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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Δίλαη πηα γεγνλφο φηη νη Σερλνινγίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο εηζήιζαλ 

ζηα ζρνιεία κε ηελ ειπίδα φηη ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο θαη φηη ε ρξήζε  θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζα εηζάγεη 

θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ, σο εξγαιείν δνπιεηάο θαη επηθνηλσλίαο, σο γλσζηηθφ δειαδή εξγαιείν, 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο «ηερλνινγηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ», ηελ αλάγθε λα εκπινπηηζηεί ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηα 

κέζα θαη ε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε πην ειθπζηηθψλ γηα ηνπο 

καζεηέο κέζσλ.  Με ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

επηδηψθεηαη ε επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ αξρψλ θαη 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.  
1
 Σα κέζα επηθνηλσλίαο, νη δηθηπαθνί ηφπνη θαη νη 

δπλαηφηεηεο άληιεζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ εκπιέθνπλ ηα 

παηδηά ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ καζεζηαθά θαηάιιεια 

πεξηβάιινληα θαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ δξάζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ.   

 Αλ θαη ζηε ρψξα καο εκθαλίζηεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα νη λέεο ηερλνινγίεο ζηα 

ζρνιεία, ζηελ Ακεξηθή, ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη εδψ θαη 

είθνζη ρξφληα.  ηελ Διιάδα κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ  ΔΠΔΑΔΚ έρεη αξρίζεη  

κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο «ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ», 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, κεηαθξάζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ μέλεο βηβιηνγξαθίαο, 

επηκνξθψζεσλ εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη δηδαζθαιίεο κε ππνινγηζηέο.  Παξάιιεια 

νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηελ έξεπλα είλαη αλεπαξθήο, ελψ ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απνηεινχλ εκπφδην ζηε δηάδνζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.
2
 

  Πνιινί πνιηηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο, επελδπηέο, γνλείο θαη φζνη εκπιέθνληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε, ζηήξημαλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, επειπηζηψληαο λα 

δεκηνπξγήζνπλ  λένπο πνιίηεο, φπσο απηνί ηνπο νξακαηίζηεθαλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ νη ίδηνη εληφπηζαλ.  Σν εξψηεκα φκσο πνπ ηίζεηαη είλαη, 

πξνζέθεξε ε σο ηψξα ρξήζε ηνπο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο, πνπ ηα πξνεγνχκελα 

δηδαθηηθά κέζα δελ παξείραλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζσζηά ηα ππεξκέζα ή απιά 

ππεξηηκήζεθαλ, ηνλίζηεθε ε καγεία ηεο εηθφλαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ήρνπ θαη 

                                                
1 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., 2003, ζει. 65 
2 Βιαράβαο Ησάλλεο, Γαγδηιέιεο Βαζίιεηνο, ...[θ.α.].  Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ 
Διιεληθή Δθπαίδεπζε:  Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, Θεζζαινλίθε, 2004, ζει. 10 
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κείλακε ζηα επηθαλεηαθά, ρσξίο λα μέξνπκε ηη θάλνπκε θαη γηαηί ην θάλνπκε;  

Γεκηνχξγεζαλ πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε ή δφζεθε έκθαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ΣΠΔ.  ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεσξήζεθαλ εξγαιεία πνπ επηθέξνπλ 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.
3
  Ζ κέρξη ηψξα ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε δελ είρε ηελ αλακελφκελε επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε ζηελ ηάμε, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο, ηεο πνιηηείαο θαη ησλ 

ηνπηθψλ παξαγφλησλ.  Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηα 

ζρνιεία αληηκεησπίζηεθαλ άιινηε σο «απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν», εληαγκέλν 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ, σο «κέζν γλψζεο, έξεπλαο θαη 

κάζεζεο» ζε φια ηα πξνγξάκκαηα, σο «ζηνηρείν γεληθήο θνπιηνχξαο» θαη σο 

«θνηλσληθφ θαηλφκελν».
4
 Σν δεηνχκελν ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ 

δηεμαρζεί ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα.
5
 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο σο πιηθφ έρνπλ πξνζειθχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαζψο παξέρεη επθνιίεο φπσο ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, ρεηξηζκνχ θαη αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ. Παξέρεη επίζεο, ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κάζεζε, λα 

θαηαθέξνπλ λα επηιχζνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη λα βειηηψζνπλ ηηο γλσζηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο.
6
  Παξάιιεια φκσο νη ππνινγηζηέο είλαη θαη έλα ηζρπξφ κέζν 

επηθνηλσλίαο, αλαδήηεζεο, δηάδνζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 
7
 

 Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν ηνπ JOHN CHURCHILL, What Socrates Said to 

Phaedrus:  Reflections on Technology and Education, “ κεηαηνπίζακε ηελ πξνζνρή 

καο απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία, ηελ νπνία αλαπηχζζνπκε γηα 

λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκβεί.  Αλ είρε ζπκβεί απηή ε κεηαηφπηζε, ίζσο λα 

κηινχζακε γηα ην ιάζνο ”.
8
  Αλαθέξεηαη επίζεο ζην άξζξν ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ νη ηερλνινγίεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο καο θαη ηεο δσήο καο κε 

απξνζδφθεην ηξφπν.  

                                                
3 νινκσλίδνπ Υξηζηίλα.  Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, [ζε] Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε:  

Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, ζει. 221 
4 Κφκεο Βαζίιεο.  Εεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξαθηηθψλ έληαμεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 
Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, [ζε]Βιαράβαο  Ησάλλεο, Γαγδηιειεο, Βαζίιεηνο, ...[θ.α.], 
ζει. 86 
5 Haymore Sandholtz Judith, Reilly Brian.  Teachers, Not Technicians:  Rethinking Technical expectations for 
Teachers, University of California, Riverside 
6 Bauer John, Kenton Jeffrey. Toward Technology Integration in Schools:  Why It Isn‟ t Happening, ζει. 2 
7 νινκσλίδνπ Υξηζηίλα.  Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν.π., ζει. 221 
8Churchill John. What Socrates Said to Phaedrus:  Reflections on Technology and Education, ζει. 3 
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 Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνινγηζηψλ ζέινπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε, ψζηε λα 

έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο πξαθηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο;  

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα ε ρξήζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαηε, αμίδεη λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο ζθέςεηο πνπ πηζαλφλ λα πξνβιεκαηίζνπλ 

παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ ηελ σο ηψξα ρξήζε ηνπο ζε άιιεο ρψξεο θαη θπξίσο 

ζηελ Ακεξηθή, ηε ρψξα πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο ππνινγηζηέο.   

Μηιψληαο φκσο γηα ηερλνινγίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζθφπηκν είλαη 

λα νξίζνπκε ηελ Πιεξνθνξία θαη ηελ επηθνηλσλία.  Δπηθνηλσλία είλαη ε κεηαβίβαζε 

ηεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηα κελχκαηα, ελψ κήλπκα είλαη ην «πεξηερφκελν θάζε 

επηθνηλσλίαο ή επηθνηλσληαθήο ζρέζεο, ε πιεξνθνξία πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηνλ 

πνκπφ κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνχ (δηαχινπ)».
9
 Κάζε κήλπκα, ην νπνίν είλαη 

θσδηθνπνηεκέλν, πξνζιακβάλεηαη απφ έλα δέθηε κε ηε δηακεζνιάβεζε ελφο Μέζνπ. 

Σν Μέζν φκσο δελ παξακέλεη νπδέηεξν, πξνζδηνξίδεη ην κήλπκα, θαζψο ζέηεη ηνπο 

δηθνχο ηνπ πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε, έρεη φκσο θαη δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.  Σν ίδην 

κήλπκα κεηαδηδφκελν κε δηαθνξεηηθφ κέζν παίξλεη δηαθνξεηηθή δηάζηαζε θαη έρεη 

δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο.  Οη λέεο ηερλνινγίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή.  Ζ επηθνηλσλία κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο είλαη ακθίδξνκε, ελψ 

αιιάδνπλ νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, ν ηξφπνο παξαγσγήο ηεο γλψζεο θαη ε 

αλαδήηεζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο.  Πνιινί θνηλσληνιφγνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη λέεο ηερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ «ειεπζεξία ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ 

απνθέληξσζε, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο». 
10

 ηνλ 

αληίπνδα απηνχ ππνζηεξίδεηαη φηη νη αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά ηάμεηο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, ελψ νη νηθνλνκηθά πξνλνκηνχρεο απμάλνπλ  

ηε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ηνπ δχλακε.  ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα πνιπκέζα, ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ λα 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζχλνιν ζπλεθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ.
11

  Ζ απφθηεζε ηεο 

γλψζεο φκσο δηαθέξεη απφ ηελ πιεξνθνξία θαη απηή απφ ηελ θαηαλφεζε. χκθσλα 

κε ηνλ John Churchill, «ε θαηαλφεζε επηηπγράλεηαη φηαλ αληηιακβαλφκαζηε ηε 

γλψζε ζε ζρέζε κε ην απφ πνχ πξνέξρεηαη…, φηαλ γλσξίδνπκε πψο απνθηήζακε ηα 

γεγνλφηα, πψο έγηλαλ πιεξνθνξίεο, ηη ζεκαίλνπλ ζε γλψζε θαη πψο απηή ε 

                                                
9 Βξχδαο Κσλζηαληίλνο.  Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Παηδηθή ειηθία, Δθδφζεηο Βάληαο, ζει. 43 θαη 
Μπακπηληψηεο Γ.  Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, β  ́έθδνζε, Κέληξν Λεμηθνινγίαο, Αζήλα 2002 
10 Βξχδαο Κσλζηαληίλνο.  Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Παηδηθή ειηθία, ζει. 43 , 62 – 63  
11 Βξχδαο Κσλζηαληίλνο, ν.π., ζει. 63 - 64 



 5 

δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ήηαλ δηαθνξεηηθή». Ζ γλψζε γίλεηαη ζνθία φηαλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηηο επηινγέο ηνπ, ηα ζρέδηά ηνπ, ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηα νξάκαηά ηνπ.
12

  Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα εμειηρζεί ζε γλψζε, 

θαηαλφεζε, ή αθφκα θαη ζε ζνθία αλάινγα κε ηε ρξήζε ηεο, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη 

ηε ινγηθή.   

Χο επηζηήκε, ε επηζηήκε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο,  

αλήθεη ζην ρψξν ησλ γλσζηηθψλ εθαξκνγψλ αιιά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί φηη έρεη 

δηεπηζηεκνληθή ππφζηαζε θαζψο εκπιέθεη επηζηήκεο φπσο ε Σερλεηή Ννεκνζχλε, 

Γηδαθηηθέο ησλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο.
13

 Γηα παξάδεηγκα, ε 

Γλσζηηθή Φπρνινγία αζρνιείηαη κε ηελ εξγνλνκία ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο 

αλζξψπνπ – ππνινγηζηή (ηξφπνη επηθνηλσλίαο, παξνπζίαζεο πιεξνθνξίαο, θιπ.), ηε 

κνληεινπνίεζε ηνπ καζεηή (κνληέια επίιπζεο πξνβιεκάησλ, κνληέια ζπιινγηζκνχ 

θαη απφθηεζεο γλψζεσλ), ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο (αλάπηπμε κεηαγλσζηαθήο 

επίγλσζεο, γλσζηηθή επειημία, νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ζην γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο) θαη ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε.  Οη επηζηήκεο ηεο Αγσγήο απφ ηελ άιιε, αζρνινχληαη κε εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα, φπσο ηελ αλάπηπμε  ζηξαηεγηθψλ θαη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, ηξφπσλ 

αμηνιφγεζεο, ηελ νξγάλσζε κεραληζκψλ «δπλακηθήο δηαρείξηζεο θαη 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ», ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο 

ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ή αθφκα θαη ε απφ απφζηαζε 

εθπαίδεπζε. 

Ζ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν 

πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζηνπο θφιπνπο ηεο εθπαίδεπζεο.  Τπήξμαλ ινηπφλ, 

νη ππνζηεξηθηέο ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απηνί πνπ ηελ απνξξίπηνπλ 

εληειψο, νη νλνκαδφκελνη «θνηλσληθνί ζθεπηηθηζηέο», νη νπνίνη ζεσξνχλ αλαγθαία 

ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία γηα νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, αιιά ηνλίδνπλ ην δηακεζνιαβεηηθφ 

ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη παξάιιεια ηελ ζπλερφκελε  

θξηηηθή απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζρέζε κε 

παξαδνζηαθά  θαη ζχγρξνλα θνηλσληθά θξηηήξηα θαη λένπο πξνβιεκαηηζκνχο.  Σέινο 

                                                
12 Churchill John., ν.π., ζει 5 
13 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 295 
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ππάξρνπλ απηνί πνπ δέρνληαη θξηηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

απηψλ.
14

    

Παξάιιεια, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νδήγεζε πνιινχο επελδπηέο, 

νξακαηηζηέο κεηαξξπζκίζεσλ, θαη γνλείο λα νξακαηίδνληαη ζρνιεία, φπνπ νη πςειέο 

απνδφζεηο ζηα ηεζη, ηα δεδνκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζρεηίδνληαη κε 

καζεηέο ηερλνινγηθά «εγγξάκκαηνπο», ζρνιεία ηα νπνία απνηεινχλ φξγαλα 

παξαγσγήο νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη παξάγνπλ εξγάηεο θαη θαηαλαισηέο πνπ 

βνεζνχλ ηελ επέθηαζε ηεο αγνξά θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθηίλαμε ησλ θεξδψλ.  

Μέιεκά ηνπο είλαη πψο ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο, ελψ ην ηδησηηθφ φθεινο ππεξηεξεί απφ ην θνηλφ ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ.  

Πνιινί δε ζεσξνχλ ηηο ηερλνινγίεο σο ν «απνκεραλήο ζεφο» ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ «επθπέζηεξνπο „managers‟, 

πεξηζζφηεξεο κεραλέο, εμππλφηεξα ινγηζκηθά, επαξθέζηεξε ππνζηήξημε ζην  

πξνζσπηθφ θαη αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο εμέιημεο». Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη «ε 

νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε γλψζε θαη ζε 

ζνθφηεξνπο καζεηέο».  Κάλνπλ ιάβαξν ηεο εθπαηδεπηηθήο επαλάζηαζεο – 

κεηαξξχζκηζεο ηνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη επηηεινχληαη 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο.  Όκσο μερλνχλ φηη ζηελ θαξδηά ηεο εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ε 

δεκνθξαηηθή απνζηνιή ηεο γηα θνηλσληθέο αμίεο πνπ ελδπλακψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πνιίηε, αιιά βξίζθεηαη καθξηά απφ ηερλνθξαηηθέο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

εθπαίδεπζεο.  ήκεξα φζν πνηέ άιινηε, ππάξρνπλ πηέζεηο γηα πεξηζζφηεξε θαη 

θαιχηεξε ηερλνινγία.
 15

  Κάζε ζρνιηθή κνλάδα ζε θάζε πεξηνρή έρεη ηηο δηθέο ηεο 

αλάγθεο, πνπ νη εκπιεθφκελνη κε ηελ εθπαίδεπζε νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα θαζνξίζνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο γηα λα επηηεπρζεί εμέιημε θαη 

πξφνδνο πξνο ζπκθέξνλ φιεο ηηο θνηλφηεηαο θαη φρη κφλν αηνκηθά.  Σν ζίγνπξν είλαη 

φηη ε απνζηνιή ησλ ζρνιείσλ δελ είλαη κφλν ε δεκηνπξγία  πνιηηψλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη πνιίηεο κνξθσκέλνπο, 

κε αμίεο θαη ηδαληθά.  

Καηά θαηξνχο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία ζηα ζρνιεία, ρσξίο φκσο λα 

θαηαθέξεη λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ 

δηδάζθνληαλ κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, θαζψο δε ζπλδέζεθε κε ην αλαιπηηθφ 

                                                
14  Ράπηεο Α., Ράπηε Α.  Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο,  
2003, ζει. 5ν 
15  Cuban Larry. Oversold and underushed computers in the classroom,  Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts London, England, 2001, ζει. 196 - 198 
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πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλα κέζν 

ελίζρπζεο ηεο ππάξρνπζαο πξαθηηθήο, ελψ επίζεο δελ επέθεξε ζεκειηψδεο αιιαγέο 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο ηάμεο. 
16

 Ζ ρξήζε ηνπο πεξηνξίδνληαλ ζε πιεξνθνξίεο 

νη νπνίεο απνθσδηθνπνηνχληαλ απφ ην δάζθαιν, ελψ νη καζεηέο παξέκεηλαλ 

παζεηηθνί δέθηεο.
17

  Οη πξψηνη ππνινγηζηέο  θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία 

ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνκεζεπηέο ηεο κηαο θαη κφλν πξαγκαηηθφηεηαο.  Γίλεηαη 

επνκέλσο αληηιεπηφ φηη νη πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία έπνληαη ησλ 

αληηιήςεσλ.  ήκεξα νη Νέεο Σερλνινγίεο δελ ζεσξνχληαη έλα απιφ δηδαθηηθφ 

εξγαιείν, αιιά πεγή «γλσζηηθψλ εξγαιείσλ», κέζα απφ ηερλνινγηθέο γιψζζεο, φπσο 

π.ρ. ε Logo .
18

 Οη δξαζηεξηφηεηεο κε ππνινγηζηέο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ θαζηζηνχλ ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα ζθέθηνληαη, λα κάζνπλ 

ηα ίδηα πψο λα καζαίλνπλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κέζσ ηεο κεηαθνξάο.   

ηε ρψξα καο ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ησλ 

λεπηαγσγείσλ, ζηεξήζεθε ηα ειεθηξνληθά κέζα παιαηφηεξσλ επνρψλ, φπσο 

ηειεφξαζε, βίληεν, projectors, θιπ., ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηα «πξνλνκηνχρα 

λεπηαγσγεία», ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο ακθηζβεηήζεθε γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο.  ήκεξα 

ηα λέα κέζα ηεο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο δηεθδηθνχλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαη 

πνιιά λεπηαγσγεία επηδεηνχλ λα εμνπιηζηνχλ κε απηά.  Πξνθχπηνπλ φκσο ζέκαηα 

πξνο ζπδήηεζε, φπσο πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηνπο, ε ρξήζε ηνπο, ν ξφινο ησλ δαζθάισλ 

θαη ησλ καζεηψλ, πνηεο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο πξνζθέξνπλ θαη πψο αμηνπνηνχληαη 

κέζα ζην ππάξρνλ ζρνιηθφ πξφγξακκα. 

  Πέξα απφ φια φκσο νη αζρνινχκελνη κε ηελ εθπαίδεπζε νθείινπλ λα δνπλ ηηο 

λέεο Σερλνινγίεο σο έλα κέζν δηδαζθαιίαο, πνπ δελ αληηθαζηζηά ην δάζθαιν θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο, νχηε απνηειεί ηε ιχζε ζηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα, αιιά 

βειηηψλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.   Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ΣΠΔ πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ φηη ζπκβάινπλ ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη φηη παίδνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηελ δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, παξέρνληαο εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, επλννχλ ηελ έξεπλα θαη νδεγνχλ ζηε 

                                                
16 Cuban Larry. Oversold and underushed computers in the classroom,  Cambridge, Massachusetts, 

ζει. 144. 
17 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν. π., ζει. 69 
18 «γλσζηηθά εξγαιεία ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, νλνκάδνληαη απηά πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε γλσζηηθέο δνκέο, νληφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

ζθεθηνχλ θαη λα κάζνπλ απφ ηηο ζθέςεηο ηνπο, θαη δηεπθνιχλνπλ έηζη ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε». Ο 

Papert κίιεζε γηα ελεξγφ επνηθνδνκεηηθή κάζεζε, ελψ ν Vygotsky ππνζηήξημε ηελ αμία ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γλσζηηθψλ 

εξγαιείσλ, [ζε] Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν. π., ζει. 69 
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δφκεζε θαη ηδηνπνίεζε ηεο γλψζεο εληάζζνληάο ηε ζηελ ππάξρνπζα γλσζηηθή ηνπ 

δνκή.
19

  Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο, φηη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαληηθφ ιφγν έρνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαη φρη κφλν νη 

πνιηηηθνί ζρεδηαζηέο ηεο εθπαίδεπζεο.      

Ζ εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία ζπλεπάγεηαη κεγάιε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε.  Υξεηάδνληαη νπσζδήπνηε γελλαίεο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, γηα λα εμνπιηζηνχλ ηα ζχγρξνλα δεκφζηα ζρνιεία θαη λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απαηηήζεηο ησλ λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ 

λέσλ κέζσλ, φπσο επίζεο θαη λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ παηδηψλ θαηά ηάμε, λα 

ρηηζηνχλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα.  ην 

θφζηνο ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε αμία ησλ κεραλεκάησλ, ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ησλ ζπλδέζεσλ θαη ην θφζηνο ησλ πξνζαξκνγψλ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  ε απηφ πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί ην θφζηνο ζπληήξεζεο, ηα 

ηειεθσληθά ηέιε, θ.α. ηα νπνία επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Παξφια απηά ζεσξείηαη ζθφπηκν ε θάιπςε απηψλ ησλ 

αλαγθψλ λα γίλεηαη απφ ην θξάηνο, ελψ ην παξάδεηγκα θάπνησλ πηινηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο, ζηα νπνία 

ζπλεηζέθεξαλ νηθνλνκηθά θαη άιινη θνξείο.
20

 

Ζ κέρξη ηψξα ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία θαλεξψλεη φηη ε ελζσκάησζή ηνπο 

είλαη δχζθνιε, καθξφρξνλε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, ελψ επηδξνχλ δηάθνξνη 

παξάγνληεο, φπσο πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, 

εθπαηδεπηηθψλ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη αλάινγε 

ππνζηήξημε θνξέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ.  Ζ αιιαγή δελ επέξρεηαη κφλν απφ 

ηνπο δαζθάινπο θαη ηελ αιιαγή ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε, αιιά κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

κε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο νη πνιηηηθνί, νη δηνηθεηέο, νη γνλείο, νη δάζθαινη θαη νη 

καζεηέο, ζπλεξγαδφκελνη ελεξγά κεηαμχ ηνπο θαη αληρλεχνληαο ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπο θαη δηαηππψλνληαο ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο, ψζηε λα ηεζνχλ νη ζηφρνη θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ.  Πάληα φκσο ζην πιαίζην κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, κε αμίεο 

                                                
19 Κφκεο Βαζίιεο, ν.π. ζει. 86 
20 Σζνιαθίδεο Κψζηαο.  Ζ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, [ζε] Οη Σερλνινγίεο 
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε:  Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, Θεζζαινλίθε, 
Μεραληζκφο Δθδφζεσλ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο, 2004 
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θαη ηδαληθά πνπ δελ αιινηψλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, αιιά ζηεξίδνληαη ζε 

απηέο θαη ηηο ηζρπξνπνηνχλ.   

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Πξηλ γίλεη εθηεηακέλε αλαθνξά ζην ζέκα πνπ ηέζεθε παξαπάλσ, θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο εηζαγσγήο ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, θπξίσο ζηελ 

Ακεξηθή, εθφζνλ είλαη ε «παηξίδα θαηαγσγήο» ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

Σα ζρνιεία θαη νη δάζθαινη έρνπλ «ππνζηεί»  πνιιέο θνξέο κέρξη ζήκεξα 

δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο.  Σα ζρνιηθά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε 

κεηαξξπζκίζεσλ, ζην φλνκα ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ αλάινγνη κεηαξξπζκηζηέο.  Οη 

πεξηζζφηεξνη κεηαξξπζκηζηέο πηζηεχνπλ φηη ε   εθπαίδεπζε είλαη κηα ιχζε ηφζν γηα 

ηηο αηνκηθέο απνηπρίεο φζν θαη γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.   

Ζ ίδξπζε ησλ δεκφζησλ λεπηαγσγείσλ, γηα παξάδεηγκα, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

ηα ραηξεηίζηεθαλ απφ ηνπο κεηαξξπζκηζηέο σο ε ιχζε ζηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο πνπ 

ππεξίζρπαλ ζηα ζρνιεία ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, εηδηθά ζε εθείλα πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ παηδηά κεηαλαζηψλ.  Οη γνλείο ζπρλά πεξίκελαλ κέρξη λα γίλνπλ 

ηα παηδηά ηνπο επηά εηψλ ή θαη κεγαιχηεξα γηα λα ηα γξάςνπλ ζηα ζρνιεία.  Αιιά 

απηά ηα παηδηά ζπρλά βξίζθνληαλ ζην δξφκν, ςάρλνληαο πεξίεξγεο δνπιεηέο ή 

δεηηαλεχνληαο, θαζψο δελ είραλ θαλέλαλ ελήιηθν ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο γηα λα ηα πξνζέρεη.  Ζ ειηθία εηζαγσγήο ζε ζρνιηθή ηάμε άξρηδε ζηελ πξψηε 

ηάμε γηα ηα παηδηά, ηα νπνία δηδάζθνληαλ ζε κεγάιεο νκάδεο θαη κεηαθηλνχληαλ 

θαηεπζείαλ απφ έλα κάζεκα ζην άιιν αλεμάξηεηα απφ ην πφζν γξήγνξα ή αξγά 

κάζαηλαλ.  Παξφιν πνπ πνιιά παηδηά απνηχραηλαλ,  νη κεηαξξπζκηζηέο είδαλ ην 

λεπηαγσγείν σο έλα ηξφπν λα ζψζνπλ ηα παηδηά ησλ αζηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

δσήο ησλ δξφκσλ θαη ηελ απζηεξή πεηζαξρεία ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, ελψ 

βνεζνχζαλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ κεηαλαζηψλ λα Ακεξηθαλνπνηεζνχλ. 

Ζ πξψηε γεληά ησλ λεπηαγσγψλ ήηαλ ηνικεξέο γπλαίθεο, εθπαηδεπκέλεο ζηηο 

κεζφδνπο ηνπ Γεξκαλνχ παηδαγσγνχ Friedrich Froebel.  Οη δαζθάιεο απηέο  

πεξλνχζαλ κηζή κέξα ζε ηάμεηο κε πεληάρξνλα θαη εθηάρξνλα παηδηά έρνληαο 

εμνπιηζηεί κε ηα δηδαθηηθά πιηθά ηνπ  Froebel.  Γίδαζθαλ καζήκαηα φπσο ε αηνκηθή 

πγηεηλή, ε ζξεπηηθή δηαηξνθή θαη νη θαινί ηξφπνη θαη ζπλδχαδαλ ηε δσγξαθηθή, ηε 
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κάζεζε ηνπ αιθάβεηνπ θαη ην παηρλίδη κε νηθνδνκηθφ πιηθφ.   Όηαλ ηα παηδηά 

πήγαηλαλ ζπίηη γηα γεχκα, νη λεπηαγσγνί επηζθέπηνληαλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη 

βνεζνχζαλ ηηο κεηέξεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πγηεηλψλ δείπλσλ θαη γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ραξηηά ηζαγέλεηαο.  Μέρξη ηα κέζα ηνπ αηψλα, ηα λεπηαγσγεία είραλ 

γίλεη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, 

δειαδή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο.  Απηφ φκσο ζπληέιεζε ζηελ αιιαγή ησλ 

λεπηαγσγείσλ, ην νπνίν ζήκαηλε φηη δελ απαηηνχληαλ πηα νη  δάζθαινη λα 

επηζθέπηνληαη ηα ζπίηηα.  Έγηλαλ επαγγεικαηίεο κε δεκφζηα πηζηνπνίεζε, ελψ ε 

θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν εμαζθάιηδε ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή πξνεηνηκαζία 

ησλ παηδηψλ γηα ηελ πξψηε ηάμε.  Απηφ ην πξφγξακκα πξνθάιεζε  θξηηηθή, φηη νη 

λεπηαγσγνί είραλ γίλεη αθαδεκατθνί ζεκαηνθχιαθεο (bootcamps), απνηειψληαο, ζην 

ηέινο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, νη ίδηνη νη κεηαξξπζκηζηέο (νη λεπηαγσγνί)  ην πξφβιεκα 

κάιινλ παξά ε ιχζε.   

ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απηνί πνπ αγσλίδνληαλ γηα απζηεξή εθπαίδεπζε θαη 

πξνσζνχζαλ ηα λεπηαγσγεία πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο πνιηηηθήο ειίη θαη κέζν - 

αζηηθέο νηθνγέλεηεο.   Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, απηνί πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ην θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ ζηα 

ζρνιεία πξνέξρνληαλ απφ θησρέο θαη κεζναζηηθέο ηάμεηο, καχξνη απφ ην Νφην θαη 

ιεπθνί, πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ θνξπθαίνη νκνζπνλδηαθνί επίζεκνη.  ήκεξα, νη  

ζπλαζπηζκνί ησλ γνλέσλ, φπσο θαη απηνί πνπ  επηθξίλνπλ ηνπο ηαμηθνχο 

δηαρσξηζκνχο πνπ επηθξαηνχλ ζηα αζηηθά ζρνιεία, έρνπλ θάλεη ζπλαζπηζκφ κε ην 

νκνζπνλδηαθφ ιφκπη θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο πνιηηηθήο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ε 

θπβέξλεζε ηηο αλάγθεο εθείλεο πνπ ζα αλαγθάδνπλ ηνπο γνλείο λα μνδεχνπλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο φπσο λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα θάλνπλ.  Απηνί είλαη νη 

ζεκεξηλνί  ζρνιηθνί κεηαξξπζκηζηέο. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, ε κάζεζε ζεσξήζεθε 

επέλδπζε γηα επηηπρία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.  Τπνζηεξίρζεθε ε  κεηαξξχζκηζε κε 

απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο, απζηεξφηεξα ηεζη, κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα ησλ 

δαζθάισλ, ζρνιηθή αλνηθνδφκεζε, πεξηζζφηεξε πξνεγκέλε ηερλνινγία ζηηο ηάμεηο, 

δειηία, θαιχηεξε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη κηα γεληθή βειηίσζε ζηε ζρνιηθή 

απνδνηηθφηεηα.   

    Σν 1990 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αθαδεκατθή θαη θπβεξλεηηθή ειίη θαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ δφζεθε βαξχηεηα ζηελ επίιπζε ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο.  Με ηε 
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δηθαηνινγία φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη παλεπηζηεκίσλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα βνεζήζνπλ ην έζλνο λα γίλεη αληαγσληζηηθφ ζε κηα παγθφζκηα 

νηθνλνκία, παξείραλ «αγνξαζηηθέο δεμηφηεηεο πιεξνθνξίαο» (information – age) 

ζηνπο κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο.  Απηή ε νηθνλνκηθή δηθαηνιφγεζε γηα εθπαίδεπζε 

έγηλε απνδεθηή απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζρεδηαζηέο, ζπλδέζεθε κε  ηελ 

ηερλνινγία, ε νπνία απνηειεί ηε ιχζε πεξίπινθσλ πξνβιεκάησλ θαη θπξηάξρεζε 

πεξηζζφηεξν απ‟ φιεο ηηο άιιεο κεηαξξπζκίζεηο  ζηελ ηζηνξία ησλ Ζ.Π.Α.   

Οη κεηαξξπζκηζηέο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ θαη εηθνζηνχ αηψλα αληηιήθζεθαλ φηη ε 

εθπαίδεπζε έρεη κηα νηθνλνκηθή πιεπξά, φηη δειαδή ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη ηα 

γπκλάζηα εμππεξεηνχλ έλαλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ, ε νπνία άπνςε δηαηππψζεθε ξεηά σο 

πξφηαζε ζηηο αξρέο ηνπ 1900. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα εξγαζία ζε κηα 

βηνκεραληθή νηθνλνκία πνπ αληαγσλίδνληαλ κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γεξκαλία, 

απνηέιεζε ηε δηθαηνιφγεζε γηα ηελ ςπρξή απνδνηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα παλεπηζηήκηα.   

Δπίζεο ε εθπαίδεπζε ζπλδέζεθε κε ηελ θνηλσληθή αλέιημε θαη αλαπηχρζεθε ε 

πεπνίζεζε  φηη ήηαλ ζεκαληηθφ γηα θάζε παηδί, αγφξη ή θνξίηζη, ιεπθφ ή λέγξν,  λα 

θαηέρεη έλα ζρνιηθφ δίπισκα πνπ ζα ην βνεζνχζε λα αλέβεη θνηλσληθννηθνλνκηθή 

ηάμε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο θαη ν δηεζλήο 

νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο απνηεινχζαλ πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο.  Οη πίζηε ησλ Ακεξηθαλψλ ήηαλ φηη ε εθπαίδεπζε κπνξνχζε λα 

επηιχζεη φιεο ηηο «αζζέλεηεο» ζε αηνκηθφ ή εζληθφ επίπεδν. 

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή απνζθνπνχζε λα ηνλίζεη φηη ηα ζρνιεία έρνπλ εμππεξεηήζεη 

επξέσο θνηλσληθνχο ζθνπνχο.
21

 

Ο David Labaree δηαηχπσζε ηξεηο θνηλσληθνχο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί ε 

εθπαίδεπζε θαη πνπ νη Ακεξηθαλνί αλαδεηνχλ γηα ηα ζρνιεία ηνπο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά απφ ηε θνξνινγία : « δεκνθξαηηθή ηζφηεηα, θνηλσληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα».  

ήκεξα απαηηείηαη απφ κεξηθνχο ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη ε πςειφηεξε εθπαίδεπζε 

λα ρηίζνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ πνιινί ζεσξνχλ βαζηθφ λα ζηεξίμνπλ ηελ 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα.  Απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ν ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη γίλεη πξφηππν γηα ηελ επίιπζε ησλ 

                                                
21 Cuban Larry, ν.π. 
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πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο.  χκθσλα κε ηνλ  Becker ην 1982 ε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε  ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε Basic, ην 1984 ηε Logo  ην 1986 

επηδίσθαλ βαζηθέο δεμηφηεηεο Ils, ην 1988 πιηθά φπσο word-processors, database, 

spreadsheets.   

Σν 1990 ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ελψ ην 1992 ζηελ «απζεληηθή εξγαζία, πξαγκαηηθφ θνηλφ θαη 

ππεξθάξηεο (Hypercard stacks). 

Σν 1994, ην 35% ησλ Ακεξηθάληθσλ ρνιείσλ ήηαλ ζπλδεδεκέλα ζην internet θαη 

θάλνπλ ρξήζε e- mail, ην 1998 δίλεηαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθή κάζεζε θαη ηε 

δεκνζίεπζε καζεηηθψλ εξγαζηψλ ζην Internet, ελψ ην 1999 ην πνζνζηφ ησλ 

ζρνιείσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απμήζεθε ζην 90%.  Σν 2000 ε 

ηερλνινγία δελ είλαη παξά έλα αθφκα εξγαιείν εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο.
22

  Σε 

ζηηγκή πνπ ζηε ρψξα καο ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ αθφκα απνηειεί επίκαρν ζέκα, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε  ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ, λα ζπδεηεζνχλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε απνηπρία θαη λα απνθεπρζνχλ ηα 

ιάζε ησλ άιισλ ρσξψλ.  Ζ επηθέληξσζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέρξη  

ζήκεξα ζηελ Διιάδα δπζηπρψο πεξηνξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ αθνξνχλ ηερληθά ζέκαηα θαη φρη ηελ ελζσκάησζε απηψλ ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. 

ηελ Ακεξηθή νη κεηαξξπζκηζηέο ζπλέδεζαλ θαη εμφπιηζαλ ηα ζρνιεία κε 

θνκπηνχηεξ.  Σν 1981 ππήξραλ θαηά κέζν φξν, 125 καζεηέο αλά θνκπηνχηεξ ζηα 

ζρνιεία ησλ Ζ.Π.Α.  Μηα δεθαεηία αξγφηεξα ε αλαινγία ήηαλ 18 πξνο έλα. Μέρξη ην 

2000 είρε πέζεη ζηνπο 5 καζεηέο αλά θνκπηνχηεξ.  Οη ππνινγηζηέο πνιπκέζσλ 

αλάκεζα ζην 1997 θαη 1999, θαηέβεθε απφ ηνπο 21 καζεηέο ζηνπο 10.  Ζ ίδηα πηψζε 

ζπλέβε θαη ζηα πνζνζηά ηεο ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν.  Ο θχξηνο Kinsey θαη ε 

Δηαηξία ππνιφγηζε φηη ην 1995 ην θφζηνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ  ήηαλ ζρεδφλ 75% αλά 

καζεηή, ελψ απφ ην 1998 – 1999, ηα έμνδα απμήζεθαλ ζε 5,5 εθαηνκκχξηα (καδί κε 

ηα γπκλάζηα), ή 119 δνιάξηα αλά καζεηή.  Απηφ ην πνζνζηφ φκσο ζεσξείηαη κηθξφ 

ζε ζρέζε κε ηα έμνδα θαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη εηδηθνί.  

ε απηά ηα έμνδα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη απηά πνπ θάλνπλ νη γνλείο γηα ηελ αγνξά 

ππνινγηζηψλ ζην ζπίηη γηα ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. 

                                                
22 Haymore Sandholtz Judith, Reilly Brian.  Teachers, Not Technicians:  Rethinking Technical 

expectations for Teachers, University of California, Riverside, ζει. 22 
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Ζ αχμεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε θαη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπο  κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απνδνηηθή δηδαζθαιία θαη θαιχηεξε κάζεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

κπνξεί λα απνθέξεη ηθαλνχο απφθνηηνπο ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο εξγαζίαο, αιιάδνληαο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ πάληα αιιάδεη.   

 Απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην παλεπηζηήκην ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο κε 

ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο ηνίρνπο, ηνπο δηαδξφκνπο, ην Internet.  Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη πνιχ θαλεξή ζηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ γπκλαζίσλ θαη 

παλεπηζηεκίσλ, θαζψο νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ αλ αγνξάζνπλ δηπιψκαηα γπκλαζίνπ 

θαη πηπρία παλεπηζηεκίνπ ζην ρψξν εξγαζίαο.  Δθείλν πνπ έρεη επηθξαηήζεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη φηη ηα ζρνιεία έρνπλ επηηπρία ζηηο εθηηκήζεηο επαγγεικαηηθνχ 

χθνπο φπσο ηα ζθνξ ζε ηππνπνηεκέλα ηεζη κέζσ  ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πνπ 

δηαθαηέρνληαη απφ ην πλεχκα ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ε ζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη έλα δεηνχκελν πνπ απαζρνιεί ρξφληα  ηνπο εκπιεθφκελνπο 

κε ηελ εθπαίδεπζε.  Οη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο απνηεινχλ έλα πιηθφ πνπ 

ζπκβάιιεη ελεξγά ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζρνιεία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο, κε ηξφπν κάιηζηα πνιχ επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.
23

 

ήκεξα, κεηά απφ ηξηάληα ρξφληα έξεπλαο ζην ρψξν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη κεηά απφ δέθα ρξφληα ζρεηηθά κε 

ηελ Δπηθνηλσλία,
24

 απαηηείηαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο 

ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα φιε ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδνληαη ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο αιιάδεη.  Ζ γλσζηή ξήζε «λα καζαίλνπλ νη 

καζεηέο πψο λα καζαίλνπλ», δελ επαξθεί, θαζψο νη καζεηέο πξέπεη λα καζαίλνπλ 

επίζεο «πψο λα αλαιχνπλ, λα ζπλνςίδνπλ, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα δνπιεχνπλ ζε 

νκάδεο, λα επηλννχλ ιχζεηο ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη λα είλαη ηθαλνί λα 

πξνζαξκφδνληαη ζε απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο». χκθσλα κε ηνλ Dwyer ε 

ηερλνινγία παξέρεη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, 

δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη αληηιήςεσλ, απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία.
25

 Οη έξεπλεο 

ζήκεξα, θηλνχληαη κέζα ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην, εκπιέθνληαο ηηο επηζηήκεο 

                                                
23 Cuban Larry., ν.π. ζει. 7 - 18 
24 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, Ζ Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε θαη νη Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο: Βαζηθέο Θεσξήζεηο, [ζε] Οη Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε:  Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, ζει. 295 

ν.π., ζει, 295 
25 Kotrlik Joe W, Redmann Donna H.  Extent of Technology  Integration in Instruction by Adult Basic 

Education Teachers, ζει. 3 
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ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε, ηε 

Γλσζηηθή Φπρνινγία, ηηο Γηδαθηηθέο ησλ Δπηζηεκψλ, ηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο.
26

 

Οη ζηφρνη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ δελ απνηεινχλ απιά δηεπθφιπλζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά ε εθπαηδεπηηθή ηνπο εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε απηψλ σο θνξείο θαηλνηνκηψλ θαη πνηνηηθήο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο κάζεζεο. 

 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΜΔΩ ΣΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ – ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Σνλ πξνεγνχκελν αηψλα ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη νη αλάγθεο πνπ απηή 

δεκηνχξγεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, επλφεζε ηελ χπαξμε ελφο ζηαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ.  Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηνχ ήηαλ ε παξνρή γλψζεσλ 

ζε φινπο, ελψ δελ ραξαθηεξίδνληαλ γηα ηελ πνηφηεηά ηεο. Ζ αλεχξεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο παξέρνληαλ κφλν απφ ηα βηβιία θαη ήηαλ πεξηνξηζκέλε αθφκα θαη απφ 

πιεπξάο πξφζβαζεο.  Γξάζε, επηθνηλσλία, αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθνπνίεζε 

παξέκελαλ ζηηο έξεπλεο ησλ κεγάισλ επηζηεκψλ. Οη πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Σερλνινγίαο, ε ηαρχηεηα θαη ε κνξθή επηθνηλσλίαο άιιαμαλ ηα δεδνκέλα ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο.  Ζ εμέιημε ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο δεκηνχξγεζε 

ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζεί «λέα εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία», κε ζηφρν ηε κάζεζε θαη 

ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε.
27

 Ζ αλάπηπμε ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Σερλνινγίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο επεξέαζε ηελ εθπαίδεπζε ζην επίπεδν ησλ εθαξκνγψλ.  ήκεξα νη 

πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απιφρεξα ζην δηαδίθηπν, ελψ εμειίζζνληαη  θαη αιιάδνπλ 

δηαξθψο.   

Πνιινί ππνζηήξημαλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη λα νδεγήζνπλ ζε πην δεκνθξαηηθέο, παηδνθεληξηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ή/ θαη  λα σζήζνπλ ζε άιιεο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, εθηφο απφ 

ηα βηβιία, ελψ άιινη ππνζηήξημαλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο έλα κέζν ηερλνινγηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ αλάινγεο δεμηφηεηεο θαη λα γίλνπλ 

                                                
26 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 295 
27 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο, ζει. 46 
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αληαγσλίζηκνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.   Καζψο φκσο δελ έρεη αθφκα δηεπθξηληζηεί αλ ν 

ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο αθνξά ηηο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ή ηεο επίιπζεο 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ηε δηαρείξηζε ινγηζκηθνχ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ, ή κηα 

νινθιεξσκέλε γλψζε ζηνπο ππνινγηζηέο, είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ε 

θαηεχζπλζε πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

Οη έξεπλεο σζηφζν, επηθεληξψζεθαλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο 

ζπζηεκάησλ, εξγαιείσλ θαη άιισλ ηερληθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο φπσο ε ρξήζε πξνζεγγίζεσλ αλάπηπμεο (αληηθεηκελνζηξαθείο 

πξνζεγγίζεηο), νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε «ηκεκάησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα», ζηελ επέθηαζή ηνπο θαη «πξνζεγγίζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε εηδηθά ζπζηήκαηα θαη αξρηηεθηνληθέο».  Δπίζεο ελδηαθέξζεθαλ γηα ηε 

ρξήζε «ηππνπνηεκέλσλ, πξνζαξκφζηκσλ ή εηδηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο» 

αλαπηχζζνληαο έηζη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε άλζξσπν – ππνινγηζηή.  Αθφκα νη 

έξεπλεο αζρνιήζεθαλ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο πνπ 

εμαζθάιηδαλ νη ππνινγηζηέο κέζσ ησλ δηαδηθηχσλ, ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη 

άιισλ ζπζθεπψλ κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ.  εκαληηθή πξνζνρή εμ‟ άιινπ δφζεθε ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζε άιιεο κεζνδνινγίεο πνπ επεξέαζαλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ , ελψ δελ αγλνήζεθε ε αμηνιφγεζε γηα ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηά απφ καθξά ρξήζε.
28

 

Κνηλφο ζηφρνο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε (δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, ζπλέηαηξνη δηνηθεηηθνί, πσιεηέο, πνιηηηθνί 

ζρεδηαζηέο, γνλείο), απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ ε δεκηνπξγία 

πξφζβαζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην ζρνιείν.   

Όηαλ ιέκε «λέεο ηερλνινγίεο» ζηα ζρνιεία, ελλννχκε, ζχκθσλα κε ηνλ Larry 

Cuban, ηε ζθιεξή ππνδνκή ηεο ζχλδεζεο, ηνπο ππνινγηζηέο, ηε ρξήζε software θαη 

άιινλ εμνπιηζκφ, φπσο ιέηδεξ players, κεραλψλ πνπ ρεηξίδνληαη κε πιεθηξνιφγην 

(overhead – mounted presentation machines operated from a keyboard), digital 

cameras θιπ.  Δπηπιένλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη κηα “soft” 

ππνδνκή ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα φιν απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ, φπσο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλα αληαιιαθηηθά (ή πξνγξακκαηηζκέλε αληηθαηάζηαζε) θαη 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ δαζθάισλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ.  Αληίζηνηρα ε «παιηά 

                                                
28Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 296 - 297 
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ηερλνινγία» ζπκπεξηιακβάλεη εγρεηξίδηα, πίλαθεο, γεληθνί πξνβνιείο, ηειεφξαζε θαη 

βηληενθαζέηεο.  

ε ηη δηαθέξνπλ φκσο ηα λέα κέζα ηεο ηερλνινγίαο απφ ηα άιια κέζα 

δηδαζθαιίαο; Πξνζθέξνπλ θάηη ην λεσηεξηθφ;  Ζ αληίιεςε φηη ε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ δηεπξχλεη έλλνηεο πνπ ηα παηδηά έρνπλ δηδαρζεί ζηελ ηάμε, είλαη επίζεο 

έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε.  Ζ «εκπέδσζε» θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε (feed back), κηα κπηρεβηνξηζηηθή αληίιεςε γηα ηε κάζεζε, ε αθφκα 

ε ελίζρπζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ καζήκαηνο, παίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ  ηε 

κεηαγλψζε ή ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε;  Απηή είλαη ε θαηλνηνκία πνπ παξέρνπλ νη 

ππνινγηζηέο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα  θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα;  Σφηε ζε ηη 

δηαθέξνπλ απφ ηα άιια κέζα;  Απιψο ζην φηη είλαη ειθπζηηθφηεξνη σο κέζν; Ζ ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δσγξαθηθήο ή ε γξαθή κηαο επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηε ρξήζε ησλ 

κέρξη ζήκεξα πιηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο κάζεζεο; Απηήλ ζεσξείηαη ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα;   

Γηα λα απαληεζνχλ απηά ηα ζχλζεηα εξσηήκαηα, θαιφ είλαη λα εμεηαζζνχλ κηα 

ζεηξά ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ππνινγηζηέο, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηηο ζεσξίεο 

κάζεζεο, θ.α. μεθηλψληαο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηωλ ππνινγηζηώλ, ηηο ρξήζεηο ηνπο, ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε κάζεζε, ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ηνπο, ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπο θαη ην γεληθφ θιίκα – πιαίζην ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Αξρηθά ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, ψζηε λα εθιείςνπλ θαηλφκελα ηερλνινγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ.  

Δίλαη αλαγθαίν ν καζεηήο ζε κηα νξηζκέλε ειηθία λα δηδάζθεηαη ηνπο ππνινγηζηέο σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, θάηη πνπ ζα ηνπ είλαη ρξήζηκν ζηε κειινληηθή ηνπ 

επαγγεικαηηθή επηβίσζε αιιά θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ αλαγθψλ.  

Χο θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη παξαγσγηθφ εξγαιείν, νη ππνινγηζηήο επηβάιιεηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ.  Γηα ην ιφγν απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζε 

ζεκείν κάιηζηα λα παξάγνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ινγηζκηθφ. 

Παξάιιεια νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ πεγή πιεξνθφξεζεο, αιιά θαη έλα 

κέζν «επνπηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ». Σε δπλαηφηεηα απηή ηνπο ηελ παξέρεη ην 

γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ, λα αλαθαινχλ, λα αλαπαξηζηνχλ θαη λα 

ζπζρεηίδνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζπλδένληαη κε ειεθηξνληθά δίθηπα θαη άιια επνπηηθά 
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κέζα.
 

  Δθηφο απφ ηελ απιή αληαιιαγή κελπκάησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, αλάκεζα ζε καζεηέο, αθφκα θαη ζε κηα εμ‟ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε.  Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ ππνινγηζηή, κπνξεί λα έρεη ην ξφιν ηνπ 

δηεθπεξαησηή (δελ ππάξρεη αλάκεημε ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο), ν 

ππνινγηζηήο λα παίδεη πην ελεξγφ ξφιν θαη ηέινο λα έρεη δηδαθηηθφ ξφιν θαη 

αιιειεπηδξαζηηθή ζπκκεηνρή.   

Ζ ζχλδεζε κε ην internet επηηξέπεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ηηο εμ‟ απνζηάζεσο ζπλεδξηάζεηο θαζψο επίζεο θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε θεηκέλσλ, ηε ζπλνδεία εηθφλσλ, ήρσλ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ελψ 

επλννχλ ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ  κε ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπο, ιεηηνπξγψληαο σο απιφο ζχλδεζκνο γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ 

(δηεθπεξαησηηθφο ξφινο ηνπ ππνινγηζηή).  Ζ επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ 

ζπληειείηαη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ ππνινγηζηή κέζσ δηαινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη γλσζηηθνχο κεραληζκνχο.  Ζ επηθνηλσλία δηεμάγεηαη 

κε ηε ρξήζε θπζηθήο γιψζζαο, εηθφλσλ, γξαθηθψλ, ήρσλ, θιπ.  (Σερλεηή 

Ννεκνζχλε).
29

  

 ε άιιεο πεξηπηψζεηο φκσο, ν ξφινο ηνπ ππνινγηζηή είλαη ζπκκεηνρηθά πην 

ελεξγεηηθφο ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη άιια επηθνηλσληαθά 

ζπζηήκαηα.  Ζ «πιεξνθνξηθή ιεηηνπξγία» ηνπ ππνινγηζηή θαζηζηά δπλαηή ηελ 

πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθεο, ζε παλεπηζηήκηα θαη άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο.  ην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηα πνιπκέζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ αιιειν- 

πιεξνθφξεζε αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο ( πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ, γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξνηάζεηο γηα λέεο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο, αληαιιαγέο εκπεηξηψλ, αθφκα θαη ζέκαηα ζπλδηθαιηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ).  Βέβαηα, ν παγθφζκηνο ηζηφο ππνθξχπηεη θνηλσληθνχο, εζηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη πιήηηνπλ δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη αμίεο.   

Γελ πξέπεη φκσο, λα ακθηζβεηείηαη ε ζπκβνιή ηεο πιεξνθνξηθήο ζην άλνηγκα ησλ 

ζπλφξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο, ελψ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ψζηε λα 

ελνπνηνχληαη ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη λα δηακνξθψλνπλ πνιιαπινχο 

ζηφρνπο.
30

  

                                                
29 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 297 

 
30 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει., 54, 57 - 60 



 18 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ 

πνιπκέζσλ, θαζψο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο σο πνιπαηζζεηεξηαθφ κέζν 

δηδαζθαιίαο κε εθαξκνγή ζε φια ηα καζήκαηα (γιψζζα, καζεκαηηθά, εηθαζηηθά….).  

Γηα παξάδεηγκα νη  εθαξκνγέο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζην ζρνιείν δεκηνπξγνχλ 

δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

θαη ζπλζήθεο αλαπαξάζηαζεο θαηλνκέλσλ θαη πεηξακαηηζκψλ, πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνζεγγηζηνχλ δηαθνξεηηθά, κέζα απφ πξνζνκνηψζεηο θαη ζπγρξνληθέο δηαηάμεηο.  Σα 

πνιπκέζα ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, επεμεξγαζίαο θαη 

απεηθφληζεο πιεξνθνξηψλ, αλαπαξάζηαζεο  κε θείκελα, ζχλδεζε κε γξαθηθά, 

θηλεηέο εηθφλεο, ήρν θαη βίληεν.  ηηο θπζηθέο επηζηήκεο δεκηνπξγνχληαη 

ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, κηθξφθνζκνη δηεξεχλεζεο θαη θαηαζθεπήο εηθνληθνχ 

πεξηβάιινληνο, πεξηβάιινληα κνληεινπνίεζεο ζηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ επθαηξία 

λα νπηηθνπνηήζεη θαηλφκελα, λα θαηαζθεπάζεη θαη λα δηεξεπλήζεη λνεηηθά κνληέια, 

λα πεηξακαηηζηεί κε απηά θαη λα δηαπηζηψζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπο.  Αθφκα, ζην ρψξν 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ δεκηνπξγνχληαη νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα, δειαδή 

πεξηβάιινληα αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ (interactive multimedia), ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε πιεξνθνξηψλ (hyper book, virtual labs).
31

 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

πξνζθέξνπλ αηζηφδνμα θαη θαηλνηφκα απνηειέζκαηα, ελψ άιιεο έξεπλεο φηη ελίζρπαλ 

ην παξαδνζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ζρνιείνπ.  Δπίζεο έδεημαλ φηη νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί σθεινχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, αιιά κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ θαη ζε απνηπρίεο, φηαλ ζηεξνχληαη απφ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάινγε ππνζηήξημε.
32

  Ζ αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία κπνξεί λα 

επηθέξεη θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά, απφ 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζεζκψλ θαη 

ησλ δνκψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
33

 

Χο παξαδνζηαθφ κέζν δηδαζθαιίαο ην βηβιίν κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ  

ππνινγηζηή.  Ζ επηθνηλσλία ζην βηβιίν γίλεηαη κέζα απφ απηφ πνπ εθθξάδεη, πηζηεχεη 

θαη θσδηθνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ηνπ, θαζψο ν αλαγλψζηεο απνθσδηθνπνηεί θαη 

ζθέθηεηαη.  ηνλ ππνινγηζηή φκσο κπνξεί λα παξέκβεη κέζα απφ δηακεζνιαβεηηθά 

                                                
31 Φχιινο, Γεκήηξεο – Γθαξψ Μπηζδηθηάλ. Σερλνινγίεο Πιεξνθφξεζεο ζην δηεξεπλεηηθφ εξγαζηήξην 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, [ζε] Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή 

Δθπαίδεπζε:  Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, ζει. 114 - 123 
32 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 127 
33 Βιαράβαο Ησάλλεο, Γαγδηιέιεο Βαζίιεηνο, ...[θ.α.], ν.π., ζει. 9 
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εξγαιεία, ελψ παξέρεηαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λνεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο.  Έρεη 

αθφκα ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη κπνξεί λα ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ν 

πξνθνξηθφο θαη ν έληππνο ιφγνο ηαπηφρξνλα.  Με ηνλ ηξφπν απηφ ν αλαγλψζηεο 

επηθνηλσλεί κε ην ζπγγξαθέα ελφο ινγηζκηθνχ κε ήρν, ιφγν θαη εηθφλα.  Ζ ίδηα ε 

δηάηαμε ηνπ ιφγνπ, ε νπνία είλαη κε γξακκηθή, ε εηθφλα θαη ν ήρνο ζπκβάιινπλ ζην 

λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο γλψζεο κέζα απφ ηα πνιπαηζζεηεξηαθά θείκελα.  Ζ δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ ηεο θπζηθήο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο γεσγξαθίαο, ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, θιπ. δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο.  

Ζ πην νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ηα άιια κέζα αθνξά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεραλήο – ρεηξηζηή, ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί έλα «δπλακηθφ εξγαιείν», 

ην νπνίν δηεξεπλά, επεμεξγάδεηαη θαη κνληεινπνηεί  θαηλφκελα θαη πξνβιήκαηα ή 

αθφκα θαη ηε ζθέςε ηνπ καζεηή, κέζσ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο.  Ζ αιιειεπίδξαζε 

απηή δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ (ινγηθφ - καζεκαηηθέο έλλνηεο, 

ελλνηνινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, γεληθεχζεηο .  Σν γεγνλφο απηφ επίζεο ζπληειεί 

ζηελ νηθνδφκεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή.   Δπίζεο ν 

καζεηήο κπνξεί λα δξα θαη λα παξεκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη φπνηε ν ίδηνο 

επηζπκεί, απμάλνληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε κάζεζε. 

Ζ δεχηεξε δηαθνξά πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζε ζρέζε κε ηα άιια 

κέζα, είλαη ε «πξνγξακκαηηζηκφηεηά» ηνπ, ην γεγνλφο δειαδή φηη είλαη κηα 

ζθεπηφκελε κεραλή θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηεζνχλ δηδαθηηθνί, καζεζηαθνί, 

νξγαλσηηθνί θαη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη.   

