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TEXNΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 Ακόμθ και οι πιο παραδοςιακοί παιδαγωγοί του δυτικοφ κόςμου ζχουν αντιλθφκεί 
πλζον ότι θ τεχνολογία παρέχει ςτθν εκπαίδευςθ κάποιεσ δυνατότθτεσ πρωτόγνωρεσ και 
τθν ωκεί προσ ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ αλλαγζσ. Για παράδειγμα, μασ επιτρζπει να 
διερευνοφμε υποκετικά ερωτιματα, να προςομοιϊνουμε καταςτάςεισ και φαινόμενα να 
κάνουμε ορατά πράγματα που διαφορετικά κα ζμεναν αόρατα και να κατανοοφμε με 
ςαφήνεια αφθρθμζνεσ ζννοιεσ. Αυτι θ παραδοχι δεν ζγινε βεβαίωσ από τθ μια θμζρα 
ςτθν άλλθ. Από τθν κλαςικι αντίλθψθ ωσ τθ μοντζρνα εκδοχι κφλθςε πολφ νερό και..... 
διαφωνίεσ ςτο αυλάκι τθσ κοινωνίασ. 
 Ο πρϊτοσ ςτόχοσ που κζτει θ κοινωνία του εικοςτοφ πρϊτου αιϊνα για τθ ςχολικι 
αναδόμθςθ είναι θ μεταςτροφι τθσ εκπαιδευτικισ φιλοςοφίασ, ϊςτε θ εκπαίδευςθ να 
αρχίηει με βάςθ τισ ανάγκεσ του μακθτι. Αντί, δθλαδι το παιδί να προςαρμόηεται ςε ζνα 
πρόγραμμα ςπουδϊν, κα πρζπει το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ 
του παιδιοφ. Οι πολυπλθκείσ τάξεισ παιδιϊν με το ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και 
ςφςτθμα βακμολόγθςθσ περιμζνουν ότι το παιδί μασ κα βρει κάπου εκεί τθ κζςθ του και θ 
μάκθςθ κα βρει ζδαφοσ να ριηϊςει. Αυτι θ αντίληψη κρίνεται πλζον ανεπαρκισ και 
ηθτείται να αντικαταςτακεί από ζνα πολφπλευρο αγκάλιαςμα του παιδιοφ: ηθτοφνται 
αλλαγζσ που κα επιτρζψουν τθν κάλυψθ των αναγκϊν κάκε παιδιοφ, τϊρα και ςτο μζλλον. 
Μοχλοί επίτευξθσ μιασ τζτοιασ αλλαγισ κεωροφνται θ ςυμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
και των γονιϊν ςτθ ςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν 
παιδαγωγικι διαδικαςία. 
 Ο αμζςωσ επόμενοσ ςτόχοσ τθσ αναδόμθςθσ είναι να αλλάξει το περιβάλλον 
μάκθςθσ. Το ηθτοφμενο μιασ εκπαίδευςθσ που κα ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε 
παιδιοφ μπορεί να βρεκεί μόνο μζςα από τθν ευελιξία διαμόρφωςθσ του μακθςιακοφ του 
περιβάλλοντοσ. Και εδϊ εμφανίηεται πλζον ωσ πολφτιμοσ αρωγόσ θ νζα τεχνολογία με τισ 
δυνατότθτεσ που παρζχει. Η τάξθ του αυριανοφ ςχολείου δεν κα περικλείεται πλζον από 
τουσ γνωςτοφσ τζςςερισ τοίχουσ, αλλά κα “μεταφζρεται”, όπου το παιδί μπορεί να μάκει: 
κάκε τάξθ κα είναι ςυνδεδεμζνθ μζςω Διαδικτφου με ζναν απζραντο ιςτό μάκθςθσ, όπου 
το παιδί κα μπορεί να ςτραφεί, για να βρει γνϊςεισ, παραδείγματα, απαντιςεισ και λφςεισ 
ςτα κζματα που του ανατζκθκαν, να βρίςκει ςυμμακθτζσ που ζχουν το ίδιο κζμα, να 
μπαίνει ςε ομάδεσ εργαςίασ και παρζεσ με κοινά μορφωτικά ενδιαφζροντα. Η τθλε-
εκπαίδευςθ και τα CD κα είναι τα βαςικά εργαλεία αυτισ τθσ τάξθσ. 
