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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι  
 
1Α.  Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων  

Δ. Κουτσογιάννης 
 

1.1. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από το τεχνικοκεντρικό στο 
ολοκληρωμένο πρότυπο. 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 και ύστερα άρχισε, σε πολλές χώρες, ο 

εξοπλισμός των σχολείων με υπολογιστές. Ο χρόνος και ο τρόπος εισαγωγής τους στα 

σχολεία δεν είναι ενιαίος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων 

και από την εκπαιδευτική παράδοση αλλά και την οικονομικο - τεχνολογική ανάπτυξη 

της κάθε χώρας. Θα μπορούσαμε πάντως να πούμε πως η ως τώρα διεθνής εμπειρία 

δείχνει ότι η αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση μπορεί να 

γίνει με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους, χωρίς να αποκλείεται και κάποιος 

συνδυασμός τους (Κοντογιαννοπούλου, 1991· Κυνηγός, 1995· Μακράκης & Κοντο-

γιαννοπούλου, 1995): 

 

α. Να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής, το 

οποίο εισάγεται στο σχολείο ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο. Ονομάζεται 

"απομονωμένη τεχνική προσέγγιση" (Κοντογιαννοπούλου, 1991), επειδή μοναδικός 

στόχος είναι ο τεχνικός αλφαβητισμός και η τεχνολογία δε σχετίζεται με τη δι-

δασκαλία άλλων μαθημάτων. Το πρότυπο αυτό εφαρμόστηκε στις αναπτυγμένες 

χώρες τη δεκαετία του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80. Παρότι άρχισε από 

πολύ νωρίς να αμφισβητείται και τέθηκαν πιο φιλόδοξοι στόχοι εκ μέρους των 

διάφορων εκπαιδευτικών συστημάτων, εξακολουθεί παρ’ όλα αυτά να παραμένει το 

κυρίαρχο πρότυπο για τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του πλανήτη μας ως 

τις μέρες μας (Pelgrum & Plomp, 1993). 

 

β. Η τεχνολογική εξέλιξη, η ευρύτητα της κοινωνικής αποδοχής που έτυχε η 

νέα τεχνολογία, αλλά και ο επιστημονικός προβληματισμός που εντωμεταξύ αναπτύ-

χθηκε οδήγησαν στην εγκατάλειψη του τεχνικού προτύπου και στην απόφαση της 
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χρησιμοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλα σχεδόν τα μαθήματα του 

Π.Σ., χωρίς να θίγεται όμως η φιλοσοφία του.  

Για την υλοποίηση της άποψης αυτής είναι γνωστό το κύμα ανάπτυξης μιας 

πληθώρας εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπολογιστή, κύριο χαρακτηριστικό των 

οποίων ήταν η έλλειψη επιστημονικής επάρκειας και παιδαγωγικού σχεδιασμού 

(Pelgrum & Plomp, 1993:238). Οι παιδαγωγικοί στόχοι που επιδιώκονται με την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας, συνήθως, είναι: η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η 

ποικιλία και βελτίωση των ισχυόντων μεθόδων διδασκαλίας και η εξασφάλιση του 

ίδιου επιπέδου διδασκαλίας, ανεξάρτητα από τις επιμέρους συνθήκες.  Η λογική αυτή, 

λαμβανομένης υπόψη και της πρακτικής που ισχύει στα σχολεία, είναι λογικό να 

ενισχύει, κυρίως, την αντίληψη της χρησιμοποίησης του υπολογιστή ως δασκάλου 

(για την αντίληψη αυτή βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ.2.1).  

Η νέα αυτή προσέγγιση, που ονομάζεται "πραγματολογική", περιορίζει 

σημαντικά την έμφαση στον τεχνικό αλφαβητισμό, και εφαρμόστηκε ή καταβλήθηκε 

προσπάθεια να εφαρμοστεί στις αναπτυγμένες χώρες τη δεκαετία του '80. 

 

γ. H πληροφορική τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρύτερα στη ζωή του σχολεί-

ου στα πλαίσια των επιμέρους Π.Σ. Στην προκειμένη περίπτωση η πληροφορική δε 

διδάσκεται ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο, αλλά η διδασκαλία της διαχέεται όχι 

μόνο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, αλλά και σε όλες τις δραστηριό-

τητες της σχολικής ζωής (Κοντογιαννοπούλου, 1991:79). Κατ' αυτόν τον τρόπο, ενώ 

επιτυγχάνεται λειτουργικά ο πληροφορικός αλφαβητισμός, παράλληλα επιδιώκεται, 

και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από το "πραγματολογικό πρότυπο", η αξιοποίηση 

της υπολογιστικής τεχνολογίας στην ανανέωση των Π.Σ. Στόχος, επομένως, δεν είναι 

η ποσοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά η ποιοτική αναβάθμισή της. 

