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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο πώς αντιλαµβάνονται τα διδακτικά οφέλη της τεχνολογίας 
καθώς και το είδος των µετασχηµατισµών που αυτή επάγει στο παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο 
εκπαίδευσης, οι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί 
εµφανίζονται πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση αποδεκτών 
διδακτικών µεθόδων ενώ ταυτόχρονα προσαρµόζουν τη χρήση τους ώστε να µειώσουν τις 
ασυµβατότητες που παρατηρούνται σε σχέση µε τις επικρατούσες αντιλήψεις και δοµές 
εκπαίδευσης. Για την βαθύτερη κατανόηση του φαινοµένου «ΤΠΕ στο σχολείο» χρησιµοποιούµε 
το πλαίσιο της θεωρίας δραστηριότητας και υποστηρίζουµε ότι οποιαδήποτε συγκεκριµένη χρήση 
της τεχνολογίας υπηρετεί πάντα το κυρίαρχο νόηµα που της αποδίδει το σύστηµα δραστηριότητας 
στο οποίο αυτή ενσωµατώνεται. Προς την κατεύθυνση του µετασχηµατισµού αυτού του νοήµατος 
στο παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο, προτείνουµε την ανάπτυξη των «διευρυµένων κοινοτήτων 
µάθησης» στις οποίες σχολεία και εξωσχολικά συστήµατα δράσης συν-διαµορφώνουν ένα πλαίσιο 
αυθεντικής µάθησης.  
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εισαγωγή ΤΠΕ στο σχολείο, εκπαιδευτικός 
µετασχηµατισµός, θεωρία δραστηριότητας. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σχολικό 
πρόγραµµα σπουδών θεωρείται διεθνώς µια αναγκαιότητα που υπαγορεύεται από οικονοµικούς, 
κοινωνικούς και παιδαγωγικούς λόγους (OECD, 2001). Πολλές χώρες προωθούν την υλοποίηση 
σηµαντικών προγραµµάτων εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολικό σύστηµα (Pelgrum, 2001) 
θεωρώντας ότι η τεχνολογία παρέχει τα µέσα για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 
καταλληλότερων σε σχέση µε τια απαιτήσεις της διαµορφούµενης κοινωνίας της πληροφορίας. 
Ταυτόχρονα η σχετική έρευνα τονίζει ότι οι αλλαγές που φέρνουν οι ΤΠΕ δεν εµφανίζονται µε 
την εγκατάσταση απλώς της απαραίτητης υποδοµής (π.χ. Ainley, Banks & Fleming, 2002) αλλά 
είναι προϊόν µιας σύνθετης διαδικασίας µετασχηµατισµού η οποία συνδέεται ισχυρά µε το δίκτυο 
των ανθρώπινων σχέσεων και των νοηµάτων που διαπερνούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας. Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισµα σε αυτήν την 
διαδικασία είναι η έννοια της «καινοτόµου» διδασκαλίας (π.χ. Kozma & Anderson, 2002). 
Προφανώς, οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη αυτού του εκπαιδευτικού µετασχηµατισµού προς την 
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«καινοτόµο» διδασκαλία πρέπει πρώτιστα να απεικονίζεται στους όρους µε τους οποίους οι ίδιοι 
οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και περιγράφουν τη διδασκαλία τους, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 
στις οποίες εµπλέκουν τους µαθητές τους και τις προσπάθειές τους να ενσωµατώσουν την 
τεχνολογία στη διδασκαλία.  

Στην παρούσα µελέτη εστιάζουµε στις ιδέες που οι εκπαιδευτικοί-επιµορφωτές στη χρήση των 
ΤΠΕ έχουν αναπτύξει για την διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας στο χώρο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι επιµορφωτές είναι επιλεγµένοι εκπαιδευτικοί ποικίλων 
ειδικοτήτων που αρχικά παρακολούθησαν ετήσια µεταπτυχιακή ειδίκευση στη διδακτική χρήση 
των ΤΠΕ σε διάφορα πανεπιστηµιακά τµήµατα. Στη συνέχεια ανέλαβαν να προσφέρουν στους 
συναδέλφους τους βασική ενδοσχολική επιµόρφωση σχετικά µε το πώς να αξιοποιήσουν εργαλεία 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.  

Η εργασία θέτει ως κύριους στόχους της: 
1. Να παρουσιάσει το τι αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί ως σηµαντικά στοιχεία συνεισφοράς 

της τεχνολογίας στη διδασκαλία και πώς τα ενσωµατώνουν στην διδακτική πράξη. 
2. Να προχωρήσει βαθύτερα στην κατανόηση του µετασχηµατισµού που επάγει η εισαγωγή των 

ΤΠΕ στο σχολείο, δίνοντας έµφαση στα κοινωνικά δοµηµένα νοήµατα που καθοδηγούν τους 
εκπαιδευτικούς στη χρησιµοποίηση εργαλείων ΤΠΕ.  

3. Να υποστηρίξει την ιδέα της «διευρυµένης µαθησιακής κοινότητας», µιας διασύνδεσης των 
παραδοσιακών σχολικών µονάδων και άλλων εξωσχολικών συστηµάτων δράσης που θα 
µπορούσαν να προωθήσουν την συνδιαµόρφωση µαθησιακών δραστηριοτήτων καλύτερα 
προσαρµοσµένων στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας.  

