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0. Να µην περιµένουµε θαύµατα από τις ΤΠΕΕ 

Πολλοί περιµένουν ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινω-
νίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση θα λύσουν τα προβλήµατά της ως από µηχα-
νής θεός. ∆εν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι µόνο δεν υπάρχει ‘βασι-
λική οδός’ προς τη γεωµετρία, όπως είπαν οι Πυθαγόρειοι στον τύραννο 
των Συρακουσών αλλά δεν υπάρχει ‘βασιλική οδός’ ούτε προς τη διδασκα-
λία της γεωµετρίας -και των άλλων αντικειµένων, βέβαια. 
Οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν τη διδασκαλία, τη µάθηση και την επικοι-
νωνία στο σχολείο υπό τον όρο ότι θα βάλουµε πολλή δουλειά (περισσό-
τερη από την αντίστοιχη χωρίς τις ΤΠΕ), ότι θα την κάνουµε σωστά, και ότι 
είµαστε διατεθειµένοι να περιµένουµε. 

1. Μάθηση µε ΤΠΕ στο σχολείο 

Παρακολούθησα το 1997 µια εκπαιδευτική δραστηριότητα µε υπολογιστές 
στην Έκτη ∆ηµοτικού. Τα παιδιά είχαν χρησιµοποιήσει τη γλώσσα προ-

γραµµατισµού Logo για να σχεδιά-
σουν ένα καράβι, ένα πακέτο ζω-
γραφικής για να το χρωµατίσουν 
και έναν επεξεργαστή κειµένου για 
να περιγράψουν την εργασία τους 
των έξι εβδοµάδων που οδήγησε σ’ 
αυτό. Σε οµάδες των 2-3 ανά υπο-
λογιστή, η καθεµιά τους είχε κάνει 
κάτι σαν το παράδειγµα που φαίνε-
ται στο Παράρτηµα. Ο δάσκαλος 
τους ζήτησε να σχεδιάσουν ένα δι-
πλάσιο σε µέγεθος καράβι. Τα παι-
διά ήταν συνεπαρµένα όπως είναι 

συνήθως όταν δουλεύουν στο εργαστήριο αλλά και ιδιαίτερα αυτή τη φορά 
αφού είχαν και ξεχωριστό ‘κοινό’ -εµάς δηλαδή. Ακούγοντας την οδηγία 
ριχτήκαν στη δουλειά µε έναν αδήλωτο συναγωνισµό. Σε δέκα λεπτά οι έξι 
από τις επτά οµάδες, είχαν διπλασιάσει όλους  τους αριθµούς στο πρό-
γραµµα (δηλαδή διπλασιάσαν και τα µήκη και τις γωνίες) και φυσικά το 
αποτέλεσµα ήταν ένα ακατανόητο σχήµα. Μετά σκεφτήκαν καλύτερα το 
πράγµα. Κουβέντιασαν και αποφασίσαν ότι αρκεί να διπλασιάσουν µόνο 
τους αριθµούς που αφορούσαν µήκη -και το καράβι έγινε διπλάσιο. Εντω-
µεταξύ η έβδοµη οµάδα, αυτή που είχε ξεκινήσει συζητώντας το θέµα και 
όχι ενεργώντας αµέσως είχε τελειώσει, σωστά, µε την πρώτη. 
 
Ο δάσκαλος βέβαια δεν τους µίλησε περί οµοίων σχηµάτων, έτσι κι αλλιώς 
δεν περιλαµβάνεται στην ‘ύλη’ της τάξης αυτής. ∆εν τους µίλησε για προ-

Τα όµοια καράβια

‘Σχεδιάστε ένα καράβι διπλάσιο 
από αυτό που κάνατε’
Όµοια σχήµατα, λόγος οµοιότητας, 
αισθητική, ρητοί αριθµοί, επίλυση 
προβληµάτων, διαχείριση χρόνου…
∆εν αρκεί να έχεις δίκαιο!
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γραµµατισµό, για problem solving, ούτε για την πειραµατική προσέγγιση 
στη µάθηση. Αυτά όµως όλα ήταν αυτά που κάναν τα παιδιά. 
 
Τα παιδιά ανακαλύψαν ότι διπλασιάζοντας τα µήκη  και κρατώντας ίδιες τις 
γωνίες µπορούν να παράγουν καράβια που µοιάζουν. Από δω και πέρα υ-
πάρχουν πολλά µονοπάτια για τη συνέχεια: 
 
Μπορούν να τα τριπλασιάσουν και τετραπλασιάσουν. Ίσως ανακαλύψουν 
ότι αντί να αλλάζουν κάθε φορά τους αριθµούς µπορούν να έχουν µια µε-
ταβλητή για να πολλαπλασιάζει τα µήκη, αυτό που στη γεωµετρία λέµε λό-
γο οµοιότητας των σχηµάτων. Όταν ο δάσκαλος τους ζητήσει να κάνουν το 
καράβι όσο µεγάλο µπορεί να χωρέσει στην οθόνη, θα ανακαλύψουν ότι ο 
λόγος οµοιότητας (στον οποίο δε χρειάζεται να γίνει ρητή αναφορά ή να 
δοθεί ορισµός µέχρι τη στιγµή που ο δάσκαλος αποφασίσει) µπορεί να είναι 
οποιοσδήποτε αριθµός, όχι αναγκαστικά ακέραιος. Και µετά θα κάνουν και 
µικρότερα καράβια, µε λόγο οµοιότητας 0<λ<1. Αν κάποιοι παίξουν και µε 
αρνητικούς αριθµούς, θα βγάλουν συµµετρικά καράβια (στην ουσία ανακα-
λύπτοντας ότι η οµοιότητα και η συµµετρία είναι ειδικές περιπτώσεις των 
γραµµικών µετασχηµατισµών, πράγµα που κατά πάσα πιθανότητα δεν το 
θυµάται ούτε ο δάσκαλός τους). 
 
Αν επιχειρήσουν να σχεδιάσουν µια τράτα µε το µεγάλο καράβι µπροστά να 
σέρνει βαρκούλες, θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι η απόλυτη 
οµοιότητα δεν είναι αισθητικά βέλτιστη ούτε και σωστή: ενώ η βάρκα ‘µοιά-
ζει’ µε το καΐκι,  το σχήµα µιας βάρκας δεν είναι µαθηµατικά όµοιο µε το 
σχήµα του καϊκιού. Στο Γυµνάσιο, σε κάποιο µάθηµα που η έµφαση θα εί-
ναι στη γλώσσα, µπορούν να συζητήσουν ότι ο όρος ‘όµοιος’ στην καθηµε-
ρινή ζωή δε σηµαίνει ακριβώς το ίδιο µε τον ‘όµοιο’ της γεωµετρίας και στο 
Λύκειο, σε κάποιο µάθηµα που θα εστιάζει στην ψυχολογία, µπορούν να το 
χρησιµοποιήσουν ως παράδειγµα προβληµατικής επικοινωνίας. 
 
Στην επόµενη διερεύνηση, που µπορεί να έχει θέµα τα γεφύρια ή τα κά-
στρα θα διαπιστώσουν πως, ό,τι κάναν µε τα καράβια, µπορεί να γίνει µε 
οποιοδήποτε σχήµα (γενίκευση από όµοια καράβια σε όµοια σχήµατα). 
 
Χρησιµοποιώντας το ‘Χελωνόκοσµο’1 µπορούν να χειρίζονται το µέγεθος 
του σχήµατος άµεσα, να συνδέσουν το λόγο οµοιότητας µε το µεταβολέα 
και να έχουν µια αναλογική αίσθηση των αριθµών. Μπορούν να φτιάξουν 
και πολλά σχήµατα το ένα µέσα στο άλλο και να πειραµατιστούν µε την έν-
νοια της προβολής και του βάθους στο σχέδιο. 
 
Όµως και οι πέντε αυτές µαθησιακές συνέχειες (από αλλαγή προγραµµά-
των µε το χέρι σε χρήση µεταβλητών, από διπλάσια καράβια σε όµοια κα-
ράβια, από µαθηµατικά σε αισθητική, γλώσσα και επικοινωνία2, από όµοια 
καράβια σε όµοια σχήµατα, και χρήση αναλογικού µεταβολέα για τον έλεγ-
χο µιας µεταβλητής ενός προγράµµατος) αφήνουν απέξω µερικές από τις 
βασικότερες πλευρές της µάθησης που λαµβάνουν χώρα µε τους υπο-

                                       
1 Ένα από τα λογισµικά της Οδύσσειας, http://e-slate.cti.gr/Microworlds2.htm, 
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/xelonokosmos.html  
 
2 «Ε, και λοιπόν; Αυτό δεν είναι µαθηµατικά;» θα έλεγαν οι Πυθαγόρειοι, νοµίζω.  
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λογιστές στο σχολείο. Τι άλλο έγινε στην τάξη όταν τους ζητήσαµε να δι-
πλασιάσουν το καράβι; 
 
Καταρχήν το πρόβληµα το έλυσαν όλοι. Με το δικό της ρυθµό η κάθε οµά-
δα, µε τα δικά της λάθη, αλλά αυτό που δεν έγινε είναι ‘επίδειξη’ της  λύ-
σης στον πίνακα είτε από το δάσκαλό τους είτε από ένα µαθητή (το µο-
ντέλο του «ένας µιλάει και είκοσι κοιµούνται»). Όλοι οι µαθητές είχαν ε-
νεργητική συµµετοχή στη λύση του προβλήµατος και εποµένως και στη 
µάθηση. 
 
∆εύτερον, για να πετύχει ο καθένας έπρεπε να πετύχει η –µικρή- οµάδα 
του. Ίσως το µεγαλύτερο µάθηµα το πήρε ένας πιτσιρίκος της τρίτης οµά-
δας (από αυτούς που έδωσαν στα γρήγορα τη λαθεµένη λύση και έφτασαν 
καθυστερηµένα στη σωστή) που µόλις χτύπησε το κουδούνι πήγε µε κλά-
µατα στο δάσκαλο λέγοντας «αφού εγώ, κύριε, τους το είπα από την αρ-
χή». Ο µαθητής αυτός ένοιωσε ότι δεν αρκεί να έχεις δίκαιο, πρέπει να 
µπορείς να πείσεις κιόλας -και µάλιστα να πείσεις αυτούς που έχουν άδικο, 
ξέρουν λιγότερα ή καταλαβαίνουν χειρότερα. Στοιχειώδης αλήθεια στη ζω-
ή, την οποία η σχολική εκπαίδευση καλύπτει επιµελώς: Στο σχολείο δι-
δάσκεσαι ότι υπάρχει µία σωστή απάντηση για κάθε  ζήτηµα, ότι την απά-
ντηση αυτή µπορείς να τη µάθεις, ότι είναι γραµµένη στο βιβλίο σου και 
την ξέρει ο δάσκαλός σου, και ότι για να προοδεύσεις πρέπει και αρκεί να 
µπορείς να επαναλάβεις  την απάντηση χωρίς τη βοήθεια του βιβλίου, του 
δασκάλου ή άλλου. Στη ζωή και µάλιστα στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά: στα περισσότερα πράγµατα υπάρ-
χουν πολλές σωστές απαντήσεις, ενίοτε αντικρουόµενες, συχνά µάλιστα 
δεν υπάρχει καµία –γνωστή- σωστή απάντηση. Σπάνια οι απαντήσεις αυτές 
είναι γραµµένες σε κάποιο βιβλίο και βέβαια όχι όλες σε ένα. Και για να πε-
τύχεις στη ζωή σίγουρα δεν αρκεί να ‘ξέρεις’ τη σωστή απάντηση: πρέπει 
να µπορείς να την εκφέρεις µε τον κατάλληλο πειστικό τρόπο, και πάλι 
διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. 
 
