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ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

Πποοίμιο 

 

Το επιμοπθωηικό ςλικό για ηην  επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Θένηπα Σηήπιξηρ 

Δπιμόπθωζηρ, εκπονήθηκε ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ «Δπιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών ζηη σπήζη 

και αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαιδεςηική διδακηική διαδικαζία» ηος ΔΠΔΑΔΘ ΗΗ, Γ’ ΘΠΣ και 

πεπιλαμβάνει 5 ηεύση: ένα ηεύσορ για ηο γενικό μέπορ και ηέζζεπα ακόμη ηεύση για ηοςρ 4 

κλάδοςρ ηος ειδικού μέποςρ. Το κείμενο ηος Τεύσοςρ 1 πος ακολοςθεί, πεπιλαμβάνει ηο 

επιμοπθωηικό ςλικό για ηο Γενικό Μέπορ ηηρ επιμόπθωζηρ εκπαιδεςηικών ζηα Θένηπα 

Σηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ (ΘΣΔ) και εκπονήθηκε με βάζη ηο ζσεηικό Αναλςηικό Ππόγπαμμα 

Σποςδών. 

 

Το επιμοπθωηικό ςλικό αςηό επικαιποποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ «Δπιμόπθωζη ηων 

Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» ηος 

Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» ηος ΔΣΠΑ (2007-2013). 

 

Το παπόν ηεύσορ αποηελεί ηη 2η έκδοζη (αναθεωπημένη και εμπλοςηιζμένη) ηος 

επιμοπθωηικού ςλικού. Το ςλικό ηος παπόνηορ ηεύσοςρ δημιοςπγήθηκε και επικαιποποιήθηκε 

από ζςγγπαθική ομάδα με επικεθαλήρ ηον Αναπληπωηή Θαθηγηηή ηος Πανεπιζηημίος 

Μακεδονίαρ Βαζίλειο Γαγδιλέλη και ζςνεπγάηη ηον Παπαδόποςλο Ηωάννη, Δκπαιδεςηικό ηηρ 

Ππωηοβάθμιαρ, Μαθημαηικό, έσονηαρ ωρ γνώμονα ηο πποαναθεπόμενο ππόγπαμμα ζποςδών, 

ηο γενικό πλαίζιο ηηρ επιμόπθωζηρ ηων Δκπαιδεςηικών και ακολοςθώνηαρ ηιρ γενικέρ γπαμμέρ 

ηος Δπιμοπθωηικού ςλικού1  για ηην εκπαίδεςζη ηων επιμοπθωηών ζηα Πανεπιζηημιακά 

Θένηπα Δπιμόπθωζηρ, ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ «Δπιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών ζηη σπήζη και 

αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαιδεςηική διδακηική διαδικαζία» ηος ΔΠΔΑΔΘ ΗΗ, Γ’ ΘΠΣ. Ένα 

ημήμα ηος Δπιμοπθωηικού ςλικού σπηζιμοποιήθηκε ωρ ππωηογενέρ για ηην παπαγωγή ηος 

παπόνηορ Γιδακηικού ςλικού. 

 

Το ςλικό αςηό ζςνηάσθηκε ζηο πλαίζιο ηων απμοδιοηήηων ηηρ ειδικήρ επιζηημονικήρ 

επιηποπήρ, αποηελούμενηρ από ηοςρ:  

 

 Φαπάλαμπο Εαγούπα, Θαθηγηηή ηος Πανεπιζηημίος  Παηπών, ο οποίορ έσει ηην 

εςθύνη ζςνηονιζμού ηων επγαζιών ηηρ επιηποπήρ 

                                           

1 Γηα ην Γεληθφ Κέξνο ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ ιηθνχ γηα ηα ΞΑΘΔ ζπλεξγάζηεθαλ θαη νη 

Θαςάιεο Αρηιιέαο, Θαζεγεηήο ζην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ξαπαδφπνπινο Ησάλλεο, 

Δθπαηδεπηηθφο ηεο Ξξσηνβάζκηαο, Καζεκαηηθφο, Φαραληίδεο Ληθφιανο, Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο ζην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 
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 Βαζίλειο Γαγδιλέλη, Αναπληπωηή Θαθηγηηή Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

 Βαζίλειο Θόμη, Αναπληπωηή Θαθηγηηή Πανεπιζηημίος Παηπών 

 Γημήηπιο Θοςηζογιάννη, Δπίκοςπο Θαθηγηηή Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος 

Θεζζαλονίκηρ 

 Φπόνη Θςνηγό, Θαθηγηηή Πανεπιζηημίος Αθηνών 

 Γημήηπιο Χύλλο, Θαθηγηηή Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ 

Ζ ωρ άνω ειδική επιζηημονική επιηποπή λειηοςπγεί ζηην παπούζα Ππάξη ωρ Δπιζηημονική 

Δπιηποπή ηος ΔΑ.ΗΤΥ, ζςμππάηηονηορ επιζηημονικού θοπέα  ςλοποίηζηρ ηος έπγος. 

 

Το παπόν επιμοπθωηικό ςλικό αποηελεί ιδιοκηηζία ηος ΥπΠΓΜΒΘ και καλύπηεηαι από ηην 

ιζσύοςζα νομοθεζία για ηην πποζηαζία ηων πνεςμαηικών δικαιωμάηων ηων δημιοςπγών. 
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Πεξηγξαθή ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

Ρν παξφλ δηδαθηηθφ πιηθφ πξννξίδεηαη θαηά θχξην λα ππνζηεξίμεη ην Γεληθφ Κέξνο, 

αιιά ηαπηφρξνλα λα απνηειέζεη έλα εξέζηζκα γηα ζέκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο δε 

ζα ζηγνχλ ζε βάζνο ζην Δηδηθφ Κέξνο – αλαθέξνληαη γηα παξάδεηγκα ην Web2.0  

θαη νη ηζηνεμεξεπλήζεηο WebQuests, νη δηδαθηηθέο ρξήζεηο ησλ ιεγνκέλσλ 

«εθαξκνγψλ γξαθείνπ», φπσο νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ θιπ. Δπίζεο, ζην παξφλ 

δηδαθηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

απφ κηα γεληθφηεξε ζθνπηά – φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέκα ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζην Γηαδίθηπν θαη γεληθφηεξα ηεο αζθαινχο 

πινήγεζεο θ.ά. 

Ρν εχξνο ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη, θαζηζηά εθ πξννηκίνπ αδχλαηε ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπο ζε βάζνο – αξθεί λα αλαθεξζεί φηη νη ζεσξίεο κάζεζεο, ε 

ζχγρξνλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ε ζπκβνιή ησλ ΡΞΔ, αληηκεησπίδνληαη ζηα 

πιαίζηα ελφο θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί δηδαζθαιία δηαξθείαο 4 σξψλ. Υο εθ 

ηνχηνπ, ηα ζρεηηθά ζέκαηα εμεηάδνληαη αθξνζηγψο θαη απφ φζα ηκήκαηα ηεο 

ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ, επειέγεζαλ εθείλα ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ πην άκεζν ηξφπν κε ην Δηδηθφ Κέξνο αιιά θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ ηάμε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην παξφλ 

πιηθφ έρεη αλακνξθσζεί ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ έθδνζε (2007-2008), θαζψο 

νξηζκέλεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ ΡΞΔ (φπσο ε δηάδνζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, 

ε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηγλίσλ θαη ε ζρεηηθή σξίκαζε ηεο «θηλεηήο 

κάζεζεο» - mobile learning) δεκηνχξγεζαλ θαηλνχξηεο δπλαηφηεηεο θαη λέεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην παξφλ πιηθφ. 

   

Ρν παξφλ δηδαθηηθφ πιηθφ εθπνλήζεθε κε ηελ πξννπηηθή λα δηδαρζεί ζπλνιηθά ζε 

18 καζήκαηα. Ζ δηαίξεζε ηνπ ζε επηκέξνπο ελφηεηεο ππαγνξεχζεθε  απφ 2 

ιφγνπο: 

(1) πξνζαξκνγή ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Δπεηδή νη επηκνξθψζεηο ζηα 

επηκνξθσηηθά θέληξα (Θέληξα Πηήξημεο Δπηκφξθσζεο) δελ έρνπλ απζηεξή θαη 

πξνθαζνξηζκέλε δνκή, πξνηηκήζεθε απηή ε ιχζε ψζηε ην πιηθφ λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  ζε ηξίσξεο, ηεηξάσξεο ή άιινπ ηχπνπ δηδαζθαιίεο. 

(2) Άξζξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε. Ρν δηδαθηηθφ πιηθφ λνείηαη σο αξζξσηφ. 

Απνηειείηαη δειαδή απφ ελφηεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ έλα φιν, αιιά κπνξνχλ 

λα ηξνπνπνηεζνχλ αθφκε θαη ξηδηθά, ρσξίο σζηφζν λα επεξεαζηεί ην ππφινηπν 

πιηθφ. 

