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Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
«Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από την εκπαίδευση και το 
μάθημα της πληροφορικής» 
 
   
Ο 21ος αιώνας, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα είναι ο αιώνας της 
πληροφορικής και της πληροφορίας. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας 
επηρεάζουν ήδη άμεσα και διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας σε όλα 
τα επίπεδα. Ο σύγχρονος κόσμος, υπό το ρεύμα των τεχνολογικών 
εξελίξεων αλλάζει με ρυθμούς ασύλληπτους για τα ιστορικά δεδομένα της 
ανθρωπότητας. Σε όλες τις εκφράσεις και λειτουργίες της καθημερινής 
κοινωνικής, οικονομικής, επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής 
ζωής διαμορφώνονται συνεχώς νέα, υψηλότερα και πιο απαιτητικά επίπεδα 
προσαρμογών για τα άτομα και τις κοινωνίες. Φαίνεται ότι οδηγούμαστε 
αναπόδραστα προς μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η τεχνολογία και η 
πληροφορική παίζουν καθοριστικό ρόλο και δημιουργούν ουσιαστικά ένα 
νέο πλαίσιο για την εξέλιξη των κοινωνιών και των ατόμων (Χτούρης, 
1997). Ο συνολικός βαθμός ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών σε 
επίπεδο κοινωνίας, είναι σήμερα ένας ασφαλής δείκτης ατομικής προόδου 
και κοινωνικής εξέλιξης. Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός είναι μια νέα 
μορφή κοινωνικής κατηγοριοποίησης, που περισσότερο από ο,τιδήποτε στο 
παρελθόν χωρίζει και διαφοροποιεί όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τις 
κοινωνίες μεταξύ τους. Η ροή και ο όγκος της πληροφορίας που μας 
κατακλύζουν αυξάνεται συνεχώς, αναδεικνύοντας περισσότερο ίσως από 
ποτέ την ανάγκη ουσιαστικής μόρφωσης και την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης στους ανθρώπους. Η διαχείριση των φυσικών πόρων και η 
αειφόρος ανάπτυξη, η εξασφάλιση της εργασίας για όλους τους ανθρώπους 
αλλά και η ανταγωνιστικότητα κάθε κοινωνίας στο σύγχρονο απαιτητικό και 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα 
των  ανθρώπων στην αναζήτηση νέων πρωτότυπων λύσεων και ιδεών στα 
δυσεπίλυτα προβλήματα της εποχής.  
Το ερώτημα που τίθεται σήμερα από πολλούς είναι αν η νέα τεχνολογία της 
πληροφορικής επιστήμης και των υπολογιστών είναι σε θέση να προάγει 
την ουσιαστική μάθηση στο σχολείο και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί την 
ανθρωπιστική διάσταση της εκπαίδευσης. Το ζήτημα της ανθρωπιστικής 
παιδείας ήταν και παραμένει πάντα κυρίαρχο και επίκαιρο (Παπανούτσος, 
1991). Το σχολείο για να ανταποκριθεί με επιτυχία στο θεσμικό του ρόλο 
πρέπει να παρέχει ουσιαστική μόρφωση στους νέους, η εκπαίδευση που 
προσφέρει να μη χειραγωγεί αλλά να απελευθερώνει τις δημιουργικές 
δυνάμεις του παιδιού και να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, να προωθεί την 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του παιδιού και να προάγει την 
προστασία της ψυχικής του υγείας (Παπάς, 1994). Οι αξίες και τα ιδανικά 
που καταξίωσαν τον άνθρωπο και ανέδειξαν το συλλογικό «Υπερεγώ» σε 
σκοπό ύπαρξης, πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτοι 
προσανατολισμοί της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σχολείο σήμερα 
φαίνεται ότι περνά μια κρίση.  Η παραπαιδεία γίνεται θεσμός, το σχολείο 
χάνει τη φυσιογνωμία του και τα αναλυτικά προγράμματα δεν μπορούν να 
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που αλλάζει. Αντί το σχολείο 
να προετοιμάζει τους μαθητές για το μέλλον, αναζητά στηρίγματα 
παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων από το παρελθόν. Κατά την άποψή 
μας, η ένταξη των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία θα συμβάλλει 
ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό  και στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Το σχολείο μέσα από την ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών, μπορεί να επαναπροσδιορίσει με επιτυχία τους βασικούς του 
σκοπούς και στόχους, να αποκτήσει νέα δυναμική και να διατηρηθεί ως ο 
κυρίαρχος θεσμός παροχής μόρφωσης και αγωγής στους νέους 
ανθρώπους. Η αξιοποίηση και η λειτουργική ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο 
την παροχή ουσιαστικής μόρφωσης και όχι απλά τον τεχνολογικό 
εναλφαβητισμό των μαθητών, θα ενισχύσει το μορφωτικό ρόλο του 
σχολείου και θα ισχυροποιήσει τη θέση του στη νέα εποχή.  
O Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index), που 
περιλαμβάνει τη μακροβιότητα και το προσδόκιμο ζωής κάθε ανθρώπου, το 
επίπεδο εκπαίδευσής του αλλά και το κατά κεφαλήν εισόδημα, αποτελεί 
από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 μέτρο για την ταξινόμηση των χωρών 
(Βούτσινος, Ηλιάδης, 1999). Η ανάπτυξη είναι σήμερα αναπόσπαστα 
δεμένη με την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (Research and Development). 
Μέσα σ’ αυτές τις νέες κοινωνικές εξελίξεις, το άτομο βρίσκεται, 
περισσότερο ίσως από ποτέ, στο επίκεντρο. Η αποτελεσματική διαχείριση 
των ανθρώπινων πόρων με την παροχή σωστής εκπαίδευσης, την 
απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές είναι 
σήμερα περισσότερο επιτακτική παρά ποτέ. Εκπαίδευση είναι η 
θεσμοθετημένη μορφή παιδείας που παρέχεται από το κράτος (Παπάς, 
1994). Όπως προκύπτει από το νόμο πλαίσιο 1566/85, άρθρο 1, η 
εκπαίδευση σκοπό έχει να συμβάλλει στην ισόρροπη, αρμονική και 
ολόπλευρη ψυχοπνευματική ανάπτυξη όλων των μαθητών, ώστε να 
αποκτήσουν αυτοί σταδιακά τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Η ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας του μαθητή 
μέσα από τη σχολική φοίτηση, είναι μια παιδαγωγική ρεαλιστική ουτοπία, 
μια οραματική διακήρυξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα τα 
τελευταία τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Κάθε όμως «καλή πρόθεση» που 
αναπτύσσεται και διακινείται μέσα στα παιδαγωγικά τμήματα των 
πανεπιστημίων και στα συνέδρια εκπαιδευτικής έρευνας, για να περάσει 
στο στάδιο της υλοποίησης και της εκτεταμένης εφαρμογής της στο 
εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται εκτός από σωστή εκπαίδευση και 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την απαραίτητη προσαρμογή σε 
επίπεδο αναλυτικών προγραμμάτων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει 
καταστεί δυνατό.  

Η ανθρώπινη σκέψη είναι ο κύριος και μοναδικός ίσως μοχλός αλλαγής, 
που δημιουργεί νέα δεδομένα και διαμορφώνει νέες συνθήκες βελτίωσης 
της ζωής των ατόμων και των ομάδων. Από λειτουργικής πλευράς η σκέψη 
έχει δυο τουλάχιστον κύριες λειτουργίες: τη συγκλίνουσα (convergent) ή 
κριτική σκέψη και την αποκλίνουσα (divergent) ή δημιουργική σκέψη 
(Guilford, 1959). Δημιουργική σκέψη είναι η δηλαδή η αποκλίνουσα 
ικανότητα του ανθρώπινου νου να αναζητεί και να βρίσκει πολλές 
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πρωτότυπες και καινοτόμες εναλλακτικές ιδέες και λύσεις για διάφορα 
ζητήματα. Οι Sternberg και Lubart προσδιόρισαν τη δημιουργικότητα των 
ατόμων ως τη δυνατότητα "να εφευρίσκουν ασυνήθιστες, νέες ή ακόμα μη 
διαδεδομένες ιδέες για την επίλυση ενός προβλήματος" (1995, σελ. 538). 
