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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.1. Γενικά στοιχεία

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα, 

αλλαγές που συναντάμε σε όλους σχεδόν τους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Έχουμε αφήσει πίσω μας την βιομηχανική κοινωνία και βιώνουμε την κοινωνία της 

γνώσης και της πληροφορίας. Οι εξελίξεις που διαδραματίζονται στο χώρο της οικονομίας, 

της εργασίας, της πολιτικής, της επιστήμης και της τεχνολογίας επαναπροσδιορίζουν τόσο 

τους στόχους που τίθενται όσο και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή 

τους. Στη νέα αυτή πραγματικότητα τονίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη ισχυρών οικονομιών 

στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστής κοινωνίας, τόσο στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (Ζμας, 2007). Η κατοχή και η διαχείριση της πληροφορίας 

και της γνώσης προβάλλουν ως ισχυρά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που 

περιγράφονται με όρους οικονομίας και ανταγωνισμού. Σήμερα, περισσότερο από κάθε 

άλλη εποχή, η πληροφορία διαχέεται ταχύτατα, η επικοινωνία εκμηδενίζει αποστάσεις και 

η οικονομίες κρατών αλληλεπιδρούν τόσο έντονα με το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) θεωρούνται αναπόσπαστο 

κομμάτι του τροχού ανάπτυξης και εξέλιξης στις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

πολιτισμικές, οικονομικές, τεχνολογικές, επιστημονικές, από τις απλές καθημερινές 

ασχολίες μέχρι το σχεδίασμά πολιτικών και μεταρρυθμίσεων.

Σε αυτό το κλίμα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η εκπαίδευση, ακόμη κι 

αν δεχτούμε ότι αποτελεί τον πλέον συντηρητικό θεσμό (Μακράκης, 2000), καθώς 

βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και τεχνολογικό (Αθανασούλα-Ρέππα κ.α., 1999). Οι ως τώρα σκοποί της 

εκπαίδευσης καθώς και οι θεωρίες και τα εργαλεία μάθησης που καλούνται να τους 

στηρίξουν τίθενται υπό αμφισβήτηση μπροστά στις νέες προκλήσεις. Διαπιστώνεται όλο 

και πιο έντονη η ανάγκη για αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο, αλλαγές 

που απαιτούν επαναπροσδιορισμό τόσο των σκοπών όσο και των εργαλείων για την 

επίτευξή τους (Γιαννακάκη, 2005), αλλαγές τελικά στη γενικότερη φιλοσοφία για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Νέες θεωρίες μάθησης κερδίζουν έδαφος, νέοι σκοποί 

ισχυροποιούνται, νέα εργαλεία προτείνονται. Οι ΤΠΕ εμφανίζονται, τα τελευταία χρόνια 

όλο και πιο έντονα, ως ένα πολυδιάστατο εργαλείο, τόσο χρήσιμο σε θέματα οργάνωσης 

και διοίκησης όσο και παιδαγωγικά καινοτόμο, προς την κατεύθυνση για αλλαγή της
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εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Βοσνιάδου, 2006). Σύμφωνα με την Ε.Ε. ο κόσμος μας 

κατευθύνεται σταθερά προς μια ανοιχτή ανταγωνιστική κοινωνία, την «Κοινωνία της 

Γνώσης» στην οποία η «δια βίου εκπαίδευση» των πολιτών της κρίνεται απαραίτητη. 

Αυτός ο κόσμος χαρακτηρίζεται από νέα τεχνολογικά εργαλεία. Η επικοινωνία, η 

πληροφορία και η πολλαπλότητα των αναπαραστάσεών της, η εργασία και τα νέα παιδιά, 

όλα είναι διαφορετικά (Δαπόντες, 2001).

Καθώς η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της εποχής 

της οφείλει και να αναπροσαρμόζει τους σκοπούς της εκπαίδευσης και να ανταποκρίνεται 

στις προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να 

δράσει (Γιαννακάκη, 2005' Pamouktsoglou et. al., 2006). Θεσμοί, οργανωμένες ομάδες 

επαγγελματικές ή επιστημονικές αλλά και η ίδια η κοινότητα που ανήκουν προκαλούν ή 

αντιστέκονται σε αλλαγές, προωθούν ή αντιδρούν σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

(Marples, 2003). Στην Ελλάδα εκπαιδευτική πολιτική παράγει το επίσημο κράτος. Το 

Υπουργείο Παιδείας και τα θεσμοθετημένα όργανά του καλούνται να σχεδιάζουν και να 

ασκούν πολιτική αλλά και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της. 

Επιπλέον το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών εμφανίζεται, σχεδόν για έναν 

αιώνα τώρα, αρωγός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμιδών σε ζητήματα τόσο εργασιακά όσο και εκπαιδευτικά. Λειτουργώντας ως μοχλός 

πίεσης επί του επίσημου κράτους, ο εκπαιδευτικός συνδικαλισμός δεν μπορεί παρά να 

επηρεάζει, άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό, τις εκάστοτε πολιτικές 

αποφάσεις στην εκπαίδευση. Από την άλλη οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών 

αποτελούν θεματοφύλακες γνώσης και μεθόδων μάθησης, σε γνωστικό αλλά και 

παιδαγωγικό επίπεδο. Ο επιστημονικά τεκμηριωμένος λόγος δεν μπορεί παρά, αν και όταν 

λαμβάνεται υπόψη, να επηρεάζει την εκπαιδευτική πολιτική καθώς μπορεί να παρέχει 

εκείνη την πληροφορία την απαραίτητη για τον ορθό σχεδίασμά της.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) χρησιμοποιείται στο ελληνικό σχολείο εδώ και 

δυόμιση δεκαετίες. Όμως με την εφαρμογή του προγράμματος «Οδύσσεια» το 1997 

άλλαξε το σκηνικό σε ότι αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σχολεία 

εξοπλίζονται με εργαστήρια πληροφορικής, εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στις ΤΠΕ, 

λογισμικά παράγονται και χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα χρόνια 

που ακολουθούν εντοπίζονται και καταγράφονται κέρδη άλλα και προβλήματα που θα 

πρέπει να επιλυθούν (Δαπόντες, 2005). Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, την εκπαιδευτική χρήση και καταλληλότητα λογισμικών, τη
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χρηματοδότηση για την υλοποίηση και συντήρηση έργων και δράσεων απασχολούν την 

εκπαιδευτική κοινότητα σε ότι αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο.

1.1.2. Δομή της Εργασίας

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος (Μέρος Α’) 

κατατίθενται τα αποτελέσματα της θεωρητικής διερεύνησης που αποσκοπεί στην 

οργάνωση μιας θεωρητικής βάσης επί της οποίας θα στηριχτεί, εν μέρει, η διερεύνηση και 

η ερμηνεία των ερευνητικών μας αποτελεσμάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο του μέρους αυτού 

(Μέρος Α’, Κεφάλαιο Ιο) περιγράφετε σε αδρές γραμμές το πλαίσιο (πολιτική, οικονομία, 

κοινωνία, εκπαίδευση) στο οποίο εντάσσονται οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας (ΤΠΕ), η προβληματική και οι σκοποί της έρευνας καθώς και τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τίθενται. Το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους (Μέρος Α’, Κεφάλαιο 

2ο) αποτελεί τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρητικά και ερευνητικά συμπεράσματα, 

που θα αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας έρευνας. Αναλύονται απόψεις 

και συμπεράσματα σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην νέα κοινωνία της γνώσης και 

κυρίως το ρόλο τους στην εκπαίδευση. Περιγράφονται οι σκοποί της εκπαίδευσης και οι 

στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης Ευρώπης που 

δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομίας και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης, 

καθώς και ο ρόλος των ΤΠΕ σ’ αυτό. Τέλος αναλύονται οι ρόλοι που έχουν ή καλούνται να 

παίξουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και οι επιστημονικές ενώσεις των 

εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία (Κεφάλαιο 3 ο) και τα 

αποτελέσματα (Κεφάλαιο 4ο) της παρούσας έρευνας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα 

αναλύονται με όρους ποιοτικής έρευνας. Πρόκειται για την ανάλυση τόσο των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων (από συνδικαλιστές της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς - μέλη επιστημονικών ενώσεων) όσο και 

των επίσημων κειμένων, με σκοπό την καταγραφή των απόψεων και των θέσεών τους στο 

ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στη συνέχεια 

(Κεφάλαιο 5ο) κατατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, απαντώνται - όπου και στο βαθμό που είναι εφικτό - τα ερευνητικά 

ερωτήματα και γίνονται προτάσεις.

1.1.3. Ευχαριστίες

Για να περατωθεί η παρούσα εργασία αρκετοί άνθρωποι, φίλοι και συνεργάτες, 

παρείχαν πολύτιμη βοήθεια, άμεσα ή έμμεσα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη
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Κάλλια για τις πολύτιμες συμβουλές, την παροχή τεχνογνωσίας και την ακούραστη και 

αδιάλειπτη συμμετοχή του σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας. Ευχαριστώ τη 

Γεωργία Τσίγκα, συνάδελφο και φίλη, για τη βοήθεια και τη στήριξή της σε καίριες φάσεις 

της έρευνας. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τον Υπεύθυνο του Θεραπευτικού 

Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ Σωτήρη Μπουντή, τον Υπεύθυνο του Τμήματος 

Εκπαίδευσης Δημήτρη Δεληγιάννη και την Υπεύθυνη επαγγελματικού προσανατολισμού 

του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ Ευαγγελία Νταφούλη για την ηθική συμπαράσταση τους αλλά και 

τις διευκολύνσεις που μου παρείχαν σε εργασιακό επίπεδο προς όφελος της παρούσας 

εργασίας. Ειδικές ευχαριστίες οφείλω στην Υπεύθυνη Έρευνας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Μερόπη Πεντεδέκα για τις πολύτιμες συμβουλές της τόσο για την οργάνωση της 

ερευνητικής διαδικασίας όσο και για την αξιολόγηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

της. Ευχαριστώ τους καθηγητές και το προσωπικό του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης» για την ανεπανάληπτη και ανανεωτική εμπειρία, το ενδιαφέρον και την 

ποιότητα της γνώση που παρέχουν.

Τέλος θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής 

μου για την υπομονή, την επιμονή, τη συμπαράστασή και την αγάπη τους, τη σύζυγο μου 

Παρασκευή Κυριακίδου και τη μικρή μας κόρη.

1.2. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα υπάρχει πλούσια αρθογραφία και 

ερευνητική δράση σχετικά με την ένταξη και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στα 

βήματα προηγμένων ερευνητικών δράσεων στο εξωτερικό. Διαπιστώνεται ότι στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι έρευνες αυτές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε 

θέματα όπως η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

παιδαγωγικά κατάλληλων λογισμικών, η οργάνωση συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης 

με την αρωγή των ΤΠΕ, ζητήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, προτάσεις για νέες 

διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις κ.α.. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κενό στην 

έρευνα για την ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως αντικείμενο εκπαιδευτικής 

πολιτικής, στη συζήτηση για το οποίο μπορούν να πάρουν μέρος και να επηρεάσουν τόσο 

το συνδικαλιστικό κίνημα όσο και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών. Έτσι 

προκύπτει ο προβληματισμός και αναδεικνύεται η χρησιμότητα της παρούσας έρευνας που 

έχει ως γενικότερο σκοπό τη διερεύνηση των θέσεων και των στάσεων των 

συνδικαλιστικών ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών, στην πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και των επιστημονικών ενώσεων τους που σχετίζονται με
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τις νέες τεχνολογίες (NT), ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα.

1.3. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα 

σχετικά με τις θέσεις και τις απόψεις των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών και των 

επιστημονικών ενώσεων καθώς και των εκπαιδευτικών - μελών τους, σχετικά με την 

ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ελληνική 

εκπαίδευση. Ακόμη στις προθέσεις μας είναι να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα 

που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η υποβολή προτάσεων, εντός 

των ορίων και των περιορισμών της έρευνας, σχετικά με την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα από τον ελλαδικό και το διεθνή χώρο καθώς και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την ερμηνευτική ανάλυση των επίσημων κειμένων και 

των ημιδομημένων συνεντεύξεων, που χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία.

1.4. ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώνονται, στην παρούσα έρευνα, είναι τα εξής:

1) Ποιες είναι οι απόψεις των συνδικαλιστών, οι θέσεις των ομοσπονδιών τους και ο ρόλος 

που διαδραματίζουν, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως προς την 

ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

2) Ποιες είναι οι θέσεις των συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ ως προς τον τρόπο 

που γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ μέχρι σήμερα; Ποιες προτάσεις 

καλής πρακτικής καταθέτουν;

3) Ποιες αδυναμίες, προβλήματα και κινδύνους διαβλέπουν και ποιες προτάσεις καλής 

πρακτικής κάνουν οι συνδικαλιστές των δύο βαθμιδών για την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Ποιες είναι οι επίσημες θέσεις των ομοσπονδιών 

τους;

4) Πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι επιστημονικές ενώσεις ως προς την εμπλοκή τους 

στην ορθή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Πως αντιλαμβάνονται τις άλλες 

επιστημονικές ενώσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις; Υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει 

δίκτυο συνεργασίας μεταξύ συνδικαλιστικών, επιστημονικών ενώσεων και πολιτείας;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1. ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στον κόσμο μας σήμερα θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια 

πληθώρα ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αφορούν στις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ο ρυθμός ανάπτυξης και η ταχύτητα εξάπλωσης των νέων 

τεχνολογιών, σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν πάρει εντυπωσιακές 

διαστάσεις προκαλώντας κοσμογονικές αλλαγές στη σημερινή μεταβιομηχανική εποχή 

(Μακράκης, 2000). Οι νέες τεχνολογίες μοιάζει να είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό 

εργαλείο: είναι το μέσο που επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αλληλεπιδρούμε με 

τους άλλους και τις μηχανές, τη συνείδησή μας, τα οράματά μας και τις προσδοκίες μας 

(Muffoletto, 1994; Ράπτης & Ράπτη, 1998). Οι ΤΠΕ αποτελούν πλέον το κυρίαρχο μέσο 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που επηρεάζει σημαντικά τους τομείς της 

τεχνολογίας, της εργασίας, της παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών, της 

διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου και της εκπαίδευσης (Κορωναίου, 2002). Το διαδίκτυο 

αποτελεί το σύμβολο της νέας εποχής. Η υπέρβαση των ορίων του χώρου και του χρόνου, 

η άμεση αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς, εξηγούν την 

ταχύτατη εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο (Κορωναίου, 2002). Όπως 

χαρακτηριστικά γράφει ο Γ. Κόκκινος (2003: σ.314) για το ρόλο του διαδικτύου 

«δημιουργεί ένα ριζικά νέο πλαίσιο διαπολιτισμικής, διαφυλετικής, υπερεθνικής, 

υπερταξικής και διαγενεακής κοινωνικότητας, μορφές δικτυακής κοινωνικότητας». Οι νέες 

τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο, συνδέονται με την επέκταση οργανισμών και 

επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και το μετασχηματισμό μορφών και πρακτικών 

της καθημερινότητας. Με άλλα λόγια οι ΤΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

πορείας προς την περίφημη παγκοσμιοποίηση που με τη σειρά της συνδέεται με την 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ιδεών (ό.π.). Η χρήση του διαδικτύου και των ΤΠΕ 

γενικότερα έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην διαπροσωπική επικοινωνία, την 

ψυχαγωγία και την έκφραση της σεξουαλικότητας (Κορωναίου, 2002). Τα διαδικτυακά 

παιχνίδια, οι σύγχρονες συνδιασκέψεις (chat) και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) αποτελούν καθημερινή πρακτική επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Φαίνεται ότι οι 

άνθρωποι προσαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στις εκάστοτε ανάγκες τους. Έτσι η έκφραση 

της σεξουαλικότητας μέσω του διαδικτύου, σε μια εποχή που ο φόβος του έιτζ είναι 

υπαρκτός και η ναρκισσιστική επιθυμία να συνάπτει κανείς σχέσεις παραμένοντας
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«αόρατος» και αλώβητος, δεν στερείται νοήματος (Castells, 1996). Συχνά όμως μια τέτοια 

κατεύθυνση δημιουργεί φαινόμενα όπως κυκλώματα παιδεραστίας και πορνείας που με τη 

σειρά τους εγείρουν έντονο προβληματισμό για τις δημοκρατικές κοινωνίες και τη σημασία 

και τη αποτελεσματικότητα του κοινωνικού ελέγχου που ασκούν (Κορωναίου, 2002). 

Παρόλα αυτά η χρήση του διαδικτύου, ανάμεσα στην απόλαυση του παιχνιδιού, την 

επικοινωνία και την αναζήτηση πληροφοριών που συχνά έχουν ένα ευρύτερο μορφωτικό 

περιεχόμενο, αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική τόσο για τους ανήλικους όσο και τους 

ενήλικες πολίτες του κόσμου (ό.π.). Μια έρευνα που έγινε από τον Charles Piller σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ενηλίκων αμερικάνων, για τη χρήση του διαδικτύου, έδειξε ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία θα ήθελε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για μεγαλύτερη συμμετοχή 

στην πολιτική και τις κοινοτικές υποθέσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες υπηρεσιών και 

την ανεύρεση ερευνητικών δεδομένων. Φάνηκε επίσης, στην ίδια έρευνα, ότι οι πλέον 

περιζήτητες υπηρεσίες αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα, σεμινάρια και 

επαγγελματική κατάρτιση (Castells, 1996). Αποτελεί το διαδίκτυο ένα ισχυρό μέσο 

διακίνησης ιδεών, ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης. Αναγορεύεται σε αποφασιστικό 

παράγοντα για την ενίσχυση της παγκόσμιας αλληλεγγύης και συνεργασίας. Σε μια 

δημοκρατική κοινωνία αποτελεί, ιδωμένο από αυτή τη σκοπιά, εργαλείο στήριξης της 

ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος στην ενημέρωση, τη διαφωνία και την 

αντίσταση στη μονομέρεια και τον αυταρχισμό. Διαμορφώνεται δηλαδή το πλαίσιο μιας 

«ψηφιακής δημοκρατίας» (Δεμερτζής, 2002). Από την άλλη η ίδια τεχνολογία μπορεί, 

αλλάζοντας χρήση, να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο και σε επίπεδο κρατικής 

ασφάλειας. Με την II'1 Σεπτεμβρίου του 2001 να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις 

έννοιες εθνική ασφάλεια, εχθρός και τρομοκρατία, η λογική της συνεχούς 

παρακολούθησης των πολιτών κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Οι ΤΠΕ παρέχουν 

και εδώ ένα αποτελεσματικό εργαλείο στον πόλεμο που έχουν κηρύξει οι αναπτυγμένες 

κοινωνίες κατά της τρομοκρατίας, σε όλο τον κόσμο. Οπτικοακουστικά συστήματα 

παρακολούθησης, κάμερες σε κοινόχρηστους χώρους, εξελιγμένα λογισμικά στην 

υπηρεσία της ασφάλειας των πολιτών συνδιαμορφώνουν μια νέα έκδοση του «Μεγάλου 

Αδελφού». Οι ΤΠΕ όμως έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους και στο χώρο της 

εργασίας. Πολλά επαγγέλματα εκλείπουν και νέα εμφανίζονται στη βιομηχανία αλλά 

κυρίως στον τριτογενή τομέα παραγωγής: τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες υγείας, 

τον τουρισμό, το εμπόριο (Κορωναίου, 2001). Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών δεν 

περιορίζεται στο να διευκολύνουν απλά την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή 

υπηρεσιών. Έχουν αλλάξει σημαντικά τόσο το είδος της εργασίας που καλούνται να
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εκτελέσουν όσο και τα προσόντα που απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι. Όσοι τις 

χρησιμοποιούν και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα είναι εκείνοι που θα επιβιώσουν στη 

νέα εργασιακή - οικονομική πραγματικότητα (Κορωναίου, 2001; Βοσνιάδου, 2006).

Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί από αυτό το νέο κλίμα αλλαγών, 

καθώς ως βασικό της στόχο έχει να προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Οφείλει επομένως να προσαρμόζεται στα 

νέα δεδομένα. Διαπιστώνεται από όσα προηγήθηκαν ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε 

μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Οι χρήσεις τους μπορεί να λύνουν 

προβλήματα ή να δημιουργούν νέα, να παρέχουν ενημέρωση ή να αποπροσανατολίζουν, να 

εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις δραστηριότητες κάποιων πολιτών ή να αποκλείουν 

άλλους από κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Ζητήματα όπως η ελεύθερη 

διακίνηση ιδεών, η σεξουαλικότητα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η 

επαγγελματική επιβίωση, η απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων που συνάδουν με την 

σύγχρονη πραγματικότητα αποτελούν αντικείμενα και της εκπαίδευσης. Οι ΤΠΕ μοιάζει να 

μην χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με αυτό που είχαν στο νου τους οι δημιουργοί των 

διάφορων εργαλείων τους. Άλλοτε τα εργαλεία λειτουργούν καλά και σύμφωνα με το 

σχέδιο και άλλοτε καταλήγουν να έχουν χρήσεις μακριά από κάθε φαντασία κάθε 

δημιουργού. Το εύρος χρήσεων και οι τρόποι αξιοποίησης των ΤΠΕ μοιάζουν 

απεριόριστοι. Ανάλογα πολλά είναι τόσο τα οφέλη όσο και οι κίνδυνοι. Η εκπαιδευτική 

κοινότητα αποτελεί σημαντικό, συντηρητικό για κάποιους, κομμάτι της κοινωνίας. 

Βασικός σκοπός της είναι, σε κάθε εποχή, η παρακολούθηση των αλλαγών, η διερεύνηση 

των αναγκών των νέων ανθρώπων και η παροχή των εργαλείων εκείνων που θα βοηθήσουν 

την επιτυχέστερη ένταξη στην κοινωνία (Καρακατσάνη, 2004). Σήμερα αυτή η επιτυχία 

περνάει μεταξύ άλλων και από τη δυνατότητα να χειρίζεται κανείς καλά τα εργαλεία της 

επικοινωνία και να μπορεί διαχειρίζεται και να αξιολογεί την πληροφορία. Η ένταξη των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαραίτητη κίνηση 

προς την επίτευξη των στόχων ενός εκπαιδευτικού συστήματος στα πλαίσια της κοινωνίας 

της γνώσης (Βοσνιάδου, 2006). Η εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες και η μάθηση μέσω 

αυτών δεν μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Θα πρέπει να αποτελεί «βασικό αντικείμενο και μέσο εκπαίδευσης από τη 

μικρή ηλικία μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά και μετέπειτα στη δια 

βίου εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση» (Κορωναίου, 2001: 

σ.82).
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2.2. ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.2.1. Σκοποί της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική.

Οι σκοποί της εκπαίδευσης αποτελούν, σε όλες τις εποχές, πεδία προβληματισμού 

και αντιπαράθεσης. Σε κάθε χρόνο και χώρο πολλοί άνθρωποι και πολλοί θεσμοί 

κηρύσσουν ποικίλους, συχνά αντικρουόμενους σκοπούς για την εκπαίδευση. Οι σκοποί, 

καθώς αποτελούν ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι συνδεδεμένοι με κάποιο 

ευρύτερο πλαίσιο, είναι πολιτικοί, κανονιστικοί, δυναμικοί και αντικείμενο διαμάχης 

(Harris, 2003). Δεν θα μπορούσαν λοιπόν παρά να τεθούν, κατά καιρούς, υπό κρίση και 

αμφισβήτηση τόσο οι κυρίαρχοι όσο και οι δευτερεύοντες, ή παραμελημένοι για κάποιους, 

σκοποί υπό το πρίσμα του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο γεννήθηκαν (Marples, 2003). 

Αξιολογείται ως σημαντικό να γνωρίζουμε το ποιος έχει λόγο στη διαμόρφωση των 

σκοπών της εκπαίδευσης, τίνος σκοποί νομιμοποιούνται, τίνος προθέσεις και στοχεύσεις 

θεωρούνται ως επιθυμητές, τίνος σκοποί επιδιώκονται κατά τη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής και γιατί (Harris, 2003). Υπερεθνικοί οργανισμοί 

όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εθνικοί όπως το Υπουργείο Παιδείας και οργανωμένες 

ομάδες δράσης όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι επιστημονικές ενώσεις των 

εκπαιδευτικών καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η εκπαιδευτική 

κοινότητα συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, από περισσότερο ή 

λιγότερο ισχυρές θέσεις. Είτε στο ευρύτερο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

είτε στις προσπάθειες για ένταξη νέων εργαλείων και πρακτικών, ενεργοποιούνται 

διαφορετικοί μηχανισμοί από τους «παίκτες» αυτούς, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το 

θεσμικό τους ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ιστορικά η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει ως βασική της αποστολή τη διαμόρφωση 

και την προετοιμασία των πολιτών και ως στόχους την οικοδόμηση της ταυτότητας, την 

διαμόρφωση εθνικής συνείδησης και τη διδασκαλία των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων των μαθητών (Καρακατσάνη, 2004). Από τον 19ο αιώνα η εκπαίδευση 

μαζικοποιείται ενώ αυξάνεται ο κρατικός έλεγχος της παιδείας. Βασική επιδίωξη αποτελεί 

η σύνδεση της εθνικής ταυτότητας με την κρατική οντότητα (δικαιώματα και υποχρεώσεις 

των πολιτών απέναντι στο κράτος με στόχο την ευημερία του) ενώ παράλληλα εμφανίζεται 

κάνει την εμφάνιση της η επαγγελματική κατάρτιση ως παράγοντας ανάπτυξης της 

βιομηχανίας (ό.π.). Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και από την ανάγκη 

των εθνικών κρατών για οικονομική ανάπτυξη, εμφανίζεται η έννοια του «ανθρώπινου

12
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



κεφαλαίου» ως βασικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξής τους (Φραγκουδάκη, 1985). 

Στην εκπαιδευτική πολιτική κυριαρχεί η ιδέα της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης, με 

τις εκπαιδευτικές δαπάνες να λογίζονται ως μια ιδιαίτερα παραγωγική επένδυση στο 

«ανθρώπινο κεφάλαιο» (Schultz, 1979), με τη νεοεμφανιζόμενη «Οικονομία της 

Εκπαίδευσης» να θέτει το θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των εκτιμήσεων (Κελπανίδης, 

1987). Τότε, στη βάση μιας διαφορετικής θεώρησης της έννοιας του κράτους, η 

εκπαίδευση μοιάζει να έχει διαφορετικούς σκοπούς ανάμεσα στις χώρες της 

καπιταλιστικής Δύσης και στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Στις μεν η εκπαίδευση 

εμφανίζεται επίσημα ως ατομικό δικαίωμα και επιλογή με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη 

και την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Στις δε, εκτός από αυτοσκοπός και αυταξία, 

εμφανίζεται και ως συλλογική) υποχρέωση (Φραγκουδάκη, 1985). Στις επόμενες δεκαετίες 

(1950, 1960) δύο αιτήματα για την εκπαίδευση μοιάζει να εναρμονίζονται. Το 

«τεχνοκρατικό - οικονομικό» αίτημα της διεύρυνσης της εκπαίδευσης για να καλυφθούν οι 

απαιτήσεις της παραγωγής σε ανθρώπινο δυναμικό με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης και το 

«κοινωνικό» αίτημα να ανοίξει το εκπαιδευτικό σύστημα σαν οδός κοινωνικής ανόδου για 

τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις (Κελπανίδης, 1987). Αυτές είχαν αποκλειστεί στο 

παρελθόν, σε μεγάλο βαθμό, από την πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης Τα 

δύο αιτήματα συγκλίνουν στο ότι το κράτος έπρεπε να αναλάβει μεγαλύτερη πρωτοβουλία 

στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών λειτουργιών, ανακατανέμοντας τους οικονομικούς 

πόρους υπέρ της εκπαίδευσης (ό.π.). Όμως ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 

διαφαίνονται κάποια προβλήματα αυτής της πολιτικής που δείχνουν ότι ο συντονισμός 

εκπαίδευσης και οικονομίας δεν επιτεύχθηκε στον επιδιωκόμενο βαθμό (ό.π.). Η πολιτική 

αυτή τίθεται σε αμφισβήτηση ενώ κυριαρχεί το αίτημα της εκπαίδευσης ως «δικαίωμα του 

πολίτη» και υποχρέωσης της πολιτείας να ανταποκριθεί πέρα από οικονομικούς και άλλους 

περιορισμούς. Η υποχρέωση για παροχή εκπαίδευσης, και πέραν της υποχρεωτικής, ως 

κοινωνικό αγαθό για όσους πολίτες το επιθυμούν αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 

«κράτους πρόνοιας», όπως το δικαίωμα στην υγεία, την εργασία, την ασφάλεια 

(Φραγκουδάκη, 1985; Κελπανίδης, 1987). Προς το τέλος του 20ου αιώνα τόσο ο ρόλος της 

εκπαίδευσης όσο και του πολίτη έχουν διαφοροποιηθεί καθώς διαμορφώνεται μια κοινωνία 

με παγκόσμιες αναφορές και υπερεθνικά χαρακτηριστικά (Καρακατσάνη, 2004). Από τη 

μία πλευρά δίνεται έμφαση στο πως μαθαίνει το άτομο ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες 

κοινωνικές απαιτήσεις, να γίνει πολίτης με παγκόσμια - οικουμενική συνείδηση (ό.π.). 

Από την άλλη, στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου παραγωγικού εκσυγχρονισμού, μοιάζει 

να αναβιώνει η μεταπολεμική θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» (Βαβουράκη κ.α..
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2007). Η παιδεία, σύμφωνα με μια ρήση του Γάλλου υπουργού παιδείας Jean Pierre 

Cheverement, είναι η αιχμή του δόρατος του εκσυγχρονισμού (Καζαμίας, 1995) και 

καθίσταται έτσι λιγότερο τομέας της κοινωνικής πολιτικής και περισσότερο τομέας της 

οικονομικής πολιτικής (Neave, 1988). Οι νέοι στόχοι της παιδείας, παραγωγή δεξιοτήτων, 

κατάρτιση, αναβάθμιση σπουδών, ποιότητα, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα και 

λογοδοσία (ό.π.), δανείζονται όρους οικονομίας που παραπέμπουν περισσότερο στο 

βιομηχανικό παρά στο κοινωνικό - συλλογικό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας 

(Καζαμίας, 1995). Χρησιμοποιείται δηλαδή περισσότερο η γλώσσα της οικονομίας παρά 

αυτή της κοινωνικής πολιτικής (Ρουσσάκης κ.α., 2002). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 

εκπαιδευτική πολιτική μοιάζει να χαράζεται σε τρία επίπεδα, το υπερεθνικό, το εθνικό και 

το τοπικό. Το κάθε επίπεδο θέτει στόχους που συχνά αποκλίνουν μεταξύ τους με 

αποτέλεσμα να προκαλείται σύγκρουση θέσεων και στόχων (Ζμας, 2007). Ένα παράδειγμα 

τέτοιας σύγκρουσης είναι οι αντιθέσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και 

τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, πολλών κρατών μελών της Ε.Ε. (ό.π.).

Στην Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, η παιδεία γίνεται επίσημα αντιληπτή ως κοινωνικό 

αγαθό. Η εκπαίδευση, όπως ορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα, σκοπεύει στην απόκτηση 

μόρφωσης, ανάπτυξη κριτικής σκέψεις και αυτονομίας με απώτερο στόχο τη δημιουργία 

μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, ενός ενεργού πολίτη. Υπό αυτό το πρίσμα, το 

Σύνταγμα καθορίζει ως υποχρέωση του κράτους πρόνοιας την παροχή του αγαθού της 

παιδείας στους πολίτες του (Καραμπάτσος, 2002). Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του 

Συντάγματος αναφέρεται ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει 

σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 

ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους 

και υπεύθυνους πολίτες. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου θεσπίζεται ότι όλοι οι 

Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά 

εκπαιδευτήρια. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, σκοποί της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι «να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, 

ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (παράγραφος 1, άρθρο 1, 

Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167Α). Διαπιστώνουμε ότι ο νομοθέτης αντιλαμβάνεται και προβάλλει 

εκείνη τη διάσταση της μόρφωσης για όλους, πέρα από όρους οικονομίας, ανταγωνισμού 

και παραγωγικότητας, στο πλαίσιο ενός κράτους πρόνοιας. Στη συνέχεια ο νομοθέτης 

αναλύει περισσότερο τους σκοπούς της εκπαίδευσης (ό.π.) σε ένα νόμο που αποτελεί και
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το αποτέλεσμα της θεσμικής μεταρρύθμισης για την ελληνική εκπαίδευση (Πουλής, 2006; 

Σκουρής κ.α., 2007). Τονίζεται η καλλιέργεια σώματος και πνεύματος καθώς και την 

ανάπτυξη των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των μαθητών. Η 

ενημέρωση και η άσκηση πάνω στη χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου 

πολιτισμού, η κατανόηση της σημασίας της τεχνολογίας και η αξιοποίησή της, η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και του πνεύματος συνεργασίας, η απόκτηση κοινωνικής ταυτότητας 

και συνείδησης, η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, η υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινωνικά 

δρώμενα αποτελούν σημαντικούς σκοπούς για την εκπαίδευση. Από τη άλλη η εκπαίδευση, 

με τη μορφή της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει για σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων και 

καλλιέργεια ικανοτήτων για την επιβίωση σε ένα ανταγωνιστικό, ολοένα μεταβαλλόμενο 

κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον. Αποτελεί κοινή αποδοχή ότι η σημερινή εποχή 

χαρακτηρίζεται από ραγδαίες διεθνείς μεταβολές, οικονομικές, επιστημονικές, 

τεχνολογικές, πολιτισμικές, πολιτικές και κοινωνικές, τις οποίες βιώνουμε στην «κοινωνία 

της γνώσης και της τεχνολογίας» (Κυριαζής, 2004). Σε μια τέτοια κοινωνία εκείνος που θα 

κατέχει το βασικό παραγωγικό κεφάλαιο των γνώσεων και την ικανότητα αξιοποίησης, 

προσαρμογής και μεταλλαγής των γνώσεων ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, θα 

έχει και τις καλύτερες δυνατότητες επιβίωσης και ανάπτυξης (ό.π.). Αποτελεί άλλωστε 

επισήμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ως υπερεθνικός οργανισμός επηρεάζει άμεσα τα 

εκπαιδευτικά πράγματα των κρατών - μελών της (Ζμας, 2007), το ότι οι συνεχείς 

διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, εξαιτίας εν μέρει της ταχείας εξέλιξης της 

τεχνολογίας, απαιτούν μια σημαντική και διαρκή επένδυση στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. Στόχος είναι η απόκτηση ενός παραγωγικότερου εργατικού δυναμικού ικανού 

να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες για βιωσιμότητα και ανάπτυξη των σύγχρονων 

κοινωνιών (Κυριαζής, 2004; Γιαννάκου, 2004α). Από την αρχή της δεκαετίας του 1990 η 

αξιολόγηση και η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ζητήματα που κατέχουν υψηλές θέσεις 

στην ατζέντα της Ε.Ε. (Βαβουράκη κ.α., 2007). Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την αλλαγή 

του ρόλου του κράτους στην Ευρώπη: η υποχώρηση του παρεμβατικού κράτους πρόνοιας 

και η ενίσχυση των νέο-φιλελεύθερων αντιλήψεων για ένα κράτος που αποκτά 

διαχειριστικό ρόλο σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αγοράς (Ρουσσάκης & Πασιάς, 2006). 

Στη Διάσκεψη της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000, η Ε.Ε. έθεσε ως στόχο να πετύχει μια 

ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση: «να γίνει (η Ε.Ε.) η 

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (European Council, 2000). Έτσι οι κυβερνήσεις κλήθηκαν,
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μεταξύ άλλων, να εκσυγχρονίσουν τα εθνικά εκπαιδευτικά τους συστήματα. Το 2002 

επανέλαβαν τη δέσμευση ότι μέχρι το 2010 η Ευρώπη πρέπει να έχει καταλάβει την πρώτη 

θέση στον κόσμο ως προς την ποιότητα στην εκπαίδευση καθώς η μόρφωση αποτελεί 

επένδυση που αναμένεται να λειτουργήσει ανταποδοτικά σε σχέση με την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας στην αγορά εργασίας (Βεντούρης, κ.α., 

2004). Το 2002, για πρώτη φορά η Ε.Ε. θέτει κοινούς στόχους και ορίζει δείκτες ελέγχου 

και κριτήρια προόδου για τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών - μελών με το 

«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2010» (Συμβούλιο της Ε.Ε., 2001; Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2002δ στο Ζμας, 2007). Το ανθρώπινο κεφάλαιο, με τη μόρφωση ως ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του, αποτελεί κύριο ρυθμιστικό παράγοντα της παραγωγικότητας. 

Το επίπεδο μόρφωσης του απασχολούμενου στην παραγωγική διαδικασία ανθρώπινου 

δυναμικού σχετίζεται, μεταξύ άλλων, θετικά με το ρυθμό υιοθέτησης και διάχυσης των 

τεχνολογικών αλλαγών και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής (Μέργος & 

Καραγιάννης, 1997). Διαπιστώνουμε ότι η Ε.Ε. επιχειρεί μια προσέγγιση της μόρφωσης - 

εκπαίδευσης με όρους κοινωνικούς - οικονομικούς. Τίθεται το ζήτημα της μεθοδικής και 

συστηματικής χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, για να περιοριστούν οι συνέπειες του 

κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού (Κορωναίου, 

2001). Απαιτείται μια εκπαιδευτική πολιτική που θα στοχεύει προς μια συνολική αλλαγή 

του εκπαιδευτικού συστήματος (ό.π.). Η ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής είναι στενά συνδεδεμένη με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές αλλά 

ταυτόχρονα εκλαμβάνεται ως υποτομέας της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής 

(Ρουσσάκης & Πασιάς, 2006).

Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας εποχής που ενώ νομοθετικά η ελληνική εκπαίδευση 

παραμένει αποστασιοποιημένη από όρους οικονομίας, η Ε.Ε. δίνει έμφαση στην 

εκπαίδευση - κατάρτιση και υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα ως μοχλό οικονομικής 

ανάπτυξης. Στόχος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η σύγκλιση των εθνικών 

εκπαιδευτικών πολιτικών προς ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα που θα προάγει 

κοινούς σκοπούς με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του παγκόσμιου 

χωριού ΕΕ. Ένα φαινόμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά άλλα κράτη της 

Ε.Ε., είναι ο αγώνας επικράτησης - επιβίωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής ως 

μέρος της εθνικής ταυτότητας έναντι της προσπάθειας που γίνεται από την Ε.Ε. για 

ομογενοποίηση της πολιτικής αυτής. Διαφορετικοί σκοποί εκπαίδευσης, διαφορετικές 

πολιτικές τακτικές, διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και δυνατότητες συνθέτουν το παζλ 

της κινητικότητας στους κόλπους της Ευρώπης. Αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο ρόλος
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του εκπαιδευτικού που από τη μία προσαρμόζεται στις επιταγές του κράτους του και από 

την άλλη αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα τις αλλαγές προς ένα παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Ο εκπαιδευτικός συνδικαλισμός, με τη σειρά του έρχεται να πάρει θέση απέναντι 

στη νέα τάξη πραγμάτων, καχύποπτος για τις προθέσεις, φοβικός απέναντι στις επικείμενες 

αλλαγές. Μοιάζει, όπως και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, να προσπαθεί να διατηρήσει το 

γνώριμο τόπο αντιπαραθέσεων και διεκδικήσεων στα όρια του κράτους, στο μεταξύ μας. 

Δεν φαίνεται προετοιμασμένος να διεκδικήσει και να αντιπαρατεθεί με το γίγαντα 

υπερεθνικό οργανισμό Ε.Ε.. Σε αυτό το πλαίσιο αλλαγές όπως αυτή η ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική πρακτική, δύσκολα αξιολογούνται καθώς δύσκολα μπορούν να 

ενταχθούν στη θεματολογία των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών. Οι ΤΠΕ χαρακτηρισμένες, 

από την πρώτη εμφάνισή τους, ως παροχή μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

μοιάζουν ξενόφερτες, επιβαλλόμενες και ως εκ τούτου ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

αντιστέκεται. Ωφελείται της οικονομικής βοήθειας αλλά μέχρι εκεί. Όσο ο επίσημος 

φορέας εκπαιδευτικής πολιτικής αντιστέκεται ή δεν αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητά τους, 

το αντίπαλο δέος του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού δεν έχει λόγο να ανησυχεί, δεν 

αισθάνεται την ανάγκη να πάρει θέση, πείθεται ότι δεν αφορά.

2.2.2 Η αναγκαιότητα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Α. Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ο πολίτης της Κοινωνίας της Γνώσης

Ζούμε πια στην Κοινωνία της Γνώσης και της Τεχνολογίας, έχοντας αφήσει πίσω 

μας τη Βιομηχανική Κοινωνία. Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της νέας κοινωνικής πραγματικότητας, στην οποία 

καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, έβαλαν τις βάσεις για βαθύτερες αλλαγές 

στην εκπαίδευση (Βοσνιάδου, 2006). Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες της Κοινωνίας της 

Γνώσης είναι αναγκαίο να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Να είναι ικανοί να 

προσαρμόζονται στις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν όλες τις όψεις της 

ζωής. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη της ανάπτυξης δεξιοτήτων για δια βίου μάθηση όπως 

διαρκής απόκτηση γνώσεων, ανανέωση δεξιοτήτων, γρήγορη κατάκτηση νέων ειδικοτήτων 

(Κορωναίου, 2001; Γιαννάκου, 2004α; Βοσνιάδου, 2006). Να μπορούν να οργανώνουν, να 

αξιολογούν και να χρησιμοποιούν επαρκώς τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση. 

Δημιουργείται δηλαδή η ανάγκη για ανάπτυξη της ικανότητας οργάνωσης και κριτικής 

ανάλυσης πληροφοριών (Βοσνιάδου, ό.π.). Να συλλέγουν και να αξιολογούν πληροφορίες 

που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές πηγές. Δημιουργείται 

λοιπόν η ανάγκη για διαπολιτισμική αγωγή και γνώση ξένων γλωσσών (ό.π.). Να
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μαθαίνουν από μόνοι τους όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Δημιουργείται δηλαδή η ανάγκη για υπέρβαση των παραδοσιακών φραγμών ανάμεσα στην 

επίσημη και άτυπη εκπαίδευση. Εδώ καλείται η αυτομόρφωση, ως προσωπική και 

κοινωνική διεργασία, να λειτουργήσει ως μια αναγκαία εκπαιδευτική πρακτική στον 

αντίποδα των ραγδαία μεταβαλλόμενων κοινωνικό - οικονομικών αλλαγών (Κορωναίου, 

2001, Βοσνιάδου, 2006). Χρειάζεται λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε τους εκπαιδευτικούς 

στόχους του σχολείου στην Κοινωνίας της Γνώσης. Απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές στα 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα. Χρειάζεται να γίνει στροφή από την έμφαση στην 

απομνημόνευση πληροφοριών στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψεις και της κατανόησης. 

Απαιτείται ακόμη η απόκτηση μιας ευρύτερης πολιτισμικής παιδείας και αγωγής και 

διευρυμένες ικανότητες για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων 

(Βοσνιάδου, 2006).

Β. Αρχές μάθησης στην Κοινωνία της Γνώσης

Λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι πολίτες στην 

Κοινωνία της Γνώσης, χρειαζόμαστε εκείνα τα σχολεία που θα τους προετοιμάζουν 

κατάλληλα. Οι εκπαιδευτικές έρευνες ανά τον κόσμο συγκλίνουν στο ότι απαιτείται η 

σύνθεση εκείνων των αρχών μάθησης που θα αποτελόσουν τη βάση πάνω στην οποία θα 

σχεδιαστούν περιβάλλοντα μάθησης, και κατά συνέπεια σχολεία, mo αποτελεσματικά από 

αυτά υπάρχουν σήμερα (Bransford et al., 1999; Vosniadou et al., 2006; Βοσνιάδου, 2006). 

Βασική αρχή θεωρείται η ενθάρρυνση της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη 

μάθηση. Σε αντίθεση με την μπηχαβιοριστική προσέγγιση, που θέλει το μαθητή ένα 

παθητικό δέκτη πληροφοριών, οι σύγχρονες προσεγγίσεις τονίζουν ότι οι μαθητές πρέπει 

να εμπλέκονται ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, με τον εκπαιδευτικό να καθοδηγεί 

και να ενθαρρύνει. Η προσοχή, η συμμετοχή, η κατανόηση και η θέση στόχων από το 

μαθητή είναι αδύνατες χωρίς την ενεργητική συμμετοχή του (Scardamalia et al., 1991). 

Κατά τον James C. Walker (2003), αν οι νέοι δεν γίνονται όλο και πιο αυτόνομοι και 

αυτοκαθοριζόμενοι και ικανοί να κατανοήσουν και να μεταδώσουν τις απόψεις, τις γνώσεις 

και την ευαισθησία τους απέναντι στα προβλήματα του κόσμου και της κοινωνίας μας, 

τότε η εκπαίδευση θα αποτύχει. Μια δεύτερη αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Η παρότρυνση για συνεργασία αποτελεί 

βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αυτορρύθμισης των 

μαθητών (Βοσνιάδου, 2006). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία με 

διάφορους τρόπους. Η δημιουργία κοινών χώρων εργασίας και κοινής χρήσης υλικών, οι
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ομαδικές εργασίες, οι ευκαιρίες για διάλογο και συζήτηση είναι κάποιοι από αυτούς 

(Brown et al., 1996). Χρειάζεται, σύμφωνα με μια ακόμη αρχή μάθησης, οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που είναι αυθεντικές, να έχουν κοινωνικό νόημα και να συμβάλλουν στη 

σύνδεση του σχολείου με την καθημερινή ζωή. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης 

θεωρούν ότι η γνώση δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το γενικότερο κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο. Έτσι γεννιέται η ανάγκη σχεδιασμού ουσιαστικών δραστηριοτήτων 

που θα λαμβάνουν χώρα στον πραγματικό κόσμο ώστε να μην παρέχουμε στους μαθητές 

αδρανείς γνώσεις (Collins et al., 1989). Μια τέταρτη αρχή μάθησης ορίζει ότι θα πρέπει να 

δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να σκέφτονται, να συζητούν, να εξηγούν και να 

καταλαβαίνουν αυτά που μαθαίνουν. Η σε βάθος κατανόηση της ύλης, σε αντίθεση με την 

επιφανειακή της κάλυψη, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης. Ο μαθητής κάνει κτήμα του τη γνώση όταν κατανοεί αυτό που μαθαίνει και μπορεί 

να το εφαρμόσει στην καθημερινή ζωή (Βοσνιάδου, 2006). Η κριτική σκέψη θεωρείται από 

πολλούς ως άκρως αναγκαίο στοιχείο της εκπαίδευσης στα τέλη του 20ου αιώνα. Ένας 

βασικός λόγος γι’ αυτό είναι «Η αύξουσα αίσθηση ότι οι σπουδαστές που εισέρχονται σε 

ένα αβέβαιο μέλλον και σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον 

χρειάζονται την προσαρμοστικότητα, την ευρηματικότητα και την αυτονομία που η κριτική 

ικανότητα φαίνεται να υπόσχεται» (Hare, 2003: 136). Η κριτική σκέψη, ως φιλοσοφικό και 

εκπαιδευτικό ιδεώδες, έχει πλέον υιοθετηθεί τόσο από θεωρητικούς της εκπαίδευσης όσο 

και από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς (Hare, 2003). Έτσι οι πρώτοι πιστεύουν ότι πρέπει 

να αποκτήσει κεντρική θέση στη διδασκαλία (Cooper, 1994; Hare, 1995), ώστε ο νέος 

πολίτης να είναι ικανός να αντλεί από αυτά που γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις 

υπάρχουσες γνώσεις αποτελεσματικά (Whitehead, 1967). Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει 

ευρηματικότητα και ευελιξία για να προσαρμόζεται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα 

κοινωνικά και επαγγελματικά δεδομένα (Passmore, 1985). Η ανάπτυξη της αυτορρύθμισης 

και του αναστοχασμού αποτελούν την πέμπτη αρχή μάθησης. Ο αυτορυθμιζόμενος 

μαθητής είναι αυτός που μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη μάθησή του, να 

κατανοεί τα λάθη του και να ξέρει πώς να τα διορθώνει. Κατά τη Σ. Βοσνιάδου (2006: 35) 

«Η αυτορρύθμιση βασίζεται στον αναστοχασμό, δηλαδή την ικανότητα του ατόμου να έχει 

επίγνωση των ιδεών και πεποιθήσεών του καθώς και των ικανοτήτων του ως μαθητή». Τα 

κατάλληλα πλαίσια υποστήριξης των μαθητών ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες 

ικανότητές τους αναφέρονται ως τελευταία αρχή μάθησης. Πέρα από τις αναπτυξιακές 

αλλαγές υπάρχουν και σημαντικές διαφορές στη μάθηση των παιδιών, πολλές διαστάσεις 

της ανθρώπινης νοημοσύνης που δεν λαμβάνονται υπόψη στα περισσότερα σχολικά
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περιβάλλοντα (Gamer, 1993), όπως οι ικανότητες στη μουσική, τον αθλητισμό, τη 

ζωγραφική, την επικοινωνία. Το σχολείο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορετικές 

ικανότητες των παιδιών, να τις αξιοποιεί και να τις βελτιώνει (Gardner, 1993; Chen, 1998). 

Αν τελικά πιστεύουμε ότι οφείλουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι 

αρχές μάθησης για το σχολείο της νέας κοινωνίας, θα πρέπει να άρουμε τα φαινόμενα 

εκείνα που είναι υπεύθυνα για την αδυναμία της εκπαίδευσης να μεταδώσει στους μαθητές 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται ο σημερινός πολίτης.

Γ. Τα φαινόμενα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αλλάξει το σχολείο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός πλήθους εκπαιδευτικών ερευνών τα τελευταία 

χρόνια (OECD, 2001; Κασσωτάκης, 2002; Βοσνιάδου, 2006) διαπιστώνεται η αδυναμία 

του σχολείου να εκπαιδεύσει μαθητές ώστε να έχουν τις δεξιότητες που απαιτεί η νέα 

κοινωνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με θεωρητικούς και ερευνητές της εκπαίδευσης, τρία 

είναι τα βασικά φαινόμενα που σχετίζονται με την ένδεια της σχολικής μάθησης: η 

αδρανής γνώση, οι παρανοήσεις και η έλλειψη κριτικής σκέψης. Η αδρανής γνώση, κατά 

τον Bereiter (1984), είναι η γνώση που ενεργοποιείται μόνο σε ένα μικρό μέρος των 

καταστάσεων στις οποίες θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Έτσι οι μαθητές είτε ξεχνούν τις 

νέες γνώσεις που αποκτούν, μετά από τη χρήση τους στις σχολικές εξετάσεις, είτε δεν τις 

εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους έξω από το σχολείο (Carraher et al., 1985; DeCorte 

et al., 1996). Ακόμη, από πλήθος ερευνών που έχουν γίνει τόσο στο εξωτερικό όσο και 

στην Ελλάδα, φαίνεται ότι μαθητές και φοιτητές κατασκευάζουν λαθεμένες ερμηνείες 

πολλών βασικών εννοιών τόσο στις θετικές επιστήμες όσο και στα μαθηματικά (Saddler, 

1992; Vosniadou et al., 1992; Βοσνιάδου, 2006). Παρανοήσεις διαπιστώνονται επίσης στην 

ιστορία, την πολιτική, την οικονομία, τη λογοτεχνία και τις τέχνες (Βοσνιάδου, 2006). 

Τέλος η ανάπτυξη της κριτική σκέψη μοιάζει να αποτελεί βασικό σκοπό της εκπαίδευσης. 

Όμως πολλές μελέτες έδειξαν ότι, στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση όπου θα 

αναμέναμε το αντίθετο, υπάρχει έλλειψη κριτικής σκέψης από τους μαθητές. Οι μαθητές 

δείχνουν αδυναμία να εξάγουν λογικά συμπεράσματα, να κάνουν γενικεύσεις, να 

εξηγήσουν τις απόψεις τους και να επιχειρηματολογήσουν με πειστικότητα. Αυτό 

διαπιστώνεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, από την ερμηνεία και κατανόηση κειμένων 

(Vosniadou et al., 1988) ως την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που απαιτούν κρίση 

(Perkins, 1992).
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Δ. Πως οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που θέτει η 

Κοινωνία της Γνώσης.

Σύμφωνα με έρευνες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) φέρουν κάποια χαρακτηριστικά που 

διευκολύνουν τη μάθηση και συνάδουν με τις αρχές μάθησης που υπηρετούν τις ανάγκες 

των πολιτών στην Κοινωνία της Γνώσης (Βοσνιάδου, 2006). Αυτά τα χαρακτηριστικά 

παραθέτουμε στη συνέχεια επιγραμματικά, καθώς μια εκτενής ανάλυσή τους θα ήταν έξω 

από τους στόχους της παρούσας έρευνας. 1) Κίνητρα για μάθηση: Οι μαθητές εκδηλώνουν 

μεγάλο ενθουσιασμό όταν καλούνται να δουλέψουν σε περιβάλλον με ΤΠΕ, σε αντίθεση 

με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης (Silfen et al., 1984). Βέβαια η χρήση των ΤΠΕ 

πρέπει να είναι ενταγμένη σε ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε το 

αρχικό ενδιαφέρον να μην δώσει τη θέση του στην πλήξη (Selinger, 1997). 2) Η δύναμη 

της εικόνας και του ήχου: Οι ΤΠΕ προσφέρουν πρόσβαση στον άκρως ελκυστική «χώρα» 

της εικόνας και του ήχου που, αν χρησιμοποιηθούν σωστά εκπαιδευτικά, αυξάνου το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση κειμένων, να 

αναπτύξουν της ικανότητας ανάγνωσης και γραφής και να συνδέσουν αποτελεσματικά τα 

φαινόμενα της επιστήμης με την καθημερινή ζωή (Mayer, 1997). 3) Η ενεργητική μάθηση, 

όταν συνοδεύεται από ανατροφοδότηση, είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από λογισμικά, 

μπορεί να ευνοηθεί από τα κατάλληλα διαμορφωμένα περιβάλλοντα μάθησης 

υποστηριζόμενα από τις ΤΠΕ (Βοσνιάδου, 2006). Έτσι ο μαθητής μπορεί να οδηγηθεί στην 

κατάκτηση της αυτορύθμισης και του αναστοχασμού κατά τη διαδικασία της μάθησης. 4) 

Ο έλεγχος της μάθησης κατά ένα μεγάλο μέρος από τον ίδιο το μαθητή, υπό την επίβλεψη 

αρχικά του εκπαιδευτικού, αυξάνει τα κίνητρα για μάθηση και το χρόνο μελέτης (Collins, 

2006). Σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας και της 

ανατροφοδότησης παρέχεται από την τεχνολογία, ευνοείται ο μαθητής στο να μαθαίνει 

μόνος του. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη «δια βίου μάθηση» και 

αναπτύσσονται δεξιότητες αυτομόρφωσης (Bransford et al., 1999; Κορωναίου, 2001), που 

απαιτούνται στην Κοινωνία της Γνώσης. 5) Η αυθεντικότητα των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων έχει σκοπό την άρση της παροχής αδρανούς γνώσης. Οι ΤΠΕ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οι μαθητές να ασκούνται και να μαθαίνουν σε καταστάσεις 

που προσομοιάζουν στις πραγματικές, αντικατοπτρίζοντας έτσι ότι συμβαίνει στην 

πραγματική ζωή (Βοσνιάδου, 2006). 6) Καλά σχεδιασμένα περιβάλλοντα μάθησης, με τη 

χρήση κατάλληλων λογισμικών μπορούν να ενθαρρύνουν τη συνεργατική μάθηση (Light et 

al., 1992; Hunt etal., 1992).
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Ε. Πως θα εξασφαλίσουμε την επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι υπολογιστές στην εκπαίδευση, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, υπήρξε η αντίληψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες (NT) θα επιφέρουν 

επαναστατικές αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου κάτι που τελικά δε 

συνέβη (Pappert, 1984). Σήμερα υπάρχουν νέες προσδοκίες για τις προοπτικές των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, λόγω ίσως της αυξημένης πρόσβασης σε πληροφορίες και τις νέες 

δυνατότητες για επικοινωνία, μέσω του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού (Βοσνιάδου, 

2006). Δίνεται ξανά έμφαση στις ΤΠΕ, καθώς όλες σχεδόν οι χώρες είναι αποφασισμένες 

να εξοπλίσουν τα σχολεία με υπολογιστές και με πρόσβαση σε επικοινωνιακά δίκτυα και 

στο διαδίκτυο (ό.π.). Τα εμπόδια που κατέστησαν αδύνατη εκείνη την πρώτη προσπάθεια 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πριν δύο δεκαετίες περίπου, θα πρέπει να αρθούν αν 

θέλουμε αυτή η νέα προσπάθεια να επιτύχει. Τέτοια εμπόδια αφορούν στη διαθεσιμότητα 

και καταλληλότητα της τεχνολογίας, στους τρόπους εισαγωγής της, στις αρνητικές στάσεις 

και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στη 

φυσική οργάνωση του σχολείου (Cuban, 1986) αλλά και στην έλλειψη καλά καθορισμένων 

εκπαιδευτικών στόχων (Pelgroum, 1997; Vosniadou, 1997). Οι ΤΠΕ θα έχουν πολύ 

μεγαλύτερες πιθανότητες να αλλάξουν το μαθησιακό περιβάλλον αν μάθουμε πως πρέπει 

να είναι το νέο σχολείο «που προάγει τους στόχους της εκπαίδευσης στην Κοινωνίας της 

Μάθησης» (Βοσνιάδου, 2006: 21).

2.2.3. Τομείς ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο ελληνικό σχολείο, σε 

σχέση με την είσοδο και ένταξη των ΤΠΕ στις διάφορες λειτουργίες του σχολείου αλλά και 

του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Εξοπλίστηκαν σε νέες τεχνολογίες και 

απέκτησαν μηχανοργάνωση τόσο τα σχολεία όσο και τα γραφεία και οι διευθύνσεις 

εκπαίδευσης. Λειτουργούν εργαστήρια πληροφορικής, τόσο για διδακτικούς λόγους όσο 

και ως χώροι επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ΤΠΕ, στα περισσότερα πλέον σχολεία. 

Το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ δομών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας πανελλαδικά. Μοιάζει οι ΤΠΕ να έχουν κερδίσει στην 

εκπαιδευτική κοινότητα μία θέση ως αρωγοί σε λειτουργίες που αφορούν στην οργάνωση 

και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, ως προσωπικό εργαλείο των 

εκπαιδευτικών, ως μέσο σε διάφορες - προϋπάρχουσες ή νέες - διδακτικές πρακτικές ή 

καινοτόμες δράσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στις κύριες λειτουργίες
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των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Είναι εμφανής η χρήση των ΤΠΕ στην οργάνωση και 

τη διοίκηση εκπαιδευτικών ή διοικητικών δομών με τη μηχανοργάνωση και επικοινωνία σε 

διοικητικό επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων στην Ελλάδα και το σύνολο 

της πυραμίδας της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι εξοπλισμένα με Η/Υ, τα κατάλληλα 

λογισμικά (π.χ. «Έπαφος»), ενδοσχολικά δίκτυα και πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό. Έτσι 

επιτυγχάνεται η ταχύτερη επικοινωνία, η ενημέρωση προς όλες τις κατευθύνσεις (up-down, 

down-up) και η διεκπεραίωση εργασιών με ταχύτητα και ευελιξία. Επίσης η προσωπική - 

ιδιωτική χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς για τη διευκόλυνση του έργου τους 

αποτελεί μια ακόμη λειτουργία τους. Χρησιμοποιούν ή έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) ως κειμενογράφο για έντυπα που 

αφορούν τη διεκπεραίωση διοικητικών - οργανωτικών εργασιών (μαθητολόγια, 

βαθμολογίες κτλ) και την οργάνωση ή τη διευκόλυνση του μαθήματος (σημειώσεις, 

διαγωνίσματα κτλ). Ακόμη κάνουν χρήση του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης 

πληροφοριών που θα παρέχει μετά στους μαθητές τους. Συχνή είναι και η χρήση εποπτικών 

μέσων για την προβολή κειμένων ή ταινιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Τέλος οι ΤΠΕ 

μπορούν να προσφέρουν, σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, ένα εικονικό εργαστήριο με τη 

βοήθεια λογισμικών που παρέχονται από το ΥΠΕΠΘ ή από άλλες πηγές, για την εκτέλεση 

πειραμάτων άλλοτε με τη μορφή της επίδειξης και άλλοτε με την ενεργή συμμετοχή των 

μαθητών. Ως γνωστικό αντικείμενο το μάθημα της πληροφορικής είναι ενταγμένο στο 

αναλυτικό πρόγραμμα και διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθώς και στην απογευματινή ζώνη του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Οι ΤΠΕ 

χρησιμοποιούνται και ως εργαλείο στη διδασκαλεία άλλων γνωστικών αντικειμένων, πέραν 

την πληροφορικής. Η χρήση λογισμικών στη διδασκαλία του μαθήματος αποτελεί μια 

πραγματικότητα για το ελληνικό σχολείο η οποία όμως περιορίζεται στην προσωπική 

πρωτοβουλία ορισμένων εκπαιδευτικών. Επιπλέον μοιάζει να λείπει το σύστημα 

αξιολόγησης που επιτρέπει τον έλεγχο της συμβατότητας των εκπαιδευτικών λογισμικών 

με κριτήρια που προέρχονται από τις επιστήμες της εκπαίδευσης (Ράπτης & Ράπτη, 1998; 

Μακράκης, 2000; Μικρόπουλος, 2000). Η λειτουργία αυτή δεν έχει αποκτήσει ακόμη το 

εκτόπισμα που απαιτείται για τη διάχυσή των ΤΠΕ σε όλα τα αντικείμενα και όλες τις 

τάξεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις το 

ελληνικό σχολείο μοιάζει να παραβλέπει συστηματικά τους τρόπους και τις πηγές της 

σύγχρονης μαθησιακής διαδικασίας - με τη χρήση ΤΠΕ - οι οποίες παραμένουν 

αποκομμένες από τη σχολική γνώση, αν και όλοι γνωρίζουν θεωρητικά ότι αποτελούν 

εξαιρετικές μορφές ανάπτυξης των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών (Κορωναίου,
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2001). Το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να βρίσκουν το σχολείο βαρετό, ενώ το σχολείο 

περιορίζεται να παρέχει γνώσης για μια αμφίβολη εξασφάλιση θέσης στην αγορά εργασίας 

(ό.π.). Έτσι, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κατά τη βούληση των εκπαιδευτικών όταν και 

εφόσον εκείνοι μπορούν να τις εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ΤΠΕ μοιάζουν να είναι μια πραγματικότητα για 

την ελληνική εκπαίδευση. Στην ένταξη τους όμως κυριαρχεί εκείνη η μορφή χρήσης που 

θέλει τις ΤΠΕ ως εργαλείο διεκπεραίωσης εργασιών. Δεν έχουμε πετύχει ακόμη την πλήρη 

ένταξή τους καθώς υστερούμε στη χρήση τους ως εργαλεία μάθησης. Για να συμβεί αυτό 

θα πρέπει να πειστούμε για την αξία τους στις παιδαγωγικές και διδακτικές λειτουργίες, 

κάτι που αποτελεί σύνθεση πολλών παραγόντων. Γεννιέται η ανάγκη διερεύνησης του αν 

οι ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο μπορούν να υποστηρίξουν το όραμα που μοιάζει να 

διατρέχει τον ελληνικό εκπαιδευτικό συνδικαλισμό από τη μία και το ρόλο που μπορεί να 

παίξουν οι επιστημονικές ενώσεις από την άλλη. Ακόμη μοιάζει αναγκαίο να 

επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού ως επιστήμονα και 

επαγγελματία της αγωγής ώστε να καταστεί αποτελεσματικός (Πασιαρδής, 2004) και από 

ικανός και έμπειρος να εξελιχθεί σε ειδικό της αγωγής (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Έτσι 

μόνο θα μπορεί να ενσωματώσει και να δοκιμάζει μεθόδους, να αξιολογεί συστηματικά τα 

νέα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να συνάδει το έργο του με την πραγματικότητα που 

βιώνουν οι μαθητές του. Αυτό απαιτεί ευχέρεια σε νέες ικανότητες, που στηρίζονται σε 

νέες γνώσεις, νέες στάσεις και πεποιθήσεις, τη μετάβαση σε ένα νέο ιστορικό 

επαγγελματικής ανάπτυξης από τον εκπαιδευτικό της μετωπικής διδασκαλίας (Κάλλιας 

κ.ά., χχχχ). Πάντως η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι ΤΠΕ θα διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο, στο κοντινό μέλλον, στη βελτίωση των μέσων και των μεθόδων διδασκαλίας, στη 

δημιουργία του «ανοιχτού» σχολείου και στην εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών (Παπαδόπουλος, 2004).

2.3. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Ένας από τους γενικούς σκοπούς της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση και η 

διερεύνηση των θέσεων και των απόψεων που έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θεωρείται λοιπόν 

σκόπιμο να παρουσιάσουμε στη συνέχεια τα κύρια χαρακτηριστικά, τους σκοπούς και τους 

κύριους τομείς δράσης τους. Επιπλέον μια σύντομη ιστορική αναδρομή θα μπορέσει να 

αναδείξει τους κύριους τομείς που παραδοσιακά δραστηριοποιούνται και να μας βοηθήσει 

να αντιληφθούμε καλύτερα το ρόλο τους.

24
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



2.3.1. Ο συνδικαλισμός στην ελληνική εκπαίδευση. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Στην Ελλάδα, για περισσότερα από 80 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης εκπροσωπούνται ως εργαζόμενοι και 

διεκδικούν τα αιτήματά τους μέσω δύο συνδικαλιστικών σωματείων. Αυτές είναι η 

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). Η ΔΟΕ ιδρύθηκε το 1922 και σήμερα εκπροσωπεί το σύνολο των 

δασκάλων και νηπιαγωγών της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΟΛΜΕ ιδρύθηκε 

το 1924 και εκπροσωπεί σήμερα το σύνολο των εκπαιδευτικών της δημόσιας 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ομοσπονδίες αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στις 

υποθέσεις της ελληνικής εκπαίδευσης και συχνά συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου 

να πιέσουν την κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Τζεκίνης & 

Κουτρούκης, 1999). Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των διδασκαλικών σωματίων 

αλλά και διαφορές στη στρατηγική που κατά καιρούς ακολουθούν, οι οποίες προέρχονται 

από τη θέση που κατέχει κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα (ό.π.). 

Οι δραστηριότητες των εργατικών - συνδικαλιστικών σωματίων των εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα συνδέονται με τις ιστορικές εξελίξεις της νεότερης και σύγχρονης εκπαίδευσης 

που ξεκινούν από το τέλος του 19ου αιώνα.

Το 1872 ιδρύεται το πρώτο εκπαιδευτικό συνδικάτο, ο Ελληνικός Διδασκαλικός 

Σύλλογος (ΕΔΣ), που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμιδών της εκπαίδευσης. 

Ο ΕΔΣ πετυχαίνει, το 1878, την ίδρυση του Ταμείου Πρόνοιας των Δασκάλων το οποίο με 

τη σειρά του θεσπίζει τρεις υποτροφίες για σπουδές παιδαγωγικής στη Γερμανία και 

πετυχαίνει την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης Διδασκάλων (ΚΕΔ) στην Αθήνα. Από 

πολύ νωρίς διαπιστώνεται η ανάγκη τόσο για τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών όσο 

και της ενίσχυσης της επιστημονικής ταυτότητας των δασκάλων. Το 1887 ιδρύεται ο 

Σύνδεσμος Ελλήνων Δημοδιδασκάλων (ΣΕΔ) που έχει περισσότερο το χαρακτήρα ενός 

εργατικού συνδικάτου παρά ενός διδασκαλικού συνδέσμου. Ο ΣΕΔ κατάφερε να 

αναγνωριστεί, με νόμο του 1895, το δικαίωμα των δασκάλων να γίνονται διευθυντές 

σχολείων και προϊστάμενοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης κατόρθωσε να αναβάλλει 

επ’ αόριστο μια πράξη της κυβέρνησης για τη συγχώνευση πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μία εκπαιδευτική βαθμίδα. Στη συνέχεια, στις αρχές του 

20ου αιώνα, οι διάφοροι σύλλογοι εκπαιδευτικών εργάζονταν από κοινού για τη βελτίωση 

του επαγγέλματος τους. Για περίπου πενήντα χρόνια οι δάσκαλοι προσπαθούν να
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οργανωθούν υπό τη σκέπη μιας επαγγελματικής ένωσης προκειμένου να αποκτήσουν τη 

δύναμη να διεκδικούν και την ισχύ ώστε να εισακούγονται οι θέσεις τους. Βασικοί στόχοι 

τους είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και η αναγνώριση της επιστημονικής 

τους ταυτότητας. Η έννοια του δασκάλου περικλείει, στη διάρκεια της σύγχρονης 

ελληνικής ιστορίας, μια ποικιλία χαρακτήρων από τον μορφωμένο δημόσιο υπάλληλο ως 

και τον ιερέα του χωριού. Λειτούργησε έτσι για πολλά χρόνια σαν μια επαγγελματική 

ιδιότητα όχι απαραίτητα συνδεμένη και με μια επιστημονική ταυτότητα. Αυτό σε 

συνδυασμό με το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον προέλευσης των 

δασκάλων δημιούργησε μια υποβαθμισμένη, οικονομικά και επιστημονικά, ομάδα 

δημόσιων λειτουργών. Με την ίδρυση της ΔΟΕ το 1922 το συνδικαλιστικό κίνημα των 

δασκάλων στην Ελλάδα ακμάζει. Όμως η περίοδος 1936 - 1949, που μεσολαβεί η 

δικτατορία του Μεταξά, ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος πόλεμος, αποτελεί 

περίοδο οπισθοδρόμησης και αδράνειας για το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα. Μόλις 

στα μέσα της δεκαετίας του 1960 καταφέρνουν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας του 

κλάδου, όταν η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου έφερε μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση και 

ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα αιτήματα των δασκάλων για περαιτέρω 

βελτιώσεις έπρεπε να περιμένουν, και εξαιτίας της μεσολάβησης της δικτατορίας του 1967 

- 1974, τη δεκαετία του 1980 για να υλοποιηθούν. Σε εποχές που η δημοκρατία εκλείπει 

κάθε συνδικαλιστική δράση των εκπαιδευτικών μετατρέπεται σε φερέφωνο των 

κρατούντων στερώντας τη δυνατότητα για διεκδικήσεις σε αιτήματα έξω από επίσημη 

κρατική γραμμή. Με νόμο του 1984 οι δάσκαλοι πετυχαίνουν βελτίωση των αποδοχών 

τους ενώ με το νόμο του 1985 (Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167Α) που αφορούσε την ανασυγκρότηση 

της δημόσιας εκπαίδευσης πέτυχαν την ανύψωση του επαγγελματικού τους στάτους. Τότε 

ιδρύονται τα πρώτα παιδαγωγικά τμήματα σε ΑΕΙ της χώρας που ενισχύουν την 

επαγγελματική ταυτότητα και αυξάνουν το επιστημονικό κύρος των δασκάλων (Βασιλού- 

ΓΤαπαγεωργίου, 1996). Διαπιστώνουμε ότι η ΔΟΕ πετυχαίνει τους στόχους της 

προσπαθώντας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες 

(ό.π.). Ως ένα συνδικαλιστικό όργανο, που διατηρεί το μονοπώλιο στο χώρο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λειτουργεί ως ελεγκτής της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής 

εκπροσωπώντας τον έλληνα δάσκαλο, τόσο με την ιδιότητα του εργαζόμενου όσο και με 

αυτή του επιστήμονα.

Η ΟΛΜΕ δεν πετυχαίνει μεγάλη πρόοδο στα πρώτα χρόνια από την ίδρυσή της ενώ 

κατά την περίοδο 1936 - 1949, λόγω των πολιτικών και εμπόλεμων καταστάσεων, η δράση 

της βρίσκεται σε ‘ύφεση. Κατά τη δεκαετία του 1950 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
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1960 καταφέρνει να επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την περίοδο της χούντας (1967 - 1974) καταπνίγεται 

κάθε προσπάθεια ελεύθερης συνδικαλιστικής δραστηριότητας, συνεπώς και των 

εκπαιδευτικών. Κατά τη μεταπολίτευση, καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται με την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας το επιτρέπουν, τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών 

αυξάνονται σε αριθμό και επιρροή. Η ΟΛΜΕ εξελίσσεται σε μια αποτελεσματικά 

μαχόμενη οργάνωση με την πολιτική συμπαράσταση των σοσιαλιστών και των 

κομμουνιστών με τις καλές και τις κακές της στιγμές (ό.π.). Η μεγάλη απεργία του 1988 

αποτέλεσε ένα δείγμα της μεγάλης ικανότητας της ΟΛΜΕ να αντιμετωπίζει την κυβέρνηση 

και να πετυχαίνει τους σκοπούς της (ό.π.).

Τις πρώτες δεκαετίες δράσεις τους οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών μάχονται 

κυρίως για επαγγελματικά - οικονομικά αιτήματα, στην προσπάθειά τους να βγάλουν τον 

εκπαιδευτικό από την άθλια οικονομική κατάσταση που βρίσκεται και να του προσδώσουν 

επαγγελματική ταυτότητα και επιστημονικό κύρος (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1996). Στις 

προσπάθειές τους βρίσκουν συνεχώς εμπόδια τις εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες, με το 

πρόσχημα της αριστερίζουσας ιδεολογίας και της κομμουνιστικής υποκίνησης, 

αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια ουσιαστικών αλλαγών (ό.π.). Έτσι εκπαιδευτικά 

ζητήματα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και μόλις τη δεκαετία του 1980 εμπεριέχονται πια 

στα κύρια αιτήματα του κλάδου, κάτι που συναντά κανείς μέχρι σήμερα (ό.π.).

2.3.2. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), σήμερα

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) αποτελεί πανελλαδικό 

συνδικαλιστικό όργανο που συγκροτείται από όλες τις ενώσεις λειτουργών μέσης 

εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) στη χώρα (υπάρχουν 91 σήμερα) ή το εξωτερικό (άρθρο 4, 

καταστατικό ΟΛΜΕ, 1987) και ανήκει στην ΑΔΕΔΥ. Η ΟΛΜΕ παρέχει τις υπηρεσίες της 

στους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης (Μ.Ε.) που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία 

ή σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, σε σχολεία ισότιμα προς τα 

δημόσια σχολεία Μ.Ε. και στην εκκλησιαστική εκπαίδευση (άρθρο 4, ό.π.). Οι σκοποί της 

ομοσπονδίας περιγράφονται στο άρθρο 2 του καταστατικού της και είναι «1) Ο 

συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των ενώσεων που τη 

συγκροτούν, για τη βελτίωση της Μ.Ε. την ηθική, επιστημονική και υλική εξύψωση των 

λειτουργών της και την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και υλικών 

συμφερόντων του κλάδου. 2) Η συμβολή της στη βελτίωση της όλης Παιδείας του 

Ελληνικού λαού. 3) Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των
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δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα. 4) Η προώθηση και προάσπιση 

των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των δημοκρατικών θεσμών και της εθνικής 

ανεξαρτησίας. 5) Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η 

συμμετοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους. 6) Η ελεύθερη διακίνηση 

των ιδεών και η κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων. 7) Η συμβολή της στον αγώνα 

για την εδραίωση και προάσπιση της Ειρήνης και η ανάλογη διαπαιδαγώγηση των νέων».

Στο άρθρο 3 του καταστατικού της ΟΛΜΕ περιγράφονται τα μέσα που 

μεταχειρίζεται για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι 

«Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών της και τις συζητεί δημοσιογραφικά ή σε Γενικές 

Συνελεύσεις και Συνέδρια» (παρ.1). «Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση 

και διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, 

απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα» (παρ.2). «Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή 

γνώμη, τα πνευματικά ιδρύματα και τα όργανα της Πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική 

και κοινωνική αποστολή των εκπαιδευτικών λειτουργών Μ.Ε. και για εκπαιδευτικά 

ζητήματα με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, με 

δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με βιβλία, φυλλάδια και 

εγκυκλίους και με άλλα πρόσφορα μέσα» (παρ.3). «Επικοινωνεί και συνεργάζεται με 

εκπαιδευτικές οργανώσεις του εξωτερικού ιδικά της Μ.Ε. με σκοπό την παρακολούθηση 

των διεθνών εξελίξεων στα θέματα της Παιδείας και, μετά από απόφαση Γεν. Συνέλευσης 

ή Συνεδρίου, γίνεται μέλος» (παρ.4). «Οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, περιοδείες και 

αποστολές στο εξωτερικό και στο Εσωτερικό» (παρ.6). «Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση 

που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου 

του ελληνικού λαού. Συνεργάζεται επίσης με άλλους κοινωνικούς φορείς που έχουν 

σκοπούς ανάλογους με εκείνους της ΟΛΜΕ» (παρ.7). «Μπορεί να συνεργάζεται με 

κλαδικές ενώσεις, ομοσπονδίες δημοσίων υπαλλήλων και οργανώσεις άλλων εργαζομένων 

και να συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την 

αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών της, διατηρώντας την αυτονομία της σας 

κλαδική οργάνωση» (παρ.8).

2.3.3. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ), σήμερα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της (τελευταία τροποποίησή του στην 77η γενική 

συνέλευση της ΔΟΕ, 2008). Η ΔΟΕ είναι συνδικαλιστικό όργανο που συγκροτείται από 

τους Συλλόγους εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι ενσωματωμένη 

στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ). Παρέχει τις
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υπηρεσίες της σε δασκάλους και νηπιαγωγούς και όποιους άλλους εκπαιδευτικούς 

εργάζονται ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(άρθρο 4, καταστατικό ΔΟΕ, 2008). Οι σκοποί της διδασκαλικής ομοσπονδίας είναι όμοιοι 

με εκείνους της ΟΛΜΕ και περιγράφονται στο άρθρο 2 του καταστατικού της ως εξής: «α) 

Σκοπός της Δ.Ο.Ε. είναι ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων 

των Συλλόγων που την συγκροτούν για την βελτίωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης, την 

ηθική και υλική εξύψωση των λειτουργών της και την προάσπιση και προαγωγή των 

επαγγελματικών και υλικών συμφερόντων του κλάδου, β) Η συμβολή της στη βελτίωση 

της όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού, γ) Η προώθηση της συνεργασίας και της 

αλληλεγγύης μεταξύ των Δημοσίων Υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα, δ) Η 

προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και 

ειρήνης, ε) Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η 

συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους, στ) Η καλλιέργεια του 

συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος και της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων, ζ) Η 

προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη 

Γενική Εκπαίδευση στα κέντρα λήψης αποφάσεων». Στο άρθρο 3 του καταστατικού της 

ΔΟΕ περιγράφονται τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των σκοπών της. Μεταξύ 

άλλων αναφέρεται ότι «Συγκεντρώνει τις γνώμες και αποφάσεις των Συλλόγων μελών της, 

τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει δημοσιογραφικά και τις συζητεί σε Γενικές Συνελεύσεις 

και Συνέδρια. Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση 

κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα 

πρόσφορα μέσα. Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη στο εσωτερικό και 

εξωτερικό και τα όργανα της Πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική και κοινωνική 

αποστολή των λειτουργών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για εκπαιδευτικά 

ζητήματα, με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, δημόσιες 

συζητήσεις, με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με βιβλία, φυλλάδια και 

εγκυκλίους και με άλλα πρόσφορα μέσα. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές, 

επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού με σκοπό την 

παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, στα θέματα των εργαζομένων, της παιδείας, της 

ειρήνης. Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και 

την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού Λαού. Οργανώνει συγκεντρώσεις, 

συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό. Μπορεί να 

συνεργάζεται με κλαδικές ενώσεις και Ομοσπονδίες Δημοσίων Υπαλλήλων και να 

συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη
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επιδίωξη των σκοπών της, σε πανδημοσιοϋπαλληλική βάση. Συνεργάζεται με 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενικότερα. Συνεργάζεται με την τοπική 

αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π., για την 

προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

μπορεί να γίνει μέλος εκπαιδευτικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων 

του εξωτερικού».

2.4. ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα στον Ελληνικό χώρο συναντάει κανείς πλήθος ενώσεων που καλούν 

επιστήμονες όλων των χώρων και των ειδικοτήτων να γίνουν μέλη τους. Αποτελούν 

κοινούς τόπους ανταλλαγής ανησυχιών και απόψεων που πηγάζουν από προσωπικό, 

επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον των μελών τους. Οι επιστημονικές ενώσεις 

στην Ελλάδα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Είναι σύλλογοι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και επομένως οι πόροι τους προέρχονται από συνδρομές μελών, 

χρηματοδοτήσεις και δωρεές οργανισμών ή προσώπων, έσοδα από εκδόσεις, επιμορφώσεις 

ή επιστημονικές εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, ημερίδες). Υπόσχονται να υποστηρίζουν και 

να αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες επαγγελματίες - επιστήμονες. Δεσμεύονται να 

μελετούν και να ερευνούν προς όφελος της εκπαίδευσης και της επιστήμης και να βοηθούν 

την πολιτεία στο έργο της. Ακόμη φροντίζουν να ενημερώνουν τόσο τους επιστήμονες όσο 

και την κοινή γνώμη για τις αλλαγές και τις εξελίξεις στο χώρο που δραστηριοποιούνται. 

Ειδικά στην εποχή μας που αποτελεί κοινή αποδοχή η αναγκαιότητα για θεμελιώδεις 

αλλαγές στην παιδεία, ο ρόλος των επιστημονικών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να είναι καθοριστικός. Όμως σημαντικός παράγοντας 

αναφορικά με τις απαιτούμενες αλλαγές είναι και η αντίληψη του έλληνα πολίτη για την 

έννοια της επιστήμης και της επιστημονικής εργασίας. Σε μια έρευνα που έγινε σε 12 

χώρες, (ΗΠΑ, και έντεκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) σε 15.000 

περίπου ανθρώπους έγινε η ερώτηση: «Πείτε μου, με δικά σας λόγια, τι σημαίνει να 

σπουδάζεις κάτι επιστημονικό» (Bauer & Schoon, 1993). Χαρακτηριστικό είναι το 

αποτέλεσμα που δίνουν οι έλληνες ερωτώμενοι. Αντιλαμβάνονται τη επιστημονική 

διαδικασία ως μια «εις βάθος μελέτη φαινομένων» στην πλειοψηφία των απαντήσεων, ενώ 

ως παράδειγμα αναφέρουν τις φυσικές επιστήμες. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

περισσότεροι έλληνες αντιλαμβάνονται ότι τα αποτελέσματα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο άτομο, και μάλιστα αρνητική, και λιγότερο 

για την τοπική κοινωνία ή τον κόσμο (ό.π.: ρ. 149). Είναι φανερό ότι η έννοια της
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επιστήμης και του «επιστημονικού» συνδέεται στην Ελλάδα περισσότερο με την έρευνα 

και τη μελέτη στο χώρο των θετικών επιστημών. Κοινωνικές επιστήμες όπως της αγωγής, η 

παιδαγωγική και η διδακτική δεν πρωτεύουν στην αντίληψη των ελλήνων ενώ την έννοια 

της επιστημονικής κοινότητας την αντιλαμβάνονται περισσότερο ως ένα σύνολο γνώσεων 

και ειδικών - σοφών. Οι επιστημονικές ενώσεις και η κάθε προσπάθεια ένταξης νέων 

εκπαιδευτικών εργαλείων όπως οι ΤΠΕ έχουν μακρύ και δύσκολο δρόμο να διανύσουν.

