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1. Εηζαγσγή 

Δθθηλψληαο απφ κία ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, ε παξνχζα 

εηζήγεζε έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη θαη λα ζπδεηήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ. Με ηνλ φξν επηηπρή έληαμε ελλννχκε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Η/Τ γηα γξαθή, αλάγλσζε θαη επηθνηλσλία ζε δηδαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη άιισλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ: φηαλ δειαδή ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αμία.  

 

2.Οη ΤΠΕ ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πνηα είλαη ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε; Η επηρεηξνχκελε θαηαγξαθή επηδηψθεη λα αλαδείμεη 

θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ.  

Οη ΣΠΔ ππάξρνπλ εδψ θαη ρξφληα ζηα ζρνιεία σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην 

κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, αλαδεηνχλ φκσο αθφκε κία ζέζε σο ππνζηεξηθηηθφ 

εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ησλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη δπλαηφηεηεο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά ζπρλά θαηά ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ 

ζηνπο καζεηέο, αλ θαη θάπνηε κε ηξφπνπο πνπ δελ είλαη παηδαγσγηθά νξζνί νχηε 

δηδαθηηθά απνηειεζκαηηθνί. Η ρξήζε φκσο ησλ ππνινγηζηψλ σο εξγαιείσλ θαη 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε -ή θαη έμσ απφ απηήλ αιιά κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο- είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ιεηηνπξγεί σο κία κάιινλ 

θαη’ εμαίξεζε δξαζηεξηφηεηα. Η ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο δε ζπληζηά αθφκε νηθεία πξαθηηθή γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, νχηε απνηειεί, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζπλεηδεηή επηινγή, ε νπνία λα πξνθχπηεη σο απφξξνηα κηαο 

ζπλνιηθήο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ε κέρξη ηψξα εκπεηξία έρεη θαηαδείμεη φηη ε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ απαηηεί ζπλερή θαη αμηφπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε, ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο (εξγαζηήξηα), ζπλεξγαζίεο  εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο αιιαγέο λννηξνπίαο θαη αληηιήςεσλ. Έηζη, αλ θαη κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλα επξσπατθά ή/ θαη παλεπηζηεκηαθά εξεπλεηηθά  πξνγξάκκαηα, ε 

δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνσζείηαη εδψ θαη 

πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα
1
, ζηελ πξάμε ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο έλα 

πεξηθεξεηαθφ ζηνηρείν ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

                                                 
1
 Σν πξφγξακκα «Οδχζζεηα» ππήξμε κηα ηέηνηα ελέξγεηα κεγάιεο εκβέιεηαο, κε ζηφρν αθξηβψο ηελ 

εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην 

πξφγξακκα «Δλδνζρνιηθή επηκφξθσζε» ηνπ ΤΠΔΠΘ ην νπνίν δηήξθεζε δχν ζρνιηθά έηε. ηε 

ζπλέρεηα, πνιινί εθπαηδεπηηθνί παξαθνινχζεζαλ ηα πξνγξάκκαηα γεληθήο ρξήζεο ηνπ Η/Τ 

(«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»), ηα νπνία ζπλερίδνληαη σο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εηδηθνηήησλ. 



Απφ ηελ άιιε, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο ζπλερίδεη λα 

είλαη γνξγφο, ηφζν σο πξνο ηελ παξαγσγή λέσλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ θαη 

πξντφλησλ φζν θαη σο πξνο ηνλ ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

ζέκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαθνινπζνχκε ηε  ζηαδηαθή 

κεηεμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ απφ έλα δίθηπν ηζηφηνπσλ ζε έλα δίθηπν 

θνηλνηήησλ (web.2). ην πιαίζην απηφ, νξηνζεηήζεθε ν ρψξνο ηνπ ιεγφκελνπ 

Education.2, ν νπνίνο επσθειήζεθε απφ ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ (blogs, wikis θ.ά.) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη επηηπρεκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δίλαη φκσο επίζεο γεγνλφο 

φηη ζπλππάξρνπλ θαη πξνσζνχληαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξγαιεία 

δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο θαη δπλακηθήο, πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά ξεχκαηα 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο, κε δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε θαη πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα.  