 
ΤΠΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

«Οι ΤΠΕ έχουν προκύψει έξω από τον κόσµο της εκπαίδευσης, αλλά µε µια ακαταµάχητη 
τάση για υιοθέτηση µέσα στα σχολεία» (OECD, 2001, σελ. 10). Οι προσπάθειες για την 
εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1960 αλλά οι ΤΠΕ «εισέβαλαν» στα 
σχολεία µόνο µετά την εµφάνιση του προσωπικού υπολογιστή, οπότε και η έρευνα άρχισε να 
εστιάζει στη διαδικασία ενσωµάτωσης της τεχνολογίας και στα σηµαντικά ζητήµατα που οι 
εκπαιδευτικοί προσδιόρισαν ως σοβαρά εµπόδια στην πραγµατοποίηση των σχετικών µε τις ΤΠΕ 
στόχων τους. Ο Pelgrum (2001) παρουσίασε ως σηµαντικότερα τέτοια ζητήµατα τα εξής: 
ανεπαρκής υποδοµή, έλλειψη γνώσεων & δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, δυσκολίες 
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες 
απαραίτητες για την αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας είναι κάτι που συζητείται εκτενώς 
στη βιβλιογραφία (Zhao & Cziko, 2001; Stetson & Bagwell, 1999; Pedretti, Mayer-Smith, & 
Woodrow, 1999; Ely, 1993; OECD, 2001). Φαίνεται ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών όχι µόνο 
δηµιουργούν δυσκολίες στη χρήση της τεχνολογίας καθ’ εαυτής αλλά και ακυρώνουν τα 
µαθησιακά οφέλη που αναµένεται να προκύψουν από την αντίστοιχη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 
Ορισµένοι κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς για τεχνοφοβία σε σχέση µε τις ΤΠΕ (Rosen & Weil, 
1995; Selwyn, Dawes & Mercer, 2001) και για αντιστάσεις στην επερχόµενη εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση, που οφείλονται σε ακατάλληλες παιδαγωγικές θέσεις (Gillman, 1989; Selwyn, 
Dawes & Mercer, 2001). Η κεντρική ιδέα αυτής της µεταρρύθµισης (που συνδέεται συνήθως 
άµεσα µε την έννοια της εκπαιδευτικής «καινοτοµίας») είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
προσφέρουν στους µαθητές τους εµπειρίες µάθησης πολύ καλύτερα προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας. Εντούτοις καταγράφεται ότι: «Η χρήση της τεχνολογίας 
αντανακλά την παραδοσιακή µεθοδολογία της τάξης, επιτρέποντας ίσως κάποια µεγαλύτερη 
φροντίδα για τον µεµονωµένο µαθητή. Εξαρτάται, ακόµα σε υπερβολικό βαθµό από τις 
καινοτοµίες διευθυντών σχολείων και εκπαιδευτικών µε ιδιαίτερα υψηλά κίνητρα» (OECD 2001, 
σελ. 67).  
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Άλλες µελέτες, εντούτοις, προσφέρουν µια πιο ελπιδοφόρα άποψη παρουσιάζοντας 
περιπτώσεις όπου η χρήση της τεχνολογίας περιγράφεται ως καινοτόµος και µε θετικά 
αποτελέσµατα (π.χ. Ainley, Banks & Fleming, 2002; Tubin et al., 2003; Harris, 2002; Hinostroza, 
Guzman & Isaacs, 2002). Στα πλαίσια αυτών των µελετών η έννοια «καινοτόµος» αναφέρεται σε 
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν µια διαφορετική «ροή» των πληροφοριών και που τελικά 
καταλήγουν να προσφέρουν εµπλουτισµένες µαθησιακές εµπειρίες µέσα στη σχολική µαθησιακή 
κοινότητα. Οι λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν αυτές τις εµπειρίες περιλαµβάνουν: συνεργασία 
και µαθητοκεντρική εκπαίδευση (σε αντίθεση µε την ατοµική και δάσκαλοκεντρική εκπαίδευση), 
ενεργός µάθηση και αυθεντικότητα στις εργασίες των µαθητών (σε αντιδιαστολή προς την 
παθητική παρακολούθηση αποπλαισιωµένης γνώσης), αίσθηση της κοινότητας (που εκτείνεται 
µέσα και έξω από το σχολείο) και διεπιστηµονική προσέγγιση (σε αντιδιαστολή µε τη µάθηση που 
εστιάζει σε ένα µεµονωµένο πεδίο). 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σ’ αυτή τη µελέτη προέρχονται από τις συνεντεύξεις 
δεκαπέντε εκπαιδευτικών-επιµορφωτών που πρόσφεραν ενδοσχολική επιµόρφωση (εισαγωγικά 
σεµινάρια για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό έργο) για µια περίοδο δύο 
διαδοχικών χρόνων σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτοί είναι: έξι 
φιλόλογοι, έξι των θετικών επιστηµών (φυσικοί) και τρείς µαθηµατικοί. Η µελέτη µας 
χρησιµοποιεί το τυπικό µοντέλο της φαινοµενολογικής έρευνας: ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που  
καταγράφηκαν, µεταγράφηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για τον προσδιορισµό των 
κοινών θεµάτων που διατρέχουν τις εµπειρίες και κατανοήσεις των εκπαιδευτικών-επιµορφωτών 
που συµµετείχαν στην έρευνα.  
   
