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4.ΜΟΤΗΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ: 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΟ ΠΔ60:ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΠΜ ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ: Η 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Χ ΔΝΙΥΤΣΗ ΣΗ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ. 

 

 

 

Πεπίλητη 

ην άξζξν απηφ ζα αλαδείμνπκε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο παξνπζίαζεο θαη θαηαλφεζεο παηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ. Αξρηθά ζα 

παξνπζηάζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα ε χπαξμε ελφο 

ζηηβαξνχ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ εληφο ηνπ εληάζζεηαη ιεηηνπξγηθά ε 

αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Θα εζηηάζνπκε ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζεσξηψλ αιιά θαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, 

σο δχν παξάγνληεο φπνπ ε ςεθηαθή ηερλνινγία δξα σο εληζρπηήο ηεο παηδαγσγηθήο 

πξαθηηθήο. Σέινο, ζα δψζνπκε ηξία παξαδείγκαηα φπνπ ε ςεθηαθή ηερλνινγία 

εληζρχεη ην παηδαγσγηθφ έξγν θαη δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο: ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηελ ςεθηαθή αθήγεζε.  

 

Λέξειρ – κλειδιά: ςεθηαθή ηερλνινγία, ζρνιηθή θνπιηνχξα, πξνζσπηθέο ζεσξίεο 

εθπαηδεπηηθψλ, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, εηεξφηεηα, ςεθηαθή αθήγεζε 
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Διζαγυγή 

Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηε 

δξάζε πνιιψλ δπλάκεσλ, φπσο ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζεζκηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ε ίδηα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία εληφο ηεο 

ηάμεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξάμεηο εθείλεο πνπ ην νλνκαηνδνηνχλ, 

δίλνληάο ηνπ έλα λφεκα. Ζ δηακφξθσζε λνήκαηνο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα είλαη 

απφξξνηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ δηακεζνιαβήζεσλ κέζα απφ ζπλερείο δεζκνχο 

παηδεπηηθήο πθήο, ηνπο νπνίνπο ηδξχεη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο. Ζ εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα ρηίδεη ην παηδαγσγηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλείηαη, νξίδνληαο ηελ εζηθή 

ηεο, ηε θξνληίδα ηεο θαη ην φξακά ηεο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ αηφκσλ πνπ 

ελεξγνχλ (πξνζσπηθέο αλαπαξαζηάζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδηά), φζν θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ γίγλεζζαη (αμίεο θαη ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη κέζα ζε κηα πεξηξξένπζα 

αμηαθή θαη ηδενινγηθή αηκφζθαηξα) (Κνληάθνο, 2009:26-34). Ζ κάζεζε 

ζπκπνξεχεηαη αιιά θαη επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη κε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Οη ππνινγηζηέο ππνζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε κάζεζε θαη αλάπηπμε κέζα 

απφ αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζηκφηεηά ηνπο, ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηά ηνπο, ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηνπο ξπζκνχο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε 

ελφο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αηζζήζεηο. Απηφ πξνυπνζέηεη ην 

γεγνλφο πσο αμηνπνηνχληαη δπλακηθά κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν πιαίζην θαηλνηφκνπ 

ζρεδηαζκνχ (Νηθεθνξίδνπ & Παγγέ, 2011). Έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο εμαίξεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα σο έλα αλνηθηφ ζχζηεκα πνπ θαιιηεξγεί ηε γλψζε σο φινλ θαη 

πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη πςειέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ησλ 

δαζθάισλ αιιά θαη κε ηα άιια ζπζηήκαηα, φπσο ε επξχηεξε θνηλσλία. Σν 

θαηλφκελν πνπ εληζρχεηαη είλαη ε Παηδαγσγηθή Δπηθνηλσλία (Communication 

Pedagogy) θαη είλαη κηα απφ ηηο πηπρέο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηθνηλσλίαο 

(Communication Education), (ηακάηεο, 2009:23). Άιισζηε, ζηε ζχγρξνλε επνρή 

φηαλ κηιάεη θαλείο γηα πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο δελ κπνξεί λα κε ζθεθηεί ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ θπξηαξρνχλ ζε θάζε πιεπξά ηεο 

δσήο. Δπηπιένλ, ν φξνο «πνιχ-γξακκαηηζκφο» (Νέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ην 

λεπηαγσγείν, 2011:10) πεξηέρεη ηε ρξήζε εηθφλαο, ήρνπ, θίλεζεο θαη ρψξνπ, 
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ζηξέθνληαο έηζη ην βιέκκα ηνπ ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

ηηο κέξεο καο, ε αλάγθε γηα ηε ζχζηαζε ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζηηβαξή 

ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο «ηερλνινγηθήο γλψζεο πεξηερνκέλνπ», ζεσξία πνπ 

αθελφο ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(πεξηερφκελν) θαη αθεηέξνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ηερλνινγίαο 

ζηε ζχγρξνλε επνρή (Κφκεο & Σδαβάξα, 2011).  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο δχν παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηνλ θχξην 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, επηρεηξψληαο λα δείμνπκε πψο ε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο εληζρχεη ην ξφιν ηνπο. Δπίζεο, ζα παξνπζηάζνπκε ηξία παξαδείγκαηα 

κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή. 

