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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή εξετάζει την πρόσληψη καινοτόµων πρακτικών µε ΤΠΕ από επιµορφούµενους 
εκπαιδευτικούς Α/θµιας εκπαίδευσης. Το πρώτο µέρος της εργασίας εστιάζεται στις πρακτικές 
γνώσεις των εκπαιδευτικών όπου και αναλύεται η σηµαντικότητα τους. Ακολούθως, περιγράφεται η 
δηµιουργία µιας εικονικής κοινότητας µάθησης διαµέσου ενός forum στα πλαίσια σεµιναριακού 
µαθήµατος µε θέµα την εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 
συνολικά 40 επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν µέσω 
των µηνυµάτων που έστειλαν στο forum συζήτησης του σεµιναρίου. Η κατηγοριοποίηση των 
αντιλήψεων τους έδειξε ότι η πρόσληψη των πρακτικών που συνεπάγονται οι ΤΠΕ έγινε µε τρεις 
τρόπους: (α) θετική στάση αλλά αναβολή χρήσης, (β) καθορισµός προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως 
στιγµή στην υπάρχουσα πρακτική. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την επισήµανση ότι για να έχει 
απήχηση µια µορφή επιµόρφωσης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να οικοδοµείται πάνω στις 
πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: πρακτικές γνώσεις εκπαιδευτικών, forum συζήτησης, εικονική κοινότητα 
πρακτικής 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

για µετασχηµατισµό της διδακτικής πρακτικής προς µαθητοκεντρικές, ενεργητικές, διερευνητικές 
και συνεργατικές µορφές µάθησης έχουν επανειληµµένα επισηµανθεί τόσο σε διεθνές (π.χ. 
Bransford et al., 2000), όσο σε και ελληνικό επίπεδο (π.χ. Μακράκης, 2000; Κυνηγός 1995). Τα 
τελευταία χρόνια η ελληνική πολιτεία έχει λάβει σειρά θεσµικών µέτρων τα οποία αλλάζουν 
άρδην το τοπίο στην εκπαίδευση. Τα µέτρα αυτά αφορούν (α) την ανάπτυξη υποδοµών σχετικά µε 
τις ΤΠΕ, (β) την αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων και (γ) την κατάρτιση 
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και στην συνακόλουθη παιδαγωγική αξιοποίηση τους.  

 
Αναφορικά µε το πρώτο, η ανάπτυξη υποδοµών η οποία περιλαµβάνει τον εξοπλισµό των 

σχολικών µονάδων µε ΗΥ και την δικτύωση τους είναι ένα σηµαντικό µέτρο το οποίο µπορεί να 
αποτελεί αναγκαία συνθήκη πλην όµως δεν είναι και ικανή για την αξιοποίηση όλου αυτού του 
εξοπλισµού. Η διεθνής εµπειρία δείχνει π.χ. ότι ενώ υπάρχουν ΗΥ σε όλες σχεδόν τις τάξεις 
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τείνουν να χρησιµοποιούνται ελάχιστα (βλ. Cuban, 1986, 2001). Αναφορικά µε το δεύτερο, η 
αναµόρφωση των ΑΠ είναι ένα κρίσιµο και καθοριστικό βήµα αποτέλεσµα του οποίου ήταν η 
εκπόνηση του ∆ΕΠΠΣ από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001 η εφαρµογή του οποίου στην 
εκπαιδευτική πράξη δεν έχει προς το παρόν προχωρήσει. Το τρίτο καθοριστικό βήµα αφορά την 
εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς οποιαδήποτε αλλαγή ή καινοτοµία 
διαµεσολαβείται εξ ανάγκης από τον εκπαιδευτικό. Τόσο τα νέα βιβλία, που θα είναι στο πνεύµα 
του ∆ΕΠΠΣ, όσο και τον τεχνολογικό εξοπλισµό καλούνται να τα χρησιµοποιήσουν οι 
εκπαιδευτικοί. Τα µέτρα στον τοµέα αυτό αφορούν αφενός την κατάρτιση µεγάλου αριθµού 
εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ και αφετέρου στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση τους. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και τα Προγράµµατα Εξοµοίωσης που 
υλοποιούνται από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της χώρας κατά την 
τελευταία πενταετία, ορισµένα µαθήµατα των οποίων σχετίζονται µε τις ΤΠΕ και την 
παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Φυσικά, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν θα 
λάβει χώρα σε πολιτισµικό κενό, επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι tabula rasa. Είναι πλέον 
δεδοµένο ότι οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να λειτουργήσουν σε νέα πλαίσια και να εργαστούν µε 
διαφορετικούς τρόπους. Εντούτοις, η έρευνα δείχνει ότι πολύ συχνά οι ΗΥ χρησιµοποιούνται 
περισσότερο για να ενισχύσουν ήδη υπάρχουσες πρακτικές των εκπαιδευτικών παρά για να τις 
µετασχηµατίσουν (π.χ. Scofield, 1995). Το σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο δεδοµένου ότι οι 
προσεγγίσεις που εστιάζονται αποκλειστικά στον σχεδιασµό εκπαιδευτικών λογισµικών και στην 
ανάπτυξη νέων περιβαλλόντων µάθησης τείνουν να µην λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η 
διδασκαλία είναι ένα σύνθετο σφαιρικό γεγονός και ότι προϋπάρχουσες αντιλήψεις, τάσεις και 
γνώσεις των εκπαιδευτικών διαµορφώνουν καθοριστικά τους τρόπους µε τους οποίους θα 
αξιοποιηθούν διδακτικά οι νέες τεχνολογίες αυτές (Schofield 1995; Olson 1988; 1995; Wild, 
1995; 1996). Κατά συνέπεια, τίθεται επιτακτικά το ζήτηµα της καταγραφής, ανάλυσης και 
µελέτης των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών στο οποίο εστιάζεται η παρούσα 
µελέτη.   
 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που υλοποιεί κάθε εκπαιδευτική καινοτοµία και εκπαιδευτική 

