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Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα του 1ου µέρους, αν και διακρίνεται µια τάση µετάβασης 
από ένα «συµµορφωτικό-χειραγωγικό» µοντέλο διδασκαλίας σε ένα «φιλελεύθερο», δεν ασκείται 
καµιά ουσιαστική ιδεολογική κριτική στη σχολική γνώση και πράξη που θα µπορούσε να 
συµβάλει αποφασιστικά στην αλλαγή εκείνων των εκπαιδευτικών και κοινωνικο-πολιτικών δοµών 
και θεσµών που εµποδίζουν την αυτόνοµη δράση του µαθητή και την πορεία του προς τη 
χειραφέτηση. Η σχέση εκπαιδευτικού-µαθητή, αν και παρουσιάζει εξουσιαστικά κατάλοιπα, τείνει 
προς µια ανεκτική ελευθεριότητα. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων δείχνει ότι διευκολύνεται 
η επικοινωνία µέσα από µια ολοένα και αυξανόµενη παροχή δυνατοτήτων συµµετοχής των 
µαθητών στα εκπαιδευτικά δρώµενα, χωρίς, όµως, κοινωνικό περιεχόµενο. 
∆ιαπιστώνεται ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας που επιδιώκουν οι φοιτητές-εκπαιδευτικοί δεν είναι 
τόσο αποτέλεσµα µιας συνειδητής επιλογής όσο του «εξαναγκασµού» της εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής δοµής, πάνω στην οποία οι φοιτητές-εκπαιδευτικοί έχουν µικρό, ή ελάχιστο 
ουσιαστικό έλεγχο. Αναπτύσσεται έτσι µια εργαλειακή λογική µε την έννοια ότι όλα τα 
εκπαιδευτικά προβλήµατα  αντιµετωπίζονται ως τεχνικά θέµατα, τα οποία ανήκουν στη σφαίρα 
των ειδικών και αυτών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική. Αυτό δηµιούργησε και δηµιουργεί την 
ψευδαίσθηση µιας «αντικειµενικής» πραγµατικότητας, η οποία ορίζεται έξω από την νόηση και τη 
δράση του ατόµου. Συνεπώς, οδηγεί το άτοµο και στην περίπτωσή µας τον εκπαιδευτικό σε 
«απολιτική» διδασκαλία και «κοινωνική αποστασιοποίηση». Η διδακτική αποκτά µε αυτό τον 
τρόπο µια τεχνική διάσταση τροφοδοτώντας και ανατροφοδοτώντας την εργαλειακή λογική, η 
οποία  εστιάζεται στη µέθοδο, µε καθαρά διαµεσολαβητικό και µεταπρατικό ενδιαφέρον. Ο 
εκπαιδευτικός, δηλαδή, θεωρείται ως «αποτελεσµατικός» όταν είναι καλός γνώστης των 
διδακτικών τεχνικών και στρατηγικών, χωρίς να αξιολογεί τη φιλοσοφική τους διάσταση και 
φυσικά χωρίς να «διαταράσσει» την καθιερωµένη «εκπαιδευτική και κοινωνική κατάσταση». 
∆ιαπιστώνεται επίσης ότι από τη διδακτική αυτή απουσιάζει το κοινωνικό πλαίσιο της µάθησης, 
και εστιάζεται περισσότερο στον τρόπο µε το οποίο διεκπεραιώνεται η διδασκαλία.   
Συνεπώς, η διδακτική αξιοποίηση των σχετικά υψηλού επιπέδου γνώσεων των φοιτητών στις 
ΤΠΕ, κάτω από αυτές τις παιδαγωγικές συνθήκες, δεν µπορεί να συµβάλει σε µια χειραφετική 
παιδαγωγική. Η διδασκαλία δεν είναι κάποιο είδος µηχανιστικής εκτέλεσης δραστηριοτήτων και 
διαδικασιών και δεν µπορεί να λειτουργεί µέσα σε κοινωνικό κενό. Είναι από τη φύση της 
πολιτική, µε την έννοια, της πράξης και της δράσης, της ανατροπής και της αλλαγής. 
 