 

Α. Ο εκπαιδεςηικόρ 

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζπλδηακνξθσηήο ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πιαηζίνπ. Σν γεγνλφο πσο ν ίδηνο είλαη θνξέαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ αμηψλ θαη 

ζεσξηψλ, ζέηεη ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζε κεγαιχηεξε 

πνιππινθφηεηα θαη πξνζδίδεη ζ απηήλ κηα δηαρξνληθή πνηφηεηα: νη αμίεο θαη ε εζηθή 

ηνπ ιεηηνπξγνχλ σο ππμίδα ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ζε δεηήκαηα 

εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δηδαζθαιίαο θαη επηθνηλσλίαο εληφο θαη εθηφο 

ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηελ επνρή ηνπ «Αηκίιηνπ» (Jean-Jacques Rousseau, 1762), φπνπ ην 

παηδί αλαγλσξηδφηαλ σο απηφλνκε νληφηεηα κε ηδηαίηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη 

αλάγθεο πνπ έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ, θαη κεηά απφ κηα πεξίνδν έληνλεο 

ζρνιεηνπνίεζεο, ην παηδαγσγηθφ ηνπίν έρεη πιένλ μεθαζαξίζεη: ν νξηζκφο ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρέζεο πιαηζηψλεηαη κε ηε βαξχηεηα ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη απηνλνκείηαη. Μέζα ζ’ απηήλ, ν δάζθαινο είλαη θνξέαο θαη 

κεηαπνηεηήο ηδεψλ, ζπλνκηιεηήο θαη φρη αγγειηνθφξνο ζηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ γηα 

κάζεζε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη πσο ε παηδαγσγηθή ηνπ καηηά ζπλδηαιιάζζεηαη 

κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο θνηλήο ινγηθήο απφ ηε κηα, θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ θαη έξεπλαο, απφ ηελ άιιε. Δίλαη ν επηδέμηνο δηαρεηξηζηήο ησλ δχν απηψλ 

πφισλ θαη ν θχξηνο ππαίηηνο ηεο ζχλζεζήο ηνπο κε ζηφρν ηελ σθέιεηα ηνπ καζεηή.  
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Δλ κέζν ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, ην έξγν ηνπ θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξν 

θαζψο ε κάζεζε εληνπίδεηαη σο ζπληζηακέλε ηεο δηχιηζεο φισλ απηψλ ησλ 

ππέξνγθσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ςεθηαθή επνρή. Ζ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ ζηα παηδηά κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηνλ φγθν ησλ 

δεδνκέλσλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ζε λέεο ζπλζέζεηο, θαη λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα είλαη θχξηνη καζεζηαθνί ζηφρνη ζην ζρνιείν. Καη ελψ απηή ε δηαδηθαζία 

θαίλεηαη πνιχπινθε θαη θνπηαζηηθή, σζηφζν νη πνιχηξνπεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηνξζψλνπλ λα επηηπγράλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνδεηθλχεηαη θξίζηκνο – πξέπεη 

λα δηαρεηξηζηεί, λα κεηαζρεκαηίζεη, λα δηδάμεη απηφ ην πεξίπινθν ζχκπαλ 

πξνζσπηθνηήησλ, ζρέζεσλ, αμηψλ θαη ζεσξηψλ θαη λα νδεγήζεη ην καζεηεπφκελν 

ζηνλ ηφπν ηεο επηινγήο. Ζ ςεθηαθή δηάζηαζε πνπ δηαπεξλά νξηδφληηα ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ, εκβνιηαζκέλε απφ ηηο πξνζσπηθέο ζεσξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Οη πξνζσπηθέο ζεσξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

δεδνκέλν γηα ηελ κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη άξα θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ. Χο πξνζσπηθέο ζεσξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδνληαη ηα ζχλζεηα 

εθείλα λνεηηθά κνξθψκαηα ππνθεηκεληθψλ θαη αζπζηεκαηνπνίεησλ αληηιήςεσλ, 

πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ, φρη πάληα απφιπηα ζπλεηδεηψλ, ηα νπνία επηδξνχλ παξφια 

απηά θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Απηή ε ηειεπηαία κε ηε ζεηξά ηεο 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηαπηφρξνλα, ηφζν ηελ πεγή άληιεζεο πιηθνχ γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζή ηνπο, φζν θαη ην πεδίν ηεο ηειηθήο ηνπο ζπγθξφηεζεο (Γεσξγφπνπινο 

θ.α., 2008). Ζ πξνζσπηθή ζεσξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα ζχζηεκα θξηηηθήο 

αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξαθηηθή, ηελ επηζηήκε θαη ηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δνκήζνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη λα ζπγθξνηήζνπλ θξηηήξηα επηινγήο θαη δξάζεο κε ππεχζπλν θαη ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν (Μαηζαγγνχξαο, 2003). Χζηφζν, ε δφκεζε ηεο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο κε ηηο 

Νέεο Σερλνινγίεο  πεξλάεη κέζα απφ ηελ επηκφξθσζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ φκσο  

έρεη ραξαθηεξηζηεί ειιηπήο θαη εκβαισκαηηθή (Γαβαιάο, 2011:123). 
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Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη εζηθέο αμίεο ηνπ αηφκνπ είλαη ηζρπξά 

απνζεηήξηα ζπλαηζζεκάησλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο επηινγέο ησλ ζηφρσλ καο θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο δηα ησλ νπνίσλ ζα εθαξκφζνπκε ηηο 

απνθάζεηο καο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο. Ο Bankwala (2005) αλαθέξεη πσο νη αμίεο 

ηνπ θαζέλα είλαη ε ππμίδα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη πσο νη αμίεο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη πεπνηζήζεηο πνπ θξαηά θάπνηνο κέζα ηνπ θαη πνπ θαζνδεγνχλ ηηο 

πξάμεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζε δηάθνξεο δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. Γε ζα 

κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί πσο νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθέο πξαθηηθέο, ζεσξίεο, αμίεο, πεπνηζήζεηο, γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο πνπ δέρνληαη επηξξνέο απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηκφξθσζε. Δίλαη 

απαξαίηεην θαη ηαπηφρξνλα ππνρξέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζήκεξα λα ελεκεξψλεηαη 

γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζεο, λα αλαλεψλεη ηε δηδαθηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπ πξάμε πξνθεηκέλνπ λα 

θάλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο πην ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή αιιά θπξίσο λα 

εμειίμεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηδέεο θαη ζεσξίεο. ήκεξα, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΝΣ απνηειεί πξσηεχνπζα επηδίσμε εζληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

παηδεία θαη εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

 

Β. Η ζσολική κοςληούπα 

Απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ν παηδαγσγφο, φληαο έλαο κνξθσκέλνο ζθιάβνο, 

ζπλφδεπε θαη παξαθνινπζνχζε ην παηδί ζην ζρνιείν, ελψ αξγφηεξα ν φξνο 

Παηδαγσγηθή ζήκαηλε, φρη ηελ επηζηήκε, αιιά ηελ Σέρλε ηεο αλαηξνθήο ησλ 

παηδηψλ, ρσξίο παξάιιεια απηφ λα έρεη ηελ ίδηα έλλνηα κε ηνλ επξχ φξν «Παηδεία». 

