
7  Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της κοινωνίας της Γνώσης 

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) 

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

 

Ενότητα 1.1 

 

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη 
δόµηση της κοινωνίας 
της Γνώσης.  

Η ένταξη των ΤΠΕ στα 
πλαίσια των στόχων της 
εκπαίδευσης για το 2010. 

 1. Εισαγωγή 

Το µάθηµα αποτελεί µια πολύ σύντοµη ενηµερωτική εισαγωγή στις 
Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση και, µε ένα γενικότερο τρόπο, σχετικά µε το ρόλο που 
καλούνται να διαδραµατίσουν οι ΤΠΕ  στην εκπαίδευση και την 
ακόλουθη αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στα πλαίσια του µαθήµατος 
δίδονται σχετικές πηγές στους επιµορφουµένους, ώστε να έχουν 
τη δυνατότητα πληρέστερης πληροφόρησης, ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους. Θα πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι λόγω των 
διαρκών διεθνών εξελίξεων,  οι σχετικές πηγές εµπλουτίζονται 
διαρκώς και, σε κάποιο µέτρο, αλλάζουν περιεχόµενο πολύ συχνά 
και ως εκ τούτου ο διαρκής έλεγχος των αναφορών (µέσω 
υπερδεσµών) είναι αναγκαίος. 
 

∆ιδακτικοί 
Στόχοι 

• Η βασική ενηµέρωση γύρω από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που 
σχετίζονται µε τις εκπαιδευτικές χρήσεις των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

 

 2.  Γενικά στοιχεία για τις πολιτικές 
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 

Οι ΤΠΕ στα 

Εκπαιδευτικά 

συστήµατα 

 

 

Όλο και περισσότερες χώρες ασχολούνται µε την εισαγωγή και 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήµατα, 

γεγονός που δείχνει το σηµαντικό ρόλο που µπορούν να 

διαδραµατίσουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αυτή η προσπάθεια 

περιλαµβάνει από τη µια την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση µε 

τη χρήση των Η.Υ. και των Νέων Τεχνολογιών γενικότερα 
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(χειρισµός, προγραµµατισµός κλπ) από όλον τον πληθυσµό και 

από την άλλη συντελεί στον ανασχηµατισµό των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, αφού η εισαγωγή των Η.Υ. και γενικότερα των 

ΤΠΕ, επιφέρει µια σειρά από αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, 

στο ρόλο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός σε αυτό το νέο 

πλαίσιο και στα αναλυτικά προγράµµατα που θα πρέπει να είναι 

προσαρµοσµένα στα νέα δεδοµένα. 

 

 

Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι 

πολιτικές 

εκπαιδευτικών 

χρήσεων των ΤΠΕ 

 

Με ένα γενικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πολύ 

γρήγορα (από τις αρχές της δεκαετίας του 1990) την 

αναγκαιότητα της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και 

ταυτόχρονα την ανάγκη της απόκτησης προηγµένων γνώσεων 

και δεξιοτήτων χειρισµού Η.Υ. και χρήσης των ΤΠΕ από το 

σύνολο των πολιτών. Έτσι από πολύ νωρίς θέτει σε εφαρµογή 

projects και προγράµµατα που υποστηρίζουν και προωθούν τα 

σχετικά θέµατα, όπως τα γνωστά Socrates, Minerva, GRUNDVIG 

και άλλα (σχετική πληροφόρηση για όλα υπάρχει στη 

διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_

en.html και ειδικότερα για το καθένα σε άλλες ιστοσελίδες, 

όπως http://ec.europa.eu/education/index_en.html για το 

Erasmus).  