Νη πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζην πιαίζην κηαο σξηαίαο 

δηδαζθαιίαο αλ θαη ππάξρνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ εμαηξέζεηο (2 ελφηεηεο δειαδή, 

δηάξθεηαο 2 σξψλ θάζε κηα), νη νπνίεο ππαγνξεχηεθαλ απφ ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. Γεληθά πάλησο, ε δηδαζθαιία ηνπ κέξνπο απηνχ 

κπνξεί λα δηαξζξσζεί κε πνιινχο ηξφπνπο κε ηελ ππφινηπε χιε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

 Πε θάζε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη  

 Ν ηίηινο ηεο ελφηεηαο 

 Κηα εηζαγσγή ιίγσλ γξακκψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο 
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 Κεξηθέο παξάγξαθνη κε ην πεξηερφκελν αλαιπηηθά (ζπλήζσο ηξεηο). 

 Ξξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχλ έλα ζρεηηθά ζεκαληηθφ ρξφλν 

δηεθπεξαίσζεο θαη ζηνρεχνπλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ζηελ επέθηαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο 

 Δξσηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ 

επηκνξθνπκέλσλ, αιιά ζίγνπλ, θαηά θαλφλα, ζέκαηα ηα νπνία ζπρλά 

απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή απνηεινχλ αληηθείκελα δηαθσληψλ. 

 Αζθήζεηο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά ζχλζεηεο θαη έρνπλ σο ζηφρν ηε κεγαιχηεξε 

εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηηο έλλνηεο πνπ εμεηάδνληαη. 

 Γηθηπνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

επηκνξθνπκέλνπο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 

Ρν πεξηιακβαλφκελν πιηθφ ζε κηα ελφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί πιήξσο, 

πνιιέο θνξέο απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο κηαο 

δηδαθηηθήο ψξαο. Νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο θαη εξσηήζεηο 

απαηηνχλ θαηά θαλφλα πνιχ ρξφλν θαη ε πξνηεηλφκελε δηθηπνγξαθία-βηβιηνγξαθία 

απαηηεί γηα ηε κειέηε ηεο αθφκε πεξηζζφηεξν. Υζηφζν, ν ξφινο ηνπ δηδαθηηθνχ 

απηνχ πιηθνχ είλαη λα πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα κηα πην εκβξηζή κειέηε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

Τξόπνο ρξήζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

Νη επηκνξθσηέο Β‟ επηπέδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην παξφλ δηδαθηηθφ πιηθφ 

είλαη πεπεηξακέλνη, γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Υζηφζν, είλαη ίζσο ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ειεθηξνληθέο) 

δηαθάλεηεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ θεληξηθψλ ελλνηψλ θάζε ελφηεηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη επηκνξθνχκελνη λα εξγαζηνχλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηκνξθσηή. Νη 

επηκνξθνχκελνη, θαιφ ζα ήηαλ λα δηαζέηνπλ ηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή – έηζη ψζηε λα αθνινπζνχλ ηνπο ππεξδεζκνχο πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζην θείκελν ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνη λα ηνπο πιεθηξνινγνχλ. 
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Δνόηηηα 1.1 

 

Ο πόλορ ηων ΤΠΔ ζηη δόμηζη ηηρ 
κοινωνίαρ ηηρ Γνώζηρ.  

Η ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηα πλαίζια 
ηων ζηόσων ηηρ εκπαίδεςζηρ για 

ηο 2010. 

 1. Δηζαγσγή 

Ρν κάζεκα απνηειεί κηα πνιχ ζχληνκε ελεκεξσηηθή εηζαγσγή ζηηο 

Δπξσπατθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ΡΞΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη, κε έλα γεληθφηεξν ηξφπν, ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ 

θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη ΡΞΔ  ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αθφινπζε αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ. Πηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

δίδνληαη ζρεηηθέο πεγέο ζηνπο επηκνξθνπκέλνπο, ψζηε λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Θα πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί φηη ιφγσ ησλ 

δηαξθψλ δηεζλψλ εμειίμεσλ,  νη ζρεηηθέο πεγέο εκπινπηίδνληαη 

δηαξθψο θαη, ζε θάπνην κέηξν, αιιάδνπλ πεξηερφκελν πνιχ ζπρλά 

θαη σο εθ ηνχηνπ ν δηαξθήο έιεγρνο ησλ αλαθνξψλ (κέζσ 

ππεξδεζκψλ) είλαη αλαγθαίνο. 

 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Ζ βαζηθή ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο Δπξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ησλ Ρερλνινγηψλ 

Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

 

 2.  Γεληθά ζηνηρεία γηα ηηο πνιηηηθέο 
ελζσκάησζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Νη ΡΞΔ ζηα 

Δθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα 

 

 

ιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αζρνινχληαη κε ηελ εηζαγσγή θαη 

ελζσκάησζε ησλ ΡΞΔ ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Απηή ε πξνζπάζεηα 

πεξηιακβάλεη απφ ηε κηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε 

ηε ρξήζε ησλ Ζ.. θαη ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ γεληθφηεξα 

(ρεηξηζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θιπ) απφ φινλ ηνλ πιεζπζκφ θαη 

απφ ηελ άιιε ζπληειεί ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, αθνχ ε εηζαγσγή ησλ Ζ.. θαη γεληθφηεξα ησλ 
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ΡΞΔ, επηθέξεη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

ζην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε απηφ ην λέν 

πιαίζην θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηα λέα δεδνκέλα. 

 

 

Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη νη 

πνιηηηθέο 

εθπαηδεπηηθψλ 

ρξήζεσλ ησλ ΡΞΔ 

 

Κε έλα γεληθφ ηξφπν, ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη πνιχ 

γξήγνξα (απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990) ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε ηεο απφθηεζεο πξνεγκέλσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζ.. θαη ρξήζεο ησλ ΡΞΔ απφ ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Έηζη απφ πνιχ λσξίο ζέηεη ζε εθαξκνγή 

projects θαη πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα, φπσο ηα γλσζηά Socrates, Minerva, GRUNDVIG 

θαη άιια (ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα φια ππάξρεη ζηε 

δηεχζπλζε:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_

en.html θαη εηδηθφηεξα γηα ην θαζέλα ζε άιιεο ηζηνζειίδεο, 

φπσο http://ec.europa.eu/education/index_en.html γηα ην 

Erasmus).  

 Ρελ πξνζπάζεηα απηή ζε επξσπατθφ επίπεδν ζεκαηνδνηεί ε 

ζχλνδνο ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ιηζζαβφλαο ην 

2000, πνπ ζέηεη σο νξφζεκν ην 2010, ηε ρξνληά θαηά ηελ 

νπνία ε Δπξψπε ζα (πξέπεη λα) θαηαζηεί ε πιένλ 

αληαγσληζηηθή δχλακε δηεζλψο θαη απηφ κέζα απφ ην 

κεηαζρεκαηηζκφ (κεηαμχ ησλ άιισλ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δνκψλ. Πην Ινπμεκβνχξγν, αξγφηεξα, ηα θξάηε κέιε 

απεθάζηζαλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

απηφο, δειαδή ηε ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

 3. Δμεηδίθεπζε ησλ Δπξσπατθώλ 
πνιηηηθώλ 

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://ec.europa.eu/education/index_en.html
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Ππγθεθξηκελνπνίεζε 

ησλ Δπξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ 

 Ρα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη ζην Ππκβνχιην ηεο Πηνθρφικεο, 

φπνπ αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή:  

 Ξνηνηηθή αιιαγή ησλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο  

 Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε 

 Γηεχξπλζε ησλ «νξηδφλησλ» ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

Ξνηνηηθή αιιαγή 

ησλ δνκψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο 

Ζ αιιαγή απηή έρεη λα θάλεη κε πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ 

πξνζφλησλ ζε εθπαηδεπφκελνπο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

εθπαηδεπηέο. Απηέο νη πξσηνβνπιίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ θαη ηελ ππνδνκή ζε κηα ζρνιηθή 

κνλάδα, ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηθψλ 

πφξσλ, ηελ επάξθεηα ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (ηερληθφ θαη 

επηζηεκνληθφ).  Ξεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη κηα ζεηξά απφ 

επηκέξνπο ππν-ζηφρνπο πνπ άπηνληαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη επηζπκεηέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ιεθζνχλ αληίζηνηρα κέηξα ψζηε λα ηηο 

αλαπηχμνπλ (γηα παξάδεηγκα κε ηελ αλακφξθσζε 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ 

Ρκεκάησλ). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί ην πσο νη 

δεμηφηεηεο απηέο ζπλδπαδφκελεο κε ηηο παξαδνζηαθέο δεμηφηεηεο 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κε 

έκθαζε ηψξα πηα ζηε δηα βίνπ κάζεζε, φπσο θαη ζηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Αθφκε, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ γεληθφηεξα, ψζηε λα ζεσξεζεί 

δεδνκέλε ε πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο απηέο. 