Σχετικά με την παρούσα εργασία ενδιαφέρον παρουσιάζει να εστιάσουμε την 

προσοχή μας σε εκείνες τις επιστημονικές ενώσεις (στη συνέχεια θα τις προσφωνούμε για 

συντομία ΕΕ) οι οποίες ασχολούνται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με την ένταξη 

των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Οι ενώσεις αυτές μοιάζει να χωρίζονται σε δύο 

ομάδες. Στη μία ανήκουν οι ΕΕ που αναφέρονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένη 

επιστημονική ή επαγγελματική ταυτότητα, όπως είναι η ΕΠΕ (Ενωση Πληροφορικών 

Ελλάδος), η ΠΕΚΑΠ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης), η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών) και η ΕΕΦ (Ενωση Ελλήνων Φυσικών). Στις ενώσεις αυτές εμφανίζεται 

το ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως ένας από τους τομείς ενδιαφερόντων 

τους. Στην άλλη ανήκουν οι ΕΕ που χαρακτηρίζονται από ένα κεντρικό θέμα - στόχο την 

ένταξη ή διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τέτοιες είναι η e-Δίκτυο-ΤΠΕ (Ελληνική 

Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση), η ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ (Επιστημονική 

Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση) και η 

ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη δομή, τους σκοπούς και τις πρακτικές 

εκείνων των ΕΕ οι οποίες πληρούν δύο προϋποθέσεις ώστε να η μελέτη τους να αφορά 

άμεσα τη θεωρητική διερεύνηση στην παρούσα εργασία. Είναι ενώσεις επιστημόνων της 

αγωγής που κυρίως απασχολούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, τουλάχιστον πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας, και βρίσκονται οι ΤΠΕ στα ενδιαφέροντά τους. Αυτές είναι η ΕΕΦ, η 

e-δίκτυο ΤΠΕΕ και η ΕΤΠΕ. Ειδικά για την ΕΕΦ θα πρέπει να τονίσουμε οι ΤΠΕ δεν 

αποτελούν το βασικό αντικείμενο ενασχόλησής τους. Όμως η ΕΕΦ έχει μια μακρά ιστορία 

με τις παρεμβάσεις και τις θέσεις της σε εκπαιδευτικά ζητήματα σχετικά με τις φυσικές 

επιστήμες και οι ΤΠΕ δεν περνούν απαρατήρητες από τη θεματολογία τους καθώς 

αποτελούν το «αγαπημένο παιδί» των φυσικών επιστημόνων. Κρίνουμε λοιπόν ότι έχει 

ενδιαφέρον να μελετήσουμε το χαρακτήρα και το περιεχόμενό της.
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2.4.1. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ)

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ιδρύθηκε το 1930 ενώ η τελευταία τροποποίηση του 

καταστατικού της έγινε με την 1210/1970 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών 

(Μπροδήμας, 2007). Σύμφωνα με την ταυτότητα της ένωσης, όπως επίσημα προβάλλεται 

στην νέα της ιστοσελίδα (www.eef.gr.) «Η ΕΕΦ είναι Επιστημονικός Σύλλογος μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες της Φυσικής, των 

Τεχνολογιών Φυσικής και Επικοινωνιών και άλλων σχετιζόμενων κλάδων». Η 

χρηματοδότησή της προέρχεται προέρχονται από τις συνδρομές των μελών της που μέχρι 

τον Φεβρουάριο του 2003 ανέρχονταν στα 13800 ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα στην 

Ελλάδα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 20000 φυσικοί. Επίσης επιχορηγείται από 

κυβερνητικές υπηρεσίες και λαμβάνει χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ένα μέρος της 

χρηματοδότησης «προέρχεται από έσοδα από διάφορα ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, 

δημοσιεύσεις, ή επιστημονικές εκδηλώσεις σχετικές με τις Τεχνολογίες των Φ.Ε. (φυσικών 

επιστημών) και Επικοινωνιών.» (ό.π). Κατά τη διάρκεια του 2008 η ΕΕΦ προτείνει σε 

όποιον ενδιαφέρεται, μέλος ή όχι, επιμορφωτικά πακέτα σεμιναριακού τύπου στην 

πληροφορική (ECDL), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και την 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών ΠΕ04 για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση 

οι δράσεις αυτές αυξάνουν τα έσοδα ενώ διαμορφώνουν μια πρόθεση της ΕΕΦ για τη 

διεύρυνση των ενδιαφερόντων και των δράσεών της πέρα από στενά όρια των φυσικών 

επιστημών που είναι και πρωταρχικός σκοπός της. Οι σκοποί της ΕΕΦ όπως περιγράφονται 

στην ταυτότητα της, στην ιστοσελίδα της ένωσης (www.eef.gr.) είναι: α) «Ε1 προαγωγή της 

χρήσης των Τεχνολογιών Φυσικής και Επικοινωνιών», β) «Η συνεισφορά στην ανάπτυξη 

της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες σε ολόκληρη την 

Ελλάδα», γ) «Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών Φυσικών 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», δ) «Η ανάπτυξη κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας και συμπεριφοράς, για τους επαγγελματίες των Φυσικών Επιστημών» και ε) 

«Η παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Πολιτεία». Ενδιαφέρον παρουσιάζουν μερικά 

σημεία. Πρώτα διαπιστώνουμε, στον σκοπό (α), την αναφορά στις τεχνολογίες των 

επικοινωνιών, πέραν της φυσικής, που δηλώνει την πρόθεση για διεύρυνση του πεδίου 

δράσης της ΕΕΦ στο χώρο των ΤΠΕ. Έπειτα, στους σκοπούς (γ) και (δ), τονίζεται η 

πρόθεση της ΕΕΦ να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για το επάγγελμα του φυσικού, με 

απώτερο ίσως σκοπό να μετατραπεί σε επαγγελματική ένωση επιμελητηριακής δομής 

(ΝΠΔΔ) κάτι που απέτυχε να ολοκληρώσει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με αντίστοιχο 

σχέδιο προεδρικού διατάγματος (Ν. 2327/31-7-1995/ΦΕΚ 156, τ.Α’) που όμως δεν
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εκδόθηκε ποτέ. Στο σκοπό (ε) γίνεται ξεκάθαρο ότι ρόλος της ένωσης είναι να παρέχει 

τεχνικές και όχι παιδαγωγικής φύσης συμβουλές στην πολιτεία. Έτσι δεν μπορεί κανείς να 

περιμένει παρεμβάσεις ή προτάσεις, προς το ΥΠΕΠΘ ή το ΠΙ, σε σχέση με την ορθή 

διδακτική των φυσικών επιστημών ή την παιδαγωγική χρησιμότητα εργαλείων όπως το 

πείραμα ή οι ΤΠΕ. Προκειμένου να εκπληρώσει τους παραπάνω σκοπούς η Ε.Ε.Φ., 

σύμφωνα πάντα με το καταστατικό της, α) «Φροντίζει για την κατάρτιση και επιμόρφωση 

των επαγγελματιών των Φ.Ε.», β) «Βοηθά το ευρύ κοινό να κατανοήσει και να εξοικειωθεί 

με θέματα των Φ.Ε.», γ) «Συνεισφέρει στην επωφελή και αποδοτική χρήση των Φ.Ε.», δ) 

«Προσφέρει τεχνικές συμβουλές στην Πολιτεία καθώς επίσης και σε οργανισμούς τόσο του 

δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.», ε) «Παρέχει υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης επί 

τεχνικών ζητημάτων».

Η ΕΕΦ διοργανώνει παραδοσιακά, για περισσότερα από 10 χρόνια, σεμινάρια 

πληροφορικής για πτυχιούχους των λεγάμενων καθηγητικών σχολών και επιστήμονες που 

εργάζονται ή έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στην εκπαίδευση. Αφορούν στη 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ και σε καμία περίπτωση στη επιμόρφωση 

για παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ. Σήμερα οργανώνει επιπλέον και σεμινάρια χρήσης Η/Υ 

με σκοπό την απόκτηση πιστοποίησης ECDL (www.eef.gr.T Το πρώτο πανελλήνιο 

εκπαιδευτικό συνέδριο της ΕΕΦ (στην Ερέτρια της Εύβοιας) θα διεξαχθεί το Νοέμβριο του 

2008. Μία από τις θεματικές ενότητες θα είναι οι νέες τεχνολογίες σε σχέση με την 

εκπαίδευση ενηλίκων και τη εκπαίδευση από απόσταση. Πέρα από αυτό η ΕΕΦ δεν έχει 

αναπτύξει ακόμη, τουλάχιστον επίσημα, μια θέση σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση 

των ΤΠΕ και την ένταξή τους στο ελληνικό σχολείο.

2.4.2. Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών 

στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

Η ΕΤΠΕ αποτελεί μία επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

ιδρύθηκε το 2000, με έδρα στα Ιωάννινα. Εκπροσωπεί, σύμφωνα με το καταστατικό της 

(άρθρο 2, καταστατικό ΕΤΠΕ, 2006) τους έλληνες επιστήμονες των ΤΠΕ που έχουν ως 

κοινό ενδιαφέρον τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση και αριθμεί σήμερα 239 μέλη. 

Σκοποί του συλλόγου είναι «η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, 

βασικής και εφαρμοσμένης, στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), η συνεισφορά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, η παροχή 

συμβουλών προς την πολιτεία, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η αντιπροσώπευση και 

υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών των ΤΠΕΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».
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Μέλη της ΕΤΠΕ μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί ή επιστήμονες - ειδικοί άλλων χώρων 

(διοίκηση, τεχνολογία) με κοινό προσανατολισμό «την προώθηση της γνώσης, της 

διδασκαλίας και της μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών» (άρθρο 3, ό.π.). Τα ενδιαφέροντα της ΕΤΠΕ, πάντα σε σχέση με την ένταξη 

και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, χωρίζονται σε έξι τομείς για κάθε ένα από 

τους οποίους λειτουργεί και μια μόνιμη επιτροπή που εξετάζει και προωθεί τα αντίστοιχα 

θέματα. Οι τομείς αυτοί είναι (άρθρο 4, ό.π.): 1) η προσχολική και η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, 2) η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3) η τριτοβάθμια εκπαίδευση, 4)ο ιδιωτικός 

τομέας, 5) επιμόρφωση και κατάρτιση και 6) αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών 

εφαρμογών των ΤΠΕ. Τα θέματα για τα οποία η ΕΤΠΕ δείχνει ειδικό ενδιαφέρον 

καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αξιοποίησης των ΤΠΕΕ (άρθρο 5, ό.π.). Ζητήματα που 

αφορούν προγράμματα σπουδών με ΤΠΕ και τη διδακτική των ΤΠΕ, σχεδιασμός και 

αξιοποίηση λογισμικών, υπερμέσων, τεχνίτης νοημοσύνης, εικονικής πραγματικότητας 

είναι κάποια από αυτά. Ακόμη εκφράζεται ενδιαφέρον για ζητήματα επιστημολογίας και 

αξιοποίησης των ΤΠΕ σε συνεργατικά συστήματα μάθησης, τη διδασκαλία γνωστικών 

αντικειμένων και την ειδική αγωγή. Τέλος ερευνά ζητήματα εργονομίας των εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων αλλά και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς οργάνωσης και διοίκησης 

εκπαιδευτικών μονάδων. Η ΕΤΠΕ μοιάζει να φιλοδοξεί να καλύψει όλο το εύρος ένταξης 

και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης, από ζητήματα 

παιδαγωγικά και διδακτικής, προγραμμάτων σπουδών, οργάνωσης και διοίκησης ως την 

εφαρμογής καινοτομιών. Στην προσπάθειά της να επιτύχει τους σκοπούς της διοργανώνει 

συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες για ενημέρωση και σεμινάρια για την επιμόρφωση κάθε 

ενδιαφερομένου. Προς αυτή την κατεύθυνση εκδίδει ενημερωτικό δελτίο και επιστημονικό 

περιοδικό (άρθρο 6, καταστατικό ΕΤΠΕ, 2006). Για τη συντήρηση της λειτουργίας της και 

των δράσεών της η ΕΤΠΕ χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών της, από δωρεές, 

κρατικές ή ιδιωτικές επιχορηγήσεις. Ακόμη αξιοποιεί για το σκοπό αυτό τα έσοδα από τις 

εκδόσεις της και τις επιμορφωτικές και ερευνητικές δράσεις, από μελέτες, επιστημονικές 

εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις (άρθρο 9, ό.π.).

2.4.3. Η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ)

Όμοια με την ΕΤΠΕ η επιστημονική ένωση e-Δίκτυο-ΤΠΕ είναι σύλλογος μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 2006, με έδρα την 

Ερμούπολη της Σύρου. Εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς όλων των βαθμιδών, στελέχη της
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εκπαίδευσης, επιστήμονες - ερευνητές, παραγωγούς εκπαιδευτικού υλικού και ειδικούς με 

κοινό ενδιαφέρον την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (άρθρο 2, 

καταστατικό e-Δίκτυο-ΤΠΕ, 2006). Στους γενικούς σκοπούς της ένωσης (άρθρο 3, 

καταστατικό e-Δίκτυο-ΤΠΕ, 2006) ανήκει τόσο η προώθηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

κοινότητα όσο και η αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εκπαίδευση (ΜΜΕ- 

Ε). Επίσης στοχεύει στην ουσιαστική και με κριτικό πνεύμα, σε όλο το φάσμα των 

σχολικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου και των 

ΜΜΕ-Ε. Προς την επίτευξη των γενικών της σκοπών η e-Δίκτυο-ΤΠΕ θέτει ειδικότερους 

στόχους (ό.π.). Σε αυτούς δίνει έμφαση στη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, 

οργανισμούς και πρόσωπα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα 

για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών. Ακόμη προσβλέπει τόσο στην ανάπτυξη ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου όσο και την αναζήτηση των αποδοτικότερων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Κρίνεται απαραίτητη η συνεχής πληροφόρηση των μελών της και της 

κοινής γνώμης με τα νεότερα δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο εφαρμογών των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με 

άλλους επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού. Για τη βελτίωση του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, υποστηρίζει και επιμορφώνει τα μέλη της στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ και των ΜΜΕ. Τέλος κρίνεται σημαντική η κατοχύρωση ανεμπόδιστου 

επιστημονικού διαλόγου, η διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών και η δημιουργία και 

καλλιέργεια δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της. Για την 

επίτευξη των στόχων της προβαίνει στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων, 

διαγωνισμών (για μαθητές και εκπαιδευτικούς) και εκθέσεων σχετικών με την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ενημερώνει σχετικά την κοινή γνώμη. Συμμετέχει σε εθνικά 

ή ευρωπαϊκά προγράμματα και αναπτύσσει σχετικές συνεργασίες. Εκδίδει ηλεκτρονικό 

περιοδικό για θέματα που αφορούν τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, υποβάλλει υπομνήματα στις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στο ΥΠΕΠΘ 

για την αποτελεσματικότερη ένταξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (άρθρο 4, καταστατικό e-Δίκτυο-ΤΠΕ, 2006). Οι πόροι της ένωσης είναι 

όμοιοι με των ενώσεων στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως και γενικότερα όλων των 

επιστημονικών ενώσεων με τη μορφή συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Διαπιστώνουμε ότι ενώ η ΕΤΠΕ επεκτείνει τη δράση της και πέρα ακόμη από την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη δια βίου εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, ο
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προσανατολισμός της e-Δίκτυο-ΤΠΕ είναι περισσότερο εντοπισμένος στις δύο πρώτες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα 135 ιδρυτικά της μέλη έχουν να επιδείξουν πολύχρονη 

δράση σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τόσο σε επιμορφωτικά προγράμματα, 

δημιουργίες εκπαιδευτικών λογισμικών και ιστοσελίδων όσο και στη διοργάνωση 

συνεδρίων και ημερίδων (e-δίκτυο-ΤΠΕΕ, 2007).

Τον Οκτώβριο του 2007, ένα μόλις χρόνο από την ίδρυσή της, η “e-δίκτυο-ΤΠΕΕ” 

δημοσιοποιεί μία επιστολή προς το ΥΠΕΠΘ, τα μέλη της και προς κάθε ενδιαφερόμενο 

σχετικά με τα εμπόδια για την ομαλή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (e-δίκτυο-ΤΠΕΕ, 

2007). Η άποψη που κατατίθεται από τα μέλη της ένωσης είναι ότι «εξαιτίας της απουσίας 

ενός ολοκληρωμένου και ρητά διατυπωμένου σχεδίου εφαρμογής (χρονοδιάγραμμα, 

βιωσιμότητα) μαζί με τη μη μόνιμη και συνεχή υποστήριξή του από εκπαιδευτικούς 

θεσμούς, τα περισσότερα πραγματοποιούμενα έργα του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο της 

«κοινωνίας της πληροφορίας» και του ΕΠΕΑΕΚ είναι λίγο πολύ αποσπασματικά και η 

ένταξη των ΤΠΕ-Ε παραμένει διακήρυξη χωρίς πνοή και προοπτική» (ό.π.: σ.1). Το πρώτο 

πρόβλημα, αναφέρεται, είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο που γίνεται 

αυτή, από το 2002 ως το 2007, το αποτέλεσμα είναι να έχουν πιστοποιηθεί μόλις το 35% 

(στο Α’ επίπεδο) από το σύνολο των εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Κρίνοντας ότι μια τέτοια διαδικασία είναι αργή και ότι «το μοντέλο 

επιμόρφωσης που ακολουθήθηκε με επιτυχία μέχρι σήμερα έφτασε στα όριά του και θα 

πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι για την επίτευξη του στόχου της 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» (ό.π.: σ.2). Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τον τρόπο 

που οργανώνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ (επίπεδο Β’). Επισημαίνεται η μεγάλη καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος με 

αποτέλεσμα την απαξίωση και την υποβάθμιση της όλης προσπάθειας. Έτσι όσο 

καθυστερεί η επιμόρφωση των 400 επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ αυτό συμπαρασύρει και την 

επιμόρφωση των 15000 εκπαιδευτικών (μόλις το 10% του συνόλου των εκπαιδευτικών) 

στα ΚΣΕ (κέντρα στήριξης επιμόρφωσης) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εφαρμογή - 

δοκιμή εκπαιδευτικών λογισμικών στην πράξη, αναστέλλοντας διαδικασίες 

ανατροφοδότησης και βελτίωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την επιστολή, στο κενό 

εφαρμογής οι προσπάθειες σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού δεν 

μπορούν να συγκλίνουν στοχεύοντας στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ 

τεράστιες, δημόσιες και ιδιωτικές, επενδύσεις χάνονται. Τα μέλη της ένωσης προτείνουν να 

αξιοποιηθούν τόσο οι υπάρχουσες θεσμοθετημένες δομές (π.χ. σχολικοί σύμβουλοι, 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ κτλ) όσο και όλοι ανεξαιρέτως οι επιμορφωτές ΤΠΕ σε πρωτοβάθμια
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και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ένα μοντέλο «ενδοσχολικής επιμόρφωσης και 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών» (ό.π.: σ.2). Έτσι οι εκπαιδευτικοί της πράξης θα μπορούν 

να αξιοποιήσουν τα λογισμικά και το διαδίκτυο στην καθημερινή σχολική πρακτική ενώ θα 

γίνει δυνατό να επιμορφωθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών (και όχι μόνο το 10% όπως 

σχεδιάστηκε στην παρούσα επιμόρφωση). Ένα τρίτο ζήτημα που αποτελεί εμπόδιο για την 

ένταξη των ΤΠΕ, πιστεύεται, είναι τα προγράμματα σπουδών. Στο λύκειο τα προγράμματα 

σπουδών σχεδιάστηκαν μια εποχή που το σχολείο δεν είχε ούτε τις υποδομές ούτε την 

τεχνογνωσία να υποδεχτεί τις ΤΠΕ στην καθημερινότητα του, με αποτέλεσμα λογισμικά 

αλλά και προγράμματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης να μην μπορούν να αξιοποιηθούν. Η 

προσέγγιση - πρόταση των μελών της ένωσης είναι ότι «το πρόγραμμα αυτό οφείλει να 

φτιαχτεί μετά από διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα από “μηδενική βάση”, με την 

έννοια ότι κατά την οικοδόμησή του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσα διαθέτουμε μέχρι 

σήμερα (έρευνες, λογισμικά, επιμορφωτές, εκπαιδευτικό υλικό, εξοπλισμό σχολείων). Από 

την άλλη, διαπιστώνεται, τα νέα προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ) στο γυμνάσιο 

και το λύκειο προβλέπουν την παιδαγωγική χρήση ΤΠΕ κυρίως στις διαθεματικές εργασίες 

και άλλες σχολικές δραστηριότητες. Τα προβλήματα που εμφανίζονται εδώ, κατά την 

άποψη των μελών της ένωσης, είναι τα εξής. Εποπτικά μέσα που προβλέπονται από το 

ΑΠΣ δεν έφτασαν ποτέ στους εκπαιδευτικούς. Λογισμικά αναρτημένα στο www.pi- 

schools.gr είναι αδύνατο να αποκτηθούν από τα περισσότερα σχολεία καθώς μόνο το 19% 

των σχολείων, υπογραμμίζεται, διαθέτει ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο. Αν 

προσθέσουμε και την ελλιπή επιμόρφωση γίνεται, πιστεύεται, κατανοητό γιατί οι 

εκπαιδευτικοί καταφεύγουν «στη σιγουριά του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου 

στερώντας τους μαθητές από τη χρήση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και τους 

διδάσκοντες από νέα εργαλεία διδασκαλίας» (ό.π.: σ.2). Το πρόγραμμα σπουδών στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπει τη χρήση των ΤΠΕ σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο: 

«ομαλή και με φυσικό τρόπο ένταξη των ΤΠΕ από τον ίδιο το δάσκαλο μέσα από τα 

διάφορα μαθήματα του προγράμματος και όχι ξεχωριστή ώρα διδασκαλίας» (ό.π.: σ.3). 

Εδώ αναφέρεται ένα τέταρτο εμπόδιο, που προστίθεται στα προηγούμενα. Είναι η απουσία 

υπεύθυνου εργαστηρίου στα δημοτικά σχολεία κάτι που δεν προβλέπει η σχετική 

εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ (2002). Η e- δίκτυο-ΤΠΕΕ προτείνει τον άμεσο ορισμό υπευθύνου 

τόσο για το εργαστήριο πληροφορικής όσο και για τα οπτικοακουστικά μέσα που διαθέτει 

το κάθε σχολείο αλλά και την απόσπαση ενός εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας στα 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ για την τεχνική υποστήριξη τν δημοτικών σχολείων. Προτείνεται και η 

μείωση του ωραρίου του υπευθύνου για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του, κατά
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το πρότυπο λειτουργίας των εργαστηρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα ολοήμερα 

δημοτικά σχολεία την εξοικείωση των μαθητών στις ΤΠΕ μπορεί να αναλάβει, βάσει της 

εγκυκλίου (για το ΑΠΣ του δημοτικού σχολείου), μόνο καθηγητής πληροφορικής. Η 

επιστημονική ένωση, στηριζόμενη όπως υποστηρίζει μόνο σε παιδαγωγικά κριτήρια και 

σύμφωνα με το πνεύμα του ΑΠΣ, προτείνει στο ΥΠΕΠΘ την εμπλοκή και άλλων στη 

διαδικασία αυτή όπως δάσκαλοι ή πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων με μεταπτυχιακές 

σπουδές στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τέλος, η e-δίκτυο-ΤΠΕΕ εντοπίζει ακόμη δύο 

εμπόδια που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Το ένα αναφέρεται στη 

δομή και το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων τόσο του ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr)0oo και 

του Π.Ι. (Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: www.pi-schools.gr). Εκτιμάται ότι «παρουσιάζουν 

σοβαρές αδυναμίες και ποικίλες δυσλειτουργίες και επομένων χρειάζονται άμεσα ριζική 

αναμόρφωση ώστε να επιτελούν το ρόλο τους: διευκόλυνση της εκπαιδευτικής κοινότητας 

και όλων των πολιτών» (e-δίκτυο-ΤΠΕΕ, 2007: σ.4), ρόλος που συνάδει με τις επιταγές της 

συνθήκης της Λισσαβόνας για τη δημόσια διοίκηση (European Council, 2000). Το άλλο 

αναφέρεται στην αξιοποίηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Το όποιο θετικό 

αποτέλεσμα στην αξιοποίηση αυτή κρίνεται ότι οφείλεται στις πρωτοβουλίες και το μεράκι 

κάποιων εκπαιδευτικών. Στη λογική ότι τόσο το διαδίκτυο όσο και τα ιστολογία (blogs) 

μπορούν να αποτελόσουν άριστα παιδαγωγικά εργαλεία, τα μέλη της e-δίκτυο-ΤΠΕΕ 

προτείνουν: «το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το Π.Ι. και το ΠΣΔ να συντάξει εγκύκλιο με 

την οποία να καθορίζονται επακριβώς οι όροι χρήσης μιας σχολικής ιστοσελίδας ή ενός 

σχολικού ιστολογίου, το επιτρεπόμενο περιεχόμενο (υπενθύμιση περί πνευματικών 

δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων), τα καθήκοντα του υπευθύνου της σχολικής 

ιστοσελίδας κ.α.» (ό.π.: σ.4).

2.4.4. Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση (ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ).

Η ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ αποτελεί άλλη μία επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2004 με έδρα την Αθήνα. Όπως μαρτυράει και ο τίτλος της και 

ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1 του καταστατικού της (ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 2006) εκπροσωπεί 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «με κοινό ενδιαφέρον στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση» (ΕΕΕΠ- 

ΔΤΠΕ, 2006: σ.1). Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, μέλη της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 

μπορούν να είναι φοιτητές ή πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάδοση της 

χρήσης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση, η ανάπτυξή τους καθώς και
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παροχή βοήθειας και συνεργασίας προς στην πολιτεία, αποτελούν τους γενικούς σκοπούς 

της ένωσης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του καταστατικού της. Στο ίδιο άρθρο 

αναπτύσσονται και οι ειδικότεροι σκοποί της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. Η ένωση σκοπεύει να 

δραστηριοποιηθεί στο χώρο των μελετών και της έρευνας, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργασίας με φορείς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Τόσο η πληροφόρηση των μελών της αλλά και κάθε ενδιαφερομένου με τις τελευταίες 

εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ καθώς και η επιμόρφωση των μελών της προς βελτίωση του 

εκπαιδευτικού τους έργου, αποτελούν ένα δεύτερο σκοπό της ένωσης. Η ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 

θέτει ως στόχο την ανάπτυξη βοήθειας και συνεργασίας προς την πολιτεία, μέσω ομάδων 

αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, δημιουργίας ψηφιακού υλικού και δικτυακών 

τόπων για χρήση τους από μαθητές και γονείς, διοργάνωση εκπαιδευτικών δικτυακών 

διαγωνισμών για μαθητές της πρωτοβάθμιας. Σχεδιάζει την υλοποίηση της αίθουσας 

υποδειγματικής εφαρμογής των ΤΠΕ. Στόχος της είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Επιπλέων προτείνεται να 

αξιοποιηθεί και με άλλους τρόπους όπως η χρήση της ως ΚΣΕ από κρατικούς φορείς ή ως 

εξεταστικό κέντρο από ιδιώτες για εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής. Τέλος 

σχεδιάζει τη δημιουργία ομάδων εργασίας προς διευκόλυνση επίτευξης των παραπάνω 

σκοπών της. Στο πνεύμα των σκοπών της, όπως περιγράφονται στο καταστατικό της, η 

ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ οργανώνει συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενο σχετικό την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και με έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία 

με επιστημονικούς φορείς όπως το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) ή και 

εκπροσώπους από το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καθώς τα μέλη της είναι στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία εκπαιδευτικοί της τάξης, αντιλαμβάνονται την ανάγκη 

ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του χώρου τους ως μία αναγκαιότητα 

τόσο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης όσο και για την άρση των προβλημάτων 

και των δυσκολιών που η ένταξη των ΤΠΕ συναντά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε 

αυτή τη λογική η ένωση δραστηριοποιείται ακόμη στο να ενημερώνει για τις θέσεις και τις 

προτάσεις της με υπομνήματα τόσο στο ΥΠΕΠΘ όσο και στη ΔΟΕ, αιτούμενη τη 

δραστηριοποίηση τους σύμφωνα με το θεσμικό τους ρόλο.

Τον Αύγουστο του 2004 η ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ αποστέλλει υπόμνημα στο 

Υπουργείο Παιδείας (ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 2004α) με το οποίο καταθέτει τις απόψεις τις σχετικά 

με την υπάρχουσα κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις προτάσεις της για τη 

βελτίωσή της, σε ότι αφορά τη διάδοση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο. Σε αδρές γραμμές 

αναφέρεται ότι: α) «Κοντά είκοσι χρόνια μετά την πειραματική εισαγωγή των Η/Υ στη
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διδακτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια, και οι μαθητές μας σπάνια ή και καθόλου 

χρησιμοποιούν ένα εκπαιδευτικό cdrom στους Η/Υ των σχολείων τους», β) «Κοντά δέκα 

χρόνια μετά την έκρηξη του διαδικτύου, τη μεταφορά σε αυτό της σωρευμένης -γνώσης και την 

πρωτοφανή ευκαιρία διαχείρισης της, κι ακόμα δε δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές μας να 

το γνωρίσουν, να επισκεφτούν έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτικά κόμβο!» και γ) «Και σ' όλα 

αυτά τα θαυμαστά, που τόσο διαφημίζονται γύρω μας, στην κοινωνία της πληροφορίας, στην 

κοινωνία της διαχείρισης της γνώσης, ο δάσκαλος της πρωτοβάθμιας αμέτοχος θεατής!» 

(ό.πσ.2). Εντοπίζουν την ελλιπή, σε ποσότητα και ποιότητα, επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας αλλά και τον αποκλεισμό τους από τα εργαστήρια Η/Υ 

και το μάθημα των νέων τεχνολογιών του ολοήμερου σχολείου, μέσω του θεσμού της 

ωρομίσθιας. Επισημαίνουν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια έχει αφεθεί «στο 

ρομαντικό ενθουσιασμό λίγων δασκάλων, μέσα σε ένα εχθρικό πολλές φορές περιβάλλον που 

απαρτίζεται από το συντηρητικό πνεύμα της διοίκησης της εκπαίδευσης, το φόβο μπροστά στο 

καινούριο κι αδοκίμαστο, στο σχολείο της φωτοτυπίας και της αποστήθισης» (ό.π.). Οι 

προτάσεις που καταθέτει η ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ για τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης των ΤΠΕ 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ομαδοποιούνται σε τρεις τομείς. 1) Προτείνεται η (ηθική 

και υλική) ενίσχυση των πρωτοβουλιών των δασκάλων για την Κ.τ.Π. στην εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα: η θεσμοθέτηση δασκάλου - υπευθύνου εργαστηρίου Η/Υ με απαλλαγή 4 

ωρών από τα διδακτικά καθήκοντα, η χορήγηση οικονομικού επιδόματος για την αγορά 

λογισμικών και σχετικών βιβλίων σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν πιστοποιηθεί στη χρήση 

των ΤΠΕ και όσους δεσμεύονται να το πράξουν στο μέλλον, η χορήγηση προσωπικής dsl 

σύνδεσης μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (ΠΣΔ) για όσους εκπαιδευτικούς 

διακρίνονται για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η βελτίωση των παροχών 

διαδικτύου από το ΠΣΔ, οι πιστοποιήσεις στις ΤΠΕ και οι δικτυακές δημοσιεύσεις των 

εκπαιδευτικών να μοριοδοτούνται για υπηρεσιακή εξέλιξη, να προηγούνται οι δάσκαλοι 

που επιθυμούν να διδάξουν το μάθημα NT στο ολοήμερο σχολείο από κάθε άλλη 

περίπτωση. 2) Προτείνεται η ευρείας κλίμακας, συνεχής και ποιοτική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και συγκεκριμένα: η θεσμοθέτηση ΠΜΣ στις ΤΠΕ στα ΠΤΔΕ των 

πανεπιστημίων σε τέτοια έκταση ώστε κάθε σχολείο στη χώρα να έχει τουλάχιστον ένας 

επιμορφωμένο δάσκαλο ο οποίος θα δεσμεύεται ανταποδοτικά προς την πολιτεία, η 

αναβάθμιση των σεμιναρίων επιμόρφωσης στα ΚΣΕ με περισσότερα εξειδικευμένα 

προγράμματα για να επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί, η επίσπευση των πιστοποιήσεων των 

επιμορφωμένων δασκάλων. 3) Προτείνεται, τέλος, η δημιουργία διοικητικού και 

υποστηρικτικού μηχανισμού και συγκεκριμένα: η θεσμοθέτηση ενός σχολικού συμβούλου
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στις ΤΠΕ και αντίστοιχης οργανικής μονάδας για τη διάχυσή τους ανά διεύθυνση 

εκπαίδευσης, να μεριμνά το ΥΠΕΠΘ για την παραγωγή λογισμικών κατάλληλων για την 

πρωτοβάθμια με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, να πιστωθούν δραστηριότητες που 

προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ σχολείων μέσω του διαδικτύου, να 

μεριμνά η πολιτεία ώστε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα να έχουν σύγχρονες υποδομές σε 

εργαστήρια και διαδικτυακή πρόσβαση.

Ένα θέμα στο οποίο η ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ μοιάζει να δίνει μεγάλη βαρύτητα είναι αυτό 

της διδασκαλίας του μαθήματος «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» και της χρήσης του 

σχολικού εργαστηρίου στο ολοήμερο σχολείο. Με δύο υπομνήματα προς τη ΔΟΕ και το 

ΥΠΕΠΘ (ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 2003' ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 2004β) εμμένει στην άποψή της ότι το 

μάθημα αυτό θα πρέπει να διδάσκεται από δασκάλους που έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ 

αντί εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας ή επιστημόνων άσχετων με την εκπαίδευση όπως 

πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι οι δάσκαλοι 

είναι επιστημονικά καταλληλότεροι για να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το μάθημα των νέων 

τεχνολογιών, όχι ως γνωστικό αντικείμενο άλλα με βάση την ολιστική προσέγγιση - 

καταλληλότερης σε μαθητές ηλικίας 6 ως 12 ετών, από ότι ένας μηχανικός ή ένας 

εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας. Καταγγέλλουν την ασυνέπεια λόγων και έργων του 

ΥΠΕΠΘ και του ΠΙ που ενώ σε συνέδρια και ημερίδες, όπως αναφέρεται, υπερθεματίζουν 

τη διαθεματικότητα και την ολιστική προσέγγιση στη μάθηση προωθούν εγκύκλιο 

(Φ.50/98/54939/Γ1, 6-6-2003 Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ/ΥΠΕΠΘ) που αποκλείει τους 

δασκάλους από τη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών προτιμώντας ωρομίσθιους άλλων 

ειδικοτήτων. Ακόμη κρίνεται άσκοπο, κάτω από αυτό το καθεστώς, να επιμορφώνονται 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας στις ΤΠΕ εφόσον δεν τους δίνεται η δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά αυτές τις γνώσεις. Στην ίδια λογική η 

ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας (ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 2004β) να δώσει την ευκαιρία 

στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τα εργαστήρια πληροφορικής παραχωρώντας την 

ευθύνη τους σε δασκάλους που έχουν αποκτήσει δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ. Έτσι, 

επισημαίνεται, και τα εργαστήρια θα αποκτήσουν «ζωή» αντί να παραμένουν κλειδωμένα 

ως μία ακριβή επένδυση που απαξιώνεται, και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας θα 

δραστηριοποιηθούν περισσότερο στις ΤΠΕ, αποκτώντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτά αλλά και την απαιτούμενη στήριξη από συναδέλφους.
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ΜΕΡΟΣ Β’

Η ΔΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Ο σχεδιασμός και τα στάδια της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουμε τις θέσεις και τις απόψεις 

των συνδικαλιστών της εκπαίδευσης αλλά και επιστημονικών ενώσεων, με μέλη 

εκπαιδευτικούς, ως προς την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό 

επιδιώκουμε να διαπιστώσουμε το ρόλο που μπορεί να παίζουν και τη στάση που 

επιλέγουν να διατηρούν, τόσο οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες όσο και οι επιστημονικές 

ενώσεις, απέναντι στο ζήτημα της διάχυσης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ελληνικό 

σχολείο.

Αρχικά δομήσαμε το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το θέμα που μελετάμε. 

Ανατρέξαμε στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση και τη 

χρησιμότητα των ΤΠΕ στις σύγχρονες ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς και τη σχέση 

τους με την εκπαίδευση ως αγαθό και ως λειτουργία. Διερευνήσαμε τόσο τους λόγους όσο 

και τους τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά συνέπεια του παιδαγωγικού αποτελέσματος. Στο 

ίδιο στάδιο διερευνήσαμε τη δομή και τους σκοπούς των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών 

που εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας ελληνικής εκπαίδευσης και των 

επιστημονικών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης με τις ΤΠΕ 

να βρίσκονται ανάμεσα στα ενδιαφέροντά τους. Με δεδομένο την απουσία ερευνών για την 

εμπλοκή του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού και των επιστημονικών ενώσεων στην ένταξη 

των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο, βασική μας επιδίωξη είναι η καταγραφή και η ερμηνεία 

δεδομένων από την σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Λαμβάνοντας 

υπόψη και αποδεχόμενοι τις παραδοχές μιας μη θετικιστικής προσέγγισης, περισσότερο 

αποδεκτής στην κοινωνιολογική έρευνα (Κυριαζή, 2002; Δίτσιου, 2005) επιδιώκουμε να 

καταγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ένταξη και την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί μέλη συνδικαλιστικών και επιστημονικών 

ενώσεων.

Στο δεύτερο στάδιο της εργασίας επιλέξαμε τα εργαλεία και τις μεθόδους της 

έρευνας. Καθώς η πρόθεση δεν είναι να ελέγξουμε μια ήδη υπάρχουσα θεωρία αλλά να 

«παράγουμε» μια θεωρία από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνά μας, επιλέξαμε 

εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου έρευνας ως καταλληλότερη για αυτό το σκοπό (Woods,
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1999; Κυριαζή, 2002). Πνο συγκεκριμένα επιλέξαμε να διενεργήσουμε μια περιγραφική 

έρευνα, μέσω της ερμηνευτικής ανάλυσης κειμένων. Να περιγράφουμε δηλαδή τις 

κυρίαρχες ή μη στάσεις, πεποιθήσεις, τάσεις και αντιλήψεις αλλά και τις οπτικές γωνίες 

υπό τις οποίες επιλέγονται να ιδωθούν τα δρώμενα, με στόχο να ερμηνεύσουμε την 

υπάρχουσα κατάσταση (Cohen & Manion, 1994). Τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις και τα επίσημα κείμενα, στην 

ερμηνευτική ανάλυση των οποίων προβήκαμε.

Η συνέντευξη αποτελεί το πρώτο ερευνητικό εργαλείο, τόσο δημοφιλές στο χώρο 

της ποιοτικής έρευνας που για πολλούς ερευνητές η χρήση του είναι αυτονόητη (Maison,

2003) . Ως συζητήσεις με κάποιο σκοπό κατά τον Burges (1984), οι συνεντεύξεις διαθέτουν 

την ευελιξία για μια εις βάθος διερεύνηση των φαινομένων. Επιτρέπουν την πρόσβαση σε 

πληροφορίες που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά των ανθρώπων (Somech, 1991) και 

αποκαλύπτονται μέσα από σημαντικές ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης όπως οι γνώσεις, οι 

απόψεις, οι αντιλήψεις, οι εμπειρίες, κατά τη διάδραση με τον ερευνητή (Maison, 2003). 

Στην εκπαιδευτική έρευνα οι συνεντεύξεις αποτελούν για τον ερευνητή εργαλείο 

εξερεύνησης της ερμηνείας που δίνουν τα μέλη μιας ομάδας στη φύση και την αξία των 

εκπαιδευτικών πρακτικών, επιτρέποντας έτσι την καταγραφή των αλλαγών (Freebody,

2004) . Η ευελιξία της συνέντευξης, στη βάση της δυναμικής που χαρακτηρίζει κάθε 

κοινωνική δράση, επιτρέπει τον επιτόπου σχεδίασμά της καθώς και την επιλογή 

ξεχωριστών προσεγγίσεων σε κάθε συνέντευξη, για την επίτευξη του στόχου (Maison, 

2003). Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της επικοινωνίας - διάδρασης μεταξύ ερωτώντα 

και ερωτώμενου, που λαμβάνει χώρα στα δύο αλληλεπιδρώντα επίπεδα του περιεχομένου 

και της σχέσης (Watzlawick et al., 1980), κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση κάποιων 

ποιοτικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Αυτά είναι η δημιουργία ενός 

κλίματος εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του ερωτώντα, η διαβεβαίωση για την τήρηση του 

απορρήτου, η εξασφάλιση αίσθησης άνεσης και ασφάλειας ως κριτήριο για την επιλογή 

τόσο του τόπου όσο και του χρόνου πραγματοποίησης της συνέντευξης, η διευκρίνιση του 

θέματος και η αποσαφήνιση τυχόν παρερμηνειών. Έτσι είναι πιθανότερο ο ερωτώμενος να 

ανταποκριθεί μιλώντας ελεύθερα και ειλικρινά και να είναι περισσότερο εύστοχος και 

ουσιαστικός στις απαντήσεις του. Στην παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιήσαμε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις που δίνουν στο υποκείμενο αρκετή πρωτοβουλία στη 

διατύπωση των απαντήσεων και την εξέλιξη της αφήγησης, με τον ερευνητή να 

παρεμβαίνει στο βαθμό που χρειάζεται ώστε το υποκείμενο να αναφέρεται σε ζητήματα 

που αφορούν στους σκοπούς της έρευνας (Maison, 2003; Βάμβουκας, 2006). Έτσι
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προβάλλονται ζητήματα που είναι σημαντικά για τον ερωτώμενο και τα οποία δε θα ήταν 

δυνατό να ληφθούν υπόψη εκ των προτέρων από τον ερευνητή (Maison, 2003).

Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο που επιλέξαμε είναι τα επίσημα κείμενα, τόσο 

εκείνα που προέρχονται από τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών όσο και 

τις επιστημονικές ενώσεις. Αυτά, μαζί με τα κείμενα των συνεντεύξεων, θα αποτελέσουν 

τα γραπτά μας τεκμήρια. Τα επίσημα κείμενα ως τεκμήρια προϋπάρχοντα της έρευνας και 

τα κείμενα των συνεντεύξεων ως τεκμήρια που παράγονται από την έρευνα, θα 

αξιοποιηθούν μέσω της, κατάλληλης σε αυτή την περίπτωση, ερμηνευτικής ανάλυσης 

περιεχομένου (Scott, 1990; Neuendorf, 2002; Maison, 2003). Τα επίσημα κείμενα 

επιλέχτηκαν στη λογική ότι μπορούν να επιτελέσουν τέσσερις λειτουργίες προς όφελος της 

έρευνας: Μπορούν να αποτελούν στοιχεία αυτά καθ’ αυτά, απαντώντας αυτούσια στα 

ερευνητικά μας αποτελέσματα. Παρέχουν στοιχεία μέσα από την ανάγνωση και την 

ερμηνεία τους. Είναι δυνατόν να συμπληρώσουν ή να ενισχύσουν στοιχεία που εξάγονται 

από τις συνεντεύξεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν προσωπικές 

μαρτυρίες ή πεποιθήσεις που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις (Maison, 2003).

Στο τρίτο στάδιο της έρευνας συνθέσαμε τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων, 

στηριζόμενοι στα δεδομένα της βιβλιογραφίας και τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε 

και πραγματοποιήσαμε τις συνεντεύξεις με μαγνητοφώνηση. Προηγήθηκαν δύο 

συνεντεύξεις για τον έλεγχο της απόδοσης των ερωτήσεων, μία σε συνδικαλιστή της 

ΟΛΜΕ και μία σε εκπαιδευτικό, μέλος επιστημονικής ένωσης. Πραγματοποιήσαμε δώδεκα 

συνεντεύξεις, τριών συνδικαλιστών της δευτεροβάθμιας και τριών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης καθώς και τεσσάρων εκπαιδευτικών - μελών επιστημονικών ενώσεων. Αυτό 

που ακολούθησε, στο τέταρτο στάδιο, είναι η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης των 

συνεντεύξεων. Η προσοχή μας εστιάστηκε σε δύο ζητήματα κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας: την όσο το δυνατό πιστότερη μεταφορά του προφορικού στο γραπτό λόγο 

ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των δεδομένων και την επιλογή εκείνων των 

αποσπασμάτων που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς της εργασίας. 

Επιπλέον, στο στάδιο αυτό έγινε και η επιλογή των επίσημων κειμένων που προέρχονται 

από τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και από επιστημονικές ενώσεις 

και θα μπορούσαν να επιτελέσουν τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν (Maison, 2003). 

Στο τελικό πέμπτο στάδιο γίνεται η σύνθεση των δεδομένων και καταλήγουμε σε κάποια 

συμπεράσματα σχετικά με τις θέσεις και το ρόλο των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών και 

επιστημονικών ενώσεων απέναντι στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η συζήτηση και τα
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συμπεράσματα της έρευνας προέκυψαν και με τη βοήθεια πολλών σχετικών ερευνών τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3.2. Το δείγμα της έρευνας

Για τους σκοπούς της έρευνας κληθήκαμε να επιλέξουμε εκείνες τις ομάδες 

ενδιαφέροντος τις ικανές να δώσουν τα επιθυμητά στοιχεία. Στη δημόσια δωδεκαετή 

εκπαίδευση οι μόνες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέλη των οποίων είναι το σύνολο των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πανελλαδικό 

επίπεδο, είναι οι δύο συνδικαλιστικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αντίστοιχα. Τα 

υποκείμενα των συνεντεύξεων, εκπαιδευτικοί - συνδικαλιστές των δύο ομοσπονδιών, 

επιλέγηκαν με βάση την εκπαιδευτική και συνδικαλιστική τους εμπειρία. Ένα δεύτερο 

κριτήριο ήταν ότι είναι όλοι τους «μάχιμοι» εκπαιδευτικοί, παράγουν δηλαδή εκπαιδευτικό 

και όχι διοικητικό έργο. Ένα τρίτο κριτήριο ήταν η εκπροσώπηση όσο το δυνατό 

περισσότερων συνδικαλιστικών παρατάξεων με διαφορετικές πολιτικές αποχρώσεις. Έτσι 

φροντίσαμε, χωρίς να θυσιάζονται τα προηγούμενα κριτήρια, οι ερωτώμενοι να 

εκπροσωπούν παρατάξεις που πρόσκεινται στους τρεις κύριους πολιτικούς χώρους, το 

φιλελεύθερο, το σοσιαλιστικό και αυτόν της αριστερός. Από την άλλη τα επίσημα κείμενα 

των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αποτελούν στην πλειοψηφία τους αποφάσεις γενικών συνελεύσεων 

σε κεντρικό επίπεδο ή συνελεύσεων σε τοπικό επίπεδο καθώς και αλληλογραφία μεταξύ 

του κεντρικού οργάνου (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ) με τους τοπικούς συλλόγους (τοπικούς συλλόγους 

δασκάλων και ΕΛΜΕ αντίστοιχα) ή το ΥΓΊΕΠΘ και το Π.Ι.. Πηγές των επίσημων κειμένων 

ήταν τόσο οι διαδικτυακοί τους τόποι (www.olme.oldsite.gr, www.olme.gr,www.doe.gr) 

όσο και τεύχη των εντύπων («Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ» και «Διδασκαλικό Βήμα» 

της ΔΟΕ) που εκδόθηκαν τη δεκαετία από το 1999 ως το 2008. Λάβαμε υπόψη μας τη 

συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων ζητημάτων στην ατζέντα των συνδικαλιστών σε 

σχέση με το ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ, καθώς και τον τρόπο που αυτό το τελευταίο 

εμφανίζεται στα επίσημα κείμενά τους. Στόχος ήταν να ενημερωθούμε για κάθε 

δραστηριότητα, θέση και απόφαση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, γενικότερα αλλά και σε σχέση με τις ΤΠΕ. Στη 

δεκαετία αυτή είναι που το ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εμφανίζεται 

έντονα και να ενισχύεται θεσμικά και οικονομικά από την επίσημη πολιτεία και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα υποκείμενα των συνεντεύξεων είναι συνολικά δώδεκα εκπαιδευτικοί της πράξης 

από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τρεις είναι συνδικαλιστές
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διαφόρων παρατάξεων της ΔΟΕ, τρεις συνδικαλιστές διαφόρων παρατάξεων της ΟΛΜΕ 

και τέσσερις μέλη επιστημονικών ενώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Τους δώδεκα ερωτώμενους παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

Ο καλούμενος ως συνδικαλιστής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 (ΔΟΕ1) είναι 42 

ετών, έχει 13 χρόνια προϋπηρεσία και 8 χρόνια συνδικαλιστική δράση. Δηλώνει ένθερμος 

υποστηρικτής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Ο συνδικαλιστής της πρωτοβάθμιας 2 (ΔΟΕ2) είναι 48 ετών με 20 χρόνια 

προϋπηρεσία και πάνω από 10 χρόνια συνδικαλιστική δράση. Διατελεί αιρετός 

εκπρόσωπος στο υπηρεσιακό συμβούλιο των δασκάλων (ΔΟΕ) για έκτη συνεχή χρονιά.

Ο συνδικαλιστής της πρωτοβάθμιας 3 (ΔΟΕ3) είναι 50 ετών, με 30 χρόνια 

προϋπηρεσίας ως δάσκαλος και διευθυντής σχολείων. Έχει πάνω από 15 χρόνια 

συνδικαλιστική δράση. Διατέλεσε εκπρόσωπος τοπικού συλλόγου σε γενικές συνελεύσεις 

της ΔΟΕ. Ένθερμος υποστηρικτής και με έντονη, αναγνωρισμένη και βραβευμένη, δράση 

στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τα τελευταία 12 χρόνια.

Ο συνδικαλιστής της δευτεροβάθμιας 1 (ΟΛΜΕ1) είναι 46 ετών, φυσικός και 

μουσικός με 21 χρόνια προϋπηρεσίας. Πρόεδρος ΕΛΜΕ τα τελευταία 4 χρόνια και 

πάρεδρος του Π.Ι. από το 2008. Δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο.

Ο συνδικαλιστής της δευτεροβάθμιας 2 (ΟΛΜΕ2) είναι 60 ετών, φυσικός και μέλος 

της ΕΕΦ. Έχει 33 χρόνια προϋπηρεσία και έντονη συνδικαλιστική δράση για περισσότερα 

από 15 χρόνια. Στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο.

Ο συνδικαλιστής της δευτεροβάθμιας 3 (ΟΛΜΕ3) είναι 53 ετών, φιλόλογος. Έχει 

29 χρόνια προϋπηρεσία, από τα οποία τα 11 διατέλεσε διευθυντής σχολείου, και έντονη 

συνδικαλιστική δράση για περισσότερα από 10 χρόνια. Δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί τις 

ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Η επιλογή των επιστημονικών ενώσεων έγινε με βάση τρία κριτήρια: να αποτελεί η 

εκπαίδευση το βασικό ή ένα από τα βασικά πεδία δράσης τους, να εντάσσονται οι ΤΠΕ 

(και η παιδαγωγική τους αξιοποίηση) στα ενδιαφέροντά τους και να έχουν μέλη 

εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμιδών της εκπαίδευσης. Οι επιστημονικές ενώσεις που 

επιλέγηκαν είναι η «Ένωση Ελλήνων Φυσικών» (ΕΕΦ), η «Ελληνική Επιστημονική 

Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (ΕΤΠΕ), η 

«Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) και η «Επιστημονική Ένωση 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» (ΕΕΕΠ-
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ΔΤΠΕ). Για τους σκοπούς της έρευνας καταγράψαμε, στα επίσημα κείμενα, τη δράση των 

επιλεγμένων επιστημονικών ενώσεων καθώς και τη συχνότητα και τον τρόπο με τον οποίο 

εμφανίζονται ζητήματα σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ακόμη μελετήσαμε, όπου 

υπήρχαν, κείμενα προς το ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι. ή και κάθε ενδιαφερόμενο και τα οποία 

περιγράφουν τις θέσεις των επιστημονικών ενώσεων για την ορθή ένταξη και διάχυση των 

ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί - μέλη επιστημονικών ενώσεων που ρωτήθηκαν επιλέγηκαν 

σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: Είναι εκπαιδευτικοί της πράξης, έχουν μεγάλη εκπαιδευτική 

εμπειρία και ασχολούνται για πολλά χρόνια με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, είτε με 

προσωπική πρωτοβουλία είτε και ως μέλη επιστημονικών ενώσεων.

Ο καλούμενος ως μέλος επιστημονικής ένωσης 1 (ΕΕ1) είναι 51 ετών, φυσικός, 

μέλος του ΔΣ παραρτήματος της ΕΕΦ και ιδρυτικό μέλος του e-δίκτυο-ΤΠΕΕ. Έχει 

περισσότερα από 23 χρόνια προϋπηρεσίας και από το 2007 είναι αποσπασμένος στο 

Γραφείο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Ασχολείται με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση από 

το 1985.

Το μέλος επιστημονικής ένωσης 2 (ΕΕ2) είναι φυσικός, ιδρυτικό μέλος και μέλος 

του ΔΣ της επιστημονικής ένωσης «e-δίκτυο ΤΠΕΕ». Έχει να επιδείξει μεγάλη δράση, 

τόσο σε επιμορφωτικό και συγγραφικό έργο όσο και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

(βιβλία και λογισμικά).

Το μέλος επιστημονικής ένωσης 3 (ΕΕ3) είναι 33 ετών, καθηγητής πληροφορικής 

με 7 χρόνια προϋπηρεσία από τα οποία τα τελευταία 4 εκτελεί καθήκοντα πρεσβευτή - 

προωθητή της δράσης eTwinning.

Το μέλος επιστημονικής ένωσης 4 (ΕΕ4) είναι 48 ετών και υπηρετεί ως σχολικός 

σύμβουλος πληροφορικής από το 2007. Πιστεύει στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

κάτι που θεωρεί καινοτομία για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

3.3 Συνοπτική παρουσίαση των συνεντεύξεων

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν δώδεκα ημιδομημένες συνεντεύξεις 

με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Σκοπός των ερωτήσεων είναι η παροχή στοιχείων και η 

συγκέντρωση δεδομένων για να απαντηθούν τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

Σε γενικές γραμμές, θελήσαμε να μάθουμε το ρόλο που παίζουν ή μπορούν να παίξουν 

τόσο οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών όσο και επιστημονικές ενώσεις 

με μέλη εκπαιδευτικούς ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα απαντώνται στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων, άλλοτε αυτούσια
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και άλλοτε διαιρεμένα με ομάδες ερωτήσεων. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τόσο ο 

σκοπός όσο και το σκεπτικό των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν.

Ιο) Η αντίληψη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού ως προς την ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τόσο το πώς αντιλαμβάνονται οι 

συνδικαλιστικές ομοσπονδίες την έννοια της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση όσο και 

το δικό τους ρόλο ως προς αυτό καθώς αποτελούν φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής και 

κουλτούρας.

2ο) Οι θέσεις και οι προτάσεις των συνδικαλιστών της εκπαίδευσης ως προς την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Καθώς η επιμόρφωση αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των 

συνδικαλιστών της εκπαίδευσης έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουμε με ποιους όρους και για 

ποιους λόγους τη διεκδικούν.

3ο) Πιθανοί κίνδυνοι, προβλήματα και αδυναμίες στην προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ που 

διαβλέπουν οι συνδικαλιστές. Η οπτική γωνία από την οποία τα παραπάνω γίνονται 

αντιληπτά από τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, μπορεί να αποτελέσει πηγή στοιχείων για το 

πώς τοποθετούν τον εαυτό τους απέναντι σε ζητήματα που δεν είναι αμιγώς εργασιακά ή 

οικονομικά.

4ο) Ο ρόλος των επιστημονικών ενώσεων ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

και Συνεργασίες φορέων: επιστημονικών, συνδικαλιστικών και επίσημης πολιτείας. 

Θέλουμε να μάθουμε πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους απέναντι στο θέμα ΤΠΕ 

διαφορετικές επιστημονικές ενώσεις και κατ’ επέκταση πως αντιλαμβάνονται τις άλλες 

επιστημονικές ενώσεις ή τα εκπαιδευτικά συνδικάτα σε σχέση με τον εαυτό τους. Η 

επιλογή ή όχι για συνεργασία και η μορφή που αυτή έχει, όπου συναντιέται, αποτελούν 

χρήσιμες πληροφορίες που περιγράφουν τόσο την αντίληψη της έννοιας συνεργασία όσο 

και την αυτοαντίληψη μιας ομάδας για τη θέση της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό της 

εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ανάλογα με το υποκείμενο της συνέντευξης, δηλαδή την ομάδα που εκπροσωπεί, 

την εκπαιδευτική του εμπειρία, το βαθμό εμπλοκής του στις ΤΠΕ, οι ερωτήσεις τέθηκαν 

διαφοροποιημένες. Ακόμη πολλές ερωτήσεις χωρίστηκαν σε υποερωτήματα ή 

επεκτάθηκαν, στο βαθμό που αυτό έμοιαζε να διευκολύνει τον ερωτώμενο και να αρμόζει 

περισσότερο στο σκεπτικό του. Κατά συνέπεια τα ερωτηματολόγια που παρατίθενται στη 

συνέχεια είναι ενδεικτικά των ερωτήσεων που τελικά τέθηκαν.
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Συνέντευξη συνδικαλιστή της ΟΛΜΕ ή της ΔΟΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τις ερωτήσεις της συνέντευξης, προς 

εκπαιδευτικούς - συνδικαλιστές τις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

ομαδοποιημένες ανά ερευνητικό ερώτημα στο οποίο αυτές απαντούν.

Πίνακας 1

Ερευνητικό ερώτημα Ερώτηση συνέντευξης

Ιο 1. αντίληψη της έννοιας

2. προβληματισμός, λήψη απόφασης

3. κύριες τάσεις

4. Θέση των ΤΠΕ στις προτεραιότητες

5. πλαίσιο ένταξης

7. ευκαιρίες για βελτίωση

8. κίνδυνοι

11. άσκηση «ορθής πολιτικής»

14. διαφορά ρόλων συνδικαλιστή - εκπαιδευτικού

2ο 10. αδυναμίες και προβλήματα ένταξης

12. επιμόρφωση: άσκηση κριτικής και κατάθεση προτάσεων

13. κίνητρα

3ο 5.

6. διχόνοιες

7. 8, 10, 13

4ο 9. συνεργασίες

11.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις ερωτήσεις της συνέντευξης με τη μορφή που είχαν 

τη στιγμή εκκίνησης της κάθε συνέντευξης με τους εκπαιδευτικούς - συνδικαλιστές των 

δύο ομοσπονδιών. Πιθανές αλλαγές κατά την εξέλιξη της κάθε συνέντευξης, για τους 

προαναφερθέντες λόγους, διακρίνονται στα κείμενα των απομαγνητοφωνήσεων (βλ. 

Παράρτημα).
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΜΕ/ΔΟΕ

1. Στους βασικούς σκοπούς της ΟΛΜΕ/ΔΟΕ είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, 

καθώς και η εξύψωση των εκπαιδευτικών τόσο ως επιστημόνων όσο και ως δημόσιων 

λειτουργών. Από την άλλη μεριά τόσο η Πολιτεία όσο και τα ΜΜΕ μοιάζει να στέλνουν 

ένα ηχηρό μήνυμα για χρήση των Νέων Τεχνολογιών (NT) στην Εκπαίδευση. Κατά την 

γνώμη σας η ΟΛΜΕ/ΔΟΕ βλέπει το ζήτημα της χρήσης των NT στην Εκπαίδευση ως ένα 

ζήτημα σύνθετο στο οποίο η συνδικαλιστική πείρα διαβλέπει και άλλες διαστάσεις, πλην 

της καθαρά παιδαγωγικής; Παρακαλώ να επιχειρηματολογήσετε.

2. Όταν καλείστε, τα μέλη των τοπικών συλλόγων ή της ΟΛΜΕ/ΔΟΕ να πάρετε 

αποφάσεις πάνω σε θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τι είδους προβληματισμός προηγείται;

3. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται εντός της ΟΛΜΕ/ΔΟΕ διαφορετικές απόψεις 

αναφορικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ποιες θα λέγατε ότι είναι οι κύριες 

τάσεις απόψεων; Που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας και γιατί;

4. Σε τι θέση προτεραιότητας τοποθετεί η ΟΛΜΕ/ΔΟΕ το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση σε σχέση προς άλλα αιτήματα του κλάδου; Ποια είναι η προσωπική σας 

άποψη;

5. Από την εμπειρία σας τόσο ως εκπαιδευτικού όσο και ως συνδικαλιστή, πως 

βλέπετε τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών (στο σχολείο), για την προώθηση καινοτομιών 

γενικότερα και καινοτομιών με τη χρήση ΤΠΕ ειδικότερα; Υπάρχει η ελευθερία κινήσεων 

ή πρέπει κάποιος να λογοδοτεί σε σύμβουλο και διευθυντή; Τίθεται θέμα νομιμότητας και 

θεσμικών ρόλων ή είναι θέμα «χαρακτήρα» της σχολικής μονάδας;

6. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 ταχυτήτων, κ.τ.λ.) 

Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

7. Με την ένταξη των NT στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, διαβλέπουν 

οι συνδικαλιστικοί φορείς ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης; Αν ναι, ποιες είναι 

αυτές; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

8. Ποιους κινδύνους για την εκπαίδευση πιστεύετε ότι εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι 

συνδικαλιστικοί φορείς, με την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

9. Συνεργάζεστε (εσείς προσωπικά, ή ως μέλος της ΟΛΜΕ/ΔΟΕ) με κάποιο ή
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κάποιους επιστημονικούς φορείς για θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιους και 

με ποιο τρόπο;

10. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθεί να εντάξει τις ΤΠΕ [πλαίσιο - ορισμός υπευθύνων (σύμβουλος), 

εγκαταστάσεις, επιμόρφωση, χρηματοδότηση ...]; Αν ναι, ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές;

11. Πιστεύετε ότι μπορεί η ΟΛΜΕ/ΔΟΕ να επιβάλλει μια πολιτική «ορθής ένταξης» 

των ΤΠΕ-Ε τόσο στην πολιτεία όσο και στους προϊσταμένους εκπαίδευσης, ή αυτό μπορεί 

να γίνει μόνο από το υπουργείο ή άλλους φορείς με επιστημονική ταυτότητα;

12. Με ποιους τρόπους γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι 

σήμερα; Συμφωνείτε με τους τρόπους αυτούς; (Από ποιους γίνεται και από ποιους 

πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται; Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιμορφώνονται και 

για ποιους λόγους;) Θα προτείνατε κάποιους άλλους τρόπους;

13. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, τόσο για να επιλέξουν να επιμορφωθούν όσο και 

για να τις αξιοποιήσουν παιδαγωγικά. Συμφωνείτε; Αν ναι τι είδους κίνητρα θα προτείνατε;

14. Πιστεύετε ότι ένας εκπαιδευτικός - μη συνδικαλιστής θα είχε διαφορετική θέση 

από ένα συνδικαλιστή - εκπαιδευτικό ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο;

15. Έχοντας σκεφτεί το θέμα υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θέλετε να επιστήσετε 

την προσοχή μας, και που ενδεχομένων δεν καλύψαμε με τις ερωτήσεις μας;

Σας ευχαριστώ.

Συνέντευξη εκπαιδευτικού - μέλους επιστημονικής ένωσης

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τις ερωτήσεις της συνέντευξης προς μέλη 

επιστημονικών ενώσεων, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ομαδοποιημένες ανά ερευνητικό ερώτημα στο οποίο αυτές απαντούν.

Πίνακας 2

Ερευνητικό ερώτημα Ερώτηση συνέντευξης

4ο 1. προτεραιότητες και ΤΠΕ

2, 3. ταυτότητα - σκοποί

4. συνεισφορά - συνεργασίες

5. υποστήριξη και αξιολόγηση δράσεων

6. κλίμα - διχόνοιες
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7. ωφέλειες

8. αδυναμίες

9. κίνδυνοι

10. συνεργασίες με άλλες ενώσεις, επιστημονικούς φορείς,

συνδικαλιστικά όργανα

11. επιμόρφωση - προτάσεις και συνεργασίες

12. Κίνητρα: προτάσεις και συνεργασίες

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις ερωτήσεις της συνέντευξης με τη μορφή που είχαν 

τη στιγμή εκκίνησης της κάθε συνέντευξης με τους εκπαιδευτικούς - μέλη επιστημονικών 

ενώσεων. Όποιες αλλαγές στην πορεία της συνέντευξης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

προηγουμένων, διακρίνονται στα κείμενα των απομαγνητοφωνήσεων (βλ. Παράρτημα).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Τόσο η Πολιτεία όσο και τα ΜΜΕ μοιάζει να στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα για 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών (NT) στο Ελληνικό Σχολείο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα 

που αφορούν στην ένταξη αυτή και που κατά την γνώμη σας εμφανίζονται στον 

προβληματισμό των μελών της επιστημονικής σας ένωσης; Λαμβάνονται υπόψη στο 

δημόσιο διάλογο;

2. Ποια είναι η ανάγκη που ώθησε στη σύσταση της επιστημονικής σας ένωσης; Τι 

διαφορετικό πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει σε σχέση με άλλες συναφείς επιστημονικές 

ενώσεις;

3. Πιστεύετε ότι η ένωσή σας θα μπορούσε να είναι ΝΠΔΔ το οποίο να καθορίζει και 

να υπερασπίζεται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών της; Έχει υπάρξει σχετικός 

προβληματισμός; Θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη σε κάτι τέτοιο;

4. Υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

ελληνική εκπαίδευση τα οποία θεωρείτε ότι έχουν διαλευκανθεί χάρη στην εργασία των 

μελών της ένωσης ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς ή επιστημονικές ενώσεις; Ποια 

θα λέγατε είναι κάποια κύρια ζητήματα που παραμένουν ανοικτά και στα οποία δουλεύουν 

τα μέλη της ένωσης;

5. Από την εμπειρία σας ως εκπαιδευτικού, πως βλέπετε τις πρωτοβουλίες 

συναδέλφων σας στο σχολείο, για την προώθηση καινοτομιών γενικότερα και των ΤΠΕ 

ειδικότερα; Πιστεύετε ότι λόγω του επιστημονικού χαρακτήρα της ένωσής σας θα έπρεπε
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να ζητείται από την πολιτεία μεγαλύτερη εμπλοκή της στην υποστήριξη και αξιολόγηση 

σχετικών δράσεων;

6. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις νέες τεχνολογίες, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες 

μεταξύ συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; Μπορείτε να μας αναφέρετε 

κάποια παραδείγματα;

7. Ποιες ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσω της χρήσης των 

ΤΠΕ, διαβλέπει η επιστημονική σας ένωση; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

8. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθεί να εντάξει τις ΤΠΕ; Αν ναι, ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές;

9. Ποιους κινδύνους για την εκπαίδευση εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι επιστήμονες των 

ΤΠΕ, με τον τρόπο που εντάσσονται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα; Ποια 

είναι η προσωπική σας άποψη; Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιο μοντέλο 

ένταξης ήδη δοκιμασμένο στο εξωτερικό;

10. Συνεργάζεστε, εσείς προσωπικά ή ως μέλος της ένωσης, με κάποιο ή κάποιους 

επιστημονικούς φορείς ή με τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, για θέματα 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιους και με ποιο τρόπο; Έχουν υπάρξει αφορμές 

έντασης; Αν ναι, σε ποια ζητήματα και πως λύνονται;

11. Συμφωνείτε με τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι σήμερα; Θα προτείνατε κάποιους άλλους τρόπους; Ποια 

είναι η θέση της επιστημονικής σας ένωσης; Με ποιους άλλους φορείς ή ενώσεις θα 

μπορούσε να συνεργάζεται προς στην κατεύθυνση αυτή;

12. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; Αν ναι τι είδους κίνητρα θα 

προτείνατε; Σε τι είδους κίνητρα θα μπορούσε να συμβάλλει η ένωσή σας με την δράση της 

και τι είδους συνεργασίες θα μπορούσε να αναπτύξει προς αυτή την κατεύθυνση;

13. Έχοντας σκεφτεί το θέμα υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θέλετε να επιστήσετε 

την προσοχή μας, και που ενδεχομένων δεν καλύψαμε με τις ερωτήσεις μας;

Σας ευχαριστώ

3.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2007 ως 

τον Απρίλιο του 2008, είτε στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν οι ερωτώμενοι είτε σε 

άλλους χώρους που οι ίδιοι επέλεξαν ως οικείους. Πριν από κάθε συνέντευξη
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επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με το κάθε εκπαιδευτικό και τους ενημερώσαμε για το θέμα 

της εργασίας και το λόγο που τους επιλέξαμε. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή έγινε κατόπιν 

σύστασης από κοινό γνωστό και εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις που αναφέραμε στην 

αρχή του παρόντος κεφαλαίου. Στη συνέχεια αποστείλαμε, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Η κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια μεταξύ 90 

και 120 λεπτών.

Τα επίσημα κείμενα επιλέγηκαν είτε από έντυπα που εκδίδονται από τις ομάδες 

μελέτης, είτε δόθηκαν από τους ερωτώμενους εφόσον είχαν πρόσβαση σε αυτά, είτε από τα 

αρχεία των ιστοσελίδων μέσω των οποίων οι ομάδες προβάλλονται. Η αναζήτηση και 

συλλογή τους πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο του 2007 ως τον Αύγουστο του 2008.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα γραπτά τεκμήρια (επίσημα 

κείμενα και συνεντεύξεις) πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή.

3.5. Περιορισμοί της έρευνας

Τόσο η επιλογή του δείγματος (υποκείμενα συνεντεύξεων και επίσημα κείμενα) 

όσο και ο αριθμός του αποτελούν αναπόφευκτα περιορισμό της έρευνας. Έτσι οποιαδήποτε 

προσπάθεια γενίκευσης των συμπερασμάτων μας και σε άλλες εκπαιδευτικές ή 

συνδικαλιστικές βαθμίδες και επιστημονικές ενώσεις ή φορείς είναι εκτός των στόχων μας. 

Ακόμη δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε ασάφειες ή αντιφάσεις στις απαντήσεις των 

ερωτήσεων. Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι πάντα εφικτό να στέκεται ο 

ερευνητής αμερόληπτος απέναντι στα τεκμήρια που συνέλλεξε, και ο ερευνητής της 

παρούσας εργασίας δεν αποτελεί εξαίρεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας που 

διεξαγάγαμε, σύμφωνα με τη συλλογιστική και βάση της μεθοδολογίας που περιγράψαμε 

εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται σε δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος (Α) διερευνώνται οι θέσεις και οι απόψεις, τόσο των συνδικαλιστών του 

δείγματος όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των συνεντεύξεων, όσο και των 

ομοσπονδιών που εκπροσωπούν όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των επίσημων 

κειμένων τους. Στο δεύτερο μέρος (Β) διερευνώνται οι θέσεις και οι απόψεις μελών 

επιστημονικών ενώσεων και οι επίσημες θέσεις των ενώσεων αυτών, όπως αυτές 

προκύπτουν από τις συνεντεύξεις των υποκειμένων του δείγματος αλλά και από την 

ανάλυση των επίσημων κειμένων των ενώσεών τους.

Α. Θέσεις και απόψεις συνδικαλιστών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, και των ομοσπονδιών τους ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική 

εκπαίδευση.

Τομείς ενδιαφερόντων - διεκδικήσεων της ΟΛΜΕ: Τα κύρια πεδία δράσης της 

ΟΛΜΕ, τα τελευταία χρόνια, όπως προβάλλεται στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων 

των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας (2001 - 2003 στο www.olme.gr/oldsite. 2004 - 2007 στο 

www.olme.gr) τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών συνεδρίων (11° το 2003, 12° το 2005, 

13° το 2007), η εισήγηση προς τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ του σχεδιασμού για τη συνδικαλιστική 

χρονιά 2008-2009 (ΟΛΜΕ, 2008γ) και τις εκθέσεις πεπραγμένων της ΟΛΜΕ κάθε δύο 

χρόνια (2001-2003, 2003-2005, 2005-2007), τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου καθώς 

και τα υπομνήματα της ΟΛΜΕ προς το ΥΠΕΠΘ, αφορούν σε οικονομικά, ασφαλιστικά, 

συνταξιοδοτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα (ΟΛΜΕ, 2003α, 2003 β, στο

http://www.olme.gr/oldsite και ΟΛΜΕ, 2005α, 2005β, 2005γ, 2007α, 2007β, 2008α, 

2008β, στο http://www.olme.gr). Στη συνέχεια αναφέρουμε ανά κατηγορία, όπως 

κατατάσσονται από την ΟΛΜΕ, τα ζητήματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό 

συνδικαλισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη δεκαετία που διανύουμε.

Στα οικονομικά θέματα αποτελεί πάγιο αίτημα η αύξηση των αποδοχών των 

εκπαιδευτικών (κατά 25% την τελευταία πενταετία) και η ενσωμάτωση των επιδομάτων 

τους στο βασικό μισθό. Πάγιο αίτημα αποτελεί ακόμη η ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη και 

η μη σύνδεσή της με τη αξιολόγηση - απόδοση του εκπαιδευτικού. Συχνά εμφανίζεται το
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αίτημα του αφορολόγητου του μισθού του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ενώ από το 

2006 διεκδικείται να είναι τα 1400€ οι καθαρές αποδοχές του. Όποτε προκύπτει τέτοιο 

ζήτημα απαιτείται από το ΥΓΊΕΓΤΘ να καταλαμβάνει τις οφειλόμενες αμοιβές προς τους 

εκπαιδευτικούς, σε περιπτώσεις πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ωρομίσθιων, επιτροπών, 

οδοιπορικών κ.λπ..

Στα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά ζητήματα πάγια εμφανίζεται το αίτημα για την 

πλήρη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα τριάντα χρόνια προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα 

από ηλικία. Απαιτείται η κατάργηση διατάξεων που υπονομεύουν το ύψος των συντάξεων 

το οποίο κρίνεται ότι πρέπει να είναι στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά την 

αποχώρηση του εκπαιδευτικού. Συχνά εμφανίζεται και ειδικότερα αιτήματα όπως η πλήρης 

ιατροφαρμακευτική σχετικά με ζητήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, ζητήματα 

περίθαλψης (οδοντιατρική περίθαλψη, οπτικά κτλ) και κοινωνικής πολιτικής απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους (κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί).

Σε ότι αφορά τα εργασιακά ζητήματα του κλάδου υπάρχουν πάγια αιτήματα που 

τίθενται συνεχώς και με ένταση από την πλευρά της ΟΛΜΕ με κύριο αποδέκτη το 

ΥΠΕΠΘ. Τέτοια είναι μη άρση της μονιμότητας των εκπαιδευτικών, το δικαίωμα για 

σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η κατάργηση της υπουργικής απόφασης 

γνωστής ως «καθηκοντολόγιο» και η άρνηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η 

αλλαγή του τρόπου επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης και το αίτημα για ετήσια 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα. Σε αυτή τη 

λογική η ΟΛΜΕ ζητά επίμονα την κατάργηση του νόμου 2986/2002 για τη στελέχωση της 

διοίκησης της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών. Συχνά γίνονται προτάσεις σε ειδικότερα ζητήματα όπως μαζικοί 

διορισμοί με βάση τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται, 

στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η μονιμοποίηση των αναπληρωτών με 18μηνη 

προϋπηρεσία, να αποκτήσουν οι αναπληρωτές πλήρη εργασιακά συνταξιοδοτικά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα και την κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωρομισθίου. 

Επίσης, παγιωμένο μοιάζει το αίτημα - τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια στο πλήθος 

των μαθητών μέσα στην τάξη («25 μαθητές στο τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις και 10 στα 

εργαστήρια») με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών και της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα ζητήματα εμφανίζονται συχνά, όπως 

θέματα και προβλήματα αποσπάσεων, διαμαρτυρίες για καταπάτηση εργασιακών 

δικαιωμάτων εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή περιφέρειας εκπαίδευσης ή την εμπλοκή ιδιωτών, με παροχή υπηρεσιών ή
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χορηγιών, στα σχολικά δρώμενα (χρήση αιθουσών - εργαστηρίων από ιδιώτες, 

συνεργασίες δημόσιων λειτουργών με ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κλπ).

Ως προς τα εκπαιδευτικά ζητήματα πάγια εμφανίζονται στην ατζέντα των 

συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ το αίτημα για αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του 

ΑΕΠ, η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης ενάντια στη τροποποίηση 

του άρθρου 16 του Συντάγματος, η καθιέρωση της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής δημόσιας 

και δωρεάν παιδείας με την εφαρμογή των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας ώστε να 

μειωθεί η μαθητική διαρροή, η αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(ΤΕΕ) με στόχο και τα σχολεία της να παραμείνουν ανοιχτά και οι εκπαιδευτικοί της να 

εξασφαλίσουν μόνιμη εργασία. Ακόμη η ΟΛΜΕ αντιτίθεται στην πρακτική της 

αποκέντρωσης της εκπαίδευσης, με τους ΟΤΑ να αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας 

τους, καθώς αποτελεί ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης Συχνά 

εμφανίζονται και ειδικότερα ζητήματα όπως η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την 

πρόσθετη διδακτική στήριξη και η αναβάθμιση και οικονομική ενίσχυση της ειδικής 

αγωγής. Ακόμη, την τρέχουσα δεκαετία, η ΟΛΜΕ εμμένει στη θέση της για κατάργηση 

των πανελλαδικών εξετάσεων και αποσύνδεση του απολυτηρίου λυκείου από την εισαγωγή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λιγότερο συχνά γίνονται αναφορές στην ανάγκη για 

αναβάθμιση των καινοτόμων δράσεων όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η αγωγή 

υγείας ή και το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών εκδρομών.

Η ΟΛΜΕ, στη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας αντιστέκεται διαρκώς στο 

περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Αντιλαμβάνεται την προσπάθεια σύμπλευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με 

την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική ως μια «προσπάθεια προσαρμογής της εκπαίδευσης 

στις απαιτήσεις της “αγοράς” και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων» (ΟΛΜΕ, 

2005α: σ.1). Εναντιώνεται σταθερά, και καταθέτει τις θέσεις της επίσημα, στις αποφάσεις 

των υπουργών παιδείας της Ε.Ε. στη Μπολόνια (για την τριτοβάθμια εκπαίδευση) και 

επιθυμεί να αποτρέψει τις συνέπειες της συμφωνίας GATS (γενική συμφωνία για το 

εμπόριο στις υπηρεσίες), του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου (ΠΟΕ). Κρίνει ως 

ζητήματα μείζονος σημασίας τη διασφάλιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας για όλους αλλά 

και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων εκπαιδευτικών, δικαιώματα που κλονίζονται τόσο 

με την εφαρμογή της συμφωνίας GATS όσο και με την, στενά συνδεμένη μαζί της, οδηγία 

Bolkestein αλλά και τη λογική της «ευέλικτης ασφάλειας» (flexicurity) (ΟΛΜΕ, 2005α, 

2007). Θεωρεί ότι ανοίγουν το δρόμο στο να προσαρμοστεί η εκπαίδευση στο δόγμα «ο 

καθένας για τον εαυτό του και η αγορά για όλους» (ΟΛΜΕ, 2005β: σ.1). Η συμφωνία
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GATS και η οδηγία Bolkestein επιτρέπουν και ενθαρρύνουν διαχείριση (οικονομική, 

υλικοτεχνική αλλά και ανθρώπινου δυναμικού), εκτός από το χώρο της βιομηχανίας, του 

εμπορίου, της αγοράς παροχής υπηρεσιών, και της εκπαίδευσης ως ένα εμπορικό αγαθό 

πέρα από εθνικά σύνορα και με τη δυνατότητα υπερπήδησης εμποδίων που μπορεί να 

φέρουν εθνικές νομοθεσίες ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην εφαρμογή ευέλικτων 

μορφών εργασίας (Edsall, 2000' Βελισσαρίου, 2006). Η ΟΛΜΕ αντιλαμβάνεται την 

ευρωπαϊκή πολιτική ως πολιτική της ιδιωτικοποίησης που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση 

ως ένα ανταγωνιστικό προϊόν με όρους κόστους - απόδοσης, όρους που ταιριάζουν στο 

χώρο της βιομηχανίας και του εμπορίου. Δηλώνει αντίθετη σε μια λογική που ενισχύει την 

ιδιωτική εκπαίδευση (κέντρα ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ), σε βάρος 

του δημόσιου χαρακτήρα της (ΟΛΜΕ, 2004, 2005α, 2007β) και ενθαρρύνει ενέργειες όπως 

η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) (ΟΛΜΕ, 2007β). Σε αντίθεση όλων 

αυτών η ΟΛΜΕ θεωρεί χρέος της να επιμένει στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας 

ώστε να έχουμε αξιοπρεπείς σχολικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικούς αναβαθμισμένους 

επαγγελματικά και επιστημονικά (με αντίστοιχη αναβάθμιση των παροχών και της 

επιμόρφωσης), πάταξη της μαθητικής διαρροής και επίτευξη άριστων παιδαγωγικών και 

μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΟΛΜΕ, 2004, 2005α, 2007α, 2007β, 2008α, 2008γ). Προς 

αυτή την κατεύθυνση το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί για την 

ΟΛΜΕ ένα πρόβλημα και διεκδικεί τη λύση του, καταθέτοντας προτάσεις και πιέζοντας το 

ΥΠΕΠΘ, συχνά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στις 7 Απριλίου του 2008 το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 

στέλνει στο ΥΠΕΠΘ μια επιστολή με θέμα: “Οι προτάσεις του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών” (ΟΛΜΕ, 2008α). Οι προτάσεις αυτές «περιέχονται και 

στην τελική απόφαση του Που τακτικού συνεδρίου της ΟΛΜΕ (Ιούλιος 2007)» (ό.π.: σ.1). 

Η επιμόρφωση, σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, είναι απαραίτητη ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μπορούν ενημερώνονται και να παρακολουθούν στενά τις σύγχρονες 

κοινωνικές, τεχνολογικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, ώστε να μπορούν να παρέχουν 

υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο. Γι’ αυτό θεωρείται ότι η επιμόρφωση πρέπει «να 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 

η οποία με τη σειρά της πρέπει να συνδέεται με τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης και 

αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολο του» (ΟΛΜΕ, 2008β). Με αυτή την 

επιστολή η ΟΛΜΕ διεκδικεί: Να υπάρχει ουσιαστική παιδαγωγική επιμόρφωση μετά το 

διορισμό και να ενταχθεί η παιδαγωγική κατάρτιση στην εισαγωγική εκπαίδευση του 

διδακτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ενεργά 

στην επιμόρφωσή τους, η οποία να γίνεται με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με ΑΕΙ.
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Θεσμοθέτηση ετήσιας επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και πολύμορφη 

βραχύχρονη επιμόρφωση (ενδοσχολικά όπου είναι εφικτό), πάντα με απαλλαγεί από τα 

διδακτικά τους καθήκοντα. Θεσμοθέτηση της μετεκπαίδευσης, σε ΑΙΕ, των εκπαιδευτικών 

που θα οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής των 

εκπαιδευομένων και κίνητρα ώστε να επιλέγουν να εκπαιδεύονται. Τέλος, ουσιαστική 

αναμόρφωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με στόχο τη διεύρυνση και την 

ενίσχυση προγραμμάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα 

αντικείμενα επιμόρφωσης που προτείνονται είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή 

υγείας, νέες μέθοδοι διδασκαλίας, οι ΤΠΕ, η αγωγή υγείας, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

και η ειδική αγωγή.

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση εμφανίζεται στα επίσημα κείμενα της ΟΛΜΕ ως μία 

παράμετρος εκσυγχρονισμού του ελληνικού σχολείου και βελτίωσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της (ΟΛΜΕ, 200 8γ). Αναφέρονται στις προτάσεις της 

για επιμόρφωση ως ένα απαραίτητο εργαλείο που πρέπει να μάθουν να χειρίζονται οι 

εκπαιδευτικοί καθώς: «Με τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας και με την κυριαρχία της κινούμενης εικόνας στους τομείς ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας, μεταβάλλονται αντίστοιχα και οι ανάγκες που καλείται το σχολείο να 

καλύψει» (ΟΛΜΕ, 2008β). Κρίνεται λοιπόν ότι οι ΤΠΕ, μαζί με άλλα νέα αντικείμενα που 

προαναφέρθηκαν, πρέπει «να μελετηθούν προσεκτικά, προκειμένου να αξιοποιηθούν 

θετικά στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας και να ενταχθούν στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα και, χωρίς να χάσουν τη φρεσκάδα τους, να το ανανεώσουν, προσφέροντας στη 

σχολική καθημερινότητα την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, καθώς και το άνοιγμα των 

μαθητών στην κοινωνία» (ΟΛΜΕ, 2005α: σ.3). Ειδικά για τις ΤΠΕ το ΔΣ της ΟΛΜΕ 

εισηγείται: «Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας δεν είναι σωστό να 

αντιμετωπίζονται τόσο ως μάθημα, όσο ως μέσα και διαδικασίες για τη δημιουργία ενός 

ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος» (ό.π.). Τέλος, η ΟΛΜΕ κρίνοντας ότι η 

επιμόρφωση σε νέα αντικείμενα και εργαλεία, και κυρίως στις ΤΠΕ, απαιτεί από μέρους 

των εκπαιδευτικών και την ανάλογη όρεξη, φρεσκάδα και διάθεση για εξέλιξη θεωρεί ότι 

οι συνάδελφοι με περισσότερα από 30 χρόνια προϋπηρεσία δε μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις αυτές. Αυτή την άποψη χρησιμοποιεί, ενισχυμένη από σχετικές έρευνες, ως 

ένα από τους σοβαρούς λόγους για συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια 

προϋπηρεσίας (αντί των 35): «Γ. Η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες: Όλοι αναγνωρίζουν 

τη σημασία της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την αναγκαιότητα 

αντίστοιχα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές. Σύμφωνα όμως με διεθνείς
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έρευνες και μελέτες, ο άνθρωπος δεν είναι επιδεκτικός μάθησης των νέων τεχνολογιών 

μετά την ηλικία (μ.ό.) των 54 ετών. (Γι’ αυτό μια σειρά από οργανισμούς και επιχειρήσεις 

δεν επενδύουν πάνω στην επιμόρφωση του προσωπικού τους, όταν πλησιάζει αυτό χρονικό 

όριο ηλικίας)» (ΟΛΜΕ, 2007γ: σ.2).

Τομείς ενδιαφερόντων - διεκδικήσεων της ΔΟΕ: Από την ανασκόπηση των 

θεμάτων και των αποφάσεων που πάρθηκαν στις γενικές συνελεύσεις της ΔΟΕ, κατά την 

τρέχουσα δεκαετία, προκύπτει ότι την ομοσπονδία απασχολούν ζητήματα γενικότερα ή 

ειδικότερα που αποτελούν είτε πάγιες διεκδικήσεις είτε αιτήματα — προτάσεις που 

επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες (www.doe.gr. www.doe2.gr). Σε όλους τους τομείς 

δράσης και διεκδικήσεων διαπιστώνουμε ομοιότητα με τις αντίστοιχες της ΟΛΜΕ που 

περιγράφηκαν την προηγούμενη παράγραφο (ΔΟΕ, 2001 - 2008). Έτσι στα οικονομικά 

θέματα εμφανίζεται ως πάγιο αίτημα η αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών και η 

ενσωμάτωση των επιδομάτων τους στο βασικό μισθό καθώς επίσης και η ακώλυτη 

μισθολογική εξέλιξη χωρίς τη σύνδεσή της με οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης ή την 

υπηρεσιακή εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Από το 2006 διεκδικείται να είναι τα 1400€ οι 

καθαρές αποδοχές του νεοδιόριστου δασκάλου. Κατά καιρούς, όταν και αν προκύπτει 

ζήτημα καθυστέρησης καταβολής αμοιβών (ωρομίσθιοι, υπερωρίες, οδοιπορικά κλπ), 

απαιτείται από το ΥΓΤΕΠΘ να καταλαμβάνει τις οφειλόμενες αμοιβές προς τους 

εκπαιδευτικούς. Στα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά ζητήματα, όμοια με την ΟΛΜΕ, πάγια 

αίτημα αποτελεί η πλήρης συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα τριάντα χρόνια 

προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα από ηλικία και η εξασφάλιση ικανοποιητικού ύψους 

συντάξεων. Συχνά εμφανίζεται και ειδικότερα αιτήματα όπως η πλήρης 

ιατροφαρμακευτική σχετικά με ζητήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, ζητήματα 

περίθαλψης (οδοντιατρική περίθαλψη, οπτικά κτλ) και κοινωνικής πολιτικής απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους (αύξηση οικογενειακών επιδομάτων, 

κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί). Σε ότι αφορά τα εργασιακά ζητήματα κύριο αίτημα 

είναι η δυνατότητα σύναψης ουσιαστικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσω της 

ΕΔΕΔΥ. Όμοια με την ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ ζητάει επίμονα την κατάργηση του 

«καθηκοντολογίου» και κάθε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη της, την εξασφάλιση της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης με 

αξιοκρατικά κριτήρια και το αίτημα για ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε 

συνεργασία με ΑΕΙ, με απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και συνεπώς την 

κατάργηση του νόμου 2986/2002. Από την αρχή της δεκαετίας διεκδικεί τη μονιμοποίηση 

των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ενώ την τελευταία πενταετία απαιτεί επίμονα την
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κατάργηση του θεσμού της ωρομίσθιας αντιπροτείνοντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες. Ως προς τα εκπαιδευτικά ζητήματα το αίτημα που 

μπαίνει πρώτο είναι η αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, η 

υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η ενίσχυσή της με την 

καθιέρωση της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής δημόσιας και δωρεάν παιδείας.

