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ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
νομού Αργολίδας 
 
«H κριτική και η δημιουργική σκέψη μέσα από την κοινωνία της 
πληροφορίας». 
 
 
Η παιδεία, κατά τον Αριστοτέλη, συντελεί ώστε ο άνθρωπος-πολίτης να 
γίνεται "αγαθός, σπουδαίος και φρόνιμος". Τα χαρακτηριστικά του 
"σπουδαίου" είναι: α) "έκαστα κρίνει ορθώς" και διακρίνει "εν 
εκάστοις το αληθές" και β) η κατάκτηση της αρετής. Ο "σπουδαίος” 
πολίτης φθάνει στην "ευδαιμονίαν". 
 
 Στη χώρα μας η Κοινωνία της Πληροφορίας παρουσιάζει αξιόλογη 
ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμη 
αξιόλογη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
είναι σημαντικές από όλες τις πλευρές. Ήδη εξοπλισμός πληροφορικής έχει 
εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος των Σχολείων της χώρας και 
αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς 
 Ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Οι 
τεχνολογίες πληροφορικής μεταβάλουν ριζικά τον τρόπο εργασίας, 
ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και συναλλαγών που τροποποιούν τις βάσεις του 
οικονομικού ανταγωνισμού. Δημιουργούν διεθνώς μια νέα κοινωνία της 
πληροφορίας, με νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την 
ευημερία και την ποιότητα της ζωής. Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας σε 
αυτή την Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί κύρια κυβερνητική επιλογή. 
 Αναγνωρίζεται απ΄ όλους, ότι πρέπει να περάσουμε από την 
εγκυκλοπαιδική εκπαίδευση, δηλαδή τη συσσώρευση γνώσεων, στην  
κρ ιτ ική  και  δημιουργ ική  σκέψη ,  από την παθητική στην 
ενεργητική μάθηση γνωρίζοντας ότι οι μέχρι σήμερα κλασικές έννοιες, 
στενά συνδεδεμένες με την Εκπαίδευση, όπως «τάξη», «βιβλίο», 
«εκπαιδευτικό περιεχόμενο» αλλάζουν με ρυθμό που πολλές φορές δεν 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Πρέπει να μάθουμε όλους τους μαθητές 
, πως πρέπει να μάθουν να αλλάζουν διαρκώς….Πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν πως η στατική γνώση, οι στατικές δεξιότητες, σήμερα 
από ποτέ στο παρελθόν, έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής.  
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να ενεργοποιήσουμε, είναι πως η αξιοποίηση της 
τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν αφορά στην πραγματικότητα 
τη σχέση μας με την τεχνολογία. Αφορά πρωτίστως τις στοχεύσεις μας για 
την παιδεία. Από τη στρατηγική μας για την παιδεία θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας, και όχι αντίστροφα. 
 Η παρουσία και ραγδαία εξάπλωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
δημιουργεί               σοβαρούς προβληματισμούς και θέτει ερωτήματα που 
απαιτούν άμεσες απαντήσεις. 
• Τι είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας; 
•   Τι μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτικό; 
• Τι μπορεί να προσφέρει στο μαθητή; 
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• Πώς θα αναπτύξουμε την κριτική και δημιουργική 
σκέψη των μαθητών μέσα από το πλήθος των πληροφοριών που 
βομβαρδίζονται οι μαθητές; 
• Ποιος θα είναι ο μελλοντικός ρόλος του δασκάλου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία; 
• Ποιος θα είναι ο ρόλος του μαθητή;  
• Είναι αναγκαία η κριτική και δημιουργική σκέψη του 
μαθητή; 
• Υπάρχουν τρόποι καλλιέργειας κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης  του μαθητή στη σύγχρονη κοινωνία της 
πληροφορίας; 
Σημαντική θέση στις επιστημονικές προτεραιότητες της Κοινωνίας της 
πληροφορίας  κατέχει η μελέτη της διαμεσολαβημένης πραγματικότητας. Η 
γλώσσα και η εικόνα της ΚτΠ είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της 
πραγματικότητας, που επιδρά πολλαπλώς στη συγκρότηση της γνώσης και 
στην άσκηση της σκέψης αλλά και διαμορφώνει (ή θα έπρεπε να 
διαμορφώνει)  τις συνθήκες ανάπτυξης μιας δημοκρατικής και ελεύθερης 
κοινωνίας. Οι λέξεις «κριτική», «δημιουργία» και «έρευνα» είναι 
υψίστης σημασίας για τους διδάσκοντες και μαθητές και νοούνται στην 
απόλυτη συνέργιά τους. 
Αν θέσουμε  το ερώτημα αν αποτελεί το άπειρο πλήθος της πληροφορίας 
και της γνώσης επαρκή συνθήκη για να οδηγηθούμε στην κατάκτηση της 
αλήθειας,  είναι προφανής η δυσκολία απάντησης στο ερώτημα αυτό, 
ακόμη και αν δεχθούμε ότι η επιστήμη  έχει κάνει σημαντικά βήματα 
επιδιώκοντας μια ορθολογική προσέγγιση της πραγματικότητας - αν και 
είναι αμφίβολο αν έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να οδηγηθεί  
στη γνώση της αντικειμενικής πραγματικότητας - ενώ η γνώση προκύπτει 
από μια  
  ατέρμονη διαδικασία μάθησης. 
  Οι δυνατότητες που προσφέρονται στον εκπαιδευτικό για δημιουργία  
χώρου  έκφρασης και προσωπικής δημιουργίας είναι πολλές. Το ζητούμενο 
λοιπόν είναι να γνωρίζει αυτές τις δυνατότητες και φυσικά να μπορεί να τις 
ενσωματώνει στο μάθημα προτρέποντας, προκαλώντας θα έλεγε κανείς 
τους μαθητές να εργαστούν δημιουργικά, αναπτύσσοντας τη φαντασία 
τους, ωθώντας τους σε πρωτότυπες, έξυπνες, ασυνήθιστες και σπάνιες 
ιδέες και λύσεις.  