 

 

 

Γηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαηάξηηζε 

Πηφρνο είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο απφ έλα ζχζηεκα ζε θάπνην άιιν 

πάληα ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα 

πξέπεη λα ηεζνχλ θαη άιινη, ελδηάκεζνη ζηφρνη, φπσο ην λα 

εμαζθαιηζηνχλ ίζεο επθαηξίεο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηα πξνγξάκκαηα απηά λα ζρεδηάδνληαη, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. 
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Γηεχξπλζε ησλ 

«νξηδφλησλ» ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

Ξξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ απφπεηξα εληαηνπνίεζεο 

(νκνγελνπνίεζεο) θαη ελνπνίεζεο (δεκηνπξγίαο ελφο 

κνλαδηθνχ) ρψξνπ εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο-επηκφξθσζεο. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

πξνυπνηίζεηαη ε ππέξβαζε άιισλ εκπνδίσλ, φπσο νη εζλνηηθέο, 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Δπηπιένλ, ηα επηκέξνπο 

πεξηθεξεηαθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα 

απνθηήζνπλ έλα δηεπξπκέλν ζχλνιν ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ψζηε 

λα ζπλδεζνχλ κε ηελ επνλνκαδφκελε Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο θαη ηψξα πιένλ, ηελ Θνηλσλία ηεο Γλψζεο. Θα 

πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα ζπλδεζνχλ κε ηελ θνπιηνχξα, αιιά 

θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο φιεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο αιιά θαη ηηο 

δηεζλείο εμειίμεηο θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηελ ηδέα ηεο ππεξ-

ηνπηθφηεηαο.  

 4. Γξάζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε 
ησλ ζηόρσλ ζε Δπίπεδν εθπαηδεπηηθώλ 
ζπζηεκάησλ 

 

 

 

Τεθηαθέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα 

ηηο ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλαπηχμεη πνιιά projects γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ ζρνιείσλ, ε ελζάξξπλζε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο (πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

ηζφηεηα θ.ά) θαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

κεραληζκψλ (ςεθηαθψλ, δηνηθεηηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ).  

Ν ηζηνρψξνο γηα ην επξσπατθφ δίθηπν ζρνιείσλ European 

Schoolnet έρεη πνιιέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

(http://www.eun.org/web/guest) γηα ηηο δξάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ππνζηεξίδεη βέβαηα 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παξαγφλησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

δηνίθεζεο, ζηειερψλ) θαη γεληθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

βνεζνχλ ζηε δηάδνζε ηεο ηδέαο ηνπ «Δπξσπαίνπ πνιίηε». Ρν 

http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resourc

es/los.cfm γηα παξάδεηγκα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ απιά 

παηρλίδηα θαη θνπίδ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε ζέκα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Δπίζεο ην πξφγξακκα eTwinning (πιεξνθνξίεο ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.eun.org/web/guest
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm
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http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.ht

m ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη  

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.ht

m) απνζθνπεί ζηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ζρνιείσλ γηα 

νπνηνδήπνηε κάζεκα. Δίλαη έλα πνιχ δηαδεδνκέλν πξφγξακκα 

(ην θαινθαίξη ηνπ 2007 ζπκκεηείραλ άλσ ησλ 30 000 ζρνιεία 

απφ φιε ηελ ΔΔ) πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιχ ηηο ΡΞΔ (δεο ζρεηηθέο 

νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζην: 

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guid

elines_el.pdf). Δθηφο απφ απηφ φκσο ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ζηεξίδεη θαη κηα ζεηξά άιισλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, πνπ 

ζπλδένπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ΡΞΔ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζηεξίδεη ηηο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο 

ησλ ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε (γηα παξάδεηγκα: ην project 

Xperimania, είλαη έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα, ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ 

http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.

htm γηα ηε δηάδνζε ηδεψλ θαη γλψζεσλ επηζηεκνληθψλ) – 

κάιηζηα ε ΔΔ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξνπο λένπο 

εξεπλεηέο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ππνζηεξίδεη εθδειψζεηο 

(θεζηηβάι, δηαγσληζκνχο θιπ) κέζα ζην πλεχκα απηφ 

http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403

577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-

C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b

7a7017e58433TR. Αθφκε ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ην 

eLearning ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

(http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards

_2007/homepage.htm), φπσο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο 

ηεο λενιαίαο κε ηε βνήζεηα ησλ ΡΞΔ κέζσ (θαη) ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο – ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο (Ιχθεην, 

Ξαλεπηζηήκην, δεο γηα παξάδεηγκα ηα πξνγξάκκαηα λεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο). Αληίζηνηρα, ε ΔΔ πξνσζεί πξνγξάκκαηα  

δηαθφξσλ ηχπσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ξιεξνθνξηθήο 

εγγξακκαηνζχλεο ησλ πνιηηψλ, ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ην e-commerce. To πξφγξακκα «Γηθηπσζείηε» 

(go online) γηα παξάδεηγκα, πεξηιακβάλεη πνιχ θαηλνηφκεο 

δξάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηδηνθηεηψλ πνιχ κηθξψλ 

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.htm
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.htm
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm
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επηρεηξήζεσλ ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Έηζη, νη δξάζεηο ηεο 

ΔΔ γηα ηηο ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηηο ΡΞΔ 

είλαη πνιπζρηδείο θαη θαζνιηθέο, θαη θαιχπηνπλ φιε ηελ 

εθπαίδεπζε, κε πνιινχο ηξφπνπο. 

H λέα πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηηο ΡΞΔ, απνθαινχκελε i2010, 

European Information Society 2010   

(http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_T

he_EUs_new_ICT_strategy.asp), απνηειεί κηα επέθηαζε ηεο 

Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβφλαο (ζηελ νπνία δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε  

ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηεο: digital 

competence involves the confident and critical use of 

information society technology (IST) and thus basic skills in 

information and communication technology αλαθέξεη επί ιέμεη 

ε ΔΔ γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο δεμηφηεηεο απηέο) ε νπνία, φπσο, 

πηνζεηήζεθε πνιχ πξφζθαηα ζρεηηθψο, ην 2005, θαη ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά  

(http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guid

elines_el.htm), πεξηιακβάλεη πνιιέο θαη δηάθνξεο δξάζεηο. Πην 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm ππάξρεη κηα 

ζρεηηθά πιήξεο αλαθνξά ζε πνιιά ζρεηηθά ληνθνπκέληα θαη 

απνθάζεηο ηεο ΔΔ. Πε άιινπο ηζηνρψξνπο (φπσο 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-

technologies_en.pdf) ππάξρνπλ ελδηάκεζεο αλαθνξέο θαη 

εθζέζεηο γηα ηελ πξφνδν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ 

ηεζεί. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ια ηα παξαπάλσ φκσο αλαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα πάληα ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο. Ζ επηκφξθσζε απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ δεμηφηεηεο, φπσο: ηελ ηθαλφηεηα λα 

νξγαλψλνπλ δπλακηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, λα αμηνπνηνχλ 

ηηο ΡΞΔ πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ην αληηθείκελφ ηνπο, λα 

ζπληεινχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

ην πξνζαξκφδνπλ, φηαλ απαηηείηαη, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ ηνπο, λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ νπζηαζηηθά κε 

γνλείο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο, λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο απαηηήζεηο εθείλεο πνπ ζέηεη ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

ή ην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf
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αλάγθεο. 

Έηζη, έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (ηδηαίηεξα φζα ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε), πξέπεη λα θαζηζηά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  ηθαλνχο λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα 

ηεθηαηλφκελα ζην ρψξν ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα απηέο ηηο λέεο εμειίμεηο λα κπνξνχλ λα ηηο 

πξνζαξκφδνπλ θαη λα ηηο ελζσκαηψλνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεκάησλ ή ησλ καζεηψλ ηνπο κε έλαλ θξηηηθφ ηξφπν. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα γηα ην Ξξφγξακκα ηεο επηκφξθσζεο Β 

επηπέδνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ επηιεθηηθά σο 

αλακελφκελεο δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί νη εμήο: 

 Λα αληηιακβάλνληαη εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη ΡΞΔ πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνζέζεηο ηνπ δηδάζθνληα θαη 

θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα γίλεη απηή ε 

αμηνπνίεζε. 

 Λα είλαη ζε ζέζε λα εκπιέθνπλ ελεξγεηηθά ηνπο καζεηέο ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

 Λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη λα κπνξνχλ λα ηα αμηνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά. 

 Λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ ζα 

δηέπνπλ ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε 

απηέο λα αμηνπνηνχλ θαηά παηδαγσγηθά νξζφ ηξφπν ηηο ΡΞΔ 

ζηελ ηάμε. 