Σν ηξίην ζεκείν δηαθνξάο ηνπ είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηνπο ξπζκνχο 

κάζεζεο ηνπ καζεηή, θαζψο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα απνκλεκνλεχεη, λα 

επεμεξγάδεηαη ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπίδξαζεο.  Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ν ζεβαζκφο ζηα πξνζσπηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε καζεηή.  

Πξέπεη αθφκε λα αλαθεξζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνινγηζηή λα κπνξεί λα  

αλαδνκεζεί, δειαδή λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα επεκβαίλεη ζε έλα πξφγξακκα, ρσξίο λα 

απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο.  Ζ «αλαδνκεζηκφηεηα» επηηξέπεη ην καζεηή λα 

θαηαλνεί θαη λα αληηκεησπίδεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, ν νπνίνο δηέπεηαη απφ αξρέο, 

ζπλζήθεο, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο.   

Σέινο νη Νέεο Σερλνινγίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε «πξνζνκνηψζεσλ 

αλνηρηψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο», νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζεσξίεο κάζεζεο, φπσο 
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ηελ αλαθαιππηηθή ηνπ Bruner, ηελ επνηθνδνκεηηθή  ηνπ Piaget θαη ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθή ηνπ Vygotsky .  Οη πξνζνκνηψζεηο δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε εηθνληθέο πξαγκαηηθφηεηεο κε ηε κνξθή παηρληδηνχ ή project, νη 

νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε λέεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο γηα ηελ 

δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ φπσο ε Φπζηθή, ηα Μαζεκαηηθά, ε Υεκεία, θ.α..  
34

 

Καηά θαηξνχο πξνηάζεθαλ δηάθνξεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα,  απηή ηνπ Ginsburg (1998), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνηείλνληαη ηέζζεξηο επηινγέο ρξήζεο:  

 Ζ ηερλνινγία σο αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα απνθηήζνπλ νη 

καζεηέο ζρεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

 Ζ ηερλνινγία σο δηδαθηηθφο κεραληζκφο δηαλνκήο  

 Ζ ηερλνινγία σο ζπκπιεξσκαηηθή ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξαθηηθή εμάζθεζε ή επέθηαζεο ηεο κάζεζεο 

(νξζνγξαθία, αζθήζεηο…) 

 Ζ ηερλνινγία σο δηδαθηηθφ εξγαιείν, ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ θαη λα 

βειηησζνχλ νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (ρξήζε ηνπ word γηα λα γξάςνπλ 

κηα έθζεζε, ή ηνπ Internet  γηα δηεμάγνπλ κηα έξεπλα….).
35

 

Οη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηηο εθαξκνγέο ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο (π.ρ. ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ, πξνζνκνηψζεσλ, 

κνληεινπνίεζεο, εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ξνκπνηηθήο κάζεζεο, λνήκνλα 

ζπζηήκαηα κάζεζεο…), αιιά θαη ηεο επηθνηλσλίαο (π.ρ. «ζπζηήκαηα παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο, δηθηπαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο ή απφ θνηλνχ εξγαζίαο, 

εξγαιεία επίγλσζεο ελεξγεηψλ ζπλεξγαηψλ, νξγάλσζεο θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

εξγαζίαο, εξγαιεία αλαδήηεζεο, δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξίαο θαη πιηθνχ, 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, „ζχγρξνλα‟ ζπζηήκαηα αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο θαη πνιχκνξθα ζπλδπαζκέλα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα – ξνκπνηηθήο, 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ππνινγηζηψλ , GPS – ζηα νπνία ν ππνινγηζηήο δελ 

παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν…»).
36

 

ήκεξα είλαη γλσζηφ φηη γηα λα ζπληειεζηεί κάζεζε είλαη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο πξνζσπηθψλ λνεκάησλ, δειαδή ην πξνζσπηθφ βίσκα, ν πεηξακαηηζκφο, 

                                                
34 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 63 – 64, 71 - 72 
35 Kotrlik Joe W, Redmann Donna H. , ν.π., ζει. 4 
36 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 295  
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ε ιεθηηθή θαη θνηλσληθή επηθνηλσλία, ε ηθαλφηεηα δηαιφγνπ, ε έθθξαζε, ε 

ακθηζβήηεζε, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ε αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο, νη ηθαλφηεηεο 

γελίθεπζεο, ε αλάιπζε θαη ζχλζεζε θαη ε αλαδήηεζε.  Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζεκεξηλψλ 

καζεηψλ θαη απξηαλψλ πνιηηψλ απαηηεί ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

κάζεζεο, θαηάιιεια εξγαιεία γηα θαηαζθεπέο, αλαπαξαζηάζεηο, δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ θαη δηαηχπσζε ζθέςεσλ.
37

  Οη Νέεο Σερλνινγίεο δελ είλαη απιά έλα 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αιιά δηαπαηδαγσγνχλ, δεκηνπξγνχλ ζπλήζεηεο, θαιιηεξγνχλ 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, κε δπν ιφγηα ζπκβάινπλ ζηε κάζεζε.  

Παξάιιεια θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη νξγάλσζεο ηεο 

γλψζεο.  Οη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 
38

 

Ζ εηζαγσγή, σζηφζν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζπλεπάγεηαη θάπνηα 

πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα.    

πγθεθξηκέλα ζηα πιενλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

 Οη ππνινγηζηέο ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία ηεο ηάμεο, θαζψο δελ 

θάλεη δηαθξίζεηο ζε θαινχο θαη θαθνχο καζεηέο θαη δελ δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα 

ληξνπήο θαη αλαζθάιεηαο ζηα παηδηά γηα ειιηπείο γλψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ.  

Παξάιιεια ζέβνληαη ηνπο πξνζσπηθνχο ξπζκνχο ηνπ θάζε καζεηή θαη κπνξνχλ λα 

επλνήζνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. 

Μέρξη ζήκεξα έρεη απνδεηρηεί κέζα απφ έξεπλεο φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο θαη δηεπξχλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

επθαηξίεο.
39

 

Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε δίθηπα, επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα αθφκα θαη 

ζε απνκαθξπζκέλα  ζρνιεία, ζε ζρνιεία άιισλ ρσξψλ θαη επλνεί ηελ εμ‟ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηφζν ζε καζεηέο φζν θαη ζε δαζθάινπο.    

 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ γξήγνξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ θαη γεγνλφησλ, αθφκα θαη πέξα απφ ηνλ νξίδνληα ηεο ηνπηθήο 

                                                
37 Κπλεγφο, Υ.  Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε:  πφηε είλαη θαηάιιειε γηα ηε βαζηθή παηδεία; [ζε] Οη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε:  Απνινγηζκφο θαη 
Πξννπηηθέο, 2004, ζει.343 
38 Παπαδφπνπινο Γηψξγνο, Σν ρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, [ζε] Οη Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε:  Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, 2004, ζει. 

368 -369 
39 Bauer John, Kenton Jeffrey. Toward Technology Integration in Schools:  Why It Isn‟ t Happening, 

ζει. 1 
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θνηλσλίαο (ζπλδέζεηο κε παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, 

πνιηηηζηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο….),ηα νπνία φκσο δελ απνηεινχλ ηε 

γλψζε.  Ζ επαλάζηαζε πνπ επέθεξαλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ήηαλ φηη κείσλαλ ηελ 

αλάγθε κεηαθίλεζεο γηαηί παξείραλ γλψζεηο θαη πιηθφ αθφκα θαη γηα εθπαίδεπζε απφ 

απφζηαζε θαη επνκέλσο γηα Μάζεζε.  Οη εθπαηδεπηηθνί δελ θαινχληαη απιά λα 

παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, αιιά 

θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε θαηαλφεζε, γλψζε θαη ρξήζε. 
40

  Οη ζρνιηθέο θνηλφηεηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληινχλ πιεξνθνξίεο, πιηθφ πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ, 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έξεπλεο, ζε αθαδεκατθέο πεγέο, θιπ.  Μπνξνχλ λα 

δηνξγαλψλνληαη δηθηπαθέο ζπλδέζεηο κε εηδηθνχο, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο, θιπ., λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ πξνβιεκαηηζκνχο.  Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

θνηλσλίαο,
41

 θαη εθεί επηθεληξψλνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο 

ζπληάζζνληαη ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηα επξήκαηα ησλ ςπρνιφγσλ. 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο δελ ζεσξνχληαη γηα πνιινχο 

έλα απιφ θαη νπδέηεξν κέζν δηδαζθαιίαο, αιιά έλα ελεξγφ κέζν νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ θνηλσληθή επαθή, ηε γεθχξσζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο.  Ζ ελζσκάησζε 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ζπλεπάγεηαη αιιαγέο «ζηνλ ηξφπν νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, 

ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ζηε ζρέζε δαζθάινπ – καζεηή, ζηε δηακφξθσζε 

κνληέισλ δηδαθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ζηε δηαζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε», ελψ ζπλδέεηαη κε ηηο εμειίμεηο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην, κε ην νπνίν νη λέεο ηερλνινγίεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε. 
42

 

 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα θάπνηνπο ζεκαίλνπλ νηθνλνκηθφ 

φθεινο, γηα άιινπο σο ιχζε ζηα αθαλζψδε πξνβιήκαηά ηεο, ελψ γηα άιινπο 

ζεκαίλνπλ ειεθηξνληθή επαλάζηαζε ζηηο πξαθηηθέο ηεο ηάμεο. Αθφκα γηα φζνπο 

είλαη αθνζησκέλνη ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, νη λέεο ηερλνινγίεο δελ θάλνπλ 

δηαθξίζεηο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο (θησρνί, κεηνλνηηθά παηδηά, 

κεηαλάζηεο…) ψζηε λα κε κείλνπλ εθηφο ηερλνινγηθήο εηδίθεπζεο. Γεκηνπξγείηαη 

έλα ζρνιείν ίζσλ επθαηξηψλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νηθνλνκηθά, 

                                                
40 Churchill  John. What Socrates Said to Phaedrus:  Reflections on Technology and Education, ζει. 7 
41 Ράπηεο Α., Ράπηε Α.,  ν.π., ζει. 32 
42 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 49 
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θνηλσληθά ή γεσγξαθηθά απνθιεηζκέλνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε 

θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, πέξα απφ ην νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σν 

ζίγνπξν είλαη φηη επηθέξνπλ κεηαξξπζκίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
43

   

 

   Κάλνπλ ηα ζρνιεία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά απ‟ φηη 

είλαη. 

Ζ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο επεκεξίαο ηεο ρψξαο, νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηεο άπνςεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο ζηα ζρνιεία.  Όπσο 

ιέεη ν δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ IBM, «ηα δεκφζηα ζρνιεία είλαη ηδξχκαηα ρακειήο 

ηερλνινγίαο ζε κηα θνηλσλία πςειήο ηερλνινγίαο».  Τπνζηεξίδεη αθφκα, φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηφζν ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ, φζν θαη φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ.   

Ζ ηερλεηή Ννεκνζχλε, έλα επηκέξνπο πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο, παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο πνιιέο δπλαηφηεηεο, φπσο ε αιιειεπίδξαζε  

θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ ππνινγηζηή,  πνπ αλαθέξζεθεο 

παξαπάλσ, ηε κνληεινπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ζπιινγηζκψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζε έλα ή πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ηε κνληεινπνίεζε δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηνρεχνληαο ζηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ – κεραλήο, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, θιπ.  Δπίζεο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο ζηε 

ρξήζηε, δίλνληαο εμεγήζεηο θαη πξνζαξκφδνληαο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε.
44

  

Οη Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζπληεινχλ ζηελ 

απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο δαζθάινπο, αιιά θαη ζηε κεηαθνξά γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηδηνηήησλ ζε καζεηέο ζε ρξφλν κεδέλ.  Ξνδεχνληαο ιηγφηεξα ρξήκαηα 

ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ε γξήγνξε θαη άκεζε επηθνηλσλία, ε βειηίσζε ησλ καζεηηθψλ 

βαζκψλ, νη πςειφηεξεο επηηπρίεο ζηα ζθνξ ησλ ηεζη ζε δηεζλή αμηνιφγεζε, 

επηδηψθεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο εηζήγεζεο, φρη λα 

                                                
43 Haymore Sandholtz, Judith, Reilly Brian.  Teachers, Not Technicians:  Rethinking Technical expectations for 
Teachers, ζει. 1, 12 θαη Ράπηεο, Α., Ράπηε, Α.  ν.π., ζει. 61 
44 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει.297 
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αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο δαζθάινπο, αιιά λα ηνπο θάλνπλ πην απνδνηηθνχο.
45

  Σν 

Internet, ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, ηα 

αιιειεπηδξαζηηθά κέζα, ε ηειεδηάζθεςε, είλαη κεξηθά απφ ηα λέα κέζα πνπ 

βνεζνχλ, ελζαξξχλνπλ, δεκηνπξγνχλ  θαη ππνζηεξίδνπλ επθαηξίεο κάζεζεο.  

Παξάιιεια απνηεινχλ εξγαιεία έξεπλαο θαη επηζηεκνληθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ (καζεκαηηθή, ινγηζηηθή, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία).  Αλαπηχζζεηαη ε 

ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ πνιιψλ θαη πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ, ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο, 

ηεο επηινγήο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.  
46

   

 

   Αιιάδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζε επράξηζηε θαη ελεξγφ δηαδηθαζία 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. 

Δίλαη έλα κέζν δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεη θίλεηξα γηα κάζεζε, θάλεη ην κάζεκα 

επράξηζην, δηαηεξψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ  θαη επλνεί ηε ζε βάζνο 

αλάπηπμε ελφο ζέκαηνο.  Αμηνινγεί ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη ηνλ 

αλαηξνθνδνηεί, ψζηε λα βξεη ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο, ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπ, βνεζψληαο ηνλ έηζη λα βειηησζεί.  Σαπηφρξνλα, ν ππνινγηζηήο είλαη 

άκεζνο θαη ζαθήο ζηηο απαληήζεηο ηνπ, ελψ θαιιηεξγεί ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμεη έλα κεζνδηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο.  Σα δηάθνξα ινγηζκηθά, 

θπξίσο ηα αλνηρηά, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα παξεκβαίλεη θαη λα 

αιιειεπηδξά ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ινγηζκηθψλ,  νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπο.  Παξάδεηγκα 

δεκηνπξγηθήο ρξήζεο απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ αλνηρηψλ εξγαιείσλ, φπσο νη 

θεηκελνγξάθνη, νη επεμεξγαζηέο εηθφλσλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη άιια.  Σα παηδηά 

κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ θείκελα, λα επεμεξγάδνληαη ην ιφγν ηνπο, λα ηνλ εμειίζζνπλ, 

λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια παηδηά θαη γεληθά λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο, 

απαξαίηεηεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.  Σα παηδαγσγηθά παηρλίδηα, νη 

πξνζνκνηψζεηο θαη ηα ππεξ – κέζα εκπιέθνπλ ην παηδί ζε γλσζηηθέο θαηαζηάζεηο, ην 

βνεζνχλ λα επηιχεη πξνβιήκαηα, λα βηψλεη ξφινπο, ην νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε, ζηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη ηε δξάζε.  Μέζα απφ ην παηρλίδη ζπληίζεηαη ε  

                                                
45 Kotrlik Joe W, Redmann Donna H.  Extent of Technology  Integration in Instruction by Adult Basic Education 
Teachers, ζει. 7 
46Ράπηεο Α., Ράπηε Α.,  ν.π., ζει. 61, 67 
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πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ε απηνλνκία ηνπ, ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ.  Σα παηδηά 

καζαίλνπλ λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ έλλνηεο θαη λα ηηο ζπζρεηίδνπλ θαη καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη 

νκαδνζπλεξγαηηθά.  ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά. 

Σα «αλνηρηά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο» νη 

πξνζνκνηψζεηο πεηξακάησλ θαη ε κνληεινπνίεζε θαηλνκέλσλ, εμππεξεηνχλ ζηελ 

δηακφξθσζε ινγηθν – καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε δηαθφξσλ 

θαηλνκέλσλ, θαζψο ν ρξήζηεο πεηξακαηίδεηαη, πξνγξακκαηίδεη, θαηαζθεπάδεη 

γλσζηηθά κνληέια θαη πξνζπαζεί κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ, ιχλεη 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο ηερλνινγίαο.  Μέζα απφ απηή 

ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ θαηλνχξηα λνεηηθά 

ζρήκαηα, αλαπηχζζνπλ ςπρν – θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, παίξλνπλ απνθάζεηο θαη 

γεληθά δνκνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.  Οη Νέεο Σερλνινγίεο κέζσ ησλ δηθηχσλ  

γίλνληαη δηακεζνιαβεηέο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε άηνκα θαη 

θνξείο, ηνπηθά θαη νηθνπκεληθά.
47

 

Δίλαη έλα κέζν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νιηζηηθά ζε φια ηα καζήκαηα θαη 

λα παξσζήζεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα παηδηά.
48

   Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν 

καζεηήο ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζηε «δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ κελπκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ζθέςεο», θαζψο πνιιά ππεξθείκελα θαη ππεξκέζα παξέρνληαη επθαηξίεο 

γηα απηνκάζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμή ηνπ.
49

  Πνιιά δε ινγηζκηθά 

ζπλδπάδνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ ππεξκέζσλ κε ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ηα  ιεγφκελα 

Πξνζαξκνζηηθά Τπεξκέζα,  ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ην αηνκηθφ γλσζηηθφ πξνθίι ηνπ 

καζεηή θαη ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ, ζε ζρέζε κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ, 

φπσο ην γλσζηηθφ ζηπι ηνπ Witkins. Άιια ινγηζκηθά ζπκβάιινπλ ζην λα 

αληηθεηκελνπνηεζνχλ νη αλαπαξαζηάζεηο θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο 

(Inspiration, MindMap, Modelus, ε γιψζζα Logo, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Papert….).  Σα Modelus ζπγθεθξηκέλα θαιιηεξγνχλ κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη 

ζπλεξγαηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο.  Δθηφο φκσο, απφ ηε δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλν γηα δηεξεπλεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη πνπ βνεζά ην 

                                                
47 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 148 - 150 
48 Ράπηεο Α., Ράπηε Α.,  ν.π. ζει. 50 - 51 
49 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π. ζει. 64 
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δάζθαιν λα πξνζθέξεη αηνκηθή βνήζεηα ζην καζεηή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, δελ 

πξέπεη λα αγλννχληαη νη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 
50

  

 Παξέρεηαη ε επθαηξία λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία νκάδεο καζεηψλ ή ζρνιείσλ θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ, κέζα ζε πεξηβάιινλ απηνλνκίαο, ζηνλ ίδην ρψξν ή φρη θαη ηνλ ίδην 

ρξφλν, λα ζπλζέζνπλ θνηλέο εξγαζίεο (project) αθφκα θαη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά κήθε θαη πιάηε ηνπ νξίδνληα, λα αληαιιάμνπλ 

πνιηηηζηηθά, γισζζηθά   ή ηζηνξηθά ζηνηρεία.   

Γηα πνιινχο αθαδεκατθνχο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη δηνηθεηέο 

ζπλεηαηξηζκψλ, νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο ζέηνπλ ζε αρξεζηία ηηο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, φπσο ηα εγρεηξίδηα, ε δηδαζθαιία ζε φιε ηελ 

ηάμε, ε δηάιεμε θαη ηα ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο.  Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

αληηπαξαηίζεηαη κε ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαηά ηελ νπνία νη δάζθαινη είλαη 

πξνγπκλαζηέο θαη φρη κεηαδφηεο γλψζεσλ, παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο επηινγέο γηα εηο 

βάζνο κάζεζε.  Οη πξαθηηθέο απηέο κηινχλ γηα κάζεζε εθηφο ηάμεο, γηα 

καζεηνθεληξηθή κάζεζε θαη γηα δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο.  πληεινχλ δειαδή, ζηε 

δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ επνηθνδνκεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο επηδηψμεηο, 

βξέζεθε φηη νη δάζθαινη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ εθαξκνγή θνλζηξνπθηηβηζηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο είλαη πην παηδν – θεληξηθέο.
51

  Οη δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηνπ Καηάιιεινπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, επλννχλ ηελ πξαγκάησζε πνιιψλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ 

φπσο ε αλαθαιππηηθή κάζεζε κε ηε ρξήζε ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ, ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ή ε αξρή ηεο απζεληηθφηεηαο, αξρέο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ παηδαγσγνχο φπσο ν Bruner, ν Dewey θ.α. 
52

  Έλα παξάδεηγκα 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε, ζηα ζρνιεία, κπνξεί λα απνηειέζεη ε 

μέθοδος ηης μαθηηείας, θαζψο ν ππνινγηζηήο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, λα 

επηιπζνχλ πξνβιήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, ηηο 

αλάγθεο θαη ηε λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε.  Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη ε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην «δηδαθηηθφ πιαίζην» επηθέξεη  

                                                
50 Ράπηεο Α., Ράπηε Α.,  ν.π. ζει. 99, 102 
51 Haymore Sandholtz Judith, Reilly Brian, ν.π., ζει. 1, 12 
52 Ράπηεο Α., Ράπηε Α.,  ν.π.,  ζει.  123 - 124 
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θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε, ε νπνία κάζεζε έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα φηαλ 

ηα κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα πεξηζζφηεξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη κε πην νινθιεξσκέλν θαη φρη απνζπαζκαηηθφ ηξφπν, φπσο 

επίζεο, θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπλεξγαηηθά θαη 

επηθνδνκηζηηθά κνληέια.
53

   

Ζ ζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζαθψο πξνζθέξεη πινπζηφηεξν 

πεξηβάιινλ, πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ζηε δηάδνζή ηνπο κέζσ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ελζάξξπλζε 

ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  Ζ ρξήζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ε 

αλάπηπμε ηεο γιψζζαο HTML δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, νη γξαθηθνί αληρλεπηέο, ηα 

ινγηζκηθά βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κνληεινπνηήζεηο ή απηά 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο, επλννχλ ηα ζπλεξγαηηθά θαη επνηθνδνκηζηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο. Δπηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 

κειινληηθψλ πνιηηψλ, «ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη 

επειημίαο, ησλ δεμηνηήησλ επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο απηφ – νξγάλσζεο, ηεο απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο θαη απηφ – 

πιεξνθφξεζεο, ηεο ιήςεο θξίζηκσλ απνθάζεσλ φληαο ζε θαηάζηαζε πίεζεο, ηεο 

ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ηεο αβεβαηφηεηαο, πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ»
54

 θαη άιισλ 

ζηφρσλ πνπ ρξίδνπλ εθαξκνγή πέξαλ ηεο ζεσξίαο θαη πνιηηηθή βνχιεζε γηα αιιαγή.   

Οη κεηαξξπζκηζηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε δεκηνπξγηθή κάζεζε, ζεσξνχλ φηη 

νη ππνινγηζηέο παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηε κάζεζε ζεκάησλ πνπ 

δηαθνξεηηθά δελ ζα αλαιάκβαλαλ.  Αθφκα νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ζχλζεησλ ζεκάησλ, θαζψο ελνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε αηνκηθά θαη νκαδηθά projects.   

Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη 

κε ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, λα δψζνπλ 

λέα ψζεζε ζηε κάζεζε. 

 

   Πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λένπο αλζξψπνπο γηα ηελ εξγαζία. 

Ζ αιιαγή ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο θαη νη αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο, νδεγνχλ ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν.  Οη 

κεηαξξπζκηζηέο πηζηεχνπλ φηη ζην κέιινλ νη θαινπιεξσκέλεο δνπιεηέο ζα απαηηνχλ 

                                                
53 Ράπηεο Α., Ράπηε Α.,  ν.π., ζει. 127 
54 Ράπηεο Α., Ράπηε Α.,  ν.π., ζει. 46 
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γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηερλνινγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη καζεηέο πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο δνπιεηέο απ‟ φηη νη γνλείο ηνπο.   

ε κηα Δθπαηδεπηηθή πλάληεζε θνξπθήο ην 1996 εθθξάζηεθε ε πεπνίζεζε φηη «ε 

ηερλνινγία, αλ εθαξκνζηεί κε ζχλεζε θαη ελζσκαησζεί ζσζηά ζε έλα αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, κπνξεί λα γίλεη εθκεηαιιεχζηκε ζαλ έλα βνεζεηηθφ πιηθφ γηα λα 

ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, ελψ παξέρεη πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη εμαζθαιίδεη κηα αληαγσληζηηθή άθξε γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

καο». 
55

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο επηηξέπνπλ επίζεο, ηελ  

αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε κεγάιεο νκάδεο, λα δηεπζχλνπλ  ζπδεηήζεηο, λα 

βνεζήζνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ ζε ιεπηνκέξεηεο – θιεηδηά.  Δπηηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηθνηλσλνχλ 

κε καζεηέο θαη άιινπο δαζθάινπο θαη ελζαξξχλεη ηελ ζαθή έθθξαζε ηδεψλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία.  Βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη 

απνηειεί θίλεηξν κάζεζεο (Lu and Molstad). ε θάζε πεξίπησζε νη λέεο ηερλνινγίεο,  

ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο.
 56

   

 

  Καιιηεξγεί δεμηφηεηεο «δηαλνεηηθήο επειημίαο» (Renault), κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχληαη 

απφ ηελ ίδηα πεγή.
57

 χκθσλα κε ηνλ Papert ν ππνινγηζηήο παξέρεη ζηα παηδηά λέα 

γλσζηηθά εξγαιεία, κεηαηξέπνληαο ηε κάζεζε ζε κηα επράξηζηε δηαδηθαζία 

αλαθάιπςεο.  Ο καζεηήο αλαδεηά θαη νξγαλψλεη πιεξνθνξίεο, ζπλζέηεη ηε δηθή ηνπ 

άπνςε θαη «ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε ηνπ εκπεηξηθά θαη αλαζηνραζηηθά».
58

 

 

 πληεινχλ ζηελ αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ  θαη 

ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο.   

Οη Νέεο Σερλνινγίεο βειηηψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ.   

Σν παηδί θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηεί, λα γλσξίδεη θαη λα δηαβάδεη θσδηθνπνηεκέλα 

δεδνκέλα, λα ηα κεηαθέξεη, λα ηα ζπλδπάδεη θαη λα ηα κεηαηξέπεη ζε γλψζε.  

                                                
55 Cuban  Larry, ν.π. ζει. 18 - 22 
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Καιείηαη επίζεο λα δνπιεχεη νκαδηθά , λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα επηθνηλσλεί κε ην 

γχξσ πεξηβάιινλ ηνπ.  Μέζα ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο 

(θνλζηξνπθηηβηζκφο, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε…), νη λέεο ηερλνινγίεο 

ελεξγνπνηνχλ ηηο  γλσζηηθέο  θαη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, φπσο επίζεο 

θαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην άηνκν επηβηψλεη 

θαη δεκηνπξγεί  κέζα ζε έλα πνιχκνξθν θαη δηαξθψο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ.  Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ζε νκάδεο ζπλεξγαζίαο, ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο   

ςπρνθνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιειεπηδξάζεη θνηλσληθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Αλαπηχζζεηαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν έλα ήζνο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ, ην νπνίν κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ηελ 

επαθή θαη ηε βειηίσζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Σν ιάζνο απελνρνπνηείηαη, θαη ν 

καζεηήο ελζαξξχλεηαη λα παξάγεη ν ίδηνο απζεληηθή γλψζε, ελψ φινη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ίδηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο.
59

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ ηάμε ζαθψο επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη 

νδεγνχλ ζε  αιιαγή ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαζψο 

αιιάδεη ν ίδηνο ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή θαη νη δνκέο επηθνηλσλίαο 

ηνπο. 

 

 Παξφιν πνπ έρεη ήδε επηζεκαλζεί ε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζθφπηκν είλαη λα γίλεη επηπιένλ θαη κηα μερσξηζηή  

αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  Πξψηα – πξψηα ην δηαδίθηπν έδσζε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο, θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 

αλάκεζα ζε καζεηέο, ζε καζεηή – δάζθαιν, ζε καζεηή – εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο.   Ζ δπλαηφηεηα ηεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

δηεπθνιχλεη ηελ αμηνιφγεζε, φπσο θαη ηελ άκεζε επηθνηλσλία.  Ζ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν  θαζηζηά πξνζηηή ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο,  ηνπο 

εμνπιίδεη κε εθφδηα ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε, κε ηελ θαζνδήγεζε 

βέβαηα, ηνπ δαζθάινπ, πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, 

αιιά θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηελ εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.   