 Την προσπάθεια αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο σηµατοδοτεί η 

σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας το 

2000, που θέτει ως ορόσηµο το 2010, τη χρονιά κατά την 

οποία η Ευρώπη θα (πρέπει να) καταστεί η πλέον 

ανταγωνιστική δύναµη διεθνώς και αυτό µέσα από το 

µετασχηµατισµό (µεταξύ των άλλων) των εκπαιδευτικών της 

δοµών. Στο Λουξεµβούργο, αργότερα, τα κράτη µέλη 

απεφάσισαν για τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος 

αυτός, δηλαδή τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών στην 

υλοποίηση συγκεκριµένων στόχων 

 3. Εξειδίκευση των Ευρωπαϊκών 
πολιτικών 
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Συγκεκριµενοποίηση 

των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών 

 Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στο Συµβούλιο της Στοκχόλµης, 

όπου αρχίζουν να διαφαίνονται πιο συγκεκριµένες προθέσεις 

προς την κατεύθυνση αυτή:  

• Ποιοτική αλλαγή των δοµών της εκπαίδευσης  

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση 

• ∆ιεύρυνση των «οριζόντων» των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων 

 

 

 

 

 

 

Ποιοτική αλλαγή 

των δοµών της 

εκπαίδευσης 

Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει µε πρωτοβουλίες που αφορούν 

στη βελτίωση των υποδοµών και των ουσιαστικών και τυπικών 

προσόντων σε εκπαιδευόµενους, εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές. Αυτές οι πρωτοβουλίες µπορεί να περιλαµβάνουν 

τον υπάρχοντα εξοπλισµό και την υποδοµή σε µια σχολική 

µονάδα, τον τρόπο αξιοποίησης των διαθέσιµων τεχνολογικών 

πόρων, την επάρκεια σε εξειδικευµένο προσωπικό (τεχνικό και 

επιστηµονικό).  Περιλαµβάνεται επίσης και µια σειρά από 

επιµέρους υπο-στόχους που άπτονται της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Για παράδειγµα, πρέπει να 

προσδιοριστούν οι επιθυµητές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και 

στη συνέχεια να ληφθούν αντίστοιχα µέτρα ώστε να τις 

αναπτύξουν (για παράδειγµα µε την αναµόρφωση 

προγραµµάτων σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστηµιακών 

Τµηµάτων). Επίσης, θα πρέπει να αποφασιστεί το πως οι 

δεξιότητες αυτές συνδυαζόµενες µε τις παραδοσιακές δεξιότητες 

µπορούν να ενσωµατωθούν στα αναλυτικά προγράµµατα, µε 

έµφαση τώρα πια στη δια βίου µάθηση, όπως και στα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες. Ακόµη, πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια του 

εξοπλισµού και των υποδοµών γενικότερα, ώστε να θεωρηθεί 

δεδοµένη η πρόσβαση στις υποδοµές αυτές. 

 

 

 

∆ιευκόλυνση της 

πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και 

την κατάρτιση 

Στόχος είναι η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στα 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’ επέκταση η 

δυνατότητα µετακίνησης από ένα σύστηµα σε κάποιο άλλο 

πάντα στα πλαίσια της δια βίου µάθησης. Αυτό σηµαίνει πως θα 

πρέπει να τεθούν και άλλοι, ενδιάµεσοι στόχοι, όπως το να 

εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στα πλαίσια της κοινωνικής 

συνοχής και τα προγράµµατα αυτά να σχεδιάζονται, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων στις οποίες απευθύνονται. 
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∆ιεύρυνση των 

«οριζόντων» των 

εκπαιδευτικών 

συστηµάτων 

Πρόκειται ουσιαστικά για την απόπειρα ενιαιοποίησης 

(οµογενοποίησης) και ενοποίησης (δηµιουργίας ενός 

µοναδικού) χώρου εκπαίδευσης-κατάρτισης-επιµόρφωσης. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, για την επίτευξη του στόχου αυτού 

προϋποτίθεται η υπέρβαση άλλων εµποδίων, όπως οι εθνοτικές, 

γλωσσικές και πολιτισµικές διαφορές. Επιπλέον, τα επιµέρους 

περιφερειακά ή εθνικά προγράµµατα θα πρέπει σταδιακά να 

αποκτήσουν ένα διευρυµένο σύνολο σκοπών και στόχων, ώστε 

να συνδεθούν µε την επονοµαζόµενη Κοινωνία της 

Πληροφορίας και τώρα πλέον, την Κοινωνία της Γνώσης. Θα 

πρέπει, για παράδειγµα, να συνδεθούν µε την κουλτούρα, αλλά 

και την αγορά εργασίας όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

λαµβάνουν υπόψη τους τις τοπικές, περιφερειακές αλλά και τις 

διεθνείς εξελίξεις και να ενσωµατώνουν την ιδέα της υπερ-

τοπικότητας.  