Τρίτον, αυτοί που κάναν το λάθος όχι µόνο δεν ‘τιµωρήθηκαν’, αλλά έµα-
θαν και καλύτερα και προβλήθηκαν γιατί η συζήτηση στην τάξη έγινε και 
το ενδιαφέρον στο µάθηµα δόθηκε ακριβώς από το λάθος τους. 
 
Τέλος, στον ‘αγώνα δρόµου’ (που δεν τον έβαλε ο δάσκαλος αλλά λειτούρ-
γησε ‘αυτόµατα’ ανάµεσα στα παιδιά) κέρδισαν αυτοί που ξεκίνησαν σχε-
διάζοντας τη λύση και όχι αυτοί που όρµησαν να εφαρµόσουν το πρώτο 
πράγµα που τους ήρθε στο νου. Αυτό είναι βασικό µάθηµα σε project ma-
nagement (ούτε αυτό περιλαµβάνεται στην ‘ύλη’). 
 

2. Ένταξη των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο 
‘πρόγραµµα’ του σχολείου  

 
Ταιριάζει η χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου; Αν το δει κανείς επιφανειακά, η πρώ-
τη απάντηση είναι αρνητική: η ‘κάλυψη της ύλης’ (σε αντίθεση µε την απο-
κάλυψη της γνώσης) όπως προβλέπεται στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρό-
γραµµα δεν δίνει την ευκαιρία στον καθηγητή να εντάξει τις τεχνολογίες 
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αυτές στην καθηµερινή πρακτική του. Αν βέβαια µελετήσουµε το ζήτηµα 
λίγο περισσότερο και διαβάσουµε το 
‘πρόγραµµα σπουδών’ θα δούµε ότι 
προβλέπει (ως στόχους τουλάχι-
στον) την καλλιέργεια των δεξιοτή-
των που καλλιεργούνται µε τις Τε-
χνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στο σχολείο, και δίνει 
–έστω και ως εξαίρεση, ως συ-
µπληρωµατικά µέσα- τη δυνατότη-
τα χρήσης των εργαστηρίων για 
όλα τα µαθήµατα. 
 
Όµως, το βαθύτερο και ουσιαστικότερο ζήτηµα είναι ότι η χρήση των υπο-
λογιστών για ουσιαστικούς εκπαιδευτικούς στόχους, σαν αυτούς που περι-
γράψαµε προηγουµένως είναι αντίθετοι µε την πραγµατική σχολική καθη-
µερινότητα. Με το πνεύµα αποµνηµόνευσης, αυθεντίας, και γενικότερα το 
σχολείο ως παροχέα συνόλου γνώσεων προς εξέταση.  
 
Και βέβαια, κατά τη γνώµη µου, ευτυχώς που είναι έτσι: αν η αξιοποίηση 
των ΤΠΕΕ ήταν συµβατή µε τη σηµερινή σχολική πραγµατικότητα, τότε πο-
λύ λίγο θα είχαν οι τεχνολογίες αυτές να συµβάλουν στις ανάγκες προε-
τοιµασίας του πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

3. Τί γυρεύουν οι υπολογιστές στα σχολεία µας;  

Οι απαντήσεις που δίνονται είναι πολλές, από τον άκριτο ενθουσιασµό µέ-
χρι την πλήρη άρνηση. 
 
Μια σοβαρή µειοψηφία τοποθετεί-
ται κάθετα αντίθετη. Υποστηριζό-
µενη από αξιόλογη έρευνα που 
δείχνει µικρό εκπαιδευτικό αποτέ-
λεσµα από τις ΤΠΕ στο σχολείο, 
τοποθετείται είτε χρηστικά («δεν 
κερδίζουµε τίποτε») είτε ιδεολο-
γικά («οι υπολογιστές µας απο-
σπούν από τις βαθύτερες αξίες και 
στόχους της εκπαίδευσης»). 
 
Μια άλλη αντίληψη υποστηρίζει 

ότι η σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής επιβάλλει τους Υπολογιστές και 
τα ∆ίκτυα στο σχολείο. Η αγορά εργασίας, λένε, ζητά τέτοιες δεξιότητες  
και η εκπαίδευση οφείλει να ανταποκριθεί. Κάπως γενικότερα θέτουν το 
ζήτηµα κάποιοι λέγοντας ότι χρειάζονται οι υπολογιστές στα σχολεία, µια 
και προετοιµάζουµε τον πολίτη της ΚτΠ. Τέλος, µερικοί οιστρηλατούνται 
από ιερό ενθουσιασµό και δηλώνουν τις πληροφορικές δεξιότητες ως αντί-
στοιχες της γραφής και της ανάγνωσης στη νέα εποχή. 
  
Πιο κοντά στην εκπαίδευση είναι το επιχείρηµα ότι οι ΤΠΕ στο σχολείο βελ-
τιώνουν τη διδασκαλία και τη µάθηση, αλλά χρειάζεται περισσότερες απο-
δείξεις από αυτές που έχουµε στη διάθεσή µας. 
 

Ταιριάζει µε το πρόγραµµα;

Όχι
Ναι
Εξαρτάται

∆εν ταιριάζει µε τη σηµερινή 
σχολική πραγµατικότητα

(ευτυχώς…)

Γιατί υπολογιστές στα 
σχολεία;

Όχι υπολογιστές στα σχολεία!
Ό,τι πει η αγορά εργασίας
Προετοιµασία για την ΚτΠ
Η νέα γραφή κι ανάγνωση
Αποτελεσµατική διδασκαλία και µάθηση
Να ακολουθήσουµε τους ‘προηγµένους’
e Λισσαβόνα
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Τέλος, στο άλλο άκρο είναι η άποψη που λέει, ‘σκάσε και κολύµπα’, βάλτε 
υπολογιστές παντού και γρήγορα, επειδή έτσι κάνουν οι ανταγωνιστές µας 
ή επειδή έτσι λένε οι κυβερνήτες µας από τις Βρυξέλλες. 
 
Ας δούµε κάπως κριτικά καθεµιά από 
αυτές τις τοποθετήσεις. Η πλήρης α-
ντίθεση είναι εντελώς µη ρεαλιστική. 
Είναι σαν αυτούς που λέν να µη γί-
νουν δρόµοι γιατί χαλάει η φύση (το 
έχουν χαµένο το παιχνίδι –δρόµοι θα 
γίνουν) ενάντια σε αυτούς που λέν 
να γίνουν δρόµοι αδιαφορώντας για 
τη φύση (άµα κερδίσουν αυτοί µας 
χαλάν το περιβάλλον). Το ζήτηµα εί-
ναι πώς θα κάνεις δρόµους χωρίς να 
χαλάσεις τη φύση! 
 
Οι υπέρµαχοι των κελευσµάτων της αγοράς εργασίας κάνουν δυό λάθη: το 
ένα είναι γενικό: συγχέουν την παραγωγή µε την αγορά εργασίας (δεν εί-
ναι το ίδιο!) και ξεχνούν ότι στόχος της Παιδείας δε µπορεί να είναι βραχυ-
πρόθεσµες δεξιότητες οποιουδήποτε είδους. Το δεύτερο είναι ειδικό: η τα-
χύτητα εξέλιξης των ΤΠΕ είναι τέτοια που οποιαδήποτε συγκεκριµένη δε-
ξιότητα αποκτά σήµερα ο µαθητής θα είναι ξεπερασµένη όταν αρχίσει να 
εργάζεται. Αυτό δε σηµαίνει πως δεν πρέπει να την αποκτήσει, αλλά σηµαί-
νει ότι ο σκοπός για τον οποίο την αποκτά δε µπορεί να είναι ότι δήθεν θα 
βρει δουλειά µ΄ αυτή. 
 
Η προετοιµασία του πολίτη της ΚτΠ είναι πράγµατι ζητούµενο από την εκ-
παίδευση. Όµως η χρήση τεχνολογιών στο σχολείο δεν έπεται αναγκαστικά 
αυτού του ζητουµένου. Η προετοιµασία του πολίτη της βιοµηχανικής κοι-
νωνίας κατά τη βασική του εκπαίδευση στο σχολείο δεν περιλάµβανε άσκη-
ση σε τόρνους και αργαλειούς, αλλά ανάγνωση, γραφή και αριθµητική. 
 
Οι πληροφορικές δεξιότητες δεν είναι αντίστοιχου βάθους µε την ανά-
γνωση, τη γραφή ή τις βασικές µαθηµατικές δεξιότητες. ∆ε µπορούµε να 
συγκρίνουµε αντικείµενα µε βάθος χιλιετηρίδων µε κάτι που πριν 15 χρόνια 
ήταν σχεδόν εξωτικό –και είναι άγνωστο τι µορφή θα έχει σε άλλα τόσα. 
 
Τα περί βελτίωσης της µάθησης και της διδασκαλίας είναι σοβαρό εκπαιδευ-
τικό επιχείρηµα, µόνο που ακόµη δεν έχει αποδειχτεί στην ευρεία κλίµακα: 
έχουµε δει µεγάλες επιτυχίες σε ερευνητικές προσπάθειες µικρής κλίµακας 
και παταγώδεις αποτυχίες σε κεντρικά καθοδηγούµενες προσπάθειες σε 
κλίµακα εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 

4. Τί είναι η ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ 

Οι µεγάλες επαναστάσεις –όρθια στάση, φωτιά, λόγος, εργαλεία, τραγούδι, 
γεωργία, πηλός, µουσική, ναυσιπλοΐα, µέταλλο, χορός, όπλα, ζωγραφική, 
ταφή, ποίηση, πόλεις, γραφή, θρησκεία, δηµοκρατία, τυπογραφία, ατµός, 
ηλεκτρισµός- απαίτησαν πολύ-πολύ χρόνο για να συντελεστούν, για να ε-
ξαπλωθούν αρκετά ώστε να επηρεάσουν την εξέλιξη και, βέβαια, για να 
αναγνωριστεί η επιρροή τους. 

