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Abstract: This study examines the role of the practical knowledge of the teachers in influencing the uptake of a certain 
computer innovation process. Particularly under scrutiny is the NIMIS project, within the school settings of a primary school 
in the Skipton area (North Yorkshire, England). It is argued that the body of teachers’ knowledge can have a great influence 
on many innovation processes, including the introduction of new technologies within school settings. It is also argued that 
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Εισαγωγή 
Η σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα ευνοεί τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ υπόσχονται να βοηθήσουν στην υπερπήδηση µιας σειράς 
εµποδίων της παραδοσιακής τάξης. Ωστόσο, η αξιοποίηση τους δεν είναι εύκολή υπόθεση όπως έχει ήδη 
διαφανεί. Είναι ισχυρή στη βιβλιογραφία η αντίληψη ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
δεν έχουν ακόµη ενσωµατωθεί ικανοποιητικά στα εκπαιδευτικά συστήµατα.(Aviram, 2001). Έχει επισηµανθεί 
ότι η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συνοδεύεται από µια γενικά θολή 
αντίληψη αναφορικά µε το µοντέλο µάθησης που οι υπολογιστές θα στήριζαν (Healy, 1998; Aviram 2001, 
Agalianos, Noss & Witty, 2001). Σε αυτό το πλαίσιο είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε ότι όπως τονίζεται σε 
πρόσφατη µελέτη το Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστηµα ενσωµάτωσε τη Logo αφαιρώντας όλα εκείνα τα 
στοιχεία που είχαν τη δυναµική αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήµατος (Agalianos et al, 2001). Επιπλέον, ένα 
σηµαντικό ζήτηµα είναι ο προβληµατισµός σχετικά µε το ρόλο των ΤΠΕ στην τάξη και στην καθηµερινή 
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πρακτική του εκπαιδευτικού. Από µια σειρά µελέτες, γνωρίζουµε ότι πέρα από τις δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ 
οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη ιδιαίτερα σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις συγκεκριµένες 
µορφές διδακτικής αξιοποίησης τους. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να καταδείξει αυτό ακριβώς το στοιχείο. Το 
παράδειγµα που θα παρουσιάσουµε υποδεικνύει ιδιαίτερα την παραπάνω αναγκαιότητα, σε µια εποχή που έχει 
ξεκινήσει η επιµόρφωση των µεγάλου µέρους των Ελλήνων εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.  

Σύντοµη επισκόπηση ερευνών για υπολογιστές και εκπαιδευτικούς 
Πρόσφατες µελέτες (Miller and Olson, 1994 Cuban, 2000 Olson, 2000 Becker, 2000) δείχνουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί τείνουν να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες, κύρια ώστε να υποστηρίξουν τις υπάρχουσες 
πρακτικές τους ή για να παράσχουν βασικές δεξιότητες πληροφορικού αλφαβητισµού. Οι εκπαιδευτικοί 
χρειάζονται επιµόρφωση πέρα από τις βασικές τεχνικές δεξιότητες χρήσης, που να ασχολείται µε το πως θα 
χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένες τεχνολογικές εφαρµογές, το πως θα τις ενσωµατώσουν στο αναλυτικό 
πρόγραµµα και ακόµα περισσότερο στην αναδιοργάνωση της σχολικής τάξης για να υποστηρίξουν περισσότερο 
µαθητοκεντρικές µορφές διδασκαλίας. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι υπολογιστές έχουν αλλάξει 
τον τρόπο διδασκαλίας τους (Sandholtz et al, 1997). Μεταξύ των αλλαγών αναφέρονται: αίσθηµα άνεσης όταν 
οι µαθητές δουλεύουν ανεξάρτητα, παρουσίαση περισσότερο πολύπλοκου υλικού, λιγότερη ‘διδασκαλία από 
καθέδρας’ και περισσότερο χρόνο στην επιτήρηση της εργασίας µικρών οµάδων µαθητών. Κρίσιµος 
αναδεικνύεται ο ρόλος των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών(Elbaz, 1991). Λέγοντας πρακτικές γνώσεις 
εννοούµε αυτές τις γνώσεις που προέρχονται από την εµπειρία, συχνά δεν παίρνουν λεκτικά διατυπώσιµη 
µορφή, όµως καθορίζουν τη µαθησιακή κατάσταση και το σχολικό περιβάλλον που επιδιώκει να διαµορφώσει ο 
κάθε εκπαιδευτικός. Η όποια καινοτοµία απαιτεί από τον εκπαιδευτικό αλλαγές σ’ αυτές ακριβώς τις πρακτικές 
γνώσεις.  

