ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Σαµαράς Β.1, Σαµαρά Α.-Θ.2
1 ΓΕΛ Κορίνθου, vsama@tee.gr
2 ο
1 Δ.Σ. Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας, dorsam88@otenet.gr
1 ο

Περίληψη
Η Τεχνολογία δεν είναι µόνο συσσωρευµένη εµπειρική γνώση, αλλά ενσωµατώνει την
επιστηµονική µεθοδολογία στα νοητικά εργαλεία της διερεύνησης κάθε πρακτικού προβλήµατος
και αξιοποιεί την επιστηµονική γνώση για την λειτουργία των φυσικών φαινοµένων,
προκειµένου να επιτύχει βέλτιστες λύσεις στις πρακτικές εφαρµογές της. Η έρευνα στο
επιστηµονικό πεδίο της παιδαγωγικής τεχνολογίας έχει συχνά επικριθεί για έλλειψη θεωρητικής
βάσης. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται µία κοινωνιολογική - κριτική θεώρηση ενός σχετικά
νέου πλαισίου της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας βασισµένου στο µοντέλο περί ‘‘παιδαγωγικού
περιεχοµένου της γνώσης’’ του Shulman (1986) και συµπληρωµένου-ολοκληρωµένου µε την
τεχνολογική του διάσταση από τους Mishra & Koehler (2006) ως ‘‘τεχνολογική παιδαγωγική
γνώση περιεχοµένου’’ (TPACK – Technological Pedagogical And Content Knowledge). Το
µοντέλο αυτό σήµερα βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της
τεχνολογίας σε πολλαπλά επίπεδα: θεωρητικό, παιδαγωγικό και µεθοδολογικό.

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στην πορεία µας για την αξιολόγηση του όρου «τεχνολογικός γραµµατισµός» θα
πρέπει να προηγηθούν µερικοί βασικοί ορισµοί. Και πρώτα τι εννοούµε µε τον όρο
«τεχνολογία». Στις ΗΠΑ, το 2004, σε δηµοσκόπηση σχετικά µε το «τι είναι
τεχνολογία» µεταξύ 800 ατόµων το 68% απάντησε «computers» και µόνο ένα 5%
έδωσε την δεύτερη θέση στα «ηλεκτρονικά» (ΙΤΕΑ, 2004). Αλλά η τεχνολογία είναι
κάτι πολύ περισσότερο από τα computers και τα ηλεκτρονικά. Είναι τα αεροπλάνα
και τα άλλα µέσα µεταφοράς, τα φάρµακα, το χαρτί και τα πλαστικά, τα κτίρια και οι
αυτοκινητόδροµοι, η κατασκευή στροβιλοκινητήρων. Είναι η σύγχρονη γεωργία και ο
ηλεκτρισµός. Είναι τα βιβλία, τα ρούχα, τα έπιπλα, τα τηλέφωνα και η τηλεόραση.
Είναι τα fast food, τα παιδικά παιχνίδια, τα διαστηµικά λεωφορεία ακόµα και οι
πισίνες. Με λίγα λόγια τεχνολογία είναι κάθε τι που οι άνθρωποι επινοούν και
κατασκευάζουν, µεταβάλλοντας το φυσικό περιβάλλον, µε σκοπό να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες και επιθυµίες τους. Αλλιώς, σύµφωνα µε τον ορισµό του «Standards for
Technological Literacy: Content for the Study of Technology», «τεχνολογία είναι
κάθε καινοτοµία, αλλαγή ή τροποποίηση του φυσικού περιβάλλοντος µε σκοπό την
ικανοποίηση διακριτών ανθρώπινων επιθυµιών και αναγκών» (ΙΤΕΑ, 2000:242).
Ως «τεχνολογικός γραµµατισµός» νοούνται οι διανοητικές διαδικασίες,
ικανότητες και διαθέσεις που απαιτούνται από τους µαθητές ώστε να είναι σε θέση να
κατανοούν την σχέση µεταξύ της τεχνολογίας, των ιδίων και της κοινωνίας
γενικότερα (Bugliarello, 2000). Ο «τεχνολογικός γραµµατισµός» αναφέρεται στην
ενηµερότητα των µαθητών επί του πώς η τεχνολογία σχετίζεται µε το ευρύτερο
κοινωνικό σύστηµα και πώς τα τεχνολογικά συστήµατα δεν µπορούν να
διαχωριστούν πλήρως από τα πολιτικά, πολιτισµικά και οικονοµικά πλαίσια που τα
διαµορφώνουν (Saskatchewan Education, ©). Διεθνώς έχουν παγιωθεί οι κάτωθι
πέντε (5) κατηγορίες (διαστάσεις) του τεχνολογικού γραµµατισµού (ΙΤΕΑ, 2000,
Gagel, 1997): 1. Η φύση της τεχνολογίας (Nature of Technology, εξετάζοντας τα

χαρακτηριστικά, τον σκοπό και τις σχέσεις της τεχνολογίας µε τα άλλα επιστηµονικά
πεδία), 2. Τεχνολογία και Κοινωνία (Technology and Society, εξετάζοντας τις
πολιτισµικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της τεχνολογίας, τις επιπτώσεις της
στο περιβάλλον, τον ρόλο της κοινωνίας στη χρήση και την ανάπτυξη της
τεχνολογίας και τις διαχρονικές επιπτώσεις της τεχνολογίας), 3. Σχεδιασµός (Design,
εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σχεδιασµού, του τεχνολογικού σχεδιασµού, τον
ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης, των καινοτοµιών και του πειραµατισµού στην
επίλυση των προβληµάτων), 4. Ικανότητες για ένα τεχνολογικό κόσµο (Abilities for a
technological world, εξετάζοντας την εφαρµογή των διαδικασιών του σχεδιασµού,
την χρήση και συντήρηση τεχνολογικών προϊόντων και συστηµάτων, την αξιολόγηση
των επιπτώσεων προϊόντων και συστηµάτων) και 5. Ο σχεδιασµένος (designed)
κόσµος (εξετάζοντας την ιατρική τεχνολογία, γεωργική τεχνολογία και
βιοτεχνολογία, τεχνολογία ενέργειας και ισχύος, ICT, µεταφορών, παραγωγής και
κατασκευών).
