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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει και αναλύει τον ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Αφορμή 

αποτέλεσε μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για τα αποτελέσματα 

που έχει η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, όπου 

φάνηκε πως αυτά είναι λιγότερα από τα αναμενόμενα. Εκτίθενται οι παράγοντες που ενδεχομένως  

οδήγησαν σε αυτό, με κυριότερο τη σημαντική αδράνεια που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα 

στην υιοθέτηση της τεχνολογίας σε κάθε επίπεδο. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, προτείνονται μία 

σειρά από δράσεις που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχή ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση. Τέλος, η μελέτη εστιάζεται στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα στην όλη διαδικασία, μεταβάλλοντας τις απόψεις των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών και τη σχέση που αυτοί έχουν με την τεχνολογία. 
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Εισαγωγή 

Η τεχνολογία, προϊόν ανθρώπινης έμπνευσης και δημιουργίας, διαχρονικά προσέφερε εργαλεία για 

τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου, αλλάζοντας τις συνήθειες αλλά και τις αξίες του. Αποτέλεσε 

πολλές φορές ορόσημο του πολιτισμού μιας κοινωνίας, αν και η εξέλιξή της δεν συμβάδιζε πάντα με 

το επίπεδο του πολιτισμού αυτού.  

Η τεχνολογία δεν είχε πάντα σχέση με την εκπαίδευση. Επειδή όμως η σύγχρονη τεχνολογία 

επηρεάζει κάθε έκφραση της ανθρώπινης δραστηριότητας, προσφέρει βασικά εργαλεία και στην 

εκπαίδευση. Όμως, εκτός από εργαλεία, η έκρηξη της τεχνολογίας προσέφερε και νέες διδακτικές 

μεθόδους και πρακτικές. Ο όρος "εκπαιδευτική τεχνολογία" χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στα τέλη 

της δεκαετίας του '40, για να περιγράψει συσκευές και υλικά που χρησιμοποιούνται για διδακτικούς 

σκοπούς. O Saettler την ορίζει ως την πρώτη μορφή σύζευξης μεταξύ τεχνολογικών μέσων και 

διδασκαλίας (Saettler, 2004). Με τον όρο "εκπαιδευτική τεχνολογία", σε αυτήν την εργασία, 



αναφερόμαστε στις σύγχρονες υπολογιστικές συσκευές (υπολογιστές, tablets, έξυπνα τηλέφωνα) και 

το Διαδίκτυο.  

Στην εκπαίδευση, η τεχνολογία θεωρείται συχνά ως μέσο που διευκολύνει κάποιες 

διαδικασίες και χρησιμοποιείται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Οι 

εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) μετασχημάτισαν τον ρόλο 

της τεχνολογίας. Από μέσο έγινε οδηγός των εξελίξεων, επιφέροντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, κάνοντας πολλούς να οραματιστούν τον μετασχηματισμό της 

εκπαίδευσης από την τεχνολογία (ενδεικτικά, Seidel & Rubin, 1977). Δυστυχώς, η εκπαίδευση δεν 

ανταποκρίνεται εύκολα στις αλλαγές. Οι νέες τάσεις της τεχνολογίας δεν είναι εύκολα αποδεκτές 

από το εκπαιδευτικό κατεστημένο. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογική πρόοδος πιέζει για ακόμα 

περισσότερες αλλαγές. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια βαθιά αντίφαση. Έξω από την τάξη, οι μαθητές 

ασκούνται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση τεχνολογιών αιχμής, πολλές από τις οποίες εύκολα θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τα σχολεία. Μέσα στην τάξη, οι τεχνολογίες αυτές, όμως, είναι 

αποκλεισμένες. 

Έτσι, ένα βασικό ερώτημα που τίθεται και που θα απασχολήσει την παρούσα εργασία είναι 

εάν και πόσο η εκπαιδευτική τεχνολογία βοήθησε πραγματικά στη βελτίωση του τομέα της βασικής 

εκπαίδευσης. Βάση για την εργασία αποτέλεσε μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την τεχνολογία στην εκπαίδευση (OECD, 2015). Η παραπάνω μελέτη 

αφορούσε πολλές χώρες και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα είναι συνολικά. Όμως, στη 

συζήτηση που ακολουθεί θα επικεντρωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα.  