Η Συγκεκριµένη έρευνα 
Η παρούσα έρευνα θα επιχειρήσει να µελετήσει την ενσωµάτωση µιας τεχνολογικής καινοτοµίας σε µια σχολική 
τάξη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. Επιχειρείται να αναδειχτούν πιθανές αλλαγές στην 
εκπαιδευτική πρακτική, στις ρουτίνες δράσης στην τάξη. Έχει ήδη υποστηριχτεί στο παρελθόν ότι η εισαγωγή 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας µπορεί να γίνει αντιληπτή µε όρους εκπαιδευτικής 
αλλαγής (Grunberg and Summers, 1992) 
Συµµετέχοντες στη συγκεκριµένη έρευνα ήταν 2 εκπαιδευτικοί σε ένα επαρχιακό σχολείο της Αγγλίας. Και οι 
δυο διδάσκουν στην ίδια τάξη (3 µέρες ο ένας, δυο ο άλλος). Η συγκεκριµένη τάξη είναι τµήµα του NIMIS 
Project(Networked Interactive Media In Schools) που εκτείνεται σε 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γερµανία, 
Πορτογαλία) και επιχειρεί να δηµιουργήσει συνέργια µεταξύ τεχνολογίας, εκπαιδευτικών παραγόντων, και 
κοινωνικών παραγόντων. Ο εξοπλισµός της τάξης συνοπτικά περιλάµβανε µια τεράστια οθόνη αφής (Interactive 
touch screen), 4 µικρές οθόνες αφής (wacom) και έναν υπολογιστή (server) ο οποίος επίσης χρησιµοποιούνταν 
από τους µαθητές. 
Μέθοδοι έρευνας ήταν Συνέντευξη και Παρατήρηση. Μέθοδος ανάλυσης ήταν η εθνογραφική ανάλυση 
περιεχοµένου (Altheide, 1996). Παρακάτω θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τα συµπεράσµατα της έρευνας. 

Ερευνητικά ερωτήµατα: 
Παρακάτω φαίνονται ορισµένα από τα ερωτήµατα που µας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης 
έρευνας: 
Πως η προϋπάρχουσα πρακτική του εκπαιδευτικού επηρεάζει τη χρήση της τεχνολογίας προς τη µια ή την άλλη 
κατεύθυνση; 
∆ηµιούργησε η νέα τεχνολογία τις προϋποθέσεις για κάποια αλλαγή στην εκπαιδευτική πρακτική τους;  

Ανάλυση: 
Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν σχετικά µε το πώς λειτουργούν στην καθηµερινή τάξη µετά την εισαγωγή των 
νέων τεχνολογιών και πως λειτουργούσαν πριν την εισαγωγή. Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών 
αποµαγνητοφωνήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν µε βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα, αφού χωρίστηκαν 
σε τµήµατα. Η ανάλυση εστιάστηκε ως επί το πλείστον στην οµαδοποίηση των κοινών αναφορών των 
εκπαιδευτικών (Έγινε προσπάθεια να συνδεθούν οι διάφορες αναφορές των εκπαιδευτικών στα ίδια θέµατα σε 
διαφορετικά σηµεία του κειµένου της συνέντευξης.). Αυτό που ουσιαστικά µας ενδιέφερε ήταν η µελέτη του 
πως οι προσδοκίες των δηµιουργών του project (NIMIS) υλοποιούνταν και αν ναι σε ποιο βαθµό. Οι προσδοκίες 
αυτές επικεντρώνονταν συνοπτικά στη δηµιουργία ενός διαφορετικού µαθησιακού τεχνολογικού περιβάλλοντος, 
στο οποίο θα υπήρχε συνεργατικότητα και θα δηµιουργούνταν καλύτερες συνθήκες µάθησης. 