Στην προσπάθεια αναζήτησης των χαρακτηριστικών του δημιουργικού 
μαθητή ο Torrance (1965) πρότεινε τις παρακάτω ενδείξεις αναγνώρισης, 
που δε βασίζονται στα τεστ:  
1.  Μπορεί να απασχολείται μόνος του χωρίς να του προσφέρονται 
ερεθίσματα.  
2. Προτιμά να ντύνεται διαφορετικά από τους άλλους.  
3.  Προχωρεί πέρα από τα όρια των εργασιών που του αναθέτουν.  
4.  Μπορεί  να διασκεδάζει χρησιμοποιώντας απλά πράγματα και πολλή 
φαντασία.  
5.  Μοιάζει να αφαιρείται ή να ονειροπολεί, ενώ στην πραγματικότητα 
σκέφτεται.  
6.  Θέτει ερωτήσεις πέρα από το απλό γιατί ή πώς.  
7.  Πειραματίζεται με καθημερινά αντικείμενα για να διαπιστώσει αν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς εκτός από τους 
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γνωστούς.  
8.  Κοιτάζει έξω από το παράθυρο στη διάρκεια του μαθήματος, αλλά 
ταυτόχρονα παρακολουθεί τι γίνεται μέσα στην τάξη.  
9.  Του αρέσει να επινοεί παιχνίδια στο προαύλιο του σχολείου.  
 

Ο  Parnes (1963) θεωρεί σαν κυριότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης του μαθητή την έλλειψη αγάπης, την έλλειψη 
ψυχικής ασφάλειας, την έλλειψη ελευθερίας, τη μη ικανοποίηση βασικών 
αναγκών, το άγχος μήπως κάνει λάθη, την επίκριση, την υπερβολική 
προσκόλληση στα κοινώς παραδεκτά, την υπερβολική έμφαση στο 
συναγωνισμό ή τη συνεργασία, την έλλειψη εμπιστοσύνης, την απόλυτη 
εμπιστοσύνη στη λογική, την επιδίωξη του τέλειου, την τυφλή παραδοχή 
του αλάθητου του δασκάλου, την απροθυμία να επιμείνει στην παραγωγή 
μεγάλου αριθμού λύσεων σε κάθε πρόβλημα, την αρνητική αντιμετώπιση 
πραγμάτων και καταστάσεων, το φόβο της αποτυχίας και διάπραξης 
σφαλμάτων, την επιφυλακτικότητα και την επιδίωξη του σίγουρου και το 
φόβο μη φανεί ανόητος ή διαφορετικός από τους άλλους. 

