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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πληροφορική κουλτούρα συνδέεται µε πρακτικές που σχετίζονται µε την πληροφορική 
και τα εργαλεία της και χαρακτηρίζεται από την κίνηση, την ταχύτητα, το στιγµιαίο και την 
αποτελεσµατικότητα. Η κουλτούρα αυτή διατηρεί µια σχέση συµπληρωµατικότητας και όχι 
υποκατάστασης µε την γενική κουλτούρα. Η εκπαίδευση καλείται να ενσωµατώσει 
δηµιουργικά την πληροφορική κουλτούρα, να την εναρµονίσει µε την ανθρωπιστική 
παιδεία και να την επαναδιαµορφώσει µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους 
που η ίδια η εκπαίδευση θέτει. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Βιώνουµε µια τεχνολογική αλλαγή η οποία επιδρά, έστω και µε άνισο τρόπο, σε όλους 

τους οικονοµικούς, επιστηµονικούς και πολιτιστικούς τοµείς. Η πληροφορική 
διαδραµατίζει, ολοένα και περισσότερο, ένα σηµαντικό ρόλο στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαχέονται στην κοινωνία έχοντας µια 
δυναµική η οποία επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και πρόσβασης στην 
πληροφορία, καθώς και την οργάνωση της εργασίας. Οι τεχνολογικές αλλαγές 
συνδέονται µε τη διαµόρφωση µιας νέας κουλτούρας η οποία χαρακτηρίζεται από την 
κίνηση, την ταχύτητα, το στιγµιαίο και την αποτελεσµατικότητα. Η κουλτούρα αυτή, 
που έχει να κάνει µε πρακτικές που βασίζονται στην πληροφορική και τα εργαλεία της, 
δεν υποκαθιστά µε κανένα τρόπο τη γενική κουλτούρα αλλά τη συµπληρώνει. 
Παράλληλα αναπτύσσεται ένας ιδιαίτερος προβληµατισµός γύρω από το τι σηµαίνει η 

εισαγωγή της πληροφορικής και των εργαλείων της στην εκπαίδευση και ποιους 
στόχους αυτή καλείται να υπηρετήσει. Ο προβληµατισµός αυτός εντείνεται από το 
γεγονός ότι οι αρχικές προσδοκίες για τα αναµενόµενα οφέλη από την εισαγωγή της 
πληροφορικής στην εκπαίδευση παραµένουν σε πολλές περιπτώσεις ανεκπλήρωτες ή 
απραγµατοποίητες. Η αβεβαιότητα σχετικά µε το τι χρειάζεται να µάθουν τα παιδιά για 
και µε τους Η/Υ, καθώς και µε ποιο τρόπο, αντικατοπτρίζει µια πολιτιστική αλλαγή 
στην κατανόηση του ρόλου των Η/Υ στην εκπαίδευση. 
Η εργασία αυτή πραγµατεύεται την έννοια της πληροφορικής κουλτούρας και τη 

σχέση της µε την εκπαίδευση. Περιλαµβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 
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εξετάζεται ο ορισµός και το περιεχόµενο της πληροφορικής κουλτούρας ενώ στη 
δεύτερη αναλύεται η εκπαιδευτική διάσταση της πληροφορικής κουλτούρας.  
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 Η έννοια της πληροφορικής κουλτούρας είναι δύσκολο να οριστεί καθώς πρόκειται 
για ένα πολύπλοκο φαινόµενο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η πληροφορική 
κουλτούρα συνθέτει το χώρο που καλύπτουν δύο έννοιες, αυτή της πληροφορικής και 
αυτή της κουλτούρας. Ωστόσο, αυτές οι δυο έννοιες όταν συνδέονται αναδύουν εικόνες 
οι οποίες πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια της αναζήτησης του ορισµού της 
πληροφορικής κουλτούρας και αναδεικνύουν ένα πλήθος αµφισβητήσεων, δισταγµών 
και αντιθέσεων (Garcia 2000). 

