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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συγκεκριµένη έρευνα επιχειρεί να µελετήσει την ενσωµάτωση καινοτοµίας µε 
χρήση λογισµικού γενικών εφαρµογών (επεξεργαστής κειµένου). Γίνεται προσπάθεια να 
επανασχεδιαστεί συνολικά η διαδικασία παραγωγής κειµένου, σε συνεργατικά πλαίσια  µε βάση και 
την επικοινωνιακή προσέγγιση για τη γλώσσα. Στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιµων διδακτικών 
σεναρίων δράσης. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επεξεργαστής κειµένου, καινοτοµία, scaffolding, παιδαγωγική πρακτική, 

γλωσσικό είδος, scaffolding, επικοινωνιακή προσέγγιση, γλωσσικό µάθηµα 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Έγινε προσπάθεια να µελετηθεί η ενσωµάτωση των υπολογιστών σε µια σχολική τάξη στη 

∆ωδεκάνησο σε βάθος χρόνου (ήδη κρατά 4 µήνες και συνεχίζεται)  
Ο ρόλος του ερευνητή είναι αυτός του καθοδηγητή στην προσπάθεια των δασκάλων να 
αναπτύξουν εναλλακτικές πρακτικές χρήσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η συζήτηση 
(δάσκαλος-ερευνητής) θα περιστρέφεται γύρω από τα ενδιαφέροντα τους και θα επεκτείνεται στις 
καταστάσεις που αντιµετωπίζουν στην τάξη. 
Το Πρότζεκτ ξεκίνησε µετά από επαφή ερευνητή-εκπαιδευτικού που ξεκίνησε τον Οκτώβριο µε 

επίσκεψη στο σχολείο. Το σχολείο είναι ένα δωδεκαθέσιο σχολείο που βρίσκεται σε µια 
ηµιαστική περιοχή. Το συγκεκριµένο τµήµα είναι η έκτη τάξη του σχολείου µε 20 µαθητές. Το 
συνολικό επίπεδο των µαθητών µπορεί να κριθεί ικανοποιητικό. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε 
τριµελείς οµάδες και δυο οµάδες ήταν τετραµελείς (το εργαστήριο του σχολείου είχε 6 
υπολογιστές, (Celeron 300 Mhz, 32& 64 Mb Ram). Η συνήθης χρήση των υπολογιστών ως την 
έναρξη της έρευνας περιοριζόταν στη χρήση του διαδικτύου και  στην παρουσίαση κάποιων CD-
Rom εκπαιδευτικού περιεχοµένου.  
Αρχικά υπήρχαν επιφυλάξεις ως προς το εάν οι µαθητές θα ανταποκρίνονταν στο τεχνικό τµήµα 

της δραστηριότητας (γραφή κειµένου στον υπολογιστή). 
 Για διευκόλυνση των µαθητών της τάξης έγιναν µια σειρά από διδασκαλίες από τον ερευνητή 

για να εξοικειώσουν τα παιδιά µε τη δραστηριότητα (παραγωγή κειµένου µε χρήση Word). Έγιναν 
συγκεκριµένα 3 διδασκαλίες στα παιδιά της τάξης, αφενός για να διαπιστωθεί η ετοιµότητα των 
παιδιών να χρησιµοποιήσουν τον επεξεργαστή κειµένου και αφετέρου να βοηθηθούν όσα παιδιά 
αντιµετώπιζαν πρόβληµα µε τη χρήση του εργαλείου.  

