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Σκοπός 
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η επισκόπηση των επιµέρους µοντέλων ή 

προσεγγίσεων που σχετίζονται µε την εισαγωγή, την ένταξη και την ενσωµάτωση της 
Πληροφορικής και των σύγχρονων Τεχνολογιών γενικότερα (που αποκαλούνται µε τον 
όρο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στα διάφορα εκπαιδευτικά 
συστήµατα. Η επισκόπηση αυτή θα ακολουθήσει δύο συµπληρωµατικούς άξονες: 
αφενός τον άξονα της χρονολογικής εξέλιξης της εισαγωγής και της ένταξης µε τις 
συνακόλουθες αλλαγές προβληµατικής και αφετέρου τον άξονα των διαφορετικών 
θεωρητικών µοντέλων που αφορούν στη µεθοδολογία ένταξης και στις αλλαγές που 
επιφέρουν στο πρόγραµµα σπουδών.   

Έννοιες – Κλειδιά 
• Πληροφορική  
• Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών  
• Εκπαιδευτική Τεχνολογία  
• Εκπαιδευτικό Λογισµικό  
• ∆ιδασκαλία µε τη Βοήθεια 

Υπολογιστή  
• Μάθηση µε τη βοήθεια υπολογιστή 
• Φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση 
• Πληροφορική ως µέσο ή εργαλείο  

• Πληροφορική ως αντικείµενο 
εκπαίδευσης  

• Πληροφορική ως στοιχείο γενικής 
κουλτούρας  

• "Υπολογιστές στα Σχολεία"  
• "Πληροφορική Για Όλους"  
• Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση 
• Τεχνοκεντρικό µοντέλο  
• Πραγµατολογικό µοντέλο   
• Ολοκληρωµένο µοντέλο  
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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Το πρώτο µέρος αφορά στις 

απαρχές της εκπαιδευτικής πληροφορικής όπως αυτές προσδιορίστηκαν από το 
παιδαγωγικό ρεύµα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Το δεύτερο µέρος µελετά 
χρονολογικά την εξέλιξη της εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Σε αυτήν την εξέλιξη διακρίνονται τρεις 
µεγάλες χρονολογικές περίοδοι (1970-1980, 1980-1990, 1990 έως σήµερα). Μπορούµε 
επίσης να θεωρήσουµε µία προγενέστερη φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από την 
ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, την προγραµµατισµένη διδασκαλία και τις 
διδακτικές µηχανές (πριν το 1970). Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα 
διαφορετικά µοντέλα που διατυπώθηκαν και εφαρµόστηκαν σε όλη τη διάρκεια 
εισαγωγής και ένταξης των τεχνολογιών πληροφορικής στη σχολική πραγµατικότητα.  

    

1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της 
πληροφορικής στην εκπαίδευση 

1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
Η εισαγωγή διάφορων µορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι 

φαινόµενο πολλών δεκαετιών και αποκτά ευρεία έκταση κατά τις αρχές του 
20ου αιώνα. Ήδη από το τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου αναπτύσσεται 
στις ΗΠΑ µια βιοµηχανία παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών και ένα 
παιδαγωγικό ρεύµα µε στόχο την “οπτική” κατάρτιση των µαθητών που πολύ 
γρήγορα µετατράπηκε σε “οπτικοακουστική” (Saettler, 1969). Γνώρισε µάλιστα 
ιδιαίτερη άνθιση αµέσως µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, υπό την ώθηση 
της συµπεριφοριστικής ψυχολογικής θεωρίας ενώ συνεπικούρησαν σε αυτό η 
εµφάνιση της τηλεόρασης (µέσα από τις εφαρµογές της στην εκπαίδευση) και 
των υπολογιστών. 

Στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία, ήδη από το τέλος του δέκατου 
ένατου αιώνα παρατηρείται παραγωγή παιδαγωγικών µέσων (Perriault, 1989) 
τα οποία κάνουν χρήση των τεχνολογιών «αιχµής» εκείνης της εποχής (δηλαδή 
το ραδιόφωνο και στη συνέχεια τον κινηµατογράφο). Εξελίχθηκε δε ραγδαία 
κατά τη δεκαετία του 1960, όταν υποστηρίχθηκε µε θεσµοθετηµένο τρόπο από 
τις εκπαιδευτικές πολιτικές των ανεπτυγµένων χωρών.  

Η δεκαετία του 1960, είναι η περίοδος όπου συντελείται και το πρώτο ευρύ 
πέρασµα από τα παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας στη χρήση των µαζικών 
µέσων επικοινωνίας (ΜΜΕ) για διδακτικούς σκοπούς.  

Εντούτοις, σε µεγάλο βαθµό, είναι ακόµα ερευνητικό ζητούµενο (τα 
αποτελέσµατα των ερευνών είναι ιδιαιτέρως αντιφατικά και µεγάλο µέρος τους 
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δεν αποφαίνεται ουσιαστικά µαθησιακά οφέλη) για το κατά πόσο τα 
παιδαγωγικά και τα µαθησιακά αποτελέσµατα αυτών των προσπαθειών, της 
χρήσης δηλαδή των µέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στάθηκαν στο ύψος 
των προσδοκιών που τα εν λόγω µέσα καλλιέργησαν (Clark, 2001, Salomon, 
1994).  

Την περίοδο αυτή κάνει την εµφάνισή του ο όρος «εκπαιδευτική 
τεχνολογία» (educational technology), που µε τη στενή του έννοια αναφέρεται 
στη χρησιµοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη 
µάθηση (Σολοµωνίδου, 1999, Κανάκης, 1989). Ο όρος εκπαιδευτική 
τεχνολογία µε την ευρεία έννοια χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει την 
ορθολογική χρήση µίας ή περισσοτέρων τεχνολογιών µε σκοπό την απόκτηση 
ενός εκπαιδευτικού αποτελέσµατος. Χαρακτηρίζει επίσης το λόγο, τις αξίες και 
τα υποτιθέµενα ή πραγµατικά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν σε αυτές τις 
πρακτικές (Diezeude, 1994). Ο όρος αυτός θα αποκτήσει στη συνέχεια µια άλλη 
διάσταση µε την εµφάνιση και την εξέλιξη των υπολογιστών.    

1.1.2 Οι διδακτικές µηχανές: ο πρόγονος των υπολογιστών στην 
εκπαίδευση 

Πέρα όµως από την προσπάθεια για την ένταξη των τεχνολογιών που 
υπάρχουν και χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή (όπως για παράδειγµα η 
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο) στο σχολικό σύστηµα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η προσπάθεια ανάπτυξης ειδικών τεχνολογιών και αντίστοιχων 
συσκευών που έχουν αποκλειστική εφαρµογή στη διδασκαλία και τη µάθηση. 
Καταλυτικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή – όχι τόσο ως πραγµατικές εφαρµογές 
αλλά κυρίως ως εργαλεία για τη θεµελίωση ενός θεωρητικού πλαισίου - 
έπαιξαν οι λεγόµενες διδακτικές µηχανές, δηµιούργηµα της σχολής της 
συµπεριφοράς ή συµπεριφορισµού (µε βασικό εκπρόσωπο τον γνωστό 
ψυχολόγο Skinner που στήριξε σε µεγάλο βαθµό τις εργασίες του στις απόψεις 
του Pavlov) στα πλαίσια του εκπαιδευτικού κινήµατος της προγραµµατισµένης 
διδασκαλίας (programmed instruction) (Κόλλιας, 1993). Οι διδακτικές µηχανές 
υπήρξαν ουσιαστικά η πρώτη αµιγής εφαρµογή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  

Η προγραµµατισµένη διδασκαλία (που λαµβάνει χώρα µε τη χρήση 
διδακτικών µηχανών ή προγραµµατισµένων βιβλίων) είναι σχεδιασµένη 
διδασκαλία που παρουσιάζει την πληροφορία µε σειριακό (γραµµικό) τρόπο και 
µικρά βήµατα καθένα από τα οποία απαιτεί µία απάντηση από το µαθητή. Εάν 
η απάντηση είναι σωστή τότε ο µαθητής ενισχύεται (έχουµε δηλαδή θετική 
επιβράβευση) και προχωρά στο επόµενο βήµα, διαφορετικά επαναλαµβάνει το 
αντίστοιχο τµήµα της διδακτέας ύλης. Στο πλαίσιο του κινήµατος αυτού, το 
προγραµµατισµένο διδακτικό βιβλίο ή η διδακτική µηχανή αναλαµβάνει το 
ρόλο του δασκάλου και η καθιερωµένη σχέση «µαθητή-δάσκαλου» σχεδόν 
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ανατρέπεται. Ακόµα, η χρήση των διδακτικών µηχανών εστιάζεται στην 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας που βασίζεται στους προσωπικούς ρυθµούς του 
µαθητή. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες να ληφθεί υπόψη και η 
προηγούµενη συµπεριφορά του µαθητή ανάλογα µε τις απαντήσεις που έχει 
δώσει στις ερωτήσεις του συστήµατος. 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτή την προβληµατική έπαιξε και η ιδέα του ελέγχου 
των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης που προέρχεται από τη θεωρία της 
Κυβερνητικής που διατυπώθηκε από το Μαθηµατικό Norbert Wiener (Bruillard, 
1997). Οι έννοιες της προγραµµατισµένης διδασκαλίας και των διδακτικών 
µηχανών καθώς και η θεωρία του συµπεριφορισµού θα αναλυθούν περαιτέρω σε 
επόµενο κεφάλαιο.  