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ & ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 
Τ1: Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη χρήση της τεχνολογίας µέσα στο 
πλαίσιο αποδεκτών διδακτικών µεθόδων. 

Οι επιµορφωτές υπογράµµισαν ότι το ενδιαφέρον των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών είχε ως 
στόχο την κατανόηση για το πώς να χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία στα πλαίσια συγκεκριµένων 
διδακτικών προσεγγίσεων. Οι φιλόλογοι, π.χ., ενδιαφέρθηκαν για τη µέθοδο που υιοθετεί τη 
χρήση πολλαπλών κειµένων/πηγών για τη διδασκαλία της γλώσσας και της ιστορίας. 
Χρησιµοποίησαν τους υπολογιστές ως εργαλεία διαχείρισης πηγών πληροφοριών και κυρίως 
προσπάθησαν να εντοπίσουν διαθέσιµο υλικό στο διαδίκτυο αποφέυγοντας τη χρήση σχετικού 
διαθέσιµου λογισµικού που όµως δεν ικανοποιούσε τα ποιοτικά τους κριτήρια. Σύµφωνα µε 
δήλωση επιµορφωτή: 

«∆εν ενδιαφέρονταν (οι επιµορφούµενοι) τόσο πολύ για τη τεχνολογία. Πρώτα απ’ όλα  
ήθελαν να µάθουν σχετικά µε καινοτόµες διδακτικές προσεγγίσεις στον τοµέα τους και στη 
συνέχεια πώς να χρησιµοποιήσουν τεχνολογία για να υποστηρίξουν αυτές τις 
προσεγγίσεις… συνειδητοποίησαν ότι αυτές οι προσεγγίσεις διευκολύνονται σε µεγάλο 
βαθµό από την τεχνολογία» 
 
Το ενδιαφέρον των µαθηµατικών και των εκπαιδευτικών θετικών επιστηµών συγκέντρωσαν οι 

διαθέσιµες διαδραστικές αναπαραστάσεις της γνώσης και ανέφεραν ότι χρησιµοποίησαν µερικά 
από τα γνωστά περιβάλλοντα προσοµοίωσης και µοντελοποίησης – όπως το  Interactive Physics, 
το Modellus, το Gabri και το SketchPad – καθώς επίσης και λογισµικό γενικής χρήσης (κυρίως 
λογιστικά φύλλα). Αυτή η εµπειρία εκκίνησε έναν διάλογο (ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό) 
σχετικά µε τη δική τους κατανόηση γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. 
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«(∆ουλεύοντας µε το λογισµικό) … ένας διάλογος αναπτύχθηκε γύρω από θέµατα 
φυσικής… ήταν σαν να ελέγχαµε τις δικές µας γνώσεις, γιατί πραγµατικά µπορούσαµε να 
παρατηρήσουµε τις δυναµικές αναπαραστάσεις που ως τότε είχαµε µόνον στο µυαλό µας» 
Συνολικά, οι επιµορφωτές συµφώνησαν ότι η αρχική αποδοχή των εργαλείων ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς έγινε µέσα στα πλαίσια της προϋπάρχουσας κατανόησης των ήδη αποδεκτών 
εκπαιδευτικών µεθόδων και των επιθυµητών εκπαιδευτικών στόχων. ∆ύο χρήσιµα στοιχεία 
αναφέρθηκαν συστηµατικά: (α) οι πολλαπλοί πόροι στο διαδίκτυο, (β) οι διαδραστικές εξωτερικές 
αναπαραστάσεις γνώσης που (σύµφωνα µε τους επιµορφωτές) υποστηρίζουν τη βαθύτερη 
κατανόηση των µαθητών. 

«Το διαδίκτυο µε βοήθησε σηµαντικά. Υπάρχουν αρκετές διαθέσιµες πηγές, όχι πολλές 
στην Ελληνική γλώσσα, αλλά υπάρχουν… για τη διδασκαλία και της γλώσσας και της 
ιστορίας» 
«Οι µαθητές αναπτύσσουν βαθύτερη κατανόηση. Αυτό γίνεται µε το να τους παρουσιάζεις 
διαδραστικές αναπαραστάσεις και την εξέλιξη δυναµικών φαινοµένων… πράγµατα που δεν 
θα µπορούσα να κάνω ποτέ στον πίνακα.» 
«Το λογισµικό υποστηρίζει την κατανόηση σε βάθος, πρώτα απ’ όλα γιατί κάνει τα 
µαθηµατικά ορατά,… χειροπιαστά και κατανοητά.»  

 
Τ2: Οι εκπαιδευτικοί προσαρµόζουν τη χρήση της τεχνολογίας για να 
δηµιουργήσουν τους όρους κατάλληλης και «ασφαλούς» διδασκαλίας. 

Υποστηριζόµενοι από τους επιµορφωτές, οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν και 
υλοποίησαν τα πρώτα µαθήµατα µε τη χρήση των ΤΠΕ. Συνήθως, σε ένα τέτοιο µάθηµα οι 
µαθητές µε τη βοήθεια φύλλου εργασίας καθοδηγούνταν για το πώς να εργαστούν 
χρησιµοποιώντας το λογισµικό ή τους πόρους του διαδικτύου.  