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το όλο πλαίσιο δράσης αντλεί στοιχεία από τη θεωρία της 
κοινωνικοπολιτιστικής ψυχολογίας για την ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης (Zone of Proximal 
Development). Με βάση τη θεωρία αυτή και όσον αφορά τη συγκεκριµένη περίπτωση ο δάσκαλος 
καθοδηγείται στα αρχικά στάδια από τον ερευνητή για την εκτέλεση της δραστηριότητας και στη 
συνέχεια προσδοκάται ότι θα την εκτελέσει ο ίδιος µόνος του. Επίσης η διαδικασία scaffolding 
(Wood, Bruner and Ross, 1976) που σχετίζεται µε την κοινωνικοπολιτιστική ψυχολογία έχει 
εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση. Σε γενικές γραµµές επιδιώκεται η ανάδειξη των ορίων 
της ατοµικής δράσης στο δεδοµένο πλαίσιο του σχολείου. Οι σκαλωσιές (scaffolds) σχεδιάζονται 
προκειµένου να αποτελέσουν προσωρινή βοήθεια προς αυτόν που µαθαίνει. Ήδη η συγκεκριµένη 
στρατηγική έχει φανεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική όταν εφαρµόζεται σε µικρούς µαθητές (Bodrova 
& Leong, 1999). Στη συνέχεια προσδοκάται και ενθαρρύνεται ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει 
τη συγκεκριµένη στρατηγική στη διαδικασία της παραγωγής κειµένου από τους µικρούς µαθητές.  
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Για να προχωρήσει µια έρευνα σαν και αυτή απαιτείται καλή συνεργασία, επαγγελµατική 

συµπεριφορά, φιλική αντιµετώπιση των διαφωνιών και των προβληµάτων, αµοιβαία εµπιστοσύνη 
αλλά και συνεχής βοήθεια του ερευνητή προς τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός έχει ήδη 
εµπειρία στους υπολογιστές από τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα Ιστός του ΙΜΛ. Στα πλαίσια 
του προγράµµατος αυτού πραγµατοποιήθηκαν  σεµινάρια στην Αθήνα και δόθηκαν στο σχολείο 
δυο υπολογιστές, εκτυπωτής, σύνδεση στο διαδίκτυο (κατασκευή ιστοσελίδας του σχολείου).  
Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τον εκπαιδευτικό να εκπονήσει µια σειρά από 

διδασκαλίες που θα είχαν ως στόχο την παραγωγή κειµένου µε χρήση επεξεργαστή κειµένου. Στα 
πρώτα στάδια της δραστηριότητας ο ερευνητής δεν παρενέβαινε έντονα αλλά υποστήριζε τον 
εκπαιδευτικό προκειµένου να εξοικειωθεί και να ξεπεράσει ενδεχόµενους δισταγµούς. Το πλάνο 
διδασκαλιών διαµορφώθηκε όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή των θεµάτων ήταν αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης µεταξύ 
ερευνητή-εκπαιδευτικού.  
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες.. Έγινε αρκετή συζήτηση, προέκυψαν διαφωνίες στην 

ανταλλαγή των απόψεων από τα παιδιά. Στο σχολείο οι οµάδες ήταν 6 συνολικά από τρία παιδιά 
οι τέσσερις από αυτές και δυο είχαν 4 άτοµα. Γράφτηκαν έξι διαφορετικά γράµµατα τα οποία και 
δόθηκαν στο δήµαρχο (στην τελευταία δραστηριότητα).  
Η  επιλογή των συγκεκριµένων θεµάτων από τη σκοπιά του ερευνητή έγινε έτσι ώστε αυτά να 

ανταποκρίνονται σε ένα συγκεκριµένο genre (γλωσσικό-λογοτεχνικό είδος). Η έµφαση στη 
συγκεκριµένη έννοια για µας προκύπτει από µια αντίληψη µε βάση την οποία η εκµάθηση µιας 
γλώσσας περιλαµβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία από την ορθογραφία και τη µελέτη 
γραµµατικών ή συντακτικών δοµών, όπως γλωσσικά είδη (Καρασαββίδης, 2001). Το γλωσσικό 
είδος  εµφανίζει ποικιλία σηµασιών στη βιβλιογραφία O Bakhtin το ορίζει ως ένα σχετικά 
σταθερό τύπο γλωσσικής έκφρασης, και λόγου γενικότερα. Αυτό σηµαίνει ότι το γλωσσικό 
είδος εµφανίζει µια κοινότητα γλωσσικών ή άλλων στοιχείων στυλ (π.χ. συγγραφή µιας 
επιστολής, υποµνήµατος διαµαρτυρίας). Όπως σηµειώνεται (Καρασαββίδης, 2001) η εκµάθηση 
γλωσσικών ειδών είναι εξίσου σηµαντική µε την εκµάθηση λεξιλογίου και γραµµατικών δοµών. 
Είναι σαφές ότι τα ελληνικά βιβλία της γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο δεν αντικατοπτρίζουν την 
στροφή που έχει υπάρξει στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα προς την επικοινωνιακή προσέγγιση, 
παρότι και στη χώρα µας γίνονται αξιόλογες προσπάθειες (Χαραλαµπόπουλος, & Χατζησαββίδης. 
1997). Όπως σηµειώνεται σε µια πρόσφατη µελέτη (Καρασαββίδης, 2001) η διαδικασία 
εκµάθησης ενός γλωσσικού είδους περιλαµβάνει τρία γενικά στάδια: 

