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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σ’ αυτή την εργασία εξετάζονται  ζητήµατα που αφορούν στον ορισµό και τη φύση του Ηλεκτρονικού 
Αλφαβητισµού (ΗΑ) των εκπαιδευτικών και προτείνεται ένα τριµερές µοντέλο κατανόησης του ΗΑ 
που περιλαµβάνει το λειτουργικό, τον πολιτιστικό και τον κριτικό εναλφαβητισµό στους Η/Υ. Το 
παραπάνω µοντέλο εστιάζει στις ανάγκες του δασκάλου χρήστη και όχι στις απαιτήσεις της χρήσης 
Η/Υ µε στόχο τη µοντελοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και της συµπεριφοράς των δασκάλων. 
Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ποσοτικής µέτρησης και ποιοτικής ερµηνείας των 
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτικών της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας. 
Ο ΗΑ αντιµετωπίζεται ως επαγγελµατικό προσόν για τους δασκάλους, ενώ προκύπτει ως αποτέλεσµα 
της έρευνας  ότι οι ανθρωπιστικές αξίες αποτελούν ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό του «Ελληνικού 
µοντέλου» υιοθέτησης των Νέων Τεχνολογιών στο σχολικό σύστηµα. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις 
που αφορούν στην εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τη διεθνή συνεργασία για θέµατα σχετικά µε τις 
ΤΠΕ. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ηλεκτρονικός Αλφαβητισµός, Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Υιοθέτηση των 
ΤΠΕ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Στην εργασία αυτή εµφανίζονται τα αποτελέσµατα και η κριτική ως προς τα ερευνητικά 

δεδοµένα που συλλέχθηκαν, ενώ δεν εξετάζεται λεπτοµερώς η µεθοδολογία της έρευνας. Η 
µεθοδολογική προσέγγιση είναι και ποσοτική και ποιοτική. Τα ευρήµατα βασίζονται σε δύο 
φάσεις έρευνας πεδίου,  που έγινε στην 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Βοιωτίας τη σχολική χρονιά 
2003-2004. Εκπαιδευτικοί από δηµόσια σχολεία συµµετείχαν σε ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις 
και παρατηρήσεις διδασκαλίας.  
Η Φάση Ι έδειξε ότι οι είκοσι ένας δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αντιµετώπιζαν  

πρακτικές δυσκολίες στη χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας). Τα 
ευρήµατα της Φάσης II συνδέονται µε τον τρόπο κατά τον οποίο το δείγµα των εβδοµήντα οκτώ 
δασκάλων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µαζί µε τις επιλεγµένες είκοσι πέντε συνεντεύξεις 
αντιλαµβάνονται την έννοια του ηλεκτρονικού αλφαβητισµού (ΗΑ) και χρησιµοποιούν τους 
υπολογιστές στις τάξεις τους. Αυτή η Φάση επίσης εµπεριείχε δεκαπέντε παρατηρήσεις 
διδασκαλίας σε σχολικές τάξεις. Όλοι οι δάσκαλοι είχαν επιµορφωθεί µε το Πρόγραµµα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» ή/και είχαν άλλες επιµορφώσεις στη χρήση Η/Υ και υπηρετούσαν 
σε σχολεία µε οργανωµένα εργαστήρια Πληροφορικής.  
Σε πρόσφατη έρευνά µας (Μητάκος, 2004) βρήκαµε ότι µέχρι τώρα οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών που τους δεσµεύουν σε αυτήν την ριζική αλλαγή στην εκπαιδευτική πρακτική 
υποτιµούνται συνεχώς και συστηµατικά καθώς οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν είναι ακόµα 
ειδικευµένοι στη εφαρµογή των ΤΠΕ στα µαθήµατά τους. Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε τα 
προηγούµενα συµπεράσµατα και πιστοποίησε ότι οι έλληνες δάσκαλοι, ενώ αναγνωρίζουν τα 
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οφέλη των υπολογιστών, είναι γενικά απροετοίµαστοι για την υιοθέτηση των ΤΠΕ και λαµβάνουν 
λίγη βοήθεια ως προς την προσωπική τους ανάπτυξη δεξιοτήτων ΗΓ. Οι συγκεκριµένες απαντήσεις 
στις ερωτήσεις α) πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια του ΗΑ από τους δασκάλους του ∆ηµοτικού 
Σχολείου και β) ποιο είναι το πραγµατικό επίπεδο ΗΑ στους Έλληνες εκπαιδευτικούς σε σύγκριση 
µε τα διεθνή πρότυπα, είναι πιθανό να βοηθήσουν στη δηµιουργία µιας θεωρητικής βάσης που θα 
βοηθούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αυτό 
θα οδηγήσει στον επαναπροσδιορισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής στα ιδρύµατα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών (Αναστασιάδης, 2003). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι το ελληνικό 
σχολικό σύστηµα είναι πίσω όσον αφορά στις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και στις ανάγκες των 
µαθητών, ενώ οι θεσµικές καινοτοµίες είναι αργές.  
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΗΓ 
H έρευνα της φύσης του ΗΑ ήταν µια ερευνητική ερώτηση και στις δύο φάσεις της εργασίας 
πεδίου. Οι δάσκαλοι που εξετάστηκαν ανέφεραν τις αδυναµίες στον ορισµό "του αλφαβητισµού" 
ως βασικό εµπόδιο για τον ορισµό του "ηλεκτρονικού αλφαβητισµού" (αγγλική ορολογία: 
computer literacy). Προτίµησαν τους ορισµούς που βασίστηκαν στην ιδέα της σηµασίας της 
"βασικής γνώσης" ή της "εξοικείωσης".  
Υπογράµµισαν επίσης τη χρησιµοποίηση ενός υπολογιστή για να εξυπηρετήσουν τις 