Έντονος προβληματισμός έχει κατατεθεί κατά καιρούς για ζητήματα που αφορούν 

στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι το 2001 η ΔΟΕ, αντιλαμβανόμενη τις 

αλλαγές που συμβαίνουν στην νέα κοινωνία της «γνώσης και της πληροφορίας», στις 

αποφάσεις της 70ης Γ.Σ. της, καταθέτει πρόταση για αποκέντρωση της εκπαίδευσης με 

κύριο στόχο «τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου της μόρφωσης, των αναλυτικών 

προγραμμάτων με βάση τα νέα δεδομένα». Διευκρινίζοντας τους σκοπούς της αναφέρει: 

«Η νέα πραγματικότητα που προσδιορίζεται από την έκρηξη της γνώσης και της 

τεχνολογίας, από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και τη σημερινή 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, 

την τοπική ιστορία, τις τοπικές παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις και να ταυτιστεί με 

τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του» (ΔΟΕ, 2001: σ.1). Σε αυτή τη λογική προτείνει 

αναβάθμιση εκπαιδευτικών θεσμών, ανάμεσά τους και των ΤΠΕ, για την υλοποίηση των 

οποίων ζητάει τη βοήθεια «των ειδικών σε θέματα επιστημονικών παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων» (ό.π.: σ.2) όπως επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά κέντρα. Άλλα 

ζητήματα που απασχόλησαν κατά καιρούς τη ΔΟΕ είναι η αναβάθμιση της προσχολικής 

αγωγής (ΔΟΕ, 2005), η ανάγκη οργάνωσης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (ΔΟΕ, 2001). 

Το ολοήμερο δημοτικό και νηπιαγωγείο αποτέλεσαν βασικό θέμα της 72ης γενικής 

συνέλευσης (ΔΟΕ, 2003) αλλά και του 20ου πανελλήνιου εκπαιδευτικού της συνεδρίου 

των ΔΟΕ - ΠΟΕΔ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων). Ενδιαφέρον παρουσιάζει, 

για τη στάση που διατηρεί η ΔΟΕ απέναντι στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της 

απογευματινής ζώνης του ολοήμερου σχολείου, η πρότασή της να επιμορφώνονται οι 

δάσκαλοι «προκειμένου να μπορούν να αναλαμβάνουν και να διδάξουν τα αντικείμενα για 

τα οποία δε χρειάζονται ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις, (π.χ. 

πληροφορική, θέατρο, χορός κτλ.)» (ΔΟΕ, 2003: σ.10). Η μετεκπαίδευση των δασκάλων 

είναι ένα ακόμη ζήτημα που εμφανίζεται συχνά στην ατζέντα της ΔΟΕ. Διεκδικεί 

αναβάθμιση του διδασκαλείου και εμπλοκή των παιδαγωγικών τμημάτων στην 

μετεκπαίδευση, σε νέα παιδαγωγικά δεδομένα και διδακτικές μεθόδους και την εμπλοκή 

των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση παιδαγωγική κατάρτιση (ΔΟΕ, 2002). Στη λογική της
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αναβάθμισης αιτείται τη δημιουργία κατευθύνσεων σπουδών, μεταξύ των οποίων και οι 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και τη χορήγηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ό.π.).

Τέλος, στην 70η γενική συνέλευση τέθηκαν για πρώτη φορά, ως βασικό θέμα στις 

αποφάσεις της, «οι νέες τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (ΔΟΕ, 2001: σ. 3-4). 

Η γενική συνέλευση, κρίνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια 

«αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (ό.π.: σ.3) έκανε 

τις ακόλουθες προτάσεις: «Να γίνει ο Η/Υ εργαλείο έκφρασης, διερεύνησης, 

πειραματισμού και αναζήτησης στα χέρια των μαθητών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, 

επιτρέποντας σε αναβαθμισμένους (ως προς τη μόρφωση, τις ικανότητες και την 

αναγνώριση) δασκάλους να γίνουν οι αγωγοί εκπαιδευτικής εξέλιξης. Μελέτη και 

εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Π.Ι., που θα υποβοηθούνται από τους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Νέα προσέγγιση των υπαρχόντων γνωστικών αντικειμένων 

με τη βοήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εισαγωγή των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών στα δημοτικά σχολεία. Κίνητρα για την αγορά υπολογιστών από τους 

εκπαιδευτικούς. Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της Π.Ε. στη χρήση των 

ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε καινούριες 

μεθόδους διδακτικής. Η επιμόρφωση να γίνεται με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα 

διδακτικά τους καθήκοντα. Προγράμματα εξοπλισμού σε Η/Υ να ξεκινήσουν από τις 

παραμεθόριες και πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Να διαφυλαχθεί ο δημόσιος 

χαρακτήρας της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δικτυακή σύνδεση όλων των 

σχολείων Π.Ε. Να μην αξιοποιηθεί η διαδικασία της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες 

τεχνολογίες σε καμιά αξιολογική διαδικασία. Καμιά οικονομική επιβάρυνση των Συλλόγων 

Γονέων. Διαφάνεια και αξιοποίηση των κοινοτικών και δημόσιων κονδυλίων που θα 

δοθούν για την είσοδο των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών στα προγράμματα Π1 να γίνεται στα σχολεία, ενώ των προγραμμάτων Π2 

και Π3 στο Πανεπιστήμιο. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να γίνει από καθηγητές 

Παιδαγωγικών Τμημάτων. Στόχος του σχολείου με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δε 

θα πρέπει να είναι ένα επιπλέον γνωστικό αντικείμενο, όσο κυρίως η δυνατότητα 

εκμάθησης από τους μαθητές του τρόπου για να αναζητούν την πληροφορία μέσα από τους 

Η/Υ. Να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της επιμόρφωσης».
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Αποτελέσματα Συνεντεύξεων από συνδικαλιστές της εκπαίδευσης

Α1. Ποια είναι τα ζητήματα που αποτελούν κύριες προτεραιότητες για τις 

συνδικαλιστικές ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών.

Στις απαντήσεις των συνδικαλιστών αναφέρεται ότι, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα στις 

διεκδικήσεις των επίσημων συνδικαλιστικών οργάνων είναι θέματα οικονομικά, 

ασφαλιστικά και εργασιακά, ιδωμένα υπό το πρίσμα συνδικαλιστικής και πολιτικής 

φιλοσοφίας. Τίθενται τόσο από τη βάση των εκπαιδευτικών προς τους τοπικούς συλλόγους 

είτε από τις ομοσπονδίες προς το επίσημο κράτος. Θέματα που έχουν να κάνουν με την 

παιδαγωγική ή διδακτική διάσταση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και την 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, καταθέτουν, εμφανίζονται στην ατζέντα των 

ομοσπονδιών λιγότερο ή καθόλου (ΔΟΕ1, σ.143: «Μην ξεχνάμε ότι μια συνδικαλιστική 

οργάνωση ασχολείται κυρίως με εργασιακά ζητήματα, ασφαλιστικά. Αυτά είναι τα ζητήματα 

που πάντα πάνε πρώτα και μετά πάει η ένταξη στις ΝΤ». ΔΟΕ2, σ.155: «Οι συνδικαλιστές 

πιέζουν και προβάλλουν αντίσταση κυρίως σε ζητήματα εργασιακά και οικονομικά. Σε 

παιδαγωγικά θέματα, οι συνδικαλιστές, δεν έχουμε άποψη». ΔΟΕ3, σ.161: «Κύρια ζητήματα 

σε προτεραιότητα είναι συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, άλλα όχι ΝΤ - σε καμιά 

περίπτωση». ΟΛΜΕ1, σ.173: «Τα θέματα που έρχονται στην τοπική ΕΔΜΕ είναι θέματα 

εργασιακά όχι εκπαιδευτικά τόσο». ΟΛΜΕ2, σ.176: «Οι προτεραιότητες που θέτει ένα 

συνδικαλιστικό όργανο είναι συνδυασμός γενικότερης αντιμετώπισης των διαφόρων 

προβλημάτων από μέρους των παρατάξεων, είναι ζήτημα και συνδικαλιστικής και πολιτικής 

φιλοσοφίας». ΟΛΜΕ3, σ.184: «Δύο κυρίως. Το ένα είναι τα οικονομικά ζητήματα. Το άλλο 

τα εργασιακά ζητήματα [...] που έχουν σχέση είτε με το ωράριο διδασκαλίας, είτε με 

επιμόρφωση είτε με άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με το σχολείο, με τη διοίκηση 

κτλ», σ.188: «Η ΟΛΜΕ στηρίζει συναδέλφους συνήθως σε θέματα αποσπάσεων ή 

μεταθέσεων, οπού πιθανόν να γίνονται κάποιες φορές λάθη. Αυτό δε σημαίνει ότι 

δικαιώνονται οι συνάδελφοι. Αυτό το αποφασίζει το υπουργείο»).

Ένα ακόμη θέμα που φαίνεται να αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστών, και 

στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, είναι εκείνο της επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τίθεται 

γενικότερα ως επιμέρους παράγοντας βελτίωσης εργασιακών συνθηκών. (ΟΛΜΕ1, σ. 173: 

«Από την άλλη το θέμα της επιμόρφωσης των καθηγητών είναι ένα μεγάλο θέμα που το 

συζητάμε». ΔΟΕ2, σ.160: «Τα τρία βασικά ζητήματα (που φτάνουν από τους δασκάλους στη 

ΔΟΕ) είναι εργασιακά, συνδικαλιστικά και επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς...». ΟΛΜΕ3,
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σ.184: «...Το άλλο τα εργασιακά ζητήματα του κλάδου των καθηγητών που έχουν σχέση είτε 

με το ωράριο διδασκαλίας, είτε με επιμόρφωση είτε με άλλες δραστηριότητες που έχουν 

σχέση με το σχολείο, με τη διοίκηση κτλ»).

Α2. Σε ποια θέση προτεραιότητας τοποθετούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις το 

ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο. Οι προσωπικές απόψεις των 

συνδικαλιστών.

Οι συνδικαλιστές του δείγματος, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στέλνουν το μήνυμα ότι οι ομοσπονδίες τους δεν ασχολούνται 

με θέματα ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί κανείς 

να ισχυριστεί ότι εντάσσεται στις πρώτες προτεραιότητές τους. Στη συνέχεια παρατίθενται 

οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι απόψεις των συνδικαλιστών, ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης.

α. Στην 1°βάθμια εκπαίδευση: Στην 1°βάθμια εκπαίδευση, η ένταξη των ΤΠΕ στο 

σχολείο φαίνεται να μην αποτελεί προτεραιότητα για τη ΔΟΕ (ΔΟΕ1, σ.143: «Δυστυχώς 

αξιολογικά το θέμα των ΤΠΕ βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Δεν νομίζω ότι 

συνδικαλιστικά αφορά αυτό». ΔΟΕ3, σ.161: «Η ΔΟΕ δεν θέτει σε καμία προτεραιότητα το 

θέμα της ένταξης των NT. Δεν τους απασχόλησε καθόλου το θέμα [...] Δεν μπήκε καν ως 

θέμα, δεν απασχόλησε κανένα ΔΣ της ΔΟΕ όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται η προσπάθεια 

εισαγωγής των NT, είναι κάτι που το παρακολουθώ από κοντά»).

Οι συνδικαλιστές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ρωτήθηκαν εκτιμούν ότι 

αυτή η στάση της ΔΟΕ οφείλεται ενδεχομένως στην άγνοια των μελών της για θέματα 

ΤΠΕ (ΔΟΕ3, σ.161: «Δεν έχει απασχολήσει καθόλου τη ΔΟΕ το θέμα αυτό (ένταξη των 

ΤΠΕ). Αυτό οφείλεται κυρίως στην άγνοια των συναδέλφων για το θέμα. Δεν ξέρω, δεν 

μπορώ να εντοπίσω το λόγο γιατί στη ΔΟΕ υπάρχει η άγνοια...»). Πιθανολογούν ότι η 

άγνοια - έλλειψη τεχνογνωσίας έρχεται με τη σειρά της να ερμηνεύει και την αναφερόμενη 

αδιαφορία που εντοπίζεται σε θέματα ΤΠΕ, ακόμη και σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής 

(ΔΟΕ2, σ.160: «Ως προς το τελευταίο (επιμόρφωση στις ΤΠΕ) όμως η ΔΟΕ δεν ασχολείται 

ιδιαίτερα. Και αυτό δείχνει μια γενικότερη αδιαφορία που φτάνει μέχρι τη βάση. Π.χ.: στον 

τοπικό σύλλογο δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Αν κάποιος ξέρει μπορεί να μπει με τον 

προσωπικό του κωδικό. Από τους 9 του συλλόγου οι 2 γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν»). 

Αυτή η στάση αξιολογείται, από τους ερωτηθέντες, ως ένα σοβαρό έλλειμμα της ΔΟΕ 

απέναντι στο δικαίωμά της να ασκεί κριτική και να προτείνει λύσεις στο ΥΠΕΠΘ. Καθώς, 

πιστεύουν, δεν επιτρέπει το σχηματισμό μιας θέσης επίσημης από μέρους της ΔΟΕ δεν
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μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης ή διαπραγμάτευσης προς το επίσημο κράτος για 

την ορθή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έτσι όπως θα την αντιλαμβάνονταν οι 

συνδικαλιστικές ομοσπονδίες (ΔΟΕ3, σ.161: «Και μάλιστα είναι άσχημο αυτό το πράγμα 

γιατί το υπουργείο δεν έχει καν τη δική μας άποψη για τον τρόπο που θα εισαχθούν ή και τον 

τρόπο που λεν ότι εισήχθησαν (οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση)»).

Καταγράφεται ακόμη η άποψη ότι η μη εμπλοκή της ΔΟΕ σε θέματα όπως η ένταξη 

των ΤΠΕ έχει να κάνει με μια γενικότερη έκπτωση τόσο στο εύρος όσο και στην ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από μέρους της. Κατά αυτή την άποψη, εκτιμάται ότι τα αίτια 

είναι βαθύτερα και ξεκινούν από την απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, την 

απογοήτευση και την δυσπιστία για τη διάθεση για δουλειά από μέρους των μελών του, 

κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικές 

σκοπιμότητες μοιάζει να σκιάζουν τους λόγους ύπαρξης και τους σκοπούς του 

εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι, καταγράφεται, ικανοί άνθρωποι 

αρνούνται να ασχοληθούν με το συνδικαλισμό απαξιώνοντάς τον (ΔΟΕ2, σ.160: «Τα 

συνδικάτα έχουν αλλοτριωθεί πολύ. Τα έχω ζήσει από κοντά. Έχουν καταντήσει [...], σε 

ορισμένα θέματα, χειρότερα - σε κεντρικό επίπεδο - και από γραφειοκρατική υπηρεσία του 

υπουργείου. Ίντριγκες, ποιος θα εκλεγεί, καλή ζωή, παχιές κουβέντες και τίποτε άλλο». 

ΟΛΜΕ3, σ.5: «Έχουμε φτάσει στον καιρό που πολλοί που έχουν άποψη, ίσως επειδή δεν 

εμπιστεύονται τα συνδικαλιστικά όργανα καθώς αυτά έχουν δώσει δικαιώματα, 

αποστασιοποιούνται ή δε μετέχουν. Το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα έχει κάνει πολλά λάθη, 

κατά την άποψή μου. [...] Από κάποια στιγμή και μετά έβλεπαν την ενασχόληση με το 

συνδικαλισμό ως ένα σκαλοπάτι για προσωπική άνοδο [...] ανάδειξη σε θέσεις διοίκησης ή 

και για πολιτική καριέρα. Σε τοπικό επίπεδο, όλοι οι προϊστάμενοι εκπαίδευσης είχαν 

διατελέσει συνδικαλιστές. Σε κεντρικό επίπεδο πετυχαίνουν είτε τη θέση του βουλευτή είτε 

θέσεις υψηλές σε οργανισμούς. [...] Για να πετύχεις αυτά πρέπει να ξεπουλήσεις κάποια 

άλλα»).

Στον αντίποδα καταγράφεται η άποψη ότι ένα συνδικαλιστικό όργανο όπως η ΔΟΕ 

δεν έχει λόγο να ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Πιστεύεται ότι δεν αφορά τη ΔΟΕ το όλο 

θέμα της ένταξης των ΤΠΕ και άλλων παρεμφερών θεμάτων παιδαγωγικής φύσης καθώς 

δεν έχει ή δεν μπορεί να παίζει το ρόλο του ελεγκτή της ορθής παιδαγωγικής πολιτικής 

{ΔΟΕ1, σ.143: «Είναι καθαρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με απόλυτα τοπικό 

επίπεδο ή με ενσωμάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα από το ΥΠΕΠΘ»). Είναι σαφές σε 

κάποιους ότι ένα τέτοιο θέμα μπορεί να αποτελεί περισσότερο προβληματισμό ή και να 

λύνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή να ενταχθεί σε θέματα παιδαγωγικών
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κατευθύνσεων στις οποίες έχει λόγο κυρίως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το ΥΠΕΠΘ 

(.ΔΟΕ1, σ.143: «Η προσωπική μου άποψη πραγματικά είναι ότι δεν μπορεί να εμπλακεί η 

συνδικαλιστική ηγεσία, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, με ζητήματα τέτοια. Είναι 

καθαρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με απόλυτα τοπικό επίπεδο ή με ενσωμάτωση 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα από το ΥΠΕΠΘ. Δεν μπορούν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες να 

πάρουν αποφάσεις, δεν συντρέχει λόγος να προβληματιστούν για κάτι τέτοιο, δεν είναι ο 

ρόλος τους αυτός»). Γίνεται αποδεκτή η τακτική που θέλει το ΥΠΕΠΘ να καθορίζει 

αποκλειστικά την πολιτική ένταξης των ΤΠΕ, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να 

δηλώνουν αναρμόδιες (ΔΟΕ1. σ.147: «Αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το ΥΠΕΠΘ. 

Π ΔΟΕ ποτέ δε διεκδίκησε παιδαγωγική παρέμβαση σε θέματα ΤΠΕ»). Πιστεύεται ότι οι 

επιστημονικές ενώσεις που ασχολούνται με τις ΤΠΕ είναι αρμοδιότερες των 

συνδικαλιστικών οργάνων για τέτοια ζητήματα (ΔΟΕ1. σ.147: «Περισσότερο αποδοτικά 

μπορούν να λειτουργήσουν επιστημονικές ενώσεις σχετικές με την πληροφορική»).

Ένα παράδειγμα που αφορά στο βαθμό εμπλοκής της ΔΟΕ, αλλά και γενικότερα 

προβλήματα που εμφανίζονται στο ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ, περιγράφεται από 

συνδικαλιστή της πρωτοβάθμιας και έχει να κάνει με τον μαθητικό φορητό υπολογιστή 

(OLPC). Δηλώνεται ότι ενημερώθηκε η συνδικαλιστική ηγεσία της ΔΟΕ για την προώθηση 

και την ενημέρωση των δασκάλων και ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες από το ΥΠΕΠΘ για 

την απόκτησή του (ΔΟΕ1, σ.142: «κάποια στιγμή ενημερώθηκαν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες 

κατά τόπους ότι θα παρουσιαζόταν το olpc από αυτούς που είχαν αναλάβει να προωθήσουν 

και να ενημερώσουν τη βάση των δασκάλων [...] σκέφτονταν στο ΥΠΕΠΘ να αγοράσουν 

αυτά τα pc για τα παιδιά...»). Στη συνέχεια όμως σταμάτησε η όλη διαδικασία και οι 

συνδικαλιστικές ηγεσίες, αναφέρεται, δεν ερεύνησαν τους λόγους για τους οποίους συνέβη 

αυτό (ΔΟΕ1, σ.142: «Αυτό δεν έγινε ποτέ, αυτό το ζήτημα πέρασε στα «ψηλά», 

εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί, μείναμε εκεί [...] ωστόσο ενώ είχαμε κλείσει συνάντηση με τα 

μέλη του ΔΣ ο εν λόγω κύριος εξαφανίστηκε και εμείς το παρατήσαμε το θέμα»).

β. Στην 2°βάθμια εκπαίδευση: Η ΟΛΜΕ μοιάζει, σύμφωνα με τα λεγάμενα των 

υποκειμένων, να αντιμετωπίζει το θέμα των ΤΠΕ ως ένα δευτερεύον ζήτημα που δεν 

αποτελεί άμεση προτεραιότητα των συνδικαλιστών (ΟΛΜΕ1, σ. 172: «Δεν θεωρώ ότι κάνει 

κάτι ιδιαίτερο η ΟΛΜΕ, ή πιθανόν να κάνει κάτι που δεν το γνωρίζω, δε νομίζω». ΟΑΜΕ2, 

σ.176: «Δεν μπορώ να σου παρουσιάσω μία συνισταμένη των απόψεων επειδή δεν έχουμε, 

δυστυχώς, περί αυτού του ζητήματος (ένταξη ΤΠΕ) συγκεκριμένη άποψη συλλογική»). 

Μοιάζει περισσότερο να γίνεται αντιληπτό ως μια επιμέρους παράμετρος στο γενικότερο
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αίτημα για βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά χωρίς τη δυνατότητα κατάθεσης 

συγκεκριμένων θέσεων (0ΛΜΕ3, σ.184: «Εντάσσεται γενικότερα στα αιτήματα για 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, στα αιτήματα για επιμόρφωση κτλ», σ.190: «Η ΟΛΜΕ 

πιστεύει ότι οι NT μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία [...] η ΟΛΜΕ έχει 

γενικότερες παιδαγωγικές απόψεις, αλλά φοβούμαι πως, ειδικά πάνω σε θέματα ΤΠΕ, όχι». 

ΟΛΜΕ2, σ.176: «Το ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ αποτελεί για μας (συνδικαλιστική 

παράταξη) ένα επιμέρους ζήτημα [...] Δεν είναι από τα ζητήματα που εμείς τα θεωρήσαμε 

ζητήματα άμεσης προτεραιότητας, αιχμής που να απασχολήσουν ώστε να καταλήξουμε σε 

κάποιο αποτέλεσμα με σύνθεση απόψεων, διαφωνιών ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι πλανάται ένα 

σύνολο μεμονωμένων απόψεων από του δε, τους μεν κτλ», σ.177: «Το αν θα βάλεις τις NT 

στο σχολείο και ο τρόπος που αυτό θα γίνει είναι ένα ζήτημα άλ).α το κυρίαρχο είναι πώς 

θέλεις την εκπαίδευση...»).

Καταγράφεται η εκτίμηση ότι η ΟΛΜΕ συμμετείχε ενεργά, προτρέποντας 

και συνεργαζόμενη με το υπουργείο, για την ίδρυση του θεσμού των Κέντρων Στήριξης 

Επιμόρφωσης στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων, που άνοιξε το δρόμο για την 

ενδοσχολική επιμόρφωση στις ΤΠΕ (ΟΛΜΕ3, σ.Ι: «πριν μερικά χρόνια αγκάλιασε το 

συνδικάτο την προσπάθεια που έγινε για επιμόρφωση στις NT. Το ότι δημιουργήθηκαν 

Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε πάρα πολλά σχολεία, το ότι έγιναν αιτήσεις από 

πάρα πολλούς καθηγητές [...] δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον (από την ΟΛΜΕ). (Αυτό έγινε) 

μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της ΟΛΜΕ με το υπουργείο [...] Έγινε (όχι με 

πρωτοβουλία αλλά) με προτροπή της ΟΛΜΕ»). Σε αυτή τη λογική, πιστεύεται ότι ο ΟΛΜΕ 

θα μπορούσε να πιέσει το υπουργείο ως κάποιο βαθμό για ουσιαστικότερη ένταξη των 

ΤΠΕ στο σχολείο, αν και η έλλειψη χρημάτων εκτιμάται ως ένα σημαντικό εμπόδιο. 

Άλλωστε, αναφέρεται, τον τελικό λόγο έχει το ΥΠΕΠΘ (ΟΛΜΕ3, σ.193: «(Τι μπορεί να 

κάνει προς αυτή την κατεύθυνση η ΟΛΜΕ;) Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πιέζει. [...] το 

εντάσσει όλο αυτό είτε στο αίτημα για επιμόρφωση είτε στο αίτημα για νέα αναλυτικά 

προγράμματα.[...] Λεν πιέζει εξειδικευμένα για τις ΤΠΕ. [...] Πιθανόν η ΟΛΜΕ θα 

μπορούσε να ασκήσει πίεση προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης και πιο 

διευρυμένης χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από τη μια δεν είμαι σίγουρος για το τι 

είδους πίεση ασκεί. Από την άλλη πολλές φορές ασκεί πίεση για διάφορα ζητήματα, δεν είναι 

όμως αυτή που αποφασίζει αλλά το υπουργείο. Όλα αυτά θέλουν χρήματα και χρήματα δε 

δίνονται»).

Τέλος η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση πιθανολογείται να αποτελεί αντικείμενο 

επιστημονικής μελέτης από το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΟΛΜΕ1,
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σ.171: «Σε τοπικό επίπεδο δεν έχει απασχολήσει. Σε κεντρικό, επειδή η ΟΛΜΕ έχει και το 

ΚΕΜΕΤΕ, αυτά τα θέματα πιστεύω ότι παίζουν σε επίπεδο ΚΕΜΕΤΕ»).

A3. Θέσεις και απόψεις συνδικαλιστών για τον τρόπο που γίνεται η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ μέχρι σήμερα.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και των δύο βαθμιδών, αποτελεί πάγια 

προτεραιότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες διαπιστώνεται, από τους συνδικαλιστές και των δύο βαθμιδών εκπαίδευσης, μία 

συνεχής έκπτωση στη χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης σε όλα τα αντικείμενα (γνωστικό 

αντικείμενο, παιδαγωγικά θέματα, νέα βιβλία). Ενώ παλαιότερα υπήρχε η ετήσια και η 

εξάμηνη επιμόρφωση μειώθηκε στη συνέχεια σε τρίμηνη και τελικά βρισκόμαστε στην 

εποχή της επιμόρφωσης σεμιναριακού τύπου, όπως χαρακτηρίζεται, που διαρκεί μερικές 

ώρες. Αυτή την εποχή, και με αυτή τη μορφή, εμφανίζεται και η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στην «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως το 2007 

ολοκληρώθηκε η Α’ φάση της επιμόρφωσης που έχει να κάνει με την απόκτηση βασικών 

γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης 

(ΟΛΜΕ3, σ.185: «Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 48 ώρες και αφορούν στη χρήση του 

Η/Υ ως προσωπικού εργαλείου, άσχετα από τις διδακτικές ή παιδαγωγικές προεκτάσεις που 

μπορεί να έχει»).

Από τις περιγραφές των συνδικαλιστών του δείγματος για τα προγράμματα εκπαίδευσης 

στις ΤΠΕ στην Ιοβάθμια και 2οβάθμια εκπαίδευση, προκύπτουν τα εξής κοινά βασικά 

χαρακτηριστικά ως προς την οργάνωση, το στόχο και τη θεματική τους:

• Πρόκειται για προγράμματα μικρής διάρκειας (48 ώρες).

• Έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ

• Παρέχουν, ως κίνητρο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, επιδότηση 300€ για 

την παρακολούθηση του προγράμματος και επιπλέον 300€ μετά την πιστοποίηση. 

Το χρηματικό ποσό παρέχεται ως βοήθημα για την αγορά υπολογιστή ή 

παρεμφερών ειδών.

• Χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Διοργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με επίσημους 

δημόσιους φορείς όπως ΤΕΙ και ΑΕΙ.
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Κατά γενική ομολογία, οι συνδικαλιστές που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι η οικονομική 

επιδότηση στάθηκε ισχυρό κίνητρο για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και έτσι αιτιολογούν τη μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Από τη μία 

μοιάζει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί, στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να επιμορφωθούν αν δεν υπήρχε αυτό το κίνητρο (ΔΟΕ3, 

σ.161: «Όλοι οι δάσκαλοι δήλωσαν και κυρίως δήλωσαν γιατί έπαιρναν ένα επίδομα 300€ 

και άλλα 300€ μετά την πιστοποίηση». ΟΛΜΕ1, σ.172: «Βέβαια κάνουν και άλλοι 

(επιμόρφωση στις ΤΠΕ). Αλλά εμάς μας συνέφερε γιατί κάνοντας τα σεμινάρια από το 

υπουργείο και παίρνοντας την πιστοποίηση αγοράζαμε, με ένα ποσό 300€, κάτι για τον 

υπολογιστή μας. Ήταν και ένα κίνητρο». ΟΛΜΕ3, σ.185: «Σίγουρα κίνητρο είναι και τα 300€ 

της παρακολούθησης και τα 300€ της πιστοποίησης. Κι εγώ που πήρα την πιστοποίηση το 

είδα σαν κίνητρο»). Από την άλλη εκτιμάται ότι πρόκειται για χαμηλό κίνητρο τόσο ως 

προς το ύψος του ποσού όσο και ως προς την αμεσότητα απόκτησής του (ΔΟΕ1, σ.147: 

«Βέβαια μπορεί να καταλάβει κανένας ότι με 300 € δεν αγοράζεις τίποτα, όπως και με τα 

άλλα 300 €, ειδικά όταν αυτά απέχουν μεταξύ τους ενάμιση χρόνο», ΟΛΜΕ1, σ.172: «Ξέρω 

όμως ότι χρωστάνε τα χρήματα από πέρυσι, δεν ξέρω που έχει μπλοκάρει»), Αναφέρεται 

επίσης ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, το οικονομικό κίνητρο μοιάζει να αποτελεί αυτοσκοπό 

(ΔΟΕ1, σ.147: «...οι περισσότεροι απλά παρουσίασαν εικονικά τιμολόγια για να πάρουν τα 

λεφτά. Δεν πιστεύω ότι πολλοί επένδυσαν σε νέο εξοπλισμό δικό τους», ΔΟΕ3, σ.164: «Είναι 

τα 300€ συν 300€ επιπλέον. (Σου λένε) “Αφού έτσι κι αλλιώς στραβά θα γίνει ας κερδίσουμε 

και κάτι ”»).

Στην πλειοψηφίας τους οι συνδικαλιστές αξιολογούν αρνητικά τα προγράμματα 

αυτά τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι είχαν μικρή διάρκεια με αποτέλεσμα να μην αποκτά κανείς ικανοποιητική 

γνώση (ΔΟΕ3, σ.162: «Το παρακολούθησαν αλλά σε 40 ώρες τι να μάθεις. Είναι ένα 

αντικείμενο το οποίο είναι τεράστιο»). Πιστεύεται ότι δεν υπήρχε καλή οργάνωση με 

συνέπειες τη χαμηλή ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης. Εκτιμάται ότι ήταν τέτοια η 

δομή και ο τρόπος εφαρμογής του προγράμματος που το κατέστησε στα μάτια των 

συμμετεχόντων ως μια τυπική, αδιάφορη διαδικασία (ΟΛΜΕ2, σ.177: «[...] πράγματα που 

θα μπορούσαν να τα κάνουν σε δύο ώρες τα έκαναν σε 5 ημέρες [...] Ήταν μια υποτίμηση της 

νοημοσύνης μας». ΔΟΕ3, σ.166: «Η επιμόρφωση, τέλος πάντων, έγινε πρόχειρα»). 

Περιγράφεται ένα χαλαρό κλίμα που φαίνεται να επικρατούσε τόσο στη διάρκεια των 

σεμιναρίων όσο και στις εξετάσεις για την πιστοποίηση, κυρίως για τους παλαιότερους 

εκπαιδευτικούς. Αναφέρεται ότι δεν ήταν αξιόπιστη η διαδικασία καθώς πιστοποιήθηκαν
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εκπαιδευτικοί που τελικά δεν απέκτησαν τις προσδοκώμενες δεξιότητες (ΔΟΕ1, σ.147: 

«Φυσικά ο τρόπος που δόθηκαν οι εξετάσεις ήταν εντελώς χαλαρός, δηλαδή ήταν πάρα πολύ 

επιεικείς απέναντι στις μεγαλύτερες γενιές». ΔΟΕ2, σ.155: «Πήραν πιστοποίηση άνθρωποι 

που δεν ξέρουν να ανοίγουν τον υπολογιστή, μιλάω σοβαρά». ΔΟΕ3, σ.163: «Τους πέρασαν 

όλους από πιστοποιήσεις, κάτι αστεία πράγματα στην πιστοποίηση»). Καθώς, λέγεται, το 

περιεχόμενο αφορούσε στην εισαγωγική χρήση Η/Υ, θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους 

που δεν είχαν καθόλου ή είχαν μικρή επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι κυριαρχεί η 

εκτίμηση ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που δεν γνώριζαν τη χρήση του Η/Υ, τελικά δεν 

αποκόμισαν κάτι, ούτε καν τις βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή αν και η επίσημη 

πολιτεία θεωρεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει επιμορφωθεί στις 

ΤΠΕ (ΔΟΕ3, σ.162: «Σήμερα θεωρεί το υπουργείο ότι το 80% των δασκάλων στην Ελλάδα 

είναι επιμορφωμένοι στις NT. Στην πραγματικότητα είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να 

κάνουν έστω και απλή χρήση ενός υπολογιστή, να γράψουν ένα κείμενο word»). Η όλη 

διαδικασία ακύρωσε, κατά τους ομιλούντες, τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών τόσο ως 

προς τους στόχους και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος όσο και ως προς τη 

σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται η επιμόρφωση από το φορέα υλοποίησής του (ΔΟΕ2, 

σ.151: «Περάσαμε σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι αλλά δε μάθαμε. Πήγε κάποιος 3 φορές ή 

καθόλου και πήρε την πιστοποίηση και 600€». ΔΟΕ1, σ.147: «...ελάχιστοι μεγάλοι έμαθαν 

ελάχιστα πράγματα. Δεν απέδωσε δηλαδή σαν επένδυση»).

Από συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ, ωστόσο, διατυπώνεται την άποψη ότι η όλη 

διαδικασία απέδωσε σε κάποιο βαθμό {ΟΛΜΕ3, σ.185: «Όμως πιστεύω, κρίνοντας από την 

εμπειρία μου, ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των καθηγητών μαθαίνει»). Εδώ θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι κατάθεση θετικών απόψεων για τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης στις 

ΤΠΕ, δεν έγιναν από συνδικαλιστές της ΔΟΕ. Σύμφωνα με αυτή την άποψη η επιμόρφωση 

κρίνεται αρκετή ώστε όσοι το επιθυμούν, με τη βοήθεια των λογισμικών που τους 

παρέχονται, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ είτε για προσωπική χρήση, 

εξωδιδακτικές εργασίες ή προετοιμασία του μαθήματος, είτε πιθανά στη διδασκαλία μέσα 

στην τάξη {ΟΛΜΕ3, σ.185: «η εμπειρία μου έδειξε ότι οι πάρα πολλοί καθηγητές 

βοηθήθηκαν και ενώ δεν μπορούσαν να πιάσουν ούτε το ποντίκι τώρα ασχολούνται με τον 

Η/Υ σαν βοηθητικό εργαλείο, για προσωπική χρήση εννοώ που πιθανόν να τους βοηθάει και 

στα μαθήματα. Π.χ. : Χρήση του internet ως βοηθητικού στοιχείου για κάποιο μάθημα, για 

πληροφορίες, ιδιωτικά όχι μέσα στην αίθουσα. Αποθήκευση πληροφοριών. Δημιουργία 

φύλλων εργασίας και διαγωνισμάτων, οργάνωση του μαθήματος ή παρακολούθηση της 

πορείας του μαθήματος»). Διαπιστώνουν ότι αρκετοί συνάδελφοί τους ανέπτυξαν ευχέρεια
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χειρισμού υπολογιστή μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος κάτι 

στο οποίο πιστεύουν ότι συνέβαλε θετικά η επιμόρφωση στις ΤΠΕ (ΟΛΜΕ1, σ.172: «Σε 

κάθε σχολείο υπάρχουν τουλάχιστον 10 άτομα που χειρίζονται άψογα υπολογιστή»).

Από συνδικαλιστές, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, διατυπώθηκε η άποψη ότι ο στόχος δεν ήταν η ουσιαστική υλοποίηση των 

προγραμμάτων, αλλά η απορρόφηση των κονδυλίων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αυτό θεωρούν ότι εξηγεί τόσο την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο 

και το αποτέλεσμά της (Δ ΟΕ2, σ.150: «Αλλά επειδή ήρθε ουρανοκατέβατο ένα πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, έγινε και εδώ ότι γίνεται σχεδόν σε όλα τα πράγματα στην 

Ελλάδα: πολλοί πήραν την πιστοποίηση χωρίς να έχουν μάθει». ΔΟΕ3, σ.163: «Εδώ μιλάμε 

για αστείες εξετάσεις, μόνο και μόνο για να δείξουμε "έξω” ότι απορροφήθηκαν τα κονδύλια 

και έγιναν πιστοποιήσεις. Και όλοι οι δάσκαλοι δεν έχουν ιδέα από υπολογιστές». ΟΛΜΕ2, 

σ. 178: «Επειδή έπρεπε να απορροφηθούν κάποια χρήματα μας είχαν λες και ήμασταν μικρά 

παιδάκια, 5 ημέρες από 4-5 ώρες την ημέρα, να μας λένε πράγματα»).

Πιστεύεται ότι υπάρχουν επίσημοι φορείς που μπορούν να κάνουν επιμόρφωση 

αλλά υπάρχει απροθυμία από το ΥΠΕΠΘ για την υλοποίηση προγραμμάτων με 

χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΔΟΕ2, σ.153: «Δεν υπάρχει κανένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα από το επίσημο κράτος, μόνο ότι έρχεται απ ’ έξω. Και ότι υπάρχει 

υλοποιείται στο βωμό της απορρόφησης κονδυλίων», σ.157: «Υπάρχουν φορείς που μπορούν 

να κάνουν επιμόρφωση. Πρώτα - πρώτα το Π.Ι., το Κέντρο Επιμόρφωσης (ΚΕΕ) τα οποία 

είναι υποχρεωμένα να υλοποιούν προγράμματα αλλά το κάνουν μόνο στη λογική της 

απορρόφησης κονδυλίων». ΟΛΜΕ3, σ.186: «Αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα είναι ότι το 

υπουργείο λειτουργεί προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, πιθανόν για να 

απορροφήσει κονδύλια. [...] αν υπήρχε πρόθεση αγαθή τότε θα έπρεπε να λειτουργήσουν και 

άλλα προγράμματα επιμόρφωσης που δεν επιδοτούνται από την ΕΕ και που θα έπρεπε να 

λειτουργήσουν μέσα από τον προϋπολογισμό του υπουργείου»).

Οι συνδικαλιστές, ακόμη, τονίζουν την απουσία διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου του 

αποτελέσματος της παρεχόμενης επιμόρφωσης (ΔΟΕ3, σ.163: «Φαίνεται η εικόνα της 

χώρας ότι είμαστε πολύ μπροστά. Γιατί δόθηκαν πολλά λεφτά σε μηχανήματα και 

επιμόρφωση αλλά το αποτέλεσμα για μένα είναι αρνητικό. Τα χρήματα δόθηκαν από την Ε.Ε. 

[...] στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Πακτωλός χρημάτων και τα ξοδέψαμε, 

όμως το αποτέλεσμα ποιο είναι! Κανείς δε μετράει το αποτέλεσμα ούτε και απασχολεί». 

ΟΛΜΕ2, σ.178: «Δίνει κάποια χρήματα η Ε.Ε. και τσεπώνουν από το υπουργείο, τους 

διευθυντάδες, τον κεντρικό επιμορφωτή, τους παρακάτω επιμορφωτές κλπ»). Επικρατεί μια
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δυσπιστία ως προς τις προθέσεις του υπουργείου ή άλλων αρμόδιων φορέων για τους 

στόχους των προγραμμάτων αυτών, κάτι που προκύπτει από τον τρόπο που επιλέχθηκε να 

υλοποιηθούν (ΔΟΕ3, σ.166: «[...] μας είχε μαζέψει ο τότε υπουργός ο ... και μας είπε ότι 

εμάς θα μας κάνει πολλαπλασιαστές στους δασκάλους αλλά μετά μας ξέχασε τελείως, τα 

λεφτά ήταν πολλά και τα έδωσαν σε ανθρώπους - επιμορφωτές που δεν είχαν καμία σχέση με 

την εκπαίδευση [...] Ο λογιστής δεν μπορεί να γνωρίζει την παιδαγωγική εφαρμογή του Η/Υ. 

Ήταν σωστό αυτό που ξεκίνησαν αλλά ήταν πολλά τα λεφτά και έπρεπε να τα πάρουν κάποιοι 

άλλοι»).

Το στοιχείο της προσωπικής στάσης και η ατομική ευθύνη είναι επίσης κάτι που 

υπογραμμίζεται από συνδικαλιστές. Αναφέρονται τόσο στην εκδήλωση ώριμης στάσης 

κατά τη διαδικασία επιμόρφωσης όσο και στην ατομική ευθύνη για περαιτέρω αναζήτηση 

και προβληματισμό. Δηλώνεται ακόμη και μια ανάγκη για συνέχιση της προσπάθειας, για 

παραπέρα αναζήτηση και αυτομόρφωση που προϋποθέτει χρόνο και κόπο (ΔΟΕ2, σ.150: 

«Άλλοι είχαν υπολογιστές από παλιά, προχώρησαν μόνοι τους. Εγώ πήγα για παράδειγμα, 

στην “”. Έμαθα, τα βασικά τα ξέρω. Αλλά δεν μπορώ, αισθάνομαι αδύναμος, και εκτιμώ 

ότι είναι πάρα πολύ συνάδελφοι στη δική μου θέση, να το προχωρήσουμε και να χειριστούμε 

επαρκώς τις NT στο σχολείο». ΔΟΕ3, σ.162: «Πήγαν το παρακολούθησαν και όταν έφυγαν 

από εκεί, καθώς δεν είχαν καν υπολογιστή, τα ξέχασαν γρήγορα». ΟΛΜΕ2, σ.179: «Έτσι 

μάθαινες τα βασικά για τη χρήση του Η/Υ. Από εκεί και πέρα αν θέλεις να τα 

χρησιμοποιήσεις αυτά για να βοηθηθείς στο μάθημα, και με τη βοήθεια λογισμικών που 

στέλνουν κατά καιρούς, έχει κάποιο ενδιαφέρον (εικονικά πειράματα, παρουσιάσεις κτλ), 

αλλά μέχρι εκεί»).

Η χαμηλή, όπως χαρακτηρίζεται, ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης μοιάζει να 

αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών που οδήγησε στην απαξίωση και την αδιαφορία (ΟΛΜΕ2, σ. 178: «Εγώ τους 

είπα: “έρχομαι εδώ για να μην μπορεί κανένας να μου πει ότι έκανα κοπάνα, αφού έφυγα 

από το σχολείο έρχομαι εδώ”. Ήταν μια υποτίμηση της νοημοσύνης μας. [...] Αυτό περί ΤΠΕ 

το έχουν τόσο παρεξηγημένο που ορισμένους, που έχουμε και ίσως αρνητική προδιάθεση, μας 

δίνουν τέτοια επιχειρήματα- ακόμη και αν είχαμε κάποια επιφύλαξη για τις θέσεις μας - για 

να πούμε τώρα ότι καλώς σκεφτόμαστε αρνητικά»),

Η ΔΟΕ, σε κεντρικό επίπεδο, φαίνεται ότι αρκείται στις αποφάσεις του υπουργείου, 

με τη λογική, όπως αναφέρεται, του προσωπικού που περιμένει παροχή τεχνογνωσίας από 

τον εργοδότη. Υπό αυτή τη λογική, πιστεύεται, οποιαδήποτε πρωτοβουλία της ΔΟΕ για 

επιμόρφωση στερείται διάρκειας (ΔΟΕ2, σ.150: «Το θέμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ το έχουμε
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σε μια προτεραιότητα, όχι άμεση... γιατί έχει αναλάβει η υπηρεσία, το υπουργείο, κατά 

καιρούς να επιμορψώσει το προσωπικό με αποτέλεσμα κάπου να το περιμένουμε. Λέμε “Α, 

θα έρθουν και θα μας επιμορψώσουν ”», σ.151: «(Στη ΔΟΕ) Έχει 2 χρόνια τώρα, δεν 

ασχολείται κανείς (με την επιμόρφωση). Θυμάμαι το 2000 που ήμουν Αθήνα τότε 

προσπάθησε η ΔΟΕ, ως φορέας, να πάρει και προγράμματα επιμόρφωσης. Δηλαδή να φτιάξει 

κέντρο επιμόρφωσης με δική της ευθύνη. Αυτό το κέντρο έγινε, λειτούργησε κάνα δυο χρόνια, 

αλλά τώρα από πληροφορίες που έχω από συνδικαλιστές στα κεντρικά στην Αθήνα, 

υπολειτουργεί και αυτό»). Αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα λεγάμενα των υποκειμένων, δε 

φαίνεται να υπάρχει σκέψη για κάτι αντίστοιχο από την ΟΛΜΕ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΓΊΕΠΘ υπάρχει συνέχεια στα προγράμματα 

επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Αναμένεται φέτος η δεύτερη φάση που θα αφορά στην 

επιμόρφωση σε εκπαιδευτικά λογισμικά σε κάποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών μέσης 

εκπαίδευσης αλλά και σε δασκάλους. Μια ανάλογη προσπάθεια έγινε πριν από μερικά 

χρόνια και υπάρχει η αίσθηση ότι ίσως η αναμενόμενη προσπάθεια να αποτελεί μια 

επανάληψη (ΟΛΜΕ3, σ.186: «Πριν 5 με 7 χρόνια είχαμε τέτοια προγράμματα, όπως το 

πρόγραμμα «Οδύσσεια» στο γυμνάσιο... Ήταν λίγα αυτά τα προγράμματα και ξέρω ότι έγιναν 

αιτήσεις, είχα κάνει κι εγώ αίτηση, αλλά δεν επιλέχτηκαν όλοι, ούτε κι εγώ. Νομίζω ότι ήταν 

με κλήρωση»), Η β’ φάση της επιμόρφωση στις ΤΠΕ, σε σχέση με την εκπαίδευση στη 

χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, είναι κάτι που το έχουν υπόψη τους λίγοι μόνο από τους 

συνδικαλιστές του δείγματος (ΔΟΕ3, σ.161: «...έγινε μια επιμόρφωση των δασκάλων σε 

μεγάλη κλίμακα και συνεχίζεται. Η δεύτερη φάση θα γίνει φέτος». ΔΟΕ1, σ.147: «Ότι έγινε 

από επιμορφώσεις - αυτή τη στιγμή δεν «παίζουν» επιμορφώσεις στο ορίζοντα - έγινε μέχρι 

και πριν ένα χρόνο». ΟΛΜΕ3, σ.186: «Από την άλλη η επιμόρφωση σε λογισμικά κτλ σε 

εξειδικευμένα μαθήματα δεν έχει σχέση με τη λογική των 300€, διαρκεί περίπου 40 ώρες 

αλλά δεν ξέρω αν γίνονται τώρα», σ.185: «Πάντως όσο αφορά την εκμάθηση Η/Υ, έμαθα ότι 

προκηρύχτηκε και τώρα ένα πρόγραμμα και γίνονται αιτήσεις με μεγάλη προθυμία»),

Α4. Προτάσεις καλής πρακτικής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. 

Θέσεις των ομοσπονδιών και προσωπικές απόψεις των συνδικαλιστών.

Στη συνέχεια καταγράφονται προτάσεις καλής πρακτικής αναφορικά με την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Οι προτάσεις που ακούγονται, ως καλές 

πρακτικές, αναφέρονται σε κάποια θέματα κοινά από το σύνολο των συνδικαλιστών και 

των δύο βαθμιδών της εκπαίδευσης. Εκφράζονται προσωπικές απόψεις των συνδικαλιστών
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ως προς το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η επιμόρφωση. Παράλληλα μεταφέρονται οι 

θέσεις και οι στάσεις των ομοσπονδιών που εκείνοι εκπροσωπούν.

Οι απαντήσεις που δίνονται έχουν κοινή συνισταμένη την παραδοχή ότι η 

επιμόρφωση, και όχι μόνο σε θέματα ΤΠΕ, αποτελεί πάγιο αίτημα της ΟΛΜΕ (ΟΛΜΕ3, 

σ.185: «Η θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι πρέπει οι καθηγητές να επιμορφώνονται, όχι μόνο στις 

NT αλλά γενικότερα. Εντάσσεται η επιμόρφωση στις NT στο γενικότερο αίτημα της ΟΛΜΕ 

για επιμόρφωση. Το αίτημα αυτό μπαίνει, από την ΟΛΜΕ, με ένταση και συνεχώς»). 

Φαίνεται ότι από την πλευρά της ΔΟΕ δεν μπαίνει το αίτημα αυτό η ίδια ένταση (ΔΟΕ2, 

σ.156: «Υπάρχουν άνθρωποι συνδικαλιστές που κατεβάζουν τέτοιες προτάσεις στις 

παρατάξεις - αφορούν όμως στο σύνολο της επιμόρφωσης όχι εξειδικευμένα στις ΤΠΕ. Έχει 

μπει το θέμα. Κι εγώ προσωπικά το έχω βάλει στην δική μου παράταξη. Καμιά φορά βέβαια 

μας λένε οι συνάδερφοι: “Λ, μωρέ μην ασχολείστε. Αυτά τα θέματα θα τα λύσει το 

υπουργείο ”, Και αυτή είναι μια τακτική που δεν έχει να κάνει μόνο με τις ΤΠΕ, έχει να κάνει 

με το σύνολο της επιμόρφωσης»).

Ως προς τη διάρκεια της επιμόρφωσης αποτελεί κοινή διαπίστωση, αλλά και 

επίσημη θέση των ομοσπονδιών, ότι θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη, καθώς οι ΤΠΕ 

αποτελούν ένα ευρύ αντικείμενο μάθησης και πρακτικών εφαρμογών στην εκπαίδευση. Το 

αίτημα για μεγαλύτερης διάρκειας και πιο συχνή επιμόρφωση, αναφέρεται, και όχι μόνο σε 

θέματα ΤΠΕ, ως ανάγκη για πιο ποιοτική και ουσιαστική επιμόρφωση (ΔΟΕ1, σ.148: 

«Πιστεύω ότι (η επιμόρφωση) θα έπρεπε να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα [...] Και να 

είναι και αρκετά περισσότερες οι ώρες της επιμόρφωσης. Σε 45 με 50 ώρες κανένας δεν 

μπορεί να μάθει τίποτα». ΟΛΜΕ5, σ.185: «Η ετήσια καταργήθηκε και έγινε εξάμηνη, στη 

συνέχεια τρίμηνη. Τώρα υπάρχουν μόνο κάποιες ώρες, 40 ώρες»). Και σε κεντρικό επίπεδο 

οι ομοσπονδίες ή και επιμέρους παρατάξεις και στις δύο βαθμίδες, υπογραμμίζουν την 

ανάγκη συνεχούς και τακτικής επιμόρφωσης. Αναφέρεται ότι το μόνο που μπορούν να 

κάνουν οι ομοσπονδίες είναι να πιέζουν το ΥΠΕΠΘ, το οποίο έχει τον τελικό λόγο. Όμως 

το ΥΠΕΠΘ δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις απόψεις τους, καθώς μοιάζει να μη επιθυμεί 

να επενδύσει οικονομικά σε κάτι τέτοιο (ΟΛΜΕ3, σ.185: «Π ΟΛΜΕ επιμένει, και αποτελεί 

διαχρονικό αίτημά της για περισσότερο από δέκα χρόνια, ότι πρέπει να επιστρέφουμε στη 

μεγαλύτερης διάρκειας επιμόρφωση: ετήσια, εξάμηνη, τρίμηνη. Αλλά το αίτημα αυτό δεν 

ικανοποιείται από το υπουργείο». ΟΛΜΕ2, σ.178: «Εμείς (παράταξη) ζητάμε επιμόρφωση 

και τη ζητάμε επί μονίμου βάσεως - άλλο βέβαια να ζητάς και άλ)ω να επιβάλλεις: το να 

έχεις κάποια αιτήματα που θεωρητικά είναι καλά δε σημαίνει ότι γίνονται κιόλας. Είναι ο 

μηχανισμός τέτοιος που δε δίνουν λεφτά σ' αυτούς τους τομείς»). Σε αυτή τη λογική,
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αναφέρεται, λειτουργούσαν παλαιότερα κάποια προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία 

μοιάζει να σταμάτησαν λόγω υψηλού κόστους (ΟΛΜΕ3, σ.185: «Παρακολουθούσες 

καθημερινά την επιμόρφωση αντί να βρίσκεσαι στο σχολείο. Θυμάμαι ότι όταν εγώ 

παρακολούθησα μια τρίμηνη επιμόρφωση, δεν πήγαινα στο σχολείο αλλά στο ΠΕΚ. Το θέμα 

είναι ότι αυτά τα προγράμματα πια δεν υπάρχουν. Φαίνεται ότι κόστιζαν αρκετά και τα 

σταμάτησαν»).

Η πλειοψηφία των συνδικαλιστών του δείγματος τάσσεται υπέρ της ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης από εκπαιδευτικούς περισσότερο εξοικειωμένους με τις ΤΠΕ, ή 

πιστοποιημένους επιμορφωτές (ΔΟΕ3, σ.164: «Καταρχήν δε συμφωνώ με τον τρόπο που 

γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν η 

ενδοσχολική επιμόρφωση. Σε κάθε σχολείο, αφού έχει εργαστήριο, σε κάποιες ώρες μετά το 

ωράριο, κάποιος είτε μέσα από το σχολείο αν είναι καταρτισμένος ή έξω από το σχολείο να 

κάνει εσωτερική επιμόρφωση [...]. Αυτό θα πρέπει να το ζητήσουν από το υπουργείο είτε τα 

συνδικαλιστικά όργανα είτε οι σχολικοί σύμβουλοι». ΔΟΕ1, σ.148: «Θα μπορούσε ίσως να 

γίνει, για κάποιους που το επιθυμούν, ενδοσχολική επιμόρφωση, δηλαδή ανά σχολείο. 

Κάποιος ο οποίος γνωρίζει υπολογιστές ή κάποιος πιστοποιημένος να πηγαίνει στο σχολείο 

να επιμορφώνει τους συναδέλφους»).

Στη λογική της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, δηλώνεται ότι η ΔΟΕ προτίθεται να 

ζήτηση από το ΥΠΕΠΘ την επιμόρφωση δασκάλων, για έξι μήνες, ώστε να αποτελέσουν 

ένα πυρήνα ενδοσχολικών επιμορφωτών. Δεν έχει πάρει όμως ακόμη επίσημη θέση, καθώς 

κρίνει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η ένταξη της πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραμμα, 

ως αυτόνομο μάθημα (ΔΟΕ2, σ.153: «Συγκεκριμένη θέση δεν πήρε ακόμα σ’ αυτό το θέμα 

(η ΔΟΕ), αλλά προσανατολίζεται στο να γίνει επιμόρφωση εντός του κλάδου: Κάποιοι από το 

σχολείο που είμαστε αρκετά προχωρημένοι, αν μπει η πληροφορική στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σαν αυτοτελές μάθημα, να ζητήσει η ΔΟΕ από το Υπουργείο να πάρει δασκάλους 

μέσα από τα σχολεία να τους επιμορφώσει 6 μήνες με ένα χρόνο και να τους δώσει το 

πρόγραμμα»). Ακόμη, η απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα κρίνεται απαραίτητη, ώστε 

να προγράμματα να λειτουργούν με σεβασμό στην προσωπική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο 

που έχει ανάγκη ο άνθρωπος (ΟΛΜΕ1, σ.174: «Και δεν είναι να επιμορφώνεται στις 

διακοπές των Χριστουγέννων και του καλοκαιριού, δεν είναι αυτός ο χρόνος δουλειάς μου! 

Δεν μπορεί να απασχολείσαι 4 ως 6 ώρες στο σχολείο και το απόγευμα να επιμορφώνεσαι, 

υπάρχει και η προσωπική ζωή. Θα πρέπει να απαλλαγείς από τα εκπαιδευτικά σου 

καθήκοντα όσο διαρκεί η επιμόρφωση. Ακόμη και αν ο εκπαιδευτικός χρειαστεί να πλ.ηρώσει, 

αρκεί να απαλλαγεί από τη διδασκαλία»).
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Κατατίθεται η άποψη ότι υπάρχει έλλειψη προγραμματισμού και στόχου. Κρίνονται 

στοιχεία απαραίτητα, σε συνδυασμό με την ορθολογική χρήση κονδυλίων και την ύπαρξη 

ελέγχου του αποτελέσματος, για να λειτουργήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης με 

συνέπεια τόσο από τους παρόχους όσο και από τους δέκτες, και να έχουν αποτέλεσμα και 

συνέχεια (ΔΟΕ2, σ.156: «Θα πρέπει να γίνει ορθολογική χρήση κονδυλίων, να πει το 

υπουργείο: “διαθέτω 100 δρχ για επιμόρφωση. Δεν μπορείτε να επιμορφωθείτε όλοι άμεσα. 

Σας απαλλάσσω λοιπόν δύο μήνες από τα διδακτικά καθήκοντα και σας θέλω 8:00 - 14:00 

εκεί. Αλλά αν δεν επιμορφωθείτε, αν δεν τα καταφέρεται θα μου γυρίσετε τα λεφτά πίσω ”. Να 

γίνει όμως με πρόγραμμα, με στόχο. Τότε θα γίνει σοβαρή δουλειά, με αποτελέσματα»).

Τα κίνητρα, κυρίως οικονομικά, φαίνεται ότι αποτελούν κριτήριο επιλογής τόσο για 

νε επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν στις ΤΠΕ όσο και να επιλέξουν να τις 

αξιοποιήσουν παιδαγωγικά. (ΔΟΕ1, σ.148: «Στο σχολείο δυστυχώς οι ΤΠΕ έχουν περάσει 

σε δεύτερη μοίρα. Οι εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, σ’ αντίθεση με 

επιμορφώσεις σε θέματα ειδικής αγωγής για παράδειγμα», σ.147: «δεν πριμοδοτείται η 

γνώση στις NT και μάλιστα έπεσε το ποσοστό αυτό και για να γίνει κάποιος σύμβουλος αλλά 

πολύ περισσότερο για να γίνει διευθυντής από 1 μόριο που έπαιρνε στις προηγούμενες κρίσεις 

στις πρόσφατες πήγε στα 0,25». ΔΟΕ3, σ.169: «Όταν γίνεται μια αξιολόγηση για επιλογές 

στελεχών [...] και υπερθεματίζουν τις γνώσεις στις NT [...] μισό μόριο παίρνεις κι εσύ που 

έχεις ασχοληθεί πραγματικά με τις ΤΠΕ, μισό και εκείνος που πείρε την πιστοποίηση όπως 

την πήρε ... τι κίνητρο είναι αυτό;»). Είτε αναφέρονται στο ΥΠΕΓΊΘ, είτε σε επιστημονικές 

ενώσεις, κρίνουν απαραίτητη την ύπαρξη κινήτρων που θα δίνονται από εκείνους που 

παρέχουν την επιμόρφωση, είτε οικονομικά είτε σε σχέση με επαγγελματική ή υπηρεσιακή 

εξέλιξη (ΔΟΕ1, σ.148: «Πιστεύω θα πρέπει να επιμορφώνονται, όσοι επιμορφώνονται, και 

μετά να υπάρχει ένα κίνητρο: να αναλαμβάνουν κάποιο εργαστήριο, να υπάρχει μια 

μοριοδότηση αργότερα για να γίνεις διευθυντής [...] Φυσικά και θα μπορούσε (να παρέχουν 

επιμόρφωση και επιστημονικές ενώσεις εκτός από το ΥΠΕΠΘ) αρκεί να υποχρεώνονταν ή να 

είχαν κίνητρο οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν. Διαφορετικά ελάχιστοι θα ενδιαφέρονταν». 

ΔΟΕ2, σ.156: «Θα μπορούσαν να δώσουν υπηρεσιακή εξέλιξη. Αλλά να γίνει ουσιαστική 

επιμόρφωση». ΟΛΜΕ1, σ.172: «Βέβαια κάνουν και άλλοι (επιμόρφωση). Αλλά εμάς μας 

συνέφερε γιατί κάνοντας τα σεμινάρια από το υπουργείο και παίρνοντας την πιστοποίηση 

αγοράζαμε, με ένα ποσό 300€, κάτι για τον υπολογιστή μας. Ήταν και ένα κίνητρο». ΟΛΜΕ3, 

σ.187: «Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να δίνονται οικονομικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς 

για να επιλέγουν να επιμορφωθούν»).
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Στη συνέχεια κατατίθενται οι απόψεις των συνδικαλιστών σε σχέση με το ποιος θα 

πρέπει να οργανώνει και να έχει την ευθύνη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Εμφανίζεται μια κοινή συνισταμένη που περιγράφει το Υπουργείο Παιδείας και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ως αρμόδια, να έχουν τον έλεγχο άλλα και την ευθύνη γι’ 

αυτό. Οι προτάσεις καλής πρακτικής που ακούγονται για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ 

(ενδοσχολική επιμόρφωση, επιμόρφωση με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) 

τοποθετούνται στην πλειοψηφία τους, από τους συνδικαλιστές και των δύο βαθμιδών, στο 

πλαίσιο υλοποίησής τους από το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι. με τη συμβολή των αρμόδιων θεσμών 

τους (ΔΟΕ3, σ.164: «Αυτό (εσωτερική επιμόρφωση) θα πρέπει να το ζητήσουν από το 

υπουργείο είτε τα συνδικαλιστικά όργανα είτε οι σχολικοί σύμβουλοι». ΔΟΕ2, σ.157: «Την 

επιμόρφωση πιστεύω ότι πρέπει να την κάνει η πολιτεία», σ.156: «την εποπτεία, την 

πιστοποίηση και την τήρηση της διαδικασίας πιστεύω ότι πρέπει να την έχει το υπουργείο». 

ΟΛΜΕ3, σ.187: «Και πιστεύω ότι την επιμόρφωση μπορεί να την αναλάβει ο δημόσιος 

τομέας. Αυτή είναι άλλωστε, ξεκάθαρα, και η άποψη της ΟΛΜΕ» ). Εκτιμάται από τους 

συνδικαλιστές, και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, ότι το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι. σε 

συνεργασία κυρίως με πανεπιστήμια μπορεί να εξασφαλίσει μια έγκυρη, ποιοτική και 

αποτελεσματική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς (ΔΟΕ2, σ.157: «Ίσως να ήταν 

καλύτερα (να κάνει την επιμόρφωση το πανεπιστήμιο) καθώς το πανεπιστήμιο έχει μια 

καλύτερα οργανωμένη δομή ελέγχου που εξασφαλίζει μια δέσμευση για συνέπεια [...] 

Υπάρχουν φορείς που μπορούν να κάνουν επιμόρφωση. Πρώτα - πρώτα το Π.Ι., το Κέντρο 

Επιμόρφωσης (ΚΕΕ) τα οποία είναι υποχρεωμένα να υλοποιούν προγράμματα». ΟΑΜΕ2, 

σ.178: «Και η επιμόρφωση να γίνεται (από το ΥΠΕΠΘ) σε συνεργασία με πανεπιστήμια, σε 

επίπεδο πανεπιστημιακό». ΟΛΜΕ1, σ.174: «η επιμόρφωση θα πρέπει να γίνεται από το 

ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με πανεπιστήμια, όχι αποσπασματικά όπως τώρα». ΟΛΜΕ3, σ.186: 

«Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αλλά και 

γενικότερα πρέπει να γίνεται από το ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι., τα πανεπιστήμια με μεταπτυχιακά 

προγράμματα, τους συμβούλους»).

Στη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την επιμόρφωση στις ΤΠΕ και επιστημονικές 

ενώσεις εκπαιδευτικών ή πληροφορικής αντί του επίσημου κράτους, οι συνδικαλιστές 

στέκονται με προβληματισμό. Ο προβληματισμό τους αφορά τόσο στο πλαίσιο λειτουργίας 

όσο και στο αποτέλεσμα τέτοιων δράσεων. Από τη μία οι λόγοι μοιάζει να είναι θεσμικοί, 

σε σχέση δηλαδή με την λογική υπέρ της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, που θέλει να 

κρατάει την ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα όταν έχει στόχο το κέρδος, σε απόσταση. 

Αυτό φαίνεται να αποτελεί θέση τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και σε επίπεδο
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ομοσπονδιών του συνδικαλιστικού χώρου (ΔΟΕ3, σ.165: «Από την άλλη, ως προς το ποιος 

έχει την ευθύνη για την επιμόρφωση, ο συνδικαλισμός δεν δέχεται να βάλει ιδιώτες όπως οι 

επιστημονικές ενώσεις. Γιατί; Είναι αρχή της Δ ΟΕ. Με την ίδια λογική που δε θέλουν ιδιώτες 

να χρηματοδοτούν, με την ιδιότητα του χορηγού, ή να εμπλέκονται σε δράσεις σχολικές». 

ΟΛΜΕ3, σ.187: «Είναι θέση αρχής (το να μην αναλαμβάνουν την επιμόρφωση 

επιστημονικές ενώσεις). Είναι μια ιδεολογική θέση που πιστεύω ότι δεν πρέπει τα πάντα να 

περνάνε στον ιδιωτικό τομέα, αν μπορεί να τα υλοποιεί ο δημόσιος τομέας. Και πιστεύω ότι 

την επιμόρφωση μπορεί να την αναλάβει ο δημόσιος τομέας. Αυτή είναι άλλωστε, ξεκάθαρα, 

και η άποψη της ΟΛΜΕ. Βέβαια μπορείς να συνεργάζεσαι με κάποιες μη κερδοσκοπικές 

ενώσεις και να ωφελείσαι από την τεχνογνωσία τους. Δεν έχω όμως υπόψη μου ούτε κατά 

πόσο μη κερδοσκοπικές είναι οι ενώσεις αυτές ούτε αν έχουν γίνει τέτοιες συνεργασίες»).

Επιπλέον υποστηρίζεται ότι υπάρχουν και πρακτική λόγοι όπως η αδυναμία μιας 

επιστημονικής ένωσης να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει μια επιμόρφωση μεγάλη σε 

πλήθος επιμορφούμενων και διάρκεια. Πιστεύεται ότι χρειάζονται οικονομικοί πόροι και 

τεχνικές δυνατότητες που δεν μπορεί να έχει μία επιστημονική ένωση {ΔΟΕ2, σ.157: «Την 

επιμόρφωση πιστεύω ότι πρέπει να την κάνει η πολιτεία. Άλλωστε οι επιστημονικές ενώσεις 

που αναφέρεις, πόσο μπορούν να αντέξουν να κάνουν επιμόρφωση και με τίνος τα λεφτά; 

[...] Οι επιστημονικές ενώσεις για την προώθηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση πιστεύω ότι 

μπορούν ως ένα σημείο, αλλά επιφανειακά, δεν μπορούν να μπουν στην ουσία και αυτό γιατί 

δεν έχουν τεχνική δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω από μια 

ημερίδα ή διημερίδα». ΔΟΕ3, σ.165: «Από την άλλη πως θα έπαιρναν τα χρήματα οι ιδιώτες; 

Το υπουργείο τα παίρνει στα πλαίσια που είπαμε (από την Ευρωπαϊκή Ένωση)»).

Πέρα από το επίσημο κράτος, ακούγεται και η άποψη ότι και οι ίδιες οι ομοσπονδίες έχουν 

τη δυνατότητα να παρέχουν επιμόρφωση, αλλά μοιάζει να μην αφορά άμεσα (.ΔΟΕ2, 

σ.157: «Η Δ ΟΕ θα μπορούσε να οργανώσει επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με το 

Π.ί ή κάποιο πανεπιστήμιο, υπάρχουν ιδέες. Αλλά κανένας δεν κάθεται κάτω να τα 

οργανώσει». ΟΛΜΕ1, σ.173: «θα μπορούσε να οργανώσει και η ΟΛΜΕ για τους 

συνδικαλιστές της, σεμινάρια χρήσης Η/Υ. Όταν τα πρότεινα αυτά υπήρξαν και παρατάξεις 

που διαφώνησαν»),

Ο ρόλος των ομοσπονδιών μοιάζει να είναι η υποβολή προτάσεων στο ΥΠΕΠΘ και 

η άσκηση πίεσης προς κάποια κατεύθυνση (ΔΟΕ3, σ.164: «Αυτό (εσωτερική επιμόρφωση) 

θα πρέπει να το ζητήσουν από το υπουργείο είτε τα συνδικαλιστικά όργανα είτε οι σχολικοί 

σύμβουλοι». ΟΛΜΕ3, σ.187: «Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι, σε ότι αφορά την

επιμόρφωση, τα αναλυτικά προγράμματα κτλ, η ΟΛΜΕ αναφέρεται θεσμικά στο Π.Ι.»). Το
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τελευταίο όμως είναι αυτό το οποίο καλείται να αποφασίσει για την υλοποίησή τους ή όχι 

(ΟΛΜΕ3, σ.186: «Την επιμόρφωση την αναλαμβάνει το υπουργείο. Δεν νομίζω, δεν έχω 

υπόψη μου, ότι η ΟΛΜΕ έχει θέση πάνω σ’ αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι η ΟΛΜΕ 

επεμβαίνει στο ποιος φορέας θα κάνει επιμόρφωση και με ποιον τρόπο»).

Α5. Θέσεις και απόψεις για συνεργασίες των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών ή των 

τοπικών τους οργανώσεων με επιστημονικές ενώσεις, σε θέματα ένταξης ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση.

Ως προς τη συνεργασία των ομοσπονδιών με τις επιστημονικές ενώσεις, οι 

συνδικαλιστές που ρωτήθηκαν δηλώνουν είτε ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη κάποιας 

συνεργασίας είτε ότι γνωρίζουν πως δεν υφίσταται. Σε κεντρικό επίπεδο τόσο η ΔΟΕ όσο 

και η ΟΛΜΕ μοιάζει να μην περιλαμβάνουν τέτοιους είδους συνεργασίες στους στόχους 

τους (ΔΟΕΙ, σ.146: «Όχι δεν θα μπορούσα να πω ότι συνεργάζομαι με κάποιο φορέα [...] 

Δεν υπάρχει κάποια συνεργασία άμεση. Ακόμη και όταν αναζητιέται κάτι τέτοιο δεν 

υπάρχει». ΔΟΕ2, σ.157: «Η ΔΟΕ δεν συνεργάζεται, απ’ όσο γνωρίζω». ΟΛΜΕ1, σ.172: 

«Δεν το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι μόνο οι πληροφορικοί ή όσοι ασχολούνται πιο βαθιά με τις 

NT θα το γνωρίζουν αυτό [...] Απλά είναι ένα θέμα που εμένα δε με αφορά άμεσα». ΟΛΜΕ2, 

σ.183: «Με την ΟΛΜΕ δεν υπάρχει καμία συνεργασία». ΟΛΜΕ3, σ.187: «Δεν ξέρω αν ο 

ΟΛΜΕ συνεργάζεται με επιστημονικές ενώσεις για θέματα ΤΠΕ», σ.188: «Όσο για τη 

συνεργασία της τοπικής ΕΛΜΕ με επιστημονικούς φορείς, δυστυχώς υπάρχει μόνο τυπικά. 

Δεν υφίσταται ουσιαστικά»). Οι περισσότεροι συνδικαλιστές του δείγματος δηλώνουν ή ότι 

δε γνωρίζουν τους λόγους της μη-συνεργασίας ή ότι δεν αφορά συνδικαλιστικά, τόσο σε 

κεντρικό όσο σε προσωπικό επίπεδο (ΔΟΕ2, σ.157: «Η ΔΟΕ δεν συνεργάζεται, απ’ όσο 

γνωρίζω. Έχει παγιωθεί μια αντίληψη, δεν ξέρω πως, ότι δεν αφορά (τη ΔΟΕ μια τέτοια 

συνεργασία)». ΟΛΜΕ1, σ.172: «Απλά είναι ένα θέμα που εμένα δε με αφορά άμεσα». 

ΟΛΜΕ2, σ.183: «Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω το λόγο, πρώτη φορά αντιμετωπίζω αυτό τον 

προβληματισμό. Ισως οφείλεται στο ότι η ΟΛΜΕ ασχολείται τόσο με τα εργασιακά που δε 

μένει χρόνος για μια τέτοια συνεργασία»). Μοιάζει να οφείλεται στη διαφορετική αποστολή 

μεταξύ των δύο θεσμών καθώς οι επιστημονικές ενώσεις δεν στοχεύουν στην υπεράσπιση 

επαγγελματικών δικαιωμάτων με ανάλογες διεκδικήσεις (ΟΛΜΕ2, σ.183: «Οι

επιστημονικές ενώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τον τομέα των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων [...] Δεν λειτουργούν στη βάση του να διεκδικούν κάποια πράγματα, με μορφή 

επαγγελματικού συνδικάτου, για να τα επιβάλλουν»).
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Σε τοπικό όμως επίπεδο οι ΕΛΜΕ αναφέρεται ότι μπαίνουν στη διαδικασία 

συνδιοργάνωσης ημερίδων ή συνεδρίων με επιστημονικές ενώσεις ή φορείς της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ3, σ.188: «Η ΟΛΜΕ <5εν παίζει ποτέ τέτοιο ρόλο. Η 

τοπική ΕΛΜΕ είναι συνδιοργανωτής σε διάφορες τέτοιου είδους δράσεις και τις διαφημίζει 

στα σχολεία. Μάλιστα πρέπει να ήταν συνδιοργανωτής σε μια ή δυο ημερίδες σχετικά με 

ΤΠΕ»), Αναφέρεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι 

περιορισμένη ακόμη και αν δε χρειάζεται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο διαμονής 

τους. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται ως ισχυρό κίνητρο η απόκτηση βεβαίωσης συμμετοχής 

(ΟΛΜΕ3, σ.188: «Έχω την εντύπωση ότι συνέδρια που γίνονται πέρα από τη Λ. δεν τα 

παρακολουθούν. Ακόμη και σε σεμινάρια ή ημερίδες που γίνονται στη Λ. ή κάπου κοντά (π.χ. 

Βόλο) δε μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από καθηγητές [...] Όπου έχουμε οι 

εκπαιδευτικοί συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις, υπάρχει ένα κίνητρο: η βεβαίωση συμμετοχής 

για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού»).

Στη συνέχεια καλούνται να σχολιάσουν τις συνεργασίες των ομοσπονδιών ή των 

επιστημονικών ενώσεων με το ΥΓΊΕΠΘ. Δηλώνεται ότι το ΥΠΕΠΘ καλεί τις ομοσπονδίες 

και τις επιστημονικές ενώσεις για συνεργασία σε διάφορα θέματα. Η τεχνογνωσία που 

κατέχουν και οι προτάσεις που κάνουν κατά καιρούς οι ενώσεις αυτές πιστεύεται ότι θα 

μπορούσαν να αποτελόσουν υλικό για εποικοδομητική'] συνεργασία σε θέματα 

εκπαιδευτικής πολιτικής όπως η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τονίζεται όμως ότι οι 

συνεργασίες αυτές δεν είναι ουσιαστικές. Μοιάζει να αποτελούν απλά μέσο προβολής από 

το ΥΠΕΠΘ το οποίο, λέγεται, δεν έχει πρόθεση ουσιαστικής συνεργασίας. Εκφράζεται η 

άποψη ότι η επίσημη εκπαιδευτική ηγεσία, ενώ θα μπορούσε να ωφεληθεί από την 

τεχνογνωσία και τις προτάσεις των επιστημονικών ενώσεων, επιλέγει να μην τη λαμβάνει 

υπόψη της αλλά να διαγράφει εκπαιδευτική πολιτική με στοιχεία λαϊκισμού, 

χρησιμοποιώντας μια τακτική μη συνεργασίας (ΔΟΕ3, σ.170: «Προτάσεις κάνουν φυσικά 

(οι επιστημονικές ενώσεις), και μέσα από τα συνέδρια που διοργανώνουν. Το υπουργείο όταν 

καλεί επιστημονικές ενώσεις για συνεργασία το κάνει για να λέει ότι κάτι έκανε, τίποτε άλλο. 

Θα το χρησιμοποιήσει σαν μέσο προβολής [...] Την τεχνογνωσία των επιστημονικών 

ενώσεων δε θα τη χρησιμοποιήσει. Θα βρει απλά ένα κοινό για να διαλαλήσει την πραμάτεια 

του, αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο για καμία ειλικρινή συνεργασία 

να βοηθήσουν προς κάποια κατεύθυνση». ΟΛΜΕ2, σ. 183: «Από το υπουργείο κατά καιρούς 

ζητιέται συνεργασία είτε με την ΟΛΜΕ είτε με επιστημονικές ενώσεις, στα χαρτιά! Άμα σε 

καλέσω εγώ που έχω το κουμάντο μια, δυο τρεις φορές για να έχω την επίφαση της τήρησης 

μιας δημοκρατικής διαδικασίας, εσύ δεν μπορείς να μου πεις ότι δε σε κάλεσα. Από την άλλη

81
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



δεν παίρνω υπόψη μου τίποτα από αυτά που προτείνεις, αν θέλεις πάω και κόντρα στις 

επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις σου! Τι να κάνεις μετά; Τα παρατάς και ασχολείσαι στο 

βαθμό που μπορείς, για το χόμπι σου, ικανοποιείς τις προσωπικές σου ανησυχίες. Ενώ θα 

έπρεπε να σε παρακαλάει το επίσημο κράτος»). Δηλώνεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις στις 

οποίες φάνηκε να παραμερίζεται, από το ΥΠΕΓΤΘ, ακόμη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε παιδαγωγικά θέματα ΟΛΜΕ3, σ.187: «(το 

ΥΠΕΠΘ) πιθανά να μη λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις ή τις παρατηρήσεις επιστημονικών 

ενώσεων ακόμη και αν επίσημα ζητάει τη συμμετοχή τους. Βέβαια κατά καιρούς και το 

ΥΠΕΠΘ δε λαμβάνει υπόψη του και τις απόψεις του Π.Ι. [...] Πολλές φορές το Π.Ι. 

παρακάμπτεται»). Εξηγείται ότι το Π.Ι. λειτουργεί ως όργανο του υπουργείου ώστε να 

υποστηρίζει απόψεις και θέσης του τελευταίου το οποίο είναι με τη σειρά του φορέας της 

πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης (ΟΛΜΕ3, σ.187: «Άλλωστε η εκάστοτε ηγεσία του 

υπουργείου αντικαθιστά κατά καιρούς μέλη του ΠΙ με δικά της έμπιστα άτομα. Το ΠΙ δεν 

λειτουργεί αυτόνομα αλλά προσπαθεί να υλοποιήσει απόψεις ή αποφάσεις της κυβέρνησης, 

αποτελεί το μέσο της για να περάσει κάποια πράγματα»).

Α6. Απόψεις συνδικαλιστών για το βαθμό και τον τρόπο ένταξης και αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στις λειτουργίες του σχολείου. Οφέλη, προβλήματα και αδυναμίες.

Ζητήσαμε από τους συνδικαλιστές - εκπαιδευτικούς του δείγματος να μας 

αναφέρουν με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό έχουν ενταχθεί οι ΤΠΕ στις διάφορες 

λειτουργίες του σχολείου. Στη συνέχεια καταθέτουμε τις απόψεις τους καθώς και τις θέσεις 

των συνδικαλιστικών τους οργάνων, όπως εκείνοι τις μεταφέρουν.

α. Στην 1°βάθμια εκπαίδευση

Στην 1°βάθμια εκπαίδευση, όπως δηλώνουν οι συνδικαλιστές του δείγματος, οι 

ΤΠΕ αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο στην καθημερινότητα του σχολείου, σε ότι 

αφορά θέματα οργάνωσης και διοίκησης όπως η μηχανοργάνωση και η γραμματειακή 

υποστήριξη. Εκτιμούν ότι όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τον 

απαραίτητο εξοπλισμό στα γραφεία όπου διεκπεραιώνονται εργασίες οργάνωσης και 

διοίκησης (ΔΟΕ2, σ.151: «Υπάρχει όμως προχωρημένη δουλειά όσο αφορά τη διαχείριση 

προγραμμάτων σε επίπεδο διοίκησης». ΔΟΕ3, σ.169: «Έχουν εξοπλιστεί όλα τα σχολεία. Τα 

γραφεία σε ολιγοθέσια και πολυθέσια (δημοτικά σχολεία) έχουν Η/Υ»). Φαίνεται ότι η 

μηχανοργάνωση του σχολείου υπήρξε ένα από τα αιτήματα των δασκάλων που 

διεκδίκησαν μέσω της ΔΟΕ (ΑΟΕ2, σ.150: «Από όταν μπήκα οι NT, εμείς το εντάξαμε στα
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αηήματά μας αυτό, να γίνει μηχανοργάνωση του σχολείου με ολοκληρωμένα προγράμματα 

[...] Φέραμε ένα πρόγραμμα που λέγεται «Έπαφος», το δουλεύουν σχεδόν όλα τα σχολεία»). 

Εκτιμούν ως βελτίωση στη διεκπεραίωση των εργασιών τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που αποτελεί τον κύριο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ διοικητικών υπηρεσιών 

(ΔΟΕ3, σ.169: «Τώρα πια όλη η διακίνηση της αλληλογραφίας γίνεται μέσω email». ΔΟΕ1, 

σ.145: «Μια ωφέλεια η οποία έχει φανεί πάρα πολύ βέβαια είναι το ότι τα περισσότερα 

γραφεία εκπαίδευσης στέλνουν τις εγκυκλίους μέσω e-mail [...]. Αυτό είναι μία βελτίωση, 

αλλά όχι εκπαιδευτική, περισσότερο διοικητική. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί 

προβληματισμός για εκπαιδευτική βελτίωση μέσω των ΤΠΕ»).

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις διοικητικές λειτουργίες του σχολείου 

αναφέρεται το πρόβλημα της έλλειψης δεξιοτήτων στις ΤΠΕ από τους διευθυντές των 

σχολείων (ΔΟΕ1, σ.144: «Οι διευθυντές δυστυχώς, οι περισσότεροι, δεν έχουν καμία σχέση 

με τις NT. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μηχανοργάνωσης»). Έτσι αναζητούν τη βοήθεια 

εκπαιδευτικών με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Από τη μία οι εκπαιδευτικοί αυτοί 

αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση τέτοιων εργασιών και από την άλλη ο διευθυντής του 

σχολείου μαθαίνει με τη βοήθειά τους (ΔΟΕ3, σ.169: «Οι διευθυντές συνήθως δεν 

γνωρίζουν τη χρήση τους (Η/Υ) οπότε βρίσκουν ένα δάσκαλο που ξέρει κάποια πράγματα 

παραπάνω [...] η διακίνηση της αλληλογραφίας γίνεται μέσω email, κάτι που λίγο πολύ 

έμαθαν να χειρίζονται όλοι οι διευθυντές με τη βοήθεια του δασκάλου που προαναφέραμε»). 

Όμως αυτή η άτυπη μορφή εκπαίδευσης δεν ευδοκιμεί πάντα καθώς αναφέρονται και 

περιπτώσεις που ο διευθυντής επαφίεται στο χειρισμό τον υποθέσεων αυτών από τους 

εκπαιδευτικούς και δεν προσπαθεί να αποκτήσει μια κάποια αυτάρκεια σε θέματα 

χειρισμού Η/Υ (ΔΟΕ2, σ.151: «Ο διευθυντής έχει ένα δάσκαλο που χειρίζεται Η/Υ: να του 

γράφει τα κείμενα, να του στέλνει και να λαμβάνει mail. Πάντα απασχολεί ένα δάσκαλο αν 

βρίσκεται κάποιος στο σχολείο να ξέρει. Αλλιώς δεν ξέρω τι γίνεται [...] Είναι αδιανόητο ο 

Διευθυντής να μην ξέρει να στείλει ένα email»). Αυτό, λέγεται, έχει σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία έντασης και αρνητικού κλίματος σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς οι δάσκαλοι 

καλούνται να διεκπεραιώνουν διοικητικές εργασίες που ανήκουν στις αρμοδιότητες του 

διευθυντή και για τις οποίες επιδοτείται (ΔΟΕ3, σ.169: «Στην πρωτοβάθμια δεν υπάρχουν 

γραμματείς όπως στη δευτεροβάθμια. Εδώ τα κάνει όλα ο διευθυντής». ΔΟΕ1, σ.144: «Αυτό 

δημιουργεί πρόβλημα γιατί ο διευθυντής θεωρητικά παίρνει ένα επίδομα το οποίο έχει να 

κάνει με τη μηχανοργάνωση...»). Σ’ αυτό το κλίμα θέτουν και ζητήματα σε σχέση με τα 

εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Καθώς, αναφέρουν, μια τέτοια διαδικασία δεν 

προβλέπεται από τον κανονισμό εργασίας, ο διευθυντής επιλέγει λειτουργώντας άτυπα και
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εφόσον το επιθυμεί, να παρέχει κάποιας μορφής διευκόλυνση στον εν λόγω εκπαιδευτικό. 