Στην παράγραφο αυτή εξετάζουµε την Τεχνολογία ως Παράγοντα Παιδείας. Η
παιδαγωγούσα ιδιότητα της Τεχνολογίας, είναι µία δυνατότητα που είναι σχεδόν
αγνοηµένη και παραµεληµένη στην Ελλάδα και στα σχολεία της. Ας δούµε πρώτα τις
σχέσεις Παιδείας και Τεχνολογίας µε έναν γενικότερο, πιο καθολικό τρόπο.
Μέχρι σήµερα έχουν χρησιµοποιηθεί διεθνώς τρεις προσεγγίσεις προκειµένου να
επιτευχθεί η ενσωµάτωση της Τεχνολογίας στα αναλυτικά προγράµµατα εκπαίδευσης
(Layton, 1993): 1. Η Τεχνολογία ως ξεχωριστό µάθηµα, 2. Η ενσωµάτωση της
Τεχνολογίας σε όλο το φάσµα του αναλυτικού προγράµµατος και 3. Η Τεχνολογία σε
συνδυασµό µε τις Φυσικές Επιστήµες.
Από τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, µια µικτή προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία
µπορεί να δηµιουργηθεί ένα ξεχωριστό µάθηµα Τεχνολογίας, που θα υποστηρίζεται
και από άλλα µαθήµατα και ιδίως από τις Φυσικές Επιστήµες, αποδεικνύεται πολύ
περισσότερο γόνιµη. Παραδείγµατα τέτοιων εγχειρηµάτων έχουµε τόσο από την ASE
(Association for Scientific Education) όσο και από την DATA (Design And
Technology Association) (Layton, 1993). Μερικά από τα προγράµµατα: MUST
(Making Use of Science and Technology), SATIS (Science And Technology In
Society), TEP (Technology Enhancement Programme), CREST (CREativity in
Science and Technology).
Από την προσωπική µας πείρα, την οποία έχουµε αποκτήσει τα τελευταία τριάντα
χρόνια ενασχόλησης µε την Τεχνολογία − παραγωγή, ανάπτυξη, διδασκαλία, µελέτη,
συγγραφή, κατασκευές − έχουµε συναγάγει το συµπέρασµα ότι η Τεχνολογία συνιστά
κυριολεκτικά ένα «µορφωτικό ορυχείο» ανεξάντλητο. Αυτό, λοιπόν, το ορυχείο
µένει, εν πολλοίς, ανεκµετάλλευτο από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. «Όπως δια της
Τεχνολογίας επιτυγχάνεται η δευτερογενής ελλογοποίηση και µορφοποίηση της
πρώτης ύλης, έτσι και δια της Παιδείας επιτυγχάνεται ο δευτερογενής εξανθρωπισµός
και εκκοινωνισµός του βιολογικού όντος» (Πολυχρονόπουλος, 1997).
Όπως τα Μαθηµατικά, η Φυσική, η Χηµεία κ.ά. έτσι και η Τεχνολογία περιέχει
επιστηµονικά στοιχεία. Περιέχει, επί πλέον, φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά στοιχεία. Η
σπουδή της προβληµατίζει τα παιδιά, αφ’ ενός µε τους τρόπους που κατάφερε ο
άνθρωπος να φτιάξει τον δεύτερο κόσµο, να πραγµατώσει ιδέες και να νιώσει την
χαρά της δηµιουργίας και της πρωτοτυπίας, και αφ’ ετέρου µε την παραγωγική
εµπειρία που προσφέρει, δηλαδή µε τις κατασκευές που καλείται να επινοήσει και να
πραγµατώσει (Dewey, 1980). Είναι ένα από τα πληρέστερα αντικείµενα και ένα από
τα πιο πληρωτικά γνωστικά-εµπειριακά αντικείµενα που έχουν προταθεί
(Πολυχρονόπουλος & Σαµαράς, 2007).

Η Τεχνολογία προσφέρει ένα τεράστιο γνωστικό πεδίο γι’ αυτό και το
παροµοιάζουµε ως ένα ανεξάντλητο ορυχείο. «Είναι ένας γνωστικός κλάδος αέναος,
διότι έχει να κάνει µε το οντικόν, το υπάρχον, και το δυνητικό, το δυνάµενο να
υπάρξει˙ συνεπώς, περιέχει a priori και a posteriori λόγο» (Πολυχρονόπουλος, 2002).
Η Τεχνολογία παρέχει την δυνατότητα σπουδής του έµπρακτου λόγου, είναι
άµεση και βιωµατική, σε αντίθεση µε τον άπρακτο λόγο που είναι
αποστασιοποιηµένος και αφηρηµένος (Πολυχρονόπουλος & Σαµαράς, 2008). Είναι
µέσον και εργαλείο, δια του οποίου υλοποιούµε την µάθηση ενός τόσο συνθετικού,
πολυεπίπεδου και πολυπρισµατικού αντικειµένου (Kerschensteiner, 1921, Freinet,
1977). Συντελεί, επί πλέον, στην εξάσκηση των µατιών, των χεριών κτλ. των παιδιών.
Συµβάλλει στην εκτόνωση των διαφόρων ψυχοφυσικών δυνάµεων, την διάχυση της
ενέργειας στο αντικείµενο κτλ., το δε αντικείµενο αντανακλά το Είναι του
κατασκευαστή του. Συνοπτικά: το τεχνολογείν προσφέρει µία σύνθετη µάθηση και
ένα σκόπιµο και επιχειρησιακό τρόπο σκέψης και πράξης (Piaget, 1979, Claparede,
1955).
