα ΠΕΚΠΕΚ καικαι συχνάσυχνά αντιμετωπίζεταιαντιμετωπίζεται τοτο πρόβλημαπρόβλημα μέσαμέσα απόαπό τηντην λογικήλογική
τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής ενόςενός συστήματοςσυστήματος αξιολόγησηςαξιολόγησης τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών ήή τωντων μαθητώνμαθητών, , πιστεύονταςπιστεύοντας
ότιότι, , χωρίςχωρίς ηη πολιτείαπολιτεία νανα προσφέρειπροσφέρει τατα δέονταδέοντα στουςστους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς, , είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα τουςτους πιέσειπιέσει
νανα μάθουνμάθουν μόνοιμόνοι τουςτους τηντην επιστήμηεπιστήμη καικαι τηντην ««τέχνητέχνη»» τουτου παιδαγωγούπαιδαγωγού). ). 



……..χωρίςχωρίς σοβαρήσοβαρή επένδυσηεπένδυση στονστον εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό, , καμίακαμία ουσιαστικήουσιαστική
αλλαγήαλλαγή, , καμίακαμία μεταρρύθμισημεταρρύθμιση, , κανένακανένα εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό υλικόυλικό δενδεν
μπορείμπορεί νανα πραγματωθείπραγματωθεί. . 

ΑυτόΑυτό φυσικάφυσικά προϋποθέτειπροϋποθέτει αναμόρφωσηαναμόρφωση τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
συστήματοςσυστήματος ((προςπρος κατευθύνσειςκατευθύνσεις περισσότεροπερισσότερο αποκεντρωτικέςαποκεντρωτικές, , 
ευέλικτεςευέλικτες καικαι δημιουργικέςδημιουργικές), ), αναβάθμισηαναβάθμιση τωντων παιδαγωγικώνπαιδαγωγικών
σπουδώνσπουδών, , ιδιαίτεραιδιαίτερα γιαγια τουςτους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς τηςτης δευτεροβάθμιαςδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης, , ανάπτυξηανάπτυξη πανεπιστημιακώνπανεπιστημιακών θεσμώνθεσμών συνεχιζόμενηςσυνεχιζόμενης
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης καικαι κατάρτισηςκατάρτισης, , ανάπτυξηανάπτυξη ενόςενός συστήματοςσυστήματος
συνεχιζόμενηςσυνεχιζόμενης συμβουλευτικήςσυμβουλευτικής υποστήριξηςυποστήριξης τωντων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών μεμε
στόχοστόχο τηντην εφαρμογήεφαρμογή πειραματικώνπειραματικών καικαι καινοτόμωνκαινοτόμων προγραμμάτωνπρογραμμάτων
στοστο σχολείοσχολείο κκ..άά..

ΌμωςΌμως,,



Δράση 5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογικού
χαρακτήρα αυξημένων απαιτήσεων (για
υποστήριξη εκπαιδευτικών εφαρμογών)

Δράση 2. Βασικός πυρήνας
τεχνολογικού εναλφαβητισμού

Δράση 6. Μηχανισμός
υποστήριξης και

συνεχούς κατάρτισης

Δράση 1. Κοινός
πυρήνας παιδαγωγικής
επιμόρφωσης

Δράση 3. Παιδαγωγική
επιμόρφωση ανά ενότητα
γνωστικών αντικειμένων

Δράση 4. Παιδαγωγική
επιμόρφωση σε δραστηριότητες
διαθεματικού χαρακτήρα

Τεχνολογικός άξονας

Παιδαγωγικόςάξονας

Πηγή: Κόμης, Β. , βλ. Web στο: ΕΤΠΕ, καθώς και στη βιβλιογραφία) στο:Ράπτης και
Ράπτη, 2004

Προτεινόμενο μοντέλο ενδοσχολικής, συνδυαστικής κατάρτισης στον τεχνολογικό
αλφαβητισμό και την εφαρμοσμένη Παιδαγωγική υπό την ευθύνη επισήμων ακαδημαϊ-
κών φορέων, αρμοδίων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, βασισμένου στις αρχές της
κατάρτισης ενηλίκων





