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Περίληψη 
Η χρήση νέων δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία εµπεριέχει µια σηµασιολογική 
αντίθεση, ιδιαίτερα για τις χαµηλότερες από τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η αντίθεση αυτή πηγάζει από 
τις δυνατότητες διαφορετικής σύλληψης των δυνατοτήτων των δικτυακών τεχνολογιών και από τις 
πιθανές επιδράσεις της ενσωµάτωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία, εκτός από την 
καθαρά γνωσιολογική, έχει και µια ιδιαίτερα σηµαντική κοινωνική διάσταση. Από τη µία πλευρά, οι 
νέες δικτυακές τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο που προάγει την κοινωνική 
διαδικασία ικανοποιώντας τις ανάγκες για παροχή Παιδείας και κατάρτισης. Από την άλλη, η 
δυνατότητα τυφλής χρήσης των νέων τεχνολογιών και η ανάδειξή τους σε τεχνολατρικό αυτοσκοπό, 
δηµιουργεί έναν υπαρκτό κίνδυνο παραγωγής αποφοίτων των εκπαιδευτικών συστηµάτων, οι οποίοι 
έχουν µικρή ή καθόλου κοινωνική εγρήγορση. Το πρόβληµα είναι παραπάνω από επίκαιρο στην εποχή 
της "παγκοσµιοποίησης" και δηµιουργεί σε όλους τους εµπλεκόµενους την ευθύνη να προβληµατιστούν 
επί της φιλοσοφίας της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, µε σκοπό όχι την άρνηση, αλλά τη 
δηµιουργική σύνθεση που προκύπτει µέσα από τη διαλεκτική των αντιθέτων. Ένας τέτοιος 
προβληµατισµός παρατίθεται στην εργασία αυτή. 
Λέξεις-κλειδιά: Φιλοσοφία της εκπαίδευσης, νέες τεχνολογίες, Παιδεία, παιδαγωγική, κοινωνικές 
επιπτώσεις 
 
Abstract 
There is a controversy on the use of network technologies in education especially at the undergraduate 
university level and below. This controversy stems from the conception of networked learning 
technologies (NLTs), as well as from their implications in the social learning process. On the one hand, 
NLTs could be used as a tool to satisfy real social needs in culture, pedagogy and education, and to 
advance the social process; on the other hand, use of NLTs could be socially "blind" serving nothing but 
"technolove", producing generations with reduced or even bad social consciousness. In the era of 
globalisation, this is quite an important issue, which raises the responsibility of thinking twice before 
adopting new educational paradigms. The anticipated outcome is not the rejection of the use of NLTs in 
education, but the raise of some sensitivity and social awareness against the unconditional use of 
technology in Education. 
 