Η δημιουργική όμως σκέψη με μια ευρεία θεώρηση, περιλαμβάνει εν 
δυνάμει και την κριτική σκέψη αφού αυτή απαιτείται προκειμένου να 
ληφθεί μια απόφαση για μια αρχική ιδέα, ένα πρωτότυπο προϊόν ή μια νέα 
υπηρεσία (Smith, 2002). Θα μπορούσε κανείς βάσιμα να ισχυριστεί ότι η 
δημιουργικότητα είναι η πιο σημαντική διανοητική λειτουργία του 
ανθρώπου, αφού μέσω αυτής συντελούνται οι αλλαγές στη συμπεριφορά 
αλλά και οι αναγκαίες προσαρμογές στα νέα δεδομένα  Θα ήταν όμως 
λάθος να θεωρήσουμε τη δημιουργικότητα ως μια καθαρά διανοητική 
λειτουργία. Αντίθετα, στην εκδήλωση της δημιουργικότητας συνεισφέρουν 
τόσο οι διανοητικές όσο και οι συναισθηματικές, λειτουργίες του 
ανθρώπου, που σχετίζονται με τα κίνητρα, την παρώθηση, την ενόραση, τη 
διαίσθηση κλπ. Αν και η δημιουργική σκέψη είναι ένα βασικό συστατικό της 
ανθρώπινης νόησης, η ανάπτυξή της δεν προϋποθέτει και την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη της νοημοσύνης. Έτσι, όπως έχει βρεθεί από σχετικές έρευνες, 
μόνο το 1/3 των δημιουργικών παιδιών ανήκουν συγχρόνως και στην 
κατηγορία των ευφυών (Παρασκευόπουλος, 1985).   
Η δημιουργικότητα είναι μια ανθρώπινη ικανότητα, η οποία είναι έμφυτη σε 
κάθε παιδί και επομένως όπως όλες οι ανθρώπινες ικανότητες μπορεί να 
καλλιεργηθεί με ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ποσό 
επομένως της δημιουργικής σκέψης που αναπτύσσουν οι μαθητές μας στην 
εργασία τους μέσα στο σχολείο, είναι αυτό που επιστρέφει ως άμεσο και 
έμμεσο αποτέλεσμα και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο σημερινό όμως 
σχολείο παρατηρούμε ότι αυτό όχι μόνο δε συμβαίνει, αλλά όπως έχει 
καταγραφεί σε πολλές έρευνες, φαίνεται να υπάρχει μια σαφής κάμψη των 
δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών περί το 10ο έτος της ηλικίας των 
μαθητών ή περίπου στην Δ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Η κάμψη αυτή 
της δημιουργικότητας αποδίδεται μάλλον στη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης και συμμόρφωσης του παιδιού. Μέσα όμως και από τη 
σχολική φοίτηση, που ως γνωστό απαιτεί συμμόρφωση από τους μαθητές 
με κανόνες και συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς, μέσα και έξω από 
την τάξη, η κάμψη αυτή της δημιουργικότητας παίρνει διαστάσεις 
ανησυχητικές. Αντίθετα με ό,τι απαιτεί από τους μαθητές το σημερινό 
σχολείο, δηλαδή να είναι υπάκουοι, υποταγμένοι στην αυθεντία του 
δασκάλου και στη συγκλίνουσα άποψη της μιας και μοναδικής σωστής 
λύσης σε πρόβλημα, τα δημιουργικά άτομα διακρίνονται από έντονη 
περιέργεια για τα ό,τι συμβαίνει γύρω τους, πρωτοτυπία ιδεών για την 
επίλυση προβλημάτων, αισιοδοξία για τη ζωή, εκφραστικότητα και 
δυναμικότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ενορατικότητα και 
διορατικότητα για πιθανές μελλοντικές καταστάσεις, παρορμητικότητα στη 
λήψη των αποφάσεων, πνευματική ευλυγισία και δυνατότητα προσαρμογής 
στις νέες συνθήκες, σχετική αδιαφορία για στερεότυπες λύσεις, για το 
συνηθισμένο και κοινά αποδεκτό, ευαισθησία στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες κλπ. (Παρασκευόπουλος, 
1985). Το εκπαιδευτικό μας σύστημα προσαρμοσμένο σε αντιλήψεις και 
απόψεις παλαιότερων εποχών, αδυνατώντας να παρακολουθήσει τις 
εξελίξεις, εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στην ομοιόμορφη ανάπτυξη 
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και εξέλιξη των μαθητών του, συνθλίβοντας ουσιαστικά τις δημιουργικές 
τους δυνάμεις και ικανότητες.   
