Ο εκπαιδευτικός σε έναν κόσμο που αλλάζει
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Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η γνώση γίνεται το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του ατό‐
μου (Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2008) και στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η αλλαγή της ύφους της
εκπαίδευσης (Goble & Porter, 1997). Η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και ιδιαί‐
τερα η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν επηρεάσει
σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση (Barone &
Hagner, 2001) και στοχεύουν στη δημιουργία σχολείων περισσότερο αποδοτικών και παρα‐
γωγικών, στη μεταμόρφωση της διδασκαλίας και μάθησης σε μία ευχάριστη και ενεργή δια‐
δικασία η οποία σχετίζεται με την πραγματική ζωή και στην προετοιμασία της νέας γενιάς για
το μέλλον στο χώρο εργασίας (Cuban, 2001). Στη νέα ψηφιακή κοινωνία των γνώσεων, οι νέοι
άνθρωποι, οι οποίοι προετοιμάζονται για την είσοδό τους στον κόσμο των ενηλίκων πρέπει
να είναι εξοπλισμένοι με δεξιότητες διαφορετικές από εκείνες που ήταν επαρκής για τους
γονείς τους. Έτσι γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητο τα άτομα να επεκτείνουν και να ανανε‐
ώνουν τις γνώσεις τους, για να μπορούν να διαχειρίζονται τη ζωή τους με επιτυχία σε ένα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Goble & Porter, 1977). Η εκπαίδευση αντιμετωπίζει την πρό‐
κληση της μετάβασης από τους παραδοσιακούς σε καινοτόμους τρόπους μάθησης (Zhu,
2010, από ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο (Fox
& Henri, 2005) παρέχοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς περισσότερες ευκαιρίες προσαρ‐
μογής της διδασκαλίας και μάθησης στις ατομικές ανάγκες του καθενός (Mikre, 2011).
Στο πρώιμο στάδιο της εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία υπήρχαν αισιόδο‐
ξες πεποιθήσεις και προβλέψεις σχετικά με τις βαθιές αλλαγές στη διδασκαλία και στις πρα‐
κτικές της μάθησης, μεταξύ των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και των φορέων χάραξης πο‐
λιτικής (Ilomäki, 2008). Αν και έχουν υλοποιηθεί αρκετά αναπτυξιακά έργα, πειράματα και
πιλοτικές μελέτες για τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, οι μελέτες επιπτώσεων για την συστη‐
ματική και μακροχρόνια χρήση των ΤΠΕ εξακολουθούν να είναι λίγες (Kozma, 2003; Venetzky
& Davies, 2001). Εμπειρία είκοσι και πλέον ετών δείχνει ότι κάτι αλλάζει στην εκπαίδευση
όταν γίνεται χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ( Bayraktar, 2000‐2001; Korte &
Hüsing, 2007) όμως το περιεχόμενο, η κατεύθυνση και το βάθος της αλλαγής είναι ακόμα
υπό συζήτηση και παραμένουν ζητήματα προς διερεύνηση. Οι επιπτώσεις των ΤΠΕ θεωρού‐
νται ως μια θετική αλλαγή και η αλλαγή φέρνει πάντα βελτίωση. Οι λέξεις όμως ‘αλλαγή’ και
‘βελτίωση’ δεν είναι συνώνυμες, και οι μεταβολές από τη χρήση των ΤΠΕ, μπορεί να μην είναι
πάντα επωφελής ή οι αναμενόμενες (Ilomäki, 2008).
Η διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη δραστηριό‐
τητα για τους εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει βαθιά γνώση του αντικειμένου, γνώση των ψη‐
φιακών εργαλείων και κατανόηση της σκέψης των μαθητών. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει
παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών και την εκπαι‐
δευτική πολιτική σε ένα συνεχώς δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Fuglestad, 2011).

Ταυτόχρονα όμως ο ρόλος των εκπαιδευτικών αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα νέο σύ‐
νολο των ρόλων και από τον παραδοσιακό πομπό γνώσης μετατρέπεται σε σύμβουλο και
μεσολαβητή στη γνώση (Zhu, 2010). Στην πραγματικότητα, η χρήση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση δεν περιορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά τον επαναπροσδιορίζει και
προσθέτει σ’ αυτόν νέες πτυχές (Haaksma‐Oostijen & Puper, 2003; Riel, 2000). Ο εκπαιδευτι‐
κός θα είναι ο επιβλέπων της διαδικασίας της μάθησης και όχι ο μεταφορέας της γνώσης
(Volman, 2005). Θα πρέπει να υποστηρίζει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τους μαθητές αντί
απλώς να μεταδίδει γνώσεις σε αυτούς και να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στον ατομικό
ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο μάθησης του καθενός (Dwyer, Ringstaff, & Sandholtz,
1991; Bransford, Brown, & Cocking, 1999). Θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται το φαινόμενο
ότι δεν κάνουν όλοι οι μαθητές το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή. Όμως αυτό θα απαιτήσει την
απόκτηση ενός ευρέος φάσματος νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους εκπαιδευτικούς.
Η γνώση της διδακτικής δεν θα είναι αρκετή (Volman, 2005). Ο εκπαιδευτικός σήμερα απαι‐
τείται να διευκολύνει και να βοηθά τους μαθητές να αξιολογούν την ποιότητα και εγκυρό‐
τητα νέων πηγών και γνώσεων, να είναι ανοιχτός απέναντι σε νέες ιδέες και καινοτομίες,
συνεργάτης, συντονιστής ομάδων, μεσολαβητής μεταξύ των μαθητών και των γνώσεων, υ‐
ποστηρικτής της διαδικασίας της γνώσης (Weinberger, Fischer, & Mandl, 2002) και να έχει
δεξιότητες εποπτείας και καθοδήγησης, οργάνωσης και σχεδιασμού (Volman, 2005).
Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα ποιος είναι ‘καλός εκπαιδευτικός’ στο νέο περιβάλλον που δια‐
μορφώνεται στο σχολείο με τη χρήση των ΤΠΕ; Ως καλός εκπαιδευτικός μπορεί να οριστεί ως
ο εκπαιδευτικός ο οποίος βοηθά το μαθητή να μαθαίνει και συμβάλει στο στόχο αυτό με μία
σειρά από διαφορετικούς τρόπους (Harden & Crosby, 2000). Θεμελιώδες καθήκον του εκπαι‐
δευτικού είναι να καταφέρει να οδηγήσει τους μαθητές του να συμμετάσχουν σε δραστηριό‐
τητες μάθησης με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων (Shuell, 1986). Ο
Fullan (1989) τοποθετεί τον εκπαιδευτικό στην καρδιά της επιτυχίας ή της αποτυχίας της εκ‐
παιδευτικής αλλαγής.
Αδιαμφισβήτητα, το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει νέες ευκαιρίες σε εκπαιδευ‐
τικούς και μαθητές να ξεπεράσουν τα παλαιά πρότυπα των ρόλων τους μέσω της χρήσης της
τεχνολογίας (McGhee & Kozma, 2001) και να υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές στο πλαίσιο
μιας ταχύτατα εξελισσόμενης τεχνολογικής κοινωνίας.
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