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΟΥΠΟΥ ΕΠΙΣΥΡΟΥΝΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΚΡΙΤΙΚΗΚΡΙΤΙΚΗ

Χαμηλός βαθμός ανεξαρτησίας, ευθύνης/ελέγχου της διαδικασίας, 
αξιοποίησης των πρότερων εμπειριών. 
Χαμηλός βαθμός ανεξαρτησίας, ευθύνης/ελέγχου της διαδικασίας, 
αξιοποίησης των πρότερων εμπειριών. 

Διαδικασία δασκαλοκεντρική - Εξωτερικά ελεγχόμενη, με χαμηλού
επιπέδου γνωστικο-συναισθηματική συμμετοχή/εμπλοκή της πλειονότητας
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Διαδικασία δασκαλοκεντρική - Εξωτερικά ελεγχόμενη, με χαμηλού
επιπέδου γνωστικο-συναισθηματική συμμετοχή/εμπλοκή της πλειονότητας
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Παθητική-μη ενεργή και με λίγες ευκαιρίες αυτο-διόρθωσης.Παθητική-μη ενεργή και με λίγες ευκαιρίες αυτο-διόρθωσης.

Επικρατεί η μέθοδος της μετωπικής παρουσίασης έτοιμης γνώσης (των
δεδομένων και των μεταξύ τους σχέσεων, των στρατηγικών επίλυσης
προβλημάτων, των γεγονότων ή πληροφοριών και των έτοιμων κρίσεων που
αναφέρονται σ’ αυτές κ.ά). 

Επικρατεί η μέθοδος της μετωπικής παρουσίασης έτοιμης γνώσης (των
δεδομένων και των μεταξύ τους σχέσεων, των στρατηγικών επίλυσης
προβλημάτων, των γεγονότων ή πληροφοριών και των έτοιμων κρίσεων που
αναφέρονται σ’ αυτές κ.ά). 
Παροχή εξωτερικών κυρίως κινήτρων και παραμέληση των εσωτερικών. Λίγες
ευκαιρίες ανάδειξης των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων. Κυριαρχία ρουτίνας
(παράδοση, εξέταση, οδηγίες, ανάθεση εργασιών). 



Χαμηλού επιπέδου, αναπαραγωγικές γνωστικές διεργασίες και μαθησιακά
προϊόντα. Γνώση αυτονόητα δεδομένη, κλειστή, έτοιμη, αποσπασματική
Χαμηλού επιπέδου, αναπαραγωγικές γνωστικές διεργασίες και μαθησιακά
προϊόντα. Γνώση αυτονόητα δεδομένη, κλειστή, έτοιμη, αποσπασματική

Γνώση/γλώσσα αφηρημένη, μη οικεία προς τα γνωστικά δομήματα των
μαθητών. 
Γνώση/γλώσσα αφηρημένη, μη οικεία προς τα γνωστικά δομήματα των
μαθητών. 

Εσωτερίκευση γνώσεων και ιδεών με χαμηλό βαθμό αφομοίωσης, 
οικειοποίησης, μετασχηματισμού, αυτο-ρύθμισης και μεταφοράς σε νέες
καταστάσεις. 

Εσωτερίκευση γνώσεων και ιδεών με χαμηλό βαθμό αφομοίωσης, 
οικειοποίησης, μετασχηματισμού, αυτο-ρύθμισης και μεταφοράς σε νέες
καταστάσεις. 

Σύστημα βιβλιοκεντρικό-εξεταστικοκεντρικό, που «πνίγει» την πηγαία
ικανοποίηση, τη φαντασία, τις πρωτοβουλίες, την αναζήτηση εναλλακτικών
θεωρήσεων. Προσανατολισμός της μάθησης στην «ύλη» του σχολικού
εγχειριδίου και λιγότερο στην εμπειρία, στη διερεύνηση, στην επιστημονική
μεθοδολογία, στη λειτουργική κατανόηση. 