πολιτική γενικότερα. Καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν επιτελούν ούτε οι επιταγές 
του ∆ΕΠΠΣ ούτε οι κατευθύνσεις που παρέχονται στα πλαίσια της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών. Καθοριστικό ρόλο παίζει αυτό που έχει επικρατήσει στην βιβλιογραφία να 
αποκαλείται πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών. Η έννοια αυτή βασίζεται σε µια διαφορετική 
αντίληψη για τη διδασκαλία. Ειδικότερα, η διδασκαλία δεν είναι απλά µια δραστηριότητα 
εφαρµογής οδηγιών αλλά προϋποθέτει την ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευτικού ο οποίος 
κατασκευάζει και νοηµατοδοτεί το πεδίο δράσης και τις ενέργειές του (Freeman 1995). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα κύρια ερωτήµατα-θέµατα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό είναι τα 
ακόλουθα:  

- Πώς θα διατηρήσει το ενδιαφέρον – ενθουσιασµό των µαθητών; 
- Πώς θα διαχειριστεί ενεργά ή εν δυνάµει προβλήµατα πειθαρχίας; 
- Πώς το σχέδιο διδασκαλίας του θα ανταποκριθεί στη διαχείριση της τάξης και του 

 συγκεκριµένου µαθήµατος; 
- Πώς η διδασκαλία του θα πάρει υπ’ όψιν την ατοµικότητα του κάθε µαθητή;  
- Πώς θα «µεταχειριστεί» τα λάθη των µαθητών  
- Πώς θα οικοδοµήσει µια ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης µε τους µαθητές;  
- Πώς θα σχεδιάσει το συγκεκριµένο µάθηµα;  
- Πώς θα παρέχει βοήθεια στους µαθητές; (Ben-Peretz 1995) 
Υπό το πρίσµα της προοπτικής αυτής, η διδασκαλία έχει να κάνει περισσότερο µε επιλογές και 

αξίες (Πράξη κατά Αριστοτέλη) παρά µε την εφαρµογή οδηγιών (Ποίηση κατά Αριστοτέλη). Για 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός έχει αναπτύξει ένα σώµα 
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γνώσεων το οποίο σύµφωνα µε τους Meijer et al., (1999) είναι: (α) προσωπικό, δηλαδή είναι 
διαφορετικό για κάθε δάσκαλο, (β) συγκειµενοποιηµένο, δηλαδή καθορίζεται και αναπτύσσεται 
σε συγκεκριµένες καταστάσεις διδασκαλίας, (γ) εµπειρικό, δηλαδή βασίζεται στον στοχασµό και 
την εµπειρία, και αναπτύσσεται διαµέσου αυτής της εµπειρίας και (δ) µη λεκτικό, δηλαδή συχνά 
δεν παίρνει λεκτική µορφή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Elbaz (1983) «οι πρακτικές γνώσεις 
των δασκάλων περιέχουν άµεσες εµπειρίες για τα µαθησιακά στυλ των µαθητών, τα ενδιαφέροντά 
τους, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους, ένα ρεπερτόριο διδακτικών τεχνικών 
καθώς και δεξιότητες διαχείρισης τάξης. Ο δάσκαλος γνωρίζει την κοινωνική δοµή του σχολείου 
και τι αυτή απαιτεί από αυτόν και τους µαθητές για προσαρµογή και επιτυχία. Αυτές οι εµπειρικές 
γνώσεις εµπλουτίζονται από θεωρητικές γνώσεις για τα γνωστικά αντικείµενα για την ανάπτυξη 
του παιδιού και τις θεωρίες µάθησης» (σ. 5).   

 
Οι προσεγγίσεις των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών ποικίλουν. Για παράδειγµα, 

γίνεται λόγος για τις ρουτίνες µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί διεκπεραιώνουν τη διδασκαλία τους 
(π.χ. Wien 1995) όπως επίσης και για κανόνες, αρχές και εικόνες (π.χ. Elbaz, 1983). Οι Cooper & 
Mc Intyre (1996) διακρίνουν σε τέσσερις κατηγορίες τις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών: 
(α) στόχοι (άµεσοι, µακροπρόθεσµοι), (β) ενέργειες δασκάλου, (γ) επιθυµητή συµπεριφορά 
µαθητή και (δ) εικόνες. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η κατηγοριοποίηση των γνώσεων των 
εκπαιδευτικών που αποτελούν την γνωστική βάση της διδασκαλίας τους (βλ. σχετικά Shulman, 
1987).  