ήκεξα, ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ εξεπλεηηθψλ θαηαζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο παηδαγσγηθήο, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ πσο ην θάζκα ησλ ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη απηήο ηεο επηζηήκεο είλαη επξχ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ην ζχζηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηε κφξθσζε θαη ηελ θνπιηνχξα ή θαη κηα ζχλζεζε φισλ 

(Λαγφο, 2008). Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε έρεη κεγάιε βαξχηεηα θαη πξνθχπηεη ηφζν απφ 

ελζηαιάμεηο ηεο εκπεηξίαο, φζν θαη ηεο επηζηήκεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί 

ζπλζέζεηο αιιά θαη ζπγθξνχζεηο, πνπ είλαη φκσο αλαγθαίεο γηα ράξε ηνπ δηαξθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ δηεξεπλήζεσλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ε 
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ζρνιηθή κνλάδα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νξάκαηφο ηεο. Σν φξακα κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο απνηππψλεηαη σο ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο, ηδηαίηεξα φκσο ηελ 

επηθνηλσλία ηεο κε ηελ θνηλφηεηα. Παξάγνληαο ηζρπξφο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ 

νξίδνληαη σο «γέθπξα» κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ 

(Καιαβάζεο, 2009). ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζην λεπηαγσγείν αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά πσο «ζην πιαίζην ησλ 

θαζεκεξηλψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε άιια παηδηά θαη ελήιηθεο, ηα κηθξά παηδηά 

ρξεηάδνληαη ηε δηακεζνιάβεζε λνεηηθψλ εξγαιείσλ» (Νέα ΑΠ, 2011). 

Σν λφεκα ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο έρεη λα θάλεη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. ηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο εηζξνέο (καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνί, θνλδχιηα), κε ηδηαίηεξα ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο νξεηλφο ή 

πεδηλφο ηφπνο), νηθνλνκηθνθνηλσληθά δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (αγξνηηθή ή 

αζηηθή δψλε) επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξάγνληεο φπσο ε επηηπρία 

ηνπ ζρνιείνπ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο, νη αμίεο πνπ δηαηξέρνπλ ηε δηνίθεζε, ε ζέζπηζε 

θνηλνχ νξάκαηνο γηα ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, νη πξνζδνθίεο ηεο θνηλφηεηαο, ζπλζέηνπλ ηε 

ζρνιηθή θνπιηνχξα. Δίλαη ινηπφλ κηα δηηηή έλλνηα πνπ αθνξά ηφζν ηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά φζν θαη βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο (Κνληάθνο, 2009:26-34).  

Δθείλν πνπ θάλεη ηελ απνηχπσζε ηεο θνπιηνχξαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξφνδφ ηεο είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εμσδηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Παξάγνληεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ εξεπλεηέο σο θξηηήξηα γηα έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, πεξηιακβάλνπλ ην θαιφ ζρνιηθφ θιίκα, ηηο πςειέο 

πξνζδνθίεο θαη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ησλ γνληψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο (Παζηαξδήο 

& Παζηαξδή, 1993). Αλαθέξεηαη πσο ζε φ, ηη αθνξά ην ζρνιηθφ θιίκα, νξίδεηαη σο 

«κηα αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε εθπαηδεπηήξην, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα 

άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζ απηφ θαη απνηειεί ηε βάζε γηα πξνβιέςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ» (αΐηεο, 2008:159-166). Δίλαη βέβαην πσο ε δπλακηθή ηνπ ζρνιηθνχ 
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θιίκαηνο δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: ζρνιεία κε αλνηθηφ 

ραξαθηήξα θαη ηθαλφ δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ, δεκηνπξγνχλ επράξηζηα θαη 

δεκηνπξγηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επηβεβαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ 

φιεο ηεο θνηλφηεηαο.  

Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο απφ ην ζρνιείν 

ζπληζηά έλαλ ηζρπξφ δηακνξθσηηθφ ηεο θνπιηνχξαο παξάγνληα πνπ δηαπεξλά 

επεξγεηηθά ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, θαζψο ζπλεπάγεηαη 

κεηαζρεκαηηζηηθέο πξάμεηο ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηα ζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο 

Καιαβάζεο (2013:22) αλαθέξεη ηελ πξνζέγγηζε απηή σο κηα λέα «νξγαλσζηαθή 

θαηαζθεπή», σο κηα «ακθίδξνκε γέθπξα» πνπ απαηηεί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο.  