1.2 Χρονολογικές φάσεις ένταξης των τεχνολογιών και της 
πληροφορικής στην εκπαίδευση 

1.2.1 Προβληµατισµοί και προσεγγίσεις 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών έχουν εξελιχθεί 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια και συνιστούν ένα από τα πιο βασικά τεχνολογικά 
επιτεύγµατα που έχουν συντελεστεί σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας.  

Συνήθως, αντί του όρου Πληροφορική χρησιµοποιείται πλέον σε ευρεία 
κλίµακα ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών: ΤΠΕ 
(ICT: Information and Communications Technologies). Με τον όρο αυτό 
χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη 
µετάδοση µιας ποικιλίας µορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύµβολα, 
εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα µέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων 
µηνυµάτων.  

H εξέλιξη αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τις διεπιφάνειες ανθρώπου – 
υπολογιστή (human - computer interfaces), το ∆ιαδίκτυο (Internet), τα 
πολυµέσα (multimedia) και τα υπερµέσα (hypermedia), και µε τα σύγχρονα 
λογισµικά που, όλο και περισσότερο φιλικά µε το χρήστη, έχουν πλέον 
καταστεί κοινό σηµείο αναφοράς. Οι όροι αυτοί θα µελετηθούν εκτενώς σε 
επόµενα κεφάλαια.   

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα υπήρξε επίσης αρκετά γρήγορη τα τελευταία είκοσι 
πέντε µε τριάντα χρόνια. ∆εν έλειψαν ωστόσο οι διαφορετικές προσεγγίσεις και 
οι πολλαπλές θεωρήσεις για τη θέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση και η ανάλυση 
αυτών των προσεγγίσεων και η εξέλιξή τους αποτελεί αντικείµενο της 
παρούσας ενότητας.  
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Οι χρήσεις των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν επιτρέψει 
σηµαντικές εκπαιδευτικές εφαρµογές τόσο στη διδακτική και µαθησιακή 
διαδικασία όσο και στη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος. Στη 
βιβλιογραφία γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση των προτεινόµενων κατά 
καιρούς µοντέλων που αναφέρονται στην εισαγωγή της πληροφορικής και των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας γενικότερα στην 
εκπαίδευση (βλέπε ενδεικτικά Φιλοκύπρου, κ.α., 1994, Μακράκης & 
Κοντογιαννοπούλου, 1995, Ράπτης & Ράπτη, 1999). Παραθέτονται δε οι 
απόψεις που τεκµηριώνουν τις θετικές επιπτώσεις αυτής της εισαγωγής ενώ 
µορφοποιούνται και τα πρώτα συµπεράσµατα για τις ενδεχόµενες αρνητικές 
επιδράσεις των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που αφορούν στην ένταξη της πληροφορικής 
ή γενικότερα των ΤΠΕ, στο εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι κάθε φορά συνάρτηση 
πολλών παραµέτρων που σχετίζονται (Κόµης & Μικρόπουλος, 2001): 

 µε το πρόγραµµα σπουδών  
 το επίπεδο εκπαίδευσης που αφορά η εισαγωγή και η ένταξη 
 τους προς επίτευξη διδακτικούς και γνωστικούς στόχους  
 τις οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες, την περίοδο της 
εισαγωγής  

 το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης  
 τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών της 
ένταξης.  

Στο κεφάλαιο αυτό, µέσα από µια χρονολογική αναφορά προσεγγίζεται ο 
εκπαιδευτικός, κατά κύριο λόγο, προβληµατισµός καθώς και οι παιδαγωγικοί 
στόχοι της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπως παρουσιάζονται µέσα 
από τις εκθέσεις των ειδικών.  

Κάθε ανάλυση που αναφέρεται στην εισαγωγή και την ένταξη της 
υπολογιστικής τεχνολογίας µέσα στον εκπαιδευτικό χώρο οφείλει να λάβει 
υπόψη της ως συµπληρωµατική παράµετρο και το χρόνο. Είναι 
αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η τεχνολογική πραγµατικότητα (δηλαδή το υλικό 
(hardware) των υπολογιστών, το κόστος, η υπολογιστική τους ισχύς, η διάδοση 
της χρήσης τους σε επαγγέλµατα και ανθρώπινες δραστηριότητες) της 
πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουστικών µέσων 
εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει αναπόφευκτα τις 
αντιλήψεις που σχηµατίζονται για τη θέση τους στην εκπαιδευτική πράξη.  

Μέσα από τη χρονολογική εξέλιξη του εγχειρήµατος της εισαγωγής των 
εκπαιδευτικών τεχνολογιών θα διαφανούν επίσης και οι διαφορετικές 
θεωρήσεις όπως παρουσιάζονται από τις αναλύσεις στη σχετική βιβλιογραφία.  
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1.2.2 Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής και πρώτη φάση 
Κατά την εισαγωγή και την ένταξη των τεχνολογιών και της πληροφορικής 

στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µπορούµε να 
διακρίνουµε τέσσερα σηµαντικά στάδια ή φάσεις εισαγωγής (σχήµα 1.1):  

• Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών µηχανών 
(πριν το 1970), 

• η πληροφορική προσέγγιση (1970-1980),  

• η πληροφορική ως µέσο και ως αντικείµενο εκπαίδευσης (1980-1989),  

• οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως µέσο 
διδασκαλίας και µάθησης (µετά το 1990).  

Χρονολογική εξέλιξη  
των Τεχνολογ ιών 
στην εκπαίδευση

Η πληροφορική ως 
µέσο και ως 
αντ ικείµενο 
εκπαίδευσης

Η "Πληροφορική" 
προσέγγιση

Κατά τη δεκαετία 
1970 - 1980

Από τη δεκαετ ία 
του 1990 και 

µετά

πριν το 1 970

Κατά τη δεκαετία 
1980 - 1990

Η εκπαιδευτική 
τεχνολογία και 
οι διδακτικές  

µηχανές

Η πληροφορική & 
οι ΤΠΕ ως  µέσο

 
Σχήµα 1.1 Χρονολογική εξέλιξη της θέσης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

Πρόδροµος όλων των σταδίων που σχετίζονται µε την ένταξη των 
υπολογιστών και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση µπορεί να θεωρηθεί µία ολόκληρη 
περίοδος (πρώτη ή εισαγωγική φάση) της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που 
χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των διάφορων 
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media και τεχνολογιών (πριν το 1970) στην εκπαίδευση (Baron & Bruillard, 
1996). Η περίοδος αυτή, που χαρακτηρίζεται από την προβληµατική των 
διδακτικών µηχανών, θα περιγραφεί αναλυτικότερα στο τρίτο κεφάλαιο. Στο 
κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε αποκλειστικά µε τις ΤΠΕ και τους υπολογιστές 
και όχι µε όλο το χώρο που αφορά στην εκπαιδευτική τεχνολογία.   

Το πρώτο καθαρά πληροφορικό στάδιο (δεύτερη φάση) που αφορά στην 
εισαγωγή της Πληροφορικής (δεν µιλάµε ακόµα για ΤΠΕ αφού η σύγκλιση της 
Πληροφορικής µε τις άλλες τεχνολογίες επήλθε αργότερα) ξεκινά στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970 (αν και οι εκπαιδευτικές χρήσεις του υπολογιστή 
σποραδικά είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του '50), η προβληµατική του 
οποίου αποκρυσταλλώνεται στις πρώτες επίσηµες εκθέσεις ειδικών (π.χ. Nora 
& Minc, 1978) σχετικά µε την «πληροφοριοποίηση» (informatisation) της 
κοινωνίας και τις επιπτώσεις της στην εκπαίδευση, το δεύτερο αφορά στην 
περίοδο της δεκαετίας του 1980, κατά την οποία γίνεται η µαζική εισαγωγή του 
υπολογιστή στο σχολικό σύστηµα, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Το τρίτο 
στάδιο (αρχές δεκαετίας 1990, το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον από τις ΤΠΕ) 
βρίσκεται σε εξέλιξη, και έχουν πλέον καταγραφεί οι προσεγγίσεις που έχουν 
επικρατήσει και οι προοπτικές των επερχόµενων ετών.  

Το στάδιο αυτό (πρώτο) αφορά κυρίως την «πληροφορική προσέγγιση» µε 
κύριο προσανατολισµό στη διδασκαλία του προγραµµατισµού και σε 
µικρότερο βαθµό την προσπάθεια ανάπτυξης συστηµάτων ∆ιδασκαλίας µε τη 
Bοήθεια Yπολογιστή (∆ι.B.Y.) - Computer Assisted Instruction (CAI) ή 
Μάθηση µε τη Bοήθεια Yπολογιστή - Computer Assisted Learning (CAL). H 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ∆ι.B.Y., κατά την περίοδο 
εκείνη δεν είναι παρά προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής εφαρµογής 
(drill and practice) και πολύ λίγα είναι αυτά που αφορούν εναλλακτικές 
εφαρµογές (όπως προγράµµατα προσοµοιώσεων και έµπειρα διδακτικά 
συστήµατα) οι οποίες και περιγράφονται στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο.  