Το πρότυπο αυτό γνωστό ως "ολοκληρωμένη προσέγγιση" για άλλους μεν αποτελεί 

μια ουτοπία (Mc Grath, 1992:13), για άλλους όμως πρέπει να είναι το αίτημα των η-

μερών μας από όλες τις αναπτυγμένες εκπαιδευτικά χώρες (Κontogiannopoulou & 

Kynigos, 1993:377· Pelgrum & Plomp, 1991· Soloway· 1990) και να αποτελεί τη μο-

ναδική αιτία ευρύτερης εισαγωγής της στο σχολείο (Chomienne, 1988:90). Προς την 

κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει αρκετά σε επίπεδο έρευνας, λόγω όμως του ότι είναι 

αρκετά δύσκολη η ευρύτερη εφαρμογή του προτύπου αυτού στην πράξη, η επιδίωξη 
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αυτή αποτελεί ζητούμενο για τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του δυτικού 

κόσμου –δε γίνεται βέβαια συζήτηση για τον υπόλοιπο κόσμο.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σχήμα αυτό είναι χρήσιμο, πρωτίστως γιατί μας 

βοηθάει να αντιληφθούμε ότι μορφές αξιοποίησης των ΤΠΕ που ισχύουν ήδη (π.χ. 

διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής) ή προτείνονται ως κάτι νέο (π.χ. 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία με την αξιοποίηση κάποιων κατηγοριών 

λογισμικού) είναι ήδη ξεπερασμένες μορφές αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Και η ίδια όμως αυτή ταξινόμηση είναι εξαιρετικά τεχνοκεντρική, γιατί κρίνει το 

θέμα της εκπαίδευσης με βασικό κριτήριο το είδος και το εύρος της χρήσης των 

υπολογιστών. Έτσι δίνεται βαρύτητα στο μέσο και όχι στον κόσμο που σχετίζεται με 

το νέο μέσο.   
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1.2. Σύνδεση του ολοκληρωμένου προτύπου με τη νέα οικονομική πραγματικότη-
τα: η κοινωνία της γνώσης και οι απαιτήσεις για δημιουργικότητα 
 

Οι πρόσφατες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν 

επιτακτική την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο των μαθημάτων και ευρύτερα στη 

ζωή του σχολείου, και όχι απομονωμένα ή περιθωριακά. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στις ραγδαίες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της 

καθημερινότητας: στους χώρους εργασίας, στην καθημερινή κοινωνική και πο-

λιτισμική πραγματικότητα, στην επικοινωνία, στους νέους τρόπους και στις νέες 

δυνατότητες δόμησης της ταυτότητας.  

Αυτές οι αλλαγές συνδέονται σημαντικά με τις ΤΠΕ: στους χώρους εργασίας 

αποτελούν καθημερινό μέσο για συνεργασία, άντληση και επεξεργασία πληροφοριών, 

συμπαραγωγή λόγου κλπ.· στην καθημερινότητα αποτελούν σημαντικό μέσο για κοι-

νωνική, πολιτισμική και ψυχαγωγική δραστηριότητα κλπ.· στο χώρο της επικοινωνίας 

είναι πλέον βασικό εργαλείο, καθώς η ανάγνωση και η γραφή, αφενός διεξάγεται σε 

σημαντικό βαθμό σε νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα με πολλές ιδιαιτερότητες, 

αφετέρου έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά της αποκαλούμενης ‘νέας 

κειμενικότητας’ (πολυτροπικά – πολυμεσικά κείμενα, βλ. σχετικά Ενότητα ΙΙ, κεφ. 

2.5)· στο χώρο της διαμόρφωσης ταυτοτήτων έχουν σημαντικό ρόλο, αφού δίνεται η 

δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικτυακές – εικονικές κοινότητες πρακτικής.  

