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Περίληψη
Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να προετοιµάσει τους µαθητές για την έντα-
ξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας, η οποία εξελίσσεται δυναµικά σε κοι-
νωνία της γνώσης. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις για να 
επιτευχθεί η «σωστή» προετοιµασία των µαθητών απαιτείται ένα νέο εκπαιδευ-
τικό µοντέλο, το µαθητοκεντρικό. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να 
υποστηρίξουν το νέο αυτό µοντέλο. Όµως, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία µε στόχο τη βελτίωσή της συνεπάγεται ένα διαφορετι-
κό ρόλο για τον εκπαιδευτικό. Για να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει 
τις νέες τεχνολογίες και να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο έχει ανάγκη από µια 
διαφορετικού είδους εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία στόχο έχει να περιγράψει 
το ρόλο και την ευθύνη του σύγχρονου εκπαιδευτικού στην κοινωνία της πληρο-
φορίας.

Λέξεις Κλειδιά
Σύγχρονος Εκπαιδευτικός, Νέες τεχνολογίες, Εκπαιδευτική διαδικασία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κοινωνία της πληροφορίας, µε κύρια κινητήρια δύναµη την πληροφοριακή 
και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία, φέρει την εκπαιδευτική κοινότητα αντιµέ-
τωπη µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και τη «σωστή» προετοιµασία των νέων ανθρώπων για την ένταξή τους σε µια 
κοινωνία δυναµικά εξελισσόµενη (Ασηµακοπούλου κ.α. 2003, Μπούσιου κ.α. 
2005).

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ένα νέο εκπαιδευ-
τικό µοντέλο µε επίκεντρο το µαθητή, ο οποίος οικοδοµεί τις γνώσεις του σε 
προσωπικό επίπεδο µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Μπούσιου κ.α. 2005). 
Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτό το µοντέλο, 
καθώς προσφέρουν δυνατότητες κυκλοφορίας της πληροφορίας και διανοί-
γουν προοπτικές παραγωγής νέου τύπου εκπαιδευτικού υλικού (Σολοµωνίδου 
κ.α. 1994). Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο 
για την επίλυση προβληµάτων της εκπαίδευσης και τη βελτίωση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Ωστόσο, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την επί-
τευξη εκπαιδευτικών στόχων, εξαρτάται άµεσα από τους εκπαιδευτικούς, κα-
θώς αυτοί εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
κάνουν πράξη την όποια αλλαγή ή καινοτοµία στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
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Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Συνήθως, αλλαγή στις διδακτικές πρακτικές συνεπάγεται αλλαγή του ρόλου 
του εκπαιδευτικού µέσα στην τάξη (Ασηµακοπούλου κ.α. 2003). Το µαθητοκε-
ντρικό µοντέλο δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να αναπτύξει την κριτική του 
ικανότητα και σκέψη, να εργάζεται οµαδικά για την επίλυση προβληµάτων 
και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να οικοδοµεί νέα γνώση σε προσωπικό 
επίπεδο (Μπούσιου κ.α. 2005, Σολοµωνίδου κ.α. 1994). Ο εκπαιδευτικός παί-
ζει το ρόλο του οργανωτή, ρυθµιστή, καθοδηγητή, συντονιστή και αποτελεί το 
βοηθό και εµψυχωτή των µαθητών στην προσπάθεια που καταβάλλουν είτε 
αυτή είναι ατοµική, είτε οµαδική (Σολοµωνίδου κ.α. 1994, Οικονόµου 2004). 
O εκπαιδευτικός δεν αποτελεί πλέον την «αυθεντία» στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, όµως είναι απαραίτητος, καθώς η έκθεση των µαθητών σε πληροφορί-
ες δεν σηµαίνει απαραίτητα την πρόσληψη και επεξεργασία τους (Οικονόµου 
2004, Θεριανός 2002,). Ο εκπαιδευτικός για να µπορέσει να ανταποκριθεί σε 
αυτό το νέο ρόλο έχει ανάγκη µια διαφορετικού είδους εκπαίδευση (Μπούσιου 
κ.α. 2005).

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
Αρχικό στάδιο επιµόρφωσης
Η απόκτηση των βασικών γνώσεων για τις νέες τεχνολογίες και το νέο εκ-
παιδευτικό µοντέλο που βασίζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις 
κρίνεται αναγκαία για να κατανοήσει ο εκπαιδευτικός και να αποδεχθεί το 
νέο του ρόλο, αλλά και να αντιληφθεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών για την 
εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, θα µπορέσει να ξεπεράσει τους φόβους 
του για τις νέες τεχνολογίες και δεν θα τις αντιµετωπίζει ως κάτι ξένο, απρό-
σωπο, απωθητικό, δύσκολο και πολύπλοκο στη χρήση αλλά ως εργαλείο για 
αναβάθµιση των µεθόδων διδασκαλίας και βελτίωση της µάθησης (Θεριανός 
2002, Σολοµωνίδου κ.α. 1994, Μπούσιου κ.α. 2005).

Οι πανεπιστηµιακές σπουδές δεν επαρκούν. Καθώς, παρατηρούνται στους 
εκπαιδευτικούς βασικές ελλείψεις σε θέµατα σύγχρονων διδακτικών µεθόδων 
και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες µπορούν να καλυφθούν στα 
ΠΕΚ, στη ΣΕΛΕΤΕ (Οικονόµου 2004, Τσουκαλάς κ.α. 2002, Σολοµωνίδου 
κ.α. 1994) ή µε παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως τα προ-
γράµµατα που πραγµατοποιούνται από το ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2006).Το αρχικό αυτό στάδιο, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν στάση 
και να αυτό-παρακινηθούν για αέναη βελτίωση και συνεχή επιµόρφωση.