Ο Torrance στο έργο του Rewarding Creative Behavior (Ανταμείβοντας τη 
δημιουργική συμπεριφορά) προτείνει στους δασκάλους πέντε αρχές που 
βοηθούν στην ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων μέσα στη σχολική 
αίθουσα (Lee, κ.ά., 1987):  
1.  Να σέβεστε τις ασυνήθιστες ερωτήσεις.  
2.  Να σέβεστε τις ασυνήθιστες ιδέες που μαρτυρούν φαντασία.  
3.  Να δείχνετε στους μαθητές σας ότι οι ιδέες τους έχουν αξία.  
4.  Να αναθέτετε κάθε τόσο στους μαθητές σας εργασίες που θα γίνονται 
για άσκηση, χωρίς την απειλή της βαθμολογίας.  
5.  Να βαθμολογείτε συνεκτιμώντας τα αίτια και τις συνέπειες. 

  Προγράμματα άσκησης της δημιουργικής σκέψης και δημιουργικές 
μέθοδοι διδασκαλίας υπάρχουν ελάχιστα στην ελληνική παιδαγωγική 
βιβλιογραφία και στη σχολική πράξη. Το κοινό γενικό συμπέρασμα των 
παραπάνω ερευνών είναι ότι τα προγράμματα επεμβάσεως μπορούν, μέσα 
σε ορισμένα όρια, να αυξήσουν τις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών. 
Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων 
ανάλογων προγραμμάτων (E. P. Torrance, B. Massialas και J. Zevin, 
H. R. Luckert, M. Wagenschein) που καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι η δημιουργικότητα μπορεί να διδαχθεί.  
  Το σχολείο απομακρύνεται από τον κύριο στόχο του να συμφιλιώσει 
το παιδί με το λόγο - σκέψη, και αντιμετωπίζει γενικότερα την εκπαίδευσή 
του σαν βιομηχανική διαδικασία. Η σύγχρονη κοινωνία μας βασίζεται στην 
παραγωγικότητα και η κερδοφόρα παραγωγικότητα απαιτεί χειραγωγημένα 
άτομα, άβουλα και ανήμπορα να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στο όνειρο 
και στην ευτυχία. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ τα παιδιά χρειάζονται 
εφόδια για να αντισταθούν σε μια τέτοια κοινωνία και τα εφόδια αυτά δεν 
είναι άλλα από τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Σε μια κοινωνία όπου 
οι υπολογιστές και το αυτοματοποιημένο μηχανικό σύστημα της ΚτΠ 
μπορούν να εκτοπίσουν τα είδη της καθιερωμένης διανοητικής 
δραστηριότητας που ορίζονται ως ευφυΐα, αποκτά μεγαλύτερη σημασία. 
Στα πλαίσια της αυτοματοποιημένης κοινωνίας, η απομνημόνευση δεν είναι 
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τόσο σημαντική όσο η φαντασία, η αυτοπειθαρχία όχι τόσο ουσιαστική όσο 
η ικανότητα για αυτοέκφραση και οι ικανότητες βιομηχανικής εργασίας όχι 
τόσο απαραίτητες όσο οι τεχνικές και πολιτισμικές ικανότητες (Anderson, 
1986).  
 

 

Στόχος της ΚτΠ  είναι: 
1. η συμπλήρωση της εκπαιδευτικής  διαδικασίας και δεν αποτελεί 
στόχο η     υποκατάσταση παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας, 
διδασκόντων,  βιβλίων, κλπ.  
2. η μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες 
3. η αύξηση αποτελεσματικότητας παραδοσιακών μεθόδων 
εκπαίδευσης και 
4. η εξοικείωση με νέες τεχνολογίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ (Παράδειγμα διδασκαλίας μέσα από την ΚτΠ) 

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ» 