2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η UNESCO / WOCATE (World Council of Associations for Technology
Education) εξέδωσε το 2003 τον Οδηγό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Technology
Education Guide), ο οποίος ενώ δεν αποτελεί (σύµφωνα και µε τους συντάκτες του)
ένα προτεινόµενο πρόγραµµα σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εν τούτοις
βρίσκεται µέσα στο πνεύµα της αναζήτησης του πραγµατικού ορισµού της
Τεχνολογίας και της διδακτικής της. Περιέχει τέσσερις (4) µεγάλες ενότητες (τι είναι
Τεχνολογία, Τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών, Τεχνολογία υλικών και
παραγωγής, Τεχνολογία ενέργειας και ισχύος) και έντεκα (11) µικρότερες
υποενότητες (Τεχνολογικά συστήµατα, τεχνολογικοί πόροι και περιορισµοί,
Τεχνολογία µεταξοτυπίας, Τεχνολογία κατασκευών, παραγωγή χαρτιού, συντήρηση
τροφίµων, Τεχνολογία ύφανσης και βαφής, Τεχνολογία κεραµικών, Τεχνολογία
ποδηλάτου, Τεχνολογία ανεµογεννητριών, Τεχνολογία ηλεκτρικών καλωδιώσεων).
Η Παιδαγωγική Τεχνολογία (Π.Τ.), η οποία διδασκόταν στο ΤΕΕΑΠΗ του
Πανεπιστηµίου Πατρών µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2007-08, αποτελούσε ένα
σχετικώς νέο, πολύπλευρο και πολυδιάστατο αντικείµενο: διεπιστηµονικό,
πραξιολογικό, ανθρωποπλαστικό. Ήταν κυρίως: ακαδηµαϊκό αντικείµενο,
καλλιτεχνικό-αρχιτεκτονικό αντικείµενο, γλωσσικό αντικείµενο, παραγωγική
δραστηριότητα, διαµορφωτική δραστηριότητα, πληρωτική ενασχόληση. Σύµφωνα
µε τα δεδοµένα της διδασκαλίας του αντικειµένου θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε
ότι δεν αντιπροσώπευε µόνο την πλευρά της διδακτικής της Τεχνολογίας, αλλά
προχωρούσε σε βάθος στην σύζευξη θεωρίας και πράξης (Χαλκιά, 1999). Βρισκόταν
δηλαδή πολύ κοντά στην πρόταση της UNESCO. Η επικρατούσα πολλές φορές
αντίληψη, ότι η διδακτική της Τεχνολογίας περιορίζεται ή / και εξαντλείται στην
πραγµατοποίηση κάποιων πειραµάτων προς επιβεβαίωση των θεωριών των Φυσικών
Επιστηµών, απέχει πολύ από το πραγµατικό νόηµα της διδασκαλίας της Τεχνολογίας
(Eggleston, 1994). Τις πολύπλευρες σχέσεις Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστηµών
διερευνήσαµε παλαιότερα (Πολυχρονόπουλος & Σαµαράς, 20073).
Η πραγµάτευση του αντικειµένου της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας γινόταν στα
θεωρητικά πλαίσια του «σχολείου εργασίας», και ιδιαιτέρως της ενεργητικής µορφής
και τρόπου µάθησης και µόρφωσης των µαθητών, στην οποία η πράξη ενώνεται µε
την θεωρία και η βούληση µε την γνώση. Ο J. Piaget, ο G. Kerschensteiner, ο J.

Dewey, ο C. Freinet και ο E. Claparede, παρείχαν τα κύρια θεωρητικά στηρίγµατα
του µαθήµατος.
Ποιες είναι οι δυνητικές λειτουργίες και συνεισφορές της Παιδαγωγικής
Τεχνολογίας στην Αγωγή των νέων; Με λόγο συνοπτικό, θα µπορούσαµε να πούµε τα
ακόλουθα: Η Παιδαγωγική Τεχνολογία είναι ικανή να συµβάλλει στην
ανασυγκρότηση του γνωστικού σύµπαντος των µαθητών, µε την ενασχόλησή τους
στην µεταποίηση της ύλης˙ ήτοι της κατασκευής ελλόγων αντικειµένων. Η
δηµιουργία του νέου τεχνουργήµατος, η «γέννηση και η παραγωγή του», συνιστά και
µία αναδηµιουργία του ανθρώπου˙ ήτοι «ανα-γέννηση», πραγµάτωση του ιδίου του
εαυτού του ποιούντος υποκειµένου.
Η εργασία, στα πλαίσια της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας, η οποία είναι υλικοπνευµατικής φύσης, συνιστά άσκηση στην πειθαρχία του λόγου και µαθητεία στην
πειθαρχία του έργου. Αυτή η πειθαρχία λόγου και έργου αποτελεί ένα αντίδοτο στην
αδρανοποίηση των µαθητών. Συγκεκριµενοποιώντας ακόµη πιο πολύ τις κύριες
συµβολές της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας στην αγωγή των νέων, θα µπορούσαµε να
πούµε επί πλέον τα εξής: Η Παιδαγωγική Τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει, ώστε τα
παιδιά να σκέφτονται και να δρουν αντικειµενικά και πραγµατιστικά, µε όρους
δεοντολογικούς και επιστηµονικούς − το ηθικόν και το εφικτόν και το
αποτελεσµατικόν˙ να προσανατολίζονται προς τα προβλήµατα (problem orientation)
και όχι προς τα θεωρήµατα ή τις ερµηνείες µόνον˙ να ενεργούν επιλεκτικά,
αναζητώντας τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε προβληµατική περίπτωση˙ να
αναπτύσσουν δεξιοτεχνία στον χειρισµό εργαλείων και υλικών˙ να οικοδοµούν
εµπιστοσύνη στον εαυτόν τους και στις δυνάµεις τους και να αναπτύσσουν την
βούλησή τους˙ να νιώθουν την χαρά της ευχαρίστησης και της πλήρωσης, όταν
εκτελούν άρτια ένα έργο˙ να έρχονται σε επαφή και συνδιαλλαγή µε την φύση, το
πραγµατικό και το νοµοτελειακό. Το τεχνολογείν, ως βουλησιο-κεντρική, προθετική
και ενεργηµατική δραστηριότητα, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας παιδείας. Η
πιλοτική προσπάθεια της εισαγωγής του ακαδηµαϊκού αντικειµένου της
Παιδαγωγικής Τεχνολογίας στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστηµίου Πατρών θεωρούµε, ότι
απέδιδε καρπούς και η διδασκαλία του θα µπορούσε να διευρυνθεί, τόσο και στα
άλλα παιδαγωγικά τµήµατα των Πανεπιστηµίων (προσχολικής ηλικίας και δηµοτικής
εκπαίδευσης), όσο και στα προγράµµατα σπουδών Δηµοτικού, Γυµνασίου και
Λυκείου (Πολυχρονόπουλος κ.ά., 2007).