 

Ιστορική αναδρομή 

Η τυπογραφία αποτέλεσε μία επανάσταση στην εκπαίδευση επειδή έκανε προσιτή τη γνώση σε 

πολλούς, με σχετικά, φτηνό τρόπο. Μετά από αυτήν, η σχέση της εκπαίδευσης με την τεχνολογία 

ήταν εξαιρετικά περιορισμένη με μόνη εξαίρεση το χαρτί και το μελάνι. Στον εικοστό αιώνα, με τη 

μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση και να την επηρεάζουν. Έτσι, στη δεκαετία του '20 και του '30, το ραδιόφωνο θεωρήθηκε 

ως ένα πιθανό σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να ακούν 

τον εκπαιδευτή τους που βρισκόταν μακριά. 

 Στη δεκαετία του '50, μια "μικρή" εφεύρεση είχε τεράστια επίδραση: το στυλό διαρκείας. 

Στη δεκαετία του '60, το μαγνητόφωνο και η τηλεόραση ήταν πηγές ελπίδας για μια νέα διάσταση 

στην εκπαίδευση. Στη δεκαετία του '70, το video έδωσε μεγάλες προσδοκίες για χρήση στην 

εκπαίδευση, χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα. 



Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες αποτέλεσαν πεδίο έρευνας και 

πειραματισμού, αλλά χωρίς να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. Σε αυτές τις τεχνολογίες 

βασίστηκαν τα πρώτα βήματα της από απόσταση εκπαίδευσης. Εξέχον και πρωτοποριακό 

παράδειγμα αποτέλεσε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας, όχι μόνο για την τεχνολογία που 

χρησιμοποιήθηκε αλλά και για τη δομή και τη φιλοσοφία του.  

Στη δεκαετία του '80 οι προσωπικοί υπολογιστές έφεραν προσιτή υπολογιστική ισχύ, σε κάθε 

εργασία, και στη δεκαετία του '90, μαζί με το Διαδίκτυο, δημιούργησαν νέες δυνατότητες και 

μετέφεραν τη σχέση με την τεχνολογία σε κάθε εργασιακό χώρο αλλά και κάθε σπίτι. Με το 

Διαδίκτυο να αναβαθμίζεται (Web 2.0) και την εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων σε έξυπνα 

τηλέφωνα, οι δυνατότητες πολλαπλασιάστηκαν.  

Τα παραπάνω έκαναν τη χρήση της τεχνολογίας μαζική και την οικονομική της διάσταση 

πολύ σημαντική. Οι αυξημένες δυνατότητες ανέδειξαν νέες μεθόδους και πρακτικές στην 

εκπαίδευση, όπως η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), η από απόσταση εκπαίδευση (distance 

learning), τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs), η ανεστραμμένη τάξη (Flip Class), 

κλπ.  

 

Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

Η άποψη για την τεχνολογία εξαρτάται από τις κοινωνικές παραμέτρους και ατομικά 

χαρακτηριστικά: από την ηλικία, τη χώρα, το φύλο, την οικονομική θέση και την κουλτούρα. Η 

χρήση της δεν είναι μοναδική προϋπόθεση επιτυχίας. Μόνο οι πρωτοπόροι έχουν ένα αρχικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τους υπόλοιπους που δεν την χρησιμοποιούν. Αργότερα, όμως, η 

χρήση της γίνεται μία ακόμη υποχρέωση και απαίτηση της σύγχρονης ζωής, προσθέτοντας μία ακόμη 

δραστηριότητα που βοηθά στη διεκπεραίωση και την επικοινωνία. Ενδεχομένως, στους χρήστες, ο 

χειρισμός της να προκαλεί κάποιο άγχος αλλά και αναγκαιότητα εκπαίδευσης σε αυτήν. Έτσι, η 

τεχνολογία δημιουργεί, αλλά και προβάλλει νέες δεξιότητες που πριν από τη χρήση της δεν είχαν την 

ευκαιρία να αναδειχθούν.  