 
Η παραπάνω ποικιλία των προσεγγίσεων, κάθε µία εκ των οποίων φωτίζει διαφορετικές πτυχές 

και διαστάσεις της εκπαιδευτικής πρακτικής στο σύνολο της, αναδεικνύει το γεγονός ότι η 
υλοποίηση της όποιας καινοτοµίας δεν είναι απλά το αποτέλεσµα της µηχανικής εφαρµογής 
τεχνικής φύσης οδηγιών που θα δοθούν στα πλαίσια εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιµόρφωσης. 
Παράλληλα, είναι προϊόν αλληλεπίδρασης µεταξύ της πρακτικής γνώσης των εκπαιδευτικών µε τα 
νέα υλικά και τις προτεινόµενες προσεγγίσεις. Οι πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών 
αποτελούν το αντικείµενο µελέτης στην παρούσα εργασία.  
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζουν κατά την τελευταία δεκαετία µοντέλα επιµόρφωσης τα οποία 

βασίζονται στην έννοια της κοινότητας πρακτικής (Wenger, 1998). Ορισµένα από τα µοντέλα 
αυτά υλοποιούνται κυρίως διαµέσου του διαδικτύου λόγω των εξαιρετικών επικοινωνιακών 
δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει και βασίζονται στη δηµιουργία εικονικών κοινοτήτων 
πρακτικής. Παρά τις επιµέρους διαφορές τους, µοντέλα όπως π.χ. το Inquiry Learning Forum 
(Barab et al., in press; Barab et al., 2001) και το TappedIn (Schlager, Fusco & Schank, 1998; 
2002) έχουν ως κοινό παρονοµαστή την χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα την αξιοποίηση 
εργαλείων συνεργασίας και ασύγχρονης ως επί το πλείστον επικοινωνίας όπως αυτή του forum 
συζήτησης.  

 
Η παρούσα εργασία βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέχτηκαν στα πλαίσια έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2003-04 και στα πλαίσια 
της οποίας χρησιµοποιήθηκε το διαδίκτυο για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η 
έρευνα διεξάχθηκε στα πλαίσια του σεµιναριακού µαθήµατος «Τηλεµάθηση: Η εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του δικτύου Internet» το οποίο δίδαξε ο δεύτερος συγγραφέας στο Πρόγραµµα 
Εξοµοίωσης του ΠΤ∆Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης. Λόγω του γεγονότος ότι το συγκεκριµένο 
σεµινάριο αναφέρονταν µεταξύ άλλων και σε εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας όπως π.χ. το 
forum συζήτησης, επιλέχθηκε να ακολουθηθεί µια βιωµατική και ‘έργω’ προσέγγιση για την 
εξοικείωση µε την τεχνολογία αυτή. Βασική επιδίωξη ήταν να βιώσουν οι συµµετέχοντες 
επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί τα θετικά στοιχεία που δύναται να προσδώσει το forum στη 
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δηµιουργία µιας κοινότητας πρακτικής, να γίνουν κοινωνοί µιας τέτοιας προσπάθειας µέσα από 
µια κοινότητα µάθησης, αλλά και να κατανοήσουν σε σχέση µε τα περιεχόµενα του σεµιναρίου τη 
χρησιµότητα ενός τέτοιου επικοινωνιακού εργαλείου για τη διδακτική τους πρακτική. Για το 
σκοπό αυτό ενσωµατώθηκε λειτουργικά ένα forum συζήτησης στα πλαίσια του σεµιναρίου 
προκειµένου να επεκταθεί τόσο χωρικά όσο και χρονικά ο διάλογος πάνω στα διάφορα ζητήµατα 
που εξετάστηκαν στη διάρκεια του εξαµήνου. Κατά συνέπεια, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 12 
συνολικά τρίωρες συναντήσεις, ήτοι µία συνάντηση ανά εβδοµάδα, οι συζητήσεις και οι 
προβληµατισµοί αναφορικά µε τα θέµατα της προηγούµενης συνάντησης συνεχίζονταν σε όλη τη 
διάρκεια της εβδοµάδας µέχρι την επόµενη προγραµµατισµένη συνάντηση αλλά χρονικά και πέρα 
από αυτή όταν προστέθηκαν νέα θέµατα προς συζήτηση. Η χρήση του forum προσφέρει στους 
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα συζήτησης διαφόρων θεµάτων που αφορούν τις ΤΠΕ και τις 
διδακτικές πρακτικές που αυτές µπορούν να υποστηρίξουν και κατά συνέπεια επιτρέπει την 
εξέταση του πως οι εκπαιδευτικές πρακτικές αναφορικά µε τις ΤΠΕ που παρουσιάζονται στη 
διάρκεια του µαθήµατος  αλληλεπιδρούν µε το σώµα γνώσεων και αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, ζητήµατα που αφορούν το κατά πόσο και σε ποιο βαθµό οι νέες 
διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζονται ως µέρος του µαθήµατος είναι εφαρµόσιµες στην 
σχολική τάξη είναι εντός της ατζέντας συζήτησης. 