3. ‘‘ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ’’
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TPACK

Σχήµα 1. To Tεχνολογικό (T) Παιδαγωγικό (Ρ) Περιεχόµενο (C) της γνώσης

3.1 Παιδαγωγική Γνώση Περιεχοµένου (P-C)
Η παιδαγωγική γνώση περιεχοµένου αποτελεί µία σύνθετη γνώση. Έρευνες έχουν
δείξει πως για την αποδοτικότερη διδασκαλία σύνθετων αντικειµένων δεν επαρκεί
µόνο η άριστη γνώση αυτών των αντικειµένων από τους εκπαιδευτικούς αλλά κάτι
περισσότερο. Χρειάζεται ο συνδυασµός των βασικών γνώσεων των περιεχοµένων µε
παιδαγωγικές γνώσεις ώστε να µπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των αναλυτικών προγραµµάτων που προετοιµάζουν τους πολίτες της
Κοινωνίας της Γνώσης. Στην εισήγηση των Mishra & Koehler (2006: 1027) είναι
σαφές ότι πρόκειται για τον αναπλαισιωµένο κώδικα του επιστήµονα-παιδαγωγού
(Bernstein, 2000). Είναι η γνώση που πρέπει να µετασχηµατισθεί (αναπλαισιωθεί recontextualised) έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για εισαγωγή σε µια αίθουσα
διδασκαλίας. Στην συγκεκριµένη όµως εισήγηση δεν προσεγγίζεται από
κοινωνιολογική σκοπιά, αλλά αποτελεί µόνο µία µεθοδολογική και µάλλον απλοϊκή
προσέγγιση. Σύµφωνα µε την Ana Morais (2001) οι θετικές επιστήµες αποτελούν την
κάθετη µορφή της γνώσης. Αντίθετα οι θεωρίες της παιδαγωγικής αποτελούν την
οριζόντια µορφή της γνώσης. Οι πρώτες διδάσκουν το τι θα διδαχθεί, ενώ οι δεύτερες
το πώς θα διδαχθεί.
3.2 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (P-T)
Η τεχνολογική παιδαγωγική γνώση αναφέρεται στην γνώση που χρειάζεται
προκειµένου να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά οι ΤΠΕ. Δεν είναι η νέα τεχνολογία από
µόνη της που θα προκαλέσει οποιοδήποτε θετικό µαθησιακό αποτέλεσµα στο
σχολείο, αλλά η παιδαγωγική της χρήση και το διδακτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
αυτή εντάσσεται. Πρόκειται για τη βαθύτερη γνώση του πώς η διδασκαλία και η
µάθηση αλλάζουν όταν χρησιµοποιείται η τεχνολογία. Αυτό περιλαµβάνει τη γνώση
των παιδαγωγικών περιορισµών µέσα από ένα εύρος τεχνολογικών εργαλείων καθώς
σχετίζονται µε κατάλληλες παιδαγωγικές στρατηγικές. Η τεχνολογική παιδαγωγική
γνώση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επειδή πολλά δηµοφιλή προγράµµατα, όπως το
Microsoft Office, δεν είναι σχεδιασµένα για εκπαιδευτικό σκοπό. Συνήθως αυτά
σχεδιάζονται και χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον επιχειρήσεων. Επίσης,
τεχνολογικά εργαλεία που διατίθενται µέσω του διαδικτύου, όπως blogs ή podcasts,
έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την επικοινωνία, διασκέδαση ή την κοινωνική δικτύωση.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απορρίψουν τις τυπικές χρήσεις τέτοιων προγραµµάτων
και να αναπτύξουν δεξιότητες ούτως ώστε να µπορέσουν να προσπεράσουν αυτή την
άµεση χρήση της τεχνολογίας και να την αναπροσδιορίσουν για τους δικούς τους
παιδαγωγικούς σκοπούς. Εποµένως, η ΤΠΓ απαιτεί ένα δηµιουργικό και ανοιχτό
τρόπο αναζήτησης της τεχνολογίας για χάρη της προόδου και ανάπτυξης της
µάθησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην βασική εισήγηση του µοντέλου TPACK από
τους Mishra & Koehler (2006: 1028) η συµµετοχή της τεχνολογίας στην παιδαγωγική
(το Τ στο Ρ) παρουσιάζεται ως απλό βοηθητικό εργαλείο.
3.3 Τεχνολογική Γνώση Περιεχοµένου (T-C)
Η τεχνολογία και η γνώση έχουν µια ιδιαίτερα βαθιά σχέση. Η πρόοδος σε πολλά
επιστηµονικά πεδία όπως η ιατρική, η ιστορία, η αρχαιολογία ή/ και οι φυσικές
επιστήµες συµπίπτει µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι οποίες έχουν
προσφέρει ένα καινούριο τρόπο αντίληψης του κόσµου. Η κατανόηση της επιρροής
της τεχνολογίας στις πρακτικές και στη γνώση κρίνεται πολυσήµαντη εάν πρόκειται
να αναπτυχθούν κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία µε εκπαιδευτικό σκοπό. Η σωστή
επιλογή των τεχνολογιών περιορίζει το περιεχόµενο των διδακτικών αντικειµένων.

