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EIΣAΓΩΓH
O όρος «Σύνδροµο του KAI» πρωτοδιατυπώθηκε 1 πριν από δύο χρόνια. M' αυτόν
τον όρο, «Πληροφορικό Σύνδροµο του KAI», εννοούµε την συµπαράθεση της
Πληροφορικής µε σχεδόν κάθε σύγχρονη τέχνη, επιστήµη ή κοινωνική δραστηριότητα.
H ρίζα αυτού του συνδρόµου ή φαινοµένου πρέπει να αναζητηθεί βαθιά µέσα στην
σύγχρονη κοινωνία µας, όχι µόνο την Eλληνική. Aπεικονίζει το χάσµα ή την ασυνέχεια
που αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος ανάµεσα στον εαυτό του και τον υπολογιστή ...
Oι φιλοσοφικές προεκτάσεις αυτής της ασυνέχειας αποτέλεσαν αντικείµενο
αναζητήσεων των στοχαστών του αιώνα µας αλλά και του προηγουµένου. Eπειδή ο
άνθρωπος νιώθει αποξενωµένος από τα εργαλεία που ο ίδιος έφτιαξε, µε κορυφαίες
ανάµεσα σ' αυτά τις "σκεπτόµενες µηχανές", βάζει αυτό το KAI για να καλύψει µε έναν
φραστικό σύνδεσµο το κενό που αντιλαµβάνεται να τον χωρίζει από αυτά.
'Eτσι, ακούµε και διαβάζουµε γύρω µας : Iατρική KAI Yπολογιστές, Mαθηµατικά KAI
Πληροφορική, 'Aµυνα KAI Πληροφορική, Zωγραφική KAI Yπολογιστές, ή ...
EKΠAIΔEYΣH KAI ΠΛHPOΦOPIKH ! Aυτή η γραµµατική ενότητα που επιχειρείται
γίνεται µε σκοπό να υποδηλώσει µια σχέση ανάµεσα σε µια επιστήµη, µια τέχνη ή µια
κοινωνική λειτουργία (όπως η Eκπαίδευση) µε ένα εργαλείο (τον Yπολογιστή).
Ωστόσο, δεν λέµε εύκολα «Eκπαίδευση και Tηλεόραση», γιατί αυτή, η τελευταία, έχει
γίνει πια αναπόσπαστο µέρος της ΔIKIAΣ µας διασκέδασης ή ενηµέρωσης! Aποτελεί η
τηλεόραση ένα µέσο κι ένα εργαλείο που βρίσκεται σε συνέχεια µε τον σύγχρονο
κοινωνικό άνθρωπο, ενώ ο υπολογιστής είναι ένα σύνθετο εργαλείο που δεν το ξέρουµε
ακόµη καλά, κι είµαστε αρκετά ξένοι προς αυτό.

TO ΣYNΔPOMO TOY "KAI" ΣTHN EKΠAIΔEYΣH
Στον χώρο της εκπαίδευσης ο Yπολογιστής και η αντίστοιχη τεχνολογία µας οδηγούν
στην ανατροπή των παραδοσιακών αντιλήψεων για την εκπαιδευτική διαδικασία, κι εδώ
αρχίζουν οι συγκρούσεις που φανερώνουν ακριβώς αυτό το χάσµα που αναφέραµε πιο
πάνω. Oι συγκρούσεις συµβαίνουν σε όλα τα επίπεδα, στη συνείδηση του κάθε πολίτη,
του δασκάλου, του µαθητή που παλεύουν µε τις αντιλήψεις τους, και σε κοινωνικό
επίπεδο ανάµεσα στους απολογητές του σύγχρονου εργαλείου κι αυτούς που επιθυµούν
την διατήρηση του παραδοσιακού σχολειού.
Σήµερα ακόµη επιβιώνει η κλασική εκπαιδευτική διαδικασία, τα µαθήµατα έχουν σαφή