 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Ξξνηείλεηαη ε επίζθεςε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ ηζηνρψξσλ απφ 

ηνπο αλαθεξφκελνπο θαη ν εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ νξηζκψλ 

θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηηο ΡΞΔ.  
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Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Αλαδεηήζηε ζην Γηαδίθηπν θαη επηζθεθζείηε ηηο θαηάιιειεο 

ηζηνζειίδεο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

αληίζηνηρα ρψξεο εθηφο Δπξψπεο ζην ζέκα ηεο εηζαγσγήο ησλ 

ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Δληνπίζηε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία 

ησλ πνιηηηθψλ απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλεηε ηη πνιηηηθέο 

απηέο κεηαμχ ηνπο. 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1. Θεσξείηε φηη ε εληαηνπνίεζε θαη ε νκνγελνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηειηθά ζα απνβεί πξνο φθεινο ησλ 

πνιηηψλ, θαζψο ζα δηεπξχλεη ηελ «νπηηθή» ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ή αληίζεηα ζα πξνθαιέζεη κηα απψιεηα ζεκαληηθψλ 

εζληθψλ, ηζηνξηθψλ ή πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη άξα 

ελδερνκέλσο  ζα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά; 

 7. Αζθήζεηο 

 Γελ πξνηείλνληαη αζθήζεηο  

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

Δλδεηθηηθέο 

ςεθηαθέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο 

http://rights.apc.org/handbook/index.shtml   Κηα πνιχ 

θαηαηνπηζηηθή ζειίδα ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνιηηηθή ΡΞΔ. 

http://www.edna.edu.au/edna/jsp/index.jsp   Βάζε δεδνκέλσλ 

γηα ηελ πνιηηηθή ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ηεο 

απζηξαιηαλήο θπβέξλεζεο 

http://www.unescobkk.org/index.php?id=496   Project ηεο 

UNESCO ζρεηηθφ κε ηελ πνιηηηθή ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/   Ξνιηηηθή ΡΞΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Ηξιαλδηθήο θπβέξλεζεο. 

http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88   Πειίδα κε 

ζπλδέζκνπο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ηεο πνιηηηθήο ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

http://www.infodev.org/en/Project.11.html  Project ζε εμέιημε 

ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε  

(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο: 18 Ιαλνπαξίνπ 2010) 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία  

Watson, D. (2004). Pedagogy before Technology: Re-thinking 

http://rights.apc.org/handbook/index.shtml
http://www.edna.edu.au/edna/jsp/index.jsp
http://www.ictpolicy.edna.edu.au/sibling/page1.html
http://www.ictpolicy.edna.edu.au/sibling/page1.html
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496
http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/
http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88
http://www.infodev.org/en/Project.11.html
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the Relationship between ICT and Teaching, Education and 

Information Technology, 6(4), 251-266. Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη 

ηελ άιπηε δηρνγλσκία ηεο ζθνπηκφηεηαο εηζαγσγήο ησλ ΡΞΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

Reynolds, D. & Trip, H. (20033). ICT The hopes and the reality. 

Britissh Journal of Educational Policy, 34(2), 151-167. 

Ξαξνπζηάδεη ηνπο ιφγνπο αηζηνδνμίαο γηα ην ελδερφκελν νη ΡΞΔ 

λα δψζνπλ ψζεζε ζηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ. 

 

Hepp, K.P. (2003). Critical factors for an ICT in education 

policy in developing countries.  Information Technology: 

Research and Education, 2003. Proceedings. ITRE2003. 501- 

505. Πε κηθξή θιίκαθα αξθεηά project πέηπραλ θαιά 

απνηειέζκαηα ζηελ εηζαγσγή ησλ ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

παξέρνληαο έλδεημε φηη νη ΡΞΔ κπνξνχλ λα παίμνπλ ξφιν σο 

κνριφο αιιαγήο. 

 

Kozma, R. (2005). National policies that connect ICT-based 

education reform to economic and social development. Human 

Technology, 1(2), 117-156. Ξεξηγξάθεη έλα ζπζηεκηθφ πιαίζην 

παξαγφλησλ αλάπηπμεο θαη ηχπνπο αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηηο 

ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλακφξθσζε εζληθψλ ζηφρσλ 

αλακφξθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

 

 

Δνόηηηα 1.2 

 
Μονηέλα ειζαγωγήρ ΤΠΔ ζηην 

εκπαίδεςζη  

 1. Δηζαγσγή 

Ρν κάζεκα απνηειεί κηα πνιχ ζχληνκε ελεκεξσηηθή εηζαγσγή 

ζρεηηθά κε ηα κνληέια εηζαγσγήο ησλ ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε, 

ηφζν ζην καθξνεπίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν 
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θαη ζην κηθξνεπεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

Γηδαθηηθνί Πηφρνη  Βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα κνληέια έληαμεο ησλ ΡΞΔ 

ζηελ Δθπαίδεπζε. 

 

 2.  Σεκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ ΤΠΔ ζηελ 
Δθπαίδεπζε 

 

 

 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη ΡΞΔ ελζσκαηψλνληαη ζηελ Δθπαίδεπζε ζε 

φια ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Νη ιφγνη γηα ηελ επηηαρπλφκελε απηή ελζσκάησζε ησλ ΡΞΔ 

ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη πνιιαπινί: 

 Ζ «πιεξνθνξηνπνίεζε» ηεο θνηλσλίαο δεκηνπξγεί, έκκεζα, 

ζηνπο καζεηέο ηελ αλάγθε λα απνθηήζνπλ έλα είδνο 

«πιεξνθνξηθήο θνπιηνύξαο» πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

ελζσκαησζνχλ θαιχηεξα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Ζ 

ελζσκάησζε απηή κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά (ελεξγνί πνιίηεο) θαη γεληθφηεξα πην 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

 Ζ απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο (γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ηα ζρνιεία 

εκπιέθνληαη πιένλ θαη ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα), αιιά 

θαη ε γεληθή θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηελ εηζαγσγή ησλ ΡΞΔ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο 

ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο, αιιά 

θαη γεληθφηεξα λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ. 

 Νη γλψζεηο ηεο Ξιεξνθνξηθήο κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά 

ρξήζηκεο γηα ηελ απξηαλή επαγγεικαηηθή πξόνδν ησλ 

ζεκεξηλψλ καζεηψλ. 

 

Ρη αθξηβψο ζεκαίλεη 

ε εηζαγσγή ησλ 

ΡΞΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ Ρ.Ξ.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεκαίλεη: 

i. Σξήζε ησλ Ρ.Ξ.Δ. ζηε δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

ii. Ρηο ΡΞΔ σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν (δηδαζθαιία ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζ.., ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο 

ή δηδαζθαιία ηεο Ξιεξνθνξηθήο) 

iii. Ρηο ΡΞΔ σο κέζν γηα ηε δηδαζθαιία άιισλ αληηθεηκέλσλ 

(θπξίσο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά 
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πεξηβάιινληα) 

iv. Ρηο ΡΞΔ σο κέζν επηθνηλσλίαο. 

  

Πε θάζε πεξίπησζε, ε εηζαγσγή ζηεο Ξιεξνθνξηθήο ζηελ 

δηδαζθαιία, απαηηεί κηα ζπληνληζκέλε, ζπζηεκηθή ζρεδφλ 

αιιαγή, αθνχ απαηηνχληαη ξηδηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηα 

παξαθάησ: 

 Δμνπιηζκνί (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ)  θαη πςειήο πνηφηεηαο 

δηθηπαθή ππνδνκή θαη ζπληήξεζε/αλαβάζκηζή ηνπο θαη 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηα δηεζλή standards. 

 Αιιαγή ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (αιιαγή ζρεηηθήο λνκνζεζίαο) 

 Ξαξαγσγή εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ  θαη ζπληήξεζε ηνπο, δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (δηδαθηηθνχ χιεο 

ςεθηαθήο κνξθήο θαη βηβιίνπ) θαη δηαξθήο επηθαηξνπνίεζή 

ηνπο. 

 Δλζσκάησζε ησλ αιιαγψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ («θαζεγεηηθέο ζρνιέο», 

παηδαγσγηθά Ρκήκαηα θιπ) 

 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ (δηεπζπληψλ, 

πξντζηακέλσλ, ζπκβνχισλ θιπ) 

 Ξξνζαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ 

 Αιιαγή κηαο γεληθφηεξεο «λννηξνπίαο» 

 

Ζ εηζαγσγή ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Ρ.Ξ.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε, 

ινηπφλ, δελ είλαη πάληνηε απιή. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο δελ έιαβαλ ππφςή ηνπο ην 

ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ 

γλψξηζαλ κηα ζρεηηθή απνηπρία. Γηα παξάδεηγκα, νη ρψξεο 

Γαιιία θαη Κ. Βξεηαλία, πξσηνπνξψληαο, εηζήγαγαλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ Ξιεξνθνξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

ζηα ζρνιεία ηνπο, κε Ζ.. δηθήο ηνπο ζρεδίαζεο, (Ζ.. 

ζρεδηαζκέλνπο απφ ηελ αξρή γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε), αιιά 

εγθαηέιεηςαλ ζηαδηαθά ην πιάλν ηνπο, θαζψο (ιφγσ 

αλππαξμίαο αγνξάο θαη νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ, θαηά θχξην ιφγν) 

δελ ππήξμε νχηε πξφνδνο ζην πιηθφ, νχηε ζην ινγηζκηθφ 

(hardware, software). Ρα αληίζηνηρα πξντφληα ηνπ εκπνξίνπ 
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(θπξίσο PC ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980) ηα νπνία 

εμειίζζνλην κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, απαμίσζαλ ηνπο Ζ.. 

ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο θαηέζηεζαλ νπζηαζηηθά 

απεξραησκέλνπο. Γηα ην ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα 

ππάξρεη ζρεηηθφο δηεζλήο δηάινγνο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα (γηα 

παξάδεηγκα: 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=G

UIDE).    

