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Περίληψη
Η εργασία αυτή εστιάζεται στους τρόπους µε τους οποίους εκπαιδευτικοί Α/θµι-
ας εκπαίδευσης προσλαµβάνουν µια καινοτοµία µε όρους της πρακτικής τους. Η 
Θεωρία της ∆ραστηριότητας χρησιµοποιείται ως το θεωρητικό πλαίσιο διαµέσου 
του οποίου εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την καινοτοµία. Από 
την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι κοινός παρονοµαστής όλων των εν-
στάσεων που προέβαλαν οι εκπαιδευτικοί ήταν ο χρόνος. Υποστηρίζεται ότι για τη 
µετεξέλιξη της υπάρχουσας εκπαιδευτικής πρακτικής δεν επαρκεί η επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αλλά παράλληλα απαιτείται αλλαγή των αντικειµε-
νικών συνθηκών οι οποίες οδήγησαν στη διαµόρφωση της πρακτικής αυτής. 
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επιµόρφωση εκπαιδευτικών, Θεωρία ∆ραστηριότητας τεχνολογική, καινοτοµία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι κοινός τόπος, πλέον, ότι η επιτυχηµένη ένταξη των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πρακτική εξαρτάται 
σε σηµαντικό βαθµό από τον εκπαιδευτικό που καλείται να τις χρησιµοποιή-
σει. Από την άποψη αυτή, η εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ προβάλλει ως επιτακτική ανάκγη. Κατά κανόνα, τα 
προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ τείνουν να εστιάζονται 
τόσο στην τεχνολογία αυτή καθαυτή (αλφαβητισµός στις ΤΠΕ) όσο και στην 
εκπαιδευτική αξιοποίηση της (διδακτικές-µαθησιακές εφαρµογές εκπαιδευ-
τικού λογισµικού) αγνοώντας τις υπάρχουσες πρακτικές των εκπαιδευτικών. 
Ωστόσο, οι τελευταίες οριοθετούν σε µεγάλο βαθµό τους αντίστοιχους τρό-
πους πρόσληψης των ΤΠΕ και καθορίζουν το εάν η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα θα έχει ουσιαστικό µαθησιακό αντίκτυπο ή τη συνήθη 
µοίρα των προγενέστερων τεχνολογικών καινοτοµιών (Cuban, 1986). 

Η βιβλιογραφία συνιστά ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αφοµοιώσουν 
οποιαδήποτε εκπαιδευτική καινοτοµία στην υπάρχουσα πρακτική τους χω-
ρίς να µετασχηµατίζουν την πρακτική τους µε άξονα την καινοτοµία (Cuban, 
1986; 2002). Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
εντάσσουν τις ΤΠΕ περιφερειακά στην πρακτική τους, αφήνοντας τον πυρήνα 
της αναλλοίωτο (Πολάκης & Καρασαββίδης, 2004). Κατά συνέπεια, ένα θεµε-
λιώδες ζήτηµα αφορά τις αιτίες αντίστασης και επιφύλαξης που διατυπώνουν 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 25