 Από τη µια µεριά η κουλτούρα, ως ουσιαστικό πεδίο της κοινωνικής ζωής, εκφράζει 
ένα νέο τρόπο θεώρησης των πραγµάτων. ∆ιαµορφώνει την εικόνα που έχουµε για το 
πραγµατικό αλλά και για τους ίδιους τους εαυτούς µας,  ενώ αποκτά ταυτόχρονα τόσο 
περιορισµένο όσο και ευρύ νόηµα (Eagleton 2000). 
Από την άλλη µεριά η πληροφορική είναι µια επιστήµη µε τους δικούς της τρόπους 

σκέψης, τις ιδιαίτερες µεθόδους της, τους ειδικούς της και την ηθική της. Χρησιµοποιεί 
συστήµατα τα οποία τις περισσότερες φορές είναι σύνθετα εξαιτίας των τεχνητών 
γλωσσών προγραµµατισµού και όλα αυτά σε στενή σχέση µε τη µηχανή, µια σύνδεση η 
οποία επιτρέπει να µιλάµε για την ‘τεχνοεπιστήµη’. Όµως η πληροφορική είναι και ένα 
είδος υβριδίου. Είναι µια επιστήµη, αλλά επίσης µια τεχνολογία, ένα σύνολο τεχνικών 
και εργαλείων (Baudé 2003). 
Σε ένα πρώτο επίπεδο ο όρος ‘πληροφορική’ έχει την τάση να διεισδύει σιγά –σιγά 

στην καθηµερινή γλώσσα προς µια περιορισµένη κατεύθυνση που συνδέεται µε τεχνικά 
ζητήµατα και περιορίζεται στη χρήση ενός συγκεκριµένου τύπου µηχανής, χωρίς να 
επεκτείνεται στις δυνατότητες και κυρίως στην κατανόηση αυτού που κάνουν οι 
µηχανές. 

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο η πληροφορική δεν είναι πλέον η επιστήµη των Η/Υ, όπως η 
αστρονοµία δεν είναι η επιστήµη των τηλεσκοπίων και η µετεωρολογία δεν είναι η 
επιστήµη των θερµοµέτρων. Ο Η/Υ βέβαια αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της 
πληροφορικής αλλά ‘κάνω πληροφορική’ είναι κάτι περισσότερο από το γνωρίζω και 
χειρίζοµαι τους Η/Υ.  
Σε ένα τρίτο επίπεδο η ψηφιακή τεχνολογία, τα αντικείµενα δηλαδή της 

πληροφορικής, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές ή οι 
ψηφιακές µηχανές αναπαραγωγής του ήχου είναι πολύ περισσότερο διαδεδοµένα απ’ ότι 
οι Η/Υ µε πληκτρολόγια και οθόνες. Με άλλα λόγια τα εργαλεία της πληροφορικής, 
µυστικά πολλές φορές, εισβάλλουν µέσω των πολλαπλών χρήσεων στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες, στην ιδιωτική ζωή ακόµα και στην ψυχαγωγία.  
Έτσι µια επιφυλακτική προσέγγιση της κουλτούρας µε την πληροφορική θα αφορούσε 

ένα σύνολο, τόσο σταθερό και προσαρµοσµένο όσο και πιθανό, γνώσεων και  
τεχνογνωσίας οι οποίες επιτρέπουν την εξοικείωση µε τους Η/Υ και τα εργαλεία 
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πληροφορικής, την κατανόηση και την κριτική αυτού που επιτρέπει η πληροφορική και 
αυτού που είναι πέρα από τα όριά της (Duchateau 1996a). 
Με την έννοια αυτή η πληροφορική κουλτούρα αποτελεί µεν ένα σηµαντικό 