όρια µεταξύ τους και αυστηρό περιεχόµενο, τεµαχίζονται σε διδακτικές ώρες και
απαιτούν πολλή αποµνηµόνευση και λίγη σκέψη. Tέλος αποδεικνύονται σε µεγάλο
βαθµό κοινωνικά άχρηστα. Kαι για να µην αναδειχθεί απ' τα παραπάνω η
χρησιµοθηρία ως υπέρτατη αξία, τολµούµε να πούµε ότι οι γνώσεις που προσφέρουν τα
σηµερινά µαθήµατα είναι µηδαµινές µπροστά στον πλούτο και την πολυπλοκότητα του
σύγχρονου κόσµου, του κόσµου της τεχνολογίας της τέχνης και της επιστήµης! Aπ' τη
µια δεν προσφέρουν γνώση κι απ' την άλλη δεν διδάσκουν µεθόδους παραγωγής γνώσης
2.
H παραδοσιακή µορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξυπηρετούσε παλιότερες
κοινωνικές ανάγκες : H τάξη, ο δάσκαλος στην έδρα, ο µαυροπίνακας µε την κιµωλία,
το βιβλίο, το τετράδιο και το µολύβι κι ακόµη το κουδούνι και η αυλή.
Σήµερα, η νέα τεχνολογία µπορεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας
και προσφέρεται ως ένα πρώτης τάξης µέσο για να µάθουµε τον πολύπλοκο κόσµο γύρω
µας 3: O υπολογιστής µε την οθόνη, το χειριστήριο µε την γραφίδα και τον αναγνώστη
κειµένου, ή αργότερα µε το µικρόφωνο, η πληροφορική µε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
τα αρχεία και τα σηµειωµατάρια, τους αυτοµατισµούς που επιτρέπουν διορθώσεις και
συνθέσεις, τις διάφορες τεχνικές επανάληψης γεγονότων για ανάλυση και µελέτη (όπως
η κρούση σωµάτων σε αργή κίνηση), την εξοµοίωση διαδικασιών που ουδέποτε θα είχαν
γίνει προσιτές στον άνθρωπο δίχως τον υπολογιστή (όπως η κίνηση των ουρανίων
σωµάτων, ή η πρόβλεψη του καιρού).
Aν αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν σήµερα, δεν αξιοποιηθούν κατάλληλα από τον
σηµερινό πολίτη θα κινδυνεύσει να χαρακτηριστεί "αγράµµατος" σε κοινωνικό επίπεδο,
ενώ σε ατοµικό θα βιώνει καθεµέρα την αποξένωσή του από το περιβάλλον του.
Oι θεσµοί που επιβιώνουν όπως η διδακτική ώρα, ως εκπαιδευτική µονάδα, ή η
στατική γνώση του βιβλίου δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν την γνώση στον µαθητή
του αιώνα µας. Aν η γεωγραφία, η ανθρωπολογία και η βιολογία παραµείνουν
αποστεωµένα µαθήµατα καταδικάζουν τον µαθητή σε αποξένωση από τον κόσµο TOY!
Ωστόσο, το να προστεθούν ορισµένες ώρες διδασκαλίας της Πληροφορικής στο ήδη
φορτωµένο πρόγραµµα του σχολείου, δεν µειώνει το χάσµα ανάµεσα στον πολίτη και τα
δηµιουργήµατά του. Oποιεσδήποτε απόπειρες εκσυγχρονισµού όπως ΓΛΩΣΣA KAI
YΠOΛOΓIΣTEΣ επισηµοποιούν και θεσµοθετούν κοινωνικά µία οντολογική ασυνέχεια.
Λύσεις όπως αυτές που ακούγονται συχνά στις µέρες µας, και που συµπλέκουν την
Πληροφορική µε άλλα µαθήµατα ενώ ταυτόχρονα τα αφήνουν αναλλοίωτα είναι
καταδικασµένες εκ προοιµίου. Aν για παράδειγµα προσθέσουµε κάποιες ώρες
διδασκαλίας των υπολογιστών ως µαθήµατος, δίπλα στα Aρχαία, την Γλώσσα ή τα
Mαθηµατικά και την Φυσική τότε θα έχουµε συµβάλει στο µεγάλωµα του χάσµατος
ανάµεσα στον άνθρωπο και το εργαλείο του. Eδώ είναι προφανής και η διάσταση του
σχολείου µε την υπόλοιπη κοινωνία. Bλέπουµε δηλαδή να διαχέεται η ασυνέχεια και
σε κοινωνικό επίπεδο!
H διαδικασία ανατροπής του παραδοσιακού σχολείου που θα ταίριαζε περισσότερο σε
ένα εργαλείο σαν τον υπολογιστή θα µπορούσε να ονοµαστεί Eκπαιδευτική
Mεταρρύθµιση. Kι αντί να λέµε «Eκπαίδευση και Πληροφορική» ίσως θάπρεπε να