 
Εισαγωγή 
Ξεκινώντας, είναι σκόπιµο να ορίσουµε τρεις όρους - κλειδιά: την Παιδεία, την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση. Η Παιδεία, νοούµενη κατά τον Παπανούτσο, είναι το σύνολο των αξιών, 
γνώσεων και µηνυµάτων που το άτοµο λαµβάνει από το κοινωνικό του περιβάλλον σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του. Αφορά όχι µόνο ποσοτικά αποτιµήσιµες ή επαγγελµατικά 
εξαργυρώσιµες γνώσεις, αλλά και στοιχεία κοινωνικής συµπεριφοράς, ηθική, έθιµα και αξίες, 
µε µία επίκαιρη λέξη, την ταυτότητα του ατόµου. Η Παιδεία είναι που επιτρέπει στο άτοµο να 
δηµιουργήσει την δική του σύλληψη για την ιστορική εξέλιξη, να κρίνει και να 
αντιλαµβάνεται την κοινωνική διαδικασία ως µια συνεχής εξελικτική διαδικασία και, 
ασφαλώς, δεν περιορίζεται σε εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την επαγγελµατική 
εξέλιξη. 
Από την άλλη πλευρά, η κατάρτιση είναι η διαδικασία µετάδοσης γνώσης, η οποία στοχεύει 
σε συγκεκριµένους στόχους, όπως η επαγγελµατική αποκατάσταση, η επανένταξη στην αγορά 
εργασίας, είτε η συνεχιζόµενη κατάρτιση προκειµένου το άτοµο να επικαιροποιήσει τις 
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γνώσεις του εντός ή εκτός της παραγωγικής διαδικασίας. Με αυστηρούς όρους, η κατάρτιση 
δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο την Παίδευση του ατόµου, αλλά την παροχή χρήσιµων στον 
επαγγελµατικό στίβο γνώσεων. Η εκπαίδευση, όπως τη γνωρίζουµε µέχρι σήµερα, και κυρίως 
η αρχική εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες, είναι µια κοινωνική διαδικασία που στοχεύει στην 
εξυπηρέτηση και των δύο σκοπών, δηλαδή και της Παιδείας και της επαγγελµατικής 
κατάρτισης. Η εκπαίδευση οφείλει να υπηρετεί και τους δύο αυτούς σκοπούς, προκειµένου να 
παράγει κοινωνικές οντότητες που θα συµβάλλουν στην παραγωγική αλλά και στην 
πολιτισµική εξέλιξη της κοινωνίας. 
Όλα τα µέσα και οι κοινωνικοί δίαυλοι επικοινωνίας, αποπνέουν Παιδεία: η οικογένεια, το 
σχολείο, οι προσωπικές σχέσεις, τα µέσα παραδοσιακά και σύγχρονα επικοινωνίας, η µόδα, οι 
υπολογιστές, το Internet, κ.ο.κ. Το περιεχόµενο της Παιδείας αυτής, δεν εκλαµβάνεται, 
ασφαλώς, µε τον ίδιο τρόπο από όλους τους αποδέκτες, αλλά η σύλληψή του εξαρτάται από 
τις διαφορετικές οικονοµικές, γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισµικές συνθήκες. Αυτή η 
διαφορετικότητα παράγει τις αντιθέσεις που ωθούν την ιστορική εξέλιξη. Είναι η χρήση ενός 
µέσου σε κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες που καθορίζει τα αποτελέσµατά του και όχι η 
πρόθεση ή το ίδιο το µέσο.  
Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, εστιάζουµε τη συζήτηση στη χρήση νέων τεχνολογικών 
εργαλείων στην εκπαίδευση. Σηµειώνουµε ότι το ζήτηµα της εισαγωγής (κάποιας) 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση τέθηκε καθυστερηµένα στη χώρα µας, τη στιγµή που αλλού, 
ακόµη και στην προ-Internet εποχή, στην εκπαίδευση χρησιµοποιούνταν πολλαπλά εποπτικά 
µέσα ("plurimedia": βίντεο, κλπ οπτικοακουστικός εξοπλισµός). Βρεθήκαµε, λοιπόν, 
κατευθείαν προ των πυλών του Internet και των σχετιζοµένων µε αυτών τεχνολογιών, οι 
οποίες έχουν πυροδοτήσει µια έκρηξη ενδιαφέροντος και έχουν φέρει την εκπαίδευση (όπως 
ορίσαµε τον όρο πριν) µπροστά από σηµαντικές προκλήσεις. Το πάντρεµα της τεχνολογίας 
και της εκπαίδευσης, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι επιθυµητό να καθοδηγείται από τις 
ανάγκες της εκπαίδευσης και όχι από την τεχνολογία (learning push vs technology pull), 