Δδψ θαη ρξφληα, ε πνιηηεία εθθξάδεηαη ζεηηθά πξνο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηε 

δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε ελψ είλαη ζαθέο φηη θαη νη πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο απφ 

κία ηέηνηα δηαδηθαζία έληαμεο είλαη πςειέο. Ωζηφζν αθφκε ζήκεξα, ζηελ πξάμε, έλα 

πιέγκα ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ απφπεηξα εθηεηακέλεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείσλ κάζεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Πξάγκαηη, γηα θάζε 

κεγάιεο εκβέιεηαο ηέηνηα δηαδηθαζία  απαηηείηαη ε πξφβιεςε θαη ε απφ θνηλνχ 

ιεηηνπξγία κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ: ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αλακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε αλαζρεδηαζκφ ηνπ δηαηηζέκελνπ 

ρξφλνπ αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αιιαγέο ζην ηζρχνλ δηνηθεηηθφ πιαίζην, ππνδνκέο 

θαη ηερληθή ππνζηήξημε θιπ.  

ην πνιππαξαγνληηθφ απηφ ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο δεδνκέλν. ηνλ ηνκέα απηφ, ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε εκπεηξία –ειιεληθή θαη δηεζλήο – έρνπλ απνδείμεη φηη δελ 

απαηηείηαη κφλν ή θπξίσο κηα βξαρχρξνλε, ηερλνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

θαηάξηηζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπεδσκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ζηάζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο, ε επηκφξθσζε πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Η έληαμε ηνπ Η/Τ δελ αξθεί γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Μπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν σο ηκήκα 

κηαο ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φπνπ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ζα 

ζπιιεηηνπξγνχλ πξνο έλα ηειηθφ ζηφρν. Πξνηεξαηφηεηα έρεη ε επηινγή 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε δηακφξθσζε ζαθνχο ζηξαηεγηθήο κε βάζε ην δηεζλή θαη 

ειιεληθφ επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ. Οη επηκέξνπο δξάζεηο ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή απηή ( ΔΑΙΣΤ 2007, 3: 199-202, Κνπηζνγηάλλεο Γ., 2002: 

26-43).  

 

3. Οη ΤΠΕ θαη ε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ 

3.1. Νένο γξακκαηηζκόο: ελλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη δεηνύκελα 

Δίλαη γεγνλφο φηη, παξά ην ζε κεγάιν βαζκφ απνζαξξπληηθφ απηφ πιαίζην 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο, ππάξρνπλ θηιφινγνη πνπ δνθηκάδνπλ, 

ζπδεηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη επαλέξρνληαη. Δπνκέλσο, παξά ηηο 

δπζθνιίεο παξάγεηαη ήδε δηδαθηηθφ έξγν κε ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο. Πφηε φκσο 

είλαη επνηθνδνκεηηθή ή θαη αλαγθαία ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε ζε φ, ηη 

αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ; 

Η ζεηηθή ή κε αληαπφθξηζε ζηελ έληαμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ θηινιφγνπ ελ πξνθεηκέλσ, 

απέλαληη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ. Ο φξνο γξακκαηηζκόο 

αλαθέξεηαη  ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εγγξάκκαηνπ αλζξψπνπ λα ιεηηνπξγεί 



απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξεο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, σο δεκηνπξγφο ή 

απνδέθηεο θεηκέλσλ ζε γξαπηή, πξνθνξηθή, ειεθηξνληθή κνξθή, θαζψο θαη 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, θεηκέλσλ δειαδή φπνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ γισζζηθφ 

θψδηθα, αμηνπνηνχληαη θαη άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα: εηθφλα, ήρνο, γξαθήκαηα 

θιπ. (Υνληνιίδνπ Δ., 1999: 114-118, Μεηζηθνπνχινπ Β., Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο, http://greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_el/index.html ). 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε έλλνηα ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηε γιψζζα ζε πνηθίια 

ζπκθξαδφκελα θαη παξάιιεια λα πξνρσξά ζε θξηηηθή ζεψξεζε απηψλ ησλ ρξήζεσλ 

(Baynham, 2002: 38). Δίλαη ζαθέο φηη ε έλλνηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ βξίζθεηαη 

ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε πνιιά απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

(Κνπηζνγηάλλεο Γ., 2005: 167-183)    

 

3.2. Πιαίζην παηδαγσγηθώλ πξνϋπνζέζεσλ 

Οη απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ γξακκαηηζκνχ θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηελ 

ηερλνινγία. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ε απνδνρή ηεο αλαγθαηφηεηαο έληαμεο ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζα αλαδεηεζεί κφλν ή θπξίσο ζηελ 