Προτάσεις 
 
Η πρόταση που παρουσιάζεται αφορά στο σχεδιασµό διδακτικών παρεµβάσεων µε την 
υποστήριξη των ΤΠΕ που µπορούν να οδηγήσουν σε µια χειραφετική παιδαγωγική.  
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Θεωρήσεις 
(1) η τεχνολογία των πολυµέσων/υπερµέσων αποτελεί µια νέα µορφή νοητικού εργαλείου και 
επικοινωνίας,  (2) οι διδασκόµενοι δοµούν τη γνώση µέσα από την κατανόηση και αξιοποίηση των 
εµπειριών τους, των νοητικών κατασκευών και των θεωριών που το κάθε άτοµο χρησιµοποιεί για να 
ερµηνεύσει αντικείµενα ή γεγονότα, (3) οι διδασκόµενοι συµµετέχουν σε µαθησιακές 
δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται άµεσα µε καταστάσεις που θα αντιµετωπίσουν στην 
κοινωνική τους ζωή, (4) το πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελείται η µάθηση αποκτά πρωταρχική 
σηµασία γιατί προσδιορίζει εν πολλοίς τις µορφές αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον του 
καθώς και µε τα πολιτισµικά και νοητικά του εργαλεία, όπως είναι η τεχνολογία των υπερµέσων.  
 
Μεθοδολογικές συµβάσεις 

• Το διδακτικό περιεχόµενο οργανώνεται γύρω από θέµατα που σχετίζονται µε την 
εκπαίδευση για ένα βιώσιµο µέλλον. 

• Το διδακτέο συνδέεται µε τη δράση και τη διακλαδική προσέγγιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µέσα από την αναζήτηση κοινών συνδετικών δεσµών σε όλο το φάσµα του 
αναλυτικού προγράµµατος.  

• Συγκειµενοποίηση του διδακτέου µε την κοινωνική πραγµατικότητα σε αντίθεση µε την 
αποξένωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το κοινωνικό της συγκείµενο (βλ. 
Μακράκης, 1996, 2000). 

• Αξιοποίηση της προηγούµενης γνώσης των εκπαιδευόµενων αλλά και κριτική προσέγγιση 
των διδακτικών σχηµάτων και γνώσεων που µεταφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Οι διδακτικές παρεµβάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να οδηγούν τους εκπαιδευόµενους 
στη διερεύνηση και αξιολόγηση των επικρατούντων προτύπων,  συστηµάτων αξιών και 
γνώσης καθώς και στην αλλαγή του ατόµου και της κοινωνίας.  

 
∆ιδακτικά παραδείγµατα 
 
1ο Παράδειγµα (Χειραγωγικό-συµµορφωτικό ή και φιλελεύθερο) 
Οι µαθητές/ήτριες της Τρίτης Γυµνασίου ενός σχολείου στο µάθηµα των Μαθηµατικών καλούνται να 
εξετάσουν ένα τυχαίο δείγµα ΙΧ αυτοκινήτων ως προς τον αριθµό των επιβατών που µεταφέρουν, 
συµπεριλαµβανοµένου και του οδηγού. Από τη διερεύνηση αυτή ζητείται από τους µαθητές: 1) να γίνει 
πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, 2) να βρεθούν η µέση τιµή και η διάµεσος της 
κατανοµής και 3) να παρασταθούν µε ραβδογράµµατα η κατανοµή συχνοτήτων και η κατανοµή 
σχετικών συχνοτήτων. Για την επεξεργασία και την παρουσίαση των δεδοµένων πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί ένα οποιοδήποτε εκπαιδευτικό λογισµικό διαχείρισης πληροφοριών, όπως είναι το 
Excel. (Το παράδειγµα αυτό έχει προσαρµοστεί από το σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Γ΄ 
Γυµνασίου).   
 