Στα µαθήµατα γλώσσας και ιστορίας οι µαθητές συνήθως καθοδηγούνταν στην πρόσβαση 
τους σε συγκεκριµένους τόπους του διαδικτύου και συνέθεταν κείµενα/σχόλια/απαντήσεις µε 
βάση τις προτεινόµενες ερωτήσεις. Τα συµπεράσµατα των µαθητών ανακοινώνονταν σε όλη την 
τάξη και ακολουθούσε συζήτηση. Στα µαθήµατα φυσικών επιστηµών, η δραστηριότητα των 
µαθητών εστίαζε κυρίως στη χρήση του διαδραστικού λογισµικού. Στο γυµνάσιο οι εκπαιδευτικοί 
επέτρεπαν στις οµάδες µαθητών να αλληλεπιδράσουν περισσότερο ελεύθερα µε το λογισµικό. Στο 
λύκειο, όµως, προτιµούσαν τις περισσότερες φορές, να έχουν έναν σταθερό έλεγχο της διάδρασης 
και να καθοδηγούν ολόκληρη την τάξη µε την βήµα προς βήµα παρουσίαση ήδη έτοιµων 
προσοµοιώσεων, χρησιµοποιώντας βίντεο-προβολέα. Σύµφωνα µε τους επιµορφωτές οι λόγοι που 
οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν αυτό το πρότυπο διδασκαλίας ήταν η ανησυχία τους µήπως σε µια 
ελεύθερη διάδραση των µαθητών µε το λογισµικό: (α) δεν µπορέσουν να αποκριθούν σε πιθανές 
ερωτήσεις των µαθητών, (β) δεν µπορέσουν να καθοδηγήσουν τους µαθητές µέχρι την 
ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, (γ) δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν όλες τις πτυχές 
της διδασκαλίας την οποία θα πραγµατοποιούσαν και χωρίς τις ΤΠΕ. 

Έτσι, η χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ προσαρµόστηκε στον τρόπο διδασκαλίας που οι 
εκπαιδευτικοί ήδη έκριναν, µέσα από την προηγούµενη εµπειρία τους, ως κατάλληλη. Στις 
περιπτώσεις που η καθιερωµένη σχολική πρακτική το επέτρεπε, εκεί και η διδασκαλία αξιοποίησε 
µερικές από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ (πχ. στο γυµνάσιο οι διδασκαλίες είχαν 
σαφέστερο προσανατολισµό προς την οµαδοσυνεργατική µέθοδο ή στα γλωσσικά µαθήµατα 
σαφέστερο επικοινωνιακό χαρακτήρα). Σε άλλες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν µια 
ελεγχόµενη και δάσκαλο-κεντρική προσέγγιση που θεωρήθηκε ως πιο κατάλληλη και «ασφαλής». 
 
Τ3: Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν ότι οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
τρόπους που να είναι συµβατοί ή και ασύµβατοι µε τους καθιερωµένους τρόπους 
της διδασκαλίας 
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Οι εκπαιδευτικοί υπογράµµισαν την προτεραιότητα των διδακτικών µεθόδων σε σχέση µε τα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ΤΠΕ τα οποία µπορούν να διευκολύνουν την εφαρµογή αυτών 
των µεθόδων:  

«Θεωρώ ότι οι ΤΠΕ είναι το εφαλτήριο για να υποστηρίξει την εµβάθυνση των µαθητών σε 
κάποιο θέµα ενώ την ίδια ώρα να µαθαίνουν πώς να χρησιµοποιούν την τεχνολογία. Οι 
ΤΠΕ δεν είναι ούτε πανάκεια ούτε κάτι να φοβάται κανείς, αλλά απλά ένα εργαλείο της 
εποχής µας που θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε στα σχολεία. Οι νέες τάσεις διδασκαλίας 
στον τοµέα µου (ιστορία) ενισχύονται από την τεχνολογία.» 
Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ως σηµαντική την ευκαιρία που προσφέρεται στους µαθητές να 

εµπλακούν ενεργά σε εµπειρίες συνεργατικής µάθησης. Ταυτόχρονα, όµως, αισθάνονται την 
αναδυόµενη ασυµβατότητα µε το γενικότερο σχολικό πλαίσιο εκπαίδευσης και ζητούν κάποια 
υποστήριξη για την ενσωµάτωση της συνεργατικής µάθησης στην τυπική σχολική πρακτική.  

«Άλλο στοιχείο είναι η συνεργασία µεταξύ των µαθητών την ώρα του µαθήµατος. Αυτό 
βγήκε φυσιολογικά... οι µαθητές άρχισαν να συζητούν τι συνέβαινε και αναπτύχθηκε ένας 
διάλογος που παραδοσιακά δεν υφίσταται.» 
«Ένα νέο στοιχείο είναι το ότι οι µαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλία, συνεργάζονται και 
πειραµατίζονται περισσότερο... αλλά ίσως µια διοικητική ρύθµιση θα ήταν απαραίτητη για 
να σπρώξει το σύστηµα να κινηθεί προς τη κατεύθυνση του να επιτρέπει στους µαθητές να 
πειραµατίζονται...»  
Επιπλέον, µερικά από τα καινοτόµα εκπαιδευτικά στοιχεία που οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν 

δοκιµάσει προηγουµένως οδηγούν σε προσωπικούς προβληµατισµούς ή και σε απόρριψη. 
«∆εν το καταλαβαίνω αυτό το µοντέλο (διδασκαλίας)... ∆ηλ. γιατί  θα έπρεπε ένα παιδί 14-
15 χρονών να αναζητά πληροφορίες; Αυτή η δραστηριότητα θα µπορούσε να είναι µέρος 
του µαθήµατος πληροφορικής... αλλά πάλι... όταν έχεις πολλά χρόνια στην εκπαίδευση δεν 
µπορείς να ξεφύγεις από ορισµένα στερεότυπα... ένας νεότερος καθηγητής ίσως να έβλεπε 
το ζήτηµα διαφορετικά.» 
  