Η τεχνολογία εξελίσσεται με αναγνωρίσιμα και συγκεκριμένα μοντέλα. Η μελέτη μιας ιδέας 

αποτελεί αρχικά ερευνητικό αντικείμενο. Όταν η ιδέα εξελιχθεί σε προϊόν, αυτό είναι εξειδικευμένο, 

χρησιμοποιείται σε ειδικές εφαρμογές και διατίθεται, συνήθως, σε υψηλή τιμή. Με την παρέλευση 

κάποιου χρόνου το αντικείμενο (ή η μέθοδος) εξελίσσεται σε προϊόν ευρείας κατανάλωσης, βρίσκει 

νέες εφαρμογές και συνήθως έχει κατά πολύ χαμηλότερη τιμή. Ο χρόνος από την πρώτη φάση στην 

τελευταία μειώνεται συνεχώς. Αυτό συμβαίνει, γιατί η σχέση της τεχνολογίας με την κατανάλωση 

και το κέρδος είναι το κίνητρο πολλών εφαρμοσμένων ερευνών. Συνεπώς, η κατανάλωση είναι μια 

από τις "μηχανές" που κινούν την έρευνα για την τεχνολογία.  



Υπάρχει κι ένα δεύτερο μοντέλο εξέλιξης της τεχνολογίας που λειτουργεί παράλληλα με το 

πρώτο. Το προϊόν ή η μέθοδος εξυπηρετεί ένα βασικό στόχο. Με την εφαρμογή του ανακαλύπτονται 

παρενέργειες οι οποίες περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση του. Οι παρενέργειες γίνονται νέος 

στόχος έρευνας και σε πολλές περιπτώσεις θεραπεύονται, ακολουθώντας έναν κύκλο αλλαγών του 

αρχικού προϊόντος. Παράλληλα με την ευρεία κατανάλωση δημιουργούνται νέες εναλλακτικές 

χρήσεις οι οποίες δεν αποτελούσαν στόχο της αρχικής κατασκευής.  

Επίσης, ένα βασικό χαρακτηριστικό των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) είναι η δημοκρατική τους διάσταση. Προσφέρουν νέες δυνατότητες μαζικής επικοινωνίας 

αλλά και ατομικής έκφρασης, φαινόμενα που, στο παρελθόν, ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν. Η 

επικοινωνία και η πληροφορία είναι κοινωνικά αγαθά και είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει 

στους πολίτες πρόσβαση σε αυτά, όπως στο νερό και το ρεύμα.  

Αυτό κάνει την εφαρμογή των ΤΠΕ στο σύνολο της εκπαίδευσης χρονοβόρα, καθώς πρέπει 

να αντιμετωπιστούν προβλήματα, όπως το κόστος των μηχανημάτων, των εκπαιδευτικών υποδομών, 

αλλά και πολλών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων. Στην όξυνση των προβλημάτων συμβάλλει 

η αντί-τεχνολογική κουλτούρα και οι ιδεοληψίες εναντίον της τεχνολογίας, όπως θα αναλυθούν σε 

επόμενες ενότητες. 

 

Προβληματισμός 

Οι ελπίδες που δημιούργησε η εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως παρουσιάστηκαν προηγουμένως, ήταν 

πολλές και οι προσδοκίες μεγάλες, αλλά ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα αναφορικά με την 

εκπαίδευση; Ήταν το αναμενόμενο; Αν δεν ήταν, τι κάναμε λάθος; Τελικά, συμβάλλει η τεχνολογία 

στη βελτίωση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, όπως αυτές προσδιορίζονται από 

το Πρόγραμμα για τη διεθνή αξιολόγηση των μαθητών (PISA-Program for International Students 

Assessment); 

Μέχρι τώρα, το ζήτημα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ήταν η διεύρυνση της 

πρόσβασης σε αυτές. Με αυτό εννοούμε τους τρεις βασικούς πυλώνες που στηρίζουν την εν λόγω 

δράση: (α) ηλεκτρονικός εξοπλισμός στα σχολεία, (β) υποδομές στα σχολεία αλλά και στην περιοχή 

κάθε σχολείου για την παροχή διαδικτυακής σύνδεσης και (γ) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για 

την καλή χρήση των παραπάνω. Αν και σε πολλές περιπτώσεις και οι τρεις προϋποθέσεις έχουν 

καλυφθεί σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με την περιοχή, τα αποτελέσματα δεν είναι θεαματικά. Τι έγινε 

λοιπόν λάθος; Τι παρέβλεψαν οι ιθύνοντες; Γιατί δεν έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα από μια τέτοια 

προσπάθεια σε χρήμα, χρόνο και κόπο; 

Κατά πρώτον, θεωρούμε ότι οι μαθητές που δεν είναι σε θέση να πλοηγούνται μέσα από ένα 

σύνθετο ψηφιακό τοπίο δεν θα είναι, αργότερα, σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως στην οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Έτσι, οι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των "δικτυωμένων" μαθητών 



είναι αντιμέτωποι με δύσκολα θέματα, όπως η υπερφόρτωση των μαθητών με πληροφορίες, η 

προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους (απάτη, παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός) με τον καθορισμό μιας επαρκούς και, παράλληλα, κατάλληλης επαφής 

των παιδιών με τα τεχνολογικά μέσα.  