προσωπικές ανάγκες τους. Περαιτέρω, η "κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισµών του 
υπολογιστή " τονίστηκαν επίσης. Ένας πιθανός ορισµός του ΗΑ για τους εκπαιδευτικούς του 
δείγµατός µας ήταν εποµένως: «Η βασική οικειότητα µε τον υπολογιστή και η ικανοποίηση που 
προκύπτει ως αποτέλεσµα της χρήσης του ως µια δυνατότητα εκούσια παρακινηµένη ούτως ώστε 
να χρησιµοποιείται ο υπολογιστής χωρίς φόβο και σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε χρήστη». 
Αυτός ο ορισµός στενεύει τη θεωρητική προσέγγιση του ορισµού που θα µπορούσε να εξαχθεί ως 
αποτέλεσµα της επισκόπησης της βιβλιογραφίας. Ένας τέτοιος βιβλιογραφικός ορισµός θα 
µπορούσε να είναι: «Ως εναλφαβητισµός στους υπολογιστές για το δάσκαλο, νοείται η δια της 
µεσολάβησης της χρήσης υπολογιστών συνέχεια και η περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης, των 
δεξιοτήτων και των στάσεων από περιοχές που σχετίζονται άµεσα µε τους υπολογιστές σε άλλες 
περιοχές όπως η διδασκαλία και η ευρύτερη διαχείριση της γνώσης.». Η αυτόνοµη δράση της 
µηχανής που προϋποθέτει την απουσία φόβου και τη ρύθµιση στις ανάγκες του χρήστη συνδέθηκε 
µε τη βασική οικειότητα και την άνεση µε τον υπολογιστή. Η απαραίτητη γνώση για τον ΗΑ 
εποµένως ορίστηκε σε ένα "βασικό" επίπεδο, οι δεξιότητες καθορίστηκαν να εξυπηρετούν τις  
ανάγκες κάθε δασκάλου, ενώ οι στάσεις περιέλαβαν την εκούσια κινητοποίηση και την απουσία 
"φόβου".  
Αυτή η έκβαση της έρευνας αντιπροσωπεύει µια σύλληψη που δίνει προτεραιότητα στον 