Οι διδακτικές ενέργειες δεν αποτελούν μέθοδο διδασκαλίας, αλλά 
συνιστούν την πορεία της, που έχει σκοπό την μεθοδολογία της μάθησης. 
Στις ενέργειες που θα γίνουν δεν θα καθορίζουν κάποιο συγκεκριμένο 
χρόνο. Αν αυτό γινόταν θα ήταν λάθος, γιατί κατά τη διάρκεια μιας 

 

ΜΑΘΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
Μάθημα 

Δάσκαλος ΚτΠ  
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διδασκαλίας αναπτύσσονται ορισμένα ενδιαφέροντα, που επιβάλλουν τον 
περιορισμό κάποιας άλλης. Οι διδακτικές ενέργειες που θα ακολουθηθούν 
είναι οι εξής:  

          Α. Η διέγερση της προσοχής του μαθητή. 

Β. Η πληροφόρηση των μαθητών για τον στόχο ή τους στόχους της 
μάθησης. 

Γ. Η διέγερση για την ανάκληση των προηγουμένων στοιχείων ή 
δυνατοτήτων.  

Δ. Η παρουσίαση του υλικού που είναι για μάθηση.  

Ε. Η πρόβλεψη των οδηγιών μάθησης. 

Στ. Η πρόκληση της εκτέλεσης των ενεργειών του μαθητή.  

Ζ. Η πρόβλεψη για επανατροφοδότηση. 

Η. Η εκτίμηση της εκτέλεσης  των ενεργειών του μαθητή. 

Θ. Η ενίσχυση της συγκράτησης και μεταφοράς της μάθησης. 

Μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό της διδασκαλίας προσπαθούμε να 
αναπτύξουμε την αυτενέργεια των μαθητών, το κριτικό πνεύμα και την 
ελευθερία έκφρασης. Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία δεν αποτελεί 
μονάχα μια διαδικασία με την οποία ο μαθητής δέχεται απλά ορισμένες 
τυποποιημένες γνώσεις αλλά παίρνει μια άλλη διάσταση. Δεν υπάρχει 
άτομο, που να έρχεται σε επαφή με την εκπαίδευση και να αμφισβητεί το 
μεγάλο όφελος, που μπορούμε να αποκομίσουμε με τη σωστή χρήση της 
ΚτΠ. Το θέμα προσφέρεται για πληθώρα εποπτικών μέσων, από τα οποία 
θα αναφέρω μερικά και μερικά θα τα εκθέσω σε εικόνες. Το πώς θα  
χρησιμοποιηθούν θα  αναφερθεί στη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Τα 
εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να κατανοήσουν οι μαθητές το 
μάθημα θα είναι από τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (οθόνη υπολογιστή, 
slides, διαφάνειες, φωτοτυπίες). Έτσι, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα 
προβληθούν Slides, διαφάνειες, video, εύρεση ιστοσελίδων που θα 
δείχνουν μεμονωμένα κάθε ζώο που θα εξεταστεί στο μάθημα. Ο μαθητής 
είναι σε θέση να συμμετάσχει σε αυτή και να παράγει γνώσεις. Του δίνεται 
η δυνατότητα να αξιοποιήσει τα όσα μαθαίνει και γίνεται ενεργητικό μέλος 
της διδακτικής πράξης.  Όσον αφορά την μέθοδο της διδασκαλίας πρέπει 
να τονίσω ότι παρόλο που δεν υπάρχει κανένας τυποποιημένος τρόπος 
διδασκαλίας, γιατί οι μαθητές διαφέρουν ως προς τις γνώσεις τους, τις 
εμπειρίες, τις ικανότητες και το ταλέντο τους, έτσι θα ακολουθηθεί η 
διερευνητική μέθοδο. Η μέθοδος αυτή βοηθάει στο να τονωθεί το 
αυτοσυναίσθημα των μαθητών και να αναπτυχθεί η δημιουργική κριτική 
σκέψη. Ο δάσκαλος βοηθάει τα παιδιά με ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης 
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Η Εκπαίδευση και η Κοινωνία της Πληροφορίας. 
 