Σύστημα βιβλιοκεντρικό-εξεταστικοκεντρικό, που «πνίγει» την πηγαία
ικανοποίηση, τη φαντασία, τις πρωτοβουλίες, την αναζήτηση εναλλακτικών
θεωρήσεων. Προσανατολισμός της μάθησης στην «ύλη» του σχολικού
εγχειριδίου και λιγότερο στην εμπειρία, στη διερεύνηση, στην επιστημονική
μεθοδολογία, στη λειτουργική κατανόηση. 



Το λάθος τιμωρείται, στιγματίζεται. Ελέγχεται εξωτερικά, συνήθως με
χρονική καθυστέρηση και οι ευκαιρίες μάθησης στη σχολική τάξη μέσα από
διαδικασίες γνωστικής σύγκρουσης και αυτοδιόρθωσης, λίγες. Η βελτίωση της
επίδοσης εκλαμβάνεται ως μηχανική διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί τη
διόρθωση του διδάσκοντος. Έμφαση στο αποτέλεσμα, μειωμένος χρόνος
ενασχόλησης με την εξελικτική διαδικασία της μάθησης.

Κερματισμός και ιεράρχηση της γνώσης. Υποβάθμιση του ολικού
χαρακτήρα της γνώσης/μάθησης. Αγνόηση/υποβάθμιση του
συναισθηματικού και ψυχοκοινωνικού τομέα της προσωπικότητας.

Έλλειψη σεβασμού στο διαφορετικό ρυθμό και το στυλ μάθησης των
μαθητών και αδυναμία άμβλυνσης της διαφόρων ειδών κοινωνικής ανισότητας
και πολιτιστικής «στέρησης» των προερχόμενων από χαμηλά κοινωνικά
στρώματα μαθητών (αποτελούν μερικές από τις πολλές αιτίες της σχολικής
αποτυχίας, η οποία συνήθως δεν χρεώνεται στο σχολείο, αλλά στους μαθητές, 
με τις γνωστές και ποικίλες ιδεολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές
προεκτάσεις αυτού του φαινομένου)



Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης καταλήγει σε ποινική διαδικασία και
σε μια αξιολογική/κοινωνική ιεράρχηση ατόμων – με αρκετά περιορισμένα
μάλιστα κριτήρια - και δεν αξιοποιείται ως θετική ευκαιρία μάθησης. 
Επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών και αγνοεί τη
σημασία της διευκόλυνσης της διαδικασίας της μάθησης.  Επιλεκτική και
κοινωνικά αναπαραγωγική, δηλαδή όχι μόνον αναποτελεσματική, αλλά και
άδικη (δεν δίνονται οι αναγκαίες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους
μαθητές). Συχνά μέσον άσκησης εξουσίας και ελέγχου της τάξης από το
διδάσκοντα. Από τους πολιτικούς ιθύνοντες συνήθως η αξιολόγηση
εκλαμβάνεται ως μέσον «αναβάθμισης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ
στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο: η αναβάθμιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας αναβαθμίζει και τη διαδικασία αξιολόγησης, με
παράλληλη υπέρβαση των παραδοσιακών κριτηρίων. 



Ψυχοκοινωνική ατμόσφαιρα: Δομές επικοινωνίας με ελάχιστη προσωπική
αλληλεπίδραση. Σηματοδότηση σχέσεων, ρόλων αξιών και ιδεολογιών
ατομικισμού, ανταγωνισμού, ακαδημαϊκής στρωματοποίησης, ανισότητας, 
ετικετοποίησης, ετεροκατεύθυνσης. 

Όροι απειλητικοί για την αυτο-εκτίμηση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού
των μαθητών. Μειωμένες εμπειρίες για προσωπική και συναισθηματική
ανάπτυξη. 