άνθρωπο έναντι της µηχανής και µειώνει την όποια έµφαση έχει δοθεί από προηγούµενες µελέτες 
στις δεξιότητες των υπολογιστών ως στοιχεία ΗΑ (Pea, 1987). Γνώσεις συγκεκριµένων 
εφαρµογών λογισµικού δεν θεωρήθηκαν σηµαντικά στοιχεία του ΗΓ. Η γνώση των προδιαγραφών 
υλικού θεωρήθηκε ακόµα λιγότερο απαραίτητη. Και οι δύο αυτές δεν φαίνονται να παραµένουν 
σταθερές ή τυποποιηµένες, αποκαλύπτοντας τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας υπολογιστών. 
Αυτό που προέκυψε από την ανασκόπησή µου ήταν ότι η θεµελιώδης προϋπόθεση για έναν 
δάσκαλο για να είναι ηλεκτρονικά εγγράµµατος αφορά σε τελική ανάλυση στην ιεράρχηση των 
«ανθρωπιστικών αξιών» που έχει. Ωστόσο, ο προσδιορισµός που προέκυψε µπορεί καθαρά να 
αποτυπωθεί σε τρία επίπεδα σταδιακά αυξανόµενων γνωστικών και αξιακών απαιτήσεων 
µοντελοποιώντας, µετρώντας και ερµηνεύοντας έτσι τον ΗΓ, ένα σηµείο στο οποίο θα επανέλθω. 
Αυτή η θεώρηση ως προς τις "ανθρωπιστικές αξίες" µπορεί να ερµηνευθεί ως προτεραιότητα 

της βαθύτερης και πληρέστερης κατανόησης του κοινωνικού και εννοιολογικού πλαισίου που 
περιβάλλει τη χρήση υπολογιστών στα σχολεία. Η εµφάνιση των αξιών σε µια προοπτική 
"ανθρωποκεντρική και µε εστίαση στο χρήστη" ήταν κάτι που δεν αναµενόταν σ’ αυτό το βαθµό 
που παρουσιάστηκε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αν και η µελέτη στα "κοινωνικά και 
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επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των ελλήνων εκπαιδευτικών (Μητάκος, 2004) θα µπορούσαν εν 
µέρει να δικαιολογήσουν µια τέτοια εκδοχή. Εντούτοις, όχι µόνο οι «ανθρωπιστικοί» αλλά και οι 
"πραγµατικοί" λόγοι τονίστηκαν επίσης από τους δασκάλους που σκέπτονται ολιστικά και 
ρεαλιστικά. Αυτό που είναι εµφανές είναι ότι θέλουν εφικτές λύσεις στα οποιαδήποτε 
προσδιορισµένα προβλήµατα. Υπογραµµίζεται η διαφορά µεταξύ του ΗΑ για τους δασκάλους και 
του ΗΑ για οποιονδήποτε άλλο επαγγελµατία. Αυτό που γίνεται έπειτα προφανές είναι ότι ο ΗΑ 
για τους δασκάλους είναι ένας ιδιαίτερος τύπος ΗΓ, ο οποίος χρειάζεται ειδική προσοχή, 
δεδοµένου ότι δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τον ίδιο τρόπο όπως σε άλλα επαγγέλµατα ή για 
προσωπική χρήση. Η διδασκαλική ιδιότητα συνιστά µια ιδιαίτερη διαφορά στον ορισµό του ΗΓ. 
Οι ΤΠΕ δεν αντιπροσωπεύουν απλώς ένα ακόµα εκπαιδευτικό εργαλείο αλλά ένα νέο ποιοτικό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον (Μπαµπινιώτης, 2000). Οι δάσκαλοι εποµένως ως επαγγελµατίες 
χρειάζονται τέτοιο ΗΑ ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρήση του θα βοηθήσει τους µαθητές να 
αποκτήσουν τις αξίες και τη γνώση για το µέλλον, µε τις παιδαγωγικές και τις διδακτικές αξίες να 
προηγούνται σε σύγκριση µε τη βασική χρήση εφαρµογών.  

 
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΗΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ 
Η ανασκόπηση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε συνάρτηση µε τη µελέτη της διεθνούς  

βιβλιογραφίας (Μητάκος, 2003) βοήθησε στην ενίσχυση της κατανόησης της φύσης του ΗΑ και 
στην πρόταση ενός µοντέλου, του «ελληνικού µοντέλου», µε αναγνώριση των επίπεδων του 
λειτουργικού, πολιτιστικού και κριτικού ΗΑ που εµφανίζονται στους δασκάλους της περιφέρειάς 
µας, ενώ πιθανώς αυτό το µοντέλο µπορεί να έχει πιο γενικευµένη ισχύ.  
Η σαφής δοµή του "λειτουργικού, πολιτιστικού και κριτικού" αλφαβητισµού (Williams και 