Οι εξελίξεις της τεχνολογίας επηρεάζουν και την εκπαίδευση που είναι 
αλληλένδετη με τις κοινωνικές μεταβολές, και κάθε στιγμή αντανακλά την 
κοινωνία. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης συμβαδίζει με την εξέλιξη της 
κοινωνίας, με τη σημαντική διαφορά ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση και η 
προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες πραγματοποιούνται με πολύ 
αργούς ρυθμούς. 
Γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις 
τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις γιατί κινδυνεύει να αποκοπεί από την 
κοινωνία. 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές όχι μόνον 
δεν αναμένεται να υποβαθμιστεί αλλά γίνεται σημαντικότερος αφού είναι 
αυτός που τροφοδοτεί με ερεθίσματα και οδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία. 
Συντονίζει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Ο εκπαιδευτικός παύει να 
είναι μόνο μεταδότης και ελεγκτής γνώσεων και γίνεται εμπνευστής, 
οργανωτής και δημιουργικός εμψυχωτής. 
 
Ο ρόλος του μαθητή. 
 
Για να προσδιορίσουμε το ρόλο του μαθητή μέσα στην κοινωνία των 
πληροφοριών πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στα ερωτήματα. 
 
• Τι και πώς θέλουμε οι μαθητές να μαθαίνουν; 
 
Πέρα από τις βασικές γνώσεις, έννοιες και δεξιότητες, που είναι 
απαραίτητες στον καθένα και κάθε εποχή, πιστεύω ότι το σημαντικότερο 
είναι να μάθει ο μαθητής πως να μαθαίνει. 
Να του δίνεται οι δυνατότητες να βλέπει ένα θέμα από πολλές σκοπιές.      

 να μάθει τρόπους ανεύρεσης πληροφοριών  

 να αναλύει  

 να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες  

 να σκέφτεται κριτικά  

 να συνθέτει τα στοιχεία και να βγάζει δικά του συμπεράσματα  

 να μπορεί να εργάζεται ομαδικά  

 να αποκτήσει δεξιότητες για να εκμεταλλευτεί τις νέες 
επικοινωνιακές δυνατότητες.  

Τα παιδιά, περισσότερο από το να λαμβάνουν τη γνώση από τους ειδήμονες 
ενήλικες, προτιμούν να οικοδομούν τη γνώση και να μαθαίνουν μέσα από 
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την αλληλεπίδραση και την προσωπική τους ενασχόληση τα θέματα που 
τους αφορούν.  

Η σημερινή τάση οδηγεί προς την κατεύθυνση, της μάθησης βασισμένης σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα (project-based learning) (Blumenfeld et 
al,1991; Καριώτογλου κ.ά, 1997; Hansson G., 1997) . Έτσι η μάθηση 
θεωρείται σαν μια διαδικασία προσωπικής ανακάλυψης από το μαθητή.  
   
   

Οι επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και την 
εκπαίδευση  
     

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία μας είναι μια 
αναμφισβήτητη πραγματικότητα.  

Τίθεται αγωνιωδώς το ερώτημα "Τι θα μας κάνουν οι υπολογιστές;" Θα 
αντιστρέψω το ερώτημα "Τι θα κάνουμε εμείς τους υπολογιστές;" Αντί 
λοιπόν να περιμένουμε παθητικά να απαριθμήσουμε τις επιπτώσεις από τη 
χρήση τους, θα ήταν προτιμότερο ως εκπαιδευτικοί να κάνουμε την 
επίθεσή μας, να τους γνωρίσουμε, να τους χρησιμοποιήσουμε εμείς όπως 
θέλουμε και να τους τοποθετήσουμε εκεί όπου είναι η θέση τους, ανάμεσα 
στα εκπαιδευτικά εργαλεία.  

Να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στα ολιγοθέσια σχολεία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, κατά τη διάρκεια που ο δάσκαλος ασχολείται με τους 
μαθητές των άλλων τάξεων. Με τη χρήση του Internet οι μαθητές αυτών 
των σχολείων έχουν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν νέες μαθησιακές 
εμπειρίες που ποτέ πριν δεν θα είχαν αυτές τις δυνατότητες. Σήμερα 
υπάρχει μια τάση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να στηριχτούν τα μικρά 
απομακρυσμένα αγροτικά σχολεία και με τη χρησιμοποίηση των δικτύων 
επικοινωνίας να δοθεί ένα κανάλι επικοινωνίας τόσο στους εκπαιδευτικούς 
όσο και στους μαθητές, για συνεργασία και εκπόνηση κοινών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (project) με άλλα σχολεία τόσο μέσα στη 
χώρα όσο και σ' όλο τον κόσμο(Hargreaves L. 1997., McPake J., Hall J. 
1997). Τέτοια προγράμματα συντονισμένης δράσης υπάρχουν χιλιάδες σ' 
όλο τον κόσμο απ' όλες τις χώρες και για όλα τα θέματα.  