 
Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ των πρακτικών γνώσεων των 

εκπαιδευτικών και των παιδαγωγικών πρακτικών που µπορούν να υποστηρίξουν οι ΤΠΕ. 
Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί στην µελέτη του πως αντιµετωπίζουν οι επιµορφούµενοι 
εκπαιδευτικοί τις νέες διδακτικές πρακτικές που συνεπάγονται οι ΤΠΕ υπό το πρίσµα των 
πρακτικών τους γνώσεων. Επιδιώκεται η καταγραφή και περιγραφή των µοτίβων πρόσληψης από 
τους εκπαιδευτικούς της χρησιµότητας καινοτόµων πρακτικών που βασίζονται στις ΤΠΕ όπως 
αυτά διαµορφώνονται από τις πρακτικές τους γνώσεις. Η εξέταση της αλληλεπίδρασης πρακτικών 
γνώσεων και ΤΠΕ πραγµατοποιήθηκε δια µέσου του λόγου που εκφέρουν οι εκπαιδευτικοί στο 
forum συζήτησης του σεµιναρίου στο οποίο συµµετείχαν.  
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Υποκείµενα 
Στην αρχή του εξαµήνου εγγράφηκαν στο σεµινάριο 48 εκπαιδευτικοί από δύο τµήµατα 

εξοµοίωσης στις πόλεις του Ρεθύµνου και των Χανίων αντίστοιχα αλλά στην έρευνα που 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο συµµετείχαν συνολικά 40 επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί.  
 
∆ιαδικασία 
Μετά από κάθε συνάντηση και τη σχετική παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη, ο δεύτερος 

συγγραφέας άρχιζε στο forum συζήτησης του µαθήµατος ένα θέµα συζήτησης στο οποίο και 
περιέγραφε συνοπτικά του τι παρουσιάστηκε-συζητήθηκε στην συνάντηση που προηγήθηκε 
καθώς επίσης και έθετε µια σειρά από ερωτήµατα προς διερεύνηση-συζήτηση-απάντηση. Τα 
ερωτήµατα αυτά αποσκοπούσαν στο να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να εκφραστούν γύρω από τα 
θέµατα αυτά, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, να επισηµάνουν τα θετικά και τα 
αρνητικά στοιχεία από τις πτυχές κάθε θέµατος.  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στη διάρκεια του εξαµήνου αποστάλθηκαν συνολικά από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς 

των δύο τµηµάτων εξοµοίωσης και τον δεύτερο ερευνητή 509 συνολικά µηνύµατα σε 20 
θεµατικές ενότητες (10 θεµατικές ενότητες ανά τµήµα εξοµοίωσης) κάθε µια από τις οποίες 
περιλάµβανε ένα ή περισσότερα νήµατα συζήτησης (threads). Υπήρξαν µεγάλες αποκλίσεις στον 
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αριθµό µηνυµάτων τόσο µεταξύ των forum των δύο τµηµάτων εξοµοίωσης, όσο και µεταξύ 
νηµάτων συζήτησης εντός κάθε τµήµατος, ανάλογα µε το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας και 
το ενδιαφέρον που παρουσίαζε για τους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα εργασία επιχειρεί µια πρώτη 
ανάλυση-φιλτράρισµα των µηνυµάτων αυτών, κάθε ένα από τα οποία προσεγγίστηκε ως αφήγηση 
(narrative) σε ένα πλαίσιο λόγου όπως είναι το forum συζήτησης. Επειδή στόχος µας ήταν η 
διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνουν καινοτόµες πρακτικές 
µε τις ΤΠΕ χρησιµοποιήσαµε την εθνογραφική ανάλυση περιεχοµένου η οποία και επέτρεψε την 
εξαγωγή κατηγοριών µελέτης (Altheide, 1996). Η κατηγοριοποίηση στην οποία καταλήξαµε 
περιλάµβανε τρεις κύριες µορφές αντιµετώπισης του ΗΥ και των ΤΠΕ γενικότερα στην 
εκπαιδευτική πρακτική: (α) θετική στάση αλλά αναβολή της χρήσης, (β) καθορισµός 
προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως στιγµή σε µια υπάρχουσα πρακτική. Λόγω περιορισµών χώρου 
προχωρούµε σε µια γενική περιγραφή των τάσεων που διαµορφώνονται χωρίς να εξειδικεύουµε 
τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών ανά συγκεκριµένη κατηγορία και τύπο χρήσης.  
 