 

Γ. Σπία παπαδείγμαηα ηος διεςκολςνηικού πόλος ηηρ τηθιακήρ 

ηεσνολογίαρ 

Εεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

πξνζεγγίδνληαη ζήκεξα δηεζλψο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κέζα απφ ςεθηαθά 

παηρλίδηα, θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλα γηα ηνπο κηθξνχο ειηθηαθά ρξήζηεο. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε είλαη ζην επίθεληξν ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξνηείλνληαη ζήκεξα ζηα ειιεληθά ζρνιεία, σζηφζν ε αληαπφθξηζε ζε απηήλ, 

πξνζθξνχεη ζε κεζνδνινγηθέο θαη δνκηθέο αδπλακίεο θαηαηάζζνληαο ην ειιεληθφ 

ζρνιείν ζε θνηλσληθά «κε νπδέηεξν» φζνλ αθνξά δεηήκαηα απνδνρήο ηνπ «άιινπ» 

θαη ηεο «δηαθνξάο». Ζ ςεθηαθή δπλαηφηεηα πξνζθέξεη θαη ζηνλ ηνκέα απηφ, 

εξγαιεία άκβιπλζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη δηεπθφιπλζεο ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνπο 

καζεηέο, ηδηαίηεξα εθφζνλ πξνζθέξεηαη κε παηρληψδε δηάζηαζε. Ζ ςεθηαθή 

αθήγεζε, ηέινο, πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή δπλακηθή γηα θάζε παηδαγσγηθφ δήηεκα. 

 

α)Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη  

Ζ παγθφζκηα δηάζθεςε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ελσκέλσλ εζλψλ 

(Rio+20, 2012) ππήξμε ζεκαληηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαζψο εθεί 
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θαηαηέζεθαλ σο αλαγθαίεο, ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο ζηνρεπφκελσλ δξάζεσλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ ηεο γεο.  

Οη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε βαζηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα παξέρεη 

ππνζηήξημε γηα θάζε πεξηβαιινληηθή θαη αλαπηπμηαθή εθπαίδεπζε. Σφζν ε ηππηθή 

φζν θαη ε µε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ 

αλζξψπσλ, ψζηε απηνί λα είλαη ζε ζέζε λα απνηηκνχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε. Δίλαη επίζεο θξίζηκνο 

ν ξφινο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη εζηθήο επίγλσζεο, γηα ηελ 

απφθηεζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ λα είλαη ζπκβαηέο 

µε ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε πξέπεη λα αζρνιείηαη µε ηε δπλακηθή ηνπ θπζηθν-

βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθν-νηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπνπ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο), πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη ηέινο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο ηεο ηππηθήο θαη µε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη απνηειεζκαηηθά 

κέζα επηθνηλσλίαο (Γηάζθεςε ηνπ Ρίν, «Training Chapter 36 of agenda 21», 1992 & 

Παπαδεκεηξίνπ, Δ., 1992). 

Μάιηζηα νη εξεπλεηέο ππεξζεκαηίδνπλ πσο -γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε- πξέπεη λα αθνινπζεζεί ην 

Πνιπεπηζηεκνληθφ Μνληέιν ή Μνληέιν ηνπ Δκβνιηαζκνχ, φπνπ ε Πεξηβαιινληηθή 

ελζσκαηψλεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ (Μαξδίξεο, 2008) θαη εκπιέθεη ην 

καζεηή δεκηνπξγηθά. Ζ δξάζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζηε 

γλψζε, ζηελ πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αιιά θαη ζηελ 

έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε ησλ καζεηψλ. ρεηίδεηαη κε ηηο αμίεο πνπ έρνπκε 

δηακνξθψζεη κέζα καο, δειαδή εθηίκεζε θαη ζεβαζκφο πξνο ηε ιεηηνπξγία πνπ 

επηηειεί ην θάζε ηη γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζπλφινπ. Ζ δξάζε γηα κηα αεηθνξηθή θαη 

αμηνβίσηε θνηλσλία θέξλεη ζε επαθή ην καζεηή–ηξηα κε εθπξνζψπνπο ζεζκψλ θαη 

θνξέσλ θαη πξνεηνηκάδεη ηνλ ππεχζπλν θαη ελεξγφ πνιίηε. Ζ δξάζε είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ζε ηνκείο πνπ ην ελδηαθέξνπλ, ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
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λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη κέινο ηεο 

παγθφζκηαο θνηλφηεηαο.  

ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα αγσγή ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εληάζζνληαη ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξνηηκψληαη 

ηδηαίηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ εκπιέθεη βησκαηηθά 

ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη αλήθεη ζηα άκεζα ελδηαθέξνληά ηνπ. Οη 

Γεσξγφπνπινο, Γεκεηξίνπ θαη Μπηξκπίιε (2008), ζε έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζσπηθέο ζεσξίεο ησλ λεπηαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

επηρεηξνχλ κηα πξψηε ραξηνγξάθεζε ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ θαη 

ζπκπεξαίλνπλ πσο νη λεπηαγσγνί δίλνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ αλάιεςε ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ, ιφγσ ηνπ βησκαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηεο χπαξμεο πινχζηνπ πιηθνχ 

γηα ηε δνπιεηά κέζα ζηελ ηάμε. Οη πχιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε πξνζθέξνπλ πινχζην πιηθφ θαη είλαη κεηαθξαζκέλεο ζε πνιιέο γιψζζεο, 

θαζψο παξνπζηάδνπλ παηρληψδεο πιηθφ γηα ηελ πξνζέγγηζε δηαθφξσλ επηκέξνπο 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, φπσο ην λεξφ, ε ελέξγεηα θαη άιια. Δθαξκνγέο κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ην έξγν «Kids4Future» πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε, ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο 

θαη ηελ θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο 

ζπλέπεηεο θαη ε εθαξκνγή «νη Βξνρνπνηνί» πνπ επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα 

ελέξγεηαο θαη πνπ ζπλαληάηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη θνπιηνχξεο (Οδεγφο 

εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 2011) 

 

β)Δηεπόηηηα 

Έλα αθφκε κεγάιν παηδαγσγηθφ ζέκα πνπ ζπλδξάκεη ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ηζρπξήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη θαη ην δήηεκα ηεο απνδνρήο ηεο εηεξφηεηαο θαη 

ηνπ βηψκαηνο ηνπ «Άιινπ». «Ση αθξηβψο ζεκαίλεη απηφ θαη γηαηί είλαη ηφζν 

ζεκαληηθφ; εκαίλεη λα κπνξψ λα θαηαιάβσ ηε ζέζε ηνπ Άιινπ, φζν δηαθνξεηηθή θη 

αλ είλαη απφ ηε δηθή κνπ, θαη λα ζεσξψ πσο νη εκπεηξίεο ηνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, 