Τ4: Οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν εµπόδια στην προσπάθειά τους να 
χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ µέσα στα πλαίσια των παραδοσιακών σχολικών 
ρυθµίσεων 

Οι επιµορφωτές σχολίασαν το πώς οι διάφοροι παράγοντες του σχολικού περιβάλλοντος 
προκάλεσαν απογοήτευση αλλά ακόµη και ακύρωσαν, µερικές φορές, τη σχεδιασµένη 
δραστηριότητα µε ΤΠΕ. Οι σηµαντικότερες αιτίες που αναφέρθηκαν ήταν:    

(α) ∆ιαθεσιµότητα υποδοµής και τεχνική υποστήριξη: Τα εργαστήρια υπολογιστών δεν ήταν 
πάντα διαθέσιµα και η σύνδεση µε το διαδίκτυο δεν ήταν όσο θα έπρεπε αξιόπιστη. Ένας 
ευέλικτος προγραµµατισµός των σχολικών δραστηριοτήτων και µια συνεπής τεχνική υποστήριξη 
θα διευκόλυνε τη συνεχή χρήση της υποδοµής.  

(β) Η διάρκεια µιας τυπικής σχολικής διδακτικής ώρας (45 λεπτά): δεν ήταν συνήθως αρκετή 
για την ολοκλήρωση µιας διδασκαλίας υποστηριζόµενης µε ΤΠΕ. Πολύ συχνά, ήταν απαραίτητες 
αλλαγές προγράµµατος ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εργαστήριο θα ήταν διαθέσιµο για δύο 
διαδοχικές διδακτικές ώρες. 

(γ) Η προετοιµασία διδασκαλίας υποστηριζόµενης µε ΤΠΕ είναι απαιτητική: οι εκπαιδευτικοί 
συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να επενδύσουν πολλές ώρες απασχόλησης για να προετοιµάσουν το 
διδακτικό υλικό τους. Έτσι, θεωρούν απαραίτητα κάποια κίνητρα για να ενθαρρυνθεί η εµπλοκή 
σε µια τόσο απαιτητική διαδικασία και προσδοκούν την ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης µε 
επίσηµα επικυρωµένο διδακτικό υλικό από το οποίο να µπορούν να επιλέξουν. 

(δ) Τέλος, πολλοί επιµορφωτές τόνισαν την ανάγκη για κεντρικές υποστηρικτικές παρεµβάσεις 
που θα διευκολύνουν την διδακτική ενσωµάτωση της τεχνολογίας: 

«Η πολιτεία θα πρέπει να υποστηρίξει τις αλλαγές κεντρικά...» 
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«Το Υπουργείο θα πρέπει επίσηµα να υποχρεώσει τα σχολεία να διευκολύνουν τους 
εκπαιδευτικούς που θέλουν να χρησιµοποιήσουν το εργαστήριο πληροφορικής για τα 
µαθήµατά τους. Τώρα το εργαστήριο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τα µαθήµατα 
πληροφορικής» 
«Έχουµε υποδοµή στα σχολεία µας όµως το σύστηµα δεν υποστηρίζει τους συναδέλφους 
που θα ήθελαν να πειραµατιστούν µε αυτές τις προσεγγίσεις» 

 
T5: Η αίσθηση της ασυµβατότητας 

Προς το παρόν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υπέρ µιας συστηµατικής καθηµερινής χρήσης των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία. Ειδικά, οι επιµορφωτές φυσικών επιστηµών και µαθηµατικών θεωρούν ως 
πιο εύλογο ένα µικτό πρότυπο, σύµφωνα µε το οποίο οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν την 
διαπραγµάτευση ενός θέµατος µε την παραδοσιακή διδασκαλία ώστε οι µαθητές να φθάσουν σε 
µια αρχική κατανόηση του περιεχοµένου και κατόπιν οργανώνουν ανακεφαλαιωτική διδασκαλία 
υποστηριζόµενη µε ΤΠΕ στην οποία γίνεται και διευκρίνιση σηµείων που µπορούν να γίνουν 
ευκολότερα κατανοητά µε τη χρήση διαδραστικών αναπαραστάσεων. Επίσης υπογράµµισαν ότι η 
χρήση εργαλείων των ΤΠΕ πρέπει να γίνει προσεκτικά δεδοµένου ότι οι µαθητές δεν είναι έτοιµοι 
να δεχτούν το νέο ρόλο των εκπαιδευτικών αλλά, επιπλέον, είναι πιθανό να έχουν και 
παρανοήσεις για τις προθέσεις των εκπαιδευτικών και την διδακτική τους ικανότητα. 