(α) Θετική στάση αλλά αναβολή της χρήσης 
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται στην συνέχεια εµφανίζονται στα αρχικά 

στάδια εξοικείωσης µε το διαδίκτυο και το τι αυτό µπορεί να προσφέρει, τόσο σε επίπεδο 
περιεχοµένου όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας. Αυτή η µορφή θεώρησης των ΤΠΕ και των 
καινοτόµων πρακτικών που αυτή συνεπάγεται εντοπίζεται στα µηνύµατα των εκπαιδευτικών 
κυρίως ως αναγνώριση των θετικών στοιχείων που απορρέουν από την χρήση των ΤΠΕ µεν αλλά 
παράλληλη επισήµανση των θετικών στοιχείων που υπάρχουν στην ισχύουσα διδακτική τους 
πρακτική. Κατά συνέπεια, αυτή η µορφή θεώρησης αναφέρεται στην ανάγκη συνδυασµού των 
θετικών στοιχείων και των δύο προσεγγίσεων, της παραδοσιακής δικής τους πρακτικής και των 
νεωτεριστικών πρακτικών που συνεπάγεται η ενσωµάτωση των ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό των 
τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών είναι το γεγονός ότι αποφεύγουν συστηµατικά να τοποθετηθούν 
επί των συγκεκριµένων ζητηµάτων που τίθενται σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, δηλαδή στο 
πως βλέπουν τον δικό τους ενεργητικό ρόλο µέσα σε αυτή τη διδακτική διαδικασία στα πλαίσια 
της χρησιµοποίησης των ΤΠΕ.  
 

«Σίγουρα η παραδοσιακή διδασκαλία δεν είναι το τέλειο. Όµως τέλειο δεν είναι και 
µόνο ο ΗΥ. Ένα ''πάντρεµα'' και των δυο για αλληλοσυµπλήρωµα ίσως να ήταν το 
καλύτερο, προσπαθώντας πάντα να εκµεταλλευτούµε τουλάχιστον τα θετικά από την 
κάθε µορφή µάθησης και περιορίζοντας τα αρνητικά» Εκπαιδευτικός-1 
 
«Μια συµβίωση της παραδοσιακής µε την ηλεκτρονική µορφή διδασκαλίας και 
εκµεταλλευόµενοι τα θετικά στοιχεία της κάθε µορφής, µπορεί να µας δώσει 
καλύτερα αποτελέσµατα!» Εκπαιδευτικός-2 

 
«Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας διδασκαλίας, πιστεύω δε θα ήταν άριστα, αν δεν 
συνυπάρχουν και στοιχεία παραδοσιακής διδασκαλίας για να εκµεταλλευτούµε όσα 
µπορούµε περισσότερα θετικά, από την κάθε µορφή µάθησης» Εκπαιδευτικός-3 
 

Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αναγνωρίζουν ότι οι προτεινόµενες καινοτόµες 
τεχνικές που επιφέρει η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πρακτική έχουν σαφώς θετικά 
στοιχεία και ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν, εντούτοις εκφράζεται µια τάση για αναβολή της 
αξιοποίησης τους στη διδακτική πρακτική. Εκφράζουν την άποψη ότι οι συνθήκες υποδοµής στα 
σχολεία, τα αναλυτικά προγράµµατα αλλά και οι δικές τους ικανότητες σε επίπεδο τεχνικής και 
παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ δεν ευνοούν την άµεση ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην 
διδακτική τους πρακτική, την οποία όµως θα επιχειρήσουν µελλοντικά όταν έχει ολοκληρωθεί η 
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επιµόρφωση τους, θα υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά, θα είναι όλα τα σχολεία 
εξοπλισµένα µε ικανό αριθµό ΗΥ κτλ. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της Εκπαιδευτικού-4: 

 
«Πάντως αν τα σχολεία εξοπλιστούν µε σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια 
υπολογιστών, αν οι δάσκαλοι εκπαιδευτούν όλοι και ικανοποιητικά ώστε να 
χειρίζονται µε άνεση τους υπολογιστές - όχι όποιος ξέρει, ξέρει - αν ο δάσκαλος έχει 
δουλέψει µε τα παιδιά στην τάξη πάνω σε κάποιους τοµείς, όπως στο να 
συνεργάζονται και να µοιράζονται µε ίσους όρους, τότε και η χρήση του υπολογιστή 
θα είναι χρήσιµη» Εκπαιδευτικός-4 

 
(β) Καθορισµός προτεραιοτήτων  
Όταν η επαφή των εκπαιδευτικών µε τους ΗΥ γίνει συστηµατικότερη ερχόµενοι σε επαφή µε 

συγκεκριµένα παραδείγµατα ενσωµάτωσης των ΤΠΕ και πιο συγκεκριµένα του διαδικτύου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. φύλλα εργασίας, ιστοσελίδες µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο και 
υλικό), τότε διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς οι προτεραιότητες αλλά και οι αρχές που 
καθορίζουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι 
αναδύονται για πρώτη φορά σε λεκτική µορφή οι πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών µε την 
µορφή προτεραιοτήτων αλλά και αρχών που καθορίζουν τις διδακτικές τους επιλογές. 
∆ιατυπώνονται στοιχεία των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών όπως π.χ. η πάγια επιδίωξη 
και έµφαση στο να «βγει η ύλη» και η πίεση χρόνου που υπάρχει για την εφαρµογή εναλλακτικών 
διδακτικών πρακτικών. Τόσο το πρόβληµα της ύλης όσο και το πρόβληµα του χρόνου 
προσδιορίζουν και σε µεγάλο βαθµό προδιαγράφουν την εξ ανάγκης περιθωριακή θέση που θα 
έχουν οι χρονοβόρες πρακτικές που συνεπάγεται η χρήση των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν 
ότι πιθανή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους πρακτική όχι µόνο δεν θα λύσει αλλά 
µε βεβαιότητα θα επιδεινώσει τα ήδη διογκωµένα προβλήµατα ύλης και χρόνου που 
αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή βάση. Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από µηνύµατα των 
εκπαιδευτικών σχετικά µε το πώς θα έβλεπαν την ενσωµάτωση ενός forum συζήτησης στην 
καθηµερινή διδακτική τους πρακτική (είχε προηγηθεί παρουσίαση ερευνών του CSILE 
(Scardamalia & Bereiter, 1994) αλλά και άλλων εµπειρικών παραδειγµάτων):  
    