οι εκπαιδευτικοί ως προς την καινοτοµία. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 
επιχειρείται µια διερεύνηση του ζητήµατος αυτού διαµέσου του θεωρητικού 
πλαισίου της Θεωρίας της ∆ραστηριότητας. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η θεωρία της δραστηριότητας αναπτύχθηκε από τον Leont’ev στη διάρκεια του 
περασµένου αιώνα στη Σοβιετική Ένωση (Leont’ev, 1981). Τα τελευταία χρόνια 
το αρχικό σχήµα του Leont’ev έχει εµπλουτιστεί και αναπτυχθεί περαιτέρω ως 
θεωρητικό µοντέλο για τον προσδιορισµό των αντιφάσεων, τριβών, συγκρού-
σεων και σηµείων έντασης σε ένα σύστηµα δραστηριότητας (Engeström, 1987; 
Engeström, 1999; Engeström et al., 2002). Μια βασική εφαρµογή της θεωρίας 
της ∆ραστηριότητας στην τρέχουσα µορφή της αφορά την περιγραφή, ανά-
λυση και ερµηνεία των αλλαγών που απαιτούνται για το µετασχηµατισµό των 
συλλογικών πρακτικών σε οργανισµούς και επιχειρήσεις. Από τη σκοπιά αυτή 
και δεδοµένου ότι στα πλαίσια της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αυτό 
που σε τελική ανάλυση επιδιώκεται είναι η µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρα-
κτικής (Κυνηγός, 2002), η χρήση της θεωρίας της ∆ραστηριότητας παρουσι-
άζει εξαιρετική θεωρητική συνάφεια και ενδιαφέρον. Η ιδιαίτερη συνεισφο-
ρά της έγκειται στο ότι επιτρέπει τη συνολική περιγραφή ενός συστήµατος 
δραστηριότητας ως προς τα διάφορα συστατικά του στοιχεία (υποκείµενο, 
αντικείµενο, διαµεσολαβητικά εργαλεία, κανόνες, κοινότητα, καταµερισµός 
εργασίας) και τις µεταξύ τους σχέσεις.

Από τη σκοπιά της θεωρίας της ∆ραστηριότητας, το εκπαιδευτικό σύστη-
µα αναπαρίσταται ως σύστηµα δραστηριότητας υποκείµενο του οποίου είναι 
ο εκπαιδευτικός. Αντικείµενο της δραστηριότητας του εκπαιδευτικού είναι ο 
µαθητής και ειδικότερα η εκµάθηση από το µαθητή όσων προδιαγράφονται 
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Στα πλαίσια επιδίωξης του αντικειµένου της δρα-
στηριότητας του, ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί πολλά διαµεσολαβητικά ερ-
γαλεία, υλικά και εννοιολογικά, µεταξύ των οποίων και τις ΤΠΕ. Η όλη πρα-
κτική του εκπαιδευτικού οριοθετείται και ρυθµίζεται από ποικίλους κανόνες 
(π.χ. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, υφιστάµενη εκπαιδευτική νοµοθε-
σία κτλ) ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από µια κοινότητα (µαθητών και εκ-
παιδευτικών).

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εξέταση των τρόπων µε τους οποίους 
οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνουν µια εκπαιδευτική καινοτοµία που βασίζεται 
στις ΤΠΕ µε όρους της εκπαιδευτικής τους πρακτικής από τη σκοπιά της Θε-
ωρίας της ∆ραστηριότητας.  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Η παρούσα εργασία βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέχθηκαν στα πλαίσια 
µαθήµατος που διεξάχθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04 στα πλαίσια 
της δράσης «Ακαδηµαϊκή-Επαγγελµατική Αναβάθµιση Εκπαιδευτικών του ∆η-
µοτικού Σχολείου-Εξοµοίωση». Η συγκεκριµένη δράση υλοποιήθηκε από το 
ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια της οποίας ο γράφων δίδαξε 
σε τρία τµήµατα εκπαιδευτικών (2 στα Χανιά και 1 στο Ρέθυµνο) το µάθηµα 
επιλογής «Τηλεµάθηση – Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του δικτύου Internet».  
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Συµµετέχοντες
Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 50 εκπαιδευτικοί Α/θµιας εκπαίδευσης 
(26 άνδρες, 24 γυναίκες) µε µεγάλο εύρος προϋπηρεσίας (5-25 έτη) από τους 
νοµούς Ρεθύµνου και Χανίων. 

