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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι εξελίξεις στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα απαιτούν τον επαναπροσδιορισµό του τρόπου προσέγγι-
σης της γνώσης και, εποµένως, της διδακτικής διαδικασίας. Οι σύγχρονες ψυχο-παιδαγωγικές θεωρίες 
υποστηρίζουν ότι η µάθηση δεν είναι απλά µια αθροιστική διαδικασία ένταξης νέων πληροφοριών 
στον εγκέφαλό µας. Αντίθετα, πρόκειται για µια διαδικασία σταδιακής οικοδόµησης νοητικών σχηµά-
των µε βάση την προηγούµενη εµπειρία µας και µέσω της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στο κοι-
νωνικό περιβάλλον µας. Αναπόφευκτα, οι εκπαιδευτικοί καλούµαστε να αναπτύξουµε νέες δεξιότητες 
και να ενσωµατώσουµε και έµµεσες διδακτικές πρακτικές στο πρόγραµµά µας για να βελτιώσουµε την 
αποτελεσµατικότητά του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές/τριες µας θα µπορέσουν να συµµετάσχουν 
σε οµάδες για την παραγωγή συγκεκριµένου αποτελέσµατος, π.χ. την δηµιουργία ενός ιστολογίου ή το 
ανέβασµα µιας θεατρικής παράστασης. Επιπλέον, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα προσεγγίσουν τη µάθη-
ση εµπειρικά και συνεργατικά, δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριµένο σχέδιο δράσεων, και αναπαράγο-
ντας έτσι τη φυσική διαδικασία απόκτησης της γνώσης.  
 
Το τηλεµάθηµα ‘Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας’, που προσφέρεται µέσω της ασύγχρονης πλατφόρµας 
Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (www.sch.gr – http://e-learning.sch.gr) σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς-χρήστες, έχει στόχο να παρέχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και την κατάλλη-
λη πρακτική άσκηση στους συµµετέχοντες/εκπαιδευόµενους ώστε να µπορούν να προσαρµόσουν τη 
διδασκαλία τους στις νέες ανάγκες. Παράλληλα, µε την αξιοποίηση των εργαλείων του συνεργατικού 
συστήµατος διαχείρισης µάθησης Moodle, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις 
διαδικτυακές, καθώς και τις συνεργατικές-διαδραστικές δεξιότητές τους. Η εισήγηση αυτή έχει στόχο 
να παρουσιάσει το σκεπτικό που οδήγησε στο σχεδιασµό του συγκεκριµένου τηλεµαθήµατος, βασι-
σµένη πάνω σε δύο άξονες: τις σύγχρονες ανάγκες που δηµιουργούνται την εποχή της Τεχνολογίας, 
της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας και την παιδαγωγική προσέγγιση, δηλαδή την φιλοσοφία, τον 
αρχικό σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό εργασιών σύµφωνα µε αρχές και µεθόδους που στηρίζο-
νται στη συνεργατική µάθηση µέσω της συµµετοχής σε διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής.  
 
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ  
σχέδια εργασίας, µεταγνώση, ενεργός συµµετοχή, βιωµατική µάθηση, διαδικτυακές κοινότητες, τηλεκπαί-
δευση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι εξελίξεις στην εποχή της Τεχνολογίας, της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας δηµιουργούν νέες 
ανάγκες στον τοµέα της εκπαίδευσης. Οι νέες ανάγκες συνδέονται µεν µε την αξιοποίηση ψηφιακών 
και διαδικτυακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της µάθησης. Αφετέρου αφο-
ρούν την προσέγγιση της ίδιας της γνώσης µέσα σε κοινωνικό-διαδραστικό-συνεργατικό πλαίσιο που 
ευνοεί την ανακάλυψη και σταδιακή οικοδόµηση εµπειριών και νοητικών σχηµάτων. Η σύγχρονη αυτή 
τάση στον τοµέα της ψυχο-παιδαγωγικής επιστήµης αυτόµατα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για υιοθέ-
τηση µεθόδων που υποστηρίζουν την ένταξη έµµεσων διδακτικών πρακτικών, εναλλακτικών και συ-
µπληρωµατικών ως προς την παραδοσιακή ‘µετωπική’ διδασκαλία. Η µέθοδος project, παρότι προέρ-
χεται από χώρους µη-εκπαιδευτικούς, αποτελεί µια αξιόλογη εναλλακτική διδακτική πρόταση και πα-
ράλληλα µια παιδαγωγική καινοτοµία, καθώς προωθεί τις αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 
Η υιοθέτηση της µεθόδου στη διδακτική πρακτική προκύπτει από την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών 
προτάσεων, όπως αναφέρεται και στα επίσηµα έγγραφα που καθορίζουν το θεσµικό πλαίσιο στην εκ-
παίδευση (ΦΕΚ 303 & 304/13-3-2003). Σύµφωνα µε τη σύγχρονη βιβλιογραφία, µέσω της οργανωµέ-
νης δράσης σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο τα σχέδια εργασίας (projects) παρέχουν γόνιµο έδαφος 
για την απόκτηση της γνώσης βιωµατικά (Ματσαγγούρας, 2003). Επιπλέον, το πλαίσιο αυτό επιτρέπει 
τη σταδιακή αυτονόµηση του µαθητή –αυριανού πολίτη, που καθιστά εφικτή και αποτελεσµατική τη 
δια βίου µάθηση. Η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις αρχές και προσεγγίσεις που χαρα-
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κτηρίζουν τη µέθοδο αλλά και η διαµόρφωση προτάσεων καλής διδακτικής πρακτικής είναι ένας βα-
σικός στόχος του τηλεµαθήµατος ‘Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας’ που παρέχεται στην πλατφόρµα ασύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆). Στη διάρκεια της ανάπτυξης του 
σχεδιασµού του, ωστόσο, διαµορφώνεται σταδιακά ένας επιπλέον στόχος: η δηµιουργία παιδαγωγικού 
σεναρίου που οδηγεί σε µια πρόταση ολοκληρωµένου προγράµµατος τηλεκπαίδευσης. Παραδείγµατα 
καλής εφαρµογής παρόµοιων προγραµµάτων σε διεθνές επίπεδο (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) αναδει-
κνύουν την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριµένης φιλοσοφίας και σχεδιασµού τόσο για το περιβάλλον δια-
χείρισης µάθησης (Σ∆Μ) όσο και για τα εργαλεία που προσφέρει.  
 