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται λόγος για νέα 

τάξη πραγμάτων σε όλους τους ανωτέρω τομείς: νέα εργασιακή τάξη πραγμάτων (new 

work order), νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων (new communicative order κλπ.) και 

ότι οι κλασικές διδακτικές που ασχολούνται με τη διδασκαλία των φιλολογικών μα-

θημάτων έχουν κάνει σημαντική στροφή, προκειμένου να διαβάσουν τη νέα 

πραγματικότητα και κυρίως να την ενσωματώσουν στις επιστημονικές τους προτά-

σεις.   

 

Αυτά τα νέα δεδομένα έχουν οδηγήσει σε νέες κατευθύνσεις και το σχεδιασμό 

των Προγραμμάτων Σπουδών, διεθνώς. Στόχος δεν είναι απλώς η κατάκτηση της ύλης 

Η σύγχρονη επιστημονική τάση και εκπαιδευτική αναζήτηση επιδιώκουν 

να προσαρμόσουν το σχολείο στην κοινωνία της γνώσης, της πρωτοβουλίας και 

της αναζήτησης, οργανικό μέρος της οποίας είναι οι ΤΠΕ.   
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με ένα στατικό τρόπο –και επομένως η αξιοποίηση ξεπερασμένων και στατικών υπο-

λογιστικών περιβαλλόντων –αλλά η συνεισφορά προς τη δημιουργία ενεργών υποκει-

μένων, που θα μπορούν να είναι δημιουργικά στους νέους χώρους εργασίας, ικανά να 

αξιοποιούν κάθε μέσο επικοινωνίας και όλους τους συμβολικούς – σημειωτικούς πό-

ρους (λέξεις, εικόνες, μουσική, κείμενα) με τρόπο δημιουργικό και να διαθέτουν αυ-

ξημένη κριτική ικανότητα, προκειμένου να μπορούν να διαβάζουν την πολύπλοκη νέα 

επικοινωνιακή πραγματικότητα ( Kalantzis & Cope, 1999).  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα, εν τέλει, δεν είναι μόνο ποια 

τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί –αν θα είναι το έντυπο, ο υπολογιστής, ο προτζέκτορας 

κλπ.- αλλά για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθεί (=το ‘τι’ της διδασκαλίας), πώς θα 

χρησιμοποιηθεί και πότε θα χρησιμοποιηθεί. Το σχολείο, όπως λειτουργεί ως τώρα ως 

προς το ‘τι’, ‘πώς’ και ‘πότε’, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσαρμογών σε μια 

κοινωνία, όπου η αφομοίωση συγκεκριμένης ύλης και η απόκτηση συγκεκριμένων 

γνώσεων, η διδασκαλία στο πρότυπο του σχήματος «Ερώτηση-Απάντηση-

Αξιολόγηση», και ο περιορισμός της διδασκαλίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο 

εξυπηρετούσε κατά βάθος το είδος των πολιτών που οι δυτικές κοινωνίες είχαν 

ανάγκη μέχρι και 2-3 δεκαετίες μετά από το Β´ παγκόσμιο πόλεμο. 

Αν αντιμετωπίσουμε από μια τέτοια οπτική τα πράγματα, τότε μπορούμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα την κρίση του σημερινού σχολείου, η οποία οφείλεται στην 

αναντιστοιχία του με το είδος των πολιτών που η σημερινή κοινωνία απαιτεί και το 

είδος των πολιτών που το ίδιο δημιουργεί. Αν, όπως φαίνεται, όλοι συμφωνούμε ότι 

βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλλιεργεί το σημερινό σχολείο είναι η ικα-

νότητα στη συνεχή μάθηση, η ικανότητα στη συλλογική εργασία, η καλλιέργεια της 

πρωτοβουλίας, η ανθρωπιστική παιδεία, ο κλασικός, ο νέος γραμματισμός αλλά και ο 

κριτικός γραμματισμός και η αισθητική καλλιέργεια, τότε έχουμε εν πολλοίς έτοιμο 

το πλαίσιο και τη λογική βάσει των οποίων θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στο σχολείο, 

όπως και κάθε τεχνολογία παλιότερη (πίνακας, έντυπο, χαρτί, μολύβι) ή πιο πρόσφα-

τη (βίντεο, προτζέκτορας, υπολογιστής κλπ.).   
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1.3. Η διεθνής εμπειρία 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αντιλήψεις ως προς την έκταση, τον τρόπο και τη 

λογική αξιοποίησης των υπολογιστών έχουν μεταβληθεί αρκετά συχνά στη σύντομη 

ιστορία του οικείου επιστημονικού κλάδου. Οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν ήδη 

από τη δεκαετία του ’70 στη διδασκαλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κάνουν 

