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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τεχνολογικές καινοτομίες στην Εκπαίδευση
Ακόμη και οι πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί του δυτικού κόσμου έχουν αντιληφθεί
πλέον ότι η τεχνολογία παρέχει στην εκπαίδευση κάποιες δυνατότητες πρωτόγνωρες και την
ωθεί προς ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αλλαγές. Για παράδειγμα, μας επιτρέπει να διερευνούμε
υποθετικά ερωτήματα, να προσομοιώνουμε καταστάσεις και φαινόμενα, να κάνουμε ορατά
πράγματα που διαφορετικά θα έμεναν αόρατα και να κατανοούμε με σαφήνεια αφηρημένες
έννοιες. Αυτή η παραδοχή δεν έγινε βεβαίως από τη μια ημέρα στην άλλη. Από την κλασική
αντίληψη ως τη μοντέρνα εκδοχή κύλησε πολύ νερό και... διαφωνίες στο αυλάκι της
κοινωνίας.
Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αιώνα για τη σχολική αναδόμηση
είναι η μεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, ώστε η εκπαίδευση να αρχίζει με βάση
τις ανάγκες του μαθητή. Αντί, δηλαδή, το παιδί να προσαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα
σπουδών, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιδιού. Οι
πολυπληθείς τάξεις παιδιών με το ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και σύστημα βαθμολόγησης
περιμένουν ότι το παιδί μας θα βρει κάπου εκεί τη θέση του και η μάθηση θα βρει έδαφος να
ριζώσει. Αυτή η αντίληψη κρίνεται πλέον ανεπαρκής και ζητείται να αντικατασταθεί από ένα
πολύπλευρο αγκάλιασμα του παιδιού: ζητούνται αλλαγές που θα επιτρέψουν την κάλυψη των
αναγκών κάθε παιδιού, τώρα και στο μέλλον. Μοχλοί επίτευξης μιας τέτοιας αλλαγής
θεωρούνται η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των γονιών στη στήριξη της εκπαίδευσης
και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία.
Ο αμέσως επόμενος στόχος της αναδόμησης είναι να αλλάξει το περιβάλλον μάθησης. Το ζητούμενο μιας εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού
μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από την ευελιξία διαμόρφωσης του μαθησιακού του
περιβάλλοντος. Και εδώ εμφανίζεται πλέον ως πολύτιμος αρωγός η νέα τεχνολογία με τις
δυνατότητες που παρέχει. Η τάξη του αυριανού σχολείου δε θα περικλείεται πλέον από τους
γνωστούς τέσσερις τοίχους, αλλά θα «μεταφέρεται», όπου το παιδί μπορεί να μάθει: κάθε
τάξη θα είναι συνδεδεμένη μέσω του Διαδικτύου με έναν απέραντο ιστό μάθησης, όπου το
παιδί θα μπορεί να στραφεί, για να βρει γνώσεις, παραδείγματα, απαντήσεις και λύσεις στα
θέματα που του ανατέθηκαν, να βρίσκει συμμαθητές που έχουν το ίδιο θέμα, να μπαίνει σε
ομάδες εργασίας και παρέες με κοινά μορφωτικά ενδιαφέροντα. Η τηλε-εκπαίδευση και τα
CD πολυμέσων θα είναι τα βασικά εργαλεία αυτής της τάξης.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος του δασκάλου. Από τον ως τώρα
ρόλο του μεταδότη γνώσης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να περάσει σε εκείνον του καταλύτη

αυτοδιδασκαλίας των μαθητών. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να
εντοπίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, ώστε να του βρίσκει τα κατάλληλα
μονοπάτια αναζήτησης της γνώσης, ο εκπαιδευτικός θα επιστρέφει στον αυθεντικόκαι
ξεχασμένο- ρόλο του σωκρατικού δασκάλου. Θα πάψει πλέον να βλέπει τους μαθητές του ως
παθητικούς αποδέκτες της διδασκαλίας του και θα τους παρέχει ευρύτερα χρονικά περιθώρια
να κρίνουν, να απορροφούν, να διανοούνται, να εφαρμόζουν, να συνθέτουν και να
οραματίζονται. Θα τους ενθαρρύνει να βιώνουν εμπειρίες επίλυσης προβλημάτων, να
σκέφτονται σε υψηλότερο επίπεδο και να αναλαμβάνουν ατομικά την υπευθυνότητα να
μαθαίνουν οι ίδιοι και να βοηθούν άλλους να μαθαίνουν. Ο ίδιος θα τους βοηθάει να
βρίσκουν την αναγκαία πληροφορία εύκολα και γρήγορα, καθώς και να αναλώνουν χρόνο
και ενέργεια στην αξιοποίηση της. Ο δάσκαλος θα είναι το επίκεντρο της αναζήτησης της
γνώσης, αλλά ποτέ πια η αυθεντία έκφρασης της. Ο Σωκράτης, δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά,
φαίνεται ότι είχε -και σε αυτό- δίκιο.
Τ. Καφαντάρη [ΤΟ ΒΗΜΑ, 12-01- 2003]