Η ταχεία ανάπτυξη προγραµµάτων τηλεκπαίδευσης παγκόσµια και η αξιοποίησή της ως µέσου διαρ-
κούς επιµόρφωσης και κατάρτισης οφείλεται στην δυνατότητα πρόσβασης που παρέχεται στους χρή-
στες ανεξάρτητα από τους χωροχρονικούς περιορισµούς που δηµιουργούν οι γεωγραφικές αποστάσεις 
και η απουσία ελεύθερου χρόνου. Πιστεύοντας στη δυναµική που αναπτύσσεται µε την αξιοποίηση της 
τηλεκπαίδευσης για την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, στο άρθρο αυτό θα αναφερθούµε στο 
σκεπτικό που πρέπει να υποστηρίζει την απόπειρα ενσωµάτωσης της αρχής της αυτονόµησης σε κοι-
νωνικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις που θα ακολουθήσουν λαµβάνουν υπόψιν τις τρεις 
παραµέτρους που καθορίζουν τη σύγχρονη εκπαίδευση, την παιδαγωγική, την τεχνική και τη θεσµική 
(Κονετάς, 2002), και βασίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, σε έρευνες και στην προσωπική εµπειρία 
µας.  
 
ΟΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 
Παράγοντες διαµόρφωσης της νέας πραγµατικότητας 
Οι συνεχείς εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής µας οδηγούν πολύ συχνά στην 
επαναπροσαρµογή του τρόπου που χειριζόµαστε την επικοινωνία στην προσωπική και επαγγελµατική 
ζωή µας. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν διαρκή ανανέωση της γνώσης. Επιπλέον, δηµιουργούν µια νέα 
συνθήκη, όπου η ενηµέρωση, η κατάρτιση και η επιµόρφωση είναι δοµικά στοιχεία που ξεπερνούν τα 
όρια της υποχρεωτικής, µετα-υποχρεωτικής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι, τις τελευταίες δεκαε-
τίες, ελληνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς (ΥπΕΠΘ, Council of Europe) συντάσσουν και δηµοσιοποιούν 
έγγραφα (ΦΕΚ 303 & 304/13-3-2003, Common European Framework for Languages (CEF)) που ε-
µπεριέχουν τη δια βίου εκπαίδευση ως βασικό άξονα. Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί επίσης το βασι-
κό στόχο σχεδιασµού προγραµµάτων επιµόρφωσης επίσηµων οργανισµών στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό (π.χ. Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (Ι∆ΕΚΕ), Γενική Γραµ-
µατεία Επιµόρφωσης Ενηλίκων, European Centre for Modern Languages (ECML), CEDEFOP). Στο 
πλαίσιο αυτό η παραδοσιακή εκπαίδευση καθίσταται ανεπαρκής, καθώς αντιµετωπίζει την παιδαγωγι-
κή διαδικασία ως απόπειρα απλής µετάδοσης γνώσεων. Όµως ο όγκος των πληροφοριών και οι σύγ-
χρονες τάσεις επιβάλλουν την υιοθέτηση µιας πιο ενεργού και ολιστικής αντιµετώπισης της µάθησης, 
την συνεργασία, την συµµετοχή στην έρευνα, την ανακάλυψη της πληροφορίας, την αποδοχή ή την 
απόρριψη της. Εποµένως, είναι αναγκαία η συµπλήρωση της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθµίδες µε ένα µοντέλο που επιτρέπει στο µαθητή-εκπαιδευόµενο να αναπτύξει 
δεξιότητες κριτικής επεξεργασίας των νέων δεδοµένων. Στο πλαίσιο αυτό η γνώση οικοδοµείται µέσω 
της συνεργασίας σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και της αξιολόγησης παλαιών και νέων εµπειριών. 
Εύλογα, η διαδικασία αυτή ευνοεί την σταδιακή αυτονόµηση του µαθητή-εκπαιδευόµενου από τον 
δάσκαλο-εκπαιδευτή, διευκολύνοντας έτσι τη δυναµική διαµόρφωση της ταυτότητας, δηλαδή του 
προσωπικού και του επαγγελµατικού προφίλ, του ατόµου.  
 
∆ια βίου Εκπαίδευση: Θεωρητικές αρχές 
Ο όρος αυτονοµία συνδέεται µε την πολιτική θεωρία (Benson, 2002) και έχει ερµηνευτεί µε διαφορε-
τικούς τρόπους: ως ανθρώπινο χαρακτηριστικό, πολιτικό µέτρο ή εκπαιδευτικό κίνηµα. Όσον αφορά 
την αυτονοµία στη µάθηση οι ορισµοί (Benson, 1997, Dickinson, 1987, Holec, 1980, Little, 1997) που 
έχουν κατά καιρούς αποδοθεί στον όρο συσχετίζονται µε: 

• Την ανάληψη πρωτοβουλίας  
• Τη στάση (αντιλήψεις, ιδεολογία) απέναντι στη διαδικασία και το περιεχόµενο της µάθησης, 
• Τη λήψη αποφάσεων και πραγµατοποίησή τους, και  
• Την αναγνώριση των δικαιωµάτων του µαθητή-εκπαιδευόµενου στο εκπαιδευτικό σύστηµα  

Σήµερα ο όρος χρησιµοποιείται πλέον ευρύτερα στα επίσηµα έγγραφα (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ): ΦΕΚ 303 & 304/13-03-2003), παρά το γεγονός ότι η θεσµοθετη-
µένη εκπαίδευση είναι ένα αυστηρά δοµηµένο πλαίσιο που τυπικά αφήνει ελάχιστα περιθώρια παρέµ-
βασης στους συµµετέχοντες και, ιδιαίτερα, στους εκπαιδευόµενους (Παπακωνσταντίνου, 1996). Όµως 
η ανάγκη προσαρµογής των αναλυτικών προγραµµάτων στα νέα δεδοµένα οδηγεί στην ενσωµάτωση 
της ‘αυτονοµίας’ ως βασικού άξονα της φιλοσοφίας που καθορίζει την παιδαγωγική διαδικασία (ΦΕΚ 



