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Περίληψη
Σκοπός τη παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει το ρόλο που αναλαµβάνει ο σύγ-
χρονος εκπαιδευτικός σε µία κοινωνία όπου οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Προς επί-
τευξη της προσπάθειας αυτής θα γίνει, αρχικά, µια αναφορά στην υπάρχουσα κα-
τάσταση όπως διαµορφώθηκε ύστερα από την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην παιδαγωγική πράξη και θα επισηµανθεί η αλλαγή που επήλθε, ως αποτέλε-
σµα της εισαγωγής αυτής, στην όλη φιλοσοφία της µάθησης και του κλασσικού 
µοντέλου σχεδιασµού της διδασκαλίας. Έτσι, θα σκιαγραφηθεί ευκολότερα ο ρό-
λος και η σηµασία του παιδαγωγού στην νέα αυτή κατάσταση πραγµάτων. 

Λέξεις Κλειδιά
«Νέος Παιδαγωγός», ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Μάθηση-∆ιδασκαλία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τις τελευταίες δεκαετίες ο χώρος της εκπαίδευσης, όπως και κάθε άλλη µορφή 
κοινωνικής δράσης και έκφρασης, διέρχεται µια περίοδο θεµελιωδών αλλα-
γών ακολουθώντας τα νέα δεδοµένα που επέβαλε η τεχνολογική επανάσταση. 
Οι νέες ανακαλύψεις στον τοµέα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης δη-
µιούργησαν µια καινούργια τάξη πραγµάτων και µετάλλαξαν την µέχρι πρό-
τινος βιοµηχανική κοινωνία σε µια κοινωνία γνώσης , η οποία εξαρτά τις πιο 
καίριες λειτουργίες για την ανάπτυξή της από το βαθµό που δύναται να εκµε-
ταλλευτεί και να αξιοποιήσει την πληροφορία (Αγγελόπουλος Η. κ.α., χ.η) 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, η εκπαίδευση ως κοινωνική συνιστώσα οφείλει 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να αξιοποιεί τις προσφερόµενες ευκαιρί-
ες µε στόχο την βελτίωση του µαθησιακού αποτελέσµατος και την ποιοτική 
αναβάθµιση της διδακτικής πράξης (∆ηµητρακοπούλου Α., χ.η). Το σύγχρο-
νο σχολείο αναλαµβάνει νέες ευθύνες και οφείλει να αναµορφώσει ριζικά την 
δοµή του συστήµατός του προκειµένου να γίνει ελκυστικό στους µαθητές και 
να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις. Οφείλει, πλέον, να προετοιµάζει και 
να εφοδιάζει τους αυριανούς πολίτες όχι µόνο µε στείρες γνώσεις προς απο-
µνηµόνευση, αλλά, πρωτίστως, µε δεξιότητες και ικανότητες που θα τους κα-
θιστούν ικανούς να διακρίνουν µέσα από τον όγκο των πληροφοριών εκείνα 
τα στοιχεία που θα διευκολύνουν την προσωπική τους ανάπτυξη και πρόοδο 
(Morley and Chen, 1996). Και στην προσπάθεια αυτή βασικός καθοδηγητής 
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είναι ο εκπαιδευτικός, καθώς αποτελεί το µέσο δια του οποίου επιτυγχάνεται 
τελικά η οµαλή ένταξη και συµµετοχή των νέων στις διαδικασίες της κοινότη-
τας (Neave G., 1998)

Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι πλέον ένα µείζον 
φαινόµενο και αποτελεί αναµφίβολα ένα πρόσφορο έδαφος για δηµιουργική 
ενασχόληση και διερεύνηση των δυνατοτήτων εποπτικοποίησης της διδακτι-
κής πράξης. Μεταβαίνουµε σταδιακά από την διδακτική θεωρία στην πράξη 
και οι διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογία αποτελούν το ιδανικό εργα-
λείο επίτευξης (Ράπτης Α., 1997), καθώς επιτρέπει την εφαρµογή ποιοτικών 
και δοµικών µετατροπών στη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέτοιες 
αλλαγές είναι για παράδειγµα η δυνατότητα εφαρµογής σύγχρονης και ασύγ-
χρονης µορφής διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου, η κατάργηση των χωρο-
χρονικών ορίων της τάξης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η εξατοµικευµένη 
διδασκαλία και η επέκταση των εµπειριών των µαθητών λόγω της δυνατότη-
τας συνδυασµού θεωρίας, ήχου και εικόνας για την προσοµοίωση και µοντε-
λοποίηση των φαινοµένων (Τσιτουρίδου Μ., χ.η).