ταχύτερα, φτηνότερα και αποτελεσματικότερα ό,τι έκαναν τότε οι δάσκαλοι, εξ ου και 

ο παραδοσιακός φόβος ότι οι υπολογιστές θα αντικαταστήσουν το δάσκαλο 

(παραδοσιακή λογική). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και ύστερα ο υπολο-

γιστής παύει να θεωρείται μέσο διδασκαλίας, αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την 

αναζήτηση και τον πειραματισμό κατά το γράψιμο, τη συνεργατική μάθηση και την 

αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ μαθητών – δασκάλου, τη δημιουργία 

πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο της 

προώθησης της κοινωνικής διάστασης της επικοινωνίας και της μάθησης (βλ. σχετικά 

Ενότητα ΙΙ, κεφ.2.3).  Με την πάροδο του χρόνου και με το διαφορετικό προσανατολισμό των εκ-

παιδευτικών συστημάτων, επομένως και της διδασκαλίας, οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούνται περισσότερο ως περιβάλλοντα εργασίας και λιγότερο ως μέσα 

διδασκαλίας, διασκεδάζοντας έτσι τις εντυπώσεις για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η 

διάδοσή τους για τους εκπαιδευτικούς και μεταθέτοντας το πρόβλημα στην 

κατάλληλη προετοιμασία τους (Cox, 2002). Έτσι, στη θέση του υπολογιστή που 

διδάσκει, στις μέρες μας προωθείται ο υπολογιστής ως περιβάλλον εργασίας, στη 

θέση του μαθητή που μαθαίνει, ο μαθητής και κυρίως οι ομάδες μαθητών που 

αναζητούν, συγκρίνουν, ανακαλύπτουν, συνθέτουν και παρουσιάζουν 

(Κουτσογιάννης, 2001). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξέλιξη αυτή απαιτεί νέες 

γνώσεις από τους εκπαιδευτικούς και νέες δεξιότητες στη μεθόδευση της διδασκα-

λίας.  Οι συντελούμενες κοινωνικές, οικονομικές κλπ. αλλαγές σε συνδυασμό με την 

ταχύτατη διάδοση των ΤΠΕ δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο 

γραμματισμό (new literacy), που επηρεάζει σημαντικά το περιεχόμενο της γλωσσικής 

εκπαίδευσης, και όχι μόνο, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (για την έννοια του 

γραμματισμού βλ. το κεφ.1Β. ΤΠΕ και γραμματισμός της παρούσας ενότητας). Ο 

τεχνογραμματισμός ή νέος γραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του 

γραμματισμού και κατά προέκταση του κοινωνικού γραμματισμού, που πρέπει να 

παρέχεται από το σύγχρονο σχολείο. 
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Από τα ανωτέρω επιχειρείται να γίνει σαφές ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση δεν αποτελεί παιδαγωγική πανάκεια, αλλά έρχεται να υποστηρίξει μια 

συνολική προσπάθεια αλλαγής του σχολείου, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα 

οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά κλπ. δεδομένα.  

 

 
1.4 Η ελληνική εμπειρία- - Συνήθεις δυσκολίες κατά την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία 

 

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια από αναφορές και έρευνες που δείχνουν 

ότι έχουν γίνει πολλές απόπειρες εισαγωγής καινοτομιών στα σχολεία, προκειμένου 

να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και έχουν επενδυθεί τερά-

στια κονδύλια προς την κατεύθυνση της κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτι-

κών, για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι διε-

θνώς δυσανάλογα σε σχέση με τους πόρους που επενδύθηκαν και επενδύονται, αφού 

οι επιτυχημένες προσπάθειες είναι πράγματι πολύ λίγες διεθνώς. Ο γνωστός 

αμερικάνος θεωρητικός της εκπαίδευσης Larry Cuban ενσωματώνει πολύ επι-

γραμματικά στον τίτλο του βιβλίου του Oversold and Underused: Computers in the 

Classroom (Cuban, 2001), τις ανύπαρκτες ουσιαστικές συνέπειες από την εισαγωγή 

των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Υποστηρίζει ότι οι υπολογιστές πράγματι 

διαδόθηκαν θεαματικά στην αμερικάνικη εκπαίδευση, αλλά χωρίς καμία ουσιαστική 

συνέπεια. Όσον αφορά την ελληνική εμπειρία, η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα καθορίστηκε και συνεχίζει να καθορίζεται αναπόφευκτα από 

το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε 

συνοπτικά να πούμε ότι η διδακτική ιδεολογία των διδασκόντων τα φιλολογικά 

μαθήματα, αλλά και του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας (γονέων, 

μαθητών κλπ.), διαμορφώνεται από δύο καθοριστικούς παράγοντες: το πρότυπο της 

διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών και το συγκεκριμένο πρότυπο (περιεχόμενο, δομή, 

γλωσσοδιδακτική λογική) του ενός ισχύοντος διδακτικού εγχειριδίου 

(Κουτσογιάννης. 2001· Koutsogiannis. 2001).  

