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«Τν λέν ζρνιείν»
Επραξηζηώ όιεο θαη όινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ζπγραίξω ηνπο
δηνξγαλωηέο γηα απηό ην ζπλέδξην, ην νπνίν εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην λέν
ζρνιείν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ζε ζρέζε κε ηελ θνηλόηεηα ηωλ
ζπλαδέιθωλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε ζπκβνιή ηεο νπνίαο ζεωξώ όηη είλαη πνιύ
ζεκαληηθή γηα λα πεηύρεη απηό ην εγρείξεκα.
Πέξαλ ησλ ζεηηθώλ όκσο, όπσο απηό ην ζπλέδξην, λνκίδσ όηη ππάξρνπλ κεξηθά πνιύ
απνγνεηεπηηθά πξάγκαηα πνπ βιέπσ ζε απηήλ ηε ρώξα, ηα νπνία δελ ειεπζεξώλνπλ
αηπρώο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε, γηαηί δελ ζεσξώ όηη αθόκα
θαηαλννύληαη θαηάιιεια θαη αλαπηύζζνληαη κε ηελ απαξαίηεηε δπλακηθή.
Εθόζνλ ην Υπνπξγείν Παηδείαο ιέεη όηη πξώηα είλαη ν καζεηήο, ην εξώηεκα πνπ
ζέησ είλαη πώο εκείο κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηα εθπαηδεπηηθά πξόηππα γηα θάζε
καζεηή, όπνηεο θαη αλ είλαη νη ηθαλόηεηέο ηνπ, όπνην θαη αλ είλαη ην επίπεδν ησλ
πξνεγνπκέλσλ επηδόζεώλ ηνπ, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε εθπαηδεπηηθή απηή
βειηηζηνπνίεζε. Τν ζέκα είλαη αλ κπνξεί ε Πιεξνθνξηθή λα ζπλδξάκεη γηα λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα πξναλαθεξζέληα θαη λα αλαπηπρζεί έλα πην
πξνζσπνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ λα εμαζθαιίδεη όηη ην ζρνιείν
ππνζηεξίδεη ηνλ κεκνλσκέλν καζεηή πνιύ απνηειεζκαηηθόηεξα από όηη ζα γηλόηαλ
ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Η πξόνδνο ζα έιζεη κόλνλ εάλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή σο πξνο
ηελ ηθαλόηεηά καο λα ρξεζηκνπνηνύκε απηήλ ηελ ηερλνινγία παηδαγσγηθά. Σρεηηθά κε
ηελ παηδαγσγηθή, γλσξίδνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο
κνξθέο ησλ ΤΠΕ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, κε δηαθνξεηηθά
ζέκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, κε δηαθνξεηηθνύο καζεηέο. Καη πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ν πην θαηάιιεινο ηξόπνο γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε ηερλνινγία έηζη ώζηε λα ππάξμεη ε ζρεηηθή πξόνδνο. Είλαη
πνιύ ζεκαληηθό ν θάζε καζεηήο λα καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν, αιιά θαη ν
εθπαηδεπηηθόο επίζεο λα δηδάζθεη κε πνιιαπινύο ηξόπνπο.
Απηή ε πνιιαπιή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζηε βαζηά αίζζεζε γηα
θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ζηελ πεπνίζεζε όηη όια ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ
επθαηξίεο γηα λα πεηύρνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. Η ζεσξία γηα ηελ πνιιαπιή
λνεκνζύλε (Gardner, 1983) θαίλεηαη λα είλαη ε θαιύηεξε απάληεζε ζηελ θνηλσληθή
αδηθία. Εμαζθαιίδεη έλα πιαίζην δξάζεο ζην νπνίν κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ ηα
ηαιαληνύρα θαη πξνηθηζκέλα παηδηά, θαζώο θαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη θάπνηνπ είδνπο
ππνζηήξημε. Ο θνηλόο ζθνπόο είλαη λα αλαπηύμεη θάζε καζεηήο ηε κέγηζηε ηθαλόηεηά
ηνπ. Η πνιιαπιή λνεκνζύλε παξέρεη ην πιαίζην, ην νπνίν ζα ηνπ εμαζθαιίζεη θάηη
ηέηνην θαη ην νπνίν ζα ππνζηεξηρηεί από ηελ αλάπηπμε ηνπ Αλαιπηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο.
