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ENOTHTA 1 
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Στόχος 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει : 

• να γνωρίζουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους στόχους της 

εκπαίδευσης  

• να γνωρίζουν τα µοντέλα ένταξης των  Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση σε µακροεπίπεδο (εκ[παιδευτική πολιτική) όσο και σε 

µικροεπίπεδο(σχολική µονάδα) 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

• να µπορούν να γνωρίζουν τα πρότυπα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευσης και να 

επισκέπτονται σχετικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την 

πολιτική ένταξης και σχετικές δράσεις επιµόρφωσης  

• να ενηµερώνονται για δράσεις που αφορούν τους στόχους της Λισσαβόνας και άλλων 

συνόδων που αφορούν το επάγγελµά τους   

Έννοιες – Κλειδιά 

Κοινωνία της Γνώσης, Στόχοι της Εκπαίδευσης για το 2010, Μοντέλα Εισαγωγής των ΤΠΕ   

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Αρχικά γίνεται εισαγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης και στη συνέχεια περιγράφονται οι 

στόχοι/δείκτες που προέκυψαν από συνόδους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια περιγράφονται επιµέρους δράσεις που σχετίζονται µε τη πολιτική ένταξης 

των ΤΠΕ στην  Εκπαίδευση. 
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1.1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της κοινωνίας της Γνώσης  

Η έννοια της Κοινωνίας της Γνώσης εµφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία περίπου στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960, στη µεταβιοµηχανική κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας η 

γνώση και η πληροφορία διαδραµατίζουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο. 

Η Κοινωνίας της Γνώσης συνδέεται µε τη διείσδυση/διάχυση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κει έχει συνέπειες στην αναµόρφωση των 

οικονοµικών σχέσεων, µέσα από την αναβάθµιση του ρόλου της γνώσης στο πλαίσιο της 

εργασιακής διαδικασίας και την αναδιαµόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων 

(ACM Computing Curricula 2001 

http://www.computer.org/education/cc2001/final/index.htm).  

Στο πλαίσιο της αναµόρφωσης των οικονοµικών σχέσεων, η Κοινωνία της Γνώσης είχε ως 

άµεσο αποτέλεσµα την εµφάνιση της έννοιας της «κοινωνίας της µάθησης» και της «δια 

βίου εκπαίδευσης». Συνεπώς η Κοινωνία της Γνώσης δεν µπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα 

από την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλα τα επίπεδα  

και µορφές της εκπαίδευσης. 

Η ∆ιάχυση των ΤΠΕ στην κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα, συντελεί σε 

µετασχηµατισµούς των παραγωγικών διαδικασιών και των χαρακτηριστικών τους, όπου οι 

ευέλικτες µορφές, οι καινοτοµίες και οι µορφές µεταβαλλόµενης γνώσης και επιµόρφωσης 

έρχονται να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές µορφές τις σχετικές µε το οικονοµικό 

κεφάλαιο και τις εργασιακές µορφές και σχέσεις. 

Η  ευρυζωνικότητα, ως τεχνολογία επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας, έδωσε τη 

δυνατότητα ταχείας µεταφοράς ψηφιακών δεδοµένων µε υψηλές απαιτήσεις εύρους 

σύνδεσης, όπως αυτόνοµα βίντεο κατ’ απαίτηση (video on demand), αλλά και τη 

σύγχρονη ροή εικόνας και ήχου (video streaming). Συγχρόνως,  υπεισέρχεται στις 

οικονοµικές πρακτικές, καθώς το 45% των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της χώρας 

χρησιµοποιούν υπολογιστές και το 62% αυτών χρησιµοποιεί ευρυζωνικό Ιντερνετ, 

ανεβάζοντας κατά 75% την παραγωγικότητα και κατά 78% την ποιότητα των προϊόντων 

και υπηρεσιών τους - σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και 

Τεχνολογίας – ενώ τονίζεται η σηµασία της ευρυζωνικότητας για τη συµµετοχή των 

πολιτών στην Κοινωνία της Γνώσης (http://www.eett.gr/EETT). 
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1.1.1 Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.  

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας το 2000, οι Αρχηγοί των 

Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) διαπίστωσαν ότι η Ε.Ε βρίσκεται 

αντιµέτωπη µε «µια µεγάλη ποιοτική µεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την 

παγκοσµιοποίηση και τις προκλήσεις µίας νέας οικονοµίας καθοδηγούµενης από τη 

γνώση», και έθεσαν για την Ε.Ε. το Στρατηγικό Στόχο  για το 2010 «να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία που θα βασίζεται σε γνώση ικανή για 

βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε η άποψη ότι οι αλλαγές 

αυτές απαιτούν όχι µόνο «το ριζικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας», αλλά 

και «ένα τολµηρό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής 

πρόνοιας και εκπαίδευσης». 

Επίσης το 2006, η κοινή ενδιάµεση έκθεση προόδου στο πλαίσιο του προγράµµατος 

εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» επισηµαίνει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να αποκτούν δεξιότητες και να τις επικαιροποιούν, και ότι 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ατόµων που αντιµετωπίζουν 

τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού. Η εκπαίδευση ενηλίκων (τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά) είναι, επίσης, σηµαντική για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόµων µε 

προσόντα µέσου και υψηλού επιπέδου (Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών: Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία µε 

ασφάλεια: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας µέσω της ευελιξίας µε ασφάλεια, 

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_en.pdf). 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού υιοθετήθηκε η χρήση της ανοικτής µεθόδου 

συντονισµού, η οποία απέκτησε την ολοκληρωµένη της µορφή (στα συµπεράσµατα της 

Συνόδου του Λουξεµβούργου) και συνίσταται σε µία συντονισµένη στρατηγική µέσω της 

οποίας τα κράτη µέλη θέτουν κοινούς στόχους καθώς και κοινές διαδικασίες για την 

παρακολούθηση της προόδου τους προς την επίτευξή αυτή. Το νέο αυτό εργαλείο προωθεί 

την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών στην Ευρώπη σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, όπου 

«αποκλείεται» µεν κάθε πολιτική εναρµόνισης που υπονοµεύει τη διαφορετικότητα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών, αλλά υφίσταται συγχρόνως την ανάγκη 

ενός «ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου». 

Πρόκειται δηλαδή, για µια µέθοδο που σέβεται την κατανοµή αρµοδιοτήτων, όπως 

προβλέπεται στις συνθήκες, ενώ παράλληλα παρέχει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας των 

κρατών µελών, ώστε οι εθνικές πολιτικές να συγκλίνουν υπέρ της υλοποίησης ορισµένων 

κοινών στόχων µέσω: 
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της υιοθέτησης κοινών εργαλείων µέτρησης (στατιστικές προσεγγίσεις, δείκτες) για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης προς τους καθορισµένους στόχους,  

της ανάπτυξης µέσων-εργαλείων συνεργασίας και σύγκρισης που ενισχύουν την 

καινοτοµία, την ποιότητα και την καταλληλότητα των προγραµµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (διάδοση των «καλών πρακτικών», πρότυπα σχέδια κλπ.)  

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας δεν υιοθετήθηκε ως ένα στατικό κείµενο καταγραφής 

προθέσεων και στόχων, αλλά ως ένα ευρύ και πρόσφορο πεδίο ανταλλαγής 

προβληµατισµών και εφαρµογής πολιτικής, µεταξύ και εντός των κρατών µελών και 

αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην πορεία για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και την ενδυνάµωσή της και ως πολιτικής οντότητας (http://www.ypan.gr). Τα 

συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας το 2000, έθεσαν ως νέο 

Στρατηγικό Στόχο για την επόµενη δεκαετία τη θεµελίωση της Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης ως µέσο για την επιτυχή µετάβαση σε µια κοινωνία- οικονοµία βασισµένες στη 

γνώση. 

Στο Συµβούλιο της Στοκχόλµης της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001 επιβεβαιώθηκε ο 

παραπάνω στόχος της Λισσαβόνας και αποφασίσθηκε η υιοθέτηση «συγκεκριµένων 

µελλοντικών στρατηγικών στόχων στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» που 

αφορούν στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στη δυνατότητα πρόσβασης όλων στη γνώση – 

µέσω των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης - καθώς και στο «άνοιγµα» των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών – µελών στις παγκόσµιες προκλήσεις.  

 

1.1.2 Περιγραφή των στόχων  

Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αντιπροσωπεύουν ένα κατ' εξοχήν µέσο για την κοινωνική 

και πολιτισµική συνοχή, καθώς και ένα σπουδαίο οικονοµικό πλεονέκτηµα για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το ζητούµενο είναι να ενισχυθεί η ποιότητα της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευόµενων και των εκπαιδευτών και να 

καταβληθούν προσπάθειες για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων που θα πρέπει να είναι 

σύγχρονες ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης. Ο στόχος 

εποµένως, είναι να βελτιωθούν τα εφόδια των πολιτών σε ό,τι αφορά, αφενός, στην 

ανάγνωση, στη γραφή και στην αριθµητική και, αφετέρου, στην απόκτηση δεξιοτήτων 

σχετικών µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η ενίσχυση της 

ποιότητας του εξοπλισµού των σχολείων και των κέντρων κατάρτισης µε τη βέλτιστη 

χρήση των πόρων αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η 

ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης στην αυριανή οικονοµία επιδιώκεται η αύξηση του 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 1 

 10 

δυναµικού σε κλάδους σχετικούς µε τα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες. Η βελτίωση 

της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σηµαίνει, τέλος, 

εξισορρόπηση πόρων και αναγκών, κάτι που θα επιτρέψει στα σχολικά ιδρύµατα να 

πραγµατοποιήσουν νέες συµπράξεις που θα τα βοηθήσουν στο νέο τους ρόλο. 

Στόχος 2: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  

Το ευρωπαϊκό µοντέλο κοινωνικής συνοχής πρέπει να µπορεί να παρέχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης όλων των πολιτών στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (επίσηµες ή/ 

και άτυπες , µη τυπικές µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης) καθώς και τη δυνατότητα 

µετάβασης από ένα σύστηµα σπουδών σε ένα άλλο (για παράδειγµα από την 

επαγγελµατική κατάρτιση στην ανώτατη εκπαίδευση). και αυτό θα πρέπει να µπορεί να 

πραγµατοποιείται από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Το άνοιγµα των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η προσαρµογή αυτών στις ανάγκες των εν 

δυνάµει εκπαιδευόµενων – ούτως ώστε να καταστούν ελκυστικότερα προς τις οµάδες-

στόχους - µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην καθιέρωση του πολίτη ως 

ενεργού στα κοινά. 

Στόχος 3: Άνοιγµα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη κοινωνία 

Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει, αφενός, τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, µέσω της κινητικότητας και της διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών και άλλων προγραµµάτων κινητικότητας, και αφετέρου, την ενίσχυση των 

δεσµών της εκπαίδευσης µε: την αγορά εργασίας, την έρευνα, τους κοινωνικούς εταίρους 

και την κοινωνία των πολιτών. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 ενέκρινε το 

«Λεπτοµερές Πρόγραµµα Εργασίας για την προώθηση των στόχων των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης», ώστε να καταστούν «ένα ποιοτικό σηµείο αναφοράς σε 

παγκόσµιο επίπεδο έως το 2010», οπότε και προσυπέγραψε το πρόγραµµα εργασιών και 

ενδεικτικό κατάλογο δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου, όσον αφορά την 

επίτευξη δεκατριών στόχων βάσει της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού». Το Λεπτοµερές 

Πρόγραµµα Εργασίας διαµορφώνει ένα ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης των 13 αυτών 

στόχων µέσω 33 ενδεικτικών δεικτών. 

Η µέτρηση µέσω των δεικτών αυτών της προόδου στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, ως προς την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, καθορίζει τη χάραξη 

κατευθύνσεων και πολιτικών µέτρων για την επίτευξη των επιµέρους στρατηγικών στόχων, 

στο πλαίσιο του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. Παραθέτουµε συνοπτικά τους  γενικούς 

και επιµέρους στρατηγικούς στόχους του παρόντος προγράµµατος. 
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Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Στρατηγικοί Στόχοι: 

Α. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 

Το κεντρικό ζήτηµα στο οποίο αναφέρεται ο στόχος αυτός αφορά : 

τον προσδιορισµό των δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές τους  βάσει των µεταβαλλόµενων ρόλων τους στο πλαίσιο της κοινωνίας της 

γνώσης, 

την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για επαρκή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, µεταξύ 

άλλων, µέσω της αρχικής κατάρτισης και της συνεχούς επιµόρφωσης στην προοπτική της 

∆ιά βίου Μάθησης, 

την εξασφάλιση της επάρκειας των εκπαιδευτικών σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα και τα 

επίπεδα εκπαίδευσης, την πρόβλεψη των µακροπρόθεσµων αναγκών του κλάδου και την 

αύξηση της ελκυστικότητας του της ενασχόλησης µε αυτόν τον κλάδο. 

την εξέλιξη του αριθµού των αιτούντων για προγράµµατα επιµόρφωσης (εκπαιδευτικοί και 

εκπαιδευτές) και το ποσοστό των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που ακολουθούν 

Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση (Continuing Vocational Training). 

Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης  

Το κεντρικό ζήτηµα στο οποίο αναφέρεται ο στόχος αυτός, αφορά : 

τον προσδιορισµό νέων βασικών δεξιοτήτων και την ενσωµάτωση αυτών, µαζί µε τις 

παραδοσιακές βασικές δεξιότητες, στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών. Επίσης 

αναφέρεται στα µέσα – εκπαιδευτικές πρακτικές και διαδικασίες – για την απόκτηση και 

διατήρηση αυτών των δεξιοτήτων, µε σεβασµό προς τα λιγότερο ευνοηµένα άτοµα, τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες και µαθησιακές δυσκολίες, είτε είναι 

νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο, είτε ενήλικοι  εκπαιδευόµενοι, 

την προώθηση της επίσηµης πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων, προκειµένου να 

διευκολύνεται η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση και η απασχολησιµότητα. 

Ένας από τους δείκτες είναι η συνεχής επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων.  
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Γ.  Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ 

Το κεντρικό ζήτηµα στο οποίο αναφέρεται αυτός ο στρατηγικός στόχος αφορά : 

στην παροχή επαρκούς εξοπλισµού και εκπαιδευτικού λογισµικού, ώστε να καταστεί 

δυνατή η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής µάθησης στις πρακτικές εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, την ενθάρρυνση της χρήσης καινοτόµων τεχνικών διδασκαλίας και 

µάθησης, που βασίζονται στις ΤΠΕ. 

∆είκτες αυτών είναι: 

Α. το ποσοστό διδασκόντων που έχουν καταρτισθεί στη χρήση ΤΠΕ στο σχολείο  

Β. το ποσοστό µαθητών και σπουδαστών που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στις σπουδές τους  

Γ. το ποσοστό µαθηµάτων που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα    

κέντρα κατάρτισης εκπαιδευτικών. 

∆. Αύξηση της προσέλευσης στις επιστηµονικές και τεχνολογικές σπουδές 

Ε. Βέλτιστη χρήση των πόρων 

Στόχος 2: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  

Επιµέρους στόχοι: 

Α. Ανοικτό περιβάλλον µάθησης 

Β. Ελκυστικότερη µάθηση 

Γ. Προώθηση της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της 

κοινωνικής συνοχής 

Στόχος 3: Συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στον ευρύτερο κόσµο. 

Επιµέρους στρατηγικοί στόχοι 

Α. Ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο της εργασίας και την έρευνα, καθώς και µε την 

ευρύτερη κοινωνία 

Β. Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος 

Γ. Προώθηση της εκµάθησης ξένων γλωσσών 

∆. Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών 

Ε. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 

Το χρονοδιάγραµµα προέβλεπε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στα µέσα του 2003 

και, στη συνέχεια, ενδιάµεση έκθεση για την υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας, η 

οποία θα υποβάλετο στην εαρινή σύνοδο κορυφής το 2004, και τελική έκθεση το 2010. 
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Η περιοδική παρακολούθηση των επιδόσεων και της προόδου µε τη χρήση δεικτών και 

επιπέδων αναφοράς (εκθέσεις αξιολόγησης) αποτελεί βασικό µέρος της διαδικασίας της 

Λισσαβόνας, δεδοµένου ότι επιτρέπει τον εντοπισµό Ισχυρών Σηµείων και Αδυναµιών, µε 

στόχο την καθοδήγηση των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων της 

Στρατηγικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. 

Το Συµβούλιο Εκπαίδευσης του Μαΐου του 2003 ενίσχυσε και επιβεβαίωσε τον κεντρικό 

ρόλο των δεικτών και των µέτρων σύγκρισης για τη µέτρηση της προόδου και την 

καθιέρωση κατευθύνσεων και πολιτικών προς την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. 

Στα πλαίσια των εργασιών για τους στόχους της εκπαίδευσης µέχρι το 2010, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δηµιούργησε οµάδες εργασίας για τον καθορισµό των στόχων αυτών και των 

µεθόδων υλοποίησής τους. Οι στόχοι αυτοί, προέκταση των αρχών της Λισσαβόνας, 

συγκλίνουν µε τις απαιτήσεις της «Κοινωνίας της Γνώσης» προσαρµοσµένες στις εθνικές 

και κοινωνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των κρατών µελών.  

Η οµάδα εργασίας για τον στόχο 1Α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών τους», 

αφού έλαβε υπόψη τις εκθέσεις για την τρέχουσα κατάσταση από τα κράτη-µέλη, 

προώθησε τη µέθοδο των επισκέψεων µελέτης σε ορισµένα κράτη µέλη για να διαπιστωθεί 

ο βαθµός υλοποίησης των στόχων που έχουν ήδη διαµορφωθεί. Ο σκοπός αυτής της 

µεθόδου δεν ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών (αφού µια καλή πρακτική σε ένα κράτος 

– µέλος δεν συνεπάγεται και την καταλληλότητα αυτής σε ένα άλλο, εξαιτίας των 

διαφορετικών συνθηκών κάθε κράτους), αλλά τη µελέτη της διαδικασίας όσον αφορά την 

υιοθέτηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πρακτικών αυτών. 

Η έκθεση της οµάδας εργασίας προσδιόρισε τις δεξιότητες και τις ιδιότητες που 

απαιτούνται από το επάγγελµα του εκπαιδευτικού και τις κατευθύνσεις ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των στόχων για το 2010. Η έκθεση 

εστιάζει σε δυο σηµεία: το πρώτο σηµείο αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης µε τη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφορικά µε τις 

ικανότητες και στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών τους, και το 

δεύτερο στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη δηµιουργία δεικτών που θα µετρούν τη 

βελτίωση στην επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον η εργασία της οµάδας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τόνισε τη 

σπουδαιότητα της ανάπτυξης:  

Α) πολιτικών για τη συνεκτική διά βίου µάθηση των εκπαιδευτικών καθώς και την 

επαγγελµατική τους ανέλιξη 

Β) κατάλληλων συστηµάτων πιστοποίησης και αξιολόγησης  



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 1 

 14 

Γ) νέων τύπων συνεργασίας ανάµεσα στα ιδρύµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και τα 

σχολεία. 

Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού  Συµβουλίου και της Επιτροπής (ΕΣΣΕ) για τους στόχους της 

εκπαίδευσης µέχρι το 2010, τονίζει το ρόλο των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών τους 

στην κοινωνία της γνώσης και δίνει έµφαση: (1) στη στήριξη που θα πρέπει να παρέχεται 

στους εκπαιδευτικούς για συνεχή επαγγελµατική ανέλιξη, (2) στη σπουδαιότητα της 

ύπαρξης ενός κοινού πλαισίου προσόντων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και (3) στη 

διαφάνεια ανάµεσα στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Η ΕΣΣΕ τονίζει επίσης ότι, στα πλαίσια 

της ∆ιά Βίου Μάθησης, θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινές αρχές και συστήµατα αναφοράς 

στα πλαίσια της επίτευξης των κοινών στόχων. 

 

1.1.3 Ανάπτυξη πολιτικών για τη στήριξη των εκπαιδευτικών  

Οι εκπαιδευτικοί1 και οι εκπαιδευτές2 διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη 

της µαθησιακής εµπειρίας των εκπαιδευόµενων. Αποτελούν φορείς νευραλγικής σηµασίας 

για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων και για την εφαρµογή των 

µεταρρυθµίσεων οι οποίες µπορούν να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση «την πιο 

αποδοτική, καθοδηγούµενη από τη γνώση, οικονοµία στον κόσµο µέχρι το 2010». Οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές αναγνωρίζουν ότι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση 

προσφέρει καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές οφείλουν να είναι κατάλληλα εφοδιασµένοι, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις εξελισσόµενες προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, αλλά και να 

συµµετέχουν ενεργά σε αυτή και να προετοιµάζουν τους µαθητές για τη ∆ιά Βίου Μάθηση. 

Οφείλουν, συνεπώς, να είναι ικανοί να αναστοχάζονται σχετικά µε τις διαδικασίες της 

µάθησης και της διδασκαλίας, µέσω µιας διαρκούς ενασχόλησης µε τη γνώση του ειδικού 

τους αντικειµένου, µε το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος, την παιδαγωγική, 

την καινοτοµία, την έρευνα και τις κοινωνικο-πολιτισµικές διαστάσεις της εκπαίδευσης. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην προετοιµασία των 

µαθητών για το ρόλο τους ως πολίτες της Ε.Ε. – σε κοινή πολιτισµική βάση, σεβόµενοι τις 

διαφορετικές κουλτούρες της πλούσιας τοπικής ποικιλοµορφίας - παρέχοντας εύκολα 

προσβάσεις και διαδικασίες για επαγγελµατική µετακίνηση µέσα στα κράτη-µέλη. 

                                    
1 Στο παρόν έγγραφο ως εκπαιδευτικός θεωρείται ένα άτοµο το οποίο αναγνωρίζεται ως έχον την 
ιδιότητα του εκπαιδευτικού (ή αντίστοιχη) σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς µιας 
συγκεκριµένης χώρας. Ο όρος «αντίστοιχη» χρειάζεται καθώς σε ορισµένες χώρες µπορεί να 
υπάρχουν οµάδες εκπαιδευτικών µε διαφορετικούς τίτλους αλλά να έχουν την ίδια θέση (status). Σε 
αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί µπορεί να εργάζονται µε παιδιά της προσχολικής ηλικίας, της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και µε ενήλικους σπουδαστές.   
2 Στο παρόν έγγραφο ως εκπαιδευτής θεωρείται κάποιος που εργάζεται µε µαθητές της σχολικής 
ηλικίας και µε νεαρούς ενήλικες που παρακολουθούν προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε 
σχολεία, κολέγια, εταιρίες ή οργανισµούς κατάρτισης.  
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Προτεραιότητα, συνεπώς, οφείλει να δοθεί στην ανάπτυξη αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 

στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών µεταξύ των κρατών - µελών.  

Παρά την κρισιµότητα του ρόλου τους στην κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές 

δεν µπορούν να ενεργούν αυτόνοµα: η εκπαίδευσή τους πρέπει να υποστηρίζεται από 

συνεκτικές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, µέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων 

πόρων. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να αφορούν στην Αρχική και στη Συνεχιζόµενη 

Επαγγελµατική Κατάρτιση (Initial & Continuing Vocational Training) και να εντάσσονται 

στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Τα µέτρα στήριξης των εκπαιδευτικών για την επαγγελµατική τους ανέλιξη, η εξασφάλιση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης και η ανάπτυξη δεικτών θα πρέπει να συνοδεύονται από 

ανάπτυξη πολιτικών που θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της ∆ιά βίου 

Μάθησης ενώ αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο 

που θα έχει τις παρακάτω αρχές: 

� Η διδασκαλία είναι  µια επαγγελµατική ιδιότητα που βασίζεται σε ανώτατη εκπαίδευση 

και συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει έρευνα για την αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. 

� Οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές τους θα 

πρέπει να ενταχθούν  στο πλαίσιο της ∆ια- Βίου µάθησης. 

� Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία µεταξύ των ιδρυµάτων παροχής αρχικής 

εκπαίδευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους. 

� Η κινητικότητα είναι θεµελιώδης παράµετρος για την επαγγελµατική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού και πρέπει να θεωρηθεί ότι προσδίδει προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη 

βέλτιστων περιβαλλόντων µάθησης. 

� Η ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει να υπάρχει σε µεγάλο βαθµό στα αναλυτικά 

προγράµµατα των ιδρυµάτων αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Εκτός από τα µέτρα στήριξης για τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να υπάρξει µελέτη για την 

στήριξη των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η οµάδα εργασίας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κατέληξε σε 

ένα σύνολο δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών που 

εντάσσεται στις αρχές της δια-βίου µάθησης και αποτελείται από τους εξής άξονες: 
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Α. Ενασχόληση µε νέους τρόπους εργασίας στη σχολική τάξη (Οργάνωση δυναµικών 

περιβαλλόντων µάθησης και διευκόλυνσης της διαδικασίας της µάθησης, εργασία των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών τους σε οµάδες). 

Β. Το σχολείο ως κέντρο εκπαίδευσης και συνεργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους 

(Αναλυτικό πρόγραµµα που θα έχει ως βάση τη σχολική µονάδα και θα επιδέχεται 

λειτουργικές και οργανωτικές αλλαγές σε συνεργασία µε γονείς και άλλους κοινωνικούς 

εταίρους). 

Γ. Ανάπτυξη νέων στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

µαθητές και εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν  στη κοινωνία της γνώσης. Οι 

δεξιότητες αυτές προβλέπονται στα νέα αναλυτικά προγράµµατα και αποκτώνται 

παράλληλα µε τη µάθηση του γνωστικού αντικειµένου). 

∆. Η δράση του εκπαιδευτικού ως επαγγελµατία (∆ράσεις του εκπαιδευτικού µε χαρακτήρα 

διερεύνησης ή επίλυσης προβληµάτων, ανάπτυξη του επαγγελµατικού του προφίλ µέσα 

στο πλαίσιο της ∆ιά Βίου Μάθησης). 

Ε. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς και 

τους εκπαιδευτές τους και διασύνδεσή τους µε το ειδικό γνωστικό αντικείµενο. Οι ΤΠΕ δεν 

θα πρέπει να αποµονωθούν από το γνωστικό αντικείµενο αλλά να ενταχθούν στη 

διδακτική του γνωστικού αντικειµένου . 

Οι άξονες αυτοί θα πρέπει να ενσωµατωθούν στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών και να 

ενταχθούν στην καθηµερινή διδακτική πρακτική. 

 

1.1.4 Στόχοι της Ε.Ε. που σχετίζονται µε την Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών. Η 
επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και οι απαιτούµενες δεξιότητες. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου της Ε.Ε. για τη δηµιουργία της 

πιο ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας, βασισµένης στη γνώση, είναι η 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών τους.   

Ως βασικές συνιστώσες της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

θεωρούνται:  

� Η αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. 

� Η διατήρηση του ενδιαφέροντός του για το επάγγελµά του και τη διά βίου µάθηση. 

� Η βελτίωση της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τόσο για προσωπική του 

ικανοποίηση, όσο και για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα του έργου του 

� Η αλλαγή του ρόλου του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
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� Μοχλός για την επίτευξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θεωρείται 

ότι αποτελεί η ∆ιά Βίου Μάθηση. 

Αποτέλεσµα της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, σε κοινωνικό 

επίπεδο, αναµένεται να είναι: 

� Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της Εκπαίδευσης. 

� Η εξασφάλιση πρόσβασης των πολιτών σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

� Το άνοιγµα της εκπαίδευσης στην κοινωνία  

Οι προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι: 

� Ο προσδιορισµός των επιθυµητών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, µε δεδοµένη την 

ανάγκη αλλαγής του ρόλου τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

� Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για να ανταποκρίνονται οι εκπαιδευτικοί στις 

ανάγκες του νέου τους ρόλου. 

� Η διασφάλιση συνθηκών που θα κάνουν το επάγγελµα του εκπαιδευτικού ελκυστικό. 

Οι δεξιότητες που αναµένεται να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί, µέσα από τις 

διαδικασίες επιµόρφωσης, θα πρέπει να µπορούν να τους στηρίζουν: 

� στην οργάνωση δυναµικών περιβαλλόντων  µάθησης 

� στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στις διαδικασίες µάθησης, αλλά και στην καθηµερινή 

επαγγελµατική πρακτική 

� στην οργάνωση και το συντονισµό εργασίας των µαθητών σε οµάδες 

� στην οργάνωση του σχολικού προγράµµατος και της διδασκαλίας τους σύµφωνα µε τα 

επίσηµα προγράµµατα σπουδών και τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών, στους 

οποίους απευθύνονται κάθε φορά 

� στην προσπάθεια σύνδεσης του περιεχοµένου του γνωστικού αντικειµένου που 

διδάσκουν, µε την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των µαθητών. 

� στην εποικοδοµητική συνεργασία µε γονείς και άλλους κοινωνικούς εταίρους 

� στη συνειδητοποίηση και τη δυνατότητα αξιοποίησης της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας 

του µαθητικού δυναµικού στο καθηµερινό παιδευτικό του έργο 

� στην ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της διά βίου µάθησης 

� στην προσέγγιση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην παροχή 

κινήτρων µάθησης ανάλογα µε την περίπτωση. 
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1.1.5 Το σχέδιο i2010 

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας Βίβιαν Ρέντινγκ, στην 

παρουσίαση του νέου σχεδίου για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  

ανακοίνωσε το  σχέδιο "i2010" το οποίο πρόκειται  να αντικαταστήσει την πρωτοβουλία 

"eEurope 2005 (http://europa.eu.int).  

Οι στόχοι  του σχεδίου αυτού είναι η δηµιουργία ενός χώρου διακίνησης της πληροφορίας 

στην Ευρώπη χωρίς περιορισµούς και σύνορα  (borderless European information space). 

Ο χώρος αυτός θα υποστηρίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία και τις ψηφιακές υπηρεσίες 

ώστε να  πραγµατοποιηθεί σύγκλιση µεταξύ του ∆ιαδικτύου, των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών και της τηλεόρασης. Επίσης, ένας άλλος στόχος είναι η ευρύτερη  πρόσβαση 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας για π.χ. άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ. 

(http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm). 

Βασικοί άξονες της δράσης είναι οι : 

• Η διαλειτουργικότητα  (επικοινωνία µεταξύ  διαφορετικών συστηµάτων)  

• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αφορά τη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της 

ποιότητας και της προσβασιµότητας στις δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και στη 

διαφάνεια 

• Η ηλεκτρονική ένταξη (διάχυση των ΤΠΕ στη κοινωνία , χρήση από άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες κλπ.) 

• Η εκµάθηση από απόσταση , η δηµιουργία λογισµικών , επανάσταση στις 

κοινωνικές /οικονοµικές δοµές κλπ. 
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1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής µονάδας 

Εισαγωγή  

Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν ήδη ενταχθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο µε σκοπό  τη 

δηµιουργία νέων περιβαλλόντων µάθησης όπου, µέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, θα 

δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές/φοιτητές (και γενικά τον εκπαιδευόµενο) να 

αποκτούν γνώσεις, αλληλεπιδρώντας όχι µόνο µε τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου 

αλλά και µε εικονικά αντικείµενα. 

Η εισαγωγή του υπολογιστή στην ∆ιδακτική διαδικασία, µε τη µορφή καινοτόµου δράσης, 

θα πρέπει να αλλάζει τις υπάρχουσες διδακτικές µεθόδους, τις µαθησιακές διαδικασίες, τα 

περιβάλλοντα µάθησης, το ρόλο του εκπαιδευτικού και του µαθητή, τις  δραστηριότητες 

του αναλυτικού προγράµµατος, καθώς και εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. αξιολόγηση) 

(McKinsey & Company, 1997). Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη κριτικής και δηµιουργικής σκέψης και, κυρίως, διαδικασιών 

σκέψης όπως η επίλυση αυθεντικών προβληµάτων µάθησης. 

Η τεχνολογία των πολυµέσων που εµφανίσθηκε τη δεκαετία του ’90  είχε ως αποτέλεσµα 

τη µεγάλη ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισµικών αλλά και την ώθηση στη διερεύνηση της 

σχέσης της ∆ιδακτικής των Επιστηµών µε τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Η ανάπτυξη τέλος, των ∆ικτύων στη νέα  χιλιετία  έδωσε την ώθηση για τη χρήση τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν πρόσβαση σε 

πηγές δεδοµένων, αλλά και στη δυνατότητα ανάπτυξης νέων δοµών για µαθησιακές 

θεωρίες. 

Η ένταξη (και όχι η ενσωµάτωση) των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη 

διδακτική διαδικασία στηρίζεται σε επιστηµονικούς,  µαθησιακούς και κοινωνικούς λόγους. 

Οι ΤΠΕ αρχικά εισήχθησαν στην εκπαίδευση για επιστηµονικούς λόγους ως εργαλεία 

δηµιουργίας εφαρµογών λογισµικού (κυρίως προσοµοιώσεων), γρήγορων υπολογισµών, 

δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων κλπ. και γενικότερα για την πραγµατοποίηση πειραµάτων 

που δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν στο φυσικό εργαστήριο. 

Οι µαθησιακοί λόγοι συνδέονται µε τις δυνατότητες δηµιουργίας διδακτικών ή 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε µια θεωρία µάθησης, καθώς και µε το 

αντίστοιχο διδακτικό µοντέλο που προκύπτει από την ένταξη αυτή, ενώ οι σύγχρονες 
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διδακτικές εφαρµογές των ΤΠΕ υποστηρίζουν την εποικοδοµητική/ανακαλυπτική µάθηση 

(Wilson & Lowry 2000). 

Σχετικές µελέτες αναφέρονται σε φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία. 

Αρχικά (1970) χρησιµοποιήθηκε η  εκπαιδευτική τεχνολογία και οι διδακτικές µηχανές, 

στη συνέχεια (1980) η πληροφορική προσέγγιση, για να καταλήξουµε µετά το 1990 στην 

εισαγωγή των ΤΠΕ ως διδακτικό µέσο. 

Οι κοινωνικοί λόγοι συνδέονται µε το ρόλο που διαδραµατίζουν  οι ΤΠΕ στην εργασία   και 

στην καθηµερινή ζωή (Hawkridge,1996).  

Η εισαγωγή των ΤΠΕ, εποµένως, επιφέρει αλλαγές στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις 

διαδικασίες της διδασκαλίας και της µάθησης και δηµιουργεί νέους ρόλους, µεθοδολογίες 

και πρακτικές, καθώς και νέα ανοικτά περιβάλλοντα µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός 

είναι η ανάπτυξη κριτικής και δηµιουργικής σκέψης και σύνθετων διεργασιών σκέψης, 

καθώς και η επίλυση αυθεντικών προβληµάτων µάθησης. (Underwood & Underwood 1990 

& Chan D., 2002, Ψυχάρης 2005). 

Οι στόχοι για την ένταξη των ΤΠΕ στην  εκπαίδευση, εστιάζονται –
µεταξύ άλλων -σε : 
 

1. στην ενηµέρωση/επιµόρφωση των εκπαιδευόµενων για θέµατα επιστηµών της αγωγής 

και των σύγχρονων  θεωριών µάθησης  

2. στην ενηµέρωση/επιµόρφωση των εκπαιδευόµενων για τις σύγχρονες  διδακτικές 

προσεγγίσεις  

3. την επιµόρφωση για τα εργαλεία των ΤΠΕ (λογισµικά, γλώσσες προγραµµατισµού, 

τεχνικές προγραµµατισµού κλπ) και τους τρόπους αξιοποίησης στη 

µαθησιακή/διδακτική διαδικασία σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης  

4. να προσφέρει δυνατότητες εργαστηριακών ασκήσεων των εκπαιδευόµενων σε 

εργαλεία λογισµικού, πλατφόρµες, γλώσσες προγραµµατισµού  

Συνοψίζοντας, η εισαγωγή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου και 

γενικότερα στην Εκπαίδευση, θα πρέπει να  υποστηρίζει την καλλιέργεια σύνθετων 

δεξιοτήτων σκέψης, όπως η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες επίλυσης αυθεντικών 

προβληµάτων και η λήψη αποφάσεων µέσα από τη διερεύνηση, τον πειραµατισµό, την 

αναζήτηση, την αµφισβήτηση, την ανακάλυψη, τη συνεργασία, τη συµβολική έκφραση, 

την επικοινωνία και τη διαπραγµάτευση (Halpern, 2003, Angeli, C. 2004).  
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1.2.1 Σύντοµη ιστορική αναδροµή για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην 
Ελλάδα  

Στην Ελλάδα η διδασκαλία της Πληροφορικής ξεκίνησε τη δεκαετία  του ’80, αρχικά στα 

Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ) και στα Επαγγελµατικά Πολυκλαδικά (ΕΠΛ) Λύκεια 

και στη συνέχεια στα Γυµνάσια και τα Ενιαία Λύκεια. 

Στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική (Υπ.Ε.Π.Θ. – 

Π.Ι. 1997- 1998)  στην  Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση τέθηκαν οι 

προδιαγραφές για: 

τις γενικές αρχές σχεδιασµού των Προγραµµάτων Σπουδών,  

τις κατευθύνσεις για τη διδακτική µεθοδολογία   

τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και κυρίως τις 

σχεδιαστικές αρχές του εκπαιδευτικού λογισµικού και τέλος, 

τον εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων  

Στο Πρόγραµµα αυτό, τα µαθήµατα πληροφορικής είχαν σαφέστατα εργαστηριακό 

χαρακτήρα και οι µαθητές χρησιµοποιώντας τον Η/Υ ως “γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο” 

ανέπτυσσαν στάσεις και δεξιότητες και “µε ή χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 

αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν και προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη 

χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας”. 

Το 1997 η Πληροφορική εντάχθηκε σε όλα τα επίπεδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(ΕΠΠΣ,1997) και συγγράφονται διδακτικά πακέτα ,αλλά δεν γίνεται εκτενής αναφορά για 

τον τρόπο διδασκαλίας.   

Το 2001/2003, στα πλαίσια του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών 

(∆ΕΠΠΣ) για τα µαθήµατα της Πληροφορικής στη Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 

δηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό Λογισµικό (για τα µαθήµατα «Πληροφορική Γυµνασίου» και 

«Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα»). 

Στα πλαίσια έργων της ενέργειας «Οδύσσεια», δηµιουργήθηκαν δυο τίτλοι εκπαιδευτικού 

λογισµικού για την υποστήριξη των µαθηµάτων της Πληροφορικής (το «∆ΕΛΥΣ» για τα 

µαθήµατα «Εφαρµογές Πληροφορικής – Υπολογιστών» και «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 

Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» και το «∆ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» για το 

µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον»).  

Στην Τεχνική Εκπαίδευση σχεδιάσθηκε το πρόγραµµα σπουδών του  τοµέα Πληροφορικής-

∆ικτύων Η/Υ µε βάσει το προφίλ του αποφοίτου των ΤΕΕ Πληροφορικής (Υπ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 

2000 & 2001). 
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Στον Τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ των ΤΕΕ λειτουργούσαν δύο κύκλοι σπουδών: ο 

1ος Κύκλος µε Κατεύθυνση την Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών και ο 2ος Κύκλος 

µε Κατεύθυνση την Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ∆ικτύων Υπολογιστών. 

Κατά τη διάρκεια του  2ου Κ.Π.Σ. οι ΤΠΕ  εντάχθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία µε 

έργα της ενέργειας «Οδύσσεια». Τα έργα αφορούσαν στην ανάπτυξη δικτυακής και 

υπολογιστικής υποδοµής σε ∆ηµοτικά σχολεία, Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε., έργα 

ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισµικού. Στην ενέργεια αυτή 

παρήχθησαν ή προσαρµόσθηκαν 67 συνολικά τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού και 

δηµιουργήθηκε πολυµεσικό υλικό. Επιπλέον το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αξιολόγησε 

τίτλους Εκπαιδευτικού Λογισµικού για πολλά γνωστικά αντικείµενα (λογισµικά 

διερευνητικής και ανακαλυπτικής µάθησης). 

Η αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε περίπου το 2000, 

αρχικά, στα πλαίσια πιλοτικού προγράµµατος διασύνδεσης ορισµένων σχολικών µονάδων 

και, στη συνέχεια, µε το έργο «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» βάσει του οποίου οι εκπαιδευτικοί  µπορούν 

να επικοινωνούν ηλεκτρονικά αλλά έχουν και τη δυνατότητα δηµιουργίας και ιστοσελίδων 

στις σχολικές µονάδες. (Φιλοξενία Ιστοσελίδων -web hosting). Η δυνατότητα αυτή 

παρέχεται σε όλες τις µονάδες, οι οποίες µπορούν να δηµοσιεύσουν το περιεχόµενο που 

επιθυµούν στο δικτυακό τους τόπο, καθώς επίσης και στους εγγεγραµµένους 

εκπαιδευτικούς. ∆ίνεται ακόµη η δυνατότητα για Αυτόµατη ∆ηµιουργία Ιστοσελίδων που 

παρέχεται σε όλες τις µονάδες µέσω αυτοµατοποιηµένου περιβάλλοντος δηµιουργίας 

σελίδων (που προσπελαύνεται από τον δικτυακό τόπο www.sch.gr, εφόσον γίνει σύνδεση 

µε το λογαριασµό της σχολικής µονάδας). Τα σχολικά εργαστήρια των Γυµνασίων και 

Ενιαίων Λυκείων έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου 

(http://www.sch.gr) ενώ η αναλογία µαθητή-Η/Υ είναι πολύ καλή σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο ΠΣ∆ (www.sch.gr) είναι ένα τεχνολογικά προηγµένο 

Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο που σχεδιάστηκε και λειτουργεί µε στόχο τη διασύνδεση όλων των 

σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό 

Intranet και την παροχή προηγµένων  υπηρεσιών τηλεµατικής, συντελώντας στη 

δηµιουργία µίας νέας γενιάς εκπαιδευτικών κοινοτήτων που χρησιµοποιεί καθηµερινά τις 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο δεν αναπτύσσει δικό του δίκτυο κορµού, αλλά χρησιµοποιεί 

το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ, www.grnet.gr). Τα τελευταία χρόνια, 

µέσα από δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ, µεγάλος αριθµός 

σχολικών µονάδων, όλων των βαθµίδων ,εξοπλίστηκαν µε υπολογιστικό και δικτυακό 

εξοπλισµό. Οι κύριες δράσεις µέσα από τις οποίες έγινε η προµήθεια του εξοπλισµού 
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περιλαµβάνουν: 

Για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία 

της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ) / Γ’ ΚΠΣ - Μέτρο 1.1- Μέτρο 2.4. 

Για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Ενέργεια Ο∆ΥΣΣΕΙΑ , έργα Ο∆ΥΣΣΕΑΣ (α’ και β’ φάση, 

1997 - 2000) και ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ (α’ και β’ φάση, 1999 - 2001) του ΕΠΕΑΕΚ /Β’ ΚΠΣ, 

«Προµήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισµού εργαστηρίων σε ευρεία κλίµακα» 

(http://www.ypepth.gr/ktp/pgrodgy.doc). 

Παράλληλα, πολλές δράσεις αποσκοπούσαν στην παροχή εξειδικευµένου λογισµικού για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

1.2.2 Πρότυπα εισαγωγής ΤΠΕ στην διδακτική διαδικασία 

Σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την Εκπαίδευση για 

το 2010, η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

διδακτική διαδικασία θα πρέπει να ενταχθεί – εκτός των άλλων – και µέσα στη ∆ιδακτική 

του γνωστικού αντικειµένου.  

Τα πρότυπα εισαγωγής των ΤΠΕ στην διδακτική διαδικασία είναι τα εξής (Μακράκης & 

Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη, 1995): 

1. Οι ΤΠΕ ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο στα πλαίσια του ψηφιακού- πληροφορικού 

αλφαβητισµού (ICT digital-literacy). Σε αυτό το πλαίσιο ο βασικός στόχος είναι η 

απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  σε θέµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και η 

εισαγωγή στην έννοια του προγραµµατισµού και των αλγορίθµων. 

2. Οι ΤΠΕ ενταγµένες στη ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου µε σκοπό την ολιστική, 

διαθεµατική προσέγγιση της µάθησης.  

3. Οι ΤΠΕ ως συνδυασµός των δύο προηγούµενων προσεγγίσεων, Στην περίπτωση αυτή 

δίνεται βαρύτητα στη χρήση του Η/Υ ως εργαλείου που στηρίζει τα διάφορα γνωστικά 

αντικείµενα µέσω της χρήσης δραστηριοτήτων κλπ.. 

Στην πρώτη προσέγγιση της εισαγωγής των ΤΠΕ, ο προβληµατισµός αφορά  στην 

τεχνολογική υποδοµή, στο ποια γνώση πρέπει να οικοδοµηθεί, ποιες στάσεις και 

δεξιότητες θα πρέπει να  αναπτυχθούν, ποια θα είναι τα προσόντα των εκπαιδευτικών που 

θα διδάξουν, ποια διδακτική µεθοδολογία θα εφαρµοσθεί κλπ. 

Στη δεύτερη προσέγγιση της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδακτική  υπάρχει δυαδική σχέση 

µεταξύ ΤΠΕ και γνωστικού αντικειµένου. Στη προσέγγιση αυτή η έµφαση δίνεται σε 

θεµελιώδη στοιχεία της Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής όπως τη µοντελοποίηση, τη 

προσοµοίωση, το σχεδιασµό αλγορίθµων και  επιστηµονικών δραστηριοτήτων καθώς και 
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την ανάπτυξη επιστηµονικής µεθοδολογίας προκειµένου να διερευνηθεί και να 

ανακαλυφθεί η  γνώση µέσω της µοντελοποίησης και της προσοµοίωσης. Είναι γνωστό ότι 

– από τη φύση τους - τα µοντέλα  στον Η/Υ αντιστοιχούν σε τρόπους σκέψης και 

εγκαθιστούν  µια δυαδική σχέση ανάµεσα στα νοητικά µοντέλα και τα φαινόµενα που 

προσοµοιώνουν (Jonassen,2000). Είναι επίσης γνωστό ότι η µάθηση σχετίζεται µε τις 

αλλαγές της εσωτερικής γνωστικής δοµής, δηλαδή του τρόπου µε τον οποίο αλλάζουν και 

µετασχηµατίζονται οι συµβολικές αναπαραστάσεις (γνωστική άποψη) του ατόµου ως 

αποτέλεσµα της εµπειρίας αλλά και της γνωστικής δραστηριότητάς του.  

Ένα άλλο πρότυπο εισαγωγής των ΤΠΕ (στη γενικότερη εκδοχή τους, η οποία 

περιλαµβάνει και τις τεχνολογίες προσοµοίωσης / οπτικοποίησης, πειραµατισµού / 

αυτοµατισµού, …) αφορά στην ένταξή τους στα βήµατα της επιστηµονικής / εκ-

παιδευτικής µεθοδολογίας (έναυσµα ενδιαφέροντος, διατύπωση υποθέσεων, αποδεικτικές 

διαδικασίες  / πειραµατισµός, διατύπωση συµπερασµάτων / εφαρµογή, γενίκευση / 

συστηµική συσχέτιση / ερµηνείες), η οποία εφαρµόζεται (και) στα βιβλία αναφοράς των 

Φυσικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Καλκάνης, 2007).  

Στο πλαίσιο των στόχων για την εκπαίδευση µέχρι το 2010, η εκπαίδευση είναι το πεδίο 

στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει το Στρατηγικό της Σχέδιο για την δηµιουργία της 

πιο ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας που θα βασίζεται στη γνώση . 

Ένας από τους βασικούς άξονες για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η εισαγωγή 

των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική πρακτική και 

την επιστηµονική έρευνα. 

Για την αποτελεσµατική εισαγωγή των ΤΠΕ στην διδακτική διαδικασία θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν τα γνωστικά πεδία και άλλων επιστηµών, πέρα από το γνωστικό πεδίο της 

επιστήµης που θα εφαρµόσουµε τις ΤΠΕ, όπως η πληροφορική, η γνωστική ψυχολογία και 

η ∆ιδακτική της συγκεκριµένης επιστήµης. Αυτό έχει ως συνέπεια  το γεγονός ότι 

οποιαδήποτε ένταξη των ΤΠΕ θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις σύγχρονες θεωρίες 

µάθησης και, ταυτόχρονα, να αναδιαµορφώνει αυτές µέσω των εργαλείων και των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν για δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων. 

Τα τεχνολογικά εργαλεία εποµένως, θα είναι εργαλεία συζήτησης, σηµασιολογικά 

εργαλεία, εργαλεία δυναµικής µοντελοποίησης, εργαλεία διερευνητικά και εργαλεία 

κατασκευής της γνώσης, όπου ο µαθητής µε τη χρήση για παράδειγµα των 

προσοµοιώσεων θα ελέγχει τις µεταβλητές του συστήµατος µε αποτέλεσµα την 

ανακαλυπτική-διερευνητική µάθησης, ενώ παράλληλα θα ευνοούνται και οι διαδικασίες 

της επιστηµονικής µεθόδου. 

Ειδικότερα, τα εργαλεία µοντελοποίησης και οι προσοµοιώσεις θα πρέπει να αναδεικνύουν  
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τη δυναµική σχέση µεταξύ των εννοιών των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων και  να 

συνοδεύονται από κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες µε τις οποίες ο µαθητής θα 

µπορεί να πειραµατίζεται και να δηµιουργεί µοντέλα στο περιβάλλον του λογισµικού µε τη 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

Ωστόσο, το ζήτηµα της ουσιαστικής ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην διδακτική διαδικασία δεν 

είναι µόνο επιστηµονικό αλλά και πολιτικό θέµα. Για την άρτια ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εισαγωγής των ΤΠΕ και την  αποτελεσµατική υλοποίηση της, απαιτούνται: ο 

επαναπροσδιορισµός των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, η διασύνδεση των θεωριών 

µάθησης µε τις  ΤΠΕ και η κατάλληλη αλλαγή των αναλυτικών προγραµµάτων. 

Οι παράµετροι που αφορούν τον επαναπροσδιορισµό των δεξιοτήτων και την αλλαγή των 

αναλυτικών προγραµµάτων έχουν εκτός από επιστηµονικό και πολιτικό χαρακτήρα και 

συνδέονται µε το πλάισιο της ∆ιά βίου Μάθησης, ενώ ταυτόχρονα συνδεόνται και  µε  τη 

συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

1.2.3 Ερευνητικά ∆εδοµένα για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Η εισαγωγή και πλήρης αφοµοίωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί ένα 

κρίσιµο στόχο για τα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα. Η πρωτοβουλία για 

το e-Learning και το σχετικό πρόγραµµα δράσης εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου αυτού. 

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από το ενδιαφέρον και τις πρωτοβουλίες σχετικά µε την 

ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αφορούν στις φιλοδοξίες που κινητοποιούν τις σχετικές 

πολιτικές3, στις στρατηγικές µε τις οποίες επιχειρούνται να εφαρµοστούν, στους στόχους και 

στα επίπεδα τους, στη θέση, στο ρόλο τους και στον αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Τίθενται υπό συζήτηση επίσης, ζητήµατα που αφορούν στις συνθήκες και στις προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες οι ΤΠΕ θα συµβάλλουν στην αλλαγή ή στην «επικαιροποίηση» των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

Για τη διερεύνηση των ερωτηµάτων αυτών σε σχέση µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές στην 

Ευρώπη διενεργήθηκε από το ∆ίκτυο Ευρυδίκη µια έρευνα σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής 

των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήµατα 30 ευρωπαϊκών χωρών4 µέσω ερωτηµατολογίων που 

στάλθηκαν στις αρµόδιες διευθύνσεις τον Νοέµβριο του 2000. Η έρευνα καλύπτει θέµατα 

κεντρικής δηµόσιας πολιτικής για την ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία και στα ανώτερα 

                                    
3 Η έννοια των ΤΠΕ καλύπτει τους υπολογιστές, τη δικτύωση µέσω υπολογιστών (Internet και Intranet) 
και τα πολυµέσα. Θεωρούνται δε και ως ένα διδακτικό  µέσο ή εργαλείο για έρευνα αλλά και ως αµιγές 
αντικείµενο µελέτης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες. 
4 Στην έρευνα συµµετείχαν οι εξής χώρες: Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, και Ενωµένο Βασίλειο ως 
κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Νορβηγία ως χώρες EFTA/EEA Βουλγαρία, Τσεχία, 
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Κύπρος και Μάλτα ως 
υπό ένταξη χώρες. 
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εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και την αρχική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Μια προσωρινή έκδοση των αποτελεσµάτων ανακοινώθηκε στο 5° Συνέδριο 

των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στη Ρίγα στις 29-30 Ιουνίου 2001.  

Τα ερωτηµατολόγια αφορούσαν συγκεκριµένα: 

στους στόχους και στις στρατηγικές µε τις οποίες επιχειρείται η εισαγωγή των ΤΠΕ σε κάθε 

εκπαιδευτικό σύστηµα και τις επιµέρους βαθµίδες της 

στα συγκεκριµένα µέτρα εφαρµογής 

στην ανάθεση των σχετικών αρµοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διοίκησης 

στις δηµόσιες/ ιδιωτικές συνεργασίες που έλαβαν χώρα ή προβλέφθηκαν για την υλοποίηση 

των πρωτοβουλιών σε ευρεία κλίµακα. 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Οι πιο συχνά αναφερόµενοι στόχοι των πολιτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα είναι µε φθίνουσα σειρά, οι εξής: 

Η βελτίωση των διαδικασιών της διδασκαλίας και της µάθησης έτσι ώστε να ενισχύσουν τη 

γενική ποιότητα της εκπαίδευσης και τα επίπεδα δεξιοτήτων των µαθητών (Γαλλόφωνο 

Βέλγιο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, 

Ενωµένο Βασίλειο, Νορβηγία, Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, 

και Ρουµανία) 

Η παροχή της δυνατότητας σε όλους για πρόσβαση στις ΤΠΕ σύµφωνα µε τις αρχές της 

ισότητας των ευκαιριών (Γαλλόφωνο Βέλγιο, Γερµανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, 

Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, Ενωµένο Βασίλειο, Νορβηγία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα 

και Σλοβενία) 

Η διευκόλυνση της ανάπτυξης της ∆ιά Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (Γαλλόφωνο 

Βέλγιο, Φλαµανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ενωµένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, 

Νορβηγία, Εσθονία, Κύπρος και Λιθουανία) 

Η συνεισφορά στη διαµόρφωση µιας κοινωνίας της πληροφορίας µε την «πληρέστερη 

δυνατή έννοια» (Πορτογαλία, Φινλανδία, Ενωµένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, 

Πολωνία και Ρουµανία) 

Η συµβολή στην ανάπτυξη υπεύθυνων, κριτικών και δηµιουργικών στάσεων των ατόµων 

απέναντι στις ΤΠΕ και στη διευκόλυνση της εµπλοκής τους στην κοινωνία της γνώσης 

(Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο και Νορβηγία) 

Στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας (Γερµανία, Ελλάδα, Σουηδία, 
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Ενωµένο Βασίλειο, Νορβηγία και Εσθονία) 

Η διευκόλυνση της ενσωµάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας (Γαλλόφωνο Βέλγιο, 

Γερµανία, Σουηδία, Ενωµένο Βασίλειο/ Σκοτία, και Λιχτενστάιν). 

Όσον αφορά στη δράση για παροχή σύγχρονου εξοπλισµού πολυµέσων και δικτυακών 

συνδέσεων (Intranet, Internet και ατοµικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

κλπ.) στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας βαθµίδας, αυτή µπορεί να 

συνδέεται µε άλλες παρεχόµενες υπηρεσίες όπως: on-line συνδέσεις εκπαιδευτικών ή/και 

µαθητών, δηµιουργία τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού, δηµιουργία βάσεων δεδοµένων µε 

εκπαιδευτικό λογισµικό, δηµιουργία  οµάδων συζήτησης για τις πρακτικές και τις µεθόδους, 

εργαλεία αυτο-αξιολόγησης δεξιοτήτων, δικτύωση ψηφιακών βιβλιοθηκών κλπ.  

Μερικές ενδεικτικές δράσεις είναι οι: 

Στις χώρες αναφοράς, οι προσπάθειες εστιάσθηκαν κυρίως στην εγκατάσταση δικτύων για 

τη µετάδοση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου και των υπηρεσιών (Ολλανδία, Φινλανδία, 

Σουηδία, Ισλανδία και Νορβηγία αλλά και Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία και Ενωµένο 

Βασίλειο, οι οποίες συνεχίζουν παράλληλα να επενδύουν σηµαντικά στη βελτίωση του 

βασικού τους εξοπλισµού). 

Στις χώρες αναφοράς, ενώ επιχειρείται η ανάπτυξη της δικτύωσης, οι προσπάθειες 

εστιάσθηκαν περισσότερο στην παροχή υπολογιστών, γενικού και εκπαιδευτικού 

λογισµικού και συνδέσεων στο Internet για τα σχολεία (στο Βέλγιο, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Αυστρία, και την Πορτογαλία εµπλέκονται κυρίως µε τη δικτύωση στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας του European Schoolnet, ενώ η ∆ανία, η Γερµανία, η Ισπανία, η 

Ελλάδα, το Λιχτενστάιν και η Μάλτα αναπτύσσουν δικά τους εθνικά δίκτυα. Η παροχή των 

βασικών µέσων δεν είναι ακόµα επαρκής στην Τσεχία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη 

Ρουµανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία αν και έχουν αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες 

για την ανάπτυξη δικτύων). 

Στις: Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρος, Λιθουανία και Πολωνία, το ενδιαφέρον εστιάστηκε 

κυρίως στην παροχή των βασικών µέσων εξοπλισµού (υπολογιστών και συνδέσεων 

Internet).  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

 

Σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρµογή 

τους µε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής Τεχνολογίας. 

 

 

 

Συγγραφείς  

Ευανθία Μακρή Μπότσαρη (συντονίστρια) 

Γεώργιος Καλκάνης 

Σαράντος Ψυχάρης 

Φωτεινή Παρασκευά  

Συµεών Ρετάλης  

Αναστασία Κυρκίνη 

Βασιλική Περάκη 

Αικατερίνη Κασιµάτη 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 2 

 32 

 

Στόχος 

Στόχος του κεφαλαίου είναι να προσδιοριστούν οι βασικές αρχές των θεωριών µάθησης, 

ώστε οι εκπαιδευόµενοι-εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να τις εφαρµόζουν αναστοχαστικά 

στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη, δηµιουργώντας τις βάσεις και τα πλαίσια για 

τεκµηριωµένο επιστηµονικά και παιδαγωγικά ορθό εκπαιδευτικό σχεδιασµό µε την 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει το κεφάλαιο θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τις βασικές αρχές 

των σύγχρονων θεωριών µάθησης και των επιδράσεών τους στην οργάνωση της 

διδακτικής πρακτικής µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 

Έννοιες – Κλειδιά 

• Συµπεριφορισµός 

• Γνωστική θεωρία 

• Κονστρουκτιβισµός 

• Γνωστικός κονστρουκτιβισµός 

• Κοινωνικοπολιτισµικές θεωρήσεις µάθησης 

 

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Με την προσέγγιση αυτή επιχειρείται η ανάδειξη των βασικών θεωριών µάθησης και η 

συµβολή τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό µε τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).  

Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες µάθησης: του Συµπεριφορισµού, της Γνωστικής 

Θεωρίας και του Κονστρουκτιβισµού. Στόχος µας είναι να προσφέρουµε µια συνοπτική 

ενηµέρωση για αυτές τις θεωρίες, αναφέροντας τις βασικές αρχές και προσεγγίσεις, καθώς 

και τις διαπιστώσεις των κυριότερων εκπροσώπων κάθε µιας. Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται 

πως οι θεωρίες µάθησης επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό µε τη χρήση των Τ.Π.Ε.  

 

Τα θέµατα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά, αφού αξίζει να τονιστεί εξ’ αρχής, δεν 

αφορούν µόνο όσους ασχολούνται µε τις παιδαγωγικές επιστήµες και τη διδακτική πράξη, 

αλλά αντίθετα βρίσκουν εφαρµογές σε πάρα πολλά πεδία, όπως στις επιχειρήσεις, στα 

ψηφιακά συστήµατα, στο marketing, την επικοινωνία κ.α.  
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2.1. Σύγχρονες Θεωρήσεις για τη Μάθηση 

 
Με την προσέγγιση αυτή επιχειρείται η αξιοποίηση των αρχών των βασικών θεωριών 

µάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σηµναντικότερες θεωρίες µάθησης είναι οι 

ακόλουθες:  

 
Συµπεριφορισµός 
(Behaviourism) 

Γνωστική Θεωρία 
(Cognitivism) 

Κονστρουκτιβισµός 
(Constructivism) 

Βασίζεται στις 
παρατηρήσιµες 
αλλαγές της 

συµπεριφοράς και 
επικεντρώνεται στη νέα 
συµπεριφορά, η οποία 
επαναλαµβάνεται µέχρι 
να επανέρχεται σχεδόν 

αυτόµατα. 

Βασίζεται στη 
διαδικασία της σκέψης 
που καθορίζει  τη 
συµπεριφορά. 

Οι παρατηρήσιµες 
αλλαγές στη 
συµπεριφορά 

ερµηνεύονται σαν 
αποτέλεσµα των 

γνωστικών λειτουργιών 
και των διεργασιών του 

εγκεφάλου. 

Βασίζεται στην άποψη 
ότι όλοι οι άνθρωποι 
κατασκευάζουν τη 
δική τους άποψη για 
τον κόσµο, µέσα από 

διαφορετικές 
εµπειρίες και νοητικά 
σχήµατα (schema). 
Επικεντρώνεται στο 
να προετοιµάσει τον 
εκπαιδευόµενο ώστε 
να είναι σε θέση να 
λύνει ανεπαρκώς 

δοµηµένα 
προβλήµατα. 

Πίνακας 1: Βασικές θεωρίες µάθησης (Πηγή: Schuman, 1996) 

 

 
 
2.1.1. Συµπεριφορισµός (Behaviorismus) 

 
Α. Βασικές Αρχές  
Η θεωρία του συµπεριφορισµού επικεντρώνεται στη µελέτη των έκδηλων συµπεριφορών, 

οι οποίες µπορούν να παρατηρηθούν και να µετρηθούν (Good & Brophy, 1990). Η 

συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα των συνδέσεων των ερεθισµάτων και των αντίστοιχων 

αντιδράσεων σε αυτά. Ο εγκέφαλος θεωρείται σαν ένα «µαύρο κουτί» µε την έννοια ότι η 

αντίδραση σε ένα ερέθισµα µπορεί να παρατηρηθεί ποσοτικά, αγνοώντας την πιθανότητα 

να πραγµατοποιούνται εσωτερικές διαδικασίες της σκέψης µέσα στο νου. Είναι γνωστό ότι 

οι εκφραστές του συµπεριφορισµού Pavlov, Watson, Thorndike και Skinner 

διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία και την περαιτέρω πορεία του, 

εφαρµοσµένη σε πλείστες καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής (προσωπικής, σχολικής, 

κοινωνικής, επαγγελµατικής).  
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Οι θεωρητικοί της συµπεριφοριστικής θεωρίας (behaviorism) αναγνωρίζουν ότι µεγάλο 

µέρος της µάθησης περιλαµβάνει συνδέσεις που εγκαθίστανται µέσω της συνεξάρτησης 

και της επανάληψης. Επίσης αναγνωρίζουν τη σηµασία της ενίσχυσης, δίνοντας έµφαση 

στο σηµαντικό της ρόλο για τη διαµόρφωση της ανρθώπινης αντίδρασης και της 

συµπεριφοράς. Μέσω των δύο θεωρήσεων της Κλασσικής εξαρτηµένης µάθησης (classical 

conditioning) και της Συντελεστικής µάθησης (operant conditioning) δίνουν έµφαση στην 

παροχή της ανατροφοδότησης για τη δηµιοργία των αντιδράσεων και της συµπεριφοράς 

σαν µια κατάσταση παρακίνησης (Motivation) (Good & Brophy, 1990). 

 
Β. Συµπεριφορισµός και Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός 
Ο Συµπεριφορισµός ως θεωρητική προσέγγιση σχετίζεται άµεσα µε την εκπαιδυετικής 

τεχνολογία. Ο Paul Saettler στο βιβλίο του «Η Ιστορία της Αµερικάνικης Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας» (The History of American Educational Technology, 1990), υποστήριξε ότι ο 

Συµπεριφορισµός δεν είχε αντίκτυπο στην εκπαιδευτική τεχνολογία µέχρι τη δεκαετία 

του ’60. Ο Saettler εντόπισε έξι περιοχές οι οποίες δείχνουν την επίδραση του 

Συµπεριφορισµού στην εκπαιδευτική τεχνολογία (Saettler, 1990). 

Ι. Συµπεριφορικοί στόχοι (Behavioral Objectives Movement) 

ΙΙ. ∆ιδακτικές µηχανές (Teaching Machine Phase) & προγραµµατισµένη διδασκαλία 

(Programmed Instruction Movement) 

ΙΙΙ. Εξατοµικευµένες προσεγγίσεις στη διδασκαλία (Individualized Instructional 

Approaches) 

IV. Μάθηση µε τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-assisted Learning) 

V. Προσέγγιση της διδασκαλίας µέσω των συστηµάτων (Systems Approach to 

Instruction) 

 

I. Οι συµπεριφορικοί στόχοι 

Για τη δηµιουργία συµπεριφορικών διδακτικών στόχων θα πρέπει το µαθησιακό έργο να 

διασπαστεί (να αναλυθεί) σε συγκεκριµένα µετρήσιµα έργα (tasks). Η επιτυχία των 

µαθητευόµενων µπορεί να µετρηθεί από ειδικά σχεδιασµένα τεστ (ανα αντικείµενο). Άµεση 

σχέση και εφαρµογή µε τους συµπεριφορικούς διδακτικούς στόχους έχουν: 

• η ταξινοµική ανάλυση των µαθησιακών συµπεριφορών (βλ. Πίν. 1)  

• η κυρίαρχη µάθηση (mastery learning) 

• οι προσεγγίσεις στην εκπαίδευση της στρατιωτικής εκπαίδευσης και των 

προσεγγίσεων στη βιοµηχανία ή το marketing και 

• οι εφαρµογές στα υπολογιστικά συστήµατα και τα λογισµικά.  
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1. Ταξινοµία του Bloom 2. Ταξινοµία του Gagne 

1. Γνώση 

2. Κατανόηση 

3. Εφαρµογή 

4. Ανάλυση 

5. Σύνθεση 

6. Αξιολόγηση 

Κρίσεις για την ταξονοµία του Bloom 

αναφέρονται σε: ασάφεια κατηγοριών (δεν 

αλληλοαποκλείονται), διαχωρισµό 

γνωστικο-συναισθηµατικού,  

ψυχοκινητικού τοµέα, ιεράρχηση, δυσκολία 

για τους εκπαιδευτικούς στην εφαρµογή  

1. Πληροφορίες και γνώσεις 

2. Νοητικές δεξιότητες  

3. Γνωστική στρατηγική 

4. Στάσεις 

5. Κινητικές δεξιότητες 

 

Έχει εφαρµογές σε πολλούς τοµείς 

της εκπαίδευσης όπως και στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασµό µέσω 

διαδικτύου. 

Πίνακας 2: Ταξινοµική ανάλυση των συµπεριφορών µάθησης 

 

II. ∆ιδακτικές µηχανές & προγραµµατισµένη διδασκαλία  

Με βάση τη συντελεστική θεωρία µάθησης του Skinner η διαδικασία της µάθησης θα 

πρέπει να χωρίζεται σε µεγάλο αριθµό µικρών βηµάτων και η ενίσχυση θα πρέπει να 

εξαρτάται από την επίτευξη κάθε βήµατος, εισάγοντας την έννοια της προγραµµατισµένης 

διδασκαλίας (programmed instruction). Επιπρόσθετα, επισήµανε ότι κάνοντας µικρά 

βήµατα στη µάθηση, η συχνότητα των ενισχύσεων µπορεί να αυξηθεί και η συχνότητα 

λαθών να µειωθεί.  