Διαφορετικά ο δάσκαλος λειτουργεί, όπως αναφέρεται, υπερωριακά χωρίς να αμείβεται 

(ΔΟΕ3, σ.169: «[...] άτυπα και όχι μέσα από το πρόγραμμα, δηλαδή επίσημα γιατί 

απαγορεύεται, να του μειώσουν λίγο το ωράριο για να κάνει τη γραμματειακή υποστήριξη». 

ΔΟΕ1, σ.145: «Ο εκπαιδευτικός δεν διευκολύνεται σε κάποιες άλλες εργασίες, συνεπώς 

λειτουργεί κατά τρόπον τινά υπερωριακά, χωρίς να πληρώνεται ποτέ και αυτό δημιουργεί μία 

ένταση»).

Ένας δεύτερος τομέας στον οποίο εντάσσονται οι ΤΠΕ, στην 1°βάθμια εκπαίδευση, 

είναι η παιδαγωγική - διδακτική λειτουργία του σχολείου. Αναφέρεται από το σύνολο των 

συνδικαλιστών της ΔΟΕ ότι η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ξεκίνησε και συνεχίζει να 

γίνεται με προσωπική πρωτοβουλία, από μεράκι. Δεν υπάρχει, αναφέρεται, πρόθεση από 

την πολιτεία ώστε αυτό να γίνει οργανωμένα και ενταγμένο σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

(ΔΟΕ1, σ.142: «περισσότερο το φιλότιμο των εκπαιδευτικών είναι αυτό το οποίο στηρίζει την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση». ΔΟΕ3, σ.166: «Άνθρωποι σαν και μένα 

ξεκίνησαν από μεράκι προσωπικό. Στη συνέχεια είδαμε ότι ήταν πολύ καλό εργαλείο για τη 

δουλεία μας και το εφαρμόσαμε». ΔΟΕ2, σ.150: «Το εργαστήριο πληροφορικής 

χρησιμοποιείται, κατά καιρούς, από κάποιο συνάδελφο ο οποίος έχει διάθεση και όρεξη να 

δείξει στα παιδιά κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο, έγκειται στην 

προσωπική διάθεση του εκπαιδευτικού. Κανείς δεν πιέζει προς τα εκεί και αυτό είναι το 

αρνητικό», σ.153: «Κανένας δε σε ενοχλεί αλλά ούτε και σε βοηθάει αν θέλεις να 

προωθήσεις NT. Μόλις ολοκληρώνεις μια τέτοια διαδικασία με επιτυχία όλοι σου λένε 

μπράβο. Όλα αφήνονται στον πατριωτισμό τελικά»), Αναφέρεται ότι σημαντική αιτία είναι η 

μη ύπαρξη μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδικότητα της πληροφορικής, όπως στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΔΟΕ2, σ.151: «(Τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ) αν θέλει 

ο δάσκαλος και δείξει φιλότιμο και πάει να ζητήσει το κλειδί από το διευθυντή, να ανοίξει το 

εργαστήρι [..,]Στο γυμνάσιο και το λύκειο γίνεται δουλειά. Υπάρχουν οργανικές θέσεις, 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Εδώ όλα στηρίζονται στο φιλότιμο του δασκάλου»). Στα πλαίσια της 

προσωπικής πρωτοβουλίας κάποιοι εκπαιδευτικοί, όπως περιγράφουν, επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο σαν πηγή πληροφοριών, ήχο και εικόνα για να 

παρουσιάσουν διάφορα θέματα είτε μέσα στην τάξη είτε σε κάποιες εκδηλώσεις (ΔΟΕΙ, 

σ.143: «(ενέργειες όπως) η δημιουργία ενός site για το σχολείο, [...] η παρουσίαση κάποιων 

θεμάτων με παρουσιάσεις και προτζέκτορα, κάποια βιντεάκια περισσότερο, η αντικατάσταση 

δηλαδή της κλασσικής εγκυκλοπαίδειας μέσω internet. Ως εκεί»). Αλλά, αναφέρεται, δεν 

υπάρχει ακόμα το κατάλληλο έδαφος για εμπλοκή και των ίδιων των μαθητών καθώς ο
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δάσκαλος λειτουργεί σταθερά ως μεσάζοντας στη χρήσης των ΤΠΕ (ΔΟΕ2, σ.158: «Στο 

δημοτικό υπάρχει σαν εργαλείο αλλά για το δάσκαλο, όχι τους μαθητές. Μπαίνει ο δάσκαλος 

στο διαδίκτυο, βρίσκει πληροφορίες, βγάζει φωτοτυπίες και τις μοιράζει στα παιδιά. 

Απαρχαιωμένο ακούγεται»).

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του δείγματος, αντιδράσεις από συναδέλφους για 

τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από κάποιους δασκάλους, εμφανιστήκαν στα πρώτα χρόνια 

τις ένταξής τους στην εκπαίδευση. Σε κάποιες περιπτώσεις εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε μια 

λογική η οποία ήθελε τον εκπαιδευτικό που έπαιρνε την πρωτοβουλία να εντάξει τις ΤΠΕ 

στο μάθημά του, αν το χρησιμοποιεί σαν μέσο προβολής και καταξίωσης σε βάρος των 

υπολοίπων εκπαιδευτικών που δεν είχαν ευχέρεια στη χρήση των ΤΠΕ, ή του συμβούλου 

που δήλωνε αρμοδιότερος (Δ ΟΕ3, σ.166: «Στην αρχή υπήρξαν και φοβερές αντιδράσεις, 

[...] διώξεις, ΕΔΕ. Σου λέει δεν έχει θεωρητική τεκμηρίωση για το παιδαγωγικό όφελος. 

Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Εκείνα τα χρόνια όμως το δάσκαλο που εισήγαγε αυτά τα “καινά 

δαιμόνια” δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι οι άλλοι συνάδελφοι. Είχαμε περιπτώσεις 

συναδέλφων που πίστευαν ότι εκείνος προβάλλεται και φαίνεται καλός και εκείνοι κάνουν 

την πεζή δουλειά και φαίνονται κακοί εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί 2 ταχυτήτων δηλαδή. [...] 

είχα ένα σχολικό σύμβουλο που με πολέμησε για αυτές μου τις πρωτοβουλίες, γιατί ένοιωθε 

ότι του παίρνω αυτό που θεωρούσε ότι έπρεπε και μπορούσε να κάνει αυτός, κάτι όμως που 

δεν θα μπορούσε να κάνει»).

Σήμερα εκτιμάται ότι είναι πλέον κοινά αποδεκτή η χρησιμότητα των ΤΠΕ στα 

λειτουργίες του σχολείου τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους συνδικαλιστές 

της ΔΟΕ (ΔΟΕ1, σ.142: «Οι κύριες τάσεις (από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις) σίγουρα 

έχουν να κάνουν με την αποδοχή ότι πρέπει να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες», σ.143: «...ότι 

πρέπει να συνδράμουμε τα παιδιά σε ότι έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως ότι 

έχει να κάνει με τη διαχείριση πληροφορίας». ΔΟΕ2, σ.152: «Κανείς δεν έχει αντίρρηση να 

χρησιμοποιούνται (οι ΤΠΕ), όλοι θα θέλαμε αν μπορούσαμε να τις βάλουμε στην 

καθημερινότητα του σχολείου»).

Διαπιστώνονται όμως προβλήματα και αδυναμίες στις πρακτικές ένταξης και 

αξιοποίησης των ΤΠΕ, τα οποία αναφέρουμε στη συνέχεια. Ένα πρώτο ζήτημα, όπως 

αναφέρεται, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλαίσιο, το κατάλληλο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών, που να περιλαμβάνει τις ΤΠΕ είτε ως αυτόνομο μάθημα είτε ως 

ενισχυτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΔΟΕ1, σ.144: «Πρακτικά οι ΤΠΕ θα 

πρέπει να πάνε παράλληλα με κάποια ενότητα μαθήματος που μπορεί να κατανοηθεί 

καλύτερα με τη χρήση των ΤΠΕ. [...] Το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι ώρες του αναλυτικού
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προγράμματος δεν προβλέπουν τις ΤΠΕ. Άρα υπάρχει αρχικά πρόβλημα με τις ώρες». ΔΟΕ2, 

σ.150: «οι Η/Υ δεν είναι ενταγμένοι ως μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα») Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, αναφέρεται, οι πρωτοβουλίες για χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία να 

παραμένουν μεμονωμένες περιπτώσεις και να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Έτσι 

εκτιμάται ότι δεν μπορούν να γενικευτούν και να αποτελόσουν ένα ρεύμα καινοτόμας 

διδακτικής πρακτικής, μία ολοκληρωμένη πρόταση, υποστηριζόμενη από το κατάλληλο 

πλαίσιο (ΔΟΕ1, σ.143: «(Οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για τη διδακτική αξιοποίηση 

των ΤΠΕ) Καλώς ή κακώς είναι αποσπασματικές. Δεν υπάρχει κάποια, στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, δυναμική ώστε να βοηθάει στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών», σ.146: 

«Δεν αντιμετωπίζονται οι ΤΠΕ μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα, δυστυχώς. Έτσι όλα 

λειτουργούν αποσπασματικά, οι εγκαταστάσεις είναι τραγικές», σ.144: «Και τις περισσότερες 

φορές φυσικά τα παιδιά ενεργοποιούνται στο να βγάλουν τη δουλεία με τους γονείς τους στο 

σπίτι τους. Δεν υπάρχει υποδομή στο σχολείο να γίνει»).

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η ελλιπής επιμόρφωση στη χρήση νέων τεχνολογιών, 

που εκτιμάται ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για το βαθμό ένταξης των ΤΠΕ στη 

εκπαιδευτική διαδικασία (Δ ΟΕ2, σ.152: «όλοι θα θέλαμε αν μπορούσαμε να τις βάλουμε (τις 

ΤΠΕ) στην καθημερινότητα του σχολείου. Αλλά πώς να το κάνεις αν δεν ξέρεις. Το θέμα 

πιστεύω είναι η ελλιπής επιμόρφωση», σ.150: «Άλλα δεν κατακτήσαμε εμείς οι ίδιοι ως 

κλάδος την πλήρη επιμόρφωσή μας. Υπάρχει πρόβλημα επιμόρφωσης», σ.154: «Αλλά να 

κατεβάσω τα παιδιά στην αίθουσα υπολογιστών αφού δεν ξέρω τι να κάνω, να παίξω 

παιχνίδια; Αν δεν ξέρω να τα καθοδηγήσω στρατηγικά...»).

Δυσκολία τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην επιλογή χρήσης των ΤΠΕ μοιάζει να 

υπάρχει στους δασκάλους με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας. Έτσι η κάθε προσπάθεια, 

λέγετε, θα ευδοκιμήσει στους νεότερους εκπαιδευτικούς (ΔΟΕ3, σ.10: «Από την άλλη είναι 

η νοοτροπία των συναδέλφων. Σε κάθε χώρο νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά έχουν αυτό 

το φόβο του υπολογιστή, νομίζουν ότι αν πατήσουν ένα κουμπί ο υπολογιστής θα εκραγεί. Τα 

νέα παιδιά που βγαίνουν από τα παιδαγωγικά τμήματα ήδη διδάσκονται εκεί και αυτή τη 

φοβία δεν έχουν και πράγματα έχουν μάθει. Τους άλλους από 20 χρόνια προϋπηρεσίας και 

πέρα άστους, μη τους μιλάς καθόλου, δε βγαίνει τίποτα»).

Ως άλλο ζήτημα αναφέρεται ότι είναι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

σχολικών εργαστηρίων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την μία, 

αναφέρεται, κανείς δε συναντάει εμπόδιο στο να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στο μάθημά του. 

Όμως η πρόσβαση από το δάσκαλο στο εργαστηρίου πληροφορικής, που χρησιμοποιείται 

μόνο από τον καθηγητή πληροφορικής στην απογευματινή ζώνη του ολοήμερου σχολείου,
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αναφέρεται ότι είναι προβληματική (ΔΟΕ1, σ.144: «Δε χρειάζεται να λογοδοτήσεις σε 

κανέναν αρκεί να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις το εργαστήριο που χρησιμοποιείται από 

το ολοήμερο και μόνο και από τους ωρομίσθιους καθηγητές της πληροφορικής»). Αν ζητήσει 

ο δάσκαλος να το χρησιμοποιήσει μπορεί να συναντήσει εμπόδιο στον διευθυντή του 

σχολείου που φοβάται, πιστεύεται, την πιθανή πρόκληση ζημίας από κακή χρήση. Αυτή η 

κατάσταση, αναφέρεται, μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ των δασκάλων που 

ζητούν πρόσβαση στο εργαστήριο και του δασκάλου εκείνου που είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία του εργαστηρίου, ιδιαίτερα αν ο τελευταίος δεν είναι εξοικειωμένος με τις νέες 

τεχνολογίες (ΔΟΕ1, σ.144: «Οι Διευθυντές φοβούνται μήπως χολιάσει κάτι και είναι 

ιδιαίτερα αρνητικοί να σου παράσχουν πρόσβαση», σ.145: «Ένταση μπορεί επίσης να 

δημιουργηθεί σε σχέση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου πληροφορικής, στα σχολεία όπου 

υπάρχει, και με κάποιους δασκάλους. Αν είναι κάποιος παλαιότερος δάσκαλος που δεν έχει 

καλή σχέση με τους υπολογιστές φοβάται να αφήσει το νεότερο δάσκαλο να μπει μέσα να 

κάνει τη δουλειά του». ΔΟΕ2, σ. 151: «Αν δεν ξέρει ο δάσκαλος το εργαστήριο παραμένει 

κλειστό. Και άμα δεν ξέρει και ο διευθυντής τότε κλειδαμπαρώνεται: μη χαλάσουν 

μηχανήματα και τέτοια. Κλειδωμένες αίθουσες. Είναι κατάντια!»). Επιπλέον, κατά τη γνώμη 

πάντα των ερωτηθέντων, το εκπαιδευτικού συστήματος θα έπρεπε να έχει φροντίσει για 

την ύπαρξη υπεύθυνων στα εργαστήρια πληροφορικής ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία και η τακτική συντήρησή τους (ΔΟΕ3, σ.162: «Τα μηχανήματα είναι ευαίσθητα, 

μπλοκάρουν. Δεν θα ’πρεπε το κράτος να έχει ορίσει έναν υπεύθυνο εργαστηρίου σε κάθε 

σχολείο;». ΔΟΕ1, σ.146: «Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα εργαστήρια είναι, θα μπορούσε να 

πει κανείς, άθλια όσον αφορά την υποδομή τους. Πολλοί υπολογιστές είναι χαλασμένοι. 

Κανείς δεν ασχολείται να τους φτιάξει γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη ουσιαστική», ΔΟΕ2, 

σ.151: «Κλειδωμένες αίθουσες: είναι κατάντια. Δεν ήρθε κάποιος από το υπουργείο, με 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και ουσιαστικό και με κύρος να πει: το τάδε σχολείο [...] παίρνει 

φέτος 2 δασκάλους, αλλά θα αναλάβουν τους υπολογιστές - θα τους επιμορφώσουμε ένα 

χρόνο... Τίποτα, όλα είναι φλου»).

Επισημαίνεται η δυσκολία δημιουργίας ενός εργαστηρίου πληροφορικής αλλά και η 

συντήρηση των υπαρχόντων. Δηλώνεται ότι με τα χρήματα που δόθηκαν από το 3° ΚΠΣ, 

κατά την περίοδο 2000 - 2003, οργανώθηκαν πολλά εργαστήρια πληροφορικής στα 

ελληνικά σχολεία. Αλλά κατατίθεται η άποψη ότι η πολιτεία αδυνατεί να συνεχίσει τη 

δημιουργία νέων ή τη συντήρησή των υπαρχόντων με αποτέλεσμα να επέλθει μια φθορά 

και μια γενικότερη χαλάρωση σε θέματα ένταξης στις ΤΠΕ (ΔΟΕ1, σ.141: «Σε κείνο το 

κομμάτι (2000-2003) έγιναν τα περισσότερα σχολικά εργαστήρια στα σχολεία, μέσω του 3ου
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ΚΠΣ, ενώ τώρα είναι δύσκολο να γίνει κάποιο εργαστήριο αλλά κυρίως να συντηρηθεί ένα 

υπάρχον εργαστήριο», σ.146: «Δυστυχώς μετά τη στελέχωση των εργαστηρίων με 

υπολογιστές και μετά την έκδοση των κοινοτικών προγραμμάτων και κονδυλίων, έχει 

επέλθει, ας το πούμε ... μία φθορά, μία χαλάρωση σε ότι έχει να κάνει με τις NT [...] Σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις τα εργαστήρια είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, άθλια όσον αφορά 

την υποδομή τους. Πολλοί υπολογιστές είναι χαλασμένοι. Κανείς δεν ασχολείται να τους 

φτιάξει γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη ουσιαστική, με τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί 

τότε»).

Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται και το πρόβλημα της συντήρησης του σχολικού 

δικτύου, καθώς υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία του helpdesk, με αποτέλεσμα να μην 

έχει πρόσβαση σ’ αυτό η πρωτοβάθμια εκπαίδευση για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΔΟΕ1, 

σ.146: «στην πρωτοβάθμια δεν λειτουργούσε για μεγάλο διάστημα, δηλαδή υπάρχει μια 

δυσκολία να βρεις κάποιο φορέα να σε υποστηρίξει σε ότι έχει να κάνει με ζητήματα νέων 

τεχνολογιών»).

Δηλώνεται ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό θέμα για τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες διαπιστώνουν μεγάλες ελλείψεις (ΔΟΕ1, σ.141: «η 

χρηματοδότηση είναι ένας σημαντικός τομέας στον οποίο πάντοτε σταματάει ένας 

συνδικαλιστής και βλέπει ας πούμε ότι η χρηματοδότηση έχει φτάσει σε σημείο που να 

αποτρέπει ακόμη και την αγορά ενός μελανιού εκτυπωτή»).

Το εργασιακό καθεστώς των καθηγητών πληροφορικής στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση αναφέρεται ως ένα ακόμη ζήτημα, εξαιτίας του οποίου μοιάζει να επιτείνονται 

τα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι καθηγητές πληροφορικής εργάζονται 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είτε ως ωρομίσθιοι είτε αποσπασμένοι από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον λειτουργούν μόνο στα ολοήμερα σχολεία και 

μάλιστα στην απογευματινή ζώνη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαφή και κατά συνέπεια 

αλληλεπίδραση με τους δασκάλους της πρωινής ζώνης (ΔΟΕ2, σ.151: «Στην πρωτοβάθμια 

[...] έχουμε μόνο ωρομίσθιους (καθηγητές πληροφορικής) και μόνο στα ολοήμερα σχολεία», 

σ.154: «Οι ωρομίσθιοι πληροφορικοί βάζουν τα παιδιά μπροστά στον υπολογιστή. Αλλά το 

ωράριό τους είναι εντελώς ανεξάρτητο από το πρωινό πρόγραμμα των δασκάλων». ΔΟΕ3, 

σ.163: «Δεν έχουμε καθηγητές πληροφορικής διορισμένους στην πρωτοβάθμια. Είτε είναι 

ωρομίσθιοι είτε αποσπασμένοι από τη δευτεροβάθμια στο ολοήμερο», σ.164: «Οι 

εκπαιδευτικοί της απογευματινής ζώνης τους δασκάλους της πρωινής ζώνης είναι δύο 

διαφορετικά πράγματα, δεν τους ξέρουμε δε μας ξέρουν. Δεν έρχονται σε επαφή οπότε ούτε 

και σε αντιπαράθεση. Εμείς του κανονικού ωραρίου δεν ξέρουμε καν τι γίνεται στην
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απογευματινή ζώνη. Ο μόνος δάσκαλος εκεί είναι ο υπεύθυνος του ολοήμερου ο οποίος 

έρχεται σε επαφή με το διευθυντή και το σχολικό σύμβουλο»). Στην απογευματινή ζώνη, 

περιγράφουν οι συνδικαλιστές του δείγματος, το μάθημα της πληροφορικής γίνεται χωρίς 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ή καθορισμένους στόχους (ΔΟΕ2, σ.154: «Ο 

πληροφορικός έχει μια υποτυπώδη διδακτέα ύλη αλλά είναι τέτοια η ώρα, τα παιδιά είναι ήδη 

κουρασμένα, που σπάνια τηρείται. Υπάρχει μια χαλαρότητα». ΔΟΕ3, σ.163: «υπάρχει ο 

ωρομίσθιος εκπαιδευτικός πληροφορικής ενεργεί όπως αυτός θέλει. [...] Δεν υπάρχει 

αναλυτικό πρόγραμμα να ορίζει κάποιο πλαίσιο σπουδών, τι αντικείμενα θα διδαχτούν οι 

μαθητές. Απλά να αποκτήσουν τα παιδάκια μια πρώτη εξοικείωση με τους Η/Υ και να 

περάσουν την ώρα τους»).

β. Στην 2°βάθμια εκπαίδευση

Θεωρείται γενικά αποδεκτό ότι η χρήση των ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα 

είναι και χρήσιμη και απαραίτητη (ΟΛΜΕ1, σ.171: «Είναι ξεκάθαρο πια ότι η ένταξη των 

ΤΠΕ στο σχολείο είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη»). Είναι οι ΤΠΕ ενταγμένες, 

λέγεται, στην καθημερινές λειτουργίες των συνδικαλιστικών οργάνων καθώς, εξηγείται 

αυτά αποτελούνται όλο και περισσότερο από νέους ανθρώπους (ΟΛΜΕ1, σ.171: «Το ΔΣ 

της ΟΛΜΕ όπως και οι τοπικές ΕΛΜΕ αποτελούνται ως επί το πλείστον από νέα άτομα που 

σίγουρα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες»),

Εκτιμάται ως σημαντική η ένταξη της νέας τεχνολογίας σε θέματα οργάνωσης και 

επικοινωνίας τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και των συνδικαλιστικών οργάνων. Η 

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται ότι κατέστησε την επικοινωνία και την 

ενημέρωση άμεση και αποτελεσματική (ΟΛΜΕ1, σ.171: «παλιά όλα μας έρχονταν μέσω 

φαξ και ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Τώρα, με το mail που έχει ο καθένας και με το 

mail της τοπικής ΕΛΜΕ, όλα έρχονται πιο γρήγορα. Είναι πολύ πιο εύκολη η επικοινωνία 

μεταξύ μας και με τα σχολεία. [...] Όποια ανακοίνωση είναι τη στέλνουμε άμεσα στα σχολεία 

και ο υπεύθυνος, σε κάθε σχολείο [...] κατευθείαν τα βγάζει στον πίνακα ανακοινώσεων. Και 

με τις επιβεβαιώσεις που παίρνουμε γνωρίζουμε αν η πληροφορία έφτασε σε όλους». 

ΟΛΜΕ3, σ.189: «Η μισθοδοσία, η αλληλογραφία γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό είναι δουλειά 

του διευθυντή και του υποδιευθυντή και του γραμματέα, που δεν είναι εκπαιδευτικός 

απαραίτητα. Οι γνώσεις τους είναι αποτέλεσμα τόσο επιμόρφωσης όσο και μεγάλης 

προσωπικής προσπάθειας»).

Από την άλλη η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία μοιάζει να γίνεται σε 

μικρό βαθμό (ΟΛΜΕ1, σ. 172: «Πάντως πιστεύω ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που στα σχολεία
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θα χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους ΝΤ». 0ΛΜΕ2, σ.181: «Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου 

χρήση του υπολογιστή από τις άλλες ειδικότητες πλην του πληροφορικού, ελάχιστα»). Στο 

βαθμό που γίνεται, αναφέρεται, γίνεται με βάση το προσωπικό μεράκι, το φιλότιμο καθώς 

λείπει ένα οργανωμένο σχέδιο ένταξης των ΤΠΕ, ένα πλαίσιο που να υποστηρίζει την 

ένταξη των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα (ΟΛΜΕ1, σ.173: «Προς το παρόν είναι θέμα 

φιλότιμου. Πρώτα πρέπει να οργανωθεί η επιμόρφωση να οριστεί το πλαίσιο». ΟΛΜΕ2, 

σ.182: «Αυτό θα το κάνει ο πληροφορικός κυρίως με τους μαθητές, σαν δίκιά του 

πρωτοβουλία, εκτός σχολικού προγράμματος και χωρίς κάποια διευκόλυνση ή προσωπικό 

όφελος, καθαρά από φιλότιμο και προσωπικό μεράκι». ΟΛΜΕ3, σ.191: «Αν γίνεται, γίνεται 

καθαρά από προσωπικό μεράκι κάποιων ανθρώπων», σ.192: «Πρόγραμμα όμως 

ολοκληρωμένο για την ορθή χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει - 

δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός προς αυτή την κατεύθυνση από τη μεριά του υπουργείου. 

Μόνο έτσι θα όμως διευρυνθεί η χρήση των ΤΠΕ, η ένταξή τους θα γίνει πιο αποτελεσματική 

και θα πάψει να είναι αποτέλεσμα προσπάθειας μεμονωμένων «πατριωτών» 

εκπαιδευτικών»). Σε αυτό το άτυπο πλαίσιο, τέλος, μοιάζει να λειτουργούν περισσότερο 

εκπαιδευτικοί των θετικών επιστημών (ΟΑΜΕ3, σ.189: «Όσον αφορά τα μαθήματα. 

Υπάρχουν κάποια μαθήματα στα οποία οι συνάδελφοι χρησιμοποιούν ΝΤ, εκτός από το 

μάθημα της πληροφορικής. Έχω υπόψη μου το μάθημα της τεχνολογίας, της φυσικής, της 

χημείας που κάποιες φορές χρησιμοποιούν υπολογιστή. Γενικευμένη χρήση όμως όχι. Και 

όσο γίνεται, γίνεται από προσωπική πρωτοβουλία, δεν είναι ενταγμένο στο αναλυτικό 

πρόγραμμα»),

Αναφέρεται η χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων στην υλοποίηση των 

θεσμοθετημένων καινοτόμων δράσεων (ΟΛΜΕ3, σ.189: «Υπάρχουν τα γνωστά

προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά προγράμματα. Εκεί κατέφευγες στη χρήση του 

υπολογιστή για να πάρεις πληροφορίες, δεν έχω τίποτε άλλο υπόψη μου» ή ακόμα και την 

επικοινωνία σε προγράμματα ανταλλαγής και συνεργασίας με εκπαιδευτικές δομές του 

εξωτερικού (ΟΛΜΕ3, σ.189: «Στο σχολείου μου (όπου ήμουν διευθυντής) υπήρχε ένα 

πρόγραμμα ανταλλαγής με άλλα τρία σχολεία του εξωτερικού (Πολωνίας, Αυστρίας και 

Σικελίας), με θέμα το θέατρο. Τότε είχαμε ηλεκτρονική επικοινωνία στα πλαίσια της 

συνεργασίας των σχολείων, για την ανταλλαγή απόψεων και υλικού»).

Επιπλέον, τονίζεται, στην έλλειψη πλαισίου έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη 

εξοικείωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας με τις νέες τεχνολογίες, καθώς έχουν 

μέσο όρο ηλικίας τα 45 χρόνια. Μόνο από προσωπική επιλογή, με προσωπική δουλειά και 

πείσμα μπορούν να εντάξουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΟΛΜΕ1, σ.173: «Το
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πόσο ο καθένας θα αξιοποιήσει τις ΤΠΕ είναι θέμα χαρακτήρα [...] Ας μην ξεχνάμε ότι ο 

μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών είναι τα 45 χρόνια, είναι δηλαδή άνθρωποι όχι 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις NT. Ότι λοιπόν μαθαίνουν το μαθαίνουν από πολύ μεράκι και 

πείσμα». 0ΛΜΕ2, σ.180: «Και βέβαια (παίζουν ρόλο οι ΤΠΕ στη διαδικασία της τάξης). Αν 

εγώ μπορούσα, δεν μπορώ... δεν αλλάζω γιατί παίρνω σύνταξη σε ένα χρόνο). Αυτό η 

έλλειψη, αναφέρεται, είναι διακριτή και στα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας, όπως ο σύμβουλος και ο διευθυντής του σχολείου (ΟΛΜΕ1, σ.174: 

«Ελάχιστοι σύμβουλοι γνωρίζουν τις δυνατότητες ενός υπολογιστή, ίσως οι πιο νέοι. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τους διευθυντές»). Από την άλλη μοιάζει να μην υπάρχει ένα κλίμα 

παρώθησης των εκπαιδευτικών στο να δοκιμάσουν νέα πράγματα με ΤΠΕ (ΟΑΜΕ1, σ.173: 

«Ποσώς τους ενδιαφέρει (τους συναδέλφους) αν κάποιος κάνει καινοτομίες με NT. Υπάρχει 

ένα ποσοστό μεγάλο που αδιαφορεί, αρκεί να πάρουν το μεροκάματο και να πάνε σπίτι». 

ΟΛΜΕ1, σ.4: «Ημόνη δυσκολία είναι η έλλειψη κινήτρων»).

Ως προς τις υποδομές, που αποκτήθηκαν χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα, 

αναφέρεται ότι είναι ικανοποιητικές. Όμως είναι το αναλυτικό πρόγραμμα εκείνο που 

συχνά γίνεται απαγορευτικό ως προς τη χρήση των εργαστηρίων πληροφορικής πέραν του 

μαθήματος της πληροφορικής (ΟΛΜΕ2, σ.181: «Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χρήση του 

υπολογιστή από τις όιλλες ειδικότητες πλην του πληροφορικού, ελάχιστα. Είναι αυτό καθ’ 

αυτό το πρακτικό μέρος πρώτα-πρώτα δύσκολο: δεν υπάρχει, εκτός από την αίθουσα των 

υπολογιστών που χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες του μαθήματος της πληροφορικής 

άλλος χώρος [...] Όσο για την αίθουσα πληροφορικής, είναι από τα λίγα πράγματα που το 

κράτος έριξε λεφτά και από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. φυσικά. Όμως καταλαμβάνονται για το 

γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής σχεδόν στο σύνολο των διδακτικών ωρών του 

εβδομαδιαίου προγράμματος»).

Ως προς το ρόλο του καθηγητή της πληροφορικής πιστεύεται ότι, εκτός από τη 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου, περιορίζεται στην τεχνική υποστήριξη και τη 

βοήθεια στην υλοποίηση δράσεων όπως γιορτές και παρουσιάσεις (ΟΛΜΕ3, σ.189: «Ο 

πληροφορικός ασχολείται κυρίως με το μάθημά του ή βοηθάει συναδέλφους εκούσια, όταν 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν εποπτικά μέσα, το εργαστήριο, ΤΠΕ γενικότερα. Για την 

προετοιμασία μιας εκδήλωσης ή ενός μαθήματος, θα αναλάβει ή θα βοηθήσει, σε πρακτικό 

επίπεδο»), Αναφέρονται προβλήματα συνεργασίας τα πρώτα χρόνια της ένταξης των ΤΠΕ 

στα σχολεία. Τότε μοιάζει ο καθηγητής της πληροφορικής να αρνείται την παροχή 

υπηρεσιών σε σχέση με τη μηχανοργάνωση του σχολείου. Ήταν μια τακτική που, λέγεται, 

αποτέλεσμα κατεύθυνσης συλλόγου καθηγητών πληροφορικής, ώστε να μην
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αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής περισσότερα από όσα αναλογούσαν 

στην εκπαιδευτική τους ιδιότητα. Αυτό, αναφέρεται, είναι κάτι που λύθηκε με την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (ΟΛΜΕ3, σ.189: «Ο πληροφορικός ασχολείται 

κυρίως με το μάθημά του ή βοηθάει συναδέλφους εκούσια, όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν 

εποπτικά μέσα, το εργαστήριο, ΤΠΕ γενικότερα. Για την προετοιμασία μιας εκδήλωσης ή 

ενός μαθήματος, θα αναλάβει ή θα βοηθήσει, σε πρακτικό επίπεδο», «Το ’98 είχα πάρει το 

πρόγραμμα «Αντίνοος» για τη μηχανοργάνωση του σχολείου μου. Επειδή κανένας καθηγητής 

δε γνώριζε καλά τη χρήση υπολογιστή, ζητήσαμε τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής. Με 

τον τρόπο του αρνήθηκε. Αυτό, από ότι είχα μάθει γίνονταν σε πολλά σχολεία. [...] Υπήρχε 

οδηγία, όχι γραπτή αλλά αυτό πλανάται, στους καθηγητές πληροφορικής από το σύλλογό τους 

- υπάρχει σύλλογος καθηγητών πληροφορικής που είναι διορισμένοι στα σχολεία - να μην 

φορτωθούν στο σχολείο εργασίες άλλες πέρα από το μάθημά τους. [...] Αυτή βέβαια την 

οδηγία δεν την ακολουθούσας όλοι. Αυτό ζεπεράστηκε μέσα από την πίεση που ασκούνταν 

από τους διευθυντές, ο καθένας στο σχολείο του. [...] Αναγκάστηκε να δουλέψει. Κάτι τέτοιο 

έγινε σε πολλά σχολεία. Αλλά αυτό ζεπεράστηκε όταν άρχισε η επιμόρφωση των καθηγητών 

στις NT οπότε αρκετοί καθηγητές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή και δεν είχαμε 

την ανάγκη μόνο του καθηγητή πληροφορικής. Από τότε, εκ των πραγμάτων, βοηθάνε και οι 

ίδιοι. Τουλάχιστον αυτή την εμπειρία έχω»).

Α7. Ποιους κινδύνους για την ελληνική εκπαίδευση διαβλέπουν οι συνδικαλιστές, με 

την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Οι συνδικαλιστές του δείγματος ρωτήθηκαν για τους πιθανούς κινδύνους που 

διαβλέπουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε σε επίπεδο ομοσπονδιών είτε σε επίπεδο 

παρατάξεων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρατίθενται στη συνέχεια, τόσο σε σχέση με 

την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

α. 1°βάθμια εκπαίδευση

Δηλώνεται ότι η ΔΟΕ δεν έχει αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη συλλογιστική αναφορικά 

με τους κινδύνους από τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, δεν την έχει απασχολήσει κάτι 

τέτοιο (ΔΟΕ1, σ.145: «δεν θα’ λεγε κανένας ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινδυνολογία (γέλιο) σ’ 

αυτό το θέμα από τους συνδικαλιστές [...] είναι μεγάλοι άνθρωποι που δεν έχουν και 

ιδιαίτερη όσμωση με τις NT, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια». ΑΟΕ3, σ.168: «Για τη ΔΟΕ, 

Δεν το αγγίζουν, το φοβούνται. Δεν έχουν άποψη ούτε για βελτίωση ούτε για κινδύνους ούτε
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για τίποτα. Νοιώθω ότι δεν το κατέχουνε και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί να κάνει μία 

εισήγηση»).

Οι συνδικαλιστές της ΔΟΕ διαβλέπουν τον κίνδυνο της αλλαγής του εργασιακού 

κατεστημένου των δασκάλων, με την εμφάνιση πιο ελαστικών εργασιακών σχέσεων 

εξαιτίας της εισόδου και άλλων ειδικοτήτων όπως αυτή του καθηγητή της πληροφορικής, 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. (ΔΟΕ1, σ.141: «ένα σημαντικό ζήτημα που έχει ανακύψει 

με το διορισμό αναπληρωτών καθηγητών είναι το ότι υπάρχει φόβος μήπως πιο ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις παρεισφρήσουν, μέσω τέτοιων ειδικοτήτων (πληροφορικών) και στο 

καθημερινό γίγνεσθαι το εργασιακό των δασκάλων»). Κατατίθεται όμως και η άποψη ότι 

αυτό είναι περισσότερο φόβος παρά κίνδυνος για τα εργασιακά δικαιώματα καθώς μοιάζει 

να απειλείται το εργασιακό κατεστημένο των δασκάλων, οι μέχρι τώρα κατακτήσεις τους 

σε σχέση με το εργασιακό τους καθεστώς {ΔΟΕ2, σ.153: «Κυριαρχεί ένας ενδοκλαδικός 

φόβος, μη βγάλουμε μια ειδικότητα ακόμα στο δημοτικό σχολείο. Γιατί; Γιατί ανατρέπονται 

ωράρια, ανατρέπονται εργασιακές σχέσεις. Αν θα μπουν θα μπουν ωρομίσθιοι (στα 

ολοήμερα), οργανικές θέσεις δεν έχουμε. Εδώ υπάρχει ένας φόβος του κλάδου, μια 

επιφυλακτικότητα»). Αυτή η αντίσταση στο καινούργιο μοιάζει να έχει αντίκτυπο ακόμη 

και σε πρακτικές επιμόρφωσης (ποιος θα κάνει την επιμόρφωση) ή και υπηρεσιακής 

εξέλιξης (ποιος θα γίνει διευθυντής) (ΔΟΕ2, σ.153: «Προτιμάει να μπει στη διαδικασία να 

επιμορφώσει δασκάλους (ως επιμορφωτές στις ΤΠΕ) από το να δώσει τη δουλεία αυτή σε 

πληροφορικούς. Φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα έπληττε τα δικαιώματα του κλάδου: “θα μας 

πάρει (ο πληροφορικός) θέσεις εργασίας, θα μπουν νέες ειδικότητες μέσα, φύγε εσύ έλα εσύ, 

θα μπαταλέψει το ωράριο, ίσως χάσουμε κάποια από τα προνόμια μας”», σ.159: «Είναι 

αντίσταση στο καινούργιο και το άγνωστο. Για να αποδεχτούν οι παλαιότεροι τους γυμναστές 

και τους μουσικούς είδαμε και πάθαμε. Ακόμα μαλώνουν, δεν τους αφήνουν να πάνε για 

υποδιευθυντές καταρχήν»).

Ένας άλλος κίνδυνος που διαβλέπουν κάποιες συνδικαλιστικές παρατάξεις, 

αναφέρεται, είναι η είσοδος του ιδιωτικού κεφαλαίου στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης 

και την εμπλοκή του σε καθημερινές παιδαγωγικές πρακτικές. Αυτό αναφέρεται ότι μπορεί 

να γίνει με την εμπλοκή ιδιωτών σε παραγωγή και διάθεση λογισμικών, με την ιδιότητα 

του χορηγού (ΔΟΕΙ, σ.141: «πάντοτε υπάρχει φόβος από κάποιες συγκεκριμένες παρατάξεις 

στα συνδικαλιστικά μας όργανα, φόβος για την είσοδο χορηγών μέσω κάποιων λογισμικών 

και γενικότερης εμπλοκής του ιδιωτικού έτσι κεφαλαίου σε καθημερινές παιδαγωγικές 

πρακτικές»).
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Η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών αποτελεί αναφέρεται ως ένας 

άλλος κίνδυνος. Πιστεύεται ότι μπορεί να μπουν στο σχολείο εκπαιδευτικά λογισμικά που 

δεν θα είναι παιδαγωγικά τελειοποιημένα, ικανά να επηρεάσουν καταναλωτικές συνήθειες 

και συμπεριφορές των παιδιών (ΔΟΕ1, σ.145: «Ο κίνδυνος που από κάποιους εκφράζεται 

κάποιες φορές έχει να κάνει με λογισμικά τα οποία θα παρεισφρήσουν μέσω των NT και που 

πιθανόν να επηρεάζουν καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών, που πιθανόν δε θα είναι 

παιδαγωγικά τελειοποιημένα»).

Τέλος αναφέρεται και ο κίνδυνος της χρήσης του διαδικτύου από τους μαθητές. 

Τονίζεται ότι χρειάζεται καλή προετοιμασία και θα πρέπει να προηγείται προσεκτικός 

έλεγχος από τον εκπαιδευτικό για τους τόπους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην 

τάξη (ΑΟΕ3, σ.168: «ο δάσκαλος να ξέρει από πριν που θα οδηγήσει τα πράγματα, να είναι 

καλά προετοιμασμένος και να έχει ελέγξει ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς τόπους που θα 

επισκεφτεί με τα παιδιά. Έτσι δεν θα έχει δυσάρεστες εκπλήξεις, αν και το πανελλήνιο 

σχολικό δίκτυο έχει φροντίσει να βάλλει φραγμούς για την ασφαλή χρήση του»),

β. 2°βάθμια εκπαίδευση

Οι συνδικαλιστές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θεωρούν ότι υπάρχει ή 

διαφαίνεται κάποιος κίνδυνος σε σχέση με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Είναι 

όμως απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να έχει 

παιδαγωγικό αποτέλεσμα η χρήση τους (ΟΛΜΕ1, σ.175: «Κανέναν (κίνδυνο)». ΟΛΜΕ2, 

σ. 180: «Όχι. Οι ΤΠΕ σαν εργαλεία σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κίνδυνο. Πρέπει να 

είναι πωρωμένος κάποιος για να μη τις θέλει», ΟΛΜΕ3, σ.191: «Οι κίνδυνοι που υπάρχουν 

γενικότερα στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Παιδαγωγικά πάλι 

θεωρώ ότι η χρήση των ΤΠΕ μόνο να βελτιώσει μπορεί την ποιότητα του μαθήματος, με την 

προϋπόθεση βέβαια ότι ο καθηγητής είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και τις χρησιμοποιεί 

για να βοηθήσει τους μαθητές και όχι για να ξεκουραστεί»).

Κατατίθεται ακόμη η άποψη ότι η όλη προσπάθεια ένταξης των NT από το επίσημο 

κράτος αποτελεί στην ουσία μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα κυρίαρχα 

ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Ζητήματα όπως ο 

προσανατολισμός της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και ο σκοπός για τον οποίο 

μορφώνουμε τους νέους δηλώνεται ότι είναι ζητήματα που πρέπει να απαντώνται πρώτα 

και μετά έρχεται η ένταξη των ΤΠΕ (ΟΛΜΕ2, σ.177: «Επειδή ο τύπος ανθρώπου και 

εργαζόμενου που προσπαθούν να φτιάξουν (οι κυβερνώντες) επίσημα από το σχολείο - δεν 

το λένε, δεν τους συμφέρει να το πούνε - είναι ο ημιαπασχολούμενος άνθρωπος ο οποίος
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οφείλει να ξέρει, λίγα γράμματα, λίγο από ξένες γλώσσες, λίγο υπολογιστή, λίγο απ’ όλα. 

Αυτός που ξέρει λίγο απ’ όλα δεν μπορεί να ζητήσει αρκετά απ’ όλα. [...] Αυτό τον 

εργαζόμενο θέλουν να φτιάξουν σ’ αυτό το σχολείο και εκεί μέσα έχουν εντάξει και τη 

διαδικασία των ΝΤ», σ.180: «Το θέμα είναι ότι πάνε να σε μπερδέψουν βάζοντας τα 

τριτεύοντα σαν κυρίαρχα. Η ένταξη των ΤΠΕ δεν είναι που θα λύσει τα προβλήματα της 

εκπαίδευσης, με αυτή την έννοια δεν το θεωρούμε κυρίαρχο. Αυτοί που πάνε να το κάνουν 

κυρίαρχο κάτι άλλο θέλουν να κρύψουν και εμείς οφείλουμε να τους ξεσκεπάσουμε»).

Α8. Ποιες ωφέλειες και ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης διαβλέπουν οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ελληνική εκπαίδευση, με την ένταξη των ΤΠΕ 

στο σχολείο. Προτάσεις καλής πρακτικής.

Οι συνδικαλιστές του δείγματος ρωτήθηκαν για τις ωφέλειες και τις βελτιώσεις που μπορεί 

να αποκομίσει η εκπαίδευση, κατά την άποψη των ίδιων και των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, είτε σε επίπεδο ομοσπονδιών είτε σε επίπεδο παρατάξεων. Στην ίδια λογική 

καταθέτουν και κάποιες προτάσεις καλής πρακτικής για την ορθή ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρατίθενται στη συνέχεια, τόσο σε σχέση με την 

πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

α. 1°βάθμια εκπαίδευση

Αναφέρεται ότι οι συνδικαλιστές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κεντρικό 

επίπεδο ή σε επίπεδο τοπικών συλλόγων, δεν έχουν ασχοληθεί με τα οφέλη που μπορεί να 

αποκομίσει η εκπαίδευση με την ένταξη των ΤΠΕ, δεν έχουν αναπτύξει ένα τέτοιο 

προβληματισμό (ΔΟΕ1, σ.145: «Οι άμεσες ωφέλειες δεν έχουν ακόμη ψηλαφιστεί σε 

συνδικαλιστικό επίπεδο, στο τι όφελος θα μπορούσε να έχει για την ελληνική εκπαίδευση [...] 

Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί προβληματισμός (από τους συνδικαλιστές) για 

εκπαιδευτική βελτίωση μέσω των ΤΠΕ»).

Θεωρείται παιδαγωγικό όφελος η δυνατότητα των παιδιών, ιδιαίτερα σε 

απομακρυσμένες περιοχές, να γνωρίζουν τον κόσμο μέσω του διαδικτύου (ΔΟΕ3, σ.7: «Η 

προσωπική μου άποψη είναι: Πολυδύναμο εποπτικό μέσο που βοηθάει, βελτιώνει την 

ποιότητα του μαθήματος». ΔΟΕ1, σ.145: «σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές τα παιδιά 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με νέα δεδομένα, να δουν νέες καταστάσεις και μέσω του 

internet να έλθουν σε επαφή με έναν ά)1ο νέο κόσμο»).

Κρίνεται ως μεγάλη βελτίωση σε θέματα οργάνωσης η επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΔΟΕ1, σ.145: «τα περισσότερα γραφεία εκπαίδευσης στέλνουν
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τις εγκυκλίους μέσω e-mail και τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να τις παίρνουν έτσι τέλος 

πάντων. Αυτό είναι μία βελτίωση, αλλά όχι εκπαιδευτική, περισσότερο διοικητική»).

Στη λογική της ορθότερης ένταξης και καλύτερης αξιοποίησης των ΤΠΕ 

προτείνουν κάποιες προτάσεις καλής πρακτικής. Η χρήση υπολογιστή και εποπτικών 

μέσων μέσα στην τάξη κρίνεται ως μια χρήσιμη τακτική ώστε οι μαθητές να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες και λογισμικά ανά πάσα στιγμή. Μία ιδιαιτερότητα των 

ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων (μονοθέσια ως τριθέσια), έναντι των πολυθέσιων, είναι η 

ύπαρξη ενός υπολογιστή σε κάθε τάξη (.ΔΟΕ3, σ.162: «Σ’ αυτά (ολιγοθέσια σχολεία) 

υπάρχει η γωνιά του υπολογιστή, που ανά πάσα στιγμή προσφεύγουν, να τυπώσουν, να βρουν 

πληροφορίες. Ενώ με το εργαστήριο είναι δυσλειτουργικό να πάει κάθε τμήμα εκεί»). Αυτό 

χαρακτηρίζεται ως μια θετική πρακτική που δίνει ουσιαστικό όφελος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ενώ προτείνεται ως πρόταση καλής πρακτικής για το σύνολο των σχολείων 

(ΔΟΕ2, σ.158: «να έχεις Η/Υ μέσα στην τάξη μόνιμα σαν εργαλείο για να γίνεται το μάθημα 

καλύτερο, πιο ενδιαφέρον και πιο ουσιαστικό». ΔΟΕ3, σ.162: «Το καλύτερο πράγμα θα ήταν 

να υπάρχει ένας Η/Υ, και σ’ αυτά τα σχολεία (πολυθέσια), μέσα στην τάξη με ένα 

προτζέκτορα και μια οθόνη ... και έφερες τον κόσμο όλο μες στην τάξη σου ανά πάσα στιγμή. 

...αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση»). Σε αντίθεση με τα εργαστήρια πληροφορικής, που είναι 

μια ακριβή και δυσλειτουργική επένδυση, εκτιμάται ότι ο εξοπλισμός κάθε τάξης με ένα 

φορητό υπολογιστή και ένα προτζέκτορα θα μπορούσε να αποτελέσει μια οικονομική και 

ευέλικτη λύση προς την κατεύθυνση της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μαθητές (ΔΟΕ3, σ.162: «...αυτή 

θα ήταν η καλύτερη λύση. Αλλιώς τα εργαστήρια παλιώνουνε - κάθε τρία χρόνια, εδώ έχουν 

περάσει τέσσερα χρόνια και δεν τα’ χουν αγγίξει μαθητές», σ.165: «Πανάκριβα μηχανήματα. 

Δόθηκαν τόσα χρήματα, τα κλείσαμε μέσα στο εργαστήριο, πάλιωσαν και μένουν 

αχρησιμοποίητα. Αυτά τα λεφτά έπρεπε να δοθούν έτσι, μ’ αυτό τον τρόπο», σ.168: 

«Βελτίωση είναι: να εξασφαλιστούν κονδύλια, να εξοπλιστεί η κάθε τάξη με ένα φορητό και 

ένα προτζέκτορα ... Να υπάρχει το λογισμικό το ανάλογο»).

Ακόμη πιστεύεται ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη κινήτρων για χρήση ΤΠΕ στην 

παιδαγωγική πρακτική, όπως και στην επιμόρφωση. Εκτός από τα οικονομικά κίνητρα και 

τα κίνητρα για υπηρεσιακή εξέλιξη καταγράφεται και η βράβευση πρωτοπόρων ιδεών από 

το ΥΠΕΠΘ, (ΔΟΕ3, σ.169: «Στα άτομα που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες να δίνονται 

από το υπουργείο κάποια βραβεία [...] Να τα κίνητρα. Να προκηρύσσει το υπουργείο 

διαγωνισμούς για πρωτοποριακές ιδέες»), κάτι που μέχρι τώρα μοιάζει να γίνεται, όταν
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γίνεται, μόνο από ιδιωτικούς φορείς (ΔΟΕ3, σ.169: «Το υπουργείο δεν έκανε τίποτα. Ως 

τώρα ξέρεις από ποιους βραβευόμασταν; Από τους ιδιώτες που δεν τους θέλουμε κιόλας»),

β. 2°βάθμια εκπαίδευση

Όμοια οι συνδικαλιστές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται τη χρήση των 

ΤΠΕ ως ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να μετατρέψει τη διδασκαλία σε μια πιο 

ενδιαφέρουσα, ξεκούραστη και εντυπωσιακή διαδικασία. Τονίζεται όμως η ανάγκη για 

σωστή προετοιμασία και καθοδήγηση από μέρους του εκπαιδευτικού, ώστε να υπάρχει 

θετικό παιδαγωγικό αποτέλεσμα (ΟΛΜΕ2, σ.181: «Τον χρησιμοποιεί για να βρει τις ώρες 

που θέλει, γρήγορα και ξεκούραστα, τις πληροφορίες που θέλει, να κάνει κάτι που δεν μπορεί 

να το κάνει διαφορετικά, να το παρουσιάσει ... Αλλά θέλει καθοδήγηση, να μάθει να βάζει 

τάξη στη σκέψη του και αυτό θα το κάνει ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας και τις νέες 

τεχνολογίες», σ.177: «Αλλά σε καμία περίπτωση, ιδίως στη δουλειά του δάσκαλου δεν μπορεί 

το μηχάνημα να την κάνει. Θα δείξουμε κάποια πράγματα, θα χρησιμοποιήσουμε τον 

υπολογιστή όταν ... αλλά σαν εργαλείο»).

Γίνονται και κάποιες προτάσεις καλής πρακτικής για τη διάχυση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Προτείνονται εναλλακτικές λύσεις, που θεωρούνται εφικτές 

εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, όπως η εγκατάσταση υπολογιστή στα εργαστήρια 

θετικών επιστημών ή η χρήση ενός φορητού υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα μέσα 

στην τάξη (ΟΛΜΕ2, σ.181: «Εγώ δηλαδή, για να κάνω χρήση υπολογιστή πρέπει να πάρω 

δικό μου Η/Υ, υπάρχει ένα laptop που κυκλοφορεί κάποιους μήνες στο σχολείο. Πρέπει να 

έχω ένα βιντεοπροβολέα, χώρο προβολής [...] Στο εργαστήριο φυσικοχημείας θα μπορούσε 

κανείς να εγκαταστήσει κάποια πράγματα, υπάρχει χώρος». ΟΛΜΕ3, σ.189: «Υπάρχουν όλα 

τα εποπτικά μέσα: βίντεο, DVD-players, προβολείς κτλ. Χρησιμοποιούνται σε επίπεδο 

σχολικών γιορτών και σε κάποια καινοτόμα προγράμματα»). Ακόμη, ως μελλοντική καλή 

πρακτική και ως ένα σημαντικό βήμα βελτίωσης, προτείνεται η απόκτηση ενός 

προσωπικού υπολογιστή από κάθε μαθητή (ΟΛΜΕ1, σ.173: «Θα έχουμε πετύχει κάτι 

σημαντικό όταν μπροστά από κάθε μαθητή θα υπάρχει ένας υπολογιστής για επικοινωνία, για 

χρήση προγραμμάτων, σαν σημειωματάριο»).

Τονίζεται η ανάγκη για ύπαρξη κινήτρου τόσο για επιμόρφωση όσο και για να 

επιλέξει να εντάξει τις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική (ΟΑΜΕ1, σ. 174: «Χρειάζεται ισχυρό 

κίνητρο (για να εντάξουν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία). Για να 

κάνεις κάποιον να ασχοληθεί με νέα πράγματα, να ξεκουνηθεί και να επιμορφωθεί γι ’ αυτά 

πρέπει να ξέρει ότι θα πάρει περισσότερα χρήματα, θα απαλλάσσεται από εκπαιδευτικά
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καθήκοντα. Ο εκπαιδευτικός είναι κακοπληρωμένος και δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 

το εισόδημά του μέσα στο σχολείο», 0ΛΜΕ3, σ.191 : «Το μόνο κίνητρο είναι η προσωπική 

αίσθηση ευθύνης που αισθάνονται και το μεράκι που έχουν κάποιοι συνάδελφοι για τη 

δουλειά τους. Κίνητρα ωφελιμιστικά δεν βλέπω. Ένα κίνητρο που βλέπω είναι να πεισθεί ο 

καθηγητής ότι, με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα, θα βελτιώσει τη δουλειά του και θα 

αλλάξει ο ρόλος του»),

Προτείνεται ακόμη και η αλλαγή της συνολικής φιλοσοφίας στον τρόπο χρήσης 

των χώρων του σχολείου. Μια αίθουσα για κάθε εκπαιδευτικό ή για κάθε ειδικότητα, αντί 

για τις τάξεις των μαθητών που υπάρχουν τώρα, κρίνεται ως μια λύση που μπορεί να 

προάγει τη χρήση νέων τεχνολογιών και να άρει τα προβλήματα χώρου και ωραρίων σε 

σχέση με τη λειτουργία των εργαστηρίων. Τίθεται όμως το πρόβλημα εξεύρεσης χώρου 

που απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις, για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο αλλά και η 

αντίσταση των εκπαιδευτικών στην αλλαγή (ΟΛΜΕ2, σ.181: «Στα περισσότερα σχολεία δεν 

έχει ο κάθε εκπαιδευτικός την τάξη του, το χώρο του όπου θα έρχονται οι μαθητές για 

μάθημα, εκείνος πάει στους μαθητές. Δεν θα ήταν βέβαια και πολύ εύκολο να γίνει αυτό [...] 

Θα πρέπει να γίνουν 2πλάσιες επιεικώς οι αίθουσες διδασκαλίας για να μπορούμε να 

συζητήσουμε για τη δυνατότητα ουσιαστικής χρήσης του υπολογιστή και των άλλων 

οπτικοακουστικών μέσων», ΟΛΜΕ3, σ. 192: «Θα μπορούσε να γίνει αυτό - την άποψή μου 

λέω και το είχα επιδιώξει (ως διευθυντής) αλλά βρήκα αντίδραση από τους καθηγητές - αν 

δεν υπήρχαν αίθουσες τμημάτων αλλά αίθουσες μαθημάτων. Εκεί όμως θα έπρεπε να είναι 

υπεύθυνος για την αίθουσα ένας καθηγητής, οπότε θα αναλάμβανε και ευθύνες. Η εμπειρία 

που είχα εγώ όταν το πρότεινα στο σύλλογο είναι ότι αρνήθηκαν»).
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Β. Αποτελέσματα Συνεντεύξεων «πό εκπαιδευτικούς - μέλη Επιστημονικών Ενώσεων.

Β1. Ποιο είναι το προφίλ και ποια είναι τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τις 

επιστημονικές ενώσεις, σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Η καλλιέργεια ενός κλίματος στο οποίο ευδοκιμούν οι συζητήσεις, η ενημέρωση 

και η επιμόρφωση μέσω δράσεων, όπως ημερίδες και συνέδρια, μοιάζει να αποτελούν 

κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιστημονικών ενώσεων που ασχολούνται με την 

ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θέματα όπως ο ρόλος του καθηγητή πληροφορικής και 

ζητήματα διδακτικής μοιάζει να απασχολούν επίσης. (ΕΕ1, σ.194: «Εκείνο που 

αναγνωρίζω στις επιστημονικές ενώσεις είναι η καλλιέργεια των συζητήσεων, η επιμόρφωση 

ας το πούμε έτσι μέσω διοργανώσεων, συνεδρίων όπως στη Σύρο», ΕΕ4, σ.217: 

«Ασχολούνται και με το ρόλο του εκπαιδευτικού πληροφορικής, ασχολούνται και με θέματα 

διδακτικής των μαθημάτων και ουσίας των μαθημάτων», σ.219: «διοργανώνουν συνέδρια, 

ημερίδες»). Επιπλέον αναφέρεται ως συνήθης τακτική η υποβολή προτάσεων καλής 

πρακτικής στο ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι.. Αναγνωρίζεται όμως η επίσημη πολιτεία ως η αρμόδια 

να παίρνει τις τελικές αποφάσεις, είτε λαμβάνει είτε όχι υπόψη της τις προτάσεις αυτές 

(ΕΕ4, σ.217: «[...] Αλλά, κοιτάξτε, καταθέτουν προτάσεις. Καταθέτουν προτάσεις και στο ΠI 

και στο ΥΠΕΠΘ το οποίο είναι και το αρμόδιο να πάρει την απόφαση για οτιδήποτε. 

Φαντάζομαι ότι μελετώνται και αυτές οι προτάσεις από τους αρμόδιους πριν αποφασιστεί 

κάτι»). Υπάρχουν, αναφέρεται, και επιστημονικές ενώσεις για τις ΤΠΕ και οι οποίες 

ενδιαφέρονται για ζητήματα του κλάδου χωρίς να ασχολούνται απαραίτητα με θέματα 

εκπαίδευσης. Η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών) περιγράφεται ως ένωση με μέλη ανθρώπους που ασχολούνται με την 

πληροφορική χωρίς να είναι απαραίτητα επιστήμονες πληροφορικής ή εκπαιδευτικοί ενώ η 

ΕΠΕ (Ενωση Πληροφορικών Ελλάδας) και η ΠΕΚΑΠ (Πανελλήνια ένωση Καθηγητών 

Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) έχουν μέλη που είναι επιστήμονες 

πληροφορικής (ΕΕ3, σ.211: «Είναι τρεις. Η ΕΠΥ είναι πιο γενική και μπορεί να έχει και 

ανθρώπους που δεν είναι πληροφορικοί αλλά έχουν σχέση με την πληροφορική, άσχετα από 

την εκπαίδευση. Και η ΕΠΕ επίσης άσχετα από την εκπαίδευση, ξεκίνησε θετικά κάνανε καλή 

δουλειά, πιέσανε διάφοροι από κυβερνήσεις. Η ΠΕΚΑΠ είναι πιο ανεξάρτητη, κι αυτή έχει 

κάνει διάφορα πράγματα.»). Δηλώνεται ότι η ΕΠΕ να έχει πιο αυστηρό καταστατικό από τις 

άλλες δύο (ΕΠΥ και ΠΕΚΑΠ) και αποτέλεσε κατά καιρούς μοχλό πίεσης προς όφελος 

τους σε ότι αφορά επαγγελματικά δικαιώματα (ΕΕ3, σ.211: «Στην ΕΠΕ είναι πολύ αυστηρό 

το καταστατικό [...] (πιέζει) Το υπουργείο. Αέει: “στις σχολές που είναι πληροφορικής δεν
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μπορεί να σπουδάζουν τα παιδιά 5 χρόνια και όταν δίνουν ΑΣΕΠ να μπορεί να διορίζονται 

και Θεολόγοι με 100 ώρες σεμινάριο”. Αυτό τελείωσε.»). Δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν 

επαγγελματικές παρά επιστημονικές ενώσεις στο χώρο της πληροφορικής και των ΤΠΕ. 

Μοιάζει να μην αφορά άμεσα, να μην γεννήθηκε η ανάγκη για τη σύσταση επαγγελματικής 

ένωσης (ΕΕ4, σ.217: «Είμαι μέλος της ΕΠΥ, της ΠΕΚΑΠ. Και οι δύο είναι επιστημονικές 

και όχι επαγγελματικές ενώσεις. Δεν υπάρχει επαγγελματική ένωση στο χώρο της 

πληροφορικής, όπως ας πούμε το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)». ΕΕ2, σ.207: «Δεν 

υπάρχει καθόλου τέτοιος προβληματισμός ούτε περιλαμβάνεται στους σκοπούς του e-Δικτύου 

σύμφωνα με το Καταστατικό του»). Αναφέρεται ακόμη ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά και η 

δημιουργία δραστηριοτήτων με αυτά καθώς και η δοκιμή - αξιολόγησή τους αποτελούν 

ένα βασικό μέλημα για κάποιες επιστημονικές ενώσεις (ΕΕ2, σ.207: «Ηέμφαση δόθηκε στη 

δημιουργία δραστηριοτήτων με τη μορφή “Φύλλων Εργασίας” με το πιο σημαντικά 

λογισμικά»). Ως προς αυτό θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία των εκπαιδευτικών για την 

ενημέρωση και τη διάχυση της γνώσης που αποκομίζεται από αυτές τις δράσεις, μέσω 

κυρίως του διαδικτύου (ΕΕ2, σ.207: «Ένα από τα ζητούμενα είναι η δοκιμασία λογισμικών 

και δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και η διάχυσή 

τους μέσα από εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες εκπαιδευτικών»).

Β2. Τι είδους συνεργασίες, και με ποιους, πραγματοποιούνται από τις επιστΐ]μονικές 

ενώσεις προς Τ7/ν κατεύθυνση της διάδοσης των ΤΠΕ στι]ν εκπαίδευση.

Κρίνεται ότι, για κάποιες επιστημονικές ενώσεις, δεν διαφαίνεται η δυνατότητα 

συνεργασίας με το ΥΠΕΓΊΘ ή το Π.Ι.. Συγκεκριμένα η επίσημη πολιτεία μοιάζει να μην 

επιδιώκει κάποιου είδους συνεργασία, προς αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τόσο των 

επιστημονικών ενώσεων όσο και πανεπιστημιακών ομάδων (ΕΕ1, σ.204: «Δεν θα το έλεγα 

(ότι το ΥΠΕΠΘ ζητάει συνεργασία με επιστημονικούς φορείς). [...] Μα δεν αζιοποιεί ακόμη 

και τα δεδομένα πανεπιστημιακών ομάδων»). Στο θέμα της συνεργασίας κατατίθεται ένας 

προβληματισμός για το κατά πόσο και με ποια κριτήρια η επίσημη πολιτεία λαμβάνει 

υπόψη της τη γνώμη και τη γνώση άλλων φορέων όπως οι επιστημονικές ενώσεις. 

Πιστεύεται ότι σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις τους δεν χαίρουν της ίδιας προσοχής με τις 

προτάσεις που καταθέτει το Π.Ι.. Άλλωστε, τονίζεται ότι, καθώς το Π.Ι. αποτελεί την 

επίσημη έκφραση της πολιτείας σε παιδαγωγικά θέματα δεν θα μπορούσαν οι 

επιστημονικές οργανώσεις να το αντικαταστήσουν (ΕΕ4, σ.218: «Δεν ξέρω ποια είναι τα 

κριτήρια της κάθε γνωμοδοτικής επιτροπής που παίρνει τις εισηγήσεις. Αν δηλαδή κάτι έρθει 

από την ΕΠΥ και το εξετάζουν με την ίδια σοβαρότητα με κάτι άλλο που θα έρθει από ΠΙ κτλ.
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Σαφώς βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι οργανώσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το 

ΠΙ που είναι η επίσημη έκφραση της πολιτείας, γνωμοδοτικά, πάνω σε θέματα 

προγραμμάτων σπουδών»). Από την άλλη δηλώνεται ότι υπάρχουν επιστημονικές ενώσεις, 

με μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο των ΤΠΕ που συνεργάζονται με επιτυχία με την επίσημη 

πολιτεία (ΕΕ4, σ.218: «Για παράδειγμα η ΕΠΥ συνδιοργανώνει μαζί με το ΥΠΕΠΘ την 

ολυμπιάδα πληροφορικής. Είναι παλιός φορέας και φορές που συνεργάζεται άμεσα με το 

ΥΠΕΠΘ σε πολλά θέματα»), Η συνεργασία που μοιάζει να ευδοκιμεί συνήθως είναι αυτή με 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (ΕΕ2, σ.207: «Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει 

τέτοια δυνατότητα, το e-Δίκτυο βασίζεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και στις 

συνεργασίες με άλλους») ενώ αναζητιέται, αναφέρεται, η ανάγκη αλλά και η δυνατότητα 

συνεργασία ανάμεσα σε επιστημονικές ενώσεις ή φορείς (ΕΕ2, σ.208: «Είμαστε στη φάση 

επαφών και συζητήσεων με πρόσωπα, στην αναζήτηση του “μίτου της Αριάδνης”»). 

Σύμβουλος πληροφορικής αναφέρει την προσωπική πρωτοβουλία και υλοποίηση μιας 

συνεργασίας με επιστημονική ένωση και δηλώνει ότι τέτοιες συνεργασίες, σε επίπεδο 

προσωπικών επαφών και χωρίς την εμπλοκή του ΥΠΕΠΘ, είναι εφικτές (ΕΕ4, σ.219: 

«Πριν από 3-4 χρόνια ήμουνα υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ [...] Μαζί με την ΠΕΚΑΠ διοργανώσαμε 

μία ημερίδα όπου καλούσαμε όλους τους εκπαιδευτικούς του νομού για να παρουσιάσουμε 

κάποια θέματα που αφορούν γενικά τη διδακτική με χρήση NT. [...] Όχι δεν ενεπλάκη 

καθόλου (το υπουργείο). Ήταν μια προσωπική επαφή, μέσω μιας προσωπικής γνωριμίας με 

τους ανθρώπους της ΠΕΚΑΠ»), Επρόκειτο, περιγράφει, για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 

μέσα στο σχολείο που το υλοποιούσε η επιστημονική ένωση, μέλος της οποίας είναι και ο 

ίδιος, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποίησε την ιδιότητά του ως 

μέλος της συγκεκριμένης επιστημονικής ένωσης καθώς με την ιδιότητα του συμβούλου δεν 

θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια τέτοια δράση (ΕΕ4, σ.219: «Και μάλιστα η ΠΕΚΑΠ 

είχε πάρει και ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις. Επειδή ως 

σύμβουλος δεν έχω τη δυνατότητα να τους καλύψω τα έξοδα, ούτε έχω κωδικό δικό μου 

προϋπολογισμού, η ΠΕΚΑΠ χρησιμοποίησε ένα τέτοιο πρόγραμμα που είχε για να κάνει 

μερικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι την καλέσαμε και εμείς εδώ»). Μοιάζει να μην 

έχουν όλες οι επιστημονικές ενώσεις, ακόμη και αν ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες, 

τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων ως προς την ένταξή τους στην εκπαίδευση. Για 

παράδειγμα μια επιστημονική ένωση όπως η ΕΕΦ (Ενωση Ελλήνων Φυσικών) δεν είναι σε 

θέση να καταθέτει προτάσεις «ορθής» ένταξης ή παιδαγωγικής χρήσης των ΤΠΕ καθώς δεν 

έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα παιδαγωγικής ή διδακτικής πρακτικής {ΕΕ1, 

σ.204: «Αηλαδή το να διαμορφώσει η ΕΕΦ άποψη πάνω σε παιδαγωγικά θέματα είναι και
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λίγο παρακινδυνευμένο. Η ΕΕΦ θα έπρεπε να απευθυνθεί σε ειδικούς επιστήμονες που έχουν 

ασχοληθεί με τη φυσική και την παιδαγωγική, τη διδακτική της φυσικής»). Φαίνεται από την 

άλλη ότι δεν είναι κάτι που απασχολεί άμεσα την ΕΕΦ, οπότε δεν έχει να καταθέσει 

ολοκληρωμένη άποψη πάνω στο θέμα ΤΠΕ, κάτι για το οποίο οι ενώσεις για τις ΤΠΕ 

δηλώνεται ότι είναι πιο αξιόπιστες {ΕΕΙ, σ.204: «Γιατί τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΦ είναι 

φυσικοί διαφόρων ειδικοτήτων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν άποψη για το θέμα. Δεν 

θα έλεγα ότι είναι και άμεσο. Ασχολείται η ΕΕΦ με τις NT, κάνει σεμινάρια κτλ, προωθεί τις 

NT αλλά πιστεύω ότι άποψη μπορούν να έχουν οι ενώσεις των εκπαιδευτικών που 

ασχολούνται με τις NT. Αυτοί θα έλεγα ότι κατά τεκμήριο είναι και οι πιο αξιόπιστοι σαν 

φορείς»).

Β3. Σε ποιους τομείς της εκπαίδευσης και με ποιους τρόπους εντοπίζουν, οι 

εκπαιδευτικοί - μέλη των επιστΐ]μονικών ενώσεων, την ένταξη των ΤΠΕ. Προβλήματα 

και αδυναμίες.

Αναφέρεται η χρήση των ΤΠΕ σε λειτουργίες οργάνωσης και διοίκησης του 

σχολείου. Ο κειμενογράφος και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μοιάζουν να αποτελούν τις 

πρώτες μορφές χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς {ΕΕΙ, σ.203: «Να εξυπηρετήσω 

τη γραμματεία, επικοινωνία υπουργείου και διευθύνσεων με το υπουργείο». ΕΕ4, σ.14: 

«Όντως, για τη μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών οι υπολογιστές, πρώτα απ’ όλα, 

χρησιμοποιήθηκαν και τους γνώρισαν μέσα από τις εφαρμογές της διοίκησης. Ένας 

υπολογιστής για να παίρνουμε τα e-mail, για να γράφουμε κάποια έγγραφα, τέτοια 

πράγματα»). Μια άλλη χρήση των ΤΠΕ, εκτός από το μάθημα της πληροφορικής που είναι 

ενταγμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η 

εμπλοκή της στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Εμφανίστηκε, 

αναφέρεται, αργότερα και μοιάζει να κερδίζει έδαφος στην εκπαιδευτική πρακτική, 

ενισχυμένο από αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη {ΕΕ4, 

σ.220: «Σε μεταγενέστερο χρόνο ήρθε η διδασκαλία των μαθημάτων με χρήση του 

υπολογιστή. Αυτό μάλιστα είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή στην ουσία μπαίνει πιο 

δυναμικά γιατί υπάρχει και αντίστοιχο πρόγραμμα, που αφορά και στη δευτεροβάθμια και 

στην πρωτοβάθμια, που υλοποιείται. Τώρα επιμορφώνονται οι πολλαπλασιαστές σε κάποια 

πανεπιστημιακά κέντρα, ακριβώς επάνω στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση»). Η χρήση 

λογισμικών, πιστεύεται, που αλληλεπιδρούν έντονα με το μαθητή, αλλάζει και τη θέση και 

το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη (ΕΕ4, σ.221: «ενώ τα προηγούμενα μέσα είχαν 

να κάνουν με τον εκπαιδευτικό, τα χειριζόταν κυρίως ο εκπαιδευτικός, τον υπολογιστή τον
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χειρίζονται και τα παιδιά. Ο υπολογιστής, μέσω του λογισμικού και του διαδικτύου, 

αλληλεπιδρά πάρα πολύ με τα παιδιά. Τα λογισμικά δεν είναι μόνο λογισμικά παρουσίασης 

αλλά και λογισμικά όπου ο Η/Υ ρωτάει, τα παιδιά σχεδιάζουν, απαντάνε, παίρνουν 

ανατροφοδότηση κτλ, ανοιχτά περιβάλλοντα περισσότερο»). Αυτή η μοναδική, όπως 

χαρακτηρίζεται, ιδιότητα των ΤΠΕ σε σχέση με άλλα εργαλεία μάθησης, προϋποθέτει και 

την ύπαρξη τόσο κατάρτισης όσο και διάθεσης από την πλευρά του εκπαιδευτικού (ΕΕ4, 

σ.221: «Αυτό είναι ένα μοναδικό και αναντικατάστατο πλεονέκτημα των υπολογιστών έναντι 

οποιουδήποτε άλλου μέσου. Αυτό όμως διαφοροποιεί και τον τρόπο με τον οποίο 

εντάσσονται οι ΤΠΕ. Για να κάνεις μάθημα με ένα τέτοιο λογισμικό όμως ... εκεί μπαίνει η 

διάθεση»). Μέχρι τώρα, περιγράφεται, η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία γινόταν με 

πρωτοβουλίες κάποιων εκπαιδευτικών, χωρίς να είναι κάτι οργανωμένο κεντρικά (ΕΕ4, 

σ.221: «Μέχρι τώρα γινότανε από κάποιους συναδέλφους με προσωπική πρωτοβουλία»). Με 

τη δεύτερη φάση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα εκπαιδευτικά λογισμικά μοιάζει 

να γίνεται κάτι οργανωμένα και γενικευμένα σε μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών τόσο 

της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΕ4, σ.221: «Μιλάμε για 

ειδικότητες βέβαια μαθηματικών, φιλόλογων και φυσικών αλλά και δασκάλων. Πρόκειται για 

τη Β’ φάση της επιμόρφωσης, σε εκπαιδευτικά λογισμικά. Αυτό ήρθε τώρα, είναι όντως 

μεταγενέστερο [...] Τώρα βέβαια γίνεται πιο οργανωμένα, θα δώσει τη δυνατότητα σε 

μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων να ασχοληθούν, γιατί και στην τεχνική εκπαίδευση, 

υπάρχουν και εκεί κάποια λογισμικά»).

Αναφέρεται ότι η χρήση των ΤΠΕ σε καινοτόμες δράσεις γίνεται με τη μορφή του 

βοηθητικού εργαλείου για τις ανάγκες σε επικοινωνία και την αναζήτηση πληροφοριών. 

Μοιάζει η χρήση τους να έχει περισσότερο διεκπεραιωτικό ρόλο. (ΕΕ1, σ.196: «Επειδή 

έχω εμπλακεί και σε περιβαλλοντικά προγράμματα και σε Comenius με ευρωπαϊκά σχολεία, 

οι νέες τεχνολογίες οπωσδήποτε εμπλέκονται. [...]Για την ενίσχυση των μικρών υποομάδων 

που συναποτελούν την περιβαλλοντική ομάδα, έχω φτιάξει ένα blog στο οποίο κρεμάω 

διάφορα κειμενάκια, παραπομπές, διευθύνσεις κτλ, ακριβώς για να αντλούν από εκεί τα 

παιδιά πληροφορίες [...] Η επαφή μας με το εξωτερικό επιβάλλει καταρχήν μια προσωπική 

επαφή και μεταξύ των παιδιών των διαφορετικών σχολείων ... μ’ αυτή την έννοια 

εμπλέκονται οι νέες τεχνολογίες στην περιβαλλοντική»). Εξαίρεση αναφέρεται, αποτελεί η 

δράση e-twinning, στην οποία ο ρόλος τους είναι κεντρικός (ΕΕ4, σ.222: «Όσο για την 

καινοτομία, [...] Εμφανίστηκε όπως εμφανίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα ΚΠΣ 

(Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης). Εκεί οι υπολογιστές, αν εξαιρέσει κανείς τα e-twinning που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο, στα υπόλοιπα δεν έχουν πάρα διεκπεραιωτικό ρόλο»). Η
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δράση e-Twinning είναι ένα πρόγραμμα από απόσταση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την άποψη των 

υποκειμένων, αποτελεί ένα τρόπο ενημέρωσης και εξοικείωσης μαθητών και 

εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος είναι να καλλιεργηθεί το κατάλληλο 

περιβάλλον για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας στο σχολείο μέσω των ΤΠΕ (ΕΕ3, σ.210: 

«Στόχος είναι μέσω του προγράμματος να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές, να ενημερωθούν 

οι εκπαιδευτικοί, να εξοικειωθούν και να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας τους»). Λειτουργεί, 

περιγράφεται, στη λογική της ανάπτυξης συνεργασίας και της δημιουργίας ενός θετικού 

κλίματος για ανταλλαγή απόψεων, με κύριο μέλημα την ενεργή εμπλοκή των μαθητών 

(ΕΕ3, σ.210: «Στόχος είναι και να εμπλέξουμε τους μαθητές. Γιατί μπορεί να κάνω μια 

συνεργασία ως εκπαιδευτικός, να ανταλλάξω απόψεις με κάποιον άλλο. Πρέπει όμως και να 

εμπλέξουμε τους μαθητές. Αυτός είναι ο ρόλος μας στο σχολείο»).

Β4. Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα και οι αδυναμίες που εντοπίζουν τα μέλη των 

επιστΐ]μονικών ενώσεων, ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο.

Οι ερωτώμενοι, μέλη επιστημονικών ενώσεων, αναφέρουν μια σειρά λόγων 

που κατά τη γνώμη τους αποτελούν εμπόδιο στην ομαλή ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Οι αδυναμίες ορθής ένταξης πιστεύεται ότι γενικά είναι οι ίδιες οι αδυναμίες 

του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, τις οποίες αφήνουν να εννοηθούν (ΕΕ1, 

σ.196: «εγώ πιστεύω ότι με την ίδια δυσκολία που μπαίνει το πείραμα και η διδακτική 

αξιοποίηση του πειράματος στη σχολική καθημερινότητα με την ίδια δυσκολία θα μπουν και 

οι ΤΠΕ». ΕΕ2, σ.208: «Οι αδυναμίες είναι ίδιες με τις πολλές και ποικίλες αδυναμίες του 

ίδιου του συστήματος»). Τονίζεται η απουσία ενός σχεδίου ένταξης των ΤΠΕ, 

διατυπωμένου ξεκάθαρα και με πληρότητα από μέρους της πολιτείας. Κατατίθεται η 

άποψη ότι υπάρχει έλλειψη μιας πολιτικής που με γνώμονα την καλή οργάνωση να 

στοχεύει στη εξασφάλιση της συνέχειας στα έργα που υλοποιούνται. Έτσι, αναφέρεται, 

όταν τελειώνει ένα πιλοτικό έργο εγκαταλείπεται και καθίσταται μη βιώσιμο (ΕΕ1, σ.201: 

«Το θέμα για μένα είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι επίσημοι φορείς του 

υπουργείου, να έχουν μια σοβαρότητα, μια αρχή μια μέση ένα τέλος, μια συνέχεια. Δεν 

διακρίνεται η εκπαιδευτική μας πολιτική για αυτά», σ.205: «Αλλά είναι μια κοινή διαπίστωση 

όλων μας πως ότι γίνεται, γίνεται χωρίς να υπάρχει μια σοβαρή πρόθεση από πίσω, να 

εφαρμοστεί, να αξιολογηθεί, να προχωρήσει. Γίνονται για να γίνονται, χωρίς μια συνέχεια». 

ΕΕ2, σ.206: «Από πολλά μέλη του e-Δικτύου επισημαίνεται η απουσία ενός ολοκληρωμένου 

και ρητά διατυπωμένου σχεδίου εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση - χρονοδιάγραμμα,
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βιωσιμότητα - με αποτέλεσμα η ένταξη των ΤΠΕ-Ε παραμένει διακήρυξη χωρίς πνοή. Από 

την άλλη δεν υπάρχει φροντίδα για τη βιωσιμότητα των έργων οπότε μόλις ολοκληρωθεί ένα 

έργο εγκαταλείπεται στη μοίρα του»). Τονίζεται ως πρόβλημα το ότι συχνά υπάρχουν 

περισσότεροι από ένας επίσημοι φορείς της πολιτείας που καλούνται να αποφασίζουν για 

το ίδιο θέμα, χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό, ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι εκείνο 

που προάγει την ποιότητα στην εκπαίδευση (ΕΕ4, σ.218: «Δηλαδή, μερικές φορές, και η 

δυνατότητα πολλοί να παίρνουν αποφάσεις δεν είναι καλή. Θα πρέπει τα κριτήρια σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, είτε γνωμοδοτεί ο Α είτε ο Β, να είναι κριτήρια που βελτιώνουν την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης»). Έτσι, λέγεται, κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα 

λειτουργούν αποσπασματικά και στερούν από πολλές δράσεις τη δυνατότητα της 

συνέχειας. Αυτό συμβαίνει, είτε επειδή δεν τους δόθηκε η απαραίτητη προσοχή είτε επειδή 

δεν έχουν πείσει για το όφελος τους είτε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης (ΕΕ4, σ. 222: «Με 

τα ευρωπαϊκά προγράμματα [...] είναι αποσπασματικά. [...] Υπάρχουν όμως πολλά 

προγράμματα που τελειώνοντας δεν έχουν την απαραίτητη συνέχεια. [...] Εκεί που κάποιες 

φορές εμφανίζεται δυστοκία είναι με την οικονομική χρηματοδότηση κάποιων 

προγραμμάτων, όταν δεν υποστηρίζει πλέον η ΕΕ, εκεί είναι το πρόβλημα το γνωστό. Όλοι 

στα χρήματα κάπου κολλάμε και σταματάμε»). Όμως για κάποια από αυτά εξασφαλίστηκε η 

συνέχειά τους. Είτε επειδή εντάσσονται στην καθημερινή πρακτική της σχολικής ζωής και 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της, όπως συμβαίνει με τις σχολικές βιβλιοθήκες και το 

πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, είτε επειδή μοιάζει να έχουν πείσει για την παιδαγωγική τους 

χρησιμότητα όπως το e - twinning, δράσεις σε μεγάλο εύρος και με μεγάλη ανταπόκριση 

και θα ήταν δύσκολο, πιστεύεται, να σταματήσουν να υπάρχουν καθώς απαιτείτε η 

συνέχισή τους από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (ΕΕ4, σ.222: «Ανάλογα με τη 

φύση τους πολλά από αυτά τα προγράμματα, π.χ. πρόγραμμα λειτουργίας σχολικών 

βιβλιοθηκών, αναπόφευκτα δεν σταματούν όταν τελειώνει το πρόγραμμα γιατί η βιβλιοθήκη 

συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί στο σχολείο. [...] Ένα πρόγραμμα σαν το e-twinning 

ας πούμε, είμαστε σίγουροι ότι θα έχει την απαραίτητη συνέχεια. Ένα πρόγραμμα σαν το 

πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένα μεγάλο και πολύ ωφέλιμο πρόγραμμα για την εκπαιδευτική 

κοινότητα [...] Κάποιες από τις δράσεις του, π.χ. η υλοποίηση τεχνικής στήριξης, ξεκίνησαν 

μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Έγινε ένα πρόγραμμα διετές και όταν τελείωσε το 

υπουργείο δεν το συνέχισε. Όμως, επειδή δόθηκε το ερέθισμα, το υπουργείο μετά από 

απαίτηση καθολική της εκπαιδευτικής κοινότητας αναγκάστηκε να βρει τρόπο να το 

συνεχίσει. [...] Ήταν κάτι που ήταν πετυχημένο παντού γι’ αυτό και έπεισε. [...] Οι 

συνάδελφοι το αγκαλιάζανε πολύ καλά, είχαμε άμεση επαφή και επικοινωνία σε όποιο
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πρόβλημα που παρουσιαζόταν», σ.223: «Πιστεύω ότι πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα 

αφήνουν τον αντίχτυπο τους και την ανάγκη τους να συνεχιστούνε και συνεχίζονται. Και 

θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα γίνει με τα περισσότερα»).

Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες παρατηρήσεις και διαπιστώσεις, από την 

καθημερινή σχολική πρακτική, σε σχέση με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. 

Αναφέρεται ότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί προσωπική 

ευθύνη και στηρίζεται στην φροντίδα, το μεράκι και το φιλότιμο του εκπαιδευτικού {ΕΞΙ, 

σ.197: «Ζήτησα λοιπόν ένα υπολογιστή [...] Ζήτησα Internet [...] Ζήτησα ένα 

βιντεοπροβολέα [...] Θέλει και μία, λίγο προσωπική, φροντίδα για να εξυπηρετήσεις και το 

μάθημα και τον εαυτό σου». ΕΕ3, σ.212: «Από τη μία το αναλυτικό πρόγραμμα δεν το 

επιβάλλει [...] Από την άλλη χρειάζεται φιλότιμο, όρεξη και μια αίσθηση προσωπικής 

ευθύνης για να εντάξεις τις ΤΠΕ στο μάθημά σου.») αλλά τονίζεται ότι το φιλότιμο δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαιδευτική πολιτική (ΕΕΙ, σ.199: «Στην εκπαίδευση 

υπάρχει αυτή η φλόγα του φιλότιμου του εκπαιδευτικού γιατί απέναντι του δεν έχει χαρτιά και 

φακέλους, έχει ανθρώπους. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εκπαιδευτική πολιτική 

βασιζόμενοι στο φιλότιμο»). Κρίνεται ότι η ένταξη των ΤΠΕ έχει γίνει σε μικρό βαθμό και 

πιστεύεται ότι ένας από τους λόγους είναι ο προσανατολισμός που έχει δοθεί στη βασική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τονίζεται ότι 

προετοιμάζει επιστήμονες με κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα αλλά όχι δασκάλους - 

εκπαιδευτικούς (ΕΕ2, σ.208: «Κατά τη γνώμη μου ένα μέρος του προβλήματος βρίσκεται στη 

βασική μόρφωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας μια και η υπόθεση του διορισμού 

μέσω ΑΣΕΠ είναι αποτυχημένη (έλυσε ένα πρόβλημα αλλά δεν έλυσε άλλα σημαντικά). Μόνο 

αν αποφασίσουν τα πανεπιστήμια να προετοιμάζουν “δασκάλους εκπαιδευτικούς” μπορεί 

κάτι να γίνει»).

