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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογικοί κλάδοι της πληροφορικής, της
επικοινωνίας και των οπτικοακουστικών µέσων έχουν ενοποιηθεί επηρεάζοντας
σε µεγάλο βαθµό την εργασία, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία αλλά και την
εκπαίδευση. Οφείλει εποµένως το εκπαιδευτικό σύστηµα, να προετοιµασθεί
κατάλληλα ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις µόρφωσης και
κατάρτισης και να ανταποκριθεί ανάλογα ώστε οι νέες τεχνολογίες να µην
κατευθύνουν αλλά να υπηρετούν τους γενικότερους στόχους και σκοπούς της
παιδείας.
Επιπλέον, ο χώρος εργασίας αλλάζει και αφενός οι τεχνολογίες
επικοινωνίας και πληροφορίας επηρεάζουν τον τρόπο και το περιβάλλον
εργασίας, αφετέρου, παρουσιάζονται νέα επαγγέλµατα στους τοµείς αιχµής µε
ιδιαίτερες απαιτήσεις. Εποµένως, η εκπαίδευση στην πληροφορική θα πρέπει να
προσφέρει στους σηµερινούς µαθητές και αυριανούς πολίτες, όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν νέες
ανισότητες, νέες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού και πρόσθετες δυσκολίες
ένταξης στον κόσµο της εργασίας.
Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (και µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού)
αποτελεί σηµαντικό διδακτικό µέσο αλλά και εργαλείο αξιολόγησης. Μπορεί να
προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες των µαθητών, παρακινεί τους µαθητές στην
ανακάλυψη της γνώσης δηµιουργώντας ένα περιβάλλον περισσότερο
δηµιουργικό και διασκεδαστικό. Σαφώς η χρήση του πρέπει να γίνεται όχι προς
αντικατάσταση του δασκάλου/ καθηγητή και να µη γίνεται ο σκοπός του
µαθήµατος, αλλά το µέσο προς την καλύτερη κατανόησή του.
1.1

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών
Η σωστή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
µε τρόπο ώστε να συµβάλλουν κατά το καλύτερο δυνατό στην εκπαιδευτική
διαδικασία, εκτός από την δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών και των
εκπαιδευτικών
λογισµικών/
εργαλείων,
προϋποθέτει
και
κατάλληλα
καταρτισµένους καθηγητές/ δάσκαλους/ παιδαγωγούς. Η λάθος χρήση του Η/Υ
από τον καθηγητή στην τάξη µπορεί να επιφέρει διάφορα προβλήµατα
απειθαρχίας. Ο καθηγητής πρέπει να χρησιµοποιεί τον Η/Υ όχι σαν ανταµοιβή
στην καλή τους συµπεριφορά, αλλά σαν εργαλείο µαθήµατος.
Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο του έργου «Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών
στην Εκπαίδευση» της Κοινωνίας της Πληροφορίας επιµορφώθηκαν περίπου
82.000 εκπαιδευτικοί σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά µε την χρήση
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (επιµόρφωση «Α’ επιπέδου»). Το Πρόγραµµα
Σπουδών της επιµόρφωσης αυτής, καλύπτει:
- Εξοικείωση µε τις βασικές έννοιες και την χρήση των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (βασικές έννοιες της Πληροφορικής, χρήση προσωπικού
υπολογιστή, επεξεργαστές κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, διαδίκτυο,
ηλεκτρονική επικοινωνία κλπ), ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εφαρµογές των
παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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-

Μια πρώτη γνωριµία µε προϊόντα εκπαιδευτικού λογισµικού, µε στόχο να
πάρουν οι επιµορφούµενοι µια πρώτη ιδέα για τις δυνατότητες που
παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες για την υποστήριξη της διδασκαλίας των
διαφόρων γνωστικών αντικειµένων.
Η επιµόρφωση Α’ επιπέδου παρέχεται µαζικά και σε σχετικά σύντοµο
χρονικό διάστηµα σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Α’βάθµιας και Β’βάθµιας
Εκπαίδευσης.
Η επιµόρφωση Β’ επιπέδου έχει επίσης ως δυνητική οµάδα-στόχο το
σύνολο των εκπαιδευτικών, ωστόσο για πρακτικούς και επιστηµονικούς λόγους
(επάρκεια υποδοµών και επιµορφωτών, η ανάγκη συνεχούς ανατροφοδότησης
και επανασχεδιασµού αναφορικά µε µια σειρά παραµέτρων όπως η σχολική
πραγµατικότητα, τα Προγράµµατα Σπουδών κλπ) θα υλοποιείται σταδιακά και θα
εξελίσσεται σε βάθος χρόνου.
Σε ένα τρίτο επίπεδο, οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί θα συνεχίζουν να
υποστηρίζονται και µετά το πέρας της επιµόρφωσης από εξειδικευµένους και
έµπειρους εκπαιδευτικούς (στην πράξη κυρίως από τους επιµορφωτές του Β’
επιπέδου), που θα τους συµπαραστέκονται µε πολλούς τρόπους στο εγχείρηµα
της εφαρµογής όσων έµαθαν στην διδακτική πράξη.
Η διαρκής παιδαγωγική υποστήριξη των επιµορφωµένων εκπαιδευτικών
είναι αναγκαία συνθήκη προκειµένου αυτοί να εντάξουν στην καθηµερινή
διδακτική πρακτική τους τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν. Η
υποστήριξη αυτή θα περιλαµβάνει ενθάρρυνση, παιδαγωγικό help desk,
παρουσίαση δειγµατικών διδασκαλιών, συνδιαµόρφωση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Η διαρκής παιδαγωγική
υποστήριξη µπορεί να παρέχεται µέσα από οργανωµένα κέντρα υποστήριξης σε
κάθε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και θα συνιστά στην ουσία µια διαρκή επιµόρφωση
«Γ’ επιπέδου».
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα περιγραφούν οι ΤΠΕ που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία για την εκπαιδευτική διαδικασία, το πώς αυτά
µπορούν να εφαρµοστούν ακολουθώντας τις διάφορες θεωρίες µάθησης και θα
γίνει µια επισκόπηση των αλλαγών που έχουν γίνει στην εκπαίδευση στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας και τις προοπτικές που υπάρχουν
βλέποντας και παραδείγµατα από συστήµατα του εξωτερικού.
2

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΠΕ

Για την εκπαιδευτική διαδικασία εκτός του κατάλληλου εκπαιδευτή, είναι
απαραίτητη η χρήση κάποιων εργαλείων που διευκολύνουν τη µετάδοση της
γνώσης προς τον µαθητή. Κλασσικά εργαλεία σε µία παραδοσιακή τάξη αποτελεί
ο κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος, ο µαυροπίνακας και φυσικά τα βιβλία. Για
την καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση εννοιών και γνώσεων χρησιµοποιούνται
επίσης ιστορικοί χάρτες και πόστερς και ειδικά διαµορφωµένα εργαστήρια κυρίως
για τις θετικές επιστήµες µε υλικό για πειράµατα, διάφορα µοντέλα τριών
διαστάσεων κ.α.
Από την εποχή που οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές έκαναν την εµφάνισή
τους και µπορούσαν να έχουν οι περισσότεροι πρόσβαση σε αυτούς, η
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εκπαιδευτική διαδικασία είχε στη διάθεσή της ένα ακόµα εργαλείο. Στις µέρες µας
οι τεχνολογίες πληροφορίας αλλά και επικοινωνίας µπορούν να προσφέρουν ένα
πολύ διαφορετικό περιβάλλον για την εκπαίδευση. Εκτός από ένα ακόµα απλό
εργαλείο για την αναπαράσταση της γνώσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν
σύµφωνα µε διάφορες θεωρίες µάθησης για την προώθηση της ανάπτυξης
δεξιοτήτων και καλλιέργεια των διάφορων τύπων νοηµοσύνης.
Στο ερώτηµα «γιατί ο υπολογιστής προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις και
προβληµατισµούς, αφού δεν είναι τίποτε άλλο από µια µηχανή», ο Salomon
(1988) υποστηρίζει ότι οι παραδοσιακές µηχανές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Στις µηχανές-εργαλεία που είναι κατά κάποιον τρόπο προέκταση του
χεριού µας (πινέλο, σκαλιστήρι, γραφοµηχανή κ.λπ.)
Στις µηχανές που κατασκευάζονται µε σκοπό να δουλεύουν µαζί µε εµάς,
για µας (αυτοκίνητο, πλυντήριο, ρολόι κ.λπ.)
Τα συστήµατα υπολογιστών ανήκουν σε µια τρίτη κατηγορία, που εκτός
του ότι περιλαµβάνει και τις δύο προηγούµενες, αποκτά και νέες ιδιότητες.
Χρησιµοποιούνται ως διαµεσολαβητές για να επικοινωνούν οι άνθρωποι
µεταξύ τους από όπου κι αν βρίσκονται, να κάνουν «έξυπνες δουλειές» µέσα σε
δύσκολες καταστάσεις ή επικίνδυνες για τον άνθρωπο συνθήκες, γίνονται
δηλαδή ένα είδος διαµεσολαβητή και συνεργάτη µας.
Στις παρακάτω ενότητες θα παρουσιαστούν οι διάφορες χρονολογικές
φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι βασικές θεωρίες µάθησης και η
σχέση τους µε τα ΤΠΕ και κάποιοι βασικοί προβληµατισµοί για τη χρήση των
ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
2.1

Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι φάσεις ένταξης των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση, διεθνώς.
πριν το 1970 Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδακτικές µηχανές
1970-1980
Πληροφορική (τεχνοκεντρική) προσέγγιση
Η πληροφορική ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο που µπορεί να
ενταχθεί στο πρόγραµµα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες
βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Προσανατολίζεται στη διδασκαλία προγραµµατισµού. Βασίζεται
στις απόψεις της θεωρίας της συµπεριφοράς.
Αποµονωµένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη.
1980-1989
Ολοκληρωµένη προσέγγιση
Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως µέσο γνώσης, έρευνας και
µάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Ως έκφραση
µιας ολιστικής, διαθεµατικής προσέγγισης της µάθησης (οριζόντια)
1990-κ.ε.
Πραγµατολογικό µοντέλο ή προσέγγιση
Ως συνδυασµός των δύο προηγούµενων προσεγγίσεων.
Η πληροφορική και ο ΤΠΕ ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας
αλλά και κοινωνικό φαινόµενο.
Τεχνοκεντρική προσέγγιση
Το πρότυπο αυτό χαρακτηρίζεται από τεχνοκρατικό ντετερµινισµό και έχει
ως βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των
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υπολογιστών και την εισαγωγή στον προγραµµατισµό τους. Η πληροφορική στα
πλαίσια αυτά θεωρείται ως αυτοτελές γνωστικό αντικείµενο, και στη διεθνή
βιβλιογραφία απαντάται µε τον όρο αποµονωµένη τεχνική προσέγγιση ή
κάθετη προσέγγιση. Σε αυτήν την προσέγγιση ανήκουν τα προγράµµατα
εξάσκησης και πρακτικής εφαρµογής (drill & practice).
Ολοκληρωµένο - Ενσωµατωµένο (integrated) Πρότυπο
Ένταξη και ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών µέσα σε όλα τα
µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής προσέγγισης της µάθησης
(ολοκληρωµένη
προσέγγιση).
Το πρότυπο αυτό εµφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι
η διδασκαλία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η χρήση τους
ενσωµατώνεται στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος
σπουδών (αποδίδεται µε τον όρο οριζόντια ή ολιστική προσέγγιση).
Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, τα θέµατα που αφορούν στους
υπολογιστές και στις ΤΠΕ γενικότερα, διδάσκονται µέσα από όλα τα γνωστικά
αντικείµενα του σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείµενο.
Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σηµαντικά διαφορετικές εκπαιδευτικές
αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης και της διδακτικής πρακτικής όσο και
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην υλικοτεχνική
υποδοµή.
Πραγµατολογικό πρότυπο
Η πραγµατολογική προσέγγιση, στην τρέχουσα τουλάχιστον εκδοχή της,
συνιστά συνδυασµό των προηγούµενων προσεγγίσεων (τεχνοκεντρικής ολοκληρωµένης).
Συνιστά µια µεταβατική, "εφικτή" λύση, απαραίτητη για ένα τουλάχιστον
χρονικό διάστηµα µέχρι την πλήρη ένταξη των τεχνολογιών σε όλο το αναλυτικό
πρόγραµµα.
Το πρότυπο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αµιγούς
µαθήµατος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της
χρήσης των νέων τεχνολογιών ως µέσο στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας σε
όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών.
Στη βιβλιογραφία αποδίδεται και µε τον όρο εφικτή ή µικτή προσέγγιση.
Η έµφαση στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις
κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα της ολοκληρωµένης
προσέγγισης µε την ανάγκη για τεχνολογικό αλφαβητισµό.
Μετά το 1990
Με την πτώση κόστους των συσκευών, ο υπολογιστής γίνεται αντικείµενο
καθηµερινής χρήσης. Παράλληλα µεγάλη είναι και η ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και
των πολυµέσων. Οι ΤΠΕ έχουν ενταχθεί στις διάφορες βαθµίδες της
εκπαίδευσης και χρησιµοποιούνται ως µέσα για την επίτευξη της διδασκαλίας.
Μια δεκαετία µετά την γενικευµένη εισαγωγή της πληροφορικής και
εκπαίδευση, οι βασικές κριτικές επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο πάνω στην
πτυχή της πληροφορικής ως αυτόνοµο διδακτικό αντικείµενο στην πρωτοβάθµια
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και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πτυχή για την οποία τα αποτελέσµατα των
ερευνών είναι και τα περισσότερο αµφιλεγόµενα.
Συµπερασµατικά, η πρώτη περίοδος εισαγωγής των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια της διάρθρωσης ανάµεσα
στην σύνθετη τεχνολογική ανάπτυξη και σε συγκεκριµένους στόχους και ανάγκες,
ενώ όλοι οι απολογισµοί εµπεριέχουν µια σειρά από ερωτήµατα τα οποία
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον:
- Η εισαγωγή της πληροφορικής στο σχολείο αναπτύσσει την ιδιαίτερη
κουλτούρα της και λαµβάνει υπόψη τους τελικούς στόχους ανάπτυξης
µιας τέτοιας επιστηµονικής (πλαίσιο για ανώτατη εκπαίδευση) και τεχνικής
(πλαίσιο για δια βίου τεχνική επιµόρφωση) κουλτούρας;
- Η εκπαίδευση (µαθησιακά µοντέλα) είναι έτοιµη να δεχθεί τις αναγκαίες
αλλαγές από την εισαγωγή της πληροφορικής;
- ∆ηµιουργεί η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών µια νέα σχέση µε τη
γνώση; Μετασχηµατίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις νέες συνθήκες
µάθησης, αφού δεν είναι πλέον ο µόνος κάτοχος και φορέας αυτής της
γνώσης;
Ο υπολογιστής δεν έχει επιφέρει καµιά ριζική επανάσταση και υπάρχουν
πολλές κριτικές για την πληροφορική ως αυτόνοµο αντικείµενο ενώ υπάρχει τάση
προς τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης όπως ο επεξεργαστής, οι βάσεις κτλ.
2.2