Για την υλοποίηση της προγραµµατισµένης διδασκαλίας χρησιµοποιήθηκαν διδακτικές 

µηχανές (teaching machines) (Skinner, 1989). Η διδακτική µηχανή είναι ένα σύστηµα που 

παρουσιάζει στον εκπαιδευόµενο µια προγραµµατισµένη σειρά δραστηριοτήτων βήµα - 

βήµα. Η διδακτική µηχανή του Skinner έχει ευθύγραµµη οργάνωση, όπου η µάθηση 

προχωράει γραµµικά χωρίς διακλαδώσεις. Η προγραµµατισµένη αυτή µηχανή αναφέρεται 

σε µια µέθοδο συµπλήρωσης κενών, η οποία µπορεί να υλοποιηθεί είτε σε ένα διδακτικό 

βιβλίο, είτε στον υπολογιστή. Η αλληλουχία των ερωτήσεων είναι κατάλληλα σχεδιασµένη, 

ώστε να µπορούν να την ακολουθήσουν όλοι οι µαθητές. Κάθε διδακτικό βήµα αποτελείται 

από τέσσερα στοιχεία:  

i) µία πληροφορία  

ii) µία ερώτηση 

iii) ένα κενό για να δοθεί η απάντηση από το µαθητή και  

iv) τη σωστή απάντηση.   

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 2 

 36 

 

ΙΙΙ. Εξατοµικευµένες προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

Όπως η προγραµµατισµένη διδασκαλία και οι διδακτικές µηχανές, έτσι και οι 

εξατοµικευµένες προσεγγίσεις ξεκίνησαν στην αρχή του 1900 και επανήλθαν στο τέλος 

της δεκαετίας του ’60. Παραδείγµατα της προσέγγισης αυτής είναι η εξατοµικευµένα 

ορισµένη πληροφορία (διαλέξεις µε υποκίνηση και πρακτικές επιδείξεις παρά κριτικές 

πληροφορίες), τα προγράµµατα µάθησης σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες, η εξατοµικευµένα 

καθοδηγούµενη µάθηση κ.α. (Saettler, 1990). 

Οι εξατοµικευµένες αυτές προσεγγίσεις δίνουν έµφαση σε χαρακτηριστικά όπως: 

 

� Καλά προετοιµασµένα κεφάλαια. 

� ∆ιδακτικοί συµπεριφοριστικοί στόχοι. 

� Προσχεδιασµένες διδακτικές συνέπειες της συµπεριφοράς. 

� Χρήση διδακτικών σχεδίων κυρίως για µαθηµατικά, ανάγνωση και φυσική. 

� Αξιολόγηση µέσω προελέγχου και µετελέγχου για κάθε ενότητα (pretest και post). 

 
ΙV. Μάθηση µε τη βοήθεια υπολογιστή  
Η µάθηση και η διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή αρχικά χρησιµοποιήθηκε σε 
προγράµµατα εκπαίδευση (training) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, όπως σε αυτά 
του εργασιακού περιβάλλοντος. Στην πορεία κατά τη δεκαετία του ’60 και του ’70 ήταν 
εµφανές ότι η διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή δε θα γινόταν η επιτυχία που όλοι 
είχαν πιστέψει. Η διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή ήταν κυρίως εξάσκηση και 
εφαρµογή και ελεγχόταν περισσότερο από το δηµιουργό του προγράµµατος παρά από το 
µαθητευόµενο. Εφαρµοζόταν ελάχιστη επέκταση της διδασκαλίας παρόλο που στο µαθητή 
επιτρεπόταν να ορίσει τη συνέπεια της διδασκαλίας ή να µεταβεί σε συγκεκριµένο θέµα 
(topic). Ουσιαστικά αποτέλεσε τη βάση αυτού που σήµερα ονοµάζουµε ‘σχεδιασµό 
εκπαιδευτικού λογισµικού’.   
 
V. Προσέγγιση της διδασκαλίας µέσω των συστηµάτων  
Η προσέγγιση συστηµάτων αναπτύχθηκε µετά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 κατά τις 
οποίες πρωταρχικό ρόλο διαδραµάτιζαν τα γλωσσικά εργαστήρια, η προγραµµατισµένη 
διδασκαλία, οι παρουσιάσεις πολυµέσων και η χρήση υπολογιστή. Οι περισσότερες 
προσεγγίσεις συστηµάτων είναι συγγενικές µε τη ροή διαγραµµάτων στους υπολογιστές, 
µε βήµατα όπου ο σχεδιαστής µετακινείται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της 
διδασκαλίας. Έχοντας τις ρίζες της στον κόσµο των επιχειρήσεων και του στρατού, 
συµπεριλάµβανε τον ορισµό στόχων και σκοπών, την ανάλυση πηγών, τη διαίρεση ενός 

Προγραµµατισµένη ∆ιδασκαλία (Β.F. Skinner) 

• Ενεργός συµµετοχή του µαθητή. 

• ∆όµηση της διδακτέας ύλης σε σύντοµες διδακτικές ενότητες. 

• Παρουσίαση της ύλης σύµφωνα µε τους ρυθµούς του µαθητή. 

• Ενίσχυση των προσπαθειών του µαθητή και άµεση επαλήθευση της απάντησής του.  

• Επιβράβευση της σωστής απάντησης. 
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σχεδίου δράσης και τη συνεχή αξιολόγηση/ τροποποίηση του προγράµµατος (Saettler, 
1990). 
 
Τα σχεδιαστικά µοντέλα που βασίζονται στο συµπεριφορισµό και ιδιαίτερα η ανάλυση 
έργου (task analysis) και η ανάλυση του εκπαιδευοµένου (learner analysis), έχουν 
συµβάλλει στην ανάπτυξη διδακτικών προγραµµάτων (Saettler, 1990). 
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2.1.2. Γνωστικές Θεωρίες  
 
Οι θεωρητικοί των γνωστικών θεωρήσεων στη µάθηση (cognitivism) αναγνωρίζουν µεν ότι 

µεγάλο µέρος της µάθησης συµβαίνει µέσω των συνδέσεων των ερεθισµάτων, των 

συνεξαρτήσεων και της επανάληψης, αλλά και της ενίσχυσης,. Ωστόσο θεωρούν η µάθηση 

περιλαµβάνει την απόκτηση ή την αναδιοργάνωση των γνωστικών δοµών µέσω των 

οποίων οι άνθρωποι επεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες (Good & Brophy, 1990, 

Dembo, 1994) 

 

Όπως και στο συµπεριφορισµό, η γνωστική ψυχολογία έχει τις ρίζες της στους αρχαίους 

Έλληνες, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Η γνωστική επανάσταση έγινε εµφανής ιδιαίτερα στην 

Αµερική κατα τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 (Saettler, 1990, Snowman & Biehler, 

2006).  

 

Ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους στη δηµιουργία της γνωστικής θεώρησης 

είναι ο Jean Piaget, ο οποίος δηµιούργησε τις κυριότερες θέσεις της θεωρίας του στις 

αρχές της δεκαετίας του ’20. Οι ιδέες του Piaget επηρέασαν τη διεθνή επιστηµονική 

κοινότητα κατά τη δεκαετία του 1960 και µετέπειτα όταν οι Miller και Bruner ίδρυσαν το 

Κέντρο Χάρβαρντ (Harvard Center) για σπουδές στη γνωστική θεωρία. 

 

Α. Βασικές Αρχές  

Κατά τη δεκαετία του ’20 οι άνθρωποι άρχισαν να βρίσκουν περιορισµούς στη 

συµπεριφορική προσέγγιση για να κατανοήσουν τη µάθηση. Ο Edward Tolman βρήκε ότι 

οι αρουραίοι που χρησιµοποιούνταν σε ένα πείραµα είχαν ένα διανοητικό χάρτη 

ακολουθώντας ένα λαβύρινθο. Όταν ο πειραµατιστής έκλεισε ένα συγκεκριµένο τµήµα του 

λαβυρίνθου οι αρουραίοι δε δυσκολεύτηκαν να προσπαθήσουν προς ένα νέο µονοπάτι, 

γιατί «ήξεραν» ότι το προηγούµενο θα οδηγούσε σε αδιέξοδο. Οπτικά οι αρουραίοι δεν 

µπορούσαν να δουν ότι το µονοπάτι θα είχε σαν αποτέλεσµα την αποτυχία, ωστόσο 

επέλεγαν να ακολουθήσουν µια µεγαλύτερη διαδροµή που «ήξεραν» ότι θα είναι 

επιτυχηµένη. 

 

Τα πειράµατα αυτά και σε συνδυασµό ότι οι συµπεριφοριστές δεν µπόρεσαν να εξηγήσουν 

συγκεκριµένες κοινωνικές συµπεριφορές καταδεικνύουν την ανεπάρκεια των µέχρι τότε 

θεωρήσεων για την ερµηνεία της µάθησης. Προσπάθειες για παράδειγµα να ερµηνευτούν 

«γιατί τα παιδιά δε µιµούνται όλη τη συµπεριφορά που έχει ενισχυθεί», ή επιπλέον «γιατί 

ενδέχεται να υιοθετήσουνν νέα συµπεριφορά ηµέρες ή εβδοµάδες µετά την αρχική 

παρατήρηση χωρίς να έχουν ενισχυθεί για αυτή τη συµπεριφορά», δηµιούργησαν το 
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υπόβαρθο για νέες αναζητήσεις στο επιστηµονικό πεδίο της ψυχολογίας της µάθησης 

(Κολιάδης, 2006, Snowman & Biehler, 2006).  

 

Εξαιτίας αυτών των παρατηρήσεων µετάπειτα οι Bandura και Walters παρέκκλιναν από την 

παραδοσιακή εξήγηση που δίνει η συντελεστική µάθηση (operant conditioning) για το 

ρόλο της ενίσχυσης στη µάθηση. Υποστήριξαν το 1963 στο βιβλίο «Social learning and 

Personality Development», ότι ένα άτοµο πρέπει να διαµορφώσει συµπεριφορά 

παρατηρώντας τη συµπεριφορά άλλου προσώπου. Αυτή η θεωρία οδήγησε στη 

διαµόρφωση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας µάθησης µε κύριο εκφραστή τον A. 

Bandura (Social Cognitive Theory) (Dembo, 1994). 

 

 

 

Στη συνέχεια αναλύονται βασικές έννοιες κλειδιά της γνωστικής θεωρίας: 

• Schema → µία εσωτερική δοµή γνώσης. Νέες πληροφορίες συγκρίνονται µε τις ήδη 

υπάρχουσες γνωστικές δοµές που ονοµάζονται νοητικά σχήµατα (schema). Το 

νοητικό σχήµα  µπορεί να συνδυαστεί, να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί για να δεχθεί 

τις νέες πληροφορίες. 

• Μοντελο επεξεργασίας πληροφορίας → αρχικά η εισερχόµενη καταγραφή-

πληροφορία (input) εισάγεται σε έναν αισθητήριο καταγραφέα (sensory register), 

έπειτα αυτός επεξεργάζεται περαιτέρω την πληροφορία περνώντας στη 

βραχυπρόθεσµη µνήµη (short-term memory), και στη συνέχεια µέσω περαιτέρω 

επεξεργασίας θα οδηγηθεί στη µακροπρόθεσµη µνήµη. 
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Πίνακας 3: Μοντέλο Επεξεργασίας των Πληροφοριών 

 
Η θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών (information processing theory) µε 

κυριότερους εκφραστές τους Norman, Atkinson, Shiffrin, Gagne, Lindsay, Melton 

Κολιάδης, 2006 Snowman & Biehler, 2006).  

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών:  

• Το ερέθισµα που προέρχεται από το περιβάλλον του εκπαιδευοµένου προσλαµβάνεται 

από κατάλληλους υπoδoxείς, τους οποίους διεγείρει, και στη συνέχεια µέσω των 

νευρικών οδών φτάνει και εγγράφεται σε ειδικές περιοχές του εγκεφάλου, τις 

αισθητηριακές εγγραφές µε τη µορφή πληροφορίας, που µας δίνει την αρχική 

αίσθηση ή αντίληψη για το «σηµαίνει».  

• Στη συνέχεια η πληροφορία αυτή κωδικοποιείται σε µια µορφή ανάλογη προς το 

ερέθισµα και διατηρείται στην κατάσταση αυτή για κλάσµατα δευτερολέπτου. Πριν 

εγγραφεί η πληροφορία στη βραχυπρόθεσµη µνήµη (short term memory) 

κωδικοποιείται ως έννοια και διατηρείται προσωρινά για λίγα δευτερόλεπτα.  

• Η παραµονή της πληροφορίας ως έννοιας, µε πλήρη ταύτιση προς το αντικείµενο, στη 

βραχυπρόθεσµη µνήµη για περισσότερο χρόνο και η µεταγραφή της στη 

µακροπρόθεσµη µνήµη (long term memory) µπορεί να ενισχυθεί µέσω της 

επανάληψης, της κωδικοποίησης, της οργάνωσης κ.α.  

Αισθητηριακοί καταγραφείς 

Λαµβάνει εισροή µέσω των αισθήσεων η οποία διαρκεί λιγότερο από 1-4 

δευτερόλεπτα και µετά εξαφανίζεται µέσω απόσβεσης ή αντικατάστασης. Ένα µεγάλο 

µέρος των πληροφοριών δε φτάνει ποτέ στη βραχυπρόθεσµη µνήµη αλλά όλες οι 

πληροφορίες παρακολουθούνται σε κάποιο επίπεδο επενεργούν αν είναι απαραίτητο. 

Βραχυπρόθεσµη Μνήµη (ΒΜ) 

Ο καταγραφέας εισάγει ο,τι είναι σηµαντικό ή ενδιαφέρον και αυτό µεταφέρεται από 

τον αισθητήριο καταγραφέα στη ΒΜ. Εδώ η µνήµη µπορεί να διατηρηθεί για πάνω 

από 20΄΄ ή περισσότερο εάν ανασυγκροτείται επαναλαµβανόµενα. Η ΒΜ µπορεί να 

συγκρατήσει πάνω από 7 ή µείον 2 τεµάχια. Η χωρητικότητα της ΒΜ µπορεί να 

αυξηθεί εάν το υλικό είναι χωρισµένο σε σηµαντικά µέρη. 

Μακροπρόθεσµη Μνήµη (ΜΜ) και Αποθήκευση 

Αποθηκεύει πληροφορίες από τη ΒΜ για µακροπρόθεσµη χρήση. Η ΜΜ έχει 

απεριόριστη χωρητικότητα. Μερικά υλικά εισβάλλουν στην ΜΜ µέσω παπαγαλίστικης 

αποµνηµόνευσης και υπερ-µάθησης. Βαθύτερα επίπεδα επεξεργασιας όπως η 

παραγωγή συνδέσεων ανάµεσα σε παλιά και νέα πληροφορία είναι πολύ καλύτερα 

για επιτυχή ανάκτηση υλικού. 
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• Η ανάκληση και ανάκτηση της πληροφορίας που έχει εγγραφεί στη 

µακροπρόθεσµη µνήµη είναι µία διαδικασία που ξεκινάει µε την επιθυµία του ατόµου 

να τη µετατρέψει σε συγκεκριµένη ενέργεια και πράξη (working memory). Η 

διαδικασία αντίδρασης λοιπόν γίνεται στην γεννήτρια αντιδράσεων και υλοποιείται µε 

τους εκτελεστές.  

• Επιπλέον υπάρχουν και ορισµένες άλλες διαδικασίες ελέγχου που ασκούν 

τροποποιητική επίδραση και έλεγχο στην επεξεργασία των πληροφοριών, όπως είναι ο 

εκτελεστικός έλεγχος και οι προσδοκίες που αναφέρονται στην ετοιµότητα, το 

ενδιαφέρον και στην παρότρυνση του διδασκόµενου όπως και στον τρόπο 

κωδικοποίησης της πληροφορίας στη µακροπρόθεσµη µνήµη. Η µάθηση είναι µία 

πολύπλοκη διαδικασία επεξεργασίας ερεθισµάτων, που εκτός από τον εγκέφαλο 

εξαρτάται κι από το περιβάλλον, τα ερεθίσµατα που λαµβάνουν οι υποδοχείς. 

 

 
Πίνακας 4: Tα δοµικά µέρη και οι γνωστικές διαδικασίες ελέγχου του ΜΕΠ (Κολιάδης, 2002) 

 

• Νοηµατικότητα (Μeaningful Εffects) → Η πληροφορία που έχει περιεχόµενο και 

σηµασία για το άτοµο είναι ευκολότερο να τη µάθει και να τη θυµάται. (Good & 

Brophy, 1990). Εάν ένας εκπαιδευόµενος συνδέει συγκριτικά σηµαντική πληροφορία 

µε προηγούµενο σχήµα (schema) θα είναι ευκολότερο να τη συγκρατήσει (Good & 

Brophy, 1990). 

• Στοιχεία  που είναι τοποθετηµένα σε σειρά (Serial Position Effects) → Είναι 

ευκολότερο κάποιος να θυµάται κοµµάτια από την αρχή ή το τέλος µίας λίστας παρά 

από αυτά που βρίσκονται στη µέση της λίστας, έκτος και αν το κοµµάτι είναι 

εµφανώς διαφορετικό. 
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• Αποτελεσµατα πρακτικής (Practice Effects) → Κάνοντας κάτι στην πράξη ή 

επαναλαµβανοντάς το βελτιώνεται η αποµνηµόνευση-συγκράτηση ειδικά όταν γίνεται 

µε πρακτική. Με την κατανοµή ασκήσεων ο εκπαιδευόµενος συνδέει το υλικό µε 

πολλές διαφορετικές έννοιες περισσότερο από όταν µία έννοια µέσα από έναν όγκο 

ασκήσεων. 

• Μεταφορά αποτελεσµάτων (Τransfer Εffects) → Τα αποτελέσµατα-περιεχόµενα 

της προηγούµενης µάθησης πάνω στη µάθηση νέων έργων ή υλικού. 

• Αποτελέσµατα παρέµβασης-παρεµβολής (Ιnterference Εffects)→ 

Πραγµατοποιείται όταν η προηγούµενη µάθηση παρεµβάλλεται µε τη µάθηση νέου 

υλικού. 

• Αποτελέσµατα οργάνωσης (Οrganization Εffects) → Όταν ο µαθητευόµενος 

κατηγοριοποιεί την εισροή (το υλικό που εισάγεται) όπως µία λίστα µπακαλικής, είναι 

πιό εύκολο να το θυµάται. 

• Επίπεδα επεξεργασίας αποτελεσµατων (Levels of Processing Εffects)→ Οι λέξεις 

µπορεί να επεξεργάζονται σε µία αισθητήρια ανάλυση χαµηλού επιπέδου (low-level 

analysis) των φυσικών τους χαρακτηριστικών σε µία υψηλού επιπέδου (high-level) 

σηµασιολογική ανάλυση της σηµασίας τους (Good & Brophy, 1990). Όσο βαθύτερα 

επεξεργάζεται µία λέξη τόσο πιό εύκολα µπορεί κάποιος να τη θυµάται. 

• Αποτελέσµατα εξαρτώµενα από τη θέση-κατάσταση (State Dependent Effects) 

→ Έαν η µάθηση λαµβάνει χώρα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο θα είναι πιό ευκολο 

κάποιος να θυµάται µέσα σε αυτό το πλαίσιο παρά σε ένα καινούριο. 

• Μνηµονικά αποτελέσµατα (Mnemonic Effects) → Τα µνηµονικά (mnemonics) είναι 

στρατηγικές που χρησιµοποιούνται από τους µαθητευόµενους για να οργανώσουν 

σχετικά σηµαντικές εισροές (inputs) σε πιό σηµαντικές εικόνες ή σηµασιολογικά 

πλαίσια. Για παράδειγµα, τις σηµειώσεις µίας µουσικής κλίµακας µπορεί κάποιος να 

τις θυµάται από το ρυθµό. 

• Σχηµατικά αποτελέσµατα (Schema Effects) → Εάν οι πληροφορίες δεν ταιριάζουν 

µε το σχήµα (schema)/ εσωτερική δοµή ενός ατόµου, µπορεί να είναι πιό δύσκολο 

να τις θυµάται . Επίσης αυτά που θυµάται ή το πώς τα συλλαµβάνει µπορεί να 

επηρεάζονται από το προηγουµενό τους σχήµα (schema). 

Προκαταβολικοί οργανωτές (Advance Organizers) → Οι προκαταβολικοί οργανωτές 

προετοιµάζουν το µαθητευόµενο για το υλικό που πρόκειται να µάθει (Αusebel). ∆εν είναι 

απλά τα κύρια σηµεία του υλικού αυτού, αλλά είναι υλικό (material) το οποίο θα κάνει 

ικανό τον εκπαιδευόµενο να αποδίδει νόηµα και σηµασία στα πράγµατα και το προς 

µάθηση υλικό Κολιάδης, 2006 Snowman & Biehler, 2006).   
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Β. Γνωστική Θεωρία και Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός 

Παρόλο που η γνωστική κατεύθυνση στην ψυχολογία αναδύθηκε στο τέλος της δεκαετίας 

του ’50 και ξεκίνησε ως κυρίαρχη θεωρία µάθησης, δεν ήταν µέχρι τα τέλη του ’70 που η 

γνωστική επιστήµη ξεκίνησε να έχει επίδραση στο διδακτικό σχεδιασµό. Η γνωστική 

επιστήµη έκανε ένα άλµα από τις συµπεριφοριστικές πρακτικές, που έδιναν έµφαση στην 

εξωτερική συµπεριφορά σε σχέση µε τις εσωτερικές πνευµατικές διαδικασίες του νου, 

και στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προώθηση της 

αποτελεσµατικής µάθησης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. 1997).  

 

Τα σχεδιαστικά µοντέλα που είχαν αναπτυχθεί µέσω του συµπεριφορισµού όπως η 

ανάλυση έργου (task analysis) και η ανάλυση του εκπαιδευοµένου (learner analysis), δεν 

φαίνονταν να επαρκούν για να ερµηνεύσουν το σύνθετο φαινόµενο της µάθησης. Τα νέα 

µοντέλα ερµήνευαν µε πλεον αποτελεσµατικό τρόπο τις εσωτερικές διαδικασίες της 

µάθησης, όπως η κωδικοποίηση της γνώσης, η αναπαράσταση, η καταχώρηση των 

πληροφοριών, η ανάκτηση ακόµα και η ενσωµάτωση της νέας πληροφορίας µε την 

προηγούµενη γνώση (Saettler, 1990) 

 

Παρ’ όλο που οι ερµηνευτές της µάθησης από τη γνωστική θεώρηση θα προσπαθούσαν να 

αναλύσουν ένα έργο, θα το έσπαγαν σε µικρότερα βήµατα και θα το χρησιµοποιούσαν τις 

πληροφορίες του για την ανάπτυξη της διδασκαλίας, ο στόχος της διδασκαλίας όπως η 

αποτελεσµατικότερη επικοινωνία, η µεταφορά της γνώσης στους εκπαιδευοµένους µε τον 

πλέον αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο, το ιδιαίτερο στυλ µε το οποίο κάποιος 

µαθαίνει δε φαίνονταν να έχει κατακτηθεί µέσω της προσέγγισης αυτής (Κολιάδης, 2006 

Snowman & Biehler, 2006).   

 

Η επιρροή της Γνωστικής επιστήµης στο διδακτικό σχεδιασµό είναι εµφανής από τη χρήση 

προχωρηµένων µνηµονικών συσκευών, µεταφορών καθώς και από τη διάσπαση (ενός 

έργου) σε ουσιαστικά µέρη και από την προσεκτική οργάνωση του διδακτικού υλικού από 

απλό σε σύνθετο. 

 

Γ. Γνωστική Θεωρία και ∆ιδασκαλία Βασισµένη σε Υπολογιστή 

Η επεξεργασία και διαδικασία που υφίσταται η πληροφορία στον υπολογιστή µοιάζει µε την 

επεξεργασία της πληροφορίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο, κατά τους γνωστικούς 

επιστήµονες. Η διαδικασία αυτή είναι λήψη-αποθήκευση-ανάκληση. Αυτή η αναλογία 
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δηµιουργεί την πιθανότητα προγραµµατισµού ενός υπολογιστή ώστε να «σκέφτεται» (to 

think) όπως ένα πρόσωπο και να κατανοεί ανάλογα. Έτσι στο χώρο δηµιουργείται η νέα 

επιστηµονική θεώρηση της τεχνητής νοηµοσύνης. 

 

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη περιλαµβάνει τον υπολογιστή που εργάζεται για να παρέχει τις 

κατάλληλες απαντήσεις (αποκρίσεις) στο µαθητευόµενο από τη βάση δεδοµένων του 

υπολογιστή. Ένα πρόγραµµα ανίχνευσης βλαβών είναι ένα παράδειγµα τέτοιων 

προγραµµάτων (SCHOLAR, LOGO, DENDRAL, ΜYCIN) (Saettler, 1990). 

 

Οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση σαν ένα είδος µηχανοποιηµένου 

εκπαιδευτή, σαν επεξεργαστές κειµένου και εξοµοιωτές ή κάτι σχετικό αλλά και σαν 

µικρόκοσµοι. Πιο πρόσφατα, έχουν υλοποιηθεί υπολογιστικά περιβάλλοντα, που 

στοχεύουν στην επεξεργασία πιο συγκεκριµένων περιοχών της γνώσης. Αυτά έχουν 

ονοµαστεί «ανοιχτοί εκπαιδευτικοί µικρόκοσµοι», δηλαδή περιβάλλοντα προγραµµατισµού, 

που πληρούν απαραίτητα δύο προϋποθέσεις:  

• Ο χρήστης έχει µεγάλη δυνατότητα επιλογών, εξερεύνησης και διαµόρφωσης του 

περιβάλλοντος σε αντίθεση µε περιβάλλοντα που ουσιαστικά καθοδηγούν από µόνα 

τους τον χρήστη, δηλαδή τον τοποθετούν σε παθητικό ρόλο και  

• Ο χρήστης αναπόφευκτα χρησιµοποιεί σε µεγάλη συχνότητα τα νοήµατα που ο 

µικρόκοσµος έχει στόχο να «διδάξει».  

Ένας µικρόκοσµος είναι ένα µικρό κοµµάτι της πραγµατικότητας. Ο Papert αναφέρει ότι 

είναι αυστηρά περιορισµένος και πλήρως ορισµένος, αλλά και ότι είναι πλούσιος. Οι 

µικρόκοσµοι έχουν δηµιουργηθεί και σχεδιαστεί σαν ασφαλείς χώροι για εξερεύνηση. 

Μπορείς να δοκιµάσεις τα πάντα. Παρόλο όµως που είναι ασφαλείς, είναι σχεδιασµένοι να 

είναι πλούσιοι σε ανακαλύψεις µε την έννοια ότι µικρά τµήµατα γνώσης έχουν σκορπιστεί 

µέσα σ’ αυτόν τον κόσµο για να τα βρει ο εκπαιδευόµενος. Κοιτάζοντας µικρά κοµµάτια 

της πραγµατικότητας κάθε στιγµή, µαθαίνουµε να κατανοούµε τις µεγαλύτερες 

πολυπλοκότητες ολόκληρου του κόσµου, του µακρόκοσµου.  

 

Ο κάθε µικρόκοσµος εµπεριέχει ένα σύνολο από έννοιες, µε τις οποίες απασχολείται ο 

µαθητής κατά την εξερεύνησή που κάνει µέσα από κάποιες δοσµένες καταστάσεις. Επίσης, 

όπως το νοητικό πεδίο έτσι και κάθε µικρόκοσµος έχει ένα σύνολο από καταστάσεις, οι 

οποίες µας βοηθούν να καταλάβουµε κάποιες έννοιες µέσα από την εξερεύνησή 

µας.  Μέσα από τις καταστάσεις, φανερώνονται οι διαφορετικές µορφές που µπορεί να 

πάρει κάθε έννοια. Οι συµβολικές αναπαραστάσεις στο µικρόκοσµο αποτελούν ένα νοητικό 

πεδίο και η µάθηση επιτυγχάνεται µέσα από τα «θεωρήµατα στην πράξη».  

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 2 

 45 

Οι µικρόκοσµοι δηλαδή, διαθέτουν καταστάσεις, κατασκευασµένες έτσι ώστε ο µαθητής να 

συναντήσει ιδέες που εµπεριέχονται σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε  νοηµατικές 

δραστηριότητες. Τέτοιες καταστάσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το τεχνικό µέρος (τι 

είδους προγράµµατα παρέχονται ή δηµιουργούνται και πώς αυτά µοντελοποιούν την 

µαθηµατική γνώση), τις αρχικές αντιλήψεις των µαθητών για αυτή την γνώση και την 

ερµηνεία των απαιτήσεων που χρειάζονται ή την εκπαιδευτική καθοδήγηση που 

προαπαιτείται. Ο χρήστης τοποθετείται στο ρόλο του δασκάλου-κατασκευαστή  (Snowman 

& Biehler, 2006).   

 

Η πείρα από την παρακολούθηση παιδιών που προγραµµατίζουν σε Logo έχει δείξει ότι ο 

τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά δουλεύουν µε τη Logo επηρεάζεται σηµαντικά από την 

παιδαγωγική κατάσταση µέσα στην οποία βρίσκονται τα παιδιά.  Αυτό σηµαίνει ότι ένας 

µικρόκοσµος δεν µπορεί να ορισθεί µοναδικά µόνο από το τεχνικό του µέρος. Τα παιδιά 

κατανοούν τις έννοιες διαφορετικά. Φέρνουν στο µυαλό τους κάποιες προηγούµενες 

εµπειρίες και γνώσεις που έχουν, διάφορα επίπεδα κατανόησης και συναισθήµατα από την 

προηγούµενη µάθησή τους. Ένας µικρόκοσµος δεν µπορεί να ορισθεί χωρίς να ληφθεί υπ' 

όψιν ο µαθητής, ο δάσκαλος ή το περιβάλλον, ενώ η δραστηριότητα µέσα στο µικρόκοσµο 

θα διαµορφωθεί από τις προηγούµενες εµπειρίες του µαθητή και από τους σκοπούς και τις 

προσδοκίες του δασκάλου.  

 

Η λειτουργία του παιδαγωγικού µέρους ενός µικρόκοσµου είναι να κατασκευάσει την 

εξερεύνηση των εννοιών που εµπεριέχονται στο τεχνικό µέρος, να εστιάσει τη σκέψη σε 

συγκεκριµένα θέµατα, να δείξει χρήσιµα σηµεία εκκίνησης και να δώσει το έναυσµα για 

συνδέσεις µε άλλες δραστηριότητες.  

 

Έχει µεγάλη σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο το παιδαγωγικό µέρος αλληλεπιδρά µε το 

µαθητή: οι αλληλεπιδράσεις πρέπει να έχουν σα σκοπό να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους την 

αντίληψη που έχει ο µαθητής για την κατάσταση και να διαπραγµατεύονται µε το µαθητή 

µε κατανοητό τρόπο.  Υπάρχουν συγκεκριµένες έννοιες οι οποίες εµφανίζονται αυθόρµητα 

όταν ένα παιδί αρχίζει να µαθαίνει τη Logo. Μαθαίνει πώς να µετακινεί τη χελώνα µπρος, 

πίσω, αριστερά, δεξιά. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά µιλούν για τέτοιες έννοιες φυσιολογικά 

και κατά τη διάρκεια της επαφής µε το περιβάλλον αυτό. Μάλιστα σε έρευνες 

επισηµαίνεται ότι τα παιδιά µαθαίνουν κάποια πράγµατα για τις βασικές έννοιες του 

µήκους και της γωνίας όταν έρχονται σε επαφή µε τέτοιες δραστηριότητες κ.λπ.  

 

Είναι πάντως σηµαντικό να αναγνωρίζεται ο τρόπος µε τον οποίο βλέπει ο δάσκαλος το 

γνωστικό αντικείµενο που διδάσκει µέσα από τον προγραµµατισµό στο περιβάλλον αυτό. Ο 
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δάσκαλος πρέπει να εστιάσει την προσοχή σε σηµεία της δραστηριότητας τα οποία είναι 

σηµαντικά για να κάνουν σαφές στα παιδιά τη φύση των εργαλείων που χρησιµοποιούν 

καθώς προγραµµατίζουν. Ο δάσκαλος επίσης έχει την ευθύνη να ενθαρρύνει τους µαθητές 

να χρησιµοποιήσουν και τη διαίσθηση και τη σκέψη τους και να τους προσανατολίσει στην 

ανάπτυξη των δικών τους µεταγνωστικών προσεγγίσεων, δηλαδή να ενθαρρύνει την 

πρόβλεψη, την αντίδραση σκέψη και την εκτίµηση . Είναι επίσης αναγνωρισµένο ότι ένας 

µαθητής αναπτύσσει µαθηµατικές έννοιες από διάφορες δραστηριότητες µέσα αλλά και 

έξω από το σχολείο. Ένας λοιπόν από τους ρόλους του παιδαγωγικού µέρους είναι να 

διευκολύνει την ολοκλήρωση των πιθανών αντιφατικών αντιλήψεων που υπάρχουν µέσα 

στο µυαλό του µαθητή και να τον οδηγήσει από την εκτέλεση διαδικασιών στη γενίκευση 

και αφαίρεση.  

 

Η γλώσσα προγραµµατισµού LOGO είναι µέχρι στιγµής το κυριότερο µέσο για τη 

δηµιουργία δυναµικών περιβαλλόντων, που να δίνουν την ευκαιρία εξερεύνησης ιδεών σε 

διαφορετικά επίπεδα (από το αισθησιοκινητικό µέχρι το αφαιρετικό) και µε διαφορετικούς 

τρόπους συµβολισµού. Σα γλώσσα προγραµµατισµού προσδιορίζεται από τα στοιχεία:  

• Είναι διαδικαστική (procedural): Η διαδικασία είναι το πιο σηµαντικό θεµέλιο για τον 

προγραµµατισµό στη γλώσσα αυτή. Η κάθε διαδικασία είναι µια αυτοτελής 

αλληλεπιδραστική οντότητα, δηλαδή έχει θέση ισοδυναµίας µε οποιαδήποτε 

στοιχειώδη εντολή ή λειτουργία της γλώσσας. Μπορεί µια διαδικασία να είναι σταθερή 

ή να κατασκευαστεί ώστε να δέχεται µεταβλητές εισόδους (inputs) και µέσω 

αντίστοιχων διαδικασιών λειτουργίας να προκύπτουν οι έξοδοι (outputs) από 

ανάλογες τιµές.   

• Είναι φυσική (natural): Η ιδιότητα αυτή αφορά τρία κυρίως θέµατα. Πρώτο, το 

συµβολικό κώδικα της γλώσσας, ο οποίος είναι σε µεγάλο βαθµό αλληλένδετος µε την 

καθηµερινή γλώσσα. Οι εντολές και οι λειτουργίες της LOGO έχουν δηλαδή πολύ 

στενή σχέση µε την αντίστοιχη λέξη που χρησιµοποιούµε για το ίδιο νόηµα ή 

λειτουργία στην καθηµερινή γλώσσα.  ∆εύτερο, το "συντακτικό" (syntax) της 

γλώσσας είναι στενά συνδεδεµένο µε τον τρόπο που συντάσσουµε σε γνωστούς 

συµβολικούς χώρους, όπως π.χ. στα µαθηµατικά, υπάρχει δηλαδή νοηµατική 

αντιστοιχία µε προηγούµενες λειτουργίες του ανθρώπου. Τρίτο, η µέθοδος 

κατασκευής διαδικασιών η οποία στην ουσία αποτελεί µια µέθοδο επέκτασης της ίδιας 

της υπολογιστικής γλώσσας, µοιάζει µε την διαλεκτική ανάµεσα στη µάθηση της 

φυσικής γλώσσας και τη γνωστική και εννοιολογική ανάπτυξη στο παιδί.  

• Είναι επεκτάσιµη: Στην ουσία, αυτό σηµαίνει ότι έστω και µια διαδικασία να φτιάξει ο 

χρήστης έχει ουσιαστικά επεκτείνει την ίδια την γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο, η 
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προσωπική επέκταση της γλώσσας, σε νοηµατικό επίπεδο δεν έχει όρια. Τα όρια 

τίθενται µόνο από τον εκάστοτε υπολογιστή.  

• Είναι αναδροµική (recursive): η αναδροµή είναι χτισµένη µέσα στη γλώσσα µε τρόπο 

απόλυτα φυσιολογικό και λειτουργικό.  Αρκεί µέσα στον ορισµό µιας διαδικασίας να 

υπάρχει η ίδια διαδικασία, µία ή περισσότερες φορές.  

• Τέλος είναι άµεσα αλληλεπιδραστική: οποιαδήποτε εντολή µπορεί να έχει άµεσα 

αποτελέσµατα στην οθόνη, δίνοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στο χρήστη να 

αναλογίζεται κάθε φορά τις συνέπειες κάθε συµβολικής του ενέργειας, εφόσον τις 

βλέπει να συγκεκριµενοποιούνται στην οθόνη.  

 

Ποιος ο ρόλος των µαθητών σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Οι µαθητές στο πλαίσιο του 

µαθήµατος καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε µικρές οµάδες των 2-3 µελών για την 

εκπόνηση οµαδικής συνθετικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους συλλέγουν, 

επεξεργάζονται, αναλύουν, συγκρίνουν, αναπαριστούν (συµβολικά, γραφικά, εικονικά), 

γενικεύουν, ερµηνεύουν δεδοµένα υιοθετώντας µια ποικιλία στρατηγικών επίλυσης 

προβληµάτων από την απλή δοκιµή και πλάνη µέχρι τον πιο σύνθετο αφαιρετικό 

συλλογισµό ενώ ωθούνται σε συνεχή αυτοπαρατήρηση και αναστοχασµό. Εξοικειώνονται 

µε αξιοσηµείωτη ευκολία και άνεση στο υπολογιστικό περιβάλλον και αναπτύσσουν 

γρήγορα τις απαιτούµενες δεξιότητες για το χειρισµό των εργαλείων. Ανταποκρίνονται µε 

ενθουσιασµό σε νέα εργαλεία και χαρακτηρίζονται από αυξηµένα κίνητρα για µάθηση, 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο, προσπάθεια και προσοχή σε σύγκριση µε την 

παραδοσιακή τάξη. Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, ακολουθούν διαφορετικές µε προσωπικό 

νόηµα διαδροµές και κατευθύνουν µόνοι τους τη µάθησή τους χωρίς να χρειάζονται τη 

συνεχή καθοδήγηση και επιβεβαίωση του δασκάλου. Αναπτύσσουν υψηλό βαθµό 

συνειδητότητας, αυτοεκτίµησης, υπευθυνότητας και σεβασµού στο διαφορετικό, και 

καλλιεργούν δεξιότητες έκφρασης, συνεργασίας κι επικοινωνίας. Εξοικειώνονται µε τις 

διαδικασίες πειραµατισµού, διατύπωσης υποθέσεων  και  ελέγχου  αυτών,  δοκιµής  και 

λάθους,  καθώς  και  συµφιλίωσης, αποδοχής, αποποινικοποίησης και εκµετάλλευσης του 

λάθους. Κατά την αλληλεπίδραση µε τα παρεχόµενα υπολογιστικά εργαλεία αναδύονται 

και επιλύονται γνωστικές ασυµφωνίες, δοµούνται νέα γνωστικά σχήµατα ενώ παράλληλα 

καλλιεργούνται µεταγνωστικές δεξιότητες. Απαιτούνται λεπτοί χειρισµοί εκ µέρους του 

δασκάλου προκειµένου να µάθουν σταδιακά πώς να ακούν, να εκφράζονται, να 

συναποφασίζουν, να συνεργάζονται, να αναλαµβάνουν το τίµηµα των επιλογών τους 

(Snowman & Biehler, 2006).   

 

Αντίστοιχα ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι: καθοδηγητικός, «σκηνοθέτης» και 

«πρωταγωνιστής» ο ίδιος σε µια προσωπική κριτική ενεργό έρευνα δράσης, καλείται να 
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υιοθετήσει το ρόλο του διευκολυντή, συµβούλου παιδαγωγού και συνερευνητή µέσα στη 

διδακτική-µαθησιακή διαδικασία και πράξη. Περιορίζει την καθοδηγητική του τάση, 

επικουρεί και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των µαθητών, τους παροτρύνει σε αυτενέργεια 

και πειραµατισµό καλλιεργώντας δεξιότητες ανακαλυπτικής-διερευνητικής και 

συνεργατικής µάθησης. Εξελίσσεται σταδιακά από διαµεσολαβητή σε συνδιαµορφωτή 

καινοτοµικών παρεµβάσεων και αναδεικνύεται ως ο καταλύτης που δίνει κύρος ή ακυρώνει 

την προστιθέµενη διδακτική-µαθησιακή αξία των ΤΠΕ. 

 

Αναπτύσσει την ικανότητα οργάνωσης δραστηριοτήτων και λειτουργεί ως ερευνητής:  

α) αναγνωρίζει το πρόβληµα,  

β) σχεδιάζει µέθοδο έρευνας,  

γ) ορίζει το πρόβληµα και εντοπίζει ερωτήµατα αναζήτησης,  

δ) οργανώνει φάσεις δραστηριότητας λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, 

τις αναµονές και την πρότερη γνώση των µαθητών,  

ε) συλλέγει, αξιολογεί, επεξεργάζεται δεδοµένα και ευρήµατα, και  

ζ) αναπτύσσει διδακτικό υλικό, µεθόδους και στρατηγικές.  

στ) στην προετοιµασία του πλάνου δραστηριότητας προβλέπει πολλαπλές εναλλακτικές 

διαδροµές.  

 

Η χρήση συνοδευτικών φύλλων εργασίας συµβάλλει θετικά κυρίως στην περίπτωση 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης. Το ορθώς διαρθρωµένο φύλλο εργασίας επιβοηθά στην 

εστίαση της προσοχής σε επιλεγµένα σηµεία, στον εντοπισµό των λαθών-παρανοήσεων-

εσφαλµένων αντιλήψεων και των ιδιαίτερων αναγκών, καθώς και στην καλλιέργεια 

αναστοχασµού και µεταγνωστικών δεξιοτήτων, ενώ καθοδηγεί και αξιολογεί δυναµικά τη 

διδακτική πορεία. Ο κύκλος σχεδιασµού, δηµιουργίας, εφαρµογής, αξιολόγησης και 

αναδιαµόρφωσης του φύλλου εργασίας αποτελεί χρονοβόρα και ενεργοβόρα διαδικασία 

και κυρίως για το λόγο αυτό, συνήθως απουσιάζει από την καθηµερινή πρακτική. 

 

Η διαχείριση της τάξης στο εργαστήριο υπολογιστών, ο κατάλληλος χωρισµός των 

µαθητών σε οµάδες και η οργάνωση των οµάδων απαιτεί βασικές γνώσεις από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού. Η διάσπαση της προσοχής του εκπαιδευτικού στις διαφορετικές οµάδες 

και η αδυναµία αδιάλειπτης παρακολούθησης της πορείας κάθε οµάδας και συχνά µη 

λειτουργικών παρεµβάσεων προκαλούν συχνά συναισθήµατα δυσφορίας, εντάσεις, ακόµα 

και τάσεις «παραίτησης». 

 

Στόχος κάθε εκπαιδευτικο-διδακτικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι η απόκτηση από 

τους µαθητές ικανοτήτων για αποδοτική επεξεργασία των πληροφοριών, δηλαδή τη 
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βελτίωση και αύξηση των µνηµονικών λειτουργιών τους, ώστε να γίνουν «ικανοί 

επεξεργαστές πληροφοριών».  

 

Πρόσφατες έρευνες επισηµαίνουν ότι οι µαθητές που γνωρίζουν πώς λειτουργεί η µνήµη 

τους, µπορούν να την καθοδηγήσουν και να την ελέγξουν, ώστε να πετύχουν καλύτερα 

αποτελέσµατα στις επιδόσεις τους. Έτσι, κάνουν χρήση των µεταµνηµονικών ικανοτήτων 

τους, όταν ενώ µαθαίνουν νέες γνώσεις και πληροφορίες, προσπαθούν να ανακαλέσουν 

τις µαθηµένες. Καταφέρνοντας να σχεδιάζουν και να ρυθµίζουν τις µεταµνηµονικές 

ικανότητές τους, µπορούν να εξελιχθούν σε αυτορρυθµιζόµενα άτοµα, µπορούν, δηλαδή, 

να µαθαίνουν αυτόνοµα και να είναι οι ίδιοι διαχειριστές της σκέψης τους.  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός, αφού είναι αυτός που θα πρέπει να 

καθοδηγήσει τους µαθητές του να σκέπτονται και να σχεδιάζουν τις πράξεις τους, προτού 

προβούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Αν, για παράδειγµα, σχεδιάζουν να λύσουν ένα 

πρόβληµα, τους προτρέπει να µελετήσουν καλά τα δεδοµένα του προβλήµατος και το 

ερώτηµα που τίθεται και, χωρίς να τους πιέζει για µια βιαστική απάντηση, να περιµένει να 

ακούσει το συλλογισµό τους. 

 

Προκειµένου ο εκπαιδευτικός να εντάξει και να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά τις ΤΠΕ στην 

καθηµερινή σχολική πρακτική, απαιτείται µακράς διάρκειας επιµόρφωση, δια βίου 

ενηµέρωση, και εκ µέρους του προσωπική δέσµευση, ενώ προϋποθέτει ανεπτυγµένη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη, ενσυναίσθηση, ευρύ πνεύµα, διερευνητική κι αναστοχαστική 

διάθεση, αυτοπαρατήρηση, γνώση και εµπειρία, αντοχή σε µαταιώσεις ή και απογοητεύσεις. 

Πρόκειται για µια ατέρµονη πορεία αυτογνωσίας, µε συνεχείς αναθεωρήσεις, 

επανατοποθετήσεις και επαναπροσδιορισµούς (Snowman & Biehler, 2006).   
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2.1.3. Γνωστικός και Κοινωνικός Κονστρουκτιβισµός 

 

Α. Βασικές θεωρίες και αρχές 

Ο όρος κονστρουκτιβισµός (constructivism) χρησιµοποιήθηκε αρχικά προκειµένου να 

περιγράψει το καλλιτεχνικό ρεύµα που επηρέασε τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική και 

γενικά τις εικαστικές τέχνες (Σοβιετική Ένωση 1920). Στόχος της θεωρίας των 

κονστρουκτιβιστών ήταν η εναντίωση στις θέσεις που πρέσβευε ο ορθολογισµός (δηλαδή 

η εναντίωση στην καθαρή νόηση, η οποία υπάρχει και λειτουργεί πέρα και ανεξάρτητα από 

τον κόσµο που µας περιβάλλει), καθώς και στη λογική του εµπειρισµού, σύµφωνα µε την 

οποία µοναδική πηγή γνώσης για τον άνθρωπο είναι οι αισθήσεις. 

 

Η κονστρουκτιβιστική θεωρία εµφανίζεται αρχικά στη Σοβιετική Ένωση, ωστόσο στοιχεία 

αυτής εντοπίζονται στην περίοδο του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού (Kant), αλλά και στη 

σκέψη του µεγάλου Ιταλού στοχαστή Giovanni Battista Vico, ο οποίος δύο αιώνες σχεδόν 

πριν την άνθηση του κονστρουκτιβισµού στη Σοβιετική Ένωση, υποστήριξε ότι ο 

άνθρωπος γνωρίζει µονάχα ότι ο ίδιος δηµιουργεί. Με τη θέση του αυτή ο Vico 

εναντιώθηκε στην «καθαρή» µαθηµατική σκέψη µεγάλων σύγχρονων διανοητών, όπως ο 

Descartes, και ουσιαστικά κατέστησε σαφές πως τα προϊόντα όλων των κλάδων της 

ανθρώπινης δηµιουργικής δράσης είναι αποτέλεσµα µιας νοητικής επεξεργασίας µέσα από 

την οποία η πραγµατικότητα καθίσταται κτήµα του κάθε ανθρώπου και της σκέψης του.   

 

Η θεωρία του κονστρουκτιβισµού επηρέασε βαθύτατα το ρεύµα του Αµερικανικού 

πραγµατισµού (John Dewey), τη σχολή της Φρανκφούρτης (Horkheimer – Adorno), 

καθώς επίσης επιστηµολόγους (Kuhn – Wittgenstein) και παιδαγωγούς (Piaget – 

Bruner), οι οποίοι υπογράµµισαν την αναγκαιότητα για ενεργητική συµµετοχή του 

εκπαιδευόµενου στη διαδικασία της µάθησης και της γνωστικής του ανάπτυξης. 

 

Η συµπεριφοριστική θεωρία µεσουρανούσε την εποχή της εµφάνισης του ρεύµατος του 

κονστρουκτιβισµού στη Σοβιετική Ένωση και εστίαζε στην παρατήρηση των αλλαγών που 

συντελούνται στη συµπεριφορά του εκπαιδευόµενου. Κατ’ επέκταση θεωρεί τη µαθησιακή 

διαδικασία µέσα από το πρίσµα των αλλαγών στην εµφανή συµπεριφορά, αλλαγών που 

πραγµατοποιούνται µέσω της ενίσχυσης των θετικών συµπεριφορών και της απόσβεσης ή 

της τιµωρίας των αρνητικών (µη επιθυµητών συµπεριφορών). ∆ηλαδή στη διαδικασία της 

µάθησης που βασίζεται στη σχέση ερεθίσµατος – αντίδρασης. 
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Ο κονστρουκτιβισµός, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει τις διαδικασίες της έρευνας 

και της προσωπικής ανακάλυψης. ∆ίνει έµφαση στην κοινωνική διάσταση της µάθησης και 

αναδεικνύει τον κοµβικό ρόλο της ενεργής, αυτορυθµιζόµενης και αναστοχαστικής 

µάθησης. Καθίσταται σαφής ο πολύπλευρος και πολυσύνθετος χαρακτήρας της διδακτικής 

πράξης, η οποία ωστόσο µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερη µε την υιοθέτηση και 

εφαρµογή αρχών που αφορούν συγκεκριµένους γνωστικούς τοµείς και συγκεκριµένα 

διδακτικά περιβάλλοντα (κοινότητες µάθησης) (Snowman & Biehler, 2006).   

 

Η κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, έχει σηµαντική επίδραση στην παιδαγωγική επιστήµη 

και στους τρόπους µε τους οποίους ο άνθρωπος επεξεργάζεται την πληροφορία και κατ’ 

επέκταση µαθαίνει.  

Η θεωρία του κονστρουκτιβισµού υποστηρίζει ότι η µάθηση µε νόηµα λαµβάνει χώρα 

όταν οι εκπαιδευόµενοι προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα δικό τους νοητικό µοντέλο και 

συνεπώς να καταλήξουν σε µια προσωπικά «ενορχηστρωµένη ερµηνεία» για τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας των φυσικών και κοινωνικών δοµών που µας περιβάλλουν, για 

την ισχύ και εφαρµογή κανόνων και νόµων κλπ. Αυτή η κατασκευή και εσωτερική 

διευθέτηση που οδηγεί σε µια ατοµική ερµηνεία του κόσµου, µέσα στον οποίο ζούµε, 

πραγµατοποιείται ως µια διαδικασία διύλησης ιδεών και εµπειριών µέσα από το φίλτρο των 

προσωπικών εµπειριών που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Τελικά ο καθένας οδηγείται στο 

κτίσιµο της δικής του γνώσης, η οποία πλέον αποτελεί κτήµα του και είναι µοναδική όπως 

ο κάθε άνθρωπος.  

 

Οι κονστρουκτιβιστές πιστεύουν ότι «οι µαθητές κατασκευάζουν (construct) τη δική τους 

πραγµατικότητα ή τουλάχιστον την ερµηνεύουν βασισµένοι στις δικές τους εµπειρίες και 

αντιλήψεις, έτσι η γνώση ενός ατόµου είναι µία λειτουργία από τις προηγούµενες εµπειρίες 

του, τις διανοητικές δοµές του και πεποιθήσεις του, οι οποίες χρησιµοποιούνται για να 

εξετάζει αντικείµενα και γεγονότα. Αυτά που κάποιος γνωρίζει έχουν βάση στην αντίληψη 

των φυσικών και κοινωνικών εµπειριών οι οποίες κατανοούνται από το µυαλό» (Jonasson, 

2001). 

 

Εάν κάθε άτοµο έχει δική του όψη της πραγµατικότητας, τότε πώς εµείς µπορούµε σαν 

κοινωνία να επικοινωνήσουµε ή και να συνυπάρξουµε; Ο Jonassen παραθέτοντας αυτό 

το ερώτηµα στο άρθρο του «Thinking Technology: Toward a Constructivist Design Model» 

κάνει τα ακόλουθα σχόλια:  

• «Ίσως η πιο κοινά εσφαλµένη αντίληψη του κοντρουκτιβισµού είναι η εξαγωγή του 

συµπεράσµατος ότι καθένας από εµάς κατασκευάζει µία µοναδική πραγµατικότητα. 
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Αυτή η πραγµατικότητα είναι µόνο στο µυαλό του γνώστη, η οποία χωρίς 

αµφιβολία θα οδηγήσει σε πνευµατική-διανοητική αναρχία». 

•  «Οι κονστρουκτιβιστές επίσης πιστεύουν ότι ένα µεγάλο µέρος της 

πραγµατικότητας µοιράζεται διαµέσου µίας επεξεργασίας της κοινωνικής 

διαπραγµάτευσης...» 

 

Οι ρίζες του κονστρουκτιβισµού - 

εκπρόσωποι 

Ρεαλιστική και Ριζική ∆όµηση 

(Realistic & Radical Construction) 

• Bruner 

• Neiser 

• Goodman 

• Kant 

• Kuhn 

• Dewey 

• Habermas 

• Piaget → είχε την πιο ουσιαστική 

επιρροή στον κονστρουκτιβισµό και 

το έργο του διευρύνθηκε και 

εξετάστηκε από τον Glasserfield. 

(Smorgansbord, 1997) 

 

• Ρεαλιστικός οικοδοµητισµός → η 

γνώση (cognition) είναι η διαδικασία 

από την οποία οι µαθητευόµενοι 

τελικά κατασκευάζουν διανοητικές 

δοµές που αντιστοιχούν ή ταιριάζουν 

µε εξωτερικές δοµές που είναι 

εγκατεστηµένες στο περιβάλλον. 

• Ριζικός οικοδοµητισµός → η γνώση 

βοηθάει ώστε οι µαθητευόµενοι να 

οργανώσουν τον εµπειρικό κόσµο 

παρά να ανακαλύψουν την 

οντολογική πραγµατικότητα. 

(Smorgansbord, 1997) 

 

Οι υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψιν:  

• Η γνώση κατασκευάζεται ή δοµείται από την εµπειρία. 

• Η µάθηση είναι µια προσωπική ερµηνεία του κόσµου. 

• Η µάθηση είναι µια ενεργή διαδικάσία µέσα στην οποία η έννοια δηµιουργείται πάνω 

στη βάση της εµπειρίας. 

• Η εννοιολογική ανάπτυξη (conceptual growth) προέρχεται από τη διαπραγµάτευση 

της έννοιας, το µοίρασµα των πολλαπλών απόψεων και την αλλαγή των εσωτερικών 

µας αναπαραστάσεων µέσω της συνεργατικής µάθησης (collaborative learning). 

• Η µάθηση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Η αξιολόγηση-

εξέταση θα πρέπει να είναι ενοποιηµένη µε το έργο (task) και όχι µε µία ξεχωριστή 

δραστηριότητα. (Merrill, 1991, Smorgansbord, 1997) 

 

Η ερµηνεία των εκπροσώπων της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας για τη µάθηση δεν είναι 

πρόσφατη, αλλά αποτέλεσµα θεωριών που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία εβδοµήντα 
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πέντε χρόνια από επιφανείς επιστήµονες όπως οι John Dewey, Jean Piaget, Jerome Bruner, 

Lev Vygotsky κ.α. 

 

Ι. Η Λογικοµαθηµατική Μάθηση του J. Piaget 

 

Ο J. Piaget ως βιολόγος ήταν εκείνος που περιέγραψε την ανάπτυξη της λογικής σκέψης 

του παιδιού ως µια εξελικτική διαδικασία που διαµορφώνεται µέσα από διαφορετικά στάδια. 

Τα στάδια αυτά προσδιορίζονται χρονολογικά: 

• Μέχρι 2 ετών το αισθησιοκινητικό στάδιο. 

Στο στάδιο αυτό, το παιδί αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µέσω των αισθήσεων του 

(κυρίως όραση, ακοή και αφή). ∆εν µπορεί, όµως, να εκφράσει µε λέξεις οτιδήποτε 

βρίσκεται γύρω του και για αυτό αρκείται µόνο στην παρατήρηση. Τέλος, σκέφτεται 

εγωκεντρικά και δεν µπορεί να αντιληφθεί τις διάφορες καταστάσεις από άλλη οπτική 

γωνία, εκτός από τη δικιά του. 

• Από 2 έως 7 ετών το προσυλλογιστικό στάδιο. 

Στο στάδιο αυτό, το παιδί αρχίζει να διαµορφώνει τη γλώσσα επικοινωνίας και να µαθαίνει 

κάποιες στοιχειώδεις έννοιες. Ταξινοµεί τα διάφορα αντικείµενα µε βάση τις οµοιότητες 

τους, όµως δεν µπορεί ακόµα να συγκεντρώσει την προσοχή του σε περισσότερες από µία 

καταστάσεις. Επίσης, ενώ γνωρίζει τη σηµασία των εννοιών µακρύ, κοντό, βαρύ, ελαφρύ, 

ψηλό, χαµηλό, πλατύ, στενό, δεν έχει την αίσθηση της ποσότητας. 

• Από 7 έως 12 ετών το στάδιο των συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών 

Στην ηλικία αυτή, το παιδί διαµορφώνει πιο συστηµατική και πιο λογική σκέψη. Έτσι, 

αρχίζει να αντιλαµβάνεται σχέσεις µεταξύ πραγµάτων ή προσώπων, εκτελεί αντιστρέψιµες 

πράξεις, αποδέχεται την αντιστροφή κάποιων ενεργειών και συνεργάζεται µε άλλα άτοµα. 

Αντιλαµβάνεται, επίσης, τη διατήρηση της ποσότητας, συγκρίνει και συσχετίζει αντικείµενα 

και καταστάσεις, διατάσσει πράγµατα σε σειρά µε βάση κάποια χαρακτηριστικά τους και 

αναπτύσσει την ικανότητα της νοητικής αναπαράστασης. 

• Από 12 ετών το στάδιο των λογικών τυπικών πράξεων ή αφαιρετικής σκέψης  

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης, 

της σκέψης, δηλαδή, που δε στηρίζεται σε άµεσες εποπτείες. Ο έφηβος δε χρειάζεται πια 

συγκεκριµένα παραδείγµατα, για να κατανοήσει µια έννοια, αλλά µπορεί να βασίζεται σε 

υποθέσεις, τόσο πραγµατικές, όσο και φανταστικές. Η χρήση των αφηρηµένων 

συλλογισµών επιτρέπει στον έφηβο να κάνει κριτική και να επινοεί θεωρίες. Αυτός είναι κι 

ένας από τους βασικούς λόγους που οι έφηβοι οραµατίζονται και ζουν στο µέλλον κι όχι 

µόνο στο παρόν (Κολιάδης, 2006 Snowman & Biehler, 2006).   
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Βασικές έννοιες στη θεωρία του Piaget αποτελούν η αφοµοίωση, η συµµόρφωση, η 

προσαρµογή και το σχήµα. 

• Η αφοµοίωση είναι η ενέργεια του οργανισµού να ενσωµατώσει µια νέα 

κατάσταση σε αυτά που ήδη γνωρίζει. 

• Η συµµόρφωση είναι η ενέργεια του οργανισµού κατά την οποία τροποποιεί την 

προηγούµενη εµπειρία ή τα νοητικά σχήµατα προκειµένου να επιτύχει ένα σκοπό 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

• Η προσαρµογή είναι βιολογική αρχή και είναι η συνισταµένη της αφοµοίωσης – 

συµµόρφωσης. 

• Το σχήµα αποτελεί τη στοιχειώδη µονάδα µάθησης: η προσαρµογή µε τη 

χρησιµοποίηση της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης ύστερα από µια σειρά 

δραστηριοτήτων. 

 

Σε µια προσπάθεια κριτικής αξιολόγησης της θεωρίας του Piaget διαπιστώνεται ότι τα 

στάδια ανάπτυξης που παρουσιάζει ο Piaget δεν µπορεί να είναι απόλυτα οριοθετηµένα, 

καθώς ένα παιδί ενδέχεται να περάσει γρήγορα κάποια στάδια ενώ κάποιο άλλο πιο αργά. 

Άλλα πάλι παιδιά είναι πιθανό να µη προσεγγίσουν το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης ακόµα 

και όταν ενηλικιωθούν. Ακόµη ο Piaget χαρακτήριζε το παιδί σαν «εξερευνητή», που 

παρακινούνταν από καθαρά εσωτερικά κίνητρα. Αργότερα όµως υποστηρίχτηκε5 πως το 

κοινωνικό- πολιτιστικό περιβάλλον των µαθητών επιδρά καταλυτικά στην ανάπτυξή τους. 

∆ε δόθηκε από τον Piaget η απαιτούµενη προσοχή και στο ρόλο της γλώσσας στην 

ανάπτυξη της νοηµοσύνης, πράγµα που πραγµατεύτηκε ιδιαιτέρως ο Vygotsky στα πλαίσια 

της θεωρίας του. Τέλος η θεωρία του Piaget περιλαµβάνει µια σαφή περιγραφή της δοµής 

των σταδίων ανάπτυξης µα δε γίνεται µνεία στα µέσα που επιτρέπουν τις προβλέψεις 

δοµικών αλλαγών.  

 

Συµπερασµατικά, χρειάζεται να τονιστεί το γεγονός πως σε καµία περίπτωση οι παραπάνω 

επισηµάνσεις δεν υποβιβάζουν το ανυπέρβλητο έργο του Piaget απλώς σκιαγραφούνται 

κάποια σηµεία της θεωρίας του τα οποία χρήζουν προσοχής και αναθεώρησης από τις 

µεταγενέστερες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

 

 

                                    
5 Κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης 
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ΙΙ. Η Ευρετική – Ανακαλυπτική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner. 

 

«Τι θέλετε; Μαθητές που µπορούν ν’ απαντούν σ’ ερωτήσεις που θέτουν οι άλλοι ή 

µαθητές που είναι ικανοί να ερωτούν τους εαυτούς τους και να ψάχνουν µόνοι τους τις 

απαντήσεις;» 

Jerome Bruner 

 

O Jerome Bruner, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Harvard είναι ένας από 

τους γνωστικούς ψυχολόγους που επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τη «γνωστική επανάσταση» 

στο χώρο της Ψυχολογίας καθώς και την πορεία της εκπαίδευσης στην Αµερική. 

 

Η ανακαλυπτική µάθηση (discovery learning) κατά τον Bruner χαρακτηρίζεται από 

πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν σχέση µε την πρόσκτηση, επεξεργασία 

και κωδικοποίηση των πληροφοριών. Η ανακαλυπτική µάθηση δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

σαφώς προσδιορισµένο είδος µάθησης αλλά ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των 

γνωστικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την αναλυτική και διαισθητική σκέψη καθώς 

επίσης και µε την επίλυση προβληµάτων. Ο Bruner διακρίνει τρεις χαρακτηριστικές 

διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν σχεδόν ταυτόχρονα στην πράξη της µάθησης (Κολιάδης, 

2006 Snowman & Biehler, 2006): 

 

α) Ανακάλυψη γνώσεων – εννοιών. 

Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την ανακάλυψη νέων πληροφοριών, εννοιών και 

γνώσεων τις οποίες επεξεργαζόµαστε, διευρύνουµε και ενσωµατώνουµε στις 

προηγούµενες γνώσεις. Η απόκτηση γνώσεων δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το πρώτο βήµα, 

ένα, µέσο, ένα προσωρινό αποτέλεσµα στις διαδικασίες και τεχνικές επίλυσης 

προβληµάτων που θ’ ακολουθήσουν. 

 

β) Μετασχηµατισµός γνώσεων 

Η δεύτερη διαδικασία περιλαµβάνει το µετασχηµατισµό των ήδη αποκτηµένων 

πληροφοριών σε γνώσεις και την εφαρµογή τους σε µελλοντικές νέες καταστάσεις. Σε 

αυτή τη φάση η διαδικασία µάθησης που διευρύνει ήδη υπάρχουσες συσσωρευµένες 

γνώσεις για την εφαρµογή της σε µελλοντικές καταστάσεις, ονοµάζεται γενικευµένη 

µάθηση (generic learning). 
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γ) Αξιολόγηση, εκτίµηση-έλεγχος των γνώσεων. 

Η Τρίτη διαδικασία περιλαµβάνει εκείνες τις ενέργειες που αξιολογούν τις νέες γνώσεις και 

εκείνες που προέκυψαν από το µετασχηµατισµό ως προς την καταλληλότητα, ορθότητα, 

επάρκεια και χρησιµότητά τους. Αυτή η διαδικασία παρέχει επίσης και τη δυνατότητα 

χρήσης των ορθών µεθόδων και τεχνικών στην αντιµετώπιση και λύση µελλοντικών 

προβληµάτων.  

Ο Bruner υποστηρίζει ότι είναι εξίσου σπουδαίο όχι µόνο να κατέχει το άτοµο βασικές 

έννοιες και γενικές αρχές και να τις χρησιµοποιεί στη λύση µελλοντικών προβληµάτων 

αλλά εξίσου σπουδαίο είναι επίσης να γνωρίζει το άτοµο πώς µπορεί να επεξεργαστεί τις 

βασικές έννοιες και γενικές αρχές και πώς να τις χρησιµοποιεί στις νέες καταστάσεις. Γι’ 

αυτό ο Bruner προσπαθεί να οργανώσει τη µαθησιακή δραστηριότητα ευθύς εξαρχής ως 

µία διαδικασία λύσης προβληµάτων. 

 

Πραξιακή 

αναπαράσταση 

Εικονιστική 

αναπαράσταση 

Συµβολική 

αναπαράσταση 

Αναπαράσταση ήδη 

αποκτηθεισών γνώσεων 

µε τα κινητικές και 

αισθητηριακές δεξιότητες 

του ατόµου. 

Αναπαράσταση του 

εξωτερικού κόσµου µε 

εσωτερικές πνευµατικές 

εικόνες. 

Αναπαράσταση της 

εξωτερικής 

πραγµατικότητας µε 

σύµβολα ή αφηρηµένα 

συστήµατα συµβόλων, τα 

οποία το άτοµο χειρίζεται 

εσωτερικά. 

Πίνακας 5: Τρόποι επεξεργασίας των πληροφοριών και αναπαράστασης της γνώσης. 

 

Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήµατα της ανακαλυπτικής µάθησης είναι: 

• Ο µαθητής µαθαίνει τεχνικές και τρόπους αναζήτησης και διείσδυσης στις σχέσεις των 

πραγµάτων. 

• Οι επεξεργαζόµενες γνώσεις είναι πιο σταθερές και ανακαλούνται ταχύτερα και 

ευκολότερα. 

• Οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τη λύση ενός προβλήµατος βρίσκονται έτοιµες 

ανά πάσα στιγµή για µεταβίβαση σε άλλους τοµείς της µάθησης. 

• Ο µαθητής αναπτύσσει ήδη ενδιαφέρον και εσωτερικά κίνητρα για µελλοντική µάθηση 

και δεν χρειάζεται εκ νέου νέα παρώθηση. 

• Ο µαθητής µπορεί να κατευθύνει ο ίδιος την πράξη της ανακάλυψης, µαθαίνοντας να 

αυτοδιορθώνεται από την επιτυχία του χωρίς πάντα να εξαρτάται από την 
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επιδοκιµασία του δασκάλου. Η µάθηση δεν πρέπει να προσφέρεται έτοιµη αλλά να 

κατακτηθεί από τον ίδιο το µαθητή. 

 

Μερικά µειονεκτήµατα της ανακαλυπτικής µάθησης είναι: 

• Η ανακαλυπτική µάθηση συνήθως δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε µαθητές µε µειωµένες 

νοητικές ικανότητες γιατί απαιτεί αυξηµένες γνωστικές δεξιότητες. 

• Οι αυθεντικές ανακαλύψεις είναι σπάνιες και οι περισσότερες προέρχονται από τους 

ευφυέστερους µαθητές. 