• Εξοικείωση µε το εν λόγω είδος 
• Υποβοηθούµενης γραφής  
• Ελεύθερης γραφής 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ-

ΛΗΞΗ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

20/11/01 Εντυπώσεις από 
επίσκεψη στην 
Πινακοθήκη Ρόδου 
για την Έκθεση 
έργων της Α. Φράνκ 

2 ώρες στην 

Πινακοθήκη  

(Προγενέστερη 

ηµεροµηνία) 

2 πρώτες ώρες-

δραστηριότητα 

8:20-9:45 Εντυπώσεις-

περιγραφή 

23/11/01 Εντυπώσεις από 
επίσκεψη στην 
Πινακοθήκη Ρόδου 
για την Έκθεση 
έργων της Α. Φράνκ 

2 πρώτες ώρες 

Ολοκλήρωση 

8:20-9:45 Εντυπώσεις-

Περιγραφή 

14/12/01 Τι καινούριο µπορεί 
να φέρει η 
δηµοκρατία στο 
Αφγανιστάν 

4 πρώτες ώρες 8:20-11:40 Πρώιµο δοκίµιο 

6/2/02 Γράµµα-υπόµνηµα 
στο ∆ήµαρχο. Τα 
προβλήµατα της 
Πόλης µου. 

2 πρώτες ώρες 8:20-9:45 Επιστολή 

13/2/02 Γράµµα-υπόµνηµα 
στο ∆ήµαρχο. Τα 
προβλήµατα της 
πόλης µου 

2 πρώτες ώρες 8:20-9:45 Επιστολή 

Πίνακας 1. Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Kαι στο διεθνή χώρο έχει επισηµανθεί ως ιδιαίτερα σηµαντικό το να µπορεί η εκπαίδευση να 
καθιστά ικανούς τους µαθητές να αντιλαµβάνονται τα διαφορετικά λογοτεχνικά-γλωσσικά είδη, 
γραπτά ή προφορικά που υπάρχουν στην κουλτούρα της κάθε χώρας και να δηµιουργήσουν 
µαθησιακές καταστάσεις που επιτρέπουν στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν το λόγο σαν πηγή 
για µάθηση. Σε τάξεις στις οποίες προωθείται το συγκεκριµένο µοντέλο µάθησης η ικανότητα να 
χρησιµοποιείται διερευνητικός (exploratory) και αντιλέγων λόγος (argumentative) είναι 
µεγαλύτερη σε σχέση µε τον διαδικαστικό (procedural) λόγο (Cohen, 1994).    
Το να µάθουν να γράφουν οι µαθητές κείµενα είναι κάτι αναγκαίο που αναφέρεται και στο 

σχετικό βιβλίο του δασκάλου. Όµως θέµατα καθοδήγησης (θεµατολογία, συνολική υποστήριξη) 
παραβλέπονται. Το να µην παρέχονται όµως συγκεκριµένες ασκήσεις διδακτικών κατευθύνσεων 
αφήνει τη δραστηριότητα ολοκληρωτικά στα χέρια του δασκάλου.  
Στην περίπτωση της έρευνας µας η πρώτη δραστηριότητα περιλαµβάνει ένα κείµενο το οποίο 

εντάσσεται στην περιγραφή των εντυπώσεων από επίσκεψη σε πινακοθήκη αλλά και 
περιλαµβάνει ευρύτερη συζήτηση µια και έγιναν προεκτάσεις που αφορούν το ρατσισµό και την 
ξενοφοβία. Η δεύτερη δραστηριότητα εντάσσεται  στην πρώιµη δοκιµιακή µορφή και η τρίτη στο 
γλωσσικό είδος της επιστολής.   

