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η ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία

επιπτώσεις αυτής της ένταξης

ποιες κοινωνικές ομάδες-κατηγορίες έχουν 

πλεονεκτήματα από το νέο πλαίσιο; 

κριτική διαχείριση/αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων 

Στόχοι 



…ο συνδυασμός των διαδικασιών και των

εργαλείων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση

των εκπαιδευτικών αναγκών και προβλημάτων,

με έμφαση στην εφαρμογή πλέον σύγχρονων

εργαλείων: των υπολογιστών και των

σχετιζόμενων με αυτούς τεχνολογιών (Roblyer, 2008:

28).

Εκπαιδευτική τεχνολογία



Basil Bernstein (1924-2000)

Θεωρητικό πλαίσιο (1)

Βασική προβληματική του έργου του:

«Πώς ταξικά ρυθμιζόμενες σχέσεις εξουσίας και

αρχές κοινωνικού ελέγχου διέπουν τις διάφορες

κοινωνικές πρακτικές που εκδηλώνονται σε

διαφορετικά επίπεδα και μέσα σε ποικίλους φορείς

(θεσμούς και ιδρύματα) της πολιτισμικής

αναπαραγωγής, ρυθμίζοντας έτσι τη συνείδηση

των υποκειμένων» (Bernstein, 1989: 17).



συμβολικός έλεγχος 

«… ο συμβολικός έλεγχος είναι τα μέσα διά των

οποίων η συνείδηση αποκτά εξειδικευμένη μορφή

και κατανέμεται μέσα από μορφές επικοινωνίας, οι

οποίες αναμεταδίδουν μια δοσμένη κατανομή

εξουσίας και κυρίαρχων πολιτιστικών κατηγοριών.

Ο συμβολικός έλεγχος μετατρέπει τις σχέσεις

εξουσίας σε λόγο και τον λόγο σε σχέσεις

εξουσίας» (Βernstein, 1990: 134, 2000, 2001).



Μέλη του συμβολικού ελέγχου/νέας μεσαίας τάξης

•Ρυθμιστές (regulators): ο ορισμός, η παρακολούθηση και ο καθορισμός

ορίων σε πρόσωπα και δραστηριότητες-οι φορείς του νομικού

συστήματος/της θρησκείας/αστυνομία/υπηρεσίες των φυλακών.

•Διορθωτές (repairers): στο πεδίο της διάγνωσης/πρόληψης/επισκευής.

Κάποιες φορές οι διορθωτές μπορεί να λειτουργούν ως ρυθμιστές, π.χ. στον

χώρο της ιατρικής/ψυχιατρικής/κοινωνικών υπηρεσιών.

•Αναπαραγωγοί (reproducers): οι εκπαιδευτικοί.

•Προπαγανδιστές (diffusers): μέσα μαζικής επικοινωνίας.

•Διαμορφωτές (shapers): στον χώρο των επιστημών/ερευνητές.

•Εκτελεστές (executors): στον χώρο της διαχείρισης-διοίκησης/οι

δημόσιοι υπάλληλοι/ οι γραφειοκράτες (Bernstein 2000: 110).



προτεραιότητα σε χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται: συνεργατικότητα,  δημιουργικότητα, 

συναισθηματική υγεία, ευαισθησία, κριτική σκέψη 

(αόρατη παιδαγωγική) (Δαρόπουλος, 2013).

υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα παιδιά γονέων 

του συμβολικού ελέγχου (Power et. al., 2003).

επιλογή σχολείου/σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ 

μελών παλαιάς και νέας μεσαίας τάξης (Power & Whitty, 

2002). 

Τα μέλη του συμβολικού ελέγχου και η εκπαίδευση



Pierre Bourdieu (1930-2002)

Θεωρητικό πλαίσιο (2)

Μορφές κεφαλαίου:

• Οικονομικό

• Κοινωνικό

• Πολιτιστικό ή μορφωτικό

H εκπαίδευση συμβάλλει στην αναπαραγωγή 

δομών και κοινωνικών σχέσεων.

Το σχολείο αναπαράγει και νομιμοποιεί τις 

κοινωνικές ανισότητες.



•H κοινωνική προέλευση καθορίζει: τη σχολική επίδοση, τις 

σπουδές, την επιλογή της ειδικότητας και την αργοπορία.

•Μορφωτικό κεφάλαιο, στάσεις συμπεριφορές, «μορφωτικό 

ταξικό έθος»

•Η μακρόχρονη επαφή, εξοικείωση, ώσμωση= η μάθηση δεν 

είναι μόχθος (μέλη ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων)

•Συμβολική βία: η επιβολή «σημασιών». Η μετάδοση του 

μηνύματος ότι η κυρίαρχη παιδεία είναι η νόμιμη.