• Χρειάζεται προσεκτικός και µακροχρόνιος σχεδιασµός µε σαφείς στόχους και 

απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Η θεωρία της ανακαλυπτικής µάθησης (discovery learning) του Bruner υποστηρίζει ότι 

η διδασκαλία στο πλαίσιο της σχολικής τάξης προσφέρει στους εκπαιδευόµενους γνώσεις 

και δεξιότητες, οι οποίες ωστόσο δεν µπορούν να εφαρµοστούν εκτός αυτής σε 

πραγµατικές συνθήκες. Η χρησιµοποίηση αυστηρά δοµηµένου υλικού, όπως είναι τα 

φύλλα εργασίας οδηγούν σε εξάρτηση του εκπαιδευόµενου από άλλα άτοµα (π.χ. 

δάσκαλος) και πιθανόν στη διαµόρφωση της εντύπωσης ότι η µάθηση συντελείται µόνο 

προκειµένου ο µαθητής να εισπράξει ανταµοιβή για την προσπάθεια που κατέβαλε (από το 

δάσκαλο, ή το γονέα). 

 

Αντί για τη χρησιµοποίηση αυστηρά δοµηµένου και προεπιλεγµένου εκπαιδευτικού υλικού, 

που συµβάλει σε µια απόλυτα καθοδηγούµενη διαδικασία µάθησης µε όλα τα 

προαναφερόµενα µειονεκτήµατα, ο Bruner προτείνει την «τροφοδότηση» των µαθητών µε 

προβλήµατα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει το µαθητή ν’ αντιµετωπίσει το 

πρόβληµα και να επιδιώξει την εξεύρεση λύσης είτε ατοµικά, είτε εµπλεκόµενος σε οµάδα 

συζήτησης (discussion group) γύρω από αυτό. Άλλωστε, όπως έχει ο ίδιος υποστηρίξει, η 

πραγµατική και µε νόηµα µάθηση (meaningful learning) ουσιαστικά περιλαµβάνει τη 

«…διαπίστωση του πως µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος ό,τι ήδη γνωρίζει προκειµένου 

να φτάσει πολύ πιο µακριά από το σηµείο όπου ήδη κινείται η αντίληψή του».     

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ελευθερία κίνησης των µαθητών προκειµένου να 

προσπαθήσουν να οδηγηθούν στην ανακάλυψη κάθε νόµου, κανόνα, ή γεγονότος που 

διέπει το φυσικό, ή κοινωνικό µας περιβάλλον, µπορεί να αποβεί εξαιρετικά 

αναποτελεσµατική. Με άλλα λόγια η µετάδοση της γνώσης από άλλους (π.χ. το δάσκαλο) 

δύναται να επιφέρει τα ίδια ουσιαστικά αποτελέσµατα µε την εµπλοκή του εκπαιδευόµενου 

σε µια διαδικασία εξερεύνησης και κατασκευής προσωπικών νοηµάτων.  
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Ο Bruner τόνισε την αξία της ανακαλυπτικής µάθησης, τουλάχιστον όσον αφορά την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, όπως κατάκτηση ικανοτήτων επίλυσης προβληµάτων, 

κατάκτηση ικανοτήτων συσχέτισης και αξιοποίησης της ήδη υπάρχουσας γνώσης στην 

αντίληψη καινούριων εννοιών, κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους υλοποιείται ο 

συσχετισµός εννοιών κ.λπ. (Κολιάδης, 2006 Snowman & Biehler, 2006).   

 

ΙΙΙ. Το Θεωρητικό Μοντέλο της Νοηµατικής – Προσληπτικής Μάθησης του D. 
Ausubel 

Ο Ausubel εντάσσεται στους γνωστικούς ψυχολόγους και υποστήριξε τη νοηµατική 

προσληπτική µάθηση, στα πλαίσια της οποίας ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει να ενσωµατώνει 

και να αφοµοιώνει τη νέα γνώση στηρίζοντάς την σε κατάλληλα σηµεία σύνδεσης και 

συσχέτισης, που έχουν διαµορφωθεί στην ήδη υπάρχουσα γνωστική του δοµή. O Ausubel 

ασχολείται µε την επίλυση προβληµάτων σχολικής µάθησης του τύπου: πώς µαθαίνει το 

παιδί, πώς οργανώνει τις γνώσεις του, πώς θυµάται, πώς χρησιµοποιεί τις γνώσεις του και 

άλλα. Ο µαθητής είναι αναγκαίο να διαµορφώσει µια σταθερή γνωστική δοµή, καλά 

οργανωµένη στην οποία οι επιµέρους γνώσεις δεν είναι αποµονωµένες αλλά αποτελούν 

ένα σύστηµα αλληλοσυνδεδεµένης ταξινόµησης «σηµασιών» και «νοηµατικότητας» 

(meaningful learning) (Κολιάδης, 2006 Snowman & Biehler, 2006).   

 

O Ausubel προσδιόρισε τέσσερα είδη µάθησης και είναι τα ακόλουθα: 

• Μηχανιστική- προσληπτική  

• Νοηµατική - προσληπτική  

• Μηχανιστική - ανακαλυπτική  

• Νοηµατική- ανακαλυπτική 

 

Από τα παραπάνω, ο ίδιος ο Ausubel θεωρεί την καταλληλότερη για το σχολείο µορφή 

µάθησης τη νοηµατική- προσληπτική, η οποία στοχεύει στην ιεράρχηση και εκµάθηση 

κανόνων ανώτερης µορφής. 

 

Αυτό που κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντικό είναι να πραγµατώνονται οι ακόλουθες 

διδακτικές αρχές. Πρέπει, δηλαδή, να δίνονται οι προκαταβολικοί οργανωτές 

(advance organizers) στην αρχή της διδακτικής ενότητας µε σκοπό να δηµιουργείται µια 

γέφυρα ανάµεσα στην παλιά και στη νέα γνώση. Λειτουργούν ως αφόρµηση για τη 

διδασκαλία µιας καινούριας ενότητας. Σηµαντική κρίνεται ακόµη και η χρήση των 

διδακτικών αρχών της σταδιακής διαφοροποίησης, της ενσωµατωµένης συσχέτισης 

και της σταθεροποίησης για επιµέρους διδακτικές ενότητες.  
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Η αρχή της σταδιακής διαφοροποίησης της γνώσης στηρίζεται στη µετάβαση από τις 

γενικά διατυπωµένες έννοιες στις πιο συγκεκριµένες και λεπτοµερείς, ούτως ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι να συνδέσουν το ευρύτερο µε το πιο συγκεκριµένο πλαίσιο γνώσεων. 

Ακόµη, µέσω της αρχής της ενσωµατωµένης συσχέτισης, ο µαθητής πρέπει να µάθει  να 

βρίσκει σχέσεις και διασυνδέσεις ανάµεσα στα διάφορα µαθήµατα, ώστε οι γνώσεις του να 

έχουν ένα µεγάλο εύρος διασύνδεσης και να µην είναι αποκοµµένες η µια από την άλλη. 

Εν συνεχεία υφίσταται και η αρχή της σταθεροποίησης βάσει της οποίας οι 

νεοεισερχόµενες πληροφορίες για να αποκτήσουν σταθερότητα, καθαρότητα και να 

οργανωθούν απαιτούν πλήρη και συνεπή επεξεργασία καθώς και συνεχή επανάληψη 

(υπερµάθηση). 

 

Βάσει των παραπάνω σκοπός του σχολείου είναι η δηµιουργία µιας γνωστικής δοµής στο 

µαθητή η οποία να είναι σταθερή, να έχει καλή οργάνωση και σαφή δόµηση ώστε οι 

επιµέρους γνώσεις να µην είναι αποµονωµένες και ασύνδετες µεταξύ τους αλλά 

ιεραρχηµένες και συνδεδεµένες σε πολλά επίπεδα. Σύµφωνα µε τον Ausubel η µάθηση 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

i) Αντίληψη (πρόσληψη)  

ii) Ερµηνεία (αποσαφήνιση, επεξήγηση)  

iii) Κωδικοποίηση  

iv) Ανάκτηση  

v) Εφαρµογή  

 

H µάθηση πραγµατώνεται κυρίως µε τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης η οποία 

διακρίνεται σε: 

i. Υποκατηγοριοποίηση που περιλαµβάνει δύο µορφές: 

• Την παραγωγική. Πραγµατώνεται όταν ο µαθητής συνάγει άµεσα νέες πληροφορίες 

από την ήδη υπάρχουσα γνωστική δοµή. Είναι ασθενής διαδικασία µάθησης και 

συνήθως οδηγεί στη λήθη. 

• Την συσχετική Πραγµατώνεται όταν ο µαθητής επεξεργάζεται µια νέα πληροφορία 

κι αυτή διευρύνεται επαρκώς από τις ήδη υπάρχουσες. H νέα µορφή της γνωστικής 

δοµής έχει ταξινόµηση διαφορετική από την αρχική και σπάνια οδηγεί στη λήθη. 

 

ii. Υπερκατηγοριοποίηση  

Πραγµατώνεται όταν ο µαθητής τοποθετήσει τη νέα πληροφορία µε τέτοιο τρόπο ώστε 

µετά την αναπροσαρµογή της γνωστικής δοµής να υπάρχουν άλλες διαφορετικές κύριες 

κατηγορίες απ’ αυτές που προϋπήρχαν. 
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Η µάθηση διευκολύνεται επίσης από την συνδυαστική µάθηση. Μ’ αυτόν τον όρο 

εκφράζεται η συσχέτιση εννοιών µεταξύ τους που βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία της 

γνωστικής δοµής και δεν έχουν µεταξύ τους άµεση ιεραρχική σχέση. 

 

Τέλος, ο Ausubel επισηµαίνει ότι : «ο πιο σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση 

είναι αυτός πού ο µαθητής γνωρίζει ήδη. Εξακρίβωσέ το και δίδαξέ τον, σύµφωνα µε 

αυτό». Η διδασκαλία και η µάθηση θεωρούνται πλέον ως διαδικασία «κατασκευής της 

γνώσης» αντίθετη µε την επικρατούσα ισχυρή τάση ότι οι γνώσεις µεταφέρονται από τον 

εκπαιδευτικό στον µαθητή. Η ισχυρή αυτή τάση, όπως έχει δειχθεί σε διεθνείς έρευνες, 

οδηγεί τους µαθητές στο να λύνουν προβλήµατα µε αλγοριθµικό και επιφανειακό τρόπο, 

χωρίς καµία κριτική θεώρησή τους (Κολιάδης, 2006 Snowman & Biehler, 2006).   

 

IV. Από το Γνωστικό στον Κοινωνικό Κονστρουκτιβισµό  

Η εξέλιξη της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας στο πέρασµα των χρόνων, οδήγησε στη 

διαµόρφωση δύο κύριων ρευµάτων: 

1. του γνωστικού κονστρουκτιβισµού (cognitive constructivism) και  

2. του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού (social constructivism). 

 

Ο γνωστικός κονστρουκτιβισµός (cognitive constructivism) έχει τις ρίζες του στις ιδέες 

του Piaget και εστιάζει στις γνωστικές διεργασίες (cognitive processes) που λαµβάνουν 

χώρα στον κάθε εκπαιδευόµενο. ∆ηλαδή η αντίληψη ενός ατόµου για την πραγµατικότητα 

πηγάζει από την ικανότητά του να αφοµοιώσει, σε συνεργασία και µε τον εκπαιδευτή, 

αποτελεσµατικά πληροφορίες και να οδηγηθεί στη δηµιουργία νέων τελικά νοητικών 

σχηµάτων (conceptual schemes) και λειτουργιών.  

 

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός (social constructivism) αποτελεί τη δεύτερη 

σύγχρονη παραλλαγή του κονστρουκτιβιστικού µοντέλου, η οποία έχει τις βάσεις της στην 

αξιοποίηση εργαλείων (όπως η γλώσσα, τα σύµβολα, οι τεχνικές προσέγγισης στην 

επίλυση προβληµατικών καταστάσεων) σε πραγµατικές καταστάσεις (real – life situations) 

προκειµένου να προκύψει για τον εκπαιδευόµενο µια από κοινού κατανόηση φαινοµένων, 

κανόνων κλπ. Οι βάσεις του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού τέθηκαν από τον Ρώσο 

ψυχολόγο Lev Vygotsky και τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο John Dewey (Snowman & 

Biehler, 2006).   
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Οι εκπαιδευόµενοι ενθαρρύνονται να εµπλακούν σε συζητήσεις µε οµοίους τους, αλλά και 

τους δασκάλους τους, σχετικά µε την ερµηνεία εννοιών, την κατανόηση διαδικασιών, τη 

διαπραγµάτευση των τρόπων συσχέτισης εννοιών κλπ.  

 

Όσον αφορά τα δύο ρεύµατα που προέκυψαν µέσα από την ευρύτερη θεωρία του 

κονστρουκτιβισµού, θα πρέπει να υπογραµµιστεί πως δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν οι κονστρουκτιβιστές «η µάθηση είναι µια δραστηριότητα 

τόσο προσωπικής ερµηνείας (individual interpretation) όσο και διαπραγµάτευσης 

(negotiation) µε άλλα άτοµα».  

 

Η φιλοσοφία του κονστρουκτιβισµού αντιπαραβάλλεται συχνά µε τη φιλοσοφία και την 

πρακτική του αντικειµενισµού από τους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές, πολλοί από τους 

οποίους βλέπουν τον κονστρουκτιβισµό είτε ως τίποτα νέο, είτε ως ασύνδετο µε αυτό 

καθαυτό τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό.  

 

Τα τελευταία χρόνια, ο κονστρουκτιβισµός είναι ένα από τα πολύ σηµαντικά πεδία στην 

εκπαιδευτική φιλοσοφία. Βασική αιτία είναι το γεγονός του ότι υποδεικνύει ξεκάθαρα την 

ανεπάρκεια του «παραδοσιακού» εκπαιδευτικού σχεδιασµού, έτσι όπως υφίσταται σήµερα 

και εγείρει τις απαιτήσεις για αλλαγές, όπως για παράδειγµα:  

• η µετάβαση του ρόλου του δασκάλου από τον ρόλο του µεταβιβαστή της γνώσης σε 

εκείνον του καθοδηγητή (facilitator, coach), 

• διδασκαλία υψηλότερου επιπέδου δεξιοτήτων όπως για παράδειγµα λύσης 

προβληµάτων (problem solving), τεκµηρίωσης (reasoning), 

• µεταγνωστικές τεχνικές, ώστε ο εκπαιδευόµενος να ξέρει πώς να µαθαίνει, 

• περισσότερη ανοιχτή αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων,  

• συνεργατικές δεξιότητες εκµάθησης (collaborative learning). 

 

Βασικά στοιχεία του κονστρουκτιβισµού είναι: 

• Το µοντέλο της εµπλαισιωµένης ή εγκαθιδρυµένης µάθησης (situated  learning, 

anchored learning), το οποίο θεωρεί ότι η µάθηση είναι κυρίως εξαρτώµενη από το 

πλαίσιο, έτσι ώστε η γνωστική εµπειρία να τοποθετείται σε αυθεντικές 

δραστηριότητες (project-based learning),  

• Η γνωστική µαθητεία (cognitive apprenticeship), η οποία αποτελεί µια στρατηγική 

βασισµένη στην περιπτωσιολογική µάθηση (case-based) και υποστηρίζει τα πλούσια 

µαθησιακά περιβάλλοντα και τις εννοιολογικά πλούσιες µαθησιακές εµπειρίες, 
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• Η κοινωνική διαπραγµάτευση της γνώσης (social negotiation of knowledge), 

οποία είναι η διαδικασία µε την οποία οι εκπαιδευόµενοι διαµορφώνουν και 

εξετάζουν τα εννοιολογικά και µαθησιακά κατασκευάσµατά τους, αλληλεπιδρώντας 

µε άλλα άτοµα πιθανόν µέσα στα πλαίσια µιας κοινότητας. Η συνεργασία είναι επίσης 

κύριος άξονας των δραστηριοτήτων µάθησης, έτσι ώστε η διαπραγµάτευση και η 

δοκιµή της γνώσης να µπορεί να λάβει χώρα. 

 

V. Εµπλαισιωµένη ή εγκαθιδρυµένη Μάθηση  

Έχοντας τις βάσεις της στην ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και τη γνωστική επιστήµη, 

η στρατηγική της εγκαθιδρυµένης µάθησης (situated learning) αποτελεί µια σηµαντική 

πρόταση για τη θεωρία µάθησης σε σχέση µε τις παραδοσιακές διαστάσεις της µάθησης 

(Lave, Wenger, 1991, Spiro, et. al. 1991).  

 

Οι Brown, Collins, και Duguid (1989) θεωρούνται µεταξύ των πρωτεργατών της 

ανάπτυξης της θεωρίας της εγκαθιδρυµένης µάθησης. Ο Collins (1988) καθορίζει την 

εγκαθιδρυµένη µάθηση ως «τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτώνται σε πλαίσια που 

µοιάζουν µε τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν στην πραγµατική ζωή». Κατά συνέπεια, η 

εγκαθιδρυµένη θεωρία ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να ωθήσουν τους 

εκπαιδευόµενους σε ένα περιβάλλον που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το 

πλαίσιο στο οποίο οι νέες ιδέες, γνώσεις και συµπεριφορές τους θα εφαρµοστούν 

(Snowman & Biehler, 2006).   

 

Θεωρούµενοι ως πρωτοπόροι της θεωρίας της εγκαθυδριµένης εκµάθησης οι Lave και 

Wenger (1991) περιγράφουν τη µάθηση ως αναπόσπαστο τµήµα της παραγωγικής 

κοινωνικής πρακτικής ενταγµένης µέσα στον πραγµατικό κόσµο. Αναλύοντας αυτό τον 

οριµό καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι:  

• µε τον όρο «παραγωγική» εννοείται ότι η µάθηση είναι µια πράξη δηµιουργίας ή συν-

δηµιουργίας , 

• ο όρος «κοινωνικός» σηµαίνει ότι τουλάχιστον ένα µεγάλο µέρος  της µάθησης 

πραγµατώνεται σε συνεργασία µε άλλους, και 

• η «µάθηση ενταγµένη στον πραγµατικό κόσµο», σηµαίνει τις πρακτικές και τις 

συνθήκες που καθιστούν τη µάθηση πιο άµεση, χρήσιµη, και µεταβιβάσιµη. Για 

παράδειγµα, η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας θα είναι επιτυχέστερη εάν οι 

εκπαιδευόµενοι δραστηριοποιούνταν σε ζωντανούς διαλόγους και πολιτιστικές 

δραστηριότητες µε σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητας και της ποικιλοµορφίας, 
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παρά να επικεντρωθούν στις τυπικές ασκήσεις γραµµατικής χρησιµοποιώντας φύλλα 

εργασίας.  

 

Σύµφωνα µε τη Lave η µάθηση είναι µια συνδυαστική λειτουργία του γενικότερου 

πλαισίου και του πολιτιστικού περιβάλλοντος (δηλαδή είναι εγκατεστηµένη-τοποθετηµένη). 

Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε τις περισσότερες δραστηριότητες µάθησης που 

διενεργούνται µέσα στις παραδοσιακές τάξεις, όπου προσφέρεται/ µεταφέρεται αφηρηµένη 

γνώση, γενική και αποκοµµένη συνήθως από κάθε πλαίσιο εφαρµογής (Snowman & 

Biehler, 2006).   

 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα κρίσιµο συστατικό της εγκαθιδρυµένης µάθησης, 

όπου οι εκπαιδευόµενοι εντάσσονται σε µια «κοινότητα πρακτικής» (community of 

practice) που ενσωµατώνει κάποιες πεποιθήσεις και συµπεριφορές που υιοθετούνται σιγά-

σιγά από τα µέλη. Κάθε νέο µέλος κινείται σταδιακά από την περιφέρεια στο κέντρο της 

οµάδας. Αυτό σηµαίνει περισσότερη ενεργοποίηση, µεγαλύτερη ενσωµάτωση και αλλαγή 

από το νεοφερµένο στο παλαιό µέλος. Επιπλέον, η εγκαθιδρυµένη µάθηση είναι συνήθως 

ακούσια παρά σκόπιµη. Οι δυναµικές κοινότητες πρακτικής θεωρούνται κρίσιµο στοιχείο 

της κοινωνιολογικής σκοπιάς της εγκαθιδρυµένης µάθησης (Lave, Wenger, 1991). Κατά 

συνέπεια, η µάθηση µπορεί να περιλαµβάνει όχι µόνο το δάσκαλο και το εκπαιδευόµενο, 

αλλά και άλλους παράγοντες, όπως εµπειρογνώµονες (experts) έξω από το σχολείο, από 

τον κόσµο των επιχειρήσεων ή την τοπική κοινότητα, και την ηλεκτρονική παγκόσµια 

κοινότητα.  

 

Επιπρόσθετα, οι κοινότητες µάθησης (learning communities) είναι δυναµικές και µπορεί 

να αναθέτουν διάφορους ρόλους σε κατάλληλους χρόνους ανάλογα µε τις ανάγκες του 

εκπαιδευόµενου. Για παράδειγµα, ένας µαθητής µπορεί να είναι εκπαιδευόµενος, 

εκπαιδευτικός, ή καθοδηγητής (coach) οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του σεναρίου 

µάθησης που έχει υιοθετηθεί. Ένας εκπαιδευόµενος, αφού έχει µάθει κάποια γνωστική 

διαδικασία, µπορεί µετέπειτα να την µεταλαµπαδεύσει σε συναδέλφους του. 

 

VI. Γνωστική Μαθητεία  

Οι Brown, Collins και Duguid (1989) εισάγουν επίσης την ιδέα της γνωστικής µαθητείας. 

Η γνωστική µαθητεία (Cognitive Apprenticeship) υποστηρίζει τη µάθηση σε κάποια 

γνωστική περιοχή εµπλέκοντας τους εκπαιδευόµενους σε µια διαδικασία ώστε να 

αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν τα γνωστικά εργαλεία σε αυθεντικές 

µορφές εφαρµογής τους.  
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Μαθαίνοντας, µέσα και έξω από το σχολείο, ενισχύονται µέσω της συνεργατικότητας, της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής κατασκευής της γνώσης. Σύµφωνα µε 

τους Brown, Collins και Duguid (1989) υπογραµµίζεται η  ανάγκη για µια νέα 

επιστηµολογία για τη µάθηση – τέτοια που να υπογραµµίζει την ενεργό αντίληψη πέρα 

από την εννοιολογική αφηρηµένη σύλληψη και την απλή απεικόνιση-περιγραφή της 

γνώσης. 

 

Οι στρατηγικές της γνωστικής µαθητείας, µαζί µε τις κοινότητες µάθησης και την άµεση 

πρακτική αξιολόγηση, είναι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προέρχονται από την 

εγκαθιδρυµένη θεωρία µάθησης. Αυτές οι πρακτικές προσπαθούν, πρώτα απ' όλα, να 

τοποθετήσουν τις πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης µέσα σε ένα πλούσιο και ποικίλο 

πλαίσιο που είναι σηµαντικό και έχει το χαρακτήρα του αυθεντικού για τους 

εκπαιδευόµενους (McLellan, 1994).  

 

Η µαθητεία διαφέρει από την παράδοση µαθηµάτων, την καθοδήγηση (mentoring) και τον 

εθελοντισµό. Εεστιάζει στην αλληλεπίδραση που είναι µια κοινωνικά και πολιτιστικά 

προσδιορισµένη δραστηριότητα στην οποία ο εκπαιδευόµενος θεωρείται και αυτός ειδικός 

και ειδικευόµενος ταυτόχρονα ανάλογα µε το πλαίσιο (Tisdale, 2001). Οι Brown, Collins, 

και Duguid περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο οι «γνωστικές µέθοδοι µαθητείας 

προσπαθούν να εντάξουν τους µαθητές στην κουλτούρα των αυθεντικών πρακτικών 

(enculturate) µέσω της δραστηριότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µε παρόµοιο 

τρόπο και µορφή µε τη µαθητεία των τεχνών». Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, η µαθητεία 

είναι ένα παλαιό και καθιερωµένο πρότυπο µάθησης.  

 

Επιπλέον, ο Brown και οι συνεργάτες του επισηµαίνουν: «Μόνο στον τελευταίο αιώνα και 

µόνο στα βιοµηχανοποιηµένα έθνη, η επίσηµη εκπαίδευση εµφανίστηκε ως καθολική 

µέθοδος την εκπαίδευση των νέων. Προτού να εµφανιστούν τα σχολεία, η µαθητεία ήταν 

ο πιο κοινός τρόπος και χρησιµοποιήθηκε για να διαβιβάσει τη γνώση που απαιτήθηκε για 

την ειδική πρακτική, σε τοµείς όπως η ζωγραφική και η γλυπτική ακόµα και η ιατρική και η 

νοµική». 

 

Η γνωστική µαθητεία επιδιώκει να εντάσσει τους εκπαιδευόµενους σε πραγµατικά 

σενάρια στα οποία ενεργούν και αλληλεπιδρούν για να επιτύχουν τα επιθυµητά γνωσιακά/ 

µαθησιακά αποτελέσµατα. Ο εργασιακός χώρος έχει διάφορες δυναµικές ως µαθησιακό 

περιβάλλον, όπως:  

• αυθεντικότητα,  
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• στόχο-προσανατολισµένες δραστηριότητες,  

• συχνή καθοδήγηση,  

• καθηµερινή ανάγκη για επίλυση προβλήµατος και  

• εγγενής ενίσχυση  

 

Αν και τα παιδιά δεν µπορούν να δοκιµάσουν όλες τις πτυχές της τυπικής µαθητείας, για 

παράδειγµα των τεχνών (ούτε πρέπει), µπορούν να ωφεληθούν από µερικές από τις κοινές 

πρακτικές, όπως η διαµόρφωση ορισµένων δεξιοτήτων από τα πιο ειδικευµένα άτοµα και η 

καθοδήγηση από τους δασκάλους προς τα πιο υψηλά επίπεδα γνώσης και πρακτικής.  

 

Η γνωστική µαθητεία είναι ένα µία στρατηγική της εγκαθιδρυµένης µάθησης στην οποία οι 

εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν σε µια κοινότητα της πράξης που αναπτύσσεται µέσω της 

δραστηριότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε τρόπους παρόµοιους µε αυτήν στις 

µαθητείες τεχνών (McLellan, 1994). 

 

 

Β. Κονστρουκτιβισµός και Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός 

Η µετάβαση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού από το συµπεριφορισµό στη γνωστική 

θεωρία δεν ήταν τόσο δύσκολη, όσο φαίνεται να θεωρείται αυτή προς τον 

κρονστρουκτιβισµό.  

 

Ο συµπεριφορισµός και η γνωστική θεωρία υποστηρίζουν την πρακτική της ανάλυσης ενός 

έργου και τη διασπασή του σε διαχειρίσιµα κοµµάτια, αποδεδειγµένους στόχους και 

µετρήσιµη προετοιµασία βασισµένη σε αυτούς τους στόχους. Από την άλλη ο 

κρονστρουκτιβισµός υποστηρίζει µία πιό ανοιχτή µαθησιακή εµπειρία µάθησης όπου οι 

µέθοδοι και τα αποτελέσµατα της µάθησης δεν είναι εύκολα µετρήσιµα και µπορεί να µην 

είναι τα ίδια για κάθε µαθητευόµενο.  

 

Ενώ ο συµπεριφορισµός και η γνωστική θεωρία είναι δύο πολύ διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις, η γνωστική θεωρία έχει κάποιες οµοιότητες µε τον κονστρουκτιβισµό. Ένα 

παράδειγµα της συµβατοτητάς τους είναι το γεγονός ότι ασπάζονται την αναλογία 

σύγκρισης των διαδικασιών του νου µε αυτές του υπολογιστή.  
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Παρά τις οµοιότητες του 

κονστρουκτιβισµού και της γνωστικής 

θεωρίας, η  αντικειµενική πλευρά του 

κονστρουκτιβισµού υποστήριζε τη χρήση 

των µοντέλων στη συστηµική προσέγγιση 

του εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Ο 

κονστρουκτιβισµός δεν είναι συµβατός µε 

την παρούσα συστηµική προσέγγιση στον 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού, όπως ο Jonassen σηµειώνει «είναι γρίφος ότι ο 

κονστρουκτιβισµός δυσκολεύει τους διδακτικούς σχεδιαστές. Αν ισχύει αυτό και κάθε 

άτοµο είναι υπεύθυνο για την κατασκευή της γνώσης, πώς εµείς οι σχεδιαστές µπορούµε 

να καθορίσουµε και να ασφαλίσουµε µία κοινή σειρά από εκροές για µάθηση, όπως έχουµε 

διδαχθεί να κάνουµε;» (Jonassen, 1999). 

  

Στο ίδιο άρθρο ο Jonassen απαριθµεί τις ακόλουθες «συνέπειες» του 

κονστρουκτιβισµoού στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό: 

«... η σκόπιµη κατασκευή γνώσης ίσως να διευκολύνεται από µαθησιακά περιβάλλοντα τα 

οποία: 

• παρέχουν πολλαπλές αναπαριστάσεις της πραγµατικότητας - αποφεύγουν την 

υπεραπλούστευση της διδασκαλίας παρουσιάζοντας τη φυσική πολυπλοκότητα του 

κόσµου, 

• παρουσιάζουν αυθεντικά έργα (authentic tasks), 

• παρέχουν πραγµατικό κόσµο, µαθησιακά περιβάλλοντα βασισµένα σε περιπτώσεις 

παρά προκαθορισµένες διδακτικές συνέπειες, 

• καλλιεργούν την αναστοχαστική άσκηση και πρακτική (reflective practice), 

• δίνουν τη δυνατότητα εξαρτηµένης περιεκτικά και συνοχικά κατασκευής, 

• υποστηρίζουν τη συνεργατική κατασκευή γνώσης διαµέσου της κοινωνικής 

διαπραγµάτευσης, και όχι του ανταγωνισµού ανάµεσα στους µαθητευόµενους για 

αναγνώριση. 

 

Ο Jonassen σηµειώνει ότι η διαφορά ανάµεσα στον (α) κονστρουκτιβιστικό, στο (β) 

συµπεριφορικό και στο (γ) γνωστικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό, είναι ότι ο συµπεριφορικός 

και ο γνωστικός εκπαιδευτικός σχεδιασµός ενέχουν ένα προκαθορισµένο αποτέλεσµα µία 

προκαθορισµένη εκροή και παρεµβαίνουν στη διδακτική διαδικασία για να σχεδιάσουν µία 

προσχεδιασµένα έννοια της πραγµατικότητας στο µυαλό του εκπαιδευόµενου. Αντίθετα, ο 

κονστρουκτιβισµός υποστηρίζει ότι επειδή οι µαθησιακές εκροές δεν είναι πάντα 

προβλεπόµενες, η διδασκαλία πρέπει να καλλιεργεί, και όχι να ελέγχει, τη µάθηση. Με 

Οµοιότητες γνωστικής θεωρίας και 

κροστρουκτιβισµού 

� Θεωρία του σχήµατος (schema) 

� Πολυµέσα (multimedia) 

� Υπερµέσα (hypermedia) 

� ∆ιασυνδετικά µοντέλα (Connectionism) 
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αυτό κατά νου ο Jonassen κοιτάζει τα κοινά σηµεία ανάµεσα στις κονστρουκτιβιστικές 

προσεγγίσεις στη µάθηση για να προτείνει ένα µοντέλο για το σχεδιασµό 

κονστρουκτιβιστικών µαθησιακών περιβάλλοντων (Jonassen, 1999).. 

 

«Μια κονστρουκτιβιστική διδασκαλία σχεδιασµού πρεπει να σχολείται µε το 

σχεδιασµό περιβαλλόντων τα οποία υποστηρίζουν ή βοηθούν την κατασκευή γνώσης η 

οποία: 

• είναι βασισµένη στην εσωτερική διαπραγµάτευση. Είναι µια διαδικασία άρθρωσης 

νοητικών µοντέλων-προτύπων (mental models), η οποία χρησιµοποιεί αυτά τα 

πρότυπα για να εξηγήσει, να προβλέψει, να βγάλει συµπεράσµατα και να 

αντικατοπτρίσει πάνω στη χρησιµότητά τους (Piaget’s accommodation, Norman and 

Rumelhart’s tuning and restructuring.) 

• είναι βασισµένη στην κοινωνική διαπραγµάτευση (social negotiation.). Είναι µια 

διαδικασία επιµερισµού µίας πραγµατικότητας µε άλλους, οι οποίοι χρησιµοποιούν τις 

ίδιες διαδικασίες µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην εσωτερική διαπραγµάτευση. 

• διευκολύνεται από την εξερεύνηση των περιβάλλοντων του πραγµατικού κόσµου 

και την παρέµβαση νέων περιβάλλοντων. Οι διαδικασίες που επιβάλλονται από τους 

σκοπούς, ανάγκες, ή/και προσδοκίες. 

• έχει αποτελέσµατα στα διανοητικά µοντέλα (mental models) και προβάλλει 

ουσιαστικές, αυθεντικές έννοιες για τη µάθηση και τη χρησιµοποίηση της 

οικοδοµηµένης γνώσης. Πρέπει να ενισχύεται από προβλήµατα που βασίζονται σε 

περιπτώσεις τα οποία προέρχονται και τοποθετούνται στην πραγµατικότητα µε όλη την 

αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα και βασίζονται στην πραγµατική πρακτική της ζωής. 

• απαιτεί µία κατανόηση από την ίδια τη διαδικασία σκέψης και τη δική της µέθοδο 

λύσεως προβληµάτων. Τα προβλήµατα σε ένα γενικό πλαίσιο είναι διαφορετικά από 

προβλήµατα σε άλλα πλαίσια. 

• είναι σχεδιασµένη-µοντελοποιηµένη για µαθητευόµενους από εκπαιδευτικούς µε 

ικανότητες, αλλά όχι απαραίτητα ειδικούς εκπαιδευτές, 

• απαιτεί συνεργασία ανάµεσα σε µαθητευόµενους και εκπαιδευτές. Ο εκπαιδευτής/ 

δάσκαλος είναι περισσότερο προπονητής και µέντορας, παρά προµηθευτής γνώσης. 

• παρέχει ένα «διανοητικό κουτί εργαλείων» για να διευκολύνει µία εσωτερική 

διαπραγµάτευση, απαραίτητη για το χτίσιµο των νοητικών µοντέλων-προτύπων» 

(Jonasson, 2001). 

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις των δεκαετιών ’80 και ’90 είχαν δώσει τη δυνατότητα στους 

σχεδιαστές να κινηθούν προς µια πιο κονστρουκτιβιστική προσέγγιση σχεδιασµού της 

διδασκαλίας. Ένα από τα πιό χρήσιµα εργαλεία του κονστρουκτιβιστή σχεδιαστή είναι το 
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υπερκείµενο (hypertext) και τα υπερµέσα (hypermedia), γιατί λαµβάνει υπόψιν ένα 

διακλαστικό/ επεκτατικό σχεδιασµό παρά ένα γραµµικό σχήµα διδασκαλίας.  

 

Οι υπερσύνδεσµοι (hyperlinks) λαµβάνουν υπόψιν τον έλεγχο του µαθητή, πράγµα το 

οποίο είναι ζωτικής σηµασίας για την κονστρουκτιβιστική µάθηση, εντούτοις υπάρχει ένας 

προβληµατισµός για τον «αρχάριο» µαθητευόµενο να «χαθεί» στη θάλασσα των 

πολυµέσων. Για να σηµειώσουν αυτό τον προβληµατισµό, οι Jonassen και McAlleese 

(Jonassen & McAlleese 2002) σηµειώνουν ότι κάθε φάση (phase) γνώσης απαιτεί 

διαφορετικούς τύπους µάθησης. Υποστηρίζουν ότι  η απόκτηση αρχικής (initial) 

γνώσης παρέχεται καλύτερα µεσα από την κλασσική διδασκαλία (µε προκαθορισµένα 

µαθησιακά αποτελέσµατα, διαδοχική διδακτική αλληλεπίδραση και αξιολόγηση µε 

παραποµπή κριτηρίων), ενώ η απόκτηση γνώσης σε πιό προχωρηµένα στάδια ταιρίαζει 

καλύτερα σε ένα κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον. Για παράδειγµα, όταν ένας αρχάριος 

µαθητευόµενος είναι ανίκανος να εγκαταστήσει µία «άγκυρα» σε ένα περιβάλλον 

πολυµέσων, ίσως περιπλανάται άσκοπα στο περιβάλλον αυτό καταλήγωντας εντελώς 

αποπροσανατολισµένος.  

 

Οι Reigeluth και Chung προτείνουν ένα κανονιστικό σύστηµα το οποίο υποστηρίζει 

αυξηµένο µαθησιακό έλεγχο. Σε αυτή τη µέθοδο οι µαθητές έχουν κάποια κατακτηµένη 

γνώση και τους έχουν δωθεί κάποιες οδηγίες στο να δηµιουργήσουν τις δικές τους 

µεταγνωστικές στρατηγικές και έχουν κάποιο τρόπο να επιστρέψουν κατά µήκος του 

µονοπατιού που έχουν πάρει, εάν είχαν χαθεί (Reigeluth, 1996). 

 

Πολλοί συγγραφείς του οικοδοµητικού σχεδιασµού προτείνουν ότι οι µαθητές δε θα 

έπρεπε απλά να αφεθούν χαµένοι σε ένα περιβάλλον υπερµέσων, αλλά µία «µίξη» παλιού 

και νέου εκπαιδευτικού σχεδασµού είναι επιβεβληµένη. Το άρθρο του Davidson (1998), 

που προτείνει κριτήρια για µάθηση µε υπερµέσα, βασισµένη σε µία «εξερεύνηση σχετικών 

µαθησιακών θεωριών» είναι ένα παράδειγµα αυτής της µεθόδου. Βέβαια υπάρχει και η 

αντίθετη άποψη, όπως αυτή των Bendar, Cunningham, Duffy και Perry, οι οποίοι σε ένα 

άρθρο τους υποστηρίζουν ότι «εάν ο σχεδιασµός διδακτικών συστηµάτων αποσπά έννοιες 

και στρατηγικές από τη θεωρητική βάση που προήλθαν τότε χάνουν ένα µέρος της 

σηµασίας τους» (Bendar, Cunningham, Duff, Perry, 1995) 
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2.1.5 Κοινωνικοπολιτισµικές Θεωρήσεις Μάθησης 

 

Η κοινωνικογνωστική θεωρία µάθησης (Social Cognitive Theory) αποτελεί έναν 

συνδυασµό βασικών παραδοχών για τη µάθηση, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 

ψυχολογίας της συµπεριφοράς και της γνωστικής ψυχολογίας, υιοθετεί τις ακόλουθες 

θέσεις για τη µάθηση και την ανθρώπινη συµπεριφορά: 

α. Η ανθρώπινη συµπεριφορά δεν προέρχεται ούτε αποκλειστικά από εσωτερικές, ούτε 

αποκλειστικά από εξωτερικές επιδράσεις, αλλά είναι αποτέλεσµα συνδυασµού των 

δύο αυτών τύπων επιδράσεων (Bandura, 1997). 

β. Η ανθρώπινη νοητική δραστηριότητα αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Ο άνθρωπος αναπαριστά νοητικά τα εξωτερικά συµβάντα µε 

συµβολισµούς και χρησιµοποιεί γλωσσικές και φαντασιακές αναπαραστάσεις ως 

οδηγούς της συµπεριφορά του. 

γ. Η ανθρώπινη συµπεριφορά ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τα προβλεπόµενα 

αποτελέσµατά της. Ο άνθρωπος δηµιουργεί, µε βάση προηγούµενες εµπειρίες του, 

συγκεκριµένες προσδοκίες από την έκβαση των ενεργειών του και οι προσδοκίες 

αυτές ρυθµίζουν αντίστοιχα τη συµπεριφορά του. Για παράδειγµα, όταν βρέχει δεν 

περιµένουµε πρώτα να βραχούµε και µετά να χρησιµοποιήσουµε οµπρέλα. 

δ. Ουσιαστική συνιστώσα της ανθρώπινης µάθησης αποτελεί η µάθηση µε παρατήρηση. 

Οι άνθρωποι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παρατηρούν άµεσα ή έµµεσα (τηλεόραση, 

κινηµατογράφος, video, βιβλία κλπ) τι κάνουν οι άλλοι και µιµούνται τη συµπεριφορά 

τους. Η συµπεριφορά την οποία µιµούνται ή ο φορέας της συµπεριφοράς την οποία 

µιµούνται αποτελεί πρότυπο ή µοντέλο συµπεριφοράς. Αυτός ο τύπος µάθησης 

από παρατήρηση προτύπων είναι περισσότερο αποτελεσµατικός από κάθε άλλο τύπο 

µάθησης. 

ε. Η παρατήρηση του προτύπου δεν διευκολύνει απλά τη µίµησή του από τον παρατηρητή, 

αλλά µε µία έννοια προκαλεί διεργασίες ταύτισης του παρατηρητή µε το πρότυπο: 

ο παρατηρητής προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνει ή να γίνει αυτό πού είναι το 

πρότυπο. Το πρότυπο µιας µίµησης δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι πραγµατικό 

πρόσωπο. Μπορεί να είναι φανταστικό, ακόµη και υποθετικό. 

στ. Η παρατήρηση ενός προτύπου συντελεί στη µάθηση µε ένα διπλό τρόπο: 

• Ο παρατηρητής µαθαίνει να κάνει κάτι, µαθαίνει δηλαδή νέες συµπεριφορές τις 

οποίες παρατηρεί στο πρότυπο και αναπτύσσει νέες δεξιότητες, και παράλληλα ή 

ταυτόχρονα  

• Ο παρατηρητής µαθαίνει να µην κάνει κάτι, αποφεύγοντας συµπεριφορές τις 

οποίες δεν παρατηρεί στο πρότυπο.  
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ζ. Οι ακόλουθες, αλληλεξαρτώµενες µεταξύ τους, διεργασίες βρίσκονται στη βάση της 

µάθησης µε παρατήρηση:  

• η παρακολούθηση, κατά την οποία το πρότυπο αποσπά την προσοχή του 

παρατηρητή, 

• η διατήρηση, κατά την οποία ο παρατηρητής συγκρατεί µια συγκεκριµένη 

συµπεριφορά του προτύπου µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση της, 

• η αναπαραγωγή, κατά την οποία ο παρατηρητής είναι σε θέση να επαναλάβει µια 

συγκεκριµένη συµπεριφορά του προτύπου και 

• η ενίσχυση, κατά την οποία ο παρατηρητής είναι σε θέση να επαναλάβει µια 

συγκεκριµένη συµπεριφορά, παίρνοντας υπόψη του, όµως, τα προβλεπόµενα 

αποτελέσµατά της. 

 

Ο όρος «κοινωνική µάθηση», ως µια ψυχολογική θεωρία µάθησης, συµπεριλαµβάνει 

διάφορες έννοιες και τα επιµέρους συστατικά θεωρητικά στοιχεία, τα οποία διερευνήθηκαν 

κατά την εξελικτική πορεία της έρευνας αυτού του είδους της µάθησης µέσα στα πλαίσια 

του κλασικού και του κοινωνικογνωστικού Συµπεριφορισµού. Τέτοιες έννοιες είναι  

• «µιµητική µάθηση»,  

• «µάθηση µε ταύτιση»,  

• «µάθηση µε παρατήρηση προτύπου»,  

• «αvτιληπτική µάθηση»,  

• «εσωτερική-συµβολική µάθηση» κ.ά.  

Η ποικίλη αυτή ορολογία προέκυψε από τη µετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος 

των ψυχολόγων ερευνητών από τα άλλα είδη µάθησης προς τις πειραµατικές µελέτες και 

τον ιδιαίτερο τονισµό των επί µέρους συστατικών στοιχείων αυτής της θεωρίας µάθησης.  

 

Κοινή διαπίστωση πάντως, σχετικά µε την πλούσια και ποικίλη ορολογία, είναι το γεγονός 

ότι η παρατήρηση της συµπεριφοράς ενός προτύπου µπορεί να επηρεάσει και να 

διαµορφώσει τη συµπεριφορά του παρατηρητή. Τα πρότυπα της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς µπορεί να είναι πρόσωπα σε πραγµατικές καταστάσεις (Lίfe-Model), ή να 

προβάλλονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (π.χ. φιλµ, τηλεόραση) ή να περιέχονται 

στο κείµενο ενός εντύπου, (π.χ. βιβλίο, περιοδικό κ.ά.), οπότε γίνεται λόγος για τα 

συµβολικά - εικονιστικά ή και λεκτικά πρότυπα. (Κολιάδης, 2002). 

 

Ο ερευνητής ο οποίος ασχολήθηκε συστηµατικά και διεύρυνε το πρότυπο της µάθησης µε 

παρατήρηση και µίµηση, εµπλουτίζοντάς το µε τις κοινωνικές και γνωστικές παραµέτρους 

του ατόµου, είναι ο Albert Bandura και οι συνεργάτες του. 
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Ο όρος κοινωνικογνωστική θεωρία χρησιµοποιείται από τον Bandura στις τελευταίες 

µελέτες του, για να δηλώσει τόσο τους κοινωνικούς παράγοντες που διαµορφώνουν το 

µεγαλύτερο µέρος της συµπεριφοράς και της δράσης του ανθρώπου, όσο και τους 

γνωστικούς παράγοντες, δηλαδή τις διαδικασίες της σκέψης που διαµορφώνουν και 

καθοδηγούν τα κίνητρα, τα συναισθήµατα και τις πράξεις του ανθρώπου (Κολιάδης, 2006, 

Βοσνιάδου, 2001). 

 

Σύµφωνα µε την κοινωνική µάθηση, το άτοµο µαθαίνει, δηλαδή αποκτά νέα 

συµπεριφορά ή αλλάζει την υπάρχουσα συµπεριφορά του, παρατηρώντας τη 

συµπεριφορά άλλων ανθρώπων και τις συνέπειες των πράξεών τους. Με την τυχαία 

ή σκόπιµη παρατήρηση, το άτοµο µιµείται συνειδητά ή ασυνείδητα τη συµπεριφορά 

των προτύπων (κινητική, συγκινησιακή, συναισθηµατική, γνωστική) και ανάλογα µε τις 

συνέπειές της, δηλαδή εάν αυτή η συµπεριφορά αµείβεται ή τιµωρείται, το άτοµο 

ενεργοποιείται και υιοθετεί ή αποφεύγει τη συµπεριφορά, που παρουσιάζουν τα πρότυπα. 

(Κολιάδης, 2006). 

 

Το πλεονέκτηµα της κοινωνικής µάθησης, όπως υποστηρίζει ο Bandura, βρίσκεται στο 

γεγονός, ότι µε αυτό το είδος µάθησης, το άτοµο µπορεί να µάθει γρήγορα και 

αποτελεσµατικά νέες και πολύπλοκες µορφές συµπεριφοράς. Η κοινωνική µάθηση 

υπερτερεί έναντι των άλλων µορφών µάθησης (κλασσικής και συντελεστικής), γιατί η 

διαδικασία της είναι απλή, γρήγορη, οικονοµική και εφαρµόζεται σε όλες σχεδόν τις 

καταστάσεις µάθησης.  

 

Ιδιαίτερα αναποτελεσµατική, φαίνεται να είναι η συντελεστική µάθηση στην περίπτωση 

που ο έφηβος, αλλά και ο ενήλικας οφείλουν να αποκτήσουν µια συγκεκριµένη και 

απαραίτητη κινητική ή ψυχοκινητική δεξιότητα κατά την επαγγελµατική τους εκπαίδευση. 

Για παράδειγµα, εάν πρόκειται ένα άτοµο να εκπαιδευτεί στη χρήση υπολογιστή, δεν είναι 

δυνατόν ο εκπαιδευτικός να περιµένει την εµφάνιση της σωστής συµπεριφοράς και να την 

ανταµείψει στη συνέχεια, υιοθετώντας τις αρχές της συντελεστικής µάθησης (Κολιάδης, 

2006). 

 

Ο Bandura υποστηρίζει ότι οι στάσεις µαθαίνονται, επειδή τα άτοµα µιµούνται τις στάσεις 

των ατόµων που εκτιµούν, όπως των φίλων, των γονιών, των δασκάλων και άλλων. Στη 

θεωρία αυτή η µάθηση πραγµατοποιείται από:  

• παρατήρηση της συµπεριφοράς ενός προτύπου και  

• µίµηση της ίδιας συµπεριφοράς.  
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µάθηση στάσεων µέσω κοινωνικών προτύπων είναι πιο 

αποτελεσµατική και πρόσφορη, διότι γονείς, δάσκαλοι, συµµαθητές κ.λ.π. αποτελούν 

«φύση και θέση» κοινωνικά πρότυπα τα οποία σε καθηµερινή βάση συνδιαλέγονται και 

επηρεάζουν το αναπτυσσόµενο άτοµο (Κολιάδης, 2002). 

Όπως αναφέρει ο Bandura (1997): «Η εκµάθηση θα ήταν υπερβολικά επίπονη διαδικασία, 

για να µην αναφέρουµε επικίνδυνη, εάν οι άνθρωποι έπρεπε να στηριχθούν απλώς στα 

αποτελέσµατα των ενεργειών τους. Ευτυχώς, η περισσότερη ανθρώπινη συµπεριφορά 

µαθαίνεται µέσω της παρατήρησης. Από την παρατήρηση άλλων κάποιος διαµορφώνει µια 

ιδέα για το πώς οι νέες συµπεριφορές εκτελούνται. Αυτές οι κωδικοποιηµένες πληροφορίες 

χρησιµεύουν ως ένας οδηγός δράσης.»   

 

Υποστηρίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο να εκτελέσει το ίδιο το άτοµο την πράξη και να 

αποκτήσει την εµπειρία της αµοιβής ή της τιµωρίας, αλλά είναι επίσης αρκετό να 

παρατηρήσει προσεκτικά και να µιµηθεί τη συµπεριφορά και τις συνέπειές της που 

εκδηλώνει ένα, άλλο άτοµο (πρότυπο) σε πραγµατική, συµβολική ή λεκτική µορφή. 

Ανάλογα δε µε τις συνέπειες της συµπεριφοράς του προτύπου (ευχάριστες ή δυσάρεστες), 

το άτοµο επιστρατεύει τις ψυχοπνευµατικές του ικανότητες, δηλαδή σκέπτεται, 

αναπαριστάνει συµβολικά τις καταστάσεις, µεταφέρεται το ίδιο στη θέση του προτύπου, 

αξιολογεί, προβλέπει τις συνέπειες για τον εαυτό του και αποφασίζει σε παρόµοιες 

καταστάσεις να υιοθετήσει ή να αποφύγει τη συµπεριφορά του προτύπου και να 

διαµορφώσει ανάλογα την παρούσα αλλά και τη µελλοντική συµπεριφορά του.  

 

Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για τη δόµηση µιας επιθυµητής και κοινωνικά αποδεκτής 

συµπεριφοράς ή για την αλλαγή µιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς σύµφωνα µε την 

κοινωνικογνωστική µάθηση είναι η «έµµεση-εσωτερική ενίσχυση» του παρατηρητή 

(Vicarious reinforcement), η οποία πραγµατώνεται όταν ενισχύεται η συµπεριφορά του 

προτύπου που προβάλλεται σε πραγµατικές ή εικονιστικές ή συµβολικές καταστάσεις. Ο 

ρόλος της ενίσχυσης στην κοινωνικογνωστική µάθηση είναι συµβολικός, ένα είδος 

«εσωτερικής-συµβολικής άσκησης» ή «γνωστικής επανάληψης» και «εσωτερικού 

προγραµµατισµού» του ατόµου. ∆ηλαδή το άτοµο παρατηρώντας τις συνέπειες της 

δράσης του προτύπου χειρίζεται την ενίσχυση στις σκέψεις του εκ των προτέρων, πριν 

ακόµα εκτελέσει οποιαδήποτε συµπεριφορά. Συνεπώς, η επίδραση της ενίσχυσης προη-

γείται και καθορίζει ποια στοιχεία της συµπεριφοράς του προτύπου θα παρατηρηθούν και 

ποια όχι από τον παρατηρητή. (Κολιάδης, 2006). 

 

Το άτοµο µαθαίνει νέες µορφές συµπεριφοράς µέσω της µίµησης προτύπων. Η 

συµπεριφορά που είναι δυνατόν να τύχει µιας πιο γρήγορης παρατήρησης και µίµησης 
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είναι αυτή που «προβάλλεται» ενισχυµένη, ακόµη και αν πρόκειται για την βία ή την 

επιθετικότητα. Οι πρότυπες συµπεριφορές µπορεί να είναι «ζωντανές», «εικονιστικές», 

«τηλεοπτικές» ή «φανταστικές». Ο οργανισµός εσωτερικεύει την πρότυπη συµπεριφορά, 

την επεξεργάζεται, την κωδικοποιεί, την οργανώνει, µέσω της έµµεσης-εσωτερικής 

ενίσχυσης και είναι σε θέση να την αναπαράγει οποτεδήποτε θεωρήσει ότι χρειαστεί.  

Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθησης δια της παρατήρησης είναι:  

1. η προσοχή, συµπεριλαµβανοµένων των διαµορφωµένων εκδηλώσεων 

(διακριτικότητα, συναισθηµατικό σθένος, πολυπλοκότητα, επικράτηση, λειτουργική 

αξία)  

2. τα χαρακτηριστικά του παρατηρητή (αισθητήριες ικανότητες, επίπεδο διέγερσης, 

αντιληπτικό σύνολο, προηγούµενη ενίσχυση),  

3. η διατήρηση, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολικής κωδικοποίησης, της γνωστικής 

οργάνωσης,  

4. η αναπαραγωγή-εκτέλεση, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών ικανοτήτων, αυτο-

παρατήρηση της αναπαραγωγής, ακρίβεια της ανατροφοδότησης, και ( 

5. τα κίνητρα (άµεσα εξωτερικά, έµµεσα εσωτερικά, αυτοπαραγόµενα). (Bandura, A. 

1997) 

 

Ο άνθρωπος τείνει να µιµείται όλο και περισσότερο, όσο αυτή η συµπεριφορά µίµησης 

ενισχύεται. Από τα µέσα του δευτέρου έτους µέχρι το τέλος περίπου της προσχολικής 

ηλικίας, η µίµηση αποτελεί την κεντρική µορφή µάθησης, η οποία στα επόµενα χρόνια, 

παρά την εξέλιξη των συναισθηµατικών και κυρίως των γνωστικών λειτουργιών του 

παιδιού, εξακολουθεί ακόµα να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη µάθηση του παιδιού. Η 

ικανότητα του ατόµου για µίµηση, πάνω στην οποία στηρίζεται η µάθηση µε παρατήρηση, 

ερµηνεύεται περισσότερο ως αποτέλεσµα της κοινωνικής αµοιβαιότητας, κατά την οποία 

πραγµατώνεται αµοιβαία µίµηση και ανταλλαγή εµπειριών ανάµεσα στον ενήλικο και στο 

αναπτυσσόµενο άτοµο από τα πρώιµα στάδια της εξέλιξής του. Με αυτή τη µορφή 

µάθησης αποκτώνται π.χ. το πρώτο χαµόγελο του βρέφους, σε µεγάλο βαθµό η γλώσσα 

καθώς και πλείστες µορφές συναισθηµατικής και κοινωνικής συµπεριφοράς, οι οποίες 

συµµετέχουν και επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση του ατόµου. Τέτοιες µορφές 

συναισθηµατικής-συγκινησιακής και κοινωνικής συµπεριφοράς είναι π.χ. η επιθετική 

συµπεριφορά, οι φοβικές αντιδράσεις, η αποδοχή των κοινωνικών ρόλων, η διαµόρφωση 

της ταυτότητας του Εγώ στον έφηβο κ.ά. (Κολιάδης, 2006). 

 

∆ιά µέσου της διαδικασίας της γνωστικής κωδικοποίησης των πληροφοριών, που 

αποκτά το άτοµο µε την παρατήρηση και µίµηση της συµπεριφοράς ενός προτύπου, 

δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αυτοκαθοδήγηση, αυτοενίσχυση και 
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αυτοέλεγχο της συµπεριφοράς του. ∆ηλαδή το άτοµο αποκτά ουσιαστικές ικανότητες 

και προϋποθέσεις για να ελέγχει, να κατευθύνει και να διαµορφώνει το ίδιο τη 

συµπεριφορά του.   

 

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε την κοινωνική θεωρία µάθησης, ο άνθρωπος µαθαίνει 

από το παράδειγµα των άλλων τι πρέπει να κάνει, πριν ακόµα ο ίδιος προβεί στην 

εκτέλεση µιας πράξης, εξοικονοµώντας έτσι χρόνο και αποφεύγοντας περιττά λάθη. 

Σηµαντική επέκταση και εφαρµογή της κοινωνικογνωστικής θεωρίας θεωρείται η 

µάθηση της αυτό-ρύθµισης. 

 

1. Η αυτορύθµιση (Self-regulation) 

Η αυτορρύθµιση ορίζεται ως η ρύθµιση των κινήτρων και των πράξεων του ανθρώπου 

από το ίδιο το δρών υποκείµενο, η οποία επιτυγχάνεται εν µέρει δια µέσου εσωτερικών 

κανόνων και εν µέρει, από τις συνέπειες των ίδιων του των πράξεων (Κολιάδης, 2006, 

Shnowman & Biehler, 2006).  

 

Πολλοί θεωρητοί ισχυρίζεται ότι η αυτορρύθµιση είναι η ικανότητα που µπορεί να 

αναπτύξει το άτοµο για να αποκτήσει γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, τις οποίες µετά την 

κατάκτησή τους µπορεί να τις µεταφέρει από ένα µαθησιακό περιβάλλον και να τις 

χρησιµοποιήσει σε κάποιο άλλο. Οι πληροφορίες, που έχουν αποκτηθεί και έχουν 

µετατραπεί σε γνώσεις, στάσεις ή δεξιότητες µέσα από τη συγκεκριµένη διαδικασία 

µάθησης, µπορούν να εφαρµοστούν και σε χώρους εργασίας ή ελεύθερου χρόνου 

(Shnowman & Biehler, 2006).  

 

Ο Zimmerman (2002) θεωρεί ως αυτορρυθµιζόµενους τους εκπαιδευόµενους που 

συµµετέχουν ενεργά στη δική τους διαδικασία µάθησης µέσα από µεταγνωστικές, 

παρωθητικές και συµπεριφορικές δεξιότητες. 

 

Ο Pintrich (2000) ορίζει την αυτορρυθµιζόµενη µάθηση ως µια ενεργητική, 

εποικοδοµητική διαδικασία κατά την οποία, αυτοί που µαθαίνουν, καθορίζουν στόχους για 

τη µάθησή τους και στη συνέχεια προσπαθούν να παρακολουθήσουν, να ρυθµίσουν και να 

ελέγξουν τη γνώση καθοδηγούµενοι από τους στόχους τους και από τα δοµικά 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. 

 

Σύµφωνα µε τους Zimmerman και Schunk (2001) η «αυτορρυθµιζόµενη µάθηση» 

προσδιορίζεται από την άποψη της αυτοπαραγώµενης σκέψης, αισθηµάτων και πράξεων, 
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τα οποία συστηµατικά προσανατολίζονται προς την επίτευξη των σκοπών των ίδιων των 

µαθητών. Τόσο εκπαιδευτικοί όσο και ψυχολόγοι έχουν προτείνει θεωρητικά µοντέλα και 

έχουν οργανώσει σε διάφορα µέρη µαθήµατα και πρακτικές πληροφορίες για την 

αυτορρυθµιζόµενη µάθηση (Zimmerman και Schunk 2001). 

 

Κοινός παράγοντας όλων αυτών των ορισµών είναι η ενεργοποίηση του µαθητή για το 

µετασχηµατισµό και την κατασκευή της γνώσης.  

 

Οι διαδικασίες της αυτo-ρρύθµισης τίθενται σε λειτουργία στις περιπτώσεις όπου το άτοµο 

έχει να επιλέξει ανάµεσα σε πολλές εναλλακτικές αντιδράσεις ή στις περιπτώσεις όπου οι 

διαθέσιµες αυτοµατικές του αντιδράσεις διακόπτονται ή είναι αναποτελεσµατικές, και κατά 

συνέπεια πρέπει να µάθει µια νέα µορφή συµπεριφοράς. ∆ηλαδή υπεισέρχεται µια νέα 

γνωστική επεξεργασία , που ελέγχεται από το ίδιο το άτοµο. Σύµφωνα µε αυτήν την 

ελεγχόµενη γνωστική επεξεργασία, το άτοµο έχει συγκεντρώσει την προσοχή του και 

µπορεί να επιλέξει µια αντίδραση ανάµεσα στις υπάρχουσες εναλλακτικές αντιδράσεις. Οι 

αυτοµατικές αυτές ρυθµιστικές διαδικασίες είναι ωφέλιµες γιατί διευκολύνουν το άτοµο να 

επιλέγει και να µαθαίνει νέες µορφές συµπεριφοράς και να πραγµατοποιεί µε ορθολογικό 

τρόπο µακροπρόθεσµα σχέδια. 

 

Στο στάδιο της αυτοπαρατήρησης το άτοµο διερευνά, ελέγχει προσεκτικά και σκόπιµα 

τις πράξεις του. Στο στάδιο της αυτοαξιολόγησης, το άτοµο συγκρίνει τις πληροφορίες 

που απέκτησε από το προηγούµενο στάδιο της αυτοπαρατήρησης της έκδηλης 

συµπεριφοράς, µε τα καθιερωµένα ήδη κοινωνικά κριτήρια αποδοχής αυτής της 

συµπεριφοράς. Στην ουσία το άτοµο προσπαθεί να διακρίνει  τη διαφορά µεταξύ αυτού 

που κάνει και εκείνου που θα όφειλε να κάνει. Τέλος, το στάδιο της αυτοενίσχυσης 

αφορά πρωταρχικά τις συναισθηµατικές και γνωστικές αντιδράσεις του ατόµου στις 

πληροφορίες που απέκτησε το ίδιο στην προηγούµενη φάση της αυτοαξιολόγησης, 

δηλαδή κατά πόσο αισθάνεται ικανοποιηµένο ή όχι από τις συνέπειες της συµπεριφοράς 

του. Σ’ αυτή τη φάση που έχει χαρακτήρα παρωθητικό, το άτοµο αναµένεται να 

αντιδράσει ανάλογα µε τα συµπεράσµατα της αυτοαξιολόγησης.  

 

Το θεωρητικό αυτό µοντέλο δεν είναι δυνατό να καλύψει πλήρως το σύνολο των 

ψυχολογικών διεργασιών. Απλώς χρησιµεύει ως θεωρητικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο το 

άτοµο µπορεί να οργανώσει τη συµπεριφορά του και να διαπιστώσει συγκεκριµένες 

ελλείψεις και διαταραχές στα διάφορα στάδια των αυτορρυθµιστικών του λειτουργιών. Το 

µοντέλο της αυτορρύθµισης είναι δυνατό να εφαρµοστεί στις περιπτώσεις όπου το 

άτοµο το ίδιο µπορεί να ελέγξει και να κατευθύνει τη συµπεριφορά του.   
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Οι εκπαιδευόµενοι που µπορούν να ρυθµίζουν τη µάθησή τους γνωρίζουν να 

χρησιµοποιούν συγκεκριµένες γνωστικές στρατηγικές, όπως είναι η επανάληψη, η 

επεξεργασία και η οργάνωση των πληροφοριών, οι οποίες τους βοηθούν στην καλύτερη 

ανάκληση των προηγούµενων γνώσεων. Μπορούν να παρωθούνται και να αναπτύσσουν 

θετικές στάσεις (χαρά, ενθουσιασµό) για την εργασία που θέλουν να αναλάβουν και, 

ταυτόχρονα, έχουν την ικανότητα να ελέγχουν και να τροποποιούν τις στάσεις και τα 

συναισθήµατά τους ανάλογα µε τη φύση και τις απαιτήσεις της εργασίας.  ∆ιαθέτουν 

µεταγνωστικές δεξιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν, να 

ελέγχουν και να κατευθύνουν τις γνωστικές τους διεργασίες. Οργανώνουν και ρυθµίζουν 

το χρόνο τους και εφαρµόζουν στρατηγικές, προκειµένου να αποφεύγουν τους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς περισπασµούς, οι οποίοι επηρεάζουν τη διατήρηση της 

προσοχής, της συγκέντρωσης και του ενθουσιασµού τους. Επίσης, γνωρίζουν πώς να 

δηµιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον µάθησης, που σηµαίνει ότι βρίσκουν κατάλληλο χώρο 

εργασίας και αναζητούν τη συνδροµή του εκπαιδευτικού ή των συµµαθητών τους όποτε 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες.  

 

Γίνονται συµµέτοχοι στη λειτουργία και δοµή της τάξης- µαθησιακής κοινότητας και 

συναποφασίζουν για προβλήµατα που τους αφορούν και έχουν σχέση µε τη µαθησιακή 

διαδικασία (χωρισµός οµάδων, διανοµή και ανάθεση εργασιών). Εν κατακλείδι, θεωρούν 

τη µάθηση µια ενεργητική συµµετοχική διαδικασία, µέσω της οποίας φτάνουν στην 

επίτευξη των στόχων τους και των επιθυµητών µαθησιακών επιδόσεων.  

 

Η αυτορυθµιζόµενη µάθηση είναι µια µορφή µάθησης πολυσύνθετη και απαιτητική 

αλλά και σηµαντική και αποτελεσµατική για τη µαθησιακή διαδικασία των εκπαιδευόµενων. 

Βοηθάει σε µεγάλο βαθµό τον εκπαιδευόµενο να µάθει να χειρίζεται σωστά µόνος του τις 

γνωστικές διεργασίες του για την επίτευξη ενός επιθυµητού µαθησιακού στόχου, 

αξιοποιώντας όλες τις ικανότητές του και πετυχαίνοντας µε αυτό τον τρόπο σταδιακά την 

ανεξαρτητοποίησή του  από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. 

 

Με δεδοµένο τους µεθοδολογικούς περιορισµούς των σύγχρονων ερευνών, δεν πρέπει να 

αµφισβητηθεί το γεγονός ότι τα σύγχρονα µοντέλα της αυτορυθµιζόµενης µάθησης 

µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές σε µεγάλο βαθµό να µεταβούν από την 

ετεροκαθοδήγηση και την εξωτερική ρύθµιση στην αυτοκαθοδήγηση και την εσωτερική 

ρύθµιση της γενικής συµπεριφοράς της µάθησης τους. Πολλοί ερευνητές επισηµαίνουν ότι 

στο σχολικό πλαίσιο ισχύει και είναι αποτελεσµατική η αυτορύθµιση από την πλευρά του 
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µαθητή, όταν ταυτόχρονα εµπλουτίζεται και διευρύνεται από την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού.  

 

Οι µελετητές των κοινωνικογνωστικών θεωριών µάθησης αντιλαµβανόµενοι αυτή την 

ανικανότητα των κλασικών συµπεριφοριστικών θεωριών µάθησης, να µάθουν, δηλαδή, το 

µαθητή να γενικεύει ή να µεταφέρει το µαθησιακό προϊόν σε νέες καταστάσεις, επινόησαν 

το µοντέλο της αυτορυθµιζόµενης µάθησης, το οποίο απαιτούσε την εµπλοκή του ίδιου 

του µαθητή στη διαδικασία µάθησης. 

Το πρόβληµα µε το περίπλοκο οικοδόµηµα σαν την αυτορρυθµιζόµενη µάθηση (SRL) είναι 

ότι βρίσκεται τοποθετηµένη στη διασταύρωση πολλών διαφορετικών πεδίων έρευνας που 

σηµαίνει ότι ερευνητές από πολύ διαφορετικές παραδόσεις έρευνας, έχουν αντιληφθεί την 

SRL µε έναν δικό τους τρόπο, χρησιµοποιώντας διαφορετικούς όρους και ετικέτες για 

όµοιες όψεις της έννοιας.  

 

Μια βασική δυνατότητα της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης (Self Regulated Learning) 

είναι η ικανότητα των µαθητών να καθοδηγούν τη δική τους µόρφωση.  

 

Σύµφωνα µε τον Winne (1985), όλοι οι µαθητές που διαθέτουν τεχνικές 

αυτορρυθµιζόµενης µάθησης, µπορούν να σχεδιάσουν, να επιµεληθούν και να εκτιµήσουν 

τη συµπεριφορά τους. Επιπλέον ο Winne εξήγησε ότι οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν 

µία δραστηριότητα µάθησης, να την επιµεληθούν και να την εκτιµήσουν, χωρίς αυτό 

βέβαια να συνεπάγεται ότι κάποιος µπορεί αυτόµατα να διευθύνει και να καθοδηγεί τη 

διαδικασία µόρφωσης αποκλείοντας τη συµπαράσταση του δάσκαλου ή του εγχειριδίου 

(Zimmerman 2002).  

