
Ο νέος ρόλος ηοσ ζτολείοσ και ηοσ εκπαιδεσηικού 

ζηην κοινωνία ηης πληροθορίας και ηων 

επικοινωνιών. 
   

         Σηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ζπληειεζηεί ηξνκαθηηθέο αιιαγέο ζηηο 

Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Επηθνηλσληψλ. Είλαη επηηαθηηθή, 

επνκέλσο, αλάγθε ηεο επνρήο καο ην ζρνιείν καο – θεληξηθφο ζεζκφο ηεο 

θνηλσλίαο καο – λα ελαξκνληζηεί θαη λα ζπκβαδίζεη κε ηηο εμειίμεηο ζηηο 

ΤΠΕ, αιιά θαη λα απνηειέζεη θπηψξην θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο λέσλ 

γλψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λέσλ δεμηνηήησλ ζηε κεζφδεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή, ςεθηαθά ‘’ εγγξάκκαησλ ’’, ηθαλψλ 

λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά 

ζην κέιινλ, παξαθνινπζψληαο θαη αθνινπζψληαο ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη 

γηαηί φρη δηακνξθψλνληαο λέα δεδνκέλα αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο ζε 

έλα νκνινγνπκέλσο απζηεξά ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

         Έρνληαο απηά ππφςε ηνπο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηελ Επξψπε 

αιιά θαη ζηνλ θφζκν αζρνινχληαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ ΤΠΕ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνζαλαηνιίδεηαη 

θαη ην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πξαγκαηηθά έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η πξνζπάζεηα απηή μεθίλεζε ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‘80 κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ηερληθφ, αξρηθά, επίπεδν 

ζε ζρέζε κε ηνλ Η/Υ ( ρεηξηζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θ.α.) θαη ζπλερίδεηαη κε 

ηελ πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ, θαζψο ε εηζαγσγή 

ησλ Η/Υ ζεκαηνδνηεί κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ζρνιείν πνπ αθνξνχλ ηφζν 

ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ζην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε απηφ ην λέν πιαίζην, φζν θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζνχλ, ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα λέα 

δεδνκέλα. 

  

         Σε επξσπατθφ επίπεδν, απφ ην Επξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο 

κέρξη ην Σπκβνχιην ηεο Σηνθρφικεο, ηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο έρνπλ πάξεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Επξψπεο ζηηο 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

δνκψλ κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε θνηλήο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. 

  

Σην πιαίζην απηψλ ησλ αιιαγψλ, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη 

·         λα αθνινπζήζεη λένπο ηξφπνπο δνπιεηάο πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ζηελ 

ηάμε, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο, 

·         λα είλαη ηθαλφο λα αλαιακβάλεη δξάζεηο κε έληνλν ην δηεξεπλεηηθφ 

ζηνηρείν, 

·         λα κπνξεί λα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο Νέεο Τερλνινγίεο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, 



·         λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλεη δπλακηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, 

·         λα ζπληειεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα ην 

πξνζαξκφδεη, φηαλ απαηηείηαη, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηνπ, 

·         λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα επηθνηλσλεί 

κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αληαιιάζζνληαο ηδέεο θαη 

εκπεηξίεο. 

·         Καη βέβαηα, αλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα νπζηαζηηθή εηζαγσγή ησλ ΤΠΕ 

ζηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα θαηαζηεί ηθαλφο λα 

παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλφκελα ζην ρψξν ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα κπνξεί λα ηηο πξνζαξκφδεη θαη λα ηηο ελζσκαηψλεη 

ζχκθσλα κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξνζέζεηο, ζηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ ή 

ησλ καζεηψλ ηνπ. 

  

         Κιείλνληαο, ινηπφλ, επηζεκαίλσ επηγξακκαηηθά ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο ΤΠΕ: 

  

Ø      Να αληηιακβάλεηαη εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ νη ΤΠΕ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ 

πξνζέζεηο θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα γίλεη απηή ε 

αμηνπνίεζε. 

Ø      Να είλαη ζε ζέζε λα εκπιέθεη ελεξγεηηθά ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Ø      Να κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ινγηζκηθψλ 

ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη λα 

κπνξεί λα ηα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά. 

Ø      Να κπνξεί λα εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε απηέο λα αμηνπνηνχλ θαηά 

παηδαγσγηθά νξζφ ηξφπν ηηο ΤΠΕ ζηελ ηάμε. 

  

 Επαγγειία Αξγπξνχιε 

       