Από την άλλη πλευρά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυστηρά συ-

γκεντρωτικό. Έτσι οι ευκαιρίες που δίνονται στους εκπαιδευτικούς για ανάληψη πρω-

τοβουλιών είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι αλλαγές που κατά καιρούς έχουν επι-

χειρηθεί αφορούν κατά κύριο λόγο τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων για την τριτο-
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βάθμια εκπαίδευση. Ολόκληρο, σχεδόν, το σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

επηρεάζεται σημαντικά από το περιεχόμενο των εξετάσεων αυτών, η διεξαγωγή των 

οποίων αποτελεί κεντρικό θέμα στα μέσα ενημέρωσης και συχνά στην κεντρική πολι-

τική σκηνή. Το πλαίσιο αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο και σε όποια απόπειρα εισαγω-

γής των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο. 

Υπολογιστές υπάρχουν σε ελληνικά σχολεία από το 1986. Σοβαρή όμως και 

συστηματική προσπάθεια παιδαγωγικής αξιοποίησής τους ξεκινάει από το 1996 και 

ύστερα μέσω ενός μεγάλου προγράμματος, με το όνομα «Οδύσσεια». Στόχος του ή-

ταν η σταδιακή εισαγωγή και παιδαγωγική αξιοποίηση τους στα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης. Σήμερα, και αυτό είναι αποτέλεσμα των 

πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολλά σχολεία 

διαθέτουν από ένα εργαστήριο με δέκα - δώδεκα σύγχρονους σταθμούς εργασίας, οι 

οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με τοπικό δίκτυο και έχουν άμεση πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Έχει αναπτυχθεί μεγάλης έκτασης εκπαιδευτικό λογισμικό και τα σχολεία 

αυτά υποστηρίχθηκαν (ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1999-2002) σε συστηματική, 

καθημερινή βάση από κατάλληλα προετοιμασμένους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται, 

δηλαδή, για μια προετοιμασία σοβαρή και συστηματική, χωρίς προηγούμενο στην 

ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.  

Όλες οι  μέχρι σήμερα έρευνες, που αφορούν τις διάφορες προσπάθειες εισα-

γωγής των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση (Κουτσογιάννης 1998, 2001· Koutsogian-

nis, 2001) ανέδειξαν τη συνθετότητα του υπό συζήτηση θέματος. Μια πρόσφατη έ-

ρευνα εκπονήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο «Αξιοποίηση των Τε-

χνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μα-

θημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που 

επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια».2 Από την ανάλυση προκύπτει ότι 

οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυμία για 

την παρακολούθηση της επιμόρφωσης, βρήκαν δε τα προγράμματα επιμόρφωσης ι-

διαίτερα επιτυχή. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία κατά τη 

διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Εξαιρετικά 
                                                 
2 Το σχετικό κείμενο είναι αναρτημένο στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαί-
δευση, http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/education/index.html 
 Δ. Κουτσογιάννης (2007), Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους 
φιλολόγους – επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου ‘Οδύσσεια’. 
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περιορισμένη έως ανύπαρκτη υπήρξε και η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ τα χρόνια 

που ακολούθησαν, μετά το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Από την ανάλυση 

προκύπτει, επίσης, ότι και σε όσες περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ στη διδασκα-

λία της ελληνικής γλώσσας, αυτό έγινε κατά τρόπο μάλλον στατικό στις περισσότερες 

περιπτώσεις, στα πρότυπα παραδοσιακών αντιλήψεων που κυριαρχούν στην ελληνική 

εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δι-

αδικασίας παρέμειναν ανέγγιχτα τα διδακτικά πρότυπα των εκπαιδευτικών, κάτι βέ-

βαια στο οποίο δε στόχευε ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη επιμόρφωση και το οποίο 

για να πραγματοποιηθεί απαιτείται συντονισμένη παρέμβαση στο ευρύτερο επίπεδο 

του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και της σχολικής μονάδας.  