Snipper, 1990) (αγγλική ορολογία: functional, cultural, critical literacy) χρησιµοποιήθηκε ως 
όχηµα κατανόησης του ΗΓ, όπως έχει συµβεί για άλλες µορφές “αλφαβητισµού”(π.χ. 
περιβαλλοντικός εναλφαβητισµός: Stables, 1998). Αυτό το πρώτιστα ποιοτικό µοντέλο 
αποκάλυψε τον λειτουργικό ΗΓ, τον πολιτιστικό ΗΑ και τον αποφασιστικής σηµασίας ή κριτικό 
ΗΑ (αγγλική ορολογία: functional, cultural, critical computer literacy).  
Το προηγούµενο µοντέλο παρουσιάζει τη δυναµική του ΗΑ ως όρο µε πολυεπίπεδο προφίλ και 

εξηγεί γιατί ο προσδιορισµός του ΗΑ που προέκυψε από το δείγµα µου, τόνισε το λειτουργικό του 
χαρακτήρα. Η παρούσα πρακτική στη βιοµηχανία, το εµπόριο και τη βασική οικιακή χρήση των 
υπολογιστών, δίνει ισχυρή έµφαση στο επίπεδο δεξιοτήτων ή στο λειτουργικό ΗΓ. Για έναν 
δάσκαλο εντούτοις, όπως αποκαλύφθηκε από αυτήν την έρευνα, αυτό δεν είναι αρκετό. Ένας 
δάσκαλος ειδικευµένος µόνο στη χρησιµοποίηση των εφαρµογών δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρως 
ηλεκτρονικά εγγράµµατο µέλος του επαγγέλµατός του. Αυτή η ερευνητική προσπάθεια εµφάνισε 
υψηλή παρουσία ανώτερου λειτουργικού επιπέδου και χαµηλότερου πολιτιστικού επιπέδου 
εκπαιδευτικών τεχνολογικά εγγράµµατων. Η διδασκαλία σε µαθητές µε τους υπολογιστές 
χρειάζεται µια προηγµένη γνώση των συγκεκριµένων πολιτιστικών συνθηκών που υποστηρίζουν 
το σύστηµα της χρήσης υπολογιστών στα σχολεία. Η µειωµένη παρουσία ανώτερου πολιτιστικού 
επιπέδου και η απουσία κριτικά εγγράµµατων ελλήνων εκπαιδευτικών στους Η/Υ δείχνει ότι η 
ανάπτυξη του κριτικού ΗΑ είναι πολύ δυσκολότερη από ότι θεωρήθηκε αρχικά.  

 
Λειτουργικός εναλφαβητισµός στους Η/Υ 
Οι δάσκαλοι της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας εµφάνισαν ένα επίπεδο άνεσης µε τις 

εφαρµογές λογισµικού που αφορούσαν άµεσα την επεξεργασία κειµένου και εικόνας. Ήταν επίσης 
καλοί χρήστες των εφαρµογών δικτύων. Ο προγραµµατισµός προτιµάται λιγότερο. Προκειµένου 
να είναι ηλεκτρονικά εγγράµµατοι σε λειτουργικό επίπεδο, η κατανόηση των αγγλικών 
περιγράφηκε ως βασική προϋπόθεση. Πρόσθετα, η ορολογία υπολογιστών δεν θεωρήθηκε πάντα 
σαφής. Αυτές οι παράµετροι οριοθέτησαν το "χαµηλότερο" επίπεδο του λειτουργικού ΗΓ. Στο 
"ανώτερο" επίπεδο χρήσης η γνώση των αγγλικών ήταν παγιωµένη δεξιότητα. Οι ικανότητες στις 
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ΤΠΕ που µπορούν να µεταφερθούν από και προς διαφορετικές εφαρµογές και µια ευκολία στην 
ανανέωση της γνώσης στην πληροφορική ήταν προφανείς σε αυτό το επίπεδο.  
Το ανώτερο επίπεδο του λειτουργικού ΗΑ και το χαµηλότερο επίπεδο του πολιτιστικού ΗΑ 