Στη συνέχεια κατατίθενται προβληματισμοί ως προς τη λειτουργία των 

εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία. Υπογραμμίζεται το κενό του υπεύθυνου 

σχολικού εργαστηρίου στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η πλήρωσή του 

θεωρείται σημαντικό θέμα (ΕΕ2, σ.206: «Ζητάμε την καθιέρωση υπευθύνων σχολικών 

εργαστηρίων υπολογιστών στα Δημοτικά σχολεία»), Αναφέρεται ότι στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, λόγω της δομής που έχει το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα, το 

εργαστήριο πληροφορικής δεν μπορεί να εξυπηρετεί άλλες δράσεις με ΤΠΕ παρά μόνο τη 

διδασκαλία του γνωστικού αντικείμενου της πληροφορικής (ΕΕΙ, σ.203: «Το ωράριό του 

(εργαστηρίου πληροφορικής), 35 ώρες την εβδομάδα, είναι πλήρες με μαθήματα
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πληροφορικής - το γνωστικό αντικείμενο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι είναι αδύνατο 

να πάω τα παιδιά στο εργαστήριο πληροφορικής»).

Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, εκτιμάται ότι έχει 

επιμορφωθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών, μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης του 

ΥΓΊΕΠΘ. Μοιάζει έτσι να γνωρίζουν, πιστεύεται, αρκετά ώστε να αυτοεξυπηρετούνται, 

στις καθημερινές του ανάγκες, χωρίς να χρειάζονται συνεχώς πια τη βοήθεια του καθηγητή 

πληροφορικής (ΕΕ3, σ.212: «Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γνωρίζουν αρκετά εργαλεία. 

[...] Οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν περάσει από επιμόρφωση, γνωρίζουν πλέον αρκετά 

πράγματα. Μπορούν να αναζητήσουν μια πληροφορία, δεν είναι ανάγκη να πέσει το βάρος σ ’ 

εμάς (καθηγητές πληροφορικής)»). Ως προς την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, και 

λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο, 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μοιάζει να μη θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία χρήσης των 

ΤΠΕ, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο διδασκαλίας ή καινοτόμων δράσεων 

παρόλο που τους δίνεται η δυνατότητα από το αναλυτικό πρόγραμμα (ΕΕ3, σ.212: «η 

εγκύκλιος για τους υπευθύνους εργαστηρίων αναφέρει ότι ο καθηγητής της πληροφορικής, 

εφόσον δεν παρακωλύει το μάθημά του και τη λειτουργία του σχολείου, πρέπει να ανοίξει την 

αίθουσα υπολογιστών και να κάνει μαθήματα. Το θέμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν το 

θέλουνε, οι πιο πολλοί μάλλον δεν ασχολούνται», σ.213: «[...]έρχεται ένας 5άχρονος 

μαθηματικός και μου λέει: “θα μου γράψεις ένα κείμενο; ” Κανένα πρόβλημα του λέω, δεν 

ήταν τίποτα για μένα. Την άλλη μέρα έρχεται ξανά και μου ζητάει το ίδιο. Του λέω ότι δεν 

μπορώ να το κάνω συνέχεια και του πρότεινα να του δείξω πώς να γράφει κείμενο [...] 

Ξέρεις τι μου απάντησε; “Άσε, θα βρω κανέναν άλλο ”»). Άλλοθι για αδράνεια μοιάζει να 

αποτελεί η επίκληση στην έλλειψη υποδομής και την ποιότητα της επιμόρφωσης (ΕΕ1, 

σ.197: «Ο καθένας μπορεί να επιλέγει άλλοθι για τη μη αξιοποίηση των NT όπως είναι η 

έλλειψη υποδομής και επιμόρφωσης. Είναι πράγματα που μπορούν να ξεπεραστούν θα 

έλεγα»),

Β5. Ποιους κινδύνους εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι επιστΐ]μονικές ενώσεις, με τον τρόπο 

που εντάσσονται οι ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο.

Ένας υπαρκτός κίνδυνος δηλώνεται ότι είναι αυτός της επικράτησης μιας 

τεχνοκρατικής αντίληψης έναντι της παιδαγωγικής διάστασης στον τρόπο ένταξης και 

εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αυτός ο κίνδυνος πιστεύεται ότι θα υπάρχει όσο ο 

εκπαιδευτικός αισθάνεται λιγότερο επιστήμονας - παιδαγωγός νέων ανθρώπων και 

περισσότερο δημόσιος υπάλληλος - διεκπεραιωτής κάποιων εργασιών (ΕΕ2, σ.208:
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«Κίνδυνοι υπαρκτοί: α) κυριαρχία τεχνοκρατικής αντίληψης (η εύκολη) έναντι παιδαγωγικής 

κατεύθυνσης (η δύσκολη)», ΕΕ4, σ.221: «Ο υπολογιστής για τον επαγγελματία έξω είναι ένα 

εργαλείο γραφείου ενώ για τον εκπαιδευτικό είναι ένα εργαλείο για μέσα στην αίθουσα, για 

να κάνει το μάθημά του. Αυτή είναι η διαφορά, ένα εργαλείο καθαρά διδασκαλίας», σ.220: 

«Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός αισθάνεται δημόσιος 

υπάλληλος ή επιστήμονας - λειτουργός [...] ο εκπαιδευτικός, επειδή δεν αντιμετωπίζει στην 

καθημερινότητά του χαρτιά και γραφειοκρατία αλλά παιδιά, ψυχές μικρές, αυτό και μόνο 

είναι αρκετό για να μην αισθανθεί ποτέ δημόσιος υπάλληλος με την κακή έννοια που 

αποδίδουμε στον όρο. Δεν πρέπει να λειτουργεί με τη λογική του διεκπεραιωτή»). Πιστεύεται 

ότι είναι επικίνδυνο να αντιμετωπίζονται οι ΤΠΕ, σύμφωνα με την τεχνοκρατική αντίληψη, 

ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα στην εκπαίδευση. Οφείλει, τονίζεται, να στέκεται κανείς 

κριτικά απέναντι στους τρόπους αξιοποίησής τους δίχως να υποβαθμίζεται η αξία άλλων 

παλαιότερων, δοκιμασμένων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να 

παραγκωνίζονται (ΕΕ1, σ.194: «αναγνωρίζω την τεράστια συμβολή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση αλλά πάντα θέλω να ’μαι λίγο συγκρατημένος σε σχέση με το τι μπορεί να 

προσφέρει», σ.195: «Θεωρώ ότι πολλά πράγματα του παρελθόντος δεν τα έχουμε εξετάσει με 

την απαραίτητη προσοχή, δεν τα ’ χουμε αξιοποιήσει διδακτικά και συνεπώς είναι παράλογο 

να αντικαταστήσουμε το πείραμα και τη διδακτική του χρησιμότητα με ένα αντίστοιχο 

εικονικό πείραμα στον υπολογιστή»), Η διδακτική χρησιμότητα και το θετικό παιδαγωγικό 

αποτέλεσμα εκτιμάται ότι πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται σε κάθε προσπάθεια 

εφαρμογής ΤΠΕ, ώστε να παρέχεται στους μαθητές ένα περιβάλλον μάθησης παιδαγωγικά 

ωφέλιμο από τη μία και προστατευμένο από πιθανούς κινδύνους από την άλλη (ΕΕ1, 

σ.195: «Το μεγάλο ερωτηματικό είναι, για μένα, η διδακτική χρησιμότητα. Δηλαδή κατά πόσο 

έχουμε ελέγξει αν αυτό το υλικό αποδίδει πράγματι. [...] Μπορώ να παινευτώ για τα 

αποτελέσματα; Εκεί είναι το θέμα». ΕΕ4, σ.215: «Να πω στα παιδιά “ψάξτε στο goggle 

πληροφορίες για τον τάδε ποιητή ”, είναι μια αναζήτηση αλλά αν τη δώσω για το σπίτι, θα την 

κάνει το παιδί ή ο γονιός; Αν το παιδί δεν έμαθε στο σχολείο να το κάνει αυτό, είναι σαν να 

λες στο γονέα να κάνει αυτή την εργασία». ΕΕ4, σ.215: «Εξαρτάται πώς τις χρησιμοποιεί 

κανείς (τις ΤΠΕ). Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις ψωμί, μπορείς και να σκοτώσεις. Δεν 

είναι κοινωνικό πρόβλημα η μεγάλη και ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά; 

Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο αλλά ανοιχτό οπουδήποτε. Κι αν δεν ελέγξεις πού ανοίγει το 

παιδί .... Πρέπει να δημιουργήσεις ένα προστατευμένο περιβάλλον»), Αναφέρεται ότι η 

ανάγκη για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, για μια νέα διδακτική προσέγγιση 

ενεργητικής - συμμετοχικής μάθησης, υπάρχει ανεξάρτητα από τη ένταξη των ΤΠΕ.
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Υπήρχε και πριν την είσοδό τους στο σχολείο (ΕΕ1, σ.196: «Δεν πιστεύω ότι μια νέα 

διδακτική προσέγγιση ενεργητικής μάθησης είναι ίδιον των NT. Θα μπορούσε να συμβεί και 

στο παρελθόν, π.χ. με τη χρήση του πειράματος [...] Δηλαδή δεν συνδέω άμεσα την αλλαγή 

του τρόπου διδασκαλίας επειδή μπαίνουν τώρα και οι NT»). Οι ΤΠΕ θεωρείται ότι μπορούν 

να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η μεγαλύτερη εμπλοκή τους και η 

καλύτερη αξιοποίησή τους είναι κάτι που το σύστημα δεν είναι έτοιμο για να το επιτύχει 

ακόμη. Αυτό μοιάζει να αποτελεί πρόβλημα και έξω από τα όρια της Ελλάδας (ΕΕ1, σ. 196: 

«[...] μπορεί να αξιοποιηθεί και έχει θέση ο Η/Υ, το διαδίκτυο, το cd-rom και όλα αυτά, 

συμπληρωματική. Θα μπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί σε μια πιο προχωρημένη κατάσταση και 

όχι σ’ αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Όχι μόνο οι NT αλλά και η πειραματική διαδικασία, 

που αναφέρω συνέχεια γιατί δε τη βγάζω απ’ έξω, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με 

διαφορετικό τρόπο». ΕΕ3, σ.213: «Βέβαια, για να μην γκρινιάζουμε συνεχώς, θα πρέπει να 

πούμε ότι αυτό είναι παγκόσμιο πρόβλημα: το ότι έχουν πολλά εξοπλισμένα εργαστήρια, 

έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ εκπαιδευτικοί. Τελικά το ερώτημα είναι: έχει αλλΛξει ο τρόπος 

διδασκαλίας; Φοβάμαι ότι η απάντηση, κατά 80%, είναι πως όχι. Ο εκπαιδευτικός θα κάνει 

τη δασκαλοκεντρική - μετωπική διδασκαλία και κάποιες φορές ίσως και κάποια επίδειξη με 

εποπτικά μέσα ή με πείραμα. Ομαδοσυνεργατικές μεθόδους δύσκολα θα κάτσει κάποιος να 

σχεδιάσει και να τις χρησιμοποιήσει»). Παρόλο, δηλώνεται, που από την πλευρά του 

ΥΠΕΠΘ υπάρχει σχεδιασμός για τη χρήση τέτοιων μεθόδων διδασκαλίας, με τη χρήση 

ΤΠΕ, το ίδιο το ΥΠΕΠΘ συντηρεί μια λογική της λειτουργίας σε βάθος χρόνου και της μη 

ύπαρξη πίεσης προς μια τέτοια κατεύθυνση. Επιπλέον φαίνεται ότι δεν μετράται ούτε η 

πρόοδος ούτε το αποτέλεσμα μέχρι τώρα (ΕΕ3, σ.213: «Πλάνο υπάρχει όμως για τέτοιες 

μεθόδους. Το προτείνει το ΥΠΕΠΘ και το ΠΙ με τη λογική να εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. 

Το Θέμα είναι ότι δεν πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, ούτε μετράνε το που έχουμε φτάσει, 

τι πετύχαμε μέχρι τώρα. Αυτό το βλέπουμε και στους συναδέλφους που έχουν επιμορφωθεί. 

Αυτοί που κάτι κάνουν είναι πολύ λίγοι και συνήθως όσοι είχαν ήδη κάποια σχέση με Η/Υ. 

[...] Ήταν και συνάδελφοι που δεν πλησίαζαν τον υπολογιστή, αν και είχαν επιμορφωθεί.»). 

Μια τέτοια λογική, εκτιμάται, δεν επιτρέπει το σύστημα να προσαρμόζεται στα νέα 

δεδομένα και να μοιάζει πεπαλαιωμένο στα μάτια των μαθητών («ΕΕ3, σ.214: «[...] όταν ο 

πιτσιρικάς έχει μάθει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και να παίρνει τόσες πολλές και 

διαφορετικές πληροφορίες, όμορφες και εντυπωσιακές, να καταστρέφει γαλαξίες με το play

station, πως μπορείς μετά να απαιτείς να ενθουσιάζεται αν του δείξεις μαθηματικά στον 

πίνακα; Πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.»). Εδώ έρχεται να προστεθεί, ως 

ένας άλλος υπαρκτός κίνδυνος, η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει τις
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ΤΠΕ στα αναλυτικά προγράμματα σε όλο το φάσμα των δώδεκα ετών της σχολικής ζωής 

{ΕΕ2, σ.208: «Κίνδυνοι υπαρκτοί: [...] β) αδυναμία ένταξης των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα 

Σπουδών από το Νηπιαγωγείο μέχρι τη Γ’ Λυκείου»),

Επισημαίνεται ότι υπάρχει ο κίνδυνος η δύναμη της εικόνας και του ήχου που 

παρέχουν οι νέες τεχνολογίες να παρασύρουν σε μια λογική επίδειξης και εντυπωσιασμού, 

στερώντας από την εκπαιδευτική διαδικασία το όφελος της συμμετοχής και της 

διαδραστικής λειτουργίας των μαθητών (ΕΕΙ, σ.195: «Σε κάποιες περιπτώσεις οι νέες 

τεχνολογίες είναι ασυναγώνιστες. Ένα εικονικό εργαστήριο για παράδειγμα [...]Μιλάμε όμως 

για επίδειξη, δε μιλάμε για συμμετοχή»). Τονίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη εκείνης της 

δεξιότητας αξιολόγησης της πληροφορίας. Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο μαθητής να 

μπορεί να σταθεί κριτικά απέναντι απεριόριστο όγκο πληροφοριών, ώστε να μην αποβεί η 

προσπάθεια εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ΕΕ4, σ.215: «Θα πρέπει να μπούμε 

και σ’ άλλες διαδικασίες όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Δηλαδή, αξιολόγηση της 

πληροφορίας. Βρίσκω στο goggle δέκα ερμηνείες για τον όρο που ψάχνω. Τι θα κάνω; Θα 

τις αντιγράψω στο word σελίδες ολόκληρες; Πρέπει να το αξιολογήσω. Τι θα πάρω απ’ αυτό; 

Είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας»),

Β6. Ποιες προτάσεις καλής πρακτικής κάνουν οι επιστΐ]μονικές ενώσεις προς την 

κατεύθυνση τ?/ς ορθότερης ένταξης και αποτελεσματικότερης εφαρμογής των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί - μέλη επιστημονικών ενώσεων - τονίζουν την ανάγκη αλλαγών 

στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του σχολείου ώστε να γίνει δυνατή η ομαλή ένταξη 

των ΤΠΕ τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς (ΕΕ2, σ.206: 

«ενδιαφερόμαστε για τις αναγκαίες αλλαγές του Προγράμματος Σπουδών ώστε η ένταξη των 

ΤΠΕ να είναι ομαλή — να την αντέχει ο εκπαιδευτικός της πράξης»). Υπογραμμίζεται η 

ανάγκη για εύρεση εναλλακτικών τρόπων επιμόρφωσης και η απεξάρτηση από τα 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έμφαση στην 

πρακτική της ενδοσχολικής επιμόρφωσης (ΕΕ2, σ.206: «αναζητούμε εναλλακτικούς 

τρόπους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (π.χ. ενδοσχολική) όχι κατ’ ανάγκην με 

χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ και ΚτΠ». ΕΕ4, σ.10: «Το θέμα είναι ότι τα πιλοτικά 

(χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση) δεν γενικεύονται μετά. Κρατάει όσο κρατάει 

το πιλοτικό και όταν έρθει η ώρα να γενικευτεί, σταματάει εκεί πέρα. Η ενδοσχολική 

επιμόρφωση μπορεί να γίνει και ανεξάρτητα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα»). Μοιάζει να 

είναι ξεκάθαρο, για τα μέλη των επιστημονικών ενώσεων που ρωτήθηκαν, ότι το θεσμικό
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ρόλο, το καθήκον και την ευθύνη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών την έχει το 

ΥΠΕΓΊΘ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Αυτή τη δυνατότητα, μοιάζει 

να μην την έχει μια επιστημονική ένωση καθώς, αναφέρεται, τα όριά της βρίσκονται στην 

ανάπτυξη προβληματισμού και κατάθεση προτάσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος των 

μελών της. (ΕΕ1, σ.199: «Καταρχήν οι επιστημονικές ενώσεις δεν έχουν κανένα θεσμικό 

ρόλο αυτή τη στιγμή. Αποτελούν απλά μια συγκέντρωση ανθρώπων που έχουν ένα κοινό 

ενδιαφέρον και προσπαθούν να προωθήσουν κάποια λογική. Θεσμικό ρόλο έχει το Π.Ι., έχει 

το ΥΠΕΠΘ». ΕΕ3, σ.212: «Την επιμόρφωση την κάνει το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το ΠΙ, 

δεν κάνει άλλος. Οι επιστημονικές ενώσεις λειτουργούν ανεξάρτητα.»). Δεν μπορεί, 

τονίζεται, μια επιστημονική ένωση να αναλάβει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αντί 

της επίσημης πολιτείας, ακριβώς επειδή η τελευταία είναι που έχει, πιστεύεται, το θεσμικό 

ρόλο να το κάνει ενώ η πρώτη μοιάζει να έχει το ρόλο να εκφράζει το κοινωνικό αίτημα 

(ΕΕ1, σ.200: «Προφανώς και η ΕΕΦ και το e - δίκτυο κάνουν συνέδρια κλπ, αλλά δεν 

μπορεί να έχει απαίτηση το υπουργείο από τέτοιους φορείς να υποκαταστήσουν την επίσημη 

ηγεσία σε θέματα επιμόρφωσης. Αυτό είναι απαράδεκτο! Οι ενώσεις θα κάνουν το καθήκον 

τους. Μπορούν να προτείνουν, να συνδιαλέγονται, να το συζητάνε, [...] Αλλά αυτό δεν 

απαλλάσσει τους επίσημους φορείς από τις ευθύνες τους. Αλλοίμονο! Το υπουργείο οφείλει 

να λογοδοτήσει, το Π.Ι., τι κάνει με την επιμόρφωση. Προφανώς έχουν λόγο και παίζουν 

ρόλο και οι ενώσεις, αυτό όμως είναι η κοινωνία δεν είναι ο θεσμός του κράτους. Άλλο το 

ένα, άλλο το άλλο»). Σ’ αυτό το πλαίσιο τονίζεται η ανάγκη συντονισμού - συνεργασίας 

όλων των επιστημονικών ενώσεων για το ζήτημα της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΕΕ2, σ.209: 

«Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να προκληθεί συνάντηση ή να γίνει και Ημερίδα για την 

επιμόρφωση στις ΤΠΕ με συνδιοργανωτές όλες τις Ενώσεις για ΤΠΕ»). Πιστεύεται ότι η 

όποια επιμόρφωση θα πρέπει να σχεδιάζεται μετά από σοβαρή προσπάθεια ανίχνευσης 

αναγκών των εκπαιδευτικών και να εφαρμόζεται ομαλά, με τη συμμετοχή και τη συναίνεση 

μαθητών και εκπαιδευτικών (ΕΕ2, σ.209: «Πιστεύω ότι πριν από κάθε επιμόρφωση 

χρειαζόμαστε σοβαρή έρευνα για την «ανίχνευση αναγκών» των εκπαιδευτικών. Από την 

εμπειρία μου προκύπτει αβίαστα ότι η εκπαίδευση δεν επιτρέπει απότομες και φιλόδοξες 

αλλαγές των εμπνευστών της χωρίς τη συμμετοχή και τη θέληση των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών»). Κύριο μέλημα, τονίζεται, της πολιτείας πρέπει να είναι η διασφάλιση μιας 

συνέχειας στη διαδικασία της επιμόρφωσης, ο έλεγχος του αποτελέσματος και η 

ανατροφοδότηση ώστε να εκτιμηθεί σωστά η προσπάθεια, να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα 

και να διορθώνονται τα τυχόν λάθη (ΕΕ1, σ. 7: «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να απαλλάσσουμε 

το κράτος από τις ευθύνες του. Γιατί και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το κράτος για την
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επιμόρφωση είναι ημιτελείς. Μου θυμίζει ότι έχουμε ένα κονδύλι τόσα εκατομμύρια για να 

επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς στο A ’ αντικείμενο, να το τελειώνουμε και να 

καθαρίζουμε. Ξεκίνησε, τελείωσε. Παρακάτω τι έγινε; Ενδιαφερόμαστε για το τι έγινε 

παρακάτω; Κάνουμε μια επιμόρφωση, στοχεύουμε κάπου; Θα ελέγξουμε από ‘κει και πέρα τι 

κάναμε; Προχώρησε αυτή η ιστορία; Κάναμε ένα βήμα μπρος, ή απλώς μοιράζουμε 

σεμινάρια και βεβαιώσεις; [...]. Πρέπει να μαζευτούμε να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας 

και να δούμε πως θα διορθώσουμε τα ενδεχόμενα προβλήματα»). Φαίνεται να είναι κοινά 

αποδεκτό το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών έχουν περάσει από 

επιμόρφωση στις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ, δεξιότητες που, όπως αναφέρεται, είναι 

αρκετές για να γίνει μια καλή αρχή στο θέμα της ένταξής τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (ΕΕ4, σ.222: «Βέβαια, επειδή έχουν περάσει σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί από το 

πρόγραμμα των βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ, 48 ώρες επιμόρφωσης, είναι πλέον αρκετά 

εξοικειωμένοι»). Υποστηρίζεται ότι υπάρχει η πρόβλεψη στο ΑΠΣ για τη λειτουργία των 

εργαστηρίων και τη στήριξη από τον υπεύθυνό τους προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 

κάθε προσπάθειας των εκπαιδευτικών, που έχουν επιμορφωθεί, ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (ΕΕ4, σ.216: «Άλλες φορές μόνοι τους και άλλες σε συνεργασία με 

τον εκπαιδευτικό πληροφορικής, ο οποίος έχει και ένα τέτοιο κομμάτι στις υποχρεώσεις του: 

δηλαδή ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πληροφορικής έχει 3 ώρες μείωση στο ωράριό του για 

να συντηρεί το εργαστήριο και να βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις»). Δεν παραβλέπεται όμως 

το γεγονός ότι η διαδικασία ένταξης είναι ακόμη στην αρχή και ότι είναι πολλά που πρέπει 

να γίνουν ώστε να αξιοποιηθούν περισσότερο οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση (ΕΕ4, σ.216: 

«Εντάξει, είμαστε ακόμα στις αρχές όλων αυτών. Για ενταχθούν περισσότερο οι ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα εργαστήρι πληροφορικής σε 

κάθε σχολείο, το οποίο συνήθως δεν έχει ώρες ελεύθερες πέρα από το μάθημα της 

πληροφορικής»),Σε αυτή τη λογική, προτείνεται η λήψη πρωτοβουλίας από συμβούλους ή 

καθηγητές πληροφορικής για επιμόρφωση στις ΤΠΕ, εντός ή εκτός ορίων μιας σχολικής 

μονάδας, σε θέματα που αφορούν την παιδαγωγική αξιοποίησή τους ή την ένταξή τους σε 

γνωστικά αντικείμενα (ΕΕ4, σ.217: «Μπορούμε και εμείς ως σύμβουλοι να πάρουμε 

πρωτοβουλίες. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και συναδέρφους ώστε να επιμορφώνουμε ο 

ένας τον άλλο. Π.χ. κάτι που σκέφτομαι να υλοποιήσω εγώ από την επόμενη χρονιά είναι να 

κάνουμε κάποιες διδασκαλίες - δε θα τις κάνω εγώ κατά ανάγκη όλες, ένα κομμάτι θα κάνω 

εγώ ένα κομμάτι θα κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδερφοι. Ένα κομμάτι στο οποίο κάποιος 

συνάδερφος έχει εργαστεί πιο πολύ και στο οποίο έχει υιοθετήσει κάποιο τρόπο ίσως 

αξιόλογο κτλ. Εγώ εντοπίζω τέτοιους τρόπους στους συναδέρφους και με ενδιαφέρει πολύ
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αυτό να το παρουσιάσω μετά στους υπόλοιπους. Αυτό δεν είναι αμιγώς ενδοσχολική 

επιμόρφωση γιατί δεν περιορίζεται στους καθηγητές μιας σχολικής μονάδας, αλλά είναι ενδο- 

ειδικότητας ας πούμε, δηλαδή αυτομόρφωση κατά κάποιο τρόπο [...] Στην σχολική μονάδα 

υπάρχου πολλές ειδικότητες. Οπότε αυτό που θα μπορούσε να γίνει ενδοσχολικά είναι, είτε 

από τον κάθε σύμβουλο σε κάποιες ειδικότητες είτε σε γενικά παιδαγωγικά θέματα»).

Στις δυσκολίες αξιοποίησης του εργαστηρίου πληροφορικής αντιπροτείνεται η 

χρήση ενός υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα μέσα στην τάξη, κάτι που μπορεί να γίνει 

με προσωπική πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού, στερώντας όμως από τους μαθητές τη 

δυνατότητα να κάνουν ατομική χρήση του Η/Υ (ΕΕ1, σ.203: «Αυτό δε σημαίνει ότι αφού 

δεν μπορώ να πάω στο εργαστήριο πληροφορικής, άρα τέλος οι νέες τεχνολογίες. Ένας απλός 

τρόπος είναι ένας υπολογιστής στο εργαστήριο φυσικής, με έναν βιντεοπροβολέα και να 

δείχνω ότι μπορώ να δείχνω. Έτσι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ατομική χρήση 

υπολογιστών από τους μαθητές, πάνε στην άκρη»). Ακόμη χαρακτηρίζεται ως πρόταση 

καλής πρακτικής, μια πρακτική και οικονομική λύση, να αποκτήσουν οι μαθητές τον 

προσωπικό τους φορητό υπολογιστή ως εργαλείο στις διάφορες δράσεις της σχολικής 

ζωής. Έτσι, πιστεύεται, οι μαθητές θα έχουν στα χέρια τους ένα χρήσιμο προσωπικό 

εργαλείο αποθήκευσης και αναζήτησης πληροφοριών, επικοινωνίας και εφαρμογών σε 

ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης. Οι υπολογιστές αυτοί, αναφέρουν, έχουν ζητηθεί από την 

Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών, αλλά για κάποιους λόγους δεν ξεκίνησε το πρόγραμμα, 

πιλοτικά όπως είχε προγραμματιστεί, την τρέχουσα σχολική χρονιά {ΕΕ3, σ.214: «Μια 

άλλη καλή ιδέα είναι ο μαθητικός φορητός υπολογιστής. Αρχικά επρόκειτο για το OLPC, μια 

ιδέα που ξεκίνησε από το Δαπόντε, με linux πάνω και ηλιακούς συλλέκτες. Τώρα έχει 

προταθεί μια άλλη κατασκευή πιο οικονομική (περίπου 100€) και με δυνατότητα ασύρματης 

σύνδεσης στο internet. Εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ καλή λύση. Έχουν παραγγελθεί 2-3 

εκατομμύρια από μερικές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, ήταν να ξεκινήσει πιλοτικά 

από φέτος αλλά δεν ξεκίνησε. Έπειτα σκεφτείτε ότι ο μαθητικός υπολογιστής θα είναι ένα 

προσωπικό αντικείμενο, θα μπορώ να τον στολίσω να τον βάψω ... τον εκπαιδευτικό θα 

πρέπει να τον αφορά μόνο αν δουλεύει σωστά.». ΕΕ4, σ.222: «Το laptop αυτό... είναι ένα 

πρόγραμμα που ξεκίνησε... ξεκινάει τώρα πιλοτικά και θα υλοποιηθεί [...] Η λογική είναι 

αυτό που κάνουν οι ΤΠΕ. Δηλαδή, Η δυνατότητα που έχεις να τρέχεις εκπαιδευτικό 

λογισμικό, περιβάλλοντα ανοιχτά, και η συνδεσιμότητα. με το διαδίκτυο τόσο για επικοινωνία 

όσο και για αναζήτηση πληροφοριών. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι»), Προτείνονται 

λύσεις όπως αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, με υπολογιστές σε κάθε τάξη, ή και καλά 

οργανωμένες τάξεις αφιερωμένες σε γνωστικά αντικείμενα (ΕΕ4, σ.216: «Πιθανόν να
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χρειάζονται και χώροι πολλαπλών χρήσεων, πιθανόν να χρειάζονται και γωνιές υπολογιστή 

σε κάθε τάξη. Ίσως να χρειάζεται και ριζική αναδιοργάνωση της φιλοσοφίας του σχολείου: 

να πάμε σε ένα σχολείο το οποίο να έχει τάξης αφιερωμένες σε μαθήματα για να μπορεί 

κάποιος να βρίσκει όλο το υλικό εκεί όταν θα πάει να κάνει το αντίστοιχο μάθημα και να 

μετακινούνται τα παιδιά, όπως γίνεται σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα»).

Τονίζεται, τέλος, η ανάγκη ύπαρξης κινήτρων όπως οι ευνοϊκές συνθήκες και το 

περιβάλλον εργασίας με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνική υποστήριξη 

(ΕΕ2, σ.209: «δεν μπορούμε να συζητάμε για «κίνητρα» πέρα από τις ευνοϊκές συνθήκες και 

περιβάλλον εργασίας (εργαστήρια, Τεχνική υποστήριξη, Προγράμματα Σπουδών κ.λ.π). 

Μόνο για τους Υπευθύνους εργαστηρίων ζητάμε τη μείωση ωραρίου κατά 3 ώρες», ). Ως 

άλλο ένα κίνητρο προτείνεται η προσμέτρηση της υλοποίησης προγραμμάτων και 

συμμετοχής σε καινοτόμες δράσεις με ΤΠΕ, στην αξιολόγηση και την επαγγελματική 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού (ΕΕ1, σ.201: «Θα μπορούσε ίσως να πει κάποιος ότι ο αριθμός 

των προγραμμάτων είναι ένα στοιχείο της αξιολόγησης του συναδέλφου. Δηλαδή κάνοντας 

ένα πρόγραμμα, σημειώνεται στο φάκελό σου, παίρνεις μια βεβαίωση ότι υλοποιείς κάποιο 

πρόγραμμα ... να μετράει θετικά στην αξιολόγησή σου. Όπως ας πούμε - μιλώντας για τις 

κρίσεις των διευθυντών που έγιναν πρόσφατα - δεν αξιολογήθηκε τίποτα»).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΣΗΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η συζήτηση στην οποία γίνεται ο σχολιασμός των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κατατίθεται ο προβληματισμός που προκύπτει σε 

συνάρτηση με τη θεωρητική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο μέρος της. 

Επίσης γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας.

Ιο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των συνδικαλιστών, οι θέσεις των 

ομοσπονδιών τους και ο ρόλος που διαδραματίζουν, στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Οι διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών από το 

επίσημο κράτος αφορούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οικονομικά και εργασιακά 

ζητήματα. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και ως προς τα θέματα που φτάνουν, προς λύση, στις 

ομοσπονδίες από τη βάση των εκπαιδευτικών. Τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως 

με τις αμοιβές, τις συντάξεις, το ωράριο εργασίας, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τις μεταθέσεις 

και μετατάξεις των εκπαιδευτικών. Τα παραπάνω προκύπτουν τόσο από τις απαντήσεις των 

συνδικαλιστών του δείγματος όσο και από την αποδελτίωση των θεμάτων που έρχονται 

προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών αλλά και των αποφάσεων που 

εκείνες παίρνουν και εντοπίζεται και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το ζήτημα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα και τις 

απαντήσεις των υποκειμένων, ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα. Οι νέες τεχνολογίες και η 

ένταξή τους, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, στην καθημερινότητα του σύγχρονου πολίτη 

συμβαδίζουν με τις γενικότερες αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και την εργασία 

αλλά και την εκπαίδευση, με όρους που θέτει η λογική της παγκοσμιοποιημένης αγοράς 

και πρακτικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού οργανισμού, με κοινό όραμα την πρωτιά σε δείκτες οικονομίας, παραγωγής 

αγαθών και παροχής υπηρεσιών (Βοσνιάδου, 2006' Ζμας, 2007). Η πολιτική που 

πρεσβεύει η Ε.Ε., οι όροι και οι μέθοδοι με τους οποίους επιθυμεί να επιτύχει τους σκοπούς 

της, βρίσκουν αντιστάσεις στο εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα όπως αυτό εκφράζεται 

στα επίσημα έγγραφά του και δηλώνεται από τις απαντήσεις των υποκειμένων στις 

συνεντεύξεις. Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες διαβλέπουν στην ευρωπαϊκή πολιτική 

θέσεις και προθέσεις που πιθανά απειλούν τα κεκτημένα δικαιώματά τους άλλα και την
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καλή τύχη των αιτημάτων τους. Η εκπαιδευτική πολιτική που οι ομοσπονδίες 

υπερασπίζονται, στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας, είναι αντίθετη στις επιταγές της Ε.Ε. 

τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σχετικά με εργασιακά δικαιώματα και συνθήκες. 

Νοιώθουν ότι κινδυνεύει η ποιότητα των αποδοχών και των συντάξεών τους, ο τρόπος με 

τον οποίο παρέχουν εκπαίδευση αλλά και το αντικείμενο αυτής (έμφαση στην κατάρτιση 

αντί της γενικής μόρφωσης που οι ομοσπονδίες υπερασπίζονται και διεκδικούν). 

Αντιλαμβάνονται την πρόταση για αποκέντρωση της εκπαίδευσης ως το «δούρειο ίππο» 

που θα φέρει αλλαγές στο δημόσιο και ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τις συνθήκες 

εργασίας των εκπαιδευτικών (αξιολόγηση, έλεγχος της λειτουργίας των σχολείων από τους 

Ο.Τ.Α., εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων, προβλήματα χρηματοδότησης, μάνατζμεντ 

σχολείων). Με δεδομένο ότι ο εκπαιδευτικός υπηρετεί το δημόσιο χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης, δημόσιος υπάλληλος ο ίδιος, οι προτάσεις που κατατίθενται και τα αιτήματα 

που ψάχνουν τη λύση τους, επιλέγεται να ειδωθούν υπό το πρίσμα ενός κρατικού 

μηχανισμού που οφείλει να ελέγχει και να παρέχει προς τους εργαζόμενους που καλούνται 

να διεκπεραιώσουν την εργασία που τους τέθηκε. Έτσι επιμένουν στη βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών για την παραγωγή εκπαιδευτικού έργου αλλά δεν στέκονται 

ιδιαίτερα στον τρόπο βελτίωσης του ίδιου του εκπαιδευτικού έργου. Μοιάζει να αποτελεί, 

αυτό το τελευταίο, μια δεδομένη διαδικασία που έχει τακτοποιηθεί και οριστεί από 

επίσημους αρμόδιους φορείς όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και τα 

πανεπιστημιακά κέντρα που ασχολούνται με τις επιστήμες της αγωγής. Οπότε 

παιδαγωγικές πρακτικές, ανάμεσά τους και οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, γίνονται αποδεκτές 

από την εκπαιδευτική κοινότητα ως συνταγές ειδικών και σοφών ανθρώπων που απλά 

μένει να εκτελεστούν από τους εκπαιδευτικούς.

Από τα ερευνητικά αποτελέσματα προκύπτει ότι το ζήτημα των ένταξης των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση δεν συμπεριλαμβάνεται στις άμεσες προτεραιότητες των 

συνδικαλιστικών οργάνων. Το ίδιο συνεπάγεται και από τη θεματολογία των γενικών 

συνελεύσεων και των αποφάσεων των ΔΣ των δύο ομοσπονδιών όπως αναφέρθηκε και 

προηγούμενα. Οι συνδικαλιστές της εκπαίδευσης, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο ομοσπονδιών, τάσσονται γενικά υπέρ της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και 

μοιάζει να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά τους. Δεν κάνουν οι ίδιοι προτάσεις που 

απαιτούν παιδαγωγική γνώση, διατηρούν τη γενική διαπίστωση της χρησιμότητάς τους και 

καλούν επιστημονικούς φορείς, κυρίως σε πανεπιστημιακό επίπεδο, να διερευνήσουν τους 

τρόπους ορθής ένταξης και αξιοποίησής τους. Στέκονται σε ζητήματα όπως η επιμόρφωση 

ως δικαίωμα του εργαζόμενου για επαγγελματική εξέλιξη και υποχρέωση του εργοδότη -
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κράτους που ως τώρα αποτελεί τη μόνη επίσημη πηγή εργαλείων για εξέλιξη. Προτείνουν 

κίνητρα οικονομικά, ωραριακής διευκόλυνσης ή υπηρεσιακής εξέλιξης ως μέτρο ενίσχυσης 

της εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε καινοτομίες όπως οι ΤΠΕ. Μια ερμηνεία που συνάδει 

με τα αποτελέσματα τις έρευνας είναι ότι ένα συνδικαλιστικό όργανο δεν έχει το ρόλο να 

κρίνει τις υπάρχουσες ή να εισηγείται νέες παιδαγωγικές πρακτικές. Μοιάζει να στέκεται ή 

πιο σωστά να επιλέγει να στέκεται κριτικά σε εκείνα τα πεδία της εκπαιδευτικής πολιτικής 

που άπτονται περισσότερο των εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων των 

εκπαιδευτικών τους οποίους καλούνται να υπηρετήσουν. Θέματα επιστημονικά ή 

παιδαγωγικά αντιμετωπίζεται, στο βαθμό που αυτό γίνεται, ως αντικείμενα μελέτης από το 

Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ (θέματα όπως οι 

θεσμοθετημένες καινοτόμες δράσεις: περιβαλλοντική εκπαίδευση ή αγωγή υγείας, η 

πρόσθετη διδακτική στήριξη και τα διαθεματικά προγράμματα) το Ινστιτούτο 

Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Π.Ε.Μ.) της ΔΟΕ (θέματα όπως η λειτουργία του 

ολοήμερου σχολείου και η διδασκαλία των αγγλικών στην πρωτοβάθμια). Αυτή η στάση 

δηλώνει ότι δεν δίνεται από τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και μία πολιτική διάσταση 

στο θέμα της ένταξης των ΤΠΕ, πέρα από την επιστημονική που καλείται να καλύψει το 

ΚΕΜΕΤΕ ή το Ι.Π.Ε.Μ.. Μια τέτοια άποψη φαίνεται να συνηγορεί με τις προτεραιότητες 

που θέτουν ή φαίνεται να θέτουν τα συνδικαλιστικά όργανα αλλά και με τη στάση του 

εκπαιδευτικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα απέναντι στην ευρωπαϊκή πολιτική για την 

εκπαίδευση. Καθώς οι ΤΠΕ αποτελούν «καινό δαιμόνιο» φερμένο από την Ε.Ε. με τη 

μορφή χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων αποτελούν για κάποιες συνδικαλιστικές 

παρατάξεις αντικείμενο απέναντι στο οποίο στέκονται κριτικά καθώς: α) αποτελεί πεδίο 

παροχών της Ε.Ε. στη βάση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που αντιμάχονται, β)δεν έχουν 

προλάβει να το κατανοήσουν πλήρως καθώς δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα 

(επιμόρφωση) ώστε να μπορούν να αντιληφθούν την όποια παιδαγωγική αξία έχουν, γ) δεν 

το επέλεξαν οι ίδιοι ως εργαλείο, δεν τους δόθηκε αρκετός χώρος ώστε να καταθέσουν τις 

απόψεις και τις εμπειρίες τους ως εκπαιδευτικοί, να εμπλακούν δηλαδή στην διαδικασία 

ένταξης. Άλλωστε οι δύο τελευταίες προτάσεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την 

επιτυχή ένταξη κάθε τι νέου στο χώρο της εκπαίδευσης (Πασιαρδής, 2000; Δαπόντες, 

2005; Βοσνιάδου, 2006).

Το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα οραματίζεται ένα «νέο σχολείο» με πολύ 

έντονη τη διάσταση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικότητας. Αντίθετα το 

«νέο σχολείο» στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης, και η ένταξη των ΤΠΕ σ’ αυτό 

όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, δίνει περισσότερη έμφαση στην
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προσωπική επιτυχία ενώ η έννοια της αλληλεγγύης μοιάζει να ερμηνεύεται ως υποστήριξη 

των λιγότερο ικανών. Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα αν οι ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση 

μπορούν να υποστηρίξουν το όραμα για την κοινωνία όπως το αντιλαμβάνεται ο 

εκπαιδευτικός συνδικαλισμός, ή θα αποτελόσουν τελικά το «δούρειο ίππο» για την είσοδο 

μιας φιλοσοφίας που προάγει την επιτυχία των ατόμων και την ολοκλήρωση των 

επιτυχημένων. Διαμορφώνονται δύο αντίπαλα ρεύματα: το νεοφιλελεύθερο και το 

αριστερό, το καθένα με τη δική του απολυτότητα.

2ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι θέσεις των συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ και της 

ΔΟΕ ως προς τον τρόπο που γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

μέχρι σήμερα; Ποιες προτάσεις καλής πρακτικής καταθέτουν;

Καθώς το αίτημα για επιμόρφωση εμφανίζεται επίμονα στα ερευνητικά μας 

αποτελέσματα, επιλέξαμε να το μελετήσουμε ξεχωριστά στην παρούσα συζήτηση. Το 

ζήτημα της επιμόρφωσης αποτελεί πρωτεύον ζήτημα και ένα διαρκές αίτημα των 

συνδικαλιστών προς την πολιτεία. Η σωστά σχεδιασμένη και τακτική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών μοιάζει να ενισχύει τόσο την επαγγελματική τους ταυτότητα όσο και το 

επιστημονικό τους κύρος, κάτι που αποτελεί και βασικό επιχείρημα των ομοσπονδιών. Από 

την άλλη η ενίσχυση της επαγγελματικής και επιστημονικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 

αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς των δύο ομοσπονδιών, όπως περιγράφεται και 

στο καταστατικό τους. Οπότε η πολιτική ορθής επιμόρφωσης αποτελεί δικαιολογημένα 

βασικό αίτημα του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η 

πρώτη φάση της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ περιορίστηκε στην απόκτηση βασικών γνώσεων 

χειρισμού Η/Υ, σαν και αυτές που μπορεί να αποκτήσει κανείς σε κάθε κέντρο εκμάθησης 

υπολογιστών, με τη διαφορά βέβαια ότι η πιστοποίηση είχε τη βαρύτητα που προσδίδει ο 

φορέας χορήγησής της, δηλαδή το επίσημο κράτος σε συνεργασία με πανεπιστημιακά 

κέντρα. Σε αυτή τη φάση επιμορφώθηκε το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καθώς το περιεχόμενο αφορούσε 

στην εισαγωγική χρήση Η/Υ, θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους που δεν είχαν καθόλου 

ή είχαν μικρή επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων 

προκύπτουν αντικρουόμενα συμπεράσματα τόσο για το όφελος όσο και για την ποιότητα 

της παρεχόμενης από την πολιτεία επιμόρφωσης που προαναφέραμε. Από τη μία 

καταγράφεται η εκτίμηση ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που δεν γνώριζαν τη χρήση του 

Η/Υ, τελικά δεν αποκόμισαν κάτι, ούτε καν βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή. 

Μοιάζει η ποιότητα της επιμόρφωσης να ήταν χαμηλή και το παιδαγωγικό αποτέλεσμα
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φτωχό. Η προχειρότητα για την οποία κατηγορούνται τα προγράμματα επιμόρφωσης, από 

τη διδακτική διαδικασία μέχρι την πιστοποίηση, καταγγέλλεται από μια μερίδα των 

εκπαιδευτικών - συνδικαλιστών της δευτεροβάθμιας και του συνόλου της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, που ρωτήθηκαν. Η πολιτική της απορρόφησης κονδυλίων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση προγραμμάτων μοιάζει να αποτέλεσε βασικό 

μέλημα των αρμόδιων φορέων, όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές. Στο βωμό της 

απορρόφησης κονδυλίων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θυσιάστηκε η σωστή 

οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς στερούνταν τα 3 βασικά συστατικά 

που συνθέτουν μια επιτυχή επιμορφωτική διαδικασία: 1) τη διερεύνηση αναγκών σε 

συνεργασία με τους υποψήφιους επιμορφούμενους. Ανάγκες δηλαδή που αφορούν τόσο 

τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές στους οποίους καλούνται να 

παρέχουν υπηρεσίες (Δαπόντες, 2005), 2) το σχεδίασμά και την οργάνωση ενός 

αναλυτικού προγράμματος επιμόρφωσης στη λογική της συνεχιζόμενης κατάρτισης - 

επιμόρφωσης (Βοσνιάδου, 2006) και 3) τον έλεγχο της διαδικασίας και την αξιολόγηση 

του αποτελέσματος, ώστε να εντοπίζονται πιθανά λάθη και ατέλειες και να αποφεύγονται 

σε επόμενες προσπάθειες (Πασιαρδής, 2000; Δαπόντες, 2005). Από την άλλη, και από μια 

μερίδα των συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ μόνο, καταγράφεται ότι η μέχρι τώρα επιμόρφωση 

στις ΤΠΕ φαίνεται να έχει βοηθήσει στην επίλυση κάποιων προβλημάτων και το άνοιγμα 

κάποιων οδών σε αλλαγές εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι αναφέρεται ότι η 

επιμόρφωση βοήθησε στο να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός ένα προσωπικό εργαλείο, αν 

εκείνος θελήσει να το χρησιμοποιήσει, για να οργανώσει καλύτερα το μάθημά του, να 

διευκολύνει την προετοιμασία του για την τάξη ή να διεκπεραιώσει κάποιες εργασίες πέραν 

του διδακτικού του έργου. Επίσης περισσότεροι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν 

Η/Υ οπότε περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να φέρουν σε πέρας οργανωτικά ζητήματα. Ο 

φόρτος εργασίας δεν πέφτει πια μόνο στις πλάτες του πληροφορικού του σχολείου (στη 

2°βάθμια εκπαίδευση) ή στο δάσκαλο που γνωρίζει καλύτερα τη χρήση των υπολογιστών 

(στην 1°βάθμια εκπαίδευση).

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις προτάσεις καλής πρακτικής για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, όπως την αντιλαμβάνονται συνδικαλιστικά 

όργανα. Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά αποτελέσματα οι προτάσεις που καταθέτουν 

τόσο η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ σε κεντρικό επίπεδο είναι όμοιες και σύμφωνες με τις 

προσωπικές απόψεις και τις αντιλήψεις των συνδικαλιστών που ρωτήθηκαν. Προτείνεται 

λοιπόν, από τις ομοσπονδίες και των δύο βαθμιδών, η επιμόρφωση να είναι τακτική και 

μεγαλύτερη σε διάρκεια ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα. Προτείνεται
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επίμονα, από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ και με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστών του 

δείγματος, η τακτική της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, από κατάλληλα επιμορφωμένους 

συναδέλφους, εντός της σχολικής μονάδας. Κρίνεται απαραίτητη η απαλλαγή του 

εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 

επιμόρφωση. Αυτή πιστεύεται ότι είναι μια διευκόλυνση που από τη μία αποτελεί και 

κίνητρο για να επιλέξει κάποιος την επιμόρφωση και από την άλλη μπορεί να συμβάλλει 

στην εξασφάλιση ενός ποιοτικότερου αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση τα κίνητρα, 

κυρίως οικονομικά (με τη μορφή επιδότησης), κρίνονται απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών, να επιλέξουν δηλαδή να επιμορφωθούν. Εκτός από τα 

οικονομικά κίνητρα μεγάλο ρόλο κρίνεται ότι παίζουν τα κίνητρα μοριοδότησης για 

υπηρεσιακή εξέλιξη καθώς και διευκολύνσεων στο ωράριο εργασίας. Την ευθύνη για την 

οργάνωση και την υλοποίηση της όποιας επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα, οφείλει να την έχει το ΥΓΊΕΠΘ και το Π.Ι.. Αυτό αποτελεί τόσο επίσημη 

θέση των ομοσπονδιών όσο και προσωπική άποψη των συνδικαλιστών του δείγματος, τόσο 

στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συνεργασία με επίσημους 

φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΤΕΙ, ΑΕΙ) θα εξασφαλίσει το κύρος και την 

ποιότητα που απαιτείται στη διαδικασία της επιμόρφωσης. Η δυνατότητα εμπλοκής των 

επιστημονικών ενώσεων εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση αντιμετωπίζονται κριτικά και με σκεπτικισμό από τους συνδικαλιστές. 

Πιστεύεται ότι είτε δεν είναι επαρκείς για να ανταπεξέλθουν στις επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών είτε ότι, ως ιδιώτες, δεν μπορούν να εμπλακούν σε μια δημόσιου 

ενδιαφέροντος διαδικασία και να απαλλάξουν, έστω και μερικά, την επίσημη πολιτεία από 

τις ευθύνες της. Οι προτάσεις που κατατίθενται είναι προτάσεις καλής πρακτικής που 

αφορούν το σύνολο της επιμόρφωσης, είτε στις ΤΠΕ, είτε σε σχέση με τα σχολικά βιβλία, 

την ευέλικτη ζώνη, τη διαθεματικότητα, το ολοήμερο σχολείο είτε σε άλλα ζητήματα 

παιδαγωγικής ή διδακτικής φύσης. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν διαφαίνεται η 

εμπλοκή των ομοσπονδιών, με κατάθεση προτάσεων ή αιτήματα, στο περιεχόμενο ή την 

εσωτερική οργάνωση των επιμορφωτικών δράσεων. Οι προτάσεις τους είναι προτάσεις που 

στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών από 

τη μία στην δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε μορφής κατάρτιση που κρίνεται απαραίτητη 

για τη βελτίωση της επαγγελματικής του κατάστασης και από την άλλη την προστασία των 

εργασιακών συνθηκών που έχουν κατακτηθεί ως τώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

συνδικαλιστικές ενώσεις, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά αποτελέσματα, δεν νοιώθουν 

την απουσία δικών τους επιστημονικών ενώσεων. Αναφέρονται στο ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι. ή τα
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πανεπιστήμια, ως πηγές γνώσης. Μοιάζει να υποβαθμίζεται η απουσία αυτή μέσω της 

προσωπικής προσπάθειας και της διδακτικής εμπειρίας. Εδώ υπάρχει ένα επιστημολογικό 

έλλειμμα σχετικά με τη φύση της γνώσης και τον τρόπο πρόσληψής της από τον 

επιμορφούμενο εκπαιδευτικό. Μοιάζει ο εκπαιδευτικός να είναι απλά διαθέσιμος για 

επιμόρφωση ή να προσαρμόσει αυτό που του παρέχεται στις ανάγκες του και όχι για να 

κάνει διάλογο και να παράγει γνώση μαζί με εκείνους που έχουν τον ηγετικό ρόλο στην 

επιμόρφωση.

Πέρα από τη διάσταση απόψεων ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης 

επιμόρφωσης υπάρχουν, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά αποτελέσματα, κοινά 

αποδεκτά οφέλη με την ένταξη των ΤΠΕ τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα άμεσο όφελος είναι η χρήση του Η/Υ ως εργαλείου για τη 

μηχανοργάνωση του σχολείου. Επίσης η χρήση του διαδικτύου, σε συνδυασμό με τη 

σύσταση του πανελλήνιου σχολικού δικτύου, αποτελεί μια μικρή επανάσταση στον τρόπο 

επικοινωνίας - τόσο σε ταχύτητα όσο και σε ποιότητα - μεταξύ σχολικών μονάδων και 

διευθύνσεων - υπουργείου. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο βαθμό παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των ΤΠΕ, υπό την οπτική γωνία των συνδικαλιστών. Οι συνδικαλιστές του 

δείγματος καταθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με αυτές τις 

απόψεις, και όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, αυτό που φαίνεται να μην 

έχει καταφέρει να κατακτήσει ακόμη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι το εύρος χρήσης του 

Η/Υ καθώς και η παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ, χρήση από τους μαθητές, συνεργατικές 

μορφές μάθησης κτλ. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς στερείται 

ενός υποστηρικτικού - παρωθητικού πλαισίου, αναλώνεται σε προσωπικές προσπάθειες 

και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών. Υπό αυτές τις συνθήκες μοιάζει αδύνατη η διάχυση και η 

γενίκευση μιας πρακτικής που θέλει τις ΤΠΕ περισσότερο ενταγμένες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η αποσπασματική χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και του διαδικτύου, 

όσο δεν εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών από το ΥΠΕΠΘ, παραμένει 

περιορισμένη και άρα μικρή σε αποτελεσματικότητα καθώς ακόμη και οι μαθητές που την 

απολαμβάνουν πιθανά θα πάψουν να την απολαμβάνουν την επόμενη σχολική χρονιά. 

Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι το προσωπικό μεράκι και η διάθεση για αναζήτηση, από μια 

μερίδα εκπαιδευτικών, δεν θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την κατάλληλη 

εκπαιδευτική πολιτική που χρειάζεται για να αλλάξει αυτή η εικόνα. Σε αυτό το σημείο 

έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια διαπίστωση. Όταν μια δράση εντάσσεται στη σχολική 

καθημερινότητα από το Π.Ι. ή το ΥΠΕΠΘ, όπως οι θεσμοθετημένες καινοτόμες δράσεις, η 

πρόσθετη διδακτική στήριξη, το ολοήμερο σχολείο ή η διαθεματικότητα τότε, σε
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μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες παίρνουν θέση. 

Διατυπώνουν θέσεις ή αντιρρήσεις, διαπιστώνουν αδυναμίες και κάνουν προτάσεις ορθής 

πρακτικής με κύριο γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου - 

εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση των ΤΠΕ, όπου το επίσημο κράτος δεν έχει να εφαρμόσει 

μια ολοκληρωμένη πρόταση ένταξής τους, τόσο ως προς την προσαρμογή των αναλυτικών 

προγραμμάτων όσο και ως προς την ουσιαστική διάχυσή και αξιοποίησή τους σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, το συνδικαλιστικό κίνημα μοιάζει να μην έχει αντικείμενο δράσης, 

δεν έχει απέναντι του πολιτική ένταξης για να ελέγξει και να πάρει θέση. Όσο η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ παραμένει σε επίπεδο προσωπικών πρωτοβουλιών, δεν έχει το 

εκτόπισμα ώστε να εγείρει την προσοχή των ομοσπονδιών. Δηλαδή ούτε από την κεντρική 

διοίκηση υπάρχει δράση και ενημέρωση προς τα κάτω, ούτε από τη βάση των 

εκπαιδευτικών παρατηρείται τροφοδότηση με ανάλογα ζητήματα προς τα πάνω.

3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες αδυναμίες, προβλήματα και κινδύνους διαβλέπουν και 

ποιες προτάσεις καλής πρακτικής κάνουν οι συνδικαλιστές των δύο βαθμιδών για την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Ποιες είναι οι επίσημες 

θέσεις των ομοσπονδιών τους;

Στην όλη προσπάθεια ένταξης των νέων τεχνολογιών στο ελληνικό σχολείο 

αναγνωρίζονται κάποια προβλήματα και αδυναμίες και κατατίθενται κίνδυνοι και φόβοι. 

Επί τούτου γίνονται και κάποιες προτάσεις καλής πρακτικής για την άρση τους και την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Εδώ διαπιστώνουμε 

ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι Η/Υ ως διδακτικό εργαλείο, αν και προβλέπεται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου βάσει της αρχής της ολιστικής 

παιδαγωγικής προσέγγισης (Ν. 2525/1997, Υ.Α. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003), δεν 

χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των δασκάλων στην πρωινή ζώνη. Έτσι τους 

βρίσκει κανείς μέσα στο εργαστήριο πληροφορικής, να χρησιμοποιούνται κυρίως από τους 

καθηγητές πληροφορικής στην απογευματινή ζώνη του ολοήμερου σχολείου. Αυτό 

δημιουργεί διάφορα προβλήματα στην προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ στα δημοτικά 

σχολεία που είναι: 1) Δεν υπάρχει καθηγητής πληροφορικής υπεύθυνος για το εργαστήριο 

με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συντήρηση αλλά και ο τακτικός έλεγχος της σωστής 

λειτουργίας του. 2) Οι εκπαιδευτικοί της πρωινής ζώνης δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο 

εργαστήριο καθώς δεν υπάρχει κάποιος να τους καθοδηγήσει είτε στη χρήση των
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λογισμικών είτε στη χρήση του εξοπλισμού. Συχνά ακόμη συναντούν την απροθυμία του 

διευθυντή του σχολείου να παρέχει πρόσβαση στο εργαστήριο επειδή ο ίδιος δεν είναι 

εξοικειωμένος με τη χρήση των ΤΠΕ και άρα πιθανά δεν αντιλαμβάνεται την παιδαγωγική 

του αξία ή και φοβάται την πρόκληση ζημιών και φθοράς στον εξοπλισμό. 3) Δεν υπάρχει 

επαφή, άρα και αλληλεπίδραση, ανάμεσα στους δασκάλους και στους καθηγητές 

πληροφορικής του ολοήμερου σχολείου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τόσο τη σοβαρή 

επιβράδυνση για εξοικείωση με τις ΤΠΕ όσο και τη μη δημιουργία κατάλληλου κλίματος 

για την ένταξή τους στη διδακτική διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο που οι δάσκαλοι του 

δημοτικού σχολείου αισθάνονται περισσότερο αδύναμοι απέναντι στις ΤΠΕ από ότι οι 

εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα σε κάποιες ειδικότητες, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 4) Στο 

παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Έτσι ενώ η επιμόρφωση σε βασικές γνώσης χειρισμού Η/Υ έλυσε κάποια προβλήματα και 

άνοιξε το δρόμο για τη χρήση νέων τεχνολογιών σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης της 

σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ παραμένει άγνωστο πεδίο, που μόνο 

λίγοι δάσκαλοι και με προσωπική πρωτοβουλία μπορούν να λειτουργήσουν. 

Υπογραμμίζουμε δύο παράγοντες που μοιάζουν σημαντικοί και μάλιστα απέναντι τους 

στέκονται κριτικά οι συνδικαλιστές του δείγματος. Ο ένας είναι η κατά πλειοψηφία 

απουσία χρήσης των ΤΠΕ ως διδακτικού εργαλείου στο δημοτικό σχολείο με εξαίρεση την 

απογευματινή ζώνη του ολοήμερου σχολείου. Το άλλο είναι η παντελείς έλλειψη 

επικοινωνίας και επαφής των δασκάλων με τους καθηγητές άλλων ειδικοτήτων - όπως 

αυτού της πληροφορικής - της απογευματινής ζώνης. Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς 

πως μπορούν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ένταξη των ΤΠΕ στην 

πρωτοβάθμια αν δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο από τη μία και οι κατάλληλοι 

άνθρωποι (καθηγητής πληροφορικής, υπεύθυνος εργαστηρίου) από την άλλη. Αποτελεί 

παράδοξο το ότι όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα εντοπίστηκαν τόσο από του 

συνδικαλιστές που ρωτήθηκαν όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Η ομοσπονδία τους όμως δεν 

μοιάζει να πιέζει για την επίλυσή τους. Η στάση αυτή είναι που ενισχύει την άποψη ότι τα 

συνδικάτα ενεργοποιούνται όταν κάτι υπάρχει θεσμικά και διαφωνούν με τη ύπαρξη ή τη 

λειτουργία του και όχι όταν δεν υπάρχει ενώ πιθανά θα έπρεπε. Σε αυτό το πλαίσιο από τα 

ερευνητικά αποτελέσματα διαφαίνονται, αναφορικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

κάποια οφέλη αλλά και κίνδυνοι στην προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ. Ένας κίνδυνος ή 

φόβος έχει να κάνει με την ανάγκη που δημιουργείται για την είσοδο μιας ειδικότητας, 

αυτή του καθηγητή της πληροφορικής, υπό όρους μόνιμου δημόσιου λειτουργού και όχι 

ωρομίσθιου όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Για να ενταχθούν οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια
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εκπαίδευση η παρουσία του καθηγητής πληροφορικής είναι απαραίτητη. Όμως υπάρχει μια 

μερίδα εκπαιδευτικών που φοβάται ότι αυτό μπορεί να διαταράξει το υπάρχον εργασιακό 

καθεστός των δασκάλων. Υπάρχει ο φόβος ότι θα χάσουν κάποια από τα δικαιώματα τους 

ή τα οφέλη τους και θα χρειαστεί να γίνει αναδιάρθρωσή τους χάριν των νέων ειδικοτήτων. 

Αυτά μπορεί να είναι ζητήματα ωραρίου, αμοιβών, ακόμη και υπηρεσιακής εξέλιξης (π.χ. η 

κάλυψη θέσεων διευθυντών από εκπαιδευτικούς μη - δασκάλους). Ένας άλλος κίνδυνος 

που καταγράφεται είναι αυτός της εισόδου λογισμικών στο σχολείο. Αυτός ο κίνδυνος έχει 

δύο παραμέτρους. Από τη μία υπάρχει ο προβληματισμός κατά πόσο τα λογισμικά που θα 

επιλεγούν θα είναι παιδαγωγικά κατάλληλα και ποιος το κρίνει τελικά αυτό, κάτι που 

υπάρχει ούτως ή άλλως ως προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα (Παπαδόπουλος, 

2004). Από την άλλη εμφανίζεται ξανά η προβληματική της εισόδου του ιδιωτικού 

κεφαλαίου με την ιδιότητα του χορηγού, στην παραγωγή και διάθεση λογισμικών. Κρίνεται 

αδιανόητο να εμπλέκεται το ιδιωτικό συμφέρον στους χώρους της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Πιστεύεται ότι το όφελος σωστής χρήσης των νέων τεχνολογιών, από το διαδίκτυο μέχρι τα 

λογισμικά, είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως οι δάσκαλοι που δεν επιλέγουν να τα 

χρησιμοποιήσουν, καθώς και κάποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, δηλώνουν ανέτοιμοι και αδύναμοι. Παρόλα αυτά είναι γενικά αποδεχτό, και 

στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, ότι οι ΤΠΕ αποτελούν ένα πολυδύναμο εκπαιδευτικό 

εργαλείο που μπορεί να κάνει το μάθημα ενδιαφέρον και αποδοτικό ενώ προάγει την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών, κάτι που συμφωνεί με πλήθος ερευνών ανά τον κόσμο 

(Passmore, 1985; Light et.al., 1992; Hunt et.al., 1992; Vosniadou, 1997; Selinger, 1997; 

Pelgrum, 1997; Muffoletto, 1994; Mayer, 1997; Κάλλιας κ.ά., xxxx; Μακράκης, 2000; 

Δαπόντες, 2000; 2005; Βοσνιάδου, 2006).

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η ειδικότητα του καθηγητή πληροφορικής είναι 

πλέον ενταγμένη πλήρως στην καθημερινή ζωή του σχολείου. Υπάρχει το γνωστικό 

αντικείμενο της πληροφορικής, τα αντίστοιχα εργαστήρια λειτουργούν στον κοινό χρόνο 

λειτουργίας του σχολείου και είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών ενώ υπάρχει 

θεσμοθετημένα υπεύθυνος εργαστηρίου. Έτσι τα προβλήματα οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφέρουν από όσα αναφέρθηκαν για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προβλήματα σε σχέση με τη συνεργασία του καθηγητή 

πληροφορικής και των συναδέλφων των άλλων ειδικοτήτων εντοπίζονται στα πρώτα 

χρόνια ένταξης των ΤΠΕ στο σχολείο. Μοιάζει ο καθηγητής πληροφορικής να καλείται να 

διεκπεραιώσει οτιδήποτε είχε να κάνει με νέες τεχνολογίες, από την αποστολή ενός e-mail 

ως την προετοιμασία του εξοπλισμού για μια δράση ή γιορτή ή τη χρήση ενός
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εκπαιδευτικού λογισμικού για χάρη ενός συναδέλφου. Τέτοια ζητήματα φαίνεται ότι 

εκλείπουν με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό οφείλεται στο ότι όλο και περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας όλο και περισσότερο εξοικειώνονται με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Αυτό που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έγινε είναι η 

προσφυγή ενός εκπαιδευτικού που αισθάνθηκε ότι καταπατήθηκαν τα εργασιακά του 

δικαιώματα ή ότι παρεμποδίστηκε το έργο του, υπό τις συνθήκες που περιγράψαμε, στα 

συνδικαλιστικά όργανα. Προκύπτει ότι τέτοιου είδους προβλήματα λύνονται σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας, μεταξύ διευθυντού ή και συλλόγου διδασκόντων. Δεν υπάρχει στη 

συνείδηση των εκπαιδευτικών η εικόνα ενός συνδικαλιστικού οργάνου που θα ήταν 

αρμόδιο να επιλύσει τέτοιου είδους διαφορές. Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται, από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων, είναι η ακαταλληλότητα του ΑΠΣ των γυμνασίων και 

των λυκείων. Είναι έτσι κατανεμημένες οι ώρες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων 

που το εργαστήριο πληροφορικής καταλήγει γεμάτο με μαθητές που διδάσκονται το 

γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής. Έτσι δε μένει χώρος για να γίνουν πράγματα και 

από τις άλλες ειδικότητες. Λύσεις που προτείνονται είναι η χρήση ενός υπολογιστή και 

ενός προτζέκτορα στα εργαστήρια θετικών επιστημών, όπου αυτό είναι δυνατόν ή ακόμη 

και μέσα στην τάξη. Έτσι βέβαια περιορίζεται η χρήση των NT από τους μαθητές αλλά 

αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Οι μόνοι κίνδυνοι που θεωρούνται υπαρκτοί από τους 

συνδικαλιστές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτοί της κακής χρήσης του 

διαδικτύου, αν και γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο έχει προβλεφτεί κατά τη δημιουργία του 

πανελλήνιου σχολικού δικτύου.

4ο ερευνητικό ερώτημα: Πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι επιστημονικές ενώσεις 

και ως προς την εμπλοκή τους στην ορθή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Τόσο από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και από τα ερευνητικά αποτελέσματα 

γίνεται φανερό ότι στην Ελλάδα δεν ευδοκιμεί η έννοια της επαγγελματικής ένωσης στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν ενώσεις ή σύλλογοι με στόχο την υπεράσπιση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί 

που απασχολούνται στη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας κατέχει παράλληλα και την 

ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού. Ο εκπαιδευτικός που καλείται να επανδρώσει το 

ελληνικό σχολείο θα πρέπει να περάσει από τη δοκιμασία του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ. 

Το επίσημο κράτος νομιμοποιείται να επιλέξει εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις που 

το ίδιο θέτει. Έτσι η επιστημονική επάρκεια του «υποψήφιου» εκπαιδευτικού κρίνεται από 

τον μέλλοντα εργοδότη - κράτος με κριτήρια που ο τελευταίος θέτει αδιαπραγμάτευτα.
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Λείπει η επαγγελματική ένωση που θα διεκδικήσει, αν μη τι άλλο, λόγο στον τρόπο 

επιλογής. Δημιουργείται αυτόματα η πεποίθηση ότι ο εργοδότης αλλά και ο επιστημονικός 

υπεύθυνος, αυτός που χαράζει πολιτική, στην περίπτωσή μας εκπαιδευτική πολιτική, είναι 

το επίσημο κράτος. Έτσι δε συναντάμε συλλόγους όπως ο ιατρικός ή ο δικηγορικός, 

επιφορτισμένους επίσημα και θεσμικά με την προάσπιση των επαγγελματικών και 

επιστημονικών δικαιωμάτων αλλά και τον έλεγχο της ορθής άσκησης των καθηκόντων των 

μελών τους. Στην περίπτωση της δημόσιας εκπαίδευσης αυτό το ρόλο παίζει το ΥΠΕΠΘ με 

τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών στο ρόλο του να πιέζουν και να διεκδικούν 

από τον εργοδότη - κράτος. Δημιουργείται λοιπόν εύλογα το ερώτημα γιατί δεν 

δημιουργήθηκε μέχρι τώρα η ανάγκη συσπείρωσης κάποιων ειδικοτήτων στο χώρο της 

εκπαίδευσης, όπως φυσικών, πληροφορικών ή φιλολόγων, σε μια ένωση υπεράσπισης των 

επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Ίσως η ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού να 

υπερισχύει αυτής του επιστήμονα που έχει να επιδείξει συγκεκριμένες σπουδές και γνώση 

σε κάποιο επιστημονικό πεδίο. Άλλωστε η έννοια της επιστήμης στην Ελλάδα συνδέεται 

περισσότερο με την ιατρική ή της θετικές επιστήμες και λιγότερο με το χώρο της 

παιδαγωγικής και διδακτικής (Bauer & Schoon, 1993). Ίσως αυτή ακριβώς η ιδιότητα του 

εκπαιδευτικού, που καλείται να παράγει παιδαγωγικό έργο, δεν συνάδει με την 

επιστημονικά ταυτότητα που παρέχουν οι βασικές σπουδές στην Ελλάδα. Ο φοιτητής, ενός 

τμήματος φυσικής για παράδειγμα, δεν προετοιμάζεται για να γίνει εκπαιδευτικός αλλά 

φυσικός - κάτι που συναντά κανείς με όλα σχεδόν τα προγράμματα σπουδών των 

λεγάμενων «καθηγητικών σχολών» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο κάλεσμα, μέσω 

ΑΣΕΠ πια, να επανδρώσει μια εκπαιδευτική μονάδα μοιάζει να μπαίνει σε ένα 

επαγγελματικό χώρο για τον οποίο λίγα γνωρίζει. Αποκτά, ως δια μαγείας, την ιδιότητα του 

εκπαιδευτικού και μοιραία λειτουργεί βάση των δικών τους αυτοβιογραφικών αναμνήσεων 

(Grossman, 1990), γενικεύουν τις δικές τους εμπειρίες και υποθέτουν ότι δεν απέχουν πολύ 

στον τρόπο μάθησης και τα ενδιαφέροντα από τους μαθητές τους (Kagan, 1992). Επίσης το 

πρότυπο του εκπαιδευτικού που έχει αποδεχτεί ως μαθητής ο ίδιος είναι αυτό που θα 

αναπαράγει. Ο κίνδυνος είναι να υπερτιμήσει ότι οδήγησε σε άσχημες εμπειρίες (όπου ο 

σχεδιασμός του δασκάλου - πρότυπου έχει αστοχήσει) και να υποτιμήσει τη δυσκολία 

όσων υλοποιήθηκαν με επιτυχία (όπου ο σχεδίασμά πέτυχε και άρα έμεινε αόρατος στα 

μάτια του μαθητή) (Κάλλιας, χχχχ: σ.1-2). Αναπαράγοντας τα γνωστά και οικία πρότυπα, 

άρα και παιδαγωγικές - διδακτικές προσεγγίσεις που βίωσε ως μαθητής, αναπαράγει μαζί 

και την επαγγελματική ταυτότητα που αυτά κουβαλάνε. Το επάγγελμα του είναι 

εκπαιδευτικός που διδάσκει φυσική και πολύ απέχει από αυτό του επαγγελματία φυσικού
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που καλείται να διδάξει. Μοιάζει να έχει δύο ταυτότητες από τις οποίες αυτή του δημόσιου 

εκπαιδευτικού υπερισχύει. Όσο δεν μπορεί να είναι επαγγελματίας εκπαιδευτικός και δεν 

καλείται ως επαγγελματίας φυσικός δύσκολα θα γεννηθεί η ανάγκη να ανήκει, ώστε να 

προστατεύεται ο ίδιος και να προστατεύει το επάγγελμά του, σε μια επαγγελματική ένωση. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η περίπτωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εμφανίζεται διαφορετική. Καθώς οι βασικές τους σπουδές είναι σπουδές στις 

επιστήμες της αγωγής και προετοιμάζουν για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η είσοδός 

τους στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης είναι πιο φυσική, ο ρόλος τους μοιάζει 

αυτονόητος χωρίς όμως να αποφεύγει απαραίτητα τα εμπόδια που του θέτουν οι εμπειρίες 

και τα πρότυπα από τα μαθητικά του χρόνια (ό.π.). Αυτή η εικόνα όμως αλλάζει τα 

τελευταία χρόνια καθώς νέες ειδικότητες προστίθενται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

ειδικότητες που παλαιότερα συναντούσε κανείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή καθόλου. 

Έτσι ο δάσκαλος καλείται να συνυπάρχει ή και να συνεργάζεται με επιστήμονες με 

διαφορετικό προσανατολισμό στις σπουδές τους και πιθανά διαφορετικές αντιλήψεις για 

την έννοια της εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής και διδακτικής πρακτικής.

Με μόνο ελεγκτή ορθής πρακτικής το ΥΠΕΙΊΘ, ο δημόσιος υπάλληλος και 

επιστήμονας, βρίσκει τη στήριξη σε εργασιακά ζητήματα στις συνδικαλιστικές 

ομοσπονδίες. Παραμένει όμως ως μόνος επίσημος παραγωγός επιστημονικής - 

εκπαιδευτικής πολιτικής το κράτος, δηλαδή ο εργοδότης του. Η εναλλακτική λύση, και 

πηγή πληροφόρησης και προβληματισμού, για τους επιστήμονες που καλούνται να 

παράγουν εκπαιδευτικό έργο είναι, ελλείψει επαγγελματικών ενώσεων, οι επιστημονικές 

ενώσεις. Έτσι στην χώρα μας συναντά πολλές και ποικίλες επιστημονικές ενώσεις που 

ασχολούνται με επιστημονικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Αποτελούν κοινούς τόπους 

ανταλλαγής ανησυχιών και απόψεων που πηγάζουν από προσωπικό, επιστημονικό ή 

επαγγελματικό ενδιαφέρον των μελών τους. Μοιάζει να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

σύμφωνα με τον τρόπο που επέλεξαν να επανδρώνονται και τους σκοπούς που επιτελούν. 

Από τη μία διαπιστώνουμε την ύπαρξη επιστημονικών ενώσεων (στη συνέχεια θα τις 

προσφωνούμε για συντομία ΕΕ) οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται βάση μιας ορισμένης 

επιστημονικής ή επαγγελματικής ταυτότητας, αποκλείοντας άλλες, όπως είναι η ΕΠΕ 

(Ενωση Πληροφορικών Ελλάδος), η ΠΕΚΑΠ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών 

Πληροφορικής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και η ΕΕΦ (Ενωση Ελλήνων Φυσικών). 

Στην περίπτωση αυτή τα θέματα που απασχολούν μπορεί να έχουν μεγάλο εύρος, από 

αυστηρά επιστημονικά ή κοινωνικά ως επαγγελματικής φύσης των επιστημόνων όμως που 

καλούνται να εκπροσωπήσουν. Από την άλλη υπάρχουν και ΕΕ που θέτουν ως σκοπό τους
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ένα συγκεκριμένο, λιγότερο ή περισσότερο ευρύ επιστημονικό πεδίο, αποκλείοντας άλλα, 

όπως η e-Δίκτυο-ΤΠΕ (Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση), 

η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών) και η ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση). Το κάλεσμά τους αφορά μεγάλη μερίδα 

επιστημόνων, εκπαιδευτικών ή όχι, που ενδιαφέρονται και θέλουν να καταθέσουν τις 

απόψεις και τους προβληματισμούς τους στο συγκεκριμένο πεδίο. Το αποτέλεσμα είναι 

κάποιοι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν να ανήκουν σε περισσότερες από μία ΕΕ, ανάλογα με 

τις αναζητήσεις, τις ανησυχίες ή τους προβληματισμούς που επιθυμούν να ικανοποιήσουν. 

Παρόλα αυτά κανείς εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να ανήκει σε κάποια.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) εκπροσωπεί τους φυσικούς και τους 

επιστήμονες των θετικών επιστημών γενικότερα. Οι ΤΠΕ αποτελούν πάγιο εργαλείο στη 

διδακτική των φυσικών επιστημών. Από τη χρήση εποπτικών μέσων, για την 

παρακολούθηση παρουσιάσεων ή ταινιών, ως την οργάνωση εικονικών εργαστηρίων είτε 

για επίδειξη πειραμάτων είτε με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Παρόλα αυτά η ΕΕΦ 

δεν έχει να επιδείξει κάποια δράση και δε μοιάζει να καταθέτει κάποια άποψη για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ή προτάσεις σχετικά με την ένταξή της στο ελληνικό 

σχολείο. Διατηρεί τη θεματολογία της και τα ενδιαφέροντά της στενά στο χώρο των 

θετικών επιστημών τόσο ως προς τις εξελίξεις στην έρευνα όσο και σε ζητήματα 

διδακτικής προσέγγισης. Αν και αποτελεί, ή ίσως ακριβώς επειδή αποτελεί, την αρχαιότερη 

επιστημονική ένωση με μέλη κυρίως εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(έχει ογδόντα χρόνια ζωής) με μια βαριά κληρονομιά δράσεων και επιτευγμάτων στο 

ενεργητικό της, επιλέγει να «κυκλοφορεί» σε οικία μονοπάτια. Η ένταξη των ΤΠΕ 

αποτελεί ένα σχετικά νέο χώρο δράσης στον οποίο δεν πειραματίζονται μόνο εκπαιδευτικοί 

των θετικών επιστημών. Από την άλλη η σύσταση ικανού αριθμού επιστημονικών 

ενώσεων που ασχολούνται ειδικά με τις ΤΠΕ και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση, μέλη 

των οποίων είναι και επιστήμονες των θετικών επιστημών, πιθανά καθιστά την ουσιαστική 

εμπλοκή της ΕΕΦ στο θέμα περιττή ή δευτερεύουσα.

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) αποτελεί, όπως περιγράφει και ο τίτλος, μια καθαρόαιμη ένωση 

για τις ΤΠΕ. Ο τρόπος που επιλέγει να δράσει είναι κυρίως μέσω επιστημονικών 

συνεδρίων και της προβολής των πορισμάτων που προκύπτουν από αυτά και ημερίδων - 

σεμιναρίων που διοργανώνει κατά καιρούς. Οι προϋποθέσεις εγγραφής ενός τακτικού ή 

πάρεδρου μέλους (άρθρο 3, καταστατικό ΕΤΠΕ, 2006), η ύπαρξη έξι «μόνιμων επιτροπών»
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(άρθρο 4, ό.π.) για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την επιμόρφωση - κατάρτιση και 

την αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι λειτουργία «τομέων ειδικού ενδιαφέροντος» 

σε συνεργασία με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δηλώνουν και τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται το ρόλο τους απέναντι στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η ΕΤΠΕ εκπροσωπεί 

μια ακαδημαϊκή προσέγγιση. Δηλώνει τις προθέσεις της και προβάλλει τις θέσεις της μέσα 

από μια επιστημονική οδό (συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, ερευνητικές ομάδες). Έτσι αυτό 

που θέλει να πει φτάνει στο ευρύ κοινό μέσω των ανακοινώσεων της γύρω από πορίσματα 

ή συμπεράσματα μελετών ή ερευνών. Δεν επέλεξε να έχει το στίγμα της ένωσης που 

εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς μιας ή περισσότερων βαθμιδών. Μοιάζει να αντιλαμβάνεται 

την εκπαίδευση με μία ευρύτητα και όχι αναγκαστικά συνδεδεμένη με την καθημερινή 

πρακτική της δωδεκάχρονης σχολικής ζωής. Έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί γιατί δε 

γινόμαστε αποδέκτες, από την ΕΤΠΕ, απόψεων ή δηλώσεων σχετικά με τις ΤΠΕ και την 

αξιοποίησή τους, για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων ή αδυναμιών ένταξης των 

ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα, πέρα από σχετικά θέματα που παρουσιάζονται, χάριν 

και όχι από την ΕΤΠΕ, στα συνέδρια που οργανώνει.

Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους βασικούς της στόχους είναι η διάδοση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η διάχυση της χρήσης λογισμικών στην διδακτική πράξη. Στην 

ίδια λογική δρα και η «Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη 

Διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ), στην πρωτοβάθμιας όμως 

εκπαίδευση. Κοινός παρονομαστής των δύο αυτών ενώσεων είναι η λύση προβλημάτων 

και η άρση εμποδίων στην προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο. Προς αυτή την 

κατεύθυνση προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς το ΥΠΕΠΘ γνωστοποιώντας τις θέσεις και 

τις προτάσεις τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι έχουν διαφορετικό 

προσανατολισμό από άλλες επιστημονικές ενώσεις του χώρου. Εστιάζουν την προσοχή 

τους στις ΤΠΕ σε σχέση με τη σχολική πρακτική των δύο βαθμιδών, επισημαίνουν 

αδυναμίες και παραβλέψεις στην ως τώρα λειτουργία δομών και πρακτικών (σχολικά 

εργαστήρια, επιμόρφωση, αναλυτικά προγράμματα). Και όλα αυτά στη βάση του ότι την 

επίσημη θέση και την τελική ευθύνη έχει η επίσημη πολιτεία με τα θεσμοθετημένα όργανά 

τους (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. πανεπιστήμια).

Οι ΕΕ που επιλέξαμε να μελετήσουμε βρέθηκε να προβάλουν όμοιες θέσεις σε 

σχέση με την εκπαιδευτική αξία και την αναγκαιότητα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

θέσεις σύμφωνες με τις γενικές επιστημονικές αρχές μάθησης και διδασκαλίας στο πλαίσιο
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της «κοινωνίας της γνώσης» (Castels, 1996; Bransford, et.al., 1999; Ρουσσάκης, 2002; 

Παπαδόπουλος, 2004; Γιαννακάκης, 2005; Βοσνιάδου, 2006, κλπ). Θα περίμενε κανείς να 

έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους ένα δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας ικανό να φέρει 

θετικά αποτελέσματα ως προς τους σκοπούς τους. Ακόμη, για κάποιες από τις ΕΕ, μοιάζει 

λογική η συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικά 

ζητήματα, είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν 

μια διαφορετική εικόνα. Συνεργασίες εντοπίζονται σε επίπεδο συνδιοργάνωσης συνεδρίων 

ή ημερίδων και σεμιναρίων. Συνεργασίες με τοπικές ΕΛΜΕ ή συλλόγους δασκάλων, 

μεταξύ δύο ΕΕ σε συνέδριο με κοινή θεματική, ακόμη ακόμη και συνέδρια που 

διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ (όπως αυτό της Σύρου). Σε ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με την ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ 

αναπτύσσεται και προβάλλεται προβληματική από την κάθε ΕΕ χωριστά, με πολλά κοινά 

στοιχεία, δεν βρέθηκε να έχει γίνει προσπάθεια συνεργασίας. Μια συνεργασία θα αύξανε 

το κύρος των θέσεων από την πλευρά των ΕΕ και την ένταση των αιτημάτων από την 

πλευρά των συνδικαλιστικών οργάνων ή των εκπαιδευτικών γενικότερα. Αυτό όμως δε 

γίνεται. Κάθε επιστημονική ένωση επιλέγει να αναφέρεται απευθείας στο ΥΠΕΠΘ, στο 

Π.Ι. ή τα πανεπιστήμια. Επί της ουσίας το ερώτημα εδώ μοιάζει να είναι: «ποιος θεραπεύει 

την ανάπτυξη της γνώσης στις επιστήμες της αγωγής;». Η απάντηση που μοιάζει δεδομένη 

για όλους, επιστημονικές ενώσεις και συνδικαλιστικά όργανα, (όπως αυτή προκύπτει από 

τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις) είναι «τα πανεπιστήμια» με την έννοια του συνόλου των 

σοφών που έχουν τη λύση ή μπορούν να μας βρουν τη λύση (Bauer & Schoon, 1993). Δεν 

γίνεται αντιληπτή η επιστημονική γνώση ως κάτι που παράγεται από ένα σύνολο 

ανθρώπων, μια επιστημονική κοινότητα στο πλαίσιο της οποίας μπορούν όλοι να κάνουν 

διάλογο και να συναποφασίσουν μ’ εκείνους που έχουν την θεσμική ευθύνη. Είτε το 

αντικείμενο (ΤΠΕ) είναι πολύ «νέο» στη χώρα μας και δεν είναι ακόμη έτοιμο το έδαφος 

που θα δώσει καρπούς, είτε τα αίτια είναι βαθύτερα: υπάρχει ασάφεια ως προς το 

εκπαιδευτικό όραμα (πως θέλουμε την εκπαίδευση) η οποία δε συζητιέται ευθέως στο 

χώρο της εκπαίδευσης, ή και υπάρχει ένα επιστημολογικό έλλειμμα στην κατανόηση του 

πως παράγεται γνώση στις επιστήμες αλλά και ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος των 

επιστημονικών κοινοτήτων σ’ αυτό (Bauer & Schoon, 1993; Κάλλιας κ.α., χχχχ).

