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Ενότητα 1.2
Μοντέλα εισαγωγής
ΤΠΕ στην εκπαίδευση
1. Εισαγωγή
Το µάθηµα αποτελεί µια πολύ σύντοµη ενηµερωτική εισαγωγή
σχετικά µε τα µοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,
τόσο στο µακροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συστήµατος, όσο
και στο µικροεπεπίπεδο της σχολικής µονάδας
∆ιδακτικοί Στόχοι

• Βασικές γνώσεις σχετικά µε τα µοντέλα ένταξης των ΤΠΕ
στην Εκπαίδευση.

2. Σηµασία της εισαγωγής των ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση
Είναι γνωστό ότι οι ΤΠΕ ενσωµατώνονται στην Εκπαίδευση σε
όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα.
Οι λόγοι για την επιταχυνόµενη αυτή ενσωµάτωση των ΤΠΕ
στην Εκπαίδευση είναι πολλαπλοί:
•

Η «πληροφοριοποίηση» της κοινωνίας δηµιουργεί, έµµεσα,
στους µαθητές την ανάγκη να αποκτήσουν ένα είδος
«πληροφορικής κουλτούρας» που θα τους επιτρέψει να
ενσωµατωθούν

καλύτερα

στη

σηµερινή

κοινωνία.

Η

ενσωµάτωση αυτή µπορεί να σηµαίνει µια πιο ολοκληρωµένη
συµµετοχή στα κοινά (ενεργοί πολίτες) και γενικότερα πιο
ουσιαστική συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
•

Η

αυξανόµενη

πολυπλοκότητα

του

εκπαιδευτικού

συστήµατος (για παράδειγµα το γεγονός ότι τα σχολεία
εµπλέκονται πλέον και σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα), αλλά
και η γενική κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθιστούν
αναγκαία την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς
θεωρείται ότι µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη
βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκµάθησης, αλλά
και γενικότερα να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα για την
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ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων
γνώσεων.
•

Οι γνώσεις της Πληροφορικής µπορούν να είναι εξαιρετικά
χρήσιµες για την αυριανή επαγγελµατική πρόοδο των
σηµερινών µαθητών.

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση µπορεί να σηµαίνει:
Τι ακριβώς σηµαίνει
η εισαγωγή των

i. Χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση της Εκπαίδευσης
ii. Τις ΤΠΕ ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο (διδασκαλία των

ΤΠΕ στην

βασικών δεξιοτήτων χειρισµού Η.Υ., ψηφιακός γραµµατισµός

Εκπαίδευση

ή διδασκαλία της Πληροφορικής)
iii. Τις ΤΠΕ ως µέσο για τη διδασκαλία άλλων αντικειµένων
(κυρίως

εκπαιδευτικά

λογισµικά

και

εκπαιδευτικά

περιβάλλοντα)
iv. Τις ΤΠΕ ως µέσο επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή στης Πληροφορικής στην
διδασκαλία,
αλλαγή,

απαιτεί

αφού

µια

συντονισµένη,

απαιτούνται

ριζικοί

συστηµική

σχεδόν

µετασχηµατισµοί

στα

παρακάτω:
•

Εξοπλισµοί (υλικό και λογισµικό)

και υψηλής ποιότητας

δικτυακή υποδοµή και συντήρηση/αναβάθµισή τους και
προσαρµογή τους στα διεθνή standards.
•

Αλλαγή θεσµικού πλαισίου (αλλαγή σχετικής νοµοθεσίας)

•

Παραγωγή ειδικού λογισµικού, δηµιουργία εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων
κατάλληλου

και

συντήρηση

εκπαιδευτικού

υλικού

τους,

δηµιουργία

(διδακτικού

ύλης

ψηφιακής µορφής και βιβλίου) και διαρκής επικαιροποίησή
τους.
•

Ενσωµάτωση των αλλαγών στο πρόγραµµα σπουδών των
µελλοντικών

εκπαιδευτικών

(«καθηγητικές

σχολές»,

παιδαγωγικά Τµήµατα κλπ)
•

Επιµόρφωση

εκπαιδευτικών

και

στελεχών

(διευθυντών,

προϊσταµένων, συµβούλων κλπ)
•

Προσαρµογή των διοικητικών δοµών στις απαιτήσεις των
ψηφιακών µέσων

•

Αλλαγή µιας γενικότερης «νοοτροπίας»

Η εισαγωγή της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση,
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λοιπόν,

δεν

είναι

πάντοτε

απλή.

