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Η ένταξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στις περισσότερες δυτικο-
ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησε ήδη εδώ και δύο δεκαετίες. Στη χώρα µας, το αντίστοιχο 
ενδιαφέρον, σε επίπεδο επίσηµης πολιτικής είναι πρόσφατο. Η υστέρηση αυτή 
υποδηλώνει ότι οι ΤΠΕ στην Α΄/θµια εκπαίδευση δεν θεωρούνταν άµεση 
προτεραιότητα. 

Από την άλλη πλευρά, η πανεπιστηµιακή κοινότητα που ασχολείται µε το θέµα και οι 
επιστηµονικοί της φορείς, έχουν θέσει προβληµατισµούς και έχουν διατυπώσει θέσεις 
και προτάσεις, οι οποίες όµως δεν έχουν τύχει της αναµενόµενης ανταπόκρισης από 
αυτούς που ασκούν την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική. Αν και θεωρούµε ότι το πλαίσιο 
ένταξης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
περιέχει κάποια στοιχεία που µας βρίσκουν σύµφωνους, υπάρχουν θέµατα τα οποία 
πρέπει να συζητηθούν. Τα ερωτήµατα που τίθενται για συζήτηση και ανταλλαγή 
εµπειριών, απόψεων και ερευνητικής γνώσης εµπίπτουν στους παρακάτω 
αλληλένδετους άξονες. 
 
ΤΠΕ και Αναλυτικό Πρόγραµµα Α΄/θµιας Εκπαίδευσης 
• Τι είδους γνώση επιδιώκεται µέσα από το επίσηµο πλαίσιο ένταξης των ΤΠΕ στην 

Α/θµια Εκπαίδευση;  
• Ποιες είναι οι επιπτώσεις συγκεκριµένων µορφών γνώσης στη δοµή και το 

περιεχόµενο του γενικού Αναλυτικού Προγράµµατος και ενός Προγράµµατος των 
ΤΠΕ στην Α/θµια εκπαίδευση; 

 
Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ 
• Ποιες είναι οι επιπτώσεις συγκεκριµένων µορφών γνώσης στο ρόλο του 

εκπαιδευτικού σε σχέση µε τις ΤΠΕ; 
• Τι είδους επιµόρφωση απαιτείται, από ποιον φορέα και από ποιους εκπαιδευτές;  
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3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

∆ιδακτική Μεθοδολογία και ΤΠΕ 
• Ποιες είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις των διδακτικών µας επιλογών µε τη χρήση των 

ΤΠΕ; 
• Με ποιους όρους ορίζουµε την «αποτελεσµατικότητα» των ΤΠΕ ως υποστηρικτικών 

διδακτικών µέσων; 
• Τι είδους υποστηρικτικές υποδοµές απαιτούνται; 
 