Περιμένουμε τα σχολεία να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουν 

ενσυνείδητοι χρήστες των υπηρεσιών του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων, να τα 

βοηθήσουν να κάνουν συνειδητές επιλογές και να αποφύγουν επιβλαβείς για αυτά συμπεριφορές. 

Όμως, με βάση σημαντικές μελέτες (ενδεικτικά, OECD, 2015; Schoolnet, 2013), φαίνεται ότι τα 

σχολεία, σε διεθνές επίπεδο, υστερούν σημαντικά σε τεχνολογικά θέματα. Για παράδειγμα, το 2012, 

το 96% των μαθητών ηλικίας 15 ετών, στις χώρες του ΟΟΣΑ, ανέφερε ότι έχει τουλάχιστον έναν 

υπολογιστή στο σπίτι, αλλά μόνο το 72% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί σταθερό υπολογιστή, laptop ή 

tablet στο σχολείο. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα, λιγότεροι από ένας στους δύο μαθητές ανέφεραν 

κάτι τέτοιο.  

Ακόμα όμως κι όταν οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην τάξη, η επίδρασή τους στις 

επιδόσεις των μαθητών δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη. Μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστές, όχι 

όμως εντατικά, τείνουν να έχουν κάπως καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα συγκριτικά με μαθητές 

που σπάνια χρησιμοποιούν υπολογιστές. Όμως, μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστές πολύ 

συχνά στο σχολείο έχουν χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα στα περισσότερα γνωστικά 

αντικείμενα, ακόμη κι όταν ληφθούν υπόψη κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά και το 

υπόβαθρό τους (OECD, 2015). 

Επίσης, τα αποτελέσματα δεν δείχνουν κάποια αισθητή βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών 

στην ανάγνωση, τα μαθηματικά ή στα θετικά μαθήματα σε χώρες που στο παρελθόν είχαν επενδύσει 

σημαντικά κεφάλαια για την είσοδο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ίσως το πιο απογοητευτικό 

συμπέρασμα των ερευνών είναι ότι η τεχνολογία προσφέρει τελικά πολύ λίγα στη γεφύρωση του 

χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ προνομιούχων και μειονεκτούντων μαθητών.  

Με απλά λόγια, η διασφάλιση, για κάθε μαθητή, ενός βασικού επιπέδου επάρκειας στη 

γλώσσα και στα μαθηματικά φαίνεται να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στη δημιουργία ίσων 

ευκαιριών σε έναν ψηφιακό κόσμο, από ό,τι μπορεί να επιτευχθεί με την αυξημένη πρόσβαση σε 

συσκευές και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι ένα 

στοιχείο που δεν θα προκαλέσει έκπληξη σε πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς. Έχει διαπιστωθεί 

ότι οι μαθητές, που είναι συνδεδεμένοι και χρησιμοποιούν υπηρεσίες Διαδικτύου για πάνω από έξι 

ώρες την ημέρα, συχνά αναφέρουν ότι αισθάνονται μοναξιά στο σχολείο, φτάνουν αργοπορημένοι 

σε αυτό ή ακόμα απουσιάζουν συχνά.  

Μία ερμηνεία για όλα τα παραπάνω είναι ότι το χτίσιμο βαθιάς εννοιολογικής κατανόησης 

και ανώτερου επιπέδου σκέψης απαιτεί εντατική αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή και η 



τεχνολογία, μερικές φορές, αποσπά την προσοχή από αυτή την πολύτιμη ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 

Μία άλλη ερμηνεία είναι ότι οι παιδαγωγικές μέθοδοι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές ή δεν έχουν 

επινοηθεί ακόμα αυτές που θα επέτρεπαν την βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στην ουσία, 

προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες του 21ου αιώνα σε διδακτικές πρακτικές του 20ού, 

κάτι που τελικά οδηγεί σε αναποτελεσματική διδασκαλία. 