 4. ∆ράσεις για τη συγκεκριµενοποίηση 
των στόχων σε Επίπεδο εκπαιδευτικών 
συστηµάτων 

 

 

 

Ψηφιακές πηγές 

πληροφόρησης για 

τις σχετικές 

ενέργειες και το 

σχεδιασµό της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει πολλά projects για την 

υλοποίηση των παραπάνω στόχων, όπως είναι η δηµιουργία 

δικτύων σχολείων, η ενθάρρυνση για την υλοποίηση δράσεων 

για συγκεκριµένες θεµατικές (περιβάλλον, επιχειρηµατικότητα, 

ισότητα κ.ά) και η δηµιουργία πολλών υποστηρικτικών 

µηχανισµών (ψηφιακών, διοικητικών, χρηµατοδοτικών).  

Ο ιστοχώρος για το ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων European 

Schoolnet έχει πολλές σχετικές πληροφορίες 

(http://www.eun.org/portal/index.htm) για τις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει βέβαια 

την επικοινωνία µεταξύ των σχολείων και των παραγόντων των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων (µαθητών, εκπαιδευτικών, 

διοίκησης, στελεχών) και γενικά τις δραστηριότητες, που 

βοηθούν στη διάδοση της ιδέας του «Ευρωπαίου πολίτη». Το 

http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resourc

es/los.cfm για παράδειγµα περιλαµβάνει µια σειρά από απλά 

παιχνίδια και κουίζ στην ελληνική γλώσσα, µε θέµα την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της και τους στόχους της. 

Επίσης το πρόγραµµα eTwinning (πληροφορίες στη διεύθυνση: 
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http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.ht

m στην ελληνική γλώσσα και  

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.ht

m) αποσκοπεί στις συνεργασίες µεταξύ σχολείων για 

οποιοδήποτε µάθηµα. Είναι ένα πολύ διαδεδοµένο πρόγραµµα 

(το καλοκαίρι του 2007 συµµετείχαν άνω των 30 000 σχολεία 

από όλη την ΕΕ) που χρησιµοποιεί πολύ τις ΤΠΕ (δες σχετικές 

οδηγίες που υπάρχουν στο: 

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guid

elines_el.pdf). Εκτός από αυτό όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση 

στηρίζει και µια σειρά άλλων στρατηγικών επιλογών, που 

συνδέουν την εκπαίδευση και τις ΤΠΕ. Έτσι, για παράδειγµα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις καινοτόµες εκπαιδευτικές χρήσεις 

των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (για παράδειγµα: το project 

Xperimania, είναι ένα καινοτόµο πρόγραµµα, το οποίο στοχεύει 

στη χρήση των ΤΠΕ 

http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.

htm για τη διάδοση ιδεών και γνώσεων επιστηµονικών) – 

µάλιστα η ΕΕ αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερους νέους 

ερευνητές στις θετικές επιστήµες και υποστηρίζει εκδηλώσεις 

(φεστιβάλ, διαγωνισµούς κλπ) µέσα στο πνεύµα αυτό 

http://ec.europa.eu/news/culture/070403_1_el.htm. Ακόµη η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το eLearning στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση µε διάφορους τρόπους 