Αντί επιλόγου

Το ζήτημα της ορθής ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί 

σύνθεση πολλών και διαφορετικών παραμέτρων. Για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη
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πρόταση ορθής ένταξης, στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως: η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η 

αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών και κατά συνέπεια του ωρολογίου 

προγράμματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η καταλληλότητα του χώρου και του τρόπου 

εφαρμογής τους, η συχνότητα συντήρησης και ανανέωσης της τεχνικής υποδομής, ο 

έλεγχος και η ανατροφοδότηση τόσο ως προς το αποτέλεσμα όσο και ως προς το 

παιδαγωγικό όφελος από την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ, το κατάλληλο εργασιακό 

περιβάλλον και τα κίνητρα εκείνα που θα λειτουργήσουν παρωθητικά ώστε να επιλέξουν οι 

εκπαιδευτικοί να εντάξουν τις ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική (Μακράκης, 

2000; Δαπόντες, 2005; Βοσνιάδου, 2006). Όμως οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες μοιάζει 

να μην έχουν τη δυνατότητα ή την τεχνογνωσία και κατά συνέπεια το ρόλο να σκύψουν και 

να εξετάσουν όλες τις παραπάνω παραμέτρους που συνθέτουν το θέμα της ένταξης των 

ΤΠΕ. Ιστορικά, από την εμφάνιση του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα, στις 

αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο εκπαιδευτικός συνδικαλισμός θέτει ως κύριο σκοπό του 

τον αγώνα για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των αποδοχών καθώς και την 

εξύψωση του κοινωνικού τους στάτους (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1996; Τζεκίνης & 

Κουτρούκης, 1999). Όσο θα κρίνουν, μέχρι και σήμερα, ότι οι συνθήκες αυτές επιδέχονται 

βελτίωσης θα παραμένουν η αιχμή του δόρατος στις διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών 

οργάνων, θα αντιλαμβάνονται ζητήματα όπως η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, ως 

δευτερεύοντα. Έτσι, καθώς βλέπουν ένα μόνο μέρος του συνόλου αδυνατούν να 

προτείνουν λύσεις ή να κάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις αναφορικά με τις ΤΠΕ, επίσημα 

και οργανωμένα. Καθώς δεν μοιάζει να υπάρχει κάποιο όργανο που να μπορεί να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις παραπάνω παραμέτρους διαφαίνεται η ανάγκη για τη 

δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ όλων εκείνων των μερών που, θεσμικά ή 

άτυπα, συνθέτουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Πάνω από όλα όμως μοιάζει επείγον να 

πειστεί η εκπαιδευτική κοινότητα, στο σύνολό της, για την παιδαγωγική χρησιμότητα των 

ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει να επανεξεταστούν όλες 

εκείνες οι κατεστημένες ιδέες για το τι σημαίνει εκπαιδεύω και διδάσκω. Να ειδωθεί 

δηλαδή με νέο μάτι η στάση απέναντι στην έννοια της επιστημονικής γνώσης και του πως 

αυτή παράγεται, στις επιστήμες τις αγωγής, ώστε να δημιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω 

η ανάγκη για αλλαγή τόσο στην κουλτούρα όσο και στις μεθόδους της διδασκαλίας 

(Γιαννακάκη, 2005), ώστε να πάψουν εργαλεία όπως οι ΤΠΕ να αποτελούν κλοτσοσκούφι 

μεταξύ εντυπωσιασμού και άγνοιας._
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Παράρτημα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΟΕ1: Δάσκαλος 42 ετών, έχει 13 γρόνια προϋπηρεσία και 8 γρόνια συνδικαλιστική 

δράση. Δηλώνει ένθεοuoc υποστηρικτής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

1. Στους βασικούς σκοπούς της ΔΟΕ είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, καθώς και 

η εξύψωση των εκπαιδευτικών τόσο ως επιστημόνων όσο και ως δημόσιων 

λειτουργών. Από την άλλη μεριά τόσο η Πολιτεία όσο και τα ΜΜΕ μοιάζει να 

στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα για χρήση των Νέων Τεχνολογιών (NT) στην 

Εκπαίδευση. Κατά την γνώμη σας η ΔΟΕ βλέπει το ζήτημα της χρήσης των NT 

στην Εκπαίδευση ως ένα ζήτημα σύνθετο στο οποίο η συνδικαλιστική πείρα 

διαβλέπει και άλλες διαστάσεις, πλην της καθαρά παιδαγωγικής; Παρακαλ,ώ να 

επιχειρηματολογήσετε.

Είναι λογικό ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε ηγετικό 

επίπεδο, πάντα διαβλέπουν και άλλες διαστάσεις πέρα από την παιδαγωγική σε 

ότι έχει να κάνει με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Για 

παράδειγμα ένα σημαντικό ζήτημα που έχει ανακύψει με το διορισμό 

αναπληρωτών καθηγητών είναι το ότι υπάρχει φόβος μήπως πιο ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις παρεισφρήσουν, μέσω τέτοιων ειδικοτήτων (πληροφορικών) 

και στο καθημερινό γίγνεσθαι το εργασιακό των δασκάλων. Από την άλλη μεριά 

πάντοτε υπάρχει φόβος από κάποιες συγκεκριμένες παρατάξεις στα 

συνδικαλιστικά μας όργανα, φόβος για την είσοδο χορηγών μέσω κάποιων 

λογισμικών και γενικότερης εμπλοκής του ιδιωτικού έτσι κεφαλαίου σε 

καθημερινές παιδαγωγικές πρακτικές. Άλλα προβλήματα τα οποία φαίνονται 

πάρα πολύ έντονα είναι σε ότι έχει να κάνει με συγκρότηση εργαστηρίων γιατί 

κάποια έγιναν το 2000 ως 2003. Σε κείνο το κομμάτι έγιναν τα περισσότερα 

σχολικά εργαστήρια στα σχολεία, μέσω του 3 ου ΚΠΣ, ενώ τώρα είναι δύσκολο να 

γίνει κάποιο εργαστήριο αλλά κυρίως να συντηρηθεί ένα υπάρχον εργαστήριο. 

Δηλαδή η χρηματοδότηση είναι ένας σημαντικός τομέας στον οποίο πάντοτε 

σταματάει ένας συνδικαλιστής και βλέπει ας πούμε ότι η χρηματοδότηση έχει 

φτάσει σε σημείο που να αποτρέπει ακόμη και την αγορά ενός μελανιού 

εκτυπωτή.
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2. ί9ταν καλείστε, τα μέλη των τοπικών οργανώσεων ή της ΔΟΕ να πάρετε 

αποφάσεις πάνω σε θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τι είδους προβληματισμός προηγείται;

Νομίζω ότι ... αυτά έχουνε γίνει σε καθαρά ... Στο πρώτο εκείνο το στάδιο που 

έπεσε η ιδέα για τις NT, υπήρξε κάποιος ελαφρύς προβληματισμός. Δε νομίζω ότι 

οι συνδικαλιστικές ηγεσίες ασχολήθηκαν τόσο πολύ με τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας. Για την ακρίβεια αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται σε 

τοπικό επίπεδο σε κάθε σχολείο και ουσιαστικά ότι έχει να κάνει με θέματα ΤΠΕ, 

πέρα από κάποιους θεσμοποιημένους φορείς όπως είναι οι καθηγητές 

πληροφορικής, με ότι βέβαια πρόβλημα παρουσιάζει αυτό - θα το πούμε στη 

συνέχεια — περισσότερο το φιλότιμο των εκπαιδευτικών είναι αυτό το οποίο 

στηρίζει την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

3. Πως δηλαδή στέκονται οι συνδικαλιστές απέναντι σε αποφάσεις για θέματα 

ΤΠΕ που παίρνει η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ; Δεν ασχολούνται; Ή τι λόγοι πρέπει να 

συντρέχουν για να ασχοληθούν;

Μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου να έχει ασχοληθεί η ΔΟΕ με την 

ένταξη των ΤΠΕ. Δε δείχνει να την ενδιαφέρει αυτό το πλαίσιο.

4. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται εντός της ΔΟΕ διαφορετικές απόψεις 

αναφορικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ποιες θα λέγατε ότι είναι οι 

κύριες τάσεις απόψεων; Που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας και γιατί;

Οι κύριες τάσεις σίγουρα έχουν να κάνουν με την αποδοχή ότι πρέπει να

ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες ... Υπήρξε κάποιος προβληματισμός και σχετικά

με το olpc: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ενημερώθηκαν οι συνδικαλιστικές

ηγεσίες κατά τόπους ότι θα παρουσιαζόταν το olpc από αυτούς που είχαν

αναλάβει για να ... δηλαδή αυτό το laptop για τα παιδιά, από αυτούς που είχαν

αναλάβει να προωθήσουν και να ενημερώσουν τη βάση των δασκάλων. Μάλιστα

είχανε πει ότι θα αγοραζόντουσαν κάποια laptop για τη δευτέρα και την έκτη

δημοτικού. Αυτό δεν έγινε ποτέ, αυτό το ζήτημα πέρασε στα «ψηλά»,

εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί, μείναμε εκεί. Γι’ αυτό με ενημέρωσε ένας καθηγητής

που συνεργαζόταν με το πολυτεχνείο και ανήκε στην ομάδα εκείνων που είχαν

αναλάβει την παρουσίαση του pc. Υπήρχαν και εθελοντές που είχαν δηλώσει ότι

θα συμμετείχαν στην μετάφραση του λογισμικού στην ελληνική. Αυτό έγινε πριν

ένα χρόνο και κάτι περίπου και εκείνος μου ανέφερε ότι σκέφτονταν στο ΥΠΕΠΘ
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Παράρτημα

να αγοράσουν αυτά τα pc για τα παιδιά ξεκινώντας με Δευτέρα και έκτη..ωστόσο 

ενώ είχαμε κλείσει συνάντηση με τα μέλη του ΔΣ ο εν λόγω κύριος εξαφανίστηκε 

και εμείς το παρατήσαμε το θέμα.

Η κύρια τάση βέβαια είναι ότι πρέπει να συνδράμουμε τα παιδιά σε ότι έχει να 

κάνει με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση 

πληροφορίας. Θα τοποθετούσα τον εαυτό μου στους ιδιαίτερα θετικούς σε ότι 

έχει να κάνει με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ωστόσο πάντοτε και εγώ 

βλέπω την προβληματική που υπάρχει όσον αφορά στην πρόσβαση στα 

εργαστήρια και σ’ αυτά που είπαμε προηγουμένως.

5. Σε τι θέση προτεραιότητας τοποθετεί η ΔΟΕ το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση σε σχέση προς άλλα αιτήματα του κλάδου; Ποια είναι η προσωπική 

σας άποψη;

Δυστυχώς αξιολογικά το θέμα των ΤΠΕ βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Δεν 

νομίζω ότι συνδικαλιστικά αφορά αυτό. Το μόνο που εμπλέκεται κατά κάποιο 

τρόπο είναι το θέμα του ερχομού της ωρομίσθιας και των ελαστικών σχέσεων 

μέσω των ειδικοτήτων που διδάσκουν υπολογιστές κ.τ.λ. Μην ξεχνάμε ότι μια 

συνδικαλιστική οργάνωση ασχολείται κυρίως με εργασιακά ζητήματα, 

ασφαλιστικά. Αυτά είναι τα ζητήματα που πάντα πάνε πρώτα, και μετά πάει η 

ένταξη στις NT. Περισσότερο ένας προβληματισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα 

συνέδριο, που και αυτά συνήθως δεν έχουν να κάνουν με τις NT, έχουν να κάνουν 

με άλλα ζητήματα. Η προσωπική μου άποψη πραγματικά είναι ότι δεν μπορεί να 

εμπλακεί η συνδικαλιστική ηγεσία, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, με 

ζητήματα τέτοια. Είναι καθαρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με απόλυτα 

τοπικό επίπεδο ή με ενσωμάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα από το ΥΠΕΠΘ. Δεν 

μπορούν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες να πάρουν αποφάσεις, δεν συντρέχει λόγος 

να προβληματιστούν για κάτι τέτοιο, δεν είναι ο ρόλος τους αυτός.

6. Από την εμπειρία σας τόσο ως εκπαιδευτικού όσο και ως συνδικαλιστή, πως 

βλέπετε τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών (στο σχολείο), για την προώθηση 

καινοτομιών γενικότερα και καινοτομιών με τη χρήση ΤΠΕ ειδικότερα;

Είναι αποσπασματικές. Καλώς ή κακώς είναι αποσπασματικές. Δεν υπάρχει

κάποια, ενσωματωμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δυναμική ώστε να βοηθάει

στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Λίγοι συνάδελφοι κάνουν

αποσπασματικές ενέργειες που άλλες φορές είναι η δημιουργία ενός site για το
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σχολείο, άλλες φορές είναι η βοήθεια στη μηχανοργάνωση του σχολείου, άλλες 

φορές είναι η παρουσίαση κάποιων θεμάτων με παρουσιάσεις και προτζέκτορα, 

κάποια βιντεάκια περισσότερο, η αντικατάσταση δηλαδή της κλασσικής 

εγκυκλοπαίδειας μέσω internet. Ως εκεί. Και τις περισσότερες φορές φυσικά τα 

παιδιά ενεργοποιούνται στο να βγάλουν τη δουλεία με τους γονείς τους στο σπίτι 

τους. Δεν υπάρχει υποδομή στο σχολείο να γίνει ... και όταν γίνεται, γίνεται 

εντελώς αποσπασματικά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, τώρα έχουνε δοθεί κάποια 

cd για τα καινούργια βιβλία αλλά και αυτά ακόμη δεν έχουν φτάσει στα χέρια 

μας, δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη για το τι γίνεται.

7. Υπάρχει η ελευθερία κινήσεων ή πρέπει κάποιος να λογοδοτεί σε σύμβουλο και 

διευθυντή σε σχέση με την εφαρμογή καινοτομιών όπως οι ΤΠΕ; Τίθεται θέμα 

νομιμότητας και θεσμικών ρόλων ή είναι θέμα «χαρακτήρα» της σχολικής 

μονάδας;

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι ώρες του αναλυτικού προγράμματος δεν 

προβλέπουν τις ΤΠΕ. Άρα υπάρχει αρχικά πρόβλημα με τις ώρες. Πρακτικά οι 

ΤΠΕ θα έπρεπε να πάνε παράλληλα με κάποια ενότητα μαθήματος που μπορεί να 

κατανοηθεί καλύτερα με τη χρήση των ΤΠΕ.

Δε χρειάζεται να λογοδοτήσεις σε κανέναν αρκεί να μη χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσεις το εργαστήριο που χρησιμοποιείται από το ολοήμερο και μόνο 

και από τους ωρομίσθιους καθηγητές της πληροφορικής. Οι Διευθυντές 

φοβούνται μήπως χαλάσει κάτι και είναι ιδιαίτερα αρνητικοί να σου παράσχουν 

πρόσβαση.

8. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 

ταχυτήτων, κ.τ.λ.) Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Δεν πιστεύω ότι προκαλεί διχόνοιες παρά μόνο σε επιτελικό επίπεδο, δηλαδή με τον

διευθυντή και με τους απλούς δάσκαλους σε ότι έχει να κάνει με ζητήματα

μηχανοργάνωσης. Οι διευθυντές δυστυχώς, οι περισσότεροι, δεν έχουν καμία σχέση

με τις NT. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μηχανοργάνωσης, βρίσκουνε ήδη

μηχανοργανωμένα πολλές φορές κάποια σχολεία από κάποιους που κατείχαν

καλύτερα και στην καλύτερη - με μία ας το πούμε αναζήτηση προσφοράς από τη

μεριά των εκπαιδευτικών ή στη χειρότερη με μία αναγκαστική «ανάθεση εργασίας»
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σε ότι έχει να κάνει με τη μηχανοργάνωση - αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί να 

κάνουν τη μηχανοργάνωση του σχολείου. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί ο 

διευθυντής θεωρητικά παίρνει ένα επίδομα το οποίο έχει να κάνει με τη 

μηχανοργάνωση, έχει να κάνει με τα ζητήματα του σχολείου τα καθημερινά. Ο 

εκπαιδευτικός δεν διευκολύνεται σε κάποιες άλλες εργασίες, συνεπώς λειτουργεί 

κατά τρόπον τινά υπερωριακά, χωρίς να πληρώνεται ποτέ και αυτό δημιουργεί μία 

ένταση. Ένταση μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σε σχέση με τον υπεύθυνο του 

εργαστηρίου πληροφορικής, στα σχολεία όπου υπάρχει, και με κάποιους δασκάλους. 

Αν είναι κάποιος παλαιότερος δάσκαλος που δεν έχει καλή σχέση με τους 

υπολογιστές φοβάται να αφήσει το νεότερο δάσκαλο να μπει μέσα να κάνει τη 

δουλειά του.

9. Με την ένταξη των NT στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, διαβλέπουν 

οι συνδικαλιστικοί φορείς ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης; Αν ναι, 

ποιες είναι αυτές; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

Θα μπορούσε να πει κανένας ότι σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές τα παιδιά 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με νέα δεδομένα, να δουν νέες καταστάσεις και 

μέσω του internet να έλθουν σε επαφή με έναν άλλο νέο κόσμο. Οι άμεσες 

ωφέλειες δεν έχουν ακόμη ψηλαφιστεί σε συνδικαλιστικό επίπεδο, στο τι όφελος 

θα μπορούσε να έχει για την ελληνική εκπαίδευση. Μια ωφέλεια η οποία έχει 

φανεί πάρα πολύ βέβαια είναι το ότι τα περισσότερα γραφεία εκπαίδευσης 

στέλνουν τις εγκυκλίους μέσω e-mail και τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να τις 

παίρνουν έτσι τέλος πάντων. Αυτό είναι μία βελτίωση, αλλά όχι εκπαιδευτική, 

περισσότερο διοικητική. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί προβληματισμός 

για εκπαιδευτική βελτίωση μέσω των ΤΠΕ.

10. Ποιους κινδύνους για την εκπαίδευση πιστεύετε ότι εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι 

συνδικαλιστικοί φορείς, με την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

Έχει να κάνει ... βέβαια σε πολύ επιδερμική ενασχόληση με τους κίνδυνους, δεν

θα’ λεγε κανένας ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινδυνολογία (γέλιο) σ’ αυτό το θέμα από

τους συνδικαλιστές. Μην ξεχνάμε ότι και αυτοί είναι μιας κάποιας ηλικίας γιατί

στα ανώτατα κλιμάκια μέσω κομματικών σχηματισμών μαζί παίζει και η ηλικία.

Δηλαδή είναι μεγάλοι άνθρωποι που δεν έχουν και ιδιαίτερη όσμωση με τις NT,

τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια. Ο κίνδυνος που από κάποιους εκφράζεται
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κάποιες φορές έχει να κάνει με λογισμικά τα οποία θα παρεισφρήσουν μέσω των 

NT και που πιθανόν να επηρεάζουν καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών, που 

πιθανόν δε θα είναι παιδαγωγικά τελειοποιημένα... Φάνηκαν βέβαια κάποια 

τέτοια προβλήματα: για παράδειγμα πολλά από τα πρώτα λογισμικά που 

χρησιμοποιήθηκαν, παιδαγωγικά δεν ήταν αποδεκτά από την εκπαιδευτική 

κοινότητα.

11. Συνεργάζεστε (εσείς προσωπικά, ή ως μέλος της ΟΛΜΕ) με κάποιο ή κάποιους 

επιστημονικούς φορείς για θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιους και 

με ποιο τρόπο;

Όχι δεν θα μπορούσα να πω ότι συνεργάζομαι με κάποιο φορέα. Οι πρωτοβουλίες 

που και εγώ έχω πάρει όσον αφορά στη διδασκαλία ή σε ζητήματα στην 

καθημερινότητα έχει να κάνει καθαρά με προσωπική αναζήτηση. Δεν υπάρχει 

κάποια συνεργασία άμεση. Ακόμη και όταν αναζητιέται κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. 

Αναφέρω για παράδειγμα το helpdesk του σχολικού δικτύου που πάνω σ’ αυτό 

βασίζονται όλες οι συνδέσεις internet και όλα τα σχετικά: στην πρωτοβάθμια δεν 

λειτουργούσε για μεγάλο διάστημα, δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία να βρεις 

κάποιο φορέα να σε υποστηρίξει σε ότι έχει να κάνει με ζητήματα νέων 

τεχνολογιών. Δυστυχώς μετά τη στελέχωση των εργαστηρίων με υπολογιστές και 

μετά την έκδοση των κοινοτικών προγραμμάτων και κονδυλίων, έχει επέλθει, ας 

το πούμε ... μία φθορά, μία χαλάρωση σε ότι έχει να κάνει με τις NT. Η μόνη 

πρόσφατη συνεργασία που δεν ευδοκίμησε όμως, ήταν με κάποιους που είχαν 

αναλάβει να προωθήσουν το olpc, το laptop που θα πήγαινε σε όλα τα παιδάκια, 

είχε ακουστεί ότι αγοράστηκαν και κάποια. Δυστυχώς οι υπεύθυνοι 

εξαφανίστηκαν, μετά τις εκλογές δε φάνηκε κανένας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει μ’ 

αυτό ακριβώς.

12. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθεί να εντάξει τις ΤΠΕ [πλαίσιο - ορισμός υπευθύνων 

(σύμβουλος), εγκαταστάσεις, επιμόρφωση, χρηματοδότηση ...]; Αν ναι, ποιες 

πιστεύετε ότι είναι αυτές;

Ναι, εδώ είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση! Πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.

Δεν αντιμετωπίζονται οι ΤΠΕ μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα, δυστυχώς. Έτσι όλα

λειτουργούν αποσπασματικά, οι εγκαταστάσεις είναι τραγικές. Σε πάρα πολλές

περιπτώσεις τα εργαστήρια είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, άθλια όσον αφορά την
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υποδομή τους. Πολλοί υπολογιστές είναι χαλασμένοι. Κανείς δεν ασχολείται να τους 

φτιάξει γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη ουσιαστική, με τις συμβάσεις που είχαν 

υπογραφεί τότε. Φυσικά η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες ήταν επιδερμική, όποιοι 

δεν ήξεραν δεν έμαθαν ποτέ. Και από την άλλη μεριά, το χειρότερο: δεν 

πριμοδοτείται η γνώση στις NT και μάλιστα έπεσε το ποσοστό αυτό και για να γίνει 

κάποιος σύμβουλος αλλά πολύ περισσότερο για να γίνει διευθυντής από 1 μόριο που 

έπαιρνε στις προηγούμενες κρίσεις στις πρόσφατες πήγε στα 0,25.

13. Πιστεύετε ότι μπορεί η ΔΟΕ να επιβάλλει μια πολιτική «ορθής ένταξης» των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τόσο στην πολιτεία όσο και στους προϊσταμένους 

εκπαίδευσης; ή αυτό γίνεται από το υπουργείο μόνο;

Αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το ΥΠΕΠΘ. Η ΔΟΕ ποτέ δε διεκδίκησε 

παιδαγωγική παρέμβαση σε θέματα των ΤΠΕ. Περισσότερο αποδοτικά μπορούν να 

λειτουργήσουν επιστημονικές ενώσεις σχετικές με την πληροφορική. Δες εδώ: 

http://www.eeep.gr/

14. Με ποιους τρόπους γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι 

σήμερα; Συμφωνείτε με τους τρόπους αυτούς; (Από ποιους γίνεται και από 

ποιους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται; Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να 

επιμορφώνονται και προς ποια κατεύθυνση;) Θα προτείνατε κάποιους άλλους 

τρόπους;

Ότι έγινε από επιμορφώσεις - αυτή τη στιγμή δεν «παίζουν» επιμορφώσεις στο

ορίζοντα - έγινε μέχρι και πριν ένα χρόνο. Μάλιστα ήταν μέσα από κοινοτικά

κονδύλια και δινότανε και ένα επίδομα 300 € όταν κάποιος έκανε την επιμόρφωση

και άλλα 300 € αν τελείωνε επιτυχώς. Τα λεφτά βέβαια αυτά δόθηκαν με πάααρα

πολύ καθυστέρηση. Για να τα πάρεις χρειαζόταν η προσκόμιση ενός τιμολογίου ότι

κάποιος αγόρασε κάτι για υπολογιστή. Βέβαια μπορεί να καταλάβει κανένας ότι με

300 € δεν αγοράζεις τίποτα, όπως και με τα άλλα 300 €, ειδικά όταν αυτά απέχουν

μεταξύ τους ενάμιση χρόνο. Οι περισσότεροι απλά παρουσίασαν εικονικά τιμολόγια

για να πάρουν τα λεφτά. Δεν πιστεύω ότι πολλοί επένδυσαν σε νέο εξοπλισμό δικό

τους. Φυσικά ο τρόπος που δόθηκαν οι εξετάσεις ήταν εντελώς χαλαρός, δηλαδή

ήταν πάρα πολύ επιεικείς απέναντι στις μεγαλύτερες γενιές. Δηλαδή ελάχιστοι

μεγάλοι έμαθαν ελάχιστα πράγματα. Δεν απέδωσε δηλαδή σαν επένδυση. Έγινε από

φορείς οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Υπουργείο Παιδείας, π.χ. το ΤΕΙ Πειραιά

κ.τ.λ. ... από επιμορφωτές μάλλον και μετά οι αξιολογήσεις το τελευταίο στάδιο των
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εξετάσεων από το ΤΕΙ ... και από φορείς που είχαν αναλάβει να εξετάσουν τη γνώση 

στους υπολογιστές.

Πιστεύω ότι (η επιμόρφωση) θα έπρεπε να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

κυρίως το ζήτημα είναι το ποιοι θα πρέπει να επιμορφώνονται. Πιστεύω θα πρέπει να 

επιμορφώνονται, όσοι επιμορφώνονται, και μετά να υπάρχει ένα κίνητρο: να 

αναλαμβάνουν κάποιο εργαστήριο, να υπάρχει μια μοριοδότηση αργότερα για να 

γίνεις διευθυντής. Και να είναι και αρκετά περισσότερες οι ώρες της επιμόρφωσης. 

Σε 45 με 50 ώρες κανένας δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Θα μπορούσε ίσως να γίνει, 

για κάποιους που το επιθυμούν ενδοσχολική επιμόρφωση, δηλαδή ανά σχολείο. 

Κάποιος ο οποίος γνωρίζει υπολογιστές ή κάποιος πιστοποιημένος να πηγαίνει στο 

σχολείο να επιμορφώνει τους συναδέλφους.

15. πιστεύεις ότι η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται μόνο μέσω του ΥΠΕΠΘ, ότι αυτό 

δηλαδή έχει θεσμικά την ευθύνη; Θα μπορούσαν οι επιμορφώσεις να γίνονται 

και από επιστημονικούς φορείς όπως η ΕΕΦ, η ΕΠΥ, ΕΤΠΕ, e-δύκτιο ΤΠΕΕ, 

κτλ;

Φυσικά και θα μπορούσαν αρκεί να υποχρεώνονταν ή να είχαν κίνητρο οι 

εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν. Διαφορετικά ελάχιστοι θα ενδιαφέρονταν. Στο 

σχολείο δυστυχώς οι ΤΠΕ έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, σ’ αντίθεση με επιμορφώσεις σε θέματα ειδικής αγωγής για 

παράδειγμα.

16. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν τα καινοτόμα προγράμματα στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; 

Αν ναι τι είδους κίνητρα θα προτείνατε;

Αυτό είναι σαφές. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία απαιτούνται να γίνουν από 

τους εκπαιδευτικούς, γίνονται χωρίς κίνητρα. Συνεπώς επέρχεται μία έκπτωση, κανείς 

δεν ασχολείται με τίποτα. Το κυριότερο κίνητρο σίγουρα είναι το οικονομικό. Όμως 

υπάρχουν και άλλα κίνητρα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη, με τη δημιουργία 

ενός φακέλου για τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον 

χρησιμοποιήσει για την επαγγελματική του εξέλιξη.

17. Πιστεύετε ότι ένας εκπαιδευτικός - μη συνδικαλιστής θα είχε διαφορετική θέση 

από ένα συνδικαλιστή - εκπαιδευτικό ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στο 

σχολείο;
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Δεν νομίζω ότι επηρεάζει η ιδιότητα του συνδικαλιστή. Ο συνδικαλιστής, όπως 

ανέφερα και σε προηγούμενη ερώτηση, ως ρόλος δεν εμπλέκεται ιδιαίτερα τις ΤΠΕ. 

Ο συνδικαλιστής είναι περισσότερο για να υποστηρίζει περισσότερο σε τεχνικά, 

εργασιακά, τέτοια ζητήματα. Δε νομίζω ότι θα υπήρχε ιδιαίτερη διαφορά.
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ΑΟΕ2: Δάσκαλος 48 ετών με 20 γρόνια προϋπηρεσία και πάνω από 10 γρόνια 

συνδικαλιστική δράση. Διατελεί αιρετός εκπρόσωπος στο υπηρεσιακό συμβούλιο των 

δασκάλων (ΔΟΕ) για έκτη συνεγή γρονιά.

“Έχω ολοκληρωμένη εικόνα των σχολείων του νομού. Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν 

υπολογιστές...”

18. Σε τι θέση προτεραιότητας τοποθετεί η ΔΟΕ το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση σε σχέση προς ό.)λα. αιτήματα του κλάδου; Ποια είναι η προσωπική 

σας άποψη;

Από όταν μπήκα οι NT, εμείς το εντάξαμε στα αιτήματά μας αυτό, να γίνει 

μηχανοργάνωση του σχολείου με ολοκληρωμένα προγράμματα που θα έχουν να 

κάνουν με την καταγραφή του μαθητικού δυναμικού στην αρχή. Φέραμε ένα 

πρόγραμμα που λέγεται «Έπαφος», το δουλεύουν σχεδόν όλα τα σχολεία, είναι 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα που το έχουν σχεδόν όλα τα σχολεία, υπολογιστές έχουν 

σχεδόν όλα τα σχολεία, σχεδόν! Άλλα δεν κατακτήσαμε εμείς οι ίδιοι ως κλάδος την 

πλήρη επιμόρφωσή μας. Υπάρχει πρόβλημα επιμόρφωσης. Το θέμα επιμόρφωσης 

στις ΤΠΕ το έχουμε σε μια προτεραιότητα, όχι άμεση... γιατί έχει αναλάβει η 

υπηρεσία, το υπουργείο, κατά καιρούς να επιμορφώσει το προσωπικό με αποτέλεσμα 

κάπου να το περιμένουμε. Λέμε «Α, θα έρθουν και θα μας επιμορφώσουν». Στις NT 

φαίνεται να έχει επιμορφωθεί σχεδόν το σύνολο των δασκάλων, αλλά ουσιαστική 

επιμόρφωση έχουν ελάχιστοι.

19. Οταν λέτε επιμόρφωση στις NT, τι εννοείται;

Στο απλό χειρισμό του Η/Υ, τα βασικά. Αλλά επειδή ήρθε ουρανοκατέβατο ένα

πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, έγινε και εδώ ότι γίνεται σχεδόν σε

όλα τα πράγματα στην Ελλάδα: πολλοί πήραν την πιστοποίηση χωρίς να έχουν μάθει.

Πήραν και 3006 για την επιμόρφωση και άλλα 300€ μόλις πάρουν και την

πιστοποίηση. Άλλοι είχαν υπολογιστές από παλιά, προχώρησαν μόνοι τους. Εγώ πήγα

για παράδειγμα, στην Cherry. Έμαθα, τα βασικά τα ξέρω. Αλλά δεν μπορώ,

αισθάνομαι αδύναμος, και εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ συνάδελφοι στη δική μου

θέση, να το προχωρήσουμε και να χειριστούμε επαρκώς τις NT στο σχολείο. Βέβαια,

ενώ έχουμε εργαστήριο υπολογιστών, οι Η7Υ δεν είναι ενταγμένοι ως μάθημα στο

αναλυτικό πρόγραμμα. Το εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιείται, κατά καιρούς,

από κάποιο συνάδελφο ο οποίος έχει διάθεση και όρεξη να δείξει στα παιδιά κάτι.
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Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο, έγκειται στην προσωπική διάθεση 

του εκπαιδευτικού. Κανείς δεν πιέζει προς τα εκεί και αυτό είναι το αρνητικό. Είναι 

αδιανόητο ο Διευθυντής να μην ξέρει να στείλει ένα email.

20. Καθηγητές πληροφορικής εργάζονται στα δημοτικά σχολεία;

Στην πρωτοβάθμια όχι. Έχουμε μόνο ωρομίσθιους και μόνο στα ολοήμερα σχολεία. 

Αυτό είναι το ελάχιστο που δίνεται, όσον αφορά τις ΤΠΕ, που παρέχεται σαν 

πνευματικό αγαθό στα παιδιά. Αν δεν ξέρει ο δάσκαλος το εργαστήριο παραμένει 

κλειστό. Και άμα δεν ξέρει και ο διευθυντής τότε κλειδαμπαρώνεται: μη χαλάσουν 

μηχανήματα... και τέτοια. Κλειδωμένες αίθουσες: είναι κατάντια. Δεν ήρθε κάποιος 

από το υπουργείο, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και ουσιαστικό και με κύρος να πει: 

το τάδε σχολείο Λάρισας παίρνει φέτος 2 δασκάλους, αλλά θα αναλάβουν τους 

υπολογιστές - θα τους επιμορφώσουμε ένα χρόνο... Τίποτα, όλα είναι φλου.

21. ΗΔΟΕ παίρνει θέση πάνω στα θέματα αυτά, ζητάει;

Έχει 2 χρόνια τώρα, δεν ασχολείται κανείς. Θυμάμαι το 2000 που ήμουν Αθήνα τότε 

προσπάθησε η ΔΟΕ, ως φορέας, να πάρει και προγράμματα επιμόρφωσης. Δηλαδή να 

φτιάξει κέντρο επιμόρφωσης με δική της ευθύνη. Αυτό το κέντρο έγινε, λειτούργησε 

κάνα δυο χρόνια, αλλά τώρα από πληροφορίες που έχω από συνδικαλιστές στα 

κεντρικά στην Αθήνα, υπολειτουργεί και αυτό. Αυτό το κέντρο είναι στην Αθήνα, 

πρέπει να πας Αθήνα για επιμόρφωση. Έχει τη λογική που έχουν εδώ τα 

περιφερειακά κέντρα επιμόρφωσης, δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή επιμόρφωσης εδώ 

στη Λάρισα ... Περάσαμε σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι αλλά δε μάθαμε. Πήγε κάποιος 3 

φορές ή καθόλου και πήρε την πιστοποίηση και 600€, κατάλαβες!

22. Στην καθημερινότητα του σχολείου, τα παιδιά χρησιμοποιούν NT;

Όχι γενικά. Αν θέλει ο δάσκαλος και δείξει φιλότιμο και πάει να ζητήσει το κλειδί 

από το διευθυντή, να ανοίξει το εργαστήρι...

Να κάνουν τι;

Τίποτα σπουδαίο, να γράψουν κάτι ... Στο γυμνάσιο και το λύκειο γίνεται δουλειά. 

Υπάρχουν οργανικές θέσεις, μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Εδώ όλα στηρίζονται στο 

φιλότιμο του δασκάλου. Υπάρχει όμως προχωρημένη δουλειά όσο αφορά τη 

διαχείριση προγραμμάτων σε επίπεδο διοίκησης. Ο διευθυντής έχει ένα δάσκαλο που 

χειρίζεται Η/Υ: να του γράφει τα κείμενα, να του στέλνει και να λαμβάνει mail...
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Πάντα απασχολεί ένα δάσκαλο αν βρίσκεται κάποιος στο σχολείο να ξέρει. Αλλιώς 

δεν ξέρω τι γίνεται.

23. Η ΔΟΕ έχει ένα κέντρο τεκμηρίωσης που ασχολείται με επιστημονικά θέματα 

στην εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ είναι μέσα στα ενδιαφέροντά της;

Ναι, το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ. Ασχολείται με διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, βγάζει 

συγγράμματα, βιβλία. Σε σχέση με τις ΤΠΕ ... κανένα συνέδριο ή πρόγραμμα 

επιμόρφωσης δεν έγινε από τη ΔΟΕ με αποκλειστικό θέμα τις NT, και να πάμε 

οργανωμένα. Δηλαδή κάθε περιφέρεια να στείλει 20 - 30 δασκάλους, να βγει ένα 

χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης. Να πούμε ότι θα κατακτήσουμε εκείνο το επίπεδο ...

24. Ποια είναι η σχέση εξάρτησης των τοπικών διδασκαλικών συλλόγων με την 

κεντρική ΔΟΕ;

Οι τοπικοί σύλλογοι έχουν μια σχετική ανεξαρτησία. Δεν αποτελούν παραρτήματα 

της ΔΟΕ...

Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις των τοπικών συλλόγων μπορεί να μη συνάδουν με

εκείνες της Δ ΟΕ;

Κοίτα, πάντα ακολουθούμε, συντασσόμαστε με τις θέσεις της ΔΟΕ... σ’ όλα τα 

θέματα. Αν για παράδειγμα η ΔΟΕ βγάλει μια απόφαση για ένα θέμα δεν 

ασχολούμαστε εμείς, δε θα πάμε κόντρα. Παίρνουμε τις θέσεις της ΔΟΕ και λέμε η 

ομοσπονδία αποφάσισε αυτό.

25. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 

ταχυτήτων, κ.τ.λ.) Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Όχι, όχι κανένα πρόβλημα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να χρησιμοποιούνται, όλοι θα 

θέλαμε αν μπορούσαμε να τις βάλουμε στην καθημερινότητα του σχολείου. Αλλά 

πώς να το κάνεις αν δεν ξέρεις. Το θέμα πιστεύω είναι η ελλιπής επιμόρφωση.

26. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθεί να εντάξει τις ΤΠΕ [πλαίσιο - ορισμός υπευθύνων 

(σύμβουλος), εγκαταστάσεις, επιμόρφωση, χρηματοδότηση ...]; Αν ναι, ποιες 

πιστεύετε ότι είναι αυτές;
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Κυριαρχεί ένας ενδοκλαδικός φόβος, μη βγάλουμε μια ειδικότητα ακόμα στο 

δημοτικό σχολείο. Γιατί; Γιατί ανατρέπονται ωράρια, ανατρέπονται εργασιακές 

σχέσεις. Αν θα μπουν θα μπουν ωρομίσθιοι (στα ολοήμερα), οργανικές θέσεις δεν 

έχουμε. Εδώ υπάρχει ένας φόβος του κλάδου, μια επιφυλακτικότητα.

Τι θέση παίρνει η ΔΟΕ πάνω στο θέμα αυτό;

Συγκεκριμένη θέση δεν πήρε ακόμα σ’ αυτό το θέμα, αλλά προσανατολίζεται στο να 

γίνει επιμόρφωση εντός του κλάδου: Κάποιοι από το σχολείο που είμαστε αρκετά 

προχωρημένοι, αν μπει η πληροφορική στο αναλυτικό πρόγραμμα σαν αυτοτελές 

μάθημα, να ζητήσει η ΔΟΕ από το Υπουργείο να πάρει δασκάλους μέσα από τα 

σχολεία να τους επιμορφώσει 6 μήνες με ένα χρόνο και να τους δώσει το πρόγραμμα.

Γιατί η ΔΟΕ δεν αφήνει επαγγελματίες του χώρου να το κάνουν αυτό;

Αντιστέκεται ακόμη. Προτιμάει να μπει στη διαδικασία να επιμορφώσει δασκάλους 

από το να δώσει τη δουλεία αυτή σε πληροφορικούς. Φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα 

έπληττε τα δικαιώματα του κλάδου: «θα μας πάρει (ο πληροφορικός) θέσεις 

εργασίας, θα μπουν νέες ειδικότητες μέσα, φύγε εσύ έλα εσύ, θα μπαταλέψει το 

ωράριο, ίσως χάσουμε κάποια από τα προνόμια μας ...»

Ως προς τη χρηματοδότηση, τώρα. Δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

από το επίσημο κράτος, μόνο ότι έρχεται απ’ έξω. Και ότι υπάρχει υλοποιείται στο 

βωμό της απορρόφησης κονδυλίων.

Ο σύμβουλος εκπαίδευσης, έχουμε 8 στη Λάρισα, δεν ασχολείται καθόλου με θέματα 

ένταξης και σωστής χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι σύμβουλοι είναι ιδιάζουσα 

περίπτωση στην εκπαίδευση. Ενώ τους θέλεις παιδαγωγικούς καθοδηγητές που να 

μπορείς να τους βρεις ανά πάσα στιγμή στο σχολείο, αυτοί έχουν κάποια γραφεία 

νοικιασμένα έξω και για να τους βρούμε πρέπει να κάνουμε αίτηση! Έχεις κάποια 

σχολικά προβλήματα. Ο πρώτος που θα καλέσεις είναι ο σύμβουλος, αλλά μέχρι 

νάρθει βλέπουμε και παθαίνουμε.

Όλοι λένε ναι σε όλα, άλλα δεν ασχολείται κανένας. Κανένας δε σε ενοχλεί αλλά 

ούτε και σε βοηθάει αν θέλεις να προωθήσεις NT. Μόλις ολοκληρώνεις μια τέτοια 

διαδικασία με επιτυχία όλοι σου λένε μπράβο. Όλα αφήνονται στον πατριωτισμό 

τελικά.

27. Λειτουργούν καινοτόμα προγράμματα στην πρωτοβάθμια; Σε ποιο βαθμό και με 

τι αποτέλεσμα;
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Υπάρχουν όλα τα προγράμματα, όπως και στη δευτεροβάθμια, αλλά υπολειτουργούν 

τελικά. Δεν υπάρχουν κίνητρα. Αν υπάρχει στο σχολείο ένας δάσκαλος με όραμα να 

πάρει ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας, να το τρέξει 

με πρωτοβουλία δίκιά του, έχει καλώς. Δε θα πιέσει ο διευθυντής να γίνουν τέτοια 

προγράμματα... Αν δει ότι υπάρχει δάσκαλος που έχει όραμα και στόχο τον 

εκμεταλλεύεται, τον ρίχνει μπροστά. Ο δάσκαλος δεν θα πληρωθεί παραπάνω. Θα 

παρουσιάσει το έργο σε κάποια εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς, θα πάρει κάποια 

χειροκροτήματα και κάποια επιχορήγηση που μένει στο σχολείο. Δεν έχει απαλλαγή 

από το διδακτικό του έργο. Στα πλαίσια του προγράμματος του κινητοποιεί το τμήμα 

του και στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης κλέβει χρόνο από εκεί. Η ευέλικτη ζώνη 

είναι ένα δίωρο της Παρασκευής, εντός του προγράμματος, που μπορεί κάποιος να 

εκμεταλλευτεί για καινοτόμα προγράμματα, για να χρησιμοποιήσει υπολογιστές, 

αλλά πρέπει να ξέρει. Έχω σαν δάσκαλος ένα δίωρο κάθε Παρασκευή να ασχοληθώ 

με ότι θέλω, ακόμη και αν δεν κάνω κανένα πρόγραμμα. Αλλά να κατεβάσω τα 

παιδιά στην αίθουσα υπολογιστών αφού δεν ξέρω τι να κάνω, να παίξω παιχνίδια; Αν 

δεν ξέρω να τα καθοδηγήσω στρατηγικά... Η ευέλικτη ζώνη είναι 60 ώρες στη 

διάρκεια της χρονιάς. Με 60 ώρες θα μπορούσαν τα παιδιά να πετάνε, δεδομένου ότι 

έχουν τρομερή αντιληπτικότητα. Αλλά δεν ξέρουμε εμείς, χανόμαστε. Το επιχείρησα 

κάποιες φορές, με κάποια λογισμικά του Π.Ι., δεν ήξερα να τα καθοδηγήσω.

28. Στο ολοήμερο σχολείο αυτό αναλαμβάνουν οι ωρομίσθιοι πληροφορικοί;

Αναλαμβάνουν και καινοτόμα προγράμματα αντί των δασκάλων;

Οι ωρομίσθιοι πληροφορικοί βάζουν τα παιδιά μπροστά στον υπολογιστή. Αλλά το

ωράριό τους είναι εντελώς ανεξάρτητο από το πρωινό πρόγραμμα των δασκάλων:

13:30 - 16:00. Οπότε δεν παίρνουν κάτι από αυτά που έχουν να κάνουν οι δάσκαλοι,

ούτε καινοτόμα παίρνουν, αυτά μένουν στην πρωινή ζώνη. Ο πληροφορικός έχει μια

υποτυπώδη διδακτέα ύλη αλλά είναι τέτοια η ώρα, τα παιδιά είναι ήδη κουρασμένα,

που σπάνια τηρείται. Υπάρχει μια χαλαρότητα. Τα παιδιά που μένουν πίσω είναι

παιδιά που οι γονείς τους εργάζονται και δεν μπορούν να τα πάρουν σπίτι νωρίς. Τον

Ιούνιο κάθε σχολική μονάδα δηλώνει στη διεύθυνση τα αντικείμενα του ολοημέρου:

αγγλικά, καλλιτεχνικά, χορός, γυμναστική, πληροφορική... Άρα ένα σχολείο μπορεί

να έχει αίθουσα υπολογιστών αλλά να μη διδάσκει πληροφορική επειδή εκείνη τη

χρονιά δε ζητήθηκε πληροφορικός. Ο διευθυντής καλεί τους γονείς και ρωτάει αν θα

το γράψει στο ολοήμερο του χρόνου και τι θα ήθελε να διδαχτεί. Μπορεί να μη

ήθελαν οι γονείς, «έχουμε Η/Υ στο σπίτι, τι να το κάνουν στο σχολείο...». Έτσι το
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σχολείο ζητάει και η διεύθυνση στέλνει. Ο πληροφορικός θα πάρει 4 ώρες σε ένα 

σχολείο και 4 σε ένα άλλο, παραπάνω δε δίνουν. Το τετράωρο μπορεί να το κάνει σε 

2 ως 4 ημέρες, όμοια και στο δεύτερο σχολείο. Θα πρέπει να φεύγει αστραπή από το 

ένα σχολείο στο άλλο για να προλάβει να είναι στην ώρα του, αν υπάρχουν σχολεία 

που τους θέλουν την ίδια μέρα... Εμείς (ΔΟΕ) κουβεντιάζουμε, δεν έχουμε τίποτα 

επίσημο ακόμη, να μπει η πληροφορική στα σχολεία με περισσότερες ώρες, αλλά δεν 

αποφασίσαμε για το ποιος θα μπει. Από ανθρώπους που κάνουν μάστερ, διδακτορικά 

και μιλάμε μαζί τους, πιστεύουμε ότι αν πιέσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τα 

πανεπιστήμια και εκείνα με τη σειρά τους το υπουργείο και πάρει την πολιτική 

απόφαση να εντάξει στο αναλυτικό πρόγραμμα το μάθημα της πληροφορικής στα 

δημοτικά και τότε αναγκαστικά θα προσλάβουν και πληροφορικούς.

29. Ποιος παράγει εκπαιδευτική πολιτική, το υπουργείο, οι διευθύνσεις 

εκπαίδευσης, οι συνδικαλιστές;

Βασικά το Π.Ι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τις αποφάσεις του Π.Ι. οι συνδικαλιστικοί 

φορείς θα τις πάρουν ως δεδομένες. Οι συνδικαλιστές πιέζουν και προβάλλουν 

αντίσταση κυρίως σε ζητήματα εργασιακά και οικονομικά. Σε παιδαγωγικά θέματα, 

οι συνδικαλιστές, δεν έχουμε άποψη. Έχουμε αλλά την απολύτως απαραίτητη, να 

μπω σε ένα σχολείο να διδάξω, μέχρι εκεί. Σε παιδαγωγικά θέματα, κάνουμε κάποια 

συνέδρια σαν ΔΟΕ, επιστημονικού κύρους. Βγάζουμε τα πορίσματα, τα κάνουμε 

βιβλία, τα πασάρουμε στο Π.Ι. και εκεί οι καθηγητάδες των πανεπιστημίων αρχίζουν 

και δουλεύουν. Εκπαιδευτική πολιτική ασκεί το Π.Ι. και καλώς είναι έτσι. Είναι μια 

πυραμίδα που όμως δε γίνεται σοβαρή δουλειά στη βάση σε εμάς τους δασκάλους. 

Π.χ. αν ασχολούμασταν σοβαρά (η διεύθυνση εκπαίδευσης - ως φορέας που είχε την 

ευθύνη της υλοποίησης - και οι επιμορφούμενοι δάσκαλοι) με τα προγράμματα 

επιμόρφωσης από την ΕΕ, θα μάθαιναν οι δάσκαλοι. Πήραν πιστοποίηση άνθρωποι 

που δεν ξέρουν να ανοίγουν τον υπολογιστή, μιλάω σοβαρά.

30. Η ΔΟΕ μπορεί να πιέσει ώστε να γίνει πιο σοβαρή και ουσιαστική δουλειά στο 

θέμα της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ;

Κάποιους δε βολεύει... σου λέει πάρε την πιστοποίηση, πάρε και 300€ ... Η ΔΟΕ δεν

κυνηγάει την ποιότητα, δεν την κυνηγάει όσο πρέπει γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε

αντίθεση με το σύστημα: μπαίνουν οι εκλογές μπαίνουν και τα συμφέροντα των

παρατάξεων μέσα... Άκου να σου πω: έρχεται μια επιμόρφωση και μου λένε εμένα

«έλα δάσκαλε να σε επιμορφώσω 50 ώρες, αλλά δεν μπορώ να σε εντάξω πουθενά.
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Θα έρθεις Σάββατο και Κυριακή απόγευμα.» Για ψηφοθηρικούς λόγους βγαίνει μια 

παράταξη και αρχίζει: «καταγγέλλουμε ότι το δάσκαλο τον τραβάτε εκτός ωραρίου 

να δουλεύει, να επιμορφώνεται και να μην πληρώνεται ...» Ακούγεται δίκαιο. 

Πρακτικά όμως δεν έχει άλλη πρόταση να κάνει ... Θα πρέπει να γίνει ορθολογική 

χρήση κονδυλίων, να πει το υπουργείο: «διαθέτω 100 δρχ για επιμόρφωση. Δεν 

μπορείτε να επιμορφωθείτε όλοι άμεσα. Σας απαλλάσσω λοιπόν δύο μήνες από τα 

διδακτικά καθήκοντα και σας θέλω 8:00 - 14:00 εκεί. Αλλά αν δεν επιμορφωθείτε, αν 

δεν τα καταφέρεται θα μου γυρίσετε τα λεφτά πίσω. Να γίνει όμως με πρόγραμμα, με 

στόχο. Τότε θα γίνει σοβαρή δουλειά, με αποτελέσματα. Τώρα, την εποπτεία, την 

πιστοποίηση και την τήρηση της διαδικασίας πιστεύω ότι πρέπει να την έχει το 

υπουργείο.

ΗΔΟΕ κατεβάζει μια τέτοια πρόταση;

Υπάρχουν άνθρωποι συνδικαλιστές που κατεβάζουν τέτοιες προτάσεις στις 

παρατάξεις - αφορούν όμως στο σύνολο της επιμόρφωσης όχι εξειδικευμένα στις 

ΤΠΕ. Έχει μπει το θέμα. Κι εγώ προσωπικά το έχω βάλει στην δική μου παράταξη. 

Καμιά φορά βέβαια μας λένε οι συνάδερφοι: «Α, μωρέ μην ασχολείστε. Αυτά τα 

θέματα θα τα λύσει το υπουργείο». Και αυτή είναι μια τακτική που δεν έχει να κάνει 

μόνο με τις ΤΠΕ, έχει να κάνει με το σύνολο της επιμόρφωσης. Αν δε σοβαρευτώ και 

εγώ ως δάσκαλος να πω: «ναι θα πάω και θα επιμορφωθώ επί της ουσίας, αλλά δώσε 

και εσύ υπουργείο κάποια κίνητρα...».

31. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν οι NT στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; Αν ναι τι είδους κίνητρα θα 

προτείνατε;

Θα μπορούσαν να δώσουν υπηρεσιακή εξέλιξη. Αλλά να γίνει ουσιαστική

επιμόρφωση. Για τις εκλογές διευθυντών μονάδων η πιστοποίηση στις ΤΠΕ

μοριοδοτήθηκε μόνο με 0,25. Από αυτούς που έγιναν διευθυντές και είχαν την

πιστοποίηση, το 80% είναι άσχετοι. Το λάθος το κάναμε τότε: πήρε κάποιος

πιστοποίηση αλλά δεν ελέγχθηκε πρακτικά αν έμαθε. Και καλά έμαθε να χειρίζεται

προσωπικά τον Η/Υ. Έμαθε να τον χρησιμοποιεί ως εργαλείο μέσα στην τάξη; Όχι.

Δεν ασχολείται κανένας μ’ αυτό, ούτε το υπουργείο ούτε οι συνδικαλιστές. Τόσο οι

δάσκαλοι όσο και οι πληροφορικοί πρέπει να καταλάβουν ότι οφείλουν να

κατοχυρώσουν την επαγγελματική τους υπόσταση. Από εκεί και πέρα πρέπει τα

πανεπιστήμια και το Π.Ι. να πιέσουν ώστε να ανατροφοδοτηθεί το υπουργείο και να

κατεβάσει θέσεις κάτω και προγράμματα, αλλά υποχρεωτικά προγράμματα και
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ουσιαστικά προγράμματα, όχι πασαλείμματα. Και η επιμόρφωση πρέπει να είναι 

συνεχής, να δίνονται συνεχείς ευκαιρίες, όχι μια φορά στα δέκα χρόνια.

32. Από ποιους πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η επιμόρφωση;

Υπάρχουν φορείς που μπορούν να κάνουν επιμόρφωση. Πρώτα - πρώτα το Π.Ι., το 

Κέντρο Επιμόρφωσης (ΚΕΕ) τα οποία είναι υποχρεωμένα να υλοποιούν 

προγράμματα αλλά το κάνουν μόνο στη λογική της απορρόφησης κονδυλίων.

Τα πανεπιστήμια;

Τα πανεπιστήμια, είναι μια μεγάλη και πονεμένη ιστορία αυτή, θα μπορούσαν 

βέβαια. Ίσως να ήταν καλύτερα καθώς το πανεπιστήμιο έχει μια καλύτερα 

οργανωμένη δομή ελέγχου που εξασφαλίζει μια δέσμευση για συνέπεια.

Οι επιστημονικές ενώσεις ΤΠΕ;

Πιστεύω ότι μπορούν ως ένα σημείο, αλλά επιφανειακά, δεν μπορούν να μπουν στην 

ουσία και αυτό γιατί δεν έχουν τεχνική δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να 

κάνουν κάτι παραπάνω από μια ημερίδα ή διημερίδα.

33. Συνεργάζεστε (εσείς προσωπικά, ή ως μέλος της ΔΟΕ) με κάποιο ή κάποιους 

επιστημονικούς φορείς για θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιους και 

με ποιο τρόπο;

Η ΔΟΕ δεν συνεργάζεται, απ’ όσο γνωρίζω. Έχει παγιωθεί μια αντίληψη, δεν ξέρω 

πως, ότι δεν αφορά. Με το σύλλογο έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες αλλά 

σταματάμε στην ημερίδα. Έχουμε κάνει 2 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων. Αλλά και εκεί πρόγραμμα ήταν, για να πάρει το πανεπιστήμιο λεφτά να 

πάρουν και οι δάσκαλοι λεφτά. Αλλιώς δε θα ‘ρθουν. Την επιμόρφωση πιστεύω ότι 

πρέπει να την κάνει η πολιτεία. Άλλωστε οι επιστημονικές ενώσεις που αναφέρεις, 

πόσο μπορούν να αντέξουν να κάνουν επιμόρφωση και με τίνος τα λεφτά; Η ΔΟΕ θα 

μπορούσε να οργανώσει επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Π.Ι. ή 

κάποιο πανεπιστήμιο, υπάρχουν ιδέες. Αλλά κανένας δεν κάθεται κάτω να τα 

οργανώσει.

34. Ποια είναι η θέση των καθηγητών πληροφορικής, ως επαγγελματίες, στο χώρο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Καταρχήν θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματική υπόσταση στην πρωτοβάθμια, να

κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Πέρα από εκείνους που

διορίζονται πλέον στη δευτεροβάθμια, σ’ εμάς δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να κατεβεί
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ο πληροφορικός στη βάση της εκπαίδευσης, να ξεκινήσει από το νηπιαγωγείο - 

υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης. Πρέπει να μπει μέσα στην τάξη, να πάψουμε να 

αντιδρούμε εμείς οι βολεμένοι, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Αυτή τη 

στιγμή δεν είναι πουθενά, ούτε στη ΔΟΕ ούτε στην ΟΛΜΕ, εκτός αν ήρθαν από τη 

δευτεροβάθμια με απόσπαση.

35. Με την ένταξη των NT στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, διαβλέπουν 

οι συνδικαλιστικοί φορείς ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης; Αν ναι, 

ποιες είναι αυτές; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν πολλά. Και μόνο που έχεις μια άπειρη βιβλιοθήκη στη 

διάθεσή σου, στο διαδίκτυο, είναι μεγάλο πράγμα. Θέλει όμως καθοδήγηση, θέλει 

προσοχή στη χρήση... Τα παιδιά στο γυμνάσιο έχουν αποκτήσει δεξιότητα στη χρήση 

του, καθώς υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από τα ίδια. Στο δημοτικό υπάρχει σαν 

εργαλείο αλλά για το δάσκαλο, όχι τους μαθητές. Μπαίνει ο δάσκαλος στο διαδίκτυο, 

βρίσκει πληροφορίες, βγάζει φωτοτυπίες και τις μοιράζει στα παιδιά. Απαρχαιωμένο 

ακούγεται. Δεν ξέρω ποιο κόμμα ή ποιος φορέας θα το καταφέρει κάποτε: να έχεις 

Η/Υ μέσα στην τάξη μόνιμα σαν εργαλείο για να γίνεται το μάθημα καλύτερο, πιο 

ενδιαφέρον και πιο ουσιαστικό. Πιστεύω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τη ΔΟΕ 

δεν την ενδιαφέρει: «άσ’ τους πρώτα να το ζητήσουν και αν το ζητήσουν 

βλέπουμε...». Πιστεύω ότι τα χρήματα που αναλογούν στην παιδεία είναι αρκετά, 

απλά δεν είναι ορθολογικά κατανεμημένα. Αυτό το φτωχό 4,5% του ΑΕΠ φτάνει, 

αλλά ... Βλέπεις υπάρχουν σχολεία που δεν εξυπηρετούν κανένα στόχο. Σε μια 

λεκάνη 10 χιλιομέτρων υπάρχουν 3 μονοθέσια, 2 διθέσια και 1 τριθέσιο - παιδιά 

παρατημένα στην τύχη τους, καταδικασμένα σε μορφωτική φτώχια. Η σε μια λεκάνη, 

στη βόρεια περιφέρεια του νομού, όπου θα έπρεπε τα παιδάκια να εξυπηρετούνται 

από 10 σχολεία, είναι σκορπισμένα σε πολύ περισσότερα που είναι αχούρια. Θέλει 

γενναία απόφαση. Να κάνουν «Καποδιστριακά» σχολεία, αν θέλουμε ποιότητα. 

Είμαστε πίσω σαν κοινωνία, ο καθένας θα διαμαρτυρηθεί αν θελήσουν να κλείσουν 

το σχολείο του. Δεν βρέθηκε κανένας να τους πει την αλήθεια, ότι τα μικρά αυτά 

δήθεν σχολεία δεν βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν. Εδώ τώρα είναι και το οξύμωρο: αν 

βρεθεί ένας Β.Μ. σε ένα τέτοιο σχολείο θα μάθουν! Αν βρεθεί!

36. Ποιους κινδύνους για την εκπαίδευση πιστεύετε ότι εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι 

συνδικαλιστικοί φορείς ή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, με την ένταξη των ΤΠΕ στην

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;
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Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Φόβος υπάρχει ουσιαστικά. Το ίδιο συνέβη 

παλαιότερα με την είσοδο των γυμναστών στο δημοτικό και αργότερα των μουσικών, 

των τεχνικών σε κάποια σχολεία. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με αυτά τα αντικείμενα 

ουσιαστικά, έγινε δουλειά. Τώρα φαίνεται η ανάγκη να μπει η θεατρολογία, 

θεατρολόγους έχουμε ... Αλλά μια ομάδα παλιών εκπαιδευτικών αντιστέκονται, 

φοβούνται, δε θέλουν το νέο - άλλο πράγμα. Έχουμε πάθει πλάκα μ’ αυτό. Όσο 

αυτές οι ειδικότητες λειτουργούν στη βάση της ωρομίσθιας, οι εκπαιδευτικοί αυτοί - 

όπως οι πληροφορικοί, έχουν λίγες ώρες. Αν όμως αποκτήσουν οργανικές θέσεις, 

κάνουν 17, άντε 20 ώρες και ο παλιός 22 αρχίζει η διαμάχη μέσα στο σχολείο. Είναι 

αντίσταση στο καινούργιο και το άγνωστο. Για να αποδεχτούν οι παλαιότεροι τους 

γυμναστές και τους μουσικούς είδαμε και πάθαμε. Ακόμα μαλώνουν, δεν τους 

αφήνουν να πάνε για υποδιευθυντές καταρχήν. Το θέμα είναι λοιπόν κάτω από πιο 

εργασιακό καθεστώς θα περάσεις την εκπαιδευτική εφαρμογή των ΤΠΕ, πως θα 

περάσεις την καινοτομία γενικότερα σαν φιλοσοφία... Βλέπεις κατά καιρούς 

υπάρχουν γκρίνιες από συναδέλφους απέναντι σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι 

καινοτόμο: «τι τα ανακατεύεις, θα μας βάλεις και εμάς σε λούκια να δουλεύουμε 

παραπάνω ...» ή «εσύ το παίζεις, θες να φανείς, να δείξεις ότι κάτι κάνεις..». Αλλά ... 

τέλος πάντων, και η πολιτεία και το συνδικάτο έχουν ευθύνη. Αν πληρωνόντουσαν οι 

εκπαιδευτικοί καλύτερα και μετρούσαν τέτοιες προσπάθειες στην αξιολόγησή τους 

και την εξέλιξή τους, θα έκαναν και καλύτερη δουλειά. Φέρνει το υπουργείο τους 

νέους καθηγητές για τις ΤΠΕ, τα αγγλικά, το θέατρο κτλ, τους πληρώνει 7€ την ώρα 

και εμείς τους βλέπουμε με συμπάθεια. Αν όμως έρθουν, κάτω από άλλο καθεστώς, 

να θίξουν εμάς: να σου πει ο πληροφορικός ξέρεις θέλω τα παιδιά της τάξης σου να 

τους δείξω τούτο ή το άλλο, «ωχ μωρέ παράτα με» θα του πούμε.

Γιατί;

Γιατί ποτέ κανένας μας δεν ενημερώθηκε για το τι μπορεί να γίνει στο σχολείο πέρα 

από το παραδοσιακό μάθημα. Δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία του. Το πράγμα 

είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι...

37. ΗΔΟΕ παίρνει κάποια θέση, προτείνει κάποια λύση ως προς την ορθή ένταξη 

τόσο των ΤΠΕ όσο και των καινοτομιών γενικότερα;

Δεν μπαίνει στον κόπο. Τα συνδικάτα έχουν αλλοτριωθεί πολύ. Τα έχω ζήσει από 

κοντά. Έχουν καταντήσει τα συνδικάτα, σε ορισμένα θέματα, χειρότερα - σε 

κεντρικό επίπεδο - και από γραφειοκρατική υπηρεσία του υπουργείου. Ίντριγκες, 

ποιος θα εκλεγεί, καλή ζωή, παχιές κουβέντες και τίποτε άλλο.
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38. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που φτάνουν στη ΔΟΕ από τους δασκάλους, 

προς επίλυση;

Τα τρία βασικά ζητήματα είναι: εργασιακά, συνδικαλιστικά και επιμόρφωσης σε 

διάφορους τομείς όπως και στις ΤΠΕ. Ως προς το τελευταίο όμως η ΔΟΕ δεν 

ασχολείται ιδιαίτερα. Και αυτό δείχνει μια γενικότερη αδιαφορία που φτάνει μέχρι τη 

βάση, π.χ.: Στον τοπικό σύλλογο δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Αν κάποιος 

ξέρει μπορεί να μπει με τον προσωπικό του κωδικό. Από τους 9 του συλλόγου οι 2 

γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν.
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160Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



Παράρτημα

ΑΟΕ3: Δάσκαλος 50 ετών, us 30 γρόνια προϋπηρεσίας ως δάσκαλος και διευθυντής 

σγολείων και Έγει πάνω από 15 γρόνια συνδικαλιστική δράση. Διατέλεσε 

εκπρόσωπορ τοπικού συλλόγου σε γενικές συνελεύσεις της ΔΟΕ. Ένθερικκ 

υποστηρικτής καν ιιε έντονη, αναγνωρισιιένη και βραβευιιένη, δράση στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τα τελευταία 12 γρόνια.

Υπήρξατε ή είστε συνδικαλιστής στους δασκάλους;

Ναι, είμαι μέλος του ΔΣ του συλλόγου εδώ. Αντιπρόσωπος στις γενικές συνελεύσεις 

της ΔΟΕ στην Αθήνα 2 φορές. Έχω βάλει το θέμα των NT πολλές φορές και στις 

γενικές συνελεύσεις ...

1. Σε τι θέση προτεραιότητας τοποθετεί η ΔΟΕ το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση σε σχέση προς άλλα αιτήματα του κλάδου; Ποια είναι η προσωπική 

σας άποψη;

Δεν έχει απασχολήσει καθόλου τη ΔΟΕ το θέμα αυτό. Σε μια γενική συνέλευση που 

το έβαλα εγώ απλά και μόνο, είναι γραμμένο σε κάποιο «διδασκαλικό βήμα» στα 

πρακτικά αυτής της γενικής συνέλευσης, κάποιες προτάσεις που έκανα στο 

πεντάλεπτο που μου δόθηκε η ευκαιρία, τι ήθελα μέσα σε ένα πεντάλεπτο να πω. Δεν 

απασχόλησε καθόλου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην άγνοια των συναδέλφων για το 

θέμα.

2. γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η άγνοια;

Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εντοπίσω το λόγο γιατί στη ΔΟΕ υπάρχει η άγνοια. Η ΔΟΕ 

δεν θέτει σε καμία προτεραιότητα το θέμα της ένταξης των NT, Δεν τους 

απασχόλησε καθόλου το θέμα. Κύρια ζητήματα σε προτεραιότητα είναι 

συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, άλλα όχι NT — σε καμιά περίπτωση... 

Όταν λέτε παιδαγωγικά τι εννοείτε;

Σε σχέση με τις μεθόδους, τα βιβλία, ολοήμερο σχολείο, ... τέτοια πράγματα. Άλλα

όχι με την εισαγωγή NT, δεν το άγγιξαν καθόλου. Δεν μπήκε καν ως θέμα, δεν

απασχόλησε κανένα ΔΣ της ΔΟΕ όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται η προσπάθεια

εισαγωγής των NT, είναι κάτι που το παρακολουθώ από κοντά. Και μάλιστα είναι

άσχημο αυτό το πράγμα γιατί το υπουργείο δεν έχει καν τη δική μας άποψη για τον

τρόπο που θα εισαχθούν ή και τον τρόπο που λεν ότι εισήχθησαν. Έπειτα, έγινε μια

επιμόρφωση (40 ώρες) των δασκάλων σε μεγάλη κλίμακα και συνεχίζεται - η

δεύτερη φάση θα γίνει φέτος. Όλοι οι δάσκαλοι δήλωσαν και κυρίως δήλωσαν γιατί

έπαιρναν ένα επίδομα 300€ και άλλα 300€ μετά την πιστοποίηση. Το
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παρακολούθησαν αλλά σε 40 ώρες τι να μάθεις. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι 

τεράστιο. Πήγαν το παρακολούθησαν και όταν έφυγαν από εκεί, καθώς δεν είχαν καν 

υπολογιστή, τα ξέχασαν γρήγορα. Σήμερα θεωρεί το υπουργείο ότι το 80% των 

δασκάλων στην Ελλάδα είναι επιμορφωμένοι στις NT. Στην πραγματικότητα είναι 

ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να κάνουν έστω και απλή χρήση ενός υπολογιστή, να 

γράψουν ένα κείμενο word.

3. Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μοιάζει να έχει 3 διαστάσεις: α) προσωπική 

χρήση και εξυπηρέτηση διοικητικών υπηρεσιών, β) ένταξη στη διδακτική του 

γνωστικού αντικειμένου, γ) ΤΠΕ ως καινοτομία. Τι απ’ όλα συναντάμε στο 

δημοτικό σχολείο;

Στην πρωτοβάθμια εκεί που κάτι γίνεται είναι στα ολιγοθέσια σχολεία που ο 

υπολογιστής είναι μες στην τάξη. Στα πολυθέσια σχολεία υπάρχει ένα εργαστήριο 

πληροφορικής για κάθε σχολείο, μέσω κάποιου έργου από την ΕΕ και εξοπλίστηκαν 

σχεδόν όλα τα σχολεία την Ελλάδας με ένα ακριβό εργαστήριο το οποίο αραχνιάζει 

κλειδωμένο. Οι μόνοι που το χρησιμοποιούν λίγο είναι οι ειδικότητες της 

πληροφορικής που ασχολούνται στα ολοήμερα σχολεία (απογευματινή ζώνη). Τα 

άλλα τμήματα δεν το έχουν δει καν αυτό το εργαστήριο. Γιατί: είναι και δύσκολο να 

χρησιμοποιηθεί, πότε να πάρεις ποιος να πάρει (ώρες), δεν έχουν καν ορίσει 

υπεύθυνο εργαστηρίων. Τα μηχανήματα είναι ευαίσθητα, μπλοκάρουν, ... δεν θα 

’πρεπε το κράτος να έχει ορίσει έναν υπεύθυνο εργαστηρίου σε κάθε σχολείο;

Στα ολιγοθέσια;

Εκεί το έχει ο κάθε δάσκαλος μέσα στην τάξη του σαν εποπτικό εργαλείο.

Οι μαθητές το αγγίζουν;

Σαφώς, μιλάμε για τα ολιγοθέσια σχολεία (μονοθέσιο ως τριθέσιο). Σ’ αυτά υπάρχει η 

γωνιά του υπολογιστή, που ανά πάσα στιγμή προσφεύγουν, να τυπώσουν, να βρουν 

πληροφορίες. Έτσι έκανα κι εγώ σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο που ήμουν και άρχισα (τη 

χρήση των ΤΠΕ) - ήμουν 20 χρόνια στο σχολείο της ραχούλας. Ενώ με το 

εργαστήριο είναι δυσλειτουργικό να πάει κάθε τμήμα εκεί. Το καλύτερο πράγμα θα 

ήταν να υπάρχει ένας Η/Υ, και σ’ αυτά τα σχολεία, μέσα στην τάξη με ένα 

προτζέκτορα και μια οθόνη ... και έφερες τον κόσμο όλο μες στην τάξη σου ανά 

πάσα στιγμή.

Έχετε προτείνει αυτό που περιγράφετε;
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Πολλές φορές και σε άρθρα και στον τύπο δημοσιεύσεις κτλ... αυτή θα ήταν η 

καλύτερη λύση. Αλλιώς τα εργαστήρια παλιώνουνε - κάθε τρία χρόνια, εδώ έχουν 

περάσει τέσσερα χρόνια και δεν τα’ χουν αγγίξει μαθητές. Πανάκριβα μηχανήματα.

Οι καθηγητές πληροφορικής - μη δάσκαλοι, υπό πιο καθεστώς εργάζονται στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

Εκείνοι εργάζονται μόνο στα ολοήμερα σχολεία. Υπάρχει μάθημα πληροφορικής 

μόνο στο ολοήμερο. Μετά το τέλος του κανονικού ωραρίου αρχίζει το ωράριο του 

ολοήμερου μέχρι της 16:00 και εκεί υπάρχει ο ωρομίσθιος εκπαιδευτικός 

πληροφορικής ο οποίος ενεργεί όπως αυτός θέλει. Π.χ. τους βάζει στο εργαστήριο και 

παίζουν παιχνίδια. Δεν υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα να ορίζει κάποιο πλαίσιο 

σπουδών, τι αντικείμενα θα διδαχτούν οι μαθητές. Απλά να αποκτήσουν τα παιδάκια 

μια πρώτη εξοικείωση με τους Η/Υ και να περάσουν την ώρα τους.

Σε ποιο συνδικαλιστικό όργανο θα αποταθούν οι πληροφορικοί της 

πρωτοβάθμιας για εργασιακά τους ζητήματα;

Δεν είναι μέλη της ΔΟΕ, ούτε της ΟΛΜΕ πουθενά, ... μερικοί έρχονται από τη 

Δευτεροβάθμια: έρχονται στο ολοήμερο και η θέση τους είναι στη δευτεροβάθμια. 

Δεν έχουμε καθηγητές πληροφορικής διορισμένους στην πρωτοβάθμια. Είτε είναι 

ωρομίσθιοι είτε αποσπασμένοι από τη δευτεροβάθμια στο ολοήμερο, κάνουν και 

κάποιες ώρες στο ολοήμερο.

Φαίνεται η εικόνα της χώρας ότι είμαστε πολύ μπροστά. Γιατί δόθηκαν πολλά λεφτά 

σε μηχανήματα και επιμόρφωση αλλά το αποτέλεσμα για μένα είναι αρνητικό. Τα 

χρήματα δόθηκαν από την ΕΕ - σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισσαβόνας - για το 

κομμάτι της εκπαίδευσης στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Πακτωλός 

χρημάτων και τα ξοδέψαμε, όμως το αποτέλεσμα ποιο είναι! Κανείς δε μετράει το 

αποτέλεσμα ούτε και απασχολεί. Τους πέρασαν όλους από πιστοποιήσεις, κάτι αστεία 

πράγματα στην πιστοποίηση που αν εσύ πάς να κάνεις μια πιστοποίηση ECDL 

φεύγεις με μια πιστοποίηση που δείχνει πραγματικά ότι γνωρίζεις κάποια πράγματα. 

Εδώ μιλάμε για αστείες εξετάσεις, μόνο και μόνο για να δείξουμε «έξω» ότι 

απορροφήθηκαν τα κονδύλια και έγιναν πιστοποιήσεις. Και όλοι οι δάσκαλοι δεν 

έχουν ιδέα από υπολογιστές. Κάνε μια έρευνα να δεις ποιοι ξέρουν να ανοίξουν και 

να κλείσουν έναν υπολογιστή και θα καταλάβεις τι σου λέω.

Οι ίδιοι οι δάσκαλοι δεν ενοχλούνται με τον τρόπο που γίνεται αυτό, δεν 

αισθάνονται ότι υποτιμά τη νοημοσύνη τους;
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Είναι τα 300€ + 300€ επιπλέον. Αφού έτσι κι αλλιώς στραβά θα γίνει ας κερδίσουμε 

και κάτι.

4. Με ποιους τρόπους γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι 

σήμερα; Συμφωνείτε με τους τρόπους αυτούς; (Από ποιους γίνεται και από 

ποιους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται; Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να 

επιμορφώνονται και προς ποια κατεύθυνση;) Θα προτείνατε κάποιους άλλους 

τρόπους;

Καταρχήν δε συμφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν η ενδοσχολική επιμόρφωση. Σε κάθε 

σχολείο, αφού έχει εργαστήριο, σε κάποιες ώρες μετά το ωράριο, κάποιος είτε μέσα 

από το σχολείο αν είναι καταρτισμένος ή έξω από το σχολείο να κάνει εσωτερική 

επιμόρφωση στα 10-12 άτομα του σχολείου. Αυτό θα πρέπει να το ζητήσουν από το 

υπουργείο είτε τα συνδικαλιστικά όργανα είτε οι σχολικοί σύμβουλοι. Όμως τα 

συνδικαλιστικά όργανα δεν το άγγιξαν καθόλου. Ίσως το φοβούνται, τρομάζουν ...

Δε φτάνουν διαμαρτυρίες στα συνδικαλιστικά όργανα;

Πώς να γίνουν διαμαρτυρίες; Φτάνουν σε κάποιες συνελεύσεις, καταγράφονται... δε 

φτάνουν στην Αθήνα. Έπειτα δεν υπάρχει και η ειδικότητα πληροφορικής για να 

οργανωθούν και να στείλουν κάτι. Και οι δάσκαλοι που ασχολούνται το κάνουν από 

δικό τους μεράκι, δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο. Έτσι η πληροφορική μπαίνει στο 

ολοήμερο σχολείο όπως η γυμναστική, η μουσική ... το κανονίζει ο σχολικός 

σύμβουλος ανάλογα με τις ειδικότητες που υπάρχουν.

Εσείς έχετε διδάξει σε ολοήμερο; Όχι

5. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 

ταχυτήτων, κ.τ.λ.) Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Οι εκπαιδευτικοί (π.χ. ωρομίσθιοι πληροφορικής) της απογευματινής ζώνης τους 

δασκάλους της πρωινής ζώνης είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν τους ξέρουμε δε 

μας ξέρουν. Δεν έρχονται σε επαφή οπότε ούτε και σε αντιπαράθεση. Εμείς του 

κανονικού ωραρίου δεν ξέρουμε καν τι γίνεται στην απογευματινή ζώνη. Ο μόνος 

δάσκαλος εκεί είναι ο υπεύθυνος του ολοήμερου ο οποίος έρχεται σε επαφή με το 

διευθυντή και το σχολικό σύμβουλο.
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6. Διευθυντής και σχολικός σύμβουλος έχουν θέση ως προς την ένταξη ή μη των 

ΤΠΕ στο σχολείο; Είναι στο χέρι τους να προωθήσουν ή όχι το θέμα χρήσης 

ΤΠΕ;

Δεν υπάρχει το κανάλι για την πληροφορική. Εγώ για παράδειγμα από τότε που ήρθα 

στο σχολείο αυτό που μπορώ να κάνω είναι να φέρω τον δικό μου φορητό και στην 

τάξη μου να κατεβάσω τις κουρτίνες και να δείξω κάποια πράγματα, τίποτε άλλο. 

Εκεί δε χρειάζεται να ζητηθεί η άδεια του διευθυντή ή η συνδρομή του σχ. 

συμβούλου. Θεωρώ ότι ο Η/Υ στην τάξη είναι ένα πολυεργαλείο, ένα εποπτικό μέσο 

με πολλές δυνατότητες. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε, όχι να είναι αυτοσκοπός να 

μάθουν τα παιδιά τη χρήση του Η/Υ. Τη χρήση του Η/Υ θα τη μάθει ο δάσκαλος. Για 

τα παιδιά, από αυτή την ηλικία, δεν είναι απαραίτητο. Θα τους μάθουμε βασικά 

πράγματα ... αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα πολυδύναμο 

εποπτικό μέσο. Διαθέτει ταυτόχρονα ήχο, εικόνα, αλληλεπίδραση, είναι μια ζωντανή 

εγκυκλοπαίδεια, το διαδίκτυο αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών που δίνει 

τη δυνατότητα να εμπλουτίσεις τη διδασκαλία σου. Έτσι το βλέπω. Εκεί στηρίζω την 

άποψή μου ότι θα ήταν χρήσιμος ο Η/Υ σε κάθε τάξη σε μια γωνιά με μια οθόνη και 

ένα προτζέκτορα. Δόθηκαν τόσα χρήματα, τα κλείσαμε μέσα στο εργαστήριο, 

παλιώσαν και μένουν αχρησιμοποίητα. Αυτά τα λεφτά έπρεπε να δοθούν έτσι, μ’ 

αυτό τον τρόπο. Αυτά τα λεφτά έφταναν, ίσως και τότε να ήταν λίγο πιο ακριβά - 

ένας προτζέκτορας τώρα είναι 5 φορές φθηνότερος - ... όμως 40 ώρες δεν φτάνουν 

για να επιμορφωθείς.

Δεν μπορεί να κάνει την επιμόρφωση και άλλος φορέας εκτός από το 

υπουργείο; Για παράδειγμα οι επιστημονικές ενώσεις πληροφορικής ...

Βασικά τις επιμορφώσεις δεν τις έκανε το υπουργείο, τις χρηματοδότησε. Το 

υπουργείο δεν έχει τον εξοπλισμό να κάνει τις επιμορφώσεις, τις ανάθεσε έξω σε 

κέντρα ελευθέρων σπουδών. Από την άλλη, ως προς το ποιος έχει την ευθύνη για την 

επιμόρφωση, ο συνδικαλισμός δεν δέχεται να βάλει ιδιώτες όπως οι επιστημονικές 

ενώσεις.

Γιατί;

Είναι αρχή της ΔΟΕ. Με την ίδια λογική που δε θέλουν ιδιώτες να χρηματοδοτούν 

(με τη λογική του χορηγού) ή να εμπλέκονται σε δράσεις σχολικές. Από την άλλη 

πως θα έπαιρναν τα χρήματα οι ιδιώτες; Το υπουργείο τα παίρνει στα πλαίσια που 

είπαμε...
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Μα πολλοί εκπαιδευτικοί στο δημόσιο χώρο ανήκουν σε επιστημονικές ενώσεις 

πληροφορικής ...

Έχουν κάνει κάποια σεμινάρια, το e - δίκτυο, η ΕΕΦ ...

Η επιμόρφωση, τέλος πάντων, έγινε πρόχειρα. Είχαν πει στην αρχή ότι θα κάνουν 

κάποιους πυρήνες σε κάθε σχολείο. Θυμάμαι εμείς που ξεκινήσαμε με το 1° 

συμπόσιο που είχαμε κάνει στην Πορταριά. Ήμασταν κάπου 5 δάσκαλοι και το 

σχολείο της Πορταριάς ασχολούνταν με τέτοια πράγματα ... Μετά το συμπόσιο αυτό 

το πήρε το Π.Ι. μας είχε μαζέψει ο τότε υπουργός ο Ευθυμίου και μας είπε ότι εμάς 

θα μας κάνει πολλαπλασιαστές στους δασκάλους αλλά μετά μας ξέχασε τελείως, τα 

λεφτά ήταν πολλά και τα έδωσαν σε ανθρώπους - επιμορφωτές που δεν είχαν καμία 

σχέση με την εκπαίδευση. Άλλος ήταν λογιστής και θα έπρεπε να διδάξει NT στην 

εκπαίδευση, απλά για να πάρει κάποιες ώρες. Ο δάσκαλος είναι αυτός που ξέρει τι 

ακριβώς χρειάζεται αυτό το εργαλείο στην τάξη. Ο λογιστής δεν μπορεί να γνωρίζει 

την παιδαγωγική εφαρμογή του Η/Υ. Ήταν σωστό αυτό που ξεκίνησαν αλλά ήταν 

πολλά τα λεφτά και έπρεπε να τα πάρουν κάποιοι άλλοι.

7. Από την εμπειρία σας τόσο ως εκπαιδευτικού όσο και ως συνδικαλιστή, πως 

βλέπετε τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών (στο σχολείο), για την προώθηση 

καινοτομιών γενικότερα και καινοτομιών με τη χρήση ΤΠΕ ειδικότερα; Υπάρχει 

η ελευθερία κινήσεων ή πρέπει κάποιος να λογοδοτεί σε σύμβουλο και 

διευθυντή; Τίθεται θέμα νομιμότητας και θεσμικών ρόλων ή είναι θέμα 

«χαρακτήρα» της σχολικής μονάδας;

Άνθρωποι σαν και μένα ξεκίνησαν από μεράκι προσωπικό. Στη συνέχεια είδαμε ότι 

ήταν πολύ καλό εργαλείο για τη δουλεία μας και το εφαρμόσαμε. Στην αρχή υπήρξαν 

και φοβερές αντιδράσεις: υπήρχε μια νηπιαγωγός που, πριν από χρόνια, ήταν η πρώτη 

που έβαλε στο σχολείο της υπολογιστή και είχε ένα σορό προβλήματα «γιατί τον 

έβαλες», διώξεις, ΕΔΕ.

Με τι επιχειρήματα;

Σου λέει δεν έχει θεωρητική τεκμηρίωση για το παιδαγωγικό όφελος... Τώρα δεν 

υπάρχει αυτό. Εκείνα τα χρόνια όμως το δάσκαλο που εισήγαγε αυτά τα «καινά 

δαιμόνια» δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι οι άλλοι συνάδελφοι. Θεωρούσαν ότι 

προβάλλεται αυτός. Είχαμε περιπτώσεις συναδέλφων που πίστευαν ότι εκείνος 

προβάλλεται και φαίνεται καλός και εκείνοι κάνουν την πεζή δουλειά και φαίνονται 

κακοί εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί 2 ταχυτήτων δηλαδή.

Η Δ ΟΕ έχει πάρει θέση σ’ αυτό;

________________________________________________________________________Παράρτημα
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Η ΔΟΕ δεν έχει καμία σχέση με τις NT. Η ΔΟΕ «αγρό αγοράζει» γι’ αυτά τα 

ζητήματα.

Τέτοια ζητήματα φτάνουν προς επίλυση στον διευθυντή ή το σύμβουλο;

Δεν ξέρω για τους νέους σχολικούς συμβούλους που εκλέχτηκαν φέτος, οι παλιότεροι 

δεν είχαν ιδέα. Από την άλλη να περιμένουμε από ένα σχολικό σύμβουλο να 

επηρεάσει το κλίμα σε ένα σχολείο; Εγώ μπορώ να σου πω ότι είχα ένα σχολικό 

σύμβουλο που με πολέμησε για αυτές μου τις πρωτοβουλίες, γιατί ένοιωθε ότι του 

παίρνω αυτό που θεωρούσε ότι έπρεπε και μπορούσε να κάνει αυτός, κάτι όμως που 

δεν θα μπορούσε να κάνει. Οργάνωσα ένα σωρό σεμινάρια, και μάλιστα 

σαββατοκύριακα, που παρακολούθησαν μέχρι και 400 άτομα. Σ’ αυτό είχαμε τον 

πόλεμο των σχολικών συμβούλων να παίρνουν τηλέφωνο στα σπίτια: «μην πάτε ...» 

γιατί έβλεπαν ότι υποβιβάζονται αυτοί.

Μήπως θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη προσοχή στην προετοιμασία και την 

επιμόρφωση του σχολικού συμβούλου;

Το έθεσαν το θέμα στις τελευταίες επιλογές συμβούλων; Σκοπός του κράτους είναι 

να ξοδέψει αυτά τα χρήματα, δε νοιάζεται παραπέρα.

Εγώ προσωπικά είμαι απογοητευμένος. Δε σταματάω βέβαια γιατί λειτουργώ από 

προσωπικό μεράκι, έχω τόσα χρόνια που ασχολούμαι με υπολογιστές. Δεν έχω στην 

τάξη μου μέσα εργαλεία, δεν μπορώ να δουλέψω παρά μόνο με το δικό μου 

εξοπλισμό. Σήμερα κάναμε προβολή ταινίας στην αίθουσα τελετών, όλα τα μέσα 

ήταν δικά μου, και δείξαμε στα παιδιά μια χριστουγεννιάτικη ταινία.

Αν ζητήσετε εξοπλισμό υπάρχει η δυνατότητα να τον αποκτήσετε;

Το συγκεκριμένο σχολείο, είναι καινούργιο, έχει πολλές ανάγκες που προηγούνται. 