 

Γι’ αυτό στους µαθητές θα πρέπει να δίνονται άφθονες ευκαιρίες να επικοινωνούν και να 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους όχι σε σχέση µόνο µε τους προσωπικούς στόχους, αλλά 

επίσης και σε σχέση µε τον ορισµό στόχων από άλλους. Οι µαθητές θα έπρεπε να 

αναπτύξουν κατανοητά πρότυπα σχετικά µε την προσπάθεια κατανοµής. Αυτή είναι µία 

µαθησιακή διαδικασία από τον εαυτό τους, η οποία απαιτεί να είναι πρόθυµοι να δουν 

ποικίλες όψεις του εαυτού όπως για παράδειγµα αυτοδέσµευση, προσωπική ανάµειξη, 

επιµερισµό των ερευνών, ως σκοπούς για αυτοκαθοδήγηση και αυτορρύθµιση.  

 

H Boakerts (1999) ισχυρίζεται ότι η αυτορύθµιση είναι η ικανότητα που µπορεί να 

αναπτύξει το άτοµο για να αποκτήσει γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, τις οποίες µετά 

την κατάκτησή τους µπορεί να τις µεταφέρει από ένα µαθησιακό περιβάλλον και να τις 

χρησιµοποιήσει σε κάποιο άλλο. Οι πληροφορίες, που έχουν αποκτηθεί και έχουν 
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µετατραπεί σε γνώσεις, στάσεις ή δεξιότητες µέσα από τη συγκεκριµένη διαδικασία 

µάθησης, µπορούν να εφαρµοστούν και σε χώρους εργασίας ή ελεύθερου χρόνου.  

 

Ο Zimmerman (2002) θεωρεί ως αυτορυθµιζόµενους τους µαθητές που συµµετέχουν 

ενεργά στη δική τους διαδικασία µάθησης µέσα από µεταγνωστικές, παρωθητικές και 

συµπεριφορικές δεξιότητες. Ο Pintrich (2000) ορίζει την αυτορρυθµιζόµενη µάθηση ως 

µια ενεργητική, εποικοδοµητική διαδικασία κατά την οποία, αυτοί που µαθαίνουν, 

καθορίζουν στόχους για τη µάθησή τους και στη συνέχεια προσπαθούν να 

παρακολουθήσουν, να ρυθµίσουν και να ελέγξουν τη γνώση καθοδηγούµενοι από τους 

στόχους τους και από τα δοµικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.  

 

Φάσεις & κατηγορίες του κύκλου της Αυτο-ρύθµισης

[Zimmerman (2000)]
Προσδοκία

[Forethought]

•Ανάλυση έργου: 
ορισµός στόχου

στρατηγικός σχεδιασµός

Αντιλήψεις αυτο-κινήτρων:
ενδογενές ενδιαφέρον, 
αυτo-αποτελεσµατικότητα,
προσανατολισµός στόχου

Αναστοχασµός
[Self-reflection Phase]

•Αυτο-κριτική:
αξιολόγηση της συµπεριφοράς κάποιου

προσδιορισµός της προσπάθειας, 
της ικανότητας, της δυσκολίας έργου κ.λπ. 

•Αυτο-αντίδραση:
αυτο-ενίσχυση, προσδιορισµός αναγκών

για τη βελτίωση των δεξιοτήτων

αυτο-ρύθµισης

Έλεγχος απόδοσης:
[Performance phase]

•Αυτο-έλεγχος:
προσοχή, 

αυτο-διδασκαλία, στρατηγικές έργου.

•Αυτο-παρατήρηση:
καταγραφή της συµπεριφοράς

 

 

Πολλοί θεωρητικοί στο χώρο ισχυρίζονται ότι η αυτορυθµιζόµενη µάθηση 

πραγµατοποιείται σε σηµαντικό βαθµό από τις επιδράσεις των γνωστικών, των θυµικο-

συναισθηµατικών και των βουλητικών διεργασιών και, γενικά, των σκέψεων του µαθητή, 

καθώς και από τις στρατηγικές και τις µορφές συµπεριφοράς που παράγει και χρησιµοποιεί, 

για να πετύχει τους µαθησιακούς στόχους (Zimmerman, 2002, Κολιάδης 2006).  

 

Κοινός παράγοντας όλων αυτών των ορισµών είναι η ενεργοποίηση του µαθητή για το 

µετασχηµατισµό και την κατασκευή της γνώσης. 
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Αρκετοί ερευνητές υποθέτουν ότι τα µικρά παιδιά, εξαιτίας του εγωκεντρισµού τους,  δεν 

µπορούν να αυτορυθµίζονται ενώ µαθαίνουν. Αν δεχτούµε, όµως, αυτή την υπόθεση, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να µην µπορέσουν οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν αυτή τη 

διαδικασία, όταν θα φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία κατά την οποία η αυτορυθµιζόµενη 

µάθηση προκύπτει αναπτυξιακά. Οι λόγοι είναι προφανείς:  

α. είτε θεωρούν ότι η αυτορυθµιζόµενη µάθηση είναι αναποτελεσµατική ή µη αναγκαία σε 

ένα πλαίσιο µάθησης 

β. είτε πιστεύουν ότι µέσα από αυτή δεν θα µπορέσουν να παράγουν ένα ικανοποιητικό 

µαθησιακό αποτέλεσµα 

γ. είτε δεν επιθυµούν να τη χρησιµοποιήσουν, επειδή δεν τη γνωρίζουν επαρκώς ή επειδή 

απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιµασίας. 

 

Τα σύγχρονα µοντέλα αυτορυθµιζόµενης µάθησης στοχεύουν να βοηθήσουν τους 

µαθητές να περάσουν από την ετεροκαθοδήγηση στην αυτοκαθοδήγηση. Ακόµα και οι 

µικροί µαθητές µπορούν σταδιακά να διδαχτούν και να αναπτύξουν στρατηγικές και 

µεθόδους αυτορύθµισης, αρκεί ο εκπαιδευτικός να θέλει να ξεπεράσει τους περιορισµούς 

του αναλυτικού προγράµµατος και το προσωπικό εκπαιδευτικο-διδακτικό του στιλ.  

 

Υυποστηρίζεται επίσης ότι η αυτορρύθµιση µπορεί να διδαχτεί µε άµεση διδασκαλία, µε 

καθοδηγητική σκέψη, µε µεταγνωστικές συζητήσεις και συµµετοχική λύση ασκήσεων. Οι 

αυτορρυθµιστικές δραστηριότητες µπορούν να παρουσιαστούν από ένα πρότυπο, το οποίο 

και θα αποτελέσει αντικείµενο µίµησης για τους µαθητές. Η αυτορρύθµιση µπορεί να 

προωθηθεί µέσα από την ποιότητα των µαθησιακών αποτελεσµάτων, την πρόοδο της 

γνωστικής ανάπτυξης και αλλαγής της συµπεριφοράς των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να κάνει το µαθητή να αισθάνεται άξιος και να πιστέψει ότι διαθέτει τις ικανότητες 

για την επίτευξη ενός στόχου. Τέλος, οι µαθητές υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό για 

να δηµιουργήσουν ένα ευνοϊκό και ευχάριστο περιβάλλον µάθησης, µέσα στο οποίο θα 

µπορούν να εργάζονται όσο το δυνατόν απερίσπαστοι (Zimmerman, 2002, Κολιάδης 

2006).  

1.  Επίσης, ο ίδιος ερευνητής δεν θεωρεί την αυτορρύθµιση σαν µια νοητική ικανότητα ή 

δεξιότητα απόδοσης, αλλά µια αυτοκατευθυνόµενη διαδικασία µέσα από την οποία οι 

µαθητές µετασχηµατίζουν τις νοητικές τους ικανότητες για να πετύχουν καλύτερη 

απόδοση. 

2.  Οι θεωρητικοί που υιοθετούν την προσέγγιση του Piaget, υποθέτουν ότι ο 

εγωκεντρισµός των πολύ µικρών παιδιών είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την 

επίτευξη της αυτορρύθµισής τους. 
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Η σηµασία της αυτορυθµιζόµενης µάθησης αποτελεί σκοπό της διδασκαλίας 

διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων στο σχολείο. Οι στρατηγικές, δεξιότητες και 

στάσεις της αυτορυθµιζόµενης µάθησης καθιστούν το άτοµο ικανό να προγραµµατίζει, να 

καθοδηγεί, να ελέγχει και να αξιολογεί τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσµα της 

επεξεργασίας των δεδοµένων που έχει στη διάθεσή του κάθε φορά. 

 

Στη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης, τα θυµικά στοιχεία παίζουν σηµαντικότατο ρόλο 

(οι συναισθηµατικο-αξιακές επιλογές µας καθορίζουν ποια ερωτήµατα θέτουµε, πώς τα 

προσεγγίζουµε και πώς και πού τελικά καταλήγουµε). Η διδασκαλία λοιπόν του γλωσσικού 

µαθήµατος λαµβάνει υπόψη την ανάγκη για δηµιουργία κινήτρων µάθησης και 

αυτοβελτiωσης, τα οποία στα παιδιά µε µέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση είναι 

ιδιαίτερα µειωµένα. 

 

Η διδασκαλία για την ανάπτυξη του µεταγνωστικού διευκολύνεται ιδιαίτερα µε την 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου καταρχάς και στη συνέχεια µε του γραπτού και 

αντίστροφα η ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου διευκολύνει την ανάπτυξη 

εννοιών και διάκριση δεδοµένων γνωστικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών, 

προθέσεων και κινήτρων καθώς και τη δεξιότητα αυτοοργάνωσης των µαθητών σε 

διάφορα πλαίσια. 

 

Βασικές Αρχές της Αυτορρυθµιζόµενης Μάθησης στην Εκπαίδευση: 

� Η αυτοαξιολόγηση οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση της µάθησης 

� Η αυτοδιαχείριση της νέας σκέψης, της προσπάθειας και του συναισθήµατος προωθεί 

το άτοµο να υιοθετήσει την επίλυση προβληµάτων ευέλικτες προσεγγίσεις και 

ελεγχόµενες-συστηµατικές στρατηγικές, προσανατολισµένες στο στόχο. 

� Η αυτορρύθµιση µπορεί να διδαχθεί µε ποικίλους τρόπους 

� Η αυτορρύθµιση τοποθετείται ανάµεσα στις αφηγηµατικές εµπειρίες και στις 

προσωπικές διαστάσεις της ταυτότητας του κάθε ατόµου 

 

Η αυτορρυθµιζόµενη µάθηση και οι ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ και γενικά το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό σύστηµα πληροφοριών, στο οποίο οι 

διάφορες πηγές µέσων και υλικών µπορούν να συνδεθούν µε πολλαπλούς και 

διαφορετικούς τρόπους και να διαµορφώσουν τα αποκαλούµενα περιβάλλοντα 

υπερκειµένων ή υπερµέσων. Κατά συνέπεια, το διαδίκτυο προσφέρει τις νέες δυνατότητες 

για να κτιστεί, να προσαρµοστεί και να ενσωµατωθεί το διαφορετικό περιεχόµενο µάθησης 

σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα.  
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Επιπλέον, λόγω της ισχυρής αλληλεπίδρασης που παρέχει, οι χρήστες µπορούν να 

επεξεργαστούν το περιεχόµενο σύµφωνα µε τις µεµονωµένες προτιµήσεις και απαιτήσεις 

τους, οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς τον περιορισµό του χρόνου. Ως εκ τούτου, η 

δυνατότητα του ∆ιαδικτύου ως εκπαιδευτικό σύστηµα υπερµέσων θεωρείται πολύ υψηλή. 

Εντούτοις, η καθολική πρόσβαση στις πολλαπλές πηγές πληροφοριών, η µη γραµµική 

δοµή καθώς επίσης και η ισχυρή αλληλεπίδραση των ανοικτών συστηµάτων µάθησης 

µπορούν να δηµιουργήσουν δυσκολίες στους αρχάριους χρήστες-εκπαιδευόµενους κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας της µάθησης.  

 

Για το λόγο αυτό οι διάφορες συνδέσεις µεταξύ των υλικών και περιεχοµένων από τις 

διαφορετικές πηγές πληροφοριών πρέπει να οριστούν, να εξεταστούν και να 

αξιολογηθούν. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει κινδύνους, τόσο λόγω της µη 

γραµµικότητας των διαδικτυακών δεδοµένων, όσο και στις ανεπαρκείς γνώσεις των 

αρχάριων χρηστών όσον αφορά στο περιεχόµενο και στη στρατηγική προσέγγισης του. 

Μεταξύ αυτών είναι και ο κίνδυνος αποπροσανατολισµού λόγω του τεράστιου όγκο των 

πληροφοριών (hyperspace) καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 

είναι πάντοτε έγκυρες.  

 

Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευόµενοι ενδέχεται να αποσπαστούν από τον στόχο της µάθησης 

και να καταναλωθούν σε µη σηµαντικές πληροφορίες. Επίσης, ακόµα κι αν τα  µαθησιακά 

περιβάλλοντα βασισµένα στο διαδίκτυο (Web based learning environments) παρέχουν τις 

προσεγγίσεις στην αυτορρυθµιζόµενη εκµάθηση (π.χ., problem-based learning, blended 

learning, project-based learning), επιβάλλουν πολυάριθµες νέες απαιτήσεις στους 

εκπαιδευόµενους. Η έρευνα για την αυτορρυθµιζόµενη εκµάθηση αποκαλύπτει ότι οι 

αρχάριοι χρήστες δεν είναι συχνά ικανοί να αντιµετωπίσουν αυτές τις απαιτήσεις 

(Zimmerman, 2002).  

 

Η µάθηση επιτυγχάνεται περισσότερο εάν οι εκπαιδευόµενοι επιδρούν ενεργά στο 

µαθησιακό υλικό. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλούνται να λύσουν οι εκπαιδευτικοί 

και οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών εφαρµογών είναι η ανάπτυξη στρατηγικών που 

ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόµενους και τους οδηγούν ενεργά  στην επεξεργασία και 

παραµετροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (Zimmerman, 2002, Snowman & Biehler, 

2006). Για το λόγο αυτό δηµιουργούνται διαδικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα που 

παρέχουν διάφορα εργαλεία για την ενεργό επεξεργασία πληροφοριών, ενθαρρύνοντας 

τους εκπαιδευόµενους σε αυτό που ονοµάζουµε Web based learning.  
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Οι προκλήσεις της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης  

Η αυτορρυθµιζόµενη µάθηση αναφέρεται σε µια κατάσταση εκµάθησης στην οποία οι 

εκπαιδευόµενοι, εκτός από τον καθορισµό των στόχων µάθησης τους, προγραµµατίζουν, 

διευθύνουν, ρυθµίζουν και αξιολογούν τη διαδικασία µάθησης (Zimmerman, 2002). 

Συνεπώς, έχουν ενεργητικό ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία, προετοιµάζοντας 

παραδείγµατος χάριν τις δραστηριότητες στα πλαίσια της µάθησης, διευθύνοντας και 

ελέγχοντας τις δραστηριότητες αυτές καθώς επίσης και διαµορφώνοντας την 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της µάθησης. Σχετικά µε την 

αξιολόγηση των διαδικασιών µάθησης, κρίνεται ουσιαστικής σηµασίας οι εκπαιδευόµενοι 

να µπορούν να ελέγξουν τις δραστηριότητες της µαθησιακής διαδικασίας στις χωριστές 

φάσεις τους, και εάν είναι απαραίτητο, να ζητήσουν (την εξωτερική) ανατροφοδότηση. 

Ένας µεγάλος αριθµός συστηµάτων µάθησης βασισµένων σε υπολογιστή προσφέρει τις 

ενότητες προσδιορισµού των στόχων ή ενότητες ερωτήσεων για την αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εντούτοις, η απουσία τέτοιων ενοτήτων, για την περίπτωση 

των ανοιχτών συστηµάτων, απαιτεί από τους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν ορισµένες 

στρατηγικές ώστε να διευκρινίσουν τους στόχους µάθησης.  

 

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών των στόχων απαιτεί όχι µόνο τις σχετικές µε το 

περιεχόµενο γνωστικές στρατηγικές, αλλά και συγκεκριµένες µετα-γνωστικές στρατηγικές. 

Επιπλέον, η ανεξάρτητη διαχείριση και ο κανονισµός των διαδικασιών εκµάθησης απαιτούν 

την εφαρµογή των γενικών µετα-γνωστικών στρατηγικών που επιτρέπουν στον 

εκπαιδευόµενο να ελέγξει και να ρυθµίσει τη διαδικασία µάθησης (Pintrich, 2004).  

 

Τα συστήµατα υπερµέσων, όπως το ∆ιαδίκτυο, επιβάλλουν τις πρόσθετες απαιτήσεις 

της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης λόγω:  

(α) του τεράστιου όγκου διαθέσιµων πληροφοριών,  

(β) της µη γραµµική δοµή τους και  

(γ) των τεχνολογικών ασυνεπειών και περιορισµών.  

 

Προκειµένου να ελεγχθούν και να ρυθµιστούν οι διαδικασίες µάθησης, οι εκπαιδευόµενοι 

πρέπει να αναπτύξουν ειδικές στρατηγικές και ευρετικούς µηχανισµούς (heuristics). 

Εκτός από τις προαναφερθείσες γνωστικές και µετα-γνωστικές απαιτήσεις, η 

αυτορρυθµιζόµενη µάθηση επιβάλλει επίσης την υψηλή ζήτηση στον τοµέα των κινήτρων 

και της προσοχής (Boekaerts, 1997). Οι κινητήριοι παράγοντες καθορίζουν τους στόχους 

που επιλέγονται και την προσπάθεια που επενδύεται στην επίλυση τους.  

 

Η έρευνα για την προώθηση της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης µέσα από εκπαιδευτικά 
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περιβάλλοντα αποκαλύπτει ότι πολλοί χρήστες αποτυγχάνουν να ελέγξουν και να 

ρυθµίσουν τις δραστηριότητες µάθησης µε τα συστήµατα αυτά λόγω έλλειψης των 

απαραίτητων δεξιοτήτων σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις (Azevedo, 2002). 

Για το λόγω αυτό πρέπει να εξεταστούν οι διάφορες φάσεις της διαδικασίας της µάθησης 

και αναλυθούν σύµφωνα µε γνωστικές και µετα-γνωστικές στρατηγικές.  

 

Οι Hadwin, Winne, και Nesbitt (2005) προσδιόρισαν δύο ευρείες κατηγορίες 

εκπαιδευτικών επεµβάσεων (Azevedo, 2002):  

•  εργαλεία που παρέχουν οδηγίες (Tools that deliver instruction) και   

• εργαλεία που καθοδηγούν και διδάσκουν (Tools that guide and tutor)  

 

Οι Friedrich και Mandl (1997) αναφέρονται στις άµεσες και έµµεσες παρεµβάσεις στην 

διαδικασία της µάθησης. Υποστηρίζουν ότι αυτές οι παρεµβάσεις µπορούν είτε να 

ενσωµατωθούν είτε να µη-ενσωµατωθούν στο µαθησιακό περιβάλλον. Οι 

ενσωµατωµένες εκπαιδευτικές επεµβάσεις (Embedded instructional interventions) 

είναι ενταγµένες στο µαθησιακό περιβάλλον και έτσι οι εκπαιδευόµενοι αναγκάζονται να 

τις εξετάσουν. Η µετα-γνωστική καθοδήγηση τείνει να προτρέψει τις στρατηγικές ελέγχου 

και είναι ένα παράδειγµα µιας ενσωµατωµένης άµεσης επέµβασης. Η υποστήριξη 

προσανατολισµού και πλοήγησης, όπως η παροχή µιας καλά δοµηµένης επισκόπησης των 

διαθέσιµων εγγράφων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υπό µορφή ιεραρχικά 

οργανωµένου πίνακα περιεχοµένων µπορεί να θεωρηθεί ενσωµατωµένη έµµεση 

εκπαιδευτική παρέµβαση (Azevedo, 2002).  

 

Η χρήση των µη-ενσωµατωµένων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων (Non-embedded 

instructional interventions) εξαρτάται από την πρωτοβουλία των εκπαιδευοµένων. Αυτές 

οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις παρέχονται µέσα στο µαθησιακό περιβάλλον, αλλά οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να επιλέξουν αν θα τις χρησιµοποιήσουν ή όχι. Υπό αυτήν τη 

µορφή, η αυτορρυθµιζόµενη µάθηση σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα µπορεί να 

προωθηθεί µε τις µη-ενσωµατωµένες έµµεσες παρεµβάσεις, παραδείγµατος χάριν, µε 

εργαλεία που δίνουν δυνατότητες επισήµανσης (highlighting) ή κράτησης σηµειώσεων. 

Επιπλέον, οι στόχοι µάθησης που ποικίλουν σε πολυπλοκότητα µπορούν να υποστηρίξουν 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση της προόδου της µάθησης και να αντιπροσωπεύσουν 

επιπλέον µια µη-ενσωµατωµένη έµµεση παρέµβαση. Η παροχή της πληροφοριακής 

ανατροφοδότησης (informative tutoring feedback) παράδοσης µαθηµάτων µέσα σε αυτούς 

τους στόχους µάθησης είναι ένας µη-ενσωµατωµένος συνδυασµός µιας άµεσης και 

έµµεσης παρέµβασης.  
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Η πληροφοριακή ανατροφοδότηση παράδοσης ιδιαίτερων µαθηµάτων παρέχει στρατηγικά 

τις χρήσιµες πληροφορίες που οδηγούν σταδιακά των εκπαιδευόµενο προς την επιτυχή 

ολοκλήρωση στόχου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την πολλαπλή προσπάθεια. Αφ' ενός, 

η πληροφοριακή ανατροφοδότηση παράδοσης µαθηµάτων παρέχει την απαραίτητη 

καθοδήγηση για την επίτευξη του στόχου επιτυχώς αφ' ετέρου οι πληροφορίες 

καθοδηγούν και διδάσκουν την ίδια τη διαδικασία µάθησης. Επιπλέον, οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόµενοι πρέπει να ενεργήσουν προκειµένου να αντλήσουν τις οδηγίες αυτές: 

πρέπει να λειτουργήσουν βάση ενός στόχου και, σε περίπτωση λάθους, συνειδητά να 

χρησιµοποιήσουν τις παρεχόµενες πληροφορίες ανατροφοδότησης. 
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2.1.6 Θεωρίες Μάθησης η Πρακτική του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και οι ΤΠΕ 

 
Επιστηµονικά γίνεται προσπάθεια να ενσωµατωθούν οι αρχές και οι διαδικασίες της 

µάθησης στα πλαίσια της εφαρµογής και των πρακτικών του εκαπιδευτικού σχεδιασµού 

(Ertmen, Newby, 1993, Driscoll, M. P. 2000).  

 

Εκπαιδευτικός σχεδιασµός  

Συµπεριφορική - γνωστική 
προσέγγιση 

Κονστρουκτιβιστική 
προσέγγιση 

• ο εκπαιδευτικός αναλύει την 

κατάσταση και θέτει ένα στόχο 

• ξεχωριστά έργα διασπώνται και 

αναπτύσσονται οι διδακτικοί 

στόχοι 

• η αξιολόγηση είναι καθορισµένη 

εάν οι στόχοι συµπίπτουν µε τα 

κριτήρια 

• ο εκπαιδευτικός αποφασίζει τι 

είναι σηµαντικό να µεταδώσει στο 

µαθητή 

• το µαθησιακό «πακέτο» είναι σαν 

ένα κλειστό κύκλωµα 

επιτρέποντας ίσως κάποια 

επέκταση και επανόρθωση 

• ο µαθητευόµενός είναι 

περιορισµένος στον «κόσµο» του 

εκπαιδευτικού 

• ο εκπαιδευτικός παράγει ένα 

βοηθητικό και όχι κανονιστικό 

προϊόν 

• το περιεχόµενο µάθησης δεν είναι 

προδιαγεγραµµένο και η 

κατεύθυνση δίνεται από το µαθητή 

• ο προσδιορισµός του 

αποτελέσµατος είναι υποκειµενικός 

και βασίζεται στην πορεία και 

αυτοαξιολόγηση του 

µαθητευόµενου 

• η αξιολόγηση του µαθητευόµενου 

βασίζεται σε σηµειώσεις, και 

αρχικά προσχέδια, στα τελικά 

προϊόντα και σε εκθέσεις. 

  Πίνακας 6: Αξιολόγηση των Θεωριών µάθησης για τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό (Πηγή: Ertmer, 
Newby, 1993) 

 
 
O Jonassen στο «Manifesto for a Constructive Approach to Technology in 
Higher Education» παραθέτει τους ακόλουθους τύπους µάθησης και τους 
αντιστοιχίζει µε εκείνο που αυτός πιστεύει ότι είναι κατάλληλες 
προσεγγίσεις στη θεωρία µάθησης (Jonassen, 2005). 
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1. Εισαγωγική µάθηση (introductory learning). Οι µαθητευόµενοι έχουν ελάχιστη 

άκρως µεταβιβάσιµη προγενέστερη γνώση για µία ικανότητα ή συνολική έννοια. Είναι 

στα αρχικά στάδια δηµιουργίας schema και ενσωµάτωσης. Σε αυτό το στάδιο ο 

κλασσικός εκπαιδευτικός σχεδιασµός είναι πιό κατάλληλος γιατί είναι 

προσχεδιασµένος, περιορισµένος, συνεκτικός και αναφερόµενος σε κριτήρια. Ο 

µαθητευόµενος µπορεί να αναπτύξει µερικές βάσεις για περαιτέρω εξερεύνηση. 

2. Απόκτηση προχωρηµένης γνώσης (Advanced Knowledge Acquisition). Ακολουθεί 

την εισαγωγική µάθηση και προηγείται της ειδικής µάθησης (expert learning). Σε αυτό 

το επίπεδο ίσως πρέπει να ενταχθούν οι οικοδοµητικές προσεγγίσεις. 

3. Ειδίκευση (expertise). Η ειδίκευση είναι το τελευταίο στάδιο απόκτησης γνώσης. Σε 

αυτό το στάδιο ο µαθητευόµενος είναι ικανός να πάρει έξυπνες αποφάσεις µέσα στο 

µαθησιακό περιβάλλον. Μία οικοδοµητική προσέγγιση θα είχε θετικά αποτελέσµατα 

σε αυτή την περίπτωση. 

 
Έχοντας εναποθέσει τα διαφορετικά επίπεδα µάθησης, ο Jonassen τονίζει ότι είναι ακόµα 

σηµαντικό να σκεφτούµε το γενικό πλαίσιο προτού προτείνουµε οποιαδήποτε ειδική 

µεθοδολογία. 

 

Μετά τη σύγκριση και αντιδιαστολή των τριών κυριότερων θεωριών µάθησης οι Ertmer 

και Newby (1993) υποστήριξαν ότι ότι η διδακτική προσέγγιση που χρησιµοποιείται για 

τους αρχάριους εκπαιδευοµένους, ίσως, δεν είναι αποτελεσµατικά παρακινητική για ένα 

µαθητή ο οποίος είναι σχετικός µε το περιεχόµενο. ∆εν συνηγορούν υπέρ µίας και 

µοναδικής θεωρίας µάθησης, αλλά υπογραµµίζουν ότι η διδακτική στρατηγική και το 

περιεχόµενο στο οποίο απευθύνεται εξαρτάται από το επίπεδο των µαθητευόµενων. 

  
Συµπεριφορική 
προσέγγιση 

Γνωστική 
προσέγγιση 

Οικοδοµική 
προσέγγιση 

Έργα που απαιτούν χαµηλό 
βαθµό επεξεργασίας, όπως 
παπαγαλίστικη 
αποµνηµόνευση, 
διευκολύνονται από 
στρατηγικές συνδεδεµένες 
µε µία συµπεριφορική 
αντίληψη (ερέθισµα-
αντίδραση)  
 

Έργα που απαιτούν ένα 
αυξηµένο επίπεδο 
επεξεργασίας, όπως 
κατηγοριοποιήσεις, είναι 
βασικά συνδεδεµένες µε 
στρατηγικές που έχουν µία 
ισχυρότερη γνωστική 
έµφαση (π.χ. σχηµατική 
οργάνωση)  
 

Έργα που απαιτούν υψηλά 
επίπεδα επεξεργασίας 
µαθαίνονται ευκολότερα µε 
σταρτηγικές που 
πορεύονται µε την 
οικοδοµική προοπτική (π.χ. 
εγκατεστηµένη µάθηση) 
 

Πίνακας 7: Είδη διδακτικής προσέγγισης (Πηγή: Ertmer, Newby, 1993) 
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Για την επιτυχή ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση θα πρέπει οι εκπαιδευόµενοι και 

οι εκπαιδευτές-δάσκαλοι να βρίσκονται σε συνεργασία ως προς το σχεδιασµό και την 

εφαρµογή της επικείµενης αλλαγής και να µοιράζονται το κοινό όραµα για τη δια-βίου 

µάθηση. 

 

Πρώτα απ’ όλα, για να είναι αποτελεσµατική η ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε., χρειάζεται οι 

εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόµενοι να µοιράζονται την ίδια αίσθηση αναγκαιότητας γι’ αυτό 

το εγχείρηµα και κοινή αντίληψη για το ρόλο, που µπορεί να διαδραµατίσουν οι 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Η συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων φορέων θα 

πρέπει να υπάρχει όχι µόνο στην αρχή, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της επιχειρούµενης 

εκπαιδευτικής αλλαγής. Η προσβασιµότητα στις σύγχρονες τεχνολογίες, τα λογισµικά, τα 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών είναι ένα ακόµη βασικό στοιχείο απαραίτητο για την εκπλήρωση 

του παραπάνω στόχου. ∆ιαφορετικά, κάθε προσπάθεια ένταξης των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση πέφτει στο κενό. Ενώ έργο των εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων είναι η 

εστίαση στη µάθηση και  τη διδασκαλία, ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχεται η ανάλογη 

τεχνική υποστήριξη, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες  τεχνολογικές δυσκολίες ανακύπτουν. 

Η εστία της διδασκαλίας των εκπαιδευοµένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να βρίσκεται σε 

µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις. Έτσι, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επιδείξουν τις ευκαιρίες 

που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. για συνεργασία, πηγαίο υλικό, ανάλυση, σύνθεση, παρουσίαση και 

δηµοσίευση- όπου σε όλες αυτές τις δραστηριότητες πρωταγωνιστής είναι ο µαθητής. 

Τέλος, η ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση δε θα ήταν ολοκληρωµένη αν δεν 

υπήρχε πρόνοια και για την αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής, µιας διαρκούς 

αξιολόγησης που θα κρίνει την αποτελεσµατικότητα ή όχι του εγχειρήµατος. Με τη 

βοήθεια της αξιολόγησης θα προσαρµόζονται και θα αναπροσαρµόζονται διαρκώς οι 

πολιτικές και οι τακτικές προώθησης αυτών των πολιτικών.  

 

Συνοπτικά, ο σχεδιασµός ενσωµάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση πρέπει να 

συνοδεύεται από την αναγνώριση και κατανόηση εκείνης της γνώσης και των δεξιοτήτων 

των απαραίτητων για τους εκπαιδευτικούς-εκπαιδευόµενους, ώστε να τις εντάξουν 

αποτελεσµατικά στη διδασκαλία τους. Τα κριτήρια και οι συνθήκες πάνω στις οποίες θα 

αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών θα πρέπει σαφώς 

να προσδιοριστούν και να συµφωνηθούν από τους συµµετέχοντες. Άλλωστε, όταν οι 

στόχοι είναι κοινοί και η προσπάθεια συλλογική, τότε αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας 

της.       

 

Προκειµένου να αξιοποιούµε τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας  στην εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.) θα πρέπει: 
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• οι εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και στο διαδίκτυο στις 

τάξεις τους, στα σχολεία και στην εκπαίδευσή τους.  

• να υπάρχει υψηλής ποιότητας διαθέσιµο ψηφιακό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και 

τους µαθητές που να αντιπροσωπεύει την κουλτούρα και να µπορεί να δώσει νόηµα 

και σηµασία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (quality, meaningful, and cultural). 

• οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν τη γνώση και τις δεξιότητες για να 

χρησιµοποιήσουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία προκειµένου να επιτυγχάνουν τα υψηλά 

ακαδηµαϊκά πρότυπα (UNESCO 1998).  

 

2.1.7 ∆ηµιουργία ενός πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων µε χρήση των Τ.Π.Ε. 

Οι εφαρµογές των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο κέντρο 

της εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς χαρακτηρίζονται ως µέσο αναδιαµόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πρακτικής. Θεωρώντας τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών ως  µέσο για τη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης, συµπληρωµατικό των 

όποιων παραδοσιακών µέσων και υποβοηθητικό  για τον  εκπαιδευτικό -και όχι ως 

υποκατάστατό του- παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

εφαρµογών των νέων τεχνολογιών σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα της πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Κόµης, επιµ.,2000, Ράπτης Α. και Ράπτη Α. ,1999α, 

ΥΠΕΠΘ,1998). 

Η αναµενόµενη  βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την εφαρµογή µεθόδων, 

τεχνικών και προϊόντων (υλικού και λογισµικού) των σύγχρονων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών -θέση που  απέχει µακράν  της θεώρησής τους ως 

πανάκεια- στηρίζεται τόσο στις δυνατότητές τους όσο και στην ελκυστικότητα, αλλά και 

στην αποτελεσµατικότητά τους, όπως όλες οι ενδείξεις των πιλοτικών/πειραµατικών 

εφαρµογών τους έχουν δείξει - και δείχνουν, σε µια συνεχιζόµενη ερευνητική προσπάθεια 

διεθνώς (Strommen E. & Lincoln B.,1992 Negroponte N., Resnick M. and Cassel J.,1997). 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται µε οργανωµένο τρόπο, ώστε να 

είναι αποτελεσµατική για τον εκπαιδευτικό και για τους µαθητές (ΥΠΕΠΘ, 2000). Η 

οργάνωση της χρήσης των Τ.Π.Ε. είναι δυνατό να επιτευχθεί µέσω εκπαιδευτικών 

σεναρίων διδασκαλίας τα οποία θα περιγράφουν την προεργασία που απαιτείται κατά 

περίπτωση, την εκπαιδευτική πορεία στην τάξη καθώς και την αξιολόγηση της όλης 

διαδικασίας µετά τη διδασκαλία. Αυτοί οι βασικοί άξονες ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 

µπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο για τη δηµιουργία διαφορετικών σεναρίων ανάλογα 

µε το γνωστικό αντικείµενο και την εκπαιδευτική βαθµίδα. Ένα ενδεικτικό πλαίσιο που 

υποδεικνύει σε γενικές γραµµές τη συνήθη δόµηση των σεναρίων διδασκαλίας µε την 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. µπορεί να είναι το ακόλουθο:  
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� Περιγραφή γνωσιακού αντικειµένου και εκπαιδευτικών στόχων (τάξη, µάθηµα, στόχοι) 

� Χρόνος και µέσα υλοποίησης (διδακτικός χρόνος, τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού, 

ιστοσελίδες αναφοράς, συνοδευτικό υλικό – φύλλα εργασίας) 

� Μεθοδολογία Υλοποίησης 

� Ρόλοι µαθητών-εκπαιδευτικού 

� Αναµενόµενα Παραδοτέα (τι θα πρέπει να έχει παραχθεί µε το πέρας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας) 

Καθώς θεωρείται ότι οι Τ.Π.Ε. µπορούν να λειτουργήσουν ως µέσο προώθησης της 

κατανόησης εννοιών και ανάπτυξης ικανοτήτων ερµηνείας, καλύπτοντας έτσι το κενό που 

αφήνουν σε αυτούς τους δύο τοµείς οι παραδοσιακές διδασκαλίες, κρίνεται απαραίτητο οι 

εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά σενάρια µε 

τις Τ.Π.Ε.. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εξάσκησή τους τόσο στο σχεδιασµό σεναρίων, όσο 

και µε την υλοποίηση ενδεικτικών σεναρίων διδασκαλίας, σε συνθήκες που 

προσοµοιώνουν εκείνες της σχολικής τάξης (Mayer R. E.,1999, Μακράκης Β.,2000),. 

Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρείται η αξιολόγηση ενός σεναρίου µετά την υλοποίησή του. Οι 

σχετικές έρευνες δείχνουν ότι συζητήσεις αξιολόγησης βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

κάνουν σηµαντικές αλλαγές στις διαδικασίες και να βελτιώνουν τις διδακτικές τους 

προτάσεις. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που θα υλοποιηθεί µε βάση το σενάριο θα πρέπει να 

περιλαµβάνει δραστηριότητες, όπου θα αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε. (αλλά και όλες οι 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες, (Καλκάνης, 2007) : τεχνολογίες προσοµοίωσης / 

οπτικοποίησης, πειραµατισµού,…) και οι οποίες θα εντάσσονται στα παρακάτω 

µεθοδολογικά βήµατα (τα βήµατα της επιστηµονικής / εκπαιδευτικής µεθοδολογίας): 

o έναυσµα ενδιαφέροντος (αναζητείται κυρίως στο διαδίκτυο και στο 

διαθέσιµο λογισµικό –και αξιοποιείται– διαθεµατική πληροφορία: κείµενα, 

εικόνες, video, ήχοι,…) 

o διατύπωση υποθέσεων / προβληµατισµός (µε βάση πληροφορίες από το 

διαδίκτυο και το διαθέσιµο λογισµικό, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να 

διατυπώσουν υποθέσεις ή προαντιλήψεις τους) 

o πειραµατισµός / ενεργητικές δραστηριότητες (µε την διεξαγωγή µετρήσεων 

µέσω του Η/Υ –µε χρήση αισθητήρων / απτήρων–, την εκτέλεση 

αναδραστικών προγραµµάτων προσοµοίωσης / οπτικοποίησης, την εκτέλεση 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών,…) 
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o διατύπωση συµπερασµάτων / ερµηνειών (µε βάση τα αποτελέσµατα των 

δραστηριοτήτων και σύγκριση µε τις διατυπωθείσες υποθέσεις,…) 

o εφαρµογές / εµπέδωση / γενικεύσεις (µε την αναζήτηση µέσω του 

διαδικτύου, του διαθέσιµου λογισµικού αλλά και στην καθηµερινή ζωή / 

τεχνολογία παρόµοιων περιπτώσεων και σχετικών εφαρµογών). 

2.1.8. Υπολογιστικά Συστήµατα Συνεργατικής Μάθησης (Computer Supported 
Collaborative Learning) 

Πληθώρα συστηµάτων που ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία µέσω υπολογιστών 

αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Avgeriou P., Papasalouros A., Retalis 

S.,2001). Κι αυτό γιατί σηµαντικοί παράγοντες της µάθησης είναι ο διάλογος µεταξύ 

εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών, η συνεργασία των εκπαιδευόµενων για την 

πραγµατοποίηση µαθησιακών δραστηριοτήτων και η παροχή ευκαιριών για ενεργητική 

συµµετοχή των εκπαιδευόµενων σε αντίθεση µε την παθητική παρακολούθηση διαλέξεων 

και τη µοναχική πραγµατοποίηση εργασιών. Η συµβολή των συστηµάτων συνεργατικής 

µάθησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των 

εκπαιδευόµενων που αναλαµβάνουν ρόλους σε οµάδες, µε τη συνεπακόλουθη ανάπτυξη 

αισθηµάτων αλληλοεκτίµησης και εµπιστοσύνης και την αποτελεσµατικότερη διαδικασία 

επίλυσης ενός προβλήµατος µέσα από συζήτηση και συνεργασία (McCormack C., Jones 

D.,1998).  

 

Συστήµατα

Συνεργατικής µάθησης 

Ασύγχρονα 
κειµενικά 

Σύγχρονα 
κειµενικά 

Σύγχρονα 
µε πολυµέσα 

Ασύγχρονα 
µε πολύµεσα

Συνεργασία –
Επικοινωνία 

Μέσο 
 

∆ιάσταση 
Χρόνου  

Ασύγχρονη Σύγχρονη Κείµενο Πολυµέσα 
(ήχος, εικόνα, βίντεο) 

 

Σχήµα 1. Ταξινόµηση συστηµάτων συνεργατικής µάθησης 

Τα συστήµατα συνεργατικής µάθησης µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες, όπως σχηµατικά φαίνεται στο σχήµα 1: 
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� στα ασύγχρονα κειµενικά συστήµατα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (εικ. 1), οι 

λίστες συζήτησης, τα συστήµατα ασύγχρονων συνδιασκέψων παγκοσµίου ιστού (web 

discussion fora), οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards – εικ. 2), 

κ.λπ.  

 

Εικόνα1. Εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Outlook express 

 

Εικόνα 2. Παράδειγµα προγράµµατος bulletin board 

� στα σύγχρονα κειµενικά συστήµατα, όπως αυτά που χρησιµοποιούν την υπηρεσία IRC 

του ∆ιαδικτύου (chat – εικόνα 3), ή περισσότερο πολύπλοκα συστήµατα σαν τα MUD 

και ΜΟΟ (εικ. 4). 
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Εικόνα 3. Οθόνη από το MSN messanger 

 

Εικόνα 4. Οθόνη από απλή εφαρµογή MOO (Multiuser Object-Oriented environment) 

• στα σύγχρονα συνεργατικά συστήµατα πολυµέσων (εικ. 5 και 6) (Alessi S., Trollip 

S.,2000), όπως τα συστήµατα βιντεο-διάσκεψης (π.χ. Microsoft NetMeeting, Centra, 

κα.) ή συστήµατα σύγχρονης συνεργασίας που προσφέρουν υπηρεσίες σαν το 

διαµοιραζόµενο ασπροπίνακα (π.χ. Synergo, CoolModes, κα). 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 2 

 93 

 

Εικόνα 5. Το σύστηµα NetMeeting για σύγχρονη συνεργασία 

 

 

Εικόνα 6. Εκπαιδευτικό λογισµικό Synergo για σύγχρονη συνεργατική µάθηση µε 

διαµοιραζόµενο ασπροπίνακα 

� Tα συνεργατικά συστήµατα οµαδικής ενασχόλησης (CSCW - Computer Supported 

Collaborative Work) που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της οµαδικής 

εκπόνησης εργασίας. Τα συστήµατα αυτά διευκολύνουν τους µαθητές να 

ανταλλάσσουν υλικό, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται υλικό για την εργασία 

τους, να προσθέτουν σχόλια στο υλικό, να κρατούν εκδόσεις των εργασιών τους όσο 

τις επεξεργάζονται οµαδικά, κ.α. (Mason J., Bruning R.,1998) Παραδείγµατα τέτοιων 

συστηµάτων είναι τα Synergeia, Teamware, GHT, VCR Feature, FLE3 
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(http://fle3.uiah.FI/), ΙΒΜ Lotus Learning Space της 

(http://www.lotus.come/learnspace/), KnowledgeForum 

(http://www.knowledgeforum.com/), κ.α. Παράδειγµα συστηµάτων φαίνονται στις 

εικόνες 8 και 9, οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται στα πλαίσια δηµιουργίας 

ιστοσελίδων και σχολιασµού κειµένου.  

 

Εικόνα 8. Το συνεργατικό σύστηµα οµαδικής ενασχόλησης GHT 

 

Εικόνα 9. Το συνεργατικό σύστηµα οµαδικής ενασχόλησης VCR Feature  

� Τα συνεργατικά συστήµατα τρισδιάστατων ενεργών κόσµων. Σε ένα εικονικό 

περιβάλλον ή αλλιώς σε ένα τρισδιάστατο εικονικό κόσµο, ο µαθητής µπορεί να 

πλοηγείται και να αλληλεπιδρά µε αντικείµενα και άλλους µαθητές ή τον καθηγητή σε 

πραγµατικό χρόνο έχοντας µία αίσθηση της «εµβύθισης» και της άµεσης 

ανταπόκρισης-ανάδρασης αφού παρέχονται εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας µε chat. 

Χαρακτηριστικά τέτοια συτήµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση είναι το 

ActiceWords (βλ. εικ. 10, Mpouta H., Paraskeva F., Retalis S., 2006), το Eve, κα. 
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Εικόνα 10. Το συνεργατικό σύστηµα τρισδιάστατου ενεργού κόσµου ActiveWorlds 

� Τα Wiki είναι ασύγχρονα συστήµατα που επιτρέπουν στους χρήστες τους να 

δηµιουργήσουν και να επεξεργαστούν από κοινού κείµενα υπερµέσων. Για παράδειγµα 

µπορούν οι µαθητές να δηµιουργήσουν µία σχολική εφηµερίδα χωρίς να είναι 

απαραίτητη η γνώση κάποια γλώσσας όπως η HTML language. Τα πιο δηµοφιλή τέτοια 

συστήµατα είναι το TiKiWiki, MediaWiki (βλ. Εικ. 11), το doKuWiki, κ.α. 

 

 

Εικόνα 11. Το ασύγχρονο συνεργατικό σύστηµα Wiki, MediaWiki. 

� Ολοκληρωµένα συστήµατα για αίθουσες σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Μία αίθουσα 

σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης είναι ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα (βλ. εικ. 12), όπου 

οι συµµετέχοντες µέσω µίας ή περισσότερων οθονών παρακολουθούν  διάλεξη, 

συνοµιλούν και συνεργάζονται µε κάποιον ή κάποιους οµιλητές οι οποίοι βρίσκονται σε 

αποµακρυσµένο γεωγραφικό χώρο. Οι δυνατότητες που θα παρέχονται από τον 

εξοπλισµό µίας τέτοιας αίθουσας θα πρέπει να είναι οι εξής (περισσότερες πληροφορίες 

στον κόµβο: http://www.teleteaching.gr/teleindex.htm): 

o δυνατότητα τηλεδιάσκεψης πολλαπλών σηµείων (multi-point)και 

δηµιουργία ανοικτών εικονικών τάξεων  
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o δυνατότητα εγγραφής (recording) του µαθήµατος  

o δυνατότητα παράλληλης προβολής/µετάδοσης ποικίλου εκπαιδευτικού 

υλικού όπως: 

� διαφάνειες του εκπαιδευτή, σηµειώσεις, αντικείµενα, φωτογραφίες 

κλπ. (σε έντυπη µορφή) 

� ήχος, µουσική, ηχητικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις βίντεο 

(αναλογικά µέσα) 

� παρουσιάσεις Powerpoint, ηλεκτρονικές σηµειώσεις, σχέδια, 

εφαρµογές λογισµικού (software applications) καθώς και σηµειώσεις 

σε λευκό πίνακα (whiteboard) (ψηφιακά µέσα). 

o δυνατότητα κοινής χρήσης και διαµοιρασµού εφαρµογών (π.χ. επεξεργασία 

στοιχείων στο Excel).  

 

 

Εικόνα 12. Αίθουσα τηλεκπαίδευσης 

Τα παραπάνω συστήµατα διαφέρουν ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις και τις δυνατότητες ή 

τους περιορισµούς που προσφέρουν/επιβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία( Psycharis, 

S.,   Daflos, A., Chrysafiadi, K. & Giannakopoulos, B.,2005). Για παράδειγµα, τα 

ασύγχρονα συστήµατα  επιτρέπουν µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη χρήση του 

διδακτικού χρόνου. ∆ίνεται περισσότερος χρόνος και ευκαιρίες στους µαθητές να 

υποβάλουν ερωτήσεις, απορίες και να σχολιάσουν πρακτικές από οπουδήποτε είναι, 

οποτεδήποτε προτιµούν. Επίσης, εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές µπορούν, µέσω ερωτο-

αποκρίσεων, να συνδιαλέγονται µε εύγλωττο τρόπο χρησιµοποιώντας τη γλώσσα στην 

ολοκληρωµένη της µορφή (σε αντίθεση µε τα σύγχρονα συστήµατα των οποίων οι 

χρήστες κάτω από την πίεση του χρόνου χρησιµοποιούν συντοµογραφίες, αδόκιµο και 

άτυπο ύφος (chatty)). Οι τοποθετήσεις-απόψεις είναι δυνατόν να αποτελέσουν νέο 

ερέθισµα για περαιτέρω σχολιασµό από άλλους εκπαιδευόµενους και η όλη µαθησιακή 

διαδικασία να εξελίσσεται συχνά χωρίς την άµεση παρέµβαση του εκπαιδευτή. Αντίθετα τα 
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σύγχρονα συνεργατικά συστήµατα έχουν υψηλή αµφιδραστικότητα, συµβάλλουν στη 

γρήγορη αποσαφήνιση εννοιών και επίλυση προβληµάτων, αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητες 

που έχει ο προφορικός λόγος (ύφος, χροιά φωνής) και τη δύναµη της εικόνας (για την 

περίπτωση του video-conferencing) ή του διαµοιραζόµενου πίνακα.  

 

2.1.8.1 ∆ιαδικασία εφαρµογής της συνεργατικής µάθησης 

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασύγχρονη συνεργατική µάθηση είναι:  

� η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης στην τάξη 

� η σύνθεση της οµάδας, η κατανοµή και συγκεκριµενοποίηση ρόλων στην οµάδα 

� η συγκεκριµενοποίηση των µαθησιακών στόχων, των συνεργατικών στόχων, η 

αποσαφήνιση του τρόπου αξιολόγησης των γνωστικών και συνεργατικών στόχων, η 

ετοιµασία των πηγών µε βάση τις οποίες θα εργαστούν οι οµάδες, η ετοιµασία 

ατοµικού ή οµαδικού φύλλου εργασίας 

� η επιλογή του συστήµατος συνεργατικής µάθησης 

� οι στρατηγικές συνεργατικής µάθησης. 

Όσο σηµαντική είναι η διαφορετικότητα στους µαθητές που συµµετέχουν, ώστε να 

ακουστούν ποικίλες απόψεις, να υπάρχει πλουραλισµός στο διάλογο και να βοηθά ο 

έµπειρος τον άπειρο, άλλο τόσο πρέπει να υπάρχει µία οµοιογένεια των µαθητών ως προς 

τους στόχους, ώστε να είναι δυνατή η οµαλή συνεργασία για την πραγµατοποίηση (ή 

περάτωση) δραστηριοτήτων.  Η συνεργατική µάθηση πρέπει να ενισχύεται από ανάλογες-

κατάλληλες δραστηριότητες. Σπάνια οι µαθητές εµπλέκονται  σε ανταλλαγή απόψεων 

χωρίς κάποιο κίνητρο ή έναυσµα. Για να αναπτυχθεί ουσιαστική αλληλεπίδραση, να 

υπάρχει συνεργασία, απόκτηση εµπειριών, εµπλουτισµός ιδεών και ανταλλαγή 

πληροφοριών και για να ενισχυθεί η δηµιουργική και αποκλίνουσα σκέψη, πρέπει οι 

µαθητές να εµπλακούν σε συγκεκριµένες δράσεις µέσα σε κλίµα εµπιστοσύνης των µελών 

της οµάδας, ξέροντας πως θα βαθµολογηθούν (Tzanavari A., Retalis S. and Pastellis 

P.,2004).  Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η καθοδήγηση και παρέµβαση του εκπαιδευτικού 

όπου και όταν χρειάζεται καθώς και η ενίσχυση και εµψύχωση των µαθητών για την 

ολοκλήρωση των συνεργατικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, είναι χρήσιµο να αξιοποιηθούν στρατηγικές, όπως η συνεργατική συναρµολόγηση 

(jigsaw), η οµαδική εξερεύνηση,  η αντιπαράθεση σε οµάδες, κ.α.   

� Συνεργατική συναρµολόγηση: Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο συνεργασίας  οι µαθητές 

εργάζονται σε ολιγοµελείς οµάδες (5-6 µαθητών).  Η υπό εκπόνηση εργασία χωρίζεται 
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σε µέρη και κάθε µέλος της οµάδας αναλαµβάνει να ασχοληθεί µε ένα από αυτά. 

Μόλις τελειώσει το συγκεκριµένο έργο, αναλαµβάνει την υποχρέωση να το 

παρουσιάσει-εξηγήσει στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Πριν ο κάθε µαθητής 

παρουσιάσει το µέρος που του αναλογεί, επικοινωνεί µε τα µέλη των άλλων οµάδων 

που έχουν αναλάβει κοινό µε αυτόν θέµα. Στόχος είναι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο 

ώστε να γίνουν ειδικοί στο θέµα τους και να µπορέσουν να το παρουσιάσουν µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κάθε µαθητής επιστρέφει στην οµάδα του, παρουσιάζει το 

µέρος της εργασίας που του αναλογεί κι όλοι οι µαθητές συνθέτουν τη συνολική 

εργασία.  

� Αντιπαράθεση σε οµάδες: Εφαρµόζοντας αυτή τη µέθοδο οι µαθητές χωρίζονται σε 

ζεύγη οµάδων, όπου το ένα θα είναι υπεύθυνο για τα υπέρ και το άλλο  για τα 

εναντίον στοιχεία κάποιου θέµατος. Η επιλογή των οµάδων θα πρέπει να στηρίζεται 

στο γεγονός ότι οι οµάδες θα πρέπει να εέχουν µικρό πλήθος ( από 2-5 άτοµα) ώστε 

να προάγεται η ανεξαρτησία και η διαφορετικότητα. Το πλήθος επίσης κάθε οµάδας 

είναι συνάρτηση της δραστηριότητας και του χρόνου για τη συγκεκριµµένη 

δραστηριότητα καθώς και της απαίτησης για συνεκτικότητα των µελών που εξαρτάται 

και από το γνωστικό υπόβαθρο των µελών.Αυτός ο τρόπος εργασίας βοηθά τους 

µαθητές να εντρυφήσουν σε κάποιο θέµα, να συλλέξουν πολλές πληροφορίες και να 

επιχειρηµατολογήσουν υπέρ ή κατά του θέµατος. 
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2.2 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης  

 

2.2.1 Οι Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης 

Οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν πολλές δυνατότητες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

οι οποίες σχετίζονται µε την ευελιξία στον τρόπο απόκτησης πληροφοριών, στις 

δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας όποτε κι από όπου οι εκπαιδευτές και οι 

εκπαιδευόµενοι προτιµούν. Πιο συγκεκριµένα, 

� Ο εκπαιδευόµενος πλέον µπορεί: 

o να υποβάλλει ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγµή θέλει, 

o να συµµετέχει σε συζητήσεις, 

o να συνεργάζεται µε τους συµµαθητές του, 

o να επικοινωνεί µε ειδικούς, σχετικούς µε το αντικείµενο του µαθήµατος για 

την απόκτηση γνώσης 

� Το µαθησιακό υλικό µε πολυµέσα είναι διαδραστικό, πιο πλούσιο σε µαθησιακές 

δραστηριότητες και πιο ελκυστικό 

� Ο εκπαιδευτικός µπορεί: 

o να συνεργάζεται µε συναδέλφους για την παραγωγή µαθησιακού υλικού  

o να βρίσκει έτοιµο µαθησιακό υλικό το οποίο µπορεί να επαναχρησιµοποιήσει 

µε κατάλληλη προσαρµογή 

o να ενηµερώνεται σχετικά µε τις νέες τάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία 

o να αναπτύσσει γόνιµο προβληµατισµό σχετικά µε παιδαγωγικά και 

επιστηµονικά θέµατα της ειδικότητάς του 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πρακτική συνεπάγεται µοιραία µία αλλαγή 

στον ρόλο του µαθητή και του δασκάλου. Οι δάσκαλοι µπορούν να είναι τροφοδότες 

«µετα»-πληροφοριών και σηµαντικοί υποστηρικτές της διαδικασίας, παρέχοντας την 

σηµαντική εµπειρία τους, χωρίς να εµποδίζουν τη µάθηση του µαθητή από πολλαπλές 

πηγές πληροφοριών. Οι µαθητές τοποθετούνται πλέον στο κέντρο της µαθησιακής 

διαδικασίας και έχουν πολλαπλά εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία για την απόκτηση της 

γνώσης, την κατανόηση εννοιών, την πρακτική εξάσκηση και τη συνεργασία µε 

συµµαθητές τους( Paris S., Ayres L.,1994). 
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Επίσης, οι δάσκαλοι συνεργάζονται πιο εύκολα µε συναδέλφους από όλο τον κόσµο στη 

συλλογή και παραγωγή µαθησιακού υλικού, καθώς και στη σχεδίαση αλλά και στην 

διεκπεραίωση ενός µαθήµατος σε διαφορετικές χώρες. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται 

κοινότητες µάθησης. ∆ηµιουργείται το σχολείο «χωρίς τοίχους» όπου ο εκπαιδευτικός 

µπορεί να συνεργαστεί µε συναδέλφους εντός και εκτός των συνόρων. Ταυτόχρονα, οι 

µαθητές έρχονται σε επαφή µε άλλους µαθητές άλλων σχολείων, καθώς έχουν στη 

διάθεσή τους ποικίλο µαθησιακό υλικό, ξεφεύγοντας έτσι από την τυραννία του ενός 

σχολικού βιβλίου. 

Ήδη στο κεφάλαιο 1 έχει αναφερθεί η δράση e-twinning που φέρει σε επαφή σχολεία 

διαφορετικών χωρών σε µία προσπάθεια από κοινού σχεδιασµό και εκτέλεση µαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Μία πολύ σηµαντική προσπάθεια δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης, υπό 

την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργείων Παιδείας, είναι η δηµιουργία 

και συντήρηση του διαδικτυακού κόµβου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Σχολείων, The 

European Schoolnet [http://www.eun.org]. Ο κόµβος αυτός προσφέρει εκπαιδευτικό 

υλικό, πηγές, πληροφορίες, νέα και επικοινωνία για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και 

τους µαθητές όλων των χωρών της Ευρώπης. Αντίστοιχοι κόµβοι είναι οι παρακάτω: 

� Canada's Schoolnet [http://www.schoolnet.ca]  

� Global Schoolnet Foundation [http://www.gsn.org/].  

� Educasource [http://www.educasource.education.fr]. Κόµβος που παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς της Γαλλίας πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (βάσεις 

δεδοµένων, καταλόγους, συλλογές εικόνων κτλ.) και σε ένα χώρο ανταλλαγής 

απόψεων και εµπειριών. 

� The Virtual Schoolhouse [http://metalab.unc.edu/cisco/schoolhouse/]. Κόµβος της 

CISCO για την υποστήριξη των σχολείων που θέλουν να αξιοποιήσουν δικτυακές 

υπηρεσίες και υλικό. 

Οι Τ.Π.Ε. µπορούν να αξιοποιηθούν για να επιτευχθεί ενεργή συµµετοχή του µαθητή, 

συλλογική µάθηση και συνεργατικότητα στην επίλυση προβληµάτων και εκπόνηση 

πειραµάτων. Ως παράδειγµα αναφέρονται το αξιόλογο πρόγράµµα για την ωκεανογραφία 

SeaWiFS Project - The Living Ocean Teacher's Guide 

[http://seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS/LIVING_OCEAN/LIVING_OCEAN.html]. Στον 

διαδικτυακό του κόµβο υπάρχει εποπτικό υλικό, δραστηριότητες και ολοκληρωµένα 

µαθήµατα βασισµένα σε στοιχεία υπηρεσίας της NASA και άλλες έγκυρες πηγές. Οι 

µαθητές λειτουργούν ως µικροί ερευνητές, συλλέγουν πληροφορίες, διασταυρώνουν 

πληροφορίες, συζητούν µε συµµαθητές τους (που µπορεί να ανήκουν σε άλλα σχολεία) 

και πραγµατοποιούν µελέτες καθοδηγούµενοι από τους καθηγητές. ’Ενα άλλο συναφές 
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έργο είναι το MetLink International [http://atschool.eduweb.co.uk/radgeog/metlink/] που 

αφορά περιβαλλοντική έρευνα και εκπαίδευση, στο οποίο συµµετέχουν σχολεία από όλο 

τον Κόσµο. Οι µαθητές λειτουργούν ως µετωρολόγοι, κάνουν µετρήσεις, καταχωρούν τις 

µετρήσεις τους σε βάσεις δεδοµένων και επεξεργάζονται τα δεδοµένα αυτά στα πλαίσια 

εργασιών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

 

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων 

και του διαδικτύου 

 

 

Συγγραφείς  

Σαράντος Ψυχάρης (Συντονιστής) 

Ευανθία Μακρή Μπότσαρη  

Γεώργιος Καλκάνης  

Συµεών Ρετάλης  
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 Στόχος 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει : 

να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες χρήσης των βασικών εργαλείων της Πληροφορικής 

για τη διδακτική πράξη. 

να γνωρίζουν τις συνιστώσες των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, τα κριτήρια αξιολόγησης 

ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων µε µαθησιακά αντικείµενα  και τα βασικά στοιχεία των 

συστηµάτων διαχείρισης της µάθησης  

 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

να µπορούν να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες µε λογισµικά γενικής χρήσης και 

πολυµεσικό υλικό  και να γνωρίζουν τις αρχές χρήσης  

να µπορούν να σχεδιάζουν ιστοσελίδες µε διδακτικό περιεχόµενο 

να γνωρίζουν τα πρότυπα µαθησιακών τεχνολογιών και να χρησιµοποιούν ένα σύστηµα 

διαχείρισης µάθησης 

 

Έννοιες – Κλειδιά 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία, ∆ιαδίκτυο, Πρότυπα Μαθηασιακών Τεχνολογιών, Σύστηµα  

∆ιαχείρισης Μάθησης  

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Αρχικά γίνεται εισαγωγή στο ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και αναφέρονται τα 

κριτήρια καταλληλότητας/αξιοπιστίας/εγκυρότητας δικτυακών τόπων. Στη συνέχεια 

µελετώνται τα πρότυπα µαθησιακών τεχνολογιών, η διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου 

και η δηµιουργία µαθησιακού υλικού πολυµέσων και υπερµέσων. Τέλος εισάγονται τα 

συστήµατα διαχείρισης της µάθησης και η εκπαιδευτική ή/και διδακτική αξιοποίηση των 

εργαλείων γενικής χρήσης. 
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3.1 Το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, 
ως µέσο επικοινωνίας και ως «χώρος» δηµοσίευσης έργων. 
Αξιοπιστία πληροφοριών, copyright και ορθή χρήση πληροφοριών 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η χρήση του ∆ιαδικτύου ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων είναι συνάρτηση 

δυο µεταβλητών. Η µια µεταβλητή αφορά την ευχρηστία  και  η άλλη την ευµάθεια. 

(Duchastel  2001).Επίσης η αξιοπιστία των πληροφοριών και η εγκυρότητα είναι ένα θέµα 

που απασχολεί αρκετούς ερευνητές σε θέµατα όπως αξιολόγηση µε ειδικούς 

κλπ.(Dimitrova et.al 2001). 

Επίσης το θέµα της αξιολόγησης δικτυακών τόπων µε εκπαιδευτικό υλικό απαιτεί ιδιαίτερες 

δεξιότητες αφού συνήθως δεν υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης όπως στα περιοδικά. Έτσι 

απαιτείται να αναζητηθούν παράγοντες όπως η επικαιροποίηση, η ιδιότητα του συγγραφέα 

κλπ (http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/). 

Ο Berns (Berns, 1996) παρουσίασε αρχικά  την ιδέα της διδασκαλίας σε παγκόσµιο 

επίπεδο   µε τη χρήση της πληροφορικής.  

Τα εκπαιδευτικά δικτυακά συστήµατα συνδέονται µε τα ευφυή συστήµατα διδασκαλίας και 

τα προσαρµοζόµενα αντικείµενα υπερµέσων  (Brusilovksy 1999). 

Η πρώτη και πιο διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι η άντληση 

κειµενικού και οπτικοακουστικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/φοιτητές 

µπορούν εύκολα να επισκεφθούν ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, διαδικτυακά µουσεία, να 

προσπελάσουν τόσο ειδησεογραφικές, όσο και εξειδικευµένες, ανά γνωστικό αντικείµενο, 

δικτυακές πύλες (portals), κ.ο.κ. Το ∆ιαδίκτυο άµεση πρόσβαση σε µεγάλης κλίµακας 

πληροφορία -συµπεριλαµβανοµένων µαθησιακών πόρων και σχεδίων µαθηµάτων που 

έχουν δηµιουργήσει εκπαιδευτικοί που µπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της 

διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων του σχολείου.  

Οι εκπαιδευτικοί κι οι εκπαιδευόµενοι που αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 

και µαθησιακών πηγών πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψουν τις πληροφορίες, να τις 

αξιολογήσουν ως προς την παιδαγωγική-διδακτική τους αξία και την 

καταλληλότητά/εγκυρότητά τους και στη συνέχεια να τις ενσωµατώσουν στη διδασκαλία. 

Οι αξιόπιστες δικτυακές πηγές  µπορούν να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και στους 

εκπαιδευόµενους πηγές πληροφόρησης, µέσα επικοινωνίας, νέους τρόπους αξιολόγησης 
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και αυτό-αξιολόγησης και εργαλεία για έκφραση, διερεύνηση, προσοµοίωση φαινοµένων 

και κατασκευή µοντέλων. Επίσης είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους  να 

αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνωσιακές δεξιότητες (higher order cognitive skills), οι 

οποίες ενισχύουν τη µαθησιακή διαδικασία, όπως η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η 

διερεύνηση κι ανακάλυψη επιλογών και πολλαπλών οπτικών ενός γνωστικού θέµατος, ο 

αναστοχασµός, η δυνατότητα για επικοινωνία και συνεργασία, καθώς και η κριτική και 

δηµιουργική σκέψη και η αµφισβήτηση (Steeples and Jones, 2002,). 

Η αναζήτηση  πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο πραγµατοποιείται κυρίως µέσω των γνωστών 

«Μηχανών Αναζήτησης». Παρά το γεγονός ότι οι µηχανές αυτές παρέχουν εξελιγµένους 

µηχανισµούς αναζήτησης και ταξινόµησης της πληροφορίας καθώς και τη δυνατότητα για 

διατύπωση ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα, δεν επαρκούν για την αποτελεσµατική 

αναζήτηση µαθησιακών πηγών. Ένας πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι τα παραπάνω 

συστήµατα έχουν πρόσβαση µόνο σε ένα µικρό ποσοστό των συνολικών διαθέσιµων 

πληροφοριών. Επιπλέον, η αναζήτηση µαθησιακού υλικού πραγµατοποιείται συνήθως µε 

βάση εξειδικευµένα κριτήρια που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι 

επιθυµητό να έχει το µαθησιακό υλικό, όπως παιδαγωγικά ή τεχνικά. Έτσι, εξειδικευµένα 

συστήµατα λογισµικού και υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση αυτή.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια ταξινόµηση των συστηµάτων και των υπηρεσιών 

αναζήτησης πηγών πληροφόρησης και µαθησιακών πηγών στο ∆ιαδίκτυο, και αναφέρονται 

βασικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών. 

Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί, επίσης, ένα µέσο για συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί συχνά συνεργάζονται µε συναδέλφους τους για τη συλλογή και παραγωγή 

µαθησιακού υλικού, τη δηµιουργία και ανταλλαγή σχεδίων µαθηµάτων, όπως συµβαίνει 

µέσω του  κόµβου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Σχολείων, The European Schoolnet 

[http://www.eun.org]. Ο κόµβος αυτός προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, πηγές, 

πληροφορίες, νέα και επικοινωνία για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές 

όλων των χωρών της Ευρώπης. Άλλοι ενδεικτικοί κόµβοι είναι οι παρακάτω: 

� Canada's Schoolnet [http://www.schoolnet.ca]  

� Global Schoolnet Foundation [http://www.gsn.org/].  

� Educasource [http://www.educasource.education.fr]. Κόµβος που παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς της Γαλλίας πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (βάσεις 

δεδοµένων, καταλόγους, συλλογές εικόνων κτλ.) και σε ένα χώρο ανταλλαγής 

απόψεων και εµπειριών. 
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Τέλος, µία από τις προστιθέµενες αξίες του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι ότι αποτελεί 

ένα πρόσφορο µέσο επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικού και 

εκπαιδευόµενου(µαθητή, φοιτητή κλπ)  και εκπαιδευόµενων µεταξύ τους. Αποτελεί 

δηλαδή, το κύριο µέσο για τη δηµιουργία «κοινοτήτων µάθησης». 