Νη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ πεξηπιέθνληαη 

επίζεο απφ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ε νπνία επηβάιιεη ελίνηε 

αιιαγέο κνληέισλ γηα ιφγνπο θαζαξά 

εκπνξηθνχο/νηθνλνκηθνχο. Δπηπιένλ ν ζπληνληζκφο, ν ρξνληζκόο 

ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο: αλ γηα 

παξάδεηγκα δελ επηθαηξνπνηεζεί εγθαίξσο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, κπνξεί λα πάςεη 

λα είλαη ζπκβαηφ κε λεφηεξεο εθδφζεηο Ζ.. ή ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ξνιχ ζπρλά εμάιινπ, ε ηερλνινγία θαίλεηαη λα 

ππαγνξεχεη ηηο εμειίμεηο. Ζ ίδηα ε UNESCO έρεη επηζεκάλεη 

κεξηθά επαλαιακβαλφκελα θαη ζεκαληηθά ιάζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηθή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ΡΞΔ: 

(http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539). Ρέηνηα ιάζε 

είλαη ε ζεψξεζε ηεο δηθηχσζεο (θαη γεληθά ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο) σο ελφο απηφλνκνπ ζθνπνχ θαζεαπηφλ (δεο κηα 

ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή ζην: 

 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=204871), ε επηθέληξσζε 

ζηνπο δηαζέζηκνπο (νηθνλνκηθνχο) πφξνπο θαη φρη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο, ε έιιεηςε πξφβιεςεο γηα 

ην θφζηνο ζπληήξεζεο, επηθαηξνπνίεζεο, αλαβάζκηζεο ησλ ΡΞΔ 

πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ ππεξεζία ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ παγθφζκηα δηακάρε γχξσ απφ ηνπο «θζελνχο» 

πξνζσπηθνχο Ζ.. (κε επίθεληξν ηνλ «Ζ.. ησλ 100 δνιαξίσλ) 

δείρλεη επίζεο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο. 

 3. Μνληέια εηζαγσγήο ησλ Τ.Π.Δ. ζηελ 
Δθπαίδεπζε 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=GUIDE
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=GUIDE
http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=204871
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Ρερλνθξαηηθφ, 

νιηζηηθφ, 

πξαγκαηνινγηθφ 

κνληέιν 

Πην δηεζλή ρψξν, ηξία είλαη ηα θπξίαξρα κνληέια εηζαγσγήο 

ησλ ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε: 

 ην ηερλνθξαηηθφ/ηερλνθεληξηθφ – πνπ δίλεη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηελ ηερλνινγία ησλ Ζ Σαξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

«ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ», δειαδή δίλεη ζρεδφλ απφιπηε 

αμία ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα θαη ηελ εθκάζεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζεσξψληαο φηη ε ρξήζε ηνπο ζα είλαη 

αξίζηε (ζρεδφλ αλαγθαζηηθά, ληεηεξκηληζηηθά ε νξζή ρξήζε 

πξνθχπηεη άκεζα απφ ηηο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο). 

 ην νιηζηηθφ – πνπ δίλεη ζεκαζία ζηελ δηαζεκαηηθή θαη 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Ζ ελζσκάησζε ησλ ΡΞΔ 

γίλεηαη ζηαδηαθά ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ε 

Ξιεξνθνξηθή δειαδή «δηαρέεηαη» θαηά θάπνην ηξφπν, ζην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ πξνθαιεί θαη ηηο 

κεγαιχηεξεο αλαηξνπέο ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 ην πξαγκαηνινγηθφ – πνπ απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ δπν 

άιισλ. Ρν κνληέιν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

ζπλδπαζκέλε δηδαζθαιία καζεκάησλ «ακηγνχο» 

Ξιεξνθνξηθήο θαη ηελ ηαπηφρξνλε έληαμε ησλ ΡΞΔ σο 

κέζνπ ζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηα δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα.  

Ζ Διιάδα, φπσο θαη πνιιά άιια θξάηε, αθνινχζεζε δηαδνρηθά 

αξρηθά ην πξψην κνληέιν, ελψ ζηαδηαθά πξνζαξκφζηεθε ζην 

δεχηεξν θαη ην ηξίην, θπξίσο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. 

 4. Γπν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

 

Ζ Ξιεξνθνξηθή 

«επρέξεηα» θαη ν 

Ξιεξνθνξηθφο/ 

Τεθηαθφο 

γξακκαηηζκφο 

 

 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηεζλψο δπν ηδηαίηεξεο πξνβιεκαηηθέο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ζε κηα δηαθνξεηηθή βάζε. 

 Ζ έλλνηα ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ Ξιεξνθνξηθή, 

δειαδή ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ππνθαηαζηάζεθε 

ζηαδηαθά απφ ηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ Ζ.. Ρνχην φκσο 

ηείλεη λα ππνθαηαζηαζεί ζήκεξα απφ ηελ Ξιεξνθνξηθή 

«επρέξεηα» (fluency) – δειαδή απφ δεμηφηεηεο πνπ είλαη θαη 

πνιχ πην δηεπξπκέλεο, αιιά θαη πνιχ πην βαζεηέο. (γηα κηα 
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αλαιπηηθή πξνζέγγηζε:  

http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Pi

ece.pdf ή θαη:  

http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Lear

ning_for_21st_Century_Article.pdf). Πηα πιαίζηα απηά, ιφγσ 

ηεο γελίθεπζεο ησλ ρξήζεσλ ησλ ΡΞΔ ζηνλ θφζκν ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο εξγαζίαο, ε ελζσκάησζε ησλ ΡΞΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ε ζρεηηθή θαηάξηηζε ησλ πνιηηψλ απνηειεί 

θνκβηθφ ζεκείν θαη έηζη απνηειεί  ζηαζεξφ ζηνηρείν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο 

δσήο (γηα παξάδεηγκα: ζηαζεξή αλαθνξά απφ ηα πεξηζζφηεξα 

θφκκαηα). 

 Δπίζεο ην κνληέιν ηεο πξνζέγγηζεο (νιηζηηθήο ή 

πξαγκαηνινγηθήο) ηείλεη ζήκεξα λα αλαρζεί ζηελ 

πξνβιεκαηηθή ηνπ Πιεξνθνξηθνύ ή ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ 

(γηα παξάδεηγκα: http://www.ictliteracy.info/ 

http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id

=31&option=com_content&task=view ) θαη  

κέζα ζηα ζεσξεηηθά πιαίζηα ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ: 

(ελδεηθηηθά: 

http://www.usq.edu.au/course/material/EDU5472/content/mod

08.htm).  

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Αλαδεηήζηε ζηνηρεία γηα ηηο πνιηηηθέο έληαμεο ησλ Ρ.Ξ.Δ. ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ξξνζπαζείζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

«ρξνλνγξακκή» (timeline) πνπ λα ζπζρεηίδεη ηο πνιηηηθέο απηέο 

κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ή άιιεο παξακέηξνπο 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Γηεξεχλεζε ζε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη βάζνο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ηεο «πιεξνθνξηθήο επρέξεηαο» (fluency). 

Eπίζεο ηνπ Ξιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

 6. Δξσηήζεηο 

http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Piece.pdf
http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Piece.pdf
http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learning_for_21st_Century_Article.pdf
http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learning_for_21st_Century_Article.pdf
http://www.ictliteracy.info/
http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=view
http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=view
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1. Θα κπνξνχζαηε λα ζπγθξίλεηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ ηξηψλ κνληέισλ εηζαγσγήο ησλ ΡΞΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξίπησζεο (γηα 

παξάδεηγκα ηππηθή θαη κε-ηππηθή εθπαίδεπζε, επαγγειακηηθή 

θαηάξηηζε, εθπαηδεπζε ελειίθσλ θαη δηα βίνπ κάζεζε, 

ηερλνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θιπ); 

 7. Αζθήζεηο 

 

1. Γηεξεπλήζηε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηελ αξρή σο πξνο 

ηηο απαηηνχκελεο κεηαβνιέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα πιήξε 

ελζσκάησζε ησλ ΡΞΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

 Βνζληάδνπ, Π. (2006). Παηδηά, ζρνιεία θαη ππνινγηζηέο, 

Αζήλα: GUTENBERG. 

 Βνζληάδνπ, Π. (2006). Πρεδηάδνληαο πεξηβάιινληα κάζεζεο 

ππνζηεξηδφκελα απφ ηηο Πχγρξνλεο Ρερλνινγίεο, Αζήλα: 

GUTENBERG. 

 Θεθθέο, Η. (2004). Νη Λέεο Ρερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, 

Εεηήκαηα Πρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ: Φηινζνθηθέο-

Θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, Αζήλα: Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθψλ. 

Αηξαπφο.  

 Θνπηιήο, Κ., Κεγάινπ, Δ., Ξαξαζθεπάο, Κ., Οεληέξε, Λ., 

Θπλεγφο, Ξ., Θνκλελφο, Θ., Εαγνχξαο, Σ., Κπνχξαο, Σ., & 

Πηακαηίνπ, Γ. (2005). Θα καο θξίλεη ηειηθά όινπο ην 

κέιινλ... Οη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Επηθνηλσλίαο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα.  

 Neil Postman (1998) Γηαζθέδαζε κέρξη ζαλάηνπ. Ν 

δεκφζηνο ιφγνο ζηελ επνρή ηνπ ζεάκαηνο. Δθδφζεηο 

Γξνκέαο.  

 Larry Cuban (2002) Oversold and Undrused  Harvard 

University Press 

 Nicolαs C. Burbules et als (2000) Watch IT! The Risks and 

Promises of Information Technologies for Education. 