αποτέλεσε το κυρίως προφίλ των εκπαιδευτικών ως προς τον ΗΑ και αυτό δείχνει ότι υπάρχει 
ακόµα πολύς δρόµος. Παραδείγµατος χάριν εµφάνισαν φτωχά αποτελέσµατα στην αξιολόγηση 
του λογισµικού, στην ανίχνευση λαθών και στην αντιµετώπιση προβληµάτων. Εντούτοις, 
κατέδειξαν ένα υψηλό επίπεδο ενθουσιασµού και παρακινήθηκαν εκούσια για την επίτευξη των 
πιο προηγµένων επιπέδων του ΗΓ. Αναφορικά µε τη χρονογραµµή ως προς τον ΗΓ, οι 
περισσότεροι δάσκαλοι βρίσκονται σε προ-εναλφαβητισµού και πρώιµου εγγραµµατισµού στάδια. 
Αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιούν λίγο ή σε µέσο επίπεδο τον υπολογιστή (βαριά χρήση µόνο σε 
µερικές περιπτώσεις π.χ. επεξεργασία κειµένου). Οι δεξιότητές τους θα µπορούσαν να αυξηθούν 
πολύ περισσότερο. Ο ενθουσιασµός τους θα µπορούσε ν’ αποτελέσει τη βάση για διάθεση 
προϊόντων τεχνικής υποστήριξης στο σχολείο, και τη συνεχή κατάρτιση ΤΠΕ σε ένα τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο από τις σχολικές αρχές ή το κράτος. 
 
Πολιτιστικός εναλφαβητισµός στους Η/Υ 
Πολλοί δάσκαλοι ήταν πολιτιστικά  εγγράµµατοι στους Η/Υ. Έχοντας επιτύχει τη λειτουργική 

βασική εκπαίδευση και όντας εξοικειωµένοι µε τη χρήση των διάφορων εφαρµογών αφιέρωσαν τη 
σκέψη τους στη σηµασία των υπολογιστών ως εργαλεία στη διδασκαλία και τη µάθηση και 
συνεπώς στις εφαρµογές τους στην ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας και κοινωνίας. Οι δάσκαλοι 
αναγνώρισαν τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά αποτελέσµατα των υπολογιστών στην κοινωνία. 
Επιδιώκεται η υπεύθυνη, άµεση και πλήρης εισαγωγή των υπολογιστών στο αναλυτικό 
πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Σχολείου και όχι µόνο στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο (ΥπΕΠΘ, 
2003). Οι δάσκαλοι βλέπουν το νοµό Βοιωτίας ως πρότυπη περιοχή εφαρµογής καινοτοµιών που 
έχουν σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες για την Ελλάδα (∆εν είναι τυχαίο το ότι από τη Βοιωτία 
ξεκίνησαν πιλοτικά τόσο το πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών το σχολικό έτος 2001-
2002). Ακόµα αντιλαµβάνονται την Ελλάδα ως βασικό εταίρο και συστατικό µέρος της ενωµένης 
Ευρώπης και επιδίωξαν κατάλληλες λύσεις σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πολιτικό πρότυπο.  
 
Πολλοί δάσκαλοι είχαν αναπτύξει µια σαφή άποψη και συλλογιστική όσον αφορά στα διάφορα 

ζητήµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ, όπως ο ρόλος των υπολογιστών στην εκπαίδευση, και ήταν σε θέση 
να τα συζητήσουν αποτελεσµατικά. Βρήκαν αιτίες και αποτελέσµατα και σε αφηρηµένο επίπεδο 
καθώς επίσης και στην πράξη. Εντούτοις, δεν είχαν µια καθιερωµένη εθιµοτυπία στη χρήση των 
υπολογιστών. Αυτά τα συµπεράσµατα καταδεικνύουν ότι η χρήση του υπολογιστή συνδέθηκε 
κυρίως µε µερικές "βασικές" πτυχές της διδασκαλίας όπως είναι ο προγραµµατισµός. Οι δάσκαλοι 
δεν ήταν ικανοί να αξιολογήσουν το υπάρχων λογισµικό, αλλά είχαν µια ευρεία άποψη για το εάν 
ήταν ικανοποιητικό ή όχι. Οι γνώσεις τους στην πληροφορική ήταν σύµφωνες µε την επιµόρφωση 
που έχουν λάβει καθώς και µε τις τεχνικές διδασκαλίας που χρησιµοποιούν. Ζητούν συνεχώς την 
ενίσχυση των συνδέσµων µε τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως τα πανεπιστήµια, τα 
ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και µε τη βιοµηχανία και το εµπόριο. Εντούτοις, δεν ήταν 
προετοιµασµένοι για να δράσουν για τα ζητήµατα της ανάπτυξης των ΤΠΕ. Με άλλα λόγια δεν 
ήταν κριτικά εναλφάβητοι στους υπολογιστές.  
 