(http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards

_2007/homepage.htm), όπως και τις επιχειρηµατικές δράσεις 

της νεολαίας µε τη βοήθεια των ΤΠΕ µέσω (και) του 

εκπαιδευτικού συστήµατος – στις ανώτερες βαθµίδες (Λύκειο, 

Πανεπιστήµιο, δες για παράδειγµα τα προγράµµατα νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας). Αντίστοιχα, η ΕΕ προωθεί προγράµµατα  

διαφόρων τύπων για την προώθηση της Πληροφορικής 

εγγραµµατοσύνης των πολιτών, την ψηφιοποίηση των 

υπηρεσιών και το e-commerce. To πρόγραµµα «∆ικτυωθείτε» 

(go online) για παράδειγµα, περιλαµβάνει πολύ καινοτόµες 

δράσεις για την κατάρτιση ιδιοκτητών πολύ µικρών 

επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες. Έτσι, οι δράσεις της 

ΕΕ για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση στις ΤΠΕ 

είναι πολυσχιδείς και καθολικές, και καλύπτουν όλη την 
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εκπαίδευση, µε πολλούς τρόπους. 

H νέα πολιτική της ΕΕ για τις ΤΠΕ, αποκαλούµενη i2010, 

European Information Society 2010   

(http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_T

he_EUs_new_ICT_strategy.asp), αποτελεί µια επέκταση της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας (στην οποία δεξιότητες στη χρήση  

της ψηφιακής τεχνολογίας θεωρήθηκαν απαραίτητες: digital 

competence involves the confident and critical use of 

information society technology (IST) and thus basic skills in 

information and communication technology αναφέρει επί λέξει 

η ΕΕ για να προσδιορίσει τις δεξιότητες αυτές) η οποία, όπως, 

υιοθετήθηκε πολύ πρόσφατα σχετικώς, το 2005, και λειτουργεί 

συµπληρωµατικά  

(http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guid

elines_el.htm), περιλαµβάνει πολλές και διάφορες δράσεις. Στο 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm υπάρχει µια 

σχετικά πλήρης αναφορά σε πολλά σχετικά ντοκουµέντα και 

αποφάσεις της ΕΕ. Σε άλλους ιστοχώρους (όπως 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-

technologies_en.pdf) υπάρχουν ενδιάµεσες αναφορές και 

εκθέσεις για την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων που είχαν 

τεθεί. 

Η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών 

Όλα τα παραπάνω όµως αναδεικνύουν τη µεγάλη σπουδαιότητα 

της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια πάντα της δια 

βίου µάθησης. Η επιµόρφωση αποτελεί εργαλείο για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προκειµένου να 

αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες, όπως: την ικανότητα να 

οργανώνουν δυναµικά περιβάλλοντα µάθησης, να αξιοποιούν 

τις ΤΠΕ προκειµένου να διδάξουν το αντικείµενό τους, να 

συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράµµατος και να 

το προσαρµόζουν, όταν απαιτείται, στις συγκεκριµένες ανάγκες 

των µαθητών τους, να µπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά µε 

γονείς και κοινωνικούς εταίρους, να µπορούν να ικανοποιήσουν 

τις απαιτήσεις εκείνες που θέτει το πλαίσιο της δια βίου µάθησης 

ή το πλαίσιο της ειδικής αγωγής των παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες. 

Έτσι, ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα (ιδιαίτερα όσα σχετίζονται 

µε τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση), πρέπει να καθιστά τους 
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εκπαιδευτικούς  ικανούς να µπορούν να παρακολουθούν τα 

τεκταινόµενα στο χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων και στη 

συνέχεια αυτές τις νέες εξελίξεις να µπορούν να τις 

προσαρµόζουν και να τις ενσωµατώνουν στις ανάγκες των 

µαθηµάτων ή των µαθητών τους µε έναν κριτικό τρόπο. 