ΤΠΕ και πολλαπλές µορφές νοηµοσύνης
Πολλές µελέτες έχουν καταδείξει πως τα παιδιά είναι πιο προσεχτικά,
όταν χρησιµοποιούν υπολογιστές. Τότε µεγαλώνει η διάρκεια της συγκέντρωσής
τους. Αυτό οφείλεται αφ' ενός στα νέα και έντονα ερεθίσµατα, αφετέρου στη
αµφίδροµη επικοινωνία του παιδιού µε τον υπολογιστή, η οποία το υποχρεώνει
να είναι ενεργό χωρίς να εκνευρίζεται, ενώ κρατά το ενδιαφέρον του µε τους
διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης της πληροφορίας.
Τα Πολυµέσα (γνωστά και µε τον αγγλικό όρο Multimedia) είναι ο
συνδυασµός πολλαπλών µέσων, σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να
µεταφέρει και να παρουσιάζει πληροφορίες µε πολλαπλές όψεις. Τα Πολυµέσα
µπορούν να περιέχουν βίντεο, κίνηση (animation) και ήχο, πέραν από τα
παραδοσιακά µέσα (όπως κείµενο, γραφικά, σχεδιαγράµµατα και εικόνες).
Η χρήση παρουσιάσεων που ενσωµατώνει πολυµεσικά χαρακτηριστικά
διευκολύνει τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες.
Η ύπαρξη εικόνων, ήχων και κίνησης µπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά στη
σύνθεση των πληροφοριών και στη δηµιουργία.
Με τη χρήση ΤΠΕ και κυρίως των πολυµέσων αναπτύσσονται όλες οι
µορφές ευφυΐας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα πολυµεσικά
χαρακτηριστικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάθε µορφή ευφυΐας.
Ευφυΐα
Αισθησιοκινητική

Χαρακτηριστικά
Χρησιµοποιεί το σώµα του όπως ο
αθλητής, ο χειρουργός ή ο ηθοποιός

Πολυµεσικά
χαρακτηριστικά
Γραφικά ήχοι και
διαγράµµατα
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Ευφυΐα

Χαρακτηριστικά

Πολυµεσικά
χαρακτηριστικά

για την επίλυση προβληµάτων ή τη
δηµιουργία. Μαθαίνει καλύτερα µε
δραστηριότητες που χρησιµοποιεί το
σώµα και τις αισθήσεις του.
Υπαρξιακή

Θέτει ερωτήµατα για το νόηµα της
ζωής, το θάνατο.

Οργανογράµµατα,
γνωσιακοί χάρτες

Ενδοπροσωπική

Αναγνωρίζει τις ικανότητές του αλλά
και τα όριά του. Λειτουργεί µε
στόχους. ∆ιατηρεί τον έλεγχο των
συναισθηµάτων του. Επινοητικός.

Γνωσιακοί χάρτες

∆ιαπροσωπική

Κατανοεί σχετίζεται και συνεργάζεται
καλά µε τους άλλους

Video clips, πίνακες

Χρησιµοποιεί την αναλυτική του
Γραφήµατα,
Λογικοµαθηµατική ικανότητα για να ανακαλύπτει µοντέλα animations, video
σκέψης και για συσχετισµούς
επιδείξεων
Μουσική ρυθµική

Σκέφτεται µε µουσικούς όρους. Ικανός
να ανακαλύπτει τύπους και σχέσεις.
Ηχοι, animation
Είναι συνήθως οξυδερκείς ακροατές.

Νατουραλιστική

Αντλεί ευχαρίστηση από την επαφή µε
Πίνακες, γραφήµατα,
τη φύση. ∆ιαθέτει ικανότητα
λίστες, video clips.
ταξινόµησης.

Γλωσσολογική

Χρησιµοποιεί τη γλώσσα ή λέξεις για
να εκφράσει συναισθήµατα και να
επικοινωνήσει.

Οπτική / χωρική

Γραφικά, video,
∆ηµιουργεί νοητικές εικόνες, µαθαίνει πίνακες, εικόνες,
µέσω εικόνων ή βίντεο.
χρωµατική
επισήµανση

Κείµενο, ήχοι,
ηχογραφήσεις

2.3

Θεωρίες µάθησης και ΤΠΕ
Πολυετής έρευνες από µεγάλους παιδαγωγούς και ψυχολόγους έχουν
αναδείξει έναν αριθµό θεωριών µάθησης που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα
αποτελεσµατικές σε διάφορα περιβάλλοντα µάθησης. Στην ενότητα αυτή
παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές θεωρίες µάθησης και η σχέση τους µε τα
ΤΠΕ και το εκπαιδευτικό λογισµικό.
Συµπεριφορισµός (behaviorism)
∆ίνει έµφαση στην αναµετάδοση της Πληροφορίας και στην τροποποίηση
της συµπεριφοράς. Η µάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της συµπεριφοράς.
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Τα συµπεριφοριστικού τύπου λογισµικά tutorials & drill and practice
(καθοδήγησης /εξάσκησης και πρακτικής) κρίνονται επαρκή είτε:
- για παροχή εποπτικής διδασκαλίας, είτε
- για την εµπέδωση χαµηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, είτε
- για την αξιολόγηση και την προσωπική εργασία των µαθητών
Οικοδοµισµός ή ∆οµητισµός (Constructivism)
Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο εσωτερικό του γνωστικού µας
συστήµατος, στη δοµή και τη λειτουργία του : η µάθηση συνίσταται στην
τροποποίηση των γνώσεων.
Πάνω στις απόψεις του Piaget για τη θεωρία του οικοδοµισµού
αναπτύχθηκε η παιδαγωγική θεωρία της LOGO. Η γλώσσα προγραµµατισµού
LOGO σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, για εκπαιδευτικούς κυρίως
σκοπούς, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), από οµάδα
ερευνητών στην Τεχνητή Νοηµοσύνη µε επικεφαλής τον Seymour Papert. Το
όνοµά της οφείλεται στην Ελληνική λέξη «λόγος» (λογικό). Βασίζεται σε δύο
κύρια επιχειρήµατα του εµπνευστή της:
Η εµπειρία µε την LOGO οδηγεί στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων
επίλυσης προβληµάτων, δεξιότητες που µπορούν να µεταφερθούν και σε άλλα
µαθήµατα.
Η LOGO συνιστά έναν ιδανικό χώρο για τη µάθηση µαθηµατικών εννοιών
όπως µεταβλητή, αναδροµικότητα κ.λπ.
Oικοδοµισµός : Μαθησιακά περιβάλλοντα µε υπολογιστές (Boyle,1997)
Ο οικοδοµισµός συνιστά σήµερα ένα από τα κυρίαρχα µοντέλα στο
σχεδιασµό σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισµικού.
Στόχος του είναι να παρέχει µαθησιακές δραστηριότητες ενταγµένες σε
διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων ώστε να γεφυρώνεται το χάσµα που υπάρχει
ανάµεσα στο σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από το σχολείο.
Koινωνικοπολιτισµικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας (activity
theory)
Σύµφωνα µε τις θεωρίες αυτές δεν υπάρχει µαθησιακή δραστηριότητα
έξω από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
διαδραµατίζεται. Περιλαµβάνει τις παρακάτω βασικές θεωρίες:
Η θεωρία της δραστηριότητας (Vygotsky, Leontiev, Luria, Nardi) έχει
σηµαντικές εφαρµογές στις έρευνες που αφορούν την επικοινωνία ανθρώπουµηχανής και ειδικότερα στο σχεδιασµό µαθησιακών περιβαλλόντων µε
υπολογιστή (συνεργατική µάθηση).
Η συνεργατική µάθηση (collaborative learning) µε υπολογιστή βασίζεται
στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στο υποκείµενο(µαθητή), το αντικείµενο(στόχο
µάθησης) και τα διαθέσιµα εργαλεία.
2.4

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Εκπαιδευτικά λογισµικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
εκπαιδευτικούς σκοπούς µπορούν να χαρακτηριστούν διάφοροι τύποι πακέτων
όπως τα παρακάτω:
- Γλώσσες προγραµµατισµού
- Πακέτα εφαρµογών γενικής χρήσης

Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Εκπαιδευτική Ενότητα: Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών τη Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Σελίδα: 9 / 42

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

- Προσοµοιώσεις- εικονικά εργαστήρια
- Παιγνίδια
- Επικοινωνίες – ∆ιαδίκτυο
- Νοήµονα συστήµατα εκπαίδευσης
- Εκπαιδευτικά συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας
- Ηλεκτρονικά βιβλία -Εγκυκλοπαίδειες
- Εκπαιδευτικές εφαρµογές πολυµέσων
- Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής
- Προγράµµατα εξατοµικευµένης διδασκαλίας
- Προγράµµατα που υποστηρίζουν συνεργατική µάθηση
Όµως για τους εκπαιδευτικούς περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µία
κατηγοριοποίηση µε βάση τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί το λογισµικό
και µε βάση τις θεωρίες µάθησης πάνω στις οποίες στηρίζεται.
Στο πλαίσιο αυτό διακρίνουµε τρεις µεγάλες κατηγορίες:
1. Περιβάλλοντα καθοδηγούµενης διδασκαλίας που στηρίζονται κυρίως σε
συµπεριφοριστικές θεωρίες µάθησης (εδώ εντάσσονται τα πακέτα
πρακτικής και εξάσκησης, συστήµατα καθοδήγησης tutorials, τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι διαλογικές ιστορίες πολυµέσων)
2. Περιβάλλοντα µάθησης µέσω (καθοδηγούµενης ή όχι) ανακάλυψης και
διερεύνησης που στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και δοµητιστικές
θεωρίες µάθησης. (Εφαρµογές υπερµέσων, εικονικής πραγµατικότητας,
προσοµοιώσεων, µοντελοποίησης, ροµποτική, µικρόκοσµοι, Logo)
3. Περιβάλλοντα έκφρασης, οικοδόµησης, αναζήτησης και επικοινωνίας της
πληροφορίας που στηρίζονται κυρίως σε δοµητιστικές και
κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης (ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες,
λεξικά, ανοικτά εργαλεία, δικτυακές εφαρµογές συνεργασίας και
επικοινωνίας)
Ο χαρακτηρισµός ενός λογισµικού ως εκπαιδευτικού λαµβάνει υπόψη του
τόσο την παιδαγωγική όσο και την τεχνολογική διάσταση. Το εκπαιδευτικό
λογισµικό θεωρείται ότι εµπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωµένα σενάρια,
αλληγορίες µε παιδαγωγική σηµασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριµένα διδακτικά
και µαθησιακά αποτελέσµατα. Το εκπαιδευτικό λογισµικό από τεχνική άποψη
εξετάζεται ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος διεπαφής, την εργονοµία, το
είδος της αλληλεπίδρασης που επιτρέπει µε τον χρήστη, τα χρησιµοποιούµενα
µέσα (εικόνα, ήχος κλπ) και την αισθητική του. Συνήθως ως εκπαιδευτικό
λογισµικό θεωρούνται και τα πακέτα εφαρµογών επιµορφωτικού,
εγκυκλοπαιδικού και ψυχαγωγικού τύπου.
Κατηγοριοποιήσεις
Α. Με βάση τη θεωρία µάθησης και τις υποκείµενες διδακτικές προσεγγίσεις
- Περιβάλλοντα καθοδηγούµενης διδασκαλίας (drill and practice, tutorials,
games, multimedia)
- Περιβάλλοντα µάθησης µέσω ανακάλυψης (discovery, exploratory
learning)
- Περιβάλλοντα έκφρασης, οικοδόµησης, αναζήτησης και επικοινωνίας της
πληροφορίας (netmeeting, portals, web games)
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Β. Με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα
- Ο υπολογιστής ως δάσκαλος (συµπεριφορισµός)
- Ο υπολογιστής ως εργαλείο µάθησης (εποικοδοµισµός)
- Ο υπολογιστής ως µαθητής (προγραµµατισµός υπολογιστή από το
µαθητή πχ. γλώσσα Logo)
2.5