Καη ε πξόθιεζε πνπ ζέησ ζηελ Έλσζε καο, ζηα Ιλζηηηνύηα, ζηελ αγνξά, ζηα
ζρνιεία, ζε όινπο καο, είλαη λα επηθεληξσζνύκε κε απνθαζηζηηθόηεηα, ζε απηήλ ηελ

εξώηεζε ηνπ λα θαηαιάβνπκε παηδαγσγηθά πσο ρξεζηκνπνηνύκε ην κέζν καο γηα λα
θάλνπκε κηα πξαγκαηηθή δηαθνξά.
Αιιά δελ ζεσξώ όηη ε πνιηηεία έρεη θάλεη αξθεηά σο ρώξα ζηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο γηα λα δνκήζνπκε πξαγκαηηθά ηελ νπζηαζηηθή θαηαλόεζε αλάκεζα ζε
δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο, δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο, δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο, κε
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Καη ζεσξώ όηη είλαη έλα θαζήθνλ πνπ πξέπεη λα
απνδερζνύκε, σο ππεύζπλνη πνπ είκαζηε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επόκελσλ γεληώλ.
Γηα ην ιόγν απηό ζηελ πεξζηλή κνπ νκηιία είρα πξνηείλεη (http://r1dide.ser.sch.gr:3000/praktika/kentriki4.html), ζην πιαίζην ηεο δνκνύκελεο
θνηλωλίαο ηεο γλώζεο, ηελ ηδέα ηνπ Πιεξνθνξηθνύ ζρνιείνπ κε όιεο ηηο
ηερλνινγίεο ελζωκαηωκέλεο αξρηθά ζηηο ηξεηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο
Ειιάδαο, θαη ελ ζπλερεία ζηηο ππόινηπεο Πεξηθέξεηεο, έλα ζρνιείν ην νπνίν ζα
είλαη νπζηαζηηθά κία Πιεξνθνξηθή γέθπξα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε όια ηα
ζρνιεία λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηωλ καζεηώλ κε θιίζε ζηελ επηζηήκε
καο.
Απηέο νη ζέζεηο κάο κεηαθηλνύλ από ηελ επηζηήκε ζηελ εθπαίδεπζε. Σηα ζρνιεία
έρνπκε δύν επηινγέο: πξώηνλ λα αγλνήζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο
αλάγθεο θαη ζηνπο πξνζσπηθνύο ξπζκνύο θαη ηξόπνπο κάζεζεο, θαη λα δηδάζθνπκε
ηνλ θαζέλα κε ην ίδην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, κε ηελ ίδηα κέζνδν θαη λα ηνλ
αμηνινγνύκε κε ηνλ ίδην ηξόπν. Δεύηεξνλ, λα πνύκε θαη λα δνύκε όηη νη άλζξσπνη
καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, έρνπλ δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο δπλαηόηεηεο θαη
αδπλακίεο, θαη λα ηα ιάβνπκε ππόςε ζην πσο λα δηδάμνπκε θαη ζην πσο λα
αμηνινγήζνπκε.
Μαδί κε ηελ παξαδνρή όηη νη εμειίμεηο πξνρσξνύλ, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε όηη νη
εθπαηδεπηηθέο καο ππεξεζίεο γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν πξνζσπνπνηεκέλεο, όηη
αληηκεησπίδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο αλάγθεο θάζε κεκνλσκέλνπ καζεηή. Καη ν
ηξόπνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζρνιείν πνπ λα
είλαη βέβαην γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ ζηηο ΤΠΕ, έλα ζρνιείν πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα λα
βειηηώζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξόηππα.
Πνιινί ζπκθσλνύλ ζήκεξα όηη νη πεξηζζόηεξεο ηδέεο γηα ηελ ςεθηαθή αληζόηεηα ή
ηνλ νλνκαδόκελν ςεθηαθό δηαρσξηζκό ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνύλ, θαζώο ε
παξνρή εμνπιηζκνύ, ινγηζκηθνύ θαη πξόζβαζεο ζην Δηαδίθηπν δελ εγγπώληαη νύηε
βειηηώλνπλ από κόλεο ηνπο ηελ ειεθηξνληθή έληαμε (e-inclusion). Σηελ νπζία, ζα
πξέπεη λα βεβαησζνύκε όηη απηά ηα εξγαιεία έρνπλ ελζσκαησζεί απνηειεζκαηηθά
ζηηο θνηλόηεηεο, ηα ζρνιεία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαη όηη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
ζεηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο (Warschauer, 2003).
Έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο έρεη
εμαγγείιεη ήδε όηη ζα εμνπιίζεη ηα ζρνιεία, είλαη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο. Όηαλ δνζεί
θαη ε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο έηζη ώζηε ηα ζρνιεία λα έρνπλ
ηελ επθαηξία λα σθειεζνύλ από απηήλ ηελ ηερλνινγία, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπζεί θαη
κε ηελ θαηάιιειε επηκόξθσζε. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ε Π.Ε.Κα.Π. ζα
κπνξνύζαλ από θνηλνύ λα πινπνηήζνπλ έλα ηέηνην πξόγξακκα επηκόξθσζεο.
Αιιά εθηόο από ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο θαη ηε ρξήζε ηνπο από ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα βειηησζεί ε
ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο ΤΠΕ ζηα ζρνιεία θαη λα αλαγλσξίζνπκε, όπσο νθείινπκε λα
θάλνπκε, όηη νη ηνπηθέο αλάγθεο θαη πξνηεξαηόηεηεο απαηηνύλ ηνπηθέο ιύζεηο θαη όρη
ζπγθεληξσηηζκό.

Έηζη ινηπόλ πξνηείλεηαη ηα ζρνιεία λα επελδύνπλ κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ
θαη ζηελ ηερλνινγία. Δειαδή θάζε ζρνιείν λα δηαζέηεη νξηζκέλν πνζό, πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα αιιόηξηα, θαη κέρξη ηώξα, ε ηερλνινγία δελ πεξηιακβαλόηαλ.
Έηζη ζα κπνξνύζε, παξαδείγκαηνο ράξε, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αγνξάζνπλ
ππνινγηζηέο, ή ό,ηη ζπλαθέο, εάλ ζεσξνύλ όηη απνηειεί κία ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα
γηα ην ζρνιείν ηνπο ζε ζρέζε κε θάηη άιιν.
Υπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο (Jonathan Estes) πνπ θαζνδεγνύλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ λένπ ζρνιείνπ:
1. Τν e-Learning δελ είλαη ε καγηθή ζθαίξα πνπ ζα ιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα
ζηελ παξάδνζε ηεο εθπαίδεπζεο. Με άιια ιόγηα, ε ηερλνινγία δελ κπνξεί λα
δηδάμεη ηνπο αλζξώπνπο ό, ηη πξέπεη λα μέξνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
δαπαλήζνπλ έλαλ ίζν, αλ όρη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πνηόηεηαο, ζηελ εθπαίδεπζε, εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο.
2. Όιεο νη κνξθέο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε
ζπλεξγαζία. Τν Moodle π.ρ. είλαη έλα ζρεηηθά επίπεδν κέζν πνπ δελ
επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, λα
κνηξαζηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο, ή λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο - εθηόο αλ
ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα δηαδξαζηηθό ζηνηρείν.
3. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύλ πνιιαπιέο
δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο έηζη ώζηε νη καζεηέο - αλεμάξηεηα από ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι – λα κπνξνύλ λα απνξξνθήζνπλ θαη λα
δηαηεξνύλ ηηο πιεξνθνξίεο.
4. Η εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο
πνπ είλαη κεηξήζηκα θαη απνδείμηκα. Θεσξώ απηό ηελ πην ζεκαληηθή θαη
ζπρλά αγλννύκελε εθπαηδεπηηθή αληίιεςε.
Τν λέν ζρνιείν δελ πξέπεη λα απνηειέζεη επηθνηλωληαθό ηξηθ! Οθείιεη λα
αιιάμεη ηηο ζρέζεηο ηόζν κέζα ζηελ ηάμε όζν θαη εθηόο απηήο, λα εληζρύεη ηε
βαζηθή έλλνηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, λα πξνωζεί ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη ηε
δηά βίνπ κάζεζε, λα απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε, λα θαιεί ζε πξαθηηθή
επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ «ζηελ ώξα ηνπο» αιιά θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα
γηα ην καζεηή λα είλαη ζεκαληηθά βειηηωκέλν.
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνρωξήζνπκε είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ καο, ηηο
πθηζηάκελεο δνκέο, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ αγνξά. Όινη απηνί
ζπλεξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε απηέο ηηο πξνθιήζεηο θαη απηά ηα
πξνβιήκαηα κε όπνηνλ ηξόπν κπνξνύκε.
Θα πεηύτοσμε μόνο εάν μπορούμε να οικοδομήζοσμε ζσνεργαζίες ποσ να
λειηοσργούν, έτονηας ηην πεποίθηζη όηι όλοι ωθελούμαζηε από ασηή ηη
ζσνεργαζία, εάν βέβαια είμαζηε ζε θέζη να ζσνεργαζηούμε.