Κοινωνία της Πληροφορίας;

Σηµαντικές αλλαγές ορατές στη διάρκεια 
της ατοµικής ζωής
Ρυθµός αλλαγής της κοινωνικά διαθέσιµης 
στο µέσο άνθρωπο πληροφορίας 
επηρεάζει τη ζωή του
Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας: Τηλέγραφος και κινητό, 
γραφοµηχανή και επεξεργαστής κειµενου
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Υπάρχουν άραγε καινούρια χαρακτηριστικά στην κοινωνία της εποχής µας  
που µας επιτρέπουν να µιλάµε για µια νέα περίοδο -είτε ‘µεταβιοµηχανική’, 
είτε ‘ΚτΠ’ την ονοµάσουµε; Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δε µπορεί να 
είναι κάποια τεχνολογική εξέλιξη (υπολογιστής, ∆ίκτυο3, κινητή τηλεφω-
νία) ή το σύνολο από κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις (‘Βιοτεχνολογία’, ‘Τε-
χνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας’, ‘Γενετική’). ∆ιότι δεν ξέρουµε αν 
σε δυό-τρεις γενιές υπάρξουν άλλες εξελίξεις τέτοιες ώστε αυτά που σή-
µερα βλέπουµε ως σηµαντικά, ανατρεπτικά ή σηµεία καµπής αποδειχτούν 
δευτερεύουσες λεπτοµέρειες. 
 
Οι µέχρι σήµερα σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές, επειδή ελάµβαναν χώρα 
κατά τη διάρκεια της ζωής πολλών γενιών, πολύ λίγο επηρέαζαν την ατο-
µική ζωή κάθε ανθρώπου. ∆ηλαδή, η κοινωνία ιδωµένη από το παράθυρο 
µιας µέσης ατοµικής ζωής ήταν πάνω κάτω στατική. Όµως σήµερα ο ρυθ-
µός των αλλαγών έχει φτάσει στο σηµείο να συµβαίνουν αισθητές, σηµα-
ντικές, διαφορές στη διάρκεια της προσωπικής ατοµικής ζωής του καθενός 
µας. ∆ιαφορές που αναγκάζουν το µέσο άνθρωπο να αλλάζει σηµαντικά τη 
συµπεριφορά του (δηλαδή να µαθαίνει) κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυ-
τό είναι το καθοριστικό και αντικειµενικά διαφοροποιό νέο στοιχείο της ε-
ποχής µας. 
 
Ας πάρουµε το παράδειγµα της επικοινωνίας: προφορική, γραπτή, τηλεφω-
νική, ηλεκτρονική, κινητή τηλεφωνία. Τα δύο πρώτα απαίτησαν το ένα ε-
κατοντάδες χιλιάδες και το άλλο χιλιάδες χρόνια –και εποµένως δεν επη-
ρέασαν την ατοµική ζωή κανενός, µε την έννοια ότι στην κοινωνία όπου 
γεννήθηκε και στην κοινωνία όπου πέθανε έκαστος, η επικοινωνία γινόταν 
µε τον ίδιο περίπου τρόπο. Σε κάθε µία από τις ανθρώπινες γενιές µέχρι 
σήµερα, η κυρίαρχη µορφή επικοινωνίας παρέµεινε πάνω-κάτω ίδια. Η 
πλειοψηφία των ανθρώπων της γενιάς κατά την οποία εφευρέθηκε ο τηλέ-
γραφος (1838) δεν έστειλε ούτε πήρε ποτέ τηλεγράφηµα, ούτε επηρεά-
στηκε πολύ η ζωή της από την ύπαρξη του τηλεγράφου. Αντίθετα, η 
πλειοψηφία των ανθρώπων της γενιάς κατά την οποία εφευρέθηκε η κι-
νητή τηλεφωνία έχει ήδη χρησιµοποιήσει κινητό τηλέφωνο. 
 
Αυτός είναι κατά τη γνώµη µου ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο µπο-
ρούµε να µιλάµε για νέα εποχή και γιατί η ονοµασία ‘Κοινωνία της Πληρο-
φορίας’ είναι κατάλληλη: ότι ο ρυθµός αλλαγής της κοινωνικά διαθέσιµης 
στο µέσο άνθρωπο πληροφορίας είναι τέτοιος ώστε να επηρεάζεται σηµα-
ντικά η καθηµερινότητα και η ζωή του συνολικά. ∆εν συµµερίζοµαι την ά-
ποψη ότι η εποχή µας είναι ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ επειδή η Πληρο-
φορία είναι το πιο σηµαντικό σ’ αυτήν –ενώ τάχα στις προηγούµενες δεν 
ήταν. Το σηµαντικό και διαφοροποιό στοιχείο είναι ο ρυθµός εξέλιξης της 
πληροφορίας σε σχέση µε τα βασικά και µόνιµα χαρακτηριστικά του αν-
θρώπου.4  

                                       
3 Για το Internet χρησιµοποιώ τον όρο ‘∆ίκτυο’, µε δέλτα κεφαλαίο. 
 
4 Χαρακτηριστικά βιολογικά, όπως η διάρκεια της ζωής του αλλά και ψυχολογικά και κοινω-
νικά όπως η δυνατότητα µάθησης και γενικότερα προσαρµογής σε συνάρτηση µε την ηλικία 
του κλπ. 
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Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) = Συνεχείς σηµαντικές 
αλλαγές σε ρυθµό αισθητό από το παράθυρο της ατοµι-
κής ζωής 
 
(Ισοδύναµα: ΚτΠ είναι αυτή η φάση εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας  κατά την 
οποία ... 
...ο ρυθµός αλλαγής της κοινωνικά διαθέσιµης στο µέσο άνθρωπο πληροφορίας 
είναι τέτοιος ώστε να επηρεάζεται σηµαντικά η καθηµερινότητα και η ζωή του συ-
νολικά  
ή 
...ο ρυθµός αλλαγής της Πληροφορίας (αυξηµένος σε σχέση µε το παρελθόν ως 
προς ποσότητα, διαφοροποίηση, διαθεσιµότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία,) αναγκάζει 
τον µέσο άνθρωπο σε αλλαγή συµπεριφοράς στη διάρκεια της ζωής του. 
 

Επιπτώσεις 
  1. Παράλληλη ταυτόχρονη παρουσία στην ίδια κοινωνία πολλών εναλλα-
κτικών επιλογών στην υλική, πνευµατική και ηθική ζωή.  
(Η εκπαίδευση της ΚτΠ:  

να φροντίσει για την αναγκαία στάση (ανοχής) και σχετικές δεξιότητες (ε-
πιλέγειν & αλλαγής επιλογών)) 

 2. Η αντιµετώπιση του όγκου  και κυρίως του ρυθµού αλλαγής της πλη-
ροφορίας αναδεικνύει τη σηµασία της δεξιότητας της επιλογής πληροφορίας 
(Η εκπαίδευση της ΚτΠ:  

το πέρασµα από το ‘Παιδί µου διάβασε’ στο ‘Παιδί µου διάλεξε’) 
 3. Η αύξηση του ρυθµού τεχνολογικής προόδου και ειδικότερα του ρυθ-

µού τεχνολογικής προόδου στις ΤΠΕ οδηγεί στην διείσδυση των ΤΠΕ στην καθηµε-
ρινή ζωή.  
(Η εκπαίδευση της ΚτΠ: 

Όχι τόσο οι συγκεκριµένοι νέοι τρόποι επικοινωνίας, αλλά µέσω αυτών. Α-
ναγκαίες οι δεξιότητες αντιµετώπισης νέων τρόπων επικοινωνίας.) 
  4. Πρόοδος (ευκολία, µικρό κόστος) στις µεταφορές & επικοινωνίες 
   µικραίνουν οι γεωγραφικές αποστάσεις 

  Η µέση διαθέσιµη σε κάθε άνθρωπο πληροφορία πλησιάζει την 
συνολική κοινωνικά διαθέσιµη πληροφορία, δηλαδή Παγκοσµιοποίηση 
(Η εκπαίδευση της ΚτΠ:  

Καλλιέργεια στάσης του Πολίτη του Κόσµου κυρίως, και σχετικές δεξιότη-
τες) 

 5. Ανάγκη ευρύτατης συµµετοχής στη διαδικασία Αµφισβήτησης – Ανα-
ζήτησης – Ανακάλυψης – Αιτιολόγησης 
(Η εκπαίδευση της ΚτΠ: 

Στάση: Αµφισβήτηση χωρίς να οδηγούµαστε σε µηδενισµό 
 Συλλογικότητα χωρίς ατοµική ανευθυνότητα 
∆εξιότητες: Αναζήτηση αλλά όχι άσκοπη, Ανακάλυψη αλλά όχι λάθη, Αιτιο-

λόγηση αλλά όχι ανηθικότητα) 
 6. Εκπαιδεύουµε προετοιµάζοντας τους µαθητές για το άγνωστο  

(Η εκπαίδευση της ΚτΠ: 
Ανατροπή ορισµένων βασικών υποθέσεων για τη δοµή και λειτουργία της εκ-

παίδευσης) 
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5. Αµφισβήτηση, επιλογή, άρνηση της αυθεντίας 

Ωραία τα λέει ο νόµος και το πρόγραµµα σπουδών για την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των µαθητών. Μονάχα που το τυπωµένο και εγκεκριµένο 
από το Υπουργείο βιβλίο (είτε είναι ένα, είτε γίνουν τρία) δεν είναι κατάλ-

ληλο εργαλείο για το σκοπό αυτό στη 
µαζική κλίµακα. Εδώ µπορεί να παίξει 
καταλυτικό ρόλο το ∆ίκτυο. 
 
Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης απαι-
τεί την αµφισβήτηση, τη δυνατότητα 
επιλογής και προϋποθέτει την άρνηση 
της αυθεντίας –αλλιώς δεν καλλιερ-
γούµε κριτική σκέψη απλώς ψάχνου-
µε να βρούµε την αυθεντία που βο-
λεύει -τον καθηγητή, το µαθητή, το 
Σύστηµα ή την Επανάσταση αδιάφο-

ρο. Ένα µόνο, οποιοδήποτε, βιβλίο, ή ένας µόνο δάσκαλος είναι αυθεντία, 
ιδίως σε ένα σύστηµα που έχει την έννοια του ‘εγκεκριµένου’ βιβλίου και 
των εξετάσεων γνώσεων. 
 
Η κριτική σκέψη στο σχολείο απαιτεί: 
 
- Κατάλληλη πληροφορία (όχι µονόπλευρη, όχι µόνο τη ‘σωστή’).  
- Κατάλληλο δάσκαλο (που να αντέχει το ότι η αµφισβήτηση ως µέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα συµπεριλάβει και αυτόν τον ίδιο –βέ-
βαια ο καλός δάσκαλος εντέλει κερδίζει την εµπιστοσύνη αλλά όχι την 
τυφλή αποδοχή των µαθητών του). 

- Κατάλληλη διδασκαλία (αντί να εξαίρεται το ‘σωστό’ και να τιµωρείται 
το ‘λάθος’ πρέπει να εξαίρεται το ‘σωστό ψάξιµο’ και να τιµωρείται το 
‘τεµπέλικο’ ψάξιµο, αυτό που αναζητούσε απλώς τη σωστή απάντηση). 