303/13-3-2003). Έτσι δηµιουργείται η προοπτική διαπραγµάτευσης του περιεχοµένου και του τρόπου 
µάθησης σε δηµοκρατικότερους εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο η αυτονοµία είναι 
µια διαδικασία που εξελίσσεται δυναµικά και δια βίου και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε 
τους τρεις βασικούς παράγοντες-στόχους (Vivitsou, 2004): την ανάπτυξη της κοινωνικο-πολιτικής 
συνείδησης, την γνωστική ανάπτυξη, και την ανάπτυξη/βελτίωση της αυτό-συνείδησης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, η πορεία προς τη µάθηση συνδέεται οργανικά µε την ενίσχυση της επί-
γνωσης του άµεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος, ενώ η βελτίωση της αυτό-συνείδησης αποτελεί θε-
τικό κίνητρο για τη θετική εξέλιξη της διαδικασίας. Η αυτονοµία αναπτύσσεται σταδιακά σε περιβάλ-
λον αλληλεπίδρασης και καθώς βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση µε τους παράγοντες που αναφέραµε πα-
ραπάνω συντελεί στη διαµόρφωσή τους. Το προτεινόµενο µοντέλο βασίζεται στις κοινωνικο-
γνωστικές θεωρίες της µάθησης, του εποικοδοµισµού και του κοινωνικού εποικοδοµισµού, που θεµε-
λιώθηκαν και αναπτύχθηκαν στο έργο των Piaget (1972), Vygotsky (1978), Dewey (1952), Bandura 
(1986) και Bruner (1991). Η πληροφορία γίνεται αντιληπτή από τον καθένα µας ξεχωριστά και τακτο-
ποιείται στον εγκέφαλό µας, όπου και αναθεωρείται, µε βάση τη φύση των νέων δεδοµένων και τις ήδη 
υπάρχουσες εµπειρίες και γνώσεις µας. Η γνώση ‘οικοδοµείται’ / ‘κατασκευάζεται’ στη διάρκεια αλ-
ληλεπίδρασης, π.χ. µέσω της επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους, όταν ανταλλάσουµε απόψεις και 
ιδέες τις οποίες προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε ανάλογα µε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις µας και τα 
νοητικά µας σχήµατα1. Στη διάρκεια οικοδόµησης νέων ιδεών-γνώσης µετέχουµε στην εξής διαδικασί-
α: συλλογή πληροφοριών- σχηµατισµός υπόθεσης- µετασχηµατισµός των δεδοµένων- σχηµατισµός 
νέας υπόθεσης- λήψη αποφάσεων. 
 
Το µοντέλο σταδιακής αυτονόµησης βασίζεται επίσης στη θεωρία που υποστηρίζει ότι η µάθηση συ-
ντελείται σε συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο µέσω δραστηριοτήτων που διαπραγµατεύο-
νται αυθεντικές καταστάσεις (εντός πλαισίου µάθηση) (Lave et al, 1991). Έτσι η γνώση διαµορφώνε-
ται µε την ανάπτυξη και τη χρήση γνωστικών εργαλείων που παράγονται από την κοινότητα (Κοινότη-
τα της Πρακτικής) που σχηµατίζεται (Brown et al, 1989). Τα µέλη της κοινότητας αρχικά συµµετέχουν 
περιφερειακά, µπορούν όµως να αναλάβουν πιο κεντρικούς ρόλους, καθώς γίνονται πιο ‘ειδικοί’ ως 
προς το γνωστικό πεδίο που συντηρεί το συγκεκριµένο πλαίσιο (αρχή της Νόµιµης Περιφερειακής 
Συµµετοχής: Lave & Wenger, 1991). Μ’ αυτό τον τρόπο ‘θεµελιώνεται’ το δικαίωµα του εκπαιδευό-
µενου να αναπτύξει δυναµική και εξελικτική σχέση µε τη µάθηση µε διαλεκτικό τρόπο στο περιβάλλον 
όπου εµπλέκεται. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ενεργός συµµετοχή, η συνεργασία, η θετική στά-
ση προς τη µάθηση, η λήψη αποφάσεων σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και η εφαρµογή τους, δη-
λαδή η αυτόνοµη δράση του εκπαιδευόµενου.  
 
Οι νέες δεξιότητες  
Η αυτόνοµη µάθηση συνδέεται µε την ικανότητα του εκπαιδευόµενου να ρυθµίζει το περιεχόµενο και 
τους στόχους της µάθησης, το χρόνο ενασχόλησής του µε το γνωστικό αντικείµενο, τον τόπο κλπ. 
(Benson, 1997, Chamot, 1987, Garrison & Anderson, 2003, Ματσαγγούρας, 2003, Tudor, 1996, 
Wenden, 1991, Williams & Burden, 1997). Παράλληλα, προϋποθέτει τη διαρκή προσπάθεια σχεδια-
σµού- δοκιµής και ελέγχου- επιλογής- αναθεώρησης- αξιολόγησης της κατάστασης στην οποία εµπλέ-
κεται ο εκπαιδευόµενος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναστοχασµού επιτυγχάνεται ένα βαθύτερο 
επίπεδο µεταγνώσης (δηλαδή επίγνωσης της γνώσης) (Βιβίτσου κ.ά., 2006α). Εποµένως, στο πλαίσιο 
της αυτορυθµιζόµενης µάθησης η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυση προβληµάτων 
για την κατανόηση πληροφοριών, την αναθεώρηση ιδεών και απόψεων, τη λήψη αποφάσεων, την ορ-
γάνωση της µάθησης µε βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες µας, την αντιµετώπιση των συ-

                                                 
1 Σύµφωνα µε τους Anderson & Pearson (1988) τα νοητικά σχήµατα είναι η ήδη αποκτηθείσα γνώση που βρίσκεται αποθηκευ-
µένη στη µνήµη µας. 

Σχήµα 1: Θεωρητικό µοντέλο σταδιακής αυτονόµησης 

 
 
Κοινωνικο-πολιτική συνείδηση  γνωστική ανάπτυξη   αυτό-συνείδηση 
 

 



γκρούσεων που δηµιουργούνται µέσα στο πλαίσιο της οµάδας, την κατάλληλη επεξεργασία δεδοµέ-
νων, την αυτό-διαχείριση της µαθησιακής πορείας είναι κρίσιµη. Η εξέλιξη των δεξιοτήτων είναι δυ-
ναµική και ασύµµετρη ως προς τους περιορισµούς που επιβάλλει ο χρόνος, εποµένως η κατηγοριοποί-
ησή τους βάση τον ηλικιακό παράγοντα είναι ασύµβατη. Ωστόσο, παρακάτω επιχειρούµε σχηµατικά 
µια τέτοια ‘ταξινόµηση’ για να κατανοήσουµε έτσι καλύτερα την πορεία προς την µάθηση, λαµβάνο-
ντας υπόψιν τις ανάγκες όπως διαµορφώνονται στον 21ο αιώνα. Έτσι έχουµε τρεις βασικές κατηγορίες 
δεξιοτήτων:  
  -  Τις µεταγνωστικές (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997), δηλαδή:  

• αναγνώριση προβλήµατος,  
• επιλογή κατάλληλων διεργασιών και στρατηγικών για την επίλυσή του,  
• κατάλληλη διευθέτηση χρόνου και δραστηριοτήτων,  
• παρακολούθηση της πορείας της επίλυσης προβλήµατος,  
• ευαισθησία σε ανατροφοδοτήσεις,  
• διορθωτική παρέµβαση στο αρχικό σχέδιο δράσης και  
• ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης. 