Χρήση ή όχι των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;
Παρότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση µπορεί τεκµηριωµένα να έχει
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα υπάρχουν πάντα και αντίθετες απόψεις
στηριζόµενες κι αυτές σε εύλογα επιχειρήµατα.
Επιχειρήµατα υποστηρικτών εισαγωγής ΤΠΕ
1. Απαιτήσεις προσαρµογής του σχολείου στα νέα δεδοµένα της
τεχνολογικής εξέλιξης
2. Πληροφοριοποίηση της κοινωνίας επιβάλλει νέες οικονοµικές επιταγές.
3. Η εισαγωγή ΤΠΕ θα επιτρέψει την ισότητα των ευκαιριών και τον
εκδηµοκρατισµό των σπουδών
4. Ο υπολογιστής επιτρέπει καλύτερη κατάρτιση πνεύµατος και πειθαρχία
σκέψης.
5. Τα νέα διδακτικά µέσα έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα
παραδοσιακά εποπτικά µέσα.
6.Οι υπολογιστές έχουν καινοτοµικές και επαναστατικές πτυχές
7. Ελκυστικός τρόπος προσέγγισης - παιχνίδι ως κίνητρο
Τεκµηρίωση θετικής στάσης
Για την τεκµηρίωση της θετικής στάσης, ισχύουν τα παρακάτω:
• Ο υπολογιστής έχει απεριόριστη υποµονή και δεν κάνει κοινωνικές
διακρίσεις.
• Ευχάριστο και κατανοητό µάθηµα.
• Εξέλιξη του µαθήµατος σε ρυθµό ανάλογο µε τις δυνατότητές του µαθητή.
• Ανάδραση µε άµεση αξιολόγηση της ορθότητας των απαντήσεών του.
• Ανάπτυξη µεθοδικού τρόπου σκέψης.
• Νέες διαστάσεις διδακτικής πράξης.
• ∆υνατότητα επικοινωνίας.
• ∆υνατότητα δια βίου επιµόρφωσης των δασκάλων εξ΄ αποστάσεως.
Τεκµηρίωση αρνητικής στάσης
Για την τεκµηρίωση της αρνητικής στάσης, ισχύουν τα παρακάτω:
• Από τη φύση τους τα πακέτα λογισµικού είναι αυθαίρετα και ανεξιχνίαστα,
επειδή αντιπροσωπεύουν την εσωτερική δοµή και πολυπλοκότητα της
σκέψης του προγραµµατιστή.
• Κοινωνική αποµόνωση και µοναξιά του µαθητή.
• Αίσθηση εξάρτησης του µαθητή από τον υπολογιστή και µείωση της
εµπιστοσύνης στις δικές του δυνάµεις και στην κοινωνική του
αποτελεσµατικότητα.
• Άνιση πρόσβαση της πληροφορίας στις ιεραρχηµένες κοινωνικές τάξεις ή
οµάδες.
Κόπωση του µαθητή που εκφράζεται µε πονοκέφαλο, κούραση µατιών
και πόνους από την ακινησία.
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Η τεχνολογία δεν αρκεί για να εγγυηθεί την αποτελεσµατική µάθηση.
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο η τεχνολογία
καλείται:
- να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους µαθησιακούς-διδακτικούς στόχους.
να υποστηρίξει σύγχρονα µοντέλα µάθησης που βασίζονται σε
πραγµατικά-καθηµερινά προβλήµατα.
- να προσφέρει σε µαθητές-καθηγητές περισσότερες ευκαιρίες για
ανατροφοδότηση, αναστοχασµό και αναθεώρηση
- να οδηγήσει στην οικοδόµηση τοπικών και οικουµενικών µαθησιακών
κοινοτήτων
- να επεκτείνει τις δυνατότητες για επιµόρφωση και ενηµέρωση των
εκπαιδευτικών
3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
3.1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι απαιτήσεις για επιµόρφωση στα θέµατα πληροφορικής οδήγησαν στην
εισαγωγή ειδικών µαθηµάτων στην Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση από την
σχολική χρονιά 1998-99. Τα µαθήµατα που διδάσκονται σήµερα είναι:
Γυµνάσιο: Πληροφορική
Λύκειο: Εφαρµογές Πληροφορικής, Ανάπτυξη εφαρµογών σε
προγραµµατιστικό περιβάλλον, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και
Λειτουργικά Συστήµατα, Πολυµέσα – ∆ίκτυο και Εφαρµογές Λογισµικού.
Στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. η κατεύθυνση «Τοµέας Πληροφορικής και
∆ικτύων» περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος µαθηµάτων πληροφορικής
καλύπτοντας θέµατα όπως µετάδοση δεδοµένων & δίκτυα υπολογιστών, οι
βάσεις δεδοµένων, τα πληροφοριακά συστήµατα, λειτουργικά συστήµατα,
αυτοµατισµός γραφείου, εφαρµογές πολυµέσων κ.α.
Τα Προγράµµατα Σπουδών των µαθηµάτων Εφαρµογές Πληροφορικής
και Εφαρµογές Υπολογιστών του Ενιαίου Λυκείου έχουν δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ
327/3-4-1998 τεύχος Β΄. Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Ενιαίο
Λύκειο έχουν εκδοθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε τις Γ2/4769/4-9-98 και Γ2/5994/2-1198 εγκυκλίους. Στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. έχει ιδρυθεί Τοµέας Πληροφορικής.
Στην Α΄τάξη των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. και στους τρεις κύκλους σπουδών
διδάσκεται το µάθηµα της εισαγωγής στην πληροφορική. Συγκεκριµένα στον
τεχνολογικό κύκλο και στον κύκλο υπηρεσιών από 3 ώρες σε εβδοµαδιαία
διάταξη και στον ναυτικό - ναυτιλιακό κύκλο 2 ώρες. Αντίστοιχα στον τεχνολογικό
κύκλο και στον κύκλο υπηρεσιών των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από 2 ώρες κάθε
εβδοµάδα.
Παράλληλα µε την εισαγωγική των µαθηµάτων πληροφορικής,
δηµιουργήθηκαν εργαστήρια πληροφορικής στις σχολικές µονάδες. Τα
εργαστήρια είναι εξοπλισµένα µε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εκτυπωτές,
σαρωτές, προβολικά µηχανήµατα καθώς και µε πακέτα λογισµικού δηµοφιλών
προγραµµάτων αυτοµατισµού γραφείου, επεξεργασίας πολυµέσων, βάση
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δεδοµένων και γλώσσες προγραµµατισµού. Όλα τα εργαστήρια πληροφορικής
αποτελούνται από δικτυακά συνδεδεµένους υπολογιστές και διαθέτουν σύνδεση
στο διαδίκτυο µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου.
3.2

ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εντάξει την Πληροφορική στις ενέργειες του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. µε έργα που προβλέπονται να ενισχύσουν ουσιαστικά και
καταλυτικά την κατεύθυνση της εισαγωγής της Πληροφορικής και των Νέων
Τεχνολογιών σε όλο το φάσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τελικός στόχος
συνίσταται στο να αποτελέσουν οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής εργαλείο
διδασκαλίας και µάθησης όλων των µαθηµάτων (Μαθηµατικών, Ελληνικών,
Φυσικής, Ιστορίας κτλ), χρησιµοποιώντας εκπαιδευτικό λογισµικό µε τεχνολογικό
υπόβαθρο τα Πολυµέσα και το Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο.
Τα έργα αυτά αποσκοπούν:
• Στη διαµόρφωση ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων
αξιοποίησης υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στα σχολεία, µε
τα οποία να µπορεί να επιτευχθεί η εγρήγορση και ενεργητική
αντιµετώπιση της γνώσης από µαθητές και εκπαιδευτικούς.
• Στην εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών σε 300 περίπου δηµόσια
σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηµιουργώντας µια
απαραίτητη κρίσιµη µάζα σχολικών κοινωνιών που θα έχουν
ενσωµατώσει τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες ως εργαλεία
“καθηµερινής χρήσης”.
• Στην µετεξέλιξη και αναβάθµιση του ρόλου των εκπαιδευτικών µέσα από
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση.
• Στην ανάπτυξη προϊόντων υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας για
την εκπαίδευση που θα επιτρέψουν και σε άλλους -άτοµα, οµάδες και
οργανισµούς- να τα χρησιµοποιήσουν για την προώθηση παρόµοιων
σκοπών.
Η ενέργεια που στοχεύει σε αυτή την κατεύθυνση ονοµάζεται
«Οδύσσεια» και εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Η ενέργεια πλαισιώνεται από
υποστηρικτικές δράσεις και συντονίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (∆ιεύθυνση Σπουδών
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ∆ιεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ). Στην υλοποίησή της σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν
Πανεπιστηµιακοί φορείς και ο ιδιωτικός τοµέας, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και
προσαρµογή του εκπαιδευτικού λογισµικού, του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
στη διασύνδεσης δικτύων και στην προµήθεια εξοπλισµού των σχολικών
εργαστηρίων.
Η «Οδύσσεια» περιλαµβάνει ένα πλήθος από επιµέρους έργα. Τα έργα
αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
• Πιλοτικά έργα ανάπτυξης δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής σε
Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε. και ∆ηµοτικά σχολεία.
• Πιλοτικά έργα δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού.
• Ανάπτυξη και προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού σε ευρεία κλίµακα.
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Ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδοµής σε ευρεία κλίµακα.
Επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
Έργα επίδειξης.
Υποστηρικτικές δράσεις.
Αναλυτική αναφορά για τα έργα της «Οδύσσειας» γίνεται στο παράρτηµα
του φυλλαδίου. Επίσης περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : http://odysseia.cti.gr
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. υλοποιεί και διάφορα άλλα έργα ενταγµένα ή µη στο
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. συνεργαζόµενο µε διάφορους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους
Πανελλήνιους µαθητικούς διαγωνισµούς Πληροφορικής, επιµορφωτικά σεµινάρια
Πληροφορικής που γίνονται είτε στο πλαίσιο των Π.Ε.Κ. είτε των προγραµµάτων
Κινητικότητας, το πρόγραµµα της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης εκπαιδευτικών
(έργο TRENDS) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα κ.α.
Έργο «ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ» - Πρόσκληση 51, Μέτρο 1.2
Tο έργο «Πλειάδες - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού και
Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & ∆ιάθεση Προϊόντων
Εκπαιδευτικού Λογισµικού στα Σχολεία», χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Κοινωνία
της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.2). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το
Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
Ήδη, µέσω του έργου (ενότητα µε κωδικό όνοµα «Αµάλθεια»), βρίσκονται
σε διαδικασία αποστολής (µέσω του Ο.Ε.∆.Β) 7 επιπλέον τίτλοι εκπαιδευτικού
λογισµικού σε όλα τα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια και Εν.
Λύκεια), ενώ αναµένεται η προµήθεια 3 επιπλέον τίτλων λογισµικού,
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό τίτλων λογισµικού, που θα εµπλουτίσουν τα
ήδη υπάρχοντα, σε 10.
Παράλληλα, µέσω του έργου (ενότητα «Αµάλθεια»), βρίσκεται σε εξέλιξη
η προµήθεια (για λογαριασµό του ΥπΕΠΘ) αδειών χρήσης και ικανού αριθµού
CD-ROM από κατάλληλα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισµικού µε σκοπό την
κάλυψη για πρώτη φορά των αναγκών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(∆ηµοτικά). Συνολικά, αναµένεται η προµήθεια 4-6 τίτλων εκπαιδευτικού
λογισµικού για κάθε ∆ηµοτικό.
Ταυτόχρονα, σε µια ξεχωριστή ενότητα του έργου (κωδικό όνοµα
«Νηρηίδες») βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης 47 ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά
πακέτα (σενάρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για χρήση από τους
εκπαιδευτικούς (σε συνδυασµό µε τα εκπαιδευτικά λογισµικά).
Τέλος, αναπτύσσονται και 10 επιπλέον ολοκληρωµένα προϊόντα
εκπαιδευτικού λογισµικού µε στόχο την ποιοτική και ποσοτική επέκταση
υπαρχόντων πιλοτικών προϊόντων (ή και συνδυασµό παραπάνω του ενός) τα
οποία θα πληρούν συγκεκριµένες παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές
(ενότητα µε κωδικό όνοµα «Χρυσαλλίδες»).
Πρόσκληση 138, Μέτρο 1.2
Σε εξέλιξη βρίσκεται στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ, Μέτρο 1.2, η πρόσκληση
138, µέσω της οποίας υλοποιούνται δύο πράξεις οι οποίες αφορούν εκπαιδευτικά
λογισµικά. Φορέας Υλοποίησης είναι και στις δύο περιπτώσεις το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο. Η πρώτη πράξη µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
•
•
•
•
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Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία», προβλέπει την προµήθεια αδειών χρήσης από
συνολικά 51 τίτλους εκπαιδευτικών λογισµικών για την Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Ταυτόχρονα, υλοποιείται η πράξη µε τίτλο «∆ράσεις Υποστήριξης
Μαθητών ΑµεΑ». Η πράξη προβλέπει την προµήθεια αδειών χρήσης από
συνολικά 72 τίτλους εκπαιδευτικών λογισµικών για την Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση που αφορούν την Ειδική Αγωγή και την Γενική
Αγωγή µαθητών ΑµεΑ.
3.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες παγκοσµίως δηµιουργείται
λογισµικό τόσο για τη διδασκαλία διαφόρων µαθηµάτων εντός τάξης όσο για τη
διαχείριση υλικού των µαθηµάτων και των µαθητών αλλά και της ενηµέρωσης
των µαθητών και εκπαιδευτικών και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην
παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα εργαλεία που µπορεί να χρησιµοποιήσει
ο εκπαιδευτικός ως βοηθήµατα στη διδασκαλία σε διάφορα µαθήµατα και θα γίνει
παρουσίαση των πιο ευρέως χρησιµοποιούµενων προγραµµάτων.
3.3.1 Εκπαιδευτικό λογισµικό
Ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να επιλέξει από
ένα µεγάλο σύνολο τύπων λογισµικού από εφαρµογές γενικής χρήσης (όπως ο
επεξεργαστής κειµένου ή το λογισµικό παρουσιάσεων) που αξιοποιούνται στη
διδακτική πράξη, εργαλεία λογισµικού για συγκεκριµένους σκοπούς και καθαρά
εκπαιδευτικό λογισµικό.
Ο πλήρης κατάλογος των εκπαιδευτικών λογισµικών βρίσκεται στη
διεύθυνση http://edsoft.cti.gr του ΕΑΙΤΥ. Στις σελίδες της Εκπαιδευτικής Πύλης
του ΥΠΕΠΘ δηµοσιεύονται παρουσιάσεις λογισµικών που χρησιµοποιήθηκαν σε
πραγµατικές συνθήκες τάξης.
Ήδη έχουν αναπτυχθεί αξιόλογα πακέτα λογισµικού για διάφορα
µαθήµατα και διάφορες τάξεις, µε τα περισσότερα όµως προς το παρών να
απευθύνονται στα µαθηµατικά, στη φυσική, τη χηµεία, την ιστορία και την
ελληνική, αρχαία κυρίως, φιλολογία. Εκπαιδευτικό λογισµικό είναι γενικά
διαθέσιµο για τις παρακάτω κατηγορίες µαθηµάτων (πηγή: www.e-yliko.gr)
- Θεωρητικές Επιστήµες
- Θετικές Επιστήµες
- Τεχνολογία, Πληροφορική, ∆ίκτυα
- Κοινωνικές Επιστήµες
- Καλλιτεχνικά µαθήµατα
- ∆ιαθεµατικά
∆ύο από τα πιο γνωστά λογισµικά που χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία
των µαθηµατικών και της γλώσσας είναι το «The Geometer’s Sketchpad», ένα
εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας, της Άλγεβρας και της
Τριγωνοµετρίας και η «Λογοµάθεια», που αποτελεί και την πρώτη σοβαρή
προσπάθεια αξιοποίησης των πολυµέσων στη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας. Η κυκλοφορία του πρώτου ψηφιακού δίσκου στις αρχές της δεκαετίας
του '90, προκάλεσε ευρεία δηµοσιότητα στον τύπο και για µεγάλο χρονικό
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διάστηµα ταυτίστηκε µε την ηλεκτρονική εκδοχή της αξιοποίησης των πολυµέσων
στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
3.3.2 Η χρήση ΤΠΕ για την συνεργασία και παιδαγωγική διαδικασία
εξ’αποστάσεως.
Μεγάλη σηµασία έχει δοθεί στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνίας για την εξ’αποστάσεως συνεργασία µαθητών και σχολείων. Μία
από της πιο γνωστές και σηµαντικές δράσεις είναι αυτή του eTwinning.
3.3.2.1 eTwinning
Η δράση eTwinning δηµιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την
ευκαιρία να µάθουν µαζί, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να δηµιουργήσουν
καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού
πολυγλωσσικού και πολυπολιτισµικού κοινωνικού µοντέλου.
H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να µάθουν οι µεν
για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ
παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει τη παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα
σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην
συµβατική µάθηση. Όµως αυτό δεν είναι ο µοναδικός στόχος του eTwinning, το
οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεµατικής συνεργασίας των σχολείων αλλά
στοχεύει και σε µια πλήρη και συστηµατική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα
επίπεδα (Μαθητές, ∆άσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική ∆ιεύθυνση).
Το eTwinning µπορεί να οριστεί ως µία συνεργασία µακράς διάρκειας
όπου τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες
χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ για να φέρουν εις πέρας µαζί µία παιδαγωγική
δραστηριότητα. Αυτό µπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα: µία ανταλλαγή µεταξύ
δύο εκπαιδευτικών, δύο οµάδων εκπαιδευτικών ή τµήµατα θεµάτων, δύο
βιβλιοθηκάριων ή δύο διευθυντών. Το eTwinning προσβλέπει σε εκπαιδευτικές
συνεργασίες όπου ένας µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών, διευθυντών και
προσωπικού υποστήριξης θα εµπλακεί σε µία πολυ-επίπεδη δραστηριότητα. Ο
σκοπός είναι να συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για µακρύ χρονικό
διάστηµα. Η συνεργασία µπορεί να συµπεριλαµβάνει ένα µεγάλο φάσµα
θεµάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόµα και θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική
ανάπτυξη.
Χώρες που συµµετέχουν στη δράση eTwinning
Τα περισσότερα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο,
Κύπρος, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα,
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία,
Ηνωµένο Βασίλειο, Κύπρος),Βουλγαρία, Ισλανδία και Νορβηγία. Τα υπερπόντια
εδάφη είναι επίσης επιλέξιµα ενώ άλλες χώρες όπως η Ρουµανία και η Τουρκία
θα µπορούν να συµµετέχουν µελλοντικά.
3.3.3 Πόρταλ για την εκπαίδευση. Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.
SCH.gr
Στόχοι και Στατιστικά
Στόχος της ύπαρξης του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆) είναι η
θέσπιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας που θα αποθαρρύνει ή θα
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αποτρέπει την πρόσβαση σε περιεχόµενο που συγκρούεται µε θεµελιώδεις
αρχές της κοινωνικής οργάνωσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χωρίς να
φτάνει στα όρια της λογοκρισίας και των ασφυκτικών περιορισµών, πρέπει
διασφαλίζεται η αποκλειστική χρήσης του ∆ιαδικτύου στα σχολεία για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, να διευκολύνεται η επικοινωνία, η ανταλλαγή
απόψεων, η συνεργατικότητα και η µαθησιακή διαδικασία.
Για την λειτουργία του ΠΣ∆ είναι απαραίτητη η δηµιουργία και λειτουργία
πανελλαδικής δικτυακής υποδοµής, η διασύνδεση όλων των σχολείων στο
εκπαιδευτικό δίκτυο, η ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη τηλεµατικών
υπηρεσιών και η υποστήριξη & εκπαίδευση χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι η υποστήριξη της
µάθησης µε χρήση υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, η πρόσβαση σε πιστοποιηµένο
ψηφιακό περιεχόµενο, η συνεργασία οµάδων γεωγραφικά διασκορπισµένων, η
επικοινωνία µεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του
εξωτερικού.
Το ΠΣ∆ είναι ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την παιδαγωγική
καινοτοµία προωθεί την εκπαιδευτική αξιοποίηση των επενδύσεων και
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχοµένου.
Το ΠΣ∆ είναι το µεγαλύτερο σε λειτουργία δηµόσιο δίκτυο σε έκταση και
πλήθος χρηστών στη χώρα. ∆ιασυνδέει 14.266 σχολεία, περίπου 7.500 σχολικά
LANs, 2.777 διοικητικές µονάδες, 494 σχολικές, 71 δηµόσιες και 29 δηµοτικές
βιβλιοθήκες,
60 Γενικά Αρχεία του Κράτους. Παρέχει προσωποποιηµένη πρόσβαση σε 66.697
εκπαιδευτικούς και 13.843 µαθητές ενώ είναι ένα κλειστό εκπαιδευτικό
ενδοδίκτυο µε την ασφάλεια των µαθητών να αποτελεί πρωταρχικό στόχο.
Το ΠΣ∆ προσφέρει ένα πακέτο παρεχόµενων υπηρεσιών προστιθέµενης
αξίας ειδικά σχεδιασµένες για την Εκπαίδευση, και η ανάπτυξη του γίνεται µε
λογισµικό ανοικτού κώδικα (open source) κάτι που αποτελεί σηµαντική
συνεισφορά στην κοινότητα του λογισµικού ανοικτού κώδικα.
Οι δικτυακές υποδοµές είναι συµπληρωµατικές µε το Εθνικό ∆ίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ).
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Εικόνα 1 Κόµβοι και συνδέσεις δικτύου Ε∆ΕΤ και ΠΣ∆
Το ∆ίκτυο Κορµού είναι το Ε∆ΕΤ - Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
που είναι ένα εθνικό δίκτυο κορµού µε το οποίο επιτυγχάνεται συνέργια και
συµπληρωµατικότητα και ελαχιστοποίηση κόστους λειτουργίας. Το ∆ίκτυο
∆ιανοµής του ΠΣ∆ αποτελείται από 51 ιδιόκτητους κόµβους και έχει διασυνδέσεις
µε το Ε∆ΕΤ-2 σε 10 σηµεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα,
Ιωάννινα, Ξάνθη, Σύρος, Χανιά, Ρέθυµνο). Η επιδίωξη είναι να αυξηθεί το
πλήθος των συνδέσεων µε Ε∆ΕΤ ώστε να µειωθεί το λειτουργικό κόστος.
Υπηρεσίες
Μέσα από το ΠΣ∆ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
- Βασικές Υπηρεσίες (Σύνδεση στο δίκτυο, Ελεγχόµενη πρόσβαση στο
web, ∆ικτυακή πύλη, ∆ικτυακή πύλη µαθητών, Αυτόµατη εγγραφή
εκπαιδευτικών και µαθητών)
- Υπηρεσίες Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε εξελιγµένη
προστασία από ιούς και spam, Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, Χώροι
συζήτησης, Instant Messaging, Τηλεδιάσκεψη)
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-

Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Φιλοξενία ιστοσελίδων για σχολεία και
εκπαιδευτικούς, Οδηγοί αυτόµατης δηµιουργίας ιστοσελίδων, ∆υναµικές
ιστοσελίδες php - δυναµικές ιστοσελίδες και βάση δεδοµένων)
- Προηγµένες Υπηρεσίες (Βίντεο κατ’ απαίτηση, Ζωντανές µεταδόσεις
εκδηλώσεων, Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, Ηλεκτρονική
διαχείριση τάξης, Βάση εκπαιδευτικών λογισµικών ΕΛ/ΛΑΚ)
- Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικό περιοδικό e-emphasis,
Ηλεκτρονικά περιοδικά σχολείων, Ηλεκτρονικές κάρτες, Virtual drives)
- Κεντρικές Υπηρεσίες Υποδοµής (Κατανεµηµένο helpdesk, Υπηρεσία
καταλόγου (LDAP), Σύστηµα GIS σχολείων, Υπηρεσία ονοµατολογίας
(DNS), Online στατιστικά, ∆ιεπαφές µε εφαρµογές τρίτων φορέων, κλπ)
- Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (∆ιαχείριση χρηστών, Τεκµηρίωση διαχειριστών
δικτύου, Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύου, Ασφάλεια δικτύου (CERT),
Αποµακρυσµένη διαχείριση σχολικών δροµολογητών)
Και οι παρακάτω υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης:
- Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (www.sch.gr/e-learning)
- Σύγχρονη τηλεκπαίδευση & τηλεδιάσκεψη (www.sch.gr/lms)
- Ηλεκτρονική διαχείριση τάξης (eclass.sch.gr)
- Βίντεο κατ’ απαίτηση (www.sch.gr/vod)
- Ζωντανές µεταδόσεις εκδηλώσεων & µαθηµάτων (www.sch.gr/rts)
- E-mail εκπαιδευτικών & µαθητών (www.sch.gr/mail)
- ∆ικτυακή πύλη µαθητών (http://students.sch.gr)
- Χώροι συζήτησης (fora) (www.sch.gr/forums)
- Λίστες επικοινωνίας & βήµα διαλόγου εκπαιδευτικών «Ερµής»
(www.sch.gr/lists)
- Ηλεκτρονικό περιοδικό e-emphasis (http://e-emphasis.sch.gr)
Χρηµατοδότηση
Το ΠΣ∆ εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασµό του ΥπΕΠΘ για την
εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση που περιλαµβάνει την
ανάπτυξη κατανεµηµένων υποδοµών (σχολικά εργαστήρια, δικτύωση, υπηρεσίες
τηλεµατικής), την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου και λογισµικών, την
επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και τον εκσυγχρονισµός της διοίκησης της
εκπαίδευσης.
Η Χρηµατοδότησή του παρουσιάζεται παρακάτω:
- 2000 - 2006 : Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ανάπτυξη – πιλοτική
λειτουργία)
- 2006 - 2008 : Ε.Π. ΚτΠ – Ευρυζωνικές ∆ράσεις (ανάπτυξη)
- 2007- : Τακτικός προϋπολογισµός ΥπΕΠΘ (λειτουργία)
Η Υλοποίησή του γίνεται µε τη συνεργασία ενός ανθρώπινου δικτύου:
- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
- 2 Ερευνητικά Κέντρα (ΕΑ-ΙΤΥ και ΕΠΙΣΕΥ)
- 9 Πανεπιστήµια – Πολυτεχνεία (ΕΜΠ, Αθηνών, Αριστοτέλειο, Αιγαίου,
Μακεδονίας, ∆ηµοκρίτειο, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Κρήτης)
- 2 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Αθηνών, Θεσσαλονίκης)
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Νέες υπηρεσίες
Η Μαθητική ∆ικτυακή Πύλη (students.sch.gr) µέσω του ΠΣ∆, παρέχει
προσωποποιηµένες υπηρεσίες σε µαθητές της Γ’ Γυµνασίου ενώ είναι
προσβάσιµη από ΑΜΕΑ σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα (CSS / W3C, WCAG 1.0
W3C (τύπος Α), XHTML 1.0 Transitional πρότυπο).
Ο σκοπός της µαθητικής πύλης είναι η εκπαιδευτική αξιοποίηση των
επενδύσεων για ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, η ενίσχυση διαπολιτισµικού διαλόγου και
η συµβολή στην ψηφιακή σύγκλιση της χώρας, ενώ στόχοι της πύλης είναι η
εξοικείωση των µαθητών µε τις ΤΠΕ στα πλαίσια των γνωστικών αντικειµένων
που διδάσκονται στα σχολεία, η ανανέωση εκπαιδευτικών µεθόδων και η
υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης µε χρήση των ΤΠΕ. Η επικοινωνία µεταξύ
µαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της µαθησιακής διαδικασίας και η
συνεργασία οµάδων ή σχολείων στα πλαίσια ελληνικών ή ευρωπαϊκών
προγραµµάτων είναι ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται µε
τη χρήση της πύλης.