φζν θη αλ ζπγθξνχνληαη κε ηηο δηθέο κνπ» (Αλδξνχζνπ & Παλνχηζνο, 2004). Σα 

θαηλφκελα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, -κε ην δεχηεξν λα  
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είλαη ην δεηνχκελν ζήκεξα- έρνπλ κηα ζηαζεξή ζέζε ζηελ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή 

ζπδήηεζε: είλαη επηηαθηηθφ θαζήθνλ ησλ παηδαγσγψλ λα θάλνπλ ζθέςεηο γχξσ απφ 

πξνγξάκκαηα θαη κεζφδνπο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εθφζνλ αλαγλσξίδνληαη σο 

ηζφηηκεο νη δηαθνξεηηθέο θαη νξηνζεηεκέλεο θνπιηνχξεο ηνπ θφζκνπ καο. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ «μέλνπ», ηνπ 

«Άιινπ» κέζα απφ δηαπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εγγχεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζηε δηαηήξεζε ηνπ «πνιπδηάζηαηνπ» ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλχπαξμεο, ζηελ πξαγκάησζε ηεο ειεπζεξίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη ζε 

φιεο ηηο εζλνηηθέο – πνιηηηζκηθέο νκάδεο (Παληαδήο, 2003). 

Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ επηβάιεη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 

θνηλσληθήο έληαμεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε δεηνχκελν ηελ επεμεξγαζία 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ λα ζπλδπάδνπλ θξηηήξηα ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κε κέηξα αλάπηπμεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο. ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη είλαη αληηθαηηθέο θαη πνιιέο θνξέο αληηηίζεληαη ζηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζηζηψληαο ηε ρψξα καο έλα απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα εθείλα πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ, εμαηηίαο ησλ δνκηθψλ ηνπο 

γλσξηζκάησλ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκψλ, ζε κηα ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξέο ζηα βηψκαηα. Μηα ζεηξά απφ 

έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, αλαδεηθλχνπλ ην ειιεληθφ ζρνιείν σο πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά κε νπδέηεξν ζηελ αλάγθε γηα ίζε θαηαλνκή επθαηξηψλ γηα γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη γισζζηθψλ δηαθνξψλ. Παξφκνηα 

είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαζέηεη γηα ηελ Διιάδα ε έθζεζε ηνπ επξσπατθνχ 

παξαηεξεηεξίνπ γηα ην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία (Γθφβαξεο & Ρνπζάθεο, 

2008:145-179). Ο Γθφβαξεο (2005:273-290) επηζεκαίλεη πσο «ε ζρέζε κεηαμχ 

εηεξφηεηαο θαη παηδαγσγηθήο είλαη αξλεηηθή θαη σο ηέηνηα αλαπαξάγεηαη κέζα απφ 

ηε ζρνιηθή γλψζε ελ έδεη αλαληίξξεησλ αλαπαξαζηάζεσλ πεξί ηάμεο ηνπ 

θφζκνπ…θαη πσο ν απνθιεηζκφο ησλ άιισλ έρεη ζπρλά ππνβφζθνπζα κνξθή θαη 

λνκηκνπνηείηαη κέζα απφ ηζηνξηθά ζεκειησκέλεο θαλνληθφηεηεο δηαρσξηζκνχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε νπζηνθξαηηθέο ζπιινγηθφηεηεο». Γχξσ απφ ηνλ ίδην πξνβιεκαηηζκφ, 

ν Καιαβάζεο (2013) αλαθέξεηαη ζηε δπζθνιία ηνπ «εθάζηνηε αληηιεπηηθνχ 

ζρήκαηνο» (ηα πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο), φηαλ επηρεηξεί 

λα εληάμεη ην «απνθιεηζκέλν άιιν» (εθείλνπο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη). Απηφ ην 
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απνθιεηζκέλν άιιν, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα έρεη έλα φλνκα 

αξλεηηθά θνξηηζκέλν, φπσο ππνλνεί θαη ην ιαηηληθφ ξεηφ «Nomen est omen» (κηθξ: 

ην φλνκα είλαη ζεκάδη αιιά θαη θαηάξα). 

Οη Βξαηζάιεο & θνχξηνπ (2005:68-83) ππνζηεξίδνπλ πσο ε εηεξφηεηα ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη πσο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ 

αληηζηξέθεη ηελ δηαθνξά: ζην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ νη ζηαζεξνί ξφινη ζηε 

ζρέζε δαζθάινπ θαη καζεηή, δελ ηζρχνπλ. Ο καζεηήο πνπ ιφγσ ηεο γιψζζαο 

κεηνλεθηνχζε ζε παξαδνζηαθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα (είηε σο πξνο ηε γεσγξαθία, 

είηε σο πξνο ηελ αμηνιφγεζή ηνπ είηε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηεο πνιπγισζζίαο), 

θαίλεηαη λα αλαηξέπεη ην κεηνλέθηεκα φηαλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. 

Πξνζνκνηψζεηο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη άιια 

ςεθηαθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα «απαιχλνπλ» θαη λα «εμηζψζνπλ» ηηο 

δηαθνξέο, ζήκεξα. Ζ ππεξεζία εθπαίδεπζεο ησλ «νηθνγελεηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ» 

(φπσο άλζξσπνη ηνπ ηζίξθνπ, ηζηγγάλνη θα) ζηελ Αγγιία πξαγκαηνπνηεί κηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθή κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο αζχξκαηεο 

δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο γηα λα παξαθηλήζνπλ απηφ ην κεηαθηλνχκελν καζεηηθφ 

δπλακηθφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επέιηθηε πνξεία κάζεζεο (AAAS, 2012). Έλαο 

θνξεηφο ππνινγηζηήο, έλα θηλεηφ θαη έλαο εθηππσηήο είλαη ν εμνπιηζκφο πνπ δίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο θαη ην πεξηερφκελν (δειαδή ε δηδαζθνχκελε χιε) είλαη εμ νινθιήξνπ 

παηρληψδεο κνξθήο: ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά, ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

πξσηνβάζκηνπο καζεηέο θαη πηζηνπνηνχλ πσο ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο έρεη 

ηε δχλακε λα πξνζθέξεη δηθιείδεο κείσζεο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπ ζήκεξα.  

Αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ππάξρνπλ ζην δηεζλή ρψξν, φπσο ζηε ζειίδα-

απνζεηήξην «www.photostoryproject.org/storiesland», πνπ αλήθεη ζε έλαλ κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ. θνπφο είλαη λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα πνπ δηδάζθνπλ 

ηε θσηνγξαθία, ην βίληεν θαη ηηο δεμηφηεηεο γξαθήο γηα ηνπο αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ 

θφζκν, κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ζπρλά ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

θνηλφηεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο θσην -ηζηνξίαο, νη 

κεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ απιέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη δεκηνπξγνχλ ην δηθφ 

ηνπο παξακχζη ή θσηνγξαθία: κπνξνχλ έηζη λα απεηθνλίζνπλ θαη λα εθθξάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη λα αλαθνηλψλνπλ ηε ζπιινγηθή 

http://www.photostoryproject.org/storiesland
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εκπεηξία απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη πνιηηηζκνχο. Δίλαη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο πνπ 

ελψλνπλ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, ακθηζβεηνχλ ηα ζηεξεφηππα θαη εληζρχνπλ ηε 

ζπκπάζεηα, ηελ απνδνρή θαη ηελ θαηαλφεζε. 

Δπίζεο, ην «Jeopardy!» (Κίλδπλνο!) είλαη κηα κνξθή ηειεπαηρληδηνχ (κε 

εξσηαπαληήζεηο), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφηππν θαηαζθεπήο δηαθφξσλ 

εθαξκνγψλ κε πνηθίιν πεξηερφκελν, φπσο ην «Don’t take Chances With Electricity 

Jeopardy!» πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ ηνλ ειεθηξηζκφ, ή ην «Diversity 

Jeopardy!» πνπ αθνξά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθψλ 

θνηλσληψλ. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, θαη ηδίσο αληηθείκελα πνπ ε 

εθκάζεζή ηνπο απνηειεί κηα κάιινλ αληαξή δηαδηθαζία. πλδπάδεη ην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κε έλα ζηπι πνπ πξνθαιεί ελζνπζηαζκφ, 

ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. Σν πεξηερφκελν είλαη 

πξνζαξκφζηκν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη νδεγεί ζε απνηέιεζκα κέζν 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο πνπ πξνθαιεί (Prensky, 2001). Ο κεραληζκφο 

«επαλάιεςε – εκπέδσζε» πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη, αληηζηνηρεί κε 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο πνπ φκσο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δφκεζε ησλ 

γλσζηηθψλ εκπεηξηψλ ζην παηδί. Δθείλν πνπ πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία είλαη ε 

εμάζθεζε ζε απηέο ηηο ηερληθέο κε παηρληψδε ηξφπν θαη «κεζ’ εδνλήο» (Ξαλζάθνπ, 

2011: 132-133).  

Ζ πεξίπησζε ηνπ παηρληδηνχ «Food Force» είλαη κηα αθφκα πξαθηηθή ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ Άιινπ θαη κηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ 

serious games πνπ πξνηείλνληαη σο δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε πεξηνρέο ηεο γεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο (Πξνβειέγγηνο & Φεζάθεο, 2011). Ζ 

ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην παγθφζκην πξφβιεκα ηεο πείλαο είλαη ζεκαληηθή.  
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γ)Φηθιακή αθήγηζη 

Έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην θηινζνθηθφ ζηνραζκφ πξνζεγγίδνληαη κέζν ηεο 

ςεθηαθήο θσην-ηζηνξίαο. Ζ παξαθνινχζεζε ηζηνξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηηο αληηζέζεηο 

πνπ ελππάξρνπλ ζε έλα ζέκα, σο παξνρή θηλήηξνπ γηα έλαξμε θηινζνθηθήο 

ζπδήηεζεο κε ηα παηδηά, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλπθαίλεηαη κε δχν ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ: ηελ αλάγθε ηνπο λα κηιήζνπλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ γχξσ θφζκν ηνπο 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζπδεηήζνπλ γηα φ, ηη ηα αλαζηαηψλεη. Οη εξεπλεηέο 

θαηέιεμαλ πσο ε παξνπζίαζε ζηα παηδηά αληηθξνπφκελσλ ή ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ 

κηαο ηζηνξίαο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε σο κηα δπλεηηθά ππνθεηκεληθή γλψζε –θάηη 

πνπ ζεσξείηαη κία απφ ηηο πνιιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ (Wartenberg 2013). 

Αλ θαη ε αθήγεζε ηζηνξηψλ δελ είλαη θαηλνχξγηα, ε αθήγεζε ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ είλαη κηα λέα εθδνρή. Ο ζχλδεζκνο ςεθηαθήο αθήγεζεο (The Digital 

Storytelling Association, 2002) ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πεξηγξάθεη ηελ ςεθηαθή 

αθήγεζε σο: «…the modern expression of the ancient art of storytelling. Throughout 

history, storytelling has been used to share knowledge, wisdom, and values. Stories 

have taken many different forms. Stories have been adapted to each successive 

medium that has emerged, from the circle of the campfire to the silver screen, and 

now the computer screen..» (ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε « ε κνληέξλα έθθξαζε ηεο 

αξραίαο ηέρλεο ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ. Γηα κέζνπ ηεο ηζηνξίαο, ε αθήγεζε ηζηνξηψλ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην κνίξαζκα ηεο γλψζεο, ηεο ζνθίαο θαη ησλ αμηψλ. Οη 