  -  Τις κοινωνικο-γνωστικές (Ματσαγγούρας, 2003), όπως:  
• ∆ιαλεκτικής αντιπαράθεσης, 
• Συλλογικής δράσης σε συνθήκες ισοτιµίας και αλληλοσεβασµού  
• ∆ιαχείρισης κρίσεων (προσωπικών και κοινωνικών)  
• ∆ιερεύνησης θεµάτων  
• Αναζήτησης, εντοπισµού και επεξεργασίας πληροφοριών, και 

  -  Τις ∆ιαδικτυακές  Συνεργατικές - ∆ιαδραστικές ∆εξιότητες (Λαµπροπούλου, 2006) 
• Εµπειρία σε διεθνή συνεργασία, δικτύωση µέσω διαδικτυακού διαλόγου. 
• Εµπειρία στην κατασκευή ενός εικονικού επαγγελµατικού προφίλ και συµµετοχή σε δραστη-

ριότητες και επαγγελµατικές σχέσεις.  
• Συµµετοχή σε ∆ιαδικτυακή Κοινότητα Πρακτικής (Community of Practice). 
• Ανάπτυξη διαδικτυακών δεξιοτήτων: Οι διαδικτυακές δεξιότητες είναι κοινωνικές και επικοι-

νωνιακές, µεταβιβάσιµες σε άλλα περιβάλλοντα. Οι δεξιότητες που χρησιµοποιούνται στην 
προηγµένη τεχνολογία στις διαδικτυακές κοινότητες είναι: 

- Γραπτές και επικοινωνιακές διαδικτυακές δεξιότητες. 
- Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, δηλαδή χρήση τεχνολογικών εργαλεί-

ων για ανάκτηση και ανάλυση πληροφοριών, επικοινωνία και συνεργασία. 
- ∆εξιότητες συνεργασίας στο διαδίκτυο. 
- ∆ιαδραστικές δεξιότητες (π.χ. οργανωτικές δεξιότητες όπως η επίλυση προβλήµατος, 

επικοινωνία, µετα-ικανότητες, µαθαίνοντας πώς να µαθαίνουµε, δραστηριοποίηση 
άλλων χρηστών, διαχείριση γνώσης κλπ.)  

- ∆εξιότητες συλλογικής επίλυσης προβληµάτων (εύρεση ιδεών, προγραµµατισµός και 
οργάνωση, εύρεση λύσεων σε προβλήµατα).  

 
Σύµφωνα µε τη Λαµπροπούλου (2006), οι διαδικτυακές διαδραστικές δεξιότητες µπορεί να έχουν την 
εξής πρακτική εφαρµογή: 

• δηµιουργία, διανοµή, ανακάλυψη και χρήση των πόρων γνώσης, δραστηριότητες και διαδικα-
σίες µάθησης από το άτοµο, την οµάδα ή την οργάνωση  

• ανάπτυξη, χρήση, έλεγχο και συντήρηση των πλαισίων ικανότητας (εντός πλαισίου γνώση).  
• η αξιολόγηση των ικανοτήτων των ειδικοτήτων  
• η κοινωνική ικανότητα για εγγραφή, χρήση και διανοµή προσωπικών στοιχείων του ατόµου 

αλλά και της κοινότητας 
• Η δηµιουργία των κατάλληλων πόρων εκµάθησης προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µε-

λών/χρηστών  
• η υποστήριξη των χρηστών/µελών για να χτίσει τις συγκεκριµένες ικανότητες για τις ειδικό-

τητες  
• η υποστήριξη για τους χρήστες στη µάθηση για νέους τοµείς και η υποστήριξη για τους αν-

θρώπους που παρέχουν την υποστήριξη 
 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αρχές, προσεγγίσεις και ορολογία 
Κατά την παιδαγωγική διαδικασία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διευκολύνεται από την ενσωµάτωση έµµε-
σων διδακτικών πρακτικών µέσω της υλοποίησης µικρότερης ή µεγαλύτερης κλίµακας projects. Η 
µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει πως η υλοποίηση τέτοιων εγχειρηµάτων καθορίζεται από κοινές διαδικα-



σίες που εντάσσονται στα πλαίσια συγκεκριµένων σταδίων (Frey, 1998). Στην ελληνική πραγµατικό-
τητα ο όρος project έχει κατά καιρούς δεχτεί ερµηνείες, όπως ‘σχέδια συνεργατικής έρευνας’ (όπου 
δίνεται έµφαση στον κοινωνικο-επιστηµονικό χαρακτήρα του), ‘δηµιουργικές και συνθετικές εργασίες’ 
(έµφαση στη διαδικασία) κλπ. Στην εκπαίδευση οι επικρατέστεροι όροι είναι ‘σχέδιο δράσης’ (Βαϊνά, 
1996) και ‘σχέδιο εργασίας’ (Ματσαγγούρας, 2003). Ένα σχέδιο εργασίας (ΣΕ) ορίζεται ως:  

«…κάθε οργανωµένη µαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως µορφής, που αναπτύσσεται 
σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής µε βάση προκαθορισµένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, ορ-
γάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστά-
σεις της πραγµατικότητας και ενδιαφέρουν άµεσα τους εµπλεκόµενους µαθητές ως άτοµα ή ως µέλη 
κοινωνικών οµάδων.»  

 Ματσαγγούρας, 2003: 221  
 
Καθώς συχνά η πρακτική εγκλωβίζεται σε παραδοσιακά µοντέλα µετωπικής διδασκαλίας, είναι ανα-
γκαίο να δηµιουργήσουµε την κατάλληλη συνθήκη για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της 
µεθόδου, για την ανακάλυψη της γνώσης από µια κοινότητα µαθητών που συµµετέχει ενεργά και στα-
διακά βελτιώνει την αυτογνωσία και την αυτονόµηση της. Έτσι, ενώ τα στάδια που προτείνονται από 
τον Frey (1998) (επιλογή θέµατος, σχεδιασµός, έρευνα, αναζήτηση πληροφοριών, επεξεργασία, σύν-
θεση, παρουσίαση αποτελέσµατος, αξιολόγηση) παρέχουν ένα πλαίσιο χειρισµού και συστηµατοποίη-
σης του ΣΕ, είναι αναγκαίο να εστιάσουµε στη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησής του (Βιβίτσου 
κ.ά., 2006α). Για το λόγο αυτό στη διάρκεια του σχεδιασµού θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής 
πεδία: ανάλυση αναγκών (που συνδέονται µε το θέµα καθαυτό και µε τον ανθρώπινο παράγοντα), 
συλλογιστική δραστηριοτήτων, διαχείριση της εργασίας σε οµάδες, αξιολόγηση της πορείας και του 
αποτελέσµατος.  
 