Η εκπαίδευση σε Ευρώπη και Αµερική βιώνει την µεγαλύτερη επανάσταση 
στην µέχρι τώρα ιστορία της και ποικίλες καινοτόµες µέθοδοι και πρακτικές, 
που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή, απέδειξαν τις ελπιδοφόρες προοπτικές που 
διαφαίνονται (Μίχας Τ., 2000)

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
δεν εξαντλείται στον επιφανειακό εξοπλισµό των µαθητών µε δεξιότητες χειρι-
σµού της τεχνολογίας, αλλά προχωράει παραπέρα, στην κατάρτιση των νέων 
µε ικανότητες που αφορούν εναλλακτικές µορφές έκφρασης, διερεύνησης, 
οικοδόµησης και προσέγγισης της γνώσης (White C., 1997). Βασικός, εποµέ-
νως, στόχος δεν είναι πλέον ούτε η συσσώρευση γνώσεων, κατεξοχήν επιδίω-
ξη του υπάρχοντος κλασσικού µοντέλου, αλλά ούτε και η απλή εξοικείωση µε 
τα νέα τεχνολογικά µέσα. Αντίθετα, η παιδαγωγική διάσταση που λαµβάνει η 
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιτάσσει την απόκτηση δεξιοτήτων αναζή-
τησης, αξιολόγησης και χρησιµοποίησης της κάθε είδους πληροφορίας (Βρύ-
ζας, 1990). Προϋποθέτει ένα µοντέλο διαλογικής σχέσης δασκάλου-µαθητή, 
όπου ο εκπαιδευτικός γίνεται καθοδηγητής στη διαδικασία για την απόκτηση 
της γνώσης (Ματσαγγούρας, 1997).

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης χαρακτηρίζεται από το φαινόµενο της 
υπερπληροφόρησης, της ταχύτατης απαξίωσης των προσφερόµενων γνώσε-
ων, της πολλαπλότητας των επιλογών στο επίπεδο της πρόσβασης σε πληρο-
φορίες και της αναγκαιότητας συνεχούς αξιολόγησης του όγκου των δεδοµέ-
νων (Αναστασιάδης Π., 2005). Συνέπεια αυτού είναι το γεγονός ότι η έννοια 
της «µάθησης» λαµβάνει ένα διαφορετικό περιεχόµενο. Πλέον, απαιτείτε όχι 
παθητική απορρόφηση γνώσεων αλλά πραγµατικές ικανότητες µάθησης από 
τους πολίτες προκειµένου να εναρµονιστούν και να αφοµοιώσουν τις µετα-
βολές και να συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές της κοινότητας (Μα-
τσαγγούρας Η., 1997). 

Στο ίδιο πλαίσιο, το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να παρέχει στα άτοµα 
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ενίσχυση των ποιοτικών δεξιοτήτων τους που αναφέρονται στις ικανότητες 
αυτόνοµης µάθησης, κριτικής αντιµετώπισης τις πληθώρας των πληροφοριών, 
ποικιλότροπης επίλυσης των διαφόρων προβληµάτων και προσαρµοστικότη-
τας και ευελιξίας προς τις νέες και συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των 
καιρών (Πανταζής Σ., 2001). Οι µαθητές πρέπει να προσανατολίζονται στο να 
µάθουν πώς να µαθαίνουν έτσι ώστε σε όλη την διάρκεια της ζωής τους να συ-
νεχίσουν την αυτοµόρφωση τους, επιλέγοντας κριτικά από την άπειρη γνώση 
αυτό που τους είναι χρήσιµο (Παρασκευά Π, χ.η)