                                                
59 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 61, 67, 127 
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     Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αλεμαξηήησο ηφπνπ 

θαη ην ρξφλνπ, πξφζβαζεο ζε πνιχ κεγάιν φγθν θαη εχξνο πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο 

αλαλεψλεηαη δηαξθψο θαη εχθνιεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί λα 

ελεκεξψλεηαη γξήγνξα θαη εχθνια θαη λα κεηαθέξεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε.  

Δπηηξέπεη επίζεο, ηελ ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία, ελψ  ηα ίδηα ηα 

ππεξκέζα, παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν ειθπζηηθφ. 
60

    

Δίλαη γεγνλφο φκσο, φηη ην πξφγξακκα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 

νθείιεη λα είλαη εθπαηδεπηηθά πνηνηηθφ.  χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ Ηδξχκαηνο γηα 

ηελ πνιηηηθή ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μάξηηνο 2000), έλα πνηνηηθφ 

πξφγξακκα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

- ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

- λα παξέρεηαη επνηθνδνκεηηθή θαη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζηα ηεζη επίδνζεο 

- λα θαζίζηαληαη νη καζεηέο ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη θαηάιιειεο κεζφδνπο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο 

- λα πιεξνθνξνχληαη νη καζεηέο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

- λα απνθηνχλ νη ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε θαη άιιεο πεγέο 

- λα έρνπλ νη καζεηέο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα ζέκαηα ηερληθήο βνήζεηαο, 

νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, πξαθηηθή εμάζθεζε πξηλ απφ ηα 

καζήκαηα 

- ηπρφλ εξσηήκαηα θαη απνξίεο λα απαληψληαη γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα.
61

 

Βέβαηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή θνηηεηέο.  

 

Όκσο ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία παξνπζηάδεη 

κεηνλεθηήκαηα θαη εγθπκνλεί θηλδύλνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη 

εκπιεθφκελνη κε ηελ εθπαίδεπζε.  

 Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο, θαιφ είλαη λα 

παξνπζηαζηνχλ νη αδπλακίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ζηα πιαίζηα πάληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο.  πγθεθξηκέλα, ην δηαδίθηπν δελ επηηξέπεη ηε θπζηθή 
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ζει.178 - 179 
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επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο, απνθιείνληαο έηζη ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, 

θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, πνπ εθδειψλνληαη κε άκεζε πξνζσπηθή επαθή.  

Παξάιιεια, νη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηεο 

ηερλνινγίαο ηαπηφρξνλα κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απεηξία θαη έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηειεθπαίδεπζε,  ε  νπνία δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Ο 

δάζθαινο θαιείηαη λα δεκηνπξγεί ζπλερψο θίλεηξα ζηνπο καζεηέο θαη λα δεκηνπξγεί 

έλα επράξηζην θαη ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ.   

Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη πνιιέο θνξέο ηα δηάθνξα ηερληθά πξνβιήκαηα, φπσο 

αξγή ζχλδεζε ζην Internet, ππνινγηζηέο ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο, θιπ.   

Ο θαθφο επίζεο, ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξκέζσλ, επηθέξεη ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο ζηνπο καζεηέο, φπσο δηαηξεκέλε πξνζνρή, εζηζκφο ζηε ρξήζε, θιπ.
62

 

 

Ζ επξεία δηάδνζε θαη ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ επηθπιάζζεη θηλδχλνπο γηα ηα 

παηδηά, εηδηθά ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο, ηα νπνία δελ έρνπλ αλαπηπγκέλα 

αμηνινγηθά θξηηήξηα, θαζψο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί κεραληζκνί ειέγρνπ 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην ςεθηαθφ πιηθφ αλαπαξάγεηαη 

εχθνια κε απνηέιεζκα λα παξαβηάδνληαη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Δπηπιένλ, ε ίδηα ε δνκή θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

θαζνξίδεη ην εθήκεξν ηεο πιεξνθνξίαο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη έιιεηςε ζηαζεξψλ 

πεγψλ αλαθνξάο.  Σέινο ε απνπζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηε γλψζε θαη ηελ αιήζεηα, θπξίσο ζε κηθξέο 

ειηθίεο.
63

 

 

 Ζ παξνρή ηεξάζηηαο πνζφηεηαο πιεξνθνξηψλ  αγλψζηνπ πξνέιεπζεο, πνιιψλ 

εθ ησλ  νπνίσλ δελ έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άζθνπε  ρξήζε, ζε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ζε αδφθηκα 

ζπκπεξάζκαηα.  Ο εθπαηδεπηηθφο πξψηνο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηηο ηερλνινγηθέο 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ 

παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο.  Δπίζεο ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα 

ραζεί ε πνιηηηζηηθή αμία ηεο δηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη λα κε γλσξίδνπκε ηη θαη πψο 

                                                
62 Γξεγνξηάδνπ Διηζάβεη, Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο, ν.π., ζει. 179 - 180  
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ην γλσξίδνπκε.  Πνιιέο απφ ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, πνπ ίζσο λα είλαη 

απνηειέζκαηα ακθηβφινπ εξεπλψλ θαη επηζηεκψλ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην 

κνλαδηθφ πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο θάπνησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ, αληηθαζηζηψληαο  

ην δηθαίσκα ησλ ζρνιψλ λα απνθαζίζνπλ νη ίδηεο γηα ηνπο θχθινπο καζεκάησλ.  

 Έλα άιιν δήηεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ, αθνξά ηνπο θαηφρνπο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη ην θέξδνο πνπ απνκπδνχλ 

απφ ηε ρξήζε πνπ γίλεηαη. Δίλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζεί έλα «απηνκαηνπνηεκέλν 

ζχζηεκα» παξαγσγήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Σελ ίδηα δπζθνιία εμαθξίβσζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη θαηαιιειφηεηαο παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθφξσλ 

ινγηζκηθψλ, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζην λα αγλννχληαη ηα παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα 

απηψλ.   Πνιινί δε θαηαζθεπαζηέο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, αγλννχλ βαζηθέο 

αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ή κεηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ηνπο γηα ην πψο ηη 

πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά.  Οη παξαγσγνί ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ ζπλήζσο δελ 

γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν ηελ αηνκηθή, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, φζν  θαη ηελ θνηλσληθή, ε νπνία 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο κηαο θνηλσλίαο, πνπ νδεγεί ζηελ αλαπαξαγσγή 

θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ.  Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ πνιπκέζσλ, φπσο ν ήρνο, ε θίλεζε, ε εηθφλα, ην βίληεν θ.α., ζπλήζσο απνηεινχλ 

αληηγξαθέο ησλ ζπκβαηηθψλ βηβιίσλ, ελψ ν ξφινο ηνπ καζεηή παξακέλεη 

παζεηηθφο.
64

  Δπίζεο, ε αλσλπκία ηνπ ζπγγξαθέα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε 

αληίιεςε φηη ε επηθνηλσλία ιεηηνπξγεί σο κηα κνξθή πιεξνθνξηψλ «εηζεξρνκέλσλ 

θαη εμεξρφκελσλ» θαη ε πίζηε φηη ε ηερλνινγία απνηειεί έλα «νπδέηεξν» κέζν 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, νδεγεί  ζην λα αγλνείηαη ην γεγνλφο ηεο 

ρξήζεο κηαο γιψζζαο ε νπνία εκπεξηέρεη λνήκαηα θαη εξγαιεία ζθέςεο πνπ 

απνηεινχλ κέξνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο θαη νπηηθήο.  Γηα ην ιφγν απηφ 

θαινχληαη νη καζεηέο λα κάζνπλ λα απνθσδηθνπνηνχλ ηε γιψζζα απηή, ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ παξαγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή γλψζε.  
65

   

ηελ Διιάδα ε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ 

αγνξά, αλ θαη εμειηζζφκελε.   Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζηελ απνπζία 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ζηα πεξηζζφηεξα, ελψ κηθξφο αξηζκφο παξνπζηάδεη 

εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ.
66
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  Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά επηθεληξψλνληαη ζηελ εθκάζεζε εηδηθψλ γλψζεσλ, 

ελψ αδηαθνξνχλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή αλαπαξαγσγή θαη ηνλ θνηλσληθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ.  Δπίζεο, πνιινί απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

ινγηζκηθά ρξεζηκνπνηνχλ κηα νπδέηεξε γιψζζα γηα λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

γλψζεηο ζηνπο καζεηέο.  Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή έλα καζεζηαθφ κνληέιν, ην νπνίν 

είλαη γξακκηθφ θαη δελ επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο, φπνπ 

ζπληειείηαη ε απζεληηθή κάζεζε.  Άιια εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηεξίδνληαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο γηα κάζεζε κέζσ ηεο 

επαλάιεςεο θαη εμάζθεζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο.  Σέινο ππάξρνπλ ινγηζκηθά ηα νπνία 

παξέρνπλ ηππνπνηεκέλε κάζεζε, παξαγθσλίδνληαο ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ.
67

 Σα 

ινγηζκηθά νθείινπλ λα παίξλνπλ ππφςε ηνπο, ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ παηδηψλ θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ 

δηάθνξσλ ελλνηψλ.
68

 

 Οη δπλαηφηεηεο φκσο ησλ ππνινγηζηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο, ελψ  ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηνλ ρψξν απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηλνηνκία.  Δίλαη 

απαξαίηεην επνκέλσο,  λα αμηνινγείηαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απφ ηα θαηάιιεια 

φξγαλα, πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο χιεο, ζηνλ 

έιεγρν ηεο κάζεζεο, ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο νζφλεο.
69

  Δπηπιένλ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηε 

δηεπηζηεκνληθή  ζπλεξγαζία απφ ηε ζχιιεςε, ηε ζρεδίαζε κέρξη ηελ πινπνίεζή 

ηνπ.
70

 

 

 Κνληά ζ‟ απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο ηεο αληζνξξνπίαο σο πξνο 

ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή πξφζβαζε ζηηο ηερλνινγίεο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη θνηλσληθή ηεξάξρεζε ζε ηάμεηο, κε ζαθείο εμαξηήζεηο θάπνησλ 

απφ ηνπο γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο.  
71

  Παξάιιεια ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ 
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θάπνηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, δηεπξχλεη ην ράζκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη 

δεκηνπξγεί θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.
72

  

 Ζ δηδαζθαιία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνηλσληθή επαθή κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ην δάζθαιν.  Υσξίο λα γίλεηαη ιφγνο γηα πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ 

δαζθάινπ απφ κεραλέο, ππάξρεη θίλδπλνο λα εθιείςνπλ ή λα πεξηνξηζηνχλ νη 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηεο εθπαίδεπζεο. Καηεγνξνχληαη επίζεο, νη ππνινγηζηέο φηη 

νδεγνχλ ηνλ καζεηή ζε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ε δηδαζθαιία απφ θνηλσληθή 

δηαδηθαζία λα γίλεη αηνκηθή, απνηξέπνληαο ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.  

Βέβαηα, θάηη ηέηνην δελ επζηαζεί απφιπηα, θαζψο νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, κέζσ e- mails, 

δσληαλψλ ζπλδέζεσλ κε άιια ζρνιεία, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή αθφκα εηδηθνχο 

επαγγεικαηίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία, chats, θ.ι.π., λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα κε ιακβάλνπλ παζεηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

λα δψζνπλ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε καζεηέο απφκαθξνπο ή ληξνπαινχο.  
73

 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκα, θπξίσο απφ ηνπο νπαδνχο ηεο Κξηηηθήο Πξνζέγγηζεο, ν 

θίλδπλνο κεγαιχηεξεο έκθαζεο ζηελ απφθηεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ελψ 

παξακεξίδνληαη νιηθέο θαη άιιεο γλσζηηθν – ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε 

ζθέςε, ε γλψζε, ε θξηηηθή απηψλ πνπ πξνζιακβάλνπλ σο πιεξνθνξίεο, θιπ., ψζηε νη 

καζεηέο λα ζηνράδνληαη, λα ελεξγνχλ σο ειεχζεξνη, ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο.  

Αληεπηρείξεκα απηνχ απνηειεί ε εθαξκνγή θνλζηξνπβηζηηθψλ ζεσξηψλ φζνλ αθνξά 

ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, φπνπ παξέρνληαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε 

ζέκαηα θνηλσληθήο θξηηηθήο, κε δεηήκαηα πνιηηηζηηθά, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, 

θ.α.
74

 

 Χζηφζν, ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο ηππνπνίεζεο θαη 

νκνηνκνξθίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, πεξηνξίδνληαο ηελ ζχλζεηε γλψζε 

θαη ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε. ε πνιιά δε, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε φιεο νη πηζαλέο δηαζηάζεηο ηεο γλψζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο είλαη 

δχζθνινο ν πξνγξακκαηηζκφο.  Έηζη δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο απζεληίαο ηεο 

                                                
72 Αβνχξεο Νηθ. Πξνβιήκαηα πνηφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο ηνπ δηαδηθηχνπ – εξγαιείνπ 
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γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή.
75

  Λέγεηαη αθφκα, φηη νη γξήγνξνη ξπζκνί ησλ ηερλνινγηθψλ 

απηψλ κέζσλ θαιιηεξγνχλ ηελ αλππνκνλεζία, ελψ νη ζπρλέο αιιαγέο ηεο 

ηερλνινγίαο δεκηνπξγνχλ άγρνο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ηηο 

παξαθνινπζήζνπλ.  Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ν θίλδπλνο, νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πεξηνξίδνληαη ζε δηδαθηηθέο αληηιήςεηο αληηθεηκεληζηηθέο ή ηερλνθξαηηθέο, φπσο ην 

«ζσζηφ – ιάζνο», ην νπνίν εθαξκφζηεθε ηα πξψηα ρξφληα εηζαγσγήο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο θαη 

βαζίδνληαλ ζηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή κέζνδν.  ήκεξα φκσο, νη επνηθνδνκηζηηθέο 

ζεσξίεο, πνπ επηθξάηεζαλ, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ,  θαη ηα δηθηπαθά πεξηβάιινληα 

απνκάθξπλαλ απηφλ ηνλ θίλδπλν.
76

 

 Απφ ηε κηα κεξηά ζεσξείηαη φηη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία κελ θάλνληαο 

κεξνιεςίεο ππέξ ελφο αξηζκνχ καζεηψλ θαη θαηά ελφο άιινπ, ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απηφ – εθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ, απφ ηελ άιιε φκσο κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ φηαλ ζηεξίδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζην κεράλεκα θαη 

δεκηνπξγεζεί, ιφγσ εζθαικέλεο ρξήζεο, ζρέζε εμάξηεζεο κε απηφ.  
77

 

 Έλαο άιινο ιφγνο πνπ νη εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε δέρηεθε αξλεηηθή θξηηηθή, αθνξά ηελ ππεξίζρπζε ηεο πξνζνκνησκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε απνκάθξπλζε ηεο γλψζεο απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

ηεο πιαίζην.  Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα δπζθνιεχνληαη λα 

δηαρσξίζνπλ ην πξαγκαηηθφ απφ ην πξνζφκνην αληηθείκελν ηεο γλψζεο, λα ράζνπλ 

δειαδή θαηά ηνλ Αιηνπζέξ  ηε «βνχιεζε γηα γλψζε», λα δψζνπλ αμία κεγαιχηεξε 

ζην πξνζφκνην απφ ην πξαγκαηηθφ θαη λα δεκηνπξγεζεί ζηνπο καζεηέο ε ςεπδήο 

εληχπσζε ηεο παληνδπλακίαο ηνπο, ηεο επθνιίαο αλαζθεπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο ηνπο, εθφζνλ ζεσξεζεί φηη ε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

ην ίδην δεδνκέλεο κε απηέο ηεο πξνζνκνίσζεο.  

 Καηεγνξνχληαη επίζεο νη Νέεο Σερλνινγίεο γηα ηνλ θίλδπλν ππνβηβαζκνχ 

ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ελφο νξζνινγηθνχ θαη 

ηερλνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζχζηεκα αγλνεί 

ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
 78

 

Ζ ηερλνινγίεο κπνξνχλ ζαθψο λα βειηηψζνπλ ηελ ηάμε, αιιά δελ κπνξνχλ λα ηελ 

αληηθαηαζηήζνπλ.    Γηα παξάδεηγκα, ε ζπδήηεζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ 
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δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο θαη ρψξαο, απνηειεί έλα 

αθφκα επξχηεξν άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ ζηελ θνηλσλία, ηε δηαπξνζσπηθή επαθή θαη 

θνηλσληθνπνίεζε κε άηνκα δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζθέςεο.  Σα παηδηά έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ ηε θσλή, λα δνπλ ρεηξνλνκίεο θαη εθθξάζεηο, λα 

εξκελεχζνπλ ή λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα, λα κεηαθέξνπλ εκπεηξίεο, λα εθθξάζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα.  Ζ θαηάρξεζε ζε ρξφλν θαη ζε πνηφηεηα βέβαηα, δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ηφζν ζην επίπεδν ηεο πγείαο (πνλνθεθάινπο, θφπσζε, ….), φζν θαη ζην 

επίπεδν ησλ ζρέζεσλ. 

Ζ λέα επνρή επηηάζζεη ηελ αιιαγή θαη ηελ εμέιημε, δελ πξέπεη φκσο λα 

παξαβιέπνληαη δεκνθξαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο, νη νπνίεο καο βνεζνχλ λα 

θξίλνπκε ηηο αιιαγέο απηέο.   

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηνπ 
 
CHURCHILL,  What Socrates said to Phaedrus:  

Reflections on Technology and Education «ην ζέκα δελ είλαη λα πξνηαζνχλ φξηα ζηελ 

πξφζβαζε, αιιά λα καο σζήζεη λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ηελ πξφζβαζε ζηα 

γεγνλφηα θαη πέξα απφ ηε ζεψξεζε φηη ν εγγξακκαηηζκφο πνπ αλαδεηνχκε είλαη 

πξσηαξρηθά ν εγγξακκαηηζκφο ζηα γεγνλφηα».
79

  Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη 

ηελ πξφζβαζε ζηα γεγνλφηα θαη λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο κάζεζεο, αλάινγα κε ηελ 

αμηνπνίεζε πνπ ζα γίλεη.  Δίλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο, νη δάζθαινη θαη νη 

καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη ηερλνινγίεο λα βνεζήζνπλ ψζηε λα 

κεηαηξαπεί ε πιεξνθνξία ζε γλψζε.  Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο πιεζψξαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε γλψζε.  Οη άλζξσπνη θαηεπζχλνπλ ηηο κεραλέο 

θαη φρη ην αληίζηξνθν.  Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ αλζξψπσλ δελ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ απηέο, αιιά λα ρξεζηκνπνηήζεη εχπιαζηα ηα δεδνκέλα πνπ ηεο 

παξέρνληαη.  Ο ηξφπνο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη λέεο ηερλνινγίεο, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε. 

Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ σο ηψξα, επιφγσο, δηαηππψλνληαη ηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα: 

1. Μπνξνχλ νη Νέεο Σερλνινγίεο λα βνεζήζνπλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο δελ κπφξεζε ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα λα θαιιηεξγήζεη, έηζη ψζηε ηα λέα άηνκα λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο, λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 
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ζπλζήθεο πνπ ζπλερψο αιιάδνπλ, λα αλαπηχμνπλ κεζφδνπο θξηηηθήο ζθέςεο 

θαη θαηαλφεζεο θαη ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

ελλνηψλ; 

2. Πψο νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεραλέο ζηηο 

ηάμεηο γηα ηε δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία φπνπ ππάξρνπλ  ππνινγηζηέο; 

3. Άιιαμε ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε σο ζπλέπεηα πξνψζεζεο θαη 

επέλδπζεο ζηα θνκπηνχηεξ θαη ζε άιιεο ηερλνινγίεο;  Αλ λαη, ηη εξκελεχεη 

ηηο αιιαγέο;  Αλ φρη, ηη εξκελεχεη ηε ζηαζεξφηεηα; 

4. Αμίδεη ε επέλδπζε ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζε άιιεο ηερλνινγίεο ην 

θφζηνο.    

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ Σ.Π.Δ. 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζε 

απηή, φπσο θαη κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.   

Πξηλ ινηπφλ, γίλεη ιφγνο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζην ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία. Μέρξη ζήκεξα «ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ λα είλαη 

ππάθνπνη θαη φρη δεκηνπξγηθνί» (Papert).
80

 Ρφινο ηνπ ζρνιείνπ, σζηφζν, είλαη λα 

«δίλεη ζην παηδί θαηεπζχλζεηο, νξάκαηα θαη ειπίδεο» γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ άηνκα κε «αλνηρηφ κπαιφ» θαη κε εθφδηα αλάινγα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζπλερψο εμειηζζφκελεο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν απνηειεί «δσληαλφ 

θχηηαξν θαη φρη παξάξηεκα ηεο θνηλσλίαο», ελψ πξέπεη λα ππάξρεη αληηζηνηρία 

αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία.
81

   

Οη δξαζηεξηφηεηεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή φληαο δεκηνπξγηθέο 

εκπιέθνπλ ελεξγά ηνπο καζεηέο θαη κεηαβάινπλ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ν νπνίνο  

θαζνδεγεί, θαηεπζχλεη, θαη δηεπθνιχλεη ην καζεηή λα ζθέθηεηαη, λα ππνινγίδεη θαη 

λα αλαθαιχπηεη ηε γλψζε, ζε φιε ηε δηαδηθαζία ρσξίο λα πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ηελ 

εζπρία.   Ζ ζρνιηθή εξγαζία γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο, πνπ ν δάζθαινο ζπληνλίδεη, 
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ελψ παξέρνληαη επθαηξίεο γηα βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζε πξνζσπηθά βηψκαηα.  Ο δάζθαινο βξίζθεηαη θνληά ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

παξαθνινπζεί, ηνπο ελζαξξχλεη, θαη δηαπξαγκαηεχεηαη καδί ηνπο ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγάδνληαη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη γηα κηα εξγαζία ηνπο, φπσο λα 

δεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο, λα πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ εξκελείεο 

ζηεξηδφκελνη ζε βηβιηνγξαθία, λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα, λα ζπζρεηίδνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα κε απηά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη λα θαηαλννχλ ην κνληέιν εξγαζίαο 

ηνπο, δειαδή, ηνπο νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο.
82

   

Κχξην κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, λα αμηνπνηήζεη ζεηηθά φια ηα δηαζέζηκα κέζα θαη λα ζέηεη 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηα κέζα απηά.  Ο δάζθαινο πξνσζεί ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία, αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο, θάηη πνπ ηα λέα κέζα ηεο 

ηερλνινγίαο ην εμαζθαιίδνπλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, 

ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αθνκνηψλνπλ ηε λέα 

γλψζε αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, πνπ ν ίδηνο 

θξνληίδεη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ. Οη Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ 

δηδαθηηθφ κέζν, ην  νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε δεκνθξαηηθφ θιίκα.  Σν 

κνληέιν ηνπ απηαξρηθνχ θαη  παληνγλψζηε δαζθάινπ δελ επλνείηαη. Σα πνιπκέζα 

δηεπθνιχλνπλ ην δάζθαιν λα θάλεη παξεκβάζεηο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, 

λα ηνπο βνεζήζεη λα γίλνπλ κηθξνί επηζηήκνλεο, λα ππνδχνληαη απζεληηθνχο ξφινπο, 

λα κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο.
 83

  

Παξφιν πνπ έρεη απνδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ σο  

εκςπρσηή, ζπληνληζηή θαη δηεπθνιπληή, απηνχ πνπ ζπλδέεη ηε κάζεζε κε  ηα 

πξαγκαηηθά βηψκαηα ηνπ καζεηή, ζηελ πξάμε παξακέλεη θπξίαξρνο ν ξφινο ηνπ σο 

κεηαδφηε γλψζεσλ, ζε κεγάιεο νκάδεο καζεηψλ, βάζε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ 

καζεκάησλ.   

Ο ξφινο ησλ δαζθάισλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ,  

ελνπνηεκέλεο (νιηζηηθά), ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ηάμεο θαη ηελ 

αηνκηθή ειεπζεξία.
84

 Ο δάζθαινο νθείιεη λα παξέρεη έλα πιαίζην ζηήξημεο 

(“scaffolding”, θαηά ηνλ Vygotsky), ψζηε λα πξνρσξήζνπλ νη καζεηέο έλα επίπεδν 

πην πέξα απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη, εθεί πνπ ν θαζέλαο έρεη αλάγθε, κέζα ζε 
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νκαδνζπλεξγαηηθά πιαίζηα. πκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο «καζεζηαθήο 

επηθνηλσλίαο», είλαη «δηακεζνιαβεηήο ηεο επίζεκεο θνπιηνχξαο» θαη 

«δηαπξαγκαηεπηήο ελλνηψλ».  Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεί ην πιαίζην αλαθνξάο 

ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο παξέρεη ηα πνιηηηζηηθά εξγαιεία, ηηο γλσζηηθέο εκπεηξίεο, 

ψζηε λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη κε επηζηεκνληθφ θαη θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο.  Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα κεηαηξέςεη ηε ζεσξία ζε πξάμε, ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν, 

ζε θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ παηδηψλ.
85

  Ζ δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πφζν δε 

κάιηζηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ, φπσο είλαη νη λεπηαγσγνί, ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλφηεηα 

λα αθνχεη ηνπο καζεηέο, λα βξίζθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά θνληά ηνπο θαη λα κνηξάδεηαη 

καδί ηνπο ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο. 

ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο ειηθηαθά θαζνξηζκέλεο, κε 

έλαλ αξηζκφ καζεηψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ δηνηθνχληεο, είλαη νη ίδηνη ξπζκηζηέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηεο δηαξξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ ρσξηζκφ ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο θαη θαζνξίδνπλ ην βαζκφ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε.  Απηνί επίζεο απνθαζίδνπλ ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο θαη ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία ζα δηδαρηνχλ ηα παηδηά ηελ χιε. 

Καζψο φκσο ηα ζρνιεία ππεξεηνχλ αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία, νη δάζθαινη νθείινπλ λα θαζνδεγνχλ ηηο νκάδεο ζηελ ηάμε, 

δεκηνπξγψληαο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηα παηδηά, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα 

θαιχςνπλ ηελ αθαδεκατθή χιε ησλ καζεκάησλ θαηαλνψληαο θάζε καζεηή 

μερσξηζηά.  ηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία πνιηηψλ κε αμίεο θαη παξάιιεια ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ αλεμάξηεηε ζθέςε.  Οη εθπαηδεπηηθέο 

ππνρξεψζεηο είλαη επνκέλσο, πνιχπινθεο θαη απαηηνχλ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ηνπ δαζθάινπ. 
86

 

Ζ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο, φπσο νη 

νξακαηηζηέο ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία πξνζδνθνχλ, κπνξεί λα επηθέξεη 

ζεκειηψδεο αιιαγέο ζην ξφιν ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, θαζψο ν δάζθαινο θηλείηαη αλάκεζα 

ζηηο κηθξέο νκάδεο καζεηψλ δηεπθνιχλνληαο θαη ελζαξξχλνληαο ηα παηδηά θαηά ηε 

δηαδηθαζία κηαο εξγαζίαο.  Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζα 

κπνξνχζε λα νξγαλψλεη ηελ ηάμε δηαθνξεηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα  δνπιεχνληαο κε 
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νκάδεο ζε project.  Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επίζεο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε δαζθάινπο θαη 

καζεηέο.
87

 Δπίζεο ν δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηθέο ηνπ ηζηνζειίδεο γηα 

λα αλαξηά αλαθνηλψζεηο, εξγαζίεο, on line πιηθφ γηα ηηο εκεξήζηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πξνεηνηκαζηνχλ, λα αλαπιεξψζνπλ 

ηε δνπιεηά πνπ έραζαλ απφ απνπζίεο γηα ιφγνπο πγείαο, θ.ι.π..   

Καζψο ε πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη δηαζηάζεηο εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη επηζηεκνληθέο, απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ, πνιιέο θνξέο 

φκσο, εγθπκνλεί θηλδχλνπο κε ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζε 

άηνκα ρακειήο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο ή απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ.  Κξίλεηαη 

ινηπφλ, επηηαθηηθή ε αλάγθε αλάπηπμεο «ελεξγνχ αλαδήηεζεο θαη θξηηηθήο 

αλάγλσζεο» φισλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.  Ο δάζθαινο θαιείηαη λα έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε, ψζηε λα δηεπθνιχλεη 

δηδαθηηθά ην καζεηή, φρη κφλν ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  Παχεη ην ελδηαθέξνλ λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ απφθηεζε ζηείξσλ θαη αρξεζηκνπνίεησλ γλψζεσλ θαη 

εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξφζβαζεο, θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη επηδέμηνπ 

ρεηξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ γλψζεηο ρξήζηκεο ζηε δσή ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ή πνιηηηζηηθή ηάμε ζηελ 

νπνία αλήθεη. 
88

   

Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ζε 

ζεκειηψδεο αιιαγέο ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ησλ δαζθάισλ, νχηε φηη νη 

παηδνθεληξηθέο κέζνδνη θαζνξίδνληαη κφλν απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  Σα κεραλήκαηα 

θαη ην ινγηζκηθφ δελ είλαη ηα κφλα πνπ εγγπψληαη ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ απνηεινχλ ηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο.   