Περιεχόµενα
Μέρος των περιεχοµένων του µαθήµατος αφορούσε τη συνεργατική µάθηση 
µε υποστήριξη υπολογιστή (Computer Supported Collaborative Learning) και 
περιλάµβανε (α) θεωρία και ερευνητικά ευρήµατα από τον τοµέα της συνερ-
γατικής µάθησης µε υποστήριξη υπολογιστή και (β) ένα εκτεταµένο εµπειρικό 
παράδειγµα υλοποίησης. Αναφορικά µε το πρώτο, η έµφαση ήταν στην επα-
ναδόµηση της δοµής του διαλόγου στην τάξη µε την αξιοποίηση της τεχνολο-
γίας, καθώς π.χ. σε ένα φόρουµ συζήτησης ο δάσκαλος δεν ρυθµίζει ποιός µα-
θητής θα µιλήσει, πότε, για πόσο χρόνο και µε τι περιεχόµενο. Αναφορικά µε 
το δεύτερο, η έµφαση ήταν στην επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ µαθητών 
από διαφορετικά σχολεία της χώρας µε τη χρήση της ασύγχρονης ηλεκτρονι-
κής επικοινωνίας. 

∆ιαδικασία
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν µέσω forum συζήτησης στο 
οποίο οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν έναντι της ενσωµάτωσης 
µιας καινοτοµίας που αφορούσε τη συνεργατική µάθηση µε υποστήριξη υπο-
λογιστή στη διδακτική τους πρακτική. Με βάση τα περιεχόµενα του µαθήµα-
τος δηµιουργήθηκαν συνολικά (10) δέκα θεµατικές ενότητες. Κάθε συνάντηση 
στην τάξη αντιστοιχούσε και σε µια θεµατική ενότητα στο forum συζήτησης 
και ο χρόνος που προβλέπονταν για την ηλεκτρονική αυτή συζήτηση ήταν 
τουλάχιστον µια εβδοµάδα. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης στην 
τάξη και ως συνέχεια της συζήτησης που είχε προηγηθεί, ο διδάσκων έθετε 
ορισµένα ερωτήµατα προς συζήτηση στο forum συζήτησης. Η συµµετοχή στο 
forum ορίστηκε ως υποχρεωτική για όλους τους συµµετέχοντες εκπαιδευτι-
κούς, µε ελάχιστη αποδεκτή συµµετοχή την αποστολή ενός τουλάχιστον µη-
νύµατος ανά εβδοµάδα και θεµατική συζήτηση. Η προσέγγιση που ακολουθή-
θηκε ήταν η διαρκής και ενεργή συµµετοχή του διδάσκοντος στις συζητήσεις, 
είτε µε τη µορφή απαντήσεων των ερωτηµάτων που έθεταν οι εκπαιδευτικοί 
είτε µε τη µορφή του σχολιασµού των απαντήσεων των εκπαιδευτικών (Maz-
zolini & Maddison, 2003). 

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής εστιαζόµαστε σε δύο θεµατικές ενό-
τητες: (α) «Περιορισµοί ∆ιαλόγου στην Τάξη & Χρήση Forum» και (β) «∆ιδα-
κτική-Μαθησιακή Αξιοποίηση Forum Συζήτησης». Ειδικότερα, για την ανά-
λυση εξετάσαµε όλες τις εµφανίσεις του όρου ΄χρόνος΄ στις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών, σε µια προσπάθεια κωδικοποίησης των προβληµάτων που οι 
εκπαιδευτικοί συσχετίζουν µε το χρόνο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην πρώτη θεµατική ενότητα τέθηκαν δύο γενικά ερωτήµατα. Το πρώτο ερώ-
τηµα αφορούσε το εάν οι εκπαιδευτικοί είχαν στο παρελθόν σκεφτεί την επι-
κοινωνία µε τους µαθητές ως περιοριστική ενώ το δεύτερο αφορούσε το κατά 
πόσο συµφωνούσαν µε την άποψη ότι αυτοί οι περιορισµοί διαλόγου επηρεά-
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ζουν αρνητικά τη µάθηση των µαθητών. Ορισµένες χαρακτηριστικές απαντή-
σεις των εκπαιδευτικών:

