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της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.  Γεννήθηκε 
στα Χανιά της Κρήτης. Έχει διδάξει και έχει 
συγγράψει βιβλία και σηµειώσεις σε θέµατα 
σχετικά µε την πληροφορική, τους υπολογιστές και την τεχνολογία 
επικοινωνιών στην τριτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε 
σεµινάρια ενηλίκων, σε σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης και 
σε σεµινάρια επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. Έχει συµµετάσχει σε 
ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα εισαγωγής της 
πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση από απόσταση. Ήταν συντονιστής – επιµορφωτής στα 
πιλοτικά προγράµµατα  «TRENDS» & «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ». Έχει εργαστεί 
ως αναλυτής – προγραµµατιστής και έχει αναπτύξει πληροφοριακά 
συστήµατα που έχουν εγκατασταθεί και χρησιµοποιούνται στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής 
Μαθηµατικής Εταιρείας (Παράρτηµα Πάτρας) και Γενικός 
Γραµµατέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Τεχνολογίας και 
Πληροφορικής. Σήµερα είναι Προϊστάµενος Προσωπικού στο Ε.Α.Π. 
(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο). 
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τικός και Καθηγητής Πληροφορικής. Γεννήθηκε 
στην Αίγινα. ∆ιετέλεσε επιστηµονικός συνεργά-
της του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπι-
στήµιου της Πάτρας. Έχει συγγράψει βιβλία, 
σηµειώσεις και έχει διδάξει θέµατα σχετικά µε 
τους υπολογιστές και την Πληροφορική στην 
τριτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
σε σεµινάρια κατάρτισης ενηλίκων και σε σεµινάρια επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών. Ήταν συντονιστής – επιµορφωτής στο Πιλοτικό 
Πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» για την Εκπαιδευτική Αναγέννηση στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, πρόγραµµα που υλοποιήθηκε στις 
περιοχές Αχαΐας, Θράκης και Αιγαίου. Από το 1993 µέχρι σήµερα 
είναι υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών) 
στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αχαΐας. 
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Αφ ι ε ρώ ν ε τ α ι  

 

 

Στη σύζυγό µου, 

Μαρία Μανιάτη  

και στο γιο µου 

Χαράλαµπο Παπαδάκη

 

 

Στη σύζυγό µου,  

Ευανθία Χατζηπέρη

 και τα τέσσερα παιδιά µου, 

Ζαφειρία, Θοδωρή, Χριστίνα και Σταµατία  
 
 
 

Ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς  

 

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα την επιτροπή 

κρίσης και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς,  

Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο, Αντωνίου Ευθυµία, ∆αλάπα
Ασηµίνα, Μπιρµπίλη Παρασκευή, Μπίτση Χρήστο, 

Σπαγαδώρου Αρετή και Χριστακούδη Χρήστο      

για την κριτική ανάγνωση του βιβλίου και τις 

χρήσιµες υποδείξεις τους. 
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Εισαγωγή 
 

Σας καλωσορίζουµε στο βιβλίο «Βασικές ∆εξιότητες

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας».  Η 
ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) άνοιξε νέους ορίζοντες σε όλους σχεδόν τους τοµείς της 
ζωής. Οι διεθνείς εξελίξεις σε όλους τους τοµείς καθιστούν 
αναγκαία τη συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Κάθε 
εκπαιδευτικός για να µπορέσει να επιβιώσει και να αντεπεξέλθει 
στις νέες ανάγκες (Κοινωνία της Πληροφορίας - ΚτΠ) του 
επαγγέλµατός του, πρέπει να διαθέτει ποικίλα και αλληλο-
συνδεόµενα προσόντα που ανανεώνονται και επαυξάνονται δια 
βίου.  

 

  

Το βιβλίο αυτό δηµιουργήθηκε µε βάση το µαθησιακό 

µοντέλο «θέληση, πράξη, ανατροφοδότηση, θεωρία, πράξη, 
αφοµοίωση». Περιέχει λίγη θεωρία, συνοπτικές οδηγίες, πολλά 
αναλυτικά παραδείγµατα και επιλεγµένες ασκήσεις που θα 
ενεργοποιήσουν, ενθαρρύνουν και ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό, 
να αξιοποιήσει σήµερα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι προσωπικοί υπολογιστές και οι 
τηλεπικοινωνίες στα διδακτικά και διοικητικά του καθήκοντα.  

Οι στόχοι που θέλουµε να συµβάλλει στην κατάκτησή 
τους, το παρόν εκπαιδευτικό υλικό είναι οι εκπαιδευτικοί: 

• Να κατανοήσουν σωστά την ορολογία και να µάθουν 
να χρησιµοποιούν τον προσωπικό υπολογιστή 
και τις βασικές εφαρµογές των ΤΠΕ ως εργαλείο 
για τη δουλειά τους.  