Westview press. 
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 Sara Baase (1997) A Gift of Fire: Social, Legal and Ethical 

issues in Computing. Prentice Hall. 

 Sara Kiesler. Editor (1997) Culture of the Internet. 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

 Toru Ishida- Katherine Ishiber(editors) (2000) Digital Cities, 

Springer 

 William J. Mitchell (1998) City of Bits. Space, Place, and the 

Infobahn. MIT Press. 

 Sherry Turkle (1996) Life on the Screen. Identity in the Age 

of the Internet. Simon and Schuster. 

 Seymour Papert (1991). Λνεηηθέο ζχειιεο Ξαηδηά, 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη δπλακηθέο ηδέεο, Αζήλα: 

Νδπζζέαο. 

 Richard S. Rosenberg (1997) The Social Impact of 

Computers. Academic Press. 

 Andy Hargreaves (2003) Teaching in the Knowledge 

Society. Open University Press. 

 Θνπηζνγηάλλεο, Γ. (2002). Διιεληθή γιψζζα θαη 

πιεξνθνξηθή ηερλνινγία: πξφηαζε γηα ηε δηακφξθσζε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε 34: 26-

43. 

 Ρδηκνγηάλλεο, Α. (2002). Ξξνεηνηκαζία ηνπ Πρνιείνπ ηεο 

Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. Ξξνο έλα Νινθιεξσκέλν 

Κνληέιν Έληαμεο ησλ Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο ζην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πχζηεκα. 

Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, 122, ζει. 55-65. 

 Kress, G. (2000a). Πρεδηαζκφο ηνπ γισζζηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε βάζε ην κέιινλ. Γισζζηθόο 

Υπνινγηζηήο 2:111-124. (www.greek-language.gr). 

 

 

http://www.greek-language.gr/
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Δνόηηηα 2.1 

 
Σύγσπονερ θεωπήζειρ για ηη 

μάθηζη 

 1. Δηζαγσγή 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα γλσξηκίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιένλ δηαδεδνκέλσλ ζεσξήζεσλ γηα ηε κάζεζε. Ρν πεδίν ησλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη πνιχ επξχ. 

Πην παξφλ κάζεκα παξνπζηάδνληαη κε εμαηξεηηθά ζπλνπηηθφ 

ηξφπν κεξηθέο απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο θαη παξαηίζεληαη αλαθνξέο ζε πεγέο (ςεθηαθέο θαη 

έληππεο), πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί κηα πεξαηηέξσ κειέηε 

ησλ ζεσξήζεσλ απηψλ. 

 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Πηνηρεηψδεηο γλψζεηο γχξσ απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο 

ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθεησζνχλ νη επηκνξθνχκελνη κε ηε ζρεηηθή νξνινγία, κε 

ηα θχξηα ξεχκαηα ζθέςεο θαη ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία 

 Θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο  

 

 2.  Γεληθά ζηνηρεία γηα ηε κάζεζε 

 

Νξηζκφο ηεο 

κάζεζεο 

 

 

Έλαο ηππηθφο νξηζκφο ηεο κάζεζεο ζεσξεί ηε κάζεζε σο κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ζε κηα δηαξθή κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελόο αηόκνπ θαη ε νπνία πξνθύπηεη σο 

απνηέιεζκα εκπεηξίαο ή άζθεζεο. Ζ κάζεζε έηζη, σο αίηην ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ, αληηδηαζηέιιεηαη απφ 

άιια αίηηα φπσο ε βηνινγηθή σξίκαλζε, ε θφπσζε θιπ. Ζ 

κάζεζε κπνξεί ινηπφλ λα είλαη απνηέιεζκα κηαο νξγαλσκέλεο 

δηαδηθαζίαο (δηδαζθαιίαο, εθπαίδεπζεο), αιιά λα πξνέξρεηαη 

επίζεο θαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ελ γέλεη εκπεηξία ηνπ αηφκνπ. 

 

 

Ν νξηζκφο απηφο ηεο κάζεζεο ππνλνεί φηη ε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο φρη κφλν είλαη δηαξθήο, αιιά έρεη έλα ζρεηηθά 

κφληκν ραξαθηήξα. Ν νξηζκφο απηφο επίζεο ππνλνεί έκκεζα φηη 

ηα απνηειέζκαηα  ηεο κάζεζεο είλαη παξαηεξήζηκα. Υζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί ηεο κάζεζεο, επξχηεξνη, πνπ 

ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο ηε κεηαβνιή ηεο θαηαλφεζεο, ησλ 
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ζηάζεσλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ άηνκνπ. Θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν εληάζζνληαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη κεηαβνιέο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηηο γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο, ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ 

αηφκνπ θαη γίλεηαη, θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, κηα αλαθνξά θαη ζε 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ, κε-παξαηεξήζηκεο. πσο 

ζα αλαθεξζεί θαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, νη νξηζκνί απηνί 

αληηζηνηρνχλ ζε νκφινγεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε. 

Γελ πθίζηαηαη ινηπφλ έλαο νξηζκφο ηεο κάζεζεο ν νπνίνο λα 

είλαη γεληθά απνδεθηφο, αιιά ζην επίθεληξν ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξήζεσλ γηα ηε κάζεζε, βξίζθεηαη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη 

ε κεηαβνιή ησλ γλσζηηθώλ δνκώλ θαη φρη κφλνλ ε 

παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά. Έλαο νξηζκφο πην ζπκβαηφο κε ηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο είλαη ν εμήο: 

Μάζεζε είλαη ε απόθηεζε θαη ε κεηαβνιή γλώζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ζηξαηεγηθώλ, πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη δηαθόξσλ κνξθώλ 

ζπκπεξηθνξάο, δει. ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αιιάδεη ην 

γλσζηηθό δπλακηθό ηνπ αηόκνπ, σο απνηέιεζκα ησλ πνηθίισλ 

εκπεηξηώλ ηηο νπνίεο ην άηνκν επεμεξγάδεηαη.  

  

 3. Σύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε 

 Ρα ξεχκαηα θαη νη ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε είλαη πνιππιεζή. 

Κεηαμχ απηψλ, νη ζρνιέο πνπ ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο κηα 

δηαδηθαζία πξόζθηεζεο ηεο γλώζεο (ζεσξίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ην ζπκπεξηθνξηζκφ), εθείλεο πνπ ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο γλώζεο (θαη ζπλδένληαη κε ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ) θαη ηέινο εθείλεο πνπ ζεσξνχλ ηε κάζεζε 

σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο νκάδεο (θαη 

ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο) είλαη απφ ηηο 

πιένλ δηαδεδνκέλεο. 
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Ππκπεξηθνξηζηηθέο 

ζεσξίεο κάζεζεο, 

Κάζεζε κέζσ 

ελίζρπζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθώλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο είλαη νη J. B. Watson, E. L. Thorndike, B. F. Skinner θαη 

ν γλσζηφο γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ Η. Pavlov. 

Νη ζεσξίεο ηνπ κπερεϋβηνξηζκνύ (ζπκπεξηθνξηζκνχ) ιακβάλνπλ 

ππφςε κφλν ηηο κεηαβνιέο, ηηο κεηαηξνπέο ηεο εμσηεξηθά 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο. Θαζψο νη εζσηεξηθέο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ καλζάλνληνο ππνθεηκέλνπ δελ πξνζθέξνληαη 

ζηελ παξαηήξεζε, δε κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ άκεζα – πάληνηε 

ζχκθσλα κε ηνπο κπερευβηνξηζηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

ζπκπεξηθνξηζηέο κειεηνχλ ζπζηεκαηηθά κφλν ηηο εμσηεξηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ θαη απνξξίπηνπλ ηηο ππνζέζεηο ή ηηο 

εξκελείεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο  

ησλ αλζξψπσλ. 

Θαηά θάπνην ηξφπν, ην καλζάλνλ ππνθείκελν, γηα ην 

ζπκπεξηθνξηζκφ, είλαη έλα «καχξν θνπηί» ηνπ νπνίνπ αγλννχκε 

ην πεξηερφκελν. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη κφλν ην εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ην άηνκν θαη ε αληαπφθξηζε 

ηνπ αηφκνπ ζην δνζκέλν εξέζηζκα. Ζ κάζεζε ζεκαίλεη ηε 

ζχλδεζε εξεζηζκάησλ-αληαπφθξηζεο. Νη επαλαιήςεηο εληζρχνπλ 

ηηο ζπλδέζεηο θαη άξα ηε κάζεζε. Δπίζεο νη ζεηηθέο εληζρχζεηο 

(φπσο νη αληακνηβέο) εληζρχνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε «κάζεζε», 

ελψ νη αξλεηηθέο ηελ απνδπλακψλνπλ. Θάζε είδνο κάζεζεο, 

θαηά ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο, φζν πνιχπινθε θαη αλ είλαη, κπνξεί 

πάληνηε λα αλαιπζεί ζε ζηνηρεησδέζηεξα ηκήκαηα, ηα νπνία κε 

ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε αθφκε πην απιά θ.ν.θ. 