ωστόσο αυτό δεν συµβαίνει πάντα. Φαινόµενα όπως τεχνολατρεία, αλλά και (έστω 
καλοπροαίρετη) εµπλοκή µη ειδικών στον τοµέα της παροχής εκπαίδευσης, µόνο σπάνια δεν 
είναι. Σε πολλές περιπτώσεις η καλείται η εκπαίδευση να προσαρµοστεί στα χαρακτηριστικά 
της τεχνολογίας και όχι η τεχνολογία να υπηρετήσει τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 
Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία αποτελούν αναµφίβολα τον καταλύτη σηµαντικών αλλαγών 
(και) στην εκπαίδευση. Πολλοί µιλούν για µια "επανάσταση" η οποία σχετίζεται µε τη 
φιλοσοφία του τρόπου διδασκαλίας, τη σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου, τη δοµή της 
"αίθουσας διδασκαλίας", αλλά και τη φύση του εκπαιδευτικού προγράµµατος και 
περιεχοµένου. Η τεχνολογία δεν µπορεί να εξασφαλίσει από µόνη της ότι όλα τα παραπάνω 
θα συµβούν, µπορεί όµως να αποτελέσει το εργαλείο, αλλά και το βαρόµετρο για την 
πραγµατοποίηση και την αποτίµηση των αποτελεσµάτων των όποιων αλλαγών.  
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να "συζητήσουµε" το θέµα της χρήσης νέων δικτυακών 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αυτής εννοούµενης µέχρι και το προπτυχιακό πανεπιστηµιακό 
επίπεδο, επιχειρώντας να ισορροπήσουµε στην πραγµατικότητα µεταξύ "άρνησης" και 
"τεχνολατρείας". Αυτό, όµως, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι η επίλυση συγκρούσεων που 
µας φέρνει να προσεγγίσουµε την αλήθεια και µε αυτό κατά νου, σκοπεύουµε να 
προκαλέσουµε "συγκρούσεις" τόσο στο χαρτί, αλλά, κυρίως στην κοινότητα όσων 
ασχολούνται µε το αντικείµενο της χρήσης νέων δικτυακών τεχνολογιών και εργαλείων στην 
εκπαίδευση. 
Ένα πολύπλευρο ζήτηµα 
Ακολούθως θα προσεγγίσουµε µερικές σηµαντικές πλευρές του θέµατος της ενσωµάτωσης 
νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: την κοινωνική διάσταση, την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση, την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την 
επαγγελµατική κατάρτιση. Θα επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τις διαλεκτικές αντιθέσεις, 
θέτοντας το λόγο και τον αντίλογο σε κάθε τέτοια πλευρά και θα ολοκληρώσουµε 
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επιχειρώντας να σκιαγραφήσουµε τη σύνθεση και την απαιτούµενη εγρήγορση από πλευράς 
των εµπλεκοµένων. 
Κοινωνική διάσταση της χρήσης Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
Οι νέες δικτυακές µαθησιακές τεχνολογίες είναι, σε πολλές περιπτώσεις, ο ακρογωνιαίος 
λίθος σύγχρονων εκπαιδευτικών συστηµάτων, τα οποία υποστηρίζουν ή µερικώς 
αυτοµατοποιούν την διαδικασία µάθησης και αποτελούν το έδαφος εφαρµογής νέων 
παιδαγωγικών πλαισίων. Σύνηθες χαρακτηριστικό τέτοιων πλαισίων, είναι η συνεργατική 
µάθηση (collaborative learning). Η Hiltz [3] ορίζει τη συνεργατική µάθηση ως «τη µάθηση 
όπου δίνεται έµφαση σε οµαδική συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων, 
προωθώντας την ενεργό συµµετοχή και αλληλεπίδραση σε όλες τις κατευθύνσεις. Η γνώση 
είναι ένα κοινωνικό αγαθό, ως εκ τούτου, η εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνεται από την 
κοινωνική αλληλεπίδραση των εµπλεκοµένων, χρήσιµο εργαλείο για την επίτευξη της οποίας 
είναι οι νέες δικτυακές τεχνολογίες». 
Τα δικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα µπορούν να είναι διαθέσιµα ανεξάρτητα από την ώρα 
της ηµέρας ή την γεωγραφική απόσταση εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων [1]. Η 
αποτελεσµατικότητα της συνεργατικής µάθησης, ωστόσο, δεν εξαρτάται µόνο από το τεχνικό 
