
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Ποιος θα είναι, πιστεύετε, ο ρόλος της τεχνολογίας απέναντι στις 

προκλήσεις που θα επέλθουν από την πανδημία ή γενικότερα στις 

προκλήσεις του μέλλοντος εντός της εκπαίδευσης; 

 

Ο δυναμικός, πολυδιάστατος και δισυπόστατος ρόλος της τεχνολογίας 

αποτελεί σήμερα μια αποδεκτή από όλους συνθήκη. Τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα κυριαρχούν στον δυτικό και όχι μόνο τρόπο ζωής και όπως 

διαφάνηκε πρόσφατα, αν χρησιμοποιηθεί ορθολογιστικά και 

ανθρωπιστικά, η τεχνολογική εξέλιξη και γνώση, θα συμβάλλει στην 

άμβλυνση των προβλημάτων εν γένει αλλά και πιο ειδικά στην 

εκπαίδευση.  

Σίγουρα στα επόμενα χρόνια θα διαφανούν πολλά νέα κοινωνικά, 

πολιτικά, οικολογικά και οικονομικά ζητήματα ως επακόλουθα της 

πανδημίας. Ωστόσο, όσον αφορά στην εκπαίδευση, η κοινωνική 

αποστασιοποίηση και οι ανισότητες πρόσβασης στη γνώση, είναι δύο από 

τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει το σύγχρονο 

δυτικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ο ρόλος της τεχνολογία σε αυτές τις προκλήσεις θα είναι καθοριστικός.  

 Πιστεύω ότι όταν τα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που έγιναν 

πιο γνωστά την περίοδο του απαγορευτικού, δεν αφεθούν και 

ξεχαστούν αλλά αξιοποιηθούν δημιουργικά και εποικοδομητικά σε 

ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, θα μπορέσουν να διδάξουν 

στους μαθητές/τριες  την αξία της ανταλλαγής απόψεων, την εξ 

αποστάσεως αλλά και την εκ συστάδην επικοινωνία και επαφή, 

δεξιότητες απαραίτητε για την κοινωνική ωρίμανση των νέων.  

 Παράλληλα, τα τεχνολογικά εργαλεία θα χρειαστεί να 

αξιοποιηθούν για τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στη γνώση 

και του τεχνολογικού/πληροφοριακού/ψηφιακού 

αναλφαβητισμού. Αν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί 

αποκτήσουν δεξιότητες ορθολογιστικής χρήσης της τεχνολογίας και 

των επιτευγμάτων της, θα κατορθώσουν και οι μεν και οι δεν να 

προσπελάσουν τα εμπόδια που τους κρατούσαν τόσο καιρό μακριά 

από την εκπαίδευση και την μόρφωση. Γιατί, τώρα πια έχει γίνει 



κατανοητό ότι όποιος επιθυμεί και έχει πρόσβαση στο ιντερνετ, 

μπορεί να προσπεράσει οικονομικά ή άλλα θέματα όπως υγείας, και 

να μορφωθεί με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο επίπεδο με τους 

υπόλοιπους. Ακόμη, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν ή μπορούν να 

δημιουργηθούν εφαρμογές για την αποσόβηση μαθησιακών ή 

άλλων δυσκολιών μάθησης.  

Στα χέρια εργατικών εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών με όραμα και 

γνώσεις, οι τεχνολογικές εφαρμογές μπορούν να δράσουν υπέρ της 

αντιμετώπισης των επερχόμενων προβλημάτων που θα προκύψουν.  