‘κοινωνικό γεγονός’ όµως δεν αντικαθιστά τη γενική κουλτούρα αλλά αποτελεί µέρος 
της. Έτσι παραπέµπει σε χαρακτηρισµούς πολιτιστικούς που έχουν όµως την προέλευσή 
τους σε γνώσεις και πρακτικές από το χώρο της πληροφορικής (Breton 1993). 
Μια από τις πλευρές της πληροφορικής κουλτούρας αφορά την πληροφορική αυτή 

καθαυτή. ∆εν περιορίζεται όµως στις τυπικές γνώσεις και τις πληροφορίες που 
αντιστοιχούν σε έννοιες του γνωστικού αντικειµένου της πληροφορικής και πολύ 
περισσότερο δεν εξαντλείται στα στενά όρια της εισαγωγής στον αλγόριθµο ή στον 
προγραµµατισµό µέσω της εκµάθησης µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Η πληροφορική 
κουλτούρα αποκτά νόηµα από την εµπειρία, τις στρατηγικές, τους κανόνες, την 
προσπάθεια και την σταδιακή εξοικείωση µε τη χρήση των Η/Υ. 
Μια άλλη πλευρά της πληροφορικής κουλτούρας αφορά τον τρόπο χρήσης των 

εργαλείων της πληροφορικής. Ξεπερνά τα όρια του ‘πατήµατος ενός κουµπιού’ και 
επεκτείνεται στη δυνατότητα να είναι κάποιος άλλοτε χρήστης και άλλοτε παραγωγός – 
δηµιουργός ψηφιακών πληροφοριών. Υποστηρίζεται ωστόσο, ότι αντίθετα από την 
ροµποτική και την παραδοσιακή πληροφορική, τα εργαλεία αυτοµατισµού, το ∆ιαδίκτυο 
και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, είναι λιγότερο εργαλεία 
παραγωγικότητας και περισσότερο εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας του συστήµατος 
πληροφορίας (Lasfargue 2004). 

 Σε αντίθεση  µε έναν τρόπο χρήσης που περιορίζεται στο πάτηµα ενός κουµπιού, ένας 
ευφυής τρόπος χρήσης των νέων τεχνολογιών δεν υπόκειται στη λογική της ήσσονος 
προσπάθειας. Πράγµατι η πληροφορική συχνά ταυτίζεται µε την κουλτούρα του 
στιγµιαίου και του εύκολου σε αντιπαράθεση µε την παραδοσιακή κουλτούρα του 
βιβλίου που απαιτεί προσπάθεια και χρόνο. Για ορισµένους η ευκολία πρόσβασης και η 
υπερπληροφόρηση οδηγούν στην µείωση της επιθυµίας για γνώση. Έτσι διαγράφονται 
τα όρια µιας άλλης κουλτούρας η οποία ορίζεται ως η ‘κουλτούρα της έκτασης’. Η 
κουλτούρα αυτή, που για κάποιους πηγάζει από τα νέα τεχνολογικά προϊόντα, 
χαρακτηρίζει τους νέους σήµερα και δίνει προτεραιότητα στο χώρο σε βάρος του 
χρόνου, στην αµεσότητα σε βάρος της διάρκειας (Debray 2004, Wolton 1997). 
Βασικό χαρακτηριστικό της πληροφορικής θεωρείται η επεξεργασία της πληροφορίας. 

Το χαρακτηριστικό αυτό όµως µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση την οποία καλείται να 
αντιµετωπίσει η πληροφορική κουλτούρα. Στην πραγµατικότητα ο Η/Υ δεν 
επεξεργάζεται πληροφορίες αλλά απλώς προσοµοιώνει, καθώς δε διαθέτει νοητικές 
λειτουργίες, µιµούµενος τα τυπικά χαρακτηριστικά των νοητικών λειτουργιών του 
ανθρώπου. ∆εν ακολουθεί κανόνες µε την έννοια που τις ακολουθεί η ανθρώπινη νόηση. 
Μόνο µεταφορικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι ακολουθεί κανόνες (Searle 1994). 
Η υιοθέτηση των µεταφορών για την κατανόηση θεµελιακών εννοιών της 

πληροφορικής είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της πληροφορικής κουλτούρας. Οι 
µεταφορές όµως αυτές έχουν όρια και δεν πρέπει να υποβάλλουν την ιδέα ενός 
ανθρωποµορφικού χαρακτήρα των Η/Υ. Η µεταφορά είναι χρήσιµη, τα προβλήµατα 
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δηµιουργούνται όταν συγχέεται µε την κυριολεκτική της σηµασία (Duchateau 1993, 
Searle 1994). 