Για παράδειγμα, αν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) απλώς, 

για να αντιγράψουν τις απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις, δεν έχουν να αποκομίσουν πολλά. Εάν 

θέλουμε πράγματι οι μαθητές να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία, για καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποιούμε. Πρέπει 

ακόμα να λάβουμε υπόψη ότι η σχέση μαθητών, τεχνολογίας και μάθησης δεν είναι ούτε απλή ούτε 

δεδομένη. Σε τελική ανάλυση, η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα μίας επιτυχημένης 

διδασκαλίας, αλλά ακόμα και η πιο προηγμένη τεχνολογία δεν μπορεί να καλύψει τα προβλήματα 

μίας αποτυχημένης διδακτικής πρακτικής. 

Στην ουσία, υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία που πρέπει να ξεκαθαριστούν σχετικά με την 

τεχνολογία και την εκπαίδευση. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας μπορεί να είναι ακόμα κατώτερος του 

αναμενόμενου ίσως γιατί υπερεκτιμήσαμε τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών και μαθητών, 

λόγω πλημμελούς σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών στρατηγικών, λόγω ελλιπούς 

κατανόησης της παιδαγωγικής των ψηφιακών μέσων, ή λόγω της κακής ποιότητας του εκπαιδευτικού 

λογισμικού και των ψηφιακών μαθημάτων. Πράγματι, πόσα παιδιά θα επιλέξουν να παίξουν ένα 

παιχνίδι στον υπολογιστή που έχει την ίδια (κακή) ποιότητα με το λογισμικό που διατίθεται σε πολλές 

τάξεις σε όλο τον κόσμο;  

Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε αρκετά στοιχεία της εκπαίδευσης, προκειμένου να 

παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς μαθησιακά περιβάλλοντα που υλοποιούν τις παιδαγωγικές αρχές 

του 21ου αιώνα και παρέχουν στους μαθητές τις δεξιότητες που χρειάζονται, για να πετύχουν στον 

κόσμο του αύριο. Η τεχνολογία είναι ο μόνος τρόπος για να επεκτείνουμε σημαντικά την πρόσβαση 

στη γνώση. Γιατί θα πρέπει οι μαθητές να περιορίζονται σε ένα βιβλίο που τυπώθηκε δύο χρόνια 

πριν, και ίσως σχεδιάστηκε πριν δέκα, όταν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα και πιο 

ενημερωμένα εγχειρίδια διαθέσιμα στο Διαδίκτυο;  

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να έχουν 

πρόσβαση σε εξειδικευμένο υλικό (εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια), σε πολλαπλές μορφές, με 

ελάχιστους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Η τεχνολογία παρέχει πλατφόρμες, για 

συνεργασία και τη δημιουργία γνώσης, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιραστούν και να 

εμπλουτίσουν διδακτικό υλικό.  

Ίσως η πιο σημαντική συμβολή της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει εκείνες τις 

παιδαγωγικές μεθόδους που αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως ενεργά συμμετέχοντες στη διαδικασία 



της μάθησης, παρέχοντας εργαλεία για βιωματική και διερευνητική μάθηση, για συνεργασία και για 

μάθηση που βασίζεται σε projects. Μία σειρά εργαλείων επιτρέπει κάτι τέτοιο: απομακρυσμένα και 

εικονικά εργαστήρια, άκρως διαδραστικό και μη-γραμμικό εκπαιδευτικό υλικό, εξελιγμένο 

λογισμικό προσομοιώσεων, κοινωνικά δίκτυα και σοβαρά παιχνίδια. 

Για να εκπληρωθούν όσα υπόσχεται η τεχνολογία, θα χρειαστεί μια πειστική στρατηγική για 

την οικοδόμηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

αβεβαιότητες που συνοδεύουν κάθε αλλαγή και ότι οι εκπαιδευτικοί πάντα θα επιλέγουν τη 

διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης, οι υπεύθυνοι χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει και 

αυτοί να υποστηρίξουν τέτοιες πολιτικές. Αν θέλουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα από τα 

τεχνολογικά εμπλουτισμένα σχολεία, θα πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα αυτές τις πολιτικές. 