• Να µάθουν να εµβαθύνουν µόνοι τους στις 
γνώσεις τους, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της 
επιστήµης της πληροφορικής και της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

• Να γίνουν ικανοί να αξιολογούν τους προσφερό-
µενους πόρους των νέων τεχνολογιών και να 
µπορούν να επιλέγουν τους καταλληλότερους 
ανάλογα µε τις ανάγκες τους 

• Να µάθουν να κρίνουν και να αξιολογούν πότε και 
πως η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες 
µπορούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά τους 
στόχους τους αλλά και πότε δεν µπορούν να τους 
προσφέρουν κάτι το ουσιαστικό. 
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Η ανάπτυξη της ύλης γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η εµπειρική γνώση πριν την εισαγωγή των εννοιών 
και της σχετικής ορολογίας και µε αναφορές στις γνώσεις και 
εµπειρίες των εκπαιδευτικών.  Η ανάπτυξη της ύλης γίνεται από το 
πρόβληµα σε αρχές και από εκεί σε πρακτικές. Από το εύκολο στο 
δύσκολο και από το απλό στο σύνθετο.  

Η διάρθρωση και παρουσίαση της ύλης ακολουθεί την 

παρακάτω δοµή. 

Κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σε µια ενότητα του προγράµµατος 
επιµόρφωσης όπως σχεδιάστηκε από το Π.Ι. και περιλαµβάνει : 

 τους τίτλους περιεχοµένων του κεφαλαίου  
 µια σύντοµη εισαγωγή που παρουσιάζει τη 
σπουδαιότητα του κεφαλαίου και ποιος είναι ο σκοπός του 

 τους στόχους, δηλαδή στις γνώσεις και τις ικανότητες που 
θα αποκτηθούν και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα που 
δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να εκτιµήσει 
την πρόοδο του και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει. 

Το κύριο µέρος κάθε κεφαλαίου οργανώνεται σε επιµέρους 
διδακτικές ενότητες. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε ένα µάθηµα και 
περιλαµβάνει : 
 τους ειδικούς στόχους όπως τέθηκαν από το Π.Ι.  
 την ανάπτυξη του θέµατος που αφορά τις γνώσεις και τις 
ικανότητες που θα αποκτηθούν από τη διδασκαλία των 
αντικειµένων του µαθήµατος και περιλαµβάνει το βασικό και 
διαχρονικό πυρήνα γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων για 
την προσαρµογή τους στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

 την παρουσίαση αναλυτικών παραδειγµάτων, µελετών 
περίπτωσης, δραστηριοτήτων, εννοιών και ενεργειών 
που οι εκπαιδευόµενοι οδηγούνται βήµα προς βήµα να 
εφαρµόσουν αυτά που έµαθαν στη θεωρία και να αποκτήσουν 
δεξιότητες.  

 Ερωτήσεις διαφόρων τύπων (κρίσης, αποµνηµόνευσης, 
περιγραφικής ανάπτυξης, αντικειµενικού τύπου) σε διάφορα 
επίπεδα δυσκολίας   

 ∆ραστηριότητες που συνδέονται µε τις εµπειρίες και τα 
ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και τους οδηγούν στον 
έλεγχο των δεξιοτήτων που απόκτησαν  

 Θέµατα για συζήτηση που προκαλούν ενδιαφέρον και 
προβληµατισµό για τις στάσεις τους, την ποιοτική βελτίωση της 
διδασκαλίας τους µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη συµµετοχή 
τους σε κοινότητες µάθησης,  την επαγγελµατική τους εξέλιξη 
και τη βελτίωση της απόδοσής τους. 
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Στα περιθώρια των σελίδων όπου κρίνεται σκόπιµο 
περιλαµβάνονται: 
 ειδικά σύµβολα που επισηµαίνουν σηµεία που απαιτούν µια 
ιδιαίτερη προσοχή ή συζήτηση και προβληµατισµό 

 σύντοµες περιλήψεις σηµαντικών θεµάτων 
 αναφορές στο παρελθόν και στο µέλλον, ιστορικά στοιχεία, 
διαφαινόµενες τάσεις και εξελίξεις 

 ερωτήµατα ή απόψεις για κρίση - συζήτηση και 
προβληµατισµό 

 πηγές πληροφοριών, διευθύνσεις στο διαδίκτυο, 
βιβλιογραφία κλπ. 

 
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου 

 Ανακεφαλαίωση / σύνοψη που περιλαµβάνει τα πιο 
ουσιαστικά και χρήσιµα στοιχεία του κεφαλαίου. Αυξάνει το 
επίπεδο της αφοµοίωσης της µάθησης και µε µια σύντοµη 
επανάληψη βοηθά να ολοκληρώσουν εποικοδοµητικά την 
εκπαιδευτική διεργασία. 