«Κατά τη διδασκαλία στην τάξη πιστεύω ότι δεν µένει χρόνος να σκεφτείς τίποτα 
περισσότερο από το να βγει το ωρολόγιο πρόγραµµα. Εντούτοις όµως, πολλές φορές 
νιώθεις ότι θες κάτι περισσότερο, µια άλλη µορφή επικοινωνίας που ίσως θα είναι πιο 
εποικοδοµητική και δε θα επηρεάζει αρνητικά τη µάθηση των παιδιών» 
Εκπαιδευτικός-2 

 
«Νοµίζω ότι θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω αυτή τη µέθοδο συζήτησης στη 
διδασκαλία µου τουλάχιστον µία φορά αλλά όχι συνεχώς γιατί το πρόβληµα 
δυστυχώς είναι πάντα ο χρόνος και το άγχος να βγει η ύλη» Εκπαιδευτικός-5 

 
«Το ερώτηµα είναι πώς και µέσα από ποιες διδακτικές διαδικασίες µπορεί η σχολική 
γνώση να καθίσταται αξιοποιήσιµο κτήµα όλων των µαθητών. Συµφωνώ ότι µε το 
forum οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να αυτενεργήσουν και  µπορεί να µπει και σαν 
σχέδιο εργασίας στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης» Εκπαιδευτικός-5 

 
(γ) Ένταξη ως στιγµή σε µια υπάρχουσα πρακτική 
Αυτή η µορφή θεώρησης των ΤΠΕ και των καινοτόµων πρακτικών που αυτές συνεπάγονται 

εντοπίζεται στα µηνύµατα των εκπαιδευτικών µε την εµφάνιση των ΤΠΕ σε ένα συγκεκριµένο 
πλαίσιο διδακτικών πλέον επιλογών. Από το πλαίσιο αυτό αναδύονται τα σηµαντικά εκείνα 
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στοιχεία των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών τα οποία καθορίζουν την θέση που θα έχουν 
οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: πίεση χρόνου, απόκτηση περισσότερων γνώσεων από τους 
µαθητές, έµφαση στον έλεγχο ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, εκτίµηση των δυνατοτήτων 
των µαθητών. Το όλο αυτό πλέγµα πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών έρχεται σε επαφή µε 
τις προωθούµενες από τις ΤΠΕ καινοτοµίες και τις αφοµοιώνει, ενσωµατώνοντάς τες ως 
εξαιρετική (κορυφαία) στιγµή στην υπάρχουσα διδακτική τους πρακτική, όπως π.χ. η επίσκεψη σε 
κάποιο µουσείο ή η επίσκεψη ενός ειδικού (π.χ. Τροχονόµου) στην τάξη. Χαρακτηριστικό από την 
άποψη αυτή το απόσπασµα που ακολουθεί το οποίο αναφέρεται στο πως βλέπει η συγκεκριµένη 
εκπαιδευτικός την χρήση forum συζήτησης στα πλαίσια της καθηµερινής της πρακτικής:  