Αποτελέσµατα 
Ανάλυση Παρατήρησης  
Είναι κρίσιµο να αναδειχτούν οι πτυχές της συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού και γενικότερα της κουλτούρας 
της τάξης που έχουν ενδεχόµενα αλλάξει µετά την εισαγωγή του NIMIS. 
Η έλλειψη χρόνου και οι δυσκολίες συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς, µας ώθησαν να µελετήσουµε το σώµα 
αυτών των γνώσεων µε άξονες όπως (Cooper & McIntyre, 1996):  
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Τι θέλουν οι δάσκαλοι να επιτύχουν 
Οι ενέργειες των δασκάλων (scripts of action, Wien (1995) ) 
Οι ενέργειες των µαθητών (πιο συγκεκριµένα κατανοµή σε επίπεδο δυσκολίας όπως και οι επιθυµητές µορφές 
δράσης) 
Όσον αφορά στο τι επιχειρούν να επιτύχουν οι διδάσκοντες διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των ενεργειών του 
δασκάλου ήταν γύρω από το αναλυτικό πρόγραµµα (και ειδικότερα τη νέα στρατηγική Numeracy and Literacy). 
Επίσης οι νέες τεχνολογίες είναι ενταγµένες σε µια διαδικασία εκπλήρωσης των βασικών στόχων που τίθενται 
από το αναλυτικό πρόγραµµα (το οποίο µε τη σειρά του έδινε έµφαση στην εκµάθηση βασικών δεξιοτήτων 
ατοµικά εκτοπίζοντας-υποβαθµίζοντας δραστηριότητες συνεργατικού χαρακτήρα µεταξύ των παιδιών). 
Όσον αφορά στις ενέργειες δασκάλων και µαθητών: 
Η Wien (1995) υποστηρίζει ότι κάθε εκπαιδευτικός αναπτύσσει ένα διδακτικό πλάνο µε χρήση ρουτινών που 
τείνουν να επαναλαµβάνονται. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το βασικό και κυρίαρχο πλάνο δράσης ήταν το 
ακόλουθο: Παρουσίαση υλικού (µέσω εικόνας, λεκτικά, χρήση υπολογιστή), στη συνέχεια ερώτηση προς τους 
µαθητές (στον καθένα χωριστά) έπειτα απάντηση του µαθητή και τέλος άµεση αξιολόγηση της απάντησης από 
το δάσκαλο  
Παρατηρήθηκε δηλαδή έντονη παρουσία του γνωστού µοντέλου IRF (Initiation-Response-Feedback) (Sinclair 
and Coulthard, 1975). Το συγκεκριµένο µοντέλο διδασκαλίας θεωρείται παρόν σε µεγάλο βαθµό στις τάξεις στις 
οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι το κέντρο βάρους, η διδασκαλία είναι δασκαλοκεντική και περιορίζει σε 
σηµαντικό βαθµό την αυτονοµία των µαθητών. Είναι επίσης σηµαντικό να τονιστεί ότι η προώθηση της 
συνεργασίας µεταξύ των µαθητών δεν φαινόταν να είναι στις άµεσες προτεραιότητες των εκπαιδευτικών. 
Ενδεικτικά (και παρότι υπήρχε έλλειψη υπολογιστών) οι εκπαιδευτικοί απλώς ρωτούσαν τους µαθητές εάν 
επιθυµούσαν να µοιραστούν τον υπολογιστή µε κάποιο συµµαθητή τους. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά 
απαντούσαν ότι επιθυµούσαν να εργαστούν µόνα τους.  