 Οι Η/Υ εµφανίζονται είτε ως µοντέλα σκέψης  είτε ως αντικείµενα µε τα οποία 
‘µπορεί κανείς να σκεφτεί’. H επικρατούσα εικόνα του Η/Υ τον αναπαριστά ως µια 
λογική µηχανή (Turkle 1995, 1997, Turkle & Pappert 1990). Η µηχανή όµως αυτή 
ακολουθεί κανόνες αλλά δε σκέφτεται. Η επεξεργασία της πληροφορίας δεν ισοδυναµεί 
µε την κατανόηση της σηµασίας ούτε µε το µετασχηµατισµό της ή τη δηµιουργία νέων. 
Ακόµα και η ανθρώπινη επεξεργασία πληροφοριών προϋποθέτει µια ορισµένη νοητική 
εξάσκηση (Savater 2004). Παρά τις εκπληκτικές του δυνατότητες ο Η/Υ δε διαθέτει καν 
κοινή λογική. Εξάλλου όλοι οι συλλογισµοί δεν αποτελούν υπολογισµούς. Η µηχανή δεν 
ανακαλύπτει ούτε προσεγγίζει. Επιπλέον, φαίνεται απίθανη η κατασκευή µιας µηχανής 
που να µοιάζει στον άνθρωπο αρκετά ώστε να ενεργεί και να µαθαίνει όπως αυτός 
(Dreyfus 2001, Hillis 1999).  
Ανάµεσα στο σύνολο των γνώσεων και της τεχνογνωσίας που στηρίζει η 

πληροφορική κουλτούρα συµπεριλαµβάνεται ο τρόπος αναπαράστασης και 
επεξεργασίας της πληροφορίας. Η πληροφορική εισάγει ένα νέο τρόπο αναπαράστασης 
της πληροφορίας, χειρίζεται την κάθε πληροφορία µε οµοιογενή τρόπο ενώ παράλληλα 
την εφαρµόζει οµοιόµορφα σε όλα τα πεδία. Όµως αποτελεί ένα ζήτηµα το κατά πόσο 
βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της πληροφορικής µπορούν να αποδοθούν µε έννοιες 
(Duchateau 1996b). Εξάλλου στην πληροφορική υπάρχει πάντα ο περιορισµός ότι η 
εξέλιξή της καθορίζεται σηµαντικά από τα τεχνολογικά επιτεύγµατα. Η πληροφορική 
είναι ένας διαρκής αγώνας ανάµεσα στη γνώση και στην εφαρµογή, καθώς πολλές 
φορές ενώ  τα εργαλεία της πληροφορικής αποτελούν πρακτική οι επιστηµονικές 
αναλύσεις γίνονται πολύ αργότερα (Sutcliffe & Carroll 1999). Σε κάθε περίπτωση 
διαφαίνεται η ανάγκη ενός προσαρµοσµένου και συνεκτικού νοητικού σχήµατος της 
επεξεργασίας της ψηφιακής πληροφορίας ώστε να αντιµετωπισθεί η ασάφεια των νέων 
ψηφιακών εργαλείων αλλά και να κατανοηθεί  ο κόσµος γύρω µας (Duchateau 1996b, 
1992). 
Βέβαια η κατανόηση και η ανακάλυψη των θεµελιακών χαρακτηριστικών της 