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να συντάξετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

2. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της παρακάτω περιόδου σε 80-100 λέξεις: «Ο δάσκαλος θα
είναι το επίκεντρο της αναζήτησης της γνώσης, αλλά ποτέ πια η αυθεντία έκφρασης της».
Μονάδες 10

3. « Η τάξη του αυριανού σχολείου δε θα περικλείεται πλέον από τους γνωστούς τέσσερις
τοίχους»: να αιτιολογήσετε την επιλογή της σύνταξης από τον αρθογράφο και να τη
μετατρέψετε στην αντίθετή της.
Μονάδες 5

4. Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της 2ης παραγράφου του κειμένου («Ο πρώτος στόχος…
διαδικασία»).
Μονάδες 3

5. Να συντάξετε ένα πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο του κειμένου («Παράλληλα
όμως… δίκιο»).
Μονάδες 4

6. δηλαδή, και, αλλά: να καταγράψετε τον διαρθρωτικό ρόλο των παραπάνω λέξεων του
κειμένου.
Μονάδες 3

7. α) αντιληφθεί, παρέχει, μεταστροφή, αρωγός, αλλάξει: για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις
του κειμένου να γράψετε από μία συνώνυμη.
Μονάδες 5

β) Να βρείτε δύο φράσεις με ποιητική λειτουργία της γλώσσας από την πρώτη και την
τελευταία παράγραφο του κειμένου.
Μονάδες 5

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Με αφορμή το κείμενο «Τεχνολογικές καινοτομίες στην Εκπαίδευση» να γράψετε ένα άρθρο
στο οποίο θα παρουσιάζετε τα προβλήματα που κατακλύζουν το σχολείο στις μέρες μας και
να προτείνετε τρόπους για την επίλυσή τους. (400-500 λέξεις)
Μονάδες 40

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Ενδεικτικές Απαντήσεις
Β.
1. Περίληψη
Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στην αναμόρφωση του
σύγχρονου σχολείου με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αρχικά, επισημαίνει ότι
αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση των παιδαγωγών πως η εισαγωγή της
τεχνολογίας στην Εκπαίδευση δημιουργεί νέες δυνατότητες και επιβάλλει
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η πρώτη μεταβολή αφορά την
εκπαιδευτική φιλοσοφία και την ανάγκη να προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό
σύστημα στα μαθησιακά χαρακτηριστικά του παιδιού. Η δεύτερη μεταβολή
αφορά την αλλαγή του περιβάλλοντος μάθησης, ώστε να ανταποκρίνεται
στις ιδιαιτερότητες του παιδιού και να του επιτρέπει μέσω των τεχνολογιών
να μαθαίνει. Τέλος, ο κειμενογράφος κρίνει αναγκαία την αλλαγή του ρόλου
του δασκάλου, ο οποίος από μεταδότης γνώσεων θα πρέπει -εφαρμόζοντας
τη σωκρατική μέθοδο- να κινητοποιεί τους μαθητές, ώστε με τη χρήση της
τεχνολογίας να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση.

2.

Στο σύγχρονο σχολείο ο δάσκαλος θα πρέπει να χάσει το ρόλο της
αυθεντίας και να μετατραπεί στο επίκεντρο της αναζήτησης της γνώσης. Πιο
συγκεκριμένα, ο ρόλος του δασκάλου γίνεται ουσιαστικότερος και
απαιτητικότερος αφού από απλός και μοναδικός μεταδότης γνώσεων
μετατρέπεται σε σύμβουλο, συνεργάτη και καθοδηγητή της μαθησιακής
διαδικασίας. Ο δάσκαλος οργανώνει μια διδακτική πράξη η οποία δεν
περιορίζεται στην στείρα απόκτηση γνώσεων αλλά αποσκοπεί στη
διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων προάγοντας την κριτική
σκέψη, τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια. Συνοπτικά, ο εκπαιδευτικός
καλείται να επωμισθεί έναν νέο αναβαθμισμένο ρόλο, όπου παύει να είναι ο
μόνος μεταδότης και ελεγκτής γνώσεων αλλά λειτουργεί ως εμπνευστής,
οργανωτής και δημιουργικός εμψυχωτής των επερχόμενων γενιών.