Απουσία όρων συμβουλευτικής υποστήριξης για μαθητές και εκπαιδευτικούς

O ρόλος του δασκάλου, αν και κυρίαρχος στην τάξη, μέσα στο
εκπαιδευτικό σύστημα είναι περιθωριοποιημένος. Δεν του προσφέρονται
επισήμως αρκετές ευκαιρίες μάθησης (π.χ., βασική και συνεχιζόμενη
παιδαγωγική μόρφωση, επαγγελματική υποστήριξη) και συμβολής στην
ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος με επιστημονικά τεκμηριωμένες
και δημιουργικές παιδαγωγικές πρωτοβουλίες





ΚΛΕΙΣΙΜΟΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣΣΑΣ !!



Εποικοδομιστικό: Η αλήθεια και η γνώση της
πραγματικότητας κατασκευάζεται ενεργά με τα
υποκειμενικά σχήματα και τις νοητικές διεργασίες των
μαθητευομένων, βρίσκεται εν εξελίξει και είναι σχετική με
το συγκείμενο κοινωνικο-πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο
της κατασκευής της. 
Η μάθηση χτίζεται ενεργά πάνω στην εμπειρία και
μετασχηματίζεται με τη διαμεσολάβηση των
περιβαλλοντικών παραγόντων σύμφωνα με ορισμένες
αρχές και προϋποθέσεις (δράση, αλληλεπιδραστικότητα, 
ευκαιρίες ενεργοποίησης ανώτερων νοητικών διεργασιών, 
προσωπικό νόημα, γλωσσική και ψυχοκοινωνική
διευκόλυνση κτλ). 
Είναι υποκειμενική και κοινωνικά καθορισμένη, μη
γραμμικά εξελισσόμενη και ανοιχτή σε ποικίλες ερμηνείες. 
Λαμβάνονται υπόψη τα πρότερα γνωστικά δομήματα των
μαθητών, το μετασχηματισμό των οποίων διευκολύνει η
διδακτική παρέμβαση /αλληλεπίδραση του δασκάλου και
των άλλων κοινωνικών εταίρων της μάθησης.



Συγκειμενοποιημένο: Η διαδικασία της μάθησης δεν
καταλήγει σε μια αφαίρεση απογυμνωμένη από την
εμπειρία και την αυθεντική κοινωνικο-πολιτιστική
πραγματικότητα. Παρέχονται ευκαιρίες για αυτόνομη
δράση και σκέψη, που διευκολύνονται με ποικίλα
εσωτερικά κίνητρα, διαδικασίες και εργαλεία σε ένα
αυθεντικό μαθησιακό πλαίσιο. 
Με τον όρο πλαίσιο (context) εννοούμε όλους τους
συγκείμενους όρους της διδακτικής και μαθησιακής
διαδικασίας: παιδαγωγικός σχεδιασμός, σχεσιακό και
πολιτιστικό-γλωσσικό πλαίσιο, επικοινωνιακές δομές, 
τύπος, ύφος μηνύματα γλώσσας κατά την
αλληλεπίδραση, διαχείριση του χώρου και των μέσων, 
προηγούμενα γνωστικοσυναισθηματικά σχήματα, πλαίσιο
αναφοράς μαθητών και διδασκόντων κ.ά. Έχει πολλά
κοινά γνωρίσματα με την έννοια του εποικοδομισμού και
της ολιστικής μάθησης/ανάπτυξης



Ολιστικό, αυθεντικό και ανοιχτό: Μειώνονται τα στεγανά
ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα, τους χώρους της μάθησης και
τους ανθρώπους και συμμετέχουν πολλοί τομείς της
προσωπικότητας του μαθητή. 
Ευνοούνται οι σύνθετες, διαθεματικές και ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες, καθώς και η αξιοποίηση ποικίλων πηγών
γνώσης μέσα και έξω από το σχολείο. Όλα αυτά εννοούνται και
ως ένα άνοιγμα, από πολλές απόψεις, της σκέψης, της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, των αναλυτικών προγραμμάτων, του
σχολείου, των νοοτροπιών, που προϋποθέτει και περισσότερο
ανοιχτές διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης των μαθητών. 
Ο κεντρικός έλεγχος σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον
καθίσταται δυσκολότερος και πολυπλοκότερος, όμως είναι και
περισσότερο αποκεντρωμένος στη βάση του σεβασμού του
προσώπου, της δημοκρατίας και της υπευθυνότητας.