ηζηνξίεο έρνπλ πάξεη δηάθνξεο κνξθέο. Οη ηζηνξίεο έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζε θάζε 

κέζν πνπ δηαδνρηθά αλαδχζεθε απφ ηνλ θχθιν ηεο θσηηάο ζηηο ζθελέο, ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε θαη ζήκεξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή»). Δξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε πσο ε ζεκαζία ηεο αθήγεζεο κηαο ηζηνξίαο ζπρλά 

παξαβιέπεηαη σο εληζρπηηθφο παξάγνληαο ζηηο ζχγρξνλεο νξγαλσηηθέο θαη εγεηηθέο 

πξαθηηθέο. ηελ ηζηνξία νη εγέηεο - πνιηηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί - έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηζηνξία-αθήγεζε σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν παξνρήο θηλήηξσλ, 

ηδίσο ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο, αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θξίζεσλ (Foster, Cebis et. αll, 1999). Δμεηάδεηαη επίζεο ν ξφινο ηεο 

αθήγεζεο κηαο ηζηνξίαο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο ζηε ζχγρξνλε νξγαλσηηθή δσή. Σνλίδεηαη κάιηζηα φηη ε ηέρλε ηεο 

αθήγεζεο κηαο ηζηνξίαο εμαθνινπζεί λα είλαη, παξά ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο 
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ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ, έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν παξνπζίαζεο ησλ 

δηεπζπληηθψλ δεμηνηήησλ -εηδηθά γηα ηνπο εγέηεο κηαο νξγάλσζεο. 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θέληξνπ ςεθηαθήο αθήγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Υηνχζηνλ 

ππνζηεξίδεηαη πσο κε ηελ ςεθηαθή αθήγεζε πξαθηηθά «αθεγνχκαζηε ηζηνξίεο». 

Άιινη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη «ςεθηαθφ ληνθπκαληέξ», «ςεθηαθά 

δνθίκηα», «ειεθηξνληθά απνκλεκνλεχκαηα», θα. ηηο κέξεο καο ε ςεθηαθή αθήγεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ βηβιηνζήθεο, ζρνιεία, επηρεηξήζεηο, γεηηνληέο. Πιήζνο ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαηαγξάθνληαη αλά ηνλ θφζκν, ζε ηλζηηηνχηα 

θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, κε ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. 

Δμαηξείηαη επίζεο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε δπλακηθή θχζε ηεο αθήγεζεο 

ηζηνξηψλ, πνπ ελζσκαηψλεη πξνθνξηθά, νπηηθά θαη αηζζεηεξηαθά ζηνηρεία, αμηνπνηεί 

ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εληζρχνπλ ηε κάζεζε απφ ην 

πξνθνξηθφ ιεθηηθφ επίπεδν ζην νπηηθφ, κνπζηθφ, δηαπξνζσπηθφ, ελδνπξνζσπηθφ, 

λαηνπξαιηζηηθφ θαη ζσκαηηθά θηλαηζζεηηθφ επίπεδν (Μηραήι θ.α., 2012). Δπίζεο, 

απνδείρηεθε πσο ε αμηνπνίεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηζηνξηψλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ γηα ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε, ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρηθφηεηα, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη αλέπηπμε ηνπο δεζκνχο ζηελ ηάμε κέζα απφ ην κνίξαζκα θνηλψλ 

εκπεηξηψλ. ηνλ ειιεληθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν μερσξίδεη ν ηζηφηνπνο ηνπ εζληθνχ 

θέληξνπ βηβιίνπ «Μηθξφο Αλαγλψζηεο, λα ζνπ πσ κηα Ηζηνξία», φπνπ αξθεηά 

παηδηθά βηβιία είλαη πξνζβάζηκα θαη παξέρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα ηα 

μεθπιιίζεη, λα παξαηεξήζεη ηηο εηθφλεο θαη λα αθνχζεη ην θείκελν. Ζ εθαξκνγή απηή 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην λεπηαγσγείν, φπνπ ηα παηδηά δε γλσξίδνπλ αλάγλσζε. 

Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο κέζν απηνχ ηνπ παηρληψδνπο ηξφπνπ, ν 

ειεθηξνληθφο αλαγλψζηεο ηνπ λεπηαγσγείνπ «πξνζνκνηψλεη» ηελ αλάγλσζε θαη έηζη 

απηνλνκείηαη ην παηδί σο πξνο απηή ηε γλψζε, εθφζνλ δε ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα απφ 

ηνλ ελήιηθα. 

Όπσο φκσο επηζεκαίλνπλ νη Γηαλληθνπνχινπ θαη Φψθηαιε (2013:66-89), ε 

ειιεληθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εκπινθήο ησλ αλαγλσζηψλ ζε 

ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα αθήγεζεο θαη δηάδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηελ πινθή, 

βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα. Γηεζλείο πξαθηηθέο πξνηείλνπλ ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζεο 
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ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο πνπ θαηαμηψλνπλ ηελ εκπινθή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη απμάλνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο: ε ειεθηξνληθή πνίεζε, ε ζπιινγηθή 

ςεθηαθή ινγνηερλία, ε ππεξθεηκεληθή πεδνγξαθία, ή ε δηαδξαζηηθή κπζνπιαζία είλαη 

πξαθηηθέο λεφηεπθηεο, θαηλνηφκεο θαη ειθπζηηθέο πνπ ππεξζεκαηίδνπλ ζηνλ άμνλα 

ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ. ηνλ ηζηφηνπν «Fair e-Tales» νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ 

πξνηείλνπλ έλα πξφηππν γηα κπζνπιαζία ππεξθεηκέλνπ, φπνπ ν αλαγλψζηεο κπνξεί 

λα αιιάμεη κε έλα κφλν θιηθ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζηνξίαο ζην ζχλνιφ ηεο 

επηηξέπνληαο θάζε θνξά λένπο ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ-εξψσλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ην θείκελν θηάλεη πέξα απφ ηηο ζηελψζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ θεηκέλσλ 

θαη δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή πξννπηηθή, φπνπ νη ραξαθηήξεο έρνπλ ίζεο επθαηξίεο λα 

επηιέμνπλ νη ίδηνη ηηο ηχρεο ηνπο (Zipes, 2009:105). 