επεξεργασίας της πληροφορίας είναι σηµαντικό στοιχείο της πληροφορικής κουλτούρας, 
όµως η κατάκτηση των εργαλείων της πληροφορικής δεν είναι αυτοσκοπός. Το 
ουσιαστικό είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαφορετικής τάξης και οργάνωσης. Εξάλλου ο 
χρήστης του λογισµικού επεξεργάζεται νοητικά την πληροφορία, συµµετέχει στην 
πληροφορική. 
Η πληροφορική κουλτούρα πηγάζει και από αυτό καθαυτό το γεγονός της χρήσης 

κοινών εργαλείων. Οι ενήλικες και οι νέοι χρησιµοποιούν τα ίδια εργαλεία και αυτό 
ακριβώς τους δίνει ευκαιρίες να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους. 
Η πληροφορική κουλτούρα είναι άνισα κατανεµηµένη µέσα στην κοινωνία. 

Χαρακτηρίζει κυρίως τα ανώτερα και µορφωµένα στρώµατα και ιδιαίτερα τους νέους, 
αλλά διεισδύει σταδιακά και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα (Castells 2001). Η χρήση 
των νέων τεχνολογιών σχετίζεται µε την κοινωνική προέλευση, το µορφωτικό επίπεδο, 
την ηλικία, το φύλο και την εθνότητα (Crawford 1997). Η άνιση πρόσβαση στις 
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τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας δηµιουργεί νέες ανισότητες ανάµεσα 
στους πλούσιους και τους φτωχούς σε πληροφορίες (Golding 2000, Grantham & 
Tsekouras 2004, Juanals 2003, Moore 2003). 
Παρά το ότι η πρόσβαση στις Νέες Τεχνολογίες µοιάζει να ακολουθεί τους 

κοινωνικούς διαχωρισµούς, το ζήτηµα είναι περισσότερο σύνθετο καθώς η απόκτηση 
οικιακού Η/Υ φαίνεται να συνδέεται στενά µε την κουλτούρα της οικογένειας. Η 
κουλτούρα αυτή τροφοδοτείται από την αντίληψη ότι ο οικιακός Η/Υ προσφέρει 
δυνατότητες στους νέους να συµµετέχουν σε µια ευρύτερη πληροφορική κουλτούρα που 
δίνει πλεονεκτήµατα ευκαιριών για χρήση του Η/Υ τόσο στο σχολείο όσο και στην 
καθηµερινή ζωή (Facer & Furlong 2001, Livingstone & Bovill 1999,Vryzas & 
Tsitouridou 2002a, 2002b)  
Ωστόσο υπάρχει µια αντίθεση ανάµεσα στις κυρίαρχες αναπαραστάσεις που 

παρουσιάζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως το κλειδί της επιτυχίας για την 
επαγγελµατική και κοινωνική ζωή και σε εκείνες που εµφανίζουν το χρήστη των νέων 
τεχνολογιών να µην έχει προσωπική ζωή. Για τους ίδιους τους νέους, ωστόσο, η αξία 
των εργαλείων της πληροφορικής δεν εντάσσεται αποκλειστικά σε µια προοπτική 
εξεύρεσης εργασίας αλλά συνδέεται µε τη χρησιµότητά τους στην καθηµερινή ζωή 
(Facer & Furlong 2001). 
Η πληροφορική κουλτούρα είναι άµεσα συνυφασµένη µε την αναγνώριση, την 

αµφισβήτηση ή την απόρριψη της τεχνολογικής προόδου. Οι αφηγήσεις για το ρόλο των 
νέων τεχνολογιών έχουν έναν έντονο µυθολογικό χαρακτήρα καθώς υπερτονίζουν είτε 
τα θετικά είτε τα αρνητικά τους αποτελέσµατα. Στην πραγµατικότητα όµως οι θετικές 
και οι αρνητικές τους επιπτώσεις είναι αδιαχώριστες. Θα έπρεπε να αποµυθοποιήσουµε 
τις νέες τεχνολογίες και τη γοητεία που αυτές ασκούν και να τις προσεγγίσουµε µε ένα 
κριτικό τρόπο. Μια κριτική θεώρηση της τεχνολογίας αποφεύγει τόσο την τεχνοφοβία 
όσο και την τεχνοφιλία, απορρίπτει τον τεχνολογικό ντετερµινισµό, καθορίζει τα όρια 
και τα στερεότυπα των νέων τεχνολογιών αλλά ταυτόχρονα χρησιµοποιεί και 
επανασχεδιάζει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας µε όρους 
κοινωνικής δικαιοσύνης (Ihde 2004, Kellner 2000, Linard 2001). 
 