Ο Kling (2000) υποστήριξε ότι ο ΗΑ περιλαµβάνει υψηλότερου επιπέδου σκέψη σε διάφορες 

εννοιολογικές περιοχές, και ότι επίσης εν µέρει σηµαίνει τη µάθηση µιας διαδικασίας αυτό-
αξιολόγησης. Οι πολιτιστικά εναλφάβητοι στους υπολογιστές δάσκαλοι ήταν ενήµεροι για τις 
δυνατότητες και τα όρια των υπολογιστών. Αναγνώρισαν επίσης τα διάφορα επιχειρήµατα που 
εκφράστηκαν για τα ηθικά ζητήµατα που αφορούν στη χρήση των υπολογιστών. Εντούτοις, η 
υψηλότερου επιπέδου σκέψη µόνο εν µέρει επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσµατα επειδή η αυτό-
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν είναι καθιερωµένη καλά. Ίσως άλλοι παράγοντες εκτός από 
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αυτή καθεαυτή τη χρήση του υπολογιστή (π.χ. ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής και 
προτεραιοτήτων) να καθορίζουν τη γενική εντύπωση της ποιότητας στη διδασκαλία. Αυτό το 
εύρηµα υπογραµµίζει την ανάγκη για γεφύρωση  του χάσµατος µεταξύ του πολιτιστικού και του 
κριτικού εναλφαβητισµού στους Η/Υ για τους έλληνες δασκάλους. 
 
Αποφασιστικής σηµασίας ή Κριτικός εναλφαβητισµός στους Η/Υ  

H µελέτη µου αποκάλυψε ότι οι έλληνες δάσκαλοι δεν ήταν ηλεκτρονικά εγγράµµατοι σε κριτικό 
επίπεδο. Αυτό φαίνεται να είναι λογικό εάν όχι µια αναµενόµενη έκβαση. ∆εν θα µπορούσαν 
άλλωστε οι δάσκαλοι να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο του ΗΑ χωρίς καµιά συστηµατική και 
επίσηµη µορφή υποστήριξης. Αυτό το επίπεδο του ΗΑ θα µπορούσε να αναµένεται στην Ελλάδα 
µόνο από τους ικανούς και εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες που απασχολούνται είτε στο 
Υπουργείο Παιδείας ή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα. Μόνο οι 
έχοντες προσωπικά κίνητρα και οι υψηλά αµειβόµενοι ανώτεροι υπάλληλοι θα αναµένονταν να 
έχουν αυτό το επίπεδο του ΗΑ στην Ελλάδα. Θα συνδέονταν έτσι µε µορφές διοικητικής ισχύος 
και διαµόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής κατάσταση που παρατηρείται και σε άλλα κράτη 
(Μητάκος, 2004). Μόνο σε ένα διαφορετικό δείγµα θα µπορούσε ίσως ο κριτικός ΗΑ να 
εµφανιστεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Ακόµα και σε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικό από 
την τάξη, ο κριτικός ΗΑ θα ήταν δύσκολο να παρατηρηθεί, δεδοµένου ότι ο ΗΑ είναι µια σχετικά 
νέα επιστηµονική περιοχή ή γνωστικό πεδίο. Η νέα γενιά ερευνητών και άλλου κατάλληλου 
προσωπικού πρέπει να διαδραµατίσει έναν ζωτικής σηµασίας ρόλο στην ενίσχυση των 
υψηλότερων επιπέδων του ΗΑ µεταξύ των εκπαιδευτικών δεδοµένου ότι κανένας άλλος δεν είναι 
σε θέση να το κάνει.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Συνοψίζοντας, ο τρόπος µε τον οποίο οι δάσκαλοι της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας 

υπολογίζουν, εκτιµούν και αντιλαµβάνονται τις ΤΠΕ σε συνδυασµό µε τον τρόπο που διδάσκουν, 
µετρήθηκαν κατ’ αντιστοιχία µε τον αναπτυγµένο κατάλογο κριτηρίων και στοχοθεσίας που 
διαµορφώνεται µερικώς από το πρόγραµµα σπουδών του Ολοήµερου ∆ηµοτικού (ΥπΕΠΘ, 2003). 
Οι δάσκαλοι βρέθηκαν να είναι ηλεκτρονικά εγγράµµατοι µερικώς, ολοκληρώνοντας µόνο τις 
πτυχές του λειτουργικού και πολιτιστικού ΗΓ. Συνεπώς, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον 
ιδανικό δάσκαλο του ∆ηµοτικού Σχολείου που εντάσσει και αξιοποιεί τις  ΤΠΕ θα πρέπει να 
τροποποιηθούν και ο ρόλος του δασκάλου να ενισχυθεί.  