- Κατάλληλο σύστηµα αξιολόγησης (Η κριτική σκέψη είναι δηµιουργική. 
Πώς αξιολογείται η δηµιουργικότητα; Η αξιολόγηση πρέπει να υποτάσ-
σεται στη µάθηση και όχι το αντίστροφο. Χρήση και όχι κτήση των 
γνώσεων. Απλά πράγµατα: όλες οι εξετάσεις µε ανοικτά βιβλία –µελλο-
ντικά και µε πρόσβαση στο ∆ίκτυο.) 

 
5.1 Κριτική σκέψη και επιλογή 

 
Η κριτική σκέψη προϋποθέτει δυνατότητα επιλογής. Επιλογής στην ‘απά-
ντηση’, επιλογής στο δρόµο που ακολουθείται, επιλογής και στο αντικεί-
µενο της σκέψης. 
 
Η άσκηση σε κριτική σκέψη, µπορεί βέβαια να γίνεται σε θέµατα στα οποία 
η επιστήµη ή η κοινωνία έχουν δώσει απαντήσεις.  Όµως αν το ζητούµενο 
δεν είναι να µάθουν οι µαθητές τη σωστή απάντηση αλλά είναι να την απο-
δεχτούν ή, ακόµη περισσότερο, να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη ανε-
ξάρτητα από το αν θα καταλήξουν στη ‘σωστή’ απάντηση στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα, τότε, απαιτείται η δηµιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο 
οποίο ο µαθητής θα έχει επιλογές.  

 

Ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και το ∆ιαδίκτυο
Αµφισβήτηση, επιλογή, άρνηση της 
αυθεντίας
Κριτική σκέψη και επιλογή.
ΚτΠ και αµφισβήτηση στο σχολείο
Το ∆ιαδίκτυο ως ‘κατάλληλη 
πληροφορία’ 
Η έκδοση ως ενεργητική
δραστηριότητα όλων των µαθητών
της ΚτΠ
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Παράδειγµα ένα, το πείραµα (το οποίο συνδέεται ιδιαίτερα µε τους υπολο-
γιστές στο σχολείο). 
Παράδειγµα δύο, κριτική σκέψη σε ιστορία, οικονοµία, δίκαιο ή κοινωνιο-
λογία. 
 
5.2 ΚτΠ και αµφισβήτηση στο σχολείο 
 
Η αµφισβήτηση είναι η βάση της ανανέωσης της κοινωνίας. Αµφισβήτηση 
του µέχρι τότε αποδεκτού (τρόπου κατοικίας, τροφής ή επικοινωνίας, ερ-
µηνείας των φυσικών φαινοµένων, κοινωνικής τάξης πραγµάτων, κλπ). 
 
Γιατί είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τον πολίτη της ΚτΠ να αµφισβητεί την 
πληροφορία που δέχεται; Όχι µόνο για να αντιµετωπίζει το Sky, το CNN 
και την Αλ-Τζαχίρα αλλά και για να µπορεί να χειριστεί το ευρώ, την αλ-
λαγή στις διατροφικές συνήθειες και των ιατρικών απόψεων επαυτών5. 
 
Πώς θα µάθει ο µαθητής να αµφισβητεί την πληροφορία που του έρχεται 
χωρίς να αµφισβητεί το συνολικό κοινωνικό οικοδόµηµα; (Σωστότερα: πώς 
θα µάθει να το αµφισβητεί δηµιουργικά, εποικοδοµητικά και όχι καταστρο-
φικά;) 
 
∆εν πρέπει ο µόνος τρόπος καλλιέργειας της κριτικής σκέψης να είναι η 
απόρριψη του σχολείου και των αξιών της κοινωνίας. 
 
Αυτό µπορεί να γίνει αν το ίδιο το σχολείο είναι µέρος που ενθαρρύνει την 
αµφισβήτηση, όχι ψεύτικα, ούτε  πατερναλιστικά, αλλά εντός ορίων: των 
ορίων που βάζει η κοινωνία στην ανανέωσή της (και που στην ΚτΠ είναι 
πολύ µεγαλύτερα από οποτεδήποτε άλλοτε). 
 
5.3 To ∆ίκτυο ως ‘κατάλληλη πληροφορία’ 
 
Στο ∆ίκτυο υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Θα έπρεπε να µπο-
ρούµε να δώσουµε σε κάθε µαθητή πολλές εγκυκλοπαίδειες και συνδροµές 
σε περιοδικά για να έχουµε συγκρίσιµο αποτέλεσµα µε την πρόσβαση στο 
∆ίκτυο. 
 
Στο ∆ίκτυο υπάρχει πολλή λαθεµένη πληροφορία, άµεσο επόµενο του ότι ο 
καθένας µπορεί να προσθέσει πληροφορία κατά το δοκούν. Με κατάλληλη 
διδακτική προσέγγιση αυτό µπορεί να οδηγήσει το µαθητή στο να αντιµε-
τωπίζει κριτικά τη δηµοσιευµένη πληροφορία. Για να γίνει το αντίστοιχο µε 
άλλα µέσα θα έπρεπε λχ να µοιράσουµε βιβλία µε λάθη επίτηδες πράγµα 
εξωπραγµατικό και που δε θα έπειθε εντέλει τους µαθητές. 
 
Στο ∆ίκτυο η πληροφορία είναι προσβάσιµη εύκολα από πολλούς ταυτό-
χρονα. Αυτό είναι βασική πρακτική προϋπόθεση για την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων αυτών σε µαζική κλίµακα. 
 

                                       
5 Η αµφισβήτηση διευκολύνει την αλλαγή (ιδεών, απόψεων ή νοµισµάτων) που θεωρούνται 
‘σταθερές’. 
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5.4 Η έκδοση ως ενεργητική δραστηριότητα όλων των µαθητών της 
ΚτΠ 
 
Είναι γνωστή η παιδαγωγική αξία της δηµοσίευσης για τους µαθητές. Και 
είναι γνωστοί επίσης οι πρακτικοί περιορισµοί: σε µια σχολική εφηµερίδα 
στην καλύτερη περίπτωση µπορεί να ασχοληθεί το 2-3% των µαθητών ε-
νός σχολείου, ενώ η δυνατότητα δηµοσιοποίησης των πνευµατικών δη-
µιουργηµάτων των µαθητών είναι πολύ περιορισµένη: ουσιαστικά παραµέ-
νει στην ίδια τη σχολική κοινότητα. 
  
∆υνατότητα έκδοσης των πνευµατικών δηµιουργηµάτων των µαθητών. 
Σήµερα στο σχολείο ο µαθητής όχι µόνο δεν ενθαρρύνεται να εκφράσει 
προσωπική άποψη αλλά και ‘προστατεύεται’ µε το να µην εκτίθεται δηµοσι-
εύοντας τις απόψεις του.  
 
Αντίθετα, το web ως εργαστήριο άσκησης στη δηµοσίευση επιτρέπει σε ‘ό-
λους’ να δηµοσιεύσουν και µάλιστα να δηµοσιοποιήσουν την έκδοσή τους 
απεριόριστα.  
 

6. Ο υπολογιστής και το ∆ίκτυο: Εργαλεία µάθησης γενικής χρήσης 

Ο υπολογιστής και το δίκτυο είναι αποθήκη πληροφορίας σαν το βιβλίο, και 
µάλιστα πολυµεσικής πληροφορίας σα βιβλίο και βίντεο µαζί. Είναι σχολικό 
εργαλείο έκφρασης, κατασκευών 
και πειραµάτων σαν το χαρτί και 
το µολύβι, τον πίνακα και 
εργαστήριο µαζί. Είναι εργαλείο 
επικοινωνίας και δηµοσιοποίησης 
σαν το τηλέφωνο και το 
ταχυδροµείο και τα περιοδικά. 
Είναι εργαλείο προγραµµατισµού, 
µοντελλοποίησης και εικονικής 
πραγµατικότητας –και σ΄ αυτά 
είναι µοναδικό µετά την ίδια την 
αφηρηµένη ανθρώπινη σκέψη και 
συζήτηση. Αυτά δε σηµαίνουν 
βέβαια ότι ο υπολογιστής και το δίκτυο έχουν όλες τις ιδιότητες του βιβλί-
ου, του βίντεο, του χαρτιού, του πίνακα, του εργαστηρίου ή του τηλεφώ-
νου και ότι πρόκειται να πάρουν τη θέση τους στην εκπαίδευση. 
 
Ο υπολογιστής και το ∆ίκτυο είναι αποθήκες πληροφορίας για την εκπαί-
δευση. Όπως ένα βιβλίο, ή ένα µουσείο. Το ∆ίκτυο είναι η µεγαλύτερη βι-
βλιοθήκη στην ιστορία. Το καινούριο στον υπολογιστή είναι η χωρητικό-
τητα, η ταχύτητα, οι τρόποι οργάνωσης και ανάκλησης της πληροφορίας, η 
διαδραστικότητα, η δυνατότητα εναπόθεσης πληροφορίας και το ολοκλη-
ρωµένο περιβάλλον. Η χωρητικότητα του υπολογιστή και του ∆ικτύου σε 
πληροφορία είναι (πρακτικά) απεριόριστη. Η οργάνωση της πληροφορίας 
είναι (δυνητικά και πραγµατικά) απείρως πιο σύνθετη απότι σε ένα βιβλίο, 
µια βιβλιοθήκη ή ένα µουσείο. Μετά τη σελίδα 235 ενός βιβλίου είναι η σε-
λίδα 236 –και το βιβλίο είναι γραµµένο για να διαβάζεται έτσι, σειριακά.  

Σαν τι είναι ο υπολογιστής 
στο σχολείο;
Αποθήκη πληροφορίας (~βιβλίο, ~βίντεο)
Εργαλείο έκφρασης, κατασκευών, 
πειραµάτων (~χαρτί & µολύβι, πίνακας, 
εργαστήριο)
Εργαλείο επικοινωνίας και 
δηµοσιοποίησης (~τηλέφωνο, περιοδικό)
Προγραµµατισµός, µοντελοποίηση
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Η πληροφορία σε ένα µουσείο ορίζεται και περιορίζεται από τη χωροθέτηση 
των εκθεµάτων.  
Η πληροφορία στον υπολογιστή είναι οργανωµένη µε πολλούς ταυτόχρονα 
τρόπους οι οποίοι µάλιστα µπορούν να αλλάζουν, καταργώντας ή όχι τον 
προηγούµενο.6  
Αντίστοιχα µε την οργάνωση είναι και η δυνατότητα αναζήτησης της πλη-
ροφορίας, µε δυνητικά τεράστια ευκολία, ποικιλία, δύναµη και ταχύτητα 
ανάκλησης και πρακτικά στιγµιαία.  
 