 
ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Για την κάθε δραστηριότητα προηγήθηκε προετοιµασία. Για την καλλιέργεια ενδιαφέροντος από 

τη σκοπιά των µαθητών, για τη δηµιουργία γνωστικού υποβάθρου που θα διευκόλυνε τον κύκλο 
των εργασιών. Η πορεία που ακολουθούνταν ήταν η ακόλουθη: 
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• Ανακοίνωση του θέµατος, προετοιµασία του 
• Παρατηρήσεις, διευκρινιστικές ερωτήσεις, συζήτηση στο χώρο της τάξης  
• Χωρισµός οµάδων – συζητήσεις των µελών µε βάση την πρόταση του δασκάλου 
• Προετοιµασία του κειµένου, συγγραφή στο πρόχειρο 
• Συγγραφή στον υπολογιστή 

Ο Forcier (1999,130) υποστηρίζει ότι οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον επεξεργαστή 
κειµένου ως ένα µέσο για συνεργατικό γράψιµο. Ορίζει τα παρακάτω στάδια αυτής της 
διαδικασίας: 

• Οι µαθητές συµφωνούν στο γενικό πλαίσιο. 
• Αφού γραφεί το κείµενο επεξεργάζονται ο ένας τη δουλειά του άλλου. 

 Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα χρησιµοποιήθηκε η επιλογή παρακολούθηση αλλαγών 
(track changes) µε απενεργοποιηµένη την επιλογή εµφάνιση αλλαγών στην οθόνη για να µην 
είναι αντιληπτό από τους µαθητές. Έτσι στο τέλος δάσκαλος και ερευνητής µπορούν να δουν τα 
σηµεία στα οποία έγιναν οι αλλαγές. 
Η όλη διαδικασία µετά τα αρχικά στάδια έγινε σε συνεργατικά πλαίσια. Οι οµάδες έγραφαν το 

θέµα τους, εργάζονταν ως οµάδα. Υπήρχαν ρόλοι µεταξύ των οµάδων κατά τη διάρκεια 
συγγραφής του κειµένου στον υπολογιστή, οι οποίοι δεν ήταν σταθεροί (αυτός που µετέφερε το 
κείµενο στον υπολογιστή, αυτός που υπαγόρευε, αυτός που επεσήµανε προβλήµατα µορφής ή 
άλλα) αλλά άλλαζαν. Στην όλη διαδικασία επιχειρήθηκε ο δάσκαλος (µε την καθοδήγηση και του 
ερευνητή) να είναι αρωγός υποστηρίζοντας και προωθώντας την οµαδική εργασία στην τάξη. 
Μετά την ολοκλήρωση της οµαδικής συγγραφής του κειµένου στον υπολογιστή οι οµάδες 

αντάλλαξαν τα κείµενα µεταξύ τους προκειµένου να γίνουν οι παρατηρήσεις. Γενικά στα αρχικά 
στάδια διαπιστώθηκε ότι οι παρατηρήσεις των µαθητών αναφέρονταν κύρια σε θέµατα αισθητικής 
ή µορφολογίας (παράγραφοι, µέγεθος χαρακτήρων, προσθήκη εικόνων). Στην τελευταία όµως 
παρέµβαση που απαιτούσε τη συγγραφή ενός γράµµατος προς το δήµαρχο για τα προβλήµατα της 
περιοχής τους παρατηρήθηκε ότι το εύρος των παρατηρήσεων διευρύνθηκε και σε άλλα θέµατα 
όπως προσθήκη παρατηρήσεων, προτάσεων κ.α. Στόχος είναι στα επόµενα στάδια της 
δραστηριότητας να οργανωθεί καλύτερα αυτό το τµήµα, που αποτελεί ουσιαστικό τµήµα.  
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
Ο χρόνος καθίσταται το κυρίαρχο στοιχείο. Καθηµερινά στο µάθηµα της γλώσσας ο 

εκπαιδευτικός  (µε βάση και το αναλυτικό πρόγραµµα) διαθέτει χρόνο για: 
• Τις εργασίες της προηγούµενης µέρας 
• Παρουσίαση νέας θεµατικής ενότητας 
• Γραµµατικό φαινόµενο της ηµέρας 