Σε

πολλές

περιπτώσεις

Εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες δεν έλαβαν υπόψή τους το
σύνολο

των

παραµέτρων

που

πρέπει

να

συνεκτιµηθούν

γνώρισαν µια σχετική αποτυχία. Για παράδειγµα, οι χώρες
Γαλλία

και

Μ.

Βρετανία,

πρωτοπορώντας,

εισήγαγαν

µε

συστηµατικό τρόπο την Πληροφορική τη δεκαετία του 1980,
στα

σχολεία

τους,

µε

Η.Υ.

δικής

τους

σχεδίασης,

(Η.Υ.

σχεδιασµένους από την αρχή για εκπαιδευτική χρήση), αλλά
εγκατέλειψαν

σταδιακά

το

πλάνο

τους,

καθώς

(λόγω

ανυπαρξίας αγοράς και οικονοµικού κινήτρου, κατά κύριο λόγο)
δεν υπήρξε ούτε πρόοδος στο υλικό, ούτε στο λογισµικό
(hardware, software). Τα αντίστοιχα προϊόντα του εµπορίου
(κυρίως PC του τέλους της δεκαετίας του 1980) τα οποία
εξελίσσοντο µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, απαξίωσαν τους Η.Υ.
των

σχολείων

και

τους

κατέστησαν

ουσιαστικά

απηρχαιωµένους. Για το ρόλο του οικονοµικού παράγοντα
υπάρχει σχετικός διεθνής διάλογος εδώ και αρκετά χρόνια (για
παράδειγµα:
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=G
UIDE).
Οι απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω περιπλέκονται
επίσης από την οικονοµία της αγοράς, η οποία επιβάλλει ενίοτε
αλλαγές

µοντέλων

για

λόγους

καθαρά

εµπορικούς/οικονοµικούς. Επιπλέον ο συντονισµός, ο χρονισµός
των

ανωτέρω

παράδειγµα

ενεργειών
δεν

είναι

πολύ

επικαιροποιηθεί

σηµαντικός:

αν

εγκαίρως

για
και

προγραµµατισµένα το εκπαιδευτικό λογισµικό, µπορεί να πάψει
να είναι συµβατό µε νεότερες εκδόσεις Η.Υ. ή λειτουργικών
συστηµάτων. Πολύ συχνά εξάλλου, η τεχνολογία φαίνεται να
υπαγορεύει τις εξελίξεις. Η ίδια η UNESCO έχει επισηµάνει
µερικά

επαναλαµβανόµενα

και

σηµαντικά

λάθη

στην

εκπαιδευτική πολτική που συνδέεται µε τις ΤΠΕ:
(http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539). Τέτοια λάθη
είναι η θεώρηση της δικτύωσης (και γενικά της τεχνολογικής
υποδοµής) ως ενός αυτόνοµου σκοπού καθεαυτόν (δες µια
σχετική προβληµατική στο:
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=204871), η επικέντρωση
στους

διαθέσιµους

(οικονοµικούς)

πόρους

και

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος)
ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

όχι

στις

20

Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση
εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, η έλλειψη πρόβλεψης για
το κόστος συντήρησης, επικαιροποίησης, αναβάθµισης των ΤΠΕ
που

εγκαθίστανται

στην

υπηρεσία

ενός

εκπαιδευτικού

συστήµατος. Η παγκόσµια διαµάχη γύρω από τους «φθηνούς»
προσωπικούς Η.Υ. (µε επίκεντρο τον «Η.Υ. των 100 δολαρίων)
δείχνει επίσης την πολυπλοκότητα του θέµατος.