Αζθαιψο, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί, φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαιφ είλαη λα 

θαηέρεη θάπνηεο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο απηήο, αιιά 

δελ είλαη εηδηθεπκέλνο ηερληθφο.  Δίλαη δάζθαινο θαη ν ξφινο ηνπ επηθεληξψλεηαη ζε 

δηδαθηηθά ζέκαηα, ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ςπρνινγίαο ησλ καζεηψλ ηνπ.   

Παξάιιεια κε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ βξίζθεηαη ν ξφινο ηνπ ππνινγηζηή.  Οη Νέεο 

Σερλνινγίεο έρνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαζψο παξέρνπλ ζην καζεηή 
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εξγαιεία, δηαδηθαζίεο θαη ηφπνπο γηα ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία.  Απνηεινχλ βνεζεηηθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ δαζθάινπ, δηακεζνιαβψληαο ζην «κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

εκπεηξηψλ ζε γλψζε».  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε επειημία θαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα πνιιψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ελψ ν δάζθαινο έρνληαο παηδαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο 

παξεκβαίλεη θαη θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο κέζα ζεθνηλσληθνπνιηηηζκηθά  πιαίζηα.  Γηα 

ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία κηθξφθνζκνη, κηκήζεηο πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ξφισλ, ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θ.ι.π.   

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζεηηθφ ξφιν ηνπ παηρληδηνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

νη Νέεο Σερλνινγίεο ζπληεινχλ κε παηρληψδεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δεκηνπξγία ελφο 

επράξηζηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  Σν παηδαγσγηθφ παηρλίδη ζηνπο εηθνληθνχο 

ρψξνπο δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε, ηε γλσζηηθή εμεξεχλεζε θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζπλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ κε εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο (βίληεν 

πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ράξηεο, θείκελα, πιεξνθνξίεο, εηθνληθά εξγαζηήξηα, 

κνληέια επίιπζεο πξνβιεκάησλ….
89

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε βάζε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky, 

είλαη ζεκαληηθφ λα κε δίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ έκθαζε ζηα ίδηα ηα εξγαιεία ηνπ 

ππνινγηζηή, αιιά ζην γεγνλφο φηη απηά επηηξέπνπλ ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ, πεξλψληαο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν («ζθαισζηά») γηα ηε κεηάβαζε ζηελ 

επφκελε «δψλε επηθείκελε αλάπηπμεο».  Γίλεηαη έκθαζε ζε φιν ην ζχζηεκα ζην 

νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζε 

ζπλεξγαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο.  Οη Νέεο Σερλνινγίεο 

παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ, ηε γλψζε θαη 

ηε κάζεζε κέζσ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε άηνκα 

θαη νκάδεο, κε εηδηθνχο θαη κε θνξείο γηα εμ‟ απνζηάζεσο ζπδεηήζεηο, αληαιιαγή 

απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ηφζεο άιιεο δπλαηφηεηεο.   

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε. Ο 

δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ,  
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θαιιηεξγεί κηα γιψζζα κε θαηλνχξηα «ζεκεησηηθά ζηνηρεία, ζχκβνια θαη 

παξαγισζζηθά ζήκαηα» ε νπνία επεξεάδεη ηελ θπξίαξρε γιψζζα θάζε πεξηνρήο θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηζηηθφ εξγαιείν (ρξήζε εηθνληδίσλ, θπξηαξρία ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά….).
90

  χκθσλα κε ηνλ Bruner ν εθπαηδεπηηθφο λα 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα αθνκνηψλνπλ ηηο δνκέο ή ηηο αξρέο θάζε ζπζηήκαηνο ελλνηψλ, 

ζηαδηαθά, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα «εκβαζχλνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ» ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δσή ηνπο (ζρνιείν, εξγαζία, 

θαζεκεξηλφηεηα).
91

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν δάζθαινο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηνλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν λα δηεπθνιχλεη ηε γλψζε λα κεηαηξέπεηαη ζε κάζεζε, λα 

παξέρεη επθαηξίεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη λα δίλεη ηα εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο λα 

πξνβιεκαηίδνληαη, λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο αθνκνηψλνπλ κε 

βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν θαη ηε ζεκαζία ησλ 

λνεκάησλ πνπ ην θάζε παηδί δίλεη ζηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη.   

ΟΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 

 

Παξά ην γεγνλφο ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηα ζρνιεία. φπσο 

ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ρξήζε ηνπο σο έλα δηδαθηηθφ κέζν είλαη πεξηνξηζκέλε, αιιά 

πνιχ κηθξφηεξε είλαη ε ελζσκάησζή ηνπο.  Ζ πξάμε απέδεημε φηη κφλν ε εηζαγσγή 

ππνινγηζηψλ ζησλ ζρνιείσλ δελ επηθέξεη αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο ηφζν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φζν θαη ηε κάζεζε, νχηε αιιάδεη ην ξφιν ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ δαζθάισλ.   

Πνιιά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη ζηελ άπνςε φηη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ βαζίδεηαη ζε ζηάδηα, ελψ έλα θαιφ ζρνιείν πεξηιακβάλεη: 

 Έλαλ πηπρηνχρν δάζθαιν πνπ επηδνθηκάδεη ηελ άπνςε ηεο 

πξνζεθηηθήο θξνληίδαο θάζε αλαπηπζζφκελνπ παηδηνχ 

 Έλα θαζεκεξηλφ πξφγξακκα πνπ έρεη θάπνηεο δνκέο νξγάλσζεο ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ ψζηε λα παξέρεη πνιιέο επηινγέο ζηα παηδηά 

πνπ αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ( νηθνδνκηθφ πιηθφ, ηέρλε, 

γιψζζα, ηξαπέδη άκκνπ θαη λεξνχ, ακθίεζε, γσληά αλάγλσζεο, θιπ) 

                                                
90 Ράπηεο  Α., Ράπηε Α. , ν.π., ζει. 118 - 119 
91 Ράπηεο  Α., Ράπηε Α. , ν.π., ζει. 122 
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 Τιηθά πνπ ελζαξξχλνπλ ην παηρλίδη θαληαζίαο 

 

Απηφ φκσο, είλαη έλα μεπεξαζκέλν ζρνιηθφ πξφγξακκα ηεο Ακεξηθήο ηνπ 1950, 

ηεο Βξεηαλίαο ηνπ 1960 θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Κνιεγίνπ Bank Street .   

 

Γηα άιινπο έλα θαιφ ζρνιείν πξνηηκά ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξψηε ηάμε.  Έλα ηέηνην ζρνιείν πεξηιακβάλεη: 

 Έλαλ πηπρηνχρν δάζθαιν πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνεηνηκάζεη ην 

παηδί αθαδεκατθά γηα ην επφκελν επίπεδν 

 Έλα θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζην νπνίν ν δάζθαινο δνκεί ην δηαζέζηκν 

ρψξν θαη ρξφλν ψζηε λα παξέρεη κηα αλάκεηθηε θαηεπζπληήξηα δηδαζθαιία, 

θαζήθνληα ζε κηθξέο νκάδεο θαη εμαηνκηθεπκέλε δνπιεηά επηθεληξσκέλε 

ζηα θαζήθνληα ηεο αλάγλσζεο, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο γξαθήο θαη ηεο 

ζθέςεο. 

 Άθζνλα πιηθά ζε πξνζεθηηθά θαζνδεγνχκελα παηδηά γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο 

 Γξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ ζε κηθξφ ηκήκα ηεο εκέξαο, αιιά θαζφινπ 

παηρλίδη ζε άιιεο ψξεο.  Γνπιεηά θαη παηρλίδη ζε μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο ησλ πξνγξακκάησλ φκσο, ζπκίδνπλ ζρνιεία ηνπ Illinois ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη άιισλ ζρνιείσλ κε ζθηρηά πξνεηνηκαζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

πιηθά γηα λα αθνινπζήζνπλ ν δάζθαινο θαη ηα παηδηά. 

Απφ αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο, ν ζηφρνο ελφο θαινχ ζρνιείνπ είλαη ε πξνζσπηθή 

επεκεξία ηνπ θάζε παηδηνχ.  Απφ πιεπξάο δηαλνεηηθήο πξννπηηθήο, ν ζηφρνο είλαη λα 

πξνεηνηκάζεη ην παηδία γηα κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε κηα πςειά ακεηβφκελε εξγαζία φπνπ νη απφθνηηνη πνπ θαηέρνπλ δεμηφηεηεο ζα 

ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία.  Πνιιά ζρνιεία πβξηδηθήο 

κνξθήο επηδηψθνπλ ηελ αλάκεημε ησλ δπν απηψλ ζηφρσλ.    

Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηνπο δπν ηχπνπο «θαινχ» 

πξνζρνιηθνχ ζρνιείνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ή ηελ λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ 

γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα.  Πνιιά δε ζρνιεία ζπλδπάδνπλ ηελ ηδέα ηεο 

αθαδεκατθήο πξννπηηθήο κε ηελ αλαπηπμηαθή άπνςε.  Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα 
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ζπλδπάζεη ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζε θαη ηεο γξαθήο κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ.  Σα 

παηδηά δνπιεχνπλ αηνκηθά κε πιηθά θαη δηδαθηηθέο επηινγέο πνπ ηνπο παξέρνληαη, 

αιιά θαη ζε κηθξέο νκάδεο θαη ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

Γελληέηαη φκσο ην εχινγν εξψηεκα, ν ζηφρνο ελφο πξνζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

είλαη λα θαζνδεγήζεη ν δάζθαινο ην παηδί ζε πξνθαζνξηζκέλεο αζθήζεηο ή λα ην 

θαζνδεγήζεη λα αλαθαιχςεη κφλν ηνπ ηε κάζεζε;  χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ζαθψο πξνζεγγίδεηαη ν δεχηεξνο ζηφρνο.   

Ζ εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ζεσξήζεθε φηη ζα επηθέξεη αιιαγέο, ηφζν ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο νιφθιεξεο ηεο ηάμεο.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε δηδαζθαιία κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απαηηεί αιιαγή 

ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, απαηηεί δειαδή, δηδαζθαιία ζε κηθξέο νκάδεο, ην projects, 

ηελ πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  Κάηη 

ηέηνην φκσο δελ παξαηεξήζεθε. 

Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο βξίζθνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο επράξηζηε ζπκβάιεη ζην λα κε ηε ζπλδένπλ κε ηε 

ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη νδεγεί ζηε ρξήζε απηψλ γηα βνεζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.
92

 Παξφκνηα ππνζηεξίδεηαη φηη νη δάζθαινη πξνζάξκνδαλ ην 

δηδαθηηθφ ηνπο ξεπεξηφξην, σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, ζχκθσλα κε απηφ 

πνπ ηα παηδηά πξνζδνθνχζαλ λα κάζνπλ. 
93

  Τπνζηεξίδεηαη επίζεο, φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ, αθφκα θαη ζήκεξα, 

Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο ζηελ ηάμε, έλαο ζηνπο ηξεηο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζηαζηαθά θαη έλαο ζηνπο δέθα, θαζεκεξηλά.  ε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, βξέζεθε ηα ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Ακεξηθή αθηεξψλνπλ κία ψξα θαη ηξία ηέηαξηα ηε βδνκάδα ζε εξγαζηήξηα θαη ηάμεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο θνκπηνχηεξ.  Όηαλ ξσηήζεθαλ νη ίδηνη νη καζεηέο, αλέθεξαλ 38 

ιεπηά ηελ εβδνκάδα. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη δάζθαινη απάληεζαλ δχν 

ζηνπο δέθα φηη ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο ζηαζεξά, ελψ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα, κηα 

θνξά ην κήλα. πγθεθξηκέλα ην 1996, ζε εξψηεζε πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζε 

καζεκαηηθνχο, απάληεζαλ φηη 18% ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζε αζθήζεηο ζην software, 

13% ζε παηρλίδηα καζεκαηηθψλ, 13% ζε πξνζνκνηψζεηο θαη 5% ην ρξεζηκνπνηνχζαλ 

                                                
92 Kotrlik Joe W, Redmann Donna H. , ν.π., ζει. 7 

 
93 Cuban  Larry., ν.π., ζει. 59 
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ζε λέεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, ελψ ην 1999 ζε άιιε έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία απφ ηνπο δαζθάινπο, βξέζεθε φηη ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ην κάζεκα παξά γηα απεπζείαο δηδαζθαιία.
94

   

Γεληθά, έρεη βξεζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ κε πεξηνξηζκέλν ηξφπν, 

έσο θαη ειάρηζηα, ηελ ηερλνινγία δηαηεξψληαο ηηο ππάξρνπζεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, 

ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα.  

πγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο ζην ζπίηη θαη ζην 

ζρνιείν, επηθνηλσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ζπλαδέιθνπο, γνλείο θαη καζεηέο, απ‟ φηη 

πξνεγνπκέλσο, ζπκπιεξψλνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηδαζθαιία (βαζκνί καζεηψλ, ζεκεηψκαηα πξνο ηνπο γνλείο, ζηνηρεία παξαηήξεζεο 

καζεηψλ…) θαη πξνεηνηκάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο δεκηνπξγψληαο πιηθφ γηα 

θπιιάδηα θαη έξεπλα ζην Internet.  Όκσο ζηελ έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 

πεξίπνπ 20 – 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηερλνινγία πεξηζηαζηαθά 

(κηα θνξά ην κήλα), ελψ νη πεξηζζφηεξνη δελ ήηαλ θαζφινπ ρξήζηεο.  

Οη καζεηέο απφ ηελ άιιε ρξεζηκνπνηνχλ απφ ζνβαξά σο πεξηζηαζηαθά ηελ 

ηερλνινγία (ππνινγηζηέο, ηειεφξαζε, βίληεν, projectors, θιπ.) αιιά ζε ηδηαίηεξα 

καζήκαηα θαη θπξίσο ζε ηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε επηρεηξήζεηο, multimedia, 

θνκπηνχηεξ, θιπ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ησλ θιαζηθψλ ηάμεσλ αλαθέξεη 

πεξηνξηζκέλε σο θαζφινπ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

αθνξνχζαλ ηε ζπκπιήξσζε εξγαζηψλ, παηρλίδηα, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε CD – 

ROMS θαη ζην Internet.  ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο σο κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία projects  κε 

πνιπκέζα. 
95

 

ηελ έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ CUBAN,  Larry.  Oversold and 

underushed computers in the classroom, θεθάιαην 3, ζειίδα 101, πνιινί δάζθαινη 

ηζρπξίδνληαη φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ άιιαμε ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 

ηνπο, ηφζν σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ ηάμεσλ ηνπο, κε ιηγφηεξε δηάιεμε, 

πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο άιιεο πεγέο εθηφο ησλ 

εγρεηξηδίσλ, φζν θαη σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνπο καζεηέο, δίλνληάο ηνπο 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη ιεηηνπξγψληαο νη ίδηνη σο δηαηηεηέο. Έγηλε κε ιίγα ιφγηα 

ε δηδαζθαιία ηνπο πην παηδνθεληξηθή.  ηελ πξάμε φκσο δηαπηζηψζεθε φηη πνιχ ιίγεο 

αιιαγέο είραλ ζπκβεί, ελψ δελ είλαη αθξηβέο αλ νη δάζθαινη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

                                                
94 Cuban  Larry, ν.π., ζει. 91 - 95  
95 Cuban  Larry , ν.π., ζει. 78, 139 
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πην παηδνθεληξηθή δηδαζθαιία, άιιαμαλ πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ή ήηαλ 

απφξξνηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. πκπεξαζκαηηθά, νη δάζθαινη, ζρεδφλ ζε 

θάζε ζρνιηθή βαζκίδα, ζπλέρηζαλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχζαλ θαη 

πξηλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, κνινλφηη ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο ρσξίο λα ηελ ελζσκαηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα.
96

 

Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρεηηθέο έξεπλεο ζε παλεπηζηήκηα, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο φπνπ ζπλδένληαλ νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ επηηάρπλζε 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη βαζηζκέλε ζην project. 

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο γηα έξεπλα θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο, αιιά αλαθέξζεθε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηελ ηάμε, ε νπνία δηαηεξνχζε 

ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη δελ πξνσζνχζε αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε.
97

   

Αληίζηνηρα, ζε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο ηαηηζηηθήο (NCES, 

1999), βξέζεθε φηη 99% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, πιήξεο 

απαζρφιεζεο, αλέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηέο ή ην Internet, 

84% είραλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε ηνπο, αιιά κφλν 20% 

αηζζάλνληαλ έηνηκνη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία ζηηο ηάμεηο ηνπο. Ζ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ε δπλαηφηεηα 

δηδαθηηθήο ρξήζεο, δελ επέθεξε αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, αιιά ζπλερίζηεθε 

ε ίδηα δηδαθηηθή πξαθηηθή. 
98

   

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη αθνξά ην γηαηί δε κπφξεζαλ λα ελζσκαησζνχλ νη 

Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζρεηίδεηαη  κε ην «είδνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ  δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο», ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζεσξίεο  κάζεζεο θαη πξνζεγγίδνληαη απφ  ηελ 

ςπρνπαηδαγσγηθή πιεπξά.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη αξρέο ζρεδηαζκνχ ησλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο κε ππνινγηζηή δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε έλα εληαίν πιαίζην, θαζψο 

επεξεάδνληαη απφ δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο.
99

  ηφρνο ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη λα επηθέξεη αιιαγέο πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο 

                                                
96 Cuban  Larry,ν.π.,  Haymore Sandholtz Judith, Reilly Brian., ν.π., ζει. 2, Kotrlik Joe W, Redmann, Donna 

H., ν.π., ζει. 7 
97 Cuban  Larry, ν.π., ζει.  113, 136, 139 
98 Haymore Sandholtz Judith, Reilly Brian.  Teachers, Not Technicians:  Rethinking Technical expectations for 
Teachers, University of California, Riverside, ζει. 2 
99 Κφκεο Βαζίιεο, ν.π. ζει. 88 
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ζην πεξηερφκελν θαη ηεο δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, λα εηζάγεη δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

πνπ λα δηαθέξνπλ πνηνηηθά απφ ηνπο κεραληζκνχο ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππήξραλ 

ρσξίο ηνπο ππνινγηζηέο. 

Πξηλ αλαθεξζνχλ νη ιφγνη ηεο δπζθνιίαο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηα ζρνιεία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα απηψλ, 

θαιφ είλαη λα δηεπθξηληζηεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηε „τρήζη’ θαη ηελ „ενζωμάηωζη’.  

Ζ „ελζσκάησζε‟ ζπλεπάγεηαη ηε „ρξήζε‟ ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζε πιήξεο 

σξάξην θαη θαζεκεξηλά ζηα καζήκαηα. 
100

 

Οη ιόγνη δηαηήξεζεο ηωλ ζπλεζηζκέλωλ πξαθηηθώλ δηδαζθαιίαο, φπσο νη ίδηνη 

νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ, ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα εχξεζε 

ινγηζκηθνχ, ηελ εμέηαζε θαηαιιειφηεηαο θαη δνθηκήο ζηελ ηάμε θαη αθεηέξνπ ηελ 

αλεπαξθήο παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ζρεηηθφ ινγηζκηθφ κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο θαη 

άκεζεο αλάγθεο ηνπο.
101

  Αλαθέξνπλ επίζεο, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα ρξήζε ηνπ 

internet θαη γηα αλάπηπμε καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, ηνλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο αλά  ηάμε, ηεο έιιεηςεο 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ε 

αλαμηνπηζηία ηνπ Internet ζηα ζρνιεία, ε ακθηζβεηνχκελε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο, ε κνξθή ησλ 

καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πνπ 

ιακβάλνπλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
102

  Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο αλαθέξεηαη 

αθφκα, σο αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο, ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην κάζεκα, ηε ζηηγκή δε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα απνηέιεζκα είλαη ε 

εληζρπκέλε απαίηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εξγάδνληαη νη καζεηέο ζε νκάδεο θαη λα 

είλαη πην απνδνηηθνί ηε ζηηγκή πνπ ε ρξήζε πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν άηνκν.
103

 

Δπηπιένλ ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, νη ηάμεηο πνπ δελ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, 

νη αληηξξήζεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηε βειηίσζε πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη 

ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Byron, 1995). Ζ ελζσκάησζε ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηα ζρνιεία είλαη έλα θαζαξά 
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εθπαηδεπηηθφ ζέκα θαη απαηηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ησλ ππαξρφλησλ 

πεπνηζήζεσλ, πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ.
104

 

  Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνθαιεί, επίζεο, άγρνο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ παξάιιεια ζεσξνχλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ 

ππάξρνπζα δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ζπλεπψο ζε ζπληξέρεη ιφγνο αιιαγήο.
105

 

Αλαθέξεηαη επίζεο, φηη νη δάζθαινη θνβνχληαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηηο 

κεραλέο, πνιιέο θνξέο δελ θαηαλννχλ πιήξσο  ην ξφιν ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε, 

ή αθφκα θαη φηη κπνξνχλ νη ηερλνινγίεο λα αιινηψζνπλ ηε ζρέζε δαζθάινπ - 

καζεηή.  Παξά φκσο ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλε ζηηο 

δπλαηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηεο ηερλνινγίαο απφ κέξνπο ηνπο, ε πιεηνλφηεηα είλαη ζεηηθά 

δηαθείκελε.
106

   

πγθεθξηκέλα, ε κε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζηε γιψζζα ηεο ηερλνινγίαο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη έλαο ιφγνο, αιιά ζπκβαίλεη αθφκα θαη ζε δαζθάινπο, γλψζηεο ηεο 

ηερλνινγίαο λα κελ ηελ ελζσκαηψλνπλ ζηε δηδαζθαιία.  Χζηφζν, ζεσξείηαη 

δεδνκέλε ε γλψζε ηεο ηερλνινγίαο απφ κέξνπο ησλ δαζθάισλ, πξηλ απφ ηε ρξήζε. 

Σα δεδνκέλα ηεο  national Teaching, Learning, and Computing Survey έξεπλαο, 

θαλεξψλεη φηη ε αλεπάξθεηα ή νη πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, πεξηνξίδεη ηε ρξήζε θαη απινπζηεχεη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο απηψλ, κέζα ζηελ ηάμε.  Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη 

λα είλαη εηδηθνί ζηελ ηερλνινγία, θαζψο κηα ηέηνηα πεπνίζεζε κπνξεί λα έρεη ηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα.
 107

Γηα ην ιφγν απηφ αμίδεη λα ζπδεηεζεί ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζην ζρνιείν.  

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ κεραλεκάησλ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζε ζέζε λα επεκβαίλνπλ θαη λα 

δηνξζψλνπλ άκεζα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ.  Δπηπιένλ, αλ θαη ηα 

κεραλήκαηα γίλνληαη γξεγνξφηεξα θαη κεγαιχηεξα, δελ ζρεηίδνληαη κε ην ηη ζέινπλ 

νη δάζθαινη απφ ηνπο καζεηέο.  
108

 Τπάξρεη κε ιίγα ιφγηα κηα αζπκβαηφηεηα 

αλάκεζα ζηε ζχλδεζε, ην ινγηζκηθφ, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

κεραλεκάησλ, φπσο θαη κηα αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηα απαξραησκέλα, αξγά 
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κεραλήκαηα θαη ην λέν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηελ αθαηάιιειε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ.
109

 Καζψο ε επάλδξσζε πνιιψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Ακεξηθή, δελ επέθεξε ηηο πξνζδνθψκελεο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία, ππήξμε κηα 

πξνζπάζεηα ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (21
νπ

 αηψλα) λα εθπαηδεπηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ θξηηηθά ηελ ηερλνινγία, ελψ παξάιιεια 

ζπλερίζηεθε ν εμνπιηζκφο ησλ ηδξπκάησλ.   

 Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο απνηπρίαο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπο κφλν ζε 

παξσρεκέλεο κεζφδνπο, θάηη πνπ νδήγεζε ζε αδηέμνδν.  Ζ κέρξη ηψξα εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηφζν ζε άιιεο ρψξεο, φζν θαη ζηελ 

Διιάδα, δίλεη έκθαζε ζηελ εθκάζεζε – εγγξακκαηηζκφ ησλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε 

ιεηηνπξγία θαη νη δεδνκέλεο ρξήζεο θαη φρη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο δηδαθηηθφ εξγαιείν.  Γίλεηαη 

εθπαίδεπζε επίζεο, ζηε ρξήζε ηνπο κε βάζε ην ππάξρνλ software θαη φρη κε βάζε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
110

  Φπζηθά ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο γηα λα 

θαηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά  ε 

επηθέληξσζε ζε απηφ κφλν ην ζεκείν δελ νδεγεί ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.  πλήζσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ δελ αθνξνχλ ην ππάξρνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ή δελ είλαη ζρεδηαζκέλεο κε βάζε ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο ησλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο.   

Δπηπιένλ, ε απνπζία ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, απνκαθξχλνπλ ηελ 

ρξήζε απηψλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ηα ζεζκηθά φξγαλα  ηεο 

πνιηηείαο νθείινπλ λα επηκνξθψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  θαη ηα Παλεπηζηήκηα λα 

πξνεηνηκάδνπλ ηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. 

Παξάιιεια ηα ζρνιεία είλαη ηδξχκαηα πνπ ειέγρνληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη δελ 

είλαη ζπλδεδεκέλα κε άκεζν θέξδνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ελζσκάησζαλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο ηηο λέεο ηερλνινγίεο.   Σα ζρνιεία σο 

«ζπζηήκαηα έρνπλ πνιιαπινχο ζηφρνπο, είλαη πνιιψλ ζηξσκάησλ, εμαξηψληαη απφ 
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ζρέζεηο θαη είλαη βαζηά  ζπληεξεηηθά.  Οη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ηελ θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία αλήθεη ην θάζε ζρνιείν δηαθέξνπλ θαη ην ζρνιείν νθείιεη λα ηηο 

αθνπγθξάδεηαη θαη αλαιφγσο λα ιεηηνπξγεί.  Βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζρνιείσλ είλαη ν 

εγγξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ, ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηα πνιηηεηαθά ηνπο θαζήθνληα 

θαη ηνπο εθνδηάδεη κε αμίεο γηα ηελ θνηλσλία».
111

  Γηα πνιινχο νη αιιαγέο ζηα 

ζρνιεία γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζπκβαίλνπλ κε αξγφ ξπζκφ.  

Έλα άιιν δήηεκα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη, φηη ζηελ πξνζπάζεηα λα κπνπλ νη 

ηερλνινγίεο ζηα ζρνιεία, αγλνήζεθε ν θνηλσληθφο ξφινο πνπ απηά επηηεινχλ.  Σν 

ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε πεξηζζφηεξν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ησλ 

επελδπηψλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ  θαη ιηγφηεξν ζηνλ ίδην ην ξφιν ησλ 

ζρνιείσλ.  Δλδηαθέξζεθαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνεηνηκαζία καζεηψλ, νη νπνίνη ζα 

εξγάδνληαλ σο ελήιηθεο ζηηο βηνκεραλίεο θαη ην εκπφξην, θαζψο βέβαηα θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε πνιηηψλ θαη ραξαθηήξσλ. 

Ζ ίδηα ε δνκή θαη νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ, κε ηα ρσξηζκέλα ηκήκαηα, 

θαζνξηζκέλα ειηθηαθά θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά θαζήθνληα ησλ δαζθάισλ, 

θπξίσο ζηα Γπκλάζηα,   είλαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ αιιαγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.
 
  Σα 

ηερλνινγηθά κέζα ηα ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν ζε βηβιηνζήθεο ή ζε εηδηθέο γηα ηε 

ρξήζε απηψλ αίζνπζεο, παξά κέζα ζηελ ηάμε.
112

  Σν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ σο άκεζα πξνζεγγίζηκν  δηδαθηηθφ εξγαιείν, θαζψο ζπληζηά 

απφθαζε ηνπ δαζθάινπ ε ρξνληθή ζηηγκή ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, ελψ ηα ήδε 

επηβαξεκέλα ζρνιηθά εκεξήζηα πξνγξάκκαηα αλαζηέιινπλ ηε ρξεζηκνπνίεζή 

απηψλ.  