Αυτό συνιστά ότι θα µπορούσε να ονοµαστεί τυπικό καθηµερινό γλωσσικό µάθηµα. Όταν 
πρόκειται για το ‘Σκέφτοµαι και Γράφω’ η διδασκαλία ακολουθεί τον παρακάτω τύπο συνήθως: 

• Η θεµατική προκύπτει από τα δεδοµένα θέµατα του βιβλίου  
• Ο τρόπος γραφής είναι ατοµικός (ο κάθε µαθητής γράφει το κείµενο του)  
• Το κείµενο επιστρέφεται στον εκπαιδευτικό ο οποίος και κάνει γραπτά τις παρατηρήσεις 

του στο κάθε κείµενο και το επιστρέφει στο µαθητή. 
Το µοντέλο αυτό παραγωγής κειµένου αντανακλά το γενικότερο προσανατολισµό µάθησης που 

κυριαρχεί στο σηµερινό σχολείο και είναι αποτέλεσµα αυτού που γενικά θα µπορούσαµε να 
ονοµάσουµε ως κουλτούρα µάθησης (culture of the learning environment). Άρα αυτό που 
ενδεχοµένως χρειάζεται είναι να αλλάξει η δεδοµένη κουλτούρα µάθησης.  Παρακάτω θα 
παρουσιάσουµε ένα µοντέλο το οποίο στοχεύει ουσιαστικά σε αυτό, δηλαδή στην αλλαγή  
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Απέναντι σε αυτό το µοντέλο διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιµέτωπος µε ένα νέο µε 
βάση το οποίο: 

• Πέρασµα στο χώρο του εργαστηρίου και εργασία των µαθητών σε οµάδες για παραγωγή 
κειµένου και στη συνέχεια επεξεργασία του και πιθανά τροποποίηση του στον 
υπολογιστή 

Βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου που το διαφοροποιούν και από το συνηθισµένο µοντέλο 
διδασκαλίας στις τάξεις είναι η εργασία σε οµάδες όπως και το γεγονός ότι το παραγόµενο 
κείµενο προσεγγίζεται ως µια εν εξελίξει διαδικασία και όχι ένα τελειωµένο κείµενο το οποίο 
αξιολογείται σε ατοµική βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Στα πλαίσια αυτά, η 
δραστηριότητα δίνει µια µοναδική ευκαιρία για τη συνάντηση του συγγραφέα µε τον αναγνώστη ( 
οι οµάδες των παιδιών). Τα σχόλια που γίνονται από τα παιδιά στο πρώτο κείµενο (1η έκδοση) 
δίνονται στη συνέχεια στην οµάδα που το συνέταξε και παρατηρούνται οι αλλαγές που γίνονται 
όπως και το είδος των σχολίων που γίνονται από τα παιδιά (δεύτερο κείµενο). Στα πρώτα στάδια 
(2 πρώτα κείµενα) παρατηρήθηκε ότι τα σχόλια των παιδιών επικεντρώνονταν σε επιφανειακά 
χαρακτηριστικά του κειµένου (γραµµατική, σύνταξη) αφήνοντας ασχολίαστα θέµατα µορφής 
κειµένου ή και περιεχοµένου ακόµα. Αυτό είναι ένα σηµείο που έχει επισηµανθεί και σε διεθνείς 
έρευνες. Ο αριθµός των υπολογιστών αποτελεί ένα επιπλέον παράγοντα που δυσκόλεψε την 
προσπάθεια εφόσον απαιτούνταν άλλοι 4 υπολογιστές για να έχουµε δυάδες.  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία-προβληµατισµοί έχουν αναδειχθεί από την έρευνα ότι 

αποτελούν πιθανή πηγή δυσκολιών για τον εκπαιδευτικό στην τάξη: 
• Τυπικό µάθηµα (βασικά στοιχεία, συγκεκριµένη µορφή χρήσης του υπολογιστή) 
• Καινοτόµα-επικοινωνιακή προσέγγιση, τι εµπόδια συναντά στην αντίληψη του 

δασκάλου(ο δάσκαλος κατανοεί τη χρησιµότητα του—διαφορετική αναπαράσταση του 
γλωσσικού µαθήµατος αποτέλεσµα της δουλειάς του στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε 
συγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα που προάγουν συγκεκριµένη αντίληψη για τη 
µάθηση) 