∆ιαδραστικότητα είναι η ιδιότητα των αντικειµένων να αντιδρούν µε διαφο-
ρετικό τρόπο σε διαφορετικά ερεθίσµατα. Κάθε αντικείµενο έχει στοιχειώδη 
διαδραστικότητα, ο υπολογιστής όµως έχει απεριόριστη –αλλά ντετερµινι-
στική. Ως αποθήκη πληροφορίας µπορεί να ‘µαντέψει’ (ή να µη µαντέψει) 
τι είναι αυτό που αναζητά ο µαθητής, να ‘διορθώσει’ (ή να µη διορθώσει 
ανάλογα µε τις οδηγίες που θα του δώσει ο δάσκαλος ή ο µαθητής), να 
δώσει απαντήσεις περιοριζόµενες από το διαθέσιµο χώρο ή χρόνο, ‘κατάλ-
ληλες’ για κάποιο επίπεδο ωριµότητας του µαθητή κλπ. Επιπλέον, οι βι-
βλιοθήκες και τα µουσεία είναι φτιαγµένα µόνο για να δίνουν πληροφορία 
στον ‘αναγνώστη’, δεν έχουν µηχανισµό για να προσθέσει ο αναγνώστης 
τη δική του πληροφορία και άποψη. Το σηµειωµένο, µουτζουρωµένο ή υ-
πογραµµισµένο βιβλίο είναι ‘µιας χρήσης’, όχι µόνο γιατί στην πραγµατι-
κότητα πετιέται αλλά και επειδή κάθε αλλαγή είναι µόνιµη και υποχρεωτική 
για τον επόµενο αναγνώστη. Αντίθετα, στην αποθηκευµένη στον υπολογι-
στή πληροφορία ο κάθε αναγνώστης µπορεί να προσθέσει τη δική του ά-
ποψη: νέα στοιχεία, νέα οργάνωση, νέες διασυνδέσεις, νέο τρόπο ανά-
γνωσης, και όλα αυτά µπορούν να παραµείνουν ταυτόχρονα µαζί µε το πα-
λιό και να είναι διαθέσιµα ή όχι σε επόµενους αναγνώστες. 
 
Πριν τον υπολογιστή κάθε µέσο αντιστοιχούσε στο δικό του είδος πληρο-
φορίας. Στο µάρµαρο γράµµατα και γλυπτά. Στη σπηλιά, τους τοίχους και 
τα υφάσµατα ζωγραφιές. Στο βιβλίο γράµµατα και (δυσκολότερα) σχέδια 
και (ακόµη δυσκολότερα) έγχρωµες φωτογραφίες. Τίποτε κινούµενο. Στο 
δίσκο µουσική. Στο φίλµ φωτογραφία. Στο βίντεο κινούµενη εικόνα. Μόνο 
σε εξαιρετικά σύνθετα, ειδικά και ακριβά περιβάλλοντα (µουσεία, αίθουσες 
πολλαπλής χρήσης) είναι δυνατό να συνδυάζονται αυτά –περιβάλλοντα 
αδύνατα για τη σχολική πραγµατικότητα, σηµερινή και µελλοντική. Ο υπο-
λογιστής λοιπόν είναι σαν το βιβλίο, τη µουσική και το βίντεο µαζί, όλα σε 
ένα περιβάλλον –όχι απλώς ένα µηχάνηµα, αλλά σε ένα ενιαίο, ολοκληρω-
µένο περιβάλλον, όπου όλων των µορφών οι πληροφορίες έχουν την ίδια 
βασική απεικόνιση (την ψηφιακή) και εποµένως νέες, πρωτοφανείς, δυνα-
τότητες ανάµειξης, αυτό που ονοµάζεται πολυµεσική πληροφορία. 
 
Ο υπολογιστής είναι ένα µέσο έκφρασης. Όπως είναι η πλάκα και το κο-
ντύλι, το χαρτί και το µολύβι, ο πίνακας, τα χρώµατα. Μόνο που:  
α) έχει απεριόριστη, πρακτικά, αποθηκευτική δυνατότητα,  
β) έχει απεριόριστη δυνατότητα αλλαγών µε ταυτόχρονη δυνατότητα δια-
τήρησης των προηγούµενων,  
γ) συνδυάζει την έκφραση πολλών τύπων (γραπτή, συµβολική, ζωγραφική, 
µουσική, πολυµεσική)  

                                       
6 Τεχνικά µιλάµε για υπερ-κείµενο (hyperdocument)  
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δ) προσφέρει απεριόριστα εργαλεία για κάθε τύπου έκφραση, όπως λεξικά 
για το γράψιµο, παλέτες και αναµείκτες για τα χρώµατα και τον ήχο, βι-
βλιοθήκες κειµένων, σχηµάτων και ήχων, εργαλεία οργάνωσης της έκφρα-
σης.  
 
Ο υπολογιστής είναι ένα µέσο κατασκευών και µοντελοποίησης. Όπως είναι 
το χαρτί και το µολύβι (γεωµετρικές κατασκευές λχ) ή ένα ολόκληρο εργα-
στήριο. Μόνο που συνδυάζει όλων των ειδών τις κατασκευές σε ένα µέσο 
(από οικονοµικά µοντέλα µέχρι χηµικά εργοστάσια) και όλες τις προηγού-
µενες ιδιότητες: αποθήκη οργανωµένης πολυµεσικής πληροφορίας, µέσο 
έκφρασης, απεριόριστα εργαλεία και ενιαίο περιβάλλον. Ο Papert λέει ότι ο 
υπολογιστής είναι µηχανή-πρωτέας: µπορεί να µιµηθεί οποιαδήποτε άλλη 
µηχανή. 
 
Ο υπολογιστής είναι κατεξοχήν µέσο πειραµατισµού στο σχολείο. Όπως (θα 
µπορούσε να είναι αλλά δεν είναι στη σχολική πραγµατικότητα) το εργα-
στήριο. Όπως είναι µόνο τα παιχνίδια στο νηπιαγωγείο ή στο µοντεσοριανό 
δηµοτικό. 
 
Ο υπολογιστής και το δίκτυο είναι µέσο επικοινωνίας και δηµοσιοποίησης 
στο σχολείο. Όπως θα ήταν το τηλέφωνο, το ταχυδροµείο και η σχολική 
εφηµερίδα αν είχαν ρόλο πραγµατικά στη σχολική εκπαίδευση –που δεν 
έχουν- και επιπλέον νέες µορφές, ηλεκτρονικής, επικοινωνίας µε καινούρ-
γιες ιδιότητες, όχι τόσο τεχνολογικές όσο ψυχολογικές. 
 
Τέλος ο υπολογιστής είναι εργαλείο προγραµµατισµού και εδώ είναι µονα-
δικός: είναι το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασµα που µπορεί να αποθηκεύ-
σει και να εκτελέσει σειρά εντολών που πραγµατοποιούν έναν οποιοδήποτε 
µετασχηµατισµό. 
 

7. Εξατοµίκευση της εκπαίδευσης σε µαζική κλίµακα 

Το κεντρικό ζητούµενο από το βασικό σχολείο δεν αλλάζει στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας: παραµένει η κοινωνικοποίηση των πολιτών µέσα από τη 
διαδικασία απόκτησης των βασικών πνευµατικών εφοδίων για τη ζωή τους. 
Όµως σε µια κοινωνία µε γρήγορους ρυθµούς αλλαγής αλλάζει ο ορισµός 
των πνευµατικών εφοδίων:  

Αντί στατικών αντικειµένων έχουµε 
δυναµικές διαδικασίες. Αντί θέσεων 
έχουµε τροχιές. Στην τριάδα ‘γνώ-
σεις-δεξιότητες-στάσεις’ αλλάζει το 
σχετικό βάρος: η σηµασία οποιασ-
δήποτε συγκεκριµένης γνώσης ακό-
µη και συγκεκριµένων δεξιοτήτων 
µειώνεται και αυξάνεται η σηµασία 
των µετα-δεξιοτήτων και των στά-
σεων («µαθαίνω να µαθαίνω», 
«µαθαίνω να επιλέγω», επιχειρηµα-
τικές δεξιότητες, επικοινωνιακές δε-

Εξατοµίκευση της εκπαίδευσης 
σε µαζική κλίµακα

Τυπογραφία και εγγραµατοσύνη
∆ίκτυο και επιλογή
Υπολογιστές και πείραµα

Τεχνολογία: µαζική οµοιότητα
ΤΠΕΕ: (δυνατότητα) µαζικής 
εξατοµίκευσης
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ξιότητες κλπ). Αξίζει να παρατηρήσουµε  ότι αυτό πάντοτε ίσχυε για την 
εκάστοτε αριστοκρατία. Το νέο στην ΚτΠ είναι ότι αυτό ισχύει για πολύ πε-
ρισσότερους. 
 
Ποιό περιεχόµενο, τι είδους γνώσεις πρέπει να δίνει το σχολείο της ΚτΠ; 
Τις ‘σταθερές’ (αρχαία, ευκλείδεια γεωµετρία, λατινικά, Αγ. Γραφή) αλλά 
‘άχρηστες’ επαγγελµατικά ή τις ‘τρέχουσες’ (Word for windows, 16βάλβιδοι 
κινητήρες) που βέβαια θα έχουν αλλάξει µέχρι να αποφοιτήσουν οι µαθη-
τές µας;  
 
Ας επιχειρήσουµε ένα παράδειγµα µε το πλεονέκτηµα της γνώσης του µέλ-
λοντος. Ας υποθέσουµε ότι το 1960 γνωρίζαµε ότι το 1980 θα καταργού-
νταν ή ότι θα µπορούσε να καταργηθούν τα πνεύµατα και οι τόνοι. Τι κά-
νουµε στο σχολείο; Συνεχίζουµε να διδάσκουµε τις δασυνόµενες λέξεις και 
τους κανόνες τονισµού; Κατά τη γνώµη µου τρεις αρχές πρέπει να διέπουν 
το σχεδιασµό της εκπαίδευσης της ΚτΠ: 
 
Πρώτον: συνεχίζουµε να διδάσκουµε συγκεκριµένα και απαιτητικά το «Ά-
δης, Άγιος, Αγνός, Αίµα, Άρµα, Αµαρτάνω …», αλλά έχουµε συνείδηση ότι 
το κύριο που µαθαίνουν οι µαθητές µας δεν είναι οι δασυνόµενες λέξεις, 
αλλά η πνευµατική δεξιότητα του αποστηθίζειν ασύνδετες νοηµατικά λέ-
ξεις, πράγµα εξαιρετικά χρήσιµο για το µέλλον τους, είτε τους χρειαστεί να 
µάθουν τα ανώµαλα ρήµατα στα Αγγλικά είτε ιατρική ορολογία στα Κι-
νέζικα. Καλλιεργούµε λοιπόν µέσα από συγκεκριµένα πράγµατα πνευµατι-
κές δεξιότητες των οποίων η σηµασία δεν επηρεάζεται από αλλαγές ούτε 
στην ορθογραφία (κατάργηση πνευµάτων) ούτε στην τεχνολογία (αυτόµα-
τος έλεγχος ορθογραφίας στον υπολογιστή). 
 