Εικόνα 2 Κεντρική σελίδα µαθητικής πύλης του ΠΣ∆
Το 2007 η χρήση της πύλης απευθύνεται σε όλους τους µαθητές της Γ’
Γυµνασίου (το πλήθος λογαριασµών την 3/5/2007 ήταν 12.969) ενώ µελλοντικά
πρόκειται να απευθύνεται σε όλους τους µαθητές της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της µαθητικής πύλης είναι τα παρακάτω:
- Ενηµέρωση για µαθητικά θέµατα
- Χρήσιµο υλικό για τις εξετάσεις
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-

Πολυµεσικές εκπαιδευτικές εφαρµογές (το υλικό διατέθηκε δωρεάν από
αρµόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς)
Ψυχαγωγικές εφαρµογές
Πρόσβαση στο λογαριασµό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (µόνο για
µαθητές της Γ’ Γυµνασίου)
Ζωντανές µεταδόσεις
Video on demand
Προσωποποιηµένη πρόσβαση
Οι πιστοποιηµένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή e-cards και
στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

3.4

Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής – ∆ράση της Ψηφιακής
Στρατηγικής
Η δράση για τη δοκιµαστική ενσωµάτωση του «φορητού µαθητικού
υπολογιστή» στις σχολικές τάξεις αποτελεί µια πρωτοβουλία της Ψηφιακής
Στρατηγικής 2006-2013 της Κυβέρνησης για την εισαγωγή του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.
Απώτερος σκοπός είναι η χρήση ενός υπολογιστή από κάθε παιδί (one to
one computing), ώστε ο κάθε µαθητής ξεχωριστά να µπορέσει να υποδεχθεί τον
υπολογιστή ως προσωπικό µέσο έκφρασης, δηµιουργίας και συνεργασίας στο
πλαίσιο της εκπαίδευσής του.
Για λόγους καλύτερης ενσωµάτωσης θα υπάρξει µία πρώτη δοκιµαστική
φάση κατά την οποία η δράση θα υλοποιηθεί σε έναν «µικρό» αριθµό σχολείων,
ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγησή της, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα
κριθεί µε ποιο µοντέλο θα προχωρήσει σε ευρύτερη κλίµακα στα σχολεία της
χώρας, στα επόµενα χρόνια.
Η δράση θα περιλαµβάνει διακριτά αλλά συµπληρωµατικά τµήµατα,
όπως ενδεικτικά είναι η προµήθεια φορητών υπολογιστών µε εγκατεστηµένο
λειτουργικό σύστηµα και εκπαιδευτικό λογισµικό, η προµήθεια απαραίτητου
δικτυακού εξοπλισµού, η επιµόρφωση εκπαιδευτικών, το γραφείο υποστήριξης
της δράσης (help desk), η δηµιουργία δικτυακής πύλης και προώθηση
ενηµερωτικών ενεργειών. Η δράση σχεδιάζεται από κοινού από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Η ενσωµάτωση του φορητού υπολογιστή στην τάξη δεν έχει σε καµία
περίπτωση ως στόχο την αντικατάσταση του παραδοσιακού τρόπου
εκπαίδευσης. Αντιθέτως, στόχο έχει να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο τόσο
στα χέρια του µαθητή όσο και του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός θα έχει τη
δυνατότητα να παραδώσει την απαιτούµενη ύλη των µαθηµάτων έχοντας στη
διάθεσή του ένα επιπλέον πολύτιµο εργαλείο για τα σηµερινά δεδοµένα, το
µαθητικό φορητό υπολογιστή. Εργαλείο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει για
να παρουσιάσει µε έναν τρόπο πιο διαδραστικό και πιο ζωντανό
(χρησιµοποιώντας εικόνες, ήχους, κίνηση, κείµενα κτλ.) φαινόµενα και
καταστάσεις στους µαθητές του, να παρουσιάσει έτοιµα ή όχι σενάρια
πειραµατισµού και επίλυσης προβληµάτων µε µεθοδολογικό τρόπο, να
ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον και τη δηµιουργικότητα των µαθητών τόσο σε
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ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο, να παροτρύνει την ανάπτυξη των
ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και τρόπο έκφρασης των µαθητών.
Οι µαθητές θα µπορέσουν µε αυτόν τον τρόπο να εξοικειωθούν στη
χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των
καθηµερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων, να εργαστούν συνεργατικά σε
οµαδικές δραστηριότητες στην τάξη, να έρθουν σε επαφή µε αντίστοιχες οµάδες
άλλων χωρών και άλλων πολιτισµών, να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν
πρωτοβουλίες. Στόχος της ενσωµάτωσης του µαθητικού υπολογιστή στην τάξη
είναι να αποκτήσουν οι µαθητές τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές
δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση
αλλά και δυνατότητες στη διά βίου µάθηση.
4

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Κάθε χρόνο εκατοντάδες ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο εκµεταλλεύονται την
τεχνολογία για να δηµιουργήσουν µια έννοια ακαδηµαϊκής κοινότητας που
υπερβαίνει τα όρια του Πανεπιστηµιακού κτιρίου και εγκαταστάσεων.
Τέτοιες προσεγγίσεις απευθύνονται σε φοιτητές, µέλη διδακτικού και
επιστηµονικού προσωπικού, γονείς, προσωπικό και άλλους συµµετέχοντες στον
Ακαδηµαϊκό χώρο.
Με τη χρήση της τεχνολογίας και των εφαρµογών της γίνεται εφικτή η
πραγµατοποίηση αυτής της ιδέας δηµιουργώντας εφαρµογές τηλεκπαίδευσης,
ακόµα και ακαδηµαϊκά portals. Η υλοποίηση µιας εφαρµογής τηλεκπαίδευσης ή
ακόµα περισσότερο ενός ακαδηµαϊκού portal, είναι µια απόφαση που απαιτεί διατµηµατική (σε ένα Πανεπιστήµιο) συνεργασία και σχεδίαση.
Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
- Εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
- Ο εκπαιδευόµενος είναι αποµακρυσµένος από τον εκπαιδευτή του, αλλά
καθοδηγείται και υποστηρίζεται από αυτόν µέσω διαφόρων µορφών
επικοινωνίας
- Χρησιµοποιείται ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό
- Γίνεται συστηµατική υποστήριξη του εκπαιδευοµένου
- ∆ιαχωρίζει και οµαδοποιεί τις ανάγκες των "ιδεατών" φοιτητών,
προσφέροντας αυτοτελείς µορφωτικούς κύκλους µε µικρή χρονική
διάρκεια ( π.χ. εξάµηνη). Με τον τρόπο αυτό µεγαλώνει το φάσµα των
ενδιαφερόµενων.
- Τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας είναι πλασµατικά. Υπάρχουν "ιδεατές"
(εικονικές) τάξεις που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των
εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών τους.
Προσεγγίσεις για Εκπαίδευση από Απόσταση µε βάση τον τρόπο
αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευοµένων και εκπαιδευοµένων - εκπαιδευτών
- Ένας µόνος του. Ο εκπαιδευόµενος είναι αυτοδιδασκόµενος µε µόνες
πηγές το υλικό του δικτύου
- Ένας προς Έναν. Βασίζονται στην προσωπική σχέση εκπαιδευτήεκπαιδευοµένου. Χαρακτηρίζονται από εξατοµικευµένες οδηγίες.
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-

Ένας προς πολλούς. Οι εκπαιδευόµενοι απευθύνονται προς
περισσότερους του ενός ειδικούς σε µια δεδοµένη περιοχή
ενδιαφερόντων
Πολλοί προς πολλούς. Όλοι οι εκπαιδευόµενοι έχουν την ευκαιρία να
πάρουν το λόγο απευθυνόµενοι προς όλους. Οµάδες συζήτησης,
εργασίες οµάδων κ.λπ.

Σενάρια
Καθητοκεντρικά
σενάρια

Εκπαιδευτικά Μέσα
Έντυπο
Βιβλία,
Ασκήσεις,
υλικό
Ερωτηµατολόγια, Ιστοσελίδες

Επικοινωνία
Ασύγχρονη Φαξ,
τηλέφωνο,
e-mail

Μέσα
µαζικής
επικοινωνίας

Ραδιόφωνο,
Τηλεόραση,
Καλωδιακή
τηλεόραση,
∆ορυφορική τηλεόραση

Ασύγχρονη

Φαξ,
τηλέφωνο,
e-mail

Κασέτες

Βίντεο, Ήχου

Ασύγχρονη

Φαξ,
τηλέφωνο,
e-mail

Ασύγχρονη

Φαξ,
τηλέφωνο,
e-mail
Internet
/
∆ορυφορική
Επικοινωνία

DVD-ROM,
CD-ROM
Υπολογιστές

Audioconference,
Βιντεοσυνεδρίαση,∆ορυφορική
Βιντεοσυνεδρίαση

Σύγχρονη

Πλεονεκτήµατα
Μέθοδοι εκπαίδευσης από απόσταση χαρακτηρίζονται κυρίως από
ευελιξία στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε :
την προσβασιµότητα
Η διεθνής εµπειρία απέδειξε ότι τα προγράµµατα που εφαρµόζουν
µεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση είναι περισσότερο δηµοφιλή σε
αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές.
τον χρόνο και τον προγραµµατισµό
Ο εκπαιδευόµενος έχει την ευχέρεια επιλογής του χρόνου και του ρυθµού
της µάθησης. Περιορίζει το «χαµένο χρόνο» που προκαλείται από την
µετακίνηση προς και από τα εκπαιδευτήρια. Ο εκπαιδευόµενος επιλέγει µόνος
του τον τόπο και το χρόνο που θα µάθει.
το κόστος
Η κλασική µορφή φοίτησης περιλαµβάνει χρήµατα για αγορά υλικού ή
έξοδα για µετακινήσεις ή για ενοίκιο κατοικίας. Με την εξ’ αποστάσεως
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εκπαίδευση δεν υπάρχει η ανάγκη µετακίνησης και αποτελεί µία προσιτή λύση
για όλους εκείνους που επιθυµούν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους
ορίζοντες χωρίς να εγκαταλείψουν την εργασία τους ή/και την κατοικία τους.
την έλλειψη εξειδικευµένων εκπαιδευτών ή της γεωγραφικής
συγκέντρωσης τους
Οι εκπαιδευτές σπαταλούν λιγότερο χρόνο σε µετακινήσεις και
επικεντρώνονται στον καθοδηγητικό τους ρόλο. Αλλά και ο οργανισµός που
οργανώνει το πρόγραµµα εκπαίδευσης µπορεί να αντλήσει στελέχη από µια
γεωγραφικά ευρύτερη δεξαµενή εκπαιδευτών, υπό την προϋπόθεση να
διαθέτουν τα προσόντα για να ανταποκριθούν στον αντίστοιχο ρόλο.
τον αριθµό των εκπαιδευοµένων
Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τα όρια που σχετίζονται µε τον αριθµό
των συµµετεχόντων είναι ελαστικότερα. Συγκεκριµένα σε δηµοφιλή θεµατικά
αντικείµενα µπορεί να υπερκεραστεί ο περιορισµός του διαθέσιµου χώρου που
αντιµετωπίζουν οι συµβατικές τάξεις, ενώ σε εξειδικευµένα και µη δηµοφιλή
θεµατικά αντικείµενα µπορεί να συµπληρωθεί ευκολότερα ο αριθµός
συµµετεχόντων που θα καθιστούν οικονοµικά εφικτή την υλοποίηση ενός
προγράµµατος εκπαίδευσης.
την επικέντρωση σε συγκεκριµένο γνωσιακό αντικείµενο
Υπάρχει ελεύθερη επιλογή και συνειδητή απόφαση για την
παρακολούθηση συγκεκριµένων κύκλων µαθηµάτων. Η επιλογή αυτή οδηγεί
στην ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών παρόλες τις δυσκολίες που τυχόν θα
παρουσιαστούν.
Μειονεκτήµατα
Συγκεκριµένα ως µειονεκτήµατα της εκπαίδευσης από απόστασης που θα
µπορούσαν να αναφερθούν είναι:
Υπάρχει γενικά αδυναµία άµεσης υποβολής ερωτήσεων. Ο
εκπαιδευόµενος µελετάει µόνος του και δεν έχει την δυνατότητα άµεσης
υποβολής ερωτήσεων προς τον εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόµενοι δεν γνωρίζουν
την δική τους πρόοδο σε σύγκριση µε την πρόοδο των συναδέλφων τους και δεν
αναπτύσσεται έτσι ο ανταγωνισµός που συνήθως επικρατεί στα πλαίσια µιας
οµάδας. Η επικοινωνία µε τον εκπαιδευτή είναι απρόσωπη και δεν υπάρχει ο
"ενθουσιασµός" και το πάθος που µπορεί να εµπνεύσει στους σπουδαστές του
έχει ένας καλός εκπαιδευτής.
Για τη λύση αυτών των προβληµάτων σήµερα υπάρχουν δύο κύριες
προσεγγίσεις :
Η παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό που
παρέχεται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τελείως διαφορετικό από αυτό
που παρέχεται στην συµβατική εκπαίδευση. Υπάρχει ειδικός σχεδιασµός υλικού
µε τρόπο ώστε να ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να βρει λύση στα ερωτήµατά του
χωρίς την άµεση βοήθεια εκπαιδευτή. Η χρήση υπολογιστών στην παρουσίαση
εκπαιδευτικού υλικού και η χρήση δικτύων επικοινωνίας (π.χ. Internet) για την
εξασφάλιση της επικοινωνίας και την δηµιουργία ενός περιβάλλοντος οµάδας
στους εκπαιδευόµενους. Οι υπολογιστές µπορούν όχι µόνο να χρησιµοποιηθούν
για την αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού αλλά επιτρέπουν την κατασκευή
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εκπαιδευτικού υλικού που µπορεί να προσαρµόζεται στις ανάγκες του χρήστη και
να τον βοηθά µε άµεσες παραποµπές (hyperlinks) σε βοηθητικά κείµενα. Επίσης
µπορούν να απλοποιήσουν την πλοήγηση του εκπαιδευοµένου µέσα στο
εκπαιδευτικό υλικό. Το δεύτερο µεγάλο πλεονέκτηµα των υπολογιστών είναι ότι
µε τη χρήση δικτύων (π.χ. Internet) διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ του
εκπαιδευτή και των εκπαιδευοµένων καθώς και την επικοινωνία των
εκπαιδευοµένων µεταξύ τους.
4.1