Προσωπο-κεντρικό, αναπτυξιακό: 
Ευαίσθητο στο πλαίσιο αναφοράς του
μαθητή, σεβασμός και ανάδειξη του
προσώπου. Παροχή ευκαιριών ανάπτυξης
των εσωτερικών του δυνατοτήτων και ενός
ψυχοκοινωνικού κλίματος που ευνοεί την
ενδυνάμωση της ταυτότητάς του, τη
δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων και την
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
μαθητών και δασκάλων



Κριτικό/μετασχηματιστικό: Έμφαση στη
χειραφέτηση του ατόμου με την ανάπτυξη των
κριτικών και δημιουργικών του δεξιοτήτων, 
στη δημιουργία του μαθητή-ενεργού πολίτη
και στο μετασχηματιστικό ρόλο του σχολείου
ως μοχλού κοινωνικής αλλαγής.



η άποψη ότι σημαντικό κλειδί για την
κατανόηση των δια-ψυχολογικών και ενδο-
ψυχολογικών διεργασιών είναι οι μεταφορικές
έννοιες «εργαλεία» και «σήματα», τα οποία
διαμεσολαβούν για το μετασχηματισμό της
γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου τόσο
μακροσκοπικά και ιστορικά, όσο και στο
επίπεδο της ανάπτυξης του ατόμου. 



Ο Vygotsky θεωρεί ότι η ανάπτυξη της
νόησης είναι κοινωνικά καθορισμένη όχι
μόνον ως προς το φυλογενετικό (δηλαδή το
δι-ιστορικό του ανθρωπίνου είδους), αλλά και
ως προς το οντολογικό (δηλαδή το ατομικό) 
επίπεδο της ανθρώπινης εξέλιξης.



Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται όχι μόνον χάρις στον
έμφυτο νοητικό «εξοπλισμό» του κάθε ατόμου, αλλά
και εξαιτίας της διαμεσολάβησης των κοινωνικών
γεγονότων και των πολιτισμικών εργαλείων (όπως
είναι η γλώσσα, τα διάφορα εννοιολογικά σήματα
ενός πολιτισμού, οι καθιερωμένες διαδικασίες και τα
πρότυπα πρακτικών), καθώς και της εσωτερίκευσης
των σημασιών με τις οποίες είναι φορτισμένα αυτά τα
πολιτισμικά μέσα και «εργαλεία». Τα εργαλεία αυτά
και οι κοινωνικές σημασίες τους όχι μόνον
διαμεσολαβούν για την πραγματοποίηση των
γνωστικών διεργασιών, αλλά εμπεριέχουν νοήματα
και τρόπους σκέψης, διαμορφώνουν διαλεκτικά τις
ίδιες τις νοητικές διεργασίες. 



Η αλληλεπίδραση παιδιού και ενηλίκου είναι μία
διαδικασία ανταλλαγής σημασιών. Καθώς το
παιδί κατανοεί και υιοθετεί τα σήματα που
του παρέχονται από τους «σημαντικούς
άλλους», με την εσωτερίκευση, η
αλληλεπίδραση από διαπροσωπική γίνεται
ενδοπροσωπική. Εσωτερίκευση είναι η
ατομική πρόσληψη του κοινωνικού γεγονότος
και η μεταμόρφωση, δηλ. ο μετασχηματισμός
του ατόμου από τη διαδικασία αυτή. 