Παραδείγµατα εφαρµογής  
Η αξιοποίηση της µεθόδου ΣΕ στην εκπαίδευση υποστηρίζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία (Ματσαγ-
γούρας, 2003, Χρυσαφίδης, 2000). Ο προγραµµατισµός δράσης και η συλλογικότητα που προϋποθέ-
τουν, καθώς και οι κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι µαθητές γεφυρώνουν το χά-
σµα ανάµεσα στη σχολική γνώση και τις απαιτήσεις της πραγµατικής ζωής. Έτσι, οι αρχικές πληροφο-
ρίες µετατρέπονται σε ατοµική και συλλογική γνώση µέσω της διαδικασίας που περιγράψαµε παραπά-
νω. Σήµερα, η χρήση του ΗΥ και η εξερεύνηση του διαδικτύου διευκολύνουν τη διαδικασία παραγω-
γής συλλογικού έργου και προσθέτουν µία ακόµη αξία: την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 
 
Στα σχέδια εργασίας που παραθέτουµε αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η προσπάθεια αντιµετώπισης 
της γνώσης και των συµµετεχόντων ολιστικά, σε περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη της κοινωνικο-
πολιτικής συνείδησης και της αυτό-συνείδησης. Πρόκειται για τα σχολικά προγράµµατα περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης Προστασία Απειλούµενων Πουλιών Ηπείρου (ΠΑΠΗ) (http://4tee-
ioann.ioa.sch.gr/) και Χαρτογράφηση Αποτύπωση γεωγΡαφικών Τοπικών Ηπειρώτικων Στοιχείων 
(ΧΑρΤΗΣ) (εικ. 1 & 2) που πραγµατοποιήθηκαν στο 4ο ΤΕΕ Ιωαννίνων και που θα χρησιµοποιηθούν 
στο τηλεµάθηµα στο πλαίσιο της µελέτης περιπτώσεων για ανάλυση και εξαγωγή συµπερασµάτων. Η 
επιλογή της µεθόδου ΣΕ στα συγκεκριµένα προγράµµατα θεωρήθηκε αναγκαία, καθώς για την υλο-
ποίηση τους ήταν απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
• Χρήση στοιχείων από όλες τις άλλες µεθόδους που έχουν προταθεί και χρησιµοποιούνται στα 

πλαίσια των προγραµµάτων ΠΕ (µελέτη περίπτωσης, επίλυση προβλήµατος, προσοµοίωση-παιχνίδι 
ρόλων) (Pata et al, 2003) 

• ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση των θεµάτων.  
• Συσχετισµός διδακτέου µε την καθηµερινή ζωή (βλ. απόλυτη συσχέτιση ωρολογίου προγράµµατος 

σπουδών ΤΕΕ πληροφορικής (Μαθήµατα: Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρµογών, Προγραµµατιστικά 
εργαλεία στο διαδίκτυο, Βάσεις ∆εδοµένων, Εφαρµογές πολυµέσων, Πληροφοριακά Συστήµατα 
κ.ά.) µε οµάδες εργασίας   

• Καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης 
• Συνεργατικότητα: Οι µαθητές εργάστηκαν σε οµάδες (π.χ. ανάπτυξης πολυµεσικού, υλικού πα-

ρουσιάσεων, συλλογής υλικού σχετικού µε τα αντικείµενα µελέτης των προγραµµάτων, σύνδεσης 
µε ιστοχώρο και µεταφόρτωσης του υλικού, προετοιµασίας εκδηλώσεων – παρουσιάσεων) 

• ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία: κάθε µαθητής εντάχθηκε στην οµάδα εργασίας που διαπραγµα-
τευόταν θέµατα σχετικά µε τα δικά του ενδιαφέροντα (π.χ. τα προς «υιοθεσία» απειλούµενα πουλιά 
και τα γεωγραφικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά της περιοχής καταγωγής των µαθητών) 

• Ένταξη της σχολικής ζωής στην κοινωνία. Η αλληλεπίδραση που επιδιώχθηκε µε κοινωνικές οµά-
δες για τη διάχυση των αποτελεσµάτων έδωσε µία καινοτόµα διάσταση για το περιθωριοποιηµένο 
απογευµατινό ΤΕΕ του οποίου οι µαθητές υλοποίησαν το πρόγραµµα.  



• Αυτοαξιολόγηση σε στάδια παρουσίασης του έργου της κάθε υποοµάδας, καθώς και αυτό- και 
ετερο-αξιολόγησης (δηλ. από τους ίδιους αλλά και από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο πρό-
γραµµα) 

• Βιωµατικές δραστηριότητες σε µικρές οµάδες 
• Οµαδικές εργασίες σε πραγµατικές περιπτώσεις 
• ∆ιδασκαλία σε διαφορετικά περιβάλλοντα (σε δάση, στην τάξη και σε εργαστήρια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, σε βιβλιοθήκες, στο κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων «Αλκυόνη» στην Πάρο, Εργα-
στήριο Συστηµατικής Βοτανικής Τµήµατος Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ηπείρου , 
Τµήµα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου)  

• Ειδική µνεία είναι σηµαντικό να γίνει: 
o στη λειτουργία των οµάδων δηµιουργίας ιστοσελίδων στο ΠΑΠΗ, οι οποίες οργανώθηκαν 

σε πλήρη αντιστοιχία µε τη µέθοδο project (Κονετάς, 2005). Η δηµιουργία ιστοσελίδων 
από µόνη της αποτελεί µία διαδικασία που διεκπεραιώνεται µε την µέθοδο (Cafolla et al, 
1996), κατανεµηµένη σε οµάδες εργασίας (Berry, 2000) (π.χ. οµάδα επεξεργασίας κειµένου, 
φωτογραφιών, σχεδιασµού ιστοσελίδας, προγραµµατισµού και σχεδιασµού βάσης δεδοµέ-
νων). 

o  στην καταλληλότητα (στο ΧΑρΤΗ) για διαθεµατική προσέγγιση των θεµάτων κυρίως λόγω 
της εικαστικής προσέγγισης (Legrady, 2006, Χριστοπούλου, 2006) αλλά και των δυνατοτή-
τες που προκύπτουν από τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων-GIS (Rama-
subramanian,1999, Sims et al., 1997). 

o στην καταλληλότητα των GIS για οικοδόµηση της γνώσης µε βάση τα προϋπάρχοντα νοη-
τικά σχήµατα (Kerski, 1999). Ως εκ τούτου επιλέχθηκε η δηµιουργία θεµατικών χαρτών µε 
βάση τις επιλογές και τις προϋπάρχουσες παραστάσεις των µαθητών για δρυµούς, µοναστή-
ρια, πληθυσµούς χωριών και παραδοσιακών πανηγυριών.  