 
«Το forum είναι για µένα κάτι πρωτόγνωρο και όπως κάθε καινούρια δραστηριότητα 
θέλω το χρόνο προσαρµογής µου σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είµαι επιφυλακτική 
γιατί δεν το έχω δουλέψει στην τάξη µε τους µαθητές µου και φυσικά δεν ξέρω τα 
αποτελέσµατα. ∆εν λέω όχι στην ενσωµάτωση ενός forum στη διδασκαλία στην τάξη 
αλλά όχι καθηµερινά. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και αρκετές γνώσεις. Το forum το 
βλέπω σαν µια εναλλακτική µορφή διδασκαλίας σε κάποια συγκεκριµένη ενότητα. 
Για παράδειγµα πιστεύω ότι θα είχε ενδιαφέρον για τους µαθητές στο µάθηµα για τη 
χλωρίδα και την πανίδα, να επικοινωνήσουν µε τους µαθητές άλλου επαρχιακού 
σχολείου και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τα φυτά και τα ζώα της περιοχής τους. 
Έτσι θα αναγκαστούν να ψάξουν, να ερευνήσουν, να µάθουν και να µεταφέρουν τις 
γνώσεις τους στους µαθητές του άλλου σχολείου και παράλληλα θα αποκτήσουν 
γνώσεις για την πανίδα και τη χλωρίδα µιας άλλης περιοχής. Αυτό προϋποθέτει όµως 
πρώτα απ' όλα µία σχετικά καλή γνώση της χρήσης των Η/Υ από τους µαθητές ώστε 
να µη χάνουν χρόνο στην πληκτρολόγηση γιατί ο χρόνος στη διδακτική ώρα είναι 
πολύτιµος. Θα πρέπει επίσης και ο δάσκαλός τους να έχει εκπαιδευτεί και να 
γνωρίζει πολύ καλά Η/Υ, ώστε να µπορεί εύκολα και γρήγορα να λύνει τις απορίες 
των µαθητών. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει µία οργάνωση κι ένας 
έλεγχος ως προς τις πληροφορίες που θα παρέχουν οι µαθητές χωρίς να 
επαναλαµβάνονται και να γράφουν άχρηστα και άσχετα πράγµατα. Είδα στο forum 
του 6ου ∆ηµοτικού σχολείου ότι τα παιδιά πολλές φορές δεν ήξεραν τι να γράψουν 
και αυτά που έγραφαν είτε δεν είχαν καµία σχέση µε το θέµα είτε ήταν ασύντακτα 
και ανορθόγραφα. Το κείµενο κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να είναι πιο προσεγµένο 
και να σταλεί αφού γίνει διόρθωση των συντακτικών και ορθογραφικών λαθών. 
Φυσικά πιστεύω στην αυθόρµητη σκέψη και γραφή των παιδιών αλλά θα πρέπει να 
µάθουν να σέβονται τους κανόνες του γραπτού λόγου και της γραπτής επικοινωνίας. 
Ένα αρνητικό στοιχείο του forum στη σχολική πρακτική είναι η έλλειψη χρόνου γι' 
αυτό καλό θα ήταν οι µαθητές να µπορούν να έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και να 
µπορούν να επικοινωνούν µε τους συµµαθητές τους στην άλλη Ελλάδα όποτε 
µπορούν οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας. Θα ήµουν διατεθειµένη να πειραµατιστώ µε 
την ενσωµάτωση ενός forum στη σχολική µου πρακτική µε τις εξής προϋποθέσεις: 
Θα ήθελα να έχω τη βοήθεια κάποιου ειδικού στους Η/Υ την ώρα του µαθήµατος 
γιατί θεωρώ ότι δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις ν' ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις 
κυρίως σε ό,τι αφορά το τεχνικό µέρος. Επίσης θα το εφάρµοζα σε µαθητές Ε' και Στ' 
∆ηµοτικού. Νοµίζω ότι για τους µικρότερους µαθητές θα είναι δύσκολο να 
συµµετέχουν σε µια τέτοια διαδικασία.  
Έχω την αίσθηση ότι το forum δεν µπορεί µε τίποτα να αντικαταστήσει το Σκέφτοµαι 
και Γράφω. Είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα. Με το forum αν το χρησιµοποιήσει 
ο µαθητής σωστά µπορεί ν' αναπτύξει γνώσεις, κοινωνικότητα, φίλους, δεξιότητες 
στο γραπτό λόγο ενώ στο Σκέφτοµαι και Γράφω γίνεται ανάπτυξη σκέψεων και ιδεών 
σε ατοµικό επίπεδο» Εκπαιδευτικός-5 



386                                                                       4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών  
 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τις παραπάνω θέσεις που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι, στην περίπτωση που το πλαίσιο 

δεν λειτουργήσει εντελώς απαγορευτικά, η βέλτιστη δυνατή µορφή αξιοποίησης των ΤΠΕ που 
µπορούµε ως επί το πλείστον να προσδοκούµε αφορά την στήριξη υπαρχόντων προτεραιοτήτων 
και πρακτικών, στις οποίες οι ΤΠΕ θα ενταχθούν ως κορυφαία ίσως στιγµή. Είναι ενδιαφέρον ότι 
η βέλτιστη εξελικτικά στάση των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα δεν αφορούσε 
ούτε καν την περιφερειακή ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, παρότι έγιναν σχετικές 
παρουσιάσεις επιτυχηµένων προσεγγίσεων όπως π.χ. του CSILE. Όπως φάνηκε από την φωνή των 
εκπαιδευτικών µέσα στο forum, η ένταξη των ΤΠΕ ήταν µάλλον περιθωριακή, εγκάρσια και θα 
διαρκούσε για µικρό χρονικό διάστηµα στα πλαίσια της υπάρχουσας πρακτικής τους, χωρίς να την 
διαταράσσει, χωρίς να την ανανεώνει και σε τελική ανάλυση χωρίς να την µετασχηµατίζει. Όπως 
όµως είναι γνωστό, η ουσιαστική αξιοποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών που καθιστούν 
δυνατές οι ΤΠΕ δεν είναι συµβατή µε την παραδοσιακή διδακτική πρακτική η οποία βασίζεται στο 
µοντέλο της µεταφοράς γνώσης από δάσκαλο σε µαθητή (π.χ. Hewitt, 2002; Hakkarainen, 
Lipponen & Järvelä, 2002). Εποµένως, απαιτείται τροποποίηση και µετασχηµατισµός της 
υπάρχουσας διδακτικής πρακτικής εάν επιθυµούµε να έχει η τεχνολογία κάποιο ουσιαστικό 
αντίκτυπο στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία.  