αλάγθε ππνζηήξημεο θαη ζην πιαίζην απηφ, απιψλ πξαθηηθψλ ηερλνινγηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Θα αλαδεηεζεί ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο φπνπ αλαγλσξίδεη θαλείο 

ηελ πξνζηηζέκελε γλσζηηθή θαη παηδαγσγηθή αμία ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, θαη φπνπ 

ε ιεηηνπξγηθή θαηάθηεζε ηνπ λένπ – ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ ζα ζπκβαδίδεη κε 

φινπο ηνπο άιινπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Η πξνζηηζέκελε γλσζηηθή θαη παηδαγσγηθή αμία ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί 

ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο:  

 Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηή σο γλσζηηθνύ εξγαιείνπ. Γηα 

ηνλ θηιφινγν, απηφ ζεκαίλεη φηη ε φιε δηαδηθαζία ζπλδέεηαη αθελφο κελ κε ηηο 

έλλνηεο πιεξνθνξία/ θείκελν/ ιόγνο αθεηέξνπ δε κε ηηο έλλνηεο αλαδήηεζε, 

δηεξεύλεζε, αλάιπζε – ζύλζεζε, θξηηηθή ζθέςε, θαηαλόεζε θαη παξαγσγή ιόγνπ.  

 Αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, επνκέλσο 

κεηαηφπηζε ξφισλ. Απφ ηε ζέζε ηεο απζεληίαο ν θηιφινγνο θαιείηαη λα πεξάζεη 

ζηε ζέζε ηνπ ζπληνληζηή – εκςπρσηή ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο θαη απφ ηελ 

πξαθηηθή ηεο δηάιεμεο ή ηεο εμήγεζεο ζε απηήλ  ηεο ζηνρεπκέλεο ζπδήηεζεο 

θαη ηεο απφ θνηλνχ αλαδήηεζεο. Η έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζπλδέεηαη 

επίζεο κε ηελ απνδνρή ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη κε ηε ιήςε πξαθηηθψλ αιιά θαη νπζηαζηηθψλ κέηξσλ νξγάλσζεο ηεο ηάμεο 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο (ρσξηζκφο 

ζε νκάδεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ, ελαιιαγή 

ηεο εξγαζίαο απφ ηελ νινκέιεηα ζε νκάδεο θαη πάιη ζηελ νινκέιεηα θιπ.).  

 Αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή βάζεη ησλ αξρώλ ηνπ επνηθνδνκηζκνύ. Δίλαη 

γεγνλφο φηη νη αξρέο απηέο δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ζθέςε θαη έρνπλ 

επεξεάζεη ηε ξεηνξηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνζαλαηνιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο ζε αιιαγή πξαθηηθψλ. ηελ πεξίπησζή 

καο, απηφ αθξηβψο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα. Αλ, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο, νη έλλνηεο  νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο, γλσζηηθή ζθαισζηά θαη δώλε 

ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ζπληζηνχλ βαζηθά εξγαιεία εξκελείαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, δελ αξθεί ε απιή ζεσξεηηθή απνδνρή ηνπο εθ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. εκαζία έρνπλ νη ζπλεηδεηέο πξαθηηθέο επηινγέο πνπ, σο 

επαθφινπζν ηεο ζεσξεηηθήο απνδνρήο, ζα επεξεάζνπλ ηε δηδαθηηθή 



δηαδηθαζία. Με ηνλ φξν νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ελλννχκε φηη ε κάζεζε 

εξκελεχεηαη σο κία δηαδηθαζία δφκεζεο θαη αλαδφκεζεο ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ 

ηνπ εκπιεθνκέλνπ ππνθεηκέλνπ. Η απνθηψκελε πιεξνθνξία ζπλδπάδεηαη κε 

φζα ν καζεηήο έρεη κάζεη πξνεγνπκέλσο θαη έρεη νηθνδνκήζεη κε ηνλ δηθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ ηξφπν. Ο καζεηήο θαηαθηά ηε γλψζε ζηαδηαθά, εληάζζνληαο ηα λέα 

δεδνκέλα ζε ππάξρνπζεο δνκέο, αλαηξέπνληαο ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο 

παξαδνρέο. Η έλλνηα ηεο γλσζηηθήο ζθαισζηάο (scaffolding) παξαπέκπεη ζηελ 

αξρηθή βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνλ καζεηή θαη ζηε βαζκηαία 

κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο γηα κάζεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ ίδην ην καζεηή. 