 

                
 
 
 
 
TO ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑ ‘ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’ 
Ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης του ΠΣ∆ 
Το τηλεµάθηµα ‘Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας’ (http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=54) (πίν. 1) 
προσφέρεται από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) µέσω του ανοικτού λογισµικού Moodle. Πιο 
συγκεκριµένα, η ρεαλιστική ανάγκη για επιµόρφωση (Καζαντζή κ.ά., 2005), αλλά και για εφαρµογή 
καινοτοµιών που να διασφαλίζουν τη βελτιστοποίηση της παρεχόµενης εκπαίδευσης οδήγησε στο δια-
δικτυακό µάθηµα ‘Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας’. Το ‘ΜΣΕ’ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δηµιουργηθεί 
σταδιακά µια κοινότητα µάθησης και πρακτικής για εκπαιδευτικούς και µιας βάσης δεδοµένων για την 
επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Απευθύνεται δε σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
χρήστες-µέλη του ΠΣ∆. Το µάθηµα χωρίζεται σε 4 θεµατικές ενότητες που χρονικά αντιστοιχούν σε 4 
εβδοµάδες και συµπεριλαµβάνει την εκπόνηση σχετικών εργασιών, τη βιωµατική προσέγγιση των 
σχεδίων εργασίας και την αξιολόγηση της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων σε ατοµικό και οµαδικό 
επίπεδο.  
 
Το περιβάλλον Moodle είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Μάθησης (Σ∆Μ) του οποίου ο σχεδιασµός 
επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συνεργατικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει η Γκουνταβά (2003), η 
µάθηση είναι κοινωνική διαδικασία και προέρχεται από την εµπειρία της συµµετοχής µας στην καθη-
µερινή ζωή. Οι βασικές ιδέες σχεδιασµού και ανάπτυξης της πλατφόρµας βασίζονται στις θεωρίες του 

Εικ. 1. Σε ώρα Συν-εργασίας  Εικ. 2. Ο Χάρτης που δηµιουργήθηκε 
συνεργατικά!!! 



εποικοδοµισµού, του κοινωνικού εποικοδοµισµού, και της εντός πλαισίου µάθησης, που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Το περιβάλλον του Σ∆Μ ενισχύει τη διαµόρφωση ενός σχήµατος για το πώς ένα τέτοιο 
µάθηµα λειτουργεί, ενώ παράλληλα οι δραστηριότητες και τα κείµενα που παράγονται από την οµάδα 
συµµετεχόντων βοηθούν στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς κάθε συµµετέχοντος ξεχωριστά. Με τον 
τρόπο αυτό αναπτύσσεται µε τον καιρό µια καινούρια οπτική της γνωστικής περιοχής µέσα στην οποία 
τα µέλη της κοινότητας δρουν (Wenger, 1998, Turkle, 1997). Εποµένως, το διαδικτυακό µάθηµα απο-
τελεί ένα σύνθετο παράδειγµα συνεργατικής µάθησης µεταξύ των µελών της κοινότητας που σχηµατί-
ζεται. Σε αυτό το πλαίσιο η γνώση οικοδοµείται σταδιακά και είναι προϊόν συµµετοχής και διαπραγµά-
τευσης.  
 
Κατά τη διαδικασία ένταξης σε µια κοινότητα παρατηρούνται τα εξής 3 στάδια (Βιβίτσου κ.ά., 2006β): 
(α) οι Εν ∆υνάµει Κοινότητες Πρακτικής (∆ΚΠ), που είναι οι κοινότητες που δεν έχουν ακόµα προχω-
ρήσει σε καµία πράξη και δραστηριότητα (για παράδειγµα οι κοινότητες στην Τηλεκπαίδευση του Πα-
νελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου), (β) οι Κοινότητες της Πράξης (ΚτΠ) όπου έχει αρχίσει η διαδικασία 
συνοχής και ανάπτυξης της κοινότητας, και τέλος (γ) οι Κοινότητες Πρακτικής (ΚΠ), όπου οι κοινότη-
τες είναι οργανωµένες και έχουν φτάσει στο στάδιο της αυτονοµίας. Τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν 
εν δυνάµει στο πρώτο στάδιο, ενεργοποιούνται στο δεύτερο και αναδεικνύονται στο τρίτο, περιγράφο-
νται από τους Παπαργύρη και Πουλυµενάκου (2003) ως εξής:  
1. Παρώθηση και προθυµία να µοιραστεί κάποιος τη γνώση του µε τα άλλα µέλη της κοινότητας, 
2. Αίσθηση της ταυτότητας και υποχρέωσης, 
3. ∆ηµιουργία της οργανωτικής µνήµης για την κοινότητα στο σύνολό της, 
4. Ανασταλτικοί (και διευκολυντικοί) παράγοντες της ροής γνώσης, και ασυµµετρική (και συµµετρική) 
διανοµή γνώσης, 

5. Μάθηση για την κοινότητα και κατάρτιση των νεοφερµένων, 
6. Επίλυση ηθικών και κοινωνικο-πολιτιστικών εµποδίων που εµποδίζουν την µάθηση, 
7. Αποκάλυψη µη-κανονικών πρακτικών εργασίας ως τρόπους µάθησης, 
8. Επικοινωνία γνώσης µε άτυπο τρόπο (για παράδειγµα σιωπηρά), 
9. ∆ιευκόλυνση των διαδικτυακών χώρων εργασίας, 
10. Καλλιέργεια εµπιστοσύνης και παραγωγή Κοινωνικού Κεφαλαίου (Social Capital), 
11. Αναγνώριση στρατηγικής και λειτουργικών εµποδίων στη χρησιµοποίηση της γνώσης για να δηµι-
ουργήσει οικονοµικές αξίες, και 
12. Αύξηση (όπως και µέτρηση) του ∆ιανοητικού Κεφαλαίου (Intellectual Capital, το κεφάλαιο µιας 
εταιρίας, ενός οργανισµού ή ενός έθνους σε γνώση, Bontis, 2002) και ενθάρρυνση ριζικών καινοτο-
µιών.  
 