 Λέξεις κλειδιά / Ευρετήριο όρων ώστε να 
διευκολύνεται η αναζήτηση όρων και να διευκολύνεται η 
επανάληψη σηµείων. 

 Βιβλιογραφία / Αναφορές για παραπέρα διάβασµα και 
ανεύρεση συµπληρωµατικών πηγών. 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, περιλαµβάνονται συνθετικές εργασίες, 
ασκήσεις - εφαρµογές και άλλες δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σύνολο των γνώσεων που αποκτήθηκαν και 
δίνουν στους επιµορφούµενους τη δυνατότητα επιβεβαίωσης 
αυτών που έµαθαν και εφαρµογής τους στην πράξη, αλλά 
παράλληλα σύνθεσης των γνώσεων από τα προηγούµενα 
κεφάλαια.  

 

 

Τα περισσότερα από τα παραδείγµατα - εφαρµογές έχουν 

προκύψει σε µια πορεία 15 χρόνων εκπαίδευσης ενηλίκων στην 
πληροφορική σε σεµινάρια µετεκπαίδευσης, επιµόρφωσης και 
κατάρτισης ενηλίκων. Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι 
επιλεγµένες έτσι, ώστε παράλληλα µε την εξάσκηση να 
µεταφέρουν επιπλέον πληροφορίες στους επιµορφούµενους. 
Αρκετές ασκήσεις αποτελούν συνέχεια κάποιας προηγούµενης 
δραστηριότητας ή είναι µεγαλύτερης δυσκολίας από τις προηγού-
µενες, γι' αυτό καλό είναι να γίνονται µε τη σειρά που υπάρχουν. 
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Οι περισσότερες ασκήσεις αποτελούν υποδείγµατα που µπορείτε να 
τα χρησιµοποιήσετε αυτούσια ή µε µικρές αλλαγές για τις δικές σας 
ανάγκες. Αν και για την εξάσκησή σας θα χρησιµοποιήσετε κάποιο 
συγκεκριµένο λογισµικό, όταν έχετε κατανοήσει τα βασικά, θα 
µπορείτε να δουλέψετε µε οποιαδήποτε έκδοση ή µε αντίστοιχο 
λογισµικό άλλης εταιρείας σε άλλο λειτουργικό σύστηµα. 

 

Το βιβλίο αυτό δεν διεκδικεί κανένα τίτλο επιστηµονικής ή διδα-
κτικής τελειότητας και µε µεγάλη ευχαρίστηση θα γίνουν δεκτές 
παρατηρήσεις για συµπληρώσεις, διορθώσεις ή όποιες άλλες 
σκέψεις έχετε για τη βελτίωση τους στην επόµενη έκδοσή του.  
Άλλωστε πεποίθηση των συγγραφέων είναι ότι το βιβλίο αποτελεί 
ένα ζωντανό κείµενο που καθηµερινά βελτιώνεται και ενηµερώνεται 
από τις εξελίξεις και τα επιτεύγµατα της επιστήµης και της 
τεχνολογίας. 

 

Όσοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι καθηγητές 

πληροφορικής επιθυµούν, µπορούν να επικοινωνούν τακτικά µαζί 
µας (papadakis@eap.gr και chatzip@dide.ach.sch.gr), για να 
στείλουν τις εντυπώσεις - παρατηρήσεις τους από την τη χρήση 
του βιβλίου στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη και να µας 
υποδείξουν ή να ζητήσουν περισσότερα παραδείγµατα, ασκήσεις ή 
θεωρία όπου το κρίνουν απαραίτητο. 

 

Να θυµάστε πάντα ότι η παρακολούθηση ενός ταχύρυθµου 
σεµιναρίου επιµόρφωσης στη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών δίνει µόνο τις πρώτες γνώσεις και 
περισσότερο την αφορµή σε αυτούς που το παρακολουθούν για να 
αρχίσουν να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή, ως βασικό εργαλείο 
στην εργασία τους. Όµως, για να µάθετε πρέπει να
εξασκηθείτε. Εάν είστε αρχάριοι στους υπολογιστές, δεν πρέπει 
να σας απογοητεύουν οι πρώτες δυσκολίες, µέχρι να εξοικειωθείτε 
µε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Μετά από λίγη εξάσκηση θα 
δείτε ότι πραγµατικά άξιζε τον κόπο ο χρόνος που διαθέσατε, αφού 
θα µπορείτε να κάνετε µόνοι σας και µε περισσότερη ευκολία πολύ 
καλύτερα τη δουλειά σας.   
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