Ο δηµιουργός του διαδικτύου Tim Burners-Lee –που δηµιούργησε τον παγκόσµιο ιστό 

όταν  εργαζόταν ως Φυσικός στο CERN  και είναι και πρόεδρος του W3C consortium 

δηµιούργησε, επίσης, το σηµασιολογικό ιστό (Semantic Web). Το W3C δίνει ώθηση στην 

ιδέα του σηµασιολογικού δικτύου  και κυρίως στα   πρότυπα και τις   τεχνολογίες που 

απαιτούνται. Το σηµασιολογικό δίκτυο έχει σκοπό να δώσει οντολογικά χαρακτηριστικά και 

σηµασιολογικό προσδιορισµό στις   πηγές/κόµβους του διαδικτύου µε απώτερο σκοπό κάθε 

πληροφοριακό σύστηµα να µπορεί να συνεργασθεί µε κάποιο άλλο ανταλλάσσοντας 

πληροφορία και όχι µόνο υπερµεσικό υλικό. 

Ο σηµασιολογικός ιστός (Semantic Web) συνδέεται και µε τη δηµιουργία κατάλληλων 

προτύπων για τη   διακίνηση  εκπαιδευτικού υλικού και  αντικειµένων µάθησης ενώ έχει 

ως σκοπό να νοηµατοδοτήσει τη   πληροφορία που διακινείται στο διαδίκτυο µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι κατανοητή  από τα πληροφοριακά Συστήµατα.  

Το semantic web έχει ως στόχο να υποστηρίξει ένα ευφυή τρόπο αναζήτησης της 

πληροφορίας στο διαδίκτυο  µε χρήση προτύπων µεταπληροφορίας τα οποία θα 

αναφερθούν και στη συνέχεια της ενότητας. 

Ένα άλλο σηµαντικό επίσης θέµα αφορά την υποστήριξη και το scaffolding του 

εκπαιδευόµενου όταν χρησιµοποιεί δικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα.  

Η ερευνητική προσπάθεια συνίσταται κυρίως στην ευφυή ανάλυση των ενεργειών του 

χρήστη και την υποστήριξη του κατά τη διάρκεια επίλυσης προβληµάτων (Brusilovsky   

1999). 

Ένα  τέτοιο λογισµικό είναι για παράδειγµα το CTAT (Cognitive Tutor Authoring Tools) το 

οποίο συνδυάζει στοιχεία από τη γνωστική ψυχολογία και τη τεχνητή νοηµοσύνη. 

 

3.1.1 Υπηρεσίες αναζήτησης πηγών στο ∆ιαδίκτυο 

Η αποτελεσµατική αναζήτηση γενικών πληροφοριών στον Ιστό Παγκόσµιας Εµβέλειας 

αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Η αναζήτηση πραγµατοποιείται κυρίως µέσω κατάλληλων 

συστηµάτων λογισµικού, των γνωστών «Μηχανών Αναζήτησης» (search engines), καθώς 

και των «Θεµατικών Καταλόγων» (directories). Επίσης, εκτός από τις «γενικού σκοπού» 

µηχανές αναζήτησης, ειδικά για την εκπαίδευση, έχουν δηµιουργηθεί ειδικά διαδικτυακά 

συστήµατα όπως πύλες (portals), διαµεσολαβητές µαθησιακών πηγών (educational 
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brokers), κ.α. ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της αναζήτησης. Παρακάτω 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα διάφορα  συστήµατα. 

Μηχανές Αναζήτησης 

Οι µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούν προηγµένες τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας 

(information retrieval) αξιοποιώντας στατιστικές τεχνικές ανάλυσης κειµένου που 

βασίζονται στη σάρωση των δικτυακών τόπων από κατάλληλα προγράµµατα (crawlers), 

την αποθήκευση του περιεχοµένου των δικτυακών τόπων σε κατάλληλες βάσεις 

δεδοµένων και την κατάλληλη λεκτική ή/και σηµασιολογική ανάλυση του περιεχοµένου 

αυτού. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η παρουσίαση στο χρήστη µιας λίστας δικτυακών 

τόπων ταξινοµηµένης µε βάση τη σηµασιολογική συνάφεια σε σχέση µε τις λέξεις κλειδιά ή 

φράσεις που αυτός εισάγει κατά την εκτέλεση ενός ερωτήµατος αναζήτησης. Οι µηχανές 

αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα για ερωτήµατα αναζήτησης σε φυσική γλώσσα, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Έτσι, είναι δυνατόν να προκαθοριστεί ο δικτυακός τόπος 

(domain name) στον οποίο θα περιοριστεί η αναζήτηση, ο τύπος αρχείου, η γλώσσα, κλπ. 

Γνωστές µηχανές αναζήτησης είναι οι Google, Msn, Ask, κλπ.  

 

Εικόνα 1: ∆υνατότητα σύνθετης αναζήτησης στο Google 

Μερικοί µηχανισµοί αναζήτησης αναζητούν µόνο τους τίτλους των ιστοσελίδων, ενώ άλλοι 

αναζητούν κάθε λέξη. Κάθε µηχανισµός αναζήτησης έχει το δικό του τρόπο να αποφασίζει 

ποιες ιστοσελίδες της λίστας του είναι αυτές που πιθανόν αναζητάµε.  

Υπάρχουν και µετα-µηχανές αναζήτησης που πραγµατοποιούν αναζήτηση 

χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα παραπάνω από µια µηχανές αναζήτησης. Μια τετοια µετα-

µηχανή αναζήτησης είναι η DogPile (www.dogpile.com). Τα αποτελέσµατα υπόκεινται σε 

ειδική ταξινόµηση για να µην υπάρχουν πολλαπλές αναφορές µιας ιστοσελίδας. 

Υπάρχουν, επίσης, µηχανές αναζήτησης επιστηµονικού περιεχοµένου. Μια τέτοια µηχανή 

αναζήτησης είναι η Scirus (www.scirus.com), στην οποία µπορεί να γίνει αναζήτηση 
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άρθρων (papers) από επιστηµονικά περιοδικά και αν µάλιστα η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 

γίνεται µέσω διακοµιστών που έχουν δικαιώµατα χρήσης ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών (π.χ. 

Πανεπιστήµια-είτε dialup είτε και όχι) είναι δυνατό το ελεύθερο «κατέβασµα» άρθρων από 

ηλεκτρονικά περιοδικά και οίκους που έχουν συµφωνία µε το αντίστοιχο ίδρυµα. 

Σηµαντικό είναι να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί το πώς «δουλεύουν» οι µηχανές 

αναζήτησης σαν την scirus. Για την ενηµέρωσή τους θα µπορούσαν να διαβάσουν το 

σχετικό άρθρο στην : http://www.scirus.com/press/pdf/WhitePaper_Scirus.pdf 

Θεµατικοί Κατάλογοι 

Αντίθετα από τις µηχανές αναζήτησης, οι θεµατικοί κατάλογοι (web directories) 

υποστηρίζουν την εύρεση πληροφοριών µέσω καταλλήλων σχηµάτων ταξινόµησης στα 

οποία κατηγοριοποιούνται οι δικτυακοί τόποι στον Ιστό Παγκόσµιας Εµβέλειας. Αυτά τα 

σχήµατα ταξινόµησης ορίζονται από τους δηµιουργούς του θεµατικού καταλόγου. Συχνά 

επιτρέπεται στους κατόχους δικτυακών τόπων να εισάγουν µόνοι τους το δικό τους τόπο 

στην κατηγορία που θεωρούν κατάλληλη. Ειδικοί συντάκτες (editors) ελέγχουν την 

ορθότητα των στοιχείων που εισάγονται στον κατάλογο. Έτσι, ενώ η αποτελεσµατικότητα 

µιας µηχανής αναζήτησης βασίζεται στις τεχνικές της δυνατότητες, δηλαδή τη 

χωρητικότητα και  την επεξεργαστική ισχύ των συστηµάτων αποθήκευσης και αναζήτησης 

καθώς και τους αλγορίθµους αναζήτησης και ταξινόµησης, οι θεµατικοί κατάλογοι 

βασίζονται στην µη αυτοµατοποιηµένη ανθρώπινη παρέµβαση για την οργάνωση της 

πληροφορίας σε  θεµατικές κατηγορίες. Οι γνωστότεροι θεµατικοί κατάλογοι είναι το 

Yahoo! [http://www.yahoo.com/] και το Open Directory Project (ODP) [http://dmoz.org/]. 

Ιδιαίτερα το ODP αποτελεί τον εκτενέστερο κατάλογο, ο οποίος βασίζεται στη συνεισφορά 

συντακτών σε εθελοντική βάση. ∆ιαθέτει επίσης αυτόµατο πρόγραµµα για την περιοδική 

ενηµέρωση των συνδέσµων που περιέχει, αν και αυτό συχνά δεν λειτουργεί ικανοποιητικά 

στην πράξη.  Ως παράδειγµα δίνεται η σελίδα του ODP µε τµήµα των καταχωρήσεων του 

καταλόγου αναφορικά µε Java applets σχετικά µε τη διδασκαλία της Φυσικής. 
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Εικόνα 2: Οι καταχωρήσεις καταλόγου µε Java applets Φυσικής από το ODP6 

3.1.2 Εξειδικευµένα συστήµατα αναζήτησης εκπαιδευτικού λογισµικού 

Οι υπηρεσίες αναζήτησης που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την 

εύρεση πληροφοριών στον Ιστό Παγκόσµιας Εµβέλειας, µε δεδοµένο το τεράστιο µέγεθος 

του Ιστού και την ταχύτατη αλλαγή του περιεχοµένου που διατίθεται σε αυτόν. Παρά το 

γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν εξελιγµένα εργαλεία αναζήτησης και 

ταξινόµησης της πληροφορίας καθώς και τη δυνατότητα για διατύπωση ερωτήσεων σε 

φυσική γλώσσα, δεν επαρκούν για την αποτελεσµατική αναζήτηση εκπαιδευτικών πόρων. 

Ένας πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι τα παραπάνω συστήµατα έχουν πρόσβαση µόνο 

σε ένα µικρό ποσοστό των συνολικών διαθέσιµων πληροφοριών. Επιπλέον, µια αναζήτηση 

µαθησιακού υλικού πραγµατοποιείται συνήθως µε βάση εξειδικευµένα κριτήρια που 

αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι επιθυµητά να διαθέτει το µαθησιακό 

υλικό, όπως παιδαγωγικά ή τεχνικά. Έτσι, εξειδικευµένα συστήµατα λογισµικού και 

υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια 

ταξινόµηση των συστηµάτων και των υπηρεσιών αυτών µαζί µε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα για την κάθε περίπτωση. Με τη βοήθεια τέτοιων συστηµάτων είναι δυνατή η 

πιο αποτελεσµατική εύρεση εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων- ∆ιαµεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού  

Οι αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων (Learning Object Repositories) ή µαθησιακές 

αποθήκες ή διαµεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού είναι συστήµατα που περιέχουν 

αποθηκευµένο µαθησιακό υλικό καθώς και κατάλληλες περιγραφές του µαθησιακού υλικού, 

ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού από τους χρήστες των 

συστηµάτων αυτών µέσω εξειδικευµένων ερωτήσεων. Με αυτή την έννοια αποτελούν 

«ψηφιακές βιβλιοθήκες» µαθησιακών αντικειµένων. Ο όρος «µαθησιακό αντικείµενο» 

σηµαίνει κάθε οντότητα, ψηφιακή ή όχι, η οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τη 

µάθηση, την εκπαίδευση/έρευνα και την κατάρτιση. Οι περιγραφές των µαθησιακών 

αντικειµένων ονοµάζονται µαθησιακά µετα-δεδοµένα. Έτσι, για κάθε µαθησιακό 

αντικείµενο, για παράδειγµα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ένα Java applet µε ένα διαδραστικό 

πρόγραµµα εξοµοίωσης ή ένα εκαπαιδευτικό παιχνίδι, παρέχεται ένα σύνολο από 

χαρακτηριστικά που το περιγράφουν. Με δεδοµένη τη σηµασία που έχουν τα µετα-

δεδοµένα ως µηχανισµός οργάνωσης και αναζήτησης µαθησιακών πόρων, έχει οριστεί από 

τον διεθνή οργανισµό IEEE ένα πρότυπο (standard) µε στόχο τον κοινό τρόπο 

καταγραφής των µαθησιακών µετα-δεδοµένων. Το πρότυπο αυτό ονοµάζεται Learning 

Object Metadata (LOM – µετα-δεδοµένα µαθησιακών αντικειµένων). Το LOM ορίζει ένα 

                                    
6 http://dmoz.org/Science/Physics/Education/Java_Applets/ 
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µεγάλο σύνολο από χαρακτηριστικά για ένα µαθησιακό αντικείµενο, τα οποία 

οργανώνονται σε εννέα κατηγορίες. Σε αυτές περιλαµβάνονται τα τεχνικά και παιδαγωγικά 

χαρακτηριστικά, το γνωστικό αντικείµενο (µέσω κάποιου συστήµατος ταξινόµησης), 

πνευµατικά δικαιώµατα, κλπ. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν µε εύκολο τρόπο εξειδικευµένες αναζητήσεις για συγκεκριµένα 

µαθησιακά αντικείµενα. Το πρότυπο LOM χρησιµοποιείται ευρέως για την αποθήκευση και 

αναζήτηση µαθησιακών πόρων (αντικειµένων) σε αποθήκες. 

Οι αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων παρέχουν στους εγγεγραµµένους χρήστες τους τη 

δυνατότητα να εισάγουν έτοιµα αντικείµενα καθώς και κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης για 

να δηµιουργήσουν νέα αντικείµενα. Επιπλέον, πέρα από το να λειτουργούν ως βάσεις 

δεδοµένων ηλεκτρονικού µαθησιακού υλικού, ολοκληρώνονται µε κατάλληλα συστήµατα 

που είναι δυνατόν να υποστηρίξουν τη µαθησιακή διαδικασία στο περιβάλλον του 

∆ιαδικτύου (Learning Management Systems). Μια τέτοια αποθήκη αποτελεί το σύστηµα 

Ariadne [http://www.ariadne-eu.org/] που προέκυψε ως αποτέλεσµα (προϊόν) ενός 

µεγάλου ευρωπαϊκού προγράµµατος.  

 

Εικόνα 3: Φόρµα αναζήτησης στο MERLOT 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται ως παράδειγµα η φόρµα προηγµένης αναζήτησης του 

MERLOT. Στην αναζήτηση του παραδείγµατος ζητήθηκε ένα Java Applet τύπου 

προσοµοίωσης για τη µηχανική του γυµνασίου, το αποτέλεσµα της οποίας ήταν µια σελίδα 

στο ∆ιαδίκτυο. Ας σηµειωθεί ότι το MERLOT, όπως και αρκετές άλλες αποθήκες, περιέχει 

πληροφορίες και για πόρους που βρίσκονται σε διαφορετικούς τόπους στο ∆ιαδίκτυο. 

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα για προώθηση µιας αναζήτησης σε άλλες αποθήκες 

(federated search).  
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Άλλες σηµαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες µαθησιακών πόρων είναι το Educational 

Resources Information Center (ERIC) του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ 

[http://www.eric.ed.gov/], το EduSource [http://www.edusource.ca/], το World Lecture 

Hall (http://www.utexas.edu/world/lecture/), το Globewide Network Academy 

(http://www.gnacademy.org/), το Multimedia Educational Resource for Learning and 

Online Teaching (MERLOT), κ.α.. 

Πολλοί εκδοτικοί οίκοι δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να αποκτήσουν ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, όπως: 

� Element K (http://www.elementk.com/) 

� Online Learning Network (http://www.onlinelearning. net/) 

� DigitalThink (http://www.digitalthink.com/) 

� McGraw-Hill Learning Network (MHLN): MHLN (http://www.mhln.com/) 

� IntraLibrary (http://www.intrallect.com/) 

Εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή µεµονωµένοι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 

διαθέτουν συχνά δικτυακούς τόπους µε εκπαιδευτικούς πόρους. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι 

δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως µαθησιακές αποθήκες. Εξαίρεση ίσως αποτελεί το 

πρόγραµµα Open Courseware του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης 

[http://ocw.mit.edu/]. Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στη διάθεση του υλικού όλων των 

µαθηµάτων του πανεπιστηµίου στο ∆ιαδίκτυο µέσα από ένα κατάλληλα οργανωµένο 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (content management system). Μέχρι στιγµής ένας 

πολύ µεγάλος και διαρκώς αυξανόµενος αριθµός µαθησιακού υλικού είναι διαθέσιµος για 

διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Παρά το γεγονός ότι οι µαθησιακοί πόροι που παρέχει 

αναφέρονται στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, είναι ενδεχοµένως χρήσιµοι για τους 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. 

∆ιαµεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού  

Οι αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων επιτρέπουν την αναζήτηση και ανάκτηση 

µαθησιακών πόρων µε βάση πληροφορίες που βρίσκονται τοπικά αποθηκευµένες. Οι 

διαµεσολαβητές εκπαιδευτικού υλικού (learning resource brokers, e-learning brokers) 

αποτελούν συστήµατα που επιτρέπουν την αναζήτηση σε ετερογενείς και διάσπαρτες 

πηγές µαθησιακού υλικού µέσα από ένα ενιαίο σύστηµα που είναι διαθέσιµο στους χρήστες 

του ως µια εκπαιδευτική πύλη (portal). Τέτοιες πηγές είναι, για παράδειγµα, οι µαθησιακές 

αποθήκες που παρουσιάστηκαν προηγουµένως. Μια πύλη παρέχει στους χρήστες της 

δυνατότητες αναζήτησης, επικοινωνίας, καθώς και ενηµέρωσης, π.χ. µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, για γεγονότα που ανήκουν στο πεδίο ενδιαφέροντος του χρήστη. Έτσι, 
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ένας χρήστης της πύλης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για υλικό σχετικό µε την άλωση 

της Κωνσταντινουπόλεως για να το αξιοποιήσει στη διδασκαλία της Ιστορίας θα 

ενηµερωθεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αν υπάρξει µια νέα σχετική καταχώριση στο 

σύστηµα. Οι διαµεσολαβητές δηλαδή, λειτουργούν ως ενδιάµεσοι ανάµεσα στους χρήστες 

που αναζητούν µεµονωµένους µαθησιακούς πόρους ή ακόµη και ολοκληρωµένα 

προγράµµατα διδασκαλίας από απόσταση µέσω του ∆ιαδικτύου και στα συστήµατα που 

παρέχουν αυτούς τους πόρους και αυτές τις υπηρεσίες. Οι διαµεσολαβητές επιτρέπουν την 

εισαγωγή των περιγραφών του υλικού και των µαθηµάτων από τους φορείς που τα 

παρέχουν, ώστε αυτές οι περιγραφές να είναι διαθέσιµες στους χρήστες του 

διαµεσολαβητή. Ένας τέτοιος διαµεσολαβητής είναι η πύλη Educanext7 που αναπτύχθηκε 

στο πλαίσιο του προγράµµατος Universal της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε εικόνα 4). Όπως 

και οι αποθήκες, οι διαµεσολαβητές βασίζονται στην τεχνολογία των µετα-δεδοµένων για 

την περιγραφή των µαθησιακών πόρων. 

Λόγω της κατανεµηµένης φύσης του ∆ιαδικτύου και του Ιστού, τα όρια µεταξύ 

διαµεσολαβητή και αποθήκης είναι συχνά δυσδιάκριτα. Έτσι, η αποθήκη MERLOT που 

αναφέρθηκε προηγουµένως έχει χαρακτηριστικά ενός διαµεσολαβητή (παροχή συνδέσµων 

σε πόρους στο ∆ιαδίκτυο, federated search). Οι διαµεσολαβητές διαφοροποιούνται στο ότι 

υλοποιούν συνήθως σύνθετα επιχειρηµατικά µοντέλα (business models) για την 

προώθηση του υλικού που παρέχουν, ώστε να ικανοποιούν περιορισµούς σε πνευµατικά 

δικαιώµατα, να παρέχουν πληροφορίες για µηχανισµούς χρέωσης, κλπ., καθώς  και στις 

υπηρεσίες πύλης που παρέχουν. Σηµαντικοί διαµεσολαβητές είναι οι 

http://www.thegateway.org/ και http://www.eduref.org/. Ο  τελευταίος παρουσιάζει 

ενδιαφέρον καθώς περιέχει πληροφορίες για σχέδια µαθηµάτων. 

                                    
7 Educanext portal, http://www.educanext.org 
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Εικόνα 4: Ο ∆ιαµεσολαβητής Educanext 
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Μία λίστα µε τους πιο γνωστούς διαµεσολαβητές είναι: 

� SeSDL (http://www.sesdl.scotcit.ac.uk),  

� LearnAlberta Portal (http://www.learnalberta.ca/),  

� CAREO (http://careo.netera.ca),  

� COLIS (http://www.edna.edu.au/go/browse/0), 

� SMETE (http://www.smete.org/),  

� MERLOT (http://www.merlot.org), 

� Heal (http://www.healcentral.org/index.htm) 

� EducaNext (http://www.educanext.org ) 

� European Knowledge Pool System 

(http://rubens.cs.kuleuven.ac.be:8989/lkptm5/intro.jsp) 

Ένα καλό άρθρο για την προσθήκη LOM είναι αυτό των Rego et. al (2005)µε τίτλο  

Educational Technological Specifications to support Distance Education in an E-Learning 

Platform στο οποίο περιγράφεται µε ποιο τρόπο µπορεί ο χρήστης να εισαγάγει 

µεταδεδοµένα. Επίσης η πλατφόρµα AKHME περιγράφει ένα προσαρµοστικό σύστηµα µε 

διαχείρηση τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόµενους. Το σύστηµα 

αυτό θέτει παρέχει όλη τη πληροφορία µε τη µορφή µεταδεδοµένων και δίνει και 

authoring tools στους εκπαιδευτικούς για να ορίσουν µαθησιακές µεθόδους µε 

προσαρµοστικά χαρακτηριστικά. 

Εκπαιδευτικές Πύλες (portals) 

Λέγοντας εκπαιδευτική πύλη (portal) εννοούµε µια τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό, η 

οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει το χρήστη-εκπαιδευτικό σε επιλεγµένους δικτυακούς τόπους, 

ταξινοµηµένους σε διάφορες κατηγορίες. Εκτός από την κατευθυνόµενη πρόσβαση, 

πολλές πύλες, για παράδειγµα η πύλη του σχολικού δικτύου www.sch.gr, προσφέρουν 

δωρεάν υπηρεσίες: µηχανισµούς αναζήτησης, αίθουσες συζητήσεων, λογαριασµούς e-mail 

και υπηρεσίες ειδήσεων, κ.α. 

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος µε ελληνικές διαδικτυακές εκπαιδευτικές πύλες που 

είναι προϊόντα συλλογικής ή ατοµικής προσπάθειας. 
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Εκπαιδευτική Πύλη ΥπΕΠΘ / e-yliko.gr     

Προτάσεις ∆ιδασκαλίας , Υποστηρικτικό Υλικό και Λογισµικό. Πληροφορίες 

για  Ευρωπαϊκά Προγράµµατα , Συνέδρια 

http://www.e-yliko.gr/ 

Η πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου παρέχει ποικίλες υπηρεσίες σε 

εκπαιδευτικούς και στις σχολικές µονάδες (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σύγχρονη κι 

ασύγχρονη επικοινωνία, χώρος ανάρτησης ιστοσελίδων, κ.α) 

http://www.sch.gr 

Η εκπαιδευτική πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

http://www.pi-schools.gr/ 

Έδρα Εκπαίδευσης 

Η ηλεκτρονική Έδρα Εκπαίδευσης ασχολείται κυρίως µε θέµατα που απασχολούν 

γενικά την εκπαίδευση και κατ' επέκταση τον εκπαιδευτικό σε όλα τα στάδια της 

ζωής του. Υπάρχουν θέµατα που αφορούν τον µαθητή, το πλέον σεβαστό 

αντικείµενο εργασίας και µελέτης στη δουλειά του κάθε εκπαιδευτικού ή τέλος 

θέµατα σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας όλων των εµπλεκοµένων στην ελληνική 

εκπαίδευση. 

http://www.edra.ipet.gr/ 

H e-Πύλη Εκπαίδευσης που δηµιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και έχει σκοπό να ενηµερώνει, να πληροφορεί και να 

είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ όλων των ελληνικών ∆ηµοτικών Σχολείων-

Νηπιαγωγείων, των γονέων και των εκπαιδευτικών της χώρας µας. 

http://www.pekp.gr/ 

e-paideia  

Ειδήσεις, Σχέδια Μαθηµάτων, Έρευνες - Μελέτες, Εκπαιδευτικά Άρθρα 

http://www.e-paideia.net/ 
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Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

http://www.kpe.gr/ 

Το ΘΡΑΝΙΟ αφορά δασκάλους, µαθητές και γονείς και περιέχει νέα, ενηµέρωση, 

ασκήσεις, εργασίες, παρουσιάσεις και γενικά σχολικά βοηθήµατα.  

http://www.thranio.gr/ 

ALTASEARCH είναι Πύλη πληροφόρησης για την εκπαίδευση, πλούσιο σε 

συνδέσεις σχεδόν για κάθε εκπαιδευτικό θέµα 

 http://users.lar.sch.gr/georgeatha/ 

Πύλη για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων µε συνδέσµους σε υλικό, άλλες 

εκπαιδευτικές πύλες και άλλους δικτυακούς τόπους.  

http://www.plefsis.gr/  

 

AlfaVita: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ 

Ειδήσεις, Αναλύσεις, Έρευνες, Θέµατα για όλους τους χώρους της Παιδείας  

για τον εκπαιδευτικό, το γονιό, το µαθητή, το φοιτητή, τον ενηµερωµένο πολίτη 

http://www.alfavita.gr/ 

Ο δικτυακός τόπος ΑΝΑΠΛΟΥΣ απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θµιας 

εκπαίδευσης, µαθητές ,γονείς, καθώς και φοιτητές των Π.Τ.∆.Ε.  Περιέχει άρθρα 

επικαιρότητα, συνδέσεις  σε ενδιαφέρον υλικό και ενδιαφέρουσες  ιστοσελίδες 

http://anaplous.tripod.com/index01.htm 

Education gr  

Εκπαιδευτικό ιστότοπος για την Α-θµια Εκπαίδευση στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Άρθρα και εργασίες εκπαιδευτικών, που αφορούν θέµατα της 

Α/θµιας εκπαίδευσης 

http://www.de.sch.gr/kvoutsin/ 
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Το περιεχόµενο του τόπου eduportal.gr είναι παιδαγωγικό, αφορά θέµατα 

διδακτικής µεθοδολογίας, τηλεκπαίδευσης, ενηµέρωσης και επικοινωνίας. Γίνεται 

ιδιαίτερη προσπάθεια να είναι έγκυρο, καθώς οποιαδήποτε πληροφορία ελέγχεται 

και διασταυρώνεται προτού  δηµοσιευθεί.  

http://eduportal.gr/ 

Η δράση eTwinning 

Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι µία αυξανόµενη κοινή πρακτική που 

αποκτά ευρεία αναγνώριση. Το eTwinning έχει ως στόχο την διασύνδεση των 

σχολείων της Ευρώπης και αποτελεί από τον Σεπτέµβριο του 2004 µία από τις 

πολλές δράσεις του προγράµµατος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω 

του eTwinning, σχολεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της 

Νορβηγίας και της Ισλανδίας, θα υποστηριχτούν στην "αδερφοποίηση" σχολείων 

µέσω του Internet. 

http://etwinning.sch.gr/ 

ΣΧ.Ε.∆.Ι.Α  

ΣΧολικός Εκπαιδευτικός ∆ικτυακός Ιστός Αιγαίου. Φύλλα εργασίας για την 

Α/βάθµια εκπαίδευση και άλλες σχετικές πληροφορίες. 

http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/index.htm 

e-Ένωση 

Η  Eκπαιδευτική Πύλη e-Ένωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθµίδων.  Στις σελίδες του υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό καθώς επίσης όλα 

τα Προγράµµατα Σπουδών νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου & Τ.Ε.Ε. 

http://e-enosh.com/ 

∆ικτυακός τόπος της ΕΤ.Π.Ε. 

Η Ε.Τ.Π.Ε. είναι Επιστηµονική Ένωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήµονες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) µε κοινό ενδιαφέρον τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση.  

http://www.etpe.gr/ 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 3 

 120 

Πύλες διάθεσης ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισµικού  

Ο όρος «ελεύθερο λογισµικό» είναι ιδιαίτερα ευρύς ως προς τη χρήση και τη σηµασία του. 

Στην παράγραφο αυτή το ελεύθερο λογισµικό ή λογισµικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα 

νοείται σύµφωνα µε τον ορισµό του Free Software Foundation8 : ορίζει ως ελεύθερο το 

λογισµικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αντιγραφεί, µελετηθεί, τροποποιηθεί και 

αναδιανεµηθεί χωρίς περιορισµό. Το αντίθετο του ελεύθερου λογισµικού είναι το 

ιδιόκτητο λογισµικό, και όχι το λογισµικό που πωλείται για κέρδος, όπως το εµπορικό 

λογισµικό. Το ελεύθερο λογισµικό ορισµένες φορές αναφέρεται και ως ανοιχτό λογισµικό ή 

λογισµικό ανοιχτού κώδικα αλλά οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσηµες. ∆εν είναι κάθε 

λογισµικό ελεύθερο µόνο και µόνο επειδή είναι ανοιχτού κώδικα.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, η ελεύθερη 

αντιγραφή, διανοµή και τροποποίηση του λογισµικού δεν επιτρέπεται. Για το λόγο αυτό, οι 

εκδόσεις ελεύθερου λογισµικού κάνουν χρήση ειδικής άδειας (free software licence) 

σύµφωνα µε την οποία, παραχωρείται το δικαίωµα αντιγραφής, τροποποίησης και 

αναδιανοµής του λογισµικού, στους χρήστες. 

Σύµφωνα µε το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού, οι άδειες χρήσης ελεύθερου λογισµικού 

πρέπει να περιλαµβάνουν τις εξής ελευθερίες: 

Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράµµατος για οποιονδήποτε σκοπό. 

Ελευθερία 1: Ελευθερία µελέτης και τροποποίησης του προγράµµατος. 

Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράµµατος. 

Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράµµατος και επανέκδοσης του, προς το 

συµφέρον της κοινότητας των χρηστών. 

Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του 

λογισµικού και προσδιορίζουν το λογισµικό ανοιχτού κώδικα (open-source software 

(OSS)) (http://fle3.uiah.fi ). 

Οι ελευθερίες 0 και 2 προσδιορίζουν το ελεύθερο από χρέωση λογισµικό (freeware). 

Σύµφωνα µε το Ίδρυµα Ελευθέρου Λογισµικού ο όρος  freeware χρησιµοποιείται για να 

προσδιορίσει το καλυπτόµενο µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας λογισµικό,  το οποίο 

διατίθεται δωρεάν για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, επιτρέπεται η αντιγραφή αλλά δεν 

επιτρέπεται η τροποποίησή του και κατά συνέπεια δεν παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης 

στον κώδικά του. 

                                    
8 Free Software Foundation, http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html 
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Tο εκπαιδευτικό λογισµικό που αναζητείται και ανακτάται µε τρόπους όπως αυτοί που 

παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, δεν ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια 

σε όλες τις περιπτώσεις· για παράδειγµα, ο πηγαίος κώδικας δεν είναι πάντοτε διαθέσιµος.  

Το ελεύθερο λογισµικό απευθυνόταν αρχικά σε χρήστες µε χαρακτηριστικά ανάλογα µε 

αυτά των δηµιουργών του: επαγγελµατίες της πληροφορικής και χρήστες µε πολύ υψηλή 

εξοικείωση µε τους υπολογιστές. Παρ’ όλα αυτά, όλο και περισσότερες εφαρµογές 

ελεύθερου λογισµικού διεισδύουν στο κοινό των συνηθισµένων χρηστών µε πολλαπλά 

οφέλη, όπως οικονοµικά ή τεχνικά. Παραδείγµατα ελεύθερου λογισµικού µε αυξανόµενη 

διείσδυση στο σύνολο των κανονικών χρηστών αποτελούν οι οικογένειες προγραµµάτων 

Mozilla και OpenOffice, Cmap κλπ. Στον τοµέα των εκπαιδευτικών εφαρµογών και 

ειδικότερα των εφαρµογών για τις Φυσικές Επιστήµες ένας µεγάλος αριθµός 

προγραµµάτων έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµος µέσω του ∆ιαδικτύου ως ελεύθερο 

λογισµικό(http://www.opensourcephysics.org/). Συντελεστές αυτών των εγχειρηµάτων 

είναι εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης (κυρίως τριτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια), φοιτητές, ανεξάρτητοι προγραµµατιστές, κλπ. Το ελεύθερο εκπαιδευτικό 

λογισµικό απευθύνεται τόσο σε τελικούς χρήστες, µε τη µορφή εκτελέσιµων 

προγραµµάτων, όσο και στην ίδια την κοινότητα των προγραµµατιστών, ως λογισµικό 

υποδοµής για την ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών βασισµένων σε γενικά και 

επαναχρησιµοποιήσιµα πλαίσια εφαρµογών (application frameworks) και βιβλιοθήκες. Το 

λογισµικό αυτό ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες: ∆ιαδραστικά προγράµµατα 

µοντελοποίησης φυσικών φαινοµένων, προσοµοιώσεις, προγράµµατα οδήγησης (drivers) 

και συλλογής δεδοµένων (data acquisition) πειραµατικών διατάξεων, µηχανές διαχείρισης 

φυσικών νόµων (physics engines), βιβλιοθήκες γραφικών για τη δισδιάστατη και 

τρισδιάστατη απεικόνιση πειραµατικών διατάξεων, κλπ.  

Η ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού πραγµατοποιείται συνήθως µε τρόπο συλλογικό και 

κατανεµηµένο. Για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης ένα σύνολο συστηµάτων 

είναι διαθέσιµα. Το πιο διαδεδοµένο τέτοιο σύστηµα είναι το SourceForge 9 . Το 

SourceForge είναι διαθέσιµο µέσω του Ιστού και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και 

ανάκτησης του λογισµικού (πηγαίος και εκτελέσιµος κώδικας). Περιέχει επίσης 

πληροφορίες για το λογισµικό όπως και συνδέσµους προς τους δικτυακούς τόπους των 

δηµιουργών του λογισµικού. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το σύντοµο αυτό κείµενο δεν εξαντλεί το θέµα της 

αναζήτησης µαθησιακών πόρων και εκπαιδευτικού λογισµικού στο ∆ιαδίκτυο. Το πεδίο 

είναι µεγάλο και διαρκώς εξελισσόµενο, όπως όλες οι σχετικές µε το ∆ιαδίκτυο τεχνολογίες. 

                                    
9 SourceForge, http://www.sourceforge.net/ 
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Μια διαφαινόµενη κατεύθυνση αυτής της εξέλιξης είναι τα οµότιµα δίκτυα (peer to peer 

networks – P2P) για το διαµοιρασµό εκπαιδευτικών πόρων. Πρόκειται για µια επέκταση 

των κατανεµηµένων αρχιτεκτονικών που χρησιµοποιούνται από οµότιµα δίκτυα όπως τα 

Napster και Gnutella στο πεδίο της εκπαίδευσης. Τα οµότιµα δίκτυα χρησιµοποιούνται 

ευρέως για το διαµοιρασµό πόρων, όπως τραγούδια σε µορφή MP3 µεταξύ χρηστών, αλλά 

δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εκπαιδευτικούς πόρους, καθώς δεν υποστηρίζουν, για 

παράδειγµα, µαθησιακά µετα-δεδοµένα. Οι κόµβοι µπορούν να ενώνονται ή να 

διαχωρίζονται  δρώντας ανεξάρτητα από τη δράση των άλλων κόµβων ενώ οι  κόµβοι του 

δικτύου µπορούν να χρησιµοποιούν υπηρεσίες άλλων κόµβων ψωρίς τη διαµεσολάβηση 

κεντρικού διακοµιστή. Κάθε κόµβος περιέχει εκπαιδευτικές/µαθησιακές πηγές που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πηγές  εκπαιδευτικού υλικού για τους άλλους κόµβους 

του δικτύου(Broekstra et al., 2003) Η τεχνολογία Edutella [http://edutella.jxta.org/] 

αποτελεί ένα πρωτόκολλο προς την κατεύθυνση αυτη, το οποίο εφαρµόζεται πειραµατικά 

στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος Prolearn της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

[http://www.prolearn-project.org/].Αλλες τέτοιες τεχνολογίες είναι οι Pool και Elena. 

Στις τεχνολογίες αυτές χρησιµοποιούνται διεπιφάνειες για να παρουσιάζονται µαθησιακά 

αντικείµενα ενώ τα µεταδεδοµένα περιγράφονται µε το πρότυπο   RDF και ειδικές γλώσσες 

όπως η    QEL. 

3.1.3 Μεταφραστικές Μηχανές 

Σηµαντική µπορεί να θεωρηθεί και η ύπαρξη ειδικών δικτυακών τόπων που παρέχουν 

µεταφραστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν ιστοσελίδες που µπορούν να µεταφράσουν είτε 

κείµενα, είτε και ολόκληρους δικτυακούς τόπους (και όχι απλά ιστοσελίδες). Η µετάφραση 

δεν είναι ούτε πλήρης ούτε εξ ολοκλήρου ακριβής, µπορεί να προσφέρει όµως σηµαντικές 

πληροφορίες και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση ενός θέµατος µέσα 

από ιστοσελίδες γραµµένες ακόµα και στα Ιαπωνικά. Η τεχνολογία αυτή δεν είναι ακόµα 

τελειοποιηµένη, µπορεί όµως να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς µιας και ορισµένες τέτοιες 

µηχανές διαθέτουν δυνατότητα µετάφρασης και µε χρήση λεξικού συγκεκριµένης 

ορολογίας. Τέτοιες ιστοσελίδες είναι η Worldlingo (www.worldlingo.com) ή άλλες σαν την 

µεταφραστική µηχανή της Altavista (http://world.altavista.com/) που χρησιµοποιεί 

τεχνολογία Systran, αλλά και άλλες που µπορεί να βρει κανείς αν χρησιµοποιήσει µια 

µηχανή αναζήτησης. Σηµειώνεται εδώ πως η worldlingo µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

µέσα από το περιβάλλον συγκεκριµένων κειµενογράφων (χωρίς περιβάλλον Browser - 

html). 
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3.1.4 Οι Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες  

Οι εκπαιδευτικές ή µαθησιακές τεχνολογίες (δηλαδή εξειδικευµένες Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση) διευρύνονται πρόσφατα σε όλες τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, οι 

οποίες χρησιµοποιούνται στην έρευνα όλων των επιστηµονικών πεδίων, αξιοποιούνται δε 

σε όλα τα εκπαιδευτικά / γνωσιακά αντικείµενα και σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης  

ενω θεωρούνται αναντικατάστατες για µια βέλτιστη εκπαιδευτική (θεωρητική / διδακτική 

και πειραµατική / εργαστηριακή) διαδικασία.  

Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης, εκτός της αναζήτησης της πληροφορίας µέσω του 

διαδικτύου, αξιοποιούνται για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών βάσεων δεδοµένων και 

εκπαιδευτικών πληροφοριών κάθε µορφής (κειµένων, γραφηµάτων, στατικών και 

κινούµενων εικόνων, ήχων, …).  

Οι Τεχνολογίες Επικοινωνιών, εκτός των συνήθων –κυρίως– διαδικτυακών εφαρµογών 

τους, αξιοποιούνται για τη δηµιουργία και βέλτιστη χρήση δικτύων µεταξύ εκπαιδευτικών 

φορέων, ιδρυµάτων, σχολείων, εργαστηριακών διατάξεων και –εκτός των εργαστηριακών 

χώρων– µετρητικών συσκευών.  

Οι Τεχνολογίες Προγραµµατισµού και Λογισµού χρησιµοποιούνται για τον 

προγραµµατισµό, την επίλυση µαθηµατικών εξισώσεων και την εφαρµογή αλγορίθµων και 

εκπαιδευτικών-ερευνητικών προτύπων.  

Όταν η ενασχόλησή µας µε ένα σύστηµα  συνδυάζεται µε χρήση Μαθηµατικών µας 

παρέχει τους κανόνες να δηµιουργήσουµε Αλγορίθµους, δηλαδή κανόνες για την επίλυση 

προβληµάτων που σχετίζονται µε το σύστηµα που µελετάµε. Ο αλγόριθµος στη συνέχεια 

µετασχηµατίζεται σε ένα πρόγραµµα για υπολογιστή και εκτελείται . 

Σήµερα η βασική και η εφαρµοσµένη επιστηµονική έρευνα  καθώς και η διδακτική µε 

χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας χρησιµοποιούν  προσοµοιώσεις  µε υπολογιστή που 

δηµιουργούνται σε µια γλώσσα προγραµµατισµού και αντιστοιχούν σε κάποιο αλγόριθµο. 

Η χρήση γλώσσας προγραµµατισµού για τη δηµιουργία προσοµοιώσεων ακόµα και σε 

διδακτικές εφαρµογές έχει τη προστιθέµενη αξία-έναντι της χρήσης έτοιµων πακέτων 

λογισµικού- ότι µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να ανατρέξει στον 

αλγόριθµο ώστε να µελετήσει θέµατα όπως την ακρίβεια των µετρήσεων( κάτι που αρκετά 

συχνά αγνοείται µε τα έτοιµα «διδακτικά» πακέτα), τα όρια χρήσης του , τη δυνατότητα 

να βελτιώσει τον αλγόριθµο , τη δυνατότητα να προσαρµόσει τον αλγόριθµο στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα και τις παραµέτρους κλπ. 

Οι Τεχνολογίες Πειραµατισµού και Αυτοµατισµού, µε τη χρήση αισθητήρων και απτήρων, 

οι οποίοι διασυνδέουν τις πειραµατικές διατάξεις µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
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αξιοποιούνται στη λειτουργία, έλεγχο και λήψη µετρήσεων στο σηµερινό και µελλοντικό 

εκπαιδευτικό εργαστήριο (Παπαµιχάλης Κ ,  Ψυχάρης Σ και   Φραγκάκης Κ 2007)  

Οι Τεχνολογίες Προσοµοίωσης και Οπτικοποίησης αξιοποιούνται στην αναπαράσταση των 

στοχαστικών διαδικασιών (κυρίως του µικροκόσµου), µε χρήση τυχαίων αριθµών και 

εφαρµογή των µεθόδων Monte Carlo(Καλκάνης 2007) 

Τέλος, οι Τεχνολογίες Επεξεργασίας / Απεικόνισης της (οπτικής, ηχητικής) Πληροφορίας 

και ∆υναµικών / Αναδραστικών Αναπαραστάσεων αξιοποιούνται στη χρήση  Εκπαιδευτικών 

Παρουσιάσεων σε όλα τα γνωσιακά αντικείµενα. 

 

3.1.5   Πρότυπα Εκπαιδευτικών/Μαθησιακών Τεχνολογιών 

Στο χώρο των εκπαιδευτικών ή µαθησιακών τεχνολογιών (δηλαδή εξειδικευµένων Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση) παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µια έντονη κινητικότητα στην 

υιοθέτηση τυποποιηµένων προδιαγραφών και προτύπων. ∆ηλαδή υπάρχει µία κινητικότητα 

από την εντελώς αυθαίρετη κατάσταση όπου δεν υπάρχουν καθόλου πρότυπα στην 

κατάσταση όπου ορίζονται πρότυπα για όλα τα θέµατα µε σκοπό την πλήρη 

διαλειτουργησιµότητα των συστηµάτων µαθησιακών τεχνολογιών.  

Τα οφέλη που µπορούµε να αποκοµίσουµε από την προτυποποίηση στο χώρο των 

µαθησιακών τεχνολογιών είναι πολλαπλά [Hodgins and Conner 2000, Duval and Hodgins, 

2003, Downes, 2003]]: 

Οι κατασκευαστές του µαθησιακού υλικού µπορούν να επαναχρησιµοποιήσουν µαθησιακό 

υλικό και να συνδυάσουν περιεχόµενο από πολλές και διαφορετικές πηγές.  

Οι χρήστες του µαθησιακού υλικού έχουν τη δυνατότητα της εύκολης και στοχευµένης 

αναζήτησης υλικού από µία πληθώρα µαθησιακών πόρων οι οποίοι αυξάνονται εκθετικά. 

Η κατασκευή του εκπαιδευτικού λογισµικού γίνεται µε γνώµονα τη διαλειτουργικότητά του 

µε άλλα αντίστοιχα λογισµικά που υποστηρίζουν τα ίδια πρότυπα. 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι τα πρότυπα βοηθούν στην εξασφάλιση των εξής ιδιοτήτων 

[MASIE Center 2002]: 

∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) – Μπορεί ένα εκπαιδευτικό λογισµικό να 

συνεργαστεί µε άλλα παρόµοια λογισµικά; 

Επαναχρησιµοποίηση (Reusability) – Μπορούµε να επαναχρησιµοποιήσουµε τους 

µαθησιακούς πόρους; 

Προσβασιµότητα (Accessibility) – Μπορεί ο µαθητής να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο 

µαθησιακό περιεχόµενο την κατάλληλη στιγµή; 
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Υπάρχουν οργανισµοί (π.χ. AICC, IMS, CEN/ISSS, CETIS, ARIADNE) που 

δραστηριοποιούνται στο να καταγράψουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών και 

να τις περιγράψουν µε τη µορφή προδιαγραφών. Άλλοι οργανισµοί (ADL, ALIC) και 

µεµονωµένες ερευνητικές οµάδες αναλαµβάνουν στη συνέχεια να αναπτύξουν προϊόντα 

και εφαρµογές που υλοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές, ώστε να τις δοκιµάσουν σε 

πραγµατικές συνθήκες και να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα, την ορθότητα και 

την εφικτότητά τους. Τέλος οι οργανισµοί που λειτουργούν ως διεθνή κέντρα 

προτυποποίησης (π.χ. οι επιτροπές του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) και ο ∆ιεθνής 

Οργανισµός Προτυποποίησης (International Standardization Organization - ISO), 

αναλαµβάνουν να µετατρέψουν σε έγκυρα διεθνή πρότυπα τις προδιαγραφές που έχουν 

δοκιµαστεί και αξιολογηθεί θετικά. Η αξία των προτύπων είναι αδιαµφισβήτητη και η 

ωρίµανση και υιοθέτησή τους θεωρούνται  µονόδροµος για την επιτυχηµένη εκπαιδευτική 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Στην ενότητα αυτή επικεντρωνόµαστε στα πιο γνωστά από αυτά τα 

πρότυπα, δηλαδή στο πρότυπο για µεταδεδοµένα µαθησιακών πόρων (π.χ. ΙΕΕΕ LOM), 

στο πρότυπο µαθησιακής σχεδίασης (IMS Learning Design) και στο πρότυπο 

πακεταρίσµατος (IMS Content Packaging). 

Μεταδεδοµένα (Metadata) 

Οι µαθησιακοί πόροι ή µαθησιακά αντικείµενα (learning resources or learning objects) στα 

πλαίσια των προηγµένων µαθησιακών τεχνολογιών αυξάνονται εκθετικά, γεγονός που 

καθιστά τη διαχείρισή τους εξαιρετικά δυσχερή [Jacobsen, 2001]. Ως διαχείριση εννοούµε 

τη δυνατότητα να µπορούµε να τα ενηµερώνουµε για τυχόν αλλαγές, να τα αναζητούµε, 

να τα χρησιµοποιούµε, να τα διαµοιραζόµαστε και να τα επαναχρησιµοποιούµε. Η µόνη 

βιώσιµη λύση που έχει προταθεί στο πρόβληµα αυτό είναι ο ορισµός ενός συνόλου 

µεταδεδοµένων πάνω στα µαθησιακά αντικείµενα, δηλαδή ένα σύνολο από χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα, που απαιτούνται για την πλήρη και ακριβή περιγραφή τους. 

∆ύο είναι τα πιο γνωστά πρότυπα µεταδεδοµένων για µαθησιακά αντικείµενα: το πρότυπο 

Dublin Core και το IEEE LOM (Learning Objects Meta-data). Τα στοιχεία µεταδεδοµένων 

του προτύπου Dublin Core, πλήθους δεκαπέντε (15), παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  
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Πίνακας. Τα µεταδεδοµένα του προτύπου Dublin Core 

Όνοµα  

µεταδεδοµένου 

(DC Element Name) 

Περιγραφικός ορισµός των στοιχείων 

µεταδεδοµένων του 

Dublin Core standard 

Title Το όνοµα που δίνεται στην πηγή πληροφοριών. (Ο 

τίτλος είναι το όνοµα µε το οποίο η πηγή είναι επίσηµα 

γνωστή.) 

Creator Η οντότητα η οποία ευθύνεται αρχικά για τη 

δηµιουργία του περιεχοµένου της πηγής. 

Subject Το θέµα του περιεχοµένου της πηγής. (Εκφράζεται 

κυρίως µε λέξεις – κλειδιά ή κώδικες ταξινόµησης 

κλάσεων.) 

Description Μια έκθεση του περιεχοµένου της πηγής. (Μπορεί να 

εκφραστεί µε µια σύντοµη επισκόπηση, µε έναν πίνακα 

περιεχοµένων, κ.λπ.) 

Publisher Η οντότητα η οποία είναι υπεύθυνη για τη 

διαθεσιµότητα της πηγής. 

Contributor Η οντότητα που είναι υπεύθυνη να συνεισφέρει στο 

περιεχόµενο της πηγής. 

Date Η ηµεροµηνία ενός γεγονότος στον κύκλο ζωής της 

πηγής. 

Type Η φύση ή το είδος του περιεχοµένου της πηγής. 

Format Η φυσική ή ψηφιακή υλοποίηση / τυποποίηση της 

πηγής. 

Identifier Μια σαφής αναφορά στην πηγή µέσα ένα συγκεκριµένο 

πλαίσιο. (URL, URI, DOI, κ.λπ...) 

Source Μια αναφορά στην πηγή από την οποία προέρχεται / 
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Όνοµα  

µεταδεδοµένου 

(DC Element Name) 

Περιγραφικός ορισµός των στοιχείων 

µεταδεδοµένων του 

Dublin Core standard 

απορρέει η παρούσα πηγή. 

Language Η γλώσσα του πνευµατικού περιεχοµένου της πηγής. 

Relation Μια αναφορά σε µια άλλη σχετική πηγή. 

Coverage Η επέκταση ή ο σκοπός του περιεχοµένου της πηγής. 

Rights Πληροφορίες για τα δικαιώµατα που σχετίζονται µε 

οποιαδήποτε χρήση της πηγής. (∆ικαιώµατα 

Πνευµατικής Ιδιοκτησίας) 

 

Το IEEE LOM είναι πιο σύνθετο πρότυπο µεταδεδοµένων κι αποτελείται από υποχρεωτικά 

και προαιρετικά µεταδεδοµένα που είναι χωρισµένα σε εννέα κατηγορίες: 

� Γενικά στοιχεία 

� Στοιχεία κύκλου ζωής 

� Στοιχεία µετα-µεταδεδοµένων 

� Τεχνικά στοιχεία 

� Εκπαιδευτικά στοιχεία 

� Στοιχεία δικαιωµάτων 

� Στοιχεία σχέσεων 

� Στοιχεία σχολίων 

� Στοιχεία ταξινόµησης 

Με βάση τα πρότυπα µεταδεδοµένων κατασκευάζονται ειδικά συστήµατα διαχείρισης 

µαθησιακών αντικειµένων όπως οι διαµεσολαβητές µαθησιακού υλικού που έχουν προ-

αναφερθεί. 
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Σχεδίαση Μαθησιακής ∆ιαδικασίας (Learning Design) 

Ένα θέµα που είναι από τα πιο σηµαντικά αλλά και από τα πλέον δύσκολα να 

προτυποποιηθούν, είναι η σχεδίαση της µαθησιακής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, ο 

οργανισµός IMS έχει αναπτύξει την προδιαγραφή Learning Design, µε την οποία µπορούν 

να περιγραφούν διάφορες παιδαγωγικές στρατηγικές. Αυτό επιτυγχάνεται, όχι µε την 

σηµασιολογική περιγραφή των στρατηγικών αλλά µε µια γενική και ευέλικτη γλώσσα που 

επιτρέπει την αναπαράσταση αυτών. Η γλώσσα αυτή αρχικά αναπτύχθηκε από το Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο της Ολλανδίας, µετά από ενδελεχή εξέταση και σύγκριση ενός εκτεταµένου 

αριθµού προσεγγίσεων. Έµφαση δόθηκε ώστε η γλώσσα να πετύχει µια καλή ισορροπία 

ανάµεσα στη γενικότητα και στη δυνατότητα έκφρασης παιδαγωγικών θεωριών. Με τη 

γλώσσα αυτή είναι δυνατόν να περιγραφούν οι συµµετέχοντες στη µαθησιακή διαδικασία 

(µαθητές, εκπαιδευτικοί, σύµβουλοι, κοκ), οι ρόλοι τους, οι διαθέσιµοι µαθησιακοί όροι και 

τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισµικού που θα χρησιµοποιήσουν οι συµµετέχοντες για να 

πετύχουν συγκεκριµένους στόχους µέσα από ενορχηστρωµένες δράσεις. Η περιγραφή 

αυτή µπορεί να «διαβαστεί» και εκτελεστεί από κάποιο σύστηµα που υποστηρίζει την 

προδιαγραφή αυτή. Το πιο γνωστό σύστηµα είναι το CopperCore (http://coppercore.org/). 

Υπάρχουν αντίστοιχα αρκετά εργαλεία δηµιουργίας σχεδίων µαθησιακής διαδικασίας 

(Koper and Tattersall, 2004). 

Πακετάρισµα Μαθησιακού Υλικού (Content Packaging) 

Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τη δοµή του περιεχοµένου ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή 

του µεταξύ των εργαλείων συγγραφής και ανάπτυξης µαθησιακού υλικού (authoring 

tools) και των συστηµάτων διαχείρισης της µάθησης. Το IMS Content Packaging αποτελεί 

την πιο κατάλληλη προδιαγραφή για τη δόµηση µαθησιακού περιεχοµένου. Το 

περιεχόµενο αποτελείται από ένα σύνολο φυσικών αρχείων, µαζί µε κατάλληλη περιγραφή 

της δοµής αυτών των πόρων, ώστε να είναι δυνατή η παρουσίασή τους. Επίσης 

προβλέπονται µεταδεδοµένα για τους πόρους κατά το πρότυπο του LOM. Σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή, το σύνολο των αρχείων που συνθέτουν το πακέτο µαθησιακού 

περιεχοµένου περιέχεται σε ένα µοναδικό αρχείο σε κατάλληλη µορφή (π.χ. ‘.zip’, ‘.cab’) 

το οποίο ονοµάζεται Package Interchange File. Αυτό περιέχει υποχρεωτικά ένα ειδικό XML 

αρχείο, το οποίο περιγράφει τη λογική οργάνωση του περιεχοµένου και ονοµάζεται αρχείο 

Manifest. Το αρχείο Manifest έχει µια λογική οργάνωση, µε τη µορφή στοιχείων XML η 

οποία περιλαµβάνει: έναν τοµέα µετα-δεδοµένων (Meta-data), όπου δίνονται πληροφορίες 

σε κατάλληλη µορφή για το ίδιο το πακέτο, έναν τοµέα οργάνωσης (Organizations 

section) όπου ορίζεται η δοµή του περιεχοµένου µε τη µορφή ιεραρχικής οργάνωσης του 

περιεχοµένου, τον τοµέα Πόρων (resources section) όπου  υπάρχουν αναφορές για τα 

πραγµατικά αρχεία που συνιστούν το περιεχόµενο, µετα-δεδοµένα για αυτά τα αρχεία και 
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αναφορές σε εξωτερικά αρχεία. Η παραπάνω δοµή είναι δυνατόν να περιέχει άλλες όµοιες 

υπο-οργανώσεις (sub-manifests). Ένα πακέτο περιέχει επίσης τα ίδια τα φυσικά αρχεία 

πόρων, τα οποία περιγράφονται στο αρχείο manifest. Τα αρχεία αυτά είναι δυνατόν να 

οργανώνονται σε υπο-καταλόγους. Το αρχείο manifest έχει ένα προκαθορισµένο όνοµα 

(imsmanifest.xml) και είναι δυνατό να περιέχει πολλαπλές οργανώσεις των ίδιων πόρων. 

Υπάρχουν πολλά λογισµικά πακέτα που ονοµάζονται ContentPackage editors, π.χ. o 

Reload editor (http://www.reload.ac.uk/tools.html),  που βοηθούν τους συγγραφείς του 

µαθησιακού υλικού να δοµήσουν και να «πακετάρουν» τους µαθησιακούς πόρους ώστε να 

µπορούν να ενσωµατωθούν σε συστήµατα διαχείρισης µάθησης ή να προσφερθούν στους 

µαθητές για να τους µελετήσουν µε τη βοήθεια ενός ContentPackage player που µοιάζει 

σαν ένα κοινό διαφυλλιστή παγκοσµίου ιστού (web browser) 

Η προδιαγραφή SCORM 

H προδιαγραφή SCORM (Sharable Content Object Reference Model) αναπτύχθηκε από το 

ADL(Advanced Destributed Learning), πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άµυνας της 

Αµερικής (Department of Defense). Σκοπός της SCORM είναι να συνενώσει διάφορες 

προδιαγραφές και πρότυπα. Αυτή τη στιγµή είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής. Παρέχει ένα 

µοντέλο δοµής και πλοήγησης περιεχοµένου µε κύριο στόχο τη διαλειτουργικότητα. 

∆ιακρίνει τα παρακάτω τρία δοµικά στοιχεία, µε κεντρική ιδέα το ότι ένα µάθηµα (course) 

αποτελεί µία συλλογή αυτών: 

Learning Units (LUs), τα µικρότερα εκπαιδευτικά στοιχεία τα οποία µπορούν να 

παρουσιασθούν σε ένα µαθητή, όπως µία HTML σελίδα. 

Blocks, τα οποία χρησιµοποιούνται για φώλιασµα. Ένα block µπορεί να περιλαµβάνει LUs 

και/ή άλλα blocks (φωλιασµένα blocks) 

Objectives, τα οποία χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν προαπαιτούµενα µαθηµάτων και 

να αναπαραστήσουν τους στόχους ενός µαθήµατος. Μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, 

ανάλογα µε το αν περιέχουν απλά ή πολλαπλά LUs και blocks 

Εν γένει, το SCORM καθορίζει πώς ένας χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα µάθηµα 

συναθροίζοντας αντικείµενα περιεχοµένου, ποιος είναι ο τύπος αυτών των αντικειµένων 

και πώς χρησιµοποιούνται και αλληλεπιδρούν σε ένα σύστηµα διαχείρισης µάθησης και, 

τέλος, τι είδους δεδοµένα ανταλλάσσουν αντικείµενα περιεχοµένου σε ένα τέτοιο σύστηµα. 

Τα περισσότερα λογισµικά πακέτα που «πακετάρουν» υλικό (Content Package editors) 

µπορούν να  εξάγουν το υλικό και σε µορφή που συνάδει µε την προδιαγραφή SCORM. 

Επίσης γνωστά εργαλεία συγγραφής µαθησιακού υλικού όπως το Authorware της 
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Macromedia ή το LRN της Microsoft πακετάρουν το υλικό σύµφωνα µε την προδιαγραφή 

SCORM. 

3.2 Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 

Οι Ιστοχώροι θεωρούνται υπερµεσικές διαδικτυακές εφαρµογές, δηλαδή εφαρµογές στις 

οποίες οι πληροφορίες είναι αποθηκευµένες σε δίκτυο και συνδέονται µεταξύ τους µε 

διαφόρους κόµβους. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν κείµενο σε συνδυασµό µε άλλες 

µορφές δεδοµένων όπως ήχο, γραφικά, εικόνες, προσοµοίωση, κίνηση, video κ.λπ. Το 

κύριο γνώρισµα των υπερµεσικών εφαρµογών είναι το γεγονός ότι ο χρήστης µπορεί να 

κινηθεί από ένα κοµµάτι πληροφορίας σε ένα άλλο µέσω των συνδέσµων. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο των υπερµέσων είναι ο µη σειριακός ή γραµµικός τρόπος οργάνωσης των 

δεδοµένων.  

Υπάρχουν πολλές οδηγίες σχεδιασµού ιστοσελίδων/ιστοχώρων στις οποίες µπορούν να 

ανατρέξουν οι σχεδιαστές/κατασκευαστές. Ενδεικτικά µερικές οδηγίες είναι οι ακόλουθες: 

Web Site Usability: Design Guidelines by the U.S. Department of Health & Human 

Services and the U.S. General Services Administration,  

http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html 

Yale C/AIM Web Style Guide. Yale-New Haven Medical Center, 

http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html. 

Nielsen, J.: Guidelines for Multimedia on the Web, A Jakob Nielsen’s Alertbox, 

http://www.useit.com/alertbox  

Μέληµα όλων των οδηγιών είναι να βοηθήσουν την οµάδα σχεδιασµού να κάνουν τέτοιες 

σχεδιαστικές επιλογές που θα συµβάλουν στην ευχρηστία ενός ιστοχώρου. Ευχρηστία είναι 

η ικανότητα ενός συστήµατος να εκπληρώνει τις προσδοκίες του χρήστη. Η ευχρηστία 

είναι µια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ποιότητας ενός ιστοχώρου. Σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO/DIS 9241-11 [http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm] τα 

χαρακτηριστικά της ευχρηστίας είναι : 

η αποτελεσµατικότητα 

η αποδοτικότητα 

η υποκειµενική ικανοποίηση   

Η αποτελεσµατικότητα αφορά στην ικανότητα του συστήµατος να φέρει εις πέρας τις 

λειτουργίες του µε επιτυχία, η απόδοση αφορά στη δυνατότητα να τις εκτελέσει γρήγορα 

και µε καλή χρήση των πόρων του συστήµατος και η ικανοποίηση αφορά στην 
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υποκειµενική αίσθηση ευχαρίστησης που αποκοµίζει ο χρήστης από τη λειτουργικότητα και 

την αισθητική του συστήµατος. 

Οι σχεδιαστές ενός ιστοχώρου/πύλης ή απλής ιστοσελίδας πρέπει να φροντίσουν το 

περιεχόµενό του/της να είναι κατανοητό και εύκολα πλοηγήσιµο. Αυτό σηµαίνει ότι όχι 

µόνο θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γλώσσα κατανοητή και απλή, αλλά επίσης να 

προσφερθούν κατανοητοί µηχανισµοί πλοήγησης εντός και µεταξύ των σελίδων. Η παροχή 

µηχανισµών πλοήγησης και πληροφοριών προσανατολισµού στις σελίδες θα 

µεγιστοποιήσει την προσβασιµότητα και τη χρηστικότητα των σελίδων. Βέβαια, οι 

σχεδιαστές ιστοσελίδων θα πρέπει να κάνουν σχεδιαστικές επιλογές µε στόχο την 

προσβασιµότητα ώστε να ωφεληθούν αρκετές οµάδες ατόµων µε συγκεκριµένες αναπηρίες, 

καθώς και η κοινότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου συνολικά. Οι σχεδιαστές ιστοχώρων 

θα πρέπει να ανατρέξουν στο έγγραφο «Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του 

Περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού 1.0» (µεταφρασµένο στα Ελληνικά) το οποίο είναι 

ένα έγγραφο αναφοράς για τις αρχές προσβασιµότητας και τις ιδέες σχεδιασµού που 

υποστηρίζουν την προσβασιµότητα και εκδίδεται από την Πρωτοβουλία για την 

Προσβασιµότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative) 

(http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1/). 

Η σύγχρονη τάση ανάπτυξης εκπαιδευτικών ιστοσελίδων/ιστοχώρος είναι να υιοθετούνται 

τεχνικές χρηστοκεντρικής και συµµετοχικής σχεδίασης (User Centered or Participatory 

Design). Ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής που θα δηµιουργηθεί και της διαθεσιµότητας 

των µελλοντικών χρηστών (είτε µαθητών, είτε εκπαιδευτικών) ζητείται η εµπλοκή τους 

στη σχεδιαστική διαδικασία, είτε σε ορισµένα στάδια της σχεδίασης (π.χ. έλεγχος 

σχεδιαστικών πρωτοτύπων), είτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Ο ρόλος του 

χρήστη είναι καθοριστικός τόσο στη σχεδίαση, όσο και στην τελική λήψη αποφάσεων και 

τόσο οι σχεδιαστές όσο και οι χρήστες έχουν από κοινού ευθύνη για την επιτυχηµένη 

έκβαση της σχεδίασης. Αυτό προϋποθέτει όχι µόνο οι χρήστες να συµµετέχουν στον 

σχεδιασµό, αλλά και οι σχεδιαστές να µπαίνουν στη θέση των χρηστών. Με άλλα λόγια, ο 

χρήστης γίνεται σχεδιαστής, αλλά και ο σχεδιαστής γίνεται χρήστης. Έτσι αυξάνεται η 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας σχεδίασης και µετριάζονται περισσότερο τα διαφορικά 

«δύναµης».  

Σήµερα, η ανάπτυξη δικτυακών πυλών είναι σχετικά εύκολη διαδικασία αφού υπάρχουν 

πολλά εύχρηστα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (content management tools). Έτσι 

πολλοί ιστοχώροι και πολλές δικτυακές πύλες δηµιουργούνται από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς που παίζουν και το ρόλο του σχεδιαστή, εκτός από αυτόν του τελικού 

χρήστη. Παράλληλα, οι συνάδελφοί τους εκπαιδευτικοί καλούνται τόσο να εµπλουτίσουν 

το υλικό των πυλών αυτών, αλλά κυρίως να αξιοποιήσουν το υλικό είτε για να 
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δηµιουργήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε για να ανανεώσουν τις γνώσεις τους 

και να προσαρµόσουν τη διδακτική τους πρακτική στις ταχύτατες µεταβολές που 

συµβαίνουν, τόσο στο ειδικό γνωστικό τους αντικείµενο όσο, κυρίως, στη χρήση των 

Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την αξιοποίηση έτοιµων προϊόντων εκπαιδευτικού 

λογισµικού εκπαιδευτικών εργαλείων και µαθησιακού υλικού, µπορούν να πάρουν 

χρήσιµες ιδέες για σχέδια µαθηµάτων, για σχεδίαση δραστηριοτήτων, για δηµιουργία 

υλικού προσαρµοσµένου στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ειδικού γνωστικού τους 

αντικειµένου και της σχολικής τάξης. 

Όµως, το εκπαιδευτικό λογισµικό και υλικό  που είναι διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο παρουσιάζει 

και µια σειρά από µειονεκτήµατα: i) Σε πολλές περιπτώσεις είναι αµφισβητήσιµης 

ποιότητας, καθώς δεν έχει κριθεί ή πιστοποιηθεί από κάποια αρχή, ii) είναι ξενόγλωσσο, 

iii) παρέχει ανεπαρκή τεκµηρίωση και iv) δεν είναι προσαρµοσµένο στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Ως αποτέλεσµα, οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να το 

αξιοποιήσουν πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψουν το κατάλληλο λογισµικό/υλικό, να 

το αξιολογήσουν ως προς την παιδαγωγική του αξία και την καταλληλότητά του και στη 

συνέχεια να το ενσωµατώσουν στη διδασκαλία, θεωρητική ή πειραµατική. Οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να επιλέξουν το κατάλληλο λογισµικό/υλικό που να έχει τη δυνατότητα να 

επιφέρει ουσιαστικά µαθησιακά οφέλη, να είναι κατάλληλο να εισαχθεί στη διδακτική 

πράξη σύµφωνα µε το επιλεγµένο παιδαγωγικό πλαίσιο και να εµπλουτίζει τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων. 

Συνεπώς, το εκπαιδευτικό λογισµικό και υλικό που θα επιλεγεί προκειµένου να αξιοποιηθεί 

οφείλει να είναι: 

∆ιαισθητικό: να περιγράφει µε απλό και εποπτικό τρόπο τις βασικές πτυχές της έννοιας 

που αναπαριστά, ώστε να επιτρέπει τη µετατροπή του αφηρηµένου σε συγκεκριµένο,  

Συνεπές οπτικά: να χρησιµοποιεί κατάλληλες εξωτερικές αναπαραστάσεις µέσα από ένα 

σύνολο κοινωνικά αποδεκτών συµβόλων για την έκφραση των ιδεών µε έµφαση στις 

αναπαραστάσεις αναλογικής και όχι συµβολικής µορφής. 