Η κριτική σκέψη, αντίθετα με τη δημιουργικότητα, η οποία είναι 
αποκλίνουσα μορφή σκέψης και δεν συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της 
νοημοσύνης και της τυπικής λογικής, είναι μια σύνθετη και καθαρά 
γνωστική ικανότητα με την οποία το άτομο μέσα από τη χρήση ανώτερων 
πνευματικών λειτουργιών κάνει αντικειμενική ανάλυση, αξιολόγηση και 
επιλογή των πληροφοριών, με βάση συγκεκριμένες αρχές και στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή του. Η κριτική σκέψη απαιτεί τη χρήση τόσο της 
δηλωτικής γνώσης, όσο και της διαδικαστικής γνώσης αλλά και της υπό 
όρους γνώσης (conditional knowledge) για την επίλυση ενός προβλήματος 
(Marzano, 1992).       Η κριτική σκέψη επομένως συνδέεται απόλυτα με 
την ανάπτυξη και την εξέλιξη συνολικά της νοημοσύνης του ατόμου. Δεν 
είναι απλά μια μεμονωμένη γνωστική στρατηγική με συγκεκριμένες 
εφαρμογές, αλλά μια συνειδητή γνωστική στάση η οποία είναι διάχυτη σε 
όλες τις νοητικές λειτουργίες του ατόμου. Πολλοί ερευνητές από το χώρο 
της Παιδαγωγικής, θεωρούν τα ακόλουθα τέσσερα στοιχεία ως συστατικά 
της κριτικής σκέψης: α. τη γνώση του περιεχομένου, β. τη γνώση της 
διαδικασίας, γ. τη δυνατότητα άσκησης μεταγνωστικού ελέγχου στον 
τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής των νοητικών διεργασιών και δ. τη 
θετική στάση απέναντι στη χρήση των νοητικών ικανοτήτων και στη γνώση 
γενικότερα. Με πρωτοπόρους τον E. Thorndike τον J. Dewey αναπτύχθηκε 
ένα ολόκληρο ρεύμα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επιστήμης, μέσα από 
το οποίο τεκμηριώθηκαν τα επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της 
συστηματικής καλλιέργειας της κριτικής σκέψης στο σχολείο για την 
επίλυση προβλημάτων και της άμεσης σύνδεσης της διδακτικής πράξης με 
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Τριλιανός, 1997). Σήμερα είναι γενικά 
παραδεκτό ότι η απουσία κριτικού διαλογισμού από την εκπαιδευτική 
διαδικασία, της στερεί τη δυνατότητα για εμπλουτισμό και ανανέωση και 
την οδηγεί στην πλήξη και την αδιαφορία όχι μόνο των μαθητών αλλά και 
των ίδιων των εκπαιδευτικών. Η στατική αντίληψη της πραγματικότητας 
και του κόσμου δεν ταιριάζει σε πολίτες της παγκόσμιας κοινωνίας, με τις 
συνεχείς αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής 
και με τον τεράστιο και εν πολλοίς αμφισβητούμενης ποιότητας όγκο της 
πληροφορίας. Άτομα που αναπτύσσουν κριτική σκέψη είναι υπεύθυνα και 
ορθολογικά και αναζητούν συνεχώς νέες λύσεις και νέες ισορροπίες στα 
δύσκολα προβλήματα της εποχής μας. Είναι οι επαρκείς και επιτυχημένοι 
πολίτες της νέας εποχής. Η ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους μαθητές, μέσα από την οργάνωση της 
μάθησης και τη δημιουργία πραγματικών προβληματικών καταστάσεων 
μέσα στη σχολική τάξη, είναι τεράστια. Ο στείρος διδακτισμός που 
στηρίζεται στην προφορική ομιλία του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές 
και επικρατεί στο σημερινό σχολείο είναι μια μορφή μάθησης η οποία όμως 
δεν ενεργοποιεί τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες του μαθητή.    