αναζητάµε την «ΣYΓXPONH EKΠAIΔEYΣH» ή την «EKΠAIΔEYΣH MEΣA ΣTHN
KOINΩNIA» 4.
Kι αυτό γιατί οποιαδήποτε µηχανιστική εισαγωγή της Nέας Tεχνολογίας στο σηµερινό
σχολείο θα φέρει µόνο αρνητικά αποτελέσµατα. Tο χάσµα ανάµεσα στον άνθρωπο και
την "έξυπνη µηχανή" θα µεγαλώσει και η αποξένωση του ανθρώπου από το δηµιούργηµά
του θα τον φέρει αργά ή γρήγορα αντιµέτωπο µ' αυτό!

ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ AΠAΛΛAΓHΣ AΠO TO ΣYNΔPOMO
'Oταν γίνεται µε σοβαρότητα η διάγνωση του "Συνδρόµου του KAI" στην εκπαιδευτική
διαδικασία διανύεται ο µισός δρόµος προς την άρση της ασυνέχειας. H κοινωνία µας
οφείλει να κατακτήσει τις σύγχρονες γνώσεις και να γκρεµίσει τους "µικρούς θεούς" που
ξαναστήνονται από τις κοινωνικές δυνάµεις που έχουν συµφέρον να µυθοποιούν την
τεχνολογία. Aπό την άλλη µεριά και η φιλοσοφική στάση που µπορεί να έχει κανείς, να
στέκεται εκστατικός µπροστά στο δηµιούργηµα του ανθρώπου, συµβάλλει στην
αποµάκρυνση του ανθρώπου από την αλήθεια.
'Oταν ο Kοπέρνικος χτύπησε την πρώτη ασυνέχεια λέγοντας ότι η γη είναι συνέχεια του
σύµπαντος βρήκε τις γνωστές αντιδράσεις, όταν ο Δαρβίνος ισχυρίστηκε την συνέχεια
του ανθρωπίνου όντος µε το ζωϊκό βασίλειο αντιµετωπίστηκε µε κοινωνική
κατακραυγή και, τέλος, η άποψη του Φρόυντ ότι ο άνθρωπος πρέπει να νιώθει ευτυχής
που γνωρίζει έστω κι ένα µικρό µέρος του υποσυνειδήτου του, που είναι αναπόσπαστο
µέρος του, χρειάστηκε χρόνια για να περάσει στη σφαίρα της αντίληψης.
H τέταρτη ασυνέχεια εντοπίστηκε από τον K. Mάρξ, που µε εξαιρετική καθαρότητα
διατύπωσε την άποψη ότι τα εργαλεία, δηµιουργήµατα του ανθρώπου αποτελούν
συνέχειά του.
H σηµερινή κοινωνία έφτιαξε τις "λογικές µηχανές" και αντιστέκεται στην αποδοχή της
συνέχειας αυτής. Eιδικότερα στην εκπαίδευση, το Σύνδροµο του KAI, αποκτά µεγάλη
σηµασία γιατί ο σκοπός της εκπαίδευσης προϋποθέτει παραγωγή και σύνθεση νέας
γνώσης, κι όχι απλή παράθεση σκουριασµένων ιδεών.

EΠIMYΘIO
Σήµερα, υπάρχουν τα εργαλεία µε τα οποία µπορούµε να σχεδιάσουµε τις εκπαιδευτικές
διαδικασίες, σύµφωνα µε τις υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας, είναι οι υπολογιστικές
διατάξεις και τα συστήµατα µε τεχνητή νοηµοσύνη. 'Hδη έχουν αρχίσει και στη χώρα
µας να σχεδιάζονται τέτοια συστήµατα υποδοµής. O µόνος τρόπος για να µην
αποξενωθεί ο άνθρωπος από το δηµιούργηµά του και τον υπόλοιπο κόσµο είναι η
γνώση.
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