Θεωρία του «μορφωτικού κεφαλαίου» 

(Bourdieu, Passeron)



Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση

Βάσει των ερευνητικών δεδομένων και μελετών (Bourdieu & Passeron, 

1996; Coleman, 1966; Jencks, 1972; Bernstein, 1990; 2000) και στη χώρα μας (Γεωργίου, 1993; 

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1998; Φραγκουδάκη, 1985; Μυλωνάς, 1982 & 1990; Κασσωτάκης, 1981; Μπασλής, 

1988) έχει επιβεβαιωθεί ότι η σχολική επιτυχία των παιδιών 

εξαρτάται περισσότερο από παράγοντες οι οποίοι είναι 

ανεξάρτητοι από το σχολείο. Η κοινωνικοοικονομική 

προέλευση είναι αυτή που, κυρίως, καθορίζει τη σχολική 

επιτυχία ή αποτυχία. 

Τελικά, το σχολείο αναπαράγει την ήδη υπάρχουσα 

κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση. 

Η περαιτέρω εξίσωση των ευκαιριών στην εκπαίδευση 

(χωρίς τη μελέτη όσων συμβαίνουν εκτός αυτής) ότι θα 

οδηγούσε σε εξίσωση και των ευκαιριών στη ζωή δεν 

επαληθεύτηκε (Husen,1991:105-111).





Πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο

Πηγή:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals



Τιμές κινητής ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη_2019

Πηγή: https://ec.europa.eu/ Ανακτήθηκε στις 3/4/2020



Κατηγορίες συνδέσεων

Πηγή: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/



Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας

Πηγή: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi





Γιατί δεν είναι η βασική παράμετρος 

του προβλήματος… (1)

Alan Kay

«Μπορείτε να βάλετε ένα πιάνο σε κάθε τάξη, αλλά 

αυτό δεν θα σας δώσει μια ανεπτυγμένη μουσική 

κουλτούρα, γιατί η μουσική κουλτούρα είναι 

ενσωματωμένη στους ανθρώπους» (Cuban, 2006). 



Γιατί δεν είναι η βασική παράμετρος 

του προβλήματος… (2)

Πρόγραμμα εισαγωγής των φορητών υπολογιστών στην πρώτη (Α΄)

τάξη Γυμνασίου την περίοδο 2009-2010.

Σε όλους τους μαθητές της πρώτης τάξης των γυμνασίων δόθηκε

δωρεάν ένας φορητός υπολογιστής, ο οποίος θα χρησιμοποιείτο για

τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον μαθημάτων του ωρολογίου

προγράμματος από τα παρακάτω: Γεωγραφία, Ιστορία, Βιολογία,

Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά. (ΦΕΚ 1645, τ. Β΄/10-08-2009).

Αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης;

«....κάποιο σχέδιο επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών

για το συγκεκριμένο πρόγραμμα... δεν είχε προβλεφθεί κάποια άλλη

μορφή τεχνικής υποστήριξη» (Σοφός, Σπανός, Σαχτούρης, 2011).



• Tο χάσμα ως προς την πρόσβαση μειώνεται

σταδιακά, μεγαλώνει, όμως, ως προς τη χρήση,

επειδή αυτή εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από το

οικονομικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό

κεφάλαιο της οικογένειας, παρά από την

εκπαίδευση (Peter & Valkenburg, 2006; DiMaggio, et., all, 2001).

• Παιχνιδομηχανή vs γνωστικό εργαλείο

• Κινητό vs υπολογιστής

Γιατί δεν είναι η βασική παράμετρος 

του προβλήματος… (3)



• Tα πιο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, διεθνώς, φαίνεται

να αντιλαμβάνονται πολύ πιο γρήγορα τα νέα δεδομένα στον

χώρο των ποικίλων θεωριών μάθησης, αναπτύσσουν

μεγαλύτερο βαθμό αναστοχαστικότητας και προσαρμογής

στα νέα δεδομένα (Κουτσογιάννης, 2007; Gee, 2005)

• «το σχολείο μέσω του τρόπου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ

συνεισφέρει στην αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας»

• Δημιουργική και κριτική αξιοποίηση των μέσων (Κουτσογιάννης, 2007)

Γιατί δεν είναι η βασική παράμετρος 

του προβλήματος… (4)



ευελιξία

αυτονομία

υιοθέτηση ερευνητικών στρατηγικών

συνεργατικά μοντέλα

παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

μαθητοκεντρικές και βιωματικές προσεγγίσεις

εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project)

βασική συνισταμένη: “μαθαίνω πώς να μαθαίνω”

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 



τα ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης των 

μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων απαιτούν (εκ μέρους 

μαθητών/ριών):

• ισχυρά εσωτερικά κίνητρα

• ικανότητα σύνθετης σκέψης και κριτικών 

συλλογισμών

• υψηλό επίπεδο ενεργητικής 

συμμετοχής/παρουσίας (westwood, 2008).