Κατάλληλο παιδαγωγικά-διδακτικά: να προκύπτει από τις γνώσεις που έχουµε για τα 

νοητικά µοντέλα των εκπαιδευόµενων στους οποίους απευθύνεται και ταυτόχρονα να 

ανταποκρίνεται στη δοµή του γνωστικού τοµέα που αφορά,  

Επεξεργάσιµο και εξελίξιµο: να υπόκειται, εάν αυτό κρίνεται διδακτικά αναγκαίο, σε 

επεξεργασία της δοµής και του περιεχοµένου του από τον τελικό χρήστη (εκπαιδευτικό 

ή/και εκπαιδευόµενο),  
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«Συνεργάσιµο»: να έρχεται σε συνέργεια µε εκπαιδευτικό υλικό ανάλογης µορφής στο 

πλαίσιο δηµιουργίας πιο σύνθετων εκπαιδευτικών αντικειµένων,  

Ανοικτό και επαναχρησιµοποιήσιµο: να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικά ανοικτά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αρκεί αυτά να υποστηρίζουν τον τρόπο περιγραφής του  

Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογήσουν την ποιότητα της ύλης που 

πραγµατεύεται το εκπαιδευτικό λογισµικό ή ο µαθησιακός πόρος που έχει εντοπιστεί στο 

∆ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, θα πρέπει η ύλη:  

• να είναι έγκυρη και αξιόπιστη  

• να ανταποκρίνεται στην ηλικιακή οµάδα και στη διδασκόµενη ύλη 

• να µην εµπεριέχει προκαταλήψεις  

• να είναι απαλλαγµένη από λάθη εκφραστικά, γραµµατικά και συντακτικά 

Τέλος, η πρόσβαση, η εκτίµηση και η αξιοποίηση της πληροφορίας που ανακτάται µέσα 

από το ∆ιαδίκτυο δεν είναι ούτε αυτόµατη, ούτε προφανής. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

είναι πολύ προσεκτικοί στο υλικό που θα επιλέξουν. Επίσης, δε θα πρέπει να δίνουν µόνο 

τις διευθύνσεις των δικτυακών τόπων, αλλά να εξηγούν γιατί έχουν επιλεγεί οι τόποι αυτοί 

και να τους καθοδηγούν για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν ώστε να 

αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευόµενοι ως χρήστες 

του ∆ιαδικτύου, θα πρέπει να είναι ενήµεροι σχετικά µε την ψηφιακή πραγµατικότητα. Η 

αξιοποίηση της πληροφορίας απαιτεί µια σειρά από ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά, κυρίως, 

κριτική στάση από την πλευρά του χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει όχι µόνο 

τρόπους για να την εντοπίσει, αλλά και τρόπους µε τους οποίους θα ελέγξει την αξιοπιστία 

της, τη χρησιµότητά της αλλά και τις τεχνικές της αξιοποίησής της. Στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστηµίου Cornrell 

(http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html#eval) υπάρχουν 

κριτήρια που αφορούν την αξιολόγηση δικτυακών τόπων, όπως π.χ. ποιος είναι ο 

συγγραφέας, ποια η ηµεροµηνία δηµοσίευσης, ο τίτλος της σελίδας, το κοινό που 

απευθύνεται κλπ. 
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3.3 Σχεδίαση µαθηµάτων   µε χρήση του ∆ιαδικτύου   

Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα διαδεδοµένο και πρόσφορο µέσο την παροχή 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από τη µία συµβάλλει στο να βελτιωθεί η προσβασιµότητα 

και η διαθεσιµότητα ποικίλου πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού το οποίο µπορεί να 

ικανοποιήσει διαφορετικές προτιµήσεις αλλά και ανάγκες µαθητών και εκπαιδευοµένων. Τα 

υπερµέσα εξασφαλίζουν  ποικιλοµορφία στον τρόπο αναπαράστασης της πληροφορίας 

καθιστώντας το µαθησιακό υλικό πιο ελκυστικό. Επίσης, η συνεργατικότητα µεταξύ των 

εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών διευκολύνεται σηµαντικά µε τη χρήση ασύγχρονης 

και σύγχρονης επικοινωνίας(Psycharis, S  2007).. Αυτές οι δυνατότητες συνηγορούν υπέρ 

της χρήσης του διαδικτύου στην εκπαίδευση και κατάρτιση (McCormack and Jones, 1997).  

Σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον αναµένεται ότι κάποιες πολύπλοκες έννοιες 

του γνωστικού αντικειµένου θα εξηγούνται καλύτερα, διάφορα θέµατα θα συζητούνται 

εκτενέστερα, η αξιολόγηση κι αυτό-αξιολόγηση θα έχει ποικίλες µορφές και θα είναι πιο 

ευέλικτες και γενικά το µαθησιακό περιβάλλον θα είναι πιο ανοιχτό, πιο ευέλικτο 

(χωροχρονικά) και πιο µαθητοκεντρικό. Απώτερος στόχος είναι η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση: 

� να είναι ευέλικτες, απαλλαγµένες όσο το δυνατόν από χωρικούς και χρονικούς 

περιορισµούς της παραδοσιακής διδασκαλίας από την έδρα,  για να µπορούν να 

προσελκύουν άτοµα που έχουν διαφορετικές µαθησιακές προτιµήσεις (learning styles), 

πολλαπλές ασχολίες, που εργάζονται, κοκ. 

� να είναι προσιτές σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή κοινωνικά αποκλεισµένα (ίσες 

ευκαιρίες για όλους) 

� να ενισχύουν τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία µεταξύ ατόµων που διστάζουν 

να επικοινωνήσουν στα παραδοσιακά περιβάλλοντα  της «τάξης» ή που δε µπορούν 

να παρευρίσκονται όταν διεξάγεται µια συζήτηση. 

� να απευθύνονται σε εκπαιδευόµενους µε διαφορετικό υπόβαθρο και προτιµητέο τρόπο 

µάθησης (learning styles) 

� η διδακτέα τους ύλη να µπορεί να διατηρείται ενήµερη µε εύχρηστο κι οικονοµικό 

τρόπο 

� Έτσι, το ∆ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης ή 

διδασκαλίας ως: 
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� µέσο διανοµής/διάθεσης πληροφοριακού/ενηµερωτικού υλικού (π.χ. Web sites µε 

οδηγίες και πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών, για ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα, 

πρόσβαση σε µαθησιακό υλικό ψηφιακών βιβλιοθηκών, εικονικών µουσείων, κ.α.) 

� µέσο διανοµής/διάθεσης µαθησιακού υλικού σε διάφορες µορφές (π.χ. διανοµή 

αρχείων κειµένου σε µορφή doc, postcript, κλπ. ή εικόνων, ήχων, videos, εφαρµογών 

αυτοδιδασκαλίας, προσοµοιώσεις, κ.ο.κ.) 

� µέσο προσφοράς ειδικά σχεδιασµένου υπερµεσικού εκπαιδευτικού υλικού (Web-based 

courseware)  

� µέσο αξολόγησης και αυτό-αξιολόγησης (π.χ. µέσω υπερµεσικών διαγνωστικών 

κριτηρίων, ή εργαλείων αυθεντικής αξιολόγησης (Portfolio) 

� µέσο συνεργασίας και επικοινωνίας (σύγχρονης και ασύγχρονης) µεταξύ 

εκπαιδευτικών και µαθητών. 

Από τους προαναφερόµενους τρόπους χρήσης του διαδικτύου στη διδασκαλία και στην 

επιµόρφωση, πρέπει να σταθούµε στην προστιθέµενη αξία που προσφέρει ως µέσο για 

συνεργασία. Τα γνωστικά αντικείµενα άλλωστε, µαθαίνονται καλύτερα µέσα σε ένα 

κοινωνικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευόµενοι από παθητικοί δέκτες πληροφορίας, προβαίνουν 

σε δράσεις όπου καλούνται να εξωτερικεύσουν σκέψεις, ιδέες, να αιτιολογήσουν απόψεις 

αλλά και επιλογές τους. Η συµµετοχή των µαθητών και γενικότερα των επιµορφούµενων 

σε διάλογο, τους οδηγεί στην έκθεσή τους στον τρόπο σκέψης  και στις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνται. Έτσι, διευκολύνεται η διεύρυνση του γνωστικού τους πεδίου τόσο σε 

επίπεδο δηλωτικής, όσο και διαδικαστικο-υποθετικής γνώσης. Μέσω αυτού του διαλόγου 

προωθείται η πρόβλεψη, η αυτο-επίβλεψη και ο αυτο-στοχασµός που είναι αποφασιστικής 

σηµασίας για την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων. Ο όρος «ανώτερες νοητικές 

δεξιότητες» περιλαµβάνει: τις ικανότητες λύσης προβληµάτων, τη στοχοθέτηση και την 

επίβλεψη εκπλήρωσης αυτών, τη λήψη αποφάσεων, την επιλογή των κατάλληλων 

στρατηγικών λύσης προβληµάτων, την ανάλυση αιτιών και τη συσχέτισή τους µε τις 

συνέπειες, τον έλεγχο και την επίβλεψη της δηλωτικής και διαδικαστικής γνώσης και άλλα 

παρεµφερή. 

Συνεπώς κατά το σχεδιασµό προγραµµάτων επιµόρφωσης και διδασκαλίας το ∆ιαδίκτυο 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει τη διερευνητική και 

συνεργατική προσέγγιση στη µάθηση, να βοηθά το µαθητή(φοιτητή)/επιµορφούµενο να 

έχει πρόσβαση σε πηγές πληροφοριακού και µαθησιακού υλικού που καλύπτουν σφαιρικά 

έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, να εµπλέκει το µαθητή και τον επιµορφούµενο σε 

συνεργατικές δράσεις και να παρέχει επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό/επιµορφωτή εύκολα 

και απρόσκοπτα. Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να εµπνέει, να 
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προσφέρει πρωτότυπες εµπειρίες και να εµπλέκει το µαθητή σε καταστάσεις για τις οποίες 

έχει προσωπικό ενδιαφέρον και κίνητρο για µάθηση, να τον τοποθετεί  σε κεντρικό ρόλο 

ενεργού κατασκευαστή των ίδιων του των γνώσεων και δεξιοτήτων.   

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον διδασκαλίας και επιµόρφωσης ο ρόλος των 

µαθητών(φοιτητών)/επιµορφούµενων αλλά και του εκπαιδευτικού, αλλάζει. Οι µαθητές 

καθίστανται υπεύθυνοι ενώπιον της προσωπικής τους µαθησιακής πορείας, αλλά και 

σηµαντικοί παράγοντες στη µαθησιακή πορεία του συµµαθητή τους. Επεµβαίνουν και 

ρυθµίζουν το ρυθµό και το βαθµό µάθησης και θέτουν στόχους για τη βελτίωσή τους, τη 

δική τους και των συµµαθητών τους. Με τη βοήθεια του διαδικτύου αυξάνεται η 

δυνατότητα ανάπτυξης γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών, αλλά και οι ευκαιρίες 

για προβληµατισµό και ανάπτυξη διαλόγου και συλλογισµού. Οι επιµορφούµενοι καλούνται 

να αξιολογήσουν την πληθώρα των πηγών, γνωσιακών ερεθισµάτων και να υιοθετήσουν, 

αφού κρίνουν, αυτά που για τους ιδίους είναι αποτελεσµατικότερα για την ικανοποίηση 

του µαθησιακού στόχου τους. 

Φυσικά και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε µία διαδικτυακή τάξη αλλάζει. Είναι 

καθοδηγητικός, δηλαδή βοηθά τους µαθητές, όταν αντιµετωπίζουν ένα απλό µαθησιακό (ή 

και τεχνικό) πρόβληµα, αλλά και ανατροφοδοτικός. Εµψυχώνει, παρακινεί  το µαθητή µε 

τις ερωτήσεις του σε αυτορρύθµιση και µεταγνωστική δράση, διευκολύνει και ενθαρρύνει 

το διάλογο ανάµεσα στους µαθητές, ενισχύει τα θετικά αποτελέσµατα ενός εγχειρήµατος, 

παροτρύνει για αποσαφήνιση και επανεξέταση των λανθασµένων χειρισµών και εάν 

απαιτηθεί επανασχεδιάζει ή αναθεωρεί το πλάνο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την 

επιτυχή έκβαση του µαθήµατος προς όλους τους µαθητές. 
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3.4 ∆ηµιουργία Μαθησιακού Υλικού Πολυµέσων και Υπερµέσων 

Για τη δηµιουργία µαθησιακού υλικού υπερµέσων µπορούν να αξιοποιηθούν οι 

κειµενογράφοι της γλώσσας HTML καθώς και εργαλεία δηµιουργίας υλικού υπερµέσων 

γενικού σκοπού (π.χ. Flash)  που παρέχουν πολλούς βαθµούς ελευθερίας ή εξειδικευµένα 

«εργαλεία δηµιουργίας µαθησιακού υλικού», ή αλλιώς λογισµικά/εργαλεία συγγραφής 

µαθησιακού υλικού. Τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που 

επιθυµούν να έχουν εργαλεία εύκολα στη χρήση για να δηµιουργήσουν καλαίσθητο 

µαθησιακό περιεχόµενο επαναχρησιµοποιώντας µαθησιακά αντικείµενα και 

ενσωµατώνοντας µια σειρά µέσων (κείµενο, ήχο, εικόνα, video). 

Το κρίσιµο ζήτηµα στην επιλογή ενός εργαλείου δηµιουργίας που τίθεται είναι: Θέλουµε 

ένα εργαλείο εύκολο στη χρήση που περιορίζει πιθανόν τη δηµιουργική ελευθερία ή ένα 

εργαλείο δηµιουργίας εφαρµογών υπερµέσων γενικού σκοπού το οποίο απαιτεί 

περισσότερη προσπάθεια στην εκµάθηση αλλά προσφέρει πολλές δυνατότητες 

δηµιουργίας;  

Στην παρακάτω ενότητα αναφέρονται οι κειµενογράφοι της γλώσσας HTML και δίνεται 

έµφαση στα εξειδικευµένα εργαλεία δηµιουργίας µαθησιακού υλικού υπερµέσων. 

Γλώσσα HTML 

Η γλώσσα HTML (HyperText Markup Language) είναι µία απλή γλώσσα περιγραφής 

υπερκειµένων. 

Η HTML µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε στο ίδιο έγγραφο, που εµφανίζεται ως µια 

ιστοσελίδα (web page), κείµενο, εικόνες, φωτογραφίες, ήχους καθώς και συνδέσµους για 

άλλα έγγραφα ή διευθύνσεις του Παγκόσµιου Ιστού.  

Τα έγγραφα HTML είναι απλά αρχεία κειµένου, εποµένως µπορούν να γραφούν σε 

οποιονδήποτε υπολογιστή χρησιµοποιώντας έναν επεξεργαστή κειµένου (π.χ. NotePad, 

WordPad). Τα αρχεία έχουν κατάληξη ".html" ή ".htm". Εποµένως, η αποθήκευση ενός 

αρχείου µε εντολές στη γλώσσα HTML θα πρέπει να γίνει µε κατάληξη ".html" ή ".htm" 

έτσι ώστε να µπορεί να το διαβάσει ένας διαφυλλιστής του Παγκόσµιου Ιστού (WEB 

Browser).  

Αν και για την κατασκευή ιστοσελίδων δεν είναι απαραίτητη η χρήση ενός ειδικού 

κειµενογράφου (editor) αφού ένας απλός επεξεργαστής κειµένου, όπως τo NotePad ή το 

WordPad, αρκούν (φτάνει το αρχείο που θα δηµιουργηθεί να έχει κατάληξη *.html ή 

*.htm), είναι πιο εύκολο και πιο αποδοτικό να χρησιµοποιηθεί ένας από τους πολλούς 

κειµενογράφους HTML.  
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Οι κειµενογράφοι χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: 

� Κειµενογράφοι ετικετών (tag editors) , όπως το HTML Assistant Pro, το Hot Dog, κ.α., 

µε τους οποίους ο χρήστης εύκολα γράφει κώδικα σε HTML χρησιµοποιώντας 

"µπάρες" µε ετικέτες ή εργαλειοθήκες. Ο χρήστης βλέπει το κείµενο που επεξεργάζεται 

σε γλώσσα HTML. Για να δει το αποτέλεσµα ως ιστοσελίδα πρέπει να επιλέξει την 

εντολή προεπισκόπησης, οπότε εµφανίζεται σε ένα browser το αποτέλεσµα της 

επεξεργασίας.  

� WYSIWYG (What You See Is What You Get), όπως ο FrontPage, Dreamweaver, κ.α. 

τους οποίους µπορούµε να παροµοιάσουµε µε το MS Word. Κι αυτό γιατί έχουν ειδικές 

"µπάρες" που αυτοµατοποιούν την εισαγωγή ετικετών, τη µορφοποίηση κειµένου, κλπ. 

Ο χρήστης δε βλέπει τον κώδικα σε γλώσσα HTML αλλά µόνο το παραγόµενο 

αποτέλεσµα, αυτό που θα φαίνεται στο browser. Πολλοί από τους κειµενογράφους 

αυτούς επιτρέπουν στο χρήστη να µεταπηδήσει σε ένα άλλο παράθυρο όπου 

εµφανίζεται ο κώδικας HTML.  

� Μετατροπείς (converters) οι οποίοι είναι προγράµµατα που εύκολα, χωρίς κόπο και 

ιδιαίτερες γνώσεις σας επιτρέπουν να µετατρέψετε σε ιστοσελίδα ένα κείµενο που 

έχετε ήδη επεξεργαστεί µε κάποιο άλλο εργαλείο, π.χ. Word, Excel, Powerpoint, κ.α. 

Οι µετατροπείς είναι εξαιρετικά βολικοί, αφού για τη χρήση τους δεν απαιτείται η 

παραµικρή γνώση HTML, πολλές φορές όµως το αποτέλεσµα της µετατροπής δεν είναι 

το επιθυµητό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επέµβετε στον κώδικα HTML και να 

κάνετε τροποποιήσεις, πράγµα όχι πάντα εύκολο.  

Εργαλεία συγγραφής µαθησιακού υλικού µε πολυµέσα και υπερµέσα 

Εάν θέλει ο εκπαιδευτικός να δηµιουργήσει µαθησιακό υλικό που να περιέχει ερωτήσεις 

αξιολόγησης, να εµφανίζει το περιεχόµενο µε προκαθορισµένη σειρά και µε κανόνες 

πλοήγησης, καθώς επίσης και να συµµορφώνεται µε τα πρότυπα µαθησιακών τεχνολογιών 

όπως το SCORM, θα περάσουν αρκετές εβδοµάδες για να το πετύχει µε έναν 

κειµενογράφο της γλώσσας HTML (κι αφού προγραµµατίσει σε κάποια γλώσσα 

διαδικτυακού προγραµµατισµού, π.χ. JavaScript). Οι κειµενογράφοι της γλώσσας HTML 

δεν είναι, ιδιαίτερα εύκολα στη χρήση, εργαλεία για τη δηµιουργία διαδικτυακού υλικού 

µαθηµάτων. Για αυτό το λόγο έχουν δηµιουργηθεί εξειδικευµένα εργαλεία συγγραφής που 

δεν απαιτούν προγραµµατιστικές γνώσεις και επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να 

κατασκευάσει υψηλής ποιότητας µαθησιακό υλικό, αξιοποιώντας την εµπειρία του σε 

διδακτικό σχεδιασµό και περιεχόµενο πολυµέσων [Horton & Horton, 2003]. Αν και πολλά 

από τα εργαλεία είναι ακριβά, εντούτοις, παρέχουν στους εκπαιδευτικούς µία µεγάλη 

γκάµα λειτουργιών. Υπάρχουν εργαλεία που µοιάζουν πολύ µε το Micorsoft Word στη 
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δηµιουργία διαδικτυακού µαθησιακού υλικού, π.χ. το Coursegenie και άλλα που παρέχουν 

έτοιµα πρότυπα µαθηµάτων (course templates), οδηγούς δηµιουργίας και δόµησης 

µαθησιακού υλικού (wizards) καθώς και προηγµένες λειτουργίες δηµιουργίας ερωτήσεων 

αξιολόγησης. Επίσης, ανάλογα µε το εργαλείο υπάρχουν επιλογές για να προσθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί ειδικά εφφέ (π.χ. παρουσίαση περιεχοµένου µε mouseover, pop-up 

windows).  

Επιπλέον, πολλά εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα να καθοριστούν κανόνες πλοήγησης µε 

σκοπό να  δηµιουργηθούν διακλαδιζόµενα σενάρια παρουσίασης του υλικού. Τα πιο 

δηµοφιλή πλέον εργαλεία δηµιουργούν µαθησιακό υλικό που είναι σύµφωνο µε τα 

πρότυπα µαθησιακών τεχνολογιών. Τέλος, για τους πιο «τολµηρούς» εκπαιδευτικούς, 

πολλά εργαλεία προσφέρουν τη δυνατότητα δηµιουργίας διαδραστικού µαθησιακού υλικού 

ενσωµατώνοντας στις σελίδες του κώδικα γραµµένο σε κάποια γλώσσα διαδικτυακού 

προγραµµατισµού. 

Τα εργαλεία δηµιουργίας µαθησιακού υλικού µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

� Εργαλεία που δηµιουργούν υλικό ως µία αλληλουχία διαφανειών (Slide-Show) σε 

µορφή video. Πρόκειται για εξειδικευµένα και πιο δυναµικά εργαλεία από το MS 

Powerpoint. Είναι κατάλληλα για γραµµικές παρουσιάσεις. Παραδείγµατα εργαλείων 

είναι τo RealNetworks Camtasia, το  Macromedia Captivate, το Viewlets Builder, το 

KidPix, το IMC Lecturnity, κ.α. 

� Εργαλεία που δηµιουργούν ηλεκτρονικά βιβλία στη µορφή Help των Windows. Το 

παραγόµενο υλικό µοιάζει µε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, αποτελούµενο από πίνακα 

περιεχοµένων, πλήκτρα πλοήγησης «µπροστά-πίσω-επιστροφή στην κεντρική σελίδα», 

ενώ στις σελίδες µπορεί να υπάρχουν αντικείµενα πολυµέσων και άλλα στοιχεία 

διάδρασης.  

� Παράδειγµα e-book creators: WinHelp, HelpTron (βλπ. εικόνα 5), HyperMaker HTML, 

(λίστα τέτοιων εργαλείων υπάρχει στην ιστοσελίδα: 

� http://mvps.org/htmlhelpcenter/htmlhelp/pdfs/ char_hhw.zip) 

� Εξειδικευµένα εργαλεία δηµιουργίας µαθησιακού υλικού που δεν ανήκουν σε κάποια 

από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως:  

• CourseGenie, www.coursegenie.com  

• Seminar, http://www.seminar.co.uk/  

• Elearning Objects, www.teknical.com/products/elearning_objects.htm  
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• Lectora, www.lectora.com  

• Trainersoft, www.omniplex.ltd.uk/trainersoft 

• Acce-lerator, http://www.acce-lerator.net  

 

 

Εικόνα 5: Τα εργαλεία δηµιουργίας µαθησιακού υλικού Camtasia, HelpTron καιLectora 

Υπάρχουν διάφορες συγκρίσεις εργαλείων δηµιουργίας µαθησιακού υλικού όπως οι 

ακόλουθες: 

� http://ferl.becta.org.uk/display.cfm?page=869 

� http://www.seminar.co.uk/repository/BECTA_Comparison_seminar.pdf  

� http://www.peak.co.uk/AuthoringSystem.pdf 

Τέλος, µία εξαιρετική συγκριτική µελέτη εργαλείων συγγραφής µαθησιακού υλικού που 

επικεντρώνεται στη συµµόρφωσή τους µε την προδιαγραφή SCORM, είναι η εξής:  

ADL group, Authoring Tools Investigation Report, November 29, 2002, URL: 

http://www.adlnet.org/downloads/files/52.cfm 
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3.5 Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS): Γνωριµία και 
χρήση  

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης (Learning Management Systems- Σ∆Μ) παρέχουν 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες, όπως η δηµιουργία και η διανοµή των on-line µαθησιακών 

πόρων, η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων µερών, η διαχείριση των 

εκπαιδευτικών οργανισµών κλπ. Τα συστήµατα αυτά προσφέρουν µια ενιαία και 

οµοιόµορφη πρόσβαση στους µαθητές, στους διδάσκοντες, στους συγγραφείς µαθησιακού 

υλικού, στους σχεδιαστές και διαχειριστές εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

Τα συστήµατα διαχείρησης της µάθησης  επιτρέπουν επίσης τη βελτιστοποίηση της 

οργάνωσης αλλά και της «κατανοµής» της γνώσης  και της πληροφορίας  µε αποτέλεσµα 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µεταξύ των οργανισµών και των επιχειρήσεων. 

Τα Σ∆Μ έχουν καθιερωθεί ως η βασική υποδοµή για την υποστήριξη της ανοικτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζεται στην τεχνολογία, µε εύχρηστο, αποτελεσµατικό 

και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. Τα Σ∆Μ χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση, όχι µόνο επειδή έχουν διαφηµιστεί ως η πλέον προηγµένη µαθησιακή 

τεχνολογία, αλλά και επειδή έχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα να προσφέρουν. Πιο 

συγκεκριµένα, τα Σ∆Μ αίρουν τους χωρικούς και χρονικούς περιορισµούς, προσφέρουν 

έναν εξαιρετικό βαθµό ελευθερίας όσον αφορά στον τρόπο µάθησης, υποστηρίζουν 

εκτεταµένη αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και των εκπαιδευτικών και επιτρέπουν τη 

γρήγορη και ανέξοδη συντήρηση των µαθησιακών πόρων.  

Τα Σ∆Μ προσφέρουν, όπως είναι αναµενόµενο, διαφορετικού είδους υπηρεσίες και 

εργαλεία, σε ποικίλα είδη χρηστών (µαθητές, εκπαιδευτικούς, διαχειριστές), όσον αφορά 

στην οργάνωση και διανοµή του µαθησιακού υλικού, στη διαχείριση των µαθηµάτων, στην 

αξιολόγηση των µαθητών, στα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, στη διαχείριση των 

εκπαιδευτικών οργανισµών κλπ.  

Με την αύξηση του όγκου της διαθέσιµης πληροφορίας , τα Σ∆Μ έχουν να αντιµετωπίσουν 

το πρόβληµα της αναζήτησης, της ανανέωσης, της ανάκτησης και της συντήρησης της 

πληροφορίας µε αποτέλεσµα να απαιτείται ένα είδος σηµασιολογίας της πληροφορίας. 

Τα συστήµατα διαχείρισης της µάθησης υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφοριών. Οι 

πιο συνηθισµένες από αυτές τις τεχνολογίες είναι οι παρακάτω:  

• Αποθήκες Γνώσης (Knowledge repositories)  

• Εξειδικευµένα Εργαλεία Προσπέλασης (Expertise access tools)  

• Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Μάθησης (E-learning applications)  
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• Τεχνολογίες Συζητήσεων και Μηνυµάτων (Discussion and chat technologies)  

• Σύγχρονα ∆ιαδραστικά Εργαλεία (Synchronous interaction tools)  

• Εργαλεία Αναζήτησης και Εξόρυξης ∆εδοµένων (Search and data mining tools)  

Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία των Σ∆Μ µπορούν να  ταξινοµηθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

∆ιαχείριση Μαθηµάτων (Course Management), δηλαδή τα εργαλεία εκείνα, για τη 

δηµιουργία, την προσαρµογή, τη διαχείριση και την επιτήρηση των µαθηµάτων. 

∆ιαχείριση Τάξης (Class Management), η οποία περιλαµβάνει τα εργαλεία εκείνα για 

τη διαχείριση των µαθητών, τη δηµιουργία οµάδων, τη ανάθεση εργασιών κλπ. 

Επικοινωνία (Communication Tools), η οποία περιέχει λειτουργίες για τη σύγχρονη και 

ασύγχρονη επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), συζήτησης (chat), 

βηµάτων συζήτησης (discussion fora), συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio/video-

conferencing), ανακοινώσεις. Τα πλέον ανεπτυγµένα από αυτά προσφέρουν και σύγχρονες 

δυνατότητες συνεργασίας, όπως είναι ο διαµοιρασµός της επιφάνειας εργασίας, αρχείων 

και εφαρµογών (desktop, file and application sharing) ή ο ασπροπίνακας (whiteboard). 

Εργαλεία Μαθητών (Student Tools), τα οποία διευκολύνουν τους µαθητές στη 

διαχείριση και µελέτη των µαθησιακών πόρων. Τέτοια εργαλεία είναι οι προσωπικές και 

δηµόσιες σηµειώσεις πάνω στο κείµενο, οι υπογραµµίσεις, οι σελιδοδείκτες, η προσωπική 

ιστορία, η off-line µελέτη, οι µηχανές αναζήτησης µέσω των κατάλληλων µεταδεδοµένων 

κλπ.  

∆ιαχείριση Περιεχοµένου (Content Management), για τη δηµιουργία, αποθήκευση 

και διανοµή του µαθησιακού υλικού, τη διαχείριση των αρχείων, την εισαγωγή και 

εξαγωγή τεµαχίων υλικού κλπ. 

Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools), για τη διαχείριση διαγωνισµάτων στο 

∆ιαδίκτυο, των παραδοτέων εργασιών, τις ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης, στατιστικά για τη 

ενεργή συµµετοχή των χρηστών στα διάφορα τµήµατα του µαθήµατος κλπ.  

∆ιαχείρισης σχολής (School-Management), για τη διαχείριση αρχείων, απουσιών, 

βαθµών, εγγραφών µαθητών, προσωπικών στοιχείων των µαθητών, οικονοµικών θεµάτων 

κλπ. 

Τα πιο γνωστά συστήµατα φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Το Ακαδηµαϊκό ∆ίκτυο της 

Ελλάδας, GU-NET έχει εξελληνίσει το σύστηµα e-Class (βλπ. ακόλουθη εικόνα)  το οποίο 

και συνεχώς το αναπτύσσει. 
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Πίνακας Τα πιο γνωστά Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης 

Όνοµα ∆ικτυακός τόπος 

WebCT http://www.webct.com 

BlackBoard http://www.blackboard.com 

TopClass http://www.wbtsystems.com 

VirtualU http://www.vlei.com 

Intralearn http://www.intralearn.com 

ATutor http://www.atutor.ca 

Claroline  http://www.claroline.net/ 

Moodle http://moodle.org 

dotLRN http://dotlrn.mit.edu/ 

 

Εικόνα 6: Το σύστηµα διαχείρισης µάθησης e-Class 

Τα  συστήµατα διαχείρισης  µάθησης/εκπαίδευσης έχουν περισσότερο σχέση µε τη 

διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού, τα  LOR  είναι  αυτόνοµες σελίδες διαδικτύου που 

περιλαµβάνουν  ένα µόνο εκπαιδευτικό αντικείµενο. Τo µάθηµα σε ένα σύστηµα 

διαχείρησης µάθησης µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ως µία συλλογή από υλικό που 

περιλαµβάνεται σε ένα   LOR. Το LOR εποµένως υποστηρίζει µηχανισµούς προσθήκης του 

υλικού µε   µορφή εκπαιδευτικού αντικειµένου από τους δηµιουργούς του.( π.χ. το   

http://careo.netera.ca). 
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3.6 Οµογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισµικού γενικής χρήσης. 
Εκπαιδευτική  αξιοποίηση, εργαλείων γενικής χρήσης 

Η ραγδαία εξέλιξη και οι µετασχηµατισµοί της σύγχρονης εποχής επιβάλλουν την ανάγκη 

αλλαγών σε πολλούς  από τους στόχους της σύγχρονης Εκπαίδευσης προκειµένου να 

αντισταθµίσουν τις αδυναµίες της σύγχρονης κοινωνίας και να συµβάλουν στην 

ενδυνάµωση της αυτόνοµης µάθησης, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας.  

Ο υπολογιστής (H/Y) µπορεί να συντελέσει σηµαντικά στα παραπάνω, αν αναδειχθεί σε 

ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο, µε ενεργό συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία, 

παρέχοντας παράλληλα και τη δυνατότητα αποκεντρωµένης µάθησης, αλλά και µάθησης η 

οποία είναι προϊόν  επικοινωνίας. 

Η παρουσίαση της πληροφορίας, µε τη χρήση εικόνας, ήχου κτλ. καθίσταται ελκυστική και 

αυξάνει το ενδιαφέρον του χρήστη,δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της πληροφορίας 

µε πολλούς τρόπους και σύντοµα. Αφηρηµένες έννοιες αποδιδόµενες µε αναπαραστάσεις 

καθίστανται κατανοητές, ενώ µέσω προσοµοιώσεων γίνεται δυνατή η παρουσίαση 

σύνθετων διαδικασιών και φαινοµένων. 

Μία άλλη διάσταση που προσφέρει η χρήση του Η/Υ είναι η δυνατότητα πολλών 

µεταβολών στην επιφάνεια εργασίας, χωρίς να χάνεται η άρτια µορφή, η τάξη και η 

αισθητική (χωρίς µουτζούρες και σηµειώσεις). Έτσι, κάθε εργασία γίνεται µία διαδικασία 

σταδιακή και ανακαλυπτική, δίνοντας τη δυνατότητα στο µαθητή να πειραµατίζεται, να 

διερευνά, να επεκτείνει και να ανανεώνει τις ιδέες του. 

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας περιβάλλοντος επικοινωνίας µέσα στο οποίο 

µπορούν να συνεργαστούν πολλοί µαθητές. ∆ηλαδή ο εκπαιδευτικός µπορεί κατά την 

κρίση του να δώσει έµφαση στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας µεταξύ 

των µαθητών, ώστε δηµιουργώντας ευνοϊκό ψυχολογικό κλίµα να διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή ιδεών, την διεύρυνση και την ανάπτυξη της σκέψης µέσω 

της κονωνικής µάθησης.  

Επεξεργαστής Κειµένου  

Ο επεξεργαστής κειµένου αποτελεί στην ουσία ένα µέσο έκφρασης, επεξεργασίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών. Είναι ένα δυναµικό εργαλείο συγγραφής που παρέχει 

πολλές δυνατότητες στη διαδικασία παραγωγής και µορφοποίησης κειµένων, από 

αισθητική και λειτουργική άποψη. Με τη χρήση του αίρονται τα µειονεκτήµατα της χρήσης 

του χαρτιού. Με τις ηλεκτρονικές επιφάνειες που δε φθείρονται ποτέ είναι δυνατή 

οποιαδήποτε διαχείριση, καταγραφή, αναθεώρηση και επεξεργασία της εµφάνισης του 

κειµένου. Επιπλέον, το γράψιµο µπορεί να µετατραπεί σε µία διαδικασία δυναµική, 

συνεργατική, σταδιακή και ανακαλυπτική, δεδοµένου ότι το κείµενο µετατρέπεται σε µία 
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µεταβλητή οντότητα που συµβάλλει στην παραγωγή λόγου και στην ανακαλυπτική 

µάθηση. 

Οι διευκολύνσεις που παρέχουν σήµερα οι Νέες Τεχνολογίες θα προκαλέσουν σηµαντικές 

εξελίξεις, που θα συµβάλουν στη διαχείριση, στη µεταφορά, στη διάσωση αλλά και 

αναπαραγωγή γραπτών κειµένων που ήταν πάντοτε µία πολύ κοπιαστική εργασία. Με τον 

τρόπο αυτό γίνεται εύκολη η εξάπλωση των µορφωτικών αγαθών στον ευρύτερο 

πληθυσµό ώστε αυτά να µην αποτελούν πλέον, προνόµιο ολίγων. 

Πρόγραµµα Παρουσίασης  

Το εργαλείο αυτό µας παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασµού και οργάνωσης παρουσιάσεων, 

αλλά συγχρόνως, ως συγγραφικό πακέτο, αναδεικνύεται σε πολυµεσικό εργαλείο. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή στο κείµενό του εικόνων, βίντεο, ήχου, διασυνδέσεων µε 

δικτυακούς τόπους κτλ. 

Η χρήση του από τους µαθητές, παρέχει δυνατότητες για ανάπτυξη της παραγωγικής 

γνώσης και διευκόλυνση της µάθησης. Όταν το λογισµικό παρουσίασης έχει 

κατασκευαστεί από οµάδες µαθητών µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, γίνεται περισσότερο 

ενδιαφέρον καθώς έχουν συνεισφέρει σ΄ αυτό οι ίδιοι οι µαθητές µε αναζήτηση και 

προσφορά κειµένων, εισαγωγή οµιλίας ή ακόµα και µε τη δική τους φωνή κτλ. 

Λογιστικό φύλλο 

Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως για την οργάνωση και επεξεργασία δεδοµένων 

ως επι το πλείστον σε επιχειρήσεις. Σήµερα όµως η χρήση του επεκτείνεται και για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, µε την ονοµασία λογιστικό ή υπολογιστικό φύλλο. Με το 

εργαλείο αυτό, εκτός από την οργάνωση δεδοµένων παρέχεται η δυνατότητα συσχετισµού 

τους, υπολογισµών, µαθηµατικών πράξεων, διαµόρφωσης γραφηµάτων κτλ. 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Ε - mail) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι µία µεγάλη καινοτοµία που εισήγαγε το ∆ιαδίκτυο. 

Αναφερόµενοι στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εννοούµε τον ηλεκτρονικό τρόπο µετάδοσης 

αρχείων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ένα δίκτυο µετάδοσης 

δεδοµένων. Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχει µία διεύθυνση, για να 

επικοινωνεί µε τους άλλους χρήστες. Η διεύθυνση γράφεται (σύµφωνα µε τα αµερικανικά 

πρότυπα) µε πεζούς χαρακτήρες και έχει την µορφή: ταυτοποίηση χρήστη @ «περιοχή». 

Η ταυτοποίηση του χρήστη είναι η ταυτότητά του (user name).  Η «περιοχή» αποτελείται 

από το όνοµα που έχει δοθεί στον υπολογιστή από τον παροχέα σύνδεσης, το όνοµα του 

παροχέα και τέλος το είδος του οργανισµού στον οποίον ανήκει ο παροχέας 

εξυπηρετήσεων Internet. Συνολικά η «περιοχή» ονοµάζεται «Host name».  
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Φυλλοµετρητής 

Ο φυλλοµετρητής επιτρέπει την προσπέλαση του πλούσιου πληροφοριακού υλικού και την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχονται στο ∆ιαδίκτυο. Είναι ένα 

εύχρηστο εργαλείο που αξιοποιείται στη εκπαίδευση για την αναζήτηση, απόκτηση και 

µετάδοση της πληροφορίας. Επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ αποµακρυσµένων χρηστών 

και διευκολύνει τη διαρκή πρόσβαση στη γνώση (εκπ/κές πύλες, οργανισµοί, βιβλιοθήκες, 

κτλ.). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού 

 

 

 

Συγγραφείς  

Γεώργιος Καλκάνης (Συντονιστής) 

Ευανθία Μακρή Μπότσαρη 

Σαράντος Ψυχάρης 

Βασιλική Περάκη 

Αναστασία Κυρκίνη 

Αικατερίνη Κασιµάτη 

Στυλιανός Ιωάννου  
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Στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί: 

� να αναγνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού. 

� να γνωρίσουν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού λογισµικού 

� να είναι ενηµερωµένοι για τα εκπαιδευτικά λογισµικά που είναι 

εγκεκριµένα/πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Παιδείας. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει µετά το πέρας της ενότητας να µπορούν να κατηγοριοποιούν 

τα λογισµικά µε βάση τα χαρακτηριστικά τους, να τα αξιολογούν, και να είναι σε θέση να 

αποφασίσουν για το πλαίσιο ένταξής τους στη µαθησιακή διαδικασία. 

Έννοιες – Κλειδιά 

Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Αξιολόγηση Λογισµικού, Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η ενότητα περιλαµβάνει µια γενική αναφορά στο Εκπαιδευτικό λογισµικό, στις κατηγορίες 

του και στα χαρακτηριστικά του. Επίσης δίνονται τα κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί ο 

εκπαιδευτικός να αξιολογήσει όποιο εκπαιδευτικό λογισµικό θεωρήσει πως θεµατικά θα 

είχε αξία να το χρησιµοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία και τέλος γίνεται µια γενική 

αναφορά στα λογισµικά που είναι εγκεκριµένα/πιστοποιηµένα προς χρήση από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  
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4.1 Βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από 

πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους 

Ως εκπαιδευτικό λογισµικό ορίζεται το εξειδικευµένο λογισµικό που µπορεί να υποστηρίξει 

διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες (ΙΤΥ, 2002). Κατηγοριοποιείται µε βάση τη 

χρήση του στη µαθησιακή διαδικασία, το βαθµό αλληλεπίδρασης και την παιδαγωγική 

προσέγγιση, στις παρακάτω κατηγορίες (Alessi & Trollip, 2000): 

Μαθησιακή διαδικασία 

� Λογισµικό εξάσκησης – εφαρµογών (Drill and Practice) 

Αποβλέπει εξάσκηση των µαθητών πάνω σε ύλη που έχουν ήδη διδαχθεί µέσω ερωτήσεων 

που καλούνται να απαντήσουν οι µαθητές. Γενικά δίνει τη δυνατότητα να το χρησιµοποιεί 

ο διδάσκων και για την αξιολόγηση των µαθητών, αφού οι απαντήσεις των µαθητών 

µπορούν να καταχωρούνται για περαιτέρω επεξεργασία. 

Τα λογισµικά αυτά ανήκουν στην κατηγορία του  Computer Assisted Instruction . Ένα 

βασικό µειονέκτηµα αυτών των λογισµικών είναι ότι απλά καταγράφουν το λάθος/σωστή 

απάντηση του µαθητή και δεν «χρησιµοποιούν» τα λάθη/παρανοήσεις του µαθητή για να 

τον «καθοδηγήσουν» στη σωστή απάντηση. Τα λογισµικά αυτά δεν µπορούν να 

ενταχθούν επίσης στις σύγχρονες θεωρίες µάθησης ενώ δεν αναπτύσσουν τη κριτική και 

δηµιουργική σκέψη. 

� Λογισµικό παρουσίασης ή διαλέξεων (Tutorial) 

Το συγκεκριµένο είδος λογισµικού παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων 

θεωρίας στους µαθητές, τα οποία ενισχύονται µε τη χρήση διαφορετικών µέσων όπως ήχο, 

κείµενο και υπερκείµενο (συνδεδεµένο µε διαφορετικά αρχεία), εικόνες, video και 

προσοµοιώσεις. Οι παρουσιάσεις αυτές στοχεύουν τόσο στην πληρέστερη κατανόηση του 

αυτών που η θεωρία περιγράφει, όσο και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των µαθητών, 

κάνοντας το µάθηµα “ελκυστικότερο” 

� Λογισµικό προσοµοίωσης (Simulation) 

Με τον όρο λογισµικό προσοµοίωσης, νοούνται εκείνα τα λογισµικά τα οποία επιτρέπουν 

την εικονική αναπαράσταση και µοντελοποίηση ενός φαινοµένου ή ενός πραγµατικού 

συστήµατος, κάτω από συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγµατικές. Η προσοµοίωση 

ορίζεται  ως εικονικός πειραµατισµός, όπου µέσω της δυναµικής αναπαράστασης µπορούν 

να εξαχθούν συµπεράσµατα για την  συµπεριφορά του συστήµατος.  

Ως προσοµοιώσεις εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε τις εφαρµογές που έχουν 

δηµιουργηθεί µε γλώσσα προγραµµατισµού και αντιστοιχούν στην αναπαράσταση και τη 
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µοντελοποίηση ενός πραγµατικού συστήµατος. Οι προσοµοιώσεις ενσωµατώνουν ένα 

µαθηµατικό µοντέλο και για αυτό αναφέρονται και ως µοντέλο προσοµοίωσης, δηλαδή, 

ένα σύνολο υποθέσεων/ενεργειών/κανόνων για τη λειτουργία ενός  συστήµατος, την 

εξήγηση ενός φαινοµένου ή την επίλυση ενός προβλήµατος, εκφρασµένων υπό µορφή 

µαθηµατικών ή λογικών σχέσεων µεταξύ των αντικειµένων του συστήµατος  

κωδικοποιηµένων σε κάποιο λογισµικό ή σε γλώσσα προγραµµατισµού. Η µοντελοποίηση, 

τις τελευταίες δεκαετίες,  είναι στο επίκεντρο της Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής των 

Φυσικών Επιστηµών καθώς θεωρείται ως βασικό συστατικό της επιστηµονικής σκέψης. Η 

οικοδόµηση µοντέλων σε τεχνολογικά περιβάλλοντα  αντιστοιχεί σε τρόπους έκφρασης 

της σκέψης και εγκαθιστά  µια δυαδική σχέση ανάµεσα στα νοητικά µοντέλα και τα 

φαινόµενα που προσοµοιώνουν (Jonassen, 2000). 

Οι προσοµοιώσεις στην εκπαίδευση µπορούν να αναφέρονται είτε στην ερευνητική 

διαδικασία είτε στην διδακτική διαδικασία αν και συχνά αυτές οι διαδικασίες 

επικαλύπτονται και τροφοδοτούν η µία την άλλη.  (Ψυχάρης & Φραγκάκης , 2006). 

� Λογισµικό επίλυσης προβληµάτων (Problem Solving) και αυτοαξιολόγησης 

Μέσα από την δυνατότητα ανάπτυξης από το µαθητή διαφόρων στρατηγικών επίλυσης, 

αποβλέπει στην αυτοαξιολόγηση του και στην ανάδειξη των αδυναµιών και παρανοήσεων 

που τυχόν έχει.  

� ∆ιδακτικά παιχνίδια  

Ένα δελεαστικό περιβάλλον παιχνιδιού είναι το κίνητρο ώστε να τεθούν και να 

επιτευχθούν συγκεκριµένοι διδακτικοί και µαθησιακοί στόχοι. 

Βαθµός αλληλεπίδρασης 

� Ανοικτό περιβάλλον 

Ονοµάζεται το περιβάλλον µάθησης το οποίο σχεδιάζεται µε βάση το γνωσιοθεωρητικό 

πλαίσιο του εποικοδοµισµού. Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από ένα σύνολο από 

πρωταρχικά αντικείµενα και βασικές λειτουργίες που επιδρούν σ’ αυτά όπως και ένα 

σύνολο από κανόνες που διέπουν αυτή την επίδραση.  

� Κλειστό περιβάλλον 

Ονοµάζεται το λογισµικό που ∆εν επιτρέπει την ουσιαστική αλλαγή των παραµέτρων που 

επηρρεάζουν την εξέλιξη των φαινοµένων από τους χρήστες. 

 Ως κλειστά µαθησιακά περιβάλλοντα µάθησης µπορούν να χαρακτηριστούν τα λογισµικά 

εξάσκησης, παρουσίασης, τα διδακτικά παιχνίδια και οι µη αλληλεπιδραστικές 

προσοµοιώσεις. 
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Παιδαγωγική προσέγγιση 

� ∆ιερευνητικό/ανοικτό λογισµικό 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του διερευνητικού/ανοικτού  λογισµικού είναι τα: 

o Επιτρέπουντον πειραµατισµό και την παραµετροποίηση των φαινοµένων 

o Παρέχουν τη δυνατότητα οικοδόµησης της γνώσης µέσα από µια διαδικασία 

αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας 

o Παρέχουν τη δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης των εννοιών 

o Παρέχουν τη δυνατότητα συνεργατικής µάθησης και κοινής οικοδόµησης της 

γνώσης µέσα από συζήτηση και αντιπαράθεση 

Τα λογισµικά διερευνητικού χαρακτήρα µπορύν να «ενταχθούν» στη θεωρία της 

αανακαλυπτικής µάθησης. Η ανακαλυπτική µάθηση µπορεί να περιγραφεί µε τη χρήση 

ενός πλαισίου στο οποίο α) ορίζεται ένα επιστηµονικό πρόβληµα, β) διατυπώνονται 

υποθέσεις για αυτό, γ) σχεδιάζονται πειράµατα, δ) παρατηρούνται, συλλέγονται και 

ταξινοµούνται δεδοµένα, ε) εφαρµόζονται τα αποτελέσµατα  και στ) διατυπώνονται 

προβλέψεις βάσει των προηγούµενων αποτελεσµάτων. (de Jong,  κ.α. 1998). Έρευνες 

σχετικές µε την ανακαλυπτική µάθηση εστιάζουν στην αναζήτηση γνωστικών εργαλείων τα 

οποία θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αποτελεσµατικών µαθησιακών καταστάσεων. Η 

έννοια του γνωστικού εργαλείου χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους  Lajoie and Derry 

(1993), ως εργαλείου που «περιέχεται» σε ένα µαθησιακό περιβάλλον και επιτρέπει στους 

εκπαιδευόµενους να πραγµατοποιούν γνωστικές διεργασίες, όπως για παράδειγµα να 

εκφράζουν τις ιδέες τους, να αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής και δηµιουργικής σκέψης 

κλπ.  

Η έρευνα στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής µάθησης εστιάζει στην εύρεση  κατάλληλων 

υποστηρικτικών δοµών (scaffoldings) ή γνωστικών εργαλείων που θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόµενους στα παραπάνω προβλήµατα και θα παράγουν αποτελεσµατικά µαθησιακά 

περιβάλλοντα. Τα λογισµικά διερευνητικού χαρακτήρα µπορούν να «ολοκληρώσουν»  

αυτά τα γνωστικά εργαλεία καθώς και τις υποστηρικτές δοµές µε τη χρήση 

προσοµοιώσεων (de Jong, 2006). 
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4.2 Κριτήρια αξιολόγησης, πλαίσιο ένταξης και καταλληλότητας 
εκπαιδευτικού λογισµικού  

 

Ως εκπαιδευτικό λογισµικό (Ε.Λ.), ορίζεται το   λογισµικό που υποστηρίζει την ερευνητική,  

διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, µέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου αναλυτικού 

προγράµµατος σπουδών. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει ορισµένα κριτήρια τα οποία σχετίζονται 

τόσο µε τα τεχνικά, όσο και µε τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά του χαρακτηριστικά, που 

τελικά θα αξιοποιηθούν προς όφελος του τελικού αποδέκτη (Reeves, 1997). 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού εξαρτάται από πολλές παραµέτρους όπως 

τονίσθηκε ήδη σε παλαιότερη έκθεση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (OCDE, 1989). Στην έκθεση του οργανισµού µε τίτλο: «Information 

Technologies in Education. The quest for quality software», τέθηκαν οι πρώτες νόρµες για 

την ποιότητα του λογισµικού. Η αξιολόγηση του λογισµικού γίνεται µε βάση κάποια 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ε.Λ. προδιαγράφονται µε βάση το γενικό πλαίσιο των 

τυποποιηµένων κριτηρίων ISO 9126-1, 2 και 3, τα οποία ελέγχουν έξι ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν την ποιότητα οποιουδήποτε λογισµικού. Αυτές είναι: λειτουργικότητα, 

αξιοπιστία, ευχρηστία, αποδοτικότητα, συντηρησιµότητα και µεταφερσιµότητα σε 

διάφορα περιβάλλοντα software και hardware. 

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά που θα επιλεγούν θα πρέπει: 

� Να εξασφαλίζουν ικανοποιητική λειτουργικότητα. Συγκεκριµένα το ΕΛ θα πρέπει να 

λειτουργεί – µε βάση τα προδιαγεγραµµένα από τον κατασκευαστή του τεχνικά 

χαρακτηριστικά - σε διάφορα περιβάλλοντα και εκδόσεις λειτουργικών συστηµάτων 

και να παρέχει ασφάλεια , σε περίπτωση δικτυακής ή διαδικτυακής λειτουργίας.  

� Να είναι αξιόπιστα και συγκεκριµένα να έχουν ελεγχθεί για τυχόν ατέλειες (bugs) 

στον κώδικά τους, να παρουσιάζουν ανοχή σε βλάβες και να έχουν τη δυνατότητα 

ανάκαµψης.  

� Να είναι εύχρηστα, παρέχοντας κατανοητό και ελκυστικό περιβάλλον διεπαφής µε το 

χρήστη. 

� Η λειτουργία τους να είναι αποδοτική εξασφαλίζοντας ταχύτητα στην εκτέλεση του 

κώδικα τους, σε συνδυασµό µε τη βέλτιστη χρήση των πόρων του συστήµατος. 
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� Να παρέχουν δυνατότητα συντήρησης, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου 

και τροποποιήσεων κάποιων λειτουργιών τους. 

� Να µεταφέρονται και να εγκαθίστανται εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Όσον αφορά την ευχρηστία (usability), ο ορισµός της δίνεται στο πρότυπο ISO/DIS 9241-

11 όπου περιγράφεται ως η ικανότητα του συστήµατος να εκπληρώνει τις προσδοκίες του 

χρήστη. Συγκεκριµένα, ορίζεται ως : «Ο βαθµός στον οποίο ένα σύστηµα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από χρήστες µε συγκεκριµένο προφίλ µε σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων µε αποτελεσµατικότητα, απόδοση και ικανοποίηση».  

Τέλος, η αποτελεσµατικότητα είναι συνάρτηση των συγκεκριµένων  και παραµετροποιείται 

µε βάση τη συνεκτικότητα των στόχων και την ακριβή εκτέλεση αυτών. Η απόδοση είναι 

συνάρτηση της µεταβλητής αποτελεσµατικότητα στόχων/πόροι συστήµατος ενώ η 

ικανοποίηση αφορά την δυνατότητα σχετικά εύκολης εκτέλεσης διεργασιών και 

δραστηριοτήτων. 

Εκπαιδευτικά - Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά 

Η σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισµικού για διδακτική χρήση θα πρέπει να «ενσωµατώνει»   

σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και θεωρίες µάθησης και κυρίως αυτές τις συνιστώσες που 

σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το λογισµικό αλλά και τον τρόπο που το 

λογισµικό «αντιλαµβάνεται τις ενέργειες του χρήστη» αλλά και το βαθµό 

συνεραγτικότητας και τη «ποιότητα» της συνεργασίας των συµµετεχόντων σε 

µία συνεργατική σύνοδο. 

Σε αντίθεση µε την τυποποιηµένη και γενικά αποδεκτή πρακτική αξιολόγησης των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού, δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο 

αποδεκτό µοντέλο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του χαρακτηριστικών. Σηµειώνεται ότι 

το εκπαιδευτικό λογισµικό παράγεται συνήθως ως ανεξάρτητο προϊόν και όχι ως µέρος 

διδακτικού υλικού που εξυπηρετεί συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών. 

Αξίζει επίσης να καταγραφεί η άποψη ότι τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού λογισµικού 

για χρήση στην τάξη δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι µόνο τεχνικά αλλά κυρίως 

παιδαγωγικά και µαθησιακά. 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη ∆ιδακτική πρακτική έχει δυο συνιστώσες. Η πρώτη σχετίζεται 

µε την επιλογή των θεµατικών ενοτήτων και τις τροποποιήσεις του Αναλυτικού 

Προγράµµατος, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες  επιστηµονικές εξελίξεις και τις 

ανάγκες του ενήλικα αλλά και την ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. προς την κατεύθυνση  

δηµιουργίας περιβαλλόντων που θα ευνοούν τις διαδικασίες σκέψης και τις γνωστικές 
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λειτουργίες. Οι αρχές εποµένως, πάνω στις οποίες θα δοµηθεί ένα µαθησιακό περιβάλλον 

που θα ενσωµατώνονται οι Τ.Π.Ε., είναι οι εξής (Squires & McDougall, 1994): 

1. Ο ορισµός του παιδαγωγικού πλαισίου. Το πλαίσιο αναφέρεται στις γενικές 

παιδαγωγικές αρχές, τις γνωστικές δοµές, τις δεξιότητες, τις γνωστικές λειτουργίες και 

την επικαιροποίηση του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. 

2. Η κατασκευή της γνώσης. Η κατασκευή της γνώσης είναι το αποτέλεσµα µιας 

ενεργούς διαδικασίας που περιλαµβάνει όχι µόνο την συσσώρευση νέας γνώσης αλλά 

και της αναστοχαστικής δράσης πάντα µέσα στο πλαίσιο που έχει ήδη ορισθεί. Η 

γνώση εποµένως που θα δοµηθεί θα είναι το αποτέλεσµα των εµπειριών του 

εκπαιδευόµενου και των ερµηνειών του µέσα στο περιβάλλον µάθησης που θα έχει 

δηµιουργηθεί. Το περιβάλλον µάθησης θα πρέπει εποµένως να επιτρέπει στους 

εκπαιδευόµενους - σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο - να ερµηνεύουν µόνοι τους τα 

φαινόµενα παρά να δέχονται κατευθείαν τις ερµηνείες του εκπαιδευτικού. 

3. Η συνεργατικότητα. Η συνεργατικότητα θα πρέπει να προκύπτει µέσα από την 

διαδικασία µάθησης, ενώ στόχος της είναι η ανάπτυξη, η εξέταση και η αξιολόγηση 

διαφορετικών αντιλήψεων και υποθέσεων και η εξέταση του µαθησιακού 

αποτελέσµατος για διαφορετικές παραµέτρους της συνεργατικότητας (π.χ. εκτέλεση 

καθηκόντων για προβλήµατα µιας απάντησης, προβλήµατα µε πολλές απαντήσεις κλπ) 

και για διάφορες δοµές προσαρµοστικών περιβαλλόντων. 

4. Η διαλογική αναστοχαστική διαδικασία. Η διαλογική αναστοχαστική διαδικασία 

προκαλείται από την συνεργατική µάθηση, καθώς οι εκπαιδευόµενοι «αναγκάζονται» 

να διαπραγµατευθούν  πάνω σε στρατηγικές επίλυσης αυθεντικών προβληµάτων. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η εκπόνηση παιδαγωγικών και µαθησιακών 

κριτηρίων προδιαγραφών και αξιολόγησης του Ε.Λ. είναι σύνθετη διαδικασία και πρέπει να 

λαµβάνει υπ’ όψη της πολλές παραµέτρους. 

Ένα µοντέλο αξιολόγησης και προδιαγραφής των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του 

Ε.Λ. που προτείνεται στη συνέχεια, λαµβάνει υπ’ όψη τα παρακάτω κριτήρια, 

οµαδοποιηµένα σε εκπαιδευτικά και κριτήρια περιεχοµένου του Ε.Λ (Reeves, 1997). 

Εκπαιδευτικά κριτήρια 

� Οµάδες χρηστών που απευθύνεται: Τα εκπαιδευτικά λογισµικά (ΕΛ) θα πρέπει να 

είναι κατάλληλα για τις ηλικίες των µαθητών / φοιτητών όλων των βαθµίδων 

εκπάιδευσης  και για τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα απαιτούν 

δεξιότητες ασύµβατες µε την ηλικία και τις γνώσεις των µαθητών.  
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� Θεµατολογία και µαθησιακή στοχοθεσία του Ε.Λ: Θα πρέπει  η θεµατολογία να 

είναι συµβατή – ως ένα βαθµό - µε τα ΑΠΣ. Επισηµαίνεται ότι το Ε.Λ. πρέπει να 

ενθαρρύνει τη συνεργατική, τη διερευνητική και τη δηµιουργική προσέγγιση της 

γνώσης. 

� Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, που θα βοηθάει διδάσκοντες και µαθητές / 

φοιτητές,  παρέχοντάς τους π.χ. προτάσεις διδασκαλίας, φύλλα εργασίας, κλπ. 

� Ικανότητα προσαρµογής σε επιµέρους ανάγκες: Τα προτεινόµενα ΕΛ θα πρέπει 

να παρέχουν δυνατότητες ανάδρασης και δηµιουργίας περιβάλλοντος ανακαλυπτικής 

µάθησης. Επίσης θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητα τροποποίησης, για διδασκαλία 

του ίδιου αντικειµένου σε διαφορετικές ηλικίες µαθητών / φοιτητών. 

� Στρατηγικές ενίσχυσης της συµµετοχής και της προσοχής των µαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία: Τα προτεινόµενα ΕΛ θα πρέπει να επιτρέπουν την σχετικά 

εύκολη δηµιουργία εικονικών πειραµατικών διατάξεων µε δυνατότητα άµεσου 

χειρισµού των οντοτήτων που εµπλέκονται σ’ αυτές, ώστε να κινητοποιούν τους 

µαθητές και να τους οδηγούν σε συνεργασία ή και ανταγωνισµό στο πλαίσιο µιας 

δραστηριότητας. 

� Ρεαλιστική προσοµοίωση ενός φυσικού φαινοµένου ή πραγµατικού συστήµατος µε 

ταυτόχρονη εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής αξιοπιστίας και ακρίβειας των 

αριθµητικών λύσεων που δίνουν τα λογισµικά. Αυτό µπορεί να γίνει εφικτό αν το ΕΛ 

παρέχει τη δυνατότητα παρέµβασης σε παραµέτρους που καθορίζουν την αξιοπιστία 

των αριθµητικών µεθόδων επίλυσης που χρησιµοποιεί. Η αξιοπιστία µιας 

προσοµοίωσης συνδέεται µε την εσωτερική αναπαράσταση και µοντελοποίηση ενός 

πραγµατικού συστήµατος και τον τρόπο που αυτή η αναπαράσταση παρουσιάζεται στο 

χρήστη. Η αξιοπιστία συνδέεται επίσης µε το αν µπορεί ο χρήστης να χειρισθεί τα 

αντικείµενα της προσοµοίωσης µε τον ίδιο τρόπο που θα τα χειριζόταν στον 

πραγµατικό κόσµο, µε το τι πράγµατι µπορεί να κάνει  µε τη προσοµοίωση κλπ. Η 

αιτιολόγηση της χρήσης της αξιοπιστίας ως δείκτη για την προσοµοίωση προέρχεται 

από το γεγονός ότι η υψηλής αξιοπιστίας προσοµοίωση βοηθά την απόκτηση γνώσης 

όταν οι διαφορές ανάµεσα στο πραγµατικό και το προσοµοιωµένο σύστηµα είναι πολύ 

µικρές  (Ψυχάρης, 2006). 

� ∆ηµιουργία και χρήση µονάδων εισόδου: Το ΕΛ πρέπει να επιτρέπει την εύκολη 

δηµιουργία και χειρισµό µονάδων εισόδου για τις παραµέτρους που εµπλέκονται στην 

προσοµοίωση. 

� Πολλαπλές αναπαραστάσεις: Τα προτεινόµενα ΕΛ θα πρέπει να επιτρέπουν την 

εύκολη δηµιουργία διαφορετικών αναπαραστάσεων ενός φυσικού φαινοµένου. 
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� Χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού: Τα προτεινόµενα ΕΛ θα πρέπει να µπορούν 

να καλύπτουν διαφορετικές διδακτικές ανάγκες, δηλαδή να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην τάξη σε µια κλασσική µετωπική διδασκαλία, σε εξατοµικευµένη 

διδασκαλία, στην αξιολόγηση των µαθητών κ.α. 

� Ενίσχυση της κριτικής σκέψης: Τα προτεινόµενα ΕΛ θα πρέπει να ενισχύουν τον 

επαγωγικό και παραγωγικό τρόπο σκέψης. 

� ∆υνατότητα αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει 

να προσφέρει ποικιλία διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. 

 

Περιεχόµενα Ε.Λ. 

� Ποιοτικά χαρακτηριστικά περιεχοµένων: Τα περιεχόµενα των ΕΛ θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται για την επιστηµονική τους ορθότητα, την πληρότητα  και τη 

σαφήνεια του περιεχοµένου τους. 

� Καταλληλότητα: Οι µαθητές θα πρέπει να κατανοούν την πληροφορία που το 

λογισµικό παρουσιάζει και για το λόγο αυτό το λεξιλόγιο και η σύνταξη των κειµένων 

που παρατίθενται γραπτά ή προφορικά πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία και το 

γνωστικό επίπεδο των µαθητών. 

� ∆οµή: Η οργάνωση της πληροφορίας που παρέχεται, πρέπει να διευκολύνει τη 

διαδικασία της προοδευτικής αφοµοίωσης εννοιών. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι συνοδευτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 

υποστηρίζουν τόσο στη διαδικασία εκµάθησης των εκπαιδευτικών λογισµικών όσο και στη 

διαδικασία τεκµηρίωσης και συγγραφής διδακτικών προσεγγίσεων, µε χρήση των 

προαναφερθέντων ΕΛ. Για το λόγο αυτό προτείνεται οι χρήστες να έχουν στη διάθεσή 

τους: 

� Τα πλήρη εγχειρίδια χρήσης των εκπαιδευτικών λογισµικών που θα χρησιµοποιήσουν 

(κατά προτίµηση στην ελληνική γλώσσα). 

� Πλήρως τεκµηριωµένες πρότυπες διδακτικές προτάσεις. 

� Το επιµορφωτικό υλικό πρέπει να περιέχει ή να παραπέµπει σε ασκήσεις, 

προβλήµατα και σενάρια, επιλεγµένα έτσι ώστε να υποβοηθούν την αφοµοίωση της 

περιεχόµενης γνώσης από τον επιµορφούµενο εκπαιδευτικό.  

� Εκτενή βιβλιογραφία και παραποµπές σε αξιόλογους δικτυακούς τόπους όπου  θα : 
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o υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε τα θέµατα που πραγµατεύεται. 

o δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλους χρήστες ή επιµορφωτές, ώστε µέσω 

ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών να προωθείται η συνεργατική διάσταση 

της µαθησιακής διαδικασίας.   

� Το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να κατηγοριοποιηθεί και   µε βάση τις θεωρίες 

µάθησης στις οποίες «αντιστοιχούν». Με βάση αυτή τη κατηγοριοποίηση διακρίνονται 

σε : 

o Λογισµικά  καθοδηγούµενης διδασκαλίας. Αυτά βασίζονται κυρίως στις 

µπιχεβιοριστικές    θεωρίες µάθησης και η πληροφορία σχεδιάζεται ώστε να 

µεταδίδεται στους εκπαιδευόµενους µοντελοποιηµένη µε κατάλληλο 

τρόπο.(Λογισµικά drill and practice, tutorials). 

o Λογισµικά ανακαλυπτικού και ανοικτού/διερευνητικού τύπου µε ή χωρις 

καθοδήγηση. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης π.χ.  εποικοδοµητικές  

Θεωρίες για τη µάθηση η γνώση δοµείται µέσω διαδικασιών της επιστηµονικής 

µεθόδου( υποθέσεις, έλεγχο µεταβλητών, πειραµατισµό κλπ).Με αναφορά αυτές 

τις θεωρίες µάθησης, τα λογισµικά αυτά έχουν τέτοια περιβάλλοντα όπου η 

αλληλεπίδραση είναι το κύριο στοιχείο του λογισµικού.( Squires and Preece, 

1999).  

Η αξιολόγηση των προσοµοιώσεων  

 Η Αξιολόγηση µιας προσοµοίωσης µπορεί να συνδέεται κυρίως µε την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της προσοµοίωσης. Ψυχάρης Σ. (2007) 

Η  προσοµοίωση µπορεί να «αξιολογηθεί» από το συνδυασµό Α) της  δυνατότητας της 

προσοµοίωσης να  παρέχει στον εκπαιδευόµενο διασύνδεση των υποχώρων (υποθέσεων, 

πειράµατος, πρόβλεψης) και Β) από το µαθησιακό αποτέλεσµα (την απόκτηση γνώσης και 

την απόκτηση  δεξιοτήτων κριτικής και  δηµιουργικής σκέψης). Οι έρευνες δεν 

καταλήγουν σε σαφή αποτελέσµατα, αλλά  ωστόσο παρατηρήθηκε ότι καλύτερα 

αποτελέσµατα υπήρξαν όταν στην προσοµοίωση  περιέχονταν  εργαλεία προσοµοίωσης 

που παρείχαν «πληροφορία υποβάθρου», οδηγίες για να ρυθµίσουν και να διαχειρισθούν 

τις ενέργειές τους και «υποδείξεις» για την πειραµατική διαδικασία. 

Η αξιολόγηση του  εκπαιδευτικού λογισµικού  µπορεί να γίνει µε ερωτηµατολόγια, µε τη 

µέθοδο της ευρετητικής αξιολόγησης προαρµοσµένης διδακτικά(Nielsen ,1993( µε τη 

χρησιµοποίηση κατάλληλων χρηστών.   
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4.3 Συνοπτική παρουσίαση, υφιστάµενου εκπαιδευτικού λογισµικού  

 Πιστοποιηµένα Λογισµικά προσχολικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης   

Στον κατάλογο παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των "Πιστοποιηµένων Λογισµικών" για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται στην 

εκπαίδευση των επιµορφωτών και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι αντίστοιχες µε τα λογισµικά αυτά δραστηριότητες θα πρέπει να 

αναζητηθούν στα συνοδευτικά βιβλία (βιβλίο καθηγητή και µαθητή) 

Α/Α Τίτλος 
Βαθµίδα 

Εκπ/σης 
Κατηγορία 

Γνωστικό 

αντικείµενο 
Σύντοµη Περιγραφή Πού έχει αποσταλεί 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(Έγκριση 

Π.Ι.) 