Τα διαμεσολαβητικά για την ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη εργαλεία μπορεί να είναι υλικά, 
π.χ. χαρτί και μολύβι, εικονικά, δηλαδή
αναπαριστούν τις έννοιες με εικόνες, 
ενδεικτικά (indexical), δηλώνουν, για
παράδειγμα, σχέση αιτίου - αποτελέσματος
ανάμεσα σε αντικείμενα ή δεδομένα και
συμβολικά, (π.χ. λέξεις, μαθηματικά
σύμβολα, προφορική ομιλία, κ.τ.λ.), τα οποία
δηλώνουν αφηρημένες έννοιες και σχέσεις, 
όσον αφορά τα αντικείμενα, τα γεγονότα, τις
καταστάσεις ή τις ιδέες που
αντιπροσωπεύουν.



Επιστημολογικό ρεύμα: 
Θετικισμός-Αντικειμενισμός

Βασική παραδοχή της ορθολογικής και θετικιστικής φιλοσοφίας
είναι:
ότι ο κόσμος είναι ένα καλά οργανωμένο σύστημα, με σαφή
αιτιοκρατική δομή, το οποίο υπάρχει αντικειμενικά, ανεξάρτητα
από τις δυνατότητες αντίληψης και τους τρόπους κατανόησης
του ανθρώπου.
Υπάρχει αλήθεια ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο νου. Υπάρχει
αντικειμενική πραγματικότητα, η οποία είναι δυνατόν να
αναπαρίσταται με το νου ως έχει, αρκεί αυτός να λειτουργεί
ορθολογικά, με συστηματική μελέτη της άμεσης εμπειρίας και με
επιστημονική μεθοδολογία, που είναι ο πλέον αντικειμενικός
τρόπος γνώσης της – ίδιας για όλους- πραγματικότητας. 



Θετικισμός-Αντικειμενισμός

Από το υπόβαθρο λοιπόν του μοντέρνου
θετικισμού ξεπήδησε, μεταξύ άλλων, και το
παιδαγωγικό ρεύμα του συμπεριφορισμού, 
του οποίου βασικό αξίωμα είναι ότι ο
ανθρώπινος οργανισμός είναι ένας «άγραφος
χάρτης» και πηγές γνώσης του δεν είναι
παρά οι αισθήσεις και η εμπειρία του.  



Θετικισμός-Αντικειμενισμός

Στόχος της Θετικιστικής Παιδαγωγικής
είναι η «αντικειμενική» περιγραφή, ή
επεξήγηση και ο έλεγχος των φαινομένων της
Αγωγής (π.χ, η σχολική επίδοση, η δομή και
η λειτουργία της εκπαίδευσης, το σχολικό
περιβάλλον κ.ά), τα οποία αναλύει με
αφηρημένους όρους σε εξαρτημένες και
ανεξάρτητες μεταβλητές, 



Θετικισμός-Αντικειμενισμός

με την τεχνοκρατική φιλοσοφία, που
αποσκοπεί στην ορθολογικότερη οργάνωση
και τον προγραμματισμό του μαθησιακού
περιβάλλοντος, καθώς και στον έλεγχο των
αποτελεσμάτων του, όπως περίπου
επιχειρήθηκε και στο χώρο της παραγωγής
και της οικονομίας. Η τεχνολογική σχολή
επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κυρίως στο
«πώς» και όχι στο «περιεχόμενο» της
μάθησης.



Θετικισμός-Αντικειμενισμός

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας
αντιμετωπίζεται απλώς ως μία ορθολογικά
επιλεγμένη «ύλη», την οποία ο εκπαιδευτικός
χρειάζεται να την οργανώσει κατάλληλα και
να την ιεραρχήσει σε προ-απαιτούμενα, τα
οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες, 
μετρήσιμες συμπεριφορές των μαθητών, 
ώστε να γίνεται κατανοητή από αυτούς
ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. 