µέρος των περιβαλλόντων αυτών, αλλά από τον σαφή καθορισµό και την κατανόηση των 
ρόλων των διδασκόντων και των διδασκοµένων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο ρόλος του 
διδάσκοντα µπορεί να αποδοθεί και σε καθέναν από τους διδασκόµενους. Κάθε 
εκπαιδευόµενος ή οµάδα εκπαιδευοµένων µπορούν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους στους 
υπόλοιπους, οι οποίοι τις αξιολογούν, σχολιάζουν επί αυτών και, γιατί όχι, τις εκλαµβάνουν 
και ως εκπαιδευτικό υλικό. Η δυνατότητα που παρέχουν οι νέες δικτυακές τεχνολογίες στον 
τοµέα αυτό, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές, επιτρέπουν δε τη συσσώρευση της γνώσης και 
των παρατηρήσεων των εκπαιδευοµένων και για τους επερχόµενους εκπαιδευόµενους. 
Υπάρχει, όµως και µια άλλη όψη της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Μπορεί να 
διευκολύνεται η διαδικασία µε την αποδέσµευση από τον χρόνο και τον τόπο, ωστόσο τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα που µας απασχολούν οφείλουν να στοχεύουν και στην εκπαίδευση 
Πολιτών. Για το σκοπό αυτό αµφισβητείται η αποτελεσµατικότητα της ξένης στην ανθρώπινη 
φύση ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ας αναλογιστούµε ποιες µπορεί να είναι οι κοινωνικές 
επιπτώσεις της αντικατάστασης της κοινωνικής διαδικασίας της αίθουσας διδασκαλίας µε 
απρόσωπα "high-tech" εργαλεία. Με τι θα µοιάζει, άραγε, η κοινωνία, αν οι αυριανοί Πολίτες 
εκπαιδεύονται στην άκρη µιας σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής γραµµής; Πόσο "κοινωνική" 
είναι µια εκπαιδευτική συναναστροφή όταν δεν υπάρχει καθόλου προσωπική επαφή; Και πώς 
εκδηλώνεται το δέος της ανακάλυψης της γνώσης, την οποία πριν αντιληφθήκαµε ως 
κοινωνικό αγαθό, έξω από την ίδια κοινωνική διαδικασία; Σε τι διαφέρει, τότε, η γνώση από 
την ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ εικονικών εκπαιδευτών και εικονικών 
εκπαιδευόµενων;  
Όσο ευέλικτη και να είναι η δικτυωµένη εκπαιδευτική διαδικασία σε όρους χρόνου και 
χώρου, δεν ενθαρρύνει τον αυθορµητισµό και την κοινωνική διάδραση, συστατικά 
απαραίτητα στην Παίδευση του νέου ανθρώπου. Φτάνουµε, λοιπόν, στη θέση, ότι οι 
δικτυακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση οφείλουν να χρησιµοποιούνται µε τρόπο που να 
υποστηρίζουν και να µην υποκαθιστούν την κοινωνική εκπαιδευτική διαδικασία όπως τη 
γνωρίζουµε σήµερα. Η ύπαρξη και ο πειρασµός της χρήσης νέων µέσων στην εκπαίδευση δεν 
επαρκούν για τον επαναπροσδιορισµό της παιδαγωγικής, η οποία οφείλει να παραµείνει ο 
πυρήνας κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος. Τα διαδικαστικά πλεονεκτήµατα των νέων 
τεχνολογικών µαθησιακών εργαλείων δεν µπορούν να εµπνεύσουν τους εκπαιδευόµενους 
όπως µπορεί να το κάνει ο ∆άσκαλος κατά την πραγµατική κοινωνική εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης 
Η χρήση του Internet έχει αναµφίβολα διευρύνει τους ορίζοντες της πρόσβασής µας στον 
κόσµο της πληροφορίας, ή έστω, των δεδοµένων. Οι δικτυακοί πολίτες µπορούν να έχουν 
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πρόσβαση σε πολλές πηγές πληροφόρησης. Ως τέτοιοι, οι εκπαιδευόµενοι έχουν την 
δυνατότητα να προσπελαύνουν µαθησιακούς πόρους κατανεµηµένους στον κυβερνοχώρο, οι 
οποίοι έχουν δηµιουργηθεί από ειδικούς τους οποίους δεν θα µπορούσαν να "συναντήσουν" 
έστω και εικονικά. Και αντίστροφα, µε τις νέες δικτυακές τεχνολογίες έχουν δηµιουργηθεί 
νέες δυνατότητες διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού µέσω του Internet. Οποιοσδήποτε µπορεί να 