Η παρούσα εργασία εστιάζεται στις εξής παραµέτρους: (α) προετοιµασία µαθήµατος, β) διεξαγωγή διδασκαλίας, 
γ) αξιολόγηση της διδασκαλίας 
Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις συνεντεύξεις συνάγεται ότι: 
Όσον αφορά στην προετοιµασία του µαθήµατος (Πριν την εισαγωγή υπολογιστών και µετά) δε διαπιστώθηκαν 
αλλαγές σαν συνέπεια της εισαγωγής των υπολογιστών όσον αφορά στο χρόνο που χρειάζεται για να 
προετοιµαστεί η διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
προετοιµάσουν το πλάνο µαθηµάτων µετά την εισαγωγή του ΝΙΜΙS σε σχέση µε πριν και απάντησαν ότι 
χρειάζονται ακριβώς τον ίδιο χρόνο όπως και πριν . ∆εν φαίνεται επίσης να υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στον 
τρόπο µε τον οποίο προετοιµάζεται η διδασκαλία πριν την εισαγωγή των υπολογιστών και τώρα. Η πιθανή 
διαφορά επιχειρήθηκε να εντοπιστεί ερευνητικά επίσης και σε ποιοτικό επίπεδο. Ρωτήθηκαν συγκεκριµένα οι 
εκπαιδευτικοί αναφορικά µε τα θέµατα που πιθανά εισάγουν σε ενδεχόµενο πλάνο διδασκαλίας (καµία διαφορά) 
Όσον αφορά στη διεξαγωγή της διδασκαλίας δε διαπιστώνονται αλλαγές αφού θεωρείται ότι οι κατευθύνσεις 
του αναλυτικού προγράµµατος προδιαγράφουν σε σηµαντικό βαθµό το αντικείµενο διδασκαλίας. Πιο 
συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν εάν υπάρχουν διαφορές στους µαθησιακούς στόχους που θέτουν 
τώρα (συγκριτικά µε πριν). Οι απαντήσεις τούς ήταν ότι οι απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος σε 
σηµαντικό βαθµό προδιαγράφουν το πλαίσιο των καθηµερινών διδακτικών τους ενεργειών (στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η νέα µαθησιακή στρατηγική Numeracy and Literacy).  
Η οργάνωση της τάξης παρέµεινε ουσιαστικά αδιαφοροποίητη. Οι οµάδες παρέµειναν οµοιογενείς ως προς τη 
σύσταση και βασισµένες στην ικανότητα (ability Grouping) 
Η διεξαγωγή της διδασκαλίας παρέµεινε η ίδια σε γενικές γραµµές. Οι αλλαγές που επισηµάνθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς βασίζονται κύρια στο ότι η δουλειά τους έγινε κάπως πιο εύκολη όπως επίσης στο ότι τώρα 
µπορούν να βοηθήσουν παιδιά µε δυσκολίες βάζοντας τα να ασχοληθούν µε λογισµικό εξάσκησης πρακτικών 
δραστηριοτήτων. Είναι πάντως πιθανό κάποιες αλλαγές να έχουν λάβει χώρα στην εκπαιδευτική πρακτική των 
δασκάλων χωρίς οι ίδιοι να τις έχουν συνειδητοποιήσει.  
  
Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ∆ιδασκαλίας 
Η προσπάθεια ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών (NIMIS) δεν επέδρασε στον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται 
η αξιολόγηση των µαθητών στην τάξη. Η αποτελεσµατικότητα της πρόσληψης της παρεχόµενης γνώσης είναι 
αυτή που αξιολογείται σε συνάρτηση και µε τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος (New Numeracy and 
Literacy Strategy). Αυτό είναι φυσικά κάτι που έχει παρατηρηθεί και µε άλλα λογισµικά ή απόπειρες ένταξης 
των νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η αξιολόγηση είναι από τα πιο ισχυρά 
και αντιστεκόµενα στην όποια καινοτοµία τµήµατα της διδακτικής πρακτικής 

Γενικότερα Συµπεράσµατα από την έρευνα: 
Ο εξοπλισµός µιας τάξης µε υπολογιστές δεν αρκεί για να επέλθει η αλλαγή. Χρειάζεται µια ευρύτερη 
διαδικασία διαρκούς επιµόρφωσης που θα αγγίζει όχι µόνο τεχνολογικά ζητήµατα όπως είναι προφανές αλλά 