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση-τηλεκπαίδευση
Η εκπαίδευση διακρίνεται σε Σύγχρονη και Ασύγχρονη. Η Σύγχρονη
Εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των εκπαιδευτών και των
εκπαιδευόµενων. Η αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου
γίνεται σε "πραγµατικό χρόνο", και αφορά τόσο την ανταλλαγή απόψεων όσο και
εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτόχρονη εµπλοκή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε το να
βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τάξη κλπ.) είτε µε το να είναι διασυνδεδεµένοι µέσω
δικτύου που επιτρέπει την ανταλλαγή ήχου ή/ και εικόνας ενώ επιπλέον υπάρχει
η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων και ηλεκτρονικού µαυροπίνακα, υλοποιώντας
µε αυτόν τον τρόπο τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση
καθιστά δυνατή την ενοποίηση αποµακρυσµένων εκπαιδευτικών χώρων και
επιτρέπει την αµφίδροµη και µονόδροµη οπτικοακουστική επικοινωνία και
ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού. H δραστηριότητα αυτή µπορεί να είναι
αποτελεσµατική µόνο µέσα από το συντονισµό των δράσεων των Ακαδηµαϊκών
Ιδρυµάτων.
Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή των
µαθητών και των εισηγητών. Οι µαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται
συγκεντρωµένοι µαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγµή. Αντίθετα,
µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό
πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό. Η ασύγχρονη
εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Στο είδος αυτό της
εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ηµιαυτόνοµη Εκπαίδευση και η
Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση [2].
- Στην Αυτοδιδασκαλία ο εκπαιδευόµενος εκπαιδεύεται µόνος του
χρησιµοποιώντας όποιο µέσο κρίνει αυτός κατάλληλο (βιβλία, CBT,
Internet κλπ.).
- Στην Ηµιαυτόνοµη Εκπαίδευση ισχύει ότι και στην Αυτοδιδασκαλία µόνο
που υπάρχει και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα επικοινωνίας µε τον
υπεύθυνο εκπαιδευτή είτε µε φυσική παρουσία στην τάξη, είτε µέσω
δικτύου (Internet, E-mail κλπ.) είτε µέσω audio ή/ και video conference και
προφανώς τις ώρες εκείνες θεωρείται ότι έχουν σύγχρονη εκπαίδευση.
- Στην Συνεργαζόµενη (Collaborative) Εκπαίδευση εκπαιδευτής και
εκπαιδευόµενοι επικοινωνούν ασύγχρονα µεταξύ τους, οι εκπαιδευόµενοι
µελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όµως ένα χρονοδιάγραµµα
παράδοσης των εργασιών.
Ο στόχος της ανάπτυξης υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι η
υποστήριξη των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
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κατάλληλου για εκπαίδευση από απόσταση, χωρίς την σύγχρονη παρουσία
εκπαιδευτή και στη διάθεσή του µέσα από το Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο.
Η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δε λειτουργούν ως
ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν και πολλές φορές επιβάλλεται, να
συµπληρώσουν η µία την άλλη. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση µπορεί να
προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αµεσότητα της επαφής του
διδάσκοντα µε τους εκπαιδευόµενους, και να δώσει µια άλλη διάσταση στο
αντικείµενο της µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο τόπο
µε τον εκπαιδευτή, µπορούν να έχουν µαζί του οπτικοακουστική επικοινωνία, και
µε αυτό τον τρόπο αποδυναµώνονται οι περιορισµοί των αποστάσεων. Όµως
κάθε συνεδρία Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι ένα γεγονός που µπορεί να έχει
αξία και πέραν της χρονικής στιγµής διεξαγωγής της, επειδή ακριβώς απαιτείται
χρονικός συντονισµός όλων των παραγόντων. Η µαγνητοσκόπηση της
συνεδρίας καθίσταται έτσι απαραίτητη, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να
έχουν πρόσβαση σε αυτή και σε µελλοντικές χρονικές στιγµές. Επιπλέον, το
µαγνητοσκοπηµένο υλικό µπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους
εκπαιδευόµενους που δε συµµετείχαν απαραίτητα στο αρχικό γεγονός,
διευρύνοντας έτσι το δυνητικό κοινό της εκπαιδευτικής διαδικασίας [2].
4.1.1 Εφαρµογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Ανάλογα µε τον τύπο της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης ή ασύγχρονης)
διαφορετικές εφαρµογές-υπηρεσίες παρέχονται. Για παράδειγµα τα βιβλία είναι
«υλικό» του ασύγχρονου τρόπου εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας γράφει το κείµενο
που είναι έτοιµο για διάβασµα ανά πάσα στιγµή. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα
discussion boards, η περιοχή ανταλλαγής αρχείων και οι (στατικές) σελίδες του
διαδικτύου αποτελούν εφαρµογές ασύγχρονης επικοινωνίας µέσω υπολογιστή.
Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι παράδειγµα σύγχρονης επικοινωνίας. Εφαρµογές
σύγχρονης επικοινωνίας βασισµένες στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή είναι
αυτές του “chat” και µηνυµάτων κειµένου (messengers, ICQ, κα.), whiteboards
(εφαρµογές που επιτρέπουν στους χρήστες να σχεδιάζουν εικόνες online) και
εφαρµογές audio και video conference.
4.1.2 Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Ελληνικά Πανεπιστήµια
Είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί σήµερα Τµήµα κάποιου Πανεπιστηµίου
που να µην διαθέτει έστω και ένα υποτυπώδες site. Τα πιο πολλά
Πανεπιστηµιακά Τµήµατα διαθέτουν πλέον οργανωµένο δικτυακό τόπο όπου
υπάρχουν γενικές πληροφορίες για το τµήµα το προσωπικό, τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας του και στοιχεία επικοινωνίας. Το πρόγραµµα
µαθηµάτων, ανακοινώσεις προς τους φοιτητές που αφορούν τόσο γενικά το
τµήµα όσο και τα µαθήµατα και πολλές φορές και υλικό για το κάθε ή κάποιο
µάθηµα συναντώνται έστω και τυπικά (δεν γίνεται πάντα (συχνή) ενηµέρωση)
στα περισσότερα οργανωµένα Τµήµατα.
Συνήθως, ενώ ίσως υπάρχει συγκεκριµένη µορφή και δοµή για τα
µαθήµατα που προσφέρονται, οι καθηγητές προτιµούν να κατασκευάζουν και να
συντηρούν το δικό τους δικτυακό τόπο για το(α) µάθηµα(τα) που διδάσκουν και
άλλες προσωπικές πληροφορίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη
διαφόρων σελίδων ανοµοιογενών ως προς τη δοµή και το περιεχόµενο και µε
βασικό µειονέκτηµα την έλλειψη εµπιστοσύνης από την πλευρά του
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διδασκόµενου για το αν το υλικό και οι ανακοινώσεις είναι ενηµερωµένα από τους
υπεύθυνους.
Η τάση για ενιαίους-οµοιογενείς δικτυακούς τόπους διαφαίνεται σε
διάφορα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα. Μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η
υιοθέτηση και εγκατάσταση πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Στα
περισσότερα Πανεπιστήµια του εξωτερικού έχει ήδη εφαρµοστεί µια τέτοια λύση
και τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά αφού όλες οι σχετικές πληροφορίες µε
κάποιο µάθηµα είναι διαθέσιµες on-line και ενηµερώνονται καθηµερινά
βοηθώντας έτσι τους διδασκόµενους να µην χάνουν την επαφή µε το µάθηµα και
να είναι βέβαιοι για το πού µπορούν να βρουν ανά πάσα στιγµή όλο το υλικό
ενός µαθήµατος.
Αν και υπάρχει η προσδοκία από πολλούς ότι οι νέες τεχνολογίες θα είναι
ένα µέσο άµβλυνσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα ο χώρος της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
δεν έχει ακόµα αποδειχθεί αποτελεσµατική. Ο λόγος είναι ότι η υλοποίησή τους
δεν είναι απλή υπόθεση. Ειδικά όταν γίνεται αποσπασµατικά απαιτεί υπέρογκη
προσπάθεια και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι αµφίβολης ποιότητας
[1].
Οι ευοίωνες προοπτικές, που φαίνεται ότι έχουν οι Μαθησιακές
Τεχνολογίες (συστήµατα µαθησιακής τεχνολογίας ορίζουµε όλα εκείνα τα
λογισµικά συστήµατα που βασικό τους αντικείµενο είναι η υλοποίηση υπηρεσιών
στα πλαίσια ενός µαθησιακού περιβάλλοντος) για την επίλυση του σηµερινού
εκπαιδευτικού προβλήµατος, έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τη χρήση τους
από εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Τα πανεπιστήµια, τα σχολεία, οι εταιρίες και
άλλοι οργανισµοί, αντιµετωπίζουν σήµερα την πρόκληση να αξιοποιήσουν αυτές
τις τεχνολογίες για να επεκτείνουν τα µαθησιακά τους περιβάλλοντα και να
αναπτύξουν νέες µορφές µαθησιακών πόρων και Συστηµάτων Μαθησιακής
Τεχνολογίας [1].
4.2