Ο ΝΕΟΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
Με βάση την αναφορά που έγινε στην υπάρχουσα κατάσταση που διαµόρ-
φωσε η εισαγωγή των ΤΠΕ στην κοινωνία, γενικότερα, και στην εκπαίδευση, 
ειδικότερα, κατέστη σαφές ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός αναλαµβάνει νέες 
αρµοδιότητες (Παπάς Α., χ.η), που σε καµία περίπτωση δεν συνίστανται µεί-
ωση της σπουδαιότητας της συµβολής του στην παιδαγωγική διαδικασία ή 
αντικατάστασή του από τις µηχανές. 

Αντίθετα, ο νέος παιδαγωγός αναλαµβάνει ένα ρόλο πιο σύνθετο και απαι-
τητικό καθώς θα πρέπει από µεταφορέας γνώσης να γίνει αρωγός, επόπτης, 
συντονιστής και συνοδοιπόρος µέσα από κοινή προσπάθεια για την πρόσκτη-
ση νέας γνώσης. Θα πρέπει να υποστηρίζει και να διευκολύνει τον µαθητή 
να κρίνει την ποιότητα και την σπουδαιότητα των πηγών µάθησης (Selinger, 
2001) και να τον καθοδηγεί να αποκτήσει την γνώση µέσα από την ενεργό 
συµµετοχή.

Οι νέες θεωρίες µάθησης υιοθετούν µια περισσότερο µαθητοκεντρική προ-
σέγγιση, µε τον σπουδαστή να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και να προσαρ-
µόζει την προσφερόµενη γνώση στις ανάγκες του µέσα από εµβάθυνση και 
αυτοέλεγχο (∆ανασσής-Αφεντάκης Α., 2000). Ο εκπαιδευτικός από απόλυτος 
κυρίαρχος γίνεται συνεργάτης στην προσπάθεια του µαθητή να οικοδοµήσει 
τη γνώση του. ∆ρα περισσότερο ως Σύµβουλος παρά ως οµιλητής, θέτει ερω-
τήµατα προς προβληµατισµό αλλά δεν προσφέρει έτοιµες απαντήσεις, δίνει 
το έναυσµα για αναζήτηση και το αρχικό σχέδιο εργασίας και ενθαρρύνει τον 
µαθητή για την αυτοδιαχείριση της µαθησιακής του πορείας, αξιοποιεί συχνά 
το ρόλο της άµεσης διδασκαλίας για να διδάξει µέσα σε συνθήκες εξατοµικευ-
µένης υποστήριξης στρατηγικές και τεχνικές σκέψης, διερεύνησης, επικοινω-
νίας, συνεργασίας και αντιπαράθεσης (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «κοινωνία 
της πληροφορίας», 2002)  

Αναµφίβολα ο εκπαιδευτικός για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στο νέο ρόλο 
του οφείλει να είναι καταρτισµένος και επιµορφωµένος στα καινοτόµα συ-
στήµατα της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της ψυχολογίας, καθώς και 
στις νέες στρατηγικές διδασκαλίας που επιτάσσουν οι ΤΠΕ. Η εκπαίδευση 
του, δηλαδή, πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων τεχνολογικής, 
παιδαγωγικής και επικοινωνιακής φύσεως (Klein & Godinet, 2000). Οι νέες 
τεχνολογίας δεν αποτελούν από µόνες τους παιδαγωγικό εργαλείο αλλά ανα-
λογικά µε την χρήση που τους γίνεται µπορούν να λάβουν µια τέτοια προο-
πτική. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, καθώς παραµένει ο κύριος µοχλός της 
διδασκαλίας επαφίεται στην προσωπική επιλογή του το ποια στρατηγική θα 
υιοθετήσει ως αποτελεσµατικότερη για τη µάθηση και κατά πόσον θα αξιο-
ποιήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για όφελος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (Τσιτουρίδου Μ. χ.η).
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