Με ηνλ φξν δώλε επηθείκελεο αλάπηπμεο πνπ εηζήγαγε ν Vygotsky πεξηγξάθεηαη 

κηα πεξηνρή πξνβιεκάησλ ηα νπνία ην παηδί δε κπνξεί λα επηιχζεη κφλν ηνπ 

κπνξεί φκσο λα ην θάλεη κε ηε βνήζεηα ελφο ελειίθνπ ή ελφο άιινπ παηδηνχ πνπ 

πξνεγείηαη ζηε κάζεζε θαη ζηελ γλψζε (ΔΑΙΣΤ 2007, 1: 82-113).  

Ο Η/Τ σο δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν, ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ζην πιαίζην 

ηεο επνηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο: Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ηξεηο απηνί 

άμνλεο ζεψξεζεο ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηνπ Η/Τ ζηε ζρνιηθή ηάμε πνπ 

δηαρσξίζηεθαλ εδψ γηα ιφγνπο κεζνδνινγηθήο ζαθήλεηαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δηαπιέθνληαη απνιχησο. Λεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ σο έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν ζην 

νπνίν εληάζζνληαη θαη βξίζθνπλ ηε δπλακηθή ηνπο πνιιά ζηνηρεία, αλαγθαία ζε κία 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ: αλαδήηεζε 

απζεληηθψλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε 

φια ηα επίπεδα, αλαπιαηζίσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, βαζχηεξε θαηαλφεζε θιπ.    

 

3.3. Νέεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο 

Η αμηνπνίεζε ηνπ Η/Τ ζηε ζρνιηθή ηάμε καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε λέεο 

δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί. Δίλαη βέβαηα γλσζηφ φηη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, 

νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηηο ΣΠΔ δελ είλαη νκνηνγελείο· αληίζεηα επεξεάδνληαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο
2
. Καη ζην ζεκείν απηφ, ην ζέκα παξνπζηάδεηαη ζχλζεην, κε 

πνιιέο επηκέξνπο παξακέηξνπο, θαζψο ξφιν παίδνπλ ε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ην θχιν, ε ειηθία ηνπ καζεηή θιπ. Απφ ηελ 

ξεηνξηθή ηφζν ησλ νηθνγελεηψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ θαίλεηαη φηη 

επελδχνπλ ζηελ ηερλνινγία γηα ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. ε 

πξφζθαηε έξεπλα κε ζέκα Ψεθηαθέο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνύ ησλ εθήβσλ 

επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: …ε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ δελ εμαιείθεη ηηο πνηθίιεο 

θνηλσληθέο αληζόηεηεο, αιιά ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην λα πάξνπλ λέν πεξηερόκελν. 

Πξνθύπηεη επίζεο όηη ε απνθαινύκελε «ςεθηαθή γεληά» δελ είλαη θάηη ην νκνηνγελέο 

πνπ γλσξίδεη άξηζηα ηα λέα κέζα, αιιά ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ λέσλ κέζσλ 

αληαλαθιάηαη ε εγγξάκκαηε ηαπηόηεηα ησλ παηδηώλ. Δίλαη εθεί πνπ ε νηθνγέλεηα θαη 

πξσηίζησο ην ζρνιείν πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα. Πξνο ηα παξόλ ην θύξην 

βάξνο θαίλεηαη λα ην ζεθώλεη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα, ε νπνία ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 

πεξηπηώζεσλ δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάηη πεξηζζόηεξν από ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ ζε ππνδνκέο. Πξόθεηηαη γηα ινγηθή πνπ αθνινπζεί θαη ην ειιεληθό 

(θπξίσο δεκόζην) ζρνιείν. Ωζηόζν, ε έκθαζε ζηηο ππνδνκέο θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

βαζηθώλ κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο είδακε όηη δελ είλαη επαξθείο 

                                                 
2
 Η ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

δηαπηζηψλνληαη ζε πνιιέο έξεπλεο. Δλδεηθηηθά, απιψο βι. ηελ ελφηεηα «Αλαπαξαζηάζεηο καζεηψλ γηα 

ηηο ΣΠΔ» ζην Γεκεηξαθνπνχινπ Α. (επηκ.), Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, Πξαθηηθά 3
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή, ηόκνο Β΄, Ρόδνο 25-29 

επηεκβξίνπ 2002, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Καζηαληψηεο ζ. 107-138. 



πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ λένπ γξακκαηηζκνύ. Γηα λα επηηεπρζεί απηό 

απαηηείηαη ζνβαξή κειέηε θαη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην ζύλνιό ηνπ. 

(Κνπηζνγηάλλεο Γ. 2007, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, http://greek- 

language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/teens/index.html ). 

 

3.4. Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα ακβιχλεη ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

πψο θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρεία απηά;  

Η εξγαζία κε ηνλ Η/Τ, κέζα ή θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε γίλεηαη κε ηελ 

ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο, ηφζν επί ηεο δηαδηθαζίαο, φζν θαη επί 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ πξέπεη λα θέξεη ζε πέξαο ν καζεηήο. Σα 

αλαδεηθλπφκελα πξνβιήκαηα γίλνληαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο 

ζηελ ηάμε, ζε φια ηα επίπεδα: δπζθνιίεο θαηά ηε γλσζηηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο, αληηθάζεηο θαη ειιείςεηο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία, ηξφπνη θαη 

απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηε δηαδηθαζία ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή. Η 

ζπδήηεζε γηα ηα ζηνηρεία απηά, θαζψο θαη γηα πνιιά άιια πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ 

πνξεία,  κπνξεί λα εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο 

δεδνκέλα πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εμάιινπ,  νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, 

θαζψο νηθνδνκνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ηε δηαδηθαζηηθή γλώζε. Με ηνλ φξν 

απηφ, ελλννχκε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «ρηίδεηαη» ε γλψζε θαη 

επεθηείλεηαη ζηαδηαθά κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

Καηά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Η/Τ σο κέζνπ εξγαζίαο πξνζκεηξάκε ηα νθέιε ζηνλ 

γλσζηηθφ ηνκέα, ηελ αλάπηπμε ησλ εμαηξεηηθά ρξήζηκσλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

γηα ηηο νπνίεο κφιηο έγηλε ιφγνο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο. ην 

ειιεληθφ ζρνιείν, ην παξαδνζηαθφ, δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο 

παξακέλεη αθφκε ηζρπξφ. Θεσξνχκε επνκέλσο φηη, ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ 

καζεκάησλ, ζεκαληηθφ δεηνχκελν εμαθνινπζεί λα απνηειεί ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

πνπ λα ελζαξξχλνπλ θαη λα επλννχλ ηε γλήζηα επηθνηλσλία ζηελ ηάμε /ή θαη πέξα 

απφ απηήλ κε πξνεμέρνληα ην ιφγν ησλ καζεηψλ θαη φρη απηφλ ηνπ δαζθάινπ. 

 

3.5. Οη επηινγέο ηεο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο  

 Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή ηάμε δε κπνξεί λα είλαη ηπραία. Απνθηά 

νπζηαζηηθφ λφεκα κε δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: φηαλ ιεηηνπξγεί σο κέξνο κηαο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία έρεη γλσζηηθνχο θαη 

παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη φηαλ ζπληζηά κηα ζπλεηδεηή επηινγή ζε 

ζπλζήθεο ηππηθψλ ή εκηηππηθψλ κνξθψλ κάζεζεο.   

Οη γλσζηηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ζπλδένληαη κε ηα άκεζα δεηνχκελα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ελψ νη παηδαγσγηθνί, κε έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ελίζρπζεο ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο, ππεξεηνχλ θπξίσο ηελ πξννπηηθή σξίκαλζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ καζεηή. Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εληνπηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη θξηηηθή 

αλάγλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο, ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. πλνιηθά 

ζεσξνχκελε, ε πνξεία απηή εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, θάηη πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κέγηζην δεηνχκελν γηα ην ζρνιείν.  

Η ζηξαηεγηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα επηινγψλ ζε 

πνιιά ζεκεία: πνηεο πξαθηηθέο ζα ρξεζηκνπνηήζεη, πνηα εξγαιεία, πνηεο κεζφδνπο. 

Καη εδψ αθξηβψο αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη γλψζεο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: ζε πνηεο ζεσξίεο κάζεζεο ζα αλαηξέμεη, πφζν 



ελεκεξσκέλνο είλαη ζε βαζηθά ζέκαηα θαη εξγαιεία  ηερλνινγηθήο δηαρείξηζεο, πφζν 

κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα πξνζθεξφκελα ινγηζκηθά θαη ηνπο ππάξρνληεο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο. Όπσο δηαθαίλεηαη ήδε, ην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη ζέκα πνζφηεηαο αιιά θπξίσο πνηφηεηαο ρξήζεο.  