Η μάθηση στο σχολείο δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά να βοηθά το 
παιδί να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, να τροποποιεί κατάλληλα τη 
συμπεριφορά του και να προσαρμόζεται καλύτερα στις νέες 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ώστε σταδιακά να αποκτά 
αποτελεσματικότερο έλεγχο πάνω σ’ αυτό (Heider, 1958). Υπάρχουν όμως 
πολλά και διαφορετικά επίπεδα πρόσληψης και οργάνωσης των νέων 
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πληροφοριών, τα οποία προσδιορίζουν τελικά τα αποτελέσματα της νέας 
μάθησης στον κάθε μαθητή. Δηλαδή ακόμα και όταν η μάθηση προκαλείται 
ως αντίδραση στα ίδια ερεθίσματα από το περιβάλλον, τα αποτελέσματά 
της είναι διαφορετικά σε κάθε παιδί, γιατί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
ενδοατομικούς παράγοντες (Παρασκευόπουλος, 1992). Η μαζικοποίηση της 
διδασκαλίας μέσα στη σχολική τάξη, όπου αγνοούνται και παραγνωρίζονται 
οι ατομικές διαφορές των μαθητών και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους, δε 
δημιουργεί ασφαλώς συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας, η οποία απαιτεί εξατομίκευση της διδασκαλίας και 
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ελέγχου του μαθησιακού υλικού από τα 
μαθητή. Η πολυδιάστατη εκπαίδευση ανοιχτών οριζόντων, η οποία θα 
απογειώνει το νου και θα απελευθερώνει τη δημιουργική έμπνευση και 
φαντασία των μαθητών, φαίνεται να υπολείπεται σήμερα, σε ό,τι 
τουλάχιστον αφορά την εφαρμογή της μέσα στη σχολική τάξη.  

Η τεχνολογία της πληροφορικής επιστήμης και των υπολογιστών αποτελεί 
κατά τη γνώμη μας ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας, επειδή έχει 
πρόσβαση σε μια πλούσια ποικιλία πόρων, επιτρέπει στην εύκαμπτη 
δημιουργική σκέψη να ακμάσει και η άπειρη υπομονή της, της επιτρέπει να 
λειτουργεί ως ανεξάντλητη λεωφόρος εκμάθησης και απόκτησης νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για τους μαθητές. Πέντε είναι οι βασικές πιθανές 
εκπαιδευτικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σχολείο, 
σύμφωνα με τους Ράπτη (1999): 

   α) Η διδασκαλία της πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού 
αντικειμένου, με στόχο την προώθηση του τεχνολογικού εναλφαβητισμού 

   β) Η χρήση του υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης και ως μέσου 
διασυνδέσεων και επικοινωνίας 

   γ) Η αξιοποίηση του υπολογιστή ως εποπτικού και επικοινωνιακού μέσου 
για την υποβοήθηση της διδασκαλίας 

   δ) Η χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου καθώς και πεδίου 
μελέτης για τη διερεύνηση γνωστικών δομών και μοντέλων 
   ε) Η χρήση του υπολογιστή στο παίξιμο παιχνιδιών 
Στόχος του δασκάλου που εντάσσει τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή 
διαδικασία και στον εκπαιδευτικό του προγραμματισμό, πρέπει να είναι 
μέσα από τη διδασκαλία να εισάγει τους μαθητές στις χρήσιμες εκείνες 
στρατηγικές μάθησης, ώστε να είναι ικανοί να εντοπίζουν και να επιλέγουν 
τις σωστές πληροφορίες από τις απέραντες βάσεις δεδομένων στο World 
Wide Web ή διαδίκτυο (internet). Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και του εργαστηρίου πληροφορικής βασικές αρχές και θέσεις 
της παιδαγωγικής και της διδακτικής επιστήμης -όπως η ανακαλυπτική 
μάθηση, η βιωματική μάθηση, η δυνατότητα άμεσης εποικοδομητικής 
ανατροφοδότησης, η εξατομίκευση της διδασκαλίας, κλπ.- μπορούν να 