Σέινο αλαθέξεηαη ζπρλά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη νη ππεξάξηζκεο ηάμεηο 

δεκηνπξγνχλ αλαζηνιέο ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, εηδηθά ηνπ internet.
113

 

Παξφια απηά νξηζκέλα ζρνιεία, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, έρνπλ ελζσκαηψζεη ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ζην πξφγξακκά ηνπο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα ηνπ CUBAN Larry,  ηφζν ζηελ 

πξσηνβάζκηά, φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε επάλδξσζε κε ππνινγηζηέο 

                                                
111 Cuban,  Larry ν.π., ζει. 159 
112 Cuban,  Larry ν.π., ζει. 166 - 168 
113 Bauer John, Kenton Jeffrey, ν.π., ζει. 17 
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γίλνληαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν (93%  ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είραλ κεραλέο θαη 

91%  ζηε δεπηεξνβάζκηα), αλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζηηο δπν βαζκίδεο δηέθεξε.  
114

 

ε άιιε έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δηαπηζηψζεθε φηη ην 44% ησλ 

δαζθάισλ ηηο ρξεζηκνπνηνχζε γηα δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, 42% γηα εθαξκνγή, 12% 

γηα πξαθηηθή ζε αζθήζεηο, 4% γηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν, 20% γηα λα επηιχλεη 

πξνβιήκαηα θαη λα αλαιχεη δεδνκέλα, 27% έθαλα ρξήζε CD – ROMs ζε ζηελή 

επαθή κε ηνπο καζεηέο, 23% αλέζεηαλ γξαθηθή παξνπζίαζε πιηθψλ, 21% γηα 

επηδείμεηο ή πξνζνκνηψζεηο θαη 7% ζπλδένληαλ ζην Internet κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο.
115

  Απηά καξηπξνχλ φηη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ ζπληζηνχλ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά 

αληίζεηα πξνζαξκνγή απηψλ ζε παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Οη πνιχπινθεο θαη πνιχπιεπξεο απαηηήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν 

δηακνξθψλνπλ θαη ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία.  Οη 

δάζθαινη δεηνχλ έλα εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη ηε δηαρείξηζε κεράλεκα, φπσο θαη 

πξφγξακκα, πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο, ζε πνιιέο 

θαηαζηάζεηο, λα είλαη ελδηαθέξνλ ψζηε λα παξαθηλεί ηνπο καζεηέο, λα αθνξά 

δεμηφηεηεο πνπ ζέινπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, λα δηαζέηνληαη πξνο 

ρξήζε αμηφπηζηα ινγηζκηθά, αιιά θαη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν άηνκν πνπ λα κπνξεί 

λα αζρνιεζεί κε ηπρφλ πξνβιήκαηα ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ.  Δπίζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαξσηηνχληαη αλ ηα λέα κέζα ηεο ηερλνινγίαο απνδίδνπλ δηδαθηηθά 

νθέιε, ψζηε λα θαιπθζεί ν ρξφλνο πνπ ζα δηαζέζνπλ ζηελ εθκάζεζε απηψλ, αλ 

βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο θαη αλ πεξηνξίδνπλ ηελ 

εμνπζία ηνπ δαζθάινπ ζηελ ηάμε.   Οη δάζθαινη ππνζηεξίδνπλ φηη νη πσιεηέο ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο θαη νη θαηαζθεπαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ γλσξίδνπλ 

ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηερληθά ζέκαηα πεξηνξίδεη 

απηφκαηα ην ρξφλν ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε θαη ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ελψ νη δάζθαινη πνπ έρνπλ νινθιεξσκέλα ζρέδηα  

ελζσκάησζεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο δελ ηα εθαξκφδνπλ.
116

 

Οη δάζθαινη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ εξσηψληαη ζρεδφλ πνηέ, γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, θάησ απφ πνηθίιεο πεξηζηάζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο.  Σα 

κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο, είλαη πνιχ πην 

                                                
114 ν.π., ζει.  206 - 207 
115 Kotrlik Joe W, Redmann Donna H.  Extent of Technology  Integration in Instruction by Adult Basic 

Education Teachers , ζει. 4 
116 Haymore Sandholtz Judith, Reilly Brian, ν.π., ζει. 4 θαη Cuban Larry, ν.π. 
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πνιχπινθα απφ ηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο.  Σα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία δεκηνπξγήζεθαλ γηα 

επηρεηξήζεηο.  
117

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, θαη θπξίσο νη δάζθαινη καζεηψλ κηθξήο ειηθίαο, δελ 

πξνζαλαηνιίδνληαη απιά ζην λα θαιιηεξγήζνπλ αθαδεκατθέο γλψζεηο ζηνπο καζεηέο, 

ηθαλνχο γηα ηελ παξαγσγηθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο, αιιά αληινχλ πξαγκαηηθή ραξά 

θαη επραξίζηεζε φηαλ ν αδηάθνξνο καζεηήο δείμεη φηη ελδηαθέξεηαη λα κάζεη, φηαλ 

θάπνηνο αζρνιεζεί κε ζέκαηα πνπ ζπδήηεζαλ ζηελ ηάμε ηελ ψξα πνπ βξίζθεηαη 

εθηφο ζρνιείνπ, φηαλ εθδειψλνληαη ζπλαηζζήκαηα αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δαζθάινπ ή φηαλ ν αξλεηηθφο καζεηήο γίλεη δεθηηθφο 

φρη κφλν δηαλνεηηθά αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά.  Οη ζρέζεηο θαη  νη πξαγκαηηθέο αμίεο  

είλαη πνπ δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνίεζε θαη αληακείβνπλ ηνλ δάζθαιν γηα ηε δνπιεηά 

ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Δθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη άκεζνη εθαξκνζηέο δηαθφξσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, νη απφςεηο ηνπο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηδάμνπλ ζηελ ηάμε.  Γηα 

λα απνθεπρζνχλ νη δηαθσλίεο ηνπο, επεηδή φπσο πηζηεχνπλ ζίγνληαη νη αμίεο ηνπο, ζα 

πξέπεη νη ίδηνη λα πηζηέςνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ θαη λα επηζπκνχλ λα 

αιιάμνπλ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπο.  Σφηε κφλν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Larry Cuban, 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ νη ίδηνη εθάξκνζαλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, επεηδή νη 

ίδηνη ήηαλ δεθηηθνί θαη πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ 

κφλνη ηνπο, ξσηνχζαλ ηνπο εηδηθνχο, μφδεςαλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα κάζνπλ ζρεηηθά 

κε ηνπο ππνινγηζηέο, ηξνπνπνίεζαλ, απέξξηςαλ θαη δέρηεθαλ φζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκφζνπλ.  Οη απφςεηο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ παηδηψλ ζπκβάδηδαλ κε 

απηά πνπ ηνπο παξείρε ε ηερλνινγία θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ σο εξγαιείν πνπ έβαδε 

ζην θέληξν ην παηδί κε ζηφρν ηελ ελεξγφ κάζεζε.  
118

 Δπίζεο ε επξχηεξε 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δαζθάισλ θαη ε κεηαηφπηζή ηνπο 

ζε πην παηδνθεληξηθά κνληέια δηδαζθαιίαο, θαηά ηα νπνία ν καζεηήο απνθηά ηε 

κάζεζε κε ελεξγεηηθά ηξφπν.  Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη νη 

δεμηφηεηεο ή  αληίζηνηρα νη κεησκέλεο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ  ζηελ ηερλνινγία 

                                                
117 ν.π.,  ζει. 171 θαη 174 
118 Cuban,  Larry ν.π.,  ζει. 176 
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απνηεινχλ κηα απιή δηθαηνινγία γηα πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Πνιινί δε δάζθαινη αλεζπρνχλ γηα ηελ πιεζψξα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην Internet, ηε δηαρείξηζε απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε 

επηινγή.   

Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία, δηαπηζηψλεηαη φηη 

πάληνηε ε πηνζέηεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε απηήο έγηλε κε αξγνχο ξπζκνχο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ βίληεν, ή ηνπ ξαδηνθψλνπ.  Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ λα 

ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη αλεζπρίεο, νη πξνβιεκαηηζκνί ή αθφκα θαη νη δηθαηνινγίεο ή 

θνβίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ε πξννπηηθή ηεο θνηλσλίαο πνπ 

εκείο ζέινπκε θαη νξίδνπκε, ψζηε λα ελζσκαησζνχλ νη ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νκαιά ρσξίο λα δηαηαξάμνπλ ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο πνπ 

πθίζηαληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν, πξνζθέξνληαο ζηε κάζεζε θαη φρη θαηαζηξέθνληάο 

ηε. 

Δπηπξνζζέησο, ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ζρεδηάζηεθε 

αληίζηνηρν πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Σερλνινγίαο, δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, αλ θαη ε δνκή, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο είλαη ζαθψο 

δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  Ζ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη νη 

θπξίαξρεο ηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο θαηάιιειεο αλαπηπμηαθήο 

εηνηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ρσξίο νπζηαζηηθά λα πξνθαιέζεη αλαηαξαρή ζε δσή ηεο ηάμεο.
119

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά, φπσο επίζεο θαη ε 

κεηαηφπηζε ησλ ππαξρφλησλ πξαθηηθψλ  δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε λεφηεξεο, 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη κέζα απφ αξγέο αιιαγέο ζην νξγαλσηηθφ, πνιηηηθφ θαη  

πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηάμεο, αλ φρη ηνπ ζρνιείνπ. 
120

  Ζ ρξήζε ησλ λέσλ 

Σερλνινγηψλ, φκσο, επηζπλάπηεηαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ηελ επάξθεηα ησλ 

κεραλεκάησλ, ηελ χπαξμε δπλαηνηήησλ ζχλδεζεο θαη ηελ αλάινγε ηερληθή 

ππνζηήξημε.  Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, φηαλ «πξνεηνηκάδεη ην πιάλν ηνπ καζήκαηνο, ςάρλνληαο ζην  Internet, 

θξαηψληαο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε αλνηρηή γξακκή, παξνπζηάζεηο Power 

Point».
121
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ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ - ΗΣΟΡΗΚΖ 
ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

Πξηλ απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ζεσξψ ζθφπηκν λα γίλεη κηα ηζηνξηθή 

αλαζθφπεζε ζηελ πνξεία ησλ λεπηαγσγείσλ κέρξη ζήκεξα. Μέζα απφ ηελ ηζηνξία 

ηεο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα 

λεπηαγσγεία πνηθίιεη αλάινγα.  Άιινηε είλαη απμεκέλν, φπσο ζπλέβαηλε ηελ επνρή 

ηνπ Froebel, ν νπνίνο ζρεδίαζε ηα Kindergartens, ηα νπνία ήηαλ αξρηθά ηδησηηθά θαη 

αξγφηεξα έγηλαλ δεκφζηα, ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο βηνκεραλίεο.  Αξγφηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ην 

ελδηαθέξνλ κεηψλεηαη, γηα λα μαλαζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα λεπηαγσγεία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ νη κεηέξεο σζήζεθαλ ζηελ εξγαζία, ελψ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε ζπκβνιή ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο κεηέξαο.  Σε δεθαεηία ηνπ 

1960  ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηηο κεζαίεο θαη αλψηεξεο 

ηάμεηο  θαη παξά ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ησλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ 

παηδαγσγψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Piaget, ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ δελ 

παξαηεξνχληαλ κεγάινο αξηζκφο λεπίσλ πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

λεπηαγσγεία. 

Ζ επηηάρπλζε ηεο αθαδεκατθήο δνπιεηάο ζε κηθξά παηδηά, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ απφ έλα αβέβαην νηθνλνκηθφ κέιινλ, νδήγεζε ζην λα γίλεη ε 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν φπσο ηα λεπηαγσγεία θαη ηα λεπηαγσγεία 

παξφκνηα κε ηελ πξψηε ηάμε.  Ζ θίλεζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Πνιίηε, ε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ νηθνγελεηψλ,  αιιά 

θαη λέεο αλαθαιχςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λνπ, νδήγεζαλ
 

 ζε πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ.
122

  Κάπνηα πξνγξάκκαηα, 

έδηλαλ έκθαζε ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ θαη θαζνδεγνχζαλ ηνπο 

δαζθάινπο ζρεηηθά κε ηη, πψο θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ζα ην δηδάμνπλ, 

δεκηνπξγψληαο ζπκπεξηθνξέο απνδεθηέο ή κε.  Άιια πάιη ηφληδαλ ηα δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα δηαλνεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, 

σζνχζαλ ηα λήπηα λα απαζρνιεζνχλ ζε γσληέο, ελψ θάπνηα άιια πξνγξάκκαηα 

απνηέιεζαλ πβξίδηα ησλ δπν παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ.  Σν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ 

γηα  αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πνπ απνθνηηνχζαλ απφ ην λεπηαγσγείν, 

πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ παηδαγσγψλ.  Σν ελδηαθέξνλ απηφ φκσο επέθεξε 

                                                
122 Cuban,  Larry, ν.π., ζει.  47 - 48 
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αχμεζε ζηε θνίηεζε ησλ λεπίσλ ζηα λεπηαγσγεία, θαζψο κέρξη ην 1999 46%  θαη 

ηξίρξνλσλ 70% ησλ ηεηξάρξνλσλ παηδηψλ παξαθνινπζνχζαλ ηα λεπηαγσγεία.  ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 1989 ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ George Bush, δφζεθε έκθαζε ζηε 

ζρνιηθή εηνηκφηεηα ησλ λεπίσλ θαη ηελ επαθή κε ηηο επηζηήκεο θαη ηα καζεκαηηθά, 

εθφζνλ ν παγθφζκηνο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο απαηηνχζε αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε.
123

 

Ζ επάλδξσζε ησλ λεπηαγσγείσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο νπζηαζηηθά 

άξρηζε ην 1990.   

Ζ δηάδνζε ησλ ηδησηηθψλ πξνζρνιηθψλ θέληξσλ κέζα ζηνλ 19ν αηψλα αλέπηπμε 

ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ, κηα ηδενινγία θαη κηα πξαθηηθή γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ νξγάλσζε ησλ 

λεπηαγσγείσλ ζε γσληέο, ε παηρληψδεο κάζεζε, ην επράξηζην θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη 

ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο ζπηηηνχ, θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο αιιειεγγχεο, 

θαηαλφεζεο θαη ζεβαζκνχ ηνπ άιινπ, ηνπ κνηξάζκαηνο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο  θαη 

επζχλεο γηα ην ρψξν ζην νπνίν πεξλνχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο.  Οη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε λνεηηθή, θνηλσληθή, θπζηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ απφ ηηο 

άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε έλα δάζθαιν γλψζηε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο 

θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ.  Οη ηάμεηο απαξηίδνληαη απφ λεπηαγσγνχο πνπ 

ζέβνληαη ηνπο αηνκηθνχο ξπζκνχο ησλ παηδηψλ ζηε δνπιεηά θαη ην παηρλίδη, ζηηο 

γσληέο θαη ηηο νκάδεο ηνπο, ελψ θαζνδεγνχλ ηα παηδηά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

ρξήζηκσλ γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επηηπρία.   

Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζηα λεπηαγσγεία, κε ηε δνκή, νξγάλσζε 

θαη αηκφζθαηξα πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, δηεπξχλεη ηηο επηινγέο ηνπ παηδηνχ θαη 

ηα εηζάγεη ζηνλ θφζκν ησλ ππνινγηζηψλ.  Παξφια απηά δελ έρεη εμειηρζεί θαλέλα 

βαζηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην ινγηζκηθφ είλαη ζπλήζσο απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε, κε ζρνιηθνχο ή κε πξνζαλαηνιηζκνχο.   

 

 

 

Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΩΝ Σ.Π.Δ. ΓΗΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 
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Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο επηζηήκνλεο είλαη  ε θαηαιιειφηεηα 

ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ ειηθία θάησ ησλ επηά εηψλ. Παξφιν 

πνπ ζήκεξα νη ππνινγηζηέο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είηε σο 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, είηε σο επνπηηθφ κέζν ή αθφκα σο κέζν βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη απφςεηο φισλ ζπγθιίλνπλ ζηελ 

εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία.  ην ρψξν φκσο ηνπ λεπηαγσγείνπ, 

νη απφςεηο γηα ην ζέκα απηφ δηίζηαληαη, θαζψο αξρηθά ππνζηεξίρηεθε φηη ην παηδί ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο καζαίλεη πνιπαηζζεηεξηαθά, αλαπηχζζνληαο ηελ πξνζνρή, ηε 

κλήκε θαη ηε ινγηθή ζθέςε θαη θαηαλνψληαο λέα ζπζηήκαηα ζπκβφισλ, φπσο νη 

αξηζκνί θαη ηα γξάκκαηα.  Δπίζεο ππνζηεξίρηεθε φηη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηεξεί απφ ην παηδί ηελ δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο θαη ηνπ παηρληδηνχ, πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ κάζεζε δε θάπνησλ ζπκβφισλ δε 

ζπλεπάγεηαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηαλφεζή ηνπο απφ ην παηδί.  χκθσλα κε άιινπο 

ςπρνιφγνπο ηα «παξάζπξα επθαηξίαο» γηα κάζεζε δελ θιείλνπλ κεηά ηελ έιεπζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, αιιά ζπλερίδεηαη θαη πέξαλ απηήο (David 

Elkind, Jerome Kagan).   

Σέινο, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ηα παηδηά δελ καζαίλνπλ μαθληθά κεηά ηελ 

ειηθία ησλ έμη, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο αλαπηπμηαθήο ζεσξίαο ηνπ Piaget, 

θαη φηη ε αξγνπνξία ηεο εηζαγσγήο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ θαζπζηεξεί 

ηελ λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. (Douglas 

Clements).
124

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ππνζηεξηθηέο ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε επηθαινχληαη ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ζπλάςεσλ ησλ  

εγθεθαιηθψλ λεπξψλσλ απφ ην ζηάδην αθφκα πνπ ην παηδί βξίζθεηαη ζηε κήηξα ή ηελ 

αλάγθε παξνρήο ελφο πινχζηνπ ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ.  Ο ίδηνο ν   Clements 

παξά ηηο αξρηθέο ηνπ δηαθσλίεο, ζεσξεί ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο 

αλαπηπμηαθά θαηάιιειε γηα ηα κηθξά παηδηά, εθφζνλ εκπινπηίδνπλ ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ κε ηελ πξνυπφζεζε ε ρξήζε ηνπο λα κελ γίλεηαη άλεπ νπζίαο, 

αιιά λα βαζίδεηαη ζε πνηνηηθά θξηηήξηα θαη λα παξέρεηαη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν.  Ζ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα 
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φηη ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεδνκέλνπ φηη ν 

δάζθαινο θαζνξίδεη ηελ θαηάιιειε ρξήζε θαη ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο  ζηελ 

ηάμε, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην άηνκν θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
125

  

Δπηπιένλ βνεζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ππεξνρήο αθφκα θαη ησλ 

ιηγφηεξα δεκνθηιψλ καζεηψλ. χκθσλα κε  έξεπλα πνπ έγηλε ζε ζρνιεία ηεο 

Ακεξηθήο ζηελ Silicon Valley θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ έδσζε ψζεζε γηα κάζεζε θαη ζε θάπνηνπο ην 

αίζζεκα ηεο ππεξνρήο έλαληη ησλ άιισλ πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο 

Κνληά ζε απηέο ηηο απφςεηο πξνζηίζεηαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ γνλέσλ γηα 

ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Αξθνχλ φκσο κφλν νη γξαπηέο ιέμεηο, ε θίλεζε θαη ηα έμππλα γξαθηθά γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ θαη ςπρνιφγσλ, ή κήπσο βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην 

θαηψθιη αιιαγήο ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ, πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα πξνζρνιηθά, θαη φρη κφλν, ζρνιεία, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο;     

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηα ήδε επαλδξσκέλα κε 

ππνινγηζηέο ζρνιεία, πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, απφ ηελ 

έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο κέρξη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θαηάιιειεο λα αθνινπζεζνχλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

Σερλνινγίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηα ζρνιεία ηζρπξίδνληαη φηη ε 

ρξήζε ηνπο ζηα ζρνιεία κπνξεί λα αιιάμεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.  Ζ κέρξη 

ηψξα φκσο εθαξκνγή ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ έρεη επηθέξεη θάπνηα αιιαγή 

ζηε δηδαθηηθή θηινζνθία θαζψο κάιινλ πξνζαξκφδνπλ ηελ Σερλνινγία ζηε ζπλέρηζε 

παξαδνζηαθψλ πνιηηηζηηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ, ψζηε λα 

ζπληειείηαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππαξρφλησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ.  

Απφ ηελ άιιε ν θφβνο φηη ε ηερλνινγία ζηα ζρνιεία δελ παξέρεη αιιειεπίδξαζε  

αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ην κεράλεκα, ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο 

εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο.  Οη δάζθαινη πξνζπαζνχλ λα επηθεληξψλνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, λα παξέρνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη 
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δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη λα δηαηεξνχλ ζπλαηζζεκαηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

λνεηηθνχο  δεζκνχο,  παξά λα ζπληειέζνπλ βαζηέο αιιαγέο.   

Δίλαη φκσο αιήζεηα φηη νη δπλαηφηεηεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, φπσο ζπρλά 

αλαθέξεηαη,  δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί ζην ειάρηζην, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απφ 

απφζηαζε εθπαίδεπζε δελ έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο 

ζηεξηγκέλεο ζηελ ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηα κέιε κηαο καζεζηαθήο θνηλφηεηαο, ελψ ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ. 
126

 

 ηε ρψξα καο ηα κέζα ηεο Σερλνινγίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο 

ζεσξεηηθά αλαπηχρζεθαλ πνιχ πξφζθαηα, ελψ ηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία 

ζηεξνχληαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  Οη παξαπάλσ φκσο, πξνβιεκαηηζκνί 

άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ησλ λεπηαγσγψλ. 

Δίλαη θπζηθφ λα δηαηππσζεί ην εξψηεκα πψο νη Νέεο Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ηελ αιιαγή ζηα ζρνιεία, 

κε βάζε ηηο αξρέο ηηο κεζφδνπο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηηο απφςεηο ησλ ςπρνιφγσλ, 

ψζηε λα είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο θαη λα κελ απνθφπηνληαη απφ ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο, πλεπκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο δεζκνχο.   

 

Αμηνζεκείσην είλαη αθφκα, φηη ην είδνο ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζρεηίδεηαη φρη 

κφλν κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί.  Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηεο ζηα καζεκαηηθά ή ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή απ‟ φηη ζηε γιψζζα. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε 

ζσζηή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζίγνπξα απνηειεί έλα κέζν γηα βησκαηηθή 

κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα δελ απνμελψλεη ην παηδί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  Όκσο 

εθείλν πνπ ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο έρεη αλάγθε είλαη λα αληιεί ραξά θαη 

επραξίζηεζε κέζα απφ ην παηρλίδη, λα έξρεηαη ζε επαθή κε ζπλνκήιηθνπο ή 

ελειίθνπο θαη λα αλαπηχμεη αξρέο θαη αμίεο πνπ ζα θνπβαιάεη γηα πάληα ζηε δσή ηνπ 

κέζα απφ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο, απνδνρήο, ζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο.  Δθείλν πνπ 

είλαη ζεκαληηθφηεξν είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα 

θαιιηεξγεζνχλ δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, κε αμίεο θαη αξεηέο πεξηζζφηεξν απφ ην λα 

δεκηνπξγεζνχλ άηνκα κε κφλν ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο ηελ αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή 
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επεκεξία θαη ην θέξδνο.  Δθπαηδεχνπκε αλζξψπνπο κε αηζζήκαηα, πνπ ζθέθηνληαη 

δεκηνπξγηθά θαη φρη κεραλέο πνπ παξάγνπλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα. 

 

ΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΣΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΑ 

 

Σα λεπηαγσγεία είλαη ρψξνη φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, φπσο ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο ή ηα projects, 

νη νπνίεο ηνπνζεηνχλ ην παηδί ζην επίθεληξν θαη ην βνεζνχλ λα ζπληειέζεη 

βησκαηηθή κάζεζε.  Δίλαη ρψξνη δηδαζθαιίαο, νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηε δηαλνεηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ.  Φπζηθφ 

επαθφινπζν είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο λα επλνείηαη κέζα ζηα λεπηαγσγεία.  

ε έλα δίγισζζν λεπηαγσγείν ζηελ Καιηθφξληα, ζηελ θνηιάδα Silicon δίλεηαη έλα 

παξάδεηγκα ρξήζεο Τπνινγηζηψλ γηα ηελ εθκάζεζε δπν γισζζψλ:  Ζ λεπηαγσγφο 

θάζεηαη καδί κε ηελ ηάμε ζηνλ θχθιν.  Γείρλεη ζηα παηδηά δηάθνξα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα έλα – έλα θαη ηα παηδηά θσλάδνπλ φια καδί ηε ζσζηή απάληεζε (ηξίγσλν 

,ηεηξάγσλν, θχθινο….).  ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά έλα- έλα κε ηε ζεηξά 

επεμεξγάδνληαη ηηο θάξηεο κε ηα ζρήκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο.  Ύζηεξα ε λεπηαγσγφο  

δείρλεη ζηελ νζφλε ηνπ Τπνινγηζηή, πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ θχθιν, ηα ζρήκαηα 

θαη ηα παηδηά θσλάδνπλ ην φλνκά ηνπο.  Ζ δαζθάια θάλεη «θιηθ» ζηελ νζφλε ηνπ 

Τπνινγηζηή θαη ηα παηδηά βγάδνπλ απφ ην απφ έλα θάθειν ην ζρήκα πνπ δείρλεη.  

Εεηείηαη απφ ηα παηδηά λα επαλαιάβνπλ ην φλνκα ηνπ ζρήκαηνο θαη ζηηο δπν 

γιψζζεο.  Σν κάζεκα ηειεηψλεη κε ηελ ππελζχκηζε απφ ηε λεπηαγσγφ φηη ζην 

θνκπηνχηεξ ππάξρεη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα Μαζεκαηηθψλ, κε ην νπνίν κπνξνχλ 

λα απαζρνιεζνχλ.  Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ αληαπνθξίλεηαη ερεηηθά ζην πάηεκα 

ηνπ θνπκπηνχ απφ ηα παηδηά, πνπ δνπιεχνπλ ζε κηθξέο νκάδεο (δπν αηφκσλ).
127

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε αθνξά ηνλ 

εγγξακκαηηζκφ  ησλ λεπίσλ.  Ο λεπηαγσγφο ρξεζηκνπνηεί ην ειθπζηηθφ πιηθφ ελφο 

ινγηζκηθνχ γηα λα σζήζεη ηα παηδηά λα κάζνπλ γξάκκαηα, λα δηαβάδνπλ 

αλαθνηλψζεηο πνπ εθηππψλεη ν δάζθαινο, λα γξάθνπλ ηα ίδηα κελχκαηα ζε κηθξέο 

νκάδεο θαη άιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε γλσζηνθεληξηθή πξνζέγγηζε.
128

 

Απηό όκωο ην παξάδεηγκα απνηειεί ελεξγεηηθή κάζεζε θαη  είλαη ε αιιαγή 

πνπ δεηνύκε λα θέξνπλ νη ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε;  ε ηη δηαθέξεη ε ρξήζε ηνπ 
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ππνινγηζηή από έλα άιιν πιηθό ζην λεπηαγωγείν αλ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν 

ηέηνηνπ είδνπο δπλαηόηεηεο; Πώο ελζωκαηώλνληαη ζην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ;  

Πνηεο είλαη νη γλώζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηωλ ππνινγηζηώλ;  

Ζ παξαγσγή ησλ CD – ROMs  πξνρψξεζε έλα βήκα πην πέξα:  παξάγνληαη 

ινγηζκηθά γηα παηδηά ελλέα κελψλ.  Απηφ γελλά έλα ζνβαξφ εξψηεκα, πνπ δελ ην 

θάλνπλ ζπλήζσο νη γνλείο, νη δάζθαινη θαη νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη 

ελζαξξχλνπλ ηέηνηεο επελδχζεηο:  «επεηδή ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη φηαλ 

είλαη παηδηά, πξέπεη λα ην θάλνπλ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ ΜΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηα εθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα δεκηνχξγεζε κεγάιεο πξνζδνθίεο, πςειφ θφζηνο, αιιά, εθηφο απφ 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, δελ επέθεξε ηηο πξνζδνθψκελεο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε, νχηε θαηφξζσζε λα ελζσκαησζεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα 

πξνζθέξεη ηελ θαηλνηνκία πνπ αλακέλνληαλ,
129

 αληίζεηα ρξεζηκνπνηήζεθε 

επηιεθηηθά θαη πξνζαξκφζηεθε ζηηο ππάξρνπζεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.
130

  ε απηφ 

ζπλεηέιεζαλ θαη παξάγνληεο φπσο ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε θαη ην πςειφ θφζηνο 

ησλ λέσλ κέζσλ, νη πεπνηζήζεηο πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ή 

ζρεηηθψλ γλψζεσλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, ε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

                                                
129 Cuban,  Larry, Oversold and underushed computers in the classroom,  Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts London, England, , Haymore SA ND Holtz, Judith, Reilly, Brian, 
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ηερλνινγία, ε αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο  θαη ε νξγαλσηηθή δνκή πνιιψλ 

πξνγξακκάησλ.
131

   

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επίζεο, δελ έθεξε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία, ηφζν ιφγσ 

κηθξνχ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, φζν θαη ιφγσ ειιηπνχο ρξφλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δαζθάισλ.  Άιινη ιφγνη, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί αθνξνχλ 

ην «κε αλαρξνληζηηθφ hardware, ην κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ, νη ηερληθέο δπζθνιίεο 

θαη ην επίπεδν δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ».
132

 

 Καζψο ε πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη, θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη κηα κεζνδηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνεξγαζία θαη έλαο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο,  πξηλ 

ελζσκαησζεί ε ηερλνινγία ζηα ζρνιεία. Ζ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ πξνδηαγξαθψλ ζα 

απνζνβήζεη ηνλ θίλδπλν ρακειήο πνηφηεηαο, κε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ θαη 

δεκηνπξγία αληζνηήησλ σο πξνο ηελ παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο.
133

  ηελ Διιάδα ε 

εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν θαη εηδηθά ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

είλαη πνιχ πξφζθαηε θαη αλαθέξεηαη ζην λέν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ, 2001).  

Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη 

αμηνπνίεζήο ηνπ, πεηπραίλεηαη κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή ζηήξημε, ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ θαη ην θαηάιιειν κνληέιν εθπαίδεπζεο.  Ζ δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ζεσξείηαη ζθφπηκε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αληηιήςεηο 

πξνρεηξφηεηαο θαη εκπεηξηζκνχ, πνπ αλαπαξάγνπλ ππάξρνπζεο πξαθηηθέο θαη 

νδεγνχλ ζηε ζχγρπζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηε γλψζε. 

 

Ση κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαηλνηνκία;  Γηα λα κπνξέζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ην 

δήηεκα, ρξήζηκν είλαη λα γίλεη κηα αλαθνξά ζην λέν καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη  νη ζύγρξνλεο ζεωξίεο κάζεζεο.   

Λέγνληαο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ελλννχληαη έλλνηεο ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ ηφπνπ. Σν πεξηβάιινλ απηφ επηηξέπεη ηελ ειεπζεξία θίλεζεο, εμεξεχλεζεο, 

δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε άιια άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο.  ν Wilson  (1998) 

νξίδεη σο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ην «ρψξν φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγάδνληαη 

καδί θαη λα ππνζηεξίδνπλ νη κελ ηνπο δε θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία κέζσλ 

                                                
131 Kotrlik Joe W, Redmann Donna H. , Extent of Technology  Integration in Instruction by Adult 

Basic Education Teachers,, ζει. 3 
132 Bauer John, Kenton Jeffrey, ν.π., ζει. 1 
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θαη πεγψλ πιεξνθφξεζεο, θαζνδεγνχκελνη ζηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ιχζεο πξνβιεκάησλ». Ζ έληαμε ησλ Τπνινγηζηψλ ζην ζρνιείν 

ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, φπνπ πξνσζνχληαη ζπλεξγαηηθέο θαη επνηθνδνκε 

ηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο, ελψ εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ «κε δηαθξηηά θαη αιιεινζρεηηδφκελα ζηάδηα αξρηθήο θαη 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαη ελίζρπζήο ηνπο ζηελ ηάμε»,  

ζχκθσλν κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο.  
134

  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν επνηθνδνκηζκφο, ν νπνίνο  ζηεξίδεηαη ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο κάζεζήο ηνπ κε βάζε ηηο 

ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ηνπ θαη πξνηάζζεη σο βαζηθέο ηνπ αξρέο  «ηε ζρεηηθφηεηα, ηελ 

πνιπζεκία, ηελ νιηθφηεηα θαη ηελ επηιεθηηθφηεηα ηεο αληίιεςεο ησλ θαηλνκέλσλ θαη 

ηεο εκπεηξίαο, ηνλ ηεινινγηθφ ραξαθηήξα, ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, ηε δπλακηθή 

θαη εμειηθηηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ γλσζηηθψλ δνκεκάησλ, 

κε ηα νπνία νηθνδνκείηαη ε αλζξψπηλε γλψζε θαη ε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο».
135

    Οη Νέεο Σερλνινγίεο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα 

επνηθνδνκηζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, θπξίσο κέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ 

θαηλνκέλσλ θαη πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο κνληεινπνίεζεο πξνβιεκάησλ θαη 

επίιπζεο απηψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο αλνηρηψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο.  Ζ 

αλαθαιππηηθή ζεσξία ηνπ Bruner, νη επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο ηνπ Piaget, ε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky, ε απζεληηθή κάζεζε θαη άιιεο ζεσξίεο 

κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή, θαζψο ηα ειεθηξνληθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα είλαη 

αλνηρηά, παξέρνπλ ζην καζεηή  εξγαιεία ζθέςεο, πιεξνθνξίεο αηνκηθνχ ή 

ζπιινγηθνχ ρεηξηζκνχ, δπλαηφηεηα ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, πεηξακαηηζκνχ, απηφ- 

έιεγρν θαη απηφ- δηφξζσζε.  Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά, 

λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο, λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ηδέεο ηνπ, λα αλαπηχζζεη 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα αλαθαιχπηεη ηε λέα γλψζε πάλσ ζηα 

ππάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα.  Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ηελ πξφνδν, ηε δηαδηθαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηε ζρνιηθήο εξγαζίαο.  

Παξάιιεια έρνπλ αλαπηπρζεί ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη πιαίζην ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε.  χκθσλα κε 

απηέο ηηο ζεσξίεο α) ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λνήκαηνο (meaning 
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making) θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ην ηη μέξνπκε θαη 

αληηιακβαλφκαζηε θαη ην ηη πηζηεχνπκε φηη νη άιινη άλζξσπνη γλσξίδνπλ,  β) «ε 

θνηλσληθή θχζε ηεο δεκηνπξγίαο λνήκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο » αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα άηνκα θαη επνκέλσο απνηειεί 

«θνηλσληθή – δηαινγηθή δηαδηθαζία» θαη γ)  ε γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε γλψζε 

δελ βξίζθεηαη κφλν ζην αλζξψπηλν κπαιφ, αιιά θαη ζην δηάινγν θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ, ηελ νπνία αλαπηχζζνπλ κέζα ζε θπζηθά ή ηερλεηά 

«θαηαζθεπάζκαηα θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη παξάγνπλ ζηηο ζεσξίεο, 

κνληέια θαη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ».  Οη ηερλνινγίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία 

ηνπ «θαηαλεκεκέλνπ γηγλψζθεηλ» (κεηαθνξά ηεο «κνλάδαο αλάιπζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο απφ ην άηνκν ζην θνηλσληθφ θαη πιηθφ πιαίζην – εξγαιεία, 

πεξηβάιινλ- ζην νπνίν ζπληειείηαη ε δξαζηεξηφηεηα») θαη ε ζεσξία ηεο 

«Γξαζηεξηφηεηαο» (αλ θηινζνθηθφ πιαίζην γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο θαη 

ηε κνλάδα αλάιπζεο απνηειεί ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα).
136

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο, ε κάζεζε είλαη κηα εγγελήο 

«θνηλσληθή δηαδηθαζία» θαη φρη αηνκηθή ππφζεζε.  Με βάζε απηή ηε ζεσξία ε 

εθπαίδεπζε κέζσ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη κέζσ θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επαθήο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (φρη κφλν 

εθπαηδεπηηθνχο, άιιά θαη καζεηέο, καζεηέο – εθπαηδεπηηθνχο, ηνπηθψλ θαη άιισλ 

θνξέσλ).  Ζ κάζεζε δελ θαηαθηείηαη κε ηε κεηαθνξά γλψζεσλ, ελψ ε παξνρή ησλ 

θαηάιιεισλ κέζσλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο.  

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, νη 

νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

(«επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαηηθή εξγαζία ζε ζχλζεην έξγν»…) θαη ζηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ («έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο απφ ηνλ 

ίδην ην καζεηή κέζσ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, απηφ- ξχζκηζεο θαη κεηα – αλάιπζεο»).
137

 

Πψο κπνξνχλ φκσο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πξάμε απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

πεξηβάιινληα; 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα  παξέρνπλ ηα εξγαιεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ησλ ζεσξηψλ πνπ 

                                                
136 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 301 

 

 
137 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 301 - 302 



 64 

πξναλαθέξζεθαλ.  Σέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα είλαη νη εηθνληθέο πξαγκαηηθφηεηεο, 

ράξηεο, πεγέο πιεξνθνξηψλ, θείκελα, βίληεν πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εηθνληθά 

εξγαζηήξηα, κνληέια επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλσζηηθά παηρλίδηα, θ.α.  Ζ ελεξγφο 

δξάζε ηνπ καζεηή ηνλ δηεπθνιχλεη ζηελ θαηάθηεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη 

ζπκβφισλ, φπσο επίζεο, θαη ηππηθψλ δηεξγαζηψλ.  Σν παηδί απνθηά θξηηηθή ζθέςε 

θαη ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ έρεη πνιιαπιέο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ηνπ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηηο θιίζεηο 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Gardner γηα ηνπο πνιιαπινχο ηχπνπο λνεκνζχλεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ν καζεηήο ζπκκεηέρεη φρη κφλν γλσζηηθά, αιιά πξαμηαθά 

θαη αηζζεζηνθηλεηηθά.  
138

 

Δπηπιένλ, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ε ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

ζπλεπάγεηαη καινοηομία ζηελ εθπαίδεπζε.  Σν δηαδίθηπν  δηεπθνιχλεη ηελ απφ – 

απφζηαζε εθπαίδεπζε (distance learning), ηε ζχγρξνλε (ηειε- δηδαζθαιία, chat….) 

θαη ηελ αζχγρξνλε ( e- mail) εθπαίδεπζε, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο θαη πην πάλσ, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, καζεηψλ θαη δαζθάισλ 

θαη κεηαμχ δαζθάισλ.  Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βξεη ηα θαηάιιεια βνεζήκαηα γηα 

ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ, φπσο πξσηφηππα θείκελα, βηβιηνγξαθία, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, παξαπνκπέο γηα πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θ.α.  Σνπ 

παξέρεηαη  αθφκα, ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ, πέξα απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο πεξηνρήο, ηεο 

πφιεο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ.  Οη ίδηνη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ 

κφλνη ηνπο λα αλαδεηήζνπλ πιηθφ θαη λα ην κειεηήζνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ, λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, λα 

ιχζνπλ πξνβιήκαηα, λα πάξνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο, εγρψξηαο ή δηεζλνχο 

εκβέιεηαο θαη λα κεηξήζνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο.  Σν δηαδίθηπν επηηξέπεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε καζεηή δαζθάινπ, κε ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ, δηαηχπσζε απνξηψλ, 

δηφξζσζε, ζρνιηαζκφο θαη δηφξζσζε εξγαζηψλ θιπ. Ζ ρξήζε απηή ησλ πνιπκέζσλ 

ζπληζηά ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά επίζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη πην 

θάησ, ζπκβάιεη θα ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε.  

Ζ νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε δελ ζα επηηεπρζεί κε ηε 

ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, παξά κφλν αλ 

                                                
138 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 97 - 98 



 65 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο ζηε δνκηθφ, νξγαλσηηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά.   

Πξηλ πξνρσξήζεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηα 

ζρνιεία, θαιφ είλαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ζθεθηνχλ ηη πξαγκαηηθά πξνζκέλνπλ 

απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηη δηαθνξεηηθφ ζα θέξεη 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη πψο ζα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηελ αιιαγή ζην ρψξν ηεο 

κάζεζεο.   

ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή.  Ο ίδηνο απνηειεί έλα αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα, κηα κεραλή, ε νπνία 

φκσο μερσξίδεη θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ άλζξσπν, 

κπνξεί λα θάλεη ινγηθέο πξάμεηο θαη λα αζρνιείηαη κε δεηήκαηα πνπ ν άλζξσπνο  

βξίζθεη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηήζεη (κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ, αλεχξεζε θαη 

επεμεξγαζία πνιχπινθσλ δεδνκέλσλ ζε ειάρηζην ρξφλν). Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα 

λα αλαπαξηζηά πξαγκαηηθνχο αιιά θαη ππνζεηηθνχο θφζκνπο, λα απνηειεί κέζν 

δηακεζνιάβεζεο ζηελ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, λα ιχλεη πξνβιήκαηα 

θαη λα κπνξεί λα εθηειέζεη ελέξγεηεο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν.  

Υαξαθηεξίδεηαη γηα  αλεμαξηεζία ζηνλ ηχπν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεη θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ ηελ αλαιχεη.
139

   

Πνηεο απφ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη  πψο ζα αμηνπνηεζνχλ ψζηε λα παξαρζεί κάζεζε θαη δεκηνπξγία, 

ρσξίο λα ραζνχλ αλζξψπηλεο θαη δηαρξνληθέο αμίεο αιιά θαη λα αλαπηπρζεί κηα 

θξηηηθή ζθέςε γηα φια απηά πνπ παξέρνληαη ζήκεξα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο;  

Γηα λα απνηειέζνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θνκκάηη ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη 

έλα απνθνκκέλν εθπαηδεπηηθφ κέζν, φπσο ζπλέβε κε ηφζα άιια εθπαηδεπηηθά κέζα, 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο.  πγθεθξηκέλα είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο 

αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο: 

 Πξηλ απφ φια είλαη ρξήζηκν λα εξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηηο 

αλακελφκελεο πξνζδνθίεο απφ απηή ηε ρξήζε 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  ηελ 

πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηκφξθσζε ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ησλ ΚΔ (πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Σερλνινγία ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ) 

 ρέδηα γηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ην δηαζέζηκν ρξφλν 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δαζθάισλ, ζηα ζρνιεία (θπξίσο δεκνηηθά, 

γπκλάζηα, ιχθεηα).  Γηα παξάδεηγκα, ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην πέξαο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κέζα 

ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα, κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο πνπ δελ 

ζπληεινχλ ζηε κάζεζε θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, αιιά ζηελ επηθαλεηαθή 

επαθή ησλ παηδηψλ κε πιεξνθνξίεο.  Ζ δνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

βαζκίδσλ απηψλ ζα πξέπεη λα αιιάμεη, ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα, αιιά έλα ελνπνηεκέλν πξφγξακκα ρσξίο θαηάηκεζε, φπνπ 

λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηλνηφκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

 Γεκηνπξγία ινγηζκηθνχ (software), hardware, θαη άιινπ εμνπιηζκνχ 

θαηάιιεινπ γηα ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο 

 Καηαζθεπή αμηφπηζησλ πξντφλησλ, παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δνθηκή ησλ ινγηζκηθψλ πξηλ ηελ εθαξκνγή  

 Πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

 Να επαλαζρεδηαζηεί ε δνκή ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο δαζθάινπο. 

 Να δνζεί βαξχηεηα πξσηίζησο ζην αλαπηπμηαθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη θαηφπηλ ζηελ ηερλνινγία, επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα ζρεδηάδνπλ θαη λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο θαιχηεξεο καζεζηαθέο 

επθαηξίεο  

 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζέκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη κηα 

πνιηηηθή κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηερλνινγηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, φπσο :
140

 

 

 Μηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε 

 Τςειφηεξνη  κηζζνί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 Αλαθαίληζε παιηψλ θηηξίσλ  

                                                
140 Cuban,  Larry, ν.π., ζει. 199 



 67 

 ρνιηθέο θνηλφηεηεο αλνηρηέο ζηελ θνηλσλία 

 Οινήκεξα ζρνιεία 

 Πξνγξάκκαηα πνηθίισλ ζεκάησλ, δηαζηαπξνχκελσλ ηνκέσλ (ζηα 

γπκλάζηα) 

  Καηλνηφκα πξνγξάκκαηα ηέρλεο ζηα ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο 

 Ξέλεο γιψζζεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ κέζσλ ζρνιείσλ (πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα) 

 

Οη αξκφδηνη δηνηθεηηθνί θαη πνιηηηθνί εκπλεπζηέο ηεο ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο αλεζπρίεο ησλ δαζθάισλ θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη είλαη 

νη εηδηθνί γηα ηελ εξγαζία ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο, λα 

ζρεδηάζνπλ, λα αζρνιεζνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ απφ θνηλνχ ηα ζρέδηα γηα ηελ 

ηερλνινγία. Υσξίο εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ δαζθάισλ γηα 

ην παηδί θαη ηε δηδαζθαιία, δελ λνείηαη αιιαγή.  Κάζε ζρνιείν θαη θάζε πεξηνρή 

φκσο, έρεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα θνηλσληθή, αηνκηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή εμέιημε. 

Οη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαίδεπζε (δηνηθεηηθνί, 

πνιηηηθνί, καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο),  θαζνξίδνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο πνπ 

ζέινπλ λα πεηχρνπλ.   

ε πεξηνρέο φπνπ καζηίδνληαη απφ ηε θηψρεηα, ηηο ειιηπείο ή αλεπαξθείο 

θνηλσληθέο παξνρέο ζε βαζηθά ζέκαηα δηαβίσζεο, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

ηερλνινγίεο ζηα ζρνιεία, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ κεγάιεο αληζφηεηεο. 

Αλεμάξηεηα κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δίλεηαη γηα ηελ ηερλνινγία (ε Διιάδα 

πζηεξεί θαη ζε απηφ), νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηεο ηάμεο δελ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ. 

Σα ζρνιεία ηνπ κέιινληνο απαηηνχλ κηα δηαθνξεηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ε 

νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  Γηα παξάδεηγκα 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη θάζε δάζθαινο κπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηνπ ζειίδα ζην 

δηαδίθηπν, γηα λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ζπλδεζνχλ θαη λα κειεηνχλ καζήκαηα πνπ 

ηπρφλ έραζαλ επεηδή δελ κπφξεζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ιφγσ απνπζίαο απφ ην 

ζρνιείν, ή δελ ηα θαηαλφεζαλ, λα ηνπο παξέρνληαη βνεζεηηθέο αζθήζεηο ζε 

καζήκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη  πζηεξνχλ ή γηα «επθπείο» καζεηέο πνπ επηδεηνχλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη εμάζθεζε.  Μέζα απφ δηθέο ηνπο ζειίδεο έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα πξνβάιινπλ εξγαζίεο ηνπο, θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξα projects, 

πξνζθιήζεηο γηα εθδειψζεηο ζε γηνξηέο, ζέκαηα ή απνθάζεηο ηεο ηάμεο. Αθφκα  

κπνξνχλ νη καζεηέο λα κειεηνχλ ζέκαηα γηα δηαγσλίζκαηα, ή λα αλαπιεξψλνπλ ηα 

καζήκαηα πνπ έραζαλ εμ‟ αηηίαο απνπζηψλ γηα ιφγνπο πγείαο, λα δηαβάδνπλ 

ζεκεηψζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη λα ξίμνπλ κηα πξψηε καηηά ζην κάζεκα έρνληαο 

ηελ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζε εηδηθέο ζειίδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ.  Σα 

παηδηά κπνξνχλ αθνχ κειεηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιηθά 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε θαη ζα ηα βνεζήζεη λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο δεκηνπξγίεο δνπιεχνληαο ζε νκάδεο, φπσο γίλεηαη ζηελ ηάμε ηεο Wendy Wilson, 

φπνπ ηα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ βήκα – βήκα απφ αινπκηλφραξην θαξαβάθηα, κέζα 

απφ νδεγίεο πνπ βιέπνπλ ζην Internet, θαη δηαγσλίδνληαη γηα ην πνην ζρέδην αληέρεη 

πεξηζζφηεξν θαη δελ βνπιηάδεη.  Σα απνηειέζκαηα «θξεκηνχληαη» ζηε ζειίδα ηεο 

ηάμεο, ελψ αθνινπζεί επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή.  Αλάινγν είλαη θαη ην παξάδεηγκα κε 

ηηο εηθφλεο δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ άιισλ ρσξψλ, νη νπνίεο απνηέιεζαλ πεγή γλψζεο, 

ηεο ηάμεο, δεκηνπξγίαο power point θαη πεξαηηέξσ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα 

παξφκνηα ζέκαηα.
141

 

 Μπνξεί λα ππάξρεη επίζεο αλνηρηή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο, ηνπο 

καζεηέο, ηνπο γνλείο, λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, λα εθθξάδνπλ απνξίεο, θαη άιια 

ζέκαηα πνπ ληψζνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα επηθνηλσλνχλ, γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ. 

Μπνξνχλ αθφκα, λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε, ην 

σξηαίν ή εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηεο ηάμεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη ππνινγηζηέο έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ απηέο 

πνπ γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ζήκεξα.  Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

έρνληαο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο, δελ κπνξεί 

παξά λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο απηέο πνπ ηεο είλαη ρξήζηκεο. Ο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο δελ αιιάδεη κφλν κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αλ δελ 

αιιάμεη  ν ίδηνο ν δάζθαινο ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κέρξη 

ζήκεξα, φπσο επίζεο αλαθέξζεθε απφ ηνπο ίδηνπο, αλαιψλνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε 

ζέκαηα ηερληθά θαη φρη ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο.  Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

ππνινγηζηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαιφ ζα ήηαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαθηηθήο.  Ζ εθπαίδεπζε 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νπζηαζηηθή θαη παξαγσγηθή, φηαλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

hardware θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιά επηθεληξψλεηαη ζε δηδαθηηθά ζέκαηα, 

φηαλ δίλεη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε θαη παξαηήξεζε ησλ δαζθάισλ κέζα ζηελ ηάμε 

θαη φηαλ ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ γίλεηαη θαηαλνεηή κέζα ζε έλα παηδαγσγηθφ 

πιαίζην.
142

  Ζ κε εκκνλή ζε ηερληθά ζέκαηα, ζπκβάιεη ζηελ πξφνδν ησλ δαζθάισλ 

θαη ηνπο βνεζάεη λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηελ εθκάζεζε ρξήζεο ησλ 

κεραλεκάησλ, ζε πην ελδηαθέξνπζεο θαη δεκηνπξγηθέο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε, ζην ζπζρεηηζκφ ησλ ηερλνινγηψλ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζηελ 

αμηνιφγεζε δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ κάζεζεο 

ζηνπο καζεηέο.
143

  Ζ ζπγθέληξσζε ζειίδσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηεο 

ηάμεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα βνεζεηηθφ εγρεηξίδην γηα θάζε ζρνιείν θαη γηα 

θάζε δάζθαιν, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ππάξρνληα εγρεηξίδηα παξέρνληαο κε ήρν, θείκελν, εηθφλεο, θίλεζε, 

βίληεν ηα νπνία δελ δηαηίζεληαη ζηα βηβιία.  
144

   

Σν πξφγξακκα πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ νη Νέεο 

Σερλνινγίεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα αιιάμνπλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε 

ζρνιεία ηεο Ακεξηθήο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

αλάινγεο πξσηνβνπιίεο, είλαη απηφ ην αθφινπζν.  Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

δηδαθηηθήο εμέιημεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο πέληε ζηάδηα: ηεο εηζαγσγήο, ηεο 

απνδνρήο, ηεο πξνζαξκνγήο, ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο επηλφεζεο. Με απηήλ ηε 

κέζνδν επηηπγράλεηαη ε ελίζρπζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ήδε εθαξκφδνληαη, 

κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηαδηαθά αληηθαζίζηαληαη νη παξαδνζηαθέο 

απηέο κέζνδνη απφ κεζφδνπο πνπ εκπιέθνπλ δπλακηθά ην καζεηή θαη πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηηο εκπεηξίεο ηνπ.     ην πξψην ζηάδην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ ηερλνινγία θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ.   ην δεχηεξν ζηάδην ζπλερίδεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ 

δαζθάισλ κε ηερληθά ζέκαηα, ελψ αξρίδεη ζηαδηαθά θαη ε ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία, αθφκα θαη αλ ζηεξίδεηαη ζε παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο 

καζεηέο (πιεθηξνιφγην, απνζήθεπζε, νξγάλσζε εξγαζηψλ…).  ην ζηάδην ηεο 

πξνζαξκνγήο, νη δάζθαινη ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία ζηηο θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.  Γίλεηαη κηα κεηαθίλεζε απφ 
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ηε βαζηθή ρξήζε ζε κηα πην παξαγσγηθή, πην ζπρλή θαη πην ζηνρνζεηεκέλε γηα ηνπο 

καζεηέο ρσξίο λα αιιάδνπλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.  ην ηέηαξην ζηάδην 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία αβίαζηα σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ επίηεπμεο ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηφρσλ δηαρείξηζεο.  ην ηειεπηαίν ζηάδην ε ηερλνινγία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επέιηθην πιηθφ, νη δάζθαινη δνθηκάδνπλ λέεο κεζφδνπο κάζεζεο, 

αιιάδνληαο  ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.  Παξφκνηα ζηάδηα 

ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί θαη ε κέζνδνο ηνπ 

Kotrlik-Redmann Technology Integration Model (2002).
145

 χκθσλα κε απηή ηε 

κέζνδν ε ελζσκάησζε αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

- εμεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο απφ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

- πεηξακαηηζκφο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

- πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

- ελζσκάησζε   

  Ζ αιιειεπίδξαζε , ε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη  ε ελεξγεηηθή κάζεζε νδεγνχλ ζε θαηλνηφκεο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε.
146

 

Αλάινγα ζηάδηα εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελζσκάησζεο 

ησλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία πξνηείλεηαη θαη απφ ηνλ Russell (1995).  πγθεθξηκέλα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο, ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εθκάζεζεο, ην ζηάδην ηεο θαηαλφεζεο ηεο εθαξκνγήο, ηεο εμνηθείσζεο θαη 

αληαγσληζκνχ, ηεο πξνζαξκνγήο ζε άιιεο ελφηεηεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο 

λέσλ πεξηερνκέλσλ.  Ζ γξήγνξε θαηαλφεζε ησλ ζηαδίσλ απφ ηνπο  δαζθάινπο 

επηηαρχλεη ην πέξαζκα απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν, κέζα απφ θιίκα ελζαξξπληηθφ 

θαη ππνζηεξηθηηθφ. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαζψο καζαίλνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη φηη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα εθπαίδεπζε, δειαδή, «ην θφβν θαη ηελ 

αβεβαηφηεηα, ηε δνθηκή θαη ηελ αλαδήηεζε, ηελ επηβεβαίσζε θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε θαη κηα λέα πξννπηηθή επίδξαζεο ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» (King ,2003).
147
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Παξφκνηα είλαη ηα ζηάδηα ηνπ Hooper and  Rieber (1999), ηα νπνία αθνινπζνχλ 

ηελ εμήο ζεηξά: α) εμνηθείσζε, β) ρξεζηκνπνίεζε, γ) ελζσκάησζε, δ) 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφο θαη ε) εμέιημε.
148

 

Έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα αθνινπζήζεθε ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1999 κέρξη 2001, ζε Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Θεζζαιίαο θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, κε ηελ νλνκαζία «Σν Νεζί ησλ Φαηάθσλ», θαηά ην 

νπνίν επηιέρηεθε, πξνζαξκφζηεθε, αλαπηχρζεθε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαο  

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  Σν πξφγξακκα επίζεο, πεξηειάκβαλε ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αξρηθή, ελδνζρνιηθή θαη ζπλερήο), ην νπνίν αθνινχζεζε ηα εμήο 

ζηάδηα:  α) αιθαβεηηζκφο ζηνπο Τπνινγηζηέο, β) Γηαδίθηπν θαη Ζιεθηξνληθφ 

Σαρπδξνκείν, γ) Hyper Studio γηα ζπγγξαθή εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε ππεξκέζσλ θαη 

πνιπκέζσλ, δ) εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ (θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

επνηθνδνκεηηθέο, απζεληηθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη ζηνραζηηθέο απφςεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ), ε) 

ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, παξνρή ζπλερνχο βνήζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί εμνηθεηψλνληαη ζηαδηαθά κε ηελ ηερλνινγία, 

ελψ απνθεχγεηαη ε  δεκηνπξγία παληθνχ ή απφξξηςεο ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο.  