Πξσηφηππε πξαθηηθή –άγλσζηε ζηνλ ειιεληθφ θπβεξλνρψξν θαη ζε κνξθή 

δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ είλαη θαη απηή ηνπ Henry Piscas Game, φπνπ ν θεληξηθφο 

ήξσαο-παηδί «Henry Baloney» έξρεηαη απφ άιινλ πιαλήηε αιιά αληηκεησπίδεη ηα 

ίδηα πξνβιήκαηα κε ηνπο “γήηλνπο” θίινπο ηνπ. Όπσο αλαθέξνπλ νη θαηαζθεπαζηέο, 

ην παηρλίδη ζε θηλεηνπνηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηο κηα «δηα βίνπ θαληαζία», ζε 

πεξίπησζε πνπ ληψζεηο πξνβιεκαηηζκέλνο ή φηαλ γηα παξάδεηγκα δπζθνιεχεζαη ζην 

ζρνιείν, θαζψο ζπκκεηέρεηο ζε πεξηπέηεηεο θαη απνζηνιέο ηνπ ήξσα.  

Ο Prensky (2001:150-153) θαηαζέηεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζρεηηθά κε ην 

ζπλδπαζκφ ηεο αθήγεζεο κε ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη. Ζ δηαπίζησζε πσο ε αθήγεζε 

είλαη πάληα έλα ζηνηρείν απφιπηα ειεγρφκελν απφ ηνλ αθεγεηή ζε αληίζεζε κε ηελ 

ςεθηαθή αθήγεζε πνπ αθήλεη ζην ρξήζηε πεξηζψξην γηα αιιειεπίδξαζε ή θαη 

δηακφξθσζε ηεο εμέιημεο (ζηηο δηαδξαζηηθέο ςεθηαθέο αθεγήζεηο), απνηειεί ην 

ζεκείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε ν ιφγνο ζηελ αθήγεζε είλαη έλα πνιχ 

ηζρπξφ κέζν πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, γνεηεχεη θαη 

ζπγθηλεί. Ζ πξφθιεζε ζπγθηλήζεσλ ζεσξείηαη σο βαζηθή αξρή ηεο κπζνπιαζηηθήο 

γξαθήο. Δξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα ςεθηαθά εξγαιεία δίλνπλ ζηνπο ζπγγξαθείο 

ηελ επρέξεηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηζηνξίεο πνιπκεζηθέο κε ήρν, εηθφλα, θίλεζε πνπ 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ηειηθά λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξαδνζηαθέο αθαδεκατθέο αλαζέζεηο 

γξαθήο (Orech, (2008).  
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ηελ Διιάδα, ην «Φσηφδεληξν/ Δθπαηδεπηηθά Βίληεν» είλαη ην παλειιήλην 

απνζεηήξην εθπαηδεπηηθψλ βίληεν γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. ρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ςεθηαθφ ζρνιείν» 

κε ζθνπφ λα θηινμελήζεη ζπιινγέο εθπαηδεπηηθψλ βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηξφπν επράξηζην, 

επέιηθην θαη πξσηφηππν. Δίλαη αλνηρηφ ζε φινπο, καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο αιιά 

θαη θάζε ελδηαθεξφκελν. Σν «Φσηφδεληξν / εθπαηδεπηηθά Βίληεν» πεξηιακβάλεη 

κηθξήο δηάξθεηαο βίληεν (έσο 10 ιεπηά) πνπ εμππεξεηνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (curriculum related) θαη είλαη 

θαηάιιεια γηα αμηνπνίεζε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (in-class use). Μπνξνχλ κάιηζηα 

λα εληαρζνχλ κέζα ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (core-concept) (Σφθε Δ. θ.α, 2013). 

 

ςμπεπάζμαηα-πποηάζειρ 

Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, ρσξίο λα απνηεινχλ παλάθεηα, θαινχληαη λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, λα άξνπλ ππάξρνπζεο 

δπζθνιίεο ηεο κάζεζεο εληζρχνληαο ηελ ελεξγεηηθή βησκαηηθή κάζεζε θαη ηέινο λα 

αλαδείμνπλ θίλεηξα γηα γλψζε πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαθάιπςε θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ (Αικπαλνπνχινπ, 2010). Σν πξφζθνξν ηεο ςεθηαθήο κάζεζεο, κε ηε 

ζσζηή ρξήζε θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθά ινγηζκηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε πνιιαπιά παηδαγσγηθά νθέιε, κε ην ζεκαληηθφηεξν φισλ ηελ 

πξναγσγή ηεο επηθνηλσλίαο. Θεσξείηαη ζήκεξα αλαγθαία πξνυπφζεζε ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο πξνζθέξεη λέεο δπλακηθέο 

δηαδξνκέο επηθνηλσλίαο ηφζν ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο ηεο ηάμεο, φζν θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλφηεηαο.  

Οη επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ην φξακα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ νξίδνπλ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία σο πάξνρν λνεηηθψλ 

εξγαιείσλ πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δίλαη βέβαην πσο ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε αμηνπνίεζή ηεο είλαη αλαγθαία λα ππάξρεη αιιά θαη λα 

επηθαηξνπνηείηαη, ζπληνλίδνληαο ην βήκα ηεο κε ηηο εμειίμεηο. Χζηφζν, ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ «γίγλεζζαη» ε επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αθνινπζεί αξγά 
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βήκαηα, ελψ ε ζρεηηθή επηθαηξνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή βνχιεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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