Άλλα σχολεία έχουν εξοπλιστεί και με προτζέκτορα στα εργαστήριά τους. Δεν 

ξέρουν να τον χρησιμοποιούν οι συνάδερφοι ή ο διευθυντής φοβάται ότι θα χαλάσει 

και δεν επιτρέπει εύκολα τη χρήση του. Κρατάει το εργαστήριο κλειδωμένο, δεν 

αφήνει να πάνε μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήταν 

μόνιμα κλειδωμένο. Πως είναι το καλό μας το σαλόνι που έχουμε να το δείχνουμε 

στους ξένους και είναι κρύο γιατί δεν πηγαίνει κανείς, έτσι έχουμε και το εργαστήριο.

8. Με την ένταξη των NT στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, διαβλέπουν 

οι συνδικαλιστικοί φορείς ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης; Αν ναι, 

ποιες είναι αυτές; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;
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Η προσωπική μου άποψη είναι: Πολυδύναμο εποπτικό μέσο που βοηθάει, βελτιώνει 

την ποιότητα του μαθήματος.

9. Ποιους κινδύνους για την εκπαίδευση πιστεύετε ότι εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι 

συνδικαλιστικοί φορείς, με την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

Αρκεί ο δάσκαλος να ξέρει από πριν που θα οδηγήσει τα πράγματα, να είναι καλά 

προετοιμασμένος και να έχει ελέγξει ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς τόπους που θα 

επισκεφτεί με τα παιδιά. Έτσι δεν θα έχει δυσάρεστες εκπλήξεις, αν και το 

πανελλήνιο σχολικό δίκτυο έχει φροντίσει να βάλει φραγμούς για την ασφαλή χρήση 

του.

Για τη ΔΟΕ, Δεν το αγγίζουν, το φοβούνται. Δεν έχουν άποψη ούτε για βελτίωση 

ούτε για κινδύνους ούτε για τίποτα. Νοιώθω ότι δεν το κατέχουνε και δεν υπάρχει 

ένας άνθρωπος εκεί να κάνει μία εισήγηση ... τι να πω, δεν ξέρω η ΟΛΜΕ.

Βελτίωση είναι: να εξασφαλιστούν κονδύλια, να εξοπλιστεί η κάθε τάξη με ένα 

φορητό και ένα προτζέκτορα ... Να υπάρχει το λογισμικό το ανάλογο - κυκλοφόρησε 

λέει φέτος: με κάθε βιβλίο να υπάρχει και το ανάλογο λογισμικό, εμείς δεν το είδαμε 

ακόμα.

______________________________________________________________ Παράρτημα

Ως προς το παιδαγωγικό - διδακτικό αποτέλεσμα, θεωρείτε ότι το θέτουν σε 

κίνδυνο οι ΤΠΕ;

Δε νομίζω, κάθε πληροφορία που εντυπωσιάζει αφήνει και κάτι. Δεν είναι κακό να 

εντυπωσιάζει, κακό είναι να στέκεται μόνο εκεί. Έπειτα είναι τόση η 

παραστατικότητα της εικόνας, του animation, του video ... Άντε τώρα να διδάξεις τη 

μάχη του Μαραθώνα στον πίνακα... άχαρο πράγμα, ενώ με τις ΤΠΕ το μάθημα 

γίνεται άκρως παραστατικό.

Με το Google-Earth π.χ., εστιάζεις και πας πάνω από το σχολείο σου, βλέπεις τη 

γειτονιά σου..., πας στην άλλη άκρη της Γης και βλέπεις τον Αμαζόνιο, ση Σιβηρία, 

... τρομερή εμπειρία να έχεις όλο τον κόσμο μέσα στην τάξη σου.

10. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι ΤΠΕ ως παιδαγωγικό εργαλείο είναι υπερτιμημένες

ενώ η ουσία της δημόσιας εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της γνώσης και του

κριτικού πνεύματος που μπορεί να γίνει και χωρίς τις ΤΠΕ ...

Τι να πω. Απλά είναι πιο εντυπωσιακό και σου μένει. Η εικόνα και ο ήχος μαζί σου

μένει. Άλλο είναι να κάνεις μια γιορτή με ποιηματάκια - ανούσιο και βαρετό πράγμα
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- και άλλο να δείξεις μια ταινία για το γεγονός και να μείνει. Τα πρώτα έχουν 

κουράσει. Ετούτο είναι κάτι καινούργιο, πολύ πιο εντυπωσιακό.

11. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν τα καινοτόμα προγράμματα στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; 

Αν ναι τι είδους κίνητρα θα προτείνατε;

Όταν γίνεται μια αξιολόγηση για επιλογές στελεχών, θα σου πω για τις τελευταίες 

περιπτώσεις, και υπερθεματίζουν τις γνώσεις στις NT, και σου δίνουν μισό μόριο ή 

λιγότερο ενώ στην αρχή είχαν πει για δύο μόρια. Έτσι μισό μόριο παίρνεις κι εσύ που 

έχεις ασχοληθεί πραγματικά με τις ΤΠΕ, μισό και εκείνος που πείρε την πιστοποίηση 

όπως την πήρε ... τι κίνητρο είναι αυτό; Στα άτομα που ασχολούνται με τις νέες 

τεχνολογίες να δίνονται από το υπουργείο κάποια βραβεία. Εγώ μετείχα σε δράσεις 

για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Το 

υπουργείο δεν έκανε τίποτα. Ως τώρα ξέρεις από ποιους βραβευόμασταν; Από τους 

ιδιώτες που δεν τους θέλουμε κιόλας. Όταν εγώ πήρα το 1° βραβείο για κάποια 

δουλειά μου, την ιστοσελίδα ... βραβεύτηκα από το Ίδρυμα Λαμπράκη και πάω και 

ήρθε ο Υπουργός Παιδείας και μου απένειμε το βραβείο. Να τα κίνητρα. Να 

προκηρύσσει το υπουργείο διαγωνισμούς για πρωτοποριακές ιδέες.

Οικονομικά κίνητρα και απαλλαγές από το ωράριο;

Δεν θα έλεγα ότι είναι ωφέλημα τέτοια κίνητρα. Αλώστε στην πρωτοβάθμια δεν 

χρησιμοποιούνται οι NT ως καινοτομία όπως στη δευτεροβάθμια. Ότι γίνεται και αν 

γίνεται, γίνεται μέσα στο μάθημα.

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στην οργάνωση και τη διοίκηση των σχολείων; 

Έχουν εξοπλιστεί όλα τα σχολεία. Τα γραφεία σε ολιγοθέσια και πολυθέσια έχουν 

Η/Υ. Οι διευθυντές συνήθως δεν γνωρίζουν τη χρήση τους οπότε βρίσκουν ένα 

δάσκαλο που ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω και σ’ αυτές τις περιπτώσεις - άτυπα 

και όχι μέσα από το πρόγραμμα, δηλαδή επίσημα, γιατί απαγορεύεται - να του 

μειώσουν λίγο το ωράριο για να κάνει τη γραμματειακή υποστήριξη. Στην 

πρωτοβάθμια δεν υπάρχουν γραμματείς όπως στη δευτεροβάθμια. Εδώ τα κάνει όλα 

ο διευθυντής.

Τώρα πια όλη η διακίνηση της αλληλογραφίας γίνεται μέσω email, κάτι που λίγο 

πολύ έμαθαν να χειρίζονται όλοι οι διευθυντές με τη βοήθεια του δασκάλου που 

προανέφερα.
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Οι επιστημονικές ενώσεις για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (μέλη των οποίων είναι 

εκπαιδευτικοί τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας), κάνουν 

προτάσεις προς το υπουργείο, συνεργάζονται με το ΥΠΕΠΘ για ζητήματα 

ένταξης ΤΠΕ;

Προτάσεις κάνουν φυσικά, και μέσα από τα συνέδρια που διοργανώνουν. Το 

υπουργείο όταν καλεί επιστημονικές ενώσεις για συνεργασία το κάνει για να λέει ότι 

κάτι έκανε, τίποτε άλλο. Θα το χρησιμοποιήσει σαν μέσο προβολής για το τι κάνει, 

που δεν κάνει τίποτα δηλαδή. Την τεχνογνωσία των επιστημονικών ενώσεων δε θα τη 

χρησιμοποιήσει. Θα βρει απλά ένα κοινό για να διαλαλήσει την πραμάτεια του, αυτό 

που έκανε. Δεν υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο για καμία ειλικρινή συνεργασία 

να βοηθήσουν προς κάποια κατεύθυνση.

Σε ποιους τομείς πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και πως; 

Εκτός από τη γωνιά του υπολογιστή, θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν 

πραγματοποιούνταν το πρόγραμμα που πάει να υλοποιήσει το υπουργείο του φτηνού 

υπολογιστή του Νεγρεπόντε. Με περασμένο όλο το απαραίτητο λογισμικό, οι οποίοι 

έχουν και ασύρματη δικτύωση. Λένε ότι υπάρχουν τα λεφτά, έγινε και προκήρυξη 

νομίζω για προμήθεια των συσκευών. Στην αρχή είχαν πει για του Νεγρεπόντε, τώρα 

δεν ξέρω πια άλλη εταιρία έχει κάτι άλλο να προτείνει και τι άλλαξε. Αυτή θα ήταν η 

καλύτερη λύση: η αντικατάσταση της σχολικής τσάντας από τον υπολογιστή. Δεν 

είναι κατάσταση αυτή, ένα παιδάκι να φέρνει στο σχολείο μια τεράστια και βαριά 

τσάντα και κάθε μέρα ο παππούς να κουβαλάει την τσάντα του. Είναι πραγματικά ένα 

πρόβλημα το βάρος της τσάντας του μαθητή.

Από την άλλη είναι η νοοτροπία των συναδέλφων. Σε κάθε χώρο νομίζω ότι από μια 

ηλικία και μετά έχουν αυτό το φόβο του υπολογιστή, νομίζουν ότι αν πατήσουν ένα 

κουμπί ο υπολογιστής θα εκραγεί. Τα νέα παιδιά που βγαίνουν από τα παιδαγωγικά 

τμήματα ήδη διδάσκονται εκεί και αυτή τη φοβία δεν έχουν και πράγματα έχουν 

μάθει. Τους άλλους από 20 χρόνια προϋπηρεσίας και πέρα άστους, μη τους μιλάς 

καθόλου, δε βγαίνει τίποτα.
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QAMEl: 46 ετών, φυσικός Kat μουσικός ιιε 21 γρόνια προϋπηρεσίας. Πρόεδρος 

ΕΛΜΕ τα τελευταία 4 γρόνια και πάρεδρος του Π.Ι. από το 2008. Δηλώνει ότν δεν 

χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ οκ εκπαιδευτικό εργαλείο.

1. Ποια είναι η θέση της ΟΛΜΕ καθώς και των τοπικών ΕΛΜΕ ως προς τη 

χρησιμότητα ένταξης των ΤΠΕ στα σχολεία;

Είναι ξεκάθαρο πια ότι η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά 

και απαραίτητη. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ όπως και οι τοπικές ΕΛΜΕ αποτελούνται ως επί 

το πλείστον από νέα άτομα που σίγουρα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Για 

μένα προσωπικά, τους ανθρώπους στο ΔΣ της ΕΛΜΕ και για την ΟΛΜΕ, επειδή 

ξέρω ότι χρησιμοποιούν τις NT, πιστεύω ότι είναι απαραίτητες. Βέβαια, από εκεί και 

πέρα μπορούν να γίνουν και καλύτερα πράγματα από αυτά που ισχύουν σήμερα.

2. Σε τι θέση προτεραιότητας τοποθετούν οι συνδικαλιστές το θέμα της ένταξης 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε σχέση προς άλλα αιτήματα του κλάδου; Ποια 

είναι η προσωπική σας άποψη;

Σε τοπικό επίπεδο δεν έχει απασχολήσει ... Σε κεντρικό, επειδή η ΟΛΜΕ έχει και το 

ΚΕΜΕΤΕ, αυτά τα θέματα πιστεύω ότι παίζουν σε επίπεδο ΚΕΜΕΤΕ. Τέτοια 

επιστημονικά θέματα θα γίνουν αντικείμενο μελέτης από ειδικά τμήματα της ΟΛΜΕ. 

Και εμάς όταν μας απασχολούν τέτοια θέματα θα αποταθούμε κάτω - κεντρικά. 

Φέτος για παράδειγμα δεν είχαμε κανένα τέτοιο θέμα σχετικό με NT παρά μόνο 

σχετικά με τον δικό μας εξοπλισμό τον τοπικό. Βέβαια ο εξοπλισμός αυτός μας έχει 

βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί παλιά όλα μας έρχονταν μέσω φαξ και ήταν μια πολύ 

δύσκολη διαδικασία. Τώρα, με το mail που έχει ο καθένας και με το mail της τοπικής 

ΕΛΜΕ, όλα έρχονται πιο γρήγορα. Είναι πολύ πιο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ μας 

και με τα σχολεία. Εδώ στη Λάρισα λειτουργεί. Όποια ανακοίνωση είναι τη 

στέλνουμε άμεσα στα σχολεία και ο υπεύθυνος, σε κάθε σχολείο, ελέγχει καθημερινά 

τα mail και κατευθείαν τα βγάζει στον πίνακα ανακοινώσεων. Και με τις 

επιβεβαιώσεις που παίρνουμε γνωρίζουμε αν η πληροφορία έφτασε σε όλους.

3. Έχει θέση η ΟΛΜΕ ή οι τοπικές ΕΛΜΕ ως προς τη χρησιμότητα και την ορθή 

χρήση των ΤΠΕ σαν εκπαιδευτικό εργαλείο; Για να γίνει π.χ. καλύτερο το 

μάθημα ή σαν καινοτομία; Είναι αυτό θέμα που απασχολεί την ΟΛΜΕ ή τις 

ΕΛΜΕ;
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Η ΟΛΜΕ το συζητάει και μέσω των ειδικών επιστημονικών τμημάτων της και μας 

στέλνουν κατά καιρούς πληροφορίες. Αλλά εδώ τοπικά ... δεν μας ήρθε κάτι φέτος 

για να μπει σαν αντικείμενο συζήτησης.

Από ποιους να έρθει;

Από την ΟΛΜΕ, από τους καθηγητές δεν μπήκε κάτι καινούργιο. Γιατί όλα τα 

σχολεία έχουν Η/Υ, όλα τα σχολεία δουλεύουν μ’ αυτό τον τρόπο. Σε κάθε σχολείο 

υπάρχουν τουλάχιστον 10 άτομα που χειρίζονται άψογα υπολογιστή. Με τα 

σεμινάρια που έγιναν, με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που είχε εφαρμοστεί, 

ήμασταν υποχρεωμένοι όλοι να επιμορφωθούμε στις NT ...

Από ποιον; Το υπουργείο ή κάποιον άλλο;

Από το υπουργείο. Βέβαια κάνουν και άλλοι. Αλλά εμάς μας συνέφερε γιατί 

κάνοντας τα σεμινάρια από το υπουργείο και παίρνοντας την πιστοποίηση 

αγοράζαμε, με ένα ποσό 300€, κάτι για τον υπολογιστή μας. Ήταν και ένα κίνητρο. 

Ξέρω όμως ότι χρωστάνε τα χρήματα από πέρυσι, δεν ξέρω που έχει μπλοκάρει.

4. Γνωρίζετε αν οι επιστημονικές ενώσεις που ασχολούνται με τις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση ή γενικότερα συνεργάζονται με κάποιο τρόπο με το ΥΠΕΠΘ; Η 

ΟΑΜΕ επιδιώκει κάποια συνεργασία με τις ενώσεις αυτές ζητάει την 

επιστημονική τους γνώση και γνώμη;

Δεν το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι μόνο οι πληροφορικοί ή όσοι ασχολούνται πιο βαθιά 

με τις NT θα το γνωρίζουν αυτό. Βλέπω ότι οι πληροφορικοί στα σχολεία, 

συνεργάζονται, ενημερώνονται και επιμορφώνονται ... υπάρχει μια κινητικότητα. 

Απλά είναι ένα θέμα που εμένα δε με αφορά άμεσα.

5. Πέρα από τους καθηγητές πληροφορικής, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ από 

τους εκπαιδευτικούς γενικότερα, με στόχο την αλλαγή ή τον εμπλουτισμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ... απασχολεί αυτό την ΟΛΜΕ;

Δεν θεωρώ ότι κάνει κάτι ιδιαίτερο η ΟΛΜΕ, ή πιθανόν να κάνει κάτι που δεν το 

γνωρίζω, δε νομίζω. Πάντως πιστεύω ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που στα σχολεία θα 

χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους NT.

6. Έρχονται στην ΕΛΜΕ θέματα που αφορούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

γίνονται καινοτομίες με ΤΠΕ ή καινοτομίες γενικότερα στο σχολείο, ώστε να 

βοηθήσει προς την επίλυση πιθανόν προβλημάτων;

________________________________________________________________________Παράρτημα
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Όχι. Τα θέματα που έρχονται στην τοπική ΕΛΜΕ είναι θέματα εργασιακά όχι 

εκπαιδευτικά τόσο. Από την άλλη το θέμα της επιμόρφωσης των καθηγητών είναι ένα 

μεγάλο θέμα που το συζητάμε. Σεμινάρια όπως αυτά που οργάνωσε η ΑΔΕΔΙ θα 

μπορούσε να οργανώσει και η ΟΛΜΕ για τους συνδικαλιστές της, σεμινάρια χρήσης 

Η/Υ. Όταν τα πρότεινα αυτά υπήρξαν και παρατάξεις που διαφώνησαν.

7. Πως πιστεύεις ότι θα βελτιωθεί η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο;

Θα έχουμε πετύχει κάτι σημαντικό όταν μπροστά από κάθε μαθητή θα υπάρχει ένας 

υπολογιστής για επικοινωνία, για χρήση προγραμμάτων, σαν σημειωματάριο... Από 

εκεί και πέρα μπορούμε να το πάμε μακρύτερα.

8. Ποιος αποφασίζει πως θα υλοποιηθεί μια καινοτομία με ή χωρίς ΤΠΕ; Παίζει 

ρόλο ο σύμβουλος ή όχι; Πόσο ρόλο παίζει το φιλότιμο του εκπαιδευτικού;

Προς το παρόν είναι θέμα φιλότιμου. Πρώτα πρέπει να οργανωθεί η επιμόρφωση να 

οριστεί το πλαίσιο ... Ας μην ξεχνάμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών 

είναι τα 45 χρόνια, είναι δηλαδή άνθρωποι όχι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις NT. Ότι 

λοιπόν μαθαίνουν το μαθαίνουν από πολύ μεράκι και πείσμα. Τα παιδιά μεγαλώνουν 

με ένα υπολογιστή, έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση. Το πόσο ο καθένας θα αξιοποιήσει 

τις ΤΠΕ είναι θέμα χαρακτήρα. Δεύτερο είναι ο χρόνος: χρειάζονται ώρες πολλές 

τόσο προσωπικής όσο και ομαδικής δουλειάς.

9. Δεν υπάρχει κάποια ευνοϊκή ρύθμιση για όσους ασχολούνται με καινοτομίες; 

Πέρα από το δίωρο διδασκαλίας όχι. Έτσι γίνεται με τα προγράμματα 

περιβαλλοντικής, αγωγής υγείας αλλά τίποτα με ΤΠΕ.

10. Είναι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ελκυστικά αυτά τα προγράμματα για έναν 

εκπαιδευτικό;

Τα προγράμματα αυτά γίνονται μετά το πέρας του σχολείου. Για μένα δεν ήταν ποτέ 

ελκυστικά επειδή δεν μπορούσα ποτέ να καθίσω μετά τις 14:00. Εγώ έχω μεράκι, έχω 

όμως και υποχρεώσεις που με θέλουν να είμαι στο σπίτι στις 14:30. Τα προγράμματα 

αυτά τα κάνουν όσοι δεν έχουν οικογένεια ή παιδιά ή άλλες ασχολίες μετά το 

σχολείο. Δεν υπάρχει μάνα και εργαζόμενη που να μπορεί να γυρίσει σπίτι στις 

17:00. Από την άλλη, επειδή παίρνουν μαθητές από διάφορα τμήματα, δεν μπορεί 

παρά να γίνονται μετά το πέρας του σχολείου. Στη διάρκεια των μαθημάτων είναι 

δύσκολο να πάρεις μαθητές, ούτε για πρόβα γιορτής δεν είναι εύκολο.
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11. Προτείνουν οι σύμβουλοι καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας με NT;

Ελάχιστοι σύμβουλοι γνωρίζουν τις δυνατότητες ενός υπολογιστή, ίσως οι πιο νέοι. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τους διευθυντές. Υπάρχουν διευθυντές που αρνούνται να 

ενημερώσουν το σύλλογο των καθηγητών για ότι νέο τρέχει: νέα προγράμματα, 

μεταπτυχιακά, επιμορφώσεις που θα έπρεπε κανονικά να ενημερώνεται για όλα αυτά. 

Ο κάθε διευθυντής και ο κάθε σύμβουλος πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό για να δει ότι 

η πρόοδος του σχολείου περνάει και από την προσωπική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών του.

12. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 

ταχυτήτων, κ.τ.λ.) Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Ποσώς τους ενδιαφέρει αν κάποιος κάνει καινοτομίες με NT. Υπάρχει ένα ποσοστό 

μεγάλο που αδιαφορεί, αρκεί να πάρουν το μεροκάματο και να πάνε σπίτι.

13. Ποια κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν στους εκπαιδευτικούς για να εντάξουν 

τις ΤΠΕ στο έργο τους;

Χρειάζεται ισχυρό κίνητρο. Για να κάνεις κάποιον να ασχοληθεί με νέα πράγματα, να 

ξεκουνηθεί και να επιμορφωθεί γι’ αυτά πρέπει να ξέρει ότι θα πάρει περισσότερα 

χρήματα, θα απαλλάσσεται από εκπαιδευτικά καθήκοντα. Ο εκπαιδευτικός είναι 

κακοπληρωμένος και δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το εισόδημά του μέσα στο 

σχολείο. Η πιο μίζερη τάξη είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Και δεν είναι να 

επιμορφώνεται στις διακοπές των Χριστουγέννων και του καλοκαιριού, δεν είναι 

αυτός ο χρόνος δουλειάς μου! Δεν μπορεί να απασχολείσαι 4 ως 6 ώρες στο σχολείο 

και το απόγευμα να επιμορφώνεσαι, υπάρχει και η προσωπική ζωή. Θα πρέπει να 

απαλλαγείς από τα εκπαιδευτικά σου καθήκοντα όσο διαρκεί η επιμόρφωση η οποία 

θα πρέπει να γίνεται από το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με πανεπιστήμια, όχι 

αποσπασματικά όπως τώρα. Ακόμη και αν ο εκπαιδευτικός χρειαστεί να πληρώσει, 

αρκεί να απαλλαγεί από τη διδασκαλία.

14. Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι υπάρχουν στην ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο;

Η μόνη δυσκολία είναι η έλλειψη κινήτρων.
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15. Διαβλέπουν οι συνδικαλιστές κινδύνους στην ένταξη των ΤΠΕ; 

Κανέναν.
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ΟΛΜΕ2: 60 ετών, φυσικός και μέλος της ΕΕΦ. Έγει 33 γρόνια προϋπηρεσία και 

έντονη συνδικαλιστική δράση για περισσότερα από 15 γρόνια. Στέκεται με 

σκεπτικισμό απέναντι στην ένταζη των ΤΠΕ στο σγολείο

1. Στα θέματα που φέρει στην ατζέντα της η ΟΛΜΕ ή οι ΕΛΜΕ, ως θέματα 

προτεραιότητας, τίθεται κάπου το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

και με πια μορφή;

Οι προτεραιότητες που θέτει ένα συνδικαλιστικό όργανο είναι συνδυασμός

γενικότερης αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων από μέρους των

παρατάξεων, είναι ζήτημα και συνδικαλιστικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Έτσι

θα δεις συναδέλφους συνδικαλιστές να υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις,

ακόμη και διαμετρικά αντίθετες, σε πολλά ζητήματα. Δεν μπορώ να σου

παρουσιάσω μία συνισταμένη των απόψεων επειδή δεν έχουμε, δυστυχώς, περί

αυτού του ζητήματος (ένταξη ΤΠΕ) συγκεκριμένη άποψη συλλογική. Δεν είναι

από τα ζητήματα που εμείς (οι συνδικαλιστές) τα θεωρήσαμε ζητήματα άμεσης

προτεραιότητας - αιχμής που να απασχολήσουν ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο

αποτέλεσμα με σύνθεση απόψεων, διαφωνιών ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι πλανάται

ένα σύνολο μεμονωμένων απόψεων από του δε, τους μεν κτλ. Μπορώ να σου πω

τις δικές μου και τις παράταξής μου τις απόψεις πάνω στο θέμα: για μας το

ζήτημα της εκπαίδευσης είναι συνολικό. Το αντιμετωπίζουμε καθαρά με πολιτικά

κριτήρια και με βάση τη συνολική μας αντιμετώπιση εντάσσουμε και τα

επιμέρους προβλήματα. Το ζήτημα της ένταξης των ΤΠΕ αποτελεί για μας ένα

επιμέρους ζήτημα. Τα πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες χειροτερεύουν όσο

αφορά το δημόσιο σχολείο. Υποχρηματοδότηση, αντιδημοκρατικές διατάξεις κτλ

... με αποτέλεσμα και διαρροή μαθητών να έχουμε που δεν τελειώνουν πλέον το

σχολείο και αυτό το πολυθρύλητο μοίρασμα σε γενική και τεχνική εκπαίδευση για

μας είναι απαράδεκτο. Το φλέγον θέμα για την παράταξή μας είναι ο

προσανατολισμός της εκπαίδευσης, το δημόσιο σχολείο να είναι πραγματικά

δημόσιο και πραγματικά δωρεάν για όλα τα παιδιά. Είμαστε κάθετα αντίθετοι

στην ύπαρξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης, δεν πιστεύουμε ότι η συνύπαρξή της με

τη δημόσια βελτιώνει την τελευταία. Σε όποιο χώρο και αν το ψάξεις στο τέλος

όλα βαίνουν σε βάρος του δημόσιου τομέα και υπέρ του ιδιωτικού. Οι ρυθμίσεις

του κράτους είναι τέτοιες που ενισχύουν την ιδιωτική πρωτοβουλία παρά τη

δημόσια. Έτσι βλέπουμε μια τάση να υπονομεύεται το δημόσιο σχολείο, να

υπονομεύεται η ίδια η ύπαρξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο. Με την κακή
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αμοιβή του εκπαιδευτικού, ωθούμαστε να πάμε σε 2η δουλειά όπως τα 

φροντιστήρια. Για μας το σχολείο είναι μια διαδικασία που μορφώνει τους 

ανθρώπους, όχι τους ετοιμάζει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Το φροντιστήριο από 

την άλλη εκπαιδεύει ξερά για την εισαγωγή σε μια σχολή.

Έχουμε την άποψη ότι το σχολείο πρέπει να είναι ενιαίο 12-χρονο γιατί 

πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να πάρουν όλα μια γενική μόρφωση μέχρι τα 18. 

Δεν υπάρχει καμία παιδαγωγική που να λέει ότι κάποια παιδιά στα 15 τους πρέπει 

να στραφούν σε δρόμους ημικατάρτισης και ψευτοσπουδών της τεχνικής 

εκπαίδευσης. Εντάσσοντας λοιπόν στην όλη ιστορία και προγράμματα με NT κτλ, 

... είναι τα καρυκεύματα με τα οποία προσπαθούν να μπερδέψουν την κατάσταση 

και να παρουσιάσουν το τριτεύον για κυρίαρχο. Το αν θα βάλεις τις NT στο 

σχολείο και ο τρόπος που αυτό θα γίνει είναι ένα ζήτημα άλλα το κυρίαρχο είναι 

πώς θέλεις την εκπαίδευση, τι μαθητή θέλεις να κάνεις, να τον μορφώσεις 

πραγματικά να μπορεί να έχει κριτική σκέψη, να μπορεί να αναλύει τα γεγονότα 

και τις καταστάσεις, τα φαινόμενα γύρω του και να μπορεί να φτάσει στην 

αλήθεια και να έχει τη διάθεση να την παλέψει την αλήθεια, ή θέλεις να τον 

μπερδέψεις; Και ιδίως εδώ το μπέρδεμα έχει πολύ να κάνει με τις NT. Επειδή ο 

τύπος ανθρώπου και εργαζόμενου που προσπαθούν να φτιάξουν (οι κυβερνώντες) 

επίσημα από το σχολείο - δεν το λένε, δεν τους συμφέρει να το πούνε - είναι ο 

ημιαπασχολούμενος άνθρωπος ο οποίος οφείλει να ξέρει, λίγα γράμματα, λίγο 

από ξένες γλώσσες, λίγο υπολογιστή, λίγο απ’ όλα. Αυτός που ξέρει λίγο απ’ όλα 

δεν μπορεί να ζητήσει αρκετά απ’ όλα. Δεν μπορεί να ζητήσει καλύτερες 

συνθήκες δουλειάς, σύνταξης κτλ γιατί δεν έχει που να πατήσει, δε νοιώθει 

ικανός. Αυτό τον εργαζόμενο θέλουν να φτιάξουν σ’ αυτό το σχολείο και εκεί 

μέσα έχουν εντάξει και τη διαδικασία των NT. Ο δάσκαλος δεν αντικαθίσταται. 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο τις ΤΠΕ, να βοηθηθεί απ’ αυτές αλλά 

χωρίς το δάσκαλο δε γίνεται τίποτα.

Σε καμιά περίπτωση δεν αναγάγουμε τριτεύοντα ζητήματα σε πρωτεύοντα. Οι 

ΤΠΕ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αλλοίμονο, όποιος δεν το παραδέχεται αυτό δεν 

είναι άνθρωπος που ζει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αλλά σε καμία 

περίπτωση, ιδίως στη δουλειά του δάσκαλου δεν μπορεί το μηχάνημα να την 

κάνει. Θα δείξουμε κάποια πράγματα, θα χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή όταν 

... αλλά σαν εργαλείο.

Η νέα τεχνολογία και η νέα τεχνολογία! ... Μας έκαναν κάποια σεμινάρια

(βασικές δεξιότητες Η/Υ) το Σεπτέμβριο και πράγματα που θα μπορούσαν να τα
177Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly

23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



κάνουν σε δύο ώρες τα έκαναν σε 5 ημέρες. Οι επιμορφωτές και να είχαν άποψη 

για την ποιότητα της επιμόρφωσης δεν θα την έλεγαν γιατί θα ήταν σαν να 

μούντζωναν τον ίδιο τους τον εαυτό. Επειδή έπρεπε να απορροφηθούν κάποια 

χρήματα μας είχαν λες και ήμασταν μικρά παιδάκια, 5 ημέρες από 4-5 ώρες την 

ημέρα, να μας λένε πράγματα ... Εγώ τους είπα: «έρχομαι εδώ για να μην μπορεί 

κανένας να μου πει ότι έκανα κοπάνα, αφού έφυγα από το σχολείο έρχομαι εδώ». 

Ήταν μια υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Κάντο και λίγο ευχάριστα, να είναι 

ενδιαφέρουσα η διαδικασία. Αυτό περί ΤΠΕ το έχουν τόσο παρεξηγημένο που 

ορισμένους, που έχουμε και ίσως αρνητική προδιάθεση, μας δίνουν τέτοια 

επιχειρήματα- ακόμη και αν είχαμε κάποια επιφύλαξη για τις θέσεις μας - για να 

πούμε τώρα ότι καλώς σκεφτόμαστε αρνητικά.

2. Με ποιους τρόπους γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι 

σήμερα; Συμφωνείτε με τους τρόπους αυτούς; (Από ποιους γίνεται και από 

ποιους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται; Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να 

επιμορφώνονται και προς ποια κατεύθυνση;) Θα προτείνατε κάποιους άλλους 

τρόπους; Σε ποιο πλαίσιο γίνεται αυτού του είδους η επιμόρφωση; Ποιος την 

αναλαμβάνει;

Δίνει κάποια χρήματα η Ε.Ε. και τσεπώνουν από το υπουργείο, τους 

διευθυντάδες, τον κεντρικό επιμορφωτή, τους παρακάτω επιμορφωτές κλπ.

Αυτά τα αναλαμβάνει το ΥΠΕΠΘ με την 2° βάθμια. Έγιναν και στην 

πρωτοβάθμια αλλά όχι φέτος. Εμείς ζητάμε επιμόρφωση και τη ζητάμε επί 

μονίμου βάσεως — άλλο βέβαια να ζητάς και άλλο να επιβάλλεις: το να έχεις 

κάποια αιτήματα που θεωρητικά είναι καλά δε σημαίνει ότι γίνονται κιόλας. Είναι 

ο μηχανισμός τέτοιος που δε δίνουν λεφτά σ’ αυτούς τους τομείς. Εμείς ζητάμε να 

έχουμε ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε κύκλους ώστε αν 

επιμορφώνονται 7000 συνάδελφοι κάθε χρόνο (περίπου το 10%) να ξαναέρθει η 

σειρά του καθένα μετά από 10 χρόνια. Και η επιμόρφωση να γίνεται σε 

συνεργασία με πανεπιστήμια, σε επίπεδο πανεπιστημιακό.

Παλιά η επιμόρφωση γινόταν μέσω των ΠΕΚ, στα οποία ήταν ζήτημα να

μπορούσες να αντέξεις 1 από τους 10 διδάσκοντες, οι άλλοι δεν αντέχονταν.

Καθώς δεν έπεφτε και αρκετό χρήμα δεν υπήρχε και κίνητρο. Οι περισσότεροι το

χρησιμοποιούσαν για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους για εξέλιξη, παρά για

την οικονομική αμοιβή. Ήταν χαμένος χρόνος και χαμένα χρήματα χωρίς κάποιο

ουσιαστικό όφελος. Είχε καταλήξει μια χρονιά ξεκούρασης... Οι απουσίες, ο
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τρόπος εξέτασης στο τέλος, η διδασκαλία ... ήταν όλα γελοία. Αυτά πριν 10-15 

χρόνια. Τα επόμενα χρόνια η επιμόρφωση έγινε μηνιαία και τώρα τέλος! Αυτή τη 

στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης πέραν των 40 ωρών της 

«κοινωνίας της γνώσης» που ήταν απόγευμα σε κάποια σχολεία με επιμορφωτές 

συναδέλφους οι οποίοι ήταν είχαν κάποιο επίπεδο γνώσης του Η/Υ που άνετα 

μπορούσαν να διδάξουν. Έτσι μάθαινες τα βασικά για τη χρήση του Η/Υ. Από 

εκεί και πέρα αν θέλεις να τα χρησιμοποιήσεις αυτά για να βοηθηθείς στο 

μάθημα, και με τη βοήθεια λογισμικών που στέλνουν κατά καιρούς, έχει κάποιο 

ενδιαφέρον (εικονικά πειράματα, παρουσιάσεις κτλ) αλλά μέχρι εκεί.

3. Από την εμπειρία σας τόσο ως εκπαιδευτικού όσο και ως συνδικαλιστή, πως 

βλέπετε τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών (στο σχολείο), για την προώθηση 

καινοτομιών γενικότερα και καινοτομιών με τη χρήση ΤΠΕ ειδικότερα; Υπάρχει 

η ελευθερία κινήσεων ή πρέπει κάποιος να λογοδοτεί σε σύμβουλο και 

διευθυντή; Τίθεται θέμα νομιμότητας και θεσμικών ρόλων ή είναι θέμα 

«χαρακτήρα» της σχολικής μονάδας;

Οι καινοτομίες εντάσσονται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που 

ισχυρίζονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις ότι επιθυμούν να πετύχουν. 

Μεταρρυθμίσεις ακούμε και μεταρρυθμίσεις δε βλέπουμε. Είναι αλήθεια ότι τα 

τελευταία χρόνια γίνονται καινοτομίες στα σχολεία, όπως και στο δικό μας 

σχολείο. Είναι αρκετά διαδεδομένες. Έχω σοβαρή εμπειρία από πρώτο χέρι από 

κοντά. Εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα ποτέ. Όταν κάποτε ασχολήθηκα με 

θεατρικές παραστάσεις ασχολήθηκα εντελώς έξω από το πρόγραμμα, εντελώς έξω 

από ωράρια και από κάθε διευκόλυνση.

Τα καινοτόμα προγράμματα παρουσιάζονται γενικότερα σαν κάτι σπουδαίο, από

το κράτος πρώτα-πρώτα. Τα λένε αρκετοί αυτά τα πράγματα, δεν είναι

προσωπικές εκτιμήσεις, βέβαια όχι τόσοι ώστε να γίνουν πλειοψηφία στον

κλάδο... Η άποψη των συναδέλφων που δεν ενεπλάκησαν στη διαδικασία είναι

ότι τα το θέμα αυτό έχει γίνει βιομηχανία με βασικό κριτήριο το 2ωρο. Πιστεύω

να μην αδικώ κανέναν αλλά ήταν ένα μέσο για το 2ωρο: δεν μπορούσα να

δικαιολογήσω αλλιώς 2 ώρες άνεση και έμπαινα στο πρόγραμμα. Έπειτα δεν

υπάρχει κάτι το υποχρεωτικό για το τι θα κάνει αυτές τις 2 ώρες. Υποτίθεται ότι

πρέπει να μαζεύει τα παιδιά, εγώ λίγους αντιλήφθηκα να το κάνουν και να είναι

συνεπείς τόσο με τον εαυτό τους όσο και απέναντι σ’ αυτό που ανέλαβαν, για 2

ώρες την εβδομάδα. Είναι στην προσωπική τους ευχέρεια πότε θα μαζέψουν τα
179

____________________________________________________________________ Παράρτημα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



παιδιά, πάντα εκτός ωραρίου. Το ουσιαστικό τώρα είναι το τι προσφέρουν αυτά 

τα προγράμματα. Σίγουρα κάτι κερδίζουν τα παιδιά, ότι κάνεις είναι ένα κέρδος. 

Όμως κερδίζουν μόνο αυτά τα δέκα παιδιά, όχι όλη η τάξη, όχι όλο το σχολείο.

4. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 

ταχυτήτων, κ.τ.λ.) Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Στα περισσότερα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί δεν τρέφουν καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση 

γι’ αυτούς που κάνουν τα προγράμματα. Γιατί είναι συνήθως οι άνθρωποι που θα 

πέσουν στη λούμπα: «να γλιτώσω το 2ωρο». Ακόμη και κάποιος δεν έχει τη 

διάθεση να το κάνει επειδή υπάρχει η προδιάθεση των άλλων να του το 

χρεώσουν, να πουν ότι προκειμένου να γλιτώσει το 2ωρο πάει να πάρει 

πρόγραμμα. Ίσως κάποια εποχή να πέρασε από το μυαλό κάποιου ότι «να, κάτι 

κάνω» αλλά αυτό πέθανε, δεν υπάρχει στα σχολεία, δεν μπορεί να περπατήσει 

τέτοια άποψη, ακριβώς επειδή δε γίνεται τίποτα το ουσιαστικό. Για κάποιους στην 

αρχή, αυτά τα καινοτόμα προγράμματα ηχούσαν πολύ σημαντικά και 

εντυπωσιακά και νομίζαμε ότι έτσι θα’ ναι. Υπάρχει όμως η πράξη που 

ξεσκεπάζει το κακό και δεν μπορεί να περπατήσει.

Έχουν ρόλο οι NT στην καθημερινή διαδικασία της τάξης;

Και βέβαια. Αν εγώ μπορούσα, δεν μπορώ... δεν αλλάζω γιατί παίρνω σύνταξη 

σε ένα χρόνο ... Το θέμα είναι να μάθεις του μαθητές να σκέφτονται.

5. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για την εκπαίδευση που εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι 

συνδικαλιστικοί φορείς, με την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

Όχι. Οι ΤΠΕ σαν εργαλεία σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κίνδυνο. Πρέπει 

να είναι πωρωμένος κάποιος για να μη τις θέλει. Το θέμα είναι ότι πάνε να σε 

μπερδέψουν βάζοντας τα τριτεύοντα σαν κυρίαρχα. Η ένταξη των ΤΠΕ δεν είναι 

που θα λύσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης, με αυτή την έννοια δεν το 

θεωρούμε κυρίαρχο. Αυτοί που πάνε να το κάνουν κυρίαρχο κάτι άλλο θέλουν να 

κρύψουν και εμείς οφείλουμε να τους ξεσκεπάσουμε.

Καλώς γίνονται τα εργαστήρια, και ως ένα ικανοποιητικό βαθμό

χρησιμοποιούνται. Καλώς μαθαίνουν τα παιδιά νέα πράγματα. Δεν θα τα μάθει
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όμως ο υπολογιστής να σκέφτονται. Τον χρησιμοποιεί για να βρει τις ώρες που 

θέλει, γρήγορα και ξεκούραστα, τις πληροφορίες που θέλει, να κάνει κάτι που δεν 

μπορεί να το κάνει διαφορετικά, να το παρουσιάσει ... Αλλά θέλει καθοδήγηση, 

να μάθει να βάζει τάξη στη σκέψη του και αυτό θα το κάνει ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες.

6. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθεί να εντάξει τις ΤΠΕ [πλαίσιο - ορισμός υπευθύνων 

(σύμβουλος), εγκαταστάσεις, επιμόρφωση, χρηματοδότηση ...]; Αν ναι, ποιες 

πιστεύετε ότι είναι αυτές;

Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χρήση του υπολογιστή από τις άλλες ειδικότητες 

πλην του πληροφορικού, ελάχιστα. Είναι αυτό καθ’ αυτό το πρακτικό μέρος 

πρώτα-πρώτα δύσκολο: δεν υπάρχει, εκτός από την αίθουσα των υπολογιστών 

που χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες του μαθήματος της πληροφορικής 

άλλος χώρος. Δεν υπάρχει τεχνολογική υποδομή εύχρηστη από το διδάσκοντα: 

Εγώ δηλαδή, για να κάνω χρήση υπολογιστή πρέπει να πάρω δικό μου Η/Υ, 

υπάρχει ένα laptop που κυκλοφορεί κάποιους μήνες στο σχολείο. Ο καινούργιος 

διευθυντής είπε ότι θα κυκλοφορήσουν σύντομα ένα - δυο ακόμα. Αυτό θα 

χρησιμοποιήσω. Πρέπει να έχω ένα βιντεοπροβολέα, χώρο προβολής.

Στα περισσότερα σχολεία δεν έχει ο κάθε εκπαιδευτικός την τάξη του, το χώρο 

του όπου θα έρχονται οι μαθητές για μάθημα, εκείνος πάει στους μαθητές. Δεν θα 

ήταν βέβαια και πολύ εύκολο να γίνει αυτό: είμαστε τρεις ΠΕ04 άρα θέλουμε 3 

αίθουσες μόνο για τους ΠΕ04 - είναι η πραγματικότητα που δεν το επιτρέπει. 

Βέβαια υπάρχει και το εργαστήριο φυσικοχημείας, αν όμως έχει η χημικός 

μάθημα εκεί έκλεισε. Θα πρέπει να γίνουν 2πλάσιες επιεικώς οι αίθουσες 

διδασκαλίας για να μπορούμε να συζητήσουμε για τη δυνατότητα ουσιαστικής 

χρήσης του υπολογιστή και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων.

Όσο για την αίθουσα πληροφορικής, είναι από τα λίγα πράγματα που το κράτος 

έριξε λεφτά και από επιχορηγήσεις της ΕΕ φυσικά. Όμως καταλαμβάνονται για το 

γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής σχεδόν στο σύνολο των διδακτικών 

ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος. Στο εργαστήριο φυσικοχημείας θα 

μπορούσε κανείς να εγκαταστήσει κάποια πράγματα, υπάρχει χώρος.
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7. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; Αν ναι τι είδους κίνητρα θα 

προτείνατε;

Όχι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κίνητρα. Το δίωρο είναι άλλη ιστορία, πρόκειται για 

άλλου είδους καινοτομίες. Εδώ μιλάμε για την καινοτομία να βάλλω τις NT στο 

μάθημά μου, αυτό θεωρώ ουσιαστική καινοτομία σ’ αυτή τη φάση, στην 

κλασσική διαδικασία διδαχής. Να δείξω κάποια πράγματα τα οποία άλλοι θα 

ετοιμάσουν, υπάρχουν αρκετά έτοιμα, ίσων αν μπορώ να ετοιμάσω κι εγώ κάποια 

πράγματα.

Και αν προσπαθούσαμε να περάσουμε τις ΤΠΕ μέσα σε καινοτόμες δράσεις 

εκτός μαθήματος;

Μα δεν έχουν στόχο αυτές οι διαδικασίες την προώθηση των NT. Κυρίως έχουν 

να κάνουν με τον τομέα περιβάλλον και υγεία.

Και αν πάρει κάποιος την πρωτοβουλία να στήσει ένα site για το σχολείο, μαζί 

με τους μαθητές;

Όχι, δεν θα γίνει στα πλαίσια της καινοτομίας όπως η περιβαλλοντική. Αυτό θα 

το κάνει ο πληροφορικός κυρίως με τους μαθητές, σαν δίκιά του πρωτοβουλία, 

εκτός σχολικού προγράμματος και χωρίς κάποια διευκόλυνση ή προσωπικό 

όφελος (π.χ. δίωρο), καθαρά από φιλότιμο και προσωπικό μεράκι.

Χωράει το φιλότιμο στην εκπαίδευση;

Είμαστε ένας χώρος εργαζομένων που κρινόμαστε περισσότερο από τον καθένα 

γιατί κάθε 45 λεπτά έχουμε 20 - 25 ζευγάρια μάτια που μας ψάχνουν... Αυτό 

κάνει τους εκπαιδευτικούς, στην πλειοψηφία τους να είναι ευαίσθητοι και να 

πασχίζουν γι’ αυτά τα παιδιά. Πιθανόν να πασχίζουν όχι ίσως δίνοντας πάντα τις 

σωστότερες κατευθύνσεις. Άλλωστε διδάσκεις ότι είσαι. Οι μαθητές στο λύκειο 

απαξιώνουν το σχολείο. Το γυμνάσιο παραμένει σχολείο: το παιδί μαθαίνει, 

μπαίνει στη διαδικασία του προβληματισμού. Το λύκειο είτε καταντάει ένα 

παρακλάδι του φροντιστηρίου είτε τίποτα και αυτό αλλοιώνει και τη συμπεριφορά 

των εκπαιδευτικών.
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8. Συνεργάζεστε (εσείς προσωπικά, ή ως μέλος της ΟΛΜΕ) με κάποιο ή κάποιους 

επιστημονικούς φορείς για θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιους και 

με ποιο τρόπο;

Οι επιστημονικές ενώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τον τομέα των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων. Κάνουν μελέτες και προσπαθούν να 

προσαρμόσουν κάποια πράγματα στις σημερινές συνθήκες. Δεν λειτουργούν στη 

βάση του να διεκδικούν κάποια πράγματα, με μορφή επαγγελματικού συνδικάτου, 

για να τα επιβάλλουν.

Με την ΟΛΜΕ δεν υπάρχει καμία συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω το 

λόγο, πρώτη φορά αντιμετωπίζω αυτό τον προβληματισμό. Ίσως οφείλεται στο 

ότι η ΟΛΜΕ ασχολείται τόσο με τα εργασιακά που δε μένει χρόνος για μια τέτοια 

συνεργασία.

Από το υπουργείο κατά καιρούς ζητιέται συνεργασία είτε με την ΟΛΜΕ είτε με 

επιστημονικές ενώσεις, στα χαρτιά! Άμα σε καλέσω εγώ που έχω το κουμάντο 

μια, δυο τρεις φορές για να έχω την επίφαση της τήρησης μιας δημοκρατικής 

διαδικασίας. Εσύ δεν μπορείς να μου πεις ότι δε σε κάλεσα. Από την άλλη δεν 

παίρνω υπόψη μου τίποτα από αυτά που προτείνεις, αν θέλεις πάω και κόντρα 

στις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις σου! Τι να κάνεις μετά; Τα παρατάς και 

ασχολείσαι στο βαθμό που μπορείς, για το χόμπι σου, ικανοποιείς τις προσωπικές 

σου ανησυχίες. Ενώ θα έπρεπε να σε παρακαλάει το επίσημο κράτος.
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ΟΛΜΕ 3: Φιλόλογος 53 ετών. Έγει 29 γρόνια προϋπηρεσία, από τα οποία τα 11 

διατέλεσε διευθυντής σγολείου. καν έντονη συνδικαλιστική δράση για περισσότερα 

από 10 γρόνια. Δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

1. Ποια είναι τα θέματα στα οποία δίνουν προτεραιότητα οι συνδικαλιστές της 

ΟΛΜΕ;

Δύο κυρίως. Το ένα είναι τα οικονομικά ζητήματα. Το άλλο τα εργασιακά ζητήματα 

του κλάδου των καθηγητών που έχουν σχέση είτε με το ωράριο διδασκαλίας, είτε με 

επιμόρφωση είτε με άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με το σχολείο, με τη 

διοίκηση κτλ.

2. Ανάμεσα στα θέματα που απασχολούν τα συνδικαλιστικά όργανα της ΟΛΜΕ, 

βρίσκεται και το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Εντάσσεται γενικότερα στα αιτήματα για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, στα 

αιτήματα για επιμόρφωση κτλ. Για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια αγκάλιασε το 

συνδικάτο την προσπάθεια που έγινε για επιμόρφωση στις NT. Το ότι 

δημιουργήθηκαν Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε πάρα πολλά σχολεία, το 

ότι έγιναν αιτήσεις από πάρα πολλούς καθηγητές, σε σημείο που να μην έχουν 

καλυφτεί όλοι οι συνάδελφοι που ήθελαν να επιμορφωθούν στις NT, δείχνει ότι 

υπάρχει ενδιαφέρον.

3. Αυτό έγινε με πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ;

Όχι. Μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της ΟΛΜΕ με το υπουργείο, 

συζητήθηκε και αυτό. Έγινε με προτροπή της ΟΛΜΕ.

4. Όταν λέτε ΚΣΕ τι εννοείτε;

Σε κάθε σχολείο υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής. Χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα 

εργαστήρια, σε όσα σχολεία έκαναν το αίτημα, ως κέντρα επιμόρφωσης.

5. Με ποιους τρόπους γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι 

σήμερα; Συμφωνείτε με τους τρόπους αυτούς; (Από ποιους γίνεται και από 

ποιους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται; Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να 

επιμορφώνονται και προς ποια κατεύθυνση;) Θα προτείνατε κάποιους άλλους 

τρόπους;

Εδώ έχουμε δύο πλευρές. Από τη μία: για όσους συναδέλφους δεν γνώριζαν καθόλου 

τη χρήση των υπολογιστών έχουμε την εκμάθηση της χρήσης Η/Υ. Από την άλλη 

έτρεξε ένα πρόγραμμα σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση 

λογισμικών στην εκπαίδευση, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως αρχαία,

________________________________________________________________________Παράρτημα
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φυσική, μαθηματικά... Το παρακολούθησαν αρκετοί καθηγητές. Για τα 

αποτελέσματα αυτής της δεύτερης επιμόρφωσης δεν μπορώ να έχω γνώμη.

Πάντως όσο αφορά την εκμάθηση Η/Υ, έμαθα ότι προκηρύχτηκε και τώρα ένα 

πρόγραμμα και γίνονται αιτήσεις με μεγάλη προθυμία. Σε ότι αφορά το αποτέλεσμα 

της επιμόρφωσης πάνω στη χρήση των Η/Υ, η εμπειρία μου έδειξε ότι οι πάρα πολλοί 

καθηγητές βοηθήθηκαν και ενώ δεν μπορούσαν να πιάσουν ούτε το ποντίκι τώρα 

ασχολούνται με τον Η/Υ σαν βοηθητικό εργαλείο, για προσωπική χρήση εννοώ που 

πιθανόν να τους βοηθάει και στα μαθήματα. Π.χ.: Χρήση του internet ως βοηθητικού 

στοιχείου για κάποιο μάθημα, για πληροφορίες, ιδιωτικά όχι μέσα στην αίθουσα. 

Αποθήκευση πληροφοριών. Δημιουργία φύλλων εργασίας και διαγωνισμάτων, 

οργάνωση του μαθήματος ή παρακολούθηση της πορείας του μαθήματος. Απ’ όλα 

αυτά βοηθιούνται πάρα πολύ οι καθηγητές.

6. Ποια είναι η θέση της ΟΛΜΕ ως προς την επιμόρφωση στις ΤΠΕ;

Η θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι πρέπει οι καθηγητές να επιμορφώνονται, όχι μόνο στις 

NT αλλά γενικότερα. Εντάσσεται η επιμόρφωση στις NT στο γενικότερο αίτημα της 

ΟΛΜΕ για επιμόρφωση. Το αίτημα αυτό μπαίνει, από την ΟΛΜΕ, με ένταση και 

συνεχώς. Υπήρχε παλιότερα, χωρίς να έχει άμεση σχέση με τις NT, η ετήσια 

επιμόρφωση. Η ετήσια καταργήθηκε και έγινε εξάμηνη, στη συνέχεια τρίμηνη. Τώρα 

υπάρχουν μόνο κάποιες ώρες, 40 ώρες. Η ΟΛΜΕ επιμένει, και αποτελεί διαχρονικό 

αίτημά της για περισσότερο από δέκα χρόνια, ότι πρέπει να επιστρέφουμε στη 

μεγαλύτερης διάρκειας επιμόρφωση: ετήσια, εξάμηνη, τρίμηνη. Αλλά το αίτημα αυτό 

δεν ικανοποιείται από το υπουργείο. Τη δεκαετία του ’80 στην ετήσια επιμόρφωση 

υπήρχε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, χωρίς να υπολογίζεται αυτό ως 

εκπαιδευτική άδεια. Παρακολουθούσες καθημερινά την επιμόρφωση αντί να 

βρίσκεσαι στο σχολείο. Θυμάμαι ότι όταν εγώ παρακολούθησα μια τρίμηνη 

επιμόρφωση, δεν πήγαινα στο σχολείο αλλά στο ΠΕΚ. Το θέμα είναι ότι αυτά τα 

προγράμματα πια δεν υπάρχουν. Φαίνεται ότι κόστιζαν αρκετά και τα σταμάτησαν.

7. Συμφωνείται με τον τρόπο που γίνεται η επιμόρφωση στις ΤΠΕ μέχρι τώρα;

Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 48 ώρες και αφορούν στη χρήση του Η/Υ ως

προσωπικού εργαλείου, άσχετα από τις διδακτικές ή παιδαγωγικές προεκτάσεις που

μπορεί να έχει. Εγώ νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά. Σίγουρα το 100% των

καθηγητών που παρακολουθούν την επιμόρφωση, δε σημαίνει ότι μαθαίνουν, ότι

μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή καλά. Όμως πιστεύω, κρίνοντας από την

εμπειρία μου, ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των καθηγητών μαθαίνει. Σίγουρα
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κίνητρο είναι και τα 300€ της παρακολούθησης και τα 300€ της πιστοποίησης. Κι 

εγώ που πήρα την πιστοποίηση το είδα σαν κίνητρο. Αυτό δε σημαίνει ότι όλοι 

παίρνουν τελικά και την πιστοποίηση. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που δεν έχουν 

πάρει την πιστοποίηση παρότι έχουν δώσει εξετάσεις, τέσσερις καθηγητές μόνο στο 

δικό μου σχολείο. Όσοι παρακολουθούν την επιμόρφωση είναι υποχρεωμένοι να 

συμμετάσχουν και στη διαδικασία της πιστοποίησης. Υπογράφουν ότι σε διαφορετική 

περίπτωση θα πρέπει να επιστρέφουν τα 300€. Από την άλλη πάρα πολλοί επιλέγουν, 

δεν είναι υποχρεωτικό, να μπουν στη διαδικασία της επιμόρφωσης.

Από την άλλη η επιμόρφωση σε λογισμικά κτλ σε εξειδικευμένα μαθήματα δεν έχει 

σχέση με τη λογική των 300€, διαρκεί περίπου 40 ώρες αλλά δεν ξέρω αν γίνονται 

τώρα. Πριν 5 με 7 χρόνια είχαμε τέτοια προγράμματα, όπως το πρόγραμμα 

«Οδύσσεια» στο γυμνάσιο... Ήταν λίγα αυτά τα προγράμματα και ξέρω ότι έγιναν 

αιτήσεις, είχα κάνει κι εγώ αίτηση, αλλά δεν επιλέχτηκαν όλοι, ούτε κι εγώ. Νομίζω 

ότι ήταν με κλήρωση.

Αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα είναι ότι το υπουργείο λειτουργεί προγράμματα τα 

οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, πιθανόν για να απορροφήσει κονδύλια. Βέβαια 

δεν μπορείς να αποκλίσεις και την καλή προαίρεση αλλά αν υπήρχε πρόθεση αγαθή 

τότε θα έπρεπε να λειτουργήσουν και άλλα προγράμματα επιμόρφωσης που δεν 

επιδοτούνται από την ΕΕ και που θα έπρεπε να λειτουργήσουν μέσα από τον 

προϋπολογισμό του υπουργείου.

8. Ποια είναι η θέση της ΟΛΜΕ για το ποιος πρέπει να κάνει την επιμόρφωση στις 

ΤΠΕ;

Την επιμόρφωση την αναλαμβάνει το υπουργείο. Δεν νομίζω, δεν έχω υπόψη μου, ότι 

η ΟΛΜΕ έχει θέση πάνω σ’ αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι η ΟΛΜΕ επεμβαίνει στο 

ποιος φορέας θα κάνει επιμόρφωση και με ποιον τρόπο.

Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αλλά 

και γενικότερα πρέπει να γίνεται από το ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι., τα πανεπιστήμια με 

μεταπτυχιακά προγράμματα, τους συμβούλους ... επίσης πιστεύω ότι πρέπει να 

δίνονται οικονομικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για να επιλέγουν να 

επιμορφωθούν.

9. Γιατί να μην κάνουν την επιμόρφωση ιδιωτικοί φορείς όπως κάποιες 

επιστημονικές ενώσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

186Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



Παράρτημα

Είναι θέση αρχής. Είναι μια ιδεολογική μου θέση που πιστεύω ότι δεν πρέπει τα 

πάντα να περνάνε στον ιδιωτικό τομέα, αν μπορεί να τα υλοποιεί ο δημόσιος τομέας. 

Και πιστεύω ότι την επιμόρφωση μπορεί να την αναλάβει ο δημόσιος τομέας. Αυτή 

είναι άλλωστε, ξεκάθαρα, και η άποψη της ΟΛΜΕ.

Βέβαια μπορείς να συνεργάζεσαι με κάποιες μη κερδοσκοπικές ενώσεις και να 

ωφελείσαι από την τεχνογνωσία τους. Δεν έχω όμως υπόψη μου ούτε κατά πόσο μη 

κερδοσκοπικές είναι οι ενώσεις αυτές ούτε αν έχουν γίνει τέτοιες συνεργασίες.

10. Συνεργάζεστε (της προσωπικά, ή ως μέλος της ΟΛΜΕ) με κάποιο ή κάποιους 

επιστημονικούς φορείς για θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιους και 

με ποιο τρόπο;

Δεν ξέρω αν ο ΟΛΜΕ συνεργάζεται με επιστημονικές ενώσεις για θέματα ΤΠΕ, όπως 

γίνεται με την Ένωση Ελλήνων Φιλολόγων ή την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Αυτό 

που γνωρίζω εγώ είναι ότι, σε ότι αφορά την επιμόρφωση, τα αναλυτικά 

προγράμματα κτλ, η ΟΛΜΕ αναφέρεται θεσμικά στο Π.Ι.

11. Το ΠΙ ζητάει τη συνεργασία των ενώσεων αυτών; Αν ναι λαμβάνονται υπόψη 

του ΠΙ οι απόψεις τους;

Αν λάβουμε υπόψη τις καταγγελίες που γίνονται κατά καιρούς επειδή το ΠΙ κάνει 

ανάθεση συγγραφής νέων βιβλίων και όχι διαγωνισμό, πιθανά να μη λαμβάνει υπόψη 

του τις απόψεις ή τις παρατηρήσεις επιστημονικών ενώσεων ακόμη και αν επίσημα 

ζητάει τη συμμετοχή τους. Βέβαια κατά καιρούς και το ΥΠΕΠΘ δε λαμβάνει υπόψη 

του τις απόψεις του Π.Ι. Αυτό έχει συμβεί κατά καιρούς σε αλλαγές στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, π.χ. στα φιλολογικά μαθήματα, από το υπουργείο χωρίς να ερωτηθεί η 

Ένωση Φιλολόγων και χωρίς να λάβει γνώση το Π.Ι. Πολλές φορές το ΠΙ 

παρακάμπτεται. Το είδαμε τελευταία με το περίφημο βιβλίο της ιστορίας. Άλλωστε η 

εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου αντικαθιστά κατά καιρούς μέλη του ΠΙ με δικά της 

έμπιστα άτομα. Το ΠΙ δεν λειτουργεί αυτόνομα αλλά προσπαθεί να υλοποιήσει 

απόψεις ή αποφάσεις της κυβέρνησης, αποτελεί το μέσο της για να περάσει κάποια 

πράγματα.

Το γεγονός ότι η Πανελλήνια Ένωση Πληροφορικών πέτυχε ο υπεύθυνος του

εργαστηρίου πληροφορικής να έχει τρεις ώρες μείωση από τα διδακτικά του

καθήκοντα (εδώ και 2 χρόνια), σημαίνει ότι μπορεί και ασκεί πίεση στο υπουργείο -

απευθείας και όχι μέσω της ΟΛΜΕ ή της διεύθυνσης. Τον ουσιαστικό λόγο αυτής της

μείωσης βέβαια δεν τον έχουμε καταλάβει. Αντίθετα στους ΠΕ04, ο υπεύθυνος του
187Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly

23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



Παράρτημα

εργαστηρίου φυσικής έχει τρεις ώρες μείωση αλλά προετοιμάζει πειράματα για 

χρήση από άλλους συναδέλφους. Ο πληροφορικός δεν έχει να προετοιμάσει κάτι.

Όσο για τη συνεργασία της τοπικής ΕΛΜΕ με επιστημονικούς φορείς: δυστυχώς 

υπάρχει μόνο τυπικά. Δεν υφίσταται ουσιαστικά.

Η ΟΛΜΕ στηρίζει συναδέλφους συνήθως σε θέματα αποσπάσεων ή μεταθέσεων, 

οπού πιθανόν να γίνονται κάποιες φορές λάθη. Αυτό δε σημαίνει ότι δικαιώνονται οι 

συνάδελφοι. Αυτό το αποφασίζει το υπουργείο.

12. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε σεμινάρια ή συνέδρια σχετικά με τις ΤΠΕ που 

οργανώνονται από αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις; Τι πιστεύετε ότι πρέπει 

να γίνεται;

Έχω την εντύπωση ότι συνέδρια που γίνονται πέρα από τη Λάρισα δεν τα 

παρακολουθούν. Ακόμη και σε σεμινάρια ή ημερίδες που γίνονται στη Λάρισα ή 

κάπου κοντά (π.χ. Βόλο) δε μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από 

καθηγητές.

Η ΟΛΜΕ «διαφημίζει» τέτοιες πρωτοβουλίες;

Η ΟΛΜΕ δεν παίζει ποτέ τέτοιο ρόλο. Η τοπική ΕΛΜΕ είναι συνδιοργανωτής σε 

διάφορες τέτοιου είδους δράσεις και τις διαφημίζει στα σχολεία. Μάλιστα πρέπει να 

ήταν συδιοργανωτής σε μια ή δυο ημερίδες σχετικά με ΤΠΕ.

Όπου έχουμε οι εκπαιδευτικοί συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις, υπάρχει ένα κίνητρο: η 

βεβαίωση συμμετοχής για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού.

13. Ποιος είναι και ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του συμβούλου 

εκπαίδευσης στο θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στο σχολείο;

Εγώ τους συμβούλους εκπαίδευσης τους χαρακτηρίζω αργόμισθους. Κανονικά το

έργο τους είναι συμβουλευτικό - παιδαγωγικό. Όταν ξεκίνησε ο θεσμός εδώ στη

Λάρισα ήμασταν τυχεροί που είχαμε συμβούλους κορυφές με πανελλήνια φήμη.

Είχαν έρθει από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σιγά - σιγά ο θεσμός αυτός άρχισε

να απαξιώνεται και από το ’92 και δώθε θεωρώ ότι δεν προσφέρουν κανένα έργο.

Ποια είναι η θέση της ΟΛΜΕ γι ’ αυτή την κατάσταση που περιγράψατε;

Καταρχήν ο σύμβουλος εκπαίδευσης θεσμοθετήθηκε μετά από πίεση της ΟΛΜΕ.

Παλιά υπήρχαν οι επιθεωρητές. Όμως όταν η πολιτεία προσπάθησε να βάλει το

σύμβουλο μέσα στην αίθουσα ως αξιολογητή, τότε υπήρξε μεγάλη αντίδραση της

ΟΛΜΕ, δεν το δέχτηκε. Ταύτισε το σύμβουλο με τον επιθεωρητή, αρνήθηκε, έγιναν
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απεργίες ... Έτσι σιγά-σιγά ο σύμβουλος δεν είχε αντικείμενο και απαξιώθηκε ο 

θεσμός.

14. Αν θεωρήσουμε ότι η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο χωρίζεται σε τρεις τομείς: 

στη διοίκηση, στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου και ως καινοτομία, 

ποια είναι η προσωπική σας άποψη για το βαθμό ένταξης σε κάθε τομέα;

Ξεκινάμε από τη διεύθυνση του σχολείου. Έχει σχέση με το αρχείο του σχολείου που 

είναι όλο πια σε ηλεκτρονική μορφή, από την ημέρα βέβαια που χρησιμοποιήθηκε 

υπολογιστής γι’ αυτό το σκοπό και όχι αναδρομικά. Η μισθοδοσία, η αλληλογραφία 

γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό είναι δουλειά του διευθυντή και του υποδιευθυντή και 

του γραμματέα, που δεν είναι εκπαιδευτικός απαραίτητα. Οι γνώσεις τους είναι 

αποτέλεσμα τόσο επιμόρφωσης όσο και μεγάλης προσωπικής προσπάθειας.

Όσον αφορά τα μαθήματα. Υπάρχουν κάποια μαθήματα στα οποία οι συνάδελφοι 

χρησιμοποιούν NT, εκτός από το μάθημα της πληροφορικής. Έχω υπόψη μου το 

μάθημα της τεχνολογίας, της φυσικής, της χημείας που κάποιες φορές χρησιμοποιούν 

υπολογιστή. Γενικευμένη χρήση όμως όχι. Και όσο γίνεται, γίνεται από προσωπική 

πρωτοβουλία, δεν είναι ενταγμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα.

15. Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή εδώ;

Εφόσον είναι γνώστης των πραγμάτων, μόνο προτρέπει στη χρήση των ΤΠΕ. Δεν 

επιβάλλει ούτε πιέζει. Και ούτε βέβαια μπορεί να τα γνωρίζει όλα.

Ως προς τις καινοτομίες. Υπάρχουν τα γνωστά προγράμματα αγωγής υγείας, 

περιβαλλοντικά προγράμματα. Εκεί κατέφευγες στη χρήση του υπολογιστή για να 

πάρεις πληροφορίες, δεν έχω τίποτε άλλο υπόψη μου. Στο σχολείου μου υπήρχε ένα 

πρόγραμμα ανταλλαγής με άλλα τρία σχολεία του εξωτερικού (Πολωνίας, Αυστρίας 

και Σικελίας), με θέμα το θέατρο. Τότε είχαμε ηλεκτρονική επικοινωνία στα πλαίσια 

της συνεργασίας των σχολείων, για την ανταλλαγή απόψεων και υλικού.

16. Γίνεται χρήση εποτττικών μέσων;

Υπάρχουν όλα τα εποπτικά μέσα: βίντεο, DVD-players, προβολείς κτλ.

Χρησιμοποιούνται σε επίπεδο σχολικών γιορτών και σε κάποια καινοτόμα 

προγράμματα.

17. Ο καθηγητής πληροφορικής χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ με κάποιο άλλο τρόπο ή 

περιορίζεται στο μάθημα της πληροφορικής;

Ο πληροφορικός ασχολείται κυρίως με το μάθημά του ή βοηθάει συναδέλφους

εκούσια, όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν εποπτικά μέσα, το εργαστήριο, ΤΠΕ
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γενικότερα. Για την προετοιμασία μιας εκδήλωσης ή ενός μαθήματος, θα αναλάβει ή 

θα βοηθήσει, σε πρακτικό επίπεδο.

18. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 

ταχυτήτων, κ.τ.λ.) Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Το ’98 είχα πάρει το πρόγραμμα «Αντίνοος» για τη μηχανοργάνωση του σχολείου 

μου. Επειδή κανένας καθηγητής δε γνώριζε καλά τη χρήση υπολογιστή, ζητήσαμε τη 

βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής. Με τον τρόπο του αρνήθηκε. Αυτό, από ότι 

είχα μάθει γίνονταν σε πολλά σχολεία. Τότε απευθύνθηκα σε μια καθηγήτρια 

πληροφορικής άλλου σχολείου η οποία ήρθε και μας βοήθησε με το πρόγραμμα. 

Υπήρχε οδηγία, όχι γραπτή αλλά αυτό πλανάται, στους καθηγητές πληροφορικής από 

το σύλλογό τους - υπάρχει σύλλογος καθηγητών πληροφορικής που είναι διορισμένοι 

στα σχολεία - να μην φορτωθούν στο σχολείο εργασίες άλλες πέρα από το μάθημά 

τους. Εργασίες δηλαδή που είχαν σχέση με τη χρήση υπολογιστή. Αυτή βέβαια την 

οδηγία δεν την ακολουθούσας όλοι. Αυτό ξεπεράστηκε μέσα από την πίεση που 

ασκούνταν από τους διευθυντές, ο καθένας στο σχολείο του. Δεν μπορεί να αρνηθεί 

ένας καθηγητής να αναλάβει κάποια εργασία. Στην αρχή της χρονιάς γίνεται 

κατανομή εργασιών. Θυμάμαι εγώ, όταν κάναμε την κατανομή των εργασιών, 

αναθέτω στον καθηγητή πληροφορικής, ένα νέο και νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, τις 

εργασίες που είχανε σχέση με τη χρήση υπολογιστή, όπως π.χ. την καταχώρηση 

βαθμολογιών και αρνήθηκε. Του λέω τότε ότι: «θα γραφεί στο πρακτικό ότι σου 

αναθέτει ο σύλλογος διδασκόντων αυτές τις εργασίες, εσύ αρνήσου και θα δούμε τι 

θα γίνει». Αναγκάστηκε να δουλέψει. Κάτι τέτοιο έγινε σε πολλά σχολεία. Αλλά 

αυτό ξεπεράστηκε όταν άρχισε η επιμόρφωση των καθηγητών στις NT οπότε αρκετοί 

καθηγητές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή και δεν είχαμε την ανάγκη 

μόνο του καθηγητή πληροφορικής. Από τότε, εκ των πραγμάτων, βοηθάνε και οι 

ίδιοι. Τουλάχιστον αυτή την εμπειρία έχω.

19. Με την ένταξη των NT στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, διαβλέπουν 

οι συνδικαλιστικοί φορείς ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης; Αν ναι, 

ποιες είναι αυτές; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

Η ΟΛΜΕ πιστεύει ότι οι NT μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Είναι μέσα στο γενικότερο αίτημα της για επιμόρφωση, η επιμόρφωση στις NT. Από
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κει καν πέρα, η ΟΛΜΕ έχει γενικότερες παιδαγωγικές απόψεις, αλλά φοβούμαι πως, 

ειδικά πάνω σε θέματα ΤΠΕ, όχι.

20. Ποιους κινδύνους για την εκπαίδευση πιστεύετε ότι εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι 

συνδικαλιστικοί φορείς, με την ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;

Οι κίνδυνοι που υπάρχουν γενικότερα στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν στο πανελλήνιο 

σχολικό δίκτυο. Παιδαγωγικά πάλι θεωρώ ότι η χρήση των ΤΠΕ μόνο να βελτιώσει 

μπορεί την ποιότητα του μαθήματος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο καθηγητής 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και τις χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους μαθητές 

και όχι για να ξεκουραστεί. Πάντως, το ξαναλέω, μη φανταστείς ότι εφαρμόζονται σε 

μεγάλο βαθμό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν γίνεται, γίνεται καθαρά από 

προσωπικό μεράκι κάποιων ανθρώπων.

21. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; Αν ναι τι είδους κίνητρα θα 

προτείνατε;

Άλλα κίνητρα πέρα από τε 300€ της επιμόρφωσης δεν υπάρχουν. Το δίωρο 

απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα αφορά στις καινοτομίες, αλλά οι ΤΠΕ δεν 

αποτελούν αντικείμενο καινοτομίας παρά μόνο, κάπου-κάπου, βοήθημα στα ήδη 

υπάρχοντα καινοτόμα προγράμματα που προαναφέρθηκαν. Το μόνο κίνητρο είναι η 

προσωπική αίσθηση ευθύνης που αισθάνονται και το μεράκι που έχουν κάποιοι 

συνάδελφοι για τη δουλειά τους. Κίνητρα ωφελιμιστικά δεν βλέπω. Ένα κίνητρο που 

βλέπω είναι να πεισθεί ο καθηγητής ότι, με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα, θα 

βελτιώσει τη δουλειά του και θα αλλάξει ο ρόλος του: από τον καθ’ έδρας 

παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία σε μια συμμετοχική διδασκαλία, με το μαθητή 

μέσα στην τάξη να συμμετέχει πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Μπορεί στην 

αρχή να κουραστεί αλλά όταν κατακτήσει αυτό το εργαλείο που λέγεται ΤΠΕ θα 

αλλάξει σημαντικά η σχέση του με τους μαθητές.

Από την άλλη, στις κρίσεις των διευθυντών: ο πιστοποιημένος στη χρήση Η/Υ 

καθηγητής έπαιρνε 0,25 μόρια. Σχεδόν όλοι όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις για διευθυντές 

πήραν αυτά τα μόρια, σχεδόν. Πουθενά αλλού δε λαμβάνεται υπόψη.

22. Από την εμπειρία σας τόσο ως εκπαιδευτικού όσο και ως συνδικαλιστή, πως

βλέπετε τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών (στο σχολείο), για την προώθηση της
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χρήσης ΤΠΕ; Υπάρχει η ελευθερία κινήσεων ή πρέπει κάποιος να λογοδοτεί σε 

σύμβουλο και διευθυντή; Τίθεται θέμα νομιμότητας και θεσμικών ρόλων ή είναι 

θέμα «χαρακτήρα» της σχολικής μονάδας;

Μπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγματα, αρκεί να ενημερώσει τον διευθυντή του. 

Εντός του σχολικού ωραρίου και εφόσον το επιτρέπει το πρόγραμμα των μαθητών, 

δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Σε περίπτωση που τα παιδιά θα πρέπει να 

απασχοληθούν πέραν του ωραρίου του σχολείου, για δύο λόγους θα μπορούσε να 

αρνηθεί ο διευθυντής: στο λύκειο τα παιδιά είναι φορτωμένα και δεν πρέπει να 

έρχονται σχολείο το απόγευμα για κάτι επιπλέον. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με 

την ασφάλεια του κτιρίου. Τίποτε άλλο. Άλλωστε το εργαστήριο είναι στη διάθεση, 

πρώτα απ’ όλα, των μαθητών με τη συνοδεία καθηγητή φυσικά.

23. Γιατί ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ένας υπολογιστής σε κάθε τάξη;

Θα μπορούσε να γίνει αυτό - την άποψή μου λέω και το είχα επιδιώξει αλλά βρήκα 

αντίδραση από τους καθηγητές - αν δεν υπήρχαν αίθουσες τμημάτων αλλά αίθουσες 

μαθημάτων. Εκεί όμως θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για την αίθουσα ένας 

καθηγητής, οπότε θα αναλάμβανε και ευθύνες. Ε[ εμπειρία που είχα εγώ όταν το 

πρότεινα στο σύλλογο είναι ότι αρνήθηκαν. Ο ουσιαστικός λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν 

να αναλάβουν την ευθύνη της αίθουσας.

Βέβαια κάποια σχολεία είχαν μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα νομίζω στη Λάρισα 

και ένα στην Αγιά. Δεν ξέρω πιο ήταν το αποτέλεσμα ούτε και αν συνεχίζεται αυτό 

τώρα.

24. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθεί να εντάξει τις ΤΠΕ [πλαίσιο - ορισμός υπευθύνων 

(σύμβουλος), εγκαταστάσεις, επιμόρφωση, χρηματοδότηση ...]; Αν ναι, ποιες 

πιστεύετε ότι είναι αυτές;

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπήκαν ευκαιριακά, μέσα από τα προγράμματα 

της ΕΕ. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από μερικά χρόνια εργαστήρια 

πληροφορικής δεν υπήρχαν παρά μόνο σε μερικά γυμνάσια και αυτά πεπαλαιωμένα. 

Μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα έγιναν τα εργαστήρια που έχουμε. Πρόγραμμα 

όμως ολοκληρωμένο για την ορθή χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, φοβάμαι ότι δεν 

υπάρχει - δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός προς αυτή την κατεύθυνση από τη μεριά 

του υπουργείου. Μόνο έτσι θα όμως διευρυνθεί η χρήση των ΤΠΕ, η ένταξή τους θα
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γίνει πιο αποτελεσματική και θα πάψει να είναι αποτέλεσμα προσπάθειας 

μεμονωμένων «πατριωτών» εκπαιδευτικών.

25. Τι μπορεί να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση η ΟΛΜΕ;

Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πιέζει. Σου είπα και στην αρχή: το εντάσσει όλο 

αυτό είτε στο αίτημα για επιμόρφωση είτε στο αίτημα για νέα αναλυτικά 

προγράμματα. Σ’ αυτή τη λογική είναι και το αίτημα του 5% του ΑΕΠ για την 

παιδεία. Δεν πιέζει εξειδικευμένα για τις ΤΠΕ.

26. Το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ ασχολείται με θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Δεν το γνωρίζω αυτό. Γενικά ασχολείται με στατιστικές μελέτες, την εκπαίδευση και 

τα εργασιακά ζητήματα στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών... τέτοια 

πράγματα.

27. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε;

Πιθανόν η ΟΛΜΕ θα μπορούσε να ασκήσει πίεση προς την κατεύθυνση της 

αποτελεσματικότερης και πιο διευρυμένης χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από 

τη μια δεν είμαι σίγουρος για το τι είδους πίεση ασκεί. Από την άλλη πολλές φορές 

ασκεί πίεση για διάφορα ζητήματα, δεν είναι όμως αυτή που αποφασίζει αλλά το 

υπουργείο. Όλα αυτά θέλουν χρήματα και χρήματα δε δίνονται. Όταν οι δαπάνες για 

την παιδεία είναι λιγότερο από 3,5% ...
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EE 1; Φυσικός 51 ετών. ιιέλοο του ΑΣ παραρτήματος της ΕΕΦ και ιδρυτικό μέλος 

του e-δίκτυο-ΤΠΕΕ. Έγει περισσότερα από 23 γρόνια προϋπηρεσίας και από το 2007 

είναι αποσπασιιένος στο Γραφείο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Ασγολείται ιιε 

τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση από το 1985 και αε καινοτόμα προγράμματα από το 2004.

1. Πως κρίνετε τις προσπάθειες των Επιστημονικών ενώσεων για την ένταξη των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση:

Δεν μπορώ να κρίνω τις προσπάθειες των επιστημονικών ενώσεων. Εκείνο που 

αναγνωρίζω στις επιστημονικές ενώσεις είναι η καλλιέργεια των συζητήσεων, η 

επιμόρφωση ας το πούμε έτσι μέσω διοργανώσεων, συνεδρίων όπως στη Σύρο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εμπλοκή σε συλλόγους που ασχολούνται με τις ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, με ενδιαφέρει το αντικείμενο, άλλα λόγο χρόνου ... και γνωρίζω τα 

παιδιά που ασχολούνται, το Νίκο Δαπόντε ας πούμε ... Πέρυσι στη 1η συνάντηση 

που έγινε στη Σύρο δεν μπόρεσα να παραβρεθώ γιατί ήμουνα αλλού ... με ενδιαφέρει 

και σε προσωπικό επίπεδο.

2. Ποιες είναι οι κυρίαρχες απόψεις για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 

Δηλαδή;

Υπάρχουν απόψεις ως προς το ρόλο των ΤΠΕ: Εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι 

υποβοήθηση στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου, ά/J.oi τις αντιμετωπίζουν 

ως ένα διαφορετικό τρόπο να δεις τα πράγματα, ακόμη και μία νέα εκπαιδευτική 

φιλοσοφία...;

Όλα αυτά που αναφέρεις, και το λέω εμπειρικά, υπάρχουν, όλες αυτές οι απόψεις 

υπάρχουν στο χώρο των εκπαιδευτικών. Εγώ μπορώ να σου αναπτύξω περισσότερο 

τις προσωπικές μου απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κύμα τα τελευταία 

χρόνια να σαρώσει, ας πούμε, τις διδακτικές μεθόδους η χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Κι εγώ έχω εμπλοκή στην ιστορία της πληροφορικής από το ’85 ακόμη, 

μου αρέσει η υπόθεση της πληροφορικής, αναγνωρίζω την τεράστια συμβολή των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση αλλά πάντα θέλω να ’μαι λίγο συγκρατημένος σε σχέση με το 

τι μπορεί να προσφέρει.

Π.χ., μιας και είσαι φυσικός...: εμφανίζεται ένα πείραμα στο διαδίκτυο, μία

εφαρμογή σε java, ένα εικονικό εργαστήριο. Είναι πολύ άνετο να καθίσω και να το

επιδείξω στα παιδιά με ένα προβολέα στον πίνακα, ούτε κουνιέμαι ούτε τίποτα. Το

ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί να μην το κάνουν τα παιδιά, να μην τους το δείξω

στις πραγματικές συνθήκες, ή ακόμη καλύτερα να το κάνουν τα παιδάκια μόνα τους.
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Θεωρώ ότι πολλά πράγματα του παρελθόντος δεν τα έχουμε εξετάσει με την 

απαραίτητη προσοχή, δεν τα’ χουμε αξιοποιήσει διδακτικά και συνεπώς είναι 

παράλογο να αντικαταστήσουμε το πείραμα και τη διδακτική του χρησιμότητα με ένα 

αντίστοιχο εικονικό πείραμα στον υπολογιστή. Μια πρώτη επιφύλαξη σημαντική 

είναι αυτή.

Για μένα δηλαδή έχουν μια πολλαπλή χρησιμότητα οι NT. Από πού να ξεκινήσουμε, 

από την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, από την παραγωγή και διανομή 

εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο το βρίσκεις σε site συναδέλφων και σε site 

πανεπιστημίων κτλ., παραγωγή επίσημη λογισμικού. Για παράδειγμα υπήρξε στο 

παρελθόν, για το γυμνάσιο, ένα cd-rom με το όνομα «μάθημα», παραγωγή επίσημη 

από το 2001 του Π.Ι., το οποίο πάρα πολύ συνάδελφοι το αγνοούν. Προφανώς από 

έλλειψη μέσων εκείνη την περίοδο δεν είχαν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν. 

Νομίζω ότι και σ’ αυτό το cd υπάρχουν εικονικά πειραματάκια που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ ωραία στο μάθημα ... όχι από το Α μέχρι το Ω, αλλά 

επιλογή κομματιών. Τώρα με την εισαγωγή των νέων βιβλίων, των νέων 

προγραμμάτων στη φυσική 2ας καταρχήν και του χρόνου 3ης γυμνασίου έχει 

παραχθεί ένα αντίστοιχο cd από το ΑΠΘ. Και βέβαια υπάρχει μια γενικότερη 

κατεύθυνση ... κατά το ενιαίο διαθεματικό πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών - τα νέα 

προγράμματα, υπάρχει μια κατεύθυνση για χρήση νέων τεχνολογιών με εφαρμογές 

όπως το cd του ΑΠΘ και κάποιες άλλες ... interactive physics, modelus ...

Πάλι εδώ βλέπουμε ότι ένας εκπαιδευτικός σήμερα έχει κάποιο υλικό να 

χρησιμοποιήσει. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι, για μένα, η διδακτική χρησιμότητα. 

Δηλαδή κατά πόσο έχουμε ελέγξει αν αυτό το υλικό αποδίδει πράγματι. Εγώ δίδασκα 

το νόμο του Νεύτωνα με τον Α τρόπο παλιά, τώρα μπαίνει το λογισμικό στη μέση 

σαν ένα επιπλέον εποπτικό μέσο, διδακτικό εργαλείο. Μπορώ να παινευτώ για τα 

αποτελέσματα; Εκεί είναι το θέμα.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι νέες τεχνολογίες είναι ασυναγώνιστες. Ένα εικονικό 

εργαστήριο για παράδειγμα με το οποίο κάνεις πειραματάκια τα οποία δεν είναι 

δυνατόν να γίνουν στο σχολείο, είτε επειδή δεν υπάρχουν τα μέσα είτε λόγω 

επικινδυνότητας, εκεί είναι ασυναγώνιστα. Μιλάμε όμως για επίδειξη, δε μιλάμε για 

συμμετοχή.

3. Πέρα από το -γνωστικό αντικείμενο, θεωρείτε απαραίτητο ότι πρέπει να αλλάζει

και ο τρόπος που γίνεται το μάθημα, η μετωπική διδασκαλία, η λογική της

εισήγησης με τους μαθητές ακροατές. Υπάρχει η αίσθηση ότι είναι καιρός να
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αλλάξει ο τρόπος που διδάσκουμε και πως μπορούν να βοηθήσουν οι ΤΠΕ σ ’ 

αυτό;

Δεν πιστεύω ότι μια νέα διδακτική προσέγγιση ενεργητικής μάθησης είναι ίδιον των 

NT. Θα μπορούσε να συμβεί και στο παρελθόν, π.χ. με τη χρήση του πειράματος. Δε 

θα ‘λεγα ότι επειδή μπαίνουν οι NT αυτόματα έχουμε και κάτι διαφορετικό... μπορεί 

να αξιοποιηθεί και έχει θέση ο Η/Υ, το διαδίκτυο, το cd-rom και όλα αυτά, 

συμπληρωματική. Θα μπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί σε μια πιο προχωρημένη 

κατάσταση και όχι σ’ αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Όχι μόνο οι NT αλλά και η 

πειραματική διαδικασία, που αναφέρω συνέχεια γιατί δε τη βγάζω απ’ έξω, θα 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να οικοδομήσουμε 

όλο το μάθημα πάνω σε ένα πείραμα που θα εκτελούν τα παιδάκια με φύλλα 

εργασίας, παρατηρήσεις, διαγράμματα κτλ. Δηλαδή δεν συνδέω άμεσα την αλλαγή 

του τρόπου διδασκαλίας επειδή μπαίνουν τώρα και οι NT.