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
Η εκπαίδευση καλείται να διαµορφώσει το δικό της πεδίο όσον αφορά την 

πληροφορική κουλτούρα. Ένα πεδίο στο οποίο διαφαίνεται η ανάγκη αφενός της 
επαναθεώρησης βασικών προσεγγίσεων και αφετέρου της άµεσης αντιµετώπισης της 
γνώσης.  

 Στο πεδίο αυτό η δηµιουργική χρήση των εργαλείων της πληροφορικής οφείλει να 
είναι προσαρµοσµένη σε συγκεκριµένους στόχους και να προσφέρει ευκαιρίες 
αξιοποίησης και εµπλουτισµού των εµπειριών που έχουν τα παιδιά από τη χρήση των 
εργαλείων στο σπίτι. Η τεκµηρίωση ενός θέµατος, η επεξεργασία των πληροφοριών και 
η παρουσίαση των αποτελεσµάτων, συνδυασµένες µε ουσιαστικά κίνητρα που συχνά 
απουσιάζουν από το σχολείο, αναδεικνύουν µια διεπιστηµονική διαδικασία γύρω από τη 
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χρήση ενός κοινού εργαλείου και γίνονται µια πραγµατική ευκαιρία για µάθηση 
(Duchateau 1992).  
Μπορούµε να κάνουµε τη διάκριση ανάµεσα στην περιέργεια για τη γνώση και την 

περιέργεια για τη µηχανή. Η πρώτη θα µπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη 
γνωστικών ικανοτήτων ενώ η δεύτερη στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων. Η 
εκπαίδευση είναι αυτή που µπορεί να αξιοποιήσει τις τεχνικές δεξιότητες που έχουν ήδη 
αποκτήσει τα παιδιά από τη χρήση των ψηφιακών µηχανών στο σπίτι τους, µια και από 
πολύ νωρίς έρχονται σε επαφή µε τον κόσµο της τεχνολογίας γοητευµένα από τις 
µηχανές (Downes 1999, Facer et al. 2001, Selwyn 1997, Wellinghton 2001, White & 
Weight 2000). Έτσι έχει τη δυνατότητα να δροµολογήσει δράσεις που δεν πηγάζουν από 
τα µοντέλα χρήσης των παλαιότερων Μέσων αλλά επιτρέπουν διαφορετικές και ποικίλες 
µορφές έκφρασης και προσωπικής δηµιουργίας (Baron 2000). 
Είναι προφανές ότι από µόνη της η χρήση των εργαλείων δεν οδηγεί στην κατανόηση 

των γενικότερων εννοιών της πληροφορικής (Κόµης 2005), ούτε τα µαθήµατα της 
πληροφορικής και της τεχνολογίας αρκούν για να διατυπώσει η εκπαίδευση τη δική της 
πρόταση για την πληροφορική κουλτούρα. Εξάλλου τα µαθήµατα αυτά τις περισσότερες 
φορές δεν διαφοροποιούνται σε τίποτα από τα υπόλοιπα µαθήµατα τόσο στον τρόπο που 
τα αντιµετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά όσο και το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικότερα. 
Χρειάζεται λοιπόν η κουλτούρα του σχολείου να ενσωµατώσει δηµιουργικά την 