 

4.Τν δηδαθηηθό ζελάξην 

4.1. Οξηζκόο θαη ζηνηρεία δνκήο 

Καηά ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ζπρλά ρξήζε ηνπ φξνπ δηδαθηηθό 

ζελάξην. Ωο δηδαθηηθφ ζελάξην ελλννχκε έλα ζχλνιν εμειηζζφκελσλ παηδαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (δηδαθηηθψλ, καζεζηαθψλ θαη νξγάλσζεο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο) πνπ δηεμάγνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πιήξε θαη εθαξκφζηκε δηδαθηηθή πξφηαζε κε ζπγθεθξηκέλε θαη 

θαηά πάγην ηξφπν πιένλ αθνινπζνχκελε δνκή. πλνπηηθά παξνπζηαδφκελα, ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζελαξίνπ είλαη ηα εμήο: 

 χληνκν ζπλνιηθφ ζθεπηηθφ ή πεξίιεςε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο. 

 χλδεζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηελ ηάμε, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 ηφρνη ή /θαη πξνζδνθψκελα δηδαθηηθά απνηειέζκαηα. 

 Δξγαιεία – Γηδαθηηθφ πιηθφ (αλαθνξηθά κε ηηο ΣΠΔ ή θαη άιιν). 

 Γηδαθηηθή δηαδηθαζία (πψο ζα εξγαζηνχλ νη καζεηέο, πνηεο παηδαγσγηθέο 

αξρέο ζα αμηνπνηεζνχλ, κε βάζε πνηα δηδαθηηθή κεζνδνινγία)   

 Σξφπνο εθαξκνγήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα (σο θαλνληθφ κάζεκα, δηαζεκαηηθφ 

ζρέδην εξγαζίαο, ρψξνο πινπνίεζεο θιπ.) 

 Πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηάμεο (νκαδνζπλεξγαηηθά ή κε άιιν ηξφπν θαη 

αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο εάλ απηφ είλαη αλαγθαίν). 

 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα. 

 Παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο πνξείαο δηδαζθαιίαο κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ επηκέξνπο θάζεσλ εξγαζίαο.  

 Πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ζελαξίνπ θαη/ ή ηεο εξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ. 

 Κξηηηθή πξνζέγγηζε. 

 Παξνπζίαζε θχιισλ εξγαζίαο (φπσο πξφθεηηαη λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο). 

 Βηβιηνγξαθία. 

 

 

4.2. Τν θύιιν εξγαζίαο 

Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζελαξίνπ απαηηνχληαη φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί σο γεληθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Απαηηείηαη επίζεο 

επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο θαη επέλδπζε ζε ρξφλν, ηφζν 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία, φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Μέζσ ηνπ 

θύιινπ εξγαζίαο, ην ζελάξην νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο πξάμεο. Αθξηβψο γη’ 

απηφ, ην θχιιν εξγαζίαο απνθαιχπηεη ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζε φια 

φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Έηζη, αλ ε παξνπζίαζε ησλ παηδαγσγηθψλ ζθνπψλ 

θαη ζηφρσλ θαη ηνπ ππνθείκελνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο απνζθνπνχλ ζηελ 

απφδνζε ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην θχιιν εξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη σο 

πξαθηηθφο νδεγφο δξάζεο (ηη πξέπεη λα γίλεη θαη πψο). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 

θχιιν εξγαζίαο ιεηηνπξγεί σο θαζξέθηεο φισλ ησλ επηινγψλ ηνπ ζελαξίνπ, θαζψο 

απνηειεί ηελ πξαθηηθή έθθξαζε ησλ γλσζηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο 

πνξείαο εθαξκνγήο ηνπο. Σν θχιιν εξγαζίαο είλαη απνθαιππηηθφ, ηφζν κέζα απφ φζα 

πξνηείλεη, φζν θαη κέζα απφ φζα παξαιείπεη. Κάπνηα ελδεηθηηθά εξσηήκαηα:  



 Ωο πξνο ην πξνζδνθώκελν γλσζηηθό απνηέιεζκα: Δάλ νη καζεηέο 

θαινχληαη λα εληνπίζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, ζα 

εξγαζηνχλ κε κία ή κε πεξηζζφηεξεο πεγέο; Σνπο δεηάκε ηελ απιή θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηψλ, ζχγθξηζε δεδνκέλσλ ή / θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ; Πφζν 