Παράλληλα, θα πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της αλλαγής, να 

τεκμηριώσουμε, με αποδείξεις, την αναγκαιότητα της αλλαγής στα θεσμικά όργανα και να 

υποστηρίξουμε όλα τα παραπάνω με βιώσιμη χρηματοδότηση. Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας οι 

δάσκαλοι να γίνουν ενεργοί φορείς της αλλαγής, όχι μόνο στην εφαρμογή των τεχνολογικών 

καινοτομιών αλλά και στον σχεδιασμό τους. 

 

Ο ρόλος των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Με βάση όσα παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, θα πρέπει να επανεξετάσουμε και να 

αναδιοργανώσουμε τι, πού και πώς διδάσκουμε τα παιδιά μας, μέσω της τεχνολογίας. Για τους 

εκπαιδευτικούς, ωστόσο, αυτό θα αποτελέσει μια μνημειώδη πρόκληση, δεδομένου ότι, σε μεγάλο 

βαθμό, η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία παραμένει για αυτούς ένα σχετικά ανεξερεύνητο 

πεδίο.  

Υπάρχει ένα κενό, ένα χάσμα όπως το χαρακτήρισε ο Moore (1991), μεταξύ της μειοψηφίας 

που πρώιμα και με ενθουσιασμό υιοθετεί κάθε τεχνολογική καινοτομία και την τεράστια και 

επιφυλακτική (αρχικά) πλειοψηφία των πιθανών χρηστών. Από την άλλη, αρκεί μια αφοσιωμένη 

μειοψηφία (περίπου 10% από έναν δεδομένο πληθυσμό), ώστε να αλλάξει η κρατούσα άποψη (Xie, 

Sreenivasan, Korniss, Zhang, Lim & Szymanski, 2011). Αν οι πανεπιστημιακοί και οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής υποστηρίζουν ουσιαστικά την άποψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, είναι δική τους ευθύνη να επιτύχουν τη δημιουργία της κρίσιμης 

μάζας από παθιασμένους και αφοσιωμένους στην τεχνολογία εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα, όπου οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες υπαγορεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο, η πολιτική 

πρωτοβουλία είναι ο σημαντικότερος παράγων.  

Συνεπώς, είναι στα χέρια των πανεπιστημιακών τμημάτων που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση να παράσχουν την αναγκαία γνώση και εμπειρία στους εκπαιδευτικούς που θα τους 

επιτρέψει: (α) να γίνουν ικανοί χρήστες ποικίλων -ακόμη και αναδυόμενων- τεχνολογιών και (β) να 



κάνουν αποτελεσματική και δημιουργική χρήση των παραπάνω εργαλείων κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας τους. Ένας τρόπος για την επίτευξη των παραπάνω είναι να παρέχουν αυξημένα επίπεδα 

πρόσβασης στον τύπο της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στα σχολεία τους οι 

εκπαιδευτικοί. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσουν εμπειρίες σχετικές με την τεχνολογία και θα 

γίνουν έμπειροι χρήστες της (Yuen & Chan, 1999). Αυτό, με τη σειρά του, ίσως τους επιτρέψει να 

προσαρμόσουν τις διδακτικές στρατηγικές τους και να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα μαθήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία είναι 

αποτελεσματικά, όχι μόνο αν καταφέρουν να καταστήσουν τους φοιτητές ικανούς να 

χρησιμοποιήσουν τη δεδομένη τεχνολογία, αλλά και αν κατορθώσουν να επηρεάσουν θετικά τις 

προθέσεις τους να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, όταν θα γίνουν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. 

Αυτό συμβαίνει επειδή τα θετικά συναισθήματα προς ένα τεχνολογικό εργαλείο και η πρόθεση 

χρήσης του, συνδέονται στενά με τη χρήση αυτού του εργαλείου (Macharia & Pelser, 2012). Κατά 

συνέπεια, κάποιος πρέπει να εστιαστεί, όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων η οποία αναμένεται, 

περισσότερο ή λιγότερο, να είναι καλή, αν τα μαθήματα είναι καλά οργανωμένα, αλλά και στο να 

διαμορφώσουν οι φοιτητές (και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί) θετική προδιάθεση για τη χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Ίσως το πιο σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό πώς διαμορφώνονται οι πεποιθήσεις τόσο 

των εν ενεργεία όσο και των μελλοντικών εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται 