Υξεηάδεηαη φκσο πξνζνρή θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα λα κπνξέζνπλ νη 

δάζθαινη λα κελ παξακείλνπλ ζην αξρηθφ ζηάδην θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

κε πεξηνξηζκέλν ηξφπν, αιιά λα πξνρσξήζνπλ κέρξη ην ηειηθφ, φπνπ θαη ζπληειείηαη 

αιιαγή ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο.  

ηελ Διιάδα γίλεηαη επίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή.  πγθεθξηκέλα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΠΔΑΔΚ, 

ζηνρεχνληαο ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.   Ζ ελζσκάησζε 

ησλ ΣΠΔ ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ καζεηψλ, ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία λένπ παηδαγσγηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
149

 ηε ρψξα καο νη θαηεγνξίεο ησλ ζρνιείσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ λέα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

θαη είλαη νη εμήο:  
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 72 

 ρνιεία πνπ κεηείραλ ζην πξφγξακκα «Σειέκαρνο», κε ζηφρν λα εθνδηαζηεί 

ην θάζε ζρνιείν κε έλαλ ππνινγηζηή θαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

«Λνγνκάζεηα» απφ ην Ηλζηηηνχην επεμεξγαζίαο Λφγνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο.  Φνξέαο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ην Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν.   

 ρνιεία πνπ εηζήγαγαλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ  ζπζηεκαηηθά ηηο ΣΠΔ κεηά απφ 

πξσηνβνπιία εθπαηδεπηηθψλ.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην 

Νεπηαγσγείν Καπαξειίνπ Βνησηίαο. 

 ρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ΔΠΠΔ  (ρνιεία Δθαξκνγήο 

Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη 

ζηα ΗΣΟ, έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Μειεηψλ Λακπξάθε, ην νπνίν ππνζηεξίρηεθε 

απφ δηάθνξα κνπζεία ζηελ Διιάδα. 

 Σα ηδησηηθά ζρνιεία, ηα νπνία ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΤπΔΠΘ θαη άιια 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ. 

 Σν πηινηηθφ πξφγξακκα «Σν Νεζί ησλ Φαηάθσλ», ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηθέξεη κεγάιν 

άγρνο ζηνπο δαζθάινπο, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί φηαλ γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία καζαίλνπλ λα ηηο ρεηξίδνληαη.
150

  Παξάιιεια, ε κείσζε ησλ πξνζδνθηψλ  

ηερληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελζαξξχλεη, βειηηψλεη θαη εκπινπηίδεη 

ηελ δηδαθηηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ, φπσο βξέζεθε ζε έξεπλεο ζηελ Ακεξηθή 

(Sandholtz et al., 1997). Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία 

πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξα, φηαλ νη δάζθαινη έρνπλ ππφ ηελ επζχλε ηνπο ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη  δηεπθνιχλνληαη νη ζεηηθέο αιιαγέο σο πξνο ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ παξάιιεια απειεπζεξψλεηαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα έξεπλα θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία (King 

1999).
151

 Χο επαθφινπζν απηνχ έπεηαη ε επέθηαζε ησλ ηξφπσλ ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο απφ ηνπο καζεηέο.
 
  Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγεηηθά ζηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο πεξηερνκέλσλ δηδαζθαιίαο θαη ζηε ρξήζε 
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πεγψλ απφ ην Internet, ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε άιινπο καζεηέο κέζσ e- 

mail, αζθνχλ θξηηηθή ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο on line κε άιια ζρνιεία, 

θαηαζθεπάδνπλ βηβιία ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν software, αλάινγα κε ηε ζρνιηθή 

βαζκίδα. 
152

 

Χο πξνο ην πξφβιεκα ηεο αηέξκνλεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ απφ ην Internet, ηελ 

θαηάιιειε επηινγή απηψλ θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο πιεξνθνξίεο, θαιφ είλαη λα 

δηαζέηνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιίζηεο κε ηζηνζειίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, ή/ θαη λα δεκηνπξγνχληαη ιίζηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο.  
153

  

Σν δεηνχκελν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ε ενζωμάηωζη ασηών ζηο αναλσηικό 

πρόγραμμα ηνπ ζρνιείνπ.  

 Με φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απνδεηθλχεηαη φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, απνηειεί θαηλνηνκία ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, θαζψο εκπιέθεη ην ίδην ην παηδί ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγίαο θαη κάζεζεο κε ζπλεπίθνπξν ην δάζθαιν.  Ζ δεκηνπξγία 

επηπιένλ, ησλ πιηθψλ πνπ εμππεξεηνχλ δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη ε ρξήζε 

ππαξρφλησλ ινγηζκηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ Τπνινγηζηψλ (word, power point, πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο, Web 

),απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ ελζσκάησζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  Ζ 

δεκηνπξγία ζειίδσλ ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο, είλαη έλα 

αθφκε βήκα, πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζπλαδέιθνπο, γνλείο θαη καζεηέο.  Ζ εξγαζία ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν, κε 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, εηθφλεο θαη δεκηνπξγία ζεκάησλ δηδαζθαιίαο, νδεγεί ζε 

θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηε ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνήζεηα αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη πάλσ απ‟ φια θαζηζηά απηνχο θξηηηθά ζθεπηφκελνπο απέλαληη ζηα ίδηα 

ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο.  Ζ επηθέληξσζε επνκέλσο, γίλεηαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη φρη ζηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία.  Αζθαιψο απαηηεί πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε θαη επηπιένλ δνπιεηά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα παξαθνινπζεί ηηο 

ηξέρνληεο εμειίμεηο ζηνλ γχξσ κηθξφθνζκν ηνπ παηδηνχ (αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη 

ηα ελδηαθέξνληα) θαη λα ηα ζπλδέεη κε ηε δηδαζθαιία.  Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν ησλ HAYMORE SANDHOLTZ Judith, REILLY Brian, έλα παξάδεηγκα 

γηα ηνπο ζεηζκνχο.  Ο δάζθαινο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ επθαηξία ηνπ ζεηζκνχ ηεο 
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πξνεγνχκελεο εκέξαο, αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηάμεο, ηε ζειίδα ηεο Γεσινγηθήο 

έξεπλαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο ζεηζκνχο ζηε Νεβάδα θαη ηελ Καιηθφξληα 

θαη δίλεη ζηα παηδηά ην θίλεηξν γηα ζπδήηεζε, ππνδαπιίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

154
 Παξφκνηα ζέκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα έλα project ζην νπνίν 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πξνγξάκκαηα 

πξνζνκνίσζεο, ζχλδεζε κε ζειίδεο (π.ρ. ΝΑΑ, Αζηεξνζθνπείν….), επέθηαζεο 

εξγαζηψλ εθηφο ηερλνινγίαο, αλάξηεζε ζειίδσλ απφ ηνπο καζεηέο κε άξζξα 

γξακκέλα απφ ηνπο ίδηνπο, θ.ι.π, αλάινγα κε ηελ ειηθία (λεπηαγσγείν, πξσηνβάζκηα, 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε), ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Ζ επηθέληξσζε ζηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία θαη φρη ζε ηερληθά ζέκαηα ηεο 

ηερλνινγίαο, φπσο καξηπξνχλ έξεπλεο ζηελ Ακεξηθή, δηεπθνιχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα ζπγθεληξψζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία.  ηηο έξεπλεο απηέο 

επηζεκαίλνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηή ηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  πγθεθξηκέλα :
 155

 

α)   ε χπαξμε ζρνιηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν παξείρε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιια 

ζρνιεία, κε γνλείο, κε ηνπηθέο βηβιηνζήθεο, ην ηξαηφ σηεξίαο, ην Γεκαξρείν, 

θνηλνηηθά θέληξα δηαθφξσλ ειηθηψλ, κε ππεξεζίεο θαη κε ζπίηηα γνλέσλ.  Ζ 

πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο αξρεία, γίλεηαη κέζσ ελφο θσδηθνχ, πνπ 

επηηξέπεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε άιια ζέκαηα εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

β)   ε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο hardware θαη software, θαζψο θαη 

επίιπζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ άκεζα θαη ζπλερψο απφ ηερληθνχο απεπζείαο ή 

κέζσ δηαδηθηχνπ, πεξηφξηζε ηελ ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηερληθά ζέκαηα, 

ηελ αλαδήηεζε επίθαηξνπ θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ θαθέισλ ησλ καζεηψλ, ελψ ηνπο έθαλε λα αηζζάλνληαη θαη λα 

ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα κε άλεζε. Ζ ηειεπηαία γηλφηαλ κε κηα θεληξηθή 

απνζήθεπζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ καζεηψλ θαη  ησλ δαζθάισλ, πνπ 

ηνπο παξείρε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ νπνηνδήπνηε κεράλεκα ηνπ ζρνιείνπ.   

γ)   ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ αλάινγα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

ζηφρνπο, ν κηθξφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ αλά ππνινγηζηή, ν επαξθήο αξηζκφο 
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ππνινγηζηψλ ζε θάζε ηάμε, θάηη πνπ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο είδακε, δελ έθεξε 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη εδψ ζπλέβαιε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

κάζεζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο πεξηνξίδνληαο ην θφβν ησλ δαζθάισλ απφ ηε 

ρξήζε ελφο ππνινγηζηή.  Γειαδή, θαζψο νη καζεηέο δνχιεπαλ ζε κηθξέο νκάδεο, 

αλάινγα  πξνγξακκαηίδνληαλ ε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ. ηελ 

παξαπάλσ έξεπλα ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε πξνζέθεξε ην θεληξηθφ άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ησλ κεραλψλ θαη ην κηθξφ κέγεζφο ηνπο, απαιιάζζνληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απφ άιιε κηα ππνρξέσζε θαη απφ θάιπςε αξθεηνχ ρψξνπ 

αληίζηνηρα. Σν θαηάιιειν ινγηζκηθφ δε, πνιιέο θνξέο είλαη δπζεχξεην ή νηθνλνκηθά 

δπζπξφζηην.
156

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή πξφηαζε αθνξά ηελ χπαξμε ελφο πξνζψπνπ «a tech-

coordinatνr» φπσο νλνκάδεηαη, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα είδνο ππεχζπλνπ 

ηερλνινγηθήο βηβιηνζήθεο πνπ κπνξεί λα ειέγρεη ηελ θαηάιιειε ζχλδεζε ησλ 

δαζθάισλ κε ην δηαδίθηπν, λα ρεηξίδεηαη ην ινγηζκηθφ ηαμηλνκψληαο ην ζε 

θαηαιφγνπο, θιπ., έλαο ζχκβνπινο γηα ζέκαηα ηερλνινγίαο παξψλ ζε θάζε ζρνιείν, 

λα κπνξεί λα είλαη βνεζφο ηνπ δαζθάινπ ζηελ ηάμε.
157

  Απηφ ζα ζπλέβαιιε ελεξγά 

ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν. 

 Σν ππάξρνλ  εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ απνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

πξνζπαζήζνπλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δελ επηθέξεη 

θαηλνηνκίεο.
158

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη 

έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη επνκέλσο, φπσο ζπκβαίλεη 

ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξψηα θαζνξίδνληαη νη αλάγθεο θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο ηάμεο θαη θαηφπηλ επηιέγεηαη ην θαηάιιειν κέζν 

γηα ηελ πξαγκάησζε απηψλ ησλ ζηφρσλ.   

δ)   ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία σλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηνπο έδσζε δπλαηφηεηεο ζηνπο 

ίδηνπο θαη ηνπο καζεηέο λα  εμεξεπλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα ζέζνπλ ξεαιηζηηθνχο 

ζηφρνπο, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε ελεξγεηηθή 

κάζεζε.  Δπίζεο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ήηαλ θαη ε εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα αληηδξάζνπλ ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ 
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ζηελ ηάμε.  Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλήζσο, δηδάζθεη κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη εθπαηδεπηεί.  

Γηα ην ιφγν απηφ κηα θαιή εθπαίδεπζε έρεη θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα.
159

  ε 

απηφ νθείινπλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ ηα Παλεπηζηήκηα πνπ εθπαηδεχνπλ 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζφζνλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηνο ρψξνο, αιιά 

θαη άιινη θνξείο κεηεθπαίδεπζεο δαζθάισλ. 

Δίλαη επίζεο αμηνκλεκφλεπην φηη φζν νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηηο 

δπλαηφηεηεο  θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε, κεηά απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ηφζν εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία, αλαθνξηθά 

κε ηηο ηερλνινγίεο.
160

  Αλάινγα, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα 

επηκνξθψλνπλ ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί απηφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, φηαλ ην 1999 δεκηνχξγεζε έλα 

πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο ζηελ πιεξνθνξηθή, δηάξθεηαο δπν εηψλ, ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα πήξε ηε κνξθή κεξηθήο απαζρφιεζεο πνπ θαηέιεγε ζηελ απφθηεζε 

πηπρίνπ.  Παξφκνηα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη ιεηηνχξγεζε ην 1999 έλα 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δεκφζηαο δηαρείξηζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
161

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειιεληθνχ Πξνγξάκκαηνο έδεημαλ φηη κεηά ηελ αξρηθή 

αδξάλεηα θαη δπζθνιία γηα δξάζε, ζηε ζπλέρεηα έγηλε έλα πνηνηηθφ άικα ζηηο ζηάζεηο 

ησλ δαζθάισλ θαη ηειηθά ρεηξίζηεθαλ ην λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε επηηπρία.   

Αληίζεηα νη καζεηέο πξνζαξκφζηεθαλ πνιχ γξήγνξα θαη επέδεημαλ δεμηφηεηαο 

ζπλεξγαζίαο αλαιακβάλνληαο ελεξγφ ξφιν.
162

 

Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο καζεηέο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

δηάθνξα ζέκαηα ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο , επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηινγήο 

ινγηζκηθνχ ή λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ζρεηηθά ζέκαηα. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ηερλνινγίεο ζηελ ηάμε επεηδή 

ζηεξνχληαη ησλ επθαηξηψλ λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν, λα κνηξαζηνχλ εξσηήζεηο 

θαη λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ (Ginsburg and Elmore, 2000).
163

  

Μεξηθά παξαδείγκαηα ζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε 
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 77 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Ακεξηθή, είλαη ηα:  TACT (Technology for Advanced 

Collaborative Teaching) – www.tact.fse.ulaval.ca, Project – Based Learning – www. 

wutodesk.com/foundation/pbl ,   Best Practice in Education – www. Bestpracedu.org, 

Intercultural E-mail Classroom Connections Lists (IECC) – www.iecc.org .  ε απηέο 

ηηο πξνζπάζεηεο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη θνηλφηεηεο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθφ έξγν, 

δελ αληηθαζηζηνχλ φκσο ηα εζληθά ή ηνπηθά θέληξα ππνζηήξημεο, ηηο νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε έλα ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα.  εκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ επίζεο ηα δηεζλή εθπαηδεπηηθά δίθηπα, ηα νπνία πξνάγνπλ πξνγξάκκαηα 

ζπλεξγαζίαο.  Σέηνηα είλαη : 

 ην δίθηπν KIDLINK (www.kidlink.org) έλαο παγθφζκηνο νξγαληζκφο γηα παηδηά 

ειηθίαο απφ 10 σο 15 εηψλ, γηα ζρνιεία ζε 130 πεξίπνπ ρψξεο.   

 Σν Global SchollNet Foundation ( www.gsn.org) , ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξγαζίεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηάμεηο καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο.
164

 

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ην hardware θαη ην software ησλ ππνινγηζηψλ δελ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ ζρνιεία θαη καζεηέο, αθνξά πεξηζζφηεξν καδηθή ρξήζε 

θαη φρη ηελ αηνκηθή ρξήζε απφ έλα κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ.  Απνηέιεζκα ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπο ζπζηήκαηνο είλαη ε ρξνληθά κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεο.  Απινπζηεχνληαο ην hardware ησλ 

ππνινγηζηψλ, αιιάδεη ε πξνζέγγηζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη απνκαθξχλεη ηνπο ελδνηαζκνχο θαη ηηο θνβίεο ηνπο.  Δίλαη 

επνκέλσο απαξαίηεηε ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απφ κηα επηρείξεζε θαη ε 

ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο.  Δπίζεο ηα πεξηζζφηεξα 

ινγηζκηθά βαζίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, θαζψο νη 

πεξηιακβάλνπλ εληζρπηέο, ζπλήζσο άζρεηνη κε ην ζέκα, ελψ άιινη κε πξνβιέςηκνη 

εληζρπηέο, πνπ έρνπλ παηγληψδεο κνξθή ή άιινη κε ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο. Σα 

ινγηζκηθά απηά είλαη κελ παξσζεηηθά θαη παξαγσγηθά, αιιά δελ αιιειεπηδξνχλ κε 

ην ρξήζηε θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγφ κάζεζή ηνπ.
165

 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα :
166

 

                                                
164 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 308 
165 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει.83 
166 Γεσξγηάδνπ Διηζάβεη, Αλαζηάζηνο Οηθνλνκίδεο.  Τπεξκέζα θαη Σειεθπαίδεπζε: Εεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ, [ζε[ Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε: 

Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθή, ζει. 182 
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http://www.kidlink.org/
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 Να ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη λα πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξεκβαίλνπλ ζηε 

δνκή θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Να έρνπλ δηάξθεηα ζην ρξφλν, φληαο αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ αιιαγέο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 Να θαιχπηεη ζέκαηα ζηα νπνία έρεη απνδερηεί κε έξεπλεο φηη ηα παηδηά 

αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα αλαπηχζζεη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. 

 Να πξνσζείηαη ν δηεξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε ελεξγφο δξάζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ «ζελάξηα» 

δξάζεο, πεηξακαηηζκνχο, παξαηεξήζεηο, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, θ.ι.π. 

 Να επηδηψθνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξα 

δεδνκέλα (νξγαλσκέλα θαη εκη – δνκεκέλα). 

 Να έρεη δπλαηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Να παξέρεη δπλαηφηεηα γηα πξνζνκνηψζεηο, κνληεινπνίεζε θαη 

καζεκαηηθή επεμεξγαζία. 

 Να αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλία, έθθξαζε 9γξαπηή, ζπκβνιηθή θαη 

ειεχζεξε). 

 Να θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηθήο. 

  

 Ζ δεκηνπξγία ελφο θεληξηθνχ ζρνιηθνχ δηθηχνπ δηεπθνιχλεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε κε ηερληθά ζέκαηα, ε αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο, φπσο έλαο 

ηφο ζε έλα ππνινγηζηή, επεξεάδεη φιν ην ζχζηεκα θαη απνηειεί θνηλφ ζέκα επίιπζεο 

γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο  θαη ελζσκάησζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

κέζα ζηελ ηάμε. 
167

 Όπσο έρεη δηαπηζησζεί νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα 

εθπαηδεπηνχλ κέζα απφ δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα θαη απηφ - θαζνδεγνχκελε κάζεζε, 

ελψ δελ ρξεζηκνπνηνχλ παλεπηζηεκηαθνχο θχθινπο καζεκάησλ ή ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο.
168

 Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο ζπληειεί ζηελ αληηκεηψπηζε 

                                                
167 Haymore Sandholtz, Judith, Reilly, Brian, ν.π., ζει. 23 
168 Kortlik, Joe W, Redmann, Donna H., ν.π., ζει. 17 
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πξνβιεκάησλ θαη ηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ηεο ηερλνινγίαο θαη κεηψλεη ην 

άγρνο, νδεγψληαο έηζη ζηελ ελζσκάησζε απηήο ζηα ζρνιεία. 

Ο εθνδηαζκφο ησλ ζρνιείσλ κε ηερλνινγηθά κέζα, παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ε δηαζεζηκφηεηα, σζηφζν, θαη 

ε  πξφζβαζε ζην internet ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη ζηα εξγαζηήξηα, ε επηθνηλσλία κε  

e- mail, αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ αλά ηάμε, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο.
169

 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ σο 

έλα εκπφδην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.  

αθψο πξνθχπηεη έλα ζέκα απαιιαγήο ησλ δαζθάισλ απφ ην άγρνο ηνπ ρξφλνπ θαη 

απειεπζέξσζεο απφ ζπγθεθξηκέλε χιε.  Απηφ πεηπραίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή λέσλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ε κέζνδνο project, ή ε νκαδνζπλεξγαηηθή.  Παξάιιεια ν 

ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ζηελ ηάμε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ, επηηξέπεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία φπνηα ζηηγκή θξίλεηαη 

αλαγθαίν.
170

 

ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ε δηαξθήο έξεπλα σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηεο ελζσκάησζεο, ε απην – αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε πξνζαξκνγή 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή πνπ δεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηνπλ θαη λα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ.  Ίζσο πξνθαιέζεη έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, απέρεη πνιχ απφ ηελ έσο ηψξα ρξήζε απηψλ 

θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ. 

Έλα παξάδεηγκα απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ είλαη ε ρξήζε πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ 

θαη δηάινγνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο.  Οη Νέεο Σερλνινγίεο επηηξέπνπλ ζην 

ρξήζηε λα αθνχεη κηα πξφηαζε λα ηελ απνκνλψλεη, λα ηελ μαλαθνχεη, λα 

ππνζηεξίδεηαη νπηηθά ην θείκελν ζε βίληεν, ψζηε λα ελεξγνπνηνχληαη νη αηζζήζεηο 

ηνπ θαη λα δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο, ζπλδπάδνληαο ηηο ηθαλφηεηεο θάζε ρξήζηε (αθνπζηηθνί, νπηηθνί ηχπνη) 

θαη πξνζαξκφδνληαο ην ζηηο πξνζσπηθέο λνεηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο.   

                                                
169 Kotrlik,Joe W, Redmann, Donna H., ν.π., ζει. 17 
170 Bauer, John, Kenton, Jeffrey, ν.π. ζει. 16 
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ην ίδην πξφγξακκα αμίδεη λα αλαθεξζεί ε χπαξμε παξάιιεισλ θαη νκηινχλησλ 

θεηκέλσλ, ε νπνία βνεζά ζηελ εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο, νη βηβιηνζήθεο πνιπκέζσλ, 

νη νπνίεο απνηεινχλ πνιπκεζηθέο ζπιινγέο πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη 

νπνίεο αμηνπνηνχληαη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

δηεξεπλεηηθή  θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε.  Ζ ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ επηηξέπνπλ 

επίζεο, ηηο πνηθίιεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο/ αζθήζεηο, φπσο ζπκπιήξσζε θελψλ, 

απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρεζεο εηθφλαο – ιέμεο, ήρνπ – εηθφλαο, 

θιπ., ηφζν ζηελ πξνθνξηθή φζν θαη ηε γξαπηή έθθξαζε, ζπλδπάδνληαο θείκελν, 

εθθψλεζε, εηθφλα, θηλνχκελν ζρέδην, βίληεν.   

Σέινο ζην γισζζηθφ απηφ πξφγξακκα παξέρνληαη εξγαιεία γισζζηθήο 

ηερλνινγίαο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ή ελζσκαησκέλα ζε ππνζπζηήκαηα 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ.  Απηά είλαη ν νξζνγξαθηθφο θαη ν ζπληαθηηθφο 

δηνξζσηήο, ην εξγαιείν αλαγλψξηζεο θσλήο, ηεο ζχλζεζεο θσλήο, ν κνξθνινγηθφο 

αλαιπηήο, ην εξγαιείν ηνληζκνχ, ηεο απηφκαηεο θσλεηηθήο κεηαγξαθήο θαη ηα 

πνιπκεζηθά ιεμηθά.
171

 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Οη Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο.   Γελ κπνξνχλ ηα ζρνιεία λα παξακείλνπλ έμσ απφ ηηο εμειίμεηο ζε απηνχο 

ηνπο ρψξνπο, εθ‟ φζνλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνπο κε απηνχο θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα 

ζε απηνχο. Ζ κέρξη ηψξα απνηπρία ελζσκάησζήο ηνπο θαη εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί 

φηη ην θφζηνο δελ είλαη ηφζν πςειφ ψζηε λα αθπξψλεη ηελ πξνζπάζεηα, νθείιεηαη ζε 

κηα ζεηξά αηηηψλ πνπ εθηείλνληαη απφ  ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, κέρξη 

ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηάμε, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ππνινγηζηή, 

ηελ πνηφηεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ηθαλφηεηα δηαρεηξηζκνχ 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ χπαξμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ηελ δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, 

θιπ.  αθνξνχλ δειαδή, ηερληθά ζέκαηα (εξγαιεία…), ζεζκηθά (ζρνιείν, πνιηηεία…), 

ςπρνινγηθά θαη γλσζηηθά ( καζεηέο θαη δάζθαινη πνπ δηδάζθνληαη θαη δηδάζθνπλ κε 

ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζή ηνπο…), παηδαγσγηθά (ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, αλαιπηηθφ πξφγξακκα, …) θαη θνηλσληθά ζέκαηα (θαηακεξηζκφο 

                                                
171 Βιαράβαο, Ησάλλεο, Γαγδηιέιεο, Βαζίιεηνο, ...[θ.α.], ν.π., ζει. 43 - 48 
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εξγαζίαο…).
172

  Κξίλεηαη απαξαίηεην, ινηπφλ, έλαο αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή θαη ξηδηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ, απνθηά αμία ζην βαζκφ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο.  Ζ δεκηνπξγία ελφο 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηε κεζνδνινγία 

αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζεσξείηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπκε απφ εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο, αλαπαξαγσγέο πξαθηηθψλ, θαη ηε ρξήζε 

απιά ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ πιεξνθνξία θαη φρη γηα ηε γλψζε.  Δθφζνλ 

επηδηψθεηαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ, απαηηείηαη ε άκεζε εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ, ε 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηνληαη θαη ε απνζαθήληζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή.
173

  Ζ αμηνπνίεζή ηνπο σο γλσζηηθφ 

εξγαιείν ηφζν ησλ παηδηψλ, φζν θαη ηνπ δαζθάινπ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο, απνηειεί ηελ νπζηαζηηθή αμία ησλ Σερλνινγηψλ Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαίδεπζε.   

Ζ εηζαγσγή θαη ελζσκάησζή ηνπο επίζεο, δεκηνπξγεί έλα λέν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, θαηλνχξηεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη  αιιάδεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ.  Όια απηά φκσο ζπλεπάγνληαη 

αιιαγέο λννηξνπηψλ θαη πξαθηηθψλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ εθπαίδεπζε 

θνξείο, απφ ην ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ πινπνίεζε, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε κε 

γξακκηθέο κεζφδνπο κάζεζεο.     

Απαηηείηαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο φρη κφλν απφ ην ζρνιείν, ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη 

νπνίνη θαινχληαη λα αθηεξψζνπλ αθφκα θαη πνιχ απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ αιιάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα εηζάγνπλ 

ζπλεξγαηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο, αιιάδνληαο ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ.  

Όηαλ ζρεδηάδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη θαηάιιεια πεξηβάιινληα κάζεζεο 

ππνζηεξηθηηθά ηεο ηερλνινγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηζηεκνινγηθά θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθά δεδνκέλα, φπσο ε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ε αλαθαιππηηθή θαη 

                                                
172 Κφκεο Βαζίιεο, ν.π. ζει. 91 
173 Γεκεηξαθνπνχινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 308 
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δηεξεπλεηηθή κάζεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνληεινπνίεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε 

βησκαηηθή κάζεζε κέζα απφ πξνζνκνηψζεηο θαη ηε δεκηνπξγία απζεληηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κάζεζεο, ηφηε ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζεσξείηαη φηη επηθέξεη 

θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε.     

Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε φκσο, ζπλεπάγεηαη δηαξθήο παξαθνινχζεζε, 

ελίζρπζε θαη βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ζπλήζσο δελ γίλεηαη απηφκαηα, αιιά 

ζηαδηαθά, ψζηε λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα αλαιάβνπλ ηηο 

πξσηνβνπιίεο θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο.  

Οπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο γίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πνπ βειηηψλνπλ ηε δηδαζθαιία, αιιά θαη ηε κάζεζε, 

απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηελ εθπαίδεπζε (γνλείο, 

δαζθάινπο, ηνπηθνί θαη θξαηηθνί θνξείο), ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Ζ ππνζηήξημε αλνηθηψλ ζπδεηήζεσλ πάλσ 

ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κέζσ αθφκα θαη ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζέηνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζε κηα ηξνρηά αιιαγήο θαη θαηλνηνκίαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνηνηηθή 

εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ επεξρφκελσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο.    
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