Ποτέ στο παρελθόν δε µε απασχόλησε το γεγονός, ότι ο παραδοσιακός 
διάλογος στην τάξη είναι περιοριστικός. ∆εν ξέρω, δεδοµένου του περι-
ορισµένου χρόνου και των συνθηκών που επικρατούν στην τάξη, αν θα 
µπορούσα να κάνω κάτι και τι.
Κατά τη διδασκαλία στην τάξη πιστεύω ότι δεν µένει χρόνος να σκεφτείς 
τίποτα περισσότερο από το να βγει το ωρολόγιο πρόγραµµα
Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές (τις περισσότερες) ο διάλογος µέσα στην 
τάξη απουσιάζει. Κάποιες φορές γίνεται, αλλά ανάµεσα στον δάσκαλο 
και κάποιους µαθητές που συµµετέχουν. Τις περισσότερες φορές γίνε-
ται µονόλογος (όσο και αν προσπαθούµε να τον αποφύγουµε). Φυσικά 
γι’ αυτό δεν φταίµε µόνο εµείς οι δάσκαλοι. Κύρια αιτία είναι η πίεση του 
περιορισµένου χρόνου. Πώς µπορείς µέσα σε 40 περίπου λεπτά να κάνεις 
εξέταση – παράδοση του µαθήµατος σε µία τάξη των 25 µαθητών και να 
συµµετέχουν όλοι; Για τον κάθε µαθητή αντιστοιχεί 1,5 λεπτό. Φυσικά 
καταργείται ο διάλογος και καθιερώνεται ο µονόλογος.
Οπωσδήποτε ο διάλογος που κάνει ο δάσκαλος µε τους µαθητές του στα 
πλαίσια µιας παραδοσιακής τάξης είναι πραγµατικά περιοριστικός. Ο 
δάσκαλος έχει το λόγο στο µεγαλύτερο µέρος της διδακτικής ώρας, συ-
νήθως κυριαρχούν ορισµένοι µαθητές στη συζήτηση και δεν υπάρχουν 
πολλά περιθώρια να αναπτυχθεί η στοχαστική -κριτική σκέψη, αφού εί-
ναι ελάχιστος ο χρόνος που διατίθεται µεταξύ ερώτησης και απάντησης. 

Ανεξάρτητα από το εάν είχαν προβληµατιστεί για το διάλογο στο παρελ-
θόν και το εάν αποδέχονται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό τους περιορισµούς του, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
συγκλίνουν ως προς το ότι βασική γενεσιουργός αιτία του φαινοµένου αυτού 
είναι ο περιορισµένος διαθέσιµος χρόνος. Ο χρόνος περιγράφεται ως ένας γε-
νικός και απροσδιόριστος «εχθρός» και έχει διάφορες εκφάνσεις στο λόγο των 
εκπαιδευτικών: (α) πληθώρα ύλης-υπερφορτωµένο αναλυτικό πρόγραµµα, (β) 
µεγάλος αριθµός µαθητών ανά τάξη, (γ) δοµή και οργάνωση µαθηµάτων, (δ) 
διάταξη ύλης ανά γνωστικό αντικείµενο, (ε) δοµή ωρολογίου προγράµµατος.  

Στη δεύτερη θεµατική ενότητα τέθηκαν τρία ερωτήµατα προς συζήτηση. 
Το πρώτο αφορούσε το πώς θα έβλεπαν οι εκπαιδευτικοί την ενσωµάτωση 
ενός forum συζήτησης στα πλαίσια της καθηµερινής τους δραστηριότητας 
ενώ το δεύτερο αφορούσε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία από µια τέτοια εν-
σωµάτωση. Ορισµένες χαρακτηριστικές απαντήσεις: 