Πιο συγκεκριµένα για το Πρόγραµµα της επιµόρφωσης Β 

επιπέδου θα µπορούσαν να αναφερθούν επιλεκτικά ως 

αναµενόµενες δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι συµµετέχοντες 

εκπαιδευτικοί οι εξής: 

• Να αντιλαµβάνονται εκείνους τους τρόπους µε τους οποίους 

µπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ προκειµένου να 

εξυπηρετήσουν τις διδακτικές προθέσεις του διδάσκοντα και 

κάτω από ποιες προϋποθέσεις µπορεί να γίνει αυτή η 

αξιοποίηση. 

• Να είναι σε θέση να εµπλέκουν ενεργητικά τους µαθητές στη 

διαδικασία µάθησης µε τη χρήση της τεχνολογίας 

• Να µπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των 

συγκεκριµένων λογισµικών που προσφέρονται για 

εκπαιδευτική χρήση και να µπορούν να τα αξιοποιούν 

αποτελεσµατικά. 

• Να µπορούν να εφαρµόζουν συγκεκριµένες αρχές που θα 

διέπουν το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε 

αυτές να αξιοποιούν κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ 

στην τάξη. 

 

 5. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

∆ραστηριότητα 1η 

Προτείνεται η επίσκεψη των πλέον σηµαντικών ιστοχώρων από 

τους αναφερόµενους και ο εντοπισµός των βασικών ορισµών 

και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την εκπαίδευση των 

Ευρωπαίων πολιτών στις ΤΠΕ.  

∆ραστηριότητα 2η 

Αναζητήστε στο ∆ιαδίκτυο και επισκεφθείτε τις κατάλληλες 

ιστοσελίδες προκειµένου να αντλήσετε πληροφορίες για την 

πολιτική που ακολουθούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αντίστοιχα χώρες εκτός Ευρώπης στο θέµα της εισαγωγής των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Εντοπίστε θετικά και αρνητικά σηµεία 

των πολιτικών αυτών και στη συνέχεια συγκρίνετε τι πολιτικές 
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αυτές µεταξύ τους. 

 6. Ερωτήσεις 

 

1. Θεωρείτε ότι η ενιαιοποίηση και η οµογενοποίηση των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων τελικά θα αποβεί προς όφελος των 

πολιτών, καθώς θα διευρύνει την «οπτική» των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων ή αντίθετα θα προκαλέσει µια απώλεια σηµαντικών 

εθνικών, ιστορικών ή πολιτισµικών χαρακτηριστικών και άρα 

ενδεχοµένως  θα λειτουργήσει αρνητικά; 

 7. Ασκήσεις 

 ∆εν προτείνονται ασκήσεις  

 8. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία  

Ενδεικτικές 

ψηφιακές πηγές 

πληροφόρησης 

http://rights.apc.org/handbook/index.shtml   Μια πολύ 

κατατοπιστική σελίδα σχετικά µε θέµατα που αφορούν την 

πολιτική ΤΠΕ. 

http://www.ictpolicy.edna.edu.au/sibling/page1.html  Βάση 

δεδοµένων για την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την 

επιµόρφωση της αυστραλιανής κυβέρνησης 

http://www.unescobkk.org/index.php?id=496   Project της 

UNESCO σχετικό µε την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/   Πολιτική ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση της Ιρλανδικής κυβέρνησης. 

http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88   Σελίδα µε 

συνδέσµους σε διεθνείς οργανισµούς που ενεργοποιούνται στο 

χώρο της πολιτικής ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

http://www.infodev.org/en/Project.11.html  Project σε εξέλιξη 

σε σχέση µε την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

(Ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης: 18 Απριλίου 2008) 

Ενδεικτική 

βιβλιογραφία 

Βιβλιογραφία 

Watson, D. (2004). Pedagogy before Technology: Re-thinking 
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the Relationship between ICT and Teaching, Education and 

Information Technology, 6(4), 251-266. Η εργασία παρουσιάζει 

την άλυτη διχογνωµία της σκοπιµότητας εισαγωγής των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση. 

 

Reynolds, D. & Trip, H. (20033). ICT The hopes and the reality. 

Britissh Journal of Educational Policy, 34(2), 151-167. 
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