«∆εν θα ήταν σοφό να χρησιµοποιήσει κανείς εκτεταµένα την τεχνολογία (στη 
δοδασκαλία)... διατρέχει τον κίνδυνο να τον χαρακτηρίσουν οι µαθητές του ως ανίκανο 
που δεν µπορεί να λύσει ασκήσεις στον πίνακα» 
«Η εισαγωγή των ΤΠΕ θα πρέπει να γίνει προσεκτικά. Οι ίδιοι οι µαθητές δεν µπορούν να 
δεχθούν το µοντέλο αυτό αµέσως... δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι παραγµατικό µάθηµα.» 
Το ζήτηµα της ασυµβατότητας που δηµιουργεί η εισαγωγή των ΤΠΕ συνδέεται επίσης έντονα 

µε το υπάρχον σύστηµα αξιολόγησης στο λύκειο και εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
«Πολοί συνάδελφοι δεν πιστεύουν ότι χρησιµοποιώντας ΤΠΕ βοηθούν τους µαθητές τους 
να πετύχουν τους στόχους τους (να πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις)» 
«Είναι αδύνατο για τον καθηγητή να εισάγει αλλαγές σε ένα σύστηµα που παραµένει 
παραδοσιακά προσανατολισµένο στη χρήση του µαυροπίνακα και την καθιερωµένη 
διαδικασία αξιολόγησης. Πρέπει να αλλάξει όλος ο προσανατολισµός του σχολείου» 
«Όταν η χρήση της τεχνολογίας µπορεί να υποστηρίξει µια διδακτική µέθοδο συµβατή µε 
τις καθιερωµένες µεθόδους αξιολόγησης τα πράγµατα είναι πολύ καλύτερα γιατί και ο 
συνάδελφος έχει ισχυρό κίνητρο και οι µαθητές δείχνουν ενδιαφέρον».  
Συνολικά, φαίνεται ότι σε περιπτώσεις που η µάθηση είναι έντονα προσανατολισµένη προς 

την αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές εξετάζουν προσεκτικά και προσαρµόζουν (ή 
απορρίπτουν) τη διδασκαλία που υποστηρίζεται µε ΤΠΕ, απαιτώντας να είναι συµβατή µε αυτόν 
τον γενικό προσανατολισµό.  
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα στοιχεία που παρουσιάσαµε προηγουµένως συγκλίνουν στα εξής: 
(1) Οι εκπαιδευτικοί προσυπογράφουν την αξία της διδασκαλίας που υποστηρίζεται µε ΤΠΕ 

όταν συνειδητοποιούν ότι είναι δυνατόν να υποστηριχθούν αποτελεσµατικά χρήσιµες 
µαθησιακές εµπειρίες που οδηγούν σε θετικά αποτελέσµατα (Τ1). Αυτή η κατανόηση τους 
καθοδηγεί να προσαρµόσουν και να ενσωµατώσουν τα νέα εργαλεία των ΤΠΕ στις 
καθιερωµένες διδακτικές µεθόδους (Τ1, Τ2). 

(2) Οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται άνευ όρων οποιοδήποτε καινοτόµο µετασχηµατισµό της 
διδασκαλίας εξαιτίας της ασυµβατότητας που αντιλαµβάνονται µεταξύ της παραδοσιακής 
σχολικής δοµής και της προτεινόµενης καινοτοµίας αλλά και των εµποδίων που εµφανίζονται 
σε σχέση µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις του σχολικού περιβάλλοντος (Τ3, Τ4 και Τ5). 
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Οι παραπάνω διαπιστώσεις δηµιουργούν ερωτήµατα γύρω από κοινωνικά κατασκευασµένα 
νοήµατα: «Πώς κρίνεται τι είναι χρήσιµη µαθησιακή εµπειρία;», «Ποιος αποφασίζει πώς µπορεί 
να επιλυθεί µια ασυµβατότητα;». Τέτοιες ερωτήσεις γίνεται εφικτό να απαντηθούν µόνο 
εστιάζοντας στον κοινωνικό χαρακτήρα της ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλ. στον τρόπο που οι 
άνθρωποι ως κοινωνικοί δράστες δοµούν το νόηµα και ρυθµίζουν τον τρόπο δράσης τους. ∆ύο 
θεωρητικές δοµές είναι χρήσιµες σ’ αυτήν την πορεία ανάλυσης: η θεωρία αντιληπτικού ελέγχου 
(perceptual control theory, PCT) και η θεωρία δραστηριότητας (activity theory) οι οποίες έχουν 
χρησιµοποιηθεί και αλλού για την ανάλυση του φαινοµένου της εισαγωγής της τεχνολογίας στο 
σχολείο (Zhao & Cziko, 2001; Lim & Hang, 2003). 

Η θεωρία αντιληπτικού ελέγχου (Powers, 1973; McClelland, 1994) βασίζεται στην παραδοχή 
ότι οι εµπρόθετοι δράστες (όπως τα ανθρώπινα όντα) ενεργοποιούνται προς την επιτυχία των 
στόχων τους όταν ανιχνεύεται απόκλιση µεταξύ αυτού που γίνεται αντιληπτό ως εξωτερικές 
συνθήκες και της ιεραρχίας των στόχων που διαµορφώνεται εσωτερικά ως πρότυπα αναφοράς. 
Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση οι Zhao και Cziko (2001) υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
θα αποφασίσουν να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία µόνο αφού πεισθούν ότι µε τη χρήση της 
µπορούν να επιτύχουν αποτελεσµατικότερα έναν υψηλού επιπέδου στόχο χωρίς ταυτόχρονα να 
διαταράξουν άλλους επίσης υψηλού επιπέδου στόχους τους οποίους αξιολογούν ως 
σηµαντικότερους. Τέτοιοι στόχοι (νοήµατα) όµως συλλαµβάνονται, διαπραγµατεύονται και 
ολοκληρώνονται µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Η θεωρία δραστηριότητας (Kaptelinin, 1996; 
Nardi, 1996; Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999) προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την 
κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις διαπλέκονται και διαµεσολαβούνται 
από διάφορα εργαλεία του ανθρώπινου πολιτισµού διαµορφώνοντας, έτσι αυτό που η θεωρία 
ονοµάζει «σύστηµα δραστηριότητας». Μια απεικόνιση αυτής της θεµελιώδους θεωρητικής 
κατασκευής µε τους συγκεκριµένους παράγοντες και έννοιες που αναφέρονται στο σχολικό 
σύστηµα φαίνεται στο σχήµα 1. 
 