Το δεύτερο στάδιο (τρίτη φάση) συνίσταται από τη σφαιρική προσέγγιση η 
οποία προτείνει τους «Υπολογιστές στα Σχολεία» (Micros in Schools) στη 
Μεγάλη Βρετανία, την «Πληροφορική Για Όλους» (Informatique Pour Tous - 
IPT) στη Γαλλία, ενώ αντίστοιχα προγράµµατα εισαγωγής των υπολογιστών 
εξελίσσονται στις ΗΠΑ και στις άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι στις ΗΠΑ η εισαγωγή υπολογιστών στο σχολικό σύστηµα 
προωθήθηκε τόσο από ερευνητές και εκπαιδευτικούς όσο και από τη 
βιοµηχανία και την αγορά. Η αποκεντρωτική δοµή του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και ο σκληρός ανταγωνισµός προσφορών από τις εταιρείες για 
εξοπλισµό σε υλικό και λογισµικό οδήγησε στην ένταξη ποικιλίας υλικού και 
λογισµικού στα σχολεία των ΗΠΑ, αλλά παράλληλα και τη δηµιουργία 
σηµαντικών διαφορών ανάµεσά τους.  
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Πρόκειται, συνεπώς, για µια περίοδο γενικευµένης εισαγωγής της 
πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. H περίοδος αυτή είναι 
συνυφασµένη µε την αλµατώδη εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών (PCs), 
της αντίστοιχης πτώσης των τιµών τους και τις ελπίδες που είχαν εναποτεθεί 
στην πληροφορική επανάσταση, ιδιαίτερα στο χώρο των προσωπικών 
υπολογιστών, η οποία αναπτύχθηκε και λόγω της πτώσης του κόστους 
κατασκευής που µέχρι τότε ήταν απαγορευτικό για µια µαζική εισαγωγή.  

Το τελευταίο στάδιο (τέταρτη φάση) έχει ξεκινήσει από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 και βρίσκεται σε εξέλιξη ακόµα και σήµερα. Βασικό 
χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η γενικευµένη ένταξη των ΤΠΕ στις 
διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και οι σηµαντικές 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ σε όλο το 
εύρος του προγράµµατος σπουδών.     

Οι ενθουσιώδεις και αισιόδοξες προβλέψεις για την επανάσταση που θα 
επιφέρει ο υπολογιστής στη διδασκαλία και κυρίως στη µάθηση (Papert, 1980) 
που καταγράφηκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν συνάδουν µε τα αποτελέσµατα 
πολλών εµπειρικών ερευνών. Πολλά ερωτήµατα δεν απαντήθηκαν επαρκώς και 
είναι ακόµα και σήµερα ανοικτά, ενώ η δηµιουργική χρήση του υπολογιστή στη 
σχολική πραγµατικότητα παραµένει µια δυνατότητα που πρέπει να 
επιβεβαιωθεί από την καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη (Μακράκης & 
Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995).  

1.2.3 Η δεκαετία 1970-1980 (δεύτερη φάση): η περίοδος της 
πιλοτικής εφαρµογής 

Αν οι δεκαετίες του 1980 και 1990 χαρακτηρίζονται από τη µαζική 
εισαγωγή και ένταξη της πληροφορικής και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
και σε κάθε πτυχή της ζωής µας γενικότερα, οι προβληµατισµοί και οι πρώτες 
προσπάθειες εισαγωγής ανέρχονται σε µια δεκαετία τουλάχιστον 
προγενέστερα. Το 1970 υπήρξε µια σηµαντική χρονιά για την εισαγωγή της 
πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα: µια πρώτη παγκόσµια συνάντηση 
οργανώνεται στο Amsterdam από την IFIP (International Federation of 
Information Processing) µε θέµα τους υπολογιστές στην εκπαίδευση και τον 
επόµενο χρόνο οργανώνεται το πρώτο παγκόσµιο σεµινάριο (υπό την αιγίδα 
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - ΟΟΣΑ), µε θέµα 
την εισαγωγή της πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (που 
υποδεικνύει την εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα µαθήµατα της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), στο Παρίσι. Παρότι οι θέσεις που εκφράστηκαν 
στις συναντήσεις αυτές  υιοθετούσαν την άποψη της εισαγωγής σε όλο το 
φάσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το πρακτικό αποτέλεσµα όλης της 
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περιόδου αυτής χαρακτηρίζεται κυρίως από τη µάθηση για τους υπολογιστές 
παρά τη µάθηση µε τους υπολογιστές.  

Οι πιλοτικές εφαρµογές (κυρίως σε επίπεδο λυκείων) που έλαβαν χώρα σε 
όλη τη δεκαετία του 1970 (αναφερόµαστε σε πιλοτικές εφαρµογές γιατί σε 
καµία χώρα δεν είχαµε εισαγωγή υπολογιστών παρά σε πολύ µικρό αριθµό 
σχολείων) έδιναν έµφαση σε µαθήµατα αλφαβητισµού στους υπολογιστές, και 
κυρίως στον προγραµµατισµό τους (σχήµα 1.2).  

Η στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε υπολογιστές δεν γνώρισε 
µεγάλη έκταση και αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ανυπαρξία 
κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού. Και αυτή την περίοδο υπήρξαν ωστόσο 
προσπάθειες ένταξης του υπολογιστή στη διδακτική πράξη σε σχετικά µεγάλη 
κλίµακα, κυρίως στις ΗΠΑ (όπως το σύστηµα PLATO: Programmed Logic for 
Automatic Teaching Operation από τον R. Davis) (Davis, 1977).  

Η "Πληροφορική" 
προσέγγιση (1970 

- 1980)

Έµφαση στον 
προγραµµατισµό

Πιλοτικές 
εφαρµογές

Λογισµικά 
εξάσκησης & 
πρακτικής

Λογισµικά 
προσοµοιώσεων

Η προσέγγιση 
της  Logo

Πανεπιστήµια - 
Λύκεια 

 
Σχήµα 1.2 Χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 1970 - 1980 

Λίγα λογισµικά (κυρίως λογισµικά προσοµοίωσης) ήταν άξια λόγου ώστε να 
χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά µέσα στην τάξη ενώ η πλειονότητα του 
λογισµικού ήταν τύπου ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και 
συστήµατα πρακτικής εξάσκησης και εφαρµογής (drill and practice). Η 
προσέγγιση αυτή βασίστηκε κυρίως στις απόψεις της θεωρίας της 
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συµπεριφοράς (βλέπε τρίτο κεφάλαιο) και ως κύρια εφαρµογή των 
υπολογιστών στη µαθησιακή διαδικασία είχε τα αλληλεπιδραστικά 
ηλεκτρονικά βιβλία (interactive textbooks) (Suppes, 1980).  

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι, παράλληλα µε τις παραπάνω προσπάθειες, 
αλλά µε ένα εντελώς διαφορετικό παιδαγωγικό και µαθησιακό 
προσανατολισµό, εφαρµόστηκε σε πολλά σχολεία εκείνη την περίοδο η 
γλώσσα προγραµµατισµού Logo. Η παιδαγωγική προβληµατική που 
αναπτύχθηκε γύρω από το σύστηµα της Logo (Papert, 1980) θα συζητηθεί 
λεπτοµερώς στο ένατο κεφάλαιο. Είναι σκόπιµο να αναφέρουµε όµως ότι η 
παιδαγωγική αυτή προσέγγιση (που στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται µε τον 
όρο εποικοδοµισµός) συνιστά την πρώτη, εναλλακτική του συµπεριφορισµού, 
συνολική εφαρµογή των υπολογιστών στη διδασκαλία και τη µάθηση και έχει 
τις ρίζες της στις απόψεις του Piaget.         

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της πειραµατικής φάσης εισαγωγής της 
Πληροφορικής που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, παρέχει τα στοιχεία πάνω 
στα οποία θα στηριχθεί η γενίκευση της εισαγωγής κατά την επόµενη δεκαετία.  

1.2.4 Οι «υπολογιστές στα σχολεία», δεκαετία 1980 - 1990 (τρίτη 
φάση): η εποχή της ένταξης 

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε αναµφισβήτητα η περίοδος κατά την οποία 
γενικεύτηκαν οι προσπάθειες της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής, 
και των τεχνολογιών γενικότερα, στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα και 
κυρίως αυτά των αναπτυγµένων χωρών. Ωστόσο, µόλις στα µέσα της δεκαετίας 
αυτής, και µετά την εµφάνιση των προσωπικών υπολογιστών (PCs), 
υιοθετήθηκε η γενικευµένη εισαγωγή της πληροφορικής και των τεχνολογιών 
στα εκπαιδευτικά συστήµατα των πιο προηγµένων χωρών.  

Πριν τη γενικευµένη εισαγωγή προϋπήρξε µια περίοδος προβληµατισµών 
και γενικότερων αναζητήσεων για το πως και από που πρέπει να αρχίσει η 
εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο, δεδοµένου του µεγάλου οικονοµικού 
κόστους, της έλλειψης εκπαιδευτικών λογισµικών και του προβλήµατος της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.   