 
Οι απόψεις που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί µέσα στα πλαίσια των συζητήσεων του forum του 

µαθήµατος αναδεικνύουν µε εξαιρετικά ανάγλυφο τρόπο µια γεωγραφία αντικρουόµενων τάσεων 
και προοπτικών, ενδεχοµένως και συγκρούσεων. ∆εν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την 
απόκλιση στις επιδιώξεις του ΥΠΕΠΘ/ΠΙ και των προβληµατικών που αναπτύσσουν οι 
εκπαιδευτικοί. Από την µια πλευρά υπάρχουν τα προωθούµενα µέτρα από το ΥΠΕΠΘ: 
εξοπλισµός όλων των σχολείων µε ΗΥ, πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα σχολεία, εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και την παιδαγωγική αξιοποίηση τους για την προώθηση καινοτόµων 
µορφών διδασκαλίας και µάθησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι προτεραιότητες που όπως 
είδαµε χαρακτηριστικά στα αποσπάσµατα θέτουν οι εκπαιδευτικοί (προσέκλυση προσοχής του 
µαθητή, διεκπεραίωση της διδακτέας ύλης στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, διαχείριση 
ζητηµάτων πειθαρχίας στην τάξη, εµπλουτισµός της ύλης για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα), 
προτεραιότητες που καθορίζουν και τη µορφή που θα πάρει η χρήση των ΤΠΕ. Συνεπώς, 
εντοπίζονται διαφορετικές τάσεις-επιδιώξεις ή καλύτερα επιδιώξεις σε διαφορετικά επίπεδα 
µεταξύ της υλοποιούµενης από το ΥΠΕΠΘ πολιτικής και των πρακτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών.   

 
 Θεωρούµε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συστηµατικές έρευνες προς την κατεύθυνση 

αυτή ώστε µέσα από την ενδελεχή διερεύνηση των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών να 
εντοπιστούν εκείνα τα βιώσιµα σενάρια πάνω στα οποία θα µπορεί να οικοδοµηθεί µια 
επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ η οποία θα έχει νόηµα για τους εκπαιδευτικούς στα 
συγκεκριµένα πλαίσια του σχολείου. ∆ιαπιστώνεται ότι η διεξοδική παρουσίαση καινοτόµων 
πρακτικών και παραδειγµάτων υποδειγµατικής πρακτικής (best practice) που αφορούσαν 
επικοινωνιακές χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα ασύγχρονης επικοινωνίας (όπως π.χ. το 
email (Brown et al., 1993) και το forum συζήτησης (Scardamalia & Bereiter, 1994) οι οποίες 
επιχειρήθηκαν δεν έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθότι στην καλύτερη των περιπτώσεων 
οι ΤΠΕ θα ενσωµατωθούν στιγµιαία και περιθωριακά στην υπάρχουσα διδακτική πρακτική των 
εκπαιδευτικών. Τα πενιχρά αποτελέσµατα τέτοιου είδους επιµορφωτικών προσπαθειών επειδή δεν 
λαµβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευτικών προσκρούουν σε αυτές.  

 
Μια πιθανή λύση θεωρούµε ότι είναι η µελέτη των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών 

ώστε (α) να εντοπιστούν σενάρια πάνω στα οποία να µπορεί να δοµηθεί και να οργανωθεί µια 
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επιµόρφωση που να αφορά καινοτοµικές παιδαγωγικές πρακτικές µέσω ΤΠΕ αλλά και (β) να 
οδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί σε µια συνειδητοποίηση των πρακτικών τους και κατ’ επέκταση σε 
ένα αφενός προβληµατισµό και αφετέρου πειραµατισµό γύρω από αυτές. Συνεπώς, καθοριστικής 
σηµασίας για την διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στο δηµοτικό σχολείο θα παίξει η µορφή της 
επιµόρφωσης. Εάν η επιµόρφωση θα παρέχει τεχνικές γνώσεις ή αναφορές σε διδακτικές 
πρακτικές αποπλαισιωµένες από την πραγµατικότητα της τάξης στην οποία θα κληθούν οι 
εκπαιδευτικοί να τις εφαρµόσουν, τότε τα περιθώρια διάχυσης είναι µικρά, όπως συνιστά τόσο η 
βιβλιογραφία όσο και τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Αντίθετα, εάν η επιµόρφωση 
εστιαστεί στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών και βασιστεί σε δραστηριότητες που θα 
επιτρέψουν τη βαθµιαία συνειδητοποίηση των διδακτικών πρακτικών τους, τότε υπάρχουν 
περισσότερες πιθανότητες αναµόρφωσης και µετασχηµατισµού της παραδοσιακής διδακτικής 
πρακτικής. Απώτερος σκοπός της επιµόρφωσης θα πρέπει να είναι να καταστήσει ικανό τον 
εκπαιδευτικό να στοχαστεί πάνω στις µέχρι τώρα πρακτικές τους και να αναζητήσει δρόµους 
µετασχηµατισµού τους.  
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