κέρξηο φηνπ ε πξνο κεηάδνζε γλψζε κπνξεί λα 

«απνζπλαξκνινγεζεί» ζε ηκήκαηα απιά, κηθξά, ηα νπνία ην 

άηνκν κπνξεί εχθνια λα κάζεη. Ζ γλψζε ινηπφλ είλαη κηα 

νληφηεηα ε νπνία κπνξεί λα κεηαδνζεί. 

Ρν κάζεκα πνπ βαζίδεηαη ζην ζπκπεξηθνξηζκφ, πξνυπνζέηεη 

βέβαηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Ζ πξνο δηδαζθαιία 

χιε αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη κε 

βαζκηαία πξφνδν απφ ηα πιένλ απιά ηκήκαηα ηεο χιεο πξνο ηα 

πιένλ ζχλζεηα θαη δπζλφεηα. Πηα καζήκαηα απηά, ζηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα ππάξρεη ηαρεία 

αλαηξνθνδφηεζε – ζεηηθή ή αξλεηηθή, αλάινγα κε ηελ 

απάληεζε. ζεο εξσηήζεηο δελ απαληψληαη ζσζηά απφ ηνπο 

καζεηέο, ηίζεληαη εθ λένπ (ελδερνκέλσο κε άιιε ζεηξά θαη 

δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε)  θαη μαλά, έσο φηνπ ν καζεηήο 

απαληήζεη ζσζηά. 

Βαζηζκέλα πάλσ ζηηο ζεσξίεο απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά 

κνληέια δηδαζθαιίαο απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία (B. 

F. Skinner), σο ην Δηδαθηηθό Σρεδηαζκό (Instructional Design, 

R. M. Gagné). O Γηδαθηηθφο Πρεδηαζκφο ζεσξήζεθε επί καθξφλ 

σο κηα αμηφπηζηε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
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πξνγξακκάησλ θαη καζεκάησλ θαηάξηηζεο. Ξεξηιακβάλεη 5 

ζηάδηα: Αλάιπζε ηνπ ζηνρεπφκελνπ θνηλνχ θαη ησλ αλαγθψλ 

ηνπ, Πρεδίαζε ησλ καζεκάησλ, Αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, Δθαξκνγή, Αμηνιφγεζε θαη επηζηξνθή ζην πξψην ζηάδην 

(AΠΑΔΑ, ή ADDIE = Analyze, Design, Develop, Implement, 

Evaluate). 

Ρν κνληέιν απηφ ηαηξηάδεη πνιχ θαιά κε ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κε δηδαθηηθφ ραξαθηήξα (tutorials) θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα θαηά ηε δεκηνπξγία 

πεξηβαιιφλησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ ζήκεξα 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηηο αξρέο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ (παξφιν πνπ νη ζεσξίεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ 

είλαη ζε ππνρψξεζε) – ίζσο γηαηί νη ζεσξίεο απηέο δηεπθνιχλνπλ 

πνιχ ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Ρα ινγηζκηθά 

θαζνδήγεζεο, δηδαζθαιίαο (tutorials) θαη πξαθηηθήο θαη 

εμάζθεζεο (drill and practice), θαηά θαλφλα βαζίδνληαη πάλσ 

ζηηο ζεσξίεο απηέο. Ρα ινγηζκηθά απηά είλαη θαηάιιεια θπξίσο 

γηα ηελ εμάζθεζε δεμηνηήησλ ρακεινχ επηπέδνπ (φπσο είλαη ε 

εθηέιεζε πξάμεσλ, ε απνκλεκφλεπζε θ.ά), γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ, γηα επνπηηθή δηδαζθαιία. Υζηφζν, ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο επέδξαζε κε έλα γεληθφηεξν ηξφπν ζηε 

ζρεδίαζε θαη ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ ΡΞΔ, θαζψο έδσζε 

κεγάιε έκθαζε ζηε δηαξθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, 

ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ, ζηελ εμάζθεζε, ζην ξφιν ηεο ηαρείαο 

αλάδξαζεο. 

 

Γλσζηηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο - 

Θνλζηξνπθηηβηζκφο 

Νη γλσζηηθέο ζεσξίεο θαη ηδηαίηεξα ν θνλζηξνπθηηβηζκφο 

απνδίδνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηηο εζσηεξηθέο, λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ. Ζ κάζεζε ζηηο ζεσξίεο απηέο δε 

κεηαδίδεηαη, αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο 

ηεο γλψζεο, ε νπνία εδξάδεηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο 

(νη νπνίεο θπζηθά ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια ψζηε λα 

ζπδεπρζνχλ κε ηε λέα γλψζε). Ζ κάζεζε απαηηεί δειαδή ηελ 

αλαδηάηαμε θαη αλαδφκεζε ησλ λνεηηθψλ δνκψλ ηνπ αηφκνπ, 

έηζη ψζηε απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηε λέα γλψζε, αιιά θαη 

λα “πξνζαξκφζνπλ” ηε λέα γλψζε ζηηο πθηζηάκελεο λνεηηθέο 

δνκέο. 
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Ν επνηθνδνκηζκόο ηνπ J. Piaget, ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηεο 

ινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ είλαη κηα 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία κε δηάθνξα ζηάδηα. Ζ ζεσξία ηνπ J. Piaget 

είλαη νπζηαζηηθά ζηνλ αληίπνδα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, θαζψο 

μεθηλά κε ηελ ππφζεζε φηη ν θάζε καζεηήο θαηαζθεπάδεη ηε 

γλψζε κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ελεξγεηηθά θαη δελ απνηειεί απιά 

έλαλ παζεηηθφ ππνδνρέα πιεξνθνξηψλ θαη «γλψζεσλ». Άξα ν 

καζεηήο πξέπεη λα καζαίλεη ζε έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε 

πνηθίια εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, ην νπνίν λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζην καζεηή λα αιιειεπηδξά καδί ηνπ. 

Ν J. Bruner πξφηεηλε σο βαζηθή ζεσξία γηα ηε κάζεζε, ηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε. Νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε 

(θαλφλεο, αξρέο, αλάπηπμε δεμηνηήησλ) κέζα απφ 

αλαθαιππηηθέο δηαδηθαζίεο – κε ην πείξακα, ηε δνθηκή, ηελ 

επαιήζεπζε ή ηε δηάςεπζε. Ζ ζηαδηαθή αλαθάιπςε ησλ 

εζσηεξηθψλ δνκψλ, αξρψλ θαη λφκσλ πνπ δηέπνπλ έλα 

θαηλφκελν ζπληεινχλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ απφ ην 

καζεηή. Απηφ, ε ηδέα ηεο ζηαδηαθήο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ην 

καζεηή, ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη ή θαη λα 

θαζνδεγήζεη αθφκε (θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε). Πχκθσλα κε 

ηηο ζεσξίεο ηνπ Bruner, o εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ 

εκςπρσηή, ηνπ δηεπθνιπληή, ηνπ θαζνδεγεηή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αλαθάιπςεο: ν καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

πξνβιήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα επηιχζεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

ηνλ ππνζηεξίδεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή, ηελ νπνία ν 

καζεηήο φκσο πξαγκαηνπνηεί κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη κε βάζε 

ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο θαη επηινγέο. Ν J. Bruner, κε λεφηεξεο 

ζεσξίεο ηνπ, έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ 

θνηλσληνπνιηηηζκηθφ παξάγνληα, πιεζηάδνληαο έηζη ηε ζρνιή 

ησλ θνηλσληνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο. 

Πηελ ίδηα ζρνιή (ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο) 

εληάζζνληαη θαη άιιεο ζεσξίεο, φπσο ε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη γεληθφηεξα φιεο νη λεφηεξεο απφςεηο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνφδνπο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο 

λεπξνθπζηνινγίαο. 

Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πνπ ζρεδηάδνληαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, πξέπεη λα 
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ελζαξξχλνπλ κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα αθφινπζα (κεηαμχ 

άιισλ) ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνλ 

ίδην ην καζεηή, θαζψο απηφο πξνζπαζεί λα επηιχζεη 

πξνβιήκαηα θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή αιιειεπηδξά κε 

ην πιηθφ πεξηβάιινλ (ζην νπνίν εληάζζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ), ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ν 

καζεηήο δηεξεπλά, αλαθαιχπηεη ζηαδηαθά, θάλεη ππνζέζεηο 

ηηο νπνίεο επαιεζεχεη ή δηαςεχδεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ πξέπεη λα ζηεξίδεη απηή ηελ πνξεία ηνπ καζεηή. 

 Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή, ιακβάλνληαο 

επίζεο ππφςε ην γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιακβάλνπλ ρψξα νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

 Ρα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πξέπεη λα 

παξέρνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ, ζρέζεσλ θαη ησλ νληνηήησλ 

πνπ είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε θάζε κάζεκα. Αθφκε, ηα 

πεξηβάιινληα, δελ πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ ζην καζεηή ηηο 

νξζέο δηαδηθαζίεο, αιιά αληίζεηα λα ηνλ αθήλνπλ λα 

εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ (έζησ θαη ιαζεκέλεο) θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηελ θνηλσληνγλσζηηθήο 

ζχγθξνπζεο, θαηά ηελ νπνία ηα ίδηα ηα γεγνλφηα ή ηα 

επηρεηξήκαηα άιισλ καζεηψλ αλαηξέπνπλ ηηο ελδερφκελεο 

ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπ καζεηή. 