Αυτό-επιµόρφωση 
Για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί-
ται από τους εκπαιδευτικούς ένας πιο προσεκτικός σχεδιασµός της διδασκα-
λίας (Ασηµακοπούλου κ.α. 2003). Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνεχής επιµόρ-
φωση του εκπαιδευτικού, µε δική του πρωτοβουλία, στα νέα δεδοµένα που 
διαµορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Καθώς, έχει 
ανάγκη να γνωρίζει τα σενάρια που µπορεί να υιοθετήσει, τις δραστηριότητες 
που µπορεί να αναπτύξει µε τους µαθητές του και τους νέους τρόπους αξιο-
λόγησης που µπορεί να χρησιµοποιήσει (Οικονόµου 2004). Επίσης, θα πρέπει 
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να πειραµατίζεται µε την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία, να ερευνά διάφορες εναλλακτικές εφαρµογές, να αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα της κάθε εφαρµογής, να µαθαίνει από τα λάθη του και να επι-
λέγει, τελικά, την πλέον κατάλληλη για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (Οικονόµου 2004).

Επιµόρφωση µέσω συνεργασίας 
Μια άλλη µορφή επιµόρφωσης είναι η ανταλλαγή εµπειριών (Οικονόµου 
2004). Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να καταγράφουν τα αποτελέσµατα πειρα-
µατικών διαδικασιών και µέσω τραπεζών πληροφοριών και δικτύων επικοινω-
νίας να τα µοιράζονται µε τους συναδέλφους τους ως αντικείµενο συζήτησης 
και προβληµατισµού (Οικονόµου 2004, Σολοµωνίδου κ.α. 1994). Στην χώρα 
µας, ο σκοπός αυτός µπορεί να εξυπηρετηθεί από την εκπαιδευτική πύλη του 
ΥΠΕΠΘ (www.e-yliko.gr) (ΥΠΕΠΘ, 2006).

Για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδι-
αίτερη σηµασία έχει το εκπαιδευτικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί (Αση-
µακοπούλου κ.α. 2003). Για να δηµιουργηθεί ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό 
που να βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτείται η συντονισµένη 
προσπάθεια µιας οµάδας ειδικών αποτελούµενη από εκπαιδευτικούς, προ-
γραµµατιστές, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης (Μπούσιου 
κ.α. 2005). Ο εκπαιδευτικός µέσω της συνεργασίας µε τα µέλη της οµάδας επι-
µορφώνεται και αποκτά µια πιο ολοκληρωµένη γνώση για το εκπαιδευτικό 
υλικό, του οποίου εξάλλου είναι κι ο τελικός αποδέκτης.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Η κοινωνία της πληροφορίας φέρει τους πολίτες αντιµέτωπους µε πολυσύν-
θετα προβλήµατα που πρέπει να επιλύσουν για να επιβιώσουν και να διακρι-
θούν στο τεχνολογικά ανεπτυγµένο και παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον της 
(Τσουκαλάς κ.α. 2002, Οικονόµου 2004). Ευθύνη, λοιπόν, του εκπαιδευτικού 
είναι να εκπαιδεύσει τους µαθητές στην επίλυση προβληµάτων (Μπούσιου κ.α. 
2005). Η ενασχόληση µε τις νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη «µετά-ικανοτή-
των» (meta-skills), δεξιοτήτων για συνεχή µάθηση, µπορούν να βοηθήσουν 
τους µαθητές να γίνουν καλύτεροι στην επίλυση προβληµάτων (Τσουκαλάς 
κ.α. 2002, Μπούσιου κ.α. 2005)

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει στους µαθητές πώς να 
χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να διευκολυνθούν στην εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους και πώς να προστατευτούν από τις παγίδες της τεχνο-
λογίας (Τσουκαλάς κ.α. 2002, Μπούσιου κ.α. 2005). Αρχικά, πρέπει να τους 
βοηθήσει να κατανοήσουν τον επιτελικό ρόλο των νέων τεχνολογιών (Κα-
ποδίστρια 2000). Έπειτα, να τους µάθει να συνεργάζονται χρησιµοποιώντας 
τις νέες τεχνολογίες για τη δηµιουργία συνθετικών εργασιών και την επίλυση 
προβληµάτων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλόγιστης εξατοµίκευσης της 
διδασκαλίας (Οικονόµου 2004, Καποδίστρια 2000). Τέλος, να τους µάθει να 
χρησιµοποιούν ερευνητικούς τρόπους µάθησης, ώστε να αξιοποιούν κριτικά 
τις πληροφορίες του διαδικτύου, για να προστατευτούν από ακατάλληλες, 
άχρηστες και κυρίως επικίνδυνες για την ηλικία τους πληροφορίες (Οικονό-
µου 2004, Θεριανός 2002).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότη-
τες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να µάθει να χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες της πλη-
ροφορίας και των επικοινωνιών για απόκτηση νέας γνώσης και διευκόλυνση 
των δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα, 
να µάθει να συνεργάζεται µε συναδέλφους του και µε ειδικούς από άλλους 
χώρους για την επίλυση προβληµάτων και να βρίσκεται σε µία συνεχή προ-
σπάθεια για διαρκή µάθηση και ανανέωση των γνώσεων του, αέναη προσωπι-
κή αλλά και επαγγελµατική βελτίωση. Ο εκπαιδευτικός καλείται να µάθει να 
µαθαίνει συνεχώς και να διδάξει το ίδιο στους µαθητές χρησιµοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες ως εργαλείο. Με σκοπό, οι µαθητές να προετοιµαστούν κα-
τάλληλα για την ένταξη τους στην κοινωνία της πληροφορίας που εξελίσσεται 
δυναµικά σε κοινωνία γνώσης.
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