Γενικά υποστηρίζεται ότι αποτελεί την γνώση του πώς οι ΤΠΕ µετασχηµατίζουν το
περιεχόµενο διαφόρων γνωστικών αντικειµένων (ή επιστηµονικών περιοχών).
Περιλαµβάνει ενδεχόµενες αλλαγές στη φύση της επιστηµονικής γνώσης, νέες
µεθοδολογίες και εργαλεία επίλυσης προβληµάτων, χρήση λογισµικών
προσοµοίωσης ή µοντελοποίησης (π.χ. στις Φυσικές Επιστήµες, στην Τεχνολογία
κλπ), χρήση εργαλείων εννοιολογικής χαρτογράφησης, χρήση εργαλείων Web 2.0
κ.ά. Η Τεχνολογική Γνώση Περιεχοµένου µπορεί να οριστεί ως η βαθύτερη
κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η τεχνολογία και το περιεχόµενο επηρεάζουν και
περιορίζουν το ένα το άλλο. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται όχι µόνο να τελειοποιήσουν
τη γνώση τους πάνω στο διδακτικό αντικείµενο, αλλά και να καταλάβουν πώς το
περιεχόµενο του διδακτικού αντικειµένου µπορεί να αλλάξει µε την εφαρµογή της
τεχνολογίας. Επίσης, είναι απαραίτητο να γνωρίσουν ποιες συγκεκριµένες
τεχνολογίες ταιριάζουν καλύτερα στο αντικείµενό τους και να καταλάβουν το
γεγονός ότι και το περιεχόµενο µπορεί να αλλάξει την τεχνολογία. Στην εισήγηση
των Mishra & Koehler (2006: 1028) παρουσιάζεται µε πολύ απλοϊκό τρόπο η
συµµετοχή της τεχνολογίας στο περιεχόµενο της διδασκαλίας, ως απλό βοηθητικό
εργαλείο. Πρέπει να αναζητηθούν βαθύτερες παράµετροι επίδρασής της στο σηµερινό
παιδαγωγικό γίγνεσθαι, αφού η υποβοηθητική και µόνο ανάµιξή της δεν έχει επιφέρει
τα αναµενόµενα στην σύγχρονη παιδαγωγική.
3.4 Τρίπολα άλλων επιστηµονικών περιοχών
Τα σύγχρονα προβλήµατα, αντικειµενικά πολύπλοκα και πολυδιάστατα (ιδιαίτερα
δε όσα αναφέρονται στο φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και την
ανάπτυξη), απαιτούν για την αντιµετώπισή τους προγραµµατισµένες, συστηµατικές,
συντονισµένες και κατάλληλα σχεδιασµένες επιλογές, ενέργειες και δράσεις. Τέτοιες
που να εξασφαλίζουν πριν απ’ όλα την ολοκληρωµένη προσέγγιση και ανάλυση της
φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. Μεταξύ των πεδίων της
οικονοµίας (δυνατό) και της κοινωνίας (επιθυµητό) ευδοκιµεί ο σοσιαλισµός, µεταξύ
των πεδίων της κοινωνίας (επιθυµητό) και του περιβάλλοντος (εφικτό) η οικολογία
και µεταξύ των πεδίων του περιβάλλοντος (εφικτό) και της οικονοµίας (δυνατό) ο
συντηρητισµός. Αντίστοιχες τάσεις εµφανίζονται και στις περιοχές που εκφράζονται
από το σχήµα TPACK. Έτσι µπορούµε να αντιληφθούµε ότι µεταξύ των διπόλων του
σχήµατος να ενυπάρχουν ο επιστηµονισµός (µεταξύ C & T), ο παιδαγωγισµός
(µεταξύ C & P) και ο τεχνολογισµός (µεταξύ P & T). ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
STS (SCIENCE-TECHNOLOGY-SOCIETY): Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του
1980 τα προγράµµατα Επιστήµης − Τεχνολογίας − Κοινωνίας (Science − Technology
− Society, STS) αναπτύχθηκαν σε αρκετές χώρες (Πολυχρονόπουλος & Σαµαράς,
20073). Στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων τέθηκαν στο επίκεντρο κοινωνικά
ζητήµατα και θέµατα µε σηµαντικές επιστηµονικές και τεχνολογικές διαστάσεις µε
στόχευση την επιδίωξη µιας αυτόνοµης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Μεταγενέστερες
προσπάθειες έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση στην κατανόηση της φύσης της
τεχνολογίας και της αλληλεπίδρασής της µε τις φυσικές επιστήµες και την κοινωνία
(Aikenhead, 1986, Bybee, 1987, Layton, 1988).
3.5 Επιστηµονισµός, Παιδαγωγισµός, Τεχνολογισµός
Επιστηµονισµός είναι η άκριτη αποδοχή ως αντικειµενική γνώση αυτού που
ονοµάζεται ''επιστήµη'', και µια πίστη στην απόλυτη αξία αυτού που λέγεται
επιστηµονικό. Στην εισήγηση των Mishra & Koehler (2006: 1029), το θέµα
αναφύεται µέσα από τον χαρακτηρισµό της παραδοσιακής διδασκαλίας ('...The
traditional view of the relationship between the three aspects argues that content

drives most decisions...'). Παιδαγωγισµός είναι είτε η παιδαγωγική σχέση ως
αποκλειστικά διαπροσωπική σχέση κατ' αφαίρεση των συγκεκριµένων γνωστικών
αντικειµένων, είτε η σχέση ανάµεσα σ' αυτόν που γνωρίζει και σ' εκείνον που αγνοεί.