3. Μοντέλα εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην
Εκπαίδευση
Στο διεθνή χώρο, τρία είναι τα κυρίαρχα µοντέλα εισαγωγής
των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση:
Τεχνοκρατικό,

•

το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό – που δίνει µεγαλύτερη

ολιστικό,

σηµασία στην τεχνολογία των ΗΥ Χαρακτηρίζεται από έναν

πραγµατολογικό

«τεχνολογικό ντετερµινισµό», δηλαδή δίνει σχεδόν απόλυτη

µοντέλο

αξία στα χρησιµοποιούµενα συστήµατα και την εκµάθηση
της λειτουργίας τους, θεωρώντας ότι η χρήση τους θα είναι
αρίστη (σχεδόν αναγκαστικά, ντετερµινιστικά η ορθή χρήση
προκύπτει άµεσα από τις σχετικές δεξιότητες).
•

το ολιστικό – που δίνει σηµασία στην διαθεµατική και
ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ
γίνεται

σταδιακά

σε

όλα

τα

γνωστικά

αντικείµενα,

η

Πληροφορική δηλαδή «διαχέεται» κατά κάποιο τρόπο, στο
σύνολο των µαθηµάτων και των σχολικών δραστηριοτήτων.
Η

υιοθέτηση

αυτού

του

µοντέλου

προκαλεί

και

τις

µεγαλύτερες ανατροπές στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
•

το πραγµατολογικό – που αποτελεί ένα συνδυασµό των δυο
άλλων.

Το

µοντέλο

συνδυασµένη

αυτό

διδασκαλία

χαρακτηρίζεται
µαθηµάτων

από

τη

«αµιγούς»

Πληροφορικής και την ταυτόχρονη ένταξη των ΤΠΕ ως
µέσου στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας στα διάφορα
γνωστικά αντικείµενα.
Η Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα κράτη, ακολούθησε διαδοχικά
αρχικά το πρώτο µοντέλο, ενώ σταδιακά προσαρµόστηκε στο
δεύτερο και το τρίτο, κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας του
1990.
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4. ∆υο διαφορετικές προσεγγίσεις

Η Πληροφορική

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν

«ευχέρεια» και ο

αναπτυχθεί

Πληροφορικός/

αντιµετωπίζουν το πρόβληµα σε µια διαφορετική βάση.

Ψηφιακός

•

γραµµατισµός

διεθνώς

δυο

ιδιαίτερες

προβληµατικές,

που

Η έννοια των βασικών δεξιοτήτων στην Πληροφορική,
δηλαδή στη διαχείριση της πληροφορίας, υποκαταστάθηκε
σταδιακά από τις δεξιότητες χειρισµού Η.Υ. Τούτο όµως
τείνει να υποκατασταθεί σήµερα από την Πληροφορική
«ευχέρεια» (fluency) – δηλαδή από δεξιότητες που είναι και
πολύ πιο διευρυµένες, αλλά και πολύ πιο βαθειές. (για µια
αναλυτική

προσέγγιση:

http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Pi
ece.pdf ή και:
http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Lear
ning_for_21st_Century_Article.pdf). Στα πλαίσια αυτά, λόγω
της γενίκευσης των χρήσεων των ΤΠΕ στον κόσµο της
οικονοµίας και της εργασίας, η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση και η σχετική κατάρτιση των πολιτών αποτελεί
κοµβικό σηµείο και έτσι αποτελεί

σταθερό στοιχείο στον

προγραµµατισµό όλων των φορέων της ελληνικής κοινωνικής
ζωής (για παράδειγµα: σταθερή αναφορά από τα περισσότερα
κόµµατα).
•

Επίσης

το

µοντέλο

πραγµατολογικής)

της

τείνει

προσέγγισης
σήµερα

να

(ολιστικής
αναχθεί

ή

στην

προβληµατική του Πληροφορικού ή ψηφιακού γραµµατισµού
(για

παράδειγµα:

http://www.ictliteracy.info/

http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id
=31&option=com_content&task=view ) και
µέσα

στα

θεωρητικά

πλαίσια

των

πολυγραµµατισµών:

(ενδεικτικά:
http://www.usq.edu.au/course/material/EDU5472/content/mod
08.htm).

5. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες
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Αναζητήστε στοιχεία για τις πολιτικές ένταξης των Τ.Π.Ε. στην
εκπαίδευση.
∆ραστηριότητα 1η

Προσπαθείστε

να

δηµιουργήσετε

µια

«χρονογραµµή» (timeline) που να συσχετίζει ις πολιτικές αυτές
µε την τεχνολογική πρόοδο ή άλλες παραµέτρους

∆ιερεύνηση
∆ραστηριότητα 2η

σε

προβληµατικής

µεγαλύτερη
της

έκταση

«πληροφορικής

και

βάθος

ευχέρειας»

της

(fluency).

Eπίσης του Πληροφορικού γραµµατισµού.

6. Ερωτήσεις
1. Θα µπορούσατε να συγκρίνετε τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα των τριών µοντέλων εισαγωγής των ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης (για
παράδειγµα τυπική και µη-τυπική εκπαίδευση, επαγγελαµτική
κατάρτιση,

εκπαιδευση

ενηλίκων

και

δια

βίου

µάθηση,

τεχνολογική και επαγγελµατική εκπαίδευση κλπ);

7. Ασκήσεις
1. ∆ιερευνήστε τα στοιχεία που παρατίθενται στην αρχή ως προς
τις απαιτούµενες µεταβολές που είναι απαραίτητες για µια πλήρη
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

8. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία
Βιβλιογραφία
•

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές,
Αθήνα: GUTENBERG.

•

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα µάθησης
υποστηριζόµενα από τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, Αθήνα:
GUTENBERG.

Ενδεικτική

•

βιβλιογραφία

Κεκκές, Ι. (2004). Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση,
Ζητήµατα

Σχεδιασµού

και

Εφαρµογών:

Φιλοσοφικές-

Κοινωνικές προεκτάσεις, Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
Ατραπός.
•

Κουτλής, Μ., Μεγάλου, Ε., Παρασκευάς, Μ., Ρενιέρη, Ν.,
Κυνηγός, Π., Κοµνηνός, Θ., Ζαγούρας, Χ., Μπούρας, Χ., &
Σταµατίου, Γ. (2005). Θα µας κρίνει τελικά όλους το
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µέλλον...

Οι

τεχνολογίες

της

Πληροφορίας

και

της

Επικοινωνίας στη σχολική πραγµατικότητα, Αθήνα: Ελληνικά
Γράµµατα.
•

Neil

Postman

δηµόσιος

(1998)

λόγος

στην

∆ιασκέδαση

µέχρι

εποχή

θεάµατος.

του

θανάτου.

Ο

Εκδόσεις

∆ροµέας.
•

Larry Cuban (2002) Oversold and Undrused

Harvard

University Press
•

Nicolαs C. Burbules et als (2000) Watch IT! The Risks and
Promises

of

Information

Technologies

for

Education.

Westview press.
•

Sara Baase (1997) A Gift of Fire: Social, Legal and Ethical
issues in Computing. Prentice Hall.

•

Sara

Kiesler.

Editor

(1997)

Culture

of

the

Internet.

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
•

Toru Ishida- Katherine Ishiber(editors) (2000) Digital Cities,
Springer

•

William J. Mitchell (1998) City of Bits. Space, Place, and the
Infobahn. MIT Press.

•

Sherry Turkle (1996) Life on the Screen. Identity in the Age
of the Internet. Simon and Schuster.

•

Seymour

Papert

ηλεκτρονικοί

(1991).

υπολογιστές

Νοητικές
και

θύελλες

δυναµικές

ιδέες,

Παιδιά,
Αθήνα:

Οδυσσέας.
•

Richard

S.

Rosenberg

(1997)

The

Social

Impact

of

Computers. Academic Press.
•

Andy

Hargreaves

(2003)

Teaching

in

the

Knowledge

Society. Open University Press.
•

Κουτσογιάννης,

∆.

(2002).

Ελληνική

γλώσσα
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