Θα έβλεπα θετικά την ενσωµάτωση ενός τέτοιου forum συζήτησης στα 
πλαίσια της καθηµερινής δραστηριότητας. Το πρόβληµα που από την 
πρώτη µατιά φαίνεται να υπάρχει είναι ο χρόνος. Σε βάρος ποιανού µα-
θήµατος θα ενταχθεί;
Θα µου άρεσε η ενσωµάτωση ενός τέτοιου forum στη δραστηριότητα 
της τάξης µου. Το θέµα που προκύπτει είναι από που θα εξοικονοµηθεί 
χρόνος για µια τέτοια δραστηριότητα. Θεωρώ δύσκολο αυτό να γίνεται 
καθηµερινά. Ίσως µία µε δύο φορές την εβδοµάδα.
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Παρά το ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν εν τέλει θετικώς διακείµενοι προς ένα 
τέτοιο ενδεχόµενο (διατηρώντας φυσικά πάντα τις όποιες επιφυλάξεις τους), 
χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος πρόσληψης της τεχνολογικής καινοτοµίας σε 
σχέση µε την καθηµερινή τους πρακτική: θέτουν την επάρκεια χρόνου ως τη 
σηµαντικότερη προϋπόθεση ενσωµάτωσης ή όχι της τεχνολογίας στο πλαίσιο 
της διδακτικής τους πρακτικής. 

Το τρίτο ερώτηµα αφορούσε δύο σενάρια ένταξης της ασύγχρονης ηλε-
κτρονικής επικοινωνίας από απόσταση στη διδασκαλία δύο µαθηµάτων, 
Γλώσσας και Μελέτης Περιβάλλοντος αντίστοιχα. Ορισµένες χαρακτηριστι-
κές απαντήσεις: 

Θα ήθελα και εγώ να το χρησιµοποιήσω µε την προϋπόθεση αλλαγής 
προγράµµατος και ύλης. Χρειάζεσαι ευχέρεια χρόνου για κάτι τέτοιο και 
συνήθως εµείς είµαστε µε την ψυχή στο στόµα για να προλάβουµε. 
Είµαι διατεθειµένος να πειραµατιστώ εάν η ενσωµάτωση του forum συ-
ζήτησης προσαρµοστεί στο πρόγραµµα του σχολείου.
Εγώ δε συµφωνώ, (…), ότι µπορούµε συνέχεια να ξεφεύγουµε από τα βι-
βλία και ότι κάνουµε ό,τι θέλουµε (...). Το περιεχόµενο διδασκαλίας µας 
καθορίζεται από το υπουργείο και όχι από εµάς και έτσι έχουµε µικρή 
πολυτέλεια ελεύθερου χρόνου. Όταν υπάρχει αυτός σαφώς και είµαι υπέρ 
µια τέτοιας συζήτησης.
Θα ήµουν διατεθειµένη να πειραµατιστώ µε την ενσωµάτωση του φό-
ρουµ συζήτησης στην καθηµερινή διδακτική µου πρακτική, δεδοµένου 
ότι υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος και ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα δί-
νει στο δάσκαλο δυνατότητα ευελιξίας και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Ενώ επί της ουσίας οι εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά την ένταξη της ασύγ-
χρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διδακτική τους πρακτική, αυτό που 
αντιλαµβάνονται ως κυρίαρχο πρόβληµα είναι η επάρκεια του χρόνου για να 
υλοποιηθεί µια τέτοια προσέγγιση. Όλες οι προϋποθέσεις που θέτουν οι εκ-
παιδευτικοί αφορούν άµεσα ή έµµεσα το χρόνο.  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτήµατα που τους τέθηκαν αναδει-
κνύουν το χρόνο ως τον κοινό παρονοµαστή όλων των ενστάσεων που προ-
έβαλαν για την ένταξη των ΤΠΕ στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική. 
Ωστόσο, ο χρόνος δεν είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των προβληµάτων και 
αποτελεί το σύµπτωµα και όχι την αιτία, όπως αναλύεται στη συνέχεια υπό το 
πρίσµα της Θεωρίας της ∆ραστηριότητας.