Ο Τεχνολογισµός αποτελεί διαστροφή της Τεχνολογίας, όπως και ο επιστηµονισµός
αποτελεί διαστροφή της επιστήµης. Ο χαρακτήρας αυτής της διαστροφής συνίσταται
στο ότι µία διάσταση της ύπαρξης, µία έκφανσή της, ασκεί ηγεµονισµό, µία τυραννία
πάνω στις άλλες. Η διαφορά µεταξύ επιστήµης και επιστηµονισµού, µεταξύ
τεχνολογίας και τεχνολογισµού, είναι διαφορά ουσιαστική. Είναι ουσιώδης διαφορά
µεταξύ δύο καταστάσεων. Στην πρώτη κατάσταση ένα αυτόνοµο στοιχείο του όλου
παραµένει σε κάποια σχέση µε όλα τα υπόλοιπα. Στην άλλη ένα στοιχείο του όλου
αποκτά επικυριαρχία επί όλων των άλλων. Στην εισήγηση των Mishra & Koehler
(2006: 1029), το θέµα αναφύεται µέσα από την εισαγωγή του Internet στην
παραδοσιακή διδασκαλία ('...So, in this context, it is the technology that drives the
kinds of decisions, which we make about content and pedagogy...').
3.6 Αυθεντική µάθηση
Η τεχνολογία στην τάξη συχνά χρησιµοποιείται µόνο από το δάσκαλο για
πολλούς λάθος λόγους: για διευκόλυνση, λόγω πίεσης των ανωτέρων, προς τέρψη
των µαθητών κλπ. Ουσιαστικά ο µαθητής είναι παθητικός δέκτης και δε συµµετέχει
καθόλου στη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας, τα οποία µπορούν να τον βοηθήσουν
να αποκτήσει τη γνώση. Στην µελέτη των Herrington & Kervin (2007) υποστηρίζεται
ότι η τεχνολογία δίνει την ευκαιρία να χρησιµοποιηθούν ισχυρά γνωστικά εργαλεία
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές για την επίλυση σύνθετων και
αυθεντικών προβληµάτων. Ο όρος αυθεντική µάθηση (authentic learning) αναφέρεται
στη µάθηση σε συνθήκες ή τις εργασίες που αναπαριστούν καταστάσεις της
πραγµατικής ζωής ή µε την εφαρµογή γνώσεων ή δεξιοτήτων, όπως είναι η επίλυση
προβλήµατος και η κριτική σκέψη. Οι αυθεντικές δραστηριότητες έχουν
χρηστικότητα και αναφορά στην πραγµατική ζωή, αναπαριστούν την περιπλοκότητα
καθηµερινών καταστάσεων και επιτρέπουν την επιλογή διαφορετικών επιπέδων
δυσκολίας ή ανάµειξης του µαθητευόµενου. Τα προβλήµατα θα πρέπει να ερευνώνται
από τους µαθητευόµενους, αφού θέτουν τα δικά τους ερωτήµατα και τα συσχετίζουν
µε την καθηµερινότητά τους. Συχνά χρησιµοποιείται και ο όρος ‘‘contextual
learning’’ για το είδος της µάθησης αυτής. Οι αυθεντικές εργασίες είναι γενικευτικές
(generative), αφού η επίλυσή τους µπορεί να προκαλεί την αναγνώριση και επίλυση
και άλλων, παραπλήσιων προβληµάτων. Επιπλέον, οι µαθητευόµενοι µπορούν να
εξετάζουν αυθεντικές εργασίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες, χρησιµοποιώντας
διαφορετικές πηγές, να συνεργάζονται και να αναστοχάζονται, να διακρίνουν την
διεπιστηµονικότητα που έχουν αυτές οι εργασίες και να καταλήγουν σε διαφορετικές
λύσεις ή µαθησιακά αποτελέσµατα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε και
τον πρώτο διδάξαντα της ενεργητικής µάθησης John Dewey, τον εµπνευστή της
προοδευτικής µάθησης και του πραγµατισµού. Απολύτως συναφής µε την αυθεντική
µάθηση (ίδια θεωρία βάσης) είναι και η ELT (Experiential Learning Theory).