∆εύτερον: Αφού ο κύριος λόγος διδασκαλίας των δασυνόµενων λέξεων δεν 
είναι η ορθογραφία αλλά η καλλιέργεια της δεξιότητας του αποστηθίζειν, 
µπορεί κανείς να πετύχει το στόχο και µε άλλους τρόπους.  
Εντείνοντας την υπόθεσή µας (αν ξέρουµε πως το 1980 θα καταργηθούν 
τα πνεύµατα, τί κάνουµε το 1979 στο ∆ηµοτικό σχολείο;) αναγνωρίζουµε 
ότι δεν υπάρχει ένα ‘κατάλληλο’ βασικό σύνολο γνώσεων και σταµατάµε να 
το αναζητάµε. Ανταυτού υπάρχουν πολλά και διαφορετικά τέτοια σύνολα. 
∆εν υπάρχει ένα µοναδικό καλύτερο –και αν κάποια είναι καλύτερα από 
άλλα αυτό θα αποδειχτεί στο µέλλον και δεν το ξέρει κανένας. Άρα όχι µό-
νο επιτρέπουµε τη διαφοροποίηση αλλά και την ενισχύουµε, την κάνουµε 
µέρος του συστήµατος, στο χώρο και στο χρόνο (δηλαδή την ίδια περίοδο 
δε χρειάζεται όλα τα σχολεία να έχουν το ίδιο πρόγραµµα το οποίο µάλιστα 
µπορεί να αλλάζει διαρκώς7). 
 
Τρίτον: ∆ιδάσκουµε ακολουθώντας την Επιστήµη. Έχουµε επιστηµονικές 
γνώσεις («η αράχνη έχει οχτώ πόδια»), επιστηµονικές δεξιότητες και µέ-
θοδο («για να βρω πόσα πόδια έχει η αράχνη τα µετράω και δεν ψάχνω να 
δω τι λέει ο Αριστοτέλης για το ζήτηµα αυτό και πολύ περισσότερο δεν 
στηρίζοµαι στους σχολιαστές του Αριστοτέλη»), και επιστηµονική στάση 
                                       
7 Αυτό συµβαίνει ήδη στη χώρα µας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διάφορες επαρχίες της 
οποίας τα σχολεία έχουν πολύ διαφορετικό πρόγραµµα το οποίο µάλιστα αλλάζει πολύ συ-
χνά. Το πρόβληµα είναι ότι (α)  σε κάθε επαρχία εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχει 
ένα και µοναδικό διαχρονικά βέλτιστο πρόγραµµα σπουδών και µάλιστα αυτό είναι το δικό 
τους και (β) κάθε αλλαγή ανακοινώνεται ως ‘Η Αλλαγή’ :-) 
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(«κάθε µέρα είµαι έτοιµος να δεχτώ ότι έκανα λάθος για το πόσα πόδια έχει 
η αράχνη και να αναθεωρήσω τις απόψεις µου άµα πειστώ»). 
 
Το σχολικό πρόγραµµα σ΄ αυτές τις συνθήκες αλλάζει και βάζει νέες προ-
τεραιότητες: την αµφισβήτηση, την αναζήτηση, την ανακάλυψη την αιτιο-
λόγηση και τις νέες µορφές συλλογικότητας. 
 
Αν η πρόκληση της εκπαίδευσης πριν την ανακάλυψη της γραφής ήταν να 
µάθουν τα νέα µέλη της κοινωνίας όχι µόνο ό,τι ήξερε η οικογένεια και οι 
γείτονες αλλά και αυτό που έλεγε ο Όµηρος και ο ιερέας της Ίσιδος  

–γιατί αυτή ήταν η επιτοµή της µέχρι τότε συσσωρευµένης κοινωνι-
κής    γνώσης, 
 

Αν στη συνέχεια η πρόκληση της εκπαίδευσης ήταν να πληθύνουν αυτοί 
που µπορούσαν να γράψουν και να διαβάσουν 
 -γιατί αυτή η ελάχιστη µειοψηφία ήταν η αναγκαία κρίσιµη µάζα για       

τη συγκέντρωση, διατήρηση και αύξηση των γνώσεων, 
 
Αν αργότερα η πρόκληση της εκπαίδευσης ήταν να τυπωθούν κατάλληλα 
βιβλία σε αρκετά αντίτυπα, να εκπαιδευτούν ικανοί δάσκαλοι και να µάθουν 
‘όλοι’ να διαβάζουν 
 -γιατί στα βιβλία είχε αποτυπωθεί η επιτοµή της γνώσης, της τεχνι-  
          κής και της κοινωνικής σοφίας  και «γνωρίζω ανάγνωση» σήµαινε    
      «είµαι ικανός για µάθηση», 
 
Σήµερα η πρόκληση της εκπαίδευσης είναι να ετοιµάσουµε πολίτες όχι α-
πλά ικανούς να διαβάζουν, όχι απλά κατόχους συγκεκριµένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων (που δε γίνεται πιά να είναι αρκετές για όλη τη ζωή τους), αλλά 
ικανούς να µαθαίνουν επιλέγοντας τί θα µάθουν και τί πρέπει να διαβάσουν 
για να το µάθουν 
 -γιατί το µόνο που ξέρουµε για την κοινωνία όπου θα ζήσουν αυτοί 
που σήµερα εκπαιδεύουµε είναι ότι θα είναι διαφορετική από τη σηµερινή. 
 
Στην Κοινωνία της Πληροφορίας η ικανότητα επιλογής του «τί µαθαίνω» 
είναι η σηµαντικότερη πλευρά της ικανότητας 'να µαθαίνω' και πολύ σηµα-
ντικότερη από το «τί ξέρω». 
 
Και παρόλο που ένας καλός δάσκαλος ξέρει πώς να καλλιεργεί δηµιουργικά 
την αµφισβήτηση, να περνάει τους µαθητές του από την αναζήτηση και να 
τους οδηγεί στην ανακάλυψη µε αιτιολόγηση χωρίς να του είναι απαραίτη-
τοι υπολογιστές και δίκτυα, η εξάπλωση µιας τέτοιας παιδείας σε όλους, 
απαιτεί και νέες τεχνολογίες. Η τυπογραφία δεν ήταν αναγκαία για να µά-
θουν µερικοί να διαβάζουν και να γράφουν. Έγινε όµως απαραίτητη στη 
βασική εκπαίδευση όταν κοινωνικά χρειάστηκε να µάθουν ‘όλοι’.  
 
Η τεχνολογία είναι η βάση για τη διάδοση/µαζικοποίηση των ανθρώπινων 
δηµιουργηµάτων –υλικών και πνευµατικών. Ενγένει η τεχνολογία οδηγεί 
σε ‘ισοπέδωση’, ‘µαζική οµοιότητα’ –είτε πρόκειται για καρέκλες είτε για 
µουσική. Αν κάθε κιθάρα κατασκευάζεται µε το χέρι και η µουσική διαδίδε-
ται από το άµεσο άκουσµα του καλλιτέχνη τότε κάθε µελωδία είναι διαφο-
ρετική. Αν τις κιθάρες τις κατασκευάζει βιοµηχανικά η Wamaha και η µου-
σική διαδίδεται από CD, τότε πολλές µελωδίες είναι απαράλλαχτες και πάρα 
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πολλές όµοιες. Αν το παραµύθι το λέει η γιαγιά, κάθε παραµύθι είναι δια-
φορετικό και διαφορετικά ειπωµένο. Αν το διαβάζει κάποιος από το βιβλίο 
τότε είναι ίδιο, αλλά διαφορετικά διαβασµένο. Αν το λέει το µαγνητόφωνο, 
τότε κάθε παιδί ακούει το ίδιο παραµύθι κάθε φορά αλλά το φαντάζεται 
διαφορετικά. Κι αν βλέπει στο βίντεο τότε περιορίζεται ακόµη περισσότερο 
η φαντασία του παιδιού. 
 
Η εκπαιδευτική τεχνολογία των περασµένων δύο εκατονταετιών (τυπογρα-
φία, βιβλίο, και πίνακας κατά κύριο λόγο) µαζί µε τη σχολική οργάνωση 
(ενιαίο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, καθηγητές που οι ίδιοι είναι 
απόφοιτοι οµοιότυπων πανεπιστηµιακών προγραµµάτων, ενιαίες προδια-
γραφές διδακτικού υλικού και µεθοδολογίας κλπ) έχει οδηγήσει σε ‘µαζική 
οµοιότητα’ των εκπαιδευοµένων. 
 
Όµως στην ΚτΠ έχουµε δύο εξελίξεις που επιτρέπουν και απαιτούν αλλαγή. 
Για πρώτη φορά το ζητούµενο στην εκπαίδευση είναι η εξατοµίκευση αλλά 
για όλους (για την άρχουσα τάξη πάντα εξασφαλιζόταν αυτό). Και έχουµε 
και την τεχνολογία για να το πετύχουµε: είναι οι ΤΠΕ στο σχολείο. 

8. Η πρόκληση της ΚτΠ στην εκπαίδευση 

Αν οι γονείς µας ήταν η πρώτη γενιά ανθρώπων που θα πεθάνουν σε τόσο 
διαφορετική κοινωνία από αυτή στην οποία γεννήθηκαν, αν εµείς είµαστε η 
πρώτη γενιά που ζει και εργάζεται σε τόσο διαφορετική κοινωνία από αυτή 
την οποία γεννήθηκε, σήµερα εκπαιδεύουµε την πρώτη γενιά ανθρώπων 
που θα εργαστούν σε µια κοινωνία πολύ διαφορετική από αυτή στην οποία 
εκπαιδεύτηκαν. Αυτό είναι η κεντρική επίπτωση της Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας στην Εκπαίδευση. 
 
Για πρώτη φορά στην παγκόσµια 
ιστορία της Εκπαίδευσης, καλούµα-
στε να προετοιµάσουµε µια γενιά 
που θα ζήσει και θα εργαστεί σε 
κοινωνικό, εργασιακό, τεχνολογι-
κό, ίσως και γεωπολιτικό περιβάλ-
λον πολύ διαφορετικό από αυτό 
στο οποίο ζει την εποχή που εκπαι-
δεύεται. Αυτή είναι η ουσία της 
πρόκλησης της Κοινωνίας της Πλη-
ροφορίας όσο αφορά την εκπαί-
δευση. 
 
Και ενώ η αντίστοιχη πρόκληση για τη βιοµηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, την 
άµυνα είναι να αντιλαµβάνονται έγκαιρα τα σηµεία των καιρών και γρή-
γορα κι ευέλικτα να προσαρµόζονται, ν΄ ακολουθούν και να συµµορφώνο-
νται –ή να πρωτοπορούν όπου µπορούν-, στην Παιδεία, το ζητούµενο είναι 
διαφορετικό: 
 
Πώς θα εφοδιάσουµε τους πολίτες µε τις µακροπρόθεσµες και διαχρονικές 
εκείνες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν  
- να µαθαίνουν σε όλη τη ζωή τους, 

Η πρόκληση της ΚτΠ στην 
Εκπαίδευση

Προετοιµασία για το άγνωστο!