Η εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο, την περίοδο αυτή, γίνεται κατά 
κανόνα µέσα από ολοκληρωµένα προγράµµατα σε επίπεδο επικράτειας και µε 
συνεργασία διαφόρων φορέων και (συνήθως) µε τον έλεγχο του κάθε 
Υπουργείου Παιδείας.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά πορίσµατα (σχήµα 1.3) που 
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια δύο εκθέσεων (αρχές της δεκαετίας του 1980) όπου 
διαφαίνονται και συνοψίζονται οι βασικές διεθνείς τάσεις και οι προβληµατικές 
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της εποχής και το θεωρητικό πλαίσιο που χαρακτήρισε την είσοδο του 
υπολογιστή στο σχολικό σύστηµα κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Οι "υπολογιστές 
στα σχολεία" 
(19 80 - 1990)

Κατάρτιση για 
όλους  στην 

Πληροφορική

Ο υπολογιστής ως 
εργαλείο διδασκαλίας  

& µάθησης

Λογισµικά 
εξάσκησης & 
πρακτικής

Λογισµικά 
προσοµοιώσεων

Η Πληροφορική 
ως παιδαγωγικός 

στόχος

Πανεπιστήµια - 
Λύκεια - Γυµνάσια 

- ∆ηµοτικά

Logo και 
εφαρµογές 
Ροµποτικής

Η Πληροφορική ως 
στοιχείο γενικής  
κουλτούρας

Προγραµµατισµός  
υπολογιστών

 
Σχήµα 1.3 Χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 1980 - 1990 

Εκπαίδευση για όλους στην Πληροφορική: H έκθεση Simon (1980) 
H έκθεση αυτή (που γράφτηκε κατά παραγγελία της γαλλικής κυβέρνησης, 

αλλά είναι ενδεικτική των προβληµατισµών που επικρατούν εκείνη την περίοδο 
σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες) προτείνει την κατάρτιση για όλους στην 
πληροφορική, συνιστώντας τη συνέχιση των προηγούµενων εµπειριών, 
προπαντός στο επίπεδο του γυµνασίου και του λυκείου (Simon, 1980). Σχετικά 
µε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στην έκθεση αναπτύσσεται µια 
προβληµατική, η οποία θέτει µια σειρά από ενδιαφέροντα και επίκαιρα ακόµα 
και σήµερα ερωτήµατα.  

O προβληµατισµός της έκθεσης συνοψίζεται στο γιατί πρέπει να εισαχθεί η 
πληροφορική, από την πρώτη κιόλας βαθµίδα (το δηµοτικό σχολείο), στην 
εκπαίδευση. ∆ύο είναι οι βασικοί λόγοι που υποστηρίζουν, µέσα από την 
έκθεση αυτή, µια τέτοια εισαγωγή. Αφενός, µια παιδαγωγική που εντάσσει τη 
χρήση των πληροφορικών µηχανών ως µέσο, και αφετέρου, η πληροφορική ως 
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αυτόνοµος παιδαγωγικός στόχος. Αλλά, δεν διαφαινόταν επίκαιρο την εποχή 
αυτή, η θεώρηση µιας γενικευµένης εισαγωγής των πληροφορικών µέσων στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, κυρίως λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που 
απαιτούσε το εγχείρηµα.  

Οι λόγοι που στοιχειοθετούν αυτή τη θέση τοποθετούνται σε δύο επίπεδα. 
Στο πρώτο επίπεδο, αναφέρονται αιτίες οικονοµικής και τεχνικής φύσης καθώς 
και προβλήµατα υλικοτεχνικής υποδοµής. Στο δεύτερο επίπεδο, προβάλλονται 
ενδοιασµοί παιδαγωγικής υφής. Τα πληροφορικά συστήµατα για εκπαιδευτική 
χρήση πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διεπιστηµονικών ερευνών και 
προσαρµογών.  

Ως συµπέρασµα στο σχετικό ζήτηµα, η έκθεση θεωρεί ότι, µε τη µέχρι τότε 
κατάσταση των ερευνών, τα πληροφορικά εργαλεία δεν µπορούν να θεωρηθούν 
ως καθολικό παιδαγωγικό µέσο, παρουσιάζουν, εντούτοις, εξαιρετικό 
παιδαγωγικό ενδιαφέρον σε ποικίλες και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Κάτω από το 
πρίσµα αυτό, προτείνονται δύο δρόµοι ερευνών: η ∆ιδασκαλία µε τη Βοήθεια 
Υπολογιστή (∆ι.B.Y.) και η γλώσσα προγραµµατισµού Logo.  

Η Πληροφορική ως εργαλείο µάθησης: H έκθεση Schwartz (1981) 
Μια άλλη έκθεση το 1981, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη 

φορά, προσδιορίζει τους στόχους της πληροφορικής στη γενική εκπαίδευση 
(Schwartz, 1981). Οι στόχοι αυτοί προσανατολίζονται προς δύο κύριες 
κατευθύνσεις: ο υπολογιστής ως εργαλείο µάθησης και ως στοιχείο της 
γενικής κουλτούρας.  

O υπολογιστής ως εργαλείο µάθησης, συνιστά την πρώτη κατεύθυνση, στα 
πλαίσια της οποίας µπορούµε να διακρίνουµε τα παρακάτω ρεύµατα: 

- O ρόλος της ∆ιδασκαλίας µε τη Bοήθεια Yπολογιστή (∆ι.B.Y.), 

- µέσο για την καλυτέρευση των επιδόσεων στα µαθηµατικά και στη 
γλώσσα, 

- το παιδαγωγικό σύστηµα της Logo. 

O υπολογιστής και η πληροφορική ως στοιχείο γενικής κουλτούρας, 
συγκροτούν τη δεύτερη κατεύθυνση, της οποίας κύριοι άξονες είναι: 

- Ευαισθητοποίηση στην επεξεργασία της πληροφορίας, στην τεχνική και 
την πληροφορική διάσταση του περιβάλλοντος, 

- εισαγωγή στην αλγοριθµική και κατανόηση από τους µαθητές του τι είναι 
ο προγραµµατισµός, δείχνοντάς τους το ενδιαφέρον που παρουσιάζει καθώς 
επίσης και τα όριά του. 
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Πρόκειται, κατά συνέπεια, για την εξοικείωση του παιδιού, από την πιο 
µικρή σχολική ηλικία, µε τα πληροφορικά αντικείµενα, κατά τρόπο ώστε να 
γίνει ικανό να ενεργεί στα πλαίσιά τους και να τα χρησιµοποιεί µε κάποια 
σχετική άνεση. H παραπάνω θεώρηση εµπεριέχει δύο συµπληρωµατικές 
πτυχές: τη διανοητική πτυχή, στα πλαίσια της οποίας το παιδί οφείλει να 
κατανοήσει αυτό το οποίο κάνει όταν χρησιµοποιεί πληροφορικά αντικείµενα. 
την ηθική και πολιτική πτυχή, στα πλαίσια της οποίας είναι απαραίτητο το 
παιδί να κατανοήσει τα πληροφορικά εργαλεία, µέσα από την προοπτική της 
κατάρτισης του µελλοντικού πολίτη, συνειδητού και αυτόνοµου όντος σε ένα 
σύγχρονο κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 

Για την εφαρµογή των στόχων αυτών, η έκθεση κάνει τις ακόλουθες 
προτάσεις: 

1. H πληροφορική, ως παιδαγωγικό µέσο, συνεπάγεται την κατάρτιση µε τη 
βοήθεια της πληροφορικής (το παιδαγωγικό έρεισµα οδηγεί επιπλέον στη 
ανάπτυξη της πολιτισµικής διάστασης των πληροφορικών µέσων). 

2. H πληροφορική ως παιδαγωγικός στόχος (αντικείµενο µάθησης) 
συνεπάγεται µια κατάρτιση στην πληροφορική.  

Είναι εµφανές λοιπόν ότι, ήδη από τις απαρχές της εισαγωγής της 
πληροφορικής στην εκπαίδευση, γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στην 
πληροφορική ως αντικείµενο µάθησης και την πληροφορική ως παιδαγωγικό 
και διδακτικό µέσο. Πρέπει εντούτοις να τονισθεί ότι οι πολλαπλοί τρόποι 
θεώρησης της εφαρµογής της πληροφορικής και των δικτυακών τεχνολογιών 
γενικότερα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση έγιναν αντικείµενο έντονων 
συζητήσεων και προβληµατισµών από πολύ νωρίς στο χώρο των παιδαγωγών.  

Τα επιχειρήµατα των υποστηρικτών της εισαγωγής των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση 

Τα επιχειρήµατα όλων αυτών που προωθούσαν την εισαγωγή και την ένταξη 
της πληροφορικής στο σχολείο εκείνη τη χρονική περίοδο (Μιχαηλίδης, 1987, 
Κόµης & Μικρόπουλος, 2001) συνοψίζονται σε επτά κατηγορίες. Κάποιες 
αναφέρονται στις σχέσεις του σχολείου µε το περιβάλλον του, ενώ άλλες 
σχετίζονται άµεσα µε τον παιδαγωγικό προβληµατισµό.  

Το πρώτο επιχείρηµα αναφέρεται στον ανταγωνισµό του ιδιωτικού τοµέα, 
στις απαιτήσεις της προσαρµογής του σχολείου στα νέα δεδοµένα της 
τεχνολογικής εξέλιξης.  

Επίσης, ως δεύτερο επιχείρηµα, προβάλλεται η πληροφοριοποίηση της 
κοινωνίας, που επιβάλλει νέες οικονοµικές επιταγές τις οποίες το σχολείο 
πρέπει απαραιτήτως να λάβει υπόψη του. 
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Το τρίτο επιχείρηµα που ορισµένοι προωθούν, σχετίζεται µε το ότι η 
εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαίδευση θα επιτρέψει 
την ισότητα ευκαιριών και τον εκδηµοκρατισµό των σπουδών.  

Το τέταρτο επιχείρηµα σχετίζεται µε το ότι ο υπολογιστής επιτρέπει µια 
καλύτερη κατάρτιση του πνεύµατος και, λόγω της ορθολογικής του πτυχής, µια 
πειθαρχία σκέψης.  

Το πέµπτο επιχείρηµα αφορά στα νέα διδακτικά µέσα που έχουν σηµαντικά 
διδακτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα χρησιµοποιούµενα 
µέχρι τώρα σχολικά εποπτικά µέσα.  