4. Ας δούμε τις NT σαν μία καινοτομία, όπως είναι τα - θεσμοθετημένα πια - 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας, μέσω της 

οποίας ο εκπαιδευτικός βρίσκει το χώρο να παίρνει πρωτοβουλίες να αλλάξει το 

κλίμα και τον τρόπο του «μανθάνει». Υπάρχει υποστήριξη και βοήθεια προς 

αυτή την κατεύθυνση;

Επειδή έχω εμπλακεί και σε περιβαλλοντικά προγράμματα και σε Comenius με 

ευρωπαϊκά σχολεία, οι νέες τεχνολογίες οπωσδήποτε εμπλέκονται. Για παράδειγμα 

τώρα στο 2° γυμνάσιο, παρόλο που έχω μια επιμόρφωση και είμαι αποσπασμένος, 

έχω μια περιβαλλοντική ομάδα που, ακριβώς επειδή είμαι αποσπασμένος, 

επιβάλλεται η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας. Για την ενίσχυση των μικρών 

υποομάδων που συναποτελούν την περιβαλλοντική ομάδα, έχω φτιάξει ένα blog στο 

οποίο κρεμάω διάφορα κειμενάκια, παραπομπές, διευθύνσεις κτλ, ακριβώς για να 

αντλούν από εκεί τα παιδιά πληροφορίες, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να 

τις βρουν και μόνα τους, απλά είναι μια διευκόλυνση. Η επαφή μας με το εξωτερικό 

επιβάλλει καταρχήν μια προσωπική επαφή και μεταξύ των παιδιών των διαφορετικών 

σχολείων ... μ’ αυτή την έννοια εμπλέκονται οι νέες τεχνολογίες στην 

περιβαλλοντική. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω ότι με την ίδια δυσκολία που μπαίνει 

το πείραμα και η διδακτική αξιοποίηση του πειράματος στη σχολική καθημερινότητα 

με την ίδια δυσκολία θα μπουν και οι ΤΠΕ.

________________________________________________________________________Παράρτημα
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Παράρτημα

5. Ποια άλλοθι μπορεί να χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός για τη μη χρήση των 

νέων τεχνολογιών;

Ο καθένας μπορεί να επιλέγει άλλοθι για τη μη αξιοποίηση των NT όπως είναι η 

έλλειψη υποδομής και επιμόρφωσης. Είναι πράγματα που μπορούν να ξεπεραστούν 

θα έλεγα.

6. Θεωρείτε ότι υπάρχει πράγματι έλλειψη υποδομής ή αποτελεί απλά και μόνο 

άλλοθι;

Υπάρχει... γιατί αν δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής τότε σηκώνουμε τα χέρια 

ψηλά, τότε υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θεωρώ π.χ. ότι ο φυσικός έχει το εργαστήριό του 

στο σχολείο, ή αν δεν το έχει τότε με βοήθεια του συμβούλου ή του διευθυντή να βρει 

ένα χώρο να βάλει τα εργαλεία του. Ζήτησα λοιπόν ένα υπολογιστή και πήρα. 

Ζήτησα Internet, κατεβάσαμε από το εργαστήριο πληροφορικής ένα καλώδιο και 

πήραμε internet, πολύ απλά. Ζήτησα ένα βιντεοπροβολέα, μέσω του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων αγοράσαμε έναν και τελείωσε το θέμα. Θέλει και μία, λίγο 

προσωπική, φροντίδα για να εξυπηρετήσεις και το μάθημα και τον εαυτό σου.

7. Έχει ο διευθυντής την ελευθερία να αποφασίζει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να 

κάνει μια δαπάνη...

Αλλοίμονο, αλλοίμονο. Αν έχει κάποια διάθεση να βοηθήσει δε νομίζω ότι πρέπει να 

ρωτήσει κανέναν άλλο. Εμένα ας πούμε ο διευθυντής με εξυπηρέτησε, δεν είχα 

κανένα πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι ποιος διευθυντής θα έμπαινε εμπόδιο σε μια 

τέτοια πρωτοβουλία.

8. Αν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να εφαρμόσει μια καινοτόμα δράση με ή χωρίς 

ΤΠΕ θα πρέπει να ενημερώσει το σύμβουλο, να πάρει την έγκρισή του; Τίθεται 

ζήτημα θεσμικό ή νομιμότητας, ή είναι απλά θέμα «χαρακτήρα» της σχολικής 

μονάδας;

Ο σχολικός σύμβουλος δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με το αν και ποιες 

καινοτομίες θα κάνει ο εκπαιδευτικός. Ασφαλώς και ο τελευταίος δεν χρειάζεται να 

του ζητήσει την άδεια. Δεν γνωρίζω τι ισχύει και τι όχι νομικά, αλλά τον σύμβουλο 

τον ενδιαφέρει να είναι τα παιδιά μέσα στην τάξη. Τι γίνεται μέσα στην τάξη δεν τον 

απασχολεί.
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9. Αν ένας εκπαιδευτικός ζητήσει να κάνει μαζί με τους μαθητές του κάτι π.χ. σε 

ένα εργαστήριο πληροφορικής, πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να 

ενημερωθεί ο σύμβουλος;

Όχι, όχι. Ο σύμβουλος δεν έχει καμία σχέση, προς το παρόν δηλαδή - όπως τα βλέπω 

εγώ τα πράγματα, χωρίς να ξέρω τις σχετικές αρμοδιότητες του συμβούλου - δεν 

εμπλέκεται πουθενά σ’ όλα αυτά. Θα μπορούσε να βοηθήσει ίσως σε μία περίπτωση 

που δεν έχουμε εργαστήριο, κατά τα άλλα σ’ αυτές τις δραστηριότητες δεν θα ‘λεγα 

ότι εμπλέκεται.

Βέβαια το νέο διαθεματικό πλαίσιο ανοίγει κάποιους δρόμους για συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, που δουλεύουν πάνω σε ένα κοινό project. ... 

π.χ. όπως λες κι εσύ με τον πληροφορικό, γιατί ξέρεις διατίθεται το 10% των ωρών 

διδασκαλίας για διαθεματικές δραστηριότητες, να αφιερώσουμε κάποια ώρα από το 

μάθημα της πληροφορικής για αναζήτηση πληροφοριών στο internet σχετικά με το 

project.

10. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; (εκπαιδευτικοί 2 

ταχυτήτων, κ.τ.λ.) Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Είναι αρκετά μακριά από την πραγματικότητα αυτό που λες. Π.χ. επειδή

αναφερθήκαμε και πριν στα καινοτόμα προγράμματα όπως η περιβαλλοντική

εκπαίδευση: δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος για την ανάπτυξη αυτού του θεσμού. Δεν

θεωρώ ότι αναπτύσσεται. Όσοι ασχολούνται, ασχολούνται από μεράκι.

Παρατηρήθηκαν και ακραία φαινόμενα που δηλώνουν ένα πρόγραμμα

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για να απαλλαγούν από ένα 2-ωρο στο ωράριό τους.

Αυτές είναι ακραίες όμως καταστάσεις. Είναι κάποιοι συνάδελφοι που, από φιλότιμο

και μόνο, ασχολούνται με την οργάνωση μιας θεατρικής ομάδας, ενός καινοτόμου

προγράμματος, από μεράκι. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το σχολείο. Σε σχολεία

που έχουμε συναδέλφους που είναι στα όρια της σύνταξης εύκολα διαπιστώνεις ότι

δεν υπάρχει διάθεση για τίποτα καινούργιο... Σε άλλα σχολεία που ίσως υπάρχουν

νεότεροι, μπορεί να’ χουν μεράκι, αν και υπάρχει γενική αίσθηση ότι οι νεότεροι

συνάδελφοι το βλέπουν περισσότερο σαν δουλειά παρά σαν λειτούργημα.

Εγώ θα έλεγα ότι έχει σχέση με τη φιλοσοφία του ανθρώπου, του καθηγητή. Πως

βλέπει τη ζωή δηλαδή και τη δουλεία που κάνει, αν τη βλέπει δημιουργικά ή αν τη

βλέπει για να βγάλει το μεροκάματο και να φύγει. Εμένα δε μου κοστίζει να καθίσω
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και δύο και τρεις ώρες παραπάνω ή ένα Σάββατο. Είναι ένα πράγμα που με 

ενδιαφέρει, με εκφράζει σαν άνθρωπο.

Θα ‘λεγα όμως ότι αυτές οι αξίες, καθώς περνάνε τα χρόνια εκλείπουν από την 

ελληνική κοινωνία γενικά και δεν μπορεί και η εκπαίδευση να είναι μια νησίδα που 

να ξεχωρίζει. Όταν οι αξίες στην κοινωνία είναι διαφορετικές θα πάρει η μπάλα και 

την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς, αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή χρειάζεται μεγάλη 

προσπάθεια να διατηρείς αυτή τη φλόγα που υπάρχει ακόμη στην εκπαίδευση, που 

ενδεχομένως σε άλλους χώρους έχει σβήσει εντελώς. Στην εκπαίδευση υπάρχει αυτή 

η φλόγα του φιλότιμου του εκπαιδευτικού γιατί απέναντι του δεν έχει χαρτιά και 

φακέλους, έχει ανθρώπους. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εκπαιδευτική 

πολιτική βασιζόμενοι στο φιλότιμο. Και θα έλεγα ότι αντίθετα η πολιτική ηγεσία 

επιχειρεί να συντρίψει και το φιλότιμο.

11. Με ποιους τρόπους γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι 

σήμερα; Συμφωνείτε με τους τρόπους αυτούς; (Από ποιους γίνεται και από 

ποιους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται; Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να 

επιμορφώνονται και προς ποια κατεύθυνση;) Θα προτείνατε κάποιους άλλους 

τρόπους; Ποιος είναι ο ρόλος των επιστημονικών ενώσεων σ ’ αυτό;

ΑΠ. Καταρχήν οι επιστημονικές ενώσεις δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο αυτή τη 

στιγμή. Αποτελούν απλά μια συγκέντρωση ανθρώπων που έχουν ένα κοινό 

ενδιαφέρον και προσπαθούν να προωθήσουν κάποια λογική. Δεν έχουν κανένα 

θεσμικό ρόλο. Θεσμικό ρόλο έχει το Π.Ι., έχει το ΥΠΕΠΘ.

Ένα ΝΠΔΔ δεν έχει θεσμικό ρόλο; Η ΕΕΦ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση; 

Το τεχνικό επιμελητήριο είναι θεσμοθετημένα σύμβουλος του κράτους, στους δήμους 

και τις νομαρχίες. Η ΕΕΦ δεν έγινε ακόμη ΝΠΔΔ, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι 

αυτό είναι τεχνικό το θέμα.

Πιστεύω ότι δεν πρέπει να απαλλάσσουμε το κράτος από τις ευθύνες του. Γιατί και οι 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το κράτος για την επιμόρφωση είναι ημιτελείς. Μου 

θυμίζει ότι έχουμε ένα κονδύλι τόσα εκατομμύρια για να επιμορφώσουμε τους 

εκπαιδευτικούς στο Α’ αντικείμενο, να το τελειώνουμε και να καθαρίζουμε. 

Ξεκίνησε, τελείωσε. Παρακάτω τι έγινε; Ενδιαφερόμαστε για το τι έγινε παρακάτω; 

Κάνουμε μια επιμόρφωση, στοχεύουμε κάπου; Θα ελέγξουμε από ‘κει και πέρα τι 

κάναμε; Προχώρησε αυτή η ιστορία; Κάναμε ένα βήμα μπρος, ή απλώς μοιράζουμε 

σεμινάρια και βεβαιώσεις;

_______________________________________________________________________ Παράρτημα
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12. Μόνο το Υπουργείο μπορεί και πρέπει να κάνει την επιμόρφωση; Οι 

επιστημονικοί φορείς;

Προφανώς και η ΕΕΦ και το e - δίκτυο κάνουν συνέδρια κλπ, αλλά δεν μπορεί να 

έχει απαίτηση το υπουργείο από τέτοιους φορείς να υποκαταστήσουν την επίσημη 

ηγεσία σε θέματα επιμόρφωσης. Αυτό είναι απαράδεκτο! Οι ενώσεις θα κάνουν το 

καθήκον τους. Μπορούν να προτείνουν, να συνδιαλέγονται, να το συζητάνε, είναι 

δικό τους καπέλο! Αλλά αυτό δεν απαλλάσσει τους επίσημους φορείς από τις ευθύνες 

τους. Αλλοίμονο! Το υπουργείο οφείλει να λογοδοτήσει, το Π.Ι., τι κάνει με την 

επιμόρφωση. Προφανώς έχουν λόγο και παίζουν ρόλο και οι ενώσεις, αυτό όμως 

είναι η κοινωνία δεν είναι ο θεσμός του κράτους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

13. Ο καθένας βέβαια είναι ελεύθερος να επιλέξει όποια επιμόρφωση θέλει και από 

όποιον θέλει, έτσι;

Φυσικά. Η προσωπική επιμόρφωση είναι κάτι που δε σταματάει, είναι μία στάση 

ζωής. Μ’ αρέσει να ψάχνω ν’ ασχολούμαι ... άλλος ενδιαφέρεται για τα χωράφια και 

έρχεται σχολείο να πάρει το μεροκάματο. Και αυτά είναι αποδεκτά. Ο καθένας 

επιλέγει μια στάση ζωής. Για να λειτουργήσουν τα πράγματα, όπως είπα και πριν, 

χρειάζεται αρκετή δόση φιλότιμου. Δεν μπορεί όμως να εγκαλεί το υπουργείο τον 

εκπαιδευτικό στο φιλότιμο. Θα έλεγα το εξής απλό: ότι το ίδιο το υπουργείο δεν 

φροντίζει να ανεβάσει τον εκπαιδευτικό κοινωνικά, φροντίζει αντίθετα να τον 

κατεβάσει. Μου ‘χει μείνει μια φράση του Τρίτση, όταν ήταν υπουργός παιδείας, μια 

επίσημη απάντηση στην ΟΛΜΕ ότι «η κοινωνία δεν δέχεται ότι παράγετε έργο. 

Πείστε πρώτα την κοινωνία ότι παράγετε έργο και μετά ελάτε να ζητήσετε αύξηση.» 

Αυτό είναι αλητεία, αυτό είναι αλητεία! Δηλαδή την άλλη μέρα ο εκπαιδευτικός θα 

βγει με σκυμμένο το κεφάλι. Και απ’ αυτόν απαιτείς τώρα φιλότιμο και να προσφέρει 

παραπάνω από το ωράριό του; Ε! Η αντίδραση του εκπαιδευτικού είναι προφανής 

πια.

14. Εδώ μου δίνετε την αφορμή να σας ρωτήσω το εξής: Πολλοί πιστεύουν ότι για 

να προωθηθούν τα καινοτόμα προγράμματα και τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; Αν ναι τι είδους 

κίνητρα θα προτείνατε;

Δεν υπάρχουν κίνητρα πέρα από το δίωρο. Ή αντί για δίωρο μπορεί να πάρει κάποιος 

υπερωρίες.
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Παίρνουν υπερωρίες;

Δεν έχω ακούσει να σου πω την αλήθεια, αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες του 

σχολείου. Πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Αυτά, τέλος πάντων 

υπάρχουν που μπορούν να λειτουργούν σαν κίνητρα.

Αλλά οι ώρες που δαπανάς για την ιστορία αυτή (καινοτομίες) δεν μετριούνται, ούτε 

και τις μετράει κανένας που ασχολείται με καινοτομίες, δεν τις αποτιμά σε χρήμα. 

Αφιερώνουμε, βράδια, Σάββατα, Κυριακές εφόσον απαιτείται!

15. Ποια επιπλέον κίνητρα θα μπορούσαν να υπάρχουν, έχετε να προτείνετε; 

Κίνητρα που θα έκαναν εσάς να θέλετε να συνεχίσετε και άλλους συναδέλφους 

να δοκιμάσουν κι εκείνοι...

Είναι μια υπόθεση που πρέπει να την ψάξουμε λιγάκι ... Εμένα προσωπικά δε μου 

χρειάζονται άλλα κίνητρα. Θα μπορούσε ίσως να πει κάποιος ότι ο αριθμός των 

προγραμμάτων είναι ένα στοιχείο της αξιολόγησης του συναδέλφου. Δηλαδή 

κάνοντας ένα πρόγραμμα, σημειώνεται στο φάκελό σου, παίρνεις μια βεβαίωση ότι 

υλοποιείς κάποιο πρόγραμμα ... να μετράει θετικά στην αξιολόγησή σου. Όπως ας 

πούμε - μιλώντας για τις κρίσεις των διευθυντών που έγιναν πρόσφατα - δεν 

αξιολογήθηκε τίποτα!

Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία που συνθέτουν τη δράση του εκπαιδευτικού στο 

σχολείο, τα οποία θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο καταγραφής στο φάκελό του. 

Και από εκεί και πέρα να «αποτιμάται» η προσφορά του κάθε συναδέλφου, σε 

κάποιους τομείς. Είναι πράγμα το οποίο δεν το παίρνει υπόψη του κανένας ...

Το θέμα για μένα είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι επίσημοι φορείς 

του υπουργείου, να έχουν μια σοβαρότητα, μια αρχή μια μέση ένα τέλος, μια 

συνέχεια. Δεν διακρίνεται η εκπαιδευτική μας πολιτική για αυτά. Θέλει ιδιαίτερη 

φροντίδα να βγάλουμε τα παιδιά από την τάξη και θέλει και μια καθοδήγηση προς 

τον καθηγητή, κάτι που απαιτεί και μια σχετική αναστάτωση.

16. Πιστεύετε ότι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση 

του σχολείου; Από την άλλη, πιστεύεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει 

αρνητικά, και γιατί;

Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το άπαν στην εκπαίδευση οι NT. Μπορούν να συμβάλλουν,

έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση - αυτό είναι αναμφισβήτητο - αλλά

δεν είναι το άπαν. Δεν υποτιμώ καθόλου και μάλιστα είναι λάθος να αρχίσουμε να

συζητάμε για τις ΤΠΕ και τη συμβολή τους (π.χ.) στο εργαστήριο φυσικής και να
201Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly

23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



ξεχάσουμε το πείραμα, το πείραμα που γίνεται από τα παιδιά. Και μάλιστα ποιο 

σημείο του πειράματος; Όχι τον εντυπωσιασμό αλλά τη διδακτική του αξιοποίηση, 

κάτι που φυσικά ίσχυε και στο παρελθόν. Έχει ενδιαφέρον που το ρωτάς αυτό: 

υπήρξαν περιπτώσεις που κάναμε πολύπλοκα και εντυπωσιακά πράγματα στο 

εργαστήριο φυσικής και όταν ρωτούσαμε τα παιδιά τι κατάλαβαν, δεν παίρναμε 

απάντηση. Ε, αυτό είναι αποτυχία. Θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο επί της ουσίας και 

όχι μόνο στα μέσα που χρησιμοποιούμε.

17. Οι συνδικαλιστές έχουν κάποιο λό}Ό ή ρόλο σε θέματα ένταξης ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, τι πιστεύετε;

Οι συνδικαλιστές έχουν το ρόλο τους σε άλλο τομέα. Δηλαδή θα έλεγα ότι μια 

επικεφαλίδα των συνδικαλιστικών μας αιτημάτων, των κλαδικών μας αιτημάτων 

είναι η επιμόρφωση. Κάτι που χρειάζεται και μάλιστα νομοθετημένα, όχι ότι 

αρπάξουμε από δεξιά και αριστερά, από συγκεντρώσεις και ομιλίες. Θεσμοθετημένα, 

οργανωμένα και με συγκεκριμένη στόχευση.

Να σου πω ένα παράδειγμα: Ανέλαβε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο να κάνει τα 

σεμινάρια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή τώρα 

και άλλο ένα τριήμερο το Δεκέμβριο. Ε, λοιπόν έχει στριμώξει από 10 ώρες μάθημα 

κάθε μέρα. Πιστεύεις ότι θα υλοποιηθεί σωστά αυτό, ή χρησιμοποιείται για την 

απορρόφηση των κονδυλίων; Όταν ένας φορέας τέτοιου επιπέδου αντιμετωπίζει τα 

σεμινάρια επιμόρφωσης με τέτοια λογική, τι να περιμένουμε μετά;

18. Πιστεύετε ότι η ΟΛΜΕ, ή οι ΕΛΜΕ κατά τόπους, ασχολείται με τις ΤΠΕ; 

Δηλαδή προωθεί το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ή θεωρεί ότι 

δεν είναι αρμοδιότητά της;

Πιστεύω ότι εκείνο που μπορεί να προωθήσει η ΟΛΜΕ είναι το θέμα ως 

επικεφαλίδα: ναι στις NT και να προωθηθούν. Από και πέρα όμως έχουν σειρά άλλοι.

19. Θα πάρει την πρωτοβουλία για συνεργασία με επιστημονικές ενώσεις ...;

Ε, θα’ λεγα όχι. Το κέντρο βάρους της είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

εκπαιδευτικών. Και βέβαια και οι συνθήκες δουλειάς και η ποιότητα της εκπαίδευσης
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20. Αν κάποιος συνάδελφος θεωρεί ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες καλείται να 

εφαρμόσει καινοτομίες με ΤΠΕ είναι κακές, ως προς τη στάση του διευθυντή, 

τον επιπλέον χρόνο που πρέπει να διαθέσει ή άλλους παράγοντες, θα ζητήσει 

από την ΕΛΜΕ να τον βοηθήσει;

Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι η πρώτη και η βέβαιη αντίδραση είναι ότι αν δει ότι το 

περιβάλλον είναι λίγο δύστροπο ή ότι δεν ευνοεί τη δουλεία του στο σχολείο τα 

παρατάει και δεν ασχολείται πλέον. Κάποιοι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν μια, δυο 

χρονιές και άκουσαν κουβέντες και από τους συναδέλφους και από τον διευθυντή, το 

πιθανότερο είναι να αποφασίσουν να τα παρατήσουν. Το πιο πιθανό είναι η 

απογοήτευση και η απόσυρση.

21. Πιστεύεται ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση τόσο ως καινοτομία όσο και 

ως μια νέα πρόταση διδακτικής προσέγγισης, είναι ικανή να προκαλέσει τριβές 

μεταξύ των συνδικαλιστών και της ηγεσίας του υπουργείου;

Δε νομίζω. Καταρχήν δε βλέπω να έχει κανένας αντίρρηση στην εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών. Δε βλέπω κανένα λόγο.

Στην καθημερινότητα ...;

Στην καθημερινότητα αυτό εκφράζεται με πολλούς τρόπους. NT στο σχολείο ... 

δηλαδή υπολογιστές, δηλαδή internet. Να το κάνω τι; Να εξυπηρετήσω τη 

γραμματεία, επικοινωνία υπουργείου και διευθύνσεων με το υπουργείο. Να έχω ένα 

εργαστήριο εξοπλισμένο...

Π.χ. στο 2° γυμνάσιο Λάρισας που έχει 500 παιδιά, υπάρχει εργαστήριο 

πληροφορικής. Το ωράριό του, 35 ώρες την εβδομάδα, είναι πλήρες με μαθήματα 

πληροφορικής - το γνωστικό αντικείμενο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι είναι 

αδύνατο να πάω τα παιδιά στο εργαστήριο πληροφορικής. Πρέπει να διώξω ένα 

τμήμα με τον καθηγητή του εκεί για να πάω εγώ τα παιδιά που έχουν φυσική. Αυτό 

δε γίνεται. Άντε και να πάω ... να κάνω τι;

Αυτό δε σημαίνει ότι αφού δεν μπορώ να πάω στο εργαστήριο πληροφορικής, άρα

τέλος οι νέες τεχνολογίες. Ένας απλός τρόπος είναι ένας υπολογιστής στο

εργαστήριο φυσικής, με έναν βιντεοπροβολέα και να δείχνω ότι μπορώ να δείχνω.

Έτσι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ατομική χρήση υπολογιστών από τους

μαθητές, πάνε στην άκρη. Αλλά νομίζω ότι και κάτω από αυτές τις συνθήκες,

μπορείς να αξιοποιήσεις τους υπολογιστές πάρα πολύ καλά και αν φτάσεις στην

ανάγκη ότι πρέπει να πάνε τα παιδιά στο εργαστήριο, τότε το βλέπουμε και αυτό.

Όσο για αναζήτηση, μπορούμε σε συνεργασία με τον καθηγητή της πληροφορικής τα
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παιδιά να ψάξουν πληροφορίες για το Νεύτωνα π.χ. - διαθεματικότητα δηλαδή, 

υπάρχει ώρα που προβλέπεται.

Έχετε, κλείνοντας κάτι να προσθέσετε;

Θεωρώ ότι κάποιοι πολύ ενθουσιώδεις στη χρήση των Η/Υ, ίσως υπερεκτιμούν τις 

δυνατότητες των NT.

Ένα ερώτημα έχω πάντα: το διδακτικό αποτέλεσμα το μέτρησε κανένας; Να διδάξω 

το νόμο του Νεύτωνα με υπολογιστή ή με ένα πείραμα, τι διαφορετικό έχει να 

προσφέρει; Μήπως, σε κάποιες περιπτώσεις, το πείραμα είναι μια διαδικασία πιο 

αποτελεσματική που μπορεί να σε βγάλει και από την τάξη;

22. Ποια είναι η άποψη της ΕΕΦ πάνω σ’ αυτό το θέμα, περί ορθής χρήσης δηλαδή 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ...

Δεν μπορούμε να έχουμε υψηλές απαιτήσεις. Δηλαδή το να διαμορφώσει η ΕΕΦ 

άποψη πάνω σε παιδαγωγικά θέματα είναι και λίγο παρακινδυνευμένο. Η ΕΕΦ θα 

έπρεπε να απευθυνθεί σε ειδικούς επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με τη φυσική 

και την παιδαγωγική, τη διδακτική της φυσικής. Και να δούμε αν υπάρχει κοινός 

τόπος ή υπάρχουν και εκεί διαφορετικές απόψεις. Αν υπάρχει κοινός τόπος, να 

αποτελέσει θέση του φορέα. Γιατί τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΦ είναι φυσικοί διαφόρων 

ειδικοτήτων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν άποψη για το θέμα. Δεν θα έλεγα ότι 

είναι και άμεσο. Ασχολείται η ΕΕΦ με τις NT, κάνει σεμινάρια κτλ, προωθεί τις NT 

αλλά πιστεύω ότι άποψη μπορούν να έχουν οι ενώσεις των εκπαιδευτικών που 

ασχολούνται με τις NT. Αυτοί θα έλεγα ότι κατά τεκμήριο είναι και οι πιο αξιόπιστοι 

σαν φορείς.

23. Ζητάει το ΥΠΕΠΘ τη βοήθεια αυτών των φορέων σε θέματα ΤΠΕ-Ε;

Δεν θα το ‘λεγα.

Γιατί;

Μα δεν αξιοποιεί ακόμη και τα δεδομένα πανεπιστημιακών ομάδων. Ακόμη και το 

θέμα της διαθεματικότητας, που προσπάθησε να εμφανίσει το υπουργείο ως κάτι νέο, 

προχώρησε επειδή χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 

υπήρξε αξιολόγηση των προγραμμάτων ή είναι σε στυλ: αν δεν τραβάει ας 

αλλάξουμε κατεύθυνση;

Π.χ. σε σεμινάριο του Π.Ι. για την πρώτη φάση της επιμόρφωσης ημών ως

επιμορφωτών για να νέα αναλυτικά προγράμματα. ... εκεί μας ανακοινώθηκε ότι

μετακινούνται κεφάλαια της φυσικής μεταξύ των τάξεων του γυμνασίου. Ρωτάω
204
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λοιπόν το εξής απλό τον Πάρεδρο του Π.Ι.: Έγινε κάποια επιστημονική έρευνα και 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στο αναλυτικό πρόγραμμα και έγιναν αυτές 

οι μετακινήσεις; Η απάντηση ήταν: «είναι δύσκολο να γίνουν έρευνες στην ελληνική 

εκπαίδευση, ... ξέρεις οι συνθήκες είναι δύσκολες ... αλλά έμπειροι εκπαιδευτικοί 

κατά κοινή ομολογία είπαν ότι πρέπει να το αλλάξουμε». Τι να πω!

Εντάξει, ας αλλάξουμε το αναλυτικό πρόγραμμα. Όμως αξιολογήθηκε το 

προηγούμενο βιβλίο; Τι πάει στραβά και πρέπει να εκδώσουμε νέα βιβλία; Πετάξαμε 

το παλιό cd - εμείς βέβαια το κρατήσαμε - και βγάλαμε καινούργιο. Γιατί; Σε κάθε 

βήμα που κάνεις πρέπει να κάνεις μια στοιχειώδη αξιολόγηση. Υπάρχουν ακόμη 

στην εκπαίδευση άνθρωποι με φιλότιμο. Αν έχουμε σωστό προγραμματισμό θα 

μπορέσουμε να παρακινήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτά τα ψυχικά αποθέματα 

που έχει ο εκπαιδευτικός κόσμος και θα κάνει η εκπαίδευση ένα βήμα μπροστά. 

Αρκεί να δουλέψει ο μηχανισμός, να δουλέψει ο μηχανισμός ... με φιλότιμο.

24. Ως προς την αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων πιστεύετε ότι παίρνει 

θέση η ΟΛΜΕ;

Νομίζω ότι σε τέτοιες λεπτομέρειες ίσως να μην μπαίνει. Για τα εκπαιδευτικά θέματα 

δεν είμαι ενήμερος για το ποιες είναι ακριβώς οι απόψεις της...

... Αλλά είναι μια κοινή διαπίστωση όλων μας πως ότι γίνεται, γίνεται χωρίς να 

υπάρχει μια σοβαρή πρόθεση από πίσω, να εφαρμοστεί, να αξιολογηθεί, να 

προχωρήσει.

Γίνονται για να γίνονται, χωρίς μια συνέχεια._

Ευχαριστώ πολύ.
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EE 2: Φυσικός, ιδρυτικό μέλος καν μέλος του ΑΣ της επιστημονικής ένωσης «e- 

δίκτυο ΤΠΕΕ». Έγει να επιδείζει ιιεγάλη δράση, τόσο σε επιμορφωτικό και 

συγγραφικό έργο όσο καν στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία και 

λογισμικά).

1. Στους βασικούς σκοπούς της e -Δίκτυο, ως επιστημονικής ένωσης, είναι τόσο η 

προώθηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση όσο και η στήριξη των επαγγελματιών 

επιστημών των ΤΠΕ. Τόσο η Πολιτεία όσο και τα ΜΜΕ μοιάζει να στέλνουν 

ένα ηχηρό μήνυμα για χρήση των Νέων Τεχνολογιών (NT) στο Ελληνικό 

Σχολείο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν στην ένταξη αυτή και που 

κατά την γνώμη σας εμφανίζονται στον προβληματισμό των μελών της e-Δίκτυο 

αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στον δημόσιο διάλογο;

Από πολλά μέλη του e-Δικτύου επισημαίνεται η απουσία ενός ολοκληρωμένου και 

ρητά διατυπωμένου σχεδίου εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (χρονοδιάγραμμα, 

βιωσιμότητα) με αποτέλεσμα η ένταξη των ΤΠΕ-Ε παραμένει διακήρυξη χωρίς πνοή. 

Από την άλλη δεν υπάρχει φροντίδα για τη βιωσιμότητα των έργων οπότε μόλις 

ολοκληρωθεί ένα έργο εγκαταλείπεται στη «μοίρα» του.

2. Ποια είναι η ανάγκη που ώθησε στη σύσταση της e - Δίκτυο; Τι διαφορετικό 

πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει σε σχέση με άλλες συναφείς προϋπάρχουσες 

επιστημονικές ενώσεις;

Η διαφορά βρίσκεται στον προσανατολισμό:

α) ενδιαφερόμαστε κυρίως για την ίδια τη διδακτική πράξη στο πραγματικό ελληνικό 

σχολείο και στο «μετασχηματισμό» των ερευνών ώστε αυτές να μπορούν να 

εφαρμοστούν.

β) ενδιαφερόμαστε για τις αναγκαίες αλλαγές του Προγράμματος Σπουδών ώστε η 

ένταξη των ΤΠΕ να είναι ομαλή (να την αντέχει ο εκπαιδευτικός της πράξης), 

γ) αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (π.χ. 

ενδοσχολική) όχι κατ’ ανάγκην με χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ και ΚτΠ. 

δ) Ζητάμε την καθιέρωση υπευθύνων σχολικών εργαστηρίων υπολογιστών στα 

Δημοτικά σχολεία.

3. Πιστεύετε ότι η e - Δίκτυο θα έπρεπε να είναι ΝΠΔΔ το οποίο να καθορίζει το 

ποιος έχει το δικαίωμα να θεωρείται γνώστης της χρήσης των ΤΠΕ στην
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εκπαίδευση; Έχει υπάρξει σχετικός προβληματισμός; Θεωρείται ότι υπάρχει 

έλλειψη σε κάτι τέτοιο;

Δεν υπάρχει καθόλου τέτοιος προβληματισμός ούτε περιλαμβάνεται στους σκοπούς 

του e-Δικτύου σύμφωνα με το Καταστατικό του.

4. Τα μέλη του e - Δίκτυο έχουν κάποια χρόνια δράσης στον Ελληνικό χώρο. 

Υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην εισαγωγή των ΤΠΕ 

στην Ελληνική εκπαίδευση τα οποία θεωρείτε ότι έχουν διαλευκανθείχάρη στην 

εργασία των μελών της ένωσης; Ποια θα λέγατε είναι κάποια κύρια ζητήματα 

που παραμένουν ανοικτά και στα οποία δουλεύουν τα μέλη της ένωσης;

Η έμφαση δόθηκε στη δημιουργία δραστηριοτήτων με τη μορφή «Φύλλων Εργασίας» 

με το πιο σημαντικά λογισμικά. Ένα από τα ζητούμενο είναι η δοκιμασία λογισμικών 

και δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και η 

διάχυσή τους μέσα από εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες 

εκπαιδευτικών.

5. Από την εμπειρία σας ως εκπαιδευτικού, πως βλέπετε τις πρωτοβουλίες 

εκπαιδευτικών (στο σχολείο), για την προώθηση καινοτομιών γενικότερα και 

των ΤΠΕ ειδικότερα; Πιστεύετε ότι λόγω του επιστημονικού χαρακτήρα της e - 

Δίκτυο θα έπρεπε να ζητείται από την πολιτεία μεγαλύτερη εμπλοκή της στην 

υποστήριξη και αξιολόγηση σχετικών καινοτομιών;

Οι καινοτομικές δράσεις είναι ελάχιστες και αυτές μέσα στις δυσκολίες που

παρουσιάζουν οι «έρευνες-δράσεις»

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια δυνατότητα, το e-Δίκτυο βασίζεται

στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και στις συνεργασίες με άλλους.

6. Πιστεύετε πως η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, από κάποιους εκπαιδευτικούς 

περισσότερο εξοικειωμένους με τις NT, αποτελεί αφορμή για διχόνοιες μεταξύ 

συναδέλφων ικανές να διαταράξουν το σχολικό κλίμα; Μπορείτε να μας 

αναφέρετε κάποια παραδείγματα;

Υπάρχει σαν κλίμα αλλά δεν μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα.

7. Ποιες ευκαιρίες για βελτίωση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσω της χρήσης 

των ΤΠΕ, διαβλέπει η e - Δίκτυο; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη;
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Η διείσδυση των ΤΠΕ είναι πολύ μικρή όπως μικρή είναι και η αποδοχή στην πράξη 

των βασικών αρχών του εποικοδομητισμού και της επιστημονικής μεθόδου έρευνας. 

Κατά τη γνώμη μου ένα μέρος του προβλήματος βρίσκεται στη ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ 

των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας μια και η υπόθεση του διορισμού μέσω 

ΑΣΕΠ είναι αποτυχημένη (έλυσε ένα πρόβλημα αλλά δεν έλυσε άλλα σημαντικά). 

Μόνο αν αποφασίσουν τα πανεπιστήμια να προετοιμάζουν «δασκάλους 

εκπαιδευτικούς» μπορεί κάτι να γίνει.

8. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθεί να εντάξει τις ΤΠΕ; Αν ναι, ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές;

Οι αδυναμίες είναι ίδιες με τις πολλές και ποικίλες αδυναμίες του ίδιου του 

συστήματος. Αδυνατώ να απαντήσω εν συντομία, απαιτείται μελέτη που μας 

ξεπερνάει....

9. Ποιους κινδύνους για την εκπαίδευση εντοπίζουν ή διαβλέπουν οι επιστήμονες 

των ΤΠΕ, με τον τρόπο που εντάσσονται στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη; Πιστεύετε ότι θα πρέπει 

να ακολουθήσουμε κάποιο μοντέλο ένταξης ήδη δοκιμασμένο στο εξωτερικό;

Κίνδυνοι υπαρκτοί: α) κυριαρχία τεχνοκρατικής αντίληψης (η εύκολη) έναντι 

παιδαγωγικής κατεύθυνσης (η δύσκολη) β) αδυναμία ένταξης των ΤΠΕ στο 

Πρόγραμμα Σπουδών από το Νηπιαγωγείο μέχρι τη Τ’ Λυκείου.

Δεν πιστεύω στα «μοντέλα» που δοκιμάστηκαν σε άλλες χώρες. Απλά οφείλουμε να 

τα παρακολουθούμε και να στοχαζόμαστε πάνω σ’ αυτά.

10. Συνεργάζεστε, εσείς προσωπικά ή ως μέλος της e - Δίκτυο, με κάποιο ή 

κάποιους επιστημονικούς φορείς ή με τα συνδικαλιστικά όργανα των 

εκπαιδευτικών, για θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιους και με ποιο 

τρόπο; Έχουν υπάρξει αφορμές έντασης; Αν ναι, σε ποια ζητήματα και πως 

λύνονται;

Είμαστε στη φάση επαφών και συζητήσεων με πρόσωπα, στην αναζήτηση του «μίτου 

της Αριάδνης»

11. Συμφωνείτε με τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, μέχρι σήμερα; Θα προτείνατε κάποιους άλλους

τρόπους; Ποια είναι η θέση της e - Δίκτυο ως επιστημονικής ενώσεως; Με
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ποιους άλλους φορείς ή ενώσεις θα μπορούσε να συνεργάζεται προς στην 

κατεύθυνση αυτή;

Παρακολουθούμε από πολύ κοντά την προσπάθεια που γίνεται στα ΠΑΚΕ. Θέση του 

e-Δίκτυο δεν υπάρχει ακόμα εφόσον η διαδικασία εξελίσσεται.

Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να προκληθεί συνάντηση ή να γίνει και Ημερίδα 

για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ με συνδιοργανωτές όλες τις Ενώσεις για ΤΠΕ.

Πιστεύω ότι ΠΡΙΝ από κάθε επιμόρφωση χρειαζόμαστε σοβαρή έρευνα για την 

«ανίχνευση αναγκών» των εκπαιδευτικών. Από την εμπειρία μου προκύπτει αβίαστα 

ότι η εκπαίδευση δεν επιτρέπει απότομες και φιλόδοξες αλλαγές των εμπνευστών της 

χωρίς τη συμμετοχή και τη θέληση των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Από την κατάσταση που βρίσκεται η διαδικασία μάθησης σήμερα μόνο λίγο 

ψηλότερα και με ομαλό τρόπο μπορούμε να ανέβουμε λίγο παραπάνω όλοι μας. Δεν 

είναι τυχαίο ότι η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως «συντηρητικός θεσμός».

12. Πολλοί πιστεύουν ότι για να προωθηθούν τα καινοτόμα προγράμματα στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Συμφωνείτε; 

Αν ναι τι είδους κίνητρα θα προτείνατε; Σε τι είδους κίνητρα θα μπορούσε να 

συμβάλλει η e - Δίκτυο με την δράση της;

Προσωπική άποψη: δεν μπορούμε να συζητάμε για «κίνητρα» πέρα από τις ευνοϊκές 

συνθήκες και περιβάλλον εργασίας (εργαστήρια, Τεχνική υποστήριξη, Προγράμματα 

Σπουδών κ.λ.π.). Μόνο για τους Υπευθύνους εργαστηρίων ζητάμε τη μείωση 

ωραρίου κατά 3 ώρες.

13. Έχοντας σκεφτεί το θέμα υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θέλετε να 

επιστήσετε την προσοχή μας, και που ενδεχομένων δεν καλύψαμε με τις 

ερωτήσεις μας;

Προτείνω τις εργασίες

α) Εκπαίδευση Επιυοοωωτών otic ΤΠΕ (Β' Επίπεδοί: Τι να σηυαίνει άοανε το ΤΠΕ:

Β) Η στασιμότητα του δικτυακού τόπου του Παιδανωνικού Ινστιτούτου

Γ) Οκτώ νοόνια υετό: ΧοστονοάίΡπσπ τπε εντοΕηε των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση οπό την οπτικά του εκπαιδευτικού

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

_______________________________________________________________________ Παράρτημα
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EE 3: Καθηγητής πληροφορικής. 33 ετών, με 7 γρόνια προϋπηρεσία από τα οποία τα 

τελευταία 4 εκτελεί καθήκοντα πρεσβευτή - προωθητή της δράσης eTwinning·

1. Είναι στόχος μέσω του eTwinning ο εκπαιδευτικός να βάλει τις ΤΠΕ στο 

μάθημά του, στο γνωστικό αντικείμενο να πάρει πρωτοβουλίες;

Στόχος είναι μέσω του προγράμματος να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές, να 

ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, να εξοικειωθούν και να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας 

τους. Στόχος είναι και να εμπλέξουμε τους μαθητές. Γιατί μπορεί να κάνω μια 

συνεργασία ως εκπαιδευτικός, να ανταλλάξω απόψεις με κάποιον άλλο. Πρέπει όμως 

και να εμπλέξουμε τους μαθητές. Αυτός είναι ο ρόλος μας στο σχολείο.

2. Υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση σε κάποια βαθμίδα;

Στα δημοτικά είναι πιο εύκολες οι συνεργασίες. Επίσης, εκεί ο δάσκαλος οφείλει να 

είναι διαθεματικός. Μπορεί το θέμα εκεί να είναι κάτι πολύ απλό, ανταλλαγή 

ζωγραφιών ή και κάτι πιο απαιτητικό. Το ίδιο και στα γυμνάσια. Στα Λύκεια η 

δουλειά γίνεται μέχρι τη Β' τάξη, μετά ενόψει πανελλαδικών είναι δύσκολο να 

ασχοληθούν οι μαθητές αν και κάποτε το βλέπουν σαν μια διέξοδο. Ό,τι κάνουμε 

γίνεται μέσα στο ωράριο εμείς οι πληροφορικοί. Και όταν συνεργαζόμαστε με άλλον 

καθηγητή, πχ των Αγγλικών, βρίσκω ώρα που έχω κενό και το τμήμα κάνει αγγλικά 

και κάνουμε κάποια δραστηριότητα του προγράμματος. Όχι δε με πειράζει να μην 

κάνω κάποιο κενό.

3. Τι θα θέλατε να αλλάξει στο σχολείο;

Αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι δεν αλλάζει το σχολείο. Δε φταίνε τα κτίρια ή οι 

μαθητές. Στο γνωστικό αντικείμενο όλες οι ειδικότητες γνωρίζουν όσα πρέπει αλλά 

δε γνωρίζουν παιδαγωγικά. Βλέπουμε τους μαθητές σαν αναγκαίο κακό, «ευτυχώς 

που υπάρχουν για να ‘χουμε δουλειά». Σαν ένα καθήκον, μια υποχρέωση που πρέπει 

να κάνουμε. Δε βλέπω να υπάρχει παιδαγωγικός ρόλος. Στο δικό μου σχολείο αρκετοί 

μαθητές δεν ξέρουν να κάνουν πρόσθεση και οι μαθηματικοί κάνουν πολύ άσχημες 

καταστάσεις μέσα στην τάξη γιατί δεν μπορούν να διδάξουν αυτό που πρέπει. Ναι 

αλλά βρες κάτι άλλο να κάνεις, κάνε κάτι να μάθουν την πρόσθεση, αυτό να είναι το 

κίνητρο. Κίνητρο δεν είναι να κάνουμε μαθητές που να είναι πανέξυπνοι αλλά 

τουλάχιστον να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε μια κοινωνία, να μην είναι 

προβληματικοί. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς πρώτα.
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4. Πιστεύετε ότι μια αλλαγή στην εκπαίδευση να έρθει από τους εκπαιδευτικούς, 

από κάτω προς τα πάνω;

Πιστεύω ότι κάθε αλλαγή ξεκινάει από τον εαυτό μας. Αν κάποιος θέλει να 

ασχοληθεί θα ασχοληθεί. Αν δε θέλει, όση πίεση κι αν δεχτεί. Πρέπει να υπάρχει ένας 

γενικός στρατηγικός σχεδιασμός, διακομματικός και να δούνε πολλά πράγματα. 

Καταρχήν ότι η εκπαίδευση έχει απαξιωθεί, οι εκπαιδευτικοί έχουν απαξιωθεί και 

φταίνε οι ίδιοι και η κοινωνία, η δε πολιτεία κάποια στιγμή πρέπει να δώσει 

παραπάνω χρήματα και παραπάνω σημασία στην εκπαίδευση. Ανεξάρτητα πολιτικής 

παράταξης. Δεν υπάρχει από καμιά παράταξη τέτοιος σχεδιασμός, όλοι είναι στη 

θεωρία. Είναι τα σχολεία και οι υποδομές αυτές που είναι και δεν υπάρχει ένα πλάνο 

που να λέει «σε 20 χρόνια θέλω να φτάσω εδώ». Είμαστε η μοναδική χώρα στην 

Ευρώπη που έχουμε περισσότερους μαθητές στη γενική από ό,τι στην τεχνική 

εκπαίδευση. Δε γίνεται πουθενά αλλού αυτό. Σαν κοινωνία δεν έχουμε κατανοήσει 

την αξία της τεχνικής εκπαίδευσης.

Υπάρχει μια απογοήτευση και μια μιζέρια. Εγώ μπήκα πριν 5 χρόνια στην 

εκπαίδευση και βλέπω κι άλλους νέους που μπαίνουν με όρεξη. Στην αρχή βλέπουν 

τα διάφορα φαινόμενα και τα παραβλέπουν, λένε «εγώ θα ασχοληθώ με τους 

μαθητές». Αλλά σιγά-σιγά μένουν σε λιμνάζοντα νερά, δεν υπάρχει κάτι που να τους 

κινητοποιεί, να ταράζει τα νερά.

Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση. Ας πούμε το θέμα με την εξωσχολική εκπαίδευση. 

Να κάνουν όλα τα σχολεία ολοήμερα, να έχουν όλα εστιατόρια, να βελτιωθούν οι 

υποδομές, να αυξήσουν τους μισθούς ώστε να μην κυνηγάνε ιδιαίτερα οι 

εκπαιδευτικοί. Με τα ολοήμερα θα απορροφηθούν και όσοι αδιόριστοι ασχολούνται 

στα φροντιστήρια, πολλοί είναι αξιολογότατοι κατά τη γνώμη μου.

.. .θα έπρεπε ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει τη δική του τάξη. Μετά πάμε στο θέμα της 

αξιολόγησης. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση κάποια στιγμή. Ποιος θα την κάνει και πώς 

θα την κάνει δεν μπορώ να δώσω απάντηση αλλά πρέπει να γίνει. Μιλούσαμε με 

εκπαιδευτικό που έκανε eTwinning στην Κύπρο, δασκάλα. Μας έλεγε ότι θα έρθει ο 

σύμβουλος της ειδικότητάς της να την αξιολογήσει, θα καθίσει 2 βδομάδες και θα τα 

ξετινάξει. «Θα κοιτάξει όλους τους φακέλους με ό,τι εκπαιδευτικό υλικό έχω κάνει, 

θα παρακολουθήσει όλα μου τα μαθήματα και θα μου κάνει προτάσεις βελτίωσης». 

Πάντως η τωρινή κατάσταση που επικρατεί μάλλον προς το χειρότερο πάει. Δεν είναι 

κρυφό, όλοι το γνωρίζουν. Θέλει πολιτική βούληση. Το θέμα είναι να αλλάξουμε
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εμείς οι ίδιοι. Και υπάρχουν και οι κλίκες εδώ στην Ελλάδα, θα πουν εγώ θίγομαι 

οικονομικά ή ωραριακά.

5. Υπάρχει μια ένωση πληροφορικών, δεν υπάρχει;

(Μ). Είναι τρεις. Η ΕΠΥ είναι πιο γενική και μπορεί να έχει και ανθρώπους που δεν 

είναι πληροφορικοί αλλά έχουν σχέση με την πληροφορική, άσχετα από την 

εκπαίδευση. Και η ΕΠΕ επίσης άσχετα από την εκπαίδευση, ξεκίνησε θετικά κάνανε 

καλή δουλειά, πιέσανε διάφοροι από κυβερνήσεις. Η ΠΕΚΑΠ είναι πιο ανεξάρτητη, 

κι αυτή έχει κάνει διάφορα πράγματα. Εγώ είμαι στην ΠΕΚΑΠ, παλιότερα ήμουν και 

στην ΕΠΥ...Στην ΕΠΕ είναι πολύ αυστηρό το καταστατικό.

6. Η επαγγελματική ένωση έχει ισχύ να πιέσει; Ποιον πιέζει;

Το υπουργείο. Λέει: «στις σχολές που είναι πληροφορικής δεν μπορεί να

σπουδάζουν τα παιδιά 5 χρόνια και όταν δίνουν ΑΣΕΠ να μπορεί να διορίζονται και 

Θεολόγοι με 100 ώρες σεμινάριο». Αυτό τέλειωσε.

7. Οι καθηγητές πληροφορικής θα μπορούσαν να αποτελόσουν έναη πυρήνα που 

να περνά μια νέα φιλοσοφία;

(Γ) Οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν περάσει από επιμόρφωση, γνωρίζουν πλέον 

αρκετά πράγματα. Μπορούν να αναζητήσουν μια πληροφορία, δεν είναι ανάγκη να 

πέσει το βάρος σ’ εμάς. Να τους εξυπηρετήσουμε αλλά υπάρχει φυσικός, 

μηχανολόγος, μαθηματικός που δεν έχουν απασχολήσει ποτέ το εργαστήριο. 

Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γνωρίζουν αρκετά εργαλεία.

Αυτό πάντως ισχύει, για το τρίωρο που έχει απαλλαγή ο υπεύθυνος εργαστηρίου. 

Δηλαδή, η εγκύκλιος για τους υπευθύνους εργαστηρίων αναφέρει ότι ο καθηγητής 

της πληροφορικής, εφόσον δεν παρακωλύει το μάθημά του και τη λειτουργία του 

σχολείου, πρέπει να ανοίξει την αίθουσα υπολογιστών και να κάνει μαθήματα. Το 

θέμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν το θέλουνε, οι πιο πολλοί μάλλον δεν 

ασχολούνται.

8. Οι επιστημονικές ενώσεις ασχολούνται με την επιμόρφωση;

Την επιμόρφωση την κάνει το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το ΠΙ, δεν κάνει άλλος. Οι 

επιστημονικές ενώσεις λειτουργούν ανεξάρτητα. Υπάρχει και η Εθνική Υπηρεσία 

Εφαρμογών (EYE) που ανήκει στο ΥΠΕΠΘ.
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Έγινε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και πήραν όλοι σαν κίνητρο 600€ 

για να αγοράσουν υπολογιστές. Στους πληροφορικούς, με το σκεπτικό ότι έχουν 

υπολογιστή, δεν τους έδωσαν αυτά τα χρήματα. Πιστεύω όμως ότι ο πληροφορικός 

θα αξιοποιούσε καλύτερα αυτή τη χρηματοδότηση.

Όταν πρωτοδίδαξα ως αναπληρωτής καθηγητής σε σχολείο του Παπάγου έρχεται 

ένας 55χρονος μαθηματικός και μου λέει: «θα μου γράψεις ένα κείμενο;» Κανένα 

πρόβλημα του λέω, δεν ήταν τίποτα για μένα... Την άλλη μέρα έρχεται ξανά και μου 

ζητάει το ίδιο. Του λέω ότι δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια και του πρότεινα να του 

δείξω πώς να γράφει κείμενο: «για να το γράψω θέλω 10 λεπτά, αλλά να καθίσουμε 2 

ώρες να σου δείξω το word». Ξέρεις τι μου απάντησε; «Άσε, θα βρω κανέναν άλλο».

9. To e-Twinning είναι ένας τρόπος ένταξης των ΤΠΕ στο σχολείο, ως 

καινοτομία. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, ποια είναι η γνώμη σας;

Υπάρχουν άλλοι τρόποι, αλλά πρέπει να ασχοληθείς. Έστω ότι επιμορφώνεσαι, θα το 

βάλεις στο σχολείο μετά; Αν π.χ. έχεις μάθει να χρησιμοποιείς power point και 

συνεχίζεις να χρησιμοποιείς διαφάνειες στο μάθημα, τι να συζητάμε μετά, είσαι 

χοντροκέφαλος!

Από τη μία το αναλυτικό πρόγραμμα δεν το επιβάλλει, εκτός σε κάποια μαθήματα 

των ΕΠΑΛ, στο μάθημα της ειδικότητας. Από την άλλη χρειάζεται φιλότιμο, όρεξη 

και μια αίσθηση προσωπικής ευθύνης για να εντάξεις τις ΤΠΕ στο μάθημά σου. 

Βέβαια, για να μην γκρινιάζουμε συνεχώς, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι 

παγκόσμιο πρόβλημα: το ότι έχουν πολλά εξοπλισμένα εργαστήρια, έχουν 

εκπαιδευτεί πάρα πολύ εκπαιδευτικοί. Τελικά το ερώτημα είναι: έχει αλλάξει ο 

τρόπος διδασκαλίας; Φοβάμαι ότι η απάντηση, κατά 80%, είναι πως όχι. Ο 

εκπαιδευτικός θα κάνει τη δασκαλοκεντρική — μετωπική διδασκαλία και κάποιες 

φορές ίσως και κάποια επίδειξη με εποπτικά μέσα ή με πείραμα. Ομαδοσυνεργατικές 

μεθόδους δύσκολα θα κάτσει κάποιος να σχεδιάσει και να τις χρησιμοποιήσει.

Πλάνο υπάρχει όμως για τέτοιες μεθόδους. Το προτείνει το ΥΠΕΠΘ και το ΠΙ με τη 

λογική να εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Το Θέμα είναι ότι δεν πιέζουν προς αυτή την 

κατεύθυνση, ούτε μετράνε το που έχουμε φτάσει, τι πετύχαμε μέχρι τώρα. Αυτό το 

βλέπουμε και στους συναδέλφους που έχουν επιμορφωθεί. Αυτοί που κάτι κάνουν 

είναι πολύ λίγοι και συνήθως όσοι είχαν ήδη κάποια σχέση με Η/Υ. Είχα μια 

υποδιευθύντρια στο Γαλαξίδι που κάθε μέρα μου έφερνε απορίες και καθόμασταν στο 

διάλειμμα να τις δούμε. Φοβερή. Ήταν και συνάδελφοι που δεν πλησίαζαν τον 

υπολογιστή, αν και είχαν επιμορφωθεί.
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Από την άλλη, όταν ο πιτσιρικάς έχει μάθει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και να 

παίρνει τόσες πολλές και διαφορετικές πληροφορίες, όμορφες και εντυπωσιακές, να 

καταστρέφει γαλαξίες με το play-station, πως μπορείς μετά να απαιτείς να 

ενθουσιάζεται αν του δείξεις μαθηματικά στον πίνακα; Πρέπει να προσαρμοστούμε 

στα νέα δεδομένα.

10. Έχει τα σχολεία ασύρματη πρόσβαση στο internet;

Μ. Αυτή τη στιγμή όχι. Υπάρχει όμως ένα, υπό υλοποίηση πρόγραμμα, για ασύρματη 

δικτύωση δήμων, κοινοτήτων και σχολικών μονάδων.

11. Γιατί έτσι θα μπορείς να φέρεις το φορητό σου στο σχολείο και να κάνεις 

πράγματα...μοιάζει αυτή η ιστορία με το εργαστήριο λίγο να φρενάρει τα 

πράγματα.

Εδώ στο σχολείο υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουμε ασύρματο δίκτυο από το 

γραφείο των καθηγητών, απλά με ένα καλώδιο μέχρι το εργαστήρι. Το πρότεινα στο 

σύλλογο αλλά σου λένε «να τώρα πως θα το κάνουμε και θέλει χρήματα, μην 

κάνουμε καμιά ζημιά...». Δεν μπορείς να πιέσεις και πολύ γιατί... Αν τα βάλεις από 

την τσέπη σου βέβαια δε θα σου τίποτα, είναι θέμα το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος 

την προτεραιότητα.

Μια άλλη καλή ιδέα είναι ο μαθητικός φορητός υπολογιστής. Αρχικά επρόκειτο για 

το OLPC, μια ιδέα που ξεκίνησε από το Δαπόντε, με linux πάνω και ηλιακούς 

συλλέκτες. Τώρα έχει προταθεί μια άλλη κατασκευή πιο οικονομική (περίπου 100€) 

και με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο internet. Εγώ προσωπικά το βρίσκω 

πολύ καλή λύση. 'Εχουν παραγγελθεί 2-3 εκατομμύρια από μερικές χώρες, ανάμεσά 

τους και η Ελλάδα, ήταν να ξεκινήσει πιλοτικά από φέτος αλλά δεν ξεκίνησε.

Έπειτα σκεφτείτε ότι ο μαθητικός υπολογιστής θα είναι ένα προσωπικό αντικείμενο, 

θα μπορώ να τον στολίσω να τον βάψω ... τον εκπαιδευτικό θα πρέπει να τον αφορά 

μόνο αν δουλεύει σωστά.
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EE 4; Καθηγητής πληροφορικής. 48 ετών. Υπηρετεί ως σγολικός σύιιβουλ(κ 
πληροφορικής από το 2007. Πιστεύει στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ κάτι 
που θεωρεί καινοτοιιία για την ελληνική εκπαιδευτική πραγιιατικότητα. Είναι ιιέλος 
της ΕΠΥ και της ΠΕΚΑΠ

1. Οι ΤΠΕ είναι το έναυσμα για μια ριζική αλλαγή στην εκπαίδευση;

Εξαρτάται πώς τις χρησιμοποιεί κανείς. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις ψωμί, 

μπορείς και να σκοτώσεις. Δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα η μεγάλη και ανεξέλεγκτη 

χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά; Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο αλλά ανοιχτό 

οπουδήποτε. Κι αν δεν ελέγξεις πού ανοίγει το παιδί.... Πρέπει να δημιουργήσεις ένα 

προστατευμένο περιβάλλον. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ένα άλλο, που μπορεί να μην 

είναι πρόβλημα αλλά να μην προσφέρει και κάτι θετικό, είναι πώς χρησιμοποιούνται 

οι υπολογιστές. Αυτό που μπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής είναι, 1. μια 

δυνατότητα επικοινωνίας (το eTwinning ας πούμε είναι επικοινωνία, σύγχρονη και 

ασύγχρονη), 2. αναζήτηση πληροφοριών οι οποίες όμως θα πρέπει να ενταχθούν σε 

κάποια σφαιρική εργασία. Να πω στα παιδιά «ψάξτε στο goggle πληροφορίες για τον 

τάδε ποιητή», είναι μια αναζήτηση αλλά αν τη δώσω για το σπίτι, θα την κάνει το 

παιδί ή ο γονιός; Αν το παιδί δεν έμαθε στο σχολείο να το κάνει αυτό, είναι σαν να 

λες στο γονέα να κάνει αυτή την εργασία.

Θα πρέπει να μπούμε και σ’ άλλες διαδικασίες όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. 

Δηλαδή, αξιολόγηση της πληροφορίας. Βρίσκω στο goggle δέκα ερμηνείες για τον 

όρο που ψάχνω. Τι θα κάνω; Θα τις αντιγράψω στο word σελίδες ολόκληρες; Πρέπει 

να το αξιολογήσω. Τι θα πάρω απ’ αυτό; Είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας.

... οπότε νομίζω ότι και οι παλιότεροι συνάδερφοι - ξέρετε όσο πιο παλιός είναι 

κάποιος πιθανώς να έχει και μεγαλύτερες αντιστάσεις στο καινούργιο - ακόμη λοιπόν 

και οι παλαιότεροι συνάδερφοι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, είναι πεισμένοι και 

ξέρουν τρόπους για να προωθήσουν την ένταξη των διαδικασιών.

2. Εσείς από την εικόνα που έχετε τώρα από τα σχολεία της περιφέρειας σας, 

βλέπετε να χρησιμοποιούνται τα λογισμικά αυτών των βιβλίων; Μιας κι έχετε 

μια εικόνα όλης της Θεσσαλαας, σε τι ποσοστό βλέπετε να χρησιμοποιούνται; 

Γενικά δεν μπορώ να έχω μια άποψη ολοκληρωμένη ... ξέρω από

συναδέλφους ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες. Τώρα, για τους καθηγητές πληροφορικής, 

είναι καθολική η αξιοποίηση. Για τις άλλες ειδικότητες, ανάλογα με την εξοικείωση
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που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός με τον υπολογιστή. Βέβαια, επειδή έχουν περάσει 

σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα των βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ, 

48 ώρες επιμόρφωσης, είναι πλέον αρκετά εξοικειωμένοι. Άλλες φορές μόνοι τους 

και άλλες σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής, ο οποίος έχει και ένα 

τέτοιο κομμάτι στις υποχρεώσεις του: δηλαδή ο υπεύθυνος του εργαστηρίου 

πληροφορικής έχει 3 ώρες μείωση στο ωράριό του για να συντηρεί το εργαστήριο και 

να βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Εντάξει, είμαστε ακόμα στις αρχές όλων αυτών. Για ενταχθούν περισσότερο οι ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα εργαστήρι 

πληροφορικής σε κάθε σχολείο, το οποίο συνήθως δεν έχει ώρες ελεύθερες πέρα από 

το μάθημα της πληροφορικής. Πιθανόν να χρειάζονται και χώροι πολλαπλών 

χρήσεων, πιθανόν να χρειάζονται και γωνιές υπολογιστή σε κάθε τάξη. Ίσως να 

χρειάζεται και ριζική αναδιοργάνωση της φιλοσοφίας του σχολείου: να πάμε σε ένα 

σχολείο το οποίο να έχει τάξης αφιερωμένες σε μαθήματα για να μπορεί κάποιος να 

βρίσκει όλο το υλικό εκεί όταν θα πάει να κάνει το αντίστοιχο μάθημα και να 

μετακινούνται τα παιδιά, όπως γίνεται σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.

3. Τι γνώμη έχετε για την ιδέα του μαθητικού υπολογιστή; Ποια πιστεύετε ότι θα 

είναι η χρησιμότητά του;

To laptop αυτό... είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε... ξεκινάει τώρα πιλοτικά και 

θα υλοποιηθεί. Τα παιδιά δε θα κουβαλάνε όλο αυτό τον όγκο των βιβλίων και θα 

έρχονται στο σχολείο με μόνο ένα laptop ...(γέλια). Κοιτάξτε, το βιβλίο δεν είναι 

ανταγωνιστικό του υπολογιστή. Πάντα χρειάζεται και ποτέ δε θα πεθάνει. Στο 

κρεβάτι σου διαβάζεις, στην παραλία διαβάζεις. Στο κάτω - κάτω, όπως έλεγε και 

κάποιος το βιβλίο μυρίζει ωραία, ενώ το laptop όχι.

Η λογική είναι αυτό που κάνουν οι ΤΠΕ. Δηλαδή, Η δυνατότητα που έχεις να τρέχεις 

εκπαιδευτικό λογισμικό, περιβάλλοντα ανοιχτά, και η συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο 

τόσο για επικοινωνία όσο και για αναζήτηση πληροφοριών. Αυτοί είναι οι δύο 

βασικοί λόγοι. Όπως γνωρίζετε αυτοί οι υπολογιστές θα έχουν ασύρματη δυνατότητα 

δικτύωσης.

Τα βιβλία θα υπάρχουν πάλι. Σε πρώτη βάση μπορεί να τα έχουμε και σε έντυπη και 

σε ηλεκτρονική μορφή. Σιγά σιγά, όπως έλεγαν και οι προφήτες παλιότερα, το βιβλίο 

θα πάψει να υπάρχει κάποια στιγμή.
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4. Ενδοσχολική επιμόρφωση υπάρχει; Κάτι που να γίνεται σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας;

Υπήρχε ένα πρόγραμμα για φιλολόγους, μαθηματικούς και φυσικούς, στο πλαίσιο 

του «Οδύσσεια» νομίζω, το οποίο ήταν τέτοιο, ήταν ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Το θέμα είναι ότι τα πιλοτικά δεν γενικεύονται μετά. Κρατάει όσο κρατάει το 

πιλοτικό και όταν έρθει η ώρα να γενικευτεί, σταματάει εκεί πέρα.

Η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί να γίνει και ανεξάρτητα από ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα. Μπορούμε και εμείς ως σύμβουλοι να πάρουμε πρωτοβουλίες. 

Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και συναδέρφους ώστε να επιμορφώνουμε ο ένας τον 

άλλο. Π.χ. κάτι που σκέφτομαι να υλοποιήσω εγώ από την επόμενη χρονιά είναι να 

κάνουμε κάποιες διδασκαλίες - δε θα τις κάνω εγώ κατά ανάγκη όλες, ένα κομμάτι 

θα κάνω εγώ ένα κομμάτι θα κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδερφοι. Ένα κομμάτι στο 

οποίο κάποιος συνάδερφος έχει εργαστεί πιο πολύ και στο οποίο έχει υιοθετήσει 

κάποιο τρόπο ίσως αξιόλογο κτλ. Εγώ εντοπίζω τέτοιους τρόπους στους συναδέρφους 

και με ενδιαφέρει πολύ αυτό να το παρουσιάσω μετά στους υπόλοιπους. Αυτό δεν 

είναι αμιγώς ενδοσχολική επιμόρφωση γιατί δεν περιορίζεται στους καθηγητές μιας 

σχολικής μονάδας, αλλά είναι ενδο-ειδικότητας ας πούμε, δηλαδή αυτομόρφωση 

κατά κάποιο τρόπο.

Στην σχολική μονάδα υπάρχου πολλές ειδικότητες. Οπότε αυτό που θα μπορούσε να 

γίνει ενδοσχολικά είναι, είτε από τον κάθε σύμβουλο σε κάποιες ειδικότητες είτε σε 

γενικά παιδαγωγικά θέματα.

5. Ασχολείστε ενεργά με το συνδικαλισμό; Είστε μέλος κάποιας επιστημονικής ή 

επαγγελματικής ένωσης;

Προσωπικά δεν ασχολούμαι με το συνδικαλισμό, αυτή τη στιγμή. Είμαι μέλος της 

ΕΠΥ, της ΠΕΚΑΠ. Και οι δύο είναι επιστημονικές και όχι επαγγελματικές ενώσεις. 

Δεν υπάρχει επαγγελματική ένωση στο χώρο της πληροφορικής, όπως ας πούμε το 

ΤΕΕ, αν εννοείς κάτι τέτοιο.

6. Ασχολούνται αυτές οι επιστημονικές ενώσεις με ζητήματα που αφορούν στην 

ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Ασχολούνται. Ασχολούνται και με το ρόλο του εκπαιδευτικού πληροφορικής,

ασχολούνται και με θέματα διδακτικής των μαθημάτων και ουσίας των μαθημάτων.

Αλλά, κοιτάξτε, καταθέτουν προτάσεις. Καταθέτουν προτάσεις και στο ΠΙ και στο

ΥΠΕΠΘ το οποίο είναι και το αρμόδιο να πάρει την απόφαση για οτιδήποτε.
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Φαντάζομαι ότι μελετώνται και αυτές οι προτάσεις από τους αρμόδιους πριν 

αποφασιστεί κάτι...

Για παράδειγμα η ΕΠΥ συνδιοργανώνει μαζί με το ΥΠΕΠΘ την ολυμπιάδα 

πληροφορικής. Είναι παλιός φορέας και φορές που συνεργάζεται άμεσα με το 

ΥΠΕΠΘ σε πολλά θέματα.

7. Πιστεύετε δηλαδή ότι περνάει ο λόγος τους στο υπουργείο, σε θέματα ΤΠΕ στο 

σχολείο;

Να σου πω την αλήθεια, προσπαθώ να καταλάβω και ποια είναι η λογική του 

υπουργείου όταν παίρνει κάποιες αποφάσεις. Γιατί, κοιτάξτε, το υπουργείο είναι ένας 

χώρος στον οποίο απευθύνονται όλοι και ζητάνε όλοι και προτείνουνε οι πάντες και 

κάνουν εισηγήσεις οι πάντες. Εκεί, τελικά, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα επιτελείο 

πέριξ του υπουργού ή του υφυπουργού, το οποίο εξετάζει όλα αυτά τα πράγματα και 

το οποίο είναι τελικά υπεύθυνο να τα διοχετεύσει στον αρμόδιο υπουργό ο οποίος 

παίρνει και την τελική απόφαση και υπογράφει. Εκεί τώρα; Δεν ξέρω ποια είναι τα 

κριτήρια της κάθε γνωμοδοτικής επιτροπής που παίρνει τις εισηγήσεις. Αν δηλαδή 

κάτι έρθει από την ΕΠΥ και το εξετάζουν με την ίδια σοβαρότητα με κάτι άλλο που 

θα έρθει από ΠΙ κτλ. Σαφώς βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι οργανώσεις δεν 

μπορούν να αντικαταστήσουν το ΠΙ που είναι η επίσημη έκφραση της πολιτείας, 

γνωμοδοτικά, πάνω σε θέματα προγραμμάτων σπουδών.

Τώρα, πολλές φορές, η δημιουργία διαφόρων φορέων οι οποίοι γνωμοδοτούν, μπορεί 

να δημιουργεί και τριβές. Υπάρχει για παράδειγμα, ο προϊστάμενο του προγράμματος 

σπουδών που βγάζει διάφορες αποφάσεις, υπάρχει, για τις NT και τις καινοτομίες που 

αναφέραμε προηγουμένως το ΣΕΠΕΔ(;) στην Αθήνα: τμήμα που έχει να κάνει με 

περιβαλλοντική, αγωγή υγείας, κέντρα πληροφορικής κτλ. Δεν είναι το τμήμα Δ της 

διεύθυνσης σπουδών, έχει αποκοπεί από εκεί, από εκεί ξεκίνησε αλλά έχει αποκοπεί 

εδώ και κάποια χρόνια. Κοιτώντας προχτές για ένα ζήτημα που αφορά τους 

υπεύθυνους εργαστηρίων, βρήκα μια διαφορετική απάντηση από τον προϊστάμενο 

του προγράμματος σπουδών (ΠΣ) και βρήκα έγγραφο του ΣΕΠΕΔ, το οποίο 

υπογράφει βέβαια ο υφυπουργός, το οποίο τα λέει αλλιώς. Και όταν 

ξαναεπικοινώνησα με τον προϊστάμενο του ΠΣ και αυτός έμεινε άφωνος και μου είπε 

«εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το ΠΣ και για τέτοια θέματα και βγαίνουν αυτοί και, 

χωρίς να μας ρωτήσουνε, πάνε και κάνουν άλλα πράγματα...». Δηλαδή, μερικές 

φορές, και η δυνατότητα πολλοί να παίρνουν αποφάσεις δεν είναι καλή. Θα πρέπει τα
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κριτήρια σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε γνωμοδοτεί ο Α είτε ο Β, να είναι κριτήρια 

που βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

8. Άρα μια επιστημονική ένωση μπορεί να γνωμοδοτεί, να κάνει γνωστές τις 

απόψεις της. Τι άλλο μπορεί να κάνει;

Να διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες ...

9. Επιμόρφωση μπορεί να κάνει; Επιδιώκει συνεργασία με δημόσιους φορείς 

εκπαίδευσης προς αυτή την κατεύθυνση;

Και επιμόρφωση μπορεί να κάνει, βέβαια. Όλοι μπορούν να κάνουν επιμόρφωση.

Πριν από 3-4 χρόνια ήμουνα υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ στη Λάρισα. Μαζί με την ΠΕΚΑΠ 

διοργανώσαμε μία ημερίδα όπου καλούσαμε όλους τους εκπαιδευτικούς του νομού 

για να παρουσιάσουμε κάποια θέματα που αφορούν γενικά τη διδακτική με χρήση 

NT. Στο τέλος είδαμε και ένα καινούργιο τεχνολογικά μέσο που υπήρχε, έναν 

ηλεκτρονικό πίνακα που λειτουργεί σαν power-point. Ήρθε ένας αρμόδιος μιας 

εταιρίας, που το εισάγει στην Ελλάδα, και τον παρουσίασε. Δώσαμε και βεβαίωση 

στο τέλος, κτλ. Άρα υπάρχουν συνεργασίες. Και μάλιστα η ΠΕΚΑΠ είχε πάρει και 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις. Επειδή ως 

σύμβουλος δεν έχω τη δυνατότητα να τους καλύψω τα έξοδα, ούτε έχω κωδικό δικό 

μου προϋπολογισμού, η ΠΕΚΑΠ χρησιμοποίησε ένα τέτοιο πρόγραμμα που είχε για 

να κάνει μερικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι την καλέσαμε και εμείς εδώ 

στη Λάρισα.

Ενεπλάκη το υπουργείο σ ’ αυτή τη διαδικασία;

Όχι δεν ενεπλάκη καθόλου. Ήταν μια προσωπική επαφή, μέσω μιας προσωπικής 

γνωριμίας με τους ανθρώπους της ΠΕΚΑΠ. Απλά ζήτησα μία από τις συναντήσεις 

αυτές να γίνουν στη Λάρισα.

10. Πως κρίνετε την άποψη ότι την επιμόρφωση οφείλει να την αναλαμβάνει το 

ΥΠΕΠΘ, οπότε αν δεν γίνεται τίποτα από εκεί δεν είναι υποχρεωμένος και ο 

εκπαιδευτικός να αναζητήσει άλλες πηγές επιμόρφωσης;

Αυτό είναι πέσε πίτα να σε φάω. Το υπουργείο σαφώς είναι αρμόδιο για κάποια

πράγματα. Από εκεί και πέρα, δεν είναι το υπουργείο αυτός που καθημερινά

εμπλέκεται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία - είμαστε όλοι. Αν εμείς δεν

θέλουμε να πάμε μπροστά την εκπαίδευση, πάντα μπορούμε να βρούμε μια

δικαιολογία ότι το υπουργείο «δεν». Τίποτα δεν γίνεται χωρίς συμμετοχή. Δεν πάνε
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να σου πούνε αύριο ότι παίρνεις 3000€ μισθό, να φτιάξουν τους νόμους όπως τους 

θέλουμε όλοι - και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι πάντες. Νομίζουμε ότι θα 

έχουμε καλύτερη εκπαίδευση την επόμενη ημέρα; Ο παράγωντας άνθρωπος είναι το 

θεμελιώδες.

11. Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο, 

πιστεύετε ότι τους απασχολεί το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δε νομίζω να ασχολούνται με θέματα που έχουν να 

κάνουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ασχολούνται με άλλα θέματα που έχουν να 

κάνουν με εργασιακά δικαιώματα, υποχρεώσεις κτλ.

12. Στην πορεία που έχει η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέχρι τώρα, 

εντοπίσατε περιτττώσεις εντάσεων ή προστριβών ανάμεσα σε ανθρώπους που 

γνώριζαν καλύτερα και σε άλλους που γνώριζαν λιγότερο ή καθόλου να 

χρησιμοποιούν NT στο σχολείο;

Η ιστορία αυτή πέρασε από πολλά και περνάει.. .(τέλος πλευράς - κάτι χάθηκε εδώ) 

Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός αισθάνεται 

δημόσιος υπάλληλος ή επιστήμονας - λειτουργός. Θέλω να πιστεύω ότι ο 

εκπαιδευτικός, επειδή δεν αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του χαρτιά και 

γραφειοκρατία αλλά παιδιά, ψυχές μικρές, αυτό και μόνο είναι αρκετό για να μην 

αισθανθεί ποτέ δημόσιος υπάλληλος με την κακή έννοια που αποδίδουμε στον όρο. 

Δεν πρέπει να λειτουργεί με τη λογική του διεκπεραιωτή: «σήμερα έχω να 

διεκπεραιώσω 5 σελίδες ύλης...». Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να βλέπει την ύλη 

πρέπει να βλέπει τον μαθητή. Το να πει ότι πήγε σε κάποιες τάξεις και είπα τόσες 

σελίδες, δε σημαίνει ότι έχει κάνει και μάθημα. Τον ρωτάς: «παιδιά ήταν από κάτω;» 

και σου λέει: «α, δε θυμάμαι» (γέλια).

13. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ένταξη των ΤΠΕ εντοπίζεται στους τομείς: 

διοίκηση — μηχανοργάνωση, διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου, ως 

καινοτομία; Ποια είναι η εικόνα που έχετε;

Τα ανέφερες με σειρά προτεραιότητας; Δηλαδή το πρώτο πολύ καλά, το δεύτερο

λιγότερο και το τρίτο ακόμα πιο λίγο (γέλια); Όντως, για τη μεγάλη μάζα των

εκπαιδευτικών οι υπολογιστές, πρώτα απ’ όλα, χρησιμοποιήθηκαν και τους γνώρισαν

μέσα από τις εφαρμογές της διοίκησης. Ένας υπολογιστής για να παίρνουμε τα e-

mail, για να γράφουμε κάποια έγγραφα, τέτοια πράγματα. Σε μεταγενέστερο χρόνο
220Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly

23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



ήρθε η διδασκαλία των μαθημάτων με χρήση του υπολογιστή. Αυτό μάλιστα είναι 

κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή στην ουσία μπαίνει πιο δυναμικά γιατί υπάρχει και 

αντίστοιχο πρόγραμμα, που αφορά και στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια, 

που υλοποιείται. Τώρα επιμορφώνονται οι πολλαπλασιαστές σε κάποια 

πανεπιστημιακά κέντρα, ακριβώς επάνω στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Μιλάμε για ειδικότητες βέβαια μαθηματικών, φιλόλογων και φυσικών αλλά και 

δασκάλων. Πρόκειται για τη ΕΓ φάση της επιμόρφωσης, σε εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Αυτό ήρθε τώρα, είναι όντως μεταγενέστερο. Μέχρι τώρα γινότανε από κάποιους 

συναδέλφους με προσωπική πρωτοβουλία. Τώρα βέβαια γίνεται πιο οργανωμένα, θα 

δώσει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων να ασχοληθούν, γιατί και 

στην τεχνική εκπαίδευση, υπάρχουν και εκεί κάποια λογισμικά. Το θέμα είναι όλα 

αυτά πως θα τα συνεχίσουμε. Εντάξει θα επιμορφωθούνε, αλλά αν δεν θέλουμε να τα 

εντάξουμε δε θα τα εντάξουμε ποτέ. Είναι τόσο απλό. Μπορεί να γίνουν σεμινάρια 

επί σεμιναρίων και να μην αλλάξει τίποτα και πάντα να βρίσκονται δικαιολογίες 

επειδή δεν αλλάζει κάτι.

Όσο για την καινοτομία, δεν θεωρώ ότι πάει με κάποια σειρά, πάει πακέτο με τα 

προηγούμενα. Εμφανίστηκε όπως εμφανίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα 

ΚΠΣ. Εκεί οι υπολογιστές, αν εξαιρέσει κανείς τα e-twinning που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο, στα υπόλοιπα δεν έχουν πάρα διεκπεραιωτικό ρόλο.

Ο υπολογιστής για τον επαγγελματία έξω είναι ένα εργαλείο γραφείου ενώ για τον 

εκπαιδευτικό είναι ένα εργαλείο για μέσα στην αίθουσα, για να κάνει το μάθημά του. 

Αυτή είναι η διαφορά, ένα εργαλείο καθαρά διδασκαλίας. Εκεί που γράφουμε στο 

σχέδιο μαθήματος, στην τελευταία στήλη, μέσα διδασκαλίας και παλιά μπορεί να 

γράφαμε επιδιασκόπιο, σλάιντς, διαφάνειες κτλ, σήμερα μπορούμε να έχουμε 

βιντεοπροβολέα, Η/Υ, λογισμικό. Αλλά να γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε, 

όχι σε σχέση με το ... ενώ τα προηγούμενα μέσα είχαν να κάνουν με τον 

εκπαιδευτικό, τα χειριζόταν κυρίως ο εκπαιδευτικός, τον υπολογιστή τον χειρίζονται 

και τα παιδιά. Ο υπολογιστής, μέσω του λογισμικού και του διαδικτύου, αλληλεπιδρά 

πάρα πολύ με τα παιδιά. Τα λογισμικά δεν είναι μόνο λογισμικά παρουσίασης αλλά 

και λογισμικά όπου ο Η/Υ ρωτάει, τα παιδιά σχεδιάζουν, απαντάνε, παίρνουν 

ανατροφοδότηση κτλ, ανοιχτά περιβάλλοντα περισσότερο. Αυτό είναι ένα μοναδικό 

και αναντικατάστατο πλεονέκτημα των υπολογιστών έναντι οποιουδήποτε άλλου 

μέσου. Αυτό όμως διαφοροποιεί και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται οι ΤΠΕ. Για 

να κάνεις μάθημα με ένα τέτοιο λογισμικό όμως ... εκεί μπαίνει η διάθεση.
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14. Διαπιστώνετε ότι κάτι δεν έγινε ή δεν γίνεται σωστά στη διαδικασία ένταξης των 

ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο; Στο σχεδίασμά, την οργάνωση, την καθοδήγηση ή 

τον έλεγχο του αποτελέσματος;

Με τα ευρωπαϊκά προγράμματα ... είναι αυτό που λέγαμε πριν: είναι 

αποσπασματικά. Ανάλογα με τη φύση τους πολλά από αυτά τα προγράμματα, π.χ. 

πρόγραμμα λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών, αναπόφευκτα δεν σταματούν όταν 

τελειώνει το πρόγραμμα γιατί η βιβλιοθήκη συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί 

στο σχολείο. Υπάρχουν όμως πολλά προγράμματα που τελειώνοντας δεν έχουν την 

απαραίτητη συνέχεια. Ένα πρόγραμμα σαν το e-twinning ας πούμε, είμαστε σίγουροι 

ότι θα έχει την απαραίτητη συνέχεια. Ένα πρόγραμμα σαν το πανελλήνιο σχολικό 

δίκτυο, ένα μεγάλο και πολύ ωφέλιμο πρόγραμμα για την εκπαιδευτική κοινότητα: 

έχουμε γραμμές παντού στα σχολεία, λογαριασμούς e-mail κτλ. Είναι και αυτό ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κάποιες από τις δράσεις του, π.χ. η υλοποίηση τεχνικής 

στήριξης, ξεκίνησαν μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (ΠΣΔ). Έγινε ένα 

πρόγραμμα διετές και όταν τελείωσε το υπουργείο δεν το συνέχισε. Όμως, επειδή 

δόθηκε το ερέθισμα, το υπουργείο μετά από απαίτηση καθολική της εκπαιδευτικής 

κοινότητας αναγκάστηκε να βρει τρόπο να το συνεχίσει. Και ενώ δεν μονιμοποίησε 

τα άτομα που ήταν από το πανεπιστήμιο τότε, έφυγαν αυτοί όταν έληξε η σύμβασή 

τους, αποσπά πλέον εκπαιδευτικούς γι να κάνουν την τεχνική στήριξη, αυτό που 

έκαναν εκείνα τα άτομα. Αποσπά εκπαιδευτικούς πληροφορικής και συνεχίζεται στην 

ουσία το πρόγραμμα της τεχνικής στήριξης πλέον από το υπουργείο και χωρίς 

ευρωπαϊκή παρέμβαση. Αυτή είναι μια από τη βάση παρέμβαση. Είχαμε τότε οι 

υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ, που είχαμε και την ευθύνη για το πρόγραμμα, συνάντηση στην 

Αθήνα με το γενικό γραμματέα τότε και θέσαμε αυτά, του είπαμε ότι είναι τόσο 

επιτυχημένο το πρόγραμμα και ότι πρέπει να συνεχιστεί κτλ,... Και όταν αυτός πήρε 

την ανατροφοδότηση από όλη την Ελλάδα είδε πως μπορεί να το συνεχίσει. 

Αναγκάστηκε να το δει το θέμα και παρότι δεν μπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη στον 

προϋπολογισμό για να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, το έκανε με άλλο τρόπο 

ώστε να το συνεχίσει.

Ήταν κάτι που ήταν πετυχημένο παντού γι’ αυτό και έπεισε. Είχαμε πολύ καλή 

τεχνική στήριξη σε όλο το νομό, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Οι συνάδελφοι το 

αγκαλιάζανε πολύ καλά, είχαμε άμεση επαφή και επικοινωνία σε όποιο πρόβλημα 

που παρουσιαζόταν, πράγμα που δε θα μπορούσαμε να έχουμε από έναν ιδιώτη έξω - 

ο οποίος θέλει να πληρωθεί κιόλας. Μετά βέβαια με τα χρόνια οι τεχνικοί μάθανε τα

222Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 3.236.241.27



σχολεία, τα εργαστήρια, τους συναδέλφους, οπότε μπορούσαν και τηλεφωνικά ακόμη 

να κάνουν μια διάγνωση και να δώσουν λύση.

Πιστεύω ότι πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα αφήνουν τον αντίχτυπο τους και την 

ανάγκη τους να συνεχιστούνε και συνεχίζονται. Και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα 

γίνει με τα περισσότερα. Εκεί που κάποιες φορές εμφανίζεται δυστοκία είναι με την 

οικονομική χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων, όταν δεν υποστηρίζει πλέον η 

ΕΕ, εκεί είναι το πρόβλημα το γνωστό. Όλοι στα χρήματα κάπου κολλάμε και 

σταματάμε. Ακόμα και για το ΠΣΔ κάποτε, που είχαν παρουσιαστεί προβλήματα, 

εμφανίστηκε το ενδεχόμενο να σταματήσει και η λειτουργία του. Δεν είναι όμως 

δυνατόν να σταματήσει το ΠΣΔ. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει αν πάψει... Με νύχια και 

με δόντια θα συνεχιστείς
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