Θετικισμός-Αντικειμενισμός

η δε αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
γίνεται με δοκιμασίες, ποσοτικοποιημένου-
κυρίως-χαρακτήρα, του τύπου «σωστό-
λάθος». 
Ο σχεδιαστής των προγραμμάτων
εμφανίζεται ως αυθεντία στους
εκπαιδευτικούς, 
όπως και ο εκπαιδευτικός εμφανίζεται ως
γνώστης της αλήθειας στους μαθητές, 



Θετικισμός-Αντικειμενισμός

Γίνεται λόγος για προσπάθεια
«αντικειμενικής» και αμερόληπτης
αξιολόγησης των μαθητών και για
ανατροφοδότησή τους με αντικειμενικά
αποτελέσματα, με βάση τα οποία ιεραρχείται
και η σχολική τους επιτυχία, προκειμένου να
επιλεγούν και να προωθηθούν σε επόμενες
βαθμίδες και αργότερα στις θέσεις εργασίας
τα πλέον «ικανά» άτομα. 



Εποικοδομισμός

Απέναντι στον ορθολογισμό, τον θετικιστικό
ρεαλισμό και τον τεχνοκρατισμό, οι εποικοδομιστικές
θεωρίες, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, έχουν να
αντιτάξουν τη σχετικότητα, την πολυσημία, την
ολικότητα και επιλεκτικότητα της αντίληψης των
φαινομένων και της εμπειρίας, τον τελολογικό
χαρακτήρα, καθώς και την αλληλεπιδραστική (με το
περιβάλλον), δυναμική και εξελικτική φύση της
διαδικασίας της συγκρότησης των γνωστικών
δομημάτων, με τα οποία οικοδομείται η ανθρώπινη
γνώση και η ανάπτυξη της προσωπικότητας. 



Η ετυμολογική ανάγνωση του όρου
ερμηνευτική προσέγγιση μαρτυρεί την
έμφαση όχι τόσο στην αντικειμενική γνώση
της πραγματικότητας, αλλά στη σχετικότητα
και την προσωρινότητα των ερμηνειών που
κατασκευάζει ο άνθρωπος ως ιστορικο-
κοινωνικό και ερμηνευτικό ον για να την
αναπαραστήσει. 



τη μάθηση ως μια κοινωνικο-γνωστική
διαδικασία ενεργού οικοδόμησης της γνώσης, 
της μάθησης και της προσωπικότητας και τον
άνθρωπο ως οικοδόμο νοημάτων που
βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία του, 
η οποία είναι προσωπικά και κοινωνικά
καθορισμένη και όχι ως παθητικό υποδοχέα
ή άγραφο χάρτη για την έξωθεν εγχάραξη της
γνώσης



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση
Στο επίκεντρο της δικής της οπτικής τίθενται
τα σημαντικά προβλήματα του ατόμου και της
κοινωνίας, καθώς και η κοινωνικο-πολιτική
λειτουργία της γνώσης και των πολιτιστικών
εργαλείων της μάθησης, του επίσημου λόγου
και των θεσμών, που είναι φορείς της
καταπιεστικής (για το άτομο και για τις μη
προνομιούχες κοινωνικές ομάδες) κυρίαρχης
ιδεολογίας κ.ά. 



Κοινωνικο-κριτική/
μετασχηματιστική προσέγγιση
Η σχολή αυτή συμφωνεί με την ερμηνευτική
προσέγγιση και τον κοινωνικό εποικοδομισμό, που
απορρίπτει τις θετικιστικές αντιλήψεις περί της
ορθολογικότητας και αντικειμενικότητας της
επιστημονικής γνώσης, τις δήθεν φιλελεύθερες
αντιλήψεις των λεγόμενων ανθρωπιστικών
κινημάτων, που αγνοούν τις κοινωνικοπολιτικές
ρίζες και διαστάσεις της γνώσης και της
προσωπικής αυτονομίας, όμως διαφωνεί με τις
αντιλήψεις ορισμένων εκπροσώπων της
ερμηνευτικής σχολής, οι οποίοι ασχολούνται με τη
γνώση και τη μάθηση, χωρίς να ενδιαφέρονται για
την ιδεολογική και εξουσιαστική της φόρτιση, 



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση
Ο σκοπός της κριτικής ανάλυσης είναι α) να
αποκαλύψει τις διαστρεβλώσεις και τις
συσκοτίσεις που προκαλεί η κυρίαρχη
ιδεολογία και β) να αναδείξει τις εξαρτήσεις
που υπάρχουν στην ανθρώπινη σκέψη και
πράξη από ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς
και κοινωνικο-ταξικά συμφέροντα, τα οποία
διαμορφώνουν και αξιοποιούν προς όφελός
τους ισχύοντες κοινωνικούς θεσμούς. 