Το έκτο επιχείρηµα επικεντρώνεται γύρω από µια παιδαγωγική της µάθησης 
η οποία έχει συµβάλλει κατά πολύ στο να προχωρήσει η παιδαγωγική έρευνα, 
ενώ εξαιτίας της καινοτοµικής και «επαναστατικής» τους πτυχής οι 
υπολογιστές έχουν νοµιµοποιήσει την εισαγωγή των τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση.  

Το τελευταίο επιχείρηµα, αν και δεν χρησιµοποιείται πολύ συχνά, 
υπονοείται µέσα από τον προβαλλόµενο προβληµατισµό, κυρίως όταν 
πρόκειται για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, και στηρίζεται στην πτυχή - 
παιγνίδι, στον ελκυστικό δηλαδή τρόπο προσέγγισης, των νέων τεχνολογικών 
εργαλείων, η οποία κατέχει εξέχοντα ρόλο θετικού κίνητρου (motivation) για 
τους µαθητές.  

Συµπερασµατικά, όλες οι προτεινόµενες θεωρίες των τελευταίων χρόνων 
που σχετίζονται µε τις νέες µεθόδους µάθησης καθώς και όλες τις προτάσεις 
που έχουν γίνει για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στο σχολείο, 
επικαλούνται µέρος ή και το σύνολο της προηγούµενης επιχειρηµατολογίας 
επεκτείνοντάς την προφανώς αρκετά συχνά και δίνοντας, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, σηµαντικά ερευνητικά αποτελέσµατα.  

Το παράδειγµα του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε και αναλύουµε σύντοµα τον τρόπο 

εισαγωγής και ένταξης της πληροφορικής στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Τηρουµένων των αναλογιών, τα πορίσµατα αυτής της ανάλυσης έχουν ισχύ και 
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρώντας ότι το σχολείο πρέπει να προσφέρει 
σε όλους τη γνώση της νέας τεχνολογίας της πληροφορικής, η γαλλική 
κυβέρνηση (1985) θέτει σε λειτουργία το πρόγραµµα «Πληροφορική Για 
Όλους» (Informatique Pour Tous - IPT) (Komis, 1993, Κόµης, 1997).  

Τα δηµοτικά, τα γυµνάσια και τα λύκεια εξοπλίζονται µε 120.000 
υπολογιστές και 110.000 εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται µέσα σε έναν χρόνο. 
∆εν θα σχολιάσουµε ούτε την επιλογή του υλικού, ούτε την επιλογή του 
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λογισµικού που το συνόδευε. Πολλές µελέτες έχουν γίνει γύρω από αυτό το 
θέµα αποδεικνύοντας τα όριά του (Linard, 1990). Θα σηµειώσουµε µόνο ότι 
µέχρι να συµπληρωθεί ο εξοπλισµός (τέλη 1987) των σχολείων ήδη η εν λόγω 
υλικοτεχνική υποδοµή και το λογισµικό µέρος απεδείχθησαν ανεπαρκή και 
ξεπεράστηκαν από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αντίστοιχες µελέτες, µε θετικά 
αποτελέσµατα, έγιναν σχετικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την 
ανάλυση των προς επίτευξη παιδαγωγικών στόχων (Baron & Bruillard, 1996).  

O υλικοτεχνικός εξοπλισµός των σχολείων τερµατίσθηκε όπως αναφέραµε 
το 1987, ενώ µια πολιτική αλλαγή που επήλθε στο µεσοδιάστηµα, επιβράδυνε 
το πλάνο του εξοπλισµού προς όφελος της παραγωγής εκπαιδευτικού 
λογισµικού καλής παιδαγωγικής ποιότητας. Kατ’ αυτόν τον τρόπο, από το 
1985, η πληροφορική, εκτός από ιδιαίτερο µάθηµα στο γαλλικό λύκειο, 
αποτελεί και επίσηµα µέρος των εκπαιδευτικών µέσων που προσφέρονται 
στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της γαλλικής εκπαίδευσης. Tο 
θεσµικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε, µε επιλογή του νοµοθέτη, στοχεύει κατά 
κύριο λόγο στον υπολογιστή - εκπαιδευτικό µέσο, βοηθητικό εργαλείο για τον 
εκπαιδευτικό.  

Η εισαγωγή και η ένταξη επικεντρώθηκαν πάνω σε τρία, κατά κανόνα 
συµπληρωµατικά, ρεύµατα. Το πρώτο είχε ως στόχο τις αλγοριθµικές 
µεθόδους και τη διδασκαλία του προγραµµατισµού στα λύκεια (για το σκοπό 
αυτό µάλιστα δηµιουργούνται και ειδικές γλώσσες προγραµµατισµού, όπως η 
LSE - Langage Symbolique d’Enseignement, Συµβολική Γλώσσα ∆ιδασκαλίας, 
από την ερευνητική οµάδα του J. Hebenstreit), το δεύτερο στηρίχθηκε στη 
εκµάθηση από τους µαθητές της γλώσσας προγραµµατισµού Logo µέσα από 
την εποικοδοµηστική (constructivist) προοπτική µε αφετηρία τις εργασίες του J. 
Piaget και του S. Papert (Bossuet, 1982) στην πρωτοβάθµια κυρίως εκπαίδευση, 
ενώ το τρίτο έχει ως στόχο την ανάπτυξη της τεχνικής και πληροφορικής 
κουλτούρας, κατά κύριο λόγο στο γυµνάσιο.  

Η όλη προβληµατική εκείνης της περιόδου προσπαθεί να δώσει απαντήσεις 
στα παρακάτω ερωτήµατα:  

• Μπορεί η πληροφορική να αποτελέσει αντικείµενο µάθησης, να γίνει 
αντικείµενο ενδιαφέροντος για τους µαθητές όσον αφορά τους τρόπους 
λειτουργίας και τις δυνατότητες των µηχανών;  

• Μπορεί να γίνει εργαλείο ώστε να µπουν σε εφαρµογή λειτουργίες 
µάθησης; 

• Ο υπολογιστής µπορεί να ανανεώσει την αίσθηση της εµπειρίας µέσα στους 
επιστηµονικούς χώρους, δίνοντας ένα νέο νόηµα στις έννοιες της 
µεταβλητής, της τύχης, του επιστηµονικού συµβάντος;   
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1.2.5 Οι προσπάθειες ενσωµάτωσης µετά το 1990 (τέταρτη φάση): 
πρώτοι απολογισµοί  

Βασικά χαρακτηριστικά της τέταρτης φάσης 
H ραγδαία εξέλιξη του υλικού και του λογισµικού των υπολογιστών τα 

τελευταία χρόνια, καθώς και η εξάπλωση των τηλεπικοινωνιών, συνιστούν ένα 
νέο δεδοµένο που ανατρέπει πολλούς από τους καθιερωµένους 
προσανατολισµούς και θέτει εκ νέου το ζήτηµα µιας συνολικής θεώρησης του 
προβλήµατος της εισαγωγής και της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το 
γεγονός αυτό έχει επιτρέψει επίσης µια σηµαντική πτώση του κόστους των 
συσκευών, η οποία οδήγησε µε τη σειρά της σε βαθιές αλλαγές των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων στις αλληλεπιδράσεις µε τον υπολογιστή.  

Αν πριν από τριάντα χρόνια ο υπολογιστής συνιστούσε µια σπάνια και 
πολύπλοκη µηχανή, επαγγελµατικό µηχάνηµα χωρίς πρόσβαση από το ευρύ 
κοινό, η έκρηξη προσωπικών υπολογιστών (PCs) κατά τη δεκαετία του 1980, 
τον µετάτρεψε προοδευτικά σε ένα µοντέρνο µέσο «υψηλής τεχνολογίας». Στη 
σηµερινή εποχή, γενικεύεται η διάδοσή του και έχει µετατραπεί σε ένα 
καταναλωτικό αντικείµενο καθηµερινής χρήσης, τουλάχιστον στις προηγµένες 
χώρες. Επιπρόσθετα, η σύγκλιση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 
και η εµφάνιση των δικτύων υπολογιστών δηµιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό 
τοπίο σχετικά µε τη θέση της τεχνολογίας στην εργασία, την εκπαίδευση, την 
επικοινωνία και την ψυχαγωγία.  

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια οι υπολογιστές έχουν πάρει πλέον τη θέση 
τους στα σχολικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών. Άλλοτε ως εργαλείο 
διδασκαλίας και µάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα, ενίοτε 
αντικείµενο γνώσης αυτό καθαυτό, γνωστικό εργαλείο για προσωπική έκφραση 
και οικοδόµηση, µέσο για τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος, 
απασχολεί όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς στις διάφορες εκπαιδευτικές 
βαθµίδες.  

Τα τελευταία χρόνια οι ΤΠΕ έχουν ενταχθεί στις διάφορες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης και χρησιµοποιούνται κυρίως ως µέσα για την επίτευξη της 
διδασκαλίας και της µάθησης εντός και εκτός σχολικού συστήµατος (σχήµα 
1.4). Θεωρούνται επίσης ως επαγγελµατικό εργαλείο (κυρίως στις υψηλότερες 
βαθµίδες) και ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας και συνεπώς σηµαντική 
συνιστώσα των εγκυκλίων γνώσεων. Σηµαντικό ρόλο, τόσο στην εξάπλωση 
των υπολογιστών στην κοινωνία γενικότερα, όσο και στο σχολείο ειδικότερα, 
εκτός της πτώσης των τιµών τους, έπαιξε και παίζει η εξέλιξη των δικτύων 
υπολογιστών (αυτό που ονοµάζουµε ∆ιαδίκτυο ή Internet) και η ανάπτυξη των 
πολυµέσων. Τα δύο αυτά τεχνολογικά επιτεύγµατα διαφοροποίησαν σηµαντικά 
τους τρόπους αναπαράστασης (κείµενα, ήχοι, εικόνες, βίντεο) και προσπέλασης 
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(γρήγορη αναζήτηση µε βάση το περιεχόµενο, αναζήτηση από απόσταση, 
δυνατότητα γρήγορης µετάδοσης και ανταλλαγής) της πληροφορίας.  