δηµιουργήσει ένα web site και να διαθέτει µέσω αυτού πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. 
Στο Internet ήδη υπάρχουν εικονικές κοινότητες ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα που 
µοιράζονται πληροφορίες και ανταλλάσσουν µηνύµατα, δηµιουργώντας νέου τύπου 
"κοινωνίες", στις οποίες µάλιστα αναπτύσσεται η αίσθηση της ιδιαίτερης ταυτότητας και της 
"εικονικής συµβίωσης". 
Η θέση αυτή, όµως, ισχύει δυνητικά και σίγουρα όχι καθολικά. Υπάρχει, πράγµατι, µεγάλος 
όγκων χρήσιµων δεδοµένων στο ∆ίκτυο. Το αν αυτά θα χαρακτηριστούν ως "πληροφορία" 
είναι θέµα θέσης του παρατηρητή. Υπάρχουν όµως και πάρα πολλά σκουπίδια κάθε είδους. 
Συχνά η βιβλιογραφική αναζήτηση σε ανοιχτές πηγές στο Internet απαιτεί πολύ χρόνο και 
κόπο επιλογής των χρήσιµων από τα άχρηστα στοιχεία. Ιδιαίτερα όσον αφορά χρήσιµο στην 
εκπαίδευση υλικό, όπως ηλεκτρονικές εκδόσεις βιβλίων, υπάρχουν πολύ λίγα πράγµατα στο 
Internet και µένει να διευθετηθούν σηµαντικά θέµατα πρόσβασης και πνευµατικών 
δικαιωµάτων µέχρις ότου να µπορούµε να µιλάµε για ευρεία διάθεση πνευµατικού υλικού 
µέσω του ∆ικτύου. 
Ακόµη και αν εγκαταλείψουµε την αξίωση για δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα άλλο σηµαντικό θέµα: µόνο ένα µικρό ποσοστό 
από τα βιβλία που έχουν ποτέ γραφεί θα γίνουν διαθέσιµα στο Internet. Ποιος αποφασίζει ποια 
θα είναι αυτά; Η ελεύθερη αγορά; Οι εκδότες; Τι είναι εκείνο που µπορεί να ξεχωρίσει τις 
ιδέες και γνώσεις που έχουν εκδοθεί σε "βιώσιµες εκδοτικά" και σε όχι; Ακόµη περισσότερο, 
πώς χαρακτηρίζεται το περιεχόµενο που εκδίδεται στο ∆ίκτυο, έτσι ώστε να είναι όχι µόνο 
"υπαρκτό", αλλά και "εντοπίσιµο". Εντοπίζουµε στο σηµείο αυτό τον υπαρκτό κίνδυνο της 
ανάπτυξης ενός νέου τύπου ολοκληρωτισµού , ο οποίος, όταν αφορά εκπαιδευτικό υλικό είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνος. 
Σχετικά µε την "εικονική συµβίωση", αν και οµολογουµένως φαίνεται ενδιαφέρουσα ως ιδέα, 
τουλάχιστον στην αρχή, έχει, νόηµα να αναλογιστούµε ορισµένα σχετικά ερωτήµατα: Έχουν 
εξαντληθεί οι δυνατότητες ανάπτυξης ανθρώπινης επικοινωνίας διαµέσου της πραγµατικής 
διάδρασης; Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι πολλές κοινωνικές ασθένειες της εποχής µας έχουν 
τις ρίζες τους στην κοινωνική αποξένωση του ατόµου, ιδιαίτερα κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία; Ποιος θα είναι ο ορισµός της "∆ικτυακής φιλίας"; ∆εν είναι κακή ιδέα η εικονική 
συµβίωση, είναι όµως συνετό να έχουµε κατά νου τα παραπάνω όταν αναφερόµαστε σε αυτή.  
Πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Ερχόµενοι στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, θα αναγνωρίσουµε µια ουσιώδη διαφορά 
µεταξύ της κλασικής προσέγγισης και της σύγχρονης µε χρήση νέων δικτυακών τεχνολογιών. 
Στην πρώτη περίπτωση µιλάµε για ένα οµογενές µαθησιακό περιβάλλον, όπου οι 
εκπαιδευόµενοι έχουν φυσική κοινωνική επαφή µε τον εκπαιδευτή. Γνωρίζουµε καλά τα 
προβλήµατα αυτού του σχήµατος. Ο εκπαιδευτής δεν είναι πάντα ούτε γνώστης ούτε 
παιδαγωγός. Το εκπαιδευτικό υλικό, ακόµα και όταν δεν πρόκειται για το "µοναδικό 
σύγγραµµα", είναι περιορισµένο. ∆ιαφορετική είναι η κατάσταση στην περίπτωση της 
υποστηριζόµενης από δικτυακά εργαλεία εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κεντρική µορφή δεν 
είναι πλέον ο εκπαιδευτής, αλλά ο εκπαιδευόµενος, ο οποίος έχει πρόσβαση σε πολλές 
διαφορετικές πηγές γνώσης και εκπαιδευτικού υλικού διαµέσω του δικτύου. Αυτά φαίνονται 
στο σχήµα 1. 