Το σχήµα 1 αποτελεί µια χαρτογράφηση του συστήµατος δραστηριότητας 
όπως αυτό διαµορφώνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Το πιο ση-
µαντικό στοιχείο που προκύπτει από την εφαρµογή της Θεωρίας της ∆ρα-
στηριότητας αφορά το αντικείµενο της δραστηριότητας του εκπαιδευτικού. 
Υπό κανονικές συνθήκες, το αντικείµενο αυτό πρέπει να είναι ο µαθητής και 
ειδικότερα η µάθηση από το µαθητή όλων όσων προβλέπονται από το ΑΠ. 
Εντούτοις, δεδοµένων των ποικίλων πιέσεων που περιγράφηκαν παραπάνω, 
οι εκπαιδευτικοί καταλήγουν να διδάσκουν «ύλη» αντί να διδάσκουν «µαθη-
τές». Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα κυρίαρχο δοµικό πρόβληµα και µια βασι-
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κή αντίφαση εντός του αντικειµένου στο δεδοµένο σύστηµα δραστηριότητας 
(Engeström et al. 2002). Οι υφιστάµενες συνθήκες (πληθώρα ύλης, περιορι-
σµένος διαθέσιµος διδακτικός χρόνος, µεγάλος αριθµός µαθητών ανά τάξη 
κτλ) διαµορφώνουν τελικά ένα πολύ διαφορετικό αντικείµενο δραστηριότη-
τας για τον εκπαιδευτικό σε σχέση µε το επιδιωκόµενο από το νοµοθέτη. Αυτό 
το βιώνει ο εκπαιδευτικός ως µια ασφυκτική πίεση χρόνου, περισσότερο µε τη 
µορφή του να «βγει η ύλη» παρά µε τη µορφή του «να κατανοήσουν οι µαθη-
τές την ύλη». 
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Σχήµα 1. Το σύστηµα δραστηριότητας του εκπαιδευτικού.

Οι ιδέες των εκπαιδευτικών που παρατέθηκαν παραπάνω είναι άκρως εν-
δεικτικές του τί αποτελεί σηµαντικό για αυτούς και τί όχι καθώς δεν ενδίδουν 
στη ρητορική που λειτουργεί ως περιτύλιγµα για την εισαγωγή των ΤΠΕ. Ενώ 
αναγνωρίζουν το διδακτικό-µαθησιακό δυναµικό που προσφέρουν οι ΤΠΕ, 
αντιλαµβάνονται επίσης ότι οι προτεινόµενες τεχνολογικές καινοτοµίες προ-
ϋποθέτουν ένα πολύ βασικό στοιχείο για την υλοποίηση τους, το χρόνο, ο 
οποίος δεν εξασφαλίζεται από τις τεχνολογικές καινοτοµίες. 

Οι εξωτερικές αντικειµενικές συνθήκες οριοθετούν το πλαίσιο εντός του 
οποίου λειτουργεί ο εκπαιδευτικός και διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τις 
πρακτικές του. Εάν επιθυµούµε να µετεξελίξουµε τις πρακτικές αυτές, τότε θα 
πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας όχι µόνο στην εκπαίδευση εκπαιδευτι-
κών στις ΤΠΕ, ως είθισται µέχρι τώρα, αλλά ταυτόχρονα και στην αλλαγή των 
αντικειµενικών αυτών συνθηκών οι οποίες και οδηγούν στη διαµόρφωση των 
πρακτικών αυτών. Κατά συνέπεια, εάν δεν αλλάξουµε τους παράγοντες εκεί-
νους τους οποίους οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν ως περιοριστικούς 
για την ένταξη των ΤΠΕ, τότε µακροπρόθεσµα δε θα έχουµε τη δυνατότητα να 
επηρεάσουµε ουσιαστικά τον πυρήνα της διδακτικής πρακτικής τους. 