2ο Παράδειγµα (Χειραφετικό) 
Οι µαθητές/ήτριες της Τρίτης Γυµνασίου ενός σχολείου στο µάθηµα των Μαθηµατικών καλούνται να 
συστηµατοποιήσουν τις προηγούµενες γνώσεις τους στη στατιστική και να κτίσουν πάνω σε αυτές τις νέες 
έννοιες της αθροιστικής συχνότητας, της διασποράς και της πιθανότητας. Για την κατανόηση και 
αφοµοίωση των εννοιών αυτών επέλεξαν να συγκεντρώσουν δεδοµένα που αφορούν τις προσωπικές 
τους αντιλήψεις απέναντι στη διαµόρφωση των διαφυλικών στερεοτύπων. Μέσα από την επεξεργασία 
των δεδοµένων θα κατασκευάσουν πίνακες συχνοτήτων, θα υπολογίσουν διάφορα µέτρα κεντρικής 
τάσης και διασποράς και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα σε γραφικές αναπαραστάσεις για συζήτηση. 
Για την επεξεργασία και την παρουσίαση των δεδοµένων πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ένα οποιοδήποτε 
εκπαιδευτικό λογισµικό διαχείρισης πληροφοριών, όπως είναι το Excel.  
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Σχολιασµός 
 
Στο πρώτο παράδειγµα, ο/η µαθητής/ήτρια καλείται να κατακτήσει γνώσεις ανεξάρτητα από τη στάση 
του/της απέναντι σε αυτές. Το περιεχόµενο ή συγκείµενο του παραδείγµατος δεν συµβάλλει στην 
πιθανή αναδιάταξη και αναµόρφωση στάσεων και αντιλήψεων απέναντι σε διαµορφωµένα κοινωνικά 
στερεότυπα, αξίες και καταστάσεις. Το εκπαιδευτικό λογισµικό χρησιµοποιείται ως ένα µέσο 
«εργαλειοποίησης» και «εκπραγµάτωσης» του ατόµου. Αντίθετα, στο δεύτερο παράδειγµα 
ενσωµατώνονται στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία δραστηριότητες και πληροφορίες, οι οποίες 
µέσα από το διάλογο και την κριτική αντιπαράθεση µπορούν να διαταράξουν την όποια αντίληψη και 
στάση του ατόµου απέναντι σε παγιωµένες αντιλήψεις, στάσεις και καταστάσεις σχετικά µε τα 
διαφυλικά στερεότυπα. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να επιτευχθεί µια διυποκειµενική 
αλληλεπίδραση µεταξύ των ήδη διαµορφωµένων αντιλήψεων  και της παραγωγής νέας γνώσης για τη 
φύση και τα αίτια των αντιλήψεων αυτών από το ίδιο το υποκείµενο, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε 
αλλαγή. Προβλήµατα που το πλαίσιό τους συνδέεται µε την κοινωνική µάθηση και τις εµπειρίες των 
µαθητών, δεν βοηθούν µόνο την κατάκτηση των εννοιών που πραγµατεύονται, αλλά µπορούν να 
διευκολύνουν σηµαντικά τη διυποκειµενική αλληλεπίδραση. Σε αυτή τη διδακτική παρέµβαση, ο 
παραδοσιακός διαχωρισµός µεταξύ απόκτησης ή/και κατασκευής γνώσεων και εφαρµογής τους παύει 
να υπάρχει, διαχωρίζοντας την προσέγγιση αυτή από τις χειραγωγικές-συµµορφωτικές και 
φιλελεύθερες. Το εκπαιδευτικό λογισµικό σε αυτό το διδακτικό παράδειγµα χρησιµοποιείται ως ένα 
µέσο που η διδακτική του αξιοποίηση µπορεί να συµβάλει στη «χειραφέτηση» και την 
«αυτοπραγµάτωση» του ατόµου και της κοινωνίας. 
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