Περιορισµοί 

στην άδεια 

χρήσης 

  ∆Σ ΓΥ ΕΛ ΤΕ       

1 
Κύτταρο, µια 

Πόλη (Cell City) 
√ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικά-

Φυσική-Χηµεία-

Βιολογία) 

Βιολογία 

Πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό Σε τη µελέτη της 

Βιολογίας και συγκεκριµένα Σε τη µελέτη των 

κυττάρων. Η δοµή και οι λειτουργίες των κυττάρων 

παρουσιάζονται µέσα από την αναλογία µε τη δοµή και 

τις λειτουργίες των σύγχρονων πόλεων 

Σε 345 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ. CD 

Rom λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

2 

Ανακαλύπτω τη 

Φύση 

(Eyewitness 

Encyclopedia of 

Nature) 

√ √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικά-

Φυσική-Χηµεία-

Βιολογία) 

Βιολογία, 

Ανθρωπολο

γία 

Από τα πλέον δηµοφιλή προϊόντα στο χώρο της 

µελέτης και της πολυµεσικής παρουσίασης των 

µυστικών του φυσικού κόσµου µε προσεγµένα και 

εντυπωσιακά γραφικά, ποικιλία animations, video και 

αναλυτικές αφηγήσεις µε µεγάλο βαθµό επιστηµονικής 

λεπτοµέρειας 

Σε 350 σχολικά 

εργαστήρια, στο 

πλαίσιο της Κίρκης 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΙΡΚΗΣ 
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3 

Εγκυκλοπαίδεια 

του Ανθρωπίνου 

Σώµατος (The 

Ultimate Human 

Body) 

√ √ √ 

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

Βιολογία, 

Ανθρωπολογία 

Ποιοτικός πολυµεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που 

πραγµατεύεται θέµατα σχετικά µε το ανθρώπινο σώµα. 

Προσφέρεται Σε τη µελέτη -µέσα από µία διαδικασία 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης- των φυσικών 

διαδικασιών, των έµβιων όντων και της λειτουργίας 

τους 

Σε 329 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ.  Σετ 

εγχειριδίων 

λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

4 
Cabri Geometry 

II 
 √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

Γεωµετρία, 

Άλγεβρα, 

Τριγωνοµετρία 

∆ιαλογικό περιβάλλον Σε τη διδασκαλία και κατασκευή 

γεωµετρικών εννοιών µέσα από πειραµατισµό, 

διερεύνηση και άµεσο χειρισµό των γεωµετρικών 

σχηµάτων και αντικειµένων 

Σε 345 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ.  CD 

Rom λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

5 
The Geometer's 

SKETCHPAD 
 √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

Γεωµετρία, 

Άλγεβρα, 

Τριγωνοµετρία 

Ανοικτό περιβάλλον διερευνητικής µάθησης που 

επιτρέπει την άµεση διαχείριση των µαθηµατικών 

αντικειµένων και σχηµάτων καθώς και την επεξεργασία 

τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η δυνατότητα 

της κίνησης και της παρακολούθησης των αλλαγών των 

στοιχείων και των µεγεθών του σχήµατος διευκολύνει 

την εικασία και τον πειραµατισµό στα Μαθηµατικά 

Σε 329 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ.  Σετ 

εγχειριδίων 

λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

6 MODELLUS  √ √ √ 

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

∆ιαθεµατικό - 

Μαθηµατικά, 

Φυσική 

∆υναµικό εργαλείο Σε τη διαλογική κατασκευή και 

διερεύνηση µαθηµατικών µοντέλων. Παρέχει στους 

µαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάζουν, να 

προσοµοιώνουν και να αναλύουν µοντέλα µε διαλογικό 

τρόπο 

Σε 350 σχολεία, σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ και 

σε 80 επιµορφ. Επίσης, 

το πακέτο έχει διατεθεί 

σε σηµαντικό αριθµό 

ενδιαφερόµενων 

εκπαιδευτικών/ 

σχολείων 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 
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7 

Ανακαλύπτω τη 

ΓΗ (Eyewitness 

Virtual Reality 

Earth Quest) 

√ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

Εκπαίδευση 

Πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό Σε τον πλανήτη Γη. 

Κατατοπιστικά κείµενα, στατικές και κινούµενες 

εικόνες, προσοµοιώσεις και βίντεο δίνουν στον 

καθηγητή την δυνατότητα να διδάξει θέµατα των 

φυσικών επιστηµών µε ελκυστικό και δυναµικό τρόπο 

Σε 345 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ. CD 

Rom λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

8 
SimCalc 

Mathworlds 
 √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

Μαθηµατικά, 

Φυσική 

Εργαλείο Σε τη διδασκαλία της Άλγεβρας, που 

συνδυάζει την αριθµητική και τη γραφική παράσταση 

µιας συνάρτησης καθώς και την προσοµοίωση της 

αντίστοιχης κίνησης που αυτή εκφράζει, 

παροτρύνοντας τον µαθητή να αναπτύξει πρωτοβουλία 

και δράση κατά τη µελέτη των συναρτήσεων 

Σε 350 σχολικά 

εργαστήρια, στο 

πλαίσιο της Κίρκης 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

9 Function Probe  √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

Μαθηµατικά, 

Φυσική 

Πολυεποπτικό εργαλείο Σε τη σύγχρονη άλγεβρα, την 

τριγωνοµετρία και την ανάλυση, που επιτρέπει τη 

διερεύνηση των συναρτήσεων και την µαθηµατική 

µοντελοποίηση 

Σε 345 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ.  CD 

Rom λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

11 
Interactive 

Physics 
 √ √ √ 

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

Φυσική 

Ανοιχτό περιβάλλον µάθησης-εργαστήριο κίνησης στον 

Η/Υ που προσοµοιώνει τις βασικές αρχές της Μηχανικής 

του Νεύτωνα 

Σε 329 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ.  Σετ 

εγχειριδίων 

λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

12 
Chemistry Set 

2000 
 √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Μαθηµατικ

Χηµεία 

Πολυµεσική εγκυκλοπαίδεια Χηµείας που καλύπτει ένα 

µεγάλο φάσµα αυτής της επιστηµονικής περιοχής. 

Χρησιµοποιεί εικόνες, video, animations, slides, 

Σε 350 σχολικά 

εργαστήρια, στο 

πλαίσιο της Κίρκης 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΙΡΚΗΣ 
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ά-Φυσική-

Χηµεία-

Βιολογία) 

προσοµοιώσεις, κείµενο, ήχο 

14 Ταξινοµούµε √ √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Γεωγραφία, 

Ιστορία, 

Γλώσσα, 

Φυσική, 

Χηµεία, Έννοιες 

Στατιστικής 

Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα Σε την κατανόηση 

εννοιών διαχείρισης πληροφορίας και δεδοµένων 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών 

ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ 

ΓΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

15 ΓΑΙΑ ΙΙ  √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Γεωγραφία, 

Φυσική, 

Μαθηµατικά, 

Αστρονοµία, 

Ιστορία 

Επιστηµών και 

Τεχνολογίας 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούµενο από 7 

µικρόκοσµους Σε τη διδασκαλία φαινοµένων που 

σχετίζονται µε τη ΓΗ, µε διαθεµατική προσέγγιση 5 

γνωστικών αντικείµενων 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ  
http://odysseia.c

ti.gr/penelope/ 

16 Χελωνόκοσµοι  √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

∆ιαθεµατικό µε 

έµφαση στα 

Μαθηµατικά 

Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα Σε τα µαθηµατικά 

µε δυνατότητες κατασκευής γραφικών µαθηµατικών 

µοντέλων και δυναµικού χειρισµού τους βασισµένο στη 

γλώσσα προγραµµατισµού LOGO 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών 

ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ 

ΓΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορά 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

17 ∆ιαστηµικό  √   Θετικές Ιστορία, Λογισµικό σπονδυλωτής µορφής µε αντικειµενοστραφή 
Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
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Σχολείο Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Βιολογία, 

Φυσική, 

Μαθηµατικά 

προγραµµατισµό. Έχει τη µορφή παιχνιδιού και 

διαπραγµατεύεται θέµατα Αστρονοµίας, Μαθηµατικών 

(συναρτήσεις, διανύσµατα, σφαίρα ), Βιολογίας 

(κύτταρο, γενετική ), Οικολογίας και Ιστορίας 

(ανακαλύψεις, αναγέννηση) 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

18 Στατιστική   √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Μαθηµατικά 

Εκπαιδευτικό λογισµικό που αξιοποιεί το Excel µε στόχο 

την κατανόηση στατιστικών µεγεθών & διαδικασιών. 

Καλύπτει τις ενότητες: ∆εδοµένα, Επεξεργασία 

∆εδοµένων, Παρουσίαση ∆εδοµένων 

Σε 15 Eνιαία Λύκεια. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ 15 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΠΗΝΟΡΑ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

19 Πρωτέας  √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Μαθηµατικά 

(Πιθανότητες 

και Στατιστική) 

Λογισµικό διερευνητικού και πειραµατικού χαρακτήρα 

που παρέχει δυνατότητες συγγραφής, σύνθεσης, 

οπτικού προγραµµατισµού Σε τη διδασκαλία 

Πιθανοτήτων και Στατιστικής 

Σε όλα τα δηµόσια 

Γυµνάσια (1892) και 

Ενιαία Λύκεια (1303) 

της χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

20 ΙΡΙΣ  √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Μαθηµατικά, 

Καλλιτεχνικά 

Η τέχνη των µαθηµατικών και τα µαθηµατικά της 

τέχνης. Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής 

διακοσµητικών µοτίβων µε χρήση αλγορίθµων, 

γεωµετρικών και αρχιτεκτονικών κατασκευών κ.τ.λ 

Σε όλα τα δηµόσια 

Γυµνάσια (1892) της 

χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 
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ελληνικής 

επικράτειας 

21 ΓΑΙΑ  √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Μαθηµατικά, 

Φυσική, 

Γεωγραφία 

∆ιασυνδεόµενοι µικρόκοσµοι πολυµέσων Σε τη 

διαθεµατική διερεύνηση της γης, βασιζόµενο στην 

πειραµατική έρευνα. Μελετά τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά της γης, τα µαγνητικά της πεδία, την 

κίνηση των δορυφόρων 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

22 
∆ηµιουργός 

Μοντέλων 
 √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Μαθηµατικά, 

Φυσική, 

Οικιακή 

Οικονοµία, 

Βιολογία 

Περιβάλλον έκφρασης, µοντελοποίησης και 

επικοινωνίας Σε την ανάπτυξη της µάθησης, της 

φαντασίας και της σκέψης. Επιτρέπει την οπτικοποίηση 

συλλογιστικών µοντέλων µε εφαρµογή στα Μαθηµατικά 

(αναλογίες) αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα 

όπως: κινηµατική, δυναµική, ζωολογία, µοντέλα λήψης 

αποφάσεων κ.τ.λ 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

23 
∆ηµιουργός 

Μοντέλων ΙΙ 
√ √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Μαθηµατικά, 

Φυσική, 

Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, 

Πληροφορική, 

Βιολογία, 

Χηµεία, Οικιακή 

Οικονοµία 

Περιβάλλον µοντελοποίησης µε τη χρήση 

«αντικειµένων».Υποστηρίζει τη δηµιουργία ποιοτικών, 

ηµιποσοτικών και ποσοτικών µοντέλων, επιτρέπει τη 

διερεύνηση και τον έλεγχο των ορίων της 

συµπεριφοράς τους και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους 

έκφρασης και οπτικής αναπαράστασης 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

ΣΤΑΛΕΙ ΑΚΟΜΗ 

ΓΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

25 

Εκπαιδευτικό 

Λογισµικό στη 

Φυσική 

Γυµνασίου 

√   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Φυσική 

Περιλαµβάνει εικονικά εργαστήρια Σε τις ακόλουθες 

θεµατικές ενότητες: Ηλεκτρισµός, Θερµότητα, Οπτική 

και Μηχανική. Η µελέτη των διαφόρων φαινοµένων 

γίνεται µε πολλαπλές αναπαραστάσεις όπως: 

Σε όλα τα δηµόσια 

Γυµνάσια (1892) της 

χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 
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Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

προσοµοίωση πειραµάτων, διαγράµµατα, γραφικές 

παραστάσεις, σωµατιδιακά µοντέλα της δοµής της 

ύλης, διανύσµατα, κ.α 

Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

26 

Φυσική Λυκείου 

(Φυσική Ι, 

Φυσική ΙΙ) 

 √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική 

Το 1ο CD (Φυσική Ι) παρουσιάζει τις ενότητες: 

Μηχανική, Θερµοδυναµική και Μοριακή Φυσική, 

Μηχανικές Ταλαντώσεις - Κύµατα.  Το 2ο CD (Φυσική 

ΙΙ) παρουσιάζει τις ενότητες: Ηλεκτρισµός, 

Μαγνητισµός, Οπτική, Μοντέρνα Φυσική. Το λογισµικό 

περιλαµβάνει θεωρία, προσοµοιώσεις, ασκήσεις και 

βιντεοσκοπηµένα πειράµατα 

Σε όλα τα δηµόσια 

Ενιαία Λύκεια (1303) 

της χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

27 

Μικρόκοσµοι για 

τη ∆ιατήρηση 

της Ενέργειας 

√   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική 

Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα µε αντικείµενο τον 

πειραµατισµό και τη µελέτη του φαινοµένου 

διατήρησης της ενέργειας κατά την κίνηση σώµατος 

(µπάλας) σε κεκλιµένο επίπεδο 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών 

ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ 

ΓΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

28 ΕΦΤΕΚΠΕΜ  √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική 

Το εργαστήριο Φυσικής του Γυµνασίου ως τεχνολογικό 

κέντρο παγκόσµιας επικοινωνίας και µάθησης. Περιέχει 

πειράµατα, προσοµοιώσεις και πολυµεσικό υλικό µε 

αντικείµενο τα µηχανικά, ηχητικά και ηλεκτροµαγνητικά 

κύµατα 

Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 
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29 Φυσική   √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική 

Σειρά πειραµάτων - προσοµοιώσεων φαινοµένων που 

δεν µπορούν να εξηγηθούν µε απλή παρατήρηση ή/και 

µε πειράµατα στο εργαστήριο. Ειδικότερα το λογισµικό 

ασχολείται µε την οπτική, τον ηλεκτροµαγνητισµό και 

τη µηχανική 

Σε 15 Eνιαία Λύκεια 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ 15 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΠΗΝΟΡΑ 

15 ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΕΛΠΗΝΩΡ 

30 
Πολλαπλές 

Αναπαραστάσεις 
  √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική, 

Ιστορία, 

Φιλοσοφία 

∆ιαθεµατική προσέγγιση (επιστηµολογική-φιλοσοφική) 

µέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των 

φυσικών επιστηµών. Περιέχει προσοµοιώσεις 

πειραµάτων Σε την κίνηση στο κεκλιµένο επίπεδο, Σε 

τις διαδοχικές κινήσεις σωµάτων, Σε το ηλεκτρικό πεδίο 

και τα λογικά κυκλώµατα και άλλα. Περιλαµβάνονται 

επίσης κείµενα ιστορίας των επιστηµών σχετικά µε τα 

προσοµοιωµένα πειράµατα 

Σε ορισµένους 

επιµορφωτές. 
√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

31 
Μικρόκοσµοι 

∆ιανυσµάτων 
 √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική, 

Μαθηµατικά 

Ολοκληρωµένο µαθησιακό περιβάλλον υποστηριζόµενο 

από υπολογιστές και δίκτυο Σε επιλεγµένα θέµατα στη 

φυσική και τα µαθηµατικά. Εξετάζονται οι έννοιες θέσης 

- µετατόπισης κίνησης, δύναµης, δύναµης - κίνησης, 

δύναµης ορµής 

Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

32 Σ.Ε.Π  √ √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

Φυσική, Χηµεία 

(Θερµότητα, 

Θερµοδυναµική

) 

Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον µε χρήση 

πολυµέσων. Επιτρέπει µέσω προσοµοιώσεων τον 

πειραµατισµό στα θέµατα Θερµοδυναµικής και 

Θερµότητας. 

Σε όλα τα δηµόσια 

Γυµνάσια (1892) και 

Ενιαία Λύκεια (1303) 

της χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ    Επιµορφωτικό υλικό-Γενικό µέρος-Ενότητα 4 

 168 

- Βιολογία) εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

33 Περιβάλλον  √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική, 

Χηµεία, 

Βιολογία 

∆ιαθεµατικό πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό Σε την 

ενιαία αντιµετώπιση θεµάτων που άπτονται της 

Βιολογίας, Χηµείας, Φυσικής, Τεχνολογίας και Αγωγής 

Υγείας. Εξετάζει µεταξύ άλλων φαινόµενα διατήρησης 

της ενέργειας καθώς και δοµής των χηµικών στοιχείων 

που επηρεάζουν τη ζωή 

Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

34 ∆ηµόκριτος  √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Φυσική, 

Χηµεία, 

Περιβάλλον-

Οικολογία 

∆ιαθεµατική προσέγγιση των φυσικών επιστηµών µε 

εφαρµογή στη φυσική και στη χηµεία. Υποστηρίζει τη 

διδασκαλία των εννοιών της Ενέργειας και του Ατόµου 

Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

35 Λεύκιππος   √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Χηµεία 

Το λογισµικό αυτό παρουσιάζει θέµατα από τις 

παρακάτω ενότητες: ∆οµή ατόµου Περιοδικός Πίνακας 

και χηµικοί δεσµοί Οξέα - Βάσεις - Άλατα 

Ηλεκτροχηµεία Χηµική Ισορροπία Σε τις ενότητες αυτές 

υπάρχουν video, προσοµοιώσεις, πειράµατα, ερωτήσεις, 

κ.α 

Σε όλα τα δηµόσια 

Ενιαία Λύκεια (1303) 

της χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 
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36 Χηµεία   √  

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Χηµεία 

Σειρά πειραµάτων προσοµοιώσεων φαινοµένων που 

αφορούν την ατοµική δοµή, τους νόµους των αερίων, 

τους χηµικούς δεσµούς, τα διαλύµατα, τη ραδιενέργεια 

κ.τ.λ.  (ΛΥΚΕΙΟ) 

Σε 15 Ενιαία Λύκεια 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ 15 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΠΗΝΟΡΑ 

15 ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΕΛΠΗΝΩΡ 

37 ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ  √   

Θετικές 

Επιστήµες 

(Φυσική - 

Χηµεία - 

Μαθηµατικά 

- Βιολογία) 

Χηµεία, 

Βιολογία, 

Φυσική, 

Περιβάλλον, 

Γεωγραφία 

Εκπαιδευτικό λογισµικό διαδραστικών πολυµέσων Σε τη 

διδασκαλία της Χηµείας. Αναφέρεται στη διάκριση 

φυσικών και χηµικών φαινοµένων, στα υλικά και τις 

ιδιότητές τους, στις χηµικές αντιδράσεις κ.τ.λ 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

38 

Όψεις της 

Θρησκείας 

(Aspects of 

Religion) 

√ √  
Θεωρητικές 

Επιστήµες 
Θρησκευτικά 

Συγκριτικός τρόπος παρουσίασης στοιχείων των κύριων 

θρησκειών παγκοσµίως. Χαρακτηρίζεται από µια 

διάθεση ουδετερότητας ανάµεσα στις θρησκείες που 

παρουσιάζει, καθώς ο χρήστης-µαθητής πλοηγείται στο 

περιεχόµενο του λογισµικού µέσα από οθόνες οι οποίες 

δεν διαφοροποιούνται ανάλογα µε την επιλεγείσα 

θρησκεία 

Σε 350 σχολικά 

εργαστήρια, στο 

πλαίσιο της Κίρκης 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΙΡΚΗΣ 

39 

Ιστορικός 

Άτλαντας 

CENTENNIA 

 √ √  
Θεωρητικές 

Επιστήµες 
Ιστορία 

Ιστορικός Άτλαντας, οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, 

της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την 

2η χιλιετία µ.Χ., βασισµένος σε µια πλούσια ακολουθία 

χαρτών, παρουσιάζει, µέσα από 9.000 αλλαγές 

συνόρων την ιστορική διαδροµή όλων των 

αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των 

προαναφερθέντων περιοχών 

Σε 350 σχολικά 

εργαστήρια, στο 

πλαίσιο της Κίρκης 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΙΡΚΗΣ 
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40 

∆ηµόσιος και 

Ιδιωτικός Βίος 

στην Αρχαία 

Ελλάδα 

√ √  

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Αρχαία 

Ελληνικά 

Παρουσιάζονται θέµατα όπως: Σε τον ιδιωτικό βίο: Το 

παιδί και ο κόσµος του, Εφηβική ηλικία, Εκπαίδευση, 

Ένδυση, ∆ιατροφή, Οικογενειακή ζωή, Τρίτη ηλικία - 

Θάνατος, Κατοικία - Έπιπλα - Σκεύη. Σε τον δηµόσιο 

βίο: Θρησκεία - Θρησκευτικός βίος, Γράµµατα - 

Επιστήµες, Κοινωνική οργάνωση, Μουσική - Θέατρο. Η 

παρουσίαση των θεµάτων γίνεται µε πολυµεσικό τρόπο 

Σε όλα τα δηµόσια 

Γυµνάσια (1892) και 

Ενιαία Λύκεια (1303) 

της χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

41 
Αρχαία Αττική 

Πεζογραφία 
  √  

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Αρχαία 

Ελληνικά 

Περιβάλλον µελέτης αρχαίων ελληνικών κειµένων & 

των µεταφράσεών τους µε τη µέθοδο των στοιχισµένων 

κειµένων Περιλαµβάνει 36 αποσπάσµατα των 

Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Λυσία, Ισοκράτη, Ξενοφώντα και 

Θουκυδίδη. 

Σε 15 Eνιαία Λύκεια και 

σε ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ 15 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΠΗΝΟΡΑ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

42 ΘΥΜΗΣΙΣ  √   

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Αρχαία 

Ελληνικά, 

Ιστορία 

Η σειρά CD-ROM ΘΥΜΗΣΙΣ («Ηρόδοτος+», 

«Ανθολόγιο», «Οµηρικά Έπη») µε αφετηρία επιλεγµένα 

κείµενα από την αρχαιοελληνική Γραµµατεία, στοχεύει 

στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε 

στοιχεία ιστορίας, πολιτισµού και αρχαιολογίας 

x √ 
http://odysseia.c

ti.gr/penelope/ 

43 
ΘΥΜΗΣΙΣ: 

Ηρόδοτος 
 √   

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Αρχαία 

Ελληνικά, 

Ιστορία 

∆ιδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, πολιτισµού 

και ιστορίας µε βάση τα κείµενα του Ηροδότου 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 
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Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

επιµορφωτών 

44 

Γλώσσα η 

Ελληνική: Οι 

περιπέτειες των 

λέξεων 

√ √  

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Γλωσσσική 

∆ιδασκαλία 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό αναπτύσσεται γύρω από τις 

εξής θεµατικές ενότητες: Ιστορία της ελληνικής 

γλώσσας Λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας, Σηµασία 

των λέξεων, Γλωσσικές ποικιλίες,  Γλωσσική έκφραση. 

Η προσέγγιση κάθε γλωσσικού θέµατος 

πραγµατοποιείται µε ποικίλους τρόπους: εισαγωγή στην 

ευρύτερη θεµατική περιοχή, κειµενοκεντρική 

προσέγγιση, ερωτήσεις, ποικιλία δραστηριοτήτων 

Σε όλα τα δηµόσια 

Γυµνάσια (1892) και 

Ενιαία Λύκεια (1303) 

της χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

45 Υποδείγµατα √ √   

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Θρησκευτικά 

Λογισµικό µε τη µορφή παιχνιδιού, διερευνητικού 

χαρακτήρα που βασίζεται σε τεχνικές αλληλεπίδρασης. 

Ο µαθητής επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισµό 

καλείται να φέρει σε πέρας µια αποστολή στην Ελλάδα 

της βυζαντινής εποχής 

Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - 

∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

"Ο∆ΥΣΣΕΑ" 

46 Το 21 εν Πλω √ √   

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

Θρησκευτικά 

Λογισµικό µε τη µορφή παιχνιδιού, διερευνητικού 

χαρακτήρα που βασίζεται σε τεχνικές αλληλεπίδρασης. 

Ο µαθητής επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισµό 

καλείται να φέρει σε πέρας µια αποστολή στην Ελλάδα 

της βυζαντινής εποχής 

Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - 

∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 
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ά) 

51 ∆ιάνοια √ √   

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Ιστορία 

Το λογισµικό αναφέρεται στην περίοδο των 

προϊστορικών χρόνων και του µυκηναϊκού πολιτισµού. 

Βασίζεται στη διερεύνηση συνόλου πολυµεσικής 

πληροφορίας και πηγών Σε τη συλλογή στοιχείων και 

τη σύνθεση εργασιών 

Σε µεµονωµένα 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - 

∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

52 

Ιστορία 

Γυµνασίου "ΣΤΑ 

ΙΧΝΗ ΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ 

ΠΡΟΓΟΝΩΝ", 

"ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ" 

και " ∆ΗΜΟΣΙΟΣ 

ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α" 

√   

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Ιστορία 

Λογισµικό για την Α', Β΄ και Γ' Γυµνασίου το οποίο 

περιλαµβάνει σενάρια που υποστηρίζουν αντίστοιχες 

διδακτικές ενότητες του προγράµµατος σπουδών και 

αφορούν την Αρχαία Ελλάδα, τους Βυζαντινούς 

χρόνους και τη Νεότερη Ιστορία. Περιλαµβάνονται 

διάφορες δραστηριότητες, µελέτη ιστορικών πηγών, 

διερεύνηση προβληµάτων, πολλές πληροφορίες και 

πλούσιο πολυµεσικό υλικό 

Σε όλα τα δηµόσια 

Γυµνάσια (1892) της 

χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

53 
Μυκηναϊκός 

Πολιτισµός 
 √   

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

Ιστορία 

Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα µε αντικείµενο τη 

µελέτη του µυκηναϊκού πολιτισµού µέσα από 

αρχαιολογικά ευρήµατα. Ο µαθητής σε ρόλο 

αρχαιολόγου διενεργεί ανασκαφές σε αρχαιολογικούς 

χώρους και προσπαθεί να αναπλάσει και να ερµηνεύσει 

τη ζωή στη µυκηναϊκή εποχή βάσει των ευρηµάτων του 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 
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ά) επικράτειας 

54 

Η Ελλάδα και ο 

Κόσµος από τον 

19ο στον 20ο 

Αιώνα 

√ √  

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Ιστορία 

∆ιερευνητικό εκπαιδευτικό λογισµικό που µελετά 

ιστορικά φαινόµενα και γεγονότα της Νεότερης 

Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας. Μέσα από 

κατάλληλα διαµορφωµένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες ο µαθητής ταξιδεύει στο χώρο και στο 

χρόνο ανακαλύπτοντας πληροφορίες Σε ιστορικά 

γεγονότα και συνθέτει µια κριτική άποψη Σε αυτά 

συγκρίνοντας τις διαθέσιµες πηγές 

Σε 15 Eνιαία Λύκεια και 

σε ορισµένους 

επιµορφωτές. 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ 15 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΠΗΝΟΡΑ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

55 ∆ΙΑΛΟΓΟΣ   √  

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

(Αρχαία & 

Νέα 

Ελληνικά, 

Ιστορία, 

Θρησκευτικ

ά) 

Φιλοσοφία 

Ο µαθητής µπορεί να κινηθεί στη νοητή πόλη της 

Φιλοσοφίας, ανάµεσα σε βασικές περιοχές ή κτίρια 

όπως "ο Κήπος της Αισθητικής", "η Πηγή της Γνώσης", 

"το Κολέγιο της λογικής" κ.α. Μέσα από µια ποικιλία 

ερωτήσεων ο µαθητής καλείται να εισέλθει σ' ένα 

"διάλογο µε τον υπολογιστή" ώστε µπορέσει να 

προβληµατισθεί, να αυτενεργήσει, να αυτοαξιολογηθεί, 

να "φιλοσοφήσει" 

Σε όλα τα δηµόσια 

Ενιαία Λύκεια (1303) 

της χώρας. 

√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

58 ΚΟΣΜΟΣ  √   

Κοινωνικές 

Σπουδές, 

Οικονοµία, 

Γεωγραφία, 

Περιβάλλον 

Γεωγραφία, 

Κοινωνικές 

Σπουδές , 

Ιστορία 

Εκπαιδευτικό λογισµικό κατανεµηµένων υπερµέσων Σε 

την επεξεργασία θεµάτων συνδυασµένης µελέτης του 

φυσικού χώρου και της κατανοµής και εξέλιξης των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτό διαχρονικά 

Σε πάνω από 100 

σχολεία της 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και σε 

σηµαντικό αριθµό 

επιµορφωτών 

ΝΑΙ, ΓΙΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

62 ∆ΙΚΤΥΩΜΑ  √ √  

Κοινωνικές 

Σπουδές, 

Οικονοµία, 

Γεωγραφία, 

Περιβαλλοντική 

Αγωγή, Αρχές 

Οικονοµίας 

∆ικτυωµένη µάθηση µέσω της µεθόδου ανάπτυξης 

σεναρίων µε σκοπιµότητα στα οποία οι χρήστες 

διαχειρίζονται πόρους εικονικού κόσµου υποδυόµενοι 

συγκεκριµένους χαρακτήρες 

Σε ορισµένους 

επιµορφωτές 
√ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 
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Περιβάλλον Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

74 
Tabletop & 

Tabletop Jr 
√ √   

Τεχνολογία 

και 

Πληροφορι

κή 

∆ιαθεµατικό: 

Οργάνωση και 

Επεξεργασία 

δεδοµένων 

∆ιαθεµατικό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

Εισάγει τους µαθητές στις βασικές έννοιες της 

οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, στη 

διερεύνηση και εφαρµογή των αρχών της λογικής στην 

επεξεργασία δεδοµένων και στην ανάλυση δεδοµένων 

Σε 350 σχολικά 

εργαστήρια, στο 

πλαίσιο της Κίρκης 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

75 MicroWorlds Pro  √ √ √ 

Τεχνολογία 

και 

Πληροφορι

κή 

Πληροφορική, 

Μαθηµατικά 

Περιβάλλον βασισµένο στη γλώσσα Logo, που 

καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και επιτρέπει τηv 

διερεύνηση- επανάληψη- αξιολόγηση 

Σε 329 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ.  Σετ 

εγχειριδίων 

λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές. 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

76 

Σχεδιασµός & 

Τεχνολογία 

(Design & 

Technology: 

Prime) 

√ √ √ 

Τεχνολογία 

και 

Πληροφορι

κή 

Τεχνολογία 

Εργαλείο Σε τη διδασκαλία των βασικών 

µεθοδολογικών αρχών της Τεχνολογικής Σχεδίασης. Το 

ακρωνύµιο P.R.I.M.E. σχηµατίζεται από τα αρχικά των 

πέντε βασικών σταδίων του Τεχνολογικού Σχεδιασµού: 

Επισήµανση Προβλήµατος (Problem), Έρευνα 

(Research), Σχεδιασµός (Ideas), Υλοποίηση (Making), 

Αξιολόγηση (Evaluation) 

Σε 350 σχολικά 

εργαστήρια, στο 

πλαίσιο της Κίρκης 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΙΡΚΗΣ 

77 

Ανακαλύπτω τις 

ΜΗΧΑΝΕΣ  (The 

New Way Things 

Work) 

√ √  

Τεχνολογία 

και 

Πληροφορι

κή 

Τεχνολογία, 

Πληροφορική, 

Φυσική 

Ποιοτικός πολυµεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που 

πραγµατεύεται και καλύπτει έναν σηµαντικό αριθµό 

µηχανών. Παρουσιάζει τις επιστηµονικές αρχές στις 

οποίες βασίζεται η λειτουργία της κάθε µηχανής καθώς 

και ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες Σε τους 

εφευρέτες των µηχανών 

Σε 329 σχολεία και σε 

φορείς του ΥπΕΠΘ.  Σετ 

εγχειριδίων 

λογισµικού: σε 80 

επιµορφωτές 

√ 
350 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 
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85 ∆ΙΑΦΥΛ-Α  √   

Φυσική 

Αγωγή - 

Αγωγή 

Υγείας 

Αγωγή Υγείας 

Βιολογία 

Μαθήµατα ∆ιαφυλικής Αγωγής µε Χρήση Πολυµέσων. 

Αναφέρεται σε ζητήµατα ενηµέρωσης, αντισύλληψης, 

αναπαραγωγής και προφύλαξης (ιός HIV-AIDS) 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ √ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - αφορα 

όλα τα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

εντός και εκτός 

ελληνικής 

επικράτειας 

88 
CD-ROM 

Βιολογίας 
 √    Βιολογία 

∆ιδασκαλία της Βιολογίας στο Γυµνάσιο (Κύτταρο, 

Γενετική και Κληρονοµικότητα, ∆οµή και Λειτουργίες 

των οργανισµών, Οικολογία, Εξέλιξη) 

 √  

88 
Chemistry Set 

2000 
 √    Χηµεία   

√ 

 
 

93 

O Θαυµαστός 

κόσµος της 

Χηµείας για το 

Γυµνάσιο 

     Χηµεία   √  

96 

Γεωλογία-

Γεωγραφία 

Γυµνασίου 

     
Γεωλογία- 

Γεωγραφία 
  √  

98 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 

ΤΗ ΓΗ 
     

Γεωλογία- 

Γεωγραφία 
  

√ 
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Στα πλαίσια της συγγραφής των διδακτικών πακέτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση έχει δηµιουργηθεί υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό / 

λογισµικό για το δηµοτικό και το γυµνάσιο που µπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/  

Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό λογισµικό ∆ηµοτικού  
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Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό λογισµικό Γυµνασίου  
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ENOTHTA 5 

 

Θέµατα βασικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων  

 

 

 

 

Συγγραφείς  

Σαράντος Ψυχάρης (Συντονιστής) 

Συµεών Ρετάλης  

Στυλιανός Ιωάννου  
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Στόχος 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει : 

Οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις για θέµατα λειτουργίας και 

ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής.  

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί  πρέπει: 

α) να έχουν βασικές λειτουργικές γνώσεις σχετικές µε τα δίκτυα και τους σταθµούς 

εργασίας. 

β) να µπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακές συσκευές και αποθηκευτικά µέσα και να 

αντιµετωπίζουν στοιχειωδώς θέµατα ασφαλείας.Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Έννοιες – Κλειδιά 

Σχολικό εργαστήριο, δίκτυα υπολογιστών, διαχείριση συσκευών.  

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια παρουσίαση των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής µε 

αναφορές στην υποδοµή, την οργάνωση των εργαστηρίων και αντιµετώπιση στοιχειωδών 

προβληµάτων τεχνικής φύσεως. τις συσκευές και τη χρήση τους µε έµφαση στα θέµατα 

ασφάλειας. Τέλος  δίνονται στοιχεία για την λειτουργία των δικτύων και το διαδίκτο 
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 5.1 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής: Γνωριµία, χρήση και 
διαχείριση 

Η εκπαίδευση µέσω υπολογιστών ή εκπαιδευτική τεχνολογία είναι µια παγκόσµια 

πραγµατικότητα. Στην Ελλάδα η ανάγκη υποστήριξης της εκπαίδευσης µε χρήση 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έγινε γρήγορα κατανοητή και τα σχολεία 

εφοδιάστηκαν µε εργαστήρια µέσα από διάφορες δράσεις.  

Τα πρώτα εργαστήρια πληροφορικής εγκαταστάθηκαν στα σχολεία στις αρχές τις δεκαετίας 

του '90. Κυρίως υπήρχαν σε Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια και σε Πολυκλαδικά Λύκεια, 

όπου υπήρχαν ειδικότητες Πληροφορικής. Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές και το πέρασµα 

από το σύστηµα των δεσµών στο σύστηµα των κατευθύνσεων, αλλά και µε την εισαγωγή 

του µαθήµατος της Πληροφορικής στα Γυµνάσια και τα Ενιαία Λύκεια, δηµιουργήθηκαν 

νέα εργαστήρια Πληροφορικής, σχεδόν σε κάθε σχολείο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

ενώ σε µεγάλο αριθµό σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν δηµιουργηθεί 

εργαστήρια Σύµφωνα µε το Γραφείο ΚτΠ του Υπ.Ε.Π.Θ. περισσότερα από το 50% των 

δηµοτικώνσχολείων της χώρας µας διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής, ενώ 

ο εξοπλισµός των σχολείων της Πρωτοβάθµιας θα συνεχίζεται µέχρι να καλυφθούν όλες οι 

ανάγκες. Συγκεκριµένα, το Υπ.Ε.Π.Θ. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π.Κ.τ.Π.) χρηµατοδοτεί τις Σχολικές Επιτροπές των 

∆ηµοτικών Σχολείων για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής. Ανάλογα µε τις 

προδιαγραφές και τους τύπους του υπό προµήθεια εξοπλισµού, κάθε σχολική µονάδα 

διαµορφώνει τους χώρους για τον εξοπλισµό αυτόν. Κάποιες από αυτές τις σχολικές 

µονάδες προµηθεύονται τον εξοπλισµό για Εργαστήριο Πληροφορικής σε µια ειδικά 

διαµορφωµένη αίθουσα, ενώ κάποιες άλλες εγκαθιστούν “γωνιές του υπολογιστή” σε 

αίθουσες διδασκαλίας. 

Το σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές (εργονοµία του χώρου, των επίπλων και των µηχανηµάτων, συνθήκες 

υγιεινής και ασφάλειας) και να διαθέτει τον κατάλληλο και αναγκαίο, για την επίτευξη των 

στόχων του µαθήµατος, υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισµό. Βέβαια, ακόµα και σήµερα, 

υπάρχουν σχολεία στα οποία δεν έχει προβλεφθεί αίθουσα για χρήση σχολικού 

εργαστηρίου και σε µερικές από αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει χώρος για κατασκευή 

της. Τότε προκρίνεται η δηµιουργία «γωνιάς του υπολογιστή» σε αίθουσες διδασκαλίας. Ο 

εξοπλισµός που αφορά Εργαστήριο Πληροφορικής απευθύνεται σε 185 σχολεία, ενώ ο 

εξοπλισµός που αφορά γωνιές του υπολογιστή εγκαθίσταται σε 73 σχολεία. 
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Σε ότι αφορά στη δικτύωση, σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΑΙΤΥ (στοιχεία 2005), έχει 

δικτυωθεί το 99% των ∆ηµοτικών Σχολείων και το 50% των Νηπιαγωγείων. Το σύνολο 

των δικτυωµένων σχολικών µονάδων, πανελλαδικά είναι 5.875 (98.71%).  Ελλάδας. Τα 

τελευταία χρόνια έγινε µια συστηµατική προσπάθεια και σε µεγάλο αριθµό σχολείων 

υπάρχουν σ ή σχολικό συγκρότηµα απέκτησε τουλάχιστον ένα σύγχρονο εργαστήριο 

υψηλών προδιαγραφών που µπορεί να υποβοηθήσει ουσιαστικά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Υποδοµή (Υλικό – Hardware) 

Τα περισσότερα σχολικά εργαστήρια αποτελούνται από 10-12 σταθµούς εργασίας Pentium 

ΙΙ ή ΙΙΙ και ένα κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής υπερέχει τεχνολογικά 

έναντι των άλλων σταθµών εργασίας, καθώς αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει και ένα 

σύνολο ενεργειών που αφορούν τους υπόλοιπους σταθµούς εργασίας, όπως για 

παράδειγµα σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτυπώσεις και διαµοιρασµό άλλων πόρων. 

 

Εικόνα 1. Σχηµατική αναπαράσταση του τοπικού δικτύου του σχολικού εργαστηρίου 

Οι σταθµοί εργασίας συνδέονται µε τον κεντρικό υπολογιστή, αποτελώντας ένα τοπικό 

δίκτυο LAN (εικόνα 1). Το τοπικό δίκτυο των σχολικών εργαστηρίων περιλαµβάνει ένα 

Ethernet Hub (10BaseT) στο οποίο συνδέονται οι υπολογιστές και ο εξυπηρετητής του 

σχολικού εργαστηρίου. Στον κεντρικό υπολογιστή είναι συνδεδεµένος ένας εκτυπωτής για 

την εκτύπωση ασπρόµαυρων και έγχρωµων κειµένων. Η εκτύπωση είναι δυνατή από 

οποιονδήποτε σταθµό εργασίας. Επίσης, µέσω του κεντρικού υπολογιστή συνδέονται οι 

υπόλοιποι υπολογιστές στο ∆ιαδίκτυο (Βεργεράκης, 2007). 

Εκτός από τον εκτυπωτή, τα περισσότερα σχολικά εργαστήρια διαθέτουν και σαρωτή και 

ψηφιακή κάµερα. Ο σαρωτής χρησιµοποιείται για την ψηφιοποίηση, δηλαδή τη µετατροπή 

   
… 

 

Σχολικό Εργαστήριο 

Εξωτερικ
ός  
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από έντυπη µορφή σε ηλεκτρονική, διαφόρων εγγράφων και φωτογραφιών. Ο σαρωτής 

µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR – Optical 

Character Recognition) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εισαγωγή κειµένου από κάποιο 

έντυπο στον υπολογιστή. Τα προγράµµατα OCR µετατρέπουν τους τυπωµένους 

χαρακτήρες από απλό σύνολο κουκκίδων, σε κείµενο που αναγνωρίζει ο υπολογιστής και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να µορφοποιηθεί στη συνέχεια. Η αυτόµατη αναγνώριση 

κειµένου αποτελεί σηµαντική διευκόλυνση, καθώς επιτρέπει την άµεση και εύκολη 

εισαγωγή κειµένων και επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης γραπτών δοκιµασιών, 

εργασιών προς τους µαθητές και άλλων κειµένων. 

Η ψηφιακή κάµερα επιτρέπει τη λήψη εικόνων σε πραγµατικό χρόνο και την 

πραγµατοποίηση τηλε-εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων µεταξύ του σχολείου και κάποιου 

εξωτερικού οργανισµού ή µεταξύ των εργαστηρίων του ίδιου σχολείου. Επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για επικοινωνία και συνεργασία µε σχολεία του εξωτερικού στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως το Comenius, η Άνοιξη της Ευρώπης και το e-

Twinning. 

Οι σταθµοί εργασίας είναι συνήθως τοποθετηµένοι σε διάταξη Π, ώστε να διευκολύνεται η 

παρακολούθηση των οθονών των µαθητών και των εργασιών και των προγραµµάτων που 

εκτελούν. Κάθε σταθµός εργασίας διαθέτει µονάδα αναπαραγωγής δίσκων CD και DVD, 

ηχεία και µικρόφωνο. Οι συσκευές αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 

εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων, δηλαδή προγραµµάτων που παρέχουν στον 

εκπαιδευόµενο την ευκαιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις και µαθησιακές εµπειρίες µέσα από 

τους ήχους, τις εικόνες και τις προσοµοιώσεις κινήσεων που περιέχουν. 

Στα σχολικά εργαστήρια µπορούν να δηµιουργηθούν λογαριασµοί ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) για κάθε εκπαιδευτικό και να ορισθεί µια περιοχή σε κάποιο δίσκο 

στην οποία θα έχει πρόσβαση µόνο ο εν λόγω εκπαιδευτικός. Με αυτό τον τρόπο µπορεί 

να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα και ο περιορισµός πρόσβασης στα αρχεία που δηµιουργεί 

κάποιος εκπαιδευτικός (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998). 

Τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής έχουν λάβει υπόψη τους και παραµέτρους 

εργονοµικής σχεδίασης, πυρασφάλειας και προστασίας από κλοπή. Ιδιαίτερα η εργονοµική 

σχεδίαση είναι σηµαντική για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν το 

εργαστήριο για αρκετές ώρες, διότι έτσι αποφεύγονται προβλήµατα όπως πόνος στη µέση 

ή στους καρπούς, πονοκέφαλοι κ.α.  
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Λογισµικό (Software) 

Για να µπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά το εργαστήριο πληροφορικής, 

πρέπει να περιλαµβάνει διάφορα πακέτα λογισµικού, δηλ. εφαρµογές που θα επιτρέπουν 

στον εκπαιδευτικό να παρουσιάσει νέες έννοιες στους µαθητές και να ελέγξει τις γνώσεις 

τους. Επίσης πρέπει να υπάρχουν εργαλεία που θα επιτρέπουν τη δηµιουργία εργασιών και 

διαγωνισµάτων και γενικά καλαίσθητων σηµειώσεων που θα διανεµηθούν στους µαθητές. 

Οι εφαρµογές λογισµικού που υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια εµπίπτουν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

� Επεξεργασία κειµένου (π.χ. Microsoft Word) 

� Λογιστικά φύλλα (π.χ. Microsoft Excel) 

� Εργαλεία διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer και Outlook) 

� Βάσεις δεδοµένων (π.χ. Microsoft Access) 

� Γλώσσες προγραµµατισµού (π.χ. Pascal, Visual Basic) 

� Επεξεργασία εικόνας και γραφικών (π.χ. Ζωγραφική) 

� Επεξεργασία ή αναπαραγωγή ήχου και βίντεο (π.χ. Windows Media Player)  

� Εκπαιδευτικό λογισµικό πολυµέσων (π.χ. Πρώτες Βοήθειες, Ηρόδοτος)  

Η τελευταία κατηγορία λογισµικού είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς επιτρέπει στο µαθητή 

να γνωρίσει έννοιες και αντικείµενα και να αποκτήσει εκπαιδευτικές εµπειρίες που δεν 

µπορεί µε άλλον τρόπο. Οι πληροφορίες και οι ασκήσεις που παρουσιάζονται έχουν 

πολυµεσικό χαρακτήρα, δηλ. περιέχουν εικόνες, ήχους και βίντεο και σκοπεύουν στο να 

διεγείρουν πολλές από τις αισθήσεις του µαθητή, ώστε να αποκοµίσει περισσότερες 

γνώσεις. Πολλά από αυτά τα εκπαιδευτικά λογισµικά είναι διερευνητικού χαρακτήρα και 

επιτρέπουν στο µαθητή να ανακαλύψει και να εµπεδώσει φυσικές έννοιες και µαθηµατικά 

θεωρήµατα και να αναπτυχθεί η κριτική του ικανότητα.  

 

Πιθανά προβλήµατα 

Τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου ή εκτός σχολικού ωραρίου. Η 

χρήση των υπολογιστών από πολλούς και διαφορετικούς µαθητικούς πληθυσµούς, έχει ως 

αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία ορισµένων υπολογιστών. Τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται ποικίλουν, από διαγραφή αρχείων άλλων χρηστών µέχρι την 

απεγκατάσταση εφαρµογών ή την εγκατάσταση παιχνιδιών και άλλων µη εγκεκριµένων 

εφαρµογών που δυσχεραίνουν τη χρήση των υπολογιστών. Για την επίλυση αυτών των 
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προβληµάτων απαιτείται η ύπαρξη πολιτικών χρήσης που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα 

των δεδοµένων και δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρµογών 

(∆έλλας & Ναλπάντη, 2000). Ο περιορισµός των δυνατοτήτων των µαθητών και η ύπαρξη 

διαφορετικών χρηστών και τύπων χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα χρήσης είναι 

επιβεβληµένος για την οµαλή λειτουργία των υπολογιστών. 

Άλλα προβλήµατα, από παιδαγωγικής απόψεως, πιο σηµαντικά, που εµφανίζονται κατά τη 

χρήση των εργαστηρίων είναι η προσπέλαση και η θέαση ιστοσελίδων µε άσεµνο ή µη 

επιτρεπτό περιεχόµενο από τους µαθητές. Για να αποφευχθούν τέτοια φαινόµενα είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη προγραµµάτων που περιορίζουν την προσπέλαση σε κάποιες 

ιστοσελίδες του διαδικτύου, αλλά και η συνεχής επαγρύπνηση του διδάσκοντος, ώστε να 

ανακαλύπτει και να αποτρέπει άµεσα τέτοιες προσπάθειες. 

 

Εργονοµικές προδιαγραφές συσκευών 

Η χρήση υπολογιστικών περιφερειακών συσκευών που πληρούν προδιαγραφές εργονοµίας έχει 

µεγάλη σηµασία διότι: 

� επηρεάζει την ευχρηστία και την αποδοτικότητα της επικοινωνίας ανθρώπου- 

υπολογιστή, 

� καθορίζει µακροπρόθεσµα σε µεγάλο βαθµό την αποφυγή πιθανών βλαβερών 

συνεπειών στην υγεία των χρηστών. 

Επειδή οι εργονοµικές προδιαγραφές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την 

αλληλεπίδραση χρήστη-υπολογιστή, θα πρέπει να καθορίζονται µε βάση τις κινητικές και 

άλλες δεξιότητες και τις ιδιαιτερότητες των χρηστών. Οι εργονοµικές προδιαγραφές που 

ακολουθούν στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα 

και τις κοινοτικές οδηγίες, όπου αυτό ήταν δυνατό. 

Πληκτρολόγιο 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

� Το πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ρυθµιζόµενη κλίση, ώστε να προσαρµόζεται στα 

ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά του χρήστη. Η κλίση του πληκτρολογίου (γωνία που 

σχηµατίζεται από την οριζόντια διεύθυνση και την ευθεία που περνά από την 

επιφάνεια των πλήκτρων), που θεωρείται βέλτιστη για την πλειοψηφία των χρηστών 

είναι µεταξύ 10° και 15°. 
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� Το ύψος του πληκτρολογίου µετρηµένο από τη µεσαία σειρά πλήκτρων πρέπει να είναι 

3 έως 3,5 εκ. Αν το πληκτρολόγιο έχει ρυθµιζόµενη κλίση, τότε µία τουλάχιστον θέση 

της ρύθµισης πρέπει να καλύπτει αυτή την απαίτηση. 

� Η επιφάνεια των πλήκτρων πρέπει να είναι θαµπή και κοίλη, ώστε να διευκολύνεται η 

επαφή µε τα δάκτυλα και να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις. Εξαίρεση ως προς την 

καµπυλότητα αποτελεί το µεγάλο πλήκτρο διαστήµατος (spacebar), του οποίου η 

επιφάνεια προτείνεται να είναι επίπεδη ή κυρτή. 

� Το σχήµα της επιφάνειας των πλήκτρων πρέπει να είναι τετράγωνο ή 

παραλληλόγραµµο µε πλευρές 10 έως 15 χιλιοστά. Το προτεινόµενο εµβαδόν είναι 

τουλάχιστον 110 mm2 για τα αλφαβητικά ή αριθµητικά πλήκτρα, και µεγαλύτερο από 

64 mm2 για όλες τις άλλες κατηγορίες. 

� Η οριζόντια απόσταση µεταξύ των κέντρων των πλήκτρων πρέπει να είναι 18 έως 20 

χιλιοστά, ενώ η απόσταση µεταξύ δύο σειρών 1 έως 4 χιλιοστά. 

� Τα πλήκτρα πρέπει να έχουν αντίσταση 0.5 έως 0.8 Ν και διαδροµή 2 έως 4 χιλιοστά. 

� Τα πλήκτρα πρέπει να έχουν ανάδραση, ώστε να δίνουν ένδειξη της λειτουργίας τους 

στους χρήστες µέσω της αφής (βλπ. Σχήµα 1). Επιπλέον, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί ηχητική ένδειξη σε συνδυασµό µε την ανάδραση των πλήκτρων. Ο 

χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ του πατήµατος του πλήκτρου και της ένδειξης 

λειτουργίας προτείνεται να µην είναι µεγαλύτερος από 100 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. 

 

Σχήµα 1: Ενδεικνυόµενες διαστάσεις  και αποστάσεις πλήκτρων 

Άλλα χαρακτηριστικά 

� Τα σύµβολα να παρουσιάζουν επαρκή αντίθεση φωτεινότητας και να είναι 

αποτυπωµένα µε ευκρίνεια. 
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� Τα πλήκτρα ενεργειών να έχουν κατάλληλο και σαφές σύµβολο για την αντίστοιχη 

ενέργεια. 

� Οι χαρακτήρες των πλήκτρων (κεφαλαία αλφαβητικά και αριθµητικά) πρέπει να έχουν 

ύψος τουλάχιστον 2.6 χιλιοστά και πλάτος το 50 έως 100% του ύψους τους. 

� Προτείνεται το πληκτρολόγιο να περιλαµβάνει πλήκτρα για την κίνηση του κέρσορα. 

� Τα πλήκτρα µακροχρόνιων λειτουργιών (π.χ. κλείδωµα κεφαλαίων χαρακτήρων) 

προτείνεται να παρέχουν και οπτική ένδειξη λειτουργίας. 

� Τα πλήκτρα να περιέχουν τους ελληνικούς χαρακτήρες, ισοµεγέθεις και αντιδιαµετρικά 

των λατινικών. 

� Το πληκτρολόγιο να είναι κινητό και ανεξάρτητο από άλλες συσκευές, ώστε ο χρήστης 

να µπορεί εύκολα να προσαρµόζει τη θέση του πληκτρολογίου, σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του. Επιπλέον, να έχει καλή επαφή µε την επιφάνεια του επίπλου, ώστε να 

αποφεύγονται ενοχλητικοί κραδασµοί ή µετακινήσεις κατά τη διάρκεια της 

πληκτρολόγησης. 

Oθόνη 

Γενικά χαρακτηριστικά 

� Η εικόνα στην οθόνη πρέπει να είναι σταθερή, να µην τρεµοπαίζει ή να εµφανίζει άλλη 

µορφή αστάθειας. 

� Η φωτεινότητα, η αντίθεση της φωτεινότητας, η χωρική τοποθέτηση της εικόνας και η 

απόδοση των χρωµάτων, όπου απαιτείται, πρέπει να µπορούν να ρυθµίζονται εύκολα, 

ώστε ο χρήστης να τις προσαρµόζει στις συνθήκες του περιβάλλοντος. 

� Η οθόνη πρέπει να µπορεί εύκολα να περιστρέφεται και να ρυθµίζεται η κλίση της 

προς την οριζόντια διεύθυνση, ώστε ο χρήστης να µπορεί να την προσαρµόζει 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του. 

� Η οθόνη πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να έχουν ικανοποιητική αντίληψη της 

εικονιζόµενης πληροφορίας, ακόµη και στην περίπτωση που το επίπεδο που ορίζεται 

από την οπτική ευθεία του χρήστη και το κέντρο της επιφάνειας της οθόνης σχηµατίζει 

γωνία (τουλάχιστον 40°) από το κάθετο στην επιφάνεια της οθόνης επίπεδο. 

� Το κέντρο της οθόνης πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία που σχηµατίζει γωνία 10° έως 

15°, και χαµηλότερα από το οριζόντιο επίπεδο, που ορίζεται από το ύψος των µατιών 

του χρήστη, ενώ η ενδεικνυόµενη απόσταση χρήστη - οθόνης είναι µεταξύ 50 και 75 

εκ. 
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� Η γωνία της οπτικής ευθείας του χρήστη µε το κάτω µέρος της οθόνης πρέπει να είναι 

περίπου 60° ώστε η εικονιζόµενη πληροφορία να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του 

χρήστη. 

� Η κλίση της επιφάνειας της οθόνης πρέπει να είναι µεταξύ 85° και 105°, σε σχέση µε 

το οριζόντιο επίπεδο, για να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις. 

� Η φωτεινότητα της οθόνης οποιουδήποτε σηµείου της οθόνης πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 35cd/nr. 

Χαρακτηριστικά κειµένου 

� Οι χαρακτήρες στη οθόνη πρέπει να είναι ευκρινείς και να διαβάζονται εύκολα. Το 

περίγραµµα των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφές και απλό (π.χ. να µη γίνεται 

κατάχρηση καλλιγραφικών στοιχείων). 

� Το µέγεθος των χαρακτήρων συνιστάται να είναι γύρω στα 3.5 µε 4 χιλιοστά για 

απόσταση χρήστη-οθόνης µεταξύ 50 και 75 εκ. 

� Η σχέση πλάτους προς ύψος των χαρακτήρων να είναι από 1:1 µέχρι 3:4. 

� Η απόσταση µεταξύ δύο χαρακτήρων συνιστάται να είναι το 10 έως 20% του ύψους 

τους. 

� Η απόσταση µεταξύ δύο γραµµών συνιστάται να είναι 70 έως 90% του ύψους των 

χαρακτήρων. 

� Το χρώµα των χαρακτήρων και του φόντου να µπορεί να αλλάζει, ώστε να µπορεί να 

προσαρµόζεται στις προτιµήσεις και ιδιαιτερότητες των χρηστών. 

� Η αντίθεση χαρακτήρων και φόντου συνιστάται να είναι τουλάχιστον 3:1. 

� Η αναπαράσταση στην οθόνη να είναι θετική (σκούροι χαρακτήρες σε ανοιχτό 

υπόβαθρο), εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι. 

� Να µην παρουσιάζονται πληροφορίες ταυτόχρονα µε διαφορετικές χρωµατικές 

αποχρώσεις, ειδικά όχι πάνω από τέσσερις. 

� Πληροφορίες που χρησιµοποιούνται συχνά να µην παρουσιάζονται στα 

άκρα της οθόνης. 

Ποντίκι 

Γενικά χαρακτηριστικά 

� Η συσκευή πρέπει να είναι ελαφριά, ώστε οι συνεχείς µετακινήσεις της να µην 

προκαλούν κούραση. 
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� Προτείνεται η χρήση κατάλληλης επιφάνειας µεταξύ του επίπλου και της συσκευής, 

ώστε να διευκολύνεται η κίνηση, η ακρίβεια της µετακίνησης και η προστασία της 

συσκευής από τη σκόνη. 

� Πρέπει να τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµη και η 

µετακίνηση της να απαιτεί την ελάχιστη προσπάθεια εκ µέρους του χρήστη. 

� Πρέπει να µπορεί να µετακινείται µε ευκολία, ώστε η θέση της να προσαρµόζεται στα 

ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά του χρήστη. 

� Το πάνω µέρος της συσκευής να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να διευκολύνει 

την επαφή µε το εσωτερικό της παλάµης του χρήστη. Για αριστερόχειρες χρήστες 

προτείνεται, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, η χρήση κατάλληλων (µε αντίστοιχες 

κλίσεις) συσκευών. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων  

Αρχές Σχολικού Εργαστηρίου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998) 

∆ιαστάσεις εργαστηρίου 

Συνηθέστερο φαινόµενο για τα σχολεία αποτελεί η πρακτική επιλογής µιας από τις 

υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας και η µετατροπή της σε εργαστήριο Πληροφορικής. Μία 

τυπική αίθουσα διδασκαλίας έχει συνήθως εµβαδό 40-60 τ.µ. περίπου. Οι διαστάσεις αυτές 

παρουσιάζουν αντιστοιχία µε τα µεγέθη που έχει προδιαγράψει το ΥΠΕΠΘ για τα σχολικά 

εργαστήρια, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Με δεδοµένα το µέσο αριθµό µαθητών και υπολογιστών 

στα σχολικά εργαστήρια και τις εργονοµικές προδιαγραφές, ενδείκνυται η επιφάνεια της 

αίθουσας η οποία θα επιλεγεί για να µετατραπεί σε εργαστήριο Πληροφορικής, να 

ανταποκρίνεται τουλάχιστον στη µέγιστη προαναφερόµενη τιµή, δηλαδή 60 τ.µ. 

Το εργαστήριο Πληροφορικής θα πρέπει να πληροί µια σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες 

προσδιορίζουν έµµεσα το «ιδανικό» του µέγεθος: 

� Να διαθέτει επαρκή φυσικό χώρο για τη σωστή χωροταξική τοποθέτηση τόσο των 

υπολογιστών, των περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτής, modem) και των πάγκων που 

τους στηρίζουν, όσο και των άλλων επίπλων (έδρα διδάσκοντα, ντουλάπα, βιβλιοθήκη), 

που προβλέπεται να υπάρχουν στο χώρο. 

� Να διαθέτει επαρκή ζωτικό χώρο, τόσο για τον καθηγητή προκειµένου να διδάσκει και να 

κινείται µε ευκολία και άνεση, όσο και για τους ίδιους τους µαθητές, που ανά δύο ή τρεις 

εργάζονται σε κάθε υπολογιστή. 
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� Να πληροί τους κανόνες ασφάλειας που καθορίζουν, τόσο την απόσταση της µιας θέσης 

εργασίας από την άλλη, όσο και την απόσταση της θέσης εργασίας των µαθητών από την 

οθόνη του υπολογιστή και τέλος, να εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση όλων των 

συµµετεχόντων, σε όλες τις θέσεις εργασίας και στον υπόλοιπο εξοπλισµό. 

Όπως γίνεται φανερό, ο κατάλληλος τρόπος διάταξης για την τοποθέτηση των υπολογιστών 

καθώς και ο αριθµός των υπολογιστών, είναι οι δύο βασικές παράµετροι που θα αποτελέσουν 

τα κριτήρια καταλληλότητας της αίθουσας που θα στεγάσει  το σχολικό εργαστήριο. 

Τα ενδεικνυόµενα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να γίνεται η καλύτερη 

δυνατή λειτουργική εκµετάλλευση του διαθέσιµου χώρου, είναι τα ακόλουθα: 

� κατάλληλη, εργονοµική ανά χώρο τοποθέτηση του εξοπλισµού και των επίπλων του 

εργαστηρίου, µε πρόβλεψη διαδρόµων µετακίνησης, πλάτους τουλάχιστον 1,5 µ., οι 

οποίοι θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή µετακίνηση των διδασκόντων και 

των µαθητών µέσα στο χώρο, 

� αποµάκρυνση παλιού εξοπλισµού και επίπλων που δε χρησιµοποιούνται. 

Οι συνέπειες από τη µη τήρηση των περιγραφόµενων προδιαγραφών µπορεί να είναι: η 

µειωµένη απόδοση από την πλευρά των µαθητών, ο εκνευρισµός από την πλευρά των 

διδασκόντων και ο κίνδυνος ατυχήµατος. 

Συνθήκες εργασίας και περιβάλλοντος 

Φωτισµός 

Η καταλληλότητα του φωτισµού των εργαστηρίων Πληροφορικής εξαρτάται από: 

Ποσότητα φωτισµού. Η συγκέντρωση στο πληκτρολόγιο και η ανάγνωση της 

πληροφορίας πάνω στην οθόνη απαιτούν διαφορετικό φωτισµό. Για την πρώτη εργασία 

απαιτείται υψηλό επίπεδο φωτισµού, ενώ για τη δεύτερη απαιτείται σωστή αντίθεση 

µεταξύ «συµβόλων» και «φόντου» (contrast). Η αντίθεση µεγαλώνει, όσο αυξάνει το επί-

πεδο του τοπικού φωτισµού. Όσον αφορά στα επίπεδα φωτισµού στις θέσεις εργασίας, οι 

τιµές για τον οριζόντιο φωτισµό βρίσκονται µεταξύ 400-500 Lux'. 

Ποιότητα φωτισµού. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του φωτισµού είναι: 

1. Θάµβωση. Αντιµετωπίζεται µε: 

o Μείωση της λαµπρότητας του λαµπτήρα ή του φωτιστικού σώµατος ή και των δύο, 

γι' αυτό πρέπει να γίνεται η σωστή επιλογή τους. 
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o Αύξηση της γωνίας που σχηµατίζεται µεταξύ φωτεινής πηγής και γραµµής του 

παρατηρητή (40°), γι' αυτό τα φωτιστικά σώµατα πρέπει να τοποθετούνται όσο το 

δυνατόν ψηλότερα (βλ. Σχήµα 2). 

o Τοποθέτηση των επιµηκών (στενόµακρων) φωτιστικών σωµάτων, παράλληλα προς 

τη γραµµή όρασης του παρατηρητή. 

2. Οµοιοµορφία - διάχυση - σκίαση: Αντιµετωπίζονται µε τη σωστή επιλογή, διάταξη 

και τοποθέτηση λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων. 

3. Χρωµατική απόδοση: Αντιµετωπίζεται µε την κατάλληλη επιλογή λαµπτήρα. Από 

άποψη χρώµατος, ιδανική λύση δίνεται µε τη µέση φασµατική σύνθεση του φυσικού 

φωτός. Για τους λαµπτήρες φθορισµού, η επιλογή µεταξύ του ουδετέρου λευκού και 

του θερµού λευκού κλίνει προς το θερµό λευκό, για τους παρακάτω λόγους: 

o ∆ηµιουργείται ευχάριστο και άνετο φωτεινό περιβάλλον. 

o Μειώνεται η τάση για πρόκληση του στροβοσκοπικού φαινοµένου. 

 

 

Σχήµα 2. Τοποθέτηση λαµπτήρα για την αποφυγή των ενοχλητικών ανακλάσεων 

4. Ανακλάσεις. Οφείλονται στη µη σωστή τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων καθώς 

και στα παράθυρα που υπάρχουν στο χώρο. Ένας απλός τρόπος για τον περιορισµό του 

προβλήµατος είναι η προσαρµογή της κλίσης του επιπέδου της οθόνης από 5°-105°, σε 

σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο. Ένας άλλος παράγοντας που βοηθάει στη µείωση της 

εµφάνισης του προβλήµατος στο χώρο της αίθουσας είναι η τραχεία µορφή των 

επιφανειών του χώρου (τοίχοι, οροφή, γραφεία κ.λπ.). 

5. Στροβοσκοπικό φαινόµενο. Η λαµπρότητα των φωτεινών πηγών µεταβάλλεται περιοδικά 

µε αποτέλεσµα να γίνονται αντιληπτές από τα µάτια µας, τα οποία αντιδρούν µε 

ανοιγοκλείσιµο των βλεφάρων. Για παράδειγµα, µεταβολές µε συχνότητα 3Hz έχουν 
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υψηλό συντελεστή αντιληπτικότητας . Όσο αυξάνει η συχνότητα, τόσο πέφτει η 

αντιληπτικότητα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει και η δυσανεξία. Για συχνότητες 50-60Ηz, οι 

περιοδικές µεταβολές δε γίνονται αντιληπτές και υπάρχει η αίσθηση συνεχούς φωτός, 

αλλά η εργασία µε τέτοιας µορφής φωτισµό γίνεται αρκετά κουραστική. Για την αποφυγή 

του φαινοµένου αυτού, το οποίο οφείλεται στη διακύµανση της στάθµης του φωτισµού, 

χρειάζεται αντιστροβοσκοπική συνδεσµολογία των λαµπτήρων φθορισµού µε 

ηλεκτρονικά µπάλαστ. 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω πληροφορίες για το φωτισµό των εσωτερικών χώρων και 

ειδικά των εργαστηρίων της Πληροφορικής, προτείνονται τα εξής: 

Φυσικός φωτισµός 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στα παράθυρα της αίθουσας, προκειµένου να αποφεύγονται 

οι ισχυρές διακυµάνσεις που παρουσιάζει το φως της ηµέρας και τα προβλήµατα, που αυτές 

δηµιουργούν (π.χ., µεταβολές της έντασης φωτισµού από 100 ως 1000 Lux). Πα το σκοπό 

αυτό, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω ελάχιστες εργονοµικές αρχές: 

� ∆εν πρέπει να υπάρχουν παράθυρα µπροστά και πίσω από τις οθόνες (καλό θα είναι να 

υπάρχουν παράθυρα µόνο από τη µία πλευρά της αίθουσας). 

� Ο οπτικός άξονας του µαθητή πρέπει να είναι παράλληλος προς τη διάταξη των 

παραθύρων. 

� Στα παράθυρα πρέπει να τοποθετηθούν κουρτίνες µε χρώµα ανοικτό και ύφανση πυκνή 

και οµαλή. Αν είναι εφικτό, να τοποθετηθούν στα παράθυρα διατάξεις µε γρίλιες ή 

περσίδες. 

� Οι οθόνες θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας αποµακρυσµένες από τα 

παράθυρα (1µ. περίπου). 

Όλες οι παραπάνω ρυθµίσεις (αναχωροθέτηση των θέσεων εργασίας, τοποθέτηση 

περσίδων στα παράθυρα, κ.λπ.) µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τον υπεύθυνο 

καθηγητή του εργαστηρίου. 