Η Ελληνική ∆ιαδικτυακή Εκπαιδευτική Κοινότητα (Ε∆ΕΚ)  
Η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών κοινοτήτων είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση κάποιου µέσου 
που να διευκολύνει την επικοινωνία, λόγω της γεωγραφικής και χρονικής απόστασης µεταξύ των εκ-
παιδευτικών. Η Ελληνική Εκπαιδευτική Κοινότητα µε τη χρήση του διαδικτύου και των Σ∆Μ µπορεί 
να αµβλύνει τις αποστάσεις αυτές µε στόχο τη δηµιουργική συνεργασία και να µετεξελιχθεί από εν 
δυνάµει, σε κοινότητα της Πράξης και, τέλος, σε Κοινότητα της Πρακτικής. Στην ελληνική πραγµατι-
κότητα παρά τη σταδιακή µορφοποίηση τέτοιων διαδικτυακών σχηµάτων ο κύκλος των τριών σταδίων 
που αναφέρθηκε παραπάνω δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί (Λαµπροπούλου, 2005). Όµως σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας που έγινε στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής (Λαµπροπούλου, 
2006), παιδαγωγικά σχεδιασµένες προσπάθειες µε συγκεκριµένη στοχοθεσία και κινητροποίηση, που 
κάνουν χρήση κατάλληλων Σ∆Μ, καθώς και εργαλείων αξιολόγησης βοηθούν όχι µόνο στη δηµιουρ-
γία αλλά και στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Ε∆ΕΚ. Η συµµετοχή εκπαιδευτικών στο χώρο ασύγχρο-
νων συζητήσεων (φόρουµ) της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση 
(ΠΕΚΑ∆Ε) (www.pekade.gr/forum) (29/05-4/06/2006) µε την ανταλλαγή και κατάθεση απόψεων απο-
τελεί ένα πρωτότυπο παράδειγµα συµµετοχής στο συγκεκριµένο πλαίσιο (Βιβίτσου κ.ά., 2006γ). Οι 
επισκέψεις των εκπαιδευτικών και η συµµετοχή τους στις ασύγχρονες συζητήσεις, η ενασχόληση µε το 
θέµα και η σταδιακή διαµόρφωση εµπεριστατωµένων απόψεων – θέσεων σηµατοδοτούν την ανάγκη 
δηµιουργίας και συστηµατικής οργάνωσης διαδικτυακού περιβάλλοντος για ενηµέρωση, κατάθεση 
ιδεών και προβληµατισµών, δηλαδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για συλλογική κατασκευή γνώσης 
µέσω της συνεργατικής µάθησης. 
 
Το Σ∆Μ Moodle του ΠΣ∆ παρέχει το περιβάλλον και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για το σχηµα-
τισµό και τη λειτουργία διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής (∆ΚΠ). Έτσι δίνεται η δυνατότητα για 
δηµιουργία της Ελληνικής ∆ΚΠ έτσι ώστε να διατηρεί τα δοµικά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται 
στο τρίτο στάδιο των ΚΠ, όπως αναφέρονται από Έλληνες και ξένους ερευνητές (Cicognani, 2000, 



Παπαργύρης & Πουλυµενάκου, 2003, Wenger, 1998) µε σηµαντική συµβολή στο χώρο, και που είναι 
τα εξής:  

• η εκπαίδευση και οι εξελίξεις στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα, δηλ. η γνωστική περιοχή (η 
‘κοινή γλώσσα’ επικοινωνίας που δίνει νόηµα στις πράξεις των µελών της κοινότητας),  

• οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, δηλ. η κοινότητα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την 
γνωστική αυτή περιοχή και  

• το διανοητικό κεφάλαιο που παράγεται, δηλ. οι πρακτικές που δηµιουργούνται σε ατοµικό και 
συλλογικό επίπεδο έτσι ώστε να διευρυνθεί η γνωστική περιοχή. Οι πρακτικές περιλαµβάνουν 
εργαλεία επίλυσης προβληµάτων και επικοινωνιακά µέσα, κοινά σε όλα τα µέλη.  

 
Στόχοι του τηλεµαθήµατος ‘Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας’ 
Η καινοτοµία που εισάγεται µε το τηλεµάθηµα ‘ΜΣΕ’ είναι το παιδαγωγικό σενάριο στο οποίο βασίζε-
ται για να καλύψει την ανάγκη συστηµατοποίησης της τηλεκπαίδευσης (Dougiamas, 2006) έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά της. Για το λόγο αυτό το µάθηµα ‘ΜΣΕ’ έχει συγκεκριµένη 
στοχοθεσία, πλάνο εργασίας και αξιολόγησης. Οι στόχοι του τηλεµαθήµατος συνδέονται µε την από-
πειρα εισαγωγής της ΜΣΕ στη διδακτική διαδικασία, µιας εξαιρετικά σηµαντικής καινοτοµίας για την 
ποιότητα στην εκπαίδευση. Η υλοποίηση της µεθόδου είναι πολύπλοκη και απαιτεί σχεδιασµό και ορ-
γάνωση, ωστόσο είναι δυναµική και ανταποκρίνεται στην αβεβαιότητα της λύσης ενός προβλήµατος. 
Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πολυδιάστατου ρόλου τους (συµβούλου, ερευνητή, διευκολυ-
ντή, διαµεσολαβητή ανάµεσα στη γνώση και το µαθητή) οι εκπαιδευτικοί στην εποχή της Πληροφορί-
ας της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας πρέπει:  

•  να εξοικειωθούν µε όρους και έννοιες της ΜΣΕ, 
•  να συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα της ΜΣΕ στη διδακτική πράξη και την καθηµερινή 

ζωή,  
• να είναι ικανοί να αναλαµβάνουν την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης µε τους µαθητές/τριές 

τους,  
•  να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό και υλοποίηση του µαθήµατος µε βάση πραγµατικές ανάγκες 

και ιδέες σχετικές µε την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα,  
•  να αναπτύξουν δεξιότητες αυτο-οργανώσιµης µάθησης,  
•  να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής µάθησης, και 
•  να αναπτύξουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.  

 
Εργαλεία και ∆ραστηριότητες  
Η ενασχόλησή µας µε τη µάθηση απορρέει µεν από την ανάγκη κάλυψης προσωπικών διανοητικών 
αναζητήσεων και εξεύρεσης λύσεων για προβλήµατα που προκύπτουν στην τάξη, αφετέρου όµως είναι 
σηµαντικό να έχει πρακτικό αντίκτυπο. Η πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτούνται µέσω τηλεκ-
παίδευσης βοηθά στη διαµόρφωση του επαγγελµατικού προφίλ, αφού µπορεί να συµπεριληφθεί στο 
βιογραφικό του εκπαιδευόµενου. Ωστόσο, το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα της πιστοποίησης είναι η 
διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης επιµόρφωσης µέσω του διαδικτύου. Εποµένως, η ενεργός 
συµµετοχή και η συµβολή στις οµάδες εργασίας, σηµαντικός παράγοντας δηµιουργίας διανοητικού 
κεφαλαίου, είναι οργανικά συνδεδεµένη µε την αποτελεσµατικότητα του τηλεµαθήµατος. Η κατα-
σκευή ενός πρότυπου επιµορφωτικού προγράµµατος τηλεκπαίδευσης εγγυάται την διαµόρφωσης ποιο-
τικών δεδοµένων που κάνουν εφικτή την επίσηµη υιοθέτησή της ως µέσου επιµόρφωσης των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό στο ‘ΜΣΕ’ εντάσσεται σύστηµα ποιοτικής αξιολόγησης της συµµε-
τοχής που διαµορφώνεται ως εξής:  