 

Γενικότερα, τα ζητήματα που ανέδειξαν αυτές οι έρευνες είναι συνοπτικά τα 

εξής: 

 Υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που εμποδίζουν την ευρύτερη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι κυριότεροι είναι: η έλλειψη 

σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού στην περιφέρεια (λόγω των 

μεταθέσεων-αποσπάσεων) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σε μακροχρόνια 

βάση απόδοση των ενδοσχολικών επιμορφώσεων· ο δισταγμός των μεγαλύτερων 

σε ηλικία να εμπλακούν στην περιπέτεια της παιδαγωγικής αξιοποίησης της 

τεχνολογίας· η σύνδεση του Λυκείου με τις εξετάσεις καθιστά εξαιρετικά 

δύσκολη την απομάκρυνση από την παραδοσιακή λογική της διδακτέας ύλης· η 

εισαγωγή των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών σε εθελοντική βάση και χωρίς 

παροχή ιδιαίτερων κινήτρων δεν μπορεί να αποδώσει· τα πολλά νέα δεδομένα που 

έχουν σε κάθε διδασκαλία να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί: ένα νέο και 

ανοίκειο γι’ αυτούς μέσο, όπως ο υπολογιστής, νέες μορφές εργασίας, όπως η 

ομαδική εργασία, η οποία χρησιμοποιείται ελάχιστα στα ελληνικά σχολεία, καθώς 

και η για πρώτη φορά εγκατάλειψη του βιβλίου ως αποκλειστικού μέσου 

εργασίας. Φυσικά σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα προβλήματα στις 

υποδομές κλπ.  Η συνήθης αντίληψη συνδέει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των άλ-

λων μαθημάτων με τη διεκπεραίωση κάποιας συγκεκριμένης ύλης, ενός συγκε-

κριμένου διδακτικού εγχειριδίου. Οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ 

με αυτή τη στενή αντίληψη θα ήταν απαράδεκτη, και εν τέλει δε θα είχε να προ-

σφέρει κάτι το ουσιώδες. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε προσπάθεια εγκα-
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τάλειψης της λογικής αυτής προσκρούει στην ισχύουσα λογική και είναι πολύ δύ-

σκολο να υποστηριχθεί από τους εκπαιδευτικούς.  

 Μία τακτική, αρκετά διαδεδομένη, είναι η χρήση του διαδικτύου ως βιβλίου. Την 

ακολουθούν πολλές από τις διδασκαλίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. 

Συγκεκριμένα: κάθε διδακτική πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένο κεφάλαιο, και 

σε αρκετές περιπτώσεις, με συγκεκριμένες σελίδες των διδακτικών εγχειριδίων· 

καταβάλλεται προσπάθεια να μην υπάρχει αισθητή απόκλιση από το χρόνο που 

προβλέπεται  να αφιερωθεί για τη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού 

εγχειριδίου. Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται ως εξής: ο εκπαιδευτικός εντοπίζει 

κάποιες διευθύνσεις στο διαδίκτυο (εφημερίδες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

κλπ.), ανάλογες θεματικά με το θέμα της συγκεκριμένης ενότητας του σχολικού 

εγχειριδίου. Από τις διευθύνσεις αυτές αναζητά κάποιες συγκεκριμένες σελίδες 

πληροφορίας, που θα είχαν αντίστοιχου όγκου και λογικής πληροφορίες με αυτές 

του βιβλίου, έτσι ώστε να μπορούν να τις αντικαταστήσουν. Στη συνέχεια 

διαμορφώνει κάποιες ερωτήσεις κατανόησης, αντίστοιχης λογικής με αυτές που 

έχουν τα σχολικά βιβλία κάτω από τα κείμενα. Δίνεται σε φύλλο εργασίας η 

πορεία που θα ακολουθήσουν οι μαθητές: πρώτα θα ανοίξουν τις συγκεκριμένες 

σελίδες, θα τις διαβάσουν και στη συνέχεια θα απαντήσουν, συμπληρώνοντας το 

φύλλο εργασίας.   Μία άλλη συνήθης τακτική, είναι η αντικατάσταση της αυθεντίας του βιβλίου με 

την υιοθέτηση της αυθεντίας των διδακτικών προτάσεων των επιμορφωτών. 