 
Σχήµα 1: Το σύστηµα δραστηριότητας του σχολείου 

 
Στο σύστηµα δραστηριότητας του σχολείου οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι τα 

«υποκείµενα» που εµπλέκονται σε δραστηριότητες µάθησης και εκπαίδευσης· «αντικείµενο» είναι 
η κατασκευή την οποία τα υποκείµενα επιδιώκουν να αναπτύξουν (δηλ. αποτελεσµατική µάθηση 
και διδασκαλία αντίστοιχα) και µέσω της οποίας εκπληρώνουν τους στόχους τους· τα «εργαλεία» 
µπορεί να είναι εργαλεία ΤΠΕ ή όχι (π.χ. εγχειρίδια, πίνακας) και διαµεσολαβούν τη σχέση 
µεταξύ του υποκειµένου (δάσκαλος, µαθητές) και του αντικειµένου (διδασκαλία, µάθηση), δηλ. 
χρησιµοποιούνται από τα υποκείµενα για την υλοποίηση του αντικειµένου.  
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Η δραστηριότητα των υποκειµένων πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας κοινότητας που 
περιλαµβάνει πρόσωπα και φορείς (συµµαθητές, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, διοικητικά στελέχη, 
γονείς, υπουργείο, εκπαιδευτικοί οργανισµοί, κλπ.) που επηρεάζουν τη σχέση υποκειµένου-
αντικειµένου είτε µε τον καθορισµό «κανόνων» στη µεταξύ τους αλληλεπίδραση (που καθορίζουν 
πχ. τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι για τη δράση τους µέσα στο σύστηµα δραστηριότητας) είτε 
µε τον καθορισµό του τρόπου που η εργασία κατανέµεται µεταξύ όσων συµµετέχουν στη 
δραστηριότητα (το είδος εργασίας που έχουν και επιτρέπεται να κάνουν). 

Με τη συµµετοχή στον κοινωνικό ιστό του σχολικού συστήµατος δραστηριότητας και µε την 
εµπειρία όλων των παραγόντων που συνδιαµορφώνουν αυτό τον ιστό, οι εκπαιδευτικοί και οι 
µαθητές αναπτύσσουν ιεραρχίες στόχων και δίνουν νόηµα στις ενέργειές τους, δηλ. εφαρµόζουν 
συγκεκριµένες διδακτικές προσεγγίσεις και θέτουν στόχους µάθησης. Όταν ένα νέο στοιχείο 
εισάγεται στο σύστηµα (π.χ. εργαλεία των ΤΠΕ) τα υποκείµενα το υιοθετούν µε τρόπους που 
προσαρµόζονται στους ήδη προσδιορισµένους υψηλότερου επιπέδου στόχους (νοήµατα) (βλ. Τ1 
και Τ2). Όπως ήδη τονίστηκε (Τ1, Τ3), η χρήση της τεχνολογίας φαίνεται να είναι σηµαντική για 
εκπαιδευτικούς και µαθητές πρώτιστα επειδή µπορεί να τους βοηθήσει για να επιτύχουν τους 
παραδοσιακούς τους στόχους διδασκαλίας και µάθησης. 

∆ιαφορετικής µορφής εκπαιδευτικές σχεδιάσεις (οι «καινοτόµες» προσεγγίσεις που εκτιµάται 
ότι είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας) δεν ταιριάζουν 
εύκολα στο παραδοσιακό σχολικό σύστηµα δραστηριότητας (Τ3, Τ5) και απαιτείται 
µετασχηµατισµός στην ιεραρχία στόχων των υποκειµένων. Μπορεί ίσως να υποστηρίξει κανείς 
ότι οι καινοτόµες προσεγγίσεις οδηγούν σε καλύτερα, ακόµη και µε την παραδοσιακή αντίληψη, 
µαθησιακά αποτελέσµατα. Εντούτοις, όπως έχουµε υποστηρίξει αλλού (Demetriadis et al., 2003), 
τα ερευνητικά δεδοµένα υπογραµµίζουν ότι η φύση της γνώσης συνδέεται µε το πλαίσιο 
ανάπτυξής της και οι πιθανότητες για βελτιωµένες επιδόσεις αυξάνονται όσο αυξάνει η οµοιότητα 
µεταξύ των συνθηκών µάθησης και των συνθηκών αξιολόγησης. Όσο οι τυπικές µέθοδοι 
αξιολόγησης στο σχολείο εστιάζουν στη δυνατότητα του µεµονωµένου µαθητή να αναπαράγει τη 
συγκεκριµένη γνώση σε ένα πλαίσιο που δεν περιέχει στοιχεία ΤΠΕ είναι δύσκολο να γίνει 
αποδεκτή η άποψη ότι η προετοιµασία των µαθητών γενικά βελτιώνεται όταν βασίζεται πχ. σε 
οµαδική εργασία µε χρήση των ΤΠΕ. 