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της παγκόσμιας κοινωνικής διάστασης της 
εκπαίδευσης.  

Μέσα στην διαφαινόμενη παγκοσμιοποίηση της κοινωνίας είναι απαραίτητο 
να καθορίσουμε το δικό μας ζωτικό χώρο και τη δική μας υπόσταση. Να 
προετοιμάσουμε και να προβάλλουμε τις δικές μας θέσεις στα πολιτιστικά, 
εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα της εποχής μας και του τόπου μας.  

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στάσης είναι ένα ζητούμενο που 
χρειάζεται προσπάθεια και άσκηση. Είναι όμως και η μόνη λύση όχι μόνο 
για την άμυνα του ανθρώπου απέναντι στην πολυπλοκότητα των δικτύων 
επικοινωνίας και πληροφόρησης, αλλά και την ανάπτυξη της ικανότητάς 
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του να θέτει τάξη στο πληροφοριακό χάος που τον περισφίγγει ( Κοσμίδου-
Hardy. Χ. 1996)  

Το δεύτερο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη της κριτικής στάσης ενάντια σε 
κάθε μορφή παθητικής ενσωμάτωσης σε κυρίαρχα πρότυπα του κοινωνικού 
και πολιτικού βίου (Ανθογαλίδου  Θ. Τι είναι το εικονικό σχολείο. 1997).  

Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον της εκπαίδευσης;  

Ο μόνος ασφαλής τρόπος να το προβλέψουμε είναι να το προετοιμάσουμε. 

Η οπτιακουστική επικοινωνία και η επίδραση της στην κριτική και 
δημιουργική σκέψη. 

Η οπτικοακουστική επικοινωνία είναι μονής κατεύθυνσης καθώς ο δέκτης 
υφίσταται τον βομβαρδισμό των εικόνων χωρίς δυνατότητες απόκρισης. 
Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της παθητικής κατανάλωσης μηνυμάτων. Η 
γοητεία της εικόνας μπορεί να αποκοιμίσει το κριτικό πνεύμα ενώ η 
αδιάκοπη εναλλαγή των εικόνων να υπνωτίσει έως και να αποχαυνώσει το 
δέκτη. Οι κινούμενες εικόνες δεν ελέγχονται εύκολα, αγγίζουν την αίσθηση 
χωρίς να υπακούσουν αναγκαστικά στον έλεγχο της κρίσης. Μπροστά στη 
δύναμη και τη μαγεία της εικόνας η διαίσθηση και η συγκίνηση 
ενεργοποιούνται πριν ο έλεγχος της προσωπικότητας να είναι σε θέση να 
συλλάβει το νόημα.  
Ωστόσο τα οπτικοακουστικά μέσα δεν είναι καλά ή κακά καθαυτά. Οι 
θετικές ή αρνητικές τους επιδράσεις εξαρτώνται από τον τρόπο 
χρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους. Έτσι δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε ότι αποτελούν ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. 
Επεκτείνουν την όραση και την ακοή, κάνουν γνωστές και τις πιο 
δυσπρόσιτες πλευρές της πραγματικότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για παιδαγωγικούς σκοπούς και να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση 
κατανάλωσης μηνυμάτων όσο και στην παραγωγή μηνυμάτων από τους 
μαθητές. Η κινούμενη εικόνα, ο ήχος, το χρώμα προσελκύουν εύκολα την 
προσοχή και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και έτσι 
συμβάλλουν στη μάθηση. Συγκρίνοντας τα επίπεδα αντίληψης και μνήμης 
στην έντυπη πληροφόρηση στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, οι Pezdek 
και Lehrer διαπίστωσαν την υπεροχή της τηλεόρασης (Greenfield, 1988). 
Οι έρευνες αυτές επιβεβαιώνουν την εξαιρετική δύναμη που έχει η 
τηλεόραση στη μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη των τηλεοπτικών 
παραγωγών επιβάλλεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού η ανάγκη για 
ποιότητα είναι πιεστική. Χρέος και ευθύνη έχει και το σχολείο, που θα 
πρέπει να καταστήσει οπτικά εγγράμματους τους μαθητές καθώς ο οπτικός 
αλφαβητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων που είναι 
σημαντικές για την φυσιολογική εξέλιξη της μάθησης. Οι ικανότητες αυτές 
καθιστούν το άτομο ικανό να διακρίνει και να ερμηνεύσει τις οπτικές 
εντυπώσεις (σύμβολα, αντικείμενα, σχήματα και ενέργειες) που δέχεται 
από το περιβάλλον του -φυσικό ή τεχνητό- με σκοπό την επικοινωνία με τα 
άλλα άτομα, αλλά και την κατανόηση και απόλαυση των αριστουργημάτων 
της οπτικής επικοινωνίας.  