Αυτές οι διδασκαλίες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες, γιατί ξεφεύγουν αρκετά από τη 

λογική των βιβλίων και είναι πολύ κοντά στα σύγχρονα θεωρητικά ζητούμενα. 

Υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς, που πείθονται να εγκαταλείψουν για λίγο 

την πιστή προσήλωση στο εγχειρίδιο. Οι διδασκαλίες όμως αυτές δε 

δημιουργούνται από τους διδάσκοντες με τη συμμετοχή των επιμορφωτών, αλλά 

επιλέγονται αυτούσια τα διδακτικά παραδείγματα που δίνουν κατά τις 

επιμορφώσεις τους οι επιμορφωτές ως παραδείγματα προβληματισμού. Έτσι 

παρατηρήθηκε συχνά το φαινόμενο να υπάρχει ένα παρα –βιβλίο, επικυρωμένο 

από την αυθεντία των επιμορφωτών και άρα από το σύστημα. 

Παρόλο, λοιπόν, που επιμέρους στοιχεία του προγράμματος ήταν επιτυχή και 

πρέπει να αξιοποιηθούν μελλοντικά, είχε περιορισμένα αποτελέσματα η συνολική 

προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Επισημαί-

νεται δε ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται συνολικότερος εκπαιδευτικός 
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σχεδιασμός με σαφείς στόχους και όχι απομονωμένη προσέγγιση με βάση την εισα-

γωγή των ΤΠΕ. 

Το πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι σημαντικό και σχετίζεται με τον τρόπο 

που οι ΤΠΕ προσεγγίζονται σε σχέση με την εκπαίδευση. Από τη μακροχρόνια 

έρευνα προκύπτει ότι το θέμα είναι εξαιρετικά πιο σύνθετο και το συμπέρασμα 

προφανές: δεν είναι δυνατό να σχεδιάζονται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η 

εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία ως απομονωμένες δραστηριότητες. 

Αυτό (η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία) θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

στο πλαίσιο μιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου τα επιμέρους στοιχεία του 

συστήματος θα συλλειτουργούν προς έναν τελικό στόχο.  

 Αυτή τη στιγμή πολλά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος λειτουργούν 

προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και περιορίζουν σημαντικά ή και 

εξουδετερώνουν τις όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται. Το πρόβλημα επομένως 

δεν είναι τόσο η ύπαρξη υποδομών, η ανάπτυξη λογισμικού και η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, αλλά η χάραξη μιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία, όπως άλλωστε και 

συνολικότερα στο θέμα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο, 

κινούνται σ’ αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε εργαλειακή λογική. Μία από 

τις κυριότερες εκφάνσεις της εργαλειακής λογικής είναι η συρρίκνωση του θέματος 

διδασκαλία και ΤΠΕ στην πολιτική ανάπτυξης και διάδοσης εκπαιδευτικού 

λογισμικού στα σχολεία και, βέβαια, στην ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού, που 

θα είναι σε θέση να «τρέξει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές εφαρμογές».  

 Συνήθως, λοιπόν, προωθείται μια αρκετά «στενή» και αποπροσανατολιστική 

αντίληψη περί λογισμικού, με οδυνηρές συνέπειες για τη διδασκαλία της ελληνικής 

στο σύνολό της, που μπορεί να έχει η προσκόλληση στην αντίληψη αυτή. Παράλλη-

λα, ήδη εξετάστηκε παραπάνω ο τρόπος που αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα η επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών. Η πολυπλοκότητα όμως του θέματος δεν περιορίζεται 

στους δύο αυτούς τομείς. Εξίσου σημαντικοί και καθοριστικοί στην επιτυχία του όλου 

εγχειρήματος είναι και άλλοι παράγοντες, όπως: η δομή και λειτουργία του εκπαιδευ-

τικού συστήματος, η φιλοσοφία των Προγραμμάτων Σπουδών, ο τρόπος και ο βαθμός 

διάχυσης της φιλοσοφίας αυτής στα διδακτικά εγχειρίδια, το διοικητικό πλαίσιο της 

εκπαίδευσής μας κλπ.  
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Από τις επίμονες όμως προσπάθειες αλλαγής του εκπαιδευτικού τοπίου έχουν 

προκύψει ωφέλιμα ερευνητικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 

χρήσιμο οδηγό για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια στο μέλλον. Η έρευνα, για 

παράδειγμα, είναι σαφής στην περίπτωση των εκπαιδευτικών: για να έχει πιθανότητα 

επιτυχίας κάθε αλλαγή, κάθε καινοτομία που εισάγεται, είναι απαραίτητο να 

λαμβάνεται υπόψη η προϋπάρχουσα κατάρτιση των διδασκόντων, οι στάσεις και 

πεποιθήσεις τους, η εμπεδωμένη καθημερινή διδακτική τους πρακτική (Fullan, 1993· 

Karavas-Doukas, 1998).  