από τις πεποιθήσεις τους για τον τρόπο που σκέφτονται, διδάσκουν και μαθαίνουν (Sugar, Crawley, 

& Fine, 2004). Ανάλογες μελέτες άλλωστε έχουν ρίξει κάποιο φως προς αυτήν την κατεύθυνση 

(Fokides, 2017a, 2017b). Προτείνουν η υποκειμενική χρησιμότητα, η υποκειμενική ευκολία χρήσης, 

καθώς και η στάση απέναντι στη χρήση, να ασκούν σημαντική και άμεση επιρροή στις προθέσεις 

των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Ως εκ τούτου, τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

πρέπει να βρουν τρόπους άσκησης θετικής επίδρασης στα παραπάνω πεδία. Με βάση τις παραδοχές 

αυτές, οι αρμόδιοι μπορούν να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω παραμέτρους: 

▪ Δεδομένου ότι οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων προέρχονται από θεωρητικές 

κατευθύνσεις (Σταμέλος & Εμβαλωτής, 2001), δεν έχουν συνήθως επαρκές υπόβαθρο στις 

θετικές επιστήμες. Η καλλιέργεια μίας τεχνολογικής κουλτούρας πριν εστιαστούν στις 

εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ θα ήταν χρήσιμη. Σεμινάρια και εργαστήρια που παρέχουν 

εμπράγματες εμπειρίες, μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

▪ Το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να εμπεριέχει την τεχνολογία και να είναι άμεσα συνδεδεμένο 

με την εφαρμογή της στην πράξη (Jang, 2008; Brush et al., 2003). Είναι καλό να υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός μαθημάτων που σχετίζονται άμεσα με την Πληροφορική, αλλά θα πρέπει να 

υπάρχει ένας ακόμα μεγαλύτερος που να σχετίζεται έμμεσα με την τεχνολογία.  



▪ Οι διδάσκοντες ασκούν σημαντική επιρροή στους φοιτητές (Margaryan, Littlejohn & Vojt, 2011) 

Οι διδάσκοντες, λοιπόν, είναι αυτοί που πρέπει να δείξουν πώς αξιοποιείται η τεχνολογία, 

υιοθετώντας και εφαρμόζοντας κατά τη διδασκαλία τους, πρωτοπόρες και τεχνολογικά 

εμπλουτισμένες μεθόδους (Dahlstrom, Walker & Dziuban, 2012).  

▪ Επιπλέον, λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, οι χρήστες που τώρα αντιλαμβάνονται 

την τεχνολογία ως χρήσιμη και εύκολη στη χρήση, μπορεί, αργότερα, να αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες και να αναπτύξουν συμπεριφορές αποφυγής της χρήσης της. Δεδομένου ότι οι 

φοιτητές περιμένουν να ασχοληθούν με την τεχνολογία στο χώρο που φοιτούν (Gu, Zhu & Guo, 

2013), οι υπεύθυνοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρμόζονται στις 

τεχνολογικές αλλαγές και να εισαγάγουν συνεχώς νέα εργαλεία των ΤΠΕ. 

 

Συμπεράσματα, προτάσεις 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η τεχνολογία ήρθε για να μείνει σε όλους τους τομείς της ζωής μας. 

Στην εκπαίδευση το ίδιο, δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε τόσο 

μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη. Όμως, η τεράστια ταχύτητα της εξέλιξης της τεχνολογίας εγγυάται 

ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί άμεσα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού με προφανείς αιτίες 

την αναγκαιότητα εξοικείωσης με τα νέα μέσα, το κόστος, την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, τις υποδομές και άλλα. Επίσης, η αποσπασματική θεματολογία των ερευνών και οι 

κακές στρατηγικές εφαρμογής των αποτελεσμάτων δεν πρόκειται να επηρεάσουν ένα ληθαργικό και 

ανθεκτικό στις αλλαγές εκπαιδευτικό σύστημα. 

Πώς μπορούν να αλλάξουν τα παραπάνω; Πώς να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί την 

ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων; Με τόσα συστήματα (εικονική πραγματικότητα, η 

επαυξημένη πραγματικότητα, η ρομποτική, τα ολογράμματα, τα drones, οι τρισδιάστατοι 

εκτυπωτές), με ποια τεχνολογία να ασχοληθεί κάποιος και πώς μπορεί αυτή να βοηθήσει την 

εκπαιδευτική διαδικασία; Από την άλλη όμως πλευρά, η βασική τεχνολογία, για την εκπαίδευση, 

στηρίζεται σε έναν υπολογιστή και το Διαδίκτυο (μαζί με τα στοιχειώδη περιφερειακά μηχανήματα). 