• Εµπόδια από το αναλυτικό πρόγραµµα (4 τεύχη γλώσσας, πληθώρα γραµµατικών 
φαινοµένων που είναι αδύνατο να παρουσιαστούν και να διδαχτούν και να µείνει χρόνος 
και για άλλες προσεγγίσεις). Άρα αυτό που λείπει είναι µια διαφορετική έµφαση στο τι 
θέλουµε να διδάξουµε στη γλώσσα 

• Εµπόδια από το µαθητή. Έχει µάθει να ανταποκρίνεται σε µια συγκεκριµένη ρουτίνα 
(ανάγνωση ορθογραφία και συµπλήρωση φορµαλιστικών ασκήσεων). Η ανάπτυξη 
διαφορετικών γλωσσικών ικανότητα και ο µετασχηµατισµός της καθηµερινής γλώσσας 
(τρόπος παραγωγής λόγου) είναι δύσκολος σε αυτό το πλαίσιο και αντανακλάται στη 
δυσκολία που συνάντησε το ‘Σκέφτοµαι και γράφω’ στο Ελληνικό σχολείο 

• Υπάρχουν δυσκολίες στη συνεργασία µεταξύ των µαθητών αφού δεν καταλαβαίνουν τι 
µέρος της δουλειάς τους αναλογεί στο καθένα, καθήκον που συνήθως ανατίθεται από το 
δάσκαλό. ∆εν έχουν τον τελικό στόχο της δραστηριότητας ξεκάθαρο στο µυαλό τους 
(πως πρέπει να µοιάζει το κείµενο που παράγουν µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να 
συγκρίνουν την εργασία τους-έλλειψη εργαλείων επεξεργασίας αυτού, µεταγνωστικές 
δεξιότητες) 

Άρα η καινοτόµα δραστηριότητα θα πρέπει να αντιµετωπίσει πέρα από το τεχνικό του 
υπολογιστή και όλα τα παραπάνω ταυτοχρόνως, από αυτό προέρχονται όλα τα προβλήµατα που 
συνήθως απογοητεύουν το δάσκαλο και αφήνουν την καινοτοµία στη µέση. Αυτό που θα 
µπορούσε να γίνει είναι συνεργασία ερευνητών µε δασκάλους οι οποίοι από κοινού θα 
αναζητήσουν τα νέα (βιώσιµα) σενάρια δράσης στη σχολική τάξη. Αυτό θεωρούµε σαν ικανή 

331 



 

συνθήκη για την εφαρµογή και τη διάδοση της καινοτοµίας στο σχολικό σύστηµα. Αυτό που 
ζητάµε να κάνει ο δάσκαλος στο µαθητή (scaffolding) θα πρέπει να γίνει και από την πλευρά του 
επιµορφωτή, δηµιουργώντας εκείνα τα σκαλοπάτια που θα δώσουν τη δυνατότητα στο δάσκαλο 
να επανεξετάσει τις διδακτικές του πρακτικές. 
Όπως σηµειώνεται (∆ηµητρακοπούλου, υπό έκδοση) το καλύτερο και πιο καινοτόµο λογισµικό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον πιο παραδοσιακό τρόπο (ως ένα πολυδύναµο µέσο παρουσίασης 
πληροφοριών). Το εκπαιδευτικό και µαθησιακό πλαίσιο όπως και η επιθυµία του τι θέλουµε να 
κάνουµε είναι αυτά που συνθέτουν το πλαίσιο χρήσης για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας και όχι κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό πρακτικά µας οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο θα πρέπει να εντάσσονται σε 
ένα πλαίσιο µε µακροχρόνιο, το οποίο θα περιλαµβάνει αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα, 
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όπως και στους τρόπους επαγγελµατικής εξέλιξης των 
εκπαιδευτικών. Η διαδικασία αυτή της µετάβασης δεν είναι εύκολη όπως έχει ήδη επισηµανθεί  
(Miller and Olson; 1994, Olson, 2000). Όµως είναι αναγκαία βήµατα για τη µετάβαση στο 
διαφορετικό σχολείο. Οι νέες τεχνολογίες µπορούν εδώ να παίξουν το ρόλο τους βοηθώντας τους 
διδάσκοντες να επανεξετάσουν µια σειρά από στρατηγικές και ρουτίνες.  
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