υλοποιηθούν σε ευρύτατη βάση και να ενσωματωθούν στην καθημερινή 
διδασκαλία και πράξη μέσα σε κάθε σχολείο. Η αξιοποίηση του υπολογιστή 
ως εποπτικού μέσου για την υποβοήθηση της διδασκαλίας, όπου ο 
δάσκαλος καθοδηγεί και ενθαρρύνει τα παιδιά στην ανακάλυψη αρχών, 
κανόνων και νόμων που διέπουν τα φαινόμενα, ξεκινώντας από την 
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έκπληξη, τον αυθόρμητο προβληματισμό και τη γνωστική σύγκρουση των 
μαθητών, θα δώσει νέα ώθηση στη διδακτική πράξη και θα αναβαθμίσει 
ποιοτικά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο. Όπως όμως έχουν 
πολλοί ερευνητές επισημάνει, οι ατομικές  γνωστικές δεξιότητες των 
παιδιών αναπτύσσονται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο (Resnick et al, 
1991). Ο υπολογιστής μπορεί να γίνει η «σκαλωσιά» για τη μάθηση, 
σύμφωνα με την έκφραση του Vygotsky (1997), όπου το παιδί με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού και μέσα από διαδικασίες κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης θα περνά στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης. Η συνεργατική 
μάθηση και η ομαδοκεντρική διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 1998), μπορούν 
να βρουν ευκολότερη εφαρμογή στην αίθουσα των υπολογιστών. Το 
κοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα της τάξης μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά 
μέσα από τη συνεργασία των μαθητών σε προγράμματα που μπορούν να 
υλοποιηθούν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσα στο 
εργαστήριο πληροφορικής.  
 Μέσα από τη χρήση των υπολογιστών και των διαφόρων 
λειτουργικών αλλά και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν 
αναπτυχθεί και τα οποία συνεχώς εξελίσσονται, ο μαθητής έχει τη 
δυνατότητα της άμεσης ανατροφοδότησης και της μάθησης μέσα από 
δοκιμή και πλάνη. Η αναζήτηση της πληροφορίας αλλά και της διαδικασίας 
που οδηγεί σε αυτή, είναι μια αντανάκλαση της γνώσης από την 
υπολογιστική μηχανή προς το μαθητή. Η υπολογιστική δηλαδή μηχανή 
διαμεσολαβεί ανάμεσα στο μαθητή, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης και 
τη γνώση. Η αντανάκλαση της γνώσης μέσα από τον Η/Υ θεωρείται γενικά 
μια εμπειρική δραστηριότητα μάθησης (Boud, 1985). Η αντανάκλαση αυτή 
θεωρείται ως ενεργός και κρίσιμη διαδικασία σκέψης, η οποία αποτελεί 
ουσιαστικά μια "συνομιλία μάθησης" μεταξύ μαθητή και Η/Υ, υπό μορφή 
αυτοοργανωμένης και αυτορυθμιζόμενης μάθησης (Harri-Augstein & 
Thomas, 1991). Η αυτοοργανωμένη μάθηση είναι μια μορφή 
ανακαλυπτικής μάθησης, που εφαρμόζεται μέσω της αντανάκλασης. Αυτός 
ο τύπος διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης, μέσω της αντανακλαστικής 
απόκτησης της μαθησιακής εμπειρίας με τη χρήση Η/Υ, αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία ως ενιαίο σύστημα απόκτησης γνώσης (knowledge elicitation 
system, Coombs, 1995). Η γνώση όμως είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο 
που περιλαμβάνεται στα πρόσωπα και όχι στις μηχανές. Κατά συνέπεια, η 
δυνατότητα του χρήστη να αποσπάσει γνώση με σημασία από ένα σύστημα 
Η/Υ θεωρείται ως μια βασική λειτουργία της αντανακλαστικής ικανότητας 
διεπαφών μάθησης (reflective learning interface), που αναφέρεται στον 
ίδιο το μαθητή και όχι στον Η/Υ. Η ατομική ή συνεργατική μέσα στην 
ομάδα των συμμαθητών προσπάθεια του μαθητή προς την αναζήτηση και 
την ανακάλυψη της νέας γνώσης, ανοίγει νέους δρόμους στη σχολική 
μάθηση.  