3.7 Οµαδοποίηση µοντέλων ηλεκτρονικής µάθησης
Μετά την πολύ µεγάλη ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων που παρουσίασε η
ηλεκτρονική µάθηση, είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τα βασικά σηµεία οµοιότητας
των διαφόρων αναπτυχθέντων µοντέλων. Αν δεν το κάνουµε, είναι πιθανόν να
χαθούµε στην πληθώρα των πληροφοριών και να αποµακρυνθούµε από την κεντρική
ιδέα του ''εγχειρήµατος'' που πράγµατι είναι πολύ σοβαρή. Αν παρατηρήσει κανείς τα
διάφορα µοντέλα κινούνται στο τρίπτυχο: µάθηση πρόσωπο µε πρόσωπο -

αυτοκατευθυνόµενη µοναχική µάθηση - on line συνεργατική µάθηση. Είναι δε τα
διάφορα µοντέλα, παραλλαγές του ποσοστού συµµετοχής εκάστου των παραπάνω
χαρακτηριστικών στο τελικό µίγµα (εξ ου και η ονοµασία: υβριδικό, blended, braided
κλπ). Οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευοµένων µε το ''περιβάλλον µάθησης'' αφορούν
την αλληλεπίδρασή τους µε το περιεχόµενο (C), την αλληλεπίδρασή τους µε τον
εκπαιδευτή (P), την αλληλεπίδρασή τους µε το interface (T) αλλά και την µεταξύ τους
αλληλεπίδραση. Τα κύρια χαρακτηριστικά δηλ. του µοντέλου TPACK υπάρχουν σε
όλα τα σύγχρονα µοντέλα ηλεκτρονικής µάθησης. Η παρουσίαση εκ µέρους των
ερευνητών / συντελεστών / δηµιουργών είναι δυνατόν να διαφέρει. Εκεί βρίσκεται,
κατά την γνώµη µας, και το πιο σηµαντικό σηµείο διερεύνησης-υιοθέτησηςεφαρµογής κάποιου µοντέλου ηλεκτρονικής µάθησης. Σ' ένα µοντέλο µάθησης
(οποιοδήποτε) θα αναγνωρίσουµε τα πιο κάτω βήµατα (φάσεις) διαδροµής του: τον
σχεδιασµό (ή σύλληψη, ή ιδέα κλπ), την ανάπτυξή του, την εφαρµογή του, την
αξιολόγησή του και τέλος την ανατροφοδότησή του. Τα διάφορα µοντέλα
ηλεκτρονικής µάθησης (έχοντας µέσα τους τα χαρακτηριστικά C, P, T) είναι δυνατόν
να εστιάζουν το καθένα σε ένα ή περισσότερα από τα κύρια χαρακτηριστικά, αλλά
και στις µεταξύ τους σχέσεις. Η πορεία αυτή της µάθησης µέσω ενός µοντέλου
ηλεκτρονικής µάθησης µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν µια ''τροχιά µάθησης''. Η οµάδα
ΠΜΣ του Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου εισήγαγε τον όρο P.L.A.T.O. (Pegagogical Learning And Teaching
Orbit) θέλοντας να καταδείξει τον κοινό τόπο των διαφόρων µοντέλων ηλεκτρονικής
µάθησης, αλλά και την πρωτοκαθεδρία στην σύγχρονη Παιδαγωγική της Μάθησης
έναντι της Διδασκαλίας! Από τα κυριότερα µοντέλα ηλεκτρονικής µάθησης είναι
εκείνο της Diana Laurillard (1993), των Britain & Liber (1999) (βασισµένο στο
προηγούµενο µοντέλο και στην θεωρία του I.D.S. Beer (1969)), του David Wiley
(2000), των Fowler & Mayes (1999), του Goodyear et al. (2001), του Garrison (1993),
της G. Salmon (2010) κ.ά. Από τα πιο χρηστικά µοντέλα εκείνο της G. Salmon,
γνωστό και ως µοντέλο των πέντε βηµάτων (five-step model), αναφέρεται στην
διαγραφόµενη ''τροχιά της ηλεκτρονικής µάθησης'' από την πρόσβαση / υποκίνηση /
προσαρµογή (πρώτο βήµα), τον on-line εκκοινωνισµό του εκπαιδευόµενου (δεύτερο
βήµα), την ανταλλαγή των πληροφοριών (τρίτο βήµα), την κατασκευή της νέας
γνώσης (τέταρτο βήµα) και την ατοµική του ανάπτυξη (πέµπτο βήµα). Αν
παρατηρήσει κανείς µε προσοχή το µοντέλο του Garrison (social presence, cognitive
presence and teaching presence) θα αντιληφθεί αµέσως την οµοιότητα του τριπόλου
µε εκείνο του TPACK καθώς και µε τα τρίπολα των άλλων επιστηµονικών περιοχών.
Η γνωστική παρουσία εκφράζει το περιεχόµενο (C), η διδακτική παρουσία το
παιδαγωγικό µέρος (Ρ) και η κοινωνική παρουσία το τεχνολογικό µέρος (Τ) δια του
εκκοινωνισµού των εκπαιδευοµένων µέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής
µάθησης (συνεργατική µάθηση). Η C.J. Preston (2008) αναλύοντας το µοντέλο της G.
Salmon, αναφέρει ότι τα περισσότερα µοντέλα ολοκληρώνουν µόνο τα τέσσερα
βήµατα, ενώ το πέµπτο παραµένει ζητούµενο. Προσθέτει δε ένα ακόµα βήµα (έκτο)
για την µετέπειτα περίοδο.
4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ TPACK
Αν ανατρέξουµε στα προαναφερθέντα θα παρατηρήσουµε ότι ο τεχνολογικός
γραµµατισµός (που είναι το ζητούµενο για τον σηµερινό µαθητή – αυριανό πολίτη)
επιτυγχάνεται µέσα από µια συγκεκριµένη διαδικασία (εκπαίδευσης – µάθησης), µε
συγκεκριµένους παιδαγωγικούς κανόνες στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού
θεσµοθετηµένου συστήµατος. Τα νέα τεχνολογικά δεδοµένα, τα οποία µε τη σειρά

τους δηµιουργούν συνεχώς νέες συνθήκες µάθησης, επιβάλλουν την εµπλοκή
µοντέλων (όπως το TPACK) στη διαδικασία µάθησης. Η πορεία: Τεχνολογία –
Διδακτική της Τεχνολογίας (Παιδαγωγική Τεχνολογία) & TPACK – Τεχνολογικός
Γραµµατισµός, αποτελεί ένα από τα µονοπάτια απόκτησης του τεχνολογικού
γραµµατισµού.