3. Μετατροπή Παθητικής Σύνταξης σε Ενεργητική:
Οι γνωστοί τέσσερις τοίχοι δε θα περικλείουν πλέον την τάξη του αυριανού σχολείου.
Η επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον αρθρογράφο δίνει έμφαση στο γεγονός,
στο αποτέλεσμα της ενέργειας του ποιητικού αιτίου. Επίσης, χρησιμοποιείται για να
δώσει στο κείμενο ένα απρόσωπο, επίσημο και τυπικό ύφος και να κάνει το λόγο πιο
σύνθετο.

4. Δομικά Στοιχεία 2ης Παραγράφου:

Θεματική Περίοδος: «Ο πρώτος στόχος...τις ανάγκες του μαθητή.»
Λεπτομέρειες: «Αντί...παιδαγωγική διαδικασία.»
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει

5. Πλαγιότιτλος: «Η ανάγκη αλλαγής του ρόλου του δασκάλου.»

6. δηλαδή: επεξήγηση
Και: προσθήκη
Αλλά: αντίθεση- εναντίωση

7. α) Αντιληφθεί: καταλάβει, συνειδητοποιήσει
Παρέχει: προσφέρει, δίνει
Μεταστροφή: αλλαγή
Αρωγός: βοηθός, συμπαραστάτης
Αλλάξει: μεταβληθεί

β) Πρώτη παράγραφος: «κύλησε πολύ νερό και... διαφωνίες στο αυλάκι της
κοινωνίας»
Τελευταία παράγραφος: «ώστε να του βρίσκει τα κατάλληλα μονοπάτια αναζήτησης
της γνώσης»

Γ. Παραγωγή Λόγου
Άρθρο: Τίτλος
Α)Προβλήματα του σημερινού σχολείου:





Η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια θετικών επιστημών,
βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).
Ο ανεπαρκής επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων.
Οι παρεχόμενες γνώσεις αναχρονιστικές και παρωχημένες, μη
εναρμονισμένες με τις σύγχρονες εξελίξεις/απαιτήσεις.
Το σύστημα μάθησης βασισμένο στον δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας,
την απουσία ουσιαστικού διαλόγου και την στείρα αποστήθιση έχει ως
αποτέλεσμα να μην καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα
των μαθητών αλλά η παθητικοποίηση τους.






Η μονομέρεια του εκπαιδευτικού συστήματος οδηγεί σε μια μόρφωση
τεχνοκρατικού και χρησιμοθηρικού χαρακτήρα, η οποία εμποδίζει την
διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με ευρεία πνευματική
καλλιέργεια.
Εξεταστικό σύστημα και τρόπος αξιολόγησης που προάγουν τη βαθμοθηρία,
τον ανταγωνισμό και προκαλούν άγχος στους μαθητές.
Ελλιπής κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες
παιδαγωγικές μεθόδους καθώς και στα αντίστοιχα μέσα διδασκαλίας.

Β)Προτάσεις Επίλυσης:









Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού θεσμού ώστε να συμβαδίζει με τις
σημερινές ανάγκες. Αντιστοιχία του περιεχομένου των σπουδών με τις
τρέχουσες κοινωνικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές απαιτήσεις.
Απαλλαγή της εκπαίδευσης από τον στενά τεχνοκρατικό/εξειδικευτικό της
χαρακτήρα. Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός.
Παροχή ίσων ευκαιριών που θα αμβλύνουν τις κοινωνικές, οικονομικές κ.α.
ανισότητες.
Επίτευξη ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων για την
παραγωγική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής όλων των σχολικών μονάδων.
Αναβάθμιση των σχολικών μαθημάτων, των εποπτικών μέσων και των
μεθόδων διδασκαλίας.
Ευελιξία σχολικού προγράμματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες
κλίσεις και ανάγκες των μαθητών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα διαγωνίσματα και
ενδεικτικές απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας
www.proodos.gr