Παρά τα ερευνητικά αυτά δεδομένα, κατά τα πρώτα χρόνια εισαγωγής των 

υπολογιστών στην εκπαίδευση οι διαπιστώσεις αυτές αγνοήθηκαν και η έμφαση 

δόθηκε στη δημιουργία υποδομών και στην ανάπτυξη λογισμικού. Στις μέρες μας ό-

μως έχει γίνει κατανοητό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την 

επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, η υπόθεση της 

προετοιμασίας τους υπεραπλουστεύεται και αντιμετωπίζεται συνήθως με βραχείας 

διάρκειας επιμορφωτικά σεμινάρια, που δίνουν έμφαση στην εξοικείωση με την 

τεχνολογία και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό, για να 

μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο εύκολα.  

Είναι προφανές ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια ευρείας αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των άλλων φιλολογικών μαθημάτων δεν 

μπορεί να αγνοεί τα δεδομένα αυτά ούτε μπορεί να επαφίεται στις «θαυματουργές» 

δυνατότητες των υπολογιστών. Οι πρώτες έρευνες που έχουμε στη χώρα μας 

επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις άλλων χωρών: οι εκπαιδευτικοί δεν 

κάνουν με τις ΤΠΕ τίποτα πέρα από αυτό που γνώριζαν να κάνουν καλά και πριν από 

αυτές (Κουτσογιάννης, 2000· Κoutsogiannis, 2001).  

Αν βέβαια η όλη προσπάθεια αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία 

της ελληνικής και των φιλολογικών μαθημάτων, γενικότερα, εστιαστεί στην ανάπτυξη 

λογισμικού, τότε πρόβλημα δεν υφίσταται. Σ’ αυτήν όμως την περίπτωση δεν είναι 

δυνατό να γίνεται λόγος για εισαγωγή σημαντικών αλλαγών στην εκπαίδευσή μας. Οι 

εκπαιδευτικοί είτε θα προσαρμόσουν δυσκολότερα ή ευκολότερα το λογισμικό που θα 

τους αποσταλεί στα υπάρχοντα δεδομένα είτε θα το εγκαταλείψουν στις σχολικές α-

ποθήκες, όπως έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν με άλλες τεχνολογί-

ες. Το πρόβλημα υφίσταται από τη στιγμή που γίνεται λόγος για σημαντικές αλλαγές 

και διαμόρφωση φιλόδοξων Π.Σ. Στην περίπτωση αυτή και η επιμόρφωση είναι απα-
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ραίτητη, αλλά και το περιεχόμενό της είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με τη συγκε-

κριμένη κατεύθυνση.  

Γίνεται, επομένως, σαφές ότι η γόνιμη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

της ελληνικής και των φιλολογικών μαθημάτων δεν είναι μια εύκολη και απλή 

διαδικασία που εξαντλείται στην απόφαση για δημιουργία κάποιου λογισμικού 

παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διδασκαλία στα σχολεία. 

Αντίθετα, πρόκειται για μια πολύπλοκη και σύνθετη υπόθεση. Η εργαλειακή λογική, 

με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να δώσει τη θέση της σε μια σαφή πολιτική - 

πλαίσιο, η οποία θα αποτελεί την αφετηρία και το σημείο αναφοράς για κάθε 

επιμέρους ενέργεια: Προγράμματα Σπουδών, περιεχόμενο προγραμμάτων επιμόρφω-

σης εκπαιδευτικών, αλλαγές στο ισχύον διοικητικό πλαίσιο, ανάπτυξη λογισμικού 

κλπ. Το παρόν επιμορφωτικό υλικό λαμβάνει υπόψη του όλες αυτές τις 

παραμέτρους και επιχειρεί να βρει τα νήματα εκείνα που θα μπορέσουν χωρίς να 

αγνοήσουν το ισχύον, να ενισχύσουν γόνιμες ήδη αναζητήσεις εκπαιδευτικών και 

δυναμικές πρωτοβουλίες σχολείων.  

 

 