 
   Σε αυτή τη κατεύθυνση, η υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

• οφείλει να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας ευρετικής κουλτούρας (problem solving) 
στο προσωπικό και στη διεύθυνση των σχολείων, να προωθεί, να εµπλουτίζει και να 
αναπτύσσει και όχι να εµποδίζει τις διδακτικές µεθοδολογίες, 

• οφείλει να ενισχύει τη δηµιουργία ηµι-µόνιµων δοµών συνεργασίας µέσω των ΤΠΕ, 
µεταξύ σχολικών µονάδων αλλά και µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων µε τις ΣΜ  

• οφείλει να συµβάλει στην κατεύθυνση ενός ανθρωποκεντρικού πολυπολιτισµικού και 
δηµοκρατικού πλαισίου, στο οποίο η Πρωτοβάθµια, η ∆ευτεροβάθµια και η 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση συνδέονται αρµονικά µέσω των ΤΠΕ σε ένα σύνολο όπου το 
κάθε επιµέρους επίπεδο συµβάλλει στην ανάπτυξη των άλλων επιπέδων εκπαίδευσης, 

Όλα αυτά είναι πολύ σηµαντικά για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα σε διεθνές επίπεδο και 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα βαρύνουν πολύ καθώς η υπόσταση της χώρας µας εδράζεται στην 
ευρύτερη έννοια του πολιτισµού. Είµαστε µια χώρα µε βαθιά υπόληψη προς τα αγαθά της 
µόρφωσης αλλά και ένα κράτος που έως πρόσφατα λειτούργησε υπερσυγκεντρωτικά, ελεγκτικά 
και ιεραρχικά στην εκπαιδευτική πυραµίδα (Μητάκος και Μητάκος, 2002). Η νέα πολιτική που 
εφαρµόζεται από το Υπ.Ε.Π.Θ. βασίζεται σε µια καινοτοµική αντίληψη για τη συµµετοχικότητα, 
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είναι στοχευµένη και ενισχύει την αποκέντρωση των υπηρεσιών. Στον άξονα αυτό στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση και στον τοµέα των ΤΠΕ έχουν ήδη γίνει µια σειρά από ουσιαστικά και 
φιλόδοξα βήµατα τα τελευταία χρόνια.   

 Έτσι φαίνεται να προωθείται τελικά µια ανθρωποκεντρική αλλά και πιο αποτελεσµατική 
εκπαιδευτική πολιτική, η οποία βεβαίως θέλει ενίσχυση και υποστήριξη µε ποικίλα µέτρα. 
Επικαιροποιείται η φράση του Πρωταγόρα «Μέτρον δει χρηµάτων πάντων άνθρωπος»καθώς η 
κάθε νέα τεχνολογία αντιµετωπίζεται κριτικά στην εκπαίδευση και υιοθετείται υπό 
«ανθρωπιστικές- ανθρωποκεντρικές» προϋποθέσεις. Αυτή η «µε εστίαση στο χρήστη» οπτική των 
εκπαιδευτικών µας γίνεται δεκτή µε ευχαρίστηση ως δείκτης αντίδρασης ενός ευαίσθητου µέρους 
του πληθυσµού της χώρας µας αλλά και µε ερωτηµατικά καθώς δεν έχει διερευνηθεί το «ποιόν» 
και οι επί µέρους συντεταγµένες του «ελληνικού» µοντέλου υιοθέτησης των ΤΠΕ. Επιβάλλεται 
συνεπώς συνεχής ερευνητική επαγρύπνηση από όλους τους φορείς της εκπαίδευσης τόσο σε 
επίπεδο Πρωτοβάθµιας όσο και σε σύνδεση µε το Υπουργείο Παιδείας, τις Περιφερειακές 
∆ιευθύνσεις αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα, ώστε να οδηγηθούµε εγγύτερα στην κοινωνία της 
γνώσης και της ισοπολιτείας µέσα από ένα σοφότερο και πιο ανθρώπινο εκπαιδευτικό σύστηµα το 
οποίο ίσως είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα και συντελεστής των διαχρονικών ελληνικών αξιών.  
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