 Παράλλθλα όμωσ κα πρζπει να αλλάξει και ο ρόλοσ του δαςκάλου. Από τον ωσ τϊρα 
ρόλο του μεταδότθ γνϊςθσ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να περάςει ςε εκείνον του 
καταλφτθ αυτοδιδαςκαλίασ των μακθτϊν. Με άλλα λόγια χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία 
για να εντοπίηει τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μακθτι, ϊςτε να του βρίςκει τα 
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κατάλλθλα μονοπάτια αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ, ο εκπαιδευτικόσ κα επιςτρζφει ςτον 
αυκεντικό – και ξεχαςμζνο- ρόλο του ςωκρατικοφ δαςκάλου. Θα πάψει πλζον να βλζπει 
τουσ μακθτζσ του ωσ πακθτικοφσ αποδζκτεσ τθσ διδαςκαλίασ του και κα τουσ παρζχει 
ευρφτερα χρονικά περικϊρια να κρίνουν, να απορροφοφν, να διανοοφνται, να 
εφαρμόηουν, να βιϊνουν εμπειρίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, να ςκζφτονται ςε υψθλότερο 
επίπεδο και να αναλαμβάνουν ατομικά τθν υπευκυνότθτα να μακαίνουν οι ίδιοι και να 
βοθκοφν άλλουσ να μακαίνουν. Ο ίδιοσ κα τουσ βοθκάει να βρίςκουν τθν αναγκαία 
πλθροφορία εφκολα και γριγορα, κακϊσ και να αναλϊνουν χρόνο και ενζργεια ςτθν 
αξιοποίθςθ τθσ. Ο δάςκαλοσ κα είναι το επίκεντρο τθσ αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ, αλλά ποτζ 
πια θ αυκεντία ζκφραςισ τθσ. Ο Σωκράτθσ, δυόμιςι χιλιάδεσ χρόνια μετά, φαίνεται ότι 
είχε- και ςε αυτό δίκιο. 
 
 
Α. Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 70-90 λζξεισ. (25 Μονάδεσ) 
Β1. Να αναπτφξετε το παρακάτω απόςπαςμα ςε μία παράγραφο 50-70 λζξεων. «Αντί, 
δθλαδι το παιδί να προςαρμόηεται ςε ζνα πρόγραμμα ςπουδών, κα πρζπει το πρόγραμμα 
αυτό να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του παιδιοφ». (15 Μονάδεσ) 
Β2. Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξθσ που χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ ςτθν πρϊτθ 
παράγραφο. (5 Μονάδεσ) 
Β3. Να βρείτε τα δομικά ςτοιχεία τθσ τζταρτθσ παραγράφου. «Παράλλθλα....δίκιο». (5 
Μονάδεσ) 
Β4. Να δϊςετε για κακεμία από τισ παράκατω λζξεισ του κειμζνου μία ςυνϊνυμθ: παρζχει, 
ορατά, αντίληψη, ςαφήνεια,ατομικά. (5 Μονάδεσ) 
Β5. Να φτιάξετε προτάςεισ με τισ παρακάτω λζξεισ: παραδοςιακόσ, ςφγχρονοσ, τηλε-
εκπαίδευςη, παιδεία.(5 Μονάδεσ) 
Γ. Να γράψετε ζνα άρκρο 500-600 λζξεων ςτο οποίο κα εξθγείτε με ποιουσ τρόπουσ και με 
ποιεσ προχποκζςεισ κα μποροφςε το Διαδίκτυο να λειτουργιςει κετικά ςτο χϊρο τθσ 
Εκπαίδευςθσ. (40 Μονάδεσ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