πληροφορική κουλτούρα. Η διαµόρφωση της πληροφορικής κουλτούρας από το σχολείο 
δε σηµαίνει ότι η πληροφορική και τα πολυµέσα γίνονται άκριτα µια επείγουσα 
προτεραιότητα για την εκπαίδευση, ούτε ότι αποτελούν µια διεύρυνση των υπηρεσιών 
και των τεχνικών που γνωρίζουν ήδη τα παιδιά από τους χώρους εκτός σχολείου. Η 
εκπαίδευση θα πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο να ακολουθήσει είτε µια τεχνικιστική 
προσέγγιση είτε µια καταχρηστική γενίκευση των τεχνολογιών. 
Το σχολείο οφείλει να δώσει στους νέους την ευκαιρία να καινοτοµήσουν, να 

δοµήσουν δηλαδή τη δική τους κουλτούρα µέσα από το σχολείο. Μια κουλτούρα η 
οποία δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε όρους αποτελεσµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας και, πολύ περισσότερο, δε θα στοχεύει σε πρακτικές µίµησης της 
µηχανής. Αντίθετα, θα αναδεικνύει το ότι η δυναµική του ανθρώπου αφορά δράσεις ενώ 
αυτή της µηχανής εφαρµογή των δράσεων και προπάντων θα προσδιορίζεται από την 
σχέση των ίδιων των νέων µε τον κόσµο των νέων τεχνολογιών. 
Η πληροφορική κουλτούρα στο σχολείο θα πρέπει να αποφύγει δυο παγίδες: η πρώτη 

είναι η υιοθέτηση µιας ντετερµινιστικής θεώρησης των αποτελεσµάτων των 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση⋅ η δεύτερη είναι η τεχνοκρατική αντίληψη ότι υπάρχει µια 
αποκλειστικά τεχνολογική λύση στο πρόβληµα της εκπαίδευσης. Από την άλλη µεριά 
οφείλει να προτείνει τις κατάλληλες χρήσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τους 
στόχους τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. Μέσα σε αυτήν την προοπτική οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να στηρίξουν και να οριοθετήσουν το πλαίσιο της 
πληροφορικής κουλτούρας στο σχολείο. Η κατάλληλη χρήση των τεχνολογιών θα 
µπορούσε να συµβάλει στην κατανόηση αλλά και στο µετασχηµατισµό της 
πραγµατικότητας. Κι αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Να διευκολύνει 
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αλλά και να κατευθύνει αυτόν το µετασχηµατισµό µέσα από τη διαµόρφωση κριτικού 
πνεύµατος και τη δόµηση γνώσεων Είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και δυναµική και γι 
αυτό µπορεί να το εκπληρώσει η εκπαίδευση. Προϋποθέτει όµως µια ριζική 
επανεξέταση τόσο των στόχων όσο και των εκπαιδευτικών πρακτικών (Lancien 1998,  
Kellner 2000) 
Οι επιλογές των εκπαιδευτικών πρακτικών είναι αυτές που καθορίζουν τον τρόπο 

ενσωµάτωσης της πληροφορικής κουλτούρας. Έτσι η υιοθέτηση της 
προγραµµατισµένης διδασκαλίας στο όνοµα της βελτίωσης της αποδοτικότητας, της 
αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας της διαδικασίας µάθησης δεν αποτελεί µοµφή 
για την τεχνολογία αλλά για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Στην ίδια κατεύθυνση 
κινείται και η ‘λογισµικοποίηση’ της διδασκαλίας, η αντιµετώπιση δηλαδή του µαθητή 
σαν να ήταν ένας Η/Υ από τον οποίο ζητάµε κυρίως να ξέρει να επεξεργάζεται την 
πληροφορία και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο η σύγκριση του εγκεφάλου µε τον Η/Υ θα 
πρέπει να παραµείνει µια µεταφορά χωρίς να γίνει µια αναλογία (Bkouche 2000). Η 
εκπαίδευση οφείλει να θέσει ερωτήµατα που αφορούν τόσο τις επιδράσεις των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις εκπαιδευτικές πρακτικές όσο 
και τον τρόπο µε τον οποίο οι πρακτικές αυτές επενδύουν στις τεχνολογίες (Audran 
2000).  
Τα εργαλεία της πληροφορικής προσφέρουν µεγάλες ευκαιρίες για µια αυξηµένη 