Τεχνητός φωτισµός 

Οι αρχές που πρέπει να διέπουν τον τεχνητό φωτισµό είναι: 

� Ο φωτισµός πρέπει να είναι οµοιόµορφος, δηλαδή να κατευθύνεται σε ίσα ποσοστά προς 

όλες τις κατευθύνσεις. Τέτοιο τύπο φωτισµού µας δίνουν οι λαµπτήρες φθορισµού µε 

περιοριστικές διατάξεις. (Ειδικότερα, απαιτείται η τοποθέτηση λαµπτήρων φθορισµού µε 

παραβολικές περσίδες αλουµινίου ή πρισµατικών καλυµµάτων. Αντιστροβοσκοπική 

συνδεσµολογία των φωτιστικών µε ηλεκτρονικά µπάλαστ). 
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� Τα φωτιστικά σώµατα πρέπει να είναι τοποθετηµένα σε σειρές παράλληλες προς τα 

παράθυρα, καθώς και παράλληλα προς τη γραµµή όρασης του µαθητή και όχι σε σχήµα 

σταυρωτό. 

� Να αποφεύγεται η τοποθέτηση γυµνών λαµπτήρων πυράκτωσης και οι διατάξεις τοπικού 

φωτισµού. 

� Οι λαµπτήρες θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν ψηλότερα, ώστε να 

αποφεύγονται οι διάφορες ανακλάσεις (αύξηση της γωνίας που σχηµατίζεται µεταξύ 

φωτεινής πηγής και γραµµής του παρατηρητή σε 40°-βλ. Σχήµα 2). 

Όλες οι παραπάνω εργασίες απαιτούν ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. 

� Οι διάφορες επιφάνειες του χώρου και τα έπιπλα πρέπει να είναι χαµηλής ανα-

κλαστικότητας και δεν πρέπει να γυαλίζουν (συντελεστής ανάκλασης φωτός: 40-50%). 

Επίσης, οι τοίχοι και η οροφή πρέπει να έχουν συντελεστή ανάκλασης 40-60% και 60-

90% αντίστοιχα. 

Η εργασία αυτή (κάλυψη των γυαλιστερών επιφανειών) µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 

τον υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρίου. 

Θερµοκρασία - Υγρασία - Αερισµός 

Οι σταθµοί εργασίας (κυρίως οι οθόνες), τα φωτιστικά σώµατα και οι ίδιοι οι µαθητές είναι 

πηγές θερµότητας µέσα στο χώρο του εργαστηρίου. Η παραγωγή θερµότητας αυξάνεται 

ανάλογα µε τον αριθµό των µονάδων που τίθενται σε λειτουργία και το είδος τους. Πρέπει 

εποµένως η αύξηση της θερµοκρασίας να µην επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες εργασίας 

των µαθητών, αλλά αντίθετα να κυµαίνεται σε επιτρεπτά επίπεδα, έτσι ώστε να δηµιουργείται 

κλίµα το οποίο συµβάλλει στην καλή υγεία, ευεξία και άνεση. Για το σκοπό αυτό, είναι 

απαραίτητος ο σωστός αερισµός του εργαστηρίου, καθώς και ο κλιµατισµός του. 

Ο αερισµός των εργαστηρίων παίζει σηµαντικό ρόλο στην άνεση και στην απόδοση των 

µαθητών. Ο κλιµατισµός δηµιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο συµβάλλει στην καλή υγεία 

καθώς και στην άνεση των µαθητών µέσα στο χώρο του εργαστηρίου. Ένα σύστηµα 

κλιµατισµού ρυθµίζει τη θερµοκρασία, την υγρασία και την καθαρότητα του αέρα στο χώρο. 

Οι εργονοµικές αρχές που πρέπει να τηρούνται για σωστές κλιµατολογικές συνθήκες στο 

χώρο του εργαστηρίου είναι οι εξής: 

� Τοποθέτηση ανεµιστήρων στην οροφή του εργαστηρίου, ανάλογα µε τις διαστάσεις του 

χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι σωστές συνθήκες θερµοκρασίας κατά τις θερµές 

περιόδους. 
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� Τοποθέτηση ιονιστών αέρα ανάλογα µε τις διαστάσεις του χώρου, µε σκοπό την αποφυγή 

συγκέντρωσης σκόνης και διάφoρων βλαβερών µικροοργανισµών στην αίθουσα. 

� Αν είναι εφικτό, τοποθέτηση συστήµατος κλιµατισµού (ψύξης- θέρµανσης), µελετηµένο, 

ώστε να λαµβάνεται υπόψη η συγκέντρωση σκόνης µέσα στο χώρο, καθώς και η 

δηµιουργία άνετων συνθηκών. 

� Όλες οι παραπάνω εργασίες απαιτούν ειδικευµένο τεχνικό (ηλεκτρολόγο - ψυκτικό). 

Ήχος - Θόρυβος 

Οι διάφοροι ανεπιθύµητοι ήχοι και οι θόρυβοι προκαλούν ενοχλήσεις, δυσκολίες στην 

επικοινωνία και την αυτοσυγκέντρωση. Η εργασία µπροστά στις οθόνες απαιτεί συ-

γκέντρωση και συνεπώς, ήσυχο περιβάλλον. Έτσι, το εργαστήριο δεν πρέπει να συνορεύει µε 

άλλα εργαστήρια, στα οποία κατά τη λειτουργία τους προκαλούνται θόρυβοι (εργαστήρια 

µηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, τεχνολογίας κ.ά.). Το µέγιστο επιτρεπτό όριο για ήχους που 

προέρχονται από εξωτερικούς χώρους είναι 60dB. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διάφορες ηχητικές ρυθµίσεις των υπολογιστών (έτσι 

ώστε οι προερχόµενοι από τον υπολογιστή ήχοι να µην είναι ενοχλητικοί κατά τη διάρκεια 

του µαθήµατος) και στην αποφυγή παρασιτικών ήχων (π.χ., τηλέφωνο). Τέλος, απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή στους θορύβους από συσκευές (εξαεριστήρες, κλιµατιστικά) που πιθανόν 

να βρίσκονται στο χώρο του εργαστηρίου, οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 50dB. 

 

Έπιπλα εργαστηρίου πληροφορικής 

Ένα σχολικό εργαστήριο πληροφορικής περιλαµβάνει τα ακόλουθα έπιπλα: 

� Θέσεις εργασίας (πάγκοι και καθίσµατα) των µαθητών. 

� Έδρα και κάθισµα του καθηγητή. 

� Πάγκος για την τοποθέτηση του server, του εκτυπωτή και τυχόν άλλων συσκευών. 

� Έπιπλα φύλαξης λογισµικού, αναλώσιµων, βιβλίων, εποπτικού υλικού και µικρών 

συσκευών. 

� Πίνακας. 

Η θέση εργασίας του µαθητή 

Σε κάθε θέση εργασίας θα εργάζονται έως τρεις µαθητές. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει αρκετός 

χώρος, τόσο για τους ίδιους τους µαθητές και τα πράγµατά τους (βιβλία και τετράδια), όσο 

και για τον υπολογιστή και τα περιφερειακά του (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι (Νικητάκης, 

2000). 
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Πάγκος εργασίας 

Ο πάγκος εργασίας είναι ένα απλό έπιπλο, πάνω στο οποίο βρίσκεται τοποθετηµένος ο Η/Υ µε 

τα περιφερειακά του. Το έπιπλο αυτό πρέπει να έχει επαρκείς διαστάσεις, ώστε να επιτρέπει 

την τοποθέτηση όλων των αντικειµένων που χρησιµοποιούνται από τους τρεις µαθητές κατά 

την εκτέλεση της εργασίας τους. Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι χαµηλής 

αντανακλαστικότητας για  να αποφεύγονται οι ανακλάσεις του φωτός πάνω της 

(συντελεστής ανάκλασης φωτός: 40-50%), να έχει στρογγυλεµένες γωνίες για να 

αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και να είναι βαµµένη σε ένα ουδέτερο χρώµα. 

Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 150 x 90 εκ. ∆εδοµένου ότι το 

προτεινόµενο σχήµα της κεντρικής µονάδας του Η/Υ είναι το επιτραπέζιο mini tower, η 

οθόνη θα τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

δοθεί προσοχή στα παρακάτω (βλ. Σχήµα 3): 

� Η ενδεικνυόµενη απόσταση της οθόνης από το µαθητή είναι µεταξύ 40 και 60 εκ. 

� Το άνω άκρο της οθόνης θα πρέπει να είναι χαµηλότερα από το ύψος των µατιών του 

µαθητή, ώστε να µην αναγκάζεται να σηκώνει το κεφάλι του για να δει σ' αυτήν. Έτσι, το 

κέντρο της οθόνης θα πρέπει να βρίσκεται 10°-15°  χαµηλότερα από το οριζόντιο 

επίπεδο που διέρχεται από το ύψος των µατιών του µαθητή, όταν αυτός κάθεται 

κανονικά. 

� Η γωνία της οθόνης προς το οριζόντιο επίπεδο θα πρέπει να είναι µεταξύ 85° και 105°. 

Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς µπροστά από την οθόνη και να υπάρχει 

αρκετά ελεύθερος χώρος, ώστε να είναι δυνατή η µετακίνησή του προς όλους τους µαθητές 

που κάθονται γύρω από αυτήν. Η κάτω σειρά των πλήκτρων πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 

εκ. από την πλησιέστερη προς το µαθητή πλευρά της επιφάνειας εργασίας (έτσι ώστε να 

υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για να στηρίζονται τα χέρια του). 

Το ύψος του πάγκου εργασίας πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στη φύση της εργασίας που θα 

εκτελούν οι µαθητές (βλ. Σχήµα 3). Έτσι, για εργασία που περιλαµβάνει δακτυλογράφηση, 

το ύψος του πάγκου εργασίας πρέπει να είναι χαµηλότερο από το ύψος του τυπικού 

γραφείου (70-78 εκ.) και να κυµαίνεται µεταξύ 68 και 72 εκ. Πιο συγκεκριµένα, το ύψος της 

δεύτερης γραµµής των γραµµάτων του πληκτρολογίου (α, σ, δ, φ, γ, κ.λπ.) από το έδαφος θα 

πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 71 και 75 εκ. 
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Σχήµα 3. Ενδεικνυόµενες διαστάσεις του πάγκου εργασίας και του υποποδίου, 

ενδεικνυόµενες αποστάσεις του µαθητή από την οθόνη, και άνετη στάση εργασίας 

Στην περίπτωση που το ύψος της επιφάνειας εργασίας είναι µεγάλο για τις διαστάσεις των 

µαθητών ή κάποιος µαθητής είναι πολύ κοντός, απαιτείται η χρήση κατάλληλου υποποδίου 

(Νικητάκης, 2000). Οι ενδεικνυόµενες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των υποποδίων 

είναι (βλ. Σχήµα 3): 

� πλάτος: τουλάχιστον 40 εκ. 

� βάθος: τουλάχιστον 30 εκ. 

� µέσο ύψος: γύρω στα 10 εκ. 

� κλίση ρυθµιζόµενη (10° - 30°) 

� επιφάνεια αντιολισθητική 

� βάση που να µην εµποδίζει την εισχώρηση της βάσης του καθίσµατος κάτω από τον 

πάγκο εργασίας. 

Ο χώρος κάτω από την επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερος, ώστε οι 

µαθητές να µπορούν να παίρνουν άνετη στάση κατά την εργασία τους. Το ελάχιστο 

«καθαρό» ύψος για τα πόδια δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 67 εκ., ενώ το ελάχιστο βάθος 

του ελεύθερου χώρου πρέπει να είναι γύρω στα 70 εκ. 
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Ένας επιπλέον πάγκος εργασίας είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση του server και των 

περιφερειακών που θα χρησιµοποιούν οι µαθητές (εκτυπωτής, σαρωτής κ.λπ.). 

Κάθισµα εργασίας 

Ο σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί το κάθισµα, είναι να εξασφαλίζει στο µαθητή µια άνετη στάση, 

κατάλληλη για το έργο που αυτός έχει να εκτελέσει (Νικητάκης, 2000). 

1. Το κάθισµα εργασίας πρέπει να εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων και τη δυνατότητα στο 

µαθητή να στρέφεται µε ευκολία προς τον καθηγητή ή τον πίνακα. Έτσι, το κάθισµα 

πρέπει να διαθέτει ρόδες και περιστρεφόµενη έδρα. 

2. Το κάθισµα εργασίας πρέπει να εξασφαλίζει ευστάθεια στο µαθητή. Επειδή ορισµένα 

καθίσµατα µε ρόδες δεν είναι ευσταθή, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους παρακάτω 

κανόνες: 

o Το εµβαδόν της βάσης στήριξης του καθίσµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο 

µε το εµβαδόν της έδρας του. 

o Αν η βάση στήριξης του καθίσµατος έχει ακτινωτό σχήµα, ο αριθµός των ακτινών 

της πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). 

o Η έδρα, η πλάτη, ο άξονας και τα λοιπά στοιχεία του καθίσµατος, στα οποία 

στηρίζεται το σώµα, πρέπει να συνδέονται σταθερά µεταξύ τους. 

3. Το κάθισµα εργασίας πρέπει να είναι ρυθµιζόµενο στο ύψος, ώστε να προσαρµόζεται στα 

διαφορετικά ανθρωποµετρικά δεδοµένα του κάθε µαθητή. Το ενδεικνυόµενο εύρος 

ρύθµισης του ύψους της έδρας του καθίσµατος είναι µεταξύ 38 και 51 εκ. Επίσης, πρέπει 

να δοθεί προσοχή, ώστε η απόσταση µεταξύ του κάτω µέρους της επιφάνειας εργασίας και 

της έδρας του καθίσµατος (όταν αυτή έχει ρυθµιστεί στο µεγαλύτερο ύψος της) να µην 

είναι µικρότερη από 17 εκ. 

4. Οι διαστάσεις της έδρας του καθίσµατος ενδείκνυται να κυµαίνονται µεταξύ 40 και 45 εκ. 

για το πλάτος και µεταξύ 38 και 42 εκ. για το βάθος. Επίσης, η έδρα πρέπει να έχει µια 

µικρή κλίση προς τα πίσω (σε µια γωνία ως προς το οριζόντιο επίπεδο µεταξύ 4° και 6°) 

και το πρόσθιο χείλος της πρέπει να είναι κυρτό, ώστε να µην πιέζεται το κάτω µέρος των 

µηρών του µαθητή. 

5. Η πλάτη του καθίσµατος πρέπει να έχει τέτοιο σχήµα, ώστε να προσαρµόζεται στις 

καµπύλες της σπονδυλικής στήλης, ενώ πρέπει να ρυθµίζεται ως προς το ύψος και την 

κλίση της. Συγκεκριµένα : 

o Είναι προτιµότερες οι πλάτες που υποστηρίζουν ολόκληρη την οσφυϊκή και το 

µεγαλύτερο µέρος της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, µέχρι το ύψος 
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της ωµοπλάτης (ενδεικνυόµενο ύψος πλάτης του καθίσµατος: 28-40 εκ.). 

Ωστόσο ,αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το ύψος της πλάτης του καθίσµατος δεν πρέπει 

να είναι µικρότερο από 20 εκ. 

o Ενδείκνυται να υπάρχει ένα κενό µεταξύ της έδρας και του κάτω άκρου της πλάτης 

του καθίσµατος, το οποίο πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 12,5 και 20 εκ. 

o Το πλάτος της πλάτης του καθίσµατος ενδείκνυται να κυµαίνεται µεταξύ 35 και 48 

εκ. 

o Η γωνία µεταξύ της έδρας και της πλάτης του καθίσµατος θα πρέπει να κυµαίνεται 

µεταξύ 90° και 105°. 

6. Στις εσωτερικές επιφάνειες της έδρας και της πλάτης του καθίσµατος πρέπει να υπάρχει 

ελαστικό υδατοδιαπερατό υλικό πάχους τουλάχιστον 2 εκ. Η επένδυση της έδρας και της 

πλάτης πρέπει να είναι επίσης από υδατοδιαπερατό (και όχι συνθετικό) ύφασµα, έτσι 

ώστε να επιτρέπεται η απορρόφηση του ιδρώτα. 

7. Τα υποστηρίγµατα των αγκώνων δε θεωρούνται απαραίτητα, αν ληφθεί υπόψη η φύση 

και η διάρκεια της εργασίας του µαθητή στο εργαστήριο. 

8. Τέλος, όσο και αν αυτό δεν αποτελεί µέρος του καθίσµατος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός κατάλληλου υποποδίου (µόνο για το µαθητή που χρησιµοποιεί το πληκτρολόγιο), 

ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη στάση και των πιο κοντών µαθητών (βλ. παραπάνω). 

Έδρα και κάθισµα του καθηγητή 

∆εν υπάρχει λόγος να είναι τα έπιπλα αυτά διαφορετικά από τα αντίστοιχα έπιπλα που 

βρίσκονται στις απλές αίθουσες του σχολείου, για χρήση από τους καθηγητές. Στην περίπτωση 

που προτιµηθεί η λύση της εγκατάστασης του server στην έδρα του καθηγητή (Νικητάκης, 

2000), τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ίδιες προδιαγραφές, που αναφέρθηκαν 

παραπάνω για το σταθµό εργασίας του µαθητή (τόσο για τον πάγκο, όσο και για το κάθισµα). 

Πίνακας 

Στην αίθουσα του εργαστηρίου πρέπει να εγκατασταθεί ένας λευκός πίνακας (µε 

µαρκαδόρους) και όχι κλασικός πίνακας µε κιµωλίες, ώστε να αποφεύγονται βλάβες και 

φθορές στα µηχανήµατα από τη σκόνη της κιµωλίας. Η θέση του πίνακα θα εξαρτηθεί από τη 

χωροθέτηση των σταθµών εργασίας. 

Έπιπλα φύλαξης υλικού 

Καθώς µέσα στο εργαστήριο πληροφορικής βρίσκονται υλικά (βιβλία και εγχειρίδια, 

λογισµικό, αναλώσιµα, εποπτικό υλικό, µικρές συσκευές κ.λ.π.), συνιστάται η φύλαξή 

τους σε κάποιο έπιπλο, ντουλάπα ή βιβλιοθήκη, το οποίο θα κλειδώνει και την ευθύνη του 
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θα έχει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου. Για το σκοπό αυτό, οι µεταλλικές βιβλιοθήκες που 

βρίσκονται σε όλα τα σχολικά κτίρια, είναι αρκετές. 

Η στάση του µαθητή 

Ο τρόπος µε τον οποίο κάθεται ο µαθητής µπροστά στον Η/Υ έχει ιδιαίτερη σηµασία για 

την υγεία του. Τα σηµεία που ο υπεύθυνος θα πρέπει να προσέχει και να τονίζει στους 

µαθητές είναι τα ακόλουθα (βλ. και Σχήµα 3): 

� Το ύψος του καθίσµατος θα πρέπει να ρυθµίζεται κατάλληλα, ώστε να ταιριάζει στα 

ανθρωποµετρικά µεγέθη του κάθε µαθητή. 

� Ο κορµός του σώµατος πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια 

εργασίας µε τα άνω άκρα κοντά στον κορµό. 

� Η πλάτη του καθίσµατος πρέπει να στηρίζει καλά την οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής 

στήλης του µαθητή. 

� Ο αυχένας να βρίσκεται σε ελαφρά κάµψη προς τα εµπρός, ο κορµός να σχηµατίζει 

γωνία περίπου 100° µε τους µηρούς, η γωνία µηρού-κνήµης να είναι περίπου 90° -100° 

και η γωνία κνήµης-άκρου ποδιού 90°. 

� Τα πόδια πρέπει να µπορούν να τοποθετούνται απρόσκοπτα στο χώρο κάτω από την 

επιφάνεια εργασίας. 

� Τα πόδια πρέπει να ακουµπούν σταθερά στο δάπεδο ή στο υποπόδιο. 

� Κατά την εκτέλεση της εργασίας, τα χέρια των µαθητών πρέπει να µπορούν να 

στηρίζονται καλά στην επιφάνεια εργασίας (αν και αυτό δεν θα πρέπει να συµβαίνει κατά 

τη διάρκεια της δακτυλογράφησης). Όταν ο µαθητής δακτυλογραφεί, τόσο η παλάµη 

όσο και ο καρπός θα πρέπει να βρίσκονται σε ευθεία, παράλληλα προς το έδαφος. 

� Τέλος, οι ώµοι πρέπει να είναι χαλαροί και όχι ανυψωµένοι και η γωνία βραχίονα-

αντιβραχίου να είναι περίπου 90° 

Ασφάλεια (αντιβίωση (antivirus), κλπ), αντίγραφα ασφαλείας (backup) 

Λογισµικό παρακολούθησης και ελέγχου δικτύων 

Στο Σχολικό Εργαστήριο πρέπει να υπάρχει πακέτο λογισµικού για την παρακολούθηση και 

έλεγχο δικτύων µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� Παρακολούθηση όλων των στοιχείων του δικτύου και διάγνωση προβληµάτων. 

� Ως αποτέλεσµα, πρέπει να δίνει στατιστικά στοιχεία πάνω στον αριθµό των πακέτων 

που στέλνονται στην πηγή των δεδοµένων, το χρόνο αναµονής, τον αριθµό των 
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απορριφθέντων πακέτων, αν υπήρχαν πακέτα που απορρίφθηκαν και στάλθηκαν ξανά, 

και άλλες παρόµοιες πληροφορίες. 

� ∆ηµιουργία χάρτη δικτύου (network map) και συγχρόνως προαιρετικά ικανότητα 

δηµιουργίας βάσης δεδοµένων της κατάστασης των στοιχείων του δικτύου. 

� Πρέπει να κρατάει αποθηκευµένα τα στοιχεία του δικτύου που προκύπτουν από την 

κυκλοφορία (traffic) και να δηµιουργεί γραφικές παραστάσεις, αναπαριστώντας  την 

κυκλοφορία στο υπό παρακολούθηση δίκτυο. 

� Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των στοιχείων του δικτύου µε σχετικά εύκολο 

τρόπο π.χ. διπλό κλικ σε εικονίδιο που βρίσκεται σε εµφανή θέση στην οθόνη. 
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5.2 Εισαγωγή στα δίκτυα ( client / server , διαχείριση πόρων κλπ) 

Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web, WWW δηµιουργήθηκε αρχικά µε σκοπό να 

επιτρέψει   σε συνεργαζόµενους ερευνητές να ανταλλάσσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους 

για κάποια ερευνητική προσπάθεια  . Το σύστηµα προτάθηκε τον Μάρτιο του 1989 από τον 

ερευνητή Tim-Berners Lee ο οποίος εργαζόταν στο  Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωµατιδιακής 

Φυσικής. Οι Φυσικοί στο εργαστήριο αυτό είχαν συνεργασίες µε   άλλα ινστιτούτα για να 

κατασκευάζουν  λογισµικά κατάλληλα για   την έρευνα στην περιοχή της φυσικής υψηλών 

ενεργειών. Ο WWW βασίστηκε στην πείρα που είχε συσσωρευθεί από παλαιότερα 

συστήµατα υπερκειµένου (hypertext) τα οποία επέτρεπαν την οργάνωση προσωπικών 

πληροφοριών σε ένα κατανεµηµένο έργο. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε εάν αρχικά 

χρησιµοποιούταν, ανεξάρτητα, για δύο έργα (projects) και στην συνέχεια εντοπιζόταν 

συσχετίσεις µεταξύ αυτών, να µην απαιτούταν µεγάλες αλλαγές και η περιεχόµενη 

πληροφορία να µπορούσε πολύ εύκολα να αναδιοργανωθεί ώστε να αποδίδει την νέα 

κατάσταση της γνώσης . Αυτή η δυνατότητα (scaling) επέτρεψε την ταχύτατη διάδοση του 

WWW και την καθιέρωση του στο Internet.(Σ Χατζηευθυµιάδης, ∆.Μαρτάκος,1999). Η 

πρόταση του Lee , το 1989 είχε σαν τίτλο "HyperText and CERN" και αποτελούταν από 

τα εξής: 

• Ενα προσαρµοστικό χρήστη, το οποίο θα ακολουθούσε τις ίδιες βασικές αρχές 

(consistent) άσχετα από την πλατφόρµα εκτέλεσης του και θα επέτρεπε την ανάκτηση 

πληροφορίας από διαφορετικούς υπολογιστές. 

• Ενα σχήµα (scheme) που θα παρείχε στο παραπάνω προσαρµοστικό την δυνατότητα 

προσπέλασης ενός φάσµατος πληροφοριακών πρωτοκόλλων (information protocols) 

και µορφών εγγράφων (document types). 

• Πρόνοια για την παγκόσµια προσπέλαση (universal access), µέσω της οποίας ο κάθε 

χρήστης του δικτύου θα είχε την δυνατότητα προσπέλασης οποιασδήποτε πληροφορίας. 

Ο WWW  χρησιµοποιείται, στο διαδίκτυο Internet και ακολουθεί το client/server µοντέλο 

επεξεργασίας. Οι WWW λέγονται clients (καλούνται και browsers) και µπορούν να 

προσπελάσουν πληροφορία σε µορφή υπερµέσων (hypermedia) µε τη χρήση µίας 

πληθώρας πρωτοκόλλων (multiprotocol) και ενός σχήµατος διευθυνσιοδότησης 

(addressing scheme). Στο Σχήµα παρουσιάζεται η client/server αρχιτεκτονική του WWW 

καθώς και πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφορίας. 
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Addressing scheme, Protocols, Format Negotiation
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Source: Communications of the ACM, August 1994  

Εικόνα : Η αρχιτεκτονική του WWW 

 

Το πρωτόκολλο για να µεταδίδεται η πληροφορία στον WWW είναι το  Το HyperText 

Transfer Protocol (HTTP) το οποίο είναι πρωτόκολλο που ανήκει στο  επίπεδο  εφαρµογής . 

Το πρωτόκολλο αυτό καθορίζει την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ του   WWW browser 

και του HTTP server. Το πρωτόκολλο αυτό δεν έχει µνήµη και για αυτό (stateless 

protocol)  και για αυτό η διατήρηση της πληροφορίας πραγµατοποιείται µέσω εξωτερικών 

προγραµµάτων (CGI , βάσεις δεδοµένων κ.λ.π). 

Το HTTP λειτουργεί µε το µοντέλο request/response όπου ο client µε τη χρήση του 

πρωτοκόλλου TCP  εγκαθιδρύει µία σύνδεση µε τον server στέλνοντας µια αίτηση προς 

αυτόν. 

Η  αίτηση προς αυτόν η οποία περιέχει: 

• Την µέθοδο που πρόκειται να εφαρµοστεί σαν αποτέλεσµα της αίτησης (request 

method). Η χρήση του όρου µέθοδος οφείλεται στον αντικειµενοστρεφή 

προσανατολισµό του πρωτοκόλλου. 

• Ενα Universal Resource Identifier (URI). Ο πόρος στον οποίο πρόκειται να εφαρµοστεί 

η παραπάνω µέθοδος. 

• Την έκδοση του χρησιµοποιούµενου πρωτοκόλλου. 

• Ενα µήνυµα που ακολουθεί την µορφή MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) 

και περιέχει πληροφορία σχετικά µε τον client, πιθανά το σώµα του µηνύµατος κα. 

Ο server απαντάει µε ένα µήνυµα που περιέχει: 

• Μία γραµµή κατάστασης (Status line) που περιέχει την έκδοση του πρωτοκόλλου και 

κωδικό επιτυχίας/αποτυχίας (success/error code). 
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• Ενα µήνυµα που ακολουθεί την µορφή MIME και περιέχει πληροφορία σχετικά µε 

τον server, µεταπληροφορία σχετικά µε το µεταφερόµενο αντικείµενο και πιθανά το σώµα 

του µηνύµατος. .(Σ Χατζηευθυµιάδης, ∆.Μαρτάκος,1999)  

Η επικοινωνία HTTP συνήθως πραγµατοποιείται µεταξύ ενός user agent (UA) και ενός 

origin server (O). 

Η επικοινωνία HTTP γίνεται περισσότερο σύνθετη όταν µεταξύ του UA και του O 

(request/response chain) παρεµβάλλονται ενδιάµεσοι (intermediaries). Αυτοί 

εµφανίζονται σε τρεις µορφές: proxy, gateway και tunnel.  

Ενας proxy είναι  ένας πράκτορας προώθησης (forwarding agent) ο οποίος δέχεται 

αιτήσεις για κάποιο URI σε απόλυτη µορφή (absolute form), ανασκευάζει τα σχετικά 

µηνύµατα µεταβάλλοντας όλα τα συστατικά τµήµατα τους και τα προωθεί στον server ο 

οποίος προσδιορίζεται από το URI. Ενας gateway πράκτορας τοποθετείται στο αµέσως 

υψηλότερο επίπεδο από ορισµένους servers και µεταφράζει τις αιτήσεις στο πρωτόκολλο 

που οι servers αυτοί αντιλαµβάνονται και µπορούν να ερµηνεύσουν. Ενας tunnel 

ενδιάµεσος λειτουργεί ως σηµείο µεταγωγής (relay point) µεταξύ δύο συνδέσεων χωρίς να 

παρεµβαίνει στο περιεχόµενο των µηνυµάτων. Tunnels χρησιµοποιούνται όταν η 

επικοινωνία HTTP θα πρέπει να διέλθει από ενδιάµεσους όπως π.χ. firewalls. 

 

Εργονοµικά χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών και 
υπολογιστικών συστηµάτων 

Οι συνθήκες εργασίες µε Η/Υ µέσα σε ένα µαθησιακό περιβάλλον παρουσιάζει αρκετές 

οµοιότητες µε ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

Οι µαθητές χρησιµοποιούν συνήθως ένα µηχανικό τρόπο εισαγωγής πληροφοριών στον Η/Υ 

(πληκτρολόγιο, ποντίκι), δέχονται πληροφορίες µέσω της οθόνης, κάθονται για αρκετά 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα µπροστά σ' έναν Η/Υ και τέλος, εργάζονται συχνά κάτω από 

συνθήκες πίεσης. Ο υπεύθυνος ενός σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής θα πρέπει να έχει 

υπόψη του τις σηµαντικότερες εργονοµικές αρχές τόσο κατά το λειτουργικό σχεδιασµό του 

εργαστηρίου, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του (της µαθησιακής διαδικασίας) 

(Βεργεράκης, 2007).  

Ο εργονοµικός σχεδιασµός ενός µαθησιακού περιβάλλοντος είναι ένας από τους 

σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων. 

Ο σχεδιασµός του µαθησιακού περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλους τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη µαθησιακή διαδικασία, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των παραγόντων αυτών. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ένα µοντέλο 

εργασίας µε Η/Υ, το οποίο λαµβάνει υπόψη τις σχέσεις µεταξύ του µαθητή, των 
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τεχνολογιών που αυτός έχει στη διάθεση του, του σταθµού εργασίας και µάθησης, καθώς 

και των εργονοµικών παραµέτρων που επηρεάζουν  καθένα από αυτούς τους παράγοντες 

ξεχωριστά και το σύστηµα στο σύνολό του. 

Στο µοντέλο αυτό φαίνεται 

ότι τόσο η επίδοση του 

µαθητή, όσο και η 

ικανοποίησή του από τη 

µαθησιακή διαδικασία, 

εξαρτώνται από το έργο 

που πρέπει να εκτελέσει, 

από την τεχνολογία που 

χρησιµοποιεί, και από το 

περιβάλλον µέσα στο οποίο 

εργάζεται. Φαίνονται 

επίσης και οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κυριότερων µεταβλητών, ενώ τίθεται και ένα πλαίσιο για τον 

καθορισµό και τη µελέτη αυτών των αλληλεπιδράσεων.  

Μέχρι πρόσφατα, η εργονοµική µελέτη εστιαζόταν στην ανάλυση των φυσικών 

χαρακτηριστικών ενός συστήµατος, των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος χώρου και 

του τρόπου µε τον οποίο τα παραπάνω αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την απόδοση των 

χρηστών του συστήµατος. Η ραγδαία επέκταση της χρήσης των υπολογιστικών 

συστηµάτων σε ευρύτερους τοµείς δραστηριοτήτων προκάλεσε αύξηση του ενδιαφέροντος 

για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των χρηστών µε τα 

υπολογιστικά συστήµατα και τις εφαρµογές τους. Η µελέτη αυτών των παραγόντων 

περιλαµβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα 

συστήµατα υπολογιστών, των ανθρωπίνων διαδικασιών αντίληψης και ανταλλαγής 

πληροφοριών, καθώς και των δυνατοτήτων και περιορισµών που η ανθρώπινη φύση 

επιβάλλει (Μεϊµαρίδου, Σέντερης & Καρούλης, 2000). 

Οι εργονοµικές προδιαγραφές των συσκευών στηρίζονται σε ανθρωποµετρικές και 

εργοφυσιολογικές µελέτες, τα αποτελέσµατα των οποίων είναι σε µεγάλο βαθµό µετρήσιµα 

και επιτρέπουν την εξαγωγή και διατύπωση σαφών συµπερασµάτων. Αντίθετα, δεν 

υπάρχουν κλίµακες για την αξιολόγηση της ευχρηστίας και αποδοτικότητας των 

υπολογιστικών εφαρµογών (Μεϊµαρίδου, Σέντερης & Καρούλης, 2000). Μόνο γενικές 

κατευθυντήριες γραµµές και χαρακτηριστικά ευχρηστίας µπορούν να διατυπωθούν. Για να 

καθοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια ο βαθµός ευχρηστίας µιας εφαρµογής, θα πρέπει να 
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γίνει αξιολόγηση της συγκεκριµένης εφαρµογής σε πραγµατικό περιβάλλον, µε µια 

αντιπροσωπευτική οµάδα χρηστών προς την οποία απευθύνεται. 

 

Ορισµοί 

Στο πρότυπο ISO 9241 (1993) δίνεται ο παρακάτω ορισµός για την ευχρηστία ενός 

συστήµατος: 

Ευχρηστία (Usability): Η αποτελεσµατικότητα (effectiveness) και η αποδοτικότητα 

(efficiency) ενεργειών συγκεκριµένων χρηστών για την επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον και η ικανοποίηση 

(satisfaction) που αυτοί παίρνουν. 

Αποτελεσµατικότητα: Η ακρίβεια (accuracy) και η πληρότητα (completeness) µε την 

οποία συγκεκριµένοι χρήστες εκτελούν ενέργειες για την επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. 

Αποδοτικότητα: Οι πόροι που καταναλώνονται σε σχέση µε την ακρίβεια και την 

πληρότητα επίτευξης συγκεκριµένων στόχων. 

Ικανοποίηση: Η αποδοχή (acceptability) ενός συστήµατος από τους χρήστες του και η 

διευκόλυνση (comfort) που προσφέρεται σ' αυτούς και σε άλλους που 

επηρεάζονται από τη χρήση του. 

Όπως είναι φανερό από τους παραπάνω ορισµούς, οι παράγοντες που καθορίζουν την 

ευχρηστία ενός συστήµατος (το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριµένη οµάδα χρηστών) 

είναι: 

� τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπολογιστικών συστηµάτων και εφαρµογών, 

όπως ταχύτητα, αξιοπιστία, αποδοτικότητα διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων, κ.λπ., 

� τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διεπαφής των εφαρµογών, όπως ευελιξία, 

προσαρµοστικότητα, φυσικότητα, κ.λπ., 

� οι συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου. 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Συνέπεια: Η οργάνωση των προσφερόµενων λειτουργιών, η παρουσίαση των 

πληροφοριών και η εισαγωγή δεδοµένων από την πλευρά του χρήστη θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από οµοιοµορφία, ώστε να διευκολύνεται η εξοικείωσή του µε την 

εφαρµογή. Πα παράδειγµα: 

� για παρόµοιες ενέργειες του χρήστη ο διάλογος να είναι ανάλογος, 

� τα µηνύµατα κατάστασης να εµφανίζονται στην ίδια περιοχή και µε όµοιο τρόπο, 
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� τα πλήκτρα λειτουργιών (π.χ. ESC) να ανταποκρίνονται σε ανάλογες ενέργειες σε όλο το 

εύρος της εφαρµογής. 

∆υνατότητα ελέγχου: Ο χρήστης πρέπει να αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο της εξέλιξης 

της επικοινωνίας του µε το σύστηµα. Για παράδειγµα, το περιβάλλον διεπαφής θα πρέπει: 

� να παρέχει πληροφορίες ένδειξης των ενεργειών του χρήστη µε τρόπο συνεπή και 

κατανοητό, 

� να παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη χρονοβόρων διαδικασιών, 

� να επιτρέπει στο χρήστη τον έλεγχο της ποσότητας και ταχύτητας εµφάνισης της 

πληροφορίας, 

� να επιτρέπει, όπου είναι δυνατό, άµεση ακύρωση των τελευταίων ενεργειών του χρήστη. 

Φυσικότητα:  

Η οργάνωση των λειτουργιών της εφαρµογής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη φύση και 

τη δοµή της εργασίας για την οποία δηµιουργήθηκε. Γενικότερα, το περιβάλλον διεπαφής 

θα πρέπει: 

� να µην περιορίζει ή να προκαλεί σύγχυση στο χρήστη, σε ό,τι αφορά στην ακολουθία ή 

στη µορφή των επί µέρους διαδικασιών της εφαρµογής, 

� να χρησιµοποιεί γλώσσα απλή, κατανοητή, σχετική µε τον τοµέα της εφαρµογής και 

απαλλαγµένη από περιττές τεχνικές λεπτοµέρειες, 

� οι προσφερόµενες λειτουργίες να οργανώνονται σε λογικές οµάδες και να είναι 

προβλέψιµες ως προς τη φύση, τη θέση και τον τρόπο χρήσης τους. 

Ευελιξία-Προσαρµοστικότητα: Το περιβάλλον διεπαφής πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρµογή του διαλόγου σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προτιµήσεις του χρήστη. Θα 

πρέπει παραδείγµατος χάρη να επιτρέπει: 

� την προσαρµογή των χρωµάτων και του µεγέθους της πληροφορίας, 

� την επιλογή διαφορετικών ή εναλλακτικών τεχνικών αλληλεπίδρασης (επιλογή µιας 

λειτουργίας σε ένα µενού επιλογών µέσω ποντικιού ή εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας 

µέσω πλήκτρων συντόµευσης του πληκτρολογίου ή µέσω εντολής από γραµµή εντολών 

της εφαρµογής), 

� την εναλλακτική µορφοποίηση της παρουσίασης λειτουργιών της εφαρµογής (π.χ. 

επιλογές από pull-down menus ή δυναµικά pop-up menus ή toolbars) και τη δυνατότητα 

παρέµβασης στην εµφάνισή τους (π.χ. θέση και εµφάνιση ή απόκρυψη toolbars), 
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� τη δυνατότητα παρέµβασης στην εµφάνιση των µηνυµάτων της εφαρµογής και βοήθειας 

(π.χ. συνοπτικά/αναλυτικά), ανάλογα µε το επίπεδο εξοικείωσης του χρήστη, 

� την καταγραφή και εκτέλεση ακολουθιών εντολών. 

Ανοχή – πρόληψη σφαλµάτων: Ο χρήστης πρέπει να καθοδηγείται και να 

προφυλάσσεται από τη δηµιουργία σφαλµάτων και όταν αυτά συµβαίνουν, πρέπει να του 

παρέχεται επαρκής και κατανοητή επεξήγηση. Πιο συγκεκριµένα, το περιβάλλον διεπαφής 

θα πρέπει: 

� να επιτρέπει, όπου είναι δυνατό, τον έλεγχο των δεδοµένων εισόδου πριν την 

επεξεργασία τους από την εφαρµογή, 

� να παρέχει, όπου απαιτείται, ικανές επεξηγήσεις για τα δεδοµένα εισόδου, 

� να δίνει έµφαση στον τρόπο παρουσίασης του σφάλµατος, όπου κρίνεται απαραίτητο, 

ώστε να βοηθά το χρήστη να το διορθώσει, 

� να επιτρέπει, όταν είναι δυνατό, την καθυστέρηση της διόρθωσης σφαλµάτων, 

� να επιτρέπει στο χρήστη να µπορεί να παρακάµψει τη διόρθωση σφαλµάτων, όταν αυτός 

το επιθυµεί και η λειτουργία το επιτρέπει. 

Παροχή βοήθειας: Η βοήθεια που παρέχεται στο χρήστη θα πρέπει: 

� να είναι συναφής µε την εργασία που ο χρήστης εκτελεί, 

� να έχει γλώσσα κατανοητή, συνεπή µε την ορολογία της εφαρµογής και απαλλαγµένη 

από περιττούς τεχνικούς όρους, 

� να παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης. 

Παρουσίαση πληροφορίας 

Εύρος: Ο χρήστης θα πρέπει να δέχεται µε συνεπή και ορθολογικό τρόπο πληροφορίες, στο 

εύρος της ενέργειας που εκτελεί. Η παρουσίαση περιττών πληροφοριών µπορεί να προκαλέσει 

κούραση και σύγχυση. 

Ταχύτητα: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας παρουσίασης 

των πληροφοριών. 

Κατηγοριοποίηση - παρουσίαση επιλογών: Οι δυνατές ανά πάσα στιγµή επιλογές, θα 

πρέπει να οργανώνονται µε ορθολογικά κριτήρια και να παρουσιάζονται µε σαφήνεια. 

Επιλογές που δεν είναι προσβάσιµες κατά την τρέχουσα φάση του διαλόγου θα πρέπει να 

φαίνονται απενεργοποιηµένες. Αν χρησιµοποιούνται εικόνες και σύµβολα, θα πρέπει να µην 

παραπλανούν και να παρέχεται επαρκής επεξήγηση της λειτουργίας τους, αν απαιτηθεί. 
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Κείµενο: Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του παρουσιαζόµενου κειµένου αναφέρθηκαν στο 

τµήµα των προδιαγραφών εργονοµίας της οθόνης. Έµφαση πρέπει να δοθεί στην παροχή 

δυνατότητας στο χρήστη να περιηγείται εύκολα και µε την επιθυµητή ταχύτητα και να 

µεταβάλλει το µέγεθος και τα χρώµατα των χαρακτήρων και του φόντου. 

Χρώµατα: Τα χρησιµοποιούµενα χρώµατα πρέπει να είναι λίγα και διακριτά. Αν 

χρησιµοποιούνται για την παροχή πληροφοριών ενδεικτικών της λειτουργίας, τότε θα 

πρέπει να ακολουθούν κοινές παραδοχές (π.χ. κόκκινο σαν ένδειξη κινδύνου) και να 

συνδυάζονται µε επιπλέον πληροφορίες (π.χ. ηχητική ένδειξη). Επίσης, θα πρέπει να 

παρέχεται γενικότερη ευελιξία στην προσαρµογή των χρησιµοποιούµενων χρωµάτων, ανάλογα 

µε τις ιδιαιτερότητες και προτιµήσεις των χρηστών. 

Εισαγωγή δεδοµένων 

Ελαχιστοποίηση ενεργειών: Το σύστηµα πρέπει να διευκολύνει την εισαγωγή δεδοµένων, 

ελαχιστοποιώντας τις απαιτούµενες ενέργειες από την πλευρά του χρήστη (π.χ. µε την παροχή 

προκαθορισµένων τιµών ή λιστών επιλογών, όπου αυτό είναι δυνατό) και παρέχοντας τις 

απαιτούµενες επεξηγήσεις για την αναµενόµενη πληροφορία (εφαρµόζοντας τις αρχές των 

προηγούµενων παραγράφων). 

Επιβεβαίωση ενεργειών: Για επιλογές, που είναι λειτουργικά κρίσιµες ή µη αναστρέψιµες ή 

που αναµένεται να έχουν µεγάλη διάρκεια ή έχουν άλλες ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να ζητείται 

η επιβεβαίωση του χρήστη. Επίσης, ο διάλογος επιβεβαίωσης δε θα πρέπει να είναι 

πανοµοιότυπος για λειτουργικά αντίθετες ενέργειες (π.χ. δηµιουργία αρχείου-διαγραφή 

αρχείου), ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση σύγχυσης. 

Υποστήριξη ακολουθιών συχνά εκτελούµενων εντολών: Το σύστηµα θα πρέπει να έχει 

δυνατότητα καταγραφής και εκτέλεσης ακολουθιών εντολών, στην περίπτωση που 

συγκεκριµένες λειτουργίες το απαιτούν ή το επιτρέπουν. 

Παροχή εναλλακτικών τεχνικών εισόδου: Κατά περίπτωση, συνιστάται η υποστήριξη 

εναλλακτικών συσκευών και τεχνικών στοιχείων για την είσοδο (π.χ. αποκοπή και 

επικόλληση µε χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού). 

Αναίρεση: Κατά περίπτωση και εφόσον η φύση της εργασίας το επιτρέπει, συνιστάται η 

παροχή δυνατότητας αναίρεσης των στοιχείων της τελευταίας εισαγωγής 

Προδιαγραφές Λογισµικού 

Οι προδιαγραφές του λογισµικού αφορούν σε: 

� Λογισµικό συστήµατος των σταθµών εργασίας και του εξυπηρετητή του τοπικού δικτύου 

του σχολικού εργαστηρίου. 
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� Λογισµικό εφαρµογών (πακέτα εφαρµογών και προγραµµατιστικό περιβάλλον). 

Λειτουργικό Σύστηµα σταθµών εργασίας  

� Γραφικό περιβάλλον εργασίας µε δυνατότητα χρήσης πολλών παραθύρων. 

� ∆υνατότητα πολυεπεξεργασίας (multi-tasking). 

� ∆υνατότητα υποστήριξης προσωπικού περιβάλλοντος (user profile). Κάθε χρήστης πρέπει 

να µπορεί να έχει το δικό του προσωπικό περιβάλλον εργασίας. 

� ∆υνατότητες πολυµέσων (multimedia). 

� Ηµεροµηνία έκδοσης: ανάλογα πάντα µε την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού. 

� Τεχνολογία >= 32 bit. 

Απαιτήσεις σε υλικό 

Οι απαιτήσεις σε υλικό για τους σταθµούς εργασίας και τον εξυπηρετητή καθορίζονται από 

όσα αναφέρονται στο ∆εύτερο Μέρος. 

Υποστήριξη Ελληνικών 

� Ελληνικά µενού. 

� Βοήθεια στα Ελληνικά. 

� Υποστήριξη Ελληνικών σε όλες τις βασικές εφαρµογές (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά 

φύλλα, βάσεις δεδοµένων). 

� Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά.  

∆ικτυακή υποστήριξη 

� Υποστήριξη δικτύωσης µε TCP/IP. 

� Υποστήριξη σύνδεσης µε το Internet (ppp, dialer). 

Ενσωµατωµένες εφαρµογές (µε βασικές δυνατότητες) 

� Ζωγραφική. 

� Επεξεργαστής κειµένου. 

� Ρολόι. 

� Ζωγραφική. 

� Αριθµοµηχανή. 
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Εργαλεία υποστήριξης και συντήρησης 

� Εργαλεία ελέγχου/συντήρησης του συστήµατος 

� Εργαλεία προστασίας από ιούς 

∆υνατότητα υποστήριξης εφαρµογών 

� Επεξεργαστής κειµένου. 

� Λογιστικά φύλλα. 

� Βάσεις δεδοµένων. 

� Γλώσσες προγραµµατισµού (αντικειµενοστραφείς / διαδικαστικές). 

� Internet. 

� Εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων 

� Authoring tools. 

� ∆υνατότητα προστασίας από ιούς. 

Λειτουργικό Σύστηµα εξυπηρετητή 

Το Λειτουργικό Σύστηµα εξυπηρετητή θα πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές του 

Λειτουργικού Συστήµατος ενός σταθµού εργασίας και επιπλέον, τα παρακάτω: 

� Υποστήριξη λειτουργιών web server, proxy server. 

� Υποστήριξη λειτουργιών mail server. 

� Κεντρική διαχείριση αρχείων χρηστών και εκτυπωτών. 

 

Ένα παράδειγµα web server    (IIS Web Server) 

O IIS είναι ο web server που συνοδεύει τα windows (NT και 2000). Η διαχείρισή του 

γίνεται µέσω του mangement console. 

Όταν το ανοίγουµε επιλέγουµε από τη λίστα που εµφανίζεται τον server που θα 

δουλέψουµε. Συνήθως επιλέγουµε τον τοπικό server που αναγνωρίζεται ή από το όνοµα 

του υπολογιστή είτε από τη λέξη Local. 

Όταν θα ανοίξουµε τον server θα δούµε τη λίστα των web sites και των ftp sitesπου 

τρέχουν σε αυτόν.  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργία περισσότερων 

από ένα sites στον ίδιο server. Καθένα από αυτά ονοµάζεται και virtual web server  και 

απαιτείται η χρήση διαφορετικού IP address για καθένα από αυτούς. Για τη δηµιουργία 

ενός καινούριου web site κάνουµε δεξί κλικ στον server και επιλέγουµε New -> Web Site. 
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Στη συνέχεια δίνουµε το όνοµα που επιθυµούµε και συνδέουµε το web site µε µια IP 

address που έχουµε ήδη προσθέσει στην κάρτα του υπολογιστή. 

Η διαδικασία αυτή απιατείτε συνήθως όταν έχουµε πολλά παράλληλα sites που πρέπει να 

είναι ανεξάρτητα. Γενικά χρησιµοποιούµε το Default Web Site το οποίο δηµιουργείται µε 

την εγκατάσταση του IIS. 

 

∆ιαχείριση Web Site 
Tα web sites που υπάρχουν στον server µπορούµε να τα διαχειριστούµε από τη λίστα που 

εµφανίζεται όταν θα ανοίξουµε τον server. Αν επιλέξουµε ένα συγκεκριµένο web site στο 

δεξί παράθυρο εµφανίζονται όλοι οι κατάλογοι (ιδεατοί και πραγµατικοί) του 

συγκεκριµένου site. Αντίστοιχα κάτω από κάθε κατάλογο εµφανίζονται οι υποκατάλογοι 

και τα αρχεία του καταλόγου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να γίνουν όλες οι 

ρυθµίσεις που περιγράφονται παρακάτω σε οποιοδήποτε κατάλογο και οποιοδήποτε αρχείο 

του web site. 
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Iδεατοί και πραγµατικοί κατάλογοι 
Για κάθε web site ορίζεται ένας κατάλογος στον οποίο «δείχνει» το site. Ολοι 

υποκατάλογοι του αρχικού καταλόγου ορίζονται σαν πραγµατικοί κατάλογοι και είναι 

δυνατό να προσπελασθούν µε τη χρήση του χαρακτήρα «/» ανάµεσά τους. Για παράδειγµα 

για το site www.test.gr ορίζουµε σαν home directory το c:\InetPub\data\sites\test. Τα 

αρχεία του καταλόγου αυτού µπορούµε να τα δούµε από έναν φυλλοµετρητή αν δώσουµε 

τη διεύθυνση http://www.test.gr 

Αν ο κατάλογος αυτός έχει έναν πραγµατικό υποκατάλογο που λέγεται Images αυτός 

µπορεί να προσπελασθεί µε τη διεύθυνση http://www.test.gr/Images. 

Παράλληλα µε τους πραγµατικούς καταλόγους είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε και 

ιδεατούς. Πρόκειται για καταλόγους οι οποίοι αν και µπορούν να προσπελασθούν όπως ο 

images δεν είναι υποκατάλογοι του c:\InetPub\data\sites\test. Για παράδειγµα είναι 

δυνατό να θέλουµε ο κατάλογος c:\My Documents\web_data να είναι προσπελάσιµος από 

τον φυλλοµετρητή στη διεύθυνση http://www.test.gr/data. Για να το πετύχουµε θα 

πρέπει να φτιάξουµε έναν ιδεατό κατάλογο στο root directory του web server. 

Κάνουµε δεξί κλικ στον Default Web Site και επιλέγουµε New -> Virtual Directory. 
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Με αυτόν τον τρόπο εµφανίζεται ο οδηγός δηµιουργίας του ιδεατού καταλόγου όπου στο 

πρωτο βήµα δίνουµε το alias του καταλόγου (στο παράδειγµα που αναφέρθηκε δίνουµε 

data) και στο επόµενο βήµα επιλέγουµε τον κατάλογο που θα δείχνει το alias (στο 

παράδειγµά µας c:\My Documents\web_data). 

 

Ρυθµίσεις Web Site 
Οι ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν στο επίπεδο του web site, στο επίπεδο ενός πραγµατικού 

ή ιδεατού καταλόγου ή στο επίπεδο ενός µεµονωµένου αρχείου. Σε κάθε περίπτωση οι 

ρυθµίσεις έπηρεάζουν και τους υποκαταλόγους του καταλόγου στον οποίο βρισκόµαστε. 

Για να δούµε τις ρυθµίσεις πηγαίνουµε στον κατάλογο που θελουµε κάνουµε δεξί κλικ και 

επιλέγουµε Properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Ανάλογα µε το τι θέλουµε να κάνουµε πηγαίνουµε 

στο αντίστοιχο tab. 
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Στο πρώτο tab (web site) δίνουµε τις πολύ γενικές ρυθµίσεις του site (όνοµα, µεγ. 

Αριθµός χρηστων κτλ.) Γενικά δεν πειράζουµε την καρτέλα αυτή. 

 
Home Directory 
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Από εδώ µπορούµε να ρυθµίσουµε το root directory του web site, µέσω τηε επιλογής local 

path καθώς και τα permissions που θέλουµε να έχει (Access permissions). Συνήθως 

δίνουµε read για προφανεις λόγους ασφαλείας (αν δώσουµε write ανοιγουµε µια πολύ 

µεγάλη τρύπα στο σύστηµα). Αν θέλουµε να εκτελούνται και scripts στον κατάλογο που 

βρισκόµαστε (asp, cgi κτλ.) επιλέγουµε το script permission στο κάτω µέρος του 

παραθύρου. Αποφεύγουµε το execute για να µην είναι δυνατή η εκτέλεση .exe αρχείων 

που µπορεί να δηµιουργήσουν πρόβληµα στο σύστηµά µας (π.χ. ιοί). 

 
Documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aπό εδώ µπορούµε να επιλέξουµε ποιο θα είναι το default αρχείο για κάθε κατάλογο. Αυτό 

είναι το αρχείο που καλείται αν δεν ζητήσουµε συγκεκριµένο αρχείο από τον 

φυλλοµετρητή αλλά έναν κατάλογο (π.χ. http://www.test.gr/data). Συνήθως είναι το 

index.html ή το index.htm αλλά µπορούµε να βάλουµε όποιο θέλουµε εµείς. Επίσης είναι 

δυνατό να δώσουµε παραπάνω από ένα αρχεία και να ορίσουµε τη σειρά σηµαντικότητάς 

τους. 
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Directory Security 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H βασικότερη ρύθµιση που γίνεται από εδώ αφορά στην προσπέλαση του site ή 

σεγκεκριµένων καταλόγων και αρχείων από τον ανώνυµο χρήστη. 

Αν υπάρχει η δυνατότητα ανώνυµης πρόσβασης τότε είναι δυνατό οποιοσδήποτε να δεί τις 

σελίδες µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή. Σε περίπτωση που η δεν είναι ενεργοποιηµένη η 

ανώνυµη πρόσβαση τότε σε κάθε προσπάθεια προσπέλασης των σελίδων θα ζητείται 

επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήση µε τη χρήση user name και password. Σε αυτή 

την περίπτωση χρησιµοποείται το access list των windows, δηλαδή θα γίνεται έλγχος 

ορθότητας του user name και password µέσω της λίστας των χρηστών των windows. 

Για τις παραπάνω ρυθµίσεις, αφού παµε στο tab directory security, πάτάµε το κουµπι Edit 

στην παράγραφο Anonymous Access and Authentication Control. 
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Λογισµικό Εφαρµογών 

Το λογισµικό εφαρµογών που απαιτείται να είναι εγκατεστηµένο στο Σχολικό Εργαστήριο, πρέπει 

να περιλαµβάνει τουλάχιστον: Επεξεργαστή Κειµένου, Ζωγραφική, Λογιστικό Φύλλο, Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων, Λογισµικό Πλοήγησης στον WWW, Λογισµικό κατασκευής 

Ιστοσελίδων, Λογισµικό Παρουσιάσεων, Λογισµικό Πολυµέσων και Προγραµµατιστικό 

Περιβάλλον. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά 

σύγχρονων εκδόσεων και οπωσδήποτε πρέπει: 

� Το περιβάλλον διεπαφής και λειτουργίας τους (επιλογές, µηνύµατα, βοήθεια κ.λ.π.), 

καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

� Να εκτελούνται σε γραφικό περιβάλλον λειτουργικού συστήµατος. 

� Να παρέχουν γραφικό οπτικό περιβάλλον χρήσης τους κατά την εκτέλεσή τους. 

� Να επικοινωνούν µεταξύ τους τουλάχιστον σε επίπεδο ανταλλαγής δεδοµένων. 

� Να µπορούν να εκτελούνται σε περιβάλλον τοπικού δικτύου. 

� Να υποστηρίζουν µε ασφάλεια τη δυνατότητα προσπέλασης σε κοινά δεδοµένα για 

περισσότερους από έναν χρήστες ταυτόχρονα. 

Ειδικότερα : 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS) 

Υποστήριξη σχεσιακού µοντέλου δεδοµένων (RDBMS) 

Θα πρέπει: 

� να υποστηρίζουν δόµηση και συσχέτιση δεδοµένων σε δισδιάστατους πίνακες, 

� να υποστηρίζουν τις βασικές δοµές µιας σχεσιακής βάσης: πεδίο, εγγραφή, πίνακας, 

κλειδιά (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα), συσχέτιση πινάκων, αρχείο, βάση. 

Υποστήριξη εµφάνισης, επεξεργασίας και αναζήτησης δεδοµένων 

Θα πρέπει: 

� να προσφέρουν τις δυνατότητες δηµιουργίας και τροποποίησης φορµών (forms), 

αναφορών (reports), επερωτήσεων (queries), όψεων (views) και µενού (menus), 

� να βοηθούν το χρήστη να εκτελεί µε ευκολία και όσο το δυνατόν ταχύτερα, εισαγωγές, 

διαγραφές, τροποποιήσεις, ελέγχους και ταξινοµήσεις εγγραφών. 
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Γλώσσες 

Θα πρέπει: 

� να υποστηρίζουν και να ενσωµατώνουν κώδικα γλωσσών 4ης Γενεάς, 

� να ενσωµατώνουν κώδικα γλωσσών 3ης Γενιάς, φιλοξενώντας ανεξάρτητα 

µεταγλωττισµένα µέρη. 

Συνεργασία µε άλλες διδασκόµενες εφαρµογές 

Θα πρέπει: 

� να υποστηρίζουν σύνδεση αντικειµένων, εφαρµογών γραφείου, 

� να εισάγουν και να εξάγουν δεδοµένα από (σε) άλλες εφαρµογές βάσεων δεδοµένων και 

εφαρµογές γραφείου σε µορφές αρχείων κοινά παραδεκτές, 

� να υποστηρίζουν ανοικτή σύνδεση µε µεγαλύτερες εφαρµογές βάσεων δεδοµένων Open 

Data Base Connectivity (ODBC). 

Υποστήριξη όλων των γνωστών formats περιεχοµένων των πεδίων των πινάκων 

Τα περιεχόµενα των πεδίων µιας εγγραφής θα πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα γνωστά formats 

(χαρακτήρες, αριθµούς κ.λπ.) που υποστηρίζουν και οι φιλοξενούσες γλώσσες, αλλά και 

δυνατότητες αποθήκευσης και διαχείρισης ήχου, εικόνας, υπερκειµένων κ.λπ. 

Ευκολίες χρήσης περιβάλλοντος 

Θα πρέπει να παρέχουν ευκολίες: 

� σχεδιασµού βάσης, 

� σύνδεσης πινάκων, 

� σχεδιασµού µενού επιλογών σε γραφικό περιβάλλον, 

� αυτοµατοποίησης εισαγωγής και ελέγχου δεδοµένων (data entry). 

Εργαλεία διόρθωσης 

Θα πρέπει να υποστηρίζουν: 

� debugging των παραγόµενων εφαρµογών, 

� την εκτέλεση των παραγόµενων εφαρµογών βήµα προς βήµα για τον εντοπισµό των 

λαθών. 
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Τεχνική υποστήριξη 

Θα πρέπει: 

� να υποστηρίζουν βοήθεια on line στα Ελληνικά, 

� βιβλίο οδηγιών για τον καθηγητή στα Ελληνικά, 

� τηλεφωνική και ηλεκτρονική βοήθεια για τον καθηγητή, 

� ανανέωση των παλιών εκδόσεων (µαζί µε βιβλία οδηγιών) µε νέες, όποτε αυτές 

κυκλοφορούν στο εµπόριο. 

Επιθυµητές προδιαγραφές 

� Υποστήριξη αρχιτεκτονικής πελάτη - εξυπηρετητή (client - server). 

� Σύνδεση και παραγωγή εφαρµογών σε γλώσσα συµβατή µε browsers, ικανών να 

επιδεικνύονται στο Internet. 

� Ενσωµατωµένες γεννήτριες εφαρµογών. 

� ∆ιαχείριση ειδικών αναφορών (π.χ. ετικετών, επιστολών). 

� Υποστήριξη λεξικού δεδοµένων, γλωσσών DDL, DML, DSDL, δηµιουργίας και επε-

ξεργασίας σχηµάτων (schema) και δροµέων (cursors). 

� Υποστήριξη µακροεντολών. 

 

Λογισµικό πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών (WWW) 

Το λογισµικό πλοήγησης στο διαδίκτυο (browsers - φυλλοµετρητές), πρέπει να έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα, 

� να παρέχει δυνατότητες πλοήγησης στο δίκτυο Internet, µέσω URL, υπερκειµένων, και 

µηχανών αναζήτησης, 

� να παρέχει δυνατότητες αποστολής, λήψης και διαχείρισης µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail), 

� να παρέχει δυνατότητες εκτύπωσης και φύλαξης σε αρχείο ιστοσελίδων, 

� να εµφανίζει κώδικα γλώσσας κατασκευής ιστοσελίδων (HTML τουλάχιστον) για τις 

ανακαλούµενες ιστοσελίδες, 

� να υποστηρίζει συστήµατα µεταφοράς µηνυµάτων, επικεντρωµένα σε θέµατα (usenet, 

newsgroups), 
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� να εµφανίζει ιστοσελίδες δηµιουργηµένες µε άλλες γλώσσες εκτός της HTML, 

� να παρέχει βοηθητικά εργαλεία φύλαξης διευθύνσεων ιστοσελίδων και e-mail, 

� να παρέχει βοήθεια οδηγούµενη από γεγονότα και βοήθεια οργανωµένη σε index (στα 

Ελληνικά), 

� να παρέχει δυνατότητες κλειδώµατος χρήσης για συγκεκριµένα URLs,* 

*∆εν προτείνεται για λόγους περιορισµού της ελευθερίας κίνησης των µαθητών στο 

∆ιαδίκτυο, αλλά για προστασία του µαθήµατος από χρήση διαφορετική από αυτή που 

απαιτείται από το Πρόγραµµα Σπουδών. 

� να εκτελείται σε πολυχρηστικό δικτυακό περιβάλλον, 

� να είναι φιλικό και ασφαλές για το χρήστη και τα δεδοµένα του. 

 

Λογισµικό κατασκευής ιστοσελίδων 

� κοινή θέα από όλους τους browsers, 

� ανοιχτή αρχιτεκτονική, ανεξάρτητη λειτουργικού συστήµατος του «πελάτη», 

� φιλικότητα προς το χρήστη, 

� υποστήριξη και βοήθεια στην Ελληνική γλώσσα, 

� γεννήτρια εφαρµογών ιστοσελίδων. 

 

Λογισµικό Πολυµέσων 

Τα πακέτα λογισµικού πολυµέσων, που θα χρησιµοποιηθούν για τα µαθήµατα Πληροφορικής 

του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου, πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές : 

Επεξεργασία video 

� Να επιτρέπουν τη σύνθεση video, ήχου και σταθερών εικόνων µε τη χρήση καλο-

σχεδιασµένων εργαλείων. 

� Να υποστηρίζουν κωδικοποιήσεις video, ήχου και σταθερής εικόνας. 

� Να υποστηρίζουν λειτουργίες µεγέθυνσης, σµίκρυνσης, αποκοπής και σύνθεσης µε ειδικά 

εφφέ. 
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Επεξεργασία εικόνας 

� Να υποστηρίζουν την επεξεργασία ακίνητης εικόνας, µε αλλαγές των διαφόρων 

χαρακτηριστικών της εικόνας, όπως διαστάσεις και ανάλυση, τροποποίηση των χρωµάτων 

της εικόνας. 

� Να επιτρέπουν τη διόρθωση µεµονωµένων εικονοστοιχείων (pixel) ή και ολόκληρων 

περιοχών της εικόνας. 

� Να επιτρέπουν τη δηµιουργία συνθετικών εικόνων µε δυνατότητα προσθήκης κειµένων, 

προσθήκης νέων στοιχείων από άλλες εικόνες, αλλαγή φόντου κ.λπ. 

� Να επιτρέπουν τη δηµιουργία φωτορεαλιστικών εικόνων καθώς και επεξεργασία εικόνας 

µε διάφορα φίλτρα. 

Επεξεργασία ήχου 

� Να επιτρέπουν τη δηµιουργία και την επεξεργασία αρχείων ήχου (π.χ. wave, au, midi). 

� Να επιτρέπουν την επεξεργασία ήχων µε ποικίλες δυνατότητες για δηµιουργία ηχητικών 

εφφέ όπως αποκοπή συγκεκριµένων συχνοτήτων, αναγνώριση και αφαίρεση θορύβου και 

άλλα παρόµοια. 

Πακέτα συγγραφής πολυµέσων (Authoring Tools) 

Οι δυνατότητες του συστήµατος συγγραφής πρέπει να είναι οι παρακάτω: 

1. Κείµενο : 

o Υπερκείµενο. 

o Στυλ κειµένου. 

o Αναζήτηση κειµένου. 

o Εισαγωγή/ Εξαγωγή κειµένου. 

2. Γραφικά: 

o Εισαγωγή γραφικών. 

o Ενσωµατωµένα εργαλεία σχεδίασης. 

o Εικόνες clip art. 

o Υποστηριζόµενες αναλύσεις. 

3. Κινούµενες εικόνες: 

o Εργαλεία δηµιουργίας κινούµενων εικόνων. 
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o Εισαγωγή αρχείων κινούµενων εικόνων. 

o ∆υνατότητες καταγραφής και αναπαραγωγής εικόνων. 

o Μεταβατικά εφφέ. 

4. ΄Ηχος: 

o Πιστότητα, Αποσπάσµατα ήχων. 

o Εισαγωγή αρχείων ήχου. 

o ∆υνατότητες καταγραφής και αναπαραγωγής ήχων. 

5. Αλληλεπιδραστικοί σύνδεσµοι: 

o Έλεγχοι µετακίνησης. 

o ∆υνατότητες σελιδοδεικτών. 

o ∆υνατότητες αυτόµατης σύνδεσης. 

6. Περιβάλλον  προγραµµατισµού: 

o Γλώσσα σεναρίων. 

o Εργαλεία αποσφαλµάτωσης (debugger). 

o Σύστηµα χρόνου εκτέλεσης (Runtime). 

o Χρήση βάσης δεδοµένων ως κεντρικό σύστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων. 

o Τεκµηρίωση. 

o Έκδοση επίδειξης. 

o Τεχνική υποστήριξη. 

Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω βασικές 

προδιαγραφές : 

1. Θα πρέπει να προσφέρεται ως ένα ολοκληρωµένο πακέτο. 

2. Η γλώσσα προγραµµατισµού θα πρέπει να είναι µία δοµηµένη γλώσσα, η οποία θα 

περιέχει απαραίτητα: 

o Τις βασικές αλγοριθµικές δοµές (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη). 

o Φωλιασµένες δοµές. 

3. Η γλώσσα προγραµµατισµού θα πρέπει να µπορεί να χειρίζεται: 
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o Πολυδιάστατους πίνακες. 

o Αρχεία (σειριακά και άµεσα). 

4. Να υπάρχει η δυνατότητα ορισµού από το χρήστη: 

o Συναρτήσεων. 

o ∆ιαδικασιών. 

5. Οι συναρτήσεις και οι διαδικασίες να µπορούν να ορισθούν αναδροµικά. 

6. Να υπάρχει η δυνατότητα ορισµού από το χρήστη: 

o Νέων τύπων δεδοµένων. 

o ∆οµών δεδοµένων. 

7. Να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού σφαλµάτων του προγράµµατος (debugger). 

8. Η γλώσσα να έχει δυνατότητα αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και είναι ε-

πιθυµητό να έχει δυνατότητες οπτικού προγραµµατισµού. 
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