Η συνεχής και πολύπλευρη εξέλιξη του μαθητή στα όρια των φυσικών του 
δυνατοτήτων, προϋποθέτει ευνοϊκό και πλούσιο σε ερεθίσματα 
μορφωσιογόνο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο μαθητής μέσα από τη χρήση 
του Η/Υ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οδηγείται από τον εκπαιδευτικό ώστε 
ο ίδιος να καταστεί σταδιακά ικανός να αναζητεί, να επιλέγει και να 
οικοδομεί τη γνώση μέσα από τη χρήση του υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή 
διαφοροποιεί σημαντικά την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή. 
Η πολυπλοκότητα και η διαφορετικότητα των διαδραστικών (interactive) 
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προγραμμάτων του Η/Υ, τα οποία απαιτούν την άμεση και διαρκή 
συμμετοχή του μαθητή, απελευθερώνουν τη δημιουργική του φαντασία και 
την αποκλίνουσα σκέψη του. Η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η επιστημονική 
επιμέλεια προγραμμάτων πάνω στους βασικούς άξονες του αναλυτικού 
προγράμματος μέσα από τη νέα αυτή προσέγγιση και τη χρήση της 
τεχνολογίας, πρέπει να είναι στο εξής στόχος άμεσης προτεραιότητας για 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αν οι δυνατότητες και η χρήση της 
εκπαιδευτικής τηλεόρασης κάποτε μας εντυπωσίαζαν, μπορεί κανείς να 
φανταστεί τις επιπτώσεις από τα αποτελέσματα της χρήσης του Η/Υ. Η 
περαιτέρω ανάπτυξη των καθαρά εκπαιδευτικών δικτύων πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, η εξασφάλιση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες κατάλληλες για το επίπεδο ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών, η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και σχολείων 
μέσα από το πανελλήνιο σχολικό δίκτύο, η δημιουργία τάξεων ανοιχτής 
διδασκαλίας σε πρότυπα σχολεία, κλπ., θα πρέπει να είναι οι βασικοί 
άξονες-στόχοι των νέων εκπαιδευτικών αλλαγών και παρεμβάσεων.  

Απαιτείται πριν από όλα ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εξοικείωση του 
εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην ενδοσχολική 
επιμόρφωση και στην τακτική ενδοϋπηρεσιακή του κατάρτιση. Αυτό θα 
δώσει νέα πνοή και έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού, θα αναβαθμίσει 
συνολικά τη θέση του στην εκπαιδευτική διαδικασία αφού αυτός θα μπορεί 
να ελέγχει τις σημαντικές πηγές γνώσεων και πληροφόρησης για τους 
μαθητές του, αντί να προσπαθεί με παρωχημένες μεθόδους να 
αναπαραστήσει ένα σχολείο προσαρμοσμένο σε ανάγκες και δυνατότητες 
άλλων εποχών. Η εμμονή σε παλαιότερες μεθόδους διδακτικής 
προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων που δεν βρίσκονται σε 
αντιστοιχία με τις δυνατότητες της εποχής μας, προκαλεί ανία στους 
μαθητές και πλήττει συνολικά το κύρος όχι μόνο του εκπαιδευτικού αλλά 
και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Σ΄ αυτό τον κόσμο που 
αλλάζει γρήγορα μέσα από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αναθεωρείται και να ανανεώνεται 
συχνά και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Οι μικροί μας μαθητές 
έχουν ανάγκη να αποκτήσουν ουσιαστική πρόσβαση στη νέα τεχνολογία με 
την καθοδήγηση και την αποτελεσματική βοήθεια των δασκάλων τους, να 
απελευθερώσουν με τρόπο δημιουργικό τις πραγματικές τους δυνατότητες 
και να οικοδομήσουν τη δική τους γνώση μέσα από την κριτική 
προσέγγιση, ώστε να διεκδικήσουν με ευνοϊκότερους όρους τη θέση τους 
στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα που διαμορφώνεται.      
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