Εποµένως, 
- µαθαίνουµε να µαθαίνουµε
- µαθαίνουµε να επιλέγουµε
- υποτάσσουµε την τεχνολογία 
- κατακτούµε τα βασικά
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- να επιλέγουν από τον ωκεανό της πληροφορίας που µας κατακλύζει, 
εκείνες που αξιόπιστα τους βοηθούν για το συγκεκριµένο κάθε φορά 
αντικείµενο  

- να µην «απαξιώνονται» σα να ήταν υπολογιστές της προηγούµενης τε-
χνολογίας 

- να βάζουν την τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας και να µη γίνο-
νται  οι ίδιοι υπηρέτες της τεχνολογίας 

 
Και βέβαια, το µεγάλο ερώτηµα: 
 
Πώς θα κάνουµε τις τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
δύναµη πραγµατικής ∆ηµοκρατίας κι όχι Κοινωνικού αποκλεισµού; 
 
Ερωτήµατα λοιπόν που χρειάζεται να απαντηθούν κατά το σχεδιασµό της 
εκπαιδευτικής πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι και τα ε-
ξής: 
- Σ΄ ένα κόσµο µεταβαλλόµενο, και µάλιστα µε όλο και γρηγορότερο 

ρυθµό µεταβολής, υπάρχουν και ποιά είναι τα σταθερά µε τα οποία η 
εκπαίδευση πρέπει να εφοδιάσει τον πολίτη;  

- Πώς θα εκπαιδεύσουµε τους πολίτες για συνθήκες εργασιακές άγνω-
στες, που µάλιστα αυτοονοµάζονται ‘αγορά’ εργασίας –κάτι που εξορι-
σµού έχει και ‘απούλητα’; 

- Με ποιούς θεσµούς, ποιά προγράµµατα και ποιές µεθόδους διδασκαλίας 
θα εξασφαλίσουµε την προετοιµασία για ένταξη στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας όχι µόνο του µαθητή, του µελλοντικού πολίτη, αλλά και 
του ενήλικα-µαθητή, του σηµερινού πολίτη που βρέθηκε απροετοίµα-
στος, αυτού που νοιώθει να απειλείται αντί να βοηθιέται από την τε-
χνολογία -και κινδυνεύει να γίνει εργασιακά ‘άχρηστος’; 

- Πώς θα προστατέψουµε τους λιγότερο προνοµιούχους από τον κίνδυνο 
περιθωριοποίησης όπου τους βάζει η αδυναµία αξιοποίησης της τεχνο-
λογίας, και µάλιστα όχι η προφανής -αυτή που προέρχεται από την 
πλήρη τεχνολογική άγνοια-, αλλά η ύπουλη και πιό επικίνδυνη, αυτή 
που προέρχεται από την χρηστική αντίληψη της τεχνολογίας; 

- Πού θα βρούµε τις σταθερές για να εκπληρώσουµε τον κύριο ρόλο του 
σχολείου, την κοινωνικοποίηση, σε µιά εποχή που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη σταθερών, και τεράστιο αριθµό εναλλακτικών στην υλική, 
πνευµατική και ηθική ζωή;  

 
Από τα ερωτήµατα γίνεται φανερό ότι οι απαντήσεις δε µπορεί να είναι τε-
χνοκεντρικές –αλλά η τεχνολογία ίσως µπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο 
στην απάντηση. 

9. Οι αντικειµενικές δυσκολίες: χρόνος και ποιότητα 

Μερικοί τα µετρούν µε δείκτες 
όπως αριθµός µαθητών ανά υπο-
λογιστή. Αυτού του είδους η φυ-
σική υποδοµή, είναι σχετικά εύ-
κολη. Παρά τις δυσκολίες απορ-
ρόφησης και εκτέλεσης και τέ-
τοιων έργων και παρότι το Υπουρ-
γείο Παιδείας παιδεύεται εδώ και 

Είναι πολύ δύσκολο

Υποδοµές (2-3 χρόνια)
Επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί και 
κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό, 
επαρκές ψηφιακό υλικό και 
δικτυακές υπηρεσίες (1-2 
δεκαετίες)

Αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων στο       
σχολείο (1-2 γενιές)
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πέντε χρόνια να βάλει στοιχειώδη εργαστήρια πληροφορικής στο Ενιαίο 
Λύκειο, είναι αλήθεια ότι οι υποδοµές µπορούν να τοποθετηθούν σε 2-3 
χρόνια. 
 
Όµως για να χρησιµοποιηθούν οι υποδοµές χρειάζεται λογισµικό, χρειάζεται 
ψηφιακό υλικό (χάρτες, εικόνες, ήχοι, βίντεο), δικτυακές υπηρεσίες (κα-
τάλληλα και πραγµατικά χρήσιµα web sites, και κυρίως χρειάζονται επι-
µορφωµένοι εκπαιδευτικοί. Αυτά απαιτούν 1-2 δεκαετίες. 
 
Αλλά ο τελικός σκοπός είναι η αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων στο σχο-
λείο για να πετύχουµε την εκπαίδευση που πραγµατικά θα προετοιµάζει τον 
πολίτη της ΚτΠ. Και αυτό απαιτεί γενιές, πράγµα το οποίο είναι δύσκολο να 
αποδεχτεί και η πολιτική ηγεσία και η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινω-
νία µας συνολικά. Πλην όµως, αυτή είναι η πραγµατικότητα. 

10. Ποιες είναι οι σηµερινές εκπαιδευτικές αντιλήψεις και στάσεις 
που στέκονται εµπόδιο στην εκπαίδευση της ΚτΠ; 

- Η αντίληψη ότι οι ατοµικοί στόχοι 
του κάθε µαθητή –που βεβαίως 
πρέπει να υπάρχουν- δήθεν 
επιτυγχάνονται κυρίως µέσα από 
την ατοµική εργασία µε ατοµικούς 
στόχους αντί της καλλιέργειας 
των νέων µορφών συλλογι-
κότητας που απαιτούνται στην 
ΚτΠ.  

- Το κριτήριο της εξετασιµότητας 
και µάλιστα της υποτιθέµενης 
αντικειµενικής εξετασιµότητας 

γνώσεων σε 3ωρη γραπτή δοκιµασία αντί της έντιµης αλλά υποκειµενι-
κής πιστοποίησης στάσεων και δεξιοτήτων.Τέλος, το µάθηµα και οι συ-
µπαροµαρτούσες ‘γνώσεις’ ως κεντρική εκπαιδευτική και οργανωτική 
έννοια αντί της διαθεµατικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε συνο-
δευτικές δεξιότητες και στάσεις. 

-  

11. Υποκειµενικές δυσκολίες  
Υπάρχουν και αντιλήψεις σε εκπαιδευτικούς που έρχονται σε βαθειά αντί-
θεση µε την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θα ήθελα 
λοιπόν να παραδεχτώ ότι δεν έχω τίποτε να προτείνω σε όσους: 
 
- Πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό µας 

σύστηµα είναι τόσο καλό που δέ 
χρειάζεται αλλαγές -ή τόσο κακό 
που δε σηκώνει αλλαγές. 

 
- Περιµένουν τις αλλαγές που χρει-

άζονται τα σχολεία µας να τις κά-
νει το ΥπΕΠΘ, το Π.Ι., η Κοµισιόν, 
η Εκκλησία, η ΟΛΜΕ, το Κόµµα, 
το ΙΤΥ -τέλος πάντων κάποιος 

Οι υποκειµενικές δυσκολίες
1. Όλα καλά (ή όλα χάλια)
2. Οι αρµόδιοι –κι εµείς
3. Τα κίνητρα
4. Η σύνταξη
5. Οι εξετάσεις
6. Οι οδηγίες του υπουργείου
7. Η γνώση και ο φορέας της 
8. Σκοπός το επόµενο βήµα
9. ∆ιαβίου µάθηση
10. Βόλεµα –παντός τύπου

Αντιλήψεις - εµπόδια

Ατοµικοί στόχοι, ατοµική δουλειά
Εξετασιµότητα 
το ‘Μάθηµα'
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"αρµόδιος" και πάντως όχι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. 
 
- Περιµένουν την αναγνώριση στη δουλειά τους κυρίως σε χρήµατα, δό-

ξα, εξουσία, ψήφους ή θέσεις. 
 
- Περιµένουν τη σύνταξη για να ασχοληθούν µε κάτι άλλο. 
 
- Πιστεύουν ότι καλοί καθηγητές είναι αυτοί των οποίων οι µαθητές επι-

τυγχάνουν στις εξετάσεις -στις οποίες οι ίδιοι διαφωνούν παιδαγωγικά 
και εκπαιδευτικά. 

 
- Θεωρούν ότι δουλειά του καθηγητή είναι να εφαρµόζει πιστά τις οδη-

γίες του ΥπΕΠΘ -έτσι ώστε να διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να γκρινιά-
ζει γιαυτές. 

 
- Νοµίζουν ότι η αλήθεια είναι µία και φορέας της ο καθηγητής που µε-

ταφέρει τις γνώσεις του -ή σωστότερα: το υποσύνολό τους που ορίζε-
ται ως ‘εξεταστέα ύλη’- στους µαθητές-αποδέκτες της 

 
- Πιστεύουν ότι σκοπός του ∆ηµοτικού είναι το Γυµνάσιο, σκοπός του Γυ-

µνασίου το Λύκειο, σκοπός του Λυκείου το Πανεπιστήµιο σκοπός του 
Πανεπιστηµίου µια θέση στο ∆ηµόσιο, σκοπός της θέσης η σύνταξη -
κοντολογίς πιστεύουν ότι σκοπός της γέννησής µας είναι ο θάνατος 
(και όχι  η ζωή).8  

 
- Μάθαν ό,τι µάθαν ως φοιτητές και για 35 χρόνια το εφαρµόζουν, πιθα-

νότατα ευσυνείδητα. 
 
Γενικότερα δεν έχω να πω τίποτε σε όσους είναι βολεµένοι - είτε γιατί όλα 
είναι καλά είτε γιατί τίποτε δε διορθώνεται. 

12. Κλασική παιδεία και ΤΠΕΕ: ίδιες αρχές 

Είµαστε περήφανοι για την κλασική, 
ανθρωπιστική παιδεία µας –και σω-
στά. Τι δουλειά έχουν οι υπολογι-
στές σε σχολεία µε ανθρωπιστικές 
αξίες; 
 
∆εν ξέρω πως θα ορίζατε εσείς την 
κλασική παιδεία και τις ανθρωπιστι-
κές αξίες, αλλά εγώ λέω ότι δεν εί-
ναι το περιεχόµενο που τη χαρα-
κτηρίζει, αλλά οι αρχές. 
 
Το θέµα δεν είναι να διδάσκουµε 

τους κλασικούς ούτε να διακηρύττουµε τις αξίες, πνευµατικές και άλλες, 
αλλά να τις εξασκούµε.  
 