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση
Μία από τις κριτικές που μπορεί να ασκηθεί
στη σχολή αυτή είναι ότι υπερτιμά την
ουδετερότητα και το πεπερασμένο και των
δικών της παραδοχών, γι’ αυτό και δεν
ξεφεύγει από την παγίδα ενός ιδιότυπου
σύγχρονου διαφωτισμού και μιας
προσπάθειας «πλύσης εγκεφάλου», την
οποία η ίδια απορρίπτει, όταν επιχειρείται
από άλλες προσεγγίσεις



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση
Η έννοια της κριτικής, όπως την έχουν
διαμορφώσει πολλοί εκπρόσωποι της σχολής
αυτής, ενώ έχει συγκεκριμένη οπτική και
περιεχόμενο, παρουσιάζεται ως γενικεύσιμη, 
χωρίς όμως να φαίνεται ότι ενθαρρύνει και
την αυτοκριτική απέναντι στις δικές της
παραδοχές και πρακτικές. 



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση
Το να μάθουν οι μαθητές απλώς να αμφισβητούν, 
να αντιστέκονται και να διεκδικούν δεν αρκεί για να
αναπτυχθούν σε ώριμες και υπεύθυνες
προσωπικότητες. Χρειάζεται επίσης να μάθουν και
να διαπραγματεύονται, να συν-διαλέγονται, να
συνθέτουν τις αντιθέσεις, να αυτο-κριτικάρονται, να
αναθεωρούν, να κάνουν εποικοδομητικές προτάσεις
και να μην περιορίζονται σε έναν απλουστευτικό
αρνητισμό, ο οποίος δημιουργεί άλλοθι για την
αποφυγή των ίδιων ευθυνών.



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση

«Ποια είναι τα αδύνατα σημεία της κριτικής μου
θεώρησης και πρακτικής; 
Γιατί θα πρέπει μόνο αυτή να είναι η ορθή ή η πλέον
«συνειδητοποιη-μένη» εκδοχή της
πραγματικότητας;», 
«Σε ποια σημεία «έχει δίκιο» ο ιδεολογικός μου
αντίπαλος;», 
«Ποιους από τους παράγοντες που υποτιμώ ή
αρνούμαι να λάβω υπόψη, είναι καλό να εντάξω στα
ερμηνευτικά σχήματα της θεωρίας μου;», 



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση
Τι χρειάζεται να αναθεωρήσω από την κριτική μου
θεωρία, κάτω από το φως των νέων «δεδομένων»
και της νέας εμπειρίας;»,
«Μήπως προσπαθώ να μονοπωλήσω το
περιεχόμενο και τις μορφές της κριτικής σκέψης;», 
«Ποιες οι παρενέργειες των κριτικών μου
προτάσεων και της κριτικής μου δράσης; 
Μήπως αυτές είναι απλουστευτικές, με αποτέλεσμα
να προκαλέσουν περισσότερο κακό, παρά καλό;», 



Κοινωνικο-κριτική/μετασχηματιστική
προσέγγιση

«Έχω δικαίωμα να κινητοποιώ ομάδες για ριζικές
αλλαγές, των οποίων το αποτέλεσμα δεν γνωρίζω
πλήρως ή τα βασίζω σε εικασίες στηριγμένες σε
μεροληπτικά εμπειρικά δεδομένα και χωρίς τη
δυνατότητα πρόβλεψης ή ελέγχου των πιο
σημαντικών εμπλεκομένων παραμέτρων;», 
«Μήπως οι στρατηγικές της δράσης μου κατάντησαν
ανελαστικές και τείνουν προς τη δημιουργία ενός
άλλου ακόμη ιδεολογικού κατεστημένου;»