Στην τελευταία αυτή ενότητα γίνεται µια προσπάθεια κριτικής θεώρησης του
µοντέλου TPACK από κοινωνιολογική άποψη. Σύµφωνα µε τον S. Ball (2004) και
τους McNess, Broadfoot and Osborn (2003), αυτό που αποκαλούµε ''νεοεπαγγελµατισµό'', ''επαν-επαγγελµατισµό'', ή ακόµα και ''µετα-µοντέρνο
επαγγελµατισµό'' δεν είναι κατ' ουσίαν καν επαγγελµατισµός. Στην σύγχρονη
θεώρηση του όρου ''επαγγελµατισµός'' η έννοια ''αποτελεσµατικότητα-effectiveness''
παραπέµπει στα µετρούµενα και επιδεικνυόµενα αποτελέσµατα και µόνον (µοντέλα
επιτελεστικά-performance models). Η εκτελεσιµότητα και η ενιαία διοίκηση
(performativity and managerialism, ακόµα ένας -ισµός εκτός του επιστηµονισµού,
παιδαγωγισµού και τεχνολογισµού) είναι οι δύο κυρίαρχες µορφές, των πρωταρχικών
τεχνολογιών, των αλλαγών της κυριαρχούσας εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι δε δύο
έννοιες άµεσα συνδεδεµένες µε τις έννοιες της σχολικής αποτελεσµατικότητας και
της σχολικής βελτίωσης. Οι έννοιες αυτές (και συνεπώς και οι υποστηρίζουσες αυτές
τεχνολογίες) χρησιµοποιούµενες µαζί προσφέρουν ένα αρκετά ελκυστικό πολιτικά
και ''αποτελεσµατικό'' κοινωνικά υποκατάστατο της κεντρικά καθοδηγούµενης
εκπαίδευσης σε µια χώρα. Είναι έννοιες ''αεικίνητες'' και ''προσανατολισµένες στο
µέλλον'' (S. Ball, 2004:7, ''restless and future-oriented technologies''). Οι
επιχειρούµενες αλλαγές στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές δε αλλάζουν µόνο
ό,τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Στοχεύουν και στην αλλαγή της κοινωνικής τους
ταυτότητας (S. Ball, 2004:14, B. Bernstein, 1996: 73). Νέες µορφές επιτήρησης
δηµιουργούνται µε τις έννοιες: ανταγωνιστικότητα, αποτελεσµατικότητα και
παραγωγικότητα (M. Foucault, 1975, ''Discipline and punish''). Με τις επιχειρούµενες
πρακτικές ''η ανθρώπινη συνθετότητα µεταπίπτει στην πιο απλοϊκή της µορφή,
δηλαδή σε µια ''κατηγορία'' ή σε ένα ''αριθµό'' σε ένα πίνακα! (S. Ball, 2004: 7)''. Οι
διάφορες παραλλαγές των µοντέλων και των συνδυασµών διαφέρουν τόσο µεταξύ
των ερευνητών όσο και µεταξύ των ιδρυµάτων που τα υιοθετούν. Έτσι ακόµα και
όταν πρόκειται για τα ίδια ή και για παρόµοια µοντέλα, η εφαρµογή τους και η
ανταπόκριση εκ µέρους των εκπαιδευοµένων µπορεί ή/και είναι κάθε φορά
διαφορετική (S. Ball, 2004: 8). Σύµφωνα µε τον Gilles Deleuze (1992), γινόµαστε
''dividuals'', ένα στατιστικό αγοραίο µέγεθος, ένα ''item'' µιας τράπεζας δεδοµένων,
ένα µέρος ενός πληθυσµιακού δείγµατος. Και είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η όποια
αγανάκτηση για την βιαιότητα της αλλαγής δεν µπορεί να στραφεί προς τις εθνικές
κυβερνήσεις. Τα ζητήµατα αυτά έχουν πάρει πλέον υπερεθνικό χαρακτήρα (Osborne,
M., 1996). Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί όλο και περισσότερο
''κάνουν ό,τι τους λένε χωρίς να δίνουν σηµασία σε οτιδήποτε άλλο...'' (S. Ball, 2004:
9). Αυτό που ο Bernstein αποκαλεί µηχανισµούς ενδοπροβολής (''mechanisms of
introjection''), αντικαθίσταται από τους ''mechanisms of projection''. Ο εκπαιδευτικός
παραδίδει την αυθεντικότητά του, τα πιστεύω του και την αποστολή του και
προσανατολίζεται σε ό,τι είναι απλά αναγκαίο και απαιτούµενο. Τα πάντα
θυσιάζονται προς χάριν των εντυπώσεων και της επιτελεστικότητας. Η χαρά της
διδασκαλίας, οι λόγοι για τους οποίους έγινε κάποιος δάσκαλος φαίνεται να µην
έχουν λόγο ύπαρξης στην αναδοµηµένη/τροποποιηµένη τάξη (S. Ball, 2004: 10).
Αναφερόµενοι στο µοντέλο TPACK θα πρέπει να σηµειώσουµε το κρίσιµο σηµείο
της χρήσης του. Αν το Τεχνολογικό του µέρος (Τ) χρησιµοποιηθεί επιβοηθητικά ως
προς το ρόλο του εκπαιδευτικού (Ρ) τότε το αποτέλεσµα θα είναι θετικό. Αν όµως

απλά χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο συµπλήρωσης του Περιεχοµένου (C), το µοντέλο
θα βρεθεί σε ρόλο απλού εργαλείου µιας άγνωστης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Επανερχόµενοι στις έννοιες των τριπόλων, που αναπτύξαµε στην πιο πάνω 3.4
παράγραφο (Τρίπολα άλλων επιστηµονικών περιοχών), υπενθυµίζουµε ότι το δυνατόν
εκφράζεται από το C, το επιθυµητό από το Ρ και το εφικτό από το Τ. Το επιθυµητό δε
(το παιδαγωγικό µέρος Ρ ή/και κοινωνικό/social) εκφράζει αυτό που αναφέρεται και
ως ''αυθεντικό'' (authentic). To T λοιπόν, συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ενισχύσει
τον παιδαγωγικό ρόλο του δασκάλου αντί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο µόνο
µέτρησης της αποτελεσµατικότητας του νέου συστήµατος! Το µοντέλο TPACK µε
την απουσία του ''αυθεντικού δασκάλου'' θα βρεθεί στην διαδικασία της ρύθµισης
(Acker and Feuerverger, 1997, Moore, Edwards, Halpin and George, 2002: 554). Με
όρους Foucault (Foucault, 1980) η προκύπτουσα σήµερα γνώση είναι αναντίστοιχη
µε τον ρόλο του δασκάλου, είναι γνώση απλοϊκή, γνώση χωρίς ποιότητα.
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