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης συνήθως εστιάζονται στην τεχνολογία 
αυτή καθαυτή και τη διδακτική της αξιοποίηση. Μια τέτοια έµφαση είναι, 
αναµφισβήτητα, απαραίτητη. Ωστόσο, η εκπαίδευση στην τεχνολογία αυτή 
καθαυτή δεν επαρκεί για γενικευµένη αλλαγή γιατί δε µπορεί να αγγίξει τον 
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πυρήνα της πρακτικής του εκπαιδευτικού εφόσον δε σχετίζεται µε όσα του 
συµβαίνουν στην καθηµερινή του δραστηριότητα τα οποία και διαµορφώνουν 
αυτή την πρακτική. Για να αποκτήσουµε πρόσβαση σε όσα απασχολούν τον 
εκπαιδευτικό σε καθηµερινή και µόνιµη βάση απαιτείται να αλλάξουµε τους 
παράγοντες εκείνους που διαµορφώνουν τις καθηµερινές αυτές έγνοιες του. 
Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα έχουµε τη δυνατότητα να επηρεάσουµε τον 
πυρήνα της πρακτικής του εκπαιδευτικού και να την οδηγήσουµε προς την 
επιθυµητή κατεύθυνση. 

Πρέπει, ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι θα ήταν απλοϊκό να αναµένουµε πως 
η αλλαγή των εξωτερικών συνθηκών (µε τη µορφή άρσης πιέσεων και περιο-
ρισµών όπως π.χ. η µείωση της ύλης) θα επιφέρει ως δια µαγείας και αλλαγή 
της διδακτικής πρακτικής και µάλιστα προς την επιθυµητή µαθησιακά κατεύ-
θυνση. Η τυπική επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µπορεί να οδηγήσει 
σε αναδιαµόρφωση της πρακτικής ορισµένων εκπαιδευτικών, χωρίς όµως να 
µπορούµε να προβλέψουµε το είδος των αλλαγών και το εάν θα κινούνται 
προς τις επιθυµητές κατευθύνσεις (Κυνηγός, 2002). Η αλλαγή του πλαισίου 
είναι µεν αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για τη µετεξέλιξη της εκπαι-
δευτικής πρακτικής. Η όποια εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των 
ΤΠΕ θα πρέπει να συνδυάζεται και να συµβαδίζει και µε τις ανάλογες αλλαγές 
των συνθηκών του πλαισίου εντός του οποίου δρα ο εκπαιδευτικός (π.χ. µεί-
ωση της ύλης). 

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης στις ΤΠΕ που εστιάζονται αποκλειστικά 
και µόνο στην τεχνολογία υστερούν ως προς το εφικτό της υλοποίησης τους, 
εφόσον αυτή δε λαµβάνει υπόψη της το πλαίσιο στο οποίο κινείται ο εκπαι-
δευτικός. Οι πρακτικές του εκπαιδευτικού έχουν αναπτυχθεί ως απάντηση σε 
µια σειρά από εξωτερικές συνθήκες, όπως αυτές καθορίζονται από το σύστη-
µα δραστηριότητας στο οποίο αυτός συµµετέχει. Ανεξάρτητα από το πόσο 
άρτιος είναι ο σχεδιασµός των περιεχοµένων της επιµόρφωσης και το πόσο 
αποτελεσµατικά αυτή τελικώς υλοποιείται, εάν δεν ασχοληθούµε διεξοδικά µε 
τις συνθήκες αυτές στην καλύτερη περίπτωση θα επιµορφώσουµε εκπαιδευ-
τικούς για να εργαστούν σε ένα πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά δεν ευνοεί την 
καινοτοµία, όντας δοµικά ασύµβατο µε την πρακτική τους· θα έχουµε εκπαι-
δεύσει εκπαιδευτικούς για να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό αντικείµενο δρα-
στηριότητας από αυτό που αντικειµενικά τους επιτρέπεται από το υπάρχον 
σύστηµα δραστηριότητας. 

Συµπερασµατικά, η επιµόρφωση στις ΤΠΕ θα πρέπει να λάβει σοβαρά 
υπόψη τον κόσµο του εκπαιδευτικού και το πλαίσιο εντός του οποίου αυτός 
κινείται. Εάν δεν αλλάξουµε το πλαίσιο στο οποίο δρα ο εκπαιδευτικός, δεν 
θα καταφέρουµε να επιδράσουµε στην πρακτική του δεδοµένου ότι αυτή έχει 
αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις του πλαισίου. 
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