Οι υπολογιστές 
ως µέσο (1990 - 

σήµερα)

Ένταξη και 
ενσωµάτωση των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική 

διαδικασία

Ο υπολογιστής ως 
εργαλείο διδασκαλίας 

& µάθησης

Λογισµικά 
καθοδήγησης

Λογισµικά 
προσοµοιώσεων - 
εικονικά εργαστήρια

Οι ΤΠΕ ως 
γνωστικό εργαλείο

Σε όλες τις βαθµίδες 
της Εκπαίδευσης & 
της Κατάρτισης

∆ίκτυα 
υπολογιστών - 

∆ιδίκτυο

Οι  ΤΠΕ ως 
στοιχείο γενικής 
κουλτούρας

Οι  ΤΠΕ ως εργαλείο 
έκφρασης και 
επικοινωνίας

Πολυµέσα - 
υπερµέσα - 
εικονική 

πραγµατικότητα

Ηλεκτρονικά 
παιγνίδια

Οι ΤΠΕ ως 
κοινωµικό 
φαινόµενο

Οι ΤΠΕ ως 
εκπαιδευτικό και 
επαγγελµατικό 

εργαλείο

 
Σχήµα 1.4 Χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 1990-2000 

Πρώτα συµπεράσµατα από την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  
Παρά τα ενθαρρυντικά ερευνητικά συµπεράσµατα για τη θέση του 

υπολογιστή ως µαθησιακού εργαλείου και παρά τη γενικότερη πολιτική 
βούληση των διαφόρων κυβερνήσεων να εντάξουν τις  Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως αναπόσπαστο τµήµα του σχολικού 
συστήµατος (όπως για παράδειγµα το πλάνο "Υπερλεωφόροι της 
Πληροφορίας" της Αµερικάνικης Κυβέρνησης από τα µέσα της δεκαετίας του 
1990 και πλάνο IST (Information Society and Technology) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), δεν έχει ακόµα εκλείψει ο σκεπτικισµός.  

Οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες θα έχουν τη θλιβερή τύχη των παιδαγωγικών 
οπτικοακουστικών µέσων και της εκπαιδευτικής τηλεόρασης; Ή, αντιθέτως, η 
χρήση των πληροφορικών µέσων θα δηµιουργήσει νέες διδακτικές καταστάσεις 
και θα επιτρέψει την επίτευξη παραδοσιακών στόχων παρώθησης και µάθησης; 
Είναι δυνατό να επιτευχθεί, µε αισθητό τρόπο, ουσιαστική αύξηση της 
αποδοτικότητας του σχολικού συστήµατος διδάσκοντας γρηγορότερα 
(απόδειξη, διασαφήνιση), σταθερότερα (αποµνηµόνευση), σε περισσότερους 
µαθητές (εξ αποστάσεως εκπαίδευση), επιφέροντας νέες γνώσεις (τεχνική 
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κουλτούρα) και προσεγγίζοντας τη διδασκαλία µε την αποκτηµένη από το 
περιρρέοντα χώρο εµπειρία των µαθητών;  

Ένα γεγονός είναι σήµερα σίγουρο: ο υπολογιστής, πάνω στον οποίο τα 
διάφορα σχολικά συστήµατα είχαν εναποθέσει πολλές ελπίδες για να βγουν από 
τη βαθιά κρίση τους, δεν έχει επιφέρει προς το παρόν καµιά ριζική επανάσταση. 
Οι περισσότερες κριτικές επικεντρώνονται πάνω στην πτυχή της πληροφορικής 
ως αυτόνοµο διδακτικό αντικείµενο (και κυρίως στη διδασκαλία του 
προγραµµατισµού), πτυχή για την οποία τα αποτελέσµατα των ερευνών είναι 
και τα περισσότερο αµφιλεγόµενα.  

Για παράδειγµα, η προσπάθεια εξοβελισµού της πληροφορικής (και του 
προγραµµατισµού) από το αναλυτικό πρόγραµµα (τάση που απαντάται στον 
ένα ή στον άλλο βαθµό στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι ακόµα στη χώρα 
µας) φαίνεται από την άποψη που διατυπώνει το Γαλλικό Εθνικό Συµβούλιο 
Προγραµµάτων Σπουδών, ήδη από το 1992: «είναι άχρηστο να θεσπίσουµε µια 
διδασκαλία σύλληψης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και του λογισµικού της 
πληροφορικής πριν από το πανεπιστήµιο» (εφηµερίδα Le Monde, 19-11-1992).  

∆εν γίνεται λοιπόν πλέον λόγος για εισαγωγή των µαθητών στον 
προγραµµατισµό (τεχνοκεντρική προσέγγιση, βλέπε επόµενη ενότητα), στη 
χρησιµοποίηση δηλαδή συµβολικών γλωσσών υψηλού εννοιολογικού επιπέδου 
για την επίτευξη συγκεκριµένων γνωστικών στόχων (επίλυση προβλήµατος, 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ικανότητα στη λήψη αποφάσεων), όπως για 
πολλά χρόνια πρότεινε για παράδειγµα το παιδαγωγικό ρεύµα της Logo. 
Αντίθετα, οι µαθητές οφείλουν να είναι ικανοί να χρησιµοποιήσουν 
πληροφορικά µέσα όπως ο επεξεργαστής κειµένου, οι βάσεις δεδοµένων, άλλο 
λογισµικό γενικής χρήσης και κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά στα πλαίσια 
κάθε µαθήµατος (πραγµατολογική προσέγγιση, βλέπε επόµενη ενότητα) ως 
εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων έκφρασης, επικοινωνίας και οικοδόµησης της 
γνώσης.  

H προτεραιότητα, στα πλαίσια αυτά, µετατίθεται πλέον στη σταδιακή 
ένταξη σε όλο το εύρος του προγράµµατος σπουδών, µε στόχο την 
ενσωµάτωση της χρησιµοποίησης των πληροφορικών εργαλείων στην 
παιδαγωγική πράξη (και φαίνεται συνεπώς η τάση προς την ολοκληρωµένη 
προσέγγιση εισαγωγής, βλέπε επόµενη ενότητα).  

Είναι όµως σαφές ότι εάν τα εκπαιδευτικά συστήµατα βασιστούν µόνο στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, χωρίς παράλληλα να αναπτυχθoύν σηµαντικές 
πρoσπάθειες στην ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλόντων µάθησης µε 
υπολογιστές (υπολογιστικά περιβάλλοντα για την ανθρώπινη µάθηση) και 
χωρίς να επιµoρφωθoύν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί, το εγχείρηµα αυτό 
δύσκολα θα υλοποιηθεί σε ευρεία κλίµακα.  
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ά  

Πρώτη Φάση 
Media και 
τεχνολογίες 

(πριν το 1970) 

 
∆εύτερη Φάση 
Η πληροφορική 
προσέγγιση 
(1970-1980) 

 
Τρίτη Φάση 
Μέσο και 
Αντικείµενο 
εκπαίδευσης 
(1980-1990) 

 
Τέταρτη Φάση 
Οι Τεχνολογίες 
ως µέσο (µετά το 

1990) 

Ε
πί
πε
δο

 

Γυµνάσια - Λύκεια Λύκεια 
∆ηµοτικά, 
Γυµνάσια, 
Λύκεια 

Όλα τα επίπεδα 
της εκπαίδευσης 

Τύ
πο
ι 

δρ
άσ
ης

 

Πειραµατισµοί (µε 
διάφορα 

τεχνολογικά µέσα) 
Πιλοτικές έρευνες 

Ανάπτυξη 
προωθούµενη 
από το κράτος 

Τοπική δράση 

Π
ρο
σα
να
το
λι
σµ
οί

 

Οπτικοακουστικά 
µέσα / 

προγραµµατισµένη 
διδασκαλία 

Πληροφορική ως 
τρόπος σκέψης  

Πληροφορική: 
αντικείµενο ή 

µέσο; 

Πληροφορική ως 
µέσο (Πολυµέσα – 

∆ιαδίκτυο) 

Κ
ατ
άρ
τι
ση

 
εκ
πα
ιδ
ευ
τι
κώ

ν 

∆εν γίνεται 
Συνεχής µακράς 

διάρκειας 
κατάρτιση 

Συνεχής µακράς 
διάρκειας 
κατάρτιση, 
αρχική 

κατάρτιση  

Σύντοµη 
κατάρτιση, αρχική 
κατάρτιση, δια 
βίου εκπαίδευση 

Λ
ογ
ισ

µι
κό

 

∆εν υπάρχει 
Λογισµικό 

«Παιδαγωγικής 
Έρευνας» 

Λογισµικό 
παραγωγή της 
πολιτείας  

Λογική και 
λογισµικό της 

αγοράς 

Ε
ξο
πλ
ισ

µό
ς 

Οπτικό-
ακουστικός 
εξοπλισµός 

Κάποιοι µικρο-
υπολογιστές 

∆ιάφοροι τύποι 
υπολογιστών 
(Apple, IBM 
compatible, 

Thomson, Atari) 

Συγκέντρωση 
γύρω από το 
πρότυπο PC 
(Windows) 

 
Πίνακας 1.1 Φάσεις εισαγωγής και ανάπτυξης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

προσαρµοσµένο από τους  G.-L. Baron, E. Bruillard, 1996 
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Στον πίνακα 1.1, συνοψίζονται οι κύριες φάσεις της εισαγωγής και ένταξης 
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Αναφέρονται τα σχολικά επίπεδα, οι τύποι 
δράσης, οι βασικοί παιδαγωγικοί προσανατολισµοί, οι τύποι κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών, το είδος του λογισµικού και του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται (Baron & Bruillard, 1996). 