42  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 

 

 

∆άσκαλος

Μαθητής

Μαθητής

Μαθητής

ΓΝΩΣΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ

∆άσκαλος

Μαθητής

Μαθητής

Μαθητής

ΓΝΩΣΗΓΝΩΣΗ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆άσκαλος

∆άσκαλος

∆άσκαλος

Μαθητής

ΓΝΩΣΗ

ΠΕ∆ΙΟ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ

ΠΕ∆ΙΟ 
ΜΑΘΗΤΗ ∆ΙΚΤΥΟ

∆άσκαλος

∆άσκαλος

∆άσκαλος

∆άσκαλος

∆άσκαλος∆άσκαλος

ΜαθητήςΜαθητής

ΓΝΩΣΗ

ΠΕ∆ΙΟ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ

ΠΕ∆ΙΟ 
ΜΑΘΗΤΗ ∆ΙΚΤΥΟ

  
 (α) (β) 
Σχήµα 1. Η αλληλεπίδραση µαθητή-δασκάλου (α) στην κλασική και (β) στη δικτυακή 
µαθησιακή προσέγγιση. 

Το ετερογενές αυτό µαθησιακό περιβάλλον καταργεί τους χρονικούς και χωρικούς 
περιορισµούς. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν επαφή µε την εκπαιδευτική διαδικασία όταν, όπου, 
όπως και όσο θέλουν. Πρόκειται για µια αίθουσα διδασκαλίας χωρίς τοίχους, χωρίς χαρτί [2], 
η οποία µπορεί να είναι ανοιχτή σε µεγάλο πλήθος εκπαιδευοµένων: εργαζόµενοι, άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, µειονεκτικές οµάδες πληθυσµού (λόγω γεωγραφικών ή άλλων 
αντικειµενικών περιορισµών), έχουν όλοι βολική πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
επικοινωνία µε τον διδάσκοντα, αν και ασύγχρονη, µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγµή, πράγµα που µπορεί να διευκολύνει αµφότερους. Όλοι έχουν περισσότερο χρόνο στη 
διάθεσή τους προκειµένου να διατυπώσουν µια ερώτηση ή να την απαντήσουν και µε αυτό 
τον τρόπο ενθαρρύνεται η συµµετοχή και των περισσότερο αδύνατων από τους 
εκπαιδευόµενους. Σε πολλές περιπτώσεις µέσω του δικτύου διατίθεται µαθησιακό υλικό που 
έχει δηµιουργηθεί από ειδικούς, όπως φαίνεται στο σχήµα 2. 
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Σχήµα 2. Πρόσβαση σε γνώση µέσω µαθησιακών προϊόντων. 