Αυτά έχουν τόσο μεγάλες δυνατότητες που δύσκολα θα οριστούν ως ανεπαρκή, με δεδομένη την 

ευελιξία του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαχείριση ενός τεράστιου αριθμού λογισμικών. Άρα 

αυτό που είναι αναγκαίο είναι η πρόσβαση στη βασική τεχνολογία, με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη γλώσσα και στα 

μαθηματικά.  

Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε; Μία ουσιαστική ενέργεια θα ήταν να 

εντατικοποιήσουμε την πολιτική για τις ΤΠΕ στα σχολεία. Για την επιτυχή ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση τρία στοιχεία είναι πολύ σημαντικά: (α) η επιλογή της συσκευής, (β) 

ο χρόνος σύνδεσης και (γ) η ποιότητα του λογισμικού. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, οι υπεύθυνοι 



για την εκπαιδευτική πολιτική, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν το όραμα και την 

ικανότητα να σχεδιάζουν και να υιοθετούν πολιτικές, στρατηγικές και εκπαιδευτικά σενάρια που θα 

πραγματοποιήσουν τη σύνδεση μεταξύ των μαθητών, των υπολογιστών και της μάθησης. Έτσι, 

μπορούν να υλοποιηθούν μία σειρά από ενέργειες που να στοχεύουν στα παρακάτω: 

▪ Να συμπεριληφθεί η χρήση των υπολογιστών στην ύλη όλων των τάξεων αλλά με επαύξηση των 

ωρών διδασκαλίας. Παράλληλα, ενσωματώνοντας δημιουργικά τη χρήση των νέων μέσων, να 

βελτιωθούν τα ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ. 

▪ Να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη λογισμικού. 

▪ Να δοθεί ελευθερία χρόνου και ενεργειών στους πρωτοπόρους και ενθουσιώδεις εκπαιδευτικούς. 

▪ Να βρεθούν περισσότεροι πόροι από την πολιτεία. 

▪ Να αναζητηθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης της τεχνολογίας στο σχολείο από τον ιδιωτικό 

τομέα. 

Επίσης, αν και τα πορίσματα μεγάλου αριθμού ερευνών καταδεικνύουν τα σημαντικά 

εκπαιδευτικά οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς 

ουσιαστική υποστήριξη. Η σχέση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία και εν τέλει η καλή της 

χρήση βασίζεται και πάλι στην ίδια την εκπαίδευση ως διαδικασία. Έτσι, εκπαιδεύοντας τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σε οποιαδήποτε τεχνολογική καινοτομία, ειδικοί επιστήμονες μέλη της 

εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές συμβάλλουν στη σταδιακή δημιουργία μιας 

κρίσιμης μάζας ατόμων που έχουν θετική κλίση προς την τεχνολογία η οποία ελπίζουμε ότι θα φέρει 

την πολύ αναγκαία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορούν να γίνουν τα 

εξής: 

▪ Ποιοτική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών αλλά και των υπηρετούντων, σε κάθε 

διδασκόμενο αντικείμενο. 

▪ Επιμόρφωση στη σχέση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία και με τους τρόπους που αυτή 

μπορεί να αναπλαισιώσει τις έννοιες, προς όφελος των μαθητών. 

▪ Ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας για την εκπαίδευση, με νέους τρόπους να βλέπουμε και να 

κάνουμε το έργο μας με γνώμονα τις αξίες του πολιτισμού μας.  

Εν κατακλείδι, απέχουμε ακόμα αρκετά από το να θεωρήσουμε ότι η τεχνολογία 

διαδραματίζει τον ρόλο που θα μπορούσε στην εκπαίδευση. Απαιτούνται σημαντικές και 

ρηξικέλευθες οριζόντιες και κάθετες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. Αυτό που κυρίως 

απαιτείται, είναι να πεισθούν οι αρμόδιοι ότι ο κόπος και ο χρόνος που θα πρέπει να καταβληθεί, θα 

αποτελέσουν παρακαταθήκη για μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική εκπαίδευση. 
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