κυρίως ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την συνολική εκπαιδευτική πρακτική των διδασκόντων. Τα τελευταία 
50 χρόνια η ιστορία της εισαγωγής τεχνολογιών στην εκπαίδευση παραγνώρισε την παραπάνω διαπίστωση 
(Cuban, 1986; Cuban, 2000). Είναι επίσης σηµαντικό να εστιάσουµε στο πως µεταβαίνουµε σε αυτό που 
θεωρούµε καινοτόµα χρήση και σε αντίστοιχα βιώσιµα σενάρια δράσης σε αυτό το πλαίσιο. Ως πλαίσιο νοείται 
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το υπάρχον αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, οι συνακόλουθες απαιτήσεις να βγει η ύλη, το κλίµα 
ανταγωνισµού λόγω αξιολόγησης, και οι απαιτήσεις των γονέων. Συνεπώς οι χρονοβόρες πρακτικές προσωπικής 
ανακάλυψης και οι µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν ιδιαίτερους πειραµατισµούς στον 
εκπαιδευτικό. Άρα συνοπτικά πρέπει να συνεκτιµηθεί η δυνατότητα επιβίωσης µαθητοκεντρικών πρακτικών σε 
πιεστικό αναλυτικό πρόγραµµα. Αυτό ίσως να απαιτεί ένα γενικότερο µετασχηµατισµό νοοτροπίας του 
εκπαιδευτικού αλλά και αναλυτικών προγραµµάτων, επιµόρφωσης και µια σειρά άλλων παραγόντων. 
Υπενθυµίζουµε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν ενθαρρύνθηκαν οι εκπαιδευτικοί να επιχειρήσουν να 
αναπτύξουν τη δυναµική (συνεργατική µάθηση, παραγωγή υλικού) του εργαλείου παρά είχαµε µια επιφανειακή 
συµµόρφωση σε κάποιες από τις δυνατότητες του (Οθόνη αντί Πίνακας). Φυσικά η έλλειψη ενθάρρυνσης 
πηγάζει και από το γεγονός της ύπαρξης ενός αναλυτικού προγράµµατος το οποίο είχε τη δική του δυναµική και 
δρούσε ουσιαστικά ενάντια στις στοχεύσεις των εισηγητών της καινοτοµίας. Είναι σηµαντικό να τονιστεί η 
επίδραση που ασκεί το συνολικό πλαίσιο του σχολείου (αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε the culture of 
schooling) στην προώθηση της µιας ή της άλλης καινοτοµίας στο σχολικό χώρο. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
σηµασία, εφόσον διαπιστώθηκε ότι παρά τις συµβουλές που δόθηκαν στους δυο εκπαιδευτικούς αναφορικά µε 
τη δυνατότητα του λογισµικού να υποστηρίξει καινοτόµες µορφές διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί έπαιρναν 
εντελώς αντίθετα µηνύµατα από το συνολικότερο πλαίσιο. Συνεπώς αυτό που ίσως χρειάζεται και αξίζει 
µελλοντικά να ερευνηθεί είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών από τους ερευνητές (συγκεκριµένα βήµατα) 
προκειµένου να επιδιωχθούν µικρά πιλοτικά βήµατα αλλαγής των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών. Για 
παράδειγµα η εφαρµογή της νέας στρατηγικής (Numeracy and Literacy strategy) δεν άφηνε πολλά περιθώρια 
στους εκπαιδευτικούς να δράσουν µεταβάλλοντας τη δοµή της τάξης (για να υποστηρίξουν συνεργατικότητα 
εφόσον το όλο σύστηµα ήταν ατοµοκεντρικό). Το συµπέρασµα που βγαίνει από αυτή τη µικρής κλίµακας 
µελέτη περίπτωσης είναι ότι η όποια επιθυµητή αλλαγή στις πρακτικές του εκπαιδευτικού πρέπει να ασχοληθεί 
και µε τους όρους παραγωγής της πρακτικής γνώσης των εκπαιδευτικών σε συνθήκες συγκεκριµένου 
αναλυτικού προγράµµατος και οδηγιών. Κανείς πρέπει να έχει στον ορίζοντα του την αλλαγή και των 
προγραµµάτων γιατί αλλιώς πηγαίνουµε απλά σε αυτό που θα µπορούσε να περιγραφεί ως ‘καινούριο κρασί σε 
παλιά βαρέλια’. 
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