1.2.6 Προοπτικές και ερωτήµατα 

Συµπερασµατικά, η πρόσφατη περίοδος ένταξης των τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια της διάρθρωσης ανάµεσα στην 
όλο και πιο σύνθετη τεχνολογική ανάπτυξη και σε συγκεκριµένους στόχους και 
ανάγκες, ενώ όλοι οι διάφοροι απολογισµοί εµπεριέχουν µια σειρά από 
ερωτήµατα που µένουν αναπάντητα και τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως:  

 H εισαγωγή της πληροφορικής και των ΤΠΕ στο σχολικό σύστηµα 
λαµβάνει υπόψη της τους τελικούς στόχους ανάπτυξης µιας 
επιστηµονικής και τεχνικής κουλτούρας; Aναπτύσσει την ιδιαίτερη 
κουλτούρα της; 

 H εκπαίδευση είναι έτοιµη να δεχθεί τις αναγκαίες αλλαγές από την 
εισαγωγή της πληροφορικής και των ΤΠΕ; 

 ∆ηµιουργεί µια νέα σχέση µε τη γνώση και τη µετάδοσή της;  

H πληροφορική, έχοντας διαπεράσει το σύνολο του κοινωνικού ιστού και 
όντας πλέον παρούσα στην πλειονότητα των καθηµερινών µας 
δραστηριοτήτων, θέτει στην ηµερήσια διάταξη πολύ σηµαντικά ζητήµατα που 
άπτονται του καθεστώτος της πληροφορίας, της διαµεσολάβησης και της 
αναπαράστασης µέσω των media της γνώσης, της οργάνωσης και του 
καταµερισµού της εργασίας, του προβλήµατος της ταυτότητας των 
υποκειµένων.  

Ευρισκόµενη σε µια διαδικασία συγκρότησης της ιδιαίτερής της 
κουλτούρας, θέτει το εκπαιδευτικό σύστηµα προ τετελεσµένων γεγονότων. Πώς 
η διδασκαλία και συνολικότερα η µαθησιακή διαδικασία θα προσαρµοστεί στις 
νέες συνθήκες; Πώς θα αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα ηθικής και τα 
επιστηµολογικά ερωτήµατα που τίθενται από µια τέτοια εξέλιξη;  

Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές πτυχές της εκπαιδευτικής πληροφορικής 
αρχίζουν να απασχολούν όλο και περισσότερους ερευνητές: είναι τελικά η 
τεχνολογία κοινωνικά ουδέτερη ή µήπως το ερώτηµα αυτό στερείται νοήµατος; 
Οι πολιτικές και οικονοµικές πτυχές της εκπαιδευτικής πληροφορικής δεν είναι 
επίσης δυνατόν να παραγνωριστούν: η «αγορά της εκπαίδευσης» συνιστά µια 
πολύ σηµαντική πρόκληση για τις εταιρείες ανάπτυξης υλικού και λογισµικού 
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και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να µην ληφθούν υπόψη οι πιέσεις που 
ασκούν.  

1.3 Μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

1.3.1 Βασικά ερωτήµατα 
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών (και αυτό συµβαίνει 

πλέον όχι µόνο στις ανεπτυγµένες αλλά και στις αναπτυσσόµενες χώρες) έχουν 
βαθύτατα επηρεασθεί από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Από τα 
πανεπιστήµια στα λύκεια, τις σχολές αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο 
δηµοτικό, καµία βαθµίδα εκπαίδευσης δεν έµεινε χωρίς να εντάξει - στον ένα ή 
στον άλλο βαθµό - τα νέα εργαλεία αναπαράστασης και σκέψης.  

Το κίνηµα αυτό, που επιταχύνεται από την εµφάνιση όλο και πιο φιλικών 
συστηµάτων επικοινωνίας χρήστη – υπολογιστή (user interfaces) και 
λογισµικού, καθώς και από τη γενίκευση της συζήτησης γύρω από τα 
πληροφορικά µέσα, αντλεί την έµπνευση και το δυναµισµό του µέσα από 
κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές, παιδαγωγικές και πολιτισµικές ανησυχίες, 
οι οποίες µπορούν να ιεραρχηθούν σε πολλαπλά επίπεδα. 

Η εξέλιξη της εισαγωγής (κατά τις δεκαετίες 1970 - 1990), της ένταξης 
(κατά τη δεκαετία 1990 - 2000) και ενσωµάτωσης (στις µέρες µας) των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (υπολογιστές, πολυµέσα, 
δίκτυα, κλπ.) στα σχολικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική. Συνιστά µία από τις πιο σηµαντικές αλλαγές των τελευταίων 
χρόνων στην εκπαίδευση. ∆ύο είναι οι βασικές παράµετροι που συνθέτουν την 
εξέλιξη αυτή (Κόµης & Μικρόπουλος, 2001).  

Α) η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας (δηλαδή η ολοένα αυξανόµενη χρήση 
υπολογιστών και δικτύων σε διάφορες πτυχές των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, κυρίως στην παραγωγική διαδικασία, στην οικονοµία, στις 
επικοινωνίες, στη δηµόσια διοίκηση, στην ψυχαγωγία και την πληροφόρηση) 
και τα ερωτήµατα που τίθενται για την αποστολή του σχολείου στα πλαίσια της 
κοινωνίας αυτής (που πολλοί, αδόκιµα κατά τη γνώµη µας, αποκαλούν 
Κοινωνία της Πληροφορίας – Information Society).  

Β) Η σχεδόν καθολική πλέον παραδοχή για την ανοικτή κρίση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος (σε όλες τις βαθµίδες, από τη γενική παιδεία ως το 
Πανεπιστήµιο) καθώς και η ανάγκη για τη δηµιουργία συστηµάτων δια βίου 
µάθησης και η συνακόλουθη καθολική επιταγή για παιδαγωγική ανανέωση που 
πολλοί (σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής, γονείς, εκπαιδευτικοί, κλπ.) την 
προσδοκούν µέσω της χρήσης των ΤΠΕ.  
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Κάτω από το πρίσµα αυτό, η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, πρoϋποθέτει την απάντηση σε δύο 
σηµαντικά και συµπληρωµατικά ερωτήµατα: 

 τι εννοούµε µε τον όρο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση»;   

 µε τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας εισάγονται νέες 
διαδικασίες µάθησης, ποιοτικά διαφορετικές ή στην πραγµατικότητα 
αναπαράγονται µε άλλα µέσα οι ίδιοι µηχανισµοί και διαδικασίες όπως 
σε περιβάλλοντα µάθησης χωρίς µηχανές; 

Οι ΤΠΕ & η 
Πληροφορική στην  

Εκπαίδευση

ως αυτόνοµα 
γνωστικά 
αντικείµενα

 ως γνωστικό 
εργαλείο

ως κοινωνικό 
φαινόµενο

ως στοιχείο 
γενικής 

κουλτούρας

Ολοκληρωµένη 
προσέγγιση

 Τεχνοκεντρική 
προσέγγιση

Πραγµατολογική 
προσέγγιση

 
Σχήµα 1.5 Τι εννοούµε µε τον όρο «ΤΠΕ στην εκπαίδευση» 

Ενώ για το δεύτερο ερώτηµα δεν έχει µέχρι σήµερα δοθεί από τις γνωστικές 
επιστήµες και τις επιστήµες της αγωγής επαρκής απάντηση (βλέπε επόµενα 
κεφάλαια), για το πρώτο ερώτηµα (σχήµα 1.5) µπορούµε να διακρίνουµε 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:  

◊ Οι ΤΠΕ ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείµενο που εντάσσεται στο 
πρόγραµµα σπουδών και διδάσκεται στις διάφορες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης (Κόµης & Μικρόπουλος, 2001), κυρίως στη δευτεροβάθµια 
και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και την αρχική επαγγελµατική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. 
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◊ Οι ΤΠΕ ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης που εντάσσεται εγκάρσια 
και χρησιµοποιείται σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού 
προγράµµατος, από την προσχολική έως την τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά 
και στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.  

◊ Παράλληλα µε τις δύο αυτές κατευθύνσεις είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι 
οι ΤΠΕ αντιµετωπίζονται από τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα και ως 
στoιχείo της γενικής κουλτoύρας (µε την έννοια των εγκυκλίων γνώσεων) 
που πρέπει να αποκτηθεί και ως κυρίαρχο πλέον κοινωνικό φαινόµενο των 
σύγχρονων κοινωνιών που πρέπει να µελετηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.6 Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

Οι πρoσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους δεν 
αλληλoαναιρούνται αλλά αλληλoσυµπληρώνoνται και αλληλoεξαρτώνται 
(σχήµα 1.6). Έτσι, µέσα στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική, φαίνεται να 
επικρατούν τρεις τάσεις χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

1. ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο (τεχνοκεντρικό µοντέλο)  

2. µέσα σε όλα τα µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής 
προσέγγισης της µάθησης (ολοκληρωµένο ή ολιστικό µοντέλο) 

3. ως συνδυασµός των δύο προηγούµενων τρόπων (πραγµατολογικό 
µοντέλο) (Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου -Πολυδωρίδη, 1995). 