 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ πεξηβαιιφλησλ Logo, απνηειεί δεκηνχξγεκα 

ηνπ S. Papert, ν νπνίνο πινπνίεζε θαη επεμέηεηλε ηηο ηδέεο ηνπ J. 

Piaget κε έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν ηξφπν. Ρα πεξηβάιινληα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε θαηεγνξία 

ινγηζκηθψλ, θαη ε επξχηεξε θιάζε ησλ αλνηρηώλ κηθξόθνζκσλ 

(ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη ηα πεξηβάιινληα Logo), 

ζηεξίδνληαη πάλσ αθξηβψο ζηηο ηδέεο απηέο θαη απνηεινχλ ηα 

πιένλ ηππηθά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, πνπ 
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είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε βάζε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο. 

Θνηλσληνπνιηηηζκηθέο  

ζεσξήζεηο γηα ηε 

κάζεζε 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο επηθξαηεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ε γεληθή ηδέα φηη ν θνηλσληνπνιηηηζκηθφο 

παξάγνληαο παίδεη έλαλ νπζηψδε ξφιν ζηε κάζεζε. Ζ κάζεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο απηέο, ζπληειείηαη κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα (γιψζζα, ζηεξεφηππα, 

αληηιήςεηο) θαη νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε άιια άηνκα, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο θνηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (activities). Νη ζεσξίεο κάζεζεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο δειαδή, πξνζδίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζψο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

ηνπο, ην καλζάλνλ ππνθείκελν δλε θαηαζθεπάδεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ γλψζε κέζα ζε έλα πνιηηηζκηθφ θαη επηθνηλσληαθφ «θελφ», 

αιιά πάληνηε κέζα ζε επξχηεξα πιαίζηα, κέζα ζην νπνία ε 

γλψζε, δεκηνπξγείηαη θαη ζεκαηνδνηείηαη. 

Bαζηθνί εθπξφζσπνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζεσξηψλ είλαη ν L. 

Vygotsky, νη Doise θαη Mugny, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

θνηλσληνγλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη λεφηεξνη εξεπλεηέο 

φπσο ν Δ. Wenger, ζεσξεηηθφο ησλ Θνηλνηήησλ Ξξαθηηθήο θαη 

Κάζεζεο (κηα εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηνπ ππάξρεη 

ζηελ παξάγξαθν 2.3).  

Θαηά θάπνην ηξφπν, ν θνηλσληθφο επνηθνδνκηζκφο δελ είλαη 

αζχκβαηνο κε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο, φπσο είλαη ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο, αιιά ιεηηνπξγεί, ζε νξηζκέλν επίπεδν, αθφκε 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ζεσξίεο απηέο. 

Νη ζεσξίεο ηνπ L. Vyotsky θαη άιισλ ςπρνιφγσλ ηεο Πνβηεηηθήο 

ζρνιήο Τπρνινγίαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηηο 

θνηλσληνπνιηηηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, απνδίδνπλ πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία ζηε γιώζζα, σο παξάγνληα γηα ηε κάζεζε θαη 

ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε ηεο δώλεο εγγύηεξεο (ή επηθείκελεο) 

αλάπηπμεο: ε δψλε απηή απνηειεί έλα ζχλνιν γλψζεσλ ηηο 

νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο – αιιά φρη αθφκε κφλνο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη θαη καζαίλεη ν καζεηήο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.  

Νη ζεσξίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (activity theory) θαη νη ζεσξίεο 
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ηεο εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο λφεζεο 

(situated cognition, distributed cognition) είλαη λεφηεξεο 

ζεσξίεο, νη νπνίεο επίζεο εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε νκάδα 

ησλ θνηλσληνπνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληνγλσζηηθψλ ζεσξηψλ. 

Δίλαη ζαθέο φηη νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θαη επνκέλσο έλα 

κάζεκα νξγαλσκέλν έηζη ψζηε λα ιακβάλεη ππφςή ηνπ ηηο 

ζεσξίεο απηέο, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν, έηζη 

ψζηε  λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

Νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ζπκβαηέο κε φιε 

ηελ λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, ηα νπνία 

ελζσκαηψλνπλ έλα πιήζνο δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ θαη επηπιένλ παξέρνπλ έλα πνιχ 

ζπγθξνηεκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή εθκεηάιιεπζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην ιεγφκελν Web2.0 θαη ε 

θνηλσληθή δηθηύσζε.  

πάξρνπλ ζρεηηθψο ιίγα απηφλνκα ινγηζκηθά πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

κε βάζε ηηο θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο. Υζηφζν, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, φια ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο 

ζεσξίεο επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία – θαζψο 

επλνήζαλε ην κνληέιν ηνπ καζεηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ Ρ.Ξ.Δ. (κε πνιιαπινχο ηξφπνπο), αληί λα 

πξνζπαζνχλε αηνκηθά λα επηιχζνπλ ηα πξνηεηλφκελα 

πξνβιήκαηα. 

 4. Σύλνςε  
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 Απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ζρνιέο ζεσξηψλ κάζεζεο, ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο, πνπ δίλεη ζεκαζία ζηελ παξαηεξνχκελε 

ζπκπεξηθνξά,  κάιινλ βξίζθεηαη ζε ππνρψξεζε, παξφιν πνπ, 

αλακθίβνια, έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί, ζηεξίρζεθαλ ζηηο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο. Νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ πάλησο (φπσο ηεο εμάζθεζεο) βαζίδνληαη ζην 

ζπκπεξηθνξηζκφ. Νη γλσζηηθέο θαη νη θνηλσληνπνιηηηζκηθέο 

ζεσξίεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ 

ζχγρξνλσλ εξεπλψλ θαη είλαη γεληθφηεξα απνδεθηέο. Νη ζεσξίεο 

απηέο είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο θαη κάιηζηα, ζε θάπνην κέηξν, 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ξαξέρνπλ έηζη έλα εληαίν πιαίζην 

φρη κφλν γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη πεξηβαιιφλησλ, αιιά θαη γηα ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπο, ηνλ ηξφπν δειαδή κε ηνλ νπνίν νη ΡΞΔ 

πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζην κάζεκα. 

Νη ζεσξίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν καζεηήο καζαίλεη 

αλαπξνζαξκφδνληαο ηηο λνεηηθέο ηνπ δνκέο αλάινγα κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ γλψζε δε 

«κεηαβηβάδεηαη» ζην καζεηή, αιιά δεκηνπξγείηαη απφ ην καζεηή 

ν νπνίνο δξα θαη επηθνηλσλεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Ρν πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, κέξνο ηεο νπνίαο 

απνηειεί θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ, φζν θαη ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – ελδερνκέλσο θαη 

άιια άηνκα. Ρν πεξηβάιινλ, κε κηα γεληθή έλλνηα, πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλα φια απηά ηα 

ζηνηρεία. Ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινηπφλ είλαη λα νξγαλψζεη 

δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη καζήκαηα, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ν 

καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί, λα δηεξεπλήζεη θαη 

λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ηνπ. 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 
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Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Κε ηε βνήζεηα κεραλψλ αλαδήηεζεο, εληνπίζηε πιεξνθνξίεο γηα 

ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, ρσξίο λα αλαπηχζζνληαη θαη πξνζπαζήζηε λα 

βξείηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.   

 6. Δξσηήζεηο 

 

1). Θεσξείηε φηη ε γλψζε βαζηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη  νπζηαζηηθά ην δηδαθηηθφ ζαο έξγν ή φηη απνηειεί 

κηα γλψζε ρσξίο, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα; 

 7. Αζθήζεηο 

 

1) πάξρνπλ ζην Γηαδίθηπν αξθεηνί ηζηνρψξνη νη νπνίνη  

αλαθέξνληαη ζε ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζεσξίεο κάζεζεο, γηα παξάδεηγκα πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ θάζε ζεσξία, πνηα είλαη ε βαζηθή 

επηζηεκνινγηθή ππφζεζε θάζε ζεσξίαο θιπ. Δληνπίζηε έλαλ 

ηέηνην ηζηνρψξν θαη εμεηάζηε ηηο δηαθνξέο απηέο. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

Δλδεηθηηθέο ςεθηαθέο 

πεγέο 

Γηθηπνγξαθία 

Νη Λέεο Ρερλνινγίεο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Καζεζηαθή Γηαδηθαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

Γηδαζθαιία θαη Κάζεζε κε ηε βνήζεηα ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

Δγθέθαινο, κάζεζε θαη κλήκε 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-

learning-memory.pdf 

Θεσξίεο Κάζεζεο θαη Ρ.Ξ.Δ. 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html 

Τπρνινγία ηεο κάζεζεο: Θεσξίεο Mάζεζεο 

http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm 

Κάζεζε κέζσ δξάζεο κε ηε βνήζεηα Ινγηζκηθψλ Ξαηρληδηψλ 

http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso

%20Drasis.htm 

Ξεξί… εθπαηδεχζεσο ν ιφγνο 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm
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http://ekpaideusi.blogspot.com/ 

Θεσξίεο κάζεζεο 

http://www.slideshare.net/eftchrist/ss-427097 

Πχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο 

http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Courseware06