• Εβδοµάδα 1. Ατοµική εργασία 'Εισαγωγή στη Μέθοδο Σχεδίων Εργασίας' (10% της συνολι-
κής βαθµολογίας)  

• Εβδοµάδα 2. Συγκριτική Μελέτη – Μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων (30%)  
• Εβδοµάδα 3. Ιδέες και προτάσεις, παρουσιάσεις σχεδίων εργασίας, ενεργός συµµετοχή σε 

συνεντεύξεις και οµαδικές εργασίες αξιολόγησης (30%)  
• Εβδοµάδα 4. Ατοµική εργασία «Σχέδιο εργασίας σε πλαίσιο» (30 %)  

 
Στη διάρκεια του τηλεµαθήµατος η γνώση οικοδοµείται σταδιακά µε τη χρήση των εργαλείων που 
παρέχει το λειτουργικό. Για το λόγο αυτό οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν τη 
δυνατότητα:  

• Γνωριµίας των συµµετεχόντων µεταξύ τους, και εξοικείωσης µε το πλαίσιο στο οποίο εντάσ-
σεται ο καθένας 

• Εναλλαγής ρόλων 



• ∆ηµιουργίας περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης 
• ∆ιαπραγµάτευσης του περιεχοµένου της µάθησης  

Επιπλέον, τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται επιτρέπουν την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, καθώς 
συνδυάζουν την από πάνω προς τα κάτω (από τις ιδέες, τη θεωρία προς την εφαρµογή, τις δραστηριό-
τητες top-down) και ταυτόχρονα την από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση της µάθησης. 
Μεταξύ άλλων, τα εργαλεία του Σ∆Μ περιλαµβάνουν:  

• Προσωπικό προφίλ (δηµιουργία προσωπικού σεναρίου: εκκίνηση συµµετοχής, διαµόρφωση 
διαδικτυακής ταυτότητας) 

• Πηγές πληροφοριών (δηµιουργία, διανοµή, ανακάλυψη και χρήση των πόρων γνώσης) 
• Οµαδική εργασία - wikis (π.χ. γλωσσάρι: δηµιουργία κατάλληλων πόρων εκµάθησης προ-

σαρµοσµένων στις ανάγκες των µελών/χρηστών) 
• Ασύγχρονες συζητήσεις (forum) (εµπειρίες, απορίες, προτάσεις: δραστηριότητες και διαδικα-

σίες µάθησης από το άτοµο και τα µέλη της οµάδας) 
• Σύγχρονες συζητήσεις (chat) σε πραγµατικό χρόνο (π.χ. συνεντεύξεις µε ειδικούς: χρήση αν-

θρώπινων πόρων γνώσης) 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
Οι Νέες Τεχνολογίες άλλαξαν ριζικά την καθηµερινότητα του ατόµου σε πολύ µικρό χρονικό διάστη-
µα. Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας άνοιξαν το δρόµο για νέες µορφές αναζή-
τησης και διακίνησης της πληροφορίας. Όµως οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν συνεπάγονται αυτόµατα 
τη κατάκτηση της γνώσης. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή δηµιουργία ενός 
διαδικτυακού µαθήµατος που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την επιλογή του κατάλληλου Συστήµα-
τος ∆ιαχείρισης Μάθησης. Το σύστηµα διαχειρίζεται µεν τις πληροφορίες και δίνει τη δυνατότητα για 
συγκέντρωση πηγών, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη διαµόρφωσης τράπεζας υλικού για επεξεργασία. 
Παρ’ όλα αυτά, η απλή µεταφόρτωση αρχείων δεν οδηγεί στη συνεργατική µάθηση. Χρειάζεται, επι-
πλέον, συλλογιστική, προσεκτική οργάνωση και παρώθηση για να ενεργοποιηθεί η συµµετοχή και να 
κατακτηθεί ο βασικός στόχος της τηλεκπαίδευσης: της συλλογικής οικοδόµησης της γνώσης µέσω της 
συνεργασίας στις κοινότητες που σχηµατίζονται διαδικτυακά.  
 
Σύµφωνα µε τον Bloom (1956), η µάθηση ξεκινά µε την επίγνωση της ύπαρξης πληροφοριών για επε-
ξεργασία και κατασκευή της γνώσης. Όµως, οι Νέες Τεχνολογίες δηµιούργησαν την ανάγκη για ανα-
νέωση των δεξιοτήτων που συµβάλλουν στην οικοδόµησή της. Οι δεξιότητες, µεταγνωστικές, κοινω-
νικο-γνωστικές, και διαδικτυακές- συνεργατικές - διαδραστικές, αλλά και ο υπεύθυνος ρόλος του η-
εκπαιδευτή και η συνεργατική προσέγγιση της γνώσης είναι τα στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαιτε-
ρότητα του 21ου αιώνα και που διευκολύνουν την µάθηση. Ωστόσο, για να µπορέσει η τηλεκπαίδευση 
να παίξει ουσιαστικό ρόλο στον τοµέα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και να συντελέσει στην 
αλλαγή που επιχειρείται στο εκπαιδευτικό σκηνικό στη χώρα µας, είναι απαραίτητη η εφαρµογή πιλο-
τικών προγραµµάτων βασισµένων σε κατάλληλο σχεδιασµό. Το τηλεµάθηµα ‘Μέθοδος Σχεδίων Ερ-
γασίας’ στηρίζεται σε αρχές και προσεγγίσεις που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης των 
νέων δεξιοτήτων. Ο σχεδιασµός του ενθαρρύνει την αξιοποίησή τους από όλους τους συµµετέχοντες 
στο περιβάλλον του συστήµατος, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, στο περιβάλλον της τάξης. Έτσι, συν-
δυάζοντας τους παράγοντες όραµα- ικανότητα/ δεξιότητα- κίνητρο- πηγές πληροφοριών- σχέδιο δρά-
σης (Butler, 2006) το ‘ΜΣΕ’ αποτελεί ένα πρότυπο µάθηµα τηλεκπαίδευσης που έχει στόχο να συνει-
σφέρει στη διαδικασία της αλλαγής. Γι’ αυτό το λόγο θέτει έναν επιπλέον στόχο: να ανοίξει το δρόµο 
για τη διαµόρφωση περαιτέρω προτάσεων ολοκληρωµένων προγραµµάτων τηλεκπαίδευσης που θα 
οδηγήσουν στη δηµιουργία πλαισίου για τη θεσµική κατοχύρωση τόσο των τηλεκπαιδευόµενων όσο 
και των η-εκπαιδευτών.  
 



 

Πίνακας Ι 
Tο Τηλεµάθηµα ‘Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας’ 
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