Οι ΤΠΕ ως µέσο 

Οι ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείµενο

Τεχνοκεντρικό µοντέλο ή 
προσέγγιση 

Ολοκληρωµένο 
µοντέλο ή  προσέγγιση 

Πραγµατολογικό µοντέλο ή  
προσέγγιση 

Οι ΤΠΕ ως αντικείµενο και ως µέσο 
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1.3.2 Η ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής: τεχνοκεντρικό µοντέλο 
Η διδασκαλία της Πληροφορικής (αλλά και των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών γενικότερα) ως αυτόνοµο γνωστικό 
αντικείµενο, που αποκαλείται και τεχνοκεντρική προσέγγιση, υπήρξε η πρώτη 
χρονολογικά προσέγγιση εισαγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως 
προσέγγιση κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του 1970, κυρίως στις υψηλότερες 
βαθµίδες της εκπαίδευσης. Από τη στιγµή που ένα νέο µάθηµα καθιερώνεται 
στο αναλυτικό πρόγραµµα, είναι εύλογο να τεθούν και τα συνακόλουθα 
ερωτήµατα που αφορούν το περιεχόµενό του, τους στόχους του, τα ερωτήµατα 
που θέτει η διδασκαλία του, και συνεπώς την ύπαρξη µιας διδακτικής του 
προσέγγισης.   

Το µοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από τεχνοκρατικό ντετερµινισµό 
(Μακράκης, 2000) και έχει ως βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων πάνω 
στη λειτουργία των υπολογιστών και την εισαγωγή στον προγραµµατισµό τους. 
Η πληροφορική στα πλαίσια αυτά θεωρείται ως αυτοτελές γνωστικό 
αντικείµενο, και στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται µε τον όρο αποµονωµένη 
τεχνική προσέγγιση ή κάθετη προσέγγιση.  

1.3.3 Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση: πραγµατολογικό 
µοντέλο 

Η πραγµατολογική προσέγγιση, στην τρέχουσα τουλάχιστον εκδοχή της, 
συνιστά συνδυασµό της προηγούµενης προσέγγισης και αυτής που θα 
περιγραφεί στην επόµενη παράγραφο (ολοκληρωµένη). Συνιστά µια 
µεταβατική, «εφικτή» λύση, απαραίτητη για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστηµα 
µέχρι την πλήρη ένταξη των τεχνολογιών σε όλο το αναλυτικό πρόγραµµα.  

Το µοντέλο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αµιγούς 
µαθήµατος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της 
χρήσης των ΤΠΕ ως µέσο στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών. Στη βιβλιογραφία 
αποδίδεται και µε τον όρο εφικτή ή µικτή προσέγγιση. Η έµφαση στα πλαίσια 
αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις 
της χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσέγγιση 
αυτή γνώρισε πολλές διακυµάνσεις πριν σταθεροποιηθεί στους 
προσανατολισµούς του κυρίως αναφορικά µε τη χρήση του πληροφορικού 
µέσου (Κόµης & Μικρόπουλος, 2001).  

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα 
της ολοκληρωµένης προσέγγισης (επόµενη ενότητα) µε την ανάγκη για 
τεχνολογικό αλφαβητισµό. Γιατί οι τεχνολογίες δεν αποτελούν µόνον ένα 
γνωστικό αντικείµενο, που είναι απαραίτητο σήµερα για τον τεχνολογικό 
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αλφαβητισµό των µαθητών, αλλά και ένα σηµαντικό εποπτικό «πολύ – µέσο» 
και γνωστικό εργαλείο διδασκαλίας για όλα τα µαθήµατα (Ράπτης & Ράπτη, 
1999). Επιπλέον συνιστούν και µια δυνητικά αστείρευτη πηγή πληροφόρησης 
και επικοινωνίας µε τον κόσµο της γνώσης. Η κατάλληλη παιδαγωγική τους 
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 εφαρµοστούν στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης. 

1.3.4 Η διάχυση των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραµµα: ολοκληρωµένο 
µοντέλο   

Η τρίτη προσέγγιση, αυτή της ένταξης των νέων τεχνολογιών µέσα σε όλα τα 
µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής και διαθεµατικής προσέγγισης της 
µάθησης (ολοκληρωµένη προσέγγιση). Το µοντέλο αυτό εµφανίστηκε σχετικά 
πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών και η χρήση τους 
ενσωµατώνεται στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος 
σπουδών (αποδίδεται και µε τον όρο οριζόντια ή ολιστική προσέγγιση). 
Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, τα θέµατα που αφορούν στους υπολογιστές 
και στις νέες τεχνολογίες γενικότερα, διδάσκονται µέσα από όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα του σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείµενο.  

Οι υποστηρικτές αυτού του µοντέλου πιστεύουν ότι η διασπορά της 
διδασκαλίας και της χρήσης 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 δηµιουργική συµµετοχή 
εκπαιδευτικών και µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σηµαντικά διαφορετικές εκπαιδευτικές 
αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης και της διδακτικής πρακτικής όσο 
και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην 
υλικοτεχνική υποδοµή. Οι ανατροπές που θα προκαλέσει στο πρόγραµµα 
σπουδών η εφαρµογή της προσέγγισης αυτής, την καθιστούν βραχυπρόθεσµα 
µη εφαρµόσιµη (Τζιµογιάννης, 2002, Κόµης & Μικρόπουλος, 2001). 

Η αδυναµία βραχυπρόθεσµης εφαρµογής της ολοκληρωµένης προσέγγισης, 
αλλά και η παραδοχή ότι είναι αναγκαίος (τουλάχιστον προς το παρόν) ο 
αλφαβητισµός στη χρήση των υπολογιστών οδηγεί στο πραγµατολογικό 
πρότυπο ένταξης. Το πρότυπο αυτό φαίνεται να συνδυάζει τα παιδαγωγικά 
πλεονεκτήµατα της ολοκληρωµένης προσέγγισης µε τους όρους του εφικτού. 
Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός αυτόνοµου µαθήµατος γενικών γνώσεων 
πληροφορικής (µε όρους πληροφορικού αλφαβητισµού) και την προοδευτική 
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ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ ως µέσο στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας σε 
όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών.  

διδάσκεται ως

αφορά

διδάσκεται και  ως

θεωρείται και ως

χρησιµοποιείται και ως

προτείν ει τη

αφορά
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αν τιµετωπίζεται ως

Μοντέλα ένταξης των  
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αντικείµενο

 Γνωστικό εργαλείο
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Ολοκληρωµένη 
προσέγγιση

 Τεχνοκεντρική 
προσέγγιση

Πραγµατολογική 
προσέγγιση

∆ιάχυση στο 
πρόγραµµα 
σπουδών

Εκπαιδευτικοί  
Πληροφορικής

Εκπαιδευτικοί 
όλων των 
ειδικοτήτων

Κοινωνικό φαινόµενο 
& στοιχείο κουλτούρας

 
Σχήµα 1.7 Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση & βασικά χαρακτηριστικά  

 

Σύνοψη 
Η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής, και των ΤΠΕ 

γενικότερα, στα πλαίσια της εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε σε διαδοχικές 
χρονολογικές φάσεις κάθε µια από τις οποίες οδηγούσε σε µερική εξάλειψη της 
προβληµατικής και των ιδεών των προηγούµενων σταδίων.  

Κάθε περίοδος διαπνέεται από µια γενικότερη φιλοσοφία σχετική µε τη χρήση των 
τεχνολογιών στον ευρύ χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και κάθε φορά 
συναντάται µία τουλάχιστον ή συνδυασµός των παραπάνω προσεγγίσεων.  

H πρώτη προσέγγιση (τεχνοκεντρική) φαίνεται να υποχωρεί όλο και περισσότερο, 
ενώ ως κυρίαρχη τάση εµφανίζεται ο συνδυασµός της πραγµατολογικής και της 
ολοκληρωµένης προσέγγισης.  
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Ερωτήµατα και Θέµατα για συζήτηση 
1. ∆ώστε ένα σύντοµο ορισµό του όρου «Εκπαιδευτική τεχνολογία» και αναφέρετε 

γιατί είναι σηµαντικός για την εκπαιδευτική διαδικασία. 
2. Τι εννοούµε µε τους όρους «διδακτικές µηχανές» και «προγραµµατισµένη 

διδασκαλία»;  
3. Ποιες είναι οι βασικές παράµετροι από τις οποίες συναρτάται η εισαγωγή και η 

ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 
4. Αναφέρετε συνοπτικά τις χρονολογικές φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση.  
5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της φάσης «Πληροφορική προσέγγιση»; 
6. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της φάσης «Πληροφορική ως αντικείµενο 

και ως µέσο»;  
7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της φάσης «Πληροφορική ως µέσο»; 
8. Αναφέρετε και σχολιάσετε τα βασικά επιχειρήµατα των υποστηρικτών της ένταξης 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
9. Αναφέρετε τα βασικά µοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
10. Με ποιο ή ποια µοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σχετίζονται οι 

επιµέρους φάσης εισαγωγής τους και γιατί;  
11. Τι εννοούµε µε τον όρο «ΤΠΕ και Πληροφορική στην εκπαίδευση»; 
12. Αναφέρετε και σχολιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του τεχνοκεντρικού 

µοντέλου ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
13. Αναφέρετε και σχολιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγµατολογικού 

µοντέλου ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  
14. Αναφέρετε και σχολιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωµένου 

µοντέλου ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