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Τάξης

4.2.1 Eclass
Η πλατφόρµα Ε-class είναι µια πλατφόρµα αποµακρυσµένης ασύγχρονης
εκπαίδευσης, διανέµεται δωρεάν και βασίζεται οµοίως σε τεχνολογίες οι οποίες
δεν απαιτούν άδεια για τη χρήση τους. Η πλατφόρµα δίνει τη δυνατότητα για
τρεις διαφορετικούς ρόλους από τη µεριά του χρήστη. Από τον ρόλο που κατέχει
κάποιος καθορίζονται και οι δυνατότητες που έχει, όσον αφορά τη µορφοποίηση
του περιεχοµένου. Οι τρεις ρόλοι αυτοί είναι του χρήστη, του διδάσκοντα και του
διαχειριστή. Οι πρώτοι δύο έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες που αφορούν την
εκπαίδευση (µε διαφορετικά δικαιώµατα), ενώ ο τρίτος έχει πρόσβαση και σε
πρόσθετες λειτουργίες που τον βοηθούν να παρακολουθεί στοιχεία για την
χρηστικότητα και επισκεψιµότητα του site.
Οι λειτουργίες του site που προσφέρονται στο µαθητή είναι οι εξής:
o Ατζέντα
o Έγγραφα
o Ανακοινώσεις
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Περιοχή Συζητήσεων
Οµάδες Χρηστών
Σύνδεσµοι
Εργασίες Μαθητών
Χρήστες
Ασκήσεις
Περιγραφή Μαθήµατος
Κουβέντα
Βίντεο
Σε αυτές ο καθηγητής έχει δικαιώµατα ως προς την αλλαγή του
περιεχοµένου τους, ενώ σε µερικές δικαιώµατα έχει και ο µαθητής. Ο ρόλος του
διαχειριστή ταυτίζεται µε αυτόν του διδάσκοντα, µε την διαφορά ότι έχει και
πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες.
Ατζέντα
Με τη λειτουργία αυτή µπορούν να δηµοσιοποιούνται τα σηµαντικά
γεγονότα που αφορούν το µάθηµα. Η εµφάνιση τους γίνεται µε βάση αύξουσα ή
φθίνουσα χρονολογική σειρά. Ο µαθητής µπορεί µόνο να δει τις εγγραφές τις
σελίδας, ενώ ο καθηγητής µπορεί να τις δει, συντάξει / διορθώσει, και να
προσθέσει τα καινούργια γεγονότα. Η εµφάνιση τους γίνεται µε απλό τρόπο και
διακριτικό, ενώ κάθε εγγραφή εκτός από ηµεροµηνία συνοδεύεται από τίτλο και
περιγραφή.
Έγγραφα
Εδώ ο καθηγητής (ή ο διαχειριστής) έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τα
αρχεία που επιθυµεί για να µπορεί να τα έχει ο µαθητής στη διάθεσή του.
Σηµαντικό είναι το γεγονός πως δίνεται η δυνατότητα της τοποθέτησης των
αρχείων σε διαφορετικούς φακέλους, τους οποίου δηµιουργεί ο καθηγητής.
Επίσης, κάθε αρχείο συνοδεύεται εκτός από την ονοµασία του και από σχόλια.
Έτσι είναι ευκολότερο για τον µαθητή να επιλέξει αυτό που χρειάζεται, αφού οι
ονοµασίες των αρχείων δεν είναι πάντα αρκετά διαφωτιστικές.
Ανακοινώσεις
Εδώ ο µαθητής µπορεί να ενηµερώνεται µε τις τελευταίες ανακοινώσεις
για το µάθηµα. Η λειτουργία αυτή είναι πολύ απλή στη λειτουργία της. Ο
καθηγητής µπορεί να προσθέτει τις ανακοινώσεις του µαζί µε ένα τίτλο, ενώ
αυτές εµφανίζονται µαζί µε την ηµεροµηνία στην οποία προστέθηκαν. Σηµαντική
είναι η επιλογή να αποστέλλεται η ανακοίνωση σε όλους τους µαθητές µέσω email.
Περιοχή Συζητήσεων
Εδώ οι χρήστες µπορούν να ανοίξουν διάφορα forum για να
ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από ένα θέµα. Τα forum ανοίγονται µε βάση το
θέµα, και µπορούν να ανοιχτούν είτε από τον καθηγητή είτε από τον µαθητή.
Οµάδες Χρηστών
Στις οµάδες χρηστών ο καθηγητής µπορεί να κατατάξει τους µαθητές του
µε βάση τα δικά του κριτήρια. Αν το επιθυµεί µπορεί να αφήσει τους φοιτητές να
γράφονται µόνοι τους σε κάποια από τις οµάδες. Ο καθηγητής ορίζει την
ονοµασία της οµάδας, τον διδάσκοντα (µπορούν να υπάρχουν πολλοί σε ένα
µάθηµα), καθώς και τον µέγιστο αριθµό ατόµων που αυτή θα αποτελείται.
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Σύνδεσµοι
Σε αυτή την ενότητα ο καθηγητής µπορεί να δηµοσιεύσει τους σχετικούς
συνδέσµους που αφορούν το µάθηµα. Κάθε σύνδεσµος συνοδεύεται από ένα
τίτλο και σχόλια για είναι πιο χρήσιµος στους µαθητές.
Εργασίες Μαθητών
Εδώ οι µαθητές µπορούν να «ανεβάσουν» στην ιστοσελίδα τις εργασίες
που έχουν φτιάξει. Φυσικά, ο καθηγητής όχι µόνο µπορεί να τις δει, αλλά µπορεί
να ανεβάσει και αυτός µε τη σειρά του εργασίες αν το επιθυµεί.
Χρήστες
Στην ενότητα αυτή ο µαθητής ή ο καθηγητής µπορούν να δουν όλους
τους χρήστες που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα µαζί µε τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις τους. Έτσι, µπορεί κάποιος να επικοινωνήσει προσωπικά µε
κάποιον µαθητή που δε γνωρίζει τη διεύθυνσή του. Επίσης, ο καθηγητής ή ο
διαχειριστής µπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε εγγεγραµµένο στο µάθηµα.
Ασκήσεις
Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να ετοιµάσει µια σειρά από ερωτήσεις
υπό µορφή multiple choice. Οι µαθητές απαντούν τις ερωτήσεις και
βαθµολογούνται ανάλογα. Επίσης, εκτός από την υπόδειξη των σωστών
απαντήσεων οι µαθητές µπορούν να δουν τον σχολιασµό και την αιτιολόγηση για
όλες τις πιθανές απαντήσεις, σωστές και λάθος.
Περιγραφή Μαθήµατος
Η περιγραφή του µαθήµατος είναι απαραίτητη για να δίνει στους µαθητές
τις απαραίτητες στοιχειώδεις πληροφορίες για το µάθηµα. Ο καθηγητής έχει τη
δυνατότητα να γράψει ένα κείµενο ή σχόλια µε βάση τους τίτλους που του
δίνονται από το σύστηµα. Τέτοιοι τίτλοι είναι οι: Περιγραφή, Στόχοι, Περιεχόµενο
Μαθήµατος, Βοηθήµατα, Ανθρώπινο ∆υναµικό, Τρόποι Αξιολόγησης /Εξέτασης.
Επίσης, ο καθηγητής µπορεί να προσθέσει κείµενο µε τίτλους που θα επιλέξει
αυτός. ∆εν υπάρχει περιορισµός για το πόσοι τίτλοι θα χρησιµοποιηθούν.
Βίντεο
Σε αυτή την ενότητα ο καθηγητής µπορεί να διαθέσει στους µαθητές
κάποια βίντεο, πιθανών από κάποια διάλεξη. Έτσι, αν υπάρχει η κατάλληλη
υποδοµή, οι µαθητές µπορούν να παρακολουθούν κάποιες διαλέξεις έστω και
από απόσταση. ∆ηλαδή, µπορεί να προσεγγιστεί ένα µοντέλο σύγχρονης
εκπαίδευσης. Βέβαια, για να γίνει αυτό απαιτείται η χρήση οπτικοακουστικών
µέσων, όπως κάµερας και µικροφώνων για τη σωστή βιντεοσκόπηση του
οµιλητή. Βέβαια το αποτέλεσµα κρίνεται από την προσπάθεια της
βιντεοσκόπησης, καθώς και από την πρόσβαση που έχει ο µαθητής στο δίκτυο
αφού η µετάδοση µιας ολόκληρης διάλεξης απαιτεί και µια σύνδεση ανάλογης
ταχύτητας. Συνεπώς, για τα ελληνικά δεδοµένα το επιχείρηµα είναι µάλλον
τολµηρό και αµφίβολης αποδοχής.
4.2.2 Η-τάξη
Η πλατφόρµα η-τάξη αποτελεί ένα ολοκληρωµένο εργαλείο για την
ηλεκτρονική διαχείριση των µαθηµάτων που διδάσκονται µέσα στο σχολείο,
βασισµένο στα πρότυπα του Παγκόσµιου Ιστού. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
και µαθητές, καθώς ενισχύει την κλασσική εκπαιδευτική πρακτική που λαµβάνει
χώρα µέσα στη σχολική τάξη.
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Εικόνα 3 Κεντρική σελίδα Η-τάξης
Η πλατφόρµα η-τάξη εστιάζει στο δίπτυχο ωρολόγιο πρόγραµµα και
διδακτικό προσωπικό κάθε σχολικής µονάδας ενώ δεν επιχειρεί να
αντικαταστήσει την παραδοσιακή διδασκαλία µε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
αλλά να στηρίξει και να εµπλουτίσει την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία µε
νέες δυνατότητες (βασισµένες στις ΤΠΕ), κάνοντας εποικοδοµητική χρήση των
υποδοµών. Η πρόσβαση στο η-τάξη γίνεται µέσω του λογαριασµού των
εκπαιδευτικών στο ΠΣ∆.

Εικόνα 4 υποσύστηµα διαχείρισης βιβλίου ύλης στην πλατφόρµα η-τάξη
Κάθε ηλεκτρονικό µάθηµα στην η-τάξη αποτελεί µια δυναµική βιβλιοθήκη
γνώσης για το τρέχον σχολικό έτος, αλλά και σηµείο αναφοράς για το επόµενο.
Οι µαθητές µπορούν να ανακαλύψουν ένα νέο µέσο προσέγγισης της γνώσης
µέσα από τον Παγκόσµιο Ιστό, µε πρόσβαση σε περιεχόµενο που σχετίζεται
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άµεσα µε τα µαθήµατά τους στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό, το παραδοσιακό
σχολείο έρχεται πιο κοντά στο σύγχρονο µαθητή, υιοθετώντας τις νέες
τεχνολογίες.
Η πλατφόρµα η-Τάξη αναπτύχθηκε από την Οµάδα Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστήµιου Αθηνών για να υποστηρίξει την υπηρεσία
Hλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. Μέχρι
σήµερα βρίσκονται στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Τάξης 4329
εγγεγραµµένοι Eκπαιδευτικοί, από 2280 διαφορετικά σχολεία από όλη τη χώρα.
Σε ότι αφορά στα ηλεκτρονικά µαθήµατα που υποστηρίζονται από την υπηρεσία,
αυτά διαµορφώνονται ως εξής:
Για το Σχολικό Έτος 2007-2008 υπάρχουν συνολικά 1666 ηλεκτρονικά
µαθήµατα διαχείρισης τάξης, σε 787 συµµετέχοντα σχολεία από όλη τη χώρα.
Κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 υποστηρίχθηκαν συνολικά 2065
ηλεκτρονικά µαθήµατα διαχείρισης τάξης, σε 1058 συµµετέχοντα σχολεία από
όλη τη χώρα.
Σηµειώνεται ότι η πρόσβαση των µαθητών είναι ελεύθερη (δεν απαιτείται
λογαριασµός).
4.3 ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση υλοποιεί µια διαδικασία ανταλλαγής
µάθησης µεταξύ εκπαιδευτή – εκπαιδευοµένων, που πραγµατοποιείται
ανεξάρτητα χρόνου και τόπου και έχει ιδιαίτερη αξία για όσους µαθαίνουν
καλύτερα σκεπτόµενοι για το περιεχόµενο, επιθυµούν να δουλέψουν στο δικό
τους χρόνο και µπορούν να ακολουθήσουν οδηγίες από τον εκπαιδευτή τους.
Με τη χρήση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι εξετάζουν το
εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε το πρόγραµµά τους, µπορούν να ιεραρχήσουν
τα θέµατα του εκπαιδευτικού υλικού, έχουν το χρόνο να σκεφτούν για το
περιεχόµενο
Και µπορούν να επιλέξουν το µαθησιακό στυλ που προτιµούν.
Στο ΠΣ∆ έχει υλοποιηθεί πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης βασισµένη στην
παιδαγωγική θεωρία του κοινωνικού εποικοδοµητισµού αξιοποίηση του open
source λογισµικού moodle (www.moodle.org) και η πρόσβαση γίνεται µέσω web
στη διεύθυνση www.sch.gr/e-learning ή e-learning.sch.gr.
Η πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης του ΠΣ∆ χαρακτηρίζεται από ευκολία
χρήσης και προσωποποίηση του περιβάλλοντος παρέχοντας τη δυνατότητα
πολλαπλών ρόλων χρηστών (∆ιαχειριστές, ∆ηµιουργοί µαθηµάτων –
εκπαιδευτές, Εκπαιδευόµενοι, Επισκέπτες). Επίσης παρέχει πολλαπλές µορφές
οργάνωσης µαθηµάτων (Θεµατική, Ηµερολογιακή, Κοινωνική) και ταξινόµηση
µαθηµάτων σε θεµατικές ενότητες. Υποστηρίζει διαφορετικές µορφές
περιεχοµένου (Κείµενα, πολυµέσα, παραποµπές) αλλά παρέχει και σύστηµα
ισχυρής αναζήτησής τους. Σχετικά µε την ασφάλεια του συστήµατος, η
πρόσβαση γίνεται µε πιστοποίηση χρηστών µε LDAP του ΠΣ∆ και η πρόσβασης
σε µάθηµα γίνεται (και) µε τη χρήση κλειδιού. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται
είναι το moodle (www.moodle.org).
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Τα Εργαλεία που παρέχονται στο σύστηµα τηλεκπαίδευσης του ΠΣ∆ είναι
τα εξής:
- Εύχρηστος οδηγός δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων
- Πολλαπλά εργαλεία επικοινωνίας
- Οµάδες συζητήσεων
- Chat
- Ανταλλαγή µηνυµάτων (∆ιάλογοι)
- Αξιολόγηση εκπαιδευοµένων
- Υποβολή εργασιών
- Online quizzes (πολλαπλών επιλογών, σωστό – λάθος κλπ)
- Παρακολούθηση δραστηριότητας εκπαιδευοµένων
- Αρχεία καταγραφής
- Ηµερολόγιο
- Καταγραφή βαθµολογίας
- Αυτοµατοποιηµένη καταγραφή αποριών – βάση αποριών
Σηµειώνεται ότι την ανάπτυξη και υποστήριξη του συστήµατος έχει το
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση υλοποιεί µια διαδικασία ανταλλαγής µάθησης
που πραγµατοποιείται σε κοινό χρόνο και διαφορετικό τόπο. Έχει ιδιαίτερη αξία
για όσους µαθαίνουν καλύτερα εργαζόµενοι µαζί µε άλλους, ακούγοντας,
βλέποντας και ρωτώντας. Μέσα από τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση οι αρχάριοι
λαµβάνουν άµεση ανατροφοδότηση και δηµιουργείται οικειότητα.
Στην «Εικονική αίθουσα» της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης η
αλληλεπίδραση εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου γίνεται σε «πραγµατικό χρόνο» και
αφορά σε ανταλλαγή απόψεων µέσω αµφίδροµης οπτικοακουστικής
επικοινωνίας και σε ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, µέσω ανταλλαγής αρχείων,
διαµοιρασµού εφαρµογών και ηλεκτρονικού ασπροπίνακα. Επιπλέον στην
«εικονική αίθουσα» είναι δυνατή η ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους
και η αξιοποίηση λογισµικού προσοµοίωσης για υλοποίηση εικονικών
εργαστηρίων, η προβολή video, κλπ
Το σύστηµα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΣ∆ είναι προσβάσιµο στη
διεύθυνση www.sch.gr/lms και έχει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:
- Βασίζεται σε ανοικτή αρχιτεκτονική
- Αµφίδροµη οπτικοακουστική επικοινωνία µε υποστήριξη πολλαπλών
πρωτοκόλλων (ευρυζωνικές αλλά και χαµηλής ταχύτητας συνδέσεις)
- ∆ιαµοιρασµός εφαρµογών, χρήση ασπροπίνακα, ταυτόχρονη πλοήγηση
συµµετεχόντων στο ∆ιαδίκτυο
- Προχωρηµένες δυνατότητες ελέγχου της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και
εκπαιδευόµενων
- Αγορασµένη µε 10 άδειες ταυτόχρονης χρήσης
- Χρήση για τηλεδιασκέψεις ΥΠΕΠΘ – σχολείων και άλλων φορέων
- Χρήση από εκπαιδευτικούς για επιµόρφωση σε συνδυασµό µε άλλες
υπηρεσίες ΠΣ∆
- Συνέργια µε αίθουσες τηλεκπαίδευσης στην περιφέρεια
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Σηµειώνεται ότι την ανάπτυξη και υποστήριξη έχει ο Τοµέας ∆ικτυακών
Τεχνολογιών του ΕΑΙΤΥ.
5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ
[1] Προτυποποίηση µαθησιακών τεχνολογιών. Gunet. http://www.gunet.gr
[2] Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Αξιολόγηση της πορείας εισαγωγής της στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Παντελής Μπαλαούρας
[3] Πλατφόρµα E-Class. Http://eclass.gunet.gr/
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[6] Ιστοχώρος για τη διδασκαλία. http://www.netschoolbook.gr/index.html
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Ο Ιστοχώρος για το έργο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
http://portal.pleiades.cti.gr:8080/external/default.aspx
Ο Ιστοχώρος για το έργο «ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ»
http://www.netschoolbook.gr/index.html
Ιστοχώρος για τη διδασκαλία, τις θεωρίες µάθησης, το εκπαιδευτικό λογισµικό και
τη χρήση του στην εκπαίδευση.
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∆ικτυακός τόπος της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
(ΕΤΠΕ)
www.ekped.gr
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΤΠΕ – «Μιχάλης ∆ερτούζος»
Ο δικτυακός τόπος της "Ένωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστηµών - Μιχάλης ∆ερτούζος".
www.epyna.gr
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου
www.tetradio.gr
Μια δικτυακή πύλη από εκπαιδευτικούς του Αγρινίου για εκπαιδευτικούς
www.eduportal.gr
Εκπαιδευτική Πύλη µε ενηµερωτικό και παιδαγωγικό υλικό για την πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
www.e-yliko.gr
Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ
www.e-enosh.gr
∆ικτυακός τόπος που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων
http://www.eun.org/portal/index.htm
European Schoolnet. Ευρωπαϊκή Πύλη για την εκπαίδευση
http://www.eurydice.org
∆ίκτυο Πληροφορικής για την εκπαίδευση στην Ευρώπη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η συνηθέστερη προσέγγιση στις ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
είναι η χρήση της ως εργαλείο. Όταν περιλαµβάνονται οι ΤΠΕ στο πρόγραµµα
σπουδών, µπορούν να διακριθούν δυο κύριες προσεγγίσεις. Οι ΤΠΕ δύνανται να
διδαχθούν ως ξεχωριστό, ανεξάρτητο µάθηµα, ή να χρησιµοποιηθούν ως
εργαλείο ή /και, σε ορισµένες περιπτώσεις για την εκπόνηση εργασιών
διεπιστηµονικών ή άλλων. Οι τελευταίες δύο προσεγγίσεις είναι οι ευρύτερα
διαδεδοµένες στις χώρες της ΕΕ οι οποίες την περιέλαβαν στο πρόγραµµα
σπουδών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ελλάδα: Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ενθάρρυνε τη χρήση των ΤΠΕ σε ένα πιλοτικό πρόγραµµα όπου συµµετείχαν 40
σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ισπανία: Το πρόγραµµα σπουδών
απλώς εκδίδει συστάσεις για τη χρήση των ΤΠΕ. Κάτω Χώρες: Από το σχολικό
έτος 1998/99, οι ΤΠΕ αποτελούν µία από τις οριζόντιες ικανότητες που
συγκαταλέγονται µεταξύ των στόχων του προγράµµατος σπουδών της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Ηνωµένο Βασίλειο: Οι ΤΠΕ είναι διαθεµατικό µάθηµα. Οι δεξιότητες ΤΠΕ
πρόκειται να αναπτυχθούν σε όλο το πρόγραµµα σπουδών.
Τσεχική ∆ηµοκρατία: Έχουν εκπονηθεί οι ελάχιστες βασικές ικανότητες
που απαιτούνται για την Πρωτοβάθµια και την κατώτερη βαθµίδα της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Κύπρος: Οι ΤΠΕ υπήρξαν αντικείµενο πειραµατισµών από το 1993 και θα
εισαχθεί µε ισχύ από τον Σεπτέµβριο 2002 ως εργαλείο για τη βελτίωση της
διδασκαλίας και της µαθησιακής διδασκαλίας. Πολωνία: Από τα 1988, οι ΤΠΕ
αποτελούν υποχρεωτικό µάθηµα στο 4ο, 5ο και 6ο έτος. Πέραν της χρήσης τους
ως εργαλείο, οι ΤΠΕ αποτελούν ένα ξεχωριστό υποχρεωτικό µάθηµα µόνο σε
ορισµένες χώρες. Συγκεκριµένα στις Κάτω Χώρες, το Ηνωµένο Βασίλειο
(εξαιρουµένης της Βορείου Ιρλανδίας), στην Ισλανδία, την Πολωνία και τη
Σλοβενία. Στην Ουγγαρία και στη Ρουµανία, περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα
σπουδών µόνο ως ανεξάρτητο µάθηµα.
Παρότι στην Ευρώπη η επένδυση για τη χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, για δίκτυα, λογισµικό, µεθόδους και πρακτικές εκπαίδευση είναι
ιδιαίτερα µεγάλη, έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν ακόµα κενά και πολλοί
προβληµατισµοί. Το αποτέλεσµα από τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν
είναι σαφές και δέχεται συζήτηση. Σχετικά θέµατα µπορούν να βρεθούν στις
παρακάτω σελίδες:
http://www.infodev.org/en/Publication.8.html
θέµατα και έρευνες αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Ευρώπη.
http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=home
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ElearningEuropa. Ηλεκτρονική µάθηση και η εξέλιξή της.
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Θέµατα προς συζήτηση
1. Σχολιάστε τις θετικές και αρνητικές απόψεις που παρουσιάζονται σχετικά
µε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
2. Ποιοι είναι οι τρόποι αξιοποίησης των εργαστηρίων πληροφορικής και του
εξοπλισµού του τόσο από τους καθηγητές πληροφορικής όσο και από
καθηγητές άλλων ειδικοτήτων;
3. Σε αντιστοιχία µε τη διείσδυση των ΤΠΕ στη ζωή των πολιτών κρίνεται
ικανοποιητική η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;
4. Πώς αντιλαµβάνονται οι µαθητές την ύπαρξη εργαστηρίων και τα
µαθήµατα χρήσης των υπολογιστών και της πληροφορικής; Πώς
αντιλαµβάνονται την ύπαρξή τους οι καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων
από της πληροφορικής;
5. Πιστεύετε ότι τα συστήµατα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
έχουν βρει αποδοχή από τους δασκάλους/ καθηγητές και σε τι βαθµό;
6. Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα συµβάλλουν στην ευρύτερη χρήση των
συστηµάτων αυτών από τους εκπαιδευτικούς;
7. Σε ποιες περιπτώσεις και σε ποιες ειδικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη η τηλεκπαίδευση (ασύγχρονη και σύγχρονη);
8. Σχολιάστε τη δράση για την εισαγωγή του φορητού υπολογιστή ανά
µαθητή.
9. Συζητήστε για το πώς διάφορες εφαρµογές πολυµέσων θα µπορούσαν
να υποστηρίξουν ή να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία
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9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Ερωτήσεις αξιολόγησης