•ενίσχυση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Δαρόπουλος, 2008).

•αποφυγή «τραπεζικής αντίληψης της εκπαίδευσης»
(Freire, 2000: 72).

Οι ικανότητες/δεξιότητες εκ μέρους των μαθητών



Bασικά ερωτήματα που αναδύονται:

•πώς θα ανταποκριθούν τα παιδιά που δεν έχουν την

ίδια κοινωνική προέλευση;

•έχει το σημερινό σχολείο τη δυνατότητα να

συμβάλλει, στον βαθμό που μπορεί, ώστε να

μειωθούν αυτές οι ανισότητες;

•τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ διευκολύνουν τέτοιες

προσεγγίσεις; (π.χ. χρόνος κ.λπ.)



Η υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών

προσεγγίσεων πρέπει να συνοδεύεται:

•προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων

των μαθητών (Νικολάου & Κόνσολας, 2009).

•ενίσχυση των κινήτρων (Kirby & McDonald, 2009).

•ανάπτυξη των συνεργατικών δεξιοτήτων (Ματσαγγούρας, 2004

& Aronson, 2002).

•ενίσχυση της αυτονομίας

•αναλυτικά προγράμματα που τις (υπο)στηρίζουν

διαφορετικά...

το χάσμα μεταξύ των μαθητών/ριών θα

μεγεθύνεται και οι ανισότητες θα παγιώνονται.



Το σχολείο δεν αλλάζει αλλάζοντας 

μόνο το σχολείο

Α. Μ. Καζαμίας 



Κοινωνικές αλλαγές: μαζικότερες και γρηγορότερες

Αύξηση της ανισότητας σε παγκόσμιο επίπεδο

Η οικογένεια αλλάζει περιλαμβάνοντας καινούριες μη 
τυπικές μορφές (μονογονεϊκές, ομοφυλόφιλοι γονείς)

Αδυναμία αλληλοϋποστήριξης των γενεών, απώλεια 
της αίγλης της πολιτικής και της εκπαίδευσης →
αβεβαιότητα και αδυναμία παροχής βάσιμης και 
ασφαλούς κατεύθυνσης

κοινωνικές αλλαγές... (1)



Αποδόμηση θεσμών και συνηθειών → αλλαγή τρόπου 

σκέψης.

Η επίμονη παρουσίαση συγκεκριμένου τρόπου ζωής 

από τα ΜΜΕ: ευκαιριακός και γρήγορος πλουτισμός 

μέσω τυχερών παιχνιδιών και «καταστάσεων» →

δημιουργεί κατάπτωση στην αξία της σκληρής 

δουλειάς και της μακροπρόθεσμης προσπάθειας.

Άρα: η κοινωνικοποίηση των νέων εμπεριέχει δομικά 

συστατικά μιας κοινωνικής δομής που χαρακτηρίζεται 

από «ανομικές» καταστάσεις.

κοινωνικές αλλαγές... (2)



…η αποτυχία της

εκπαιδευτικής πολιτικής,

δεν μπορεί να ιδωθεί ως

αποτυχία μιας παραμέτρου

του ευρύτερου πεδίου της

πολιτικής, αλλά είναι

αποτυχία ευρύτερων

διαστάσεων και συνεπειών,

είναι αποτυχία ολόκληρης

της κοινωνίας (Δαρόπουλος, 2016).



…η ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής,

ευρείας αποδοχής, με χαρακτηριστικά

δημιουργικότητας, συνεχούς βελτίωσης, ίσως,

είναι ουτοπία στη σημερινή ελληνική

πραγματικότητα…



«Η ουτοπία βρίσκεται στον 

ορίζοντα, αν κάνω δύο 

βήματα προς το μέρος της,

αυτή απομακρύνεται δύο 

βήματα πίσω. Αν 

προχωρήσω δέκα βήματα 

μπροστά εκείνη ξεγλιστράει 

δέκα βήματα πιο πέρα. Όσο 

μακριά κι αν πάω, ποτέ δεν 

την αγγίζω. Προς τι λοιπόν η 

ουτοπία; 

Μας αναγκάζει να 

προχωρούμε»

Eduardo Galeano
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