Αντίθετα, υποστηρίζουµε ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας στο σχολείο θα συνοδευθεί από 
καινοτοµία στη διδακτική πρακτική µόνο αν ολοκληρωθεί κατάλληλα µέσα σε ένα 
µετασχηµατισµένο κοινωνιο-γνωστικό πλαίσιο, δηλ. µια µαθησιακή κοινότητα όπου όλες οι 
πτυχές της µάθησης, τις οποίες σήµερα χαρακτηρίζουµε ως «καινοτόµες» θα αποκτήσουν νόηµα 
για τα υποκείµενα του συστήµατος. Θεωρούµε ως βασικό χαρακτηριστικό αυτής της κοινότητας 
το ότι ενθαρρύνει και αποκαθιστά την επικοινωνία και οργανική συνεργασία των παραδοσιακών 
σχολικών µονάδων µε άλλα εξωσχολικά συστήµατα δραστηριότητας που οικοδοµούν και 
διαχειρίζονται τη γνώση και την χαρακτηρίζουµε εποµένως ως µια «διευρυµένη µαθησιακή 
κοινότητα». Η κεντρική ιδέα είναι ότι το αυθεντικό πλαίσιο των πραγµατικών συστηµάτων 
δραστηριότητας στην κοινωνία της πληροφορίας πρέπει να συνδεθεί µε τις σχολικές µονάδες και 
να αποτελέσει πηγή διδασκαλίας. Έτσι κάθε συστηµατικά οργανωµένη ανθρώπινη δραστηριότητα 
µπορεί να προσφέρει κατάλληλα διαµορφωµένους εκπαιδευτικούς πόρους για την υποστήριξη 
διεπιστηµονικής µάθησης που να εστιάζει στην αντιµετώπιση αυθεντικών προβληµάτων και την 
ανάπτυξη σχετικών έργων (project) από µέρους των µαθητών. Οι παραπάνω ιδέες απεικονίζονται 
γραφικά στο σχήµα 2 όπου χρησιµοποιείται η «µεταφορά του κήπου» (garden metaphor, Cole, 
1995; Lim & Hang, 2003) για να παρουσιαστεί η δοµή επικοινωνίας της «διευρυµένης 
µαθησιακής κοινότητας». 

Είναι προφανές ότι για την αποτελεσµατική λειτουργία µιας τέτοιας κοινότητας θα ήταν 
απαραίτητη η οικοδόµηση των κατάλληλων ανθρώπινων και τεχνολογικών διεπαφών κάτι που 
θέτει πολλά σύνθετα ζητήµατα για µελλοντική έρευνα. 
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Σχήµα 2: Σε µια διευρυµένη µαθησιακή κοινότητα η επικοινωνία µεταξύ συστηµάτων 

δραστηριότητας αναµένεται να επιτρέψει την ανάπτυξη ενός πλαισίου αυθεντικής µάθησης 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν οι απόψεις πρωτοπόρων - στη χρήση των ΤΠΕ - 
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο 
σχολείο καθώς και τους µετασχηµατισµούς που αυτή επάγει. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι αυτοί οι 
εκπαιδευτικοί είναι πρόθυµοι να ενσωµατώσουν εργαλεία ΤΠΕ στα πλαίσια αποδεκτών µεθόδων 
διδασκαλίας, µε άλλα λόγια να προσαρµόσουν το νέο στοιχείο σε ένα νόηµα υψηλότερου 
επιπέδου, το οποίο έχουν ήδη αναπτύξει. Εντούτοις, η συστηµατική και καινοτόµος χρήση των 
ΤΠΕ δεν φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος µέσα στην παραδοσιακή σχολική δοµή είτε 
επειδή αυτή η δοµή αποθαρρύνει ακόµη και την εισαγωγική χρήση της τεχνολογίας είτε επειδή 
προκύπτουν έντονες ασυµβατότητες µεταξύ των καθιερωµένων σχολικών πρακτικών και των 
προτεινόµενων καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας. Η βασική θέση µας είναι ότι η χρήση της 
τεχνολογίας (και κάθε άλλου εργαλείου) απεικονίζει τα κοινωνικά κατασκευασµένα νοήµατα στο 
σύστηµα δραστηριότητας στο οποίο ενσωµατώνεται και η επίλυση τέτοιων ασυµβατοτήτων 
πρέπει να αναµένεται ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε έναν µετασχηµατισµό που αντιµετωπίζει το 
σύνολο των παραµέτρων του σχολικού συστήµατος προωθώντας έτσι την ανάπτυξη κατάλληλων 
νοηµάτων για τα υποκείµενα του συστήµατος. Υποστηρίζουµε ότι ένας τέτοιος σηµαντικός 
παράγοντας είναι η ποιότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ της σχολικής µονάδας 
και άλλων κοινωνικών συστηµάτων δραστηριότητας που παράγουν και διαχειρίζονται γνώση. 
Προς τη κατεύθυνση αυτή, προτείνουµε τα σχολεία να αποτελέσουν µέρη διευρυµένων 
µαθησιακών κοινοτήτων όπου έµφαση θα δίνεται στη συνεργατική κατασκευή της γνώσης µέσα 
σε αυθεντικά πλαίσια. 
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