πρόσβαση στις πληροφορίες. Και µε την έννοια αυτή θα µπορούσαν να συµβάλουν κατ’ 
αρχήν στον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίησή τους όµως δεν 
εξαντλείται στην απόκτηση µιας τεχνολογικής επάρκειας αλλά απαιτεί την ανάπτυξη 
µιας εκπαιδευτικής ικανότητας µετασχηµατισµού των πληροφοριών σε γνώσεις και των 
γνώσεων σε πράξη (Dutton 1999). Η ικανότητα αυτή προϋποθέτει την υιοθέτηση νέων 
µεθόδων διδασκαλίας καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι 
τεχνολογίες είναι τόσο καλές όσο οι εκπαιδευτικοί που τις χρησιµοποιούν. Μια 
τεχνολογική µεταρρύθµιση που δε συνοδεύεται από µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και 
την ανάλογη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κινδυνεύει να µην έχει κανένα ουσιαστικό 
αποτέλεσµα (Cohen, Manio & Morrison 2004, Ράπτης &Ράπτη 2004, Tsitouridou 
&Vryzas 2003, 2004) . 
Η πληροφορική κουλτούρα δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε µια απλή προσαρµογή 

στις νέες τεχνολογίες και στο ‘µαθαίνω να µαθαίνω’ ούτε να διέπεται αποκλειστικά από 
τις αρχές της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσµατικότητας. Η άποψη ότι ο Η/Υ 
είναι µια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών δεν σηµαίνει ότι διαθέτει την ικανότητα 
δόµησης των πληροφοριών για να παράγει γνώση. Η αξιοποίηση της πληροφορίας 
προϋποθέτει την απόκτηση µιας γενικής παιδείας. Είναι ανάγκη λοιπόν η πληροφορική 
κουλτούρα να εναρµονισθεί µε την ανθρωπιστική κουλτούρα.  
Το σχολείο αποτελεί έναν προνοµιακό χώρο για την κατασκευή µιας πληροφορικής 

κουλτούρας που αποµυθοποιεί την τεχνολογία και συνθέτει τις ανθρωπιστικές αξίες µε 
τις τεχνολογικές αξίες (Leleux 2000). Η πληροφορική κουλτούρα δεν είναι µια 
πολυτέλεια για την εκπαίδευση αλλά αντίθετα ένα απαραίτητο στοιχείο για την 
αξιοποίηση των τεχνολογιών (Rubiliani 2000). Αποτελεί λιγότερο ένα πρόβληµα 
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µηχανών, προϋπολογισµού και τρόπου εφαρµογής, και περισσότερο ένα επιστηµολογικό 
πρόβληµα ορισµού της γνώσης, της µάθησης και της αντίληψης των µεθόδων και των 
εργαλείων που τις συνοδεύουν (Linard 2000).  
Η µάθηση είναι ένα πολύπλοκο φαινόµενο και δεν περιορίζεται στην απόκτηση 

τεχνικών δεξιοτήτων ούτε στην ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών. Αντίθετα 
θεµελιώνεται πάνω στην αµφιβολία, την αµφισβήτηση, τη δηµιουργική φαντασία και 
στην ανάπτυξη ενός κριτικού πνεύµατος. Η πραγµατική εκπαίδευση δεν είναι τόσο αυτή 
που δίνει απαντήσεις όσο αυτή που µας µαθαίνει να θέτουµε ερωτήµατα. ∆ε συνίσταται 
απλά και µόνο στο να διδάσκει να σκεφτόµαστε αλλά και στο να µαθαίνουµε να 
σκεφτόµαστε γι αυτό το οποίο σκεφτόµαστε (Savater 2004). 
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