1. Γιατί πιο λόγο είναι σηµαντική η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη
χρήση των ΤΠΕ;
2. Πώς µπορεί να κατηγοριοποιηθεί το εκπαιδευτικό λογισµικό και ποιες
είναι οι βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού;
3. Ποια είναι τα βασικότερα έργα/ δράσης του Υπουργείου Παιδείας για τη
διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;
4. Υπάρχει επαρκές εκπαιδευτικό λογισµικό; Αναφέρατε κάποιο
παράδειγµα.
5. Τι είναι το eTwinning;
6. Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο; Αναφέρατε τις βασικότερες
υπηρεσίες του.
7. Τι είναι σύγχρονη και τι ασύγχρονη εκπαίδευση;
8. Τι δυνατότητες έχει ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής µέσω εφαρµογών
τηλεκπαίδευσης;
9. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν οι πλατφόρµες
τηλεκπαίδευσης;
10. Τι είναι η πλατφόρµα η-τάξη, πώς παρέχεται και πώς χρησιµοποιείται
σήµερα;
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10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – Έννοιες σχετιζόµενες µε ΤΠΕ
Αλληλεπιδραστικότητα: τρόπους πρόσβασης σε πολλαπλές αναπαραστάσεις,
ο χρήστης µετασχηµατίζει και δρα στις διαθέσιµες πληροφορίες.
Ανακαλυπτική µάθηση: εκπαιδευτική στρατηγική κατά την οποία στόχος του
µαθητή είναι να ανακαλύψει το αντικείµενο µάθησης. Απορρέει από
πειραµατισµό και πρακτική.
∆ιεπιφάνεια: το µέρος του συστήµατος µε το οποίο ο χρήστης έρχεται σε επαφή
φυσικά, αντιληπτικά και γνωστικά. Αποτελείται από γλώσσα εισόδου, εξόδου και
πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης.
∆ιαθεµατική προσέγγιση: µελέτη µιας έννοιας υπό το πρίσµα διαφορετικών
γνωστικών αντικείµενων / επιστηµών, συµβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της
έννοιας, ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
∆ιερευνητική µάθηση: εκπαιδευτική στρατηγική κατά την οποία ο στόχος του
µαθητή είναι να ανακαλύψει σχέσεις ανάµεσα σε έννοιες και γεγονότα. Αφορούν
την επίλυση του προβλήµατος και τη λήψη αποφάσεων.
Μέθοδος διδασκαλίας: πρότυπο οργάνωσης του µαθήµατος και συµπεριφοράς
του εκπαιδευτικού.
Μικρόκοσµος: τεχνολογικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό
οπτικοποίησης, κατάλληλο για επίλυση ανοιχτών προβληµάτων.
Η έννοια του µικρόκοσµου χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον Papert (1980) Ένας
µικρόκοσµος βασικά αποτελεί ένα εννοιολογικό χώρο ο οποίος αποτελείται από
τις ακόλουθες αλληλοσυσχετιζόµενες ουσιαστικές δυνατότητες: 1) Ένα σύνολο
από βασικά αντικείµενα, στοιχειώδεις λειτουργίες που µπορούν να επιδράσουν
σε αυτά τα αντικείµενα και κανόνες που εκφράζουν τους τρόπους µε τους
οποίους οι κανόνες επιδρούν σε αυτά τα αντικείµενα. 2) Ένα φαινοµενολογικό
χώρο ο οποίος συνδέει αντικείµενα και ενέργειες των εννοιολογικών αντικειµένων
µε τα φαινόµενα στην οθόνη του υπολογιστή. Επιπλέον, ένας µικρόκοσµος
παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των αντικειµένων αυτών µε κάποιες σχέσεις. Η
δυνατότητα δηµιουργίας νέων λειτουργιών από το συνδυασµό ήδη υπαρχόντων
ενυπάρχει επίσης στον ορισµό του µικρόκοσµου. Από αυτή την άποψη µπορεί
κανείς να πει ότι ο µικρόκοσµος αναπτύσσεται παράλληλα µε την ανάπτυξη της
γνώσης του µαθητή. Ένας µικρόκοσµος παρέχει τη δυνατότητα στο µαθητή να
διερευνά ταυτόχρονα τη δοµή των αντικειµένων µε τα οποία αλληλεπιδρά, τις
σχέσεις τους και την αναπαράσταση από την οποία έχουν δηµιουργηθεί.
Μοντέλα: συµβολικά κατασκευάσµατα που µιµούνται την πραγµατικότητα
Μοντέλο διδασκαλίας: διδακτική πρόταση. περιλαµβάνει ιεράρχηση
προτεραιοτήτων, συγκεκριµένες διδακτικές διαδικασίες, προσδιορίζει τρόπο
οργάνωσης τάξης.
Πολυµέσα: η συγκέντρωση σε ένα µέσο πολλών µορφών πληροφορίας,
κάθε λογισµικό που συµπεριλαµβάνει ήχο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κείµενο –
υπερκείµενο.
Προσοµοίωση: τεχνική µίµηση συµπεριφοράς ενός συστήµατος από άλλο
σύστηµα. Στην εκπαίδευση ένα µοντέλο φαινοµένου ή µιας δραστηριότητας µε το
οποίο οι χρήστες µαθαίνουν µέσω αλληλεπίδρασης.
Στρατηγική διδασκαλίας: διδακτική παρέµβαση συγκροτηµένη σε µία
ακολουθία µε βάση συγκεκριµένες αρχές.
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Συνεργατική µάθηση: διδακτική στρατηγική κατά την οποία µαθητές
εργαζόµενοι σε µικρές οµάδες επιτυγχάνουν ένα κοινό µαθησιακό στόχο.
Υπερκείµενο: αρχείο κειµένου οργανωµένου µε µη γραµµική µορφή ή
διαφορετικά, εδάφια κειµένου που ενώνονται µε συνδέσµους οι οποίοι
προσφέρουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα διαφορετικών διαδροµών
ανάγνωσης.
Υπερµέσα: πληροφοριακό σύστηµα µε µη γραµµική, υπερκειµενική οργάνωση,
που απαρτίζεται από πολυµεσικές µονάδες (εικόνες, ήχο, βίντεο) και ελέγχεται
διαδραστικά από τον χρήστη.
e-Learning: Όρος που καλύπτει µια ευρεία γκάµα εφαρµογών και διαδικασιών
όπως µάθηση µέσω του Web, µάθηση µέσω του υπολογιστή, εικονικές τάξεις και
ψηφιακή συνεργασία. Περιλαµβάνει διανοµή περιεχοµένου µέσω Internet,µέσω
ήχου και βίντεο, µέσω δορυφορικής εκποµπής, διαδραστικής τηλεόρασης, CDROM κ.α.
e-portfolio: Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι µια νέα προσέγγιση για την
αξιολόγηση στην τάξη, η οποία βασίζεται στις ΤΠΕ. Η αξιολόγηση των µαθητών
µέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υλικού επιτρέπει στους διδάσκοντες να
αξιολογήσουν την πρόοδο των µαθητών κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων
που εκτείνονται έως και αρκετά έτη. Ένα e-portfolio είναι ένα σύστηµα.
διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στον Ιστό Παγκόσµιας Εµβέλειας (Web).
Ο µαθητής συλλέγει και οργανώνει ψηφιακά τα αντικείµενα της εργασίας του.
Παραδείγµατα αντικειµένων είναι: έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση
µουσικής, παρουσιάσεις, εργασία που γίνεται έξω από την τάξη (οµαδική
εργασία, δουλειές, εκτός διδακτέας ύλης δραστηριότητες κ.λπ.), δείγµα γραφικού
χαρακτήρα (από σαρωτή), δείγµα ανάγνωσης (καταγραφή της ανάγνωσης
µαθητών µεγαλοφώνως), πειράγµατα, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κλπ.
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