Αν από την Αντιγόνη µας µείνει η ευκτική του ‘ίηµι’ και όχι η αµφισβήτηση 
της νόµιµης αλλά ανήθικης πολιτικής εξουσίας, τότε δεν έχουµε κλασική 
                                       
8 Βλέπε και την εισαγωγή στην ‘Ασκητική’ του Νίκου Καζατζάκη 

Αρχές ανθρωπιστικής παιδείας

Η κριτική προσέγγιση στη µάθηση:
αµφισβήτηση  (πληροφορίας και εξουσίας), 

αναζήτηση και ανακάλυψη, 
επιλογή και αιτιολόγηση,

συζήτηση, υποστήριξη και πνευµατική 
ανάπτυξη
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παιδεία. Πλην όµως, η αµφισβήτηση αυτή είναι στάση δεν είναι ‘γνώση’, 
(όπως και η αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο είναι ‘δεξιότητα’ δεν 
είναι γνώση), και δυστυχώς, δεν πιστοποιούνται µε τρίωρη γραπτή εξέταση 
και βαθµολόγηση «υπό δύο ανεξαρτήτων βαθµολογητών µε το όνοµα του 
εξεταζοµένου κεκαλυµµένο δια την εξασφάλισην του αδιαβλήτου του θε-
σµού». 
 
Ένας τρόπος ορισµού της ανθρωπιστικής παιδείας είναι η έµφαση στην κρι-
τική σκέψη. Όχι βέβαια την κονσερβαρισµένη «ποιες οι αιτίες του Πελο-
ποννησιακού πολέµου;», αλλά αυτή που βασίζεται στην αµφισβήτηση, την 
αναζήτηση, την ανακάλυψη και την αιτιολόγηση, αυτά που από τα χρόνια 
τα παλιά οι Έλληνες ονοµάζαµε «συζήτηση». 

13. Πρακτικές κουβέντες 
1. Για να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να αξιοποίησει τις ΤΠΕ στο σχολείο, 
του χρειάζονται πολλές 'ώρες πτήσης’. Πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση 
από το σπίτιτου. Εποµένως είναι ανάγκη να πάρει υπολογιστή, και σύνδεση 
µε το ∆ίκτυο -δίχως αυτά δε γίνεται.  
 
2. Εφόσον δεχόµαστε την ανά-
γκη της επιµόρφωσης, ας είναι ου-
σιαστική η επιµόρφωση των εκπαι-
δευτικών στην Πληροφορική –και 
όχι απλά στη χρήση των υπολογι-
στών. Μπορεί να έχουµε ξεχάσει 
ένα µέρος των µαθηµατικών ή της 
φυσικής που διδαχτήκαµε και ξέρα-
µε όταν ήµαστε στο Γυµνάσιο και το 
Λύκειο. Παρόλο όµως που τα έχου-
µε ξεχάσει µε την στενά εξεταστική 
έννοια, µε µια βαθύτερη έννοια είναι κτήµα µας, είναι µέρος της κουλ-
τούρας µας. Ενώ το σύνολο των καθηγητών µας στη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση, ανεξάρτητα από την ειδικότητά του, έχει διδαχθεί και έχει κάποτε 
µάθει όλο το περιεχόµενο της βασικής δευτεροβάθµιας, ειδικά για την πλη-
ροφορική αυτό δεν ισχύει. Εκ των πραγµάτων δεν έχουν διδαχθεί την πλη-
ροφορική, που είναι στο σηµερινό βασικό πρόγραµµα σπουδών της δευτε-
ροβάθµιας. Ας πάρουν λοιπόν τα βιβλία Πληροφορικής του Γυµνασίου και 
ας τα διαβάσουν. Καλές οι 40 ώρες της επιµόρφωσης αλλά δεν αρκούν. 
 
3. Τρίτο είναι το θέµα των οµάδων. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων µε νέες τεχνολογίες είναι δύσκολη δουλειά και πολύ χρονοβόρα. 
Όµως η ίδια η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει εδώ: η δηµιουργία ηλεκτρο-
νικά συνεργαζόµενων οµάδων, που µοιράζονται τη δουλειά τους και την 
εµπειρία τους, είναι κατάλληλη βάση για την αξιοποίηση των ΤΠΕΕ. 
 
4. Χρειάζεται σύνδεση µε την ανώτατη εκπαίδευση και µε τους ερευ-
νητικούς χώρους όπως είναι και το ΙΤΥ. Η σύνδεση αυτή δεν είναι απλώς 
διοικητική/διαχειριστική αλλά ουσιαστικά επιστηµονική και αµφίδροµη. 
 
5. Το εργαστήριο πρέπει να δουλεύει σητν πράξη. Χρειάζεται τεχνική 
στήριξη, χρειάζεται όµως και ανθρώπους, που να το κατέχουν.  

Τι να κάνουµε

Υπολογιστής και δίκτυο από το σπίτι
Εγκύκλια παιδεία σε Πληροφορική
Οµάδες καθηγητών (on-line community)
Βιβλία από επιµορφωτές
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14. Γιατί όλα αυτά; 

∆εν έχουµε καλή απάντηση στο ερώτηµα: «Τι γυρεύουν οι υπολογιστές στα 
σχολεία µας». 

∆εν έχουµε καλή απάντηση ούτε στο ε-
ρώτηµα «Πώς να αξιοποιήσουµε τους υ-
πολογιστές στα σχολεία µας». 
Η τεχνολογία που έχουµε στη διάθεσή 
µας δεν είναι η καταλληλότερη για τα 
σχολεία. 
Κι όµως, πιστεύουµε –όχι αυθαίρετα, αλ-
λά βασισµένοι και σε επιστηµονική έρευ-
να και σε επιστηµονική πρακτική- πως το 
αντίθετο, δηλαδή το να ΜΗ βάλουµε υ-

πολογιστές στα σχολεία µας είναι πολύ χειρότερο. 
 
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι ΤΠΕ αν χρησιµοποιηθούν µε κατάλληλο τρόπο 
στα σχολεία µας, θα είναι το πιο ισχυρό χαρτί και η καταλληλότερη απά-
ντησή µας στις προκλήσεις της ΚτΠ µε τρόπο που θα προωθεί τις κλασικές 
και ανθρωπιστικές διαστάσεις τις Παιδείας µας και θα µας δώσει µακροπρό-
θεσµα πλεονεκτήµατα στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία µε ουσιαστικό 
τρόπο. 
 
Να ξέρουµε όµως ότι, αφού αποφασίσαµε και πάµε να βάλουµε µια όχι και 
τόσο κατάλληλη τεχνολογία στα σχολεία µας, χωρίς να ξέρουµε ούτε την 
πλήρη αιτιολόγηση ούτε τον ακριβή τρόπο, τότε αναµένουµε θετικά αποτε-
λέσµατα άγνωστης µορφής και µακροπρόθεσµα.  Η επισήµανση δεν έρχεται 
για να αποθαρρύνει αυτούς που προσπαθούν να υλοποιήσουν τα σχέδια για 
τη µάθηση µε ΤΠΕ, αλλά για να προλάβει: Γιατί αν ξέρουµε από τα πριν 
πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που αναλαµβάνουµε, δε θα απογοητευόµα-
στε κάθε φορά που θα διαπιστώνουµε ότι η αλλαγή στην εκπαίδευση δε γί-
νεται µε τα εξάµηνα αλλά µε τις δεκαετίες αν όχι µε τις γενιές. 
 

Όσο µεγαλύτερο το εγχείρηµα που αναλαµβάνεις, 
τόσο µικρότερο µέρος του  

προλαβαίνεις να δεις στη διάρκεια της ζωής σου. 
 

Γιατί να το κάνουµε;

Ζούµε µια κοσµογονία
Μοναδική ευκαιρία
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Παράρτηµα: Παράδειγµα ∆ιερεύνησης9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Είµαστε η οµάδα 7του 6δ. Ο κύριος Βασίλης µας ανέθεσε να φτιάξουµε ένα 
µεσαιωνικό κάστρο. Τα µεσαιωνικά κάστρα έχουν τις ιδιαιτερότητες: 
1)Μια τάφρο µπροστά από το κτιριακό συγκρότηµα. Όταν οι ιππότες ήθε-
λαν να µπούνε ή να βγούνε άνοιγε η κρεµαστή γέφυρα. 
2)Σε όλα τα κάστρα υπήρχαν πολεµίστρες. Από εκεί έριχναν οι τοξότες βέ-
λη καυτό λάδι κλπ. 
3)Επίσης υπήρχαν µικροί φεγγίτες ίσα ίσα για να περνάει το φως. 
 Στην αρχή ο κάθε ένας µας σχεδίασε σε ένα χαρτί το κάστρο που 
ήθελε και µετά κρατήσαµε τα θετικά στοιχεία από το κάθε ένα και φτιάξαµε 
το τελικό µοντέλο. Ήταν αυτό: 
 
 

 
Ο κύριος Βασίλης µας είπε να το φτιάξουµε µε µεταβλητές. Μεταβλητές εί-
ναι  κάποια  γράµµατα που αντιπροσωπεύουν  όποιους  αριθµούς  θέλουµε. 
Π.χ. κάνουµε ένα τετράγωνο µε µια Α πλευρά. Έτσι κερδίζουµε χρόνο γιατί 
στις  µεταβλητές  µπορούµε  να  βάλουµε  µια  οποιαδήποτε  τιµή , δηλαδή 
µπορούµε να κάνουµε  όσα  διαφορετικά  τετράγωνα  ή  ορθογώνια  θέ-

                                       
9 από δουλειά του καθ. Χρόνη Κυνηγού στο Κολέγιο Ψυχικού, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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λουµε. Τώρα θα σας δείξουµε τις εντολές µας :   
 
ΓΙΑ ΜΕΤ 
ΣΠ 
Α 180 
Μ 180 
∆ 90 
Μ 299 
∆ 90 
ΣΚ 
ΤΕΛΟΣ 
 
ΓΙΑ ΠΑΡ :Α :Σ 
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 2[Μ :Α ∆ 90 Μ :Σ ∆ 90] 
ΤΕΛΟΣ 
 
ΠΑΡ 300 80 
 
ΣΒΓ 
ΜΕΤ 
 
ΓΙΑ ΜΕΤ∆ :Ζ 
∆ 90 
Μ :Ζ 
Α 90 
ΤΕΛΟΣ 
 
ΜΕΤΑ 80 
 
ΓΙΑ ΜΕΤΠ 
Α 90 
Μ 125 
∆ 90 
ΤΕΛΟΣ 
 
ΜΕΤΠ 
 
ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 2[Μ 80 Α 90 Μ 50 Α 90] 
ΤΕΛΟΣ 
 
ΠΟΡΤΑ 
 
Μ 50 
Στην αρχή φτιάξαµε ένα µεγάλο τετράγωνο στη µέση και αριστερά και δε-
ξιά βάλαµε δυο παραλληλόγραµµα λίγο ψηλότερα που αντιπροσώπευαν 
δυο πύργους. Στη συνεχεία το εµπλουτίσαµε µε την Logo και το χρωµατί-
σαµε. ∆υστυχώς η Logo δεν είχε γέµισµα όπως έχει το Microsoft paint. Έτσι 
βγήκε η παραπάνω εικόνα.     
Κατά την γνώµη µας συνεργαστήκαµε πολύ καλά, όµως είχαµε µερικές 
διαφωνίες. Π.χ. διαφωνήσαµε στο αν θα κάναµε την τάφρο στρογγυλή  ή 
ορθογώνια. Αυτή ήταν η εργασία µας για το κάστρο.      