θξηηηθή είλαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο; Πξνβιέπεηαη παξαγσγή ιφγνπ 

θαη ηη είδνπο;  

 Ωο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο: Παξαθηλεί πξαγκαηηθά ην 

θχιιν εξγαζίαο ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ σο νκάδεο; 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο θαηαγξάθνληαη; 

Δπεξεάδνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο; Τπάξρεη 

πξφβιεςε λα γίλνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα δνπιεηάο θάζε 

νκάδαο αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο; 

 Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Πνηα είλαη ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο; Δζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην πεξηερφκελν ηνπ παξαγνκέλνπ 

θεηκέλνπ, ζηε δνκή ηνπ ή θαη ζηα δχν; πκπεξηιακβάλνληαη παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ; Πφζν ελζαξξχλεηαη ε 

απηνπαξαηήξεζε θαη ε εηεξνπαξαηήξεζε; 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζελαξίνπ ζπλήζσο μεθηλά θαλείο απφ ηδέεο θαη ζθέςεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε γλψζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Η/Τ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

αηηνχκελα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ην επίπεδν  γλψζεσλ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. ηελ πεξίπησζε δξαζηεξηφηεηαο ηππηθήο 

κάζεζεο, ην ζελάξην είλαη ζπλήζσο πην ζχληνκν θαη ε ζχλδεζε κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα άκεζε. ε πεξηπηψζεηο δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, projects θιπ., ε έθηαζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε ελψ νη ζηφρνη δηαπιέθνληαη θαη 

επηκεξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Σν θχιιν ή ηα θχιια εξγαζίαο πξνβιέπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα δεηνχκελα γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο (εξγαζίεο θνηλέο γηα φινπο ή 

δηαθνξεηηθέο), πνιιέο θνξέο κε κνξθή ξφισλ. Όπσο θάλεθε απφ φζα είπακε ήδε, νη 

πξαθηηθέο επηινγέο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ  πνηφηεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δπνκέλσο, ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή ελφο 

δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ δε βξίζθεηαη ηφζν ή θπξίσο ζηε γξαπηή απνηχπσζε ησλ 

γλσζηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ αιιά ζην αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη ζηφρνη απηνί 

αληρλεχνληαη ζηα δεηνχκελα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Γη’ απηφ θαη θάπνηε ε αλάγλσζε 

ζελαξίσλ απνθαιχπηεη φηη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο ζηεξίδεηαη ζηνλ 

επνηθνδνκηζκφ, ηα αηηνχκελα φκσο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο παξαπέκπνπλ ζηνλ 

ζπκπεξηθνξηζκφ. Καη αλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο επηινγέο κπνξνχλ λα έρνπλ επαξθή 

αηηηνιφγεζε θαη λα είλαη ρξήζηκεο σο κέξνο ηεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο, ην ζέκα ηεο 

επίγλσζεο ησλ επηινγψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απηέο έρνπλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε 

δηδαζθαιία.  

 

5. Σπλνςίδνληαο  

Η ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ πξνζδνθία ζπζηεκαηηθήο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ εδξάδεηαη ζηελ απνδνρή ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ ζχγρξνλνπ γξακκαηηζκνχ. Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζπληζηά πξφθιεζε γηα ηνλ 

θηιφινγν εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην 

ησλ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ πνπ πξνηείλνπλ νη αξρέο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο αιιά θαη φπσο απηέο ελζσκαηψλνληαη 

δπλακηθά ζηε δηδαθηηθή ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (ινγηζκηθά, γεληθά πξνγξάκκαηα Η/Τ, πεξηβάιινληα 

ζπλεξγαηηθήο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο 



θιπ.) θαη ε αλαπηπζζφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (ζελάξηα, θχιια εξγαζίαο, 

ηζηνεμεξεπλήζεηο θιπ.) απνηεινχλ πεδία κειέηεο, ζπδήηεζεο θαη θξηηηθήο ζεψξεζεο. 

Όκσο, εάλ επηζπκνχκε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζε κεγάιε θιίκαθα 

ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, απαηηείηαη ε έληαμή ηεο ζε κηα ζπλνιηθή θαη 

πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, κε αιιαγή δνκψλ θαη επηκφξθσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   
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