Θεμελιώδη ερώτηματα 
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Τι εννοούμε  με τον όρο «η Πληροφορική στην Εκπαίδευση»; 

 

• Η πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, που 
μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. 

 

• Η πληροφορική ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης, 
που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 
• Η πληροφορική ως  στοιχείο της  γενικής κουλτούρας 
αλλά και κοινωνικό φαινόμενο. 

   
   Στο θέμα της εισήγηση μας η τρίτη προσέγγιση φαίνεται να 
συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα, γιατί οι νέες τεχνολογίες δεν 
αποτελούν μόνο ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ένα σημαντικό 
εποπτικό μέσο και γνωστικό εργαλείο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα. Η 
κατάλληλη παιδαγωγική του χρήση αποτελεί από μόνη της μια εν δυνάμει 
καινοτόμο παιδαγωγική μεθοδολογία, που μετασχηματίζει τις παραδοσιακές 
δομές επικοινωνίας και ευνοεί την εφαρμογή πολλών άλλων παιδαγωγικών 
αρχών που ήταν δύσκολο μέχρι τώρα να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της 
παραδοσιακής τάξης. 

 Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν ότι η διασπορά 
της διδασκαλίας και η χρήση της πληροφορικής σε όλο το φάσμα του 
προγράμματος σπουδών, και όχι η ένταξή του σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, 
μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοινού κριτική και δημιουργική 
συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.    
Η ελληνική εκπαίδευση φαίνεται να προσανατολίζεται στην ενσωμάτωση  
των νέων τεχνολογιών (σε πιλοτικό επίπεδο) σε όλο το εύρος του 
αναλυτικού προγράμματος. 
 

 Και θα τελειώσω την παρουσίαση της εισήγησης μου με 
μία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας στις 28-04-2005 με θέμα:  
«Η άγνοια των γονέων για το διαδίκτυο βλάπτει τα παιδιά». 

  Πρόσφατη βρετανική έρευνα από την Οικονομική Σχολή του Λονδίνου 
(LSE) υποστηρίζει ότι ένας στους πέντε γονείς δεν γνωρίζουν πώς να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια. Το 
85% των γονέων που έλαβαν μέρος στην έρευνα απαιτούν αυστηρότερη 
νομοθεσία στο θέμα της διαδικτυακής πορνογραφίας. Η έρευνα είχε διετή 
διάρκεια και σε αυτήν συμμετείχαν 1.511 παιδιά εννέα έως δέκα εννέα 
ετών και 906 από τους γονείς τους που μίλησαν για τη χρήση του 
διαδικτύου. Το 98% των παιδιών είπε ότι είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο 
σπίτι, στο σχολείο ή αλλού. Περίπου ένας στους πέντε νέους έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα ίδια τα υπνοδωμάτιά τους.  

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι μεσοαστοί γονείς που 
γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο  μεγαλώνουν παιδιά με 
ανάλογες ικανότητες, ενώ η έλλειψη τέτοιων γνώσεων από την πλευρά 
των γονιών βλάπτει τις προοπτικές των παιδιών τους. 
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