Το σχήµα, όµως, δεν έχει µόνο πλεονεκτήµατα. Στο κλασικό µαθησιακό περιβάλλον, οι 
εκπαιδευτές µεταδίδουν τη γνώση και το παράδειγµά τους, το οποίο οι εκπαιδευόµενοι 
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µπορούν να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν ή όχι. Το άτοµο µαθαίνει να είναι µέλος µιας 
κοινωνίας όχι εικονικής, αλλά πραγµατικής. Οι νόµοι της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, 
θεµελιωµένοι πολύ περισσότερο από τις εύθραυστες νέες τεχνολογίες που σύντοµα γίνονται 
παρωχηµένες, ισχύουν και παράγουν διαφορετικά µέλη κοινωνιών. Στο ετερογενές µαθησιακό 
περιβάλλον (σχήµα 1β, 2), αν και η σκέτη γνώση µπορεί να µεταφέρεται "καλύτερα", δεν 
συµβαίνει το ίδιο και µε το ανθρώπινο παράδειγµα, την έµπνευση και την κοινωνική άµιλλα, 
τα οποία δεν µεταφέρονται µέσω του ∆ικτύου. Η ανεξαρτησία από το χρόνο και τον χώρο δεν 
είναι πάντα επαρκές αντίβαρο για να παραιτηθούµε από την αξίωση να Παιδεύουµε και όχι 
απλά να ενηµερώνουµε. Όπως αντίβαρο δεν είναι και οι ανθρώπινες αδυναµίες των 
εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών συστηµάτων, ώστε να οδηγούµαστε στην κατάργηση του 
Ανθρώπου και της κοινωνικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Οι ερευνητές που ασχολούνται µε το αντικείµενο αυτό, συχνά έχουν τεχνικό γνωστικό 
υπόβαθρο, το οποίο τους ωθεί, υποσυνείδητα ίσως, στην εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων µε σκοπό πρώτα τη χρήση των νέων τεχνολογιών και κατόπιν την προαγωγή 
της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η οµολογουµένως αναγκαία αυτή προαγωγή δεν 
µπορεί να γίνει βιάζοντας τη χρήση νέων εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
αντικαθιστώντας τις αίθουσες διδασκαλίας µε δίκτυα, τους ∆άσκαλους µε εικονικές 
προσωπικότητες, τα βιβλία µε πολυµεσικές κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων και CD ROMs 
και την κοινωνική επαφή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ο τρόπος που ο Άνθρωπος µαθαίνει 
εξαρτάται από τα µοναδικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος 
στο οποίο ανήκει. Η διαφορετικότητα είναι εργαλείο εξέλιξης στη φύση και στην κοινωνία 
και αυτό αντανακλάται και στην ποικιλία των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε ολόκληρο τον 
κόσµο. Οι τρέχουσες προσεγγίσεις εκπαίδευσης µε χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων δεν 
φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη τους το πλήθος των τελικά πολιτισµικών προσεγγίσεων στην 
παροχή Παιδείας. 
Εκεί που φαίνεται να σηµειώνεται κάποια πρόοδος µε τη χρήση νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση, είναι στον τοµέα της ισότιµης πρόσβασης µειονεκτούντων πληθυσµιακών 
οµάδων. Η πρόοδος ωστόσο αυτή, είναι περισσότερο ποσοτική παρά ποιοτική: αυξάνεται ο 
αριθµός των εχόντων πρόσβαση σε κάποια (δικτυακή) εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά επίσης 
αυξάνεται η απόσταση µεταξύ "κάποιας" και µιας αξιόλογης και ουσιαστικής εκπαίδευσης. Η 
διαφαινόµενη άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, από τους κύριους στόχους της 
Παιδείας, δεν είναι ανάλογη µε την αύξηση του αριθµού όσων έχουν "κάποια" εκπαίδευση. 
Είναι απλά ένα µικρό βήµα σε ένα µεγάλο δρόµο. 
Νέες τεχνολογίες στην κατάρτιση 
Αν και οι φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης, ιδιαίτερα στη χώρα µας, δεν έχουν επαρκώς 
ασχοληθεί µε τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία που 
εφαρµόζουν, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου έχουµε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα, 
αντάξια των επενδεδυµένων πόρων. Μη απαιτώντας την παροχή Παιδείας µέσω των 
τεχνολογικών εργαλείων, η ταχύτητα και η ευελιξία της διαδικασίας αναµφίβολα προάγονται. 
Τα περισσότερα από τα πλεονεκτήµατα που αναφέραµε είναι έκδηλα, ενώ η εµβέλεια και η 
σπουδαιότητα των µειονεκτηµάτων περιορίζεται.  
Να τονίσουµε ότι αυτά ισχύουν όταν πρόκειται για διαδικασίες επαγγελµατικής κατάρτισης 
και µόνο, απευθυνόµενες σε ενήλικες µε τη µορφή δια βίου ή/και εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευσης [4], [10]. Στην περίπτωση αυτή, οι νέες τεχνολογίες και τα δίκτυα µπορεί να 
αναδειχτούν σε χρήσιµα εργαλεία - και πάλι δεν αποτελούν πανάκεια, όπως οι µεγάλες 
δυνατότητες τονισµού της µορφής του εκπαιδευτικού υλικού, δεν αποτελούν άλλοθι για την 
χαµηλή ποιότητα και επιστηµονική επάρκεια αυτού. Με δυο λέξεις, "ότι λάµπει δεν είναι 
χρυσός".  
Συµπεράσµατα και σύνθεση 
Όπως αναφέραµε και στην αρχή, η πρόοδος είναι το αποτέλεσµα της σύνθεσης των 
διαλεκτικά µαχόµενων αντιθέτων. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της µάθησης µε χρήση 



44  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 

 

νέων δικτυακών εργαλείων και προσεγγίσεων. Η αλήθεια δεν βρίσκεται στην άνευ όρων 
αποδοχή φεροµένων ως καινοτοµικών προσεγγίσεων που θυσιάζουν την Παιδεία στο βωµό 
της "αναγκαστικής" χρήσης κάποιας σήµερα νέας, αύριο παλαιάς τεχνολογίας. Όπως δεν 
βρίσκεται και στην οπισθοδροµική άρνηση των πάντων. Η κατάλληλη χρήση των 
τεχνολογικών επιτευγµάτων µε τη συνείδηση ότι πρόκειται για εργαλείο, για µέσο και όχι για 
σκοπό, είναι η πρόκληση των εκπαιδευτικών κοινοτήτων σήµερα. 
Η Παιδεία δεν µεταδίδεται µε απρόσωπα µέσα. Ο ∆άσκαλος ήταν και παραµένει 
αναντικατάστατη πηγή έµπνευσης, ζωντανό παράδειγµα για τους µαθητές του και καµία 
τεχνολογία δεν µπορεί να το αλλάξει αυτό. Η πολύπλευρη κρίση των καιρών µας, η ορατή 
πλέον απειλή της καταναλωτικής ισοπέδωσης, πηγάζει και από την έλλειψη ιστορικής 
συνείδησης, η οποία δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται παρά µόνο µε ουσιαστική ως προς το 
περιεχόµενο Παιδεία, πάντως όχι µε τη χρήση οποιουδήποτε φανταχτερού µέσου. Κανένα 
τεχνολογικό εργαλείο από µόνο του δεν εξασφαλίζει την επιθυµητή αποτελεσµατικότητα αν 
δεν χρησιµοποιείται και κατάλληλα. 
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Σχήµα 3. Μια σύνθεση εκπαιδευτικών παραδειγµάτων 

Τα νέα εργαλεία είναι χρήσιµα εργαλεία για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
χρήση τους δεν µπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε να έχει ως "παρενέργεια" την αφαίµαξη 
της Παιδείας. Οι ενασχολούµενοι από οποιαδήποτε θέση µε την υπόθεση της Παιδείας, 
οφείλουµε να αντιµετωπίζουµε µε κριτικό πνεύµα τα νέα µέσα και σε κάθε περίπτωση να 
απαιτούµε να προάγουν, να υποστηρίζουν και όχι να υποκαθιστούν την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η κατάλληλη εκπαίδευση και ενηµέρωση των 
στελεχών, σε όλα τα επίπεδα, της εκπαίδευσης. Πρέπει να χαραχθούν πολιτικές-στρατηγικές 
µε όραµα και µε εργαλείο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αλλά και µε αυστηρές διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας. Κι εδώ να το πούµε ευθαρσώς: η ποιότητα του µαθησιακού υλικού, 
των παρεχόµενων διδακτικών διαδικασιών και υπηρεσιών, η ποιότητα των εργαλείων, που 
είναι το κλειδί της αποτελεσµατικότητας της χρήσης των νέων τεχνολογιών, δεν µας 
ικανοποιεί σήµερα.  
Στο σχήµα 3 φαίνεται µια σύνθεση ενός εκπαιδευτικού σχήµατος, στο οποίο η διδασκαλία 
από έδρας, δεν αντικαθίσταται αλλά συµπληρώνεται µε την χρήση νέων εργαλείων. Μπορεί 
κανείς να σκεφτεί πολλές υλοποιήσεις της γενικής αυτής ιδέας [8], [9], [10] καταλήγοντας σε 
υβριδικά σχήµατα. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να γίνουν µεγάλης έκτασης πιλοτικές 
εφαρµογές, στις οποίες να ακολουθούνται πρότυπα και τεκµηριωµένες επιστηµονικές και 
οικονοµοτεχνικές µεθοδολογίες και στο τέλος να αξιολογούνται και όχι να µένουν "στο ράφι" 
τα όποια προϊόντα. Η εµπειρία, µάλιστα, δείχνει ότι δεν είναι πρόωρο να µιλάµε για 
πιστοποίηση των ενασχολουµένων µε την υπόθεση των νέων τεχνολογιών στην Παιδεία.  
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Οφείλουµε να αναλογιζόµαστε τις ευθύνες µας, καθότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το 
δέλεαρ της "χρηµατοδότησης" και της "επιλεξιµότητας" µας κάνει να εστιάζουµε την 
προσοχή µας στο µέσο, µεγιστοποιώντας τον κίνδυνο να υποβιβάσουµε την ουσία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αµελώντας τις κοινωνικές διαστάσεις, τον πολιτισµό και το "άγειν 
τους παίδας". Οι συγγραφείς ελπίζουν να συνέβαλλαν στην ανάπτυξη µιας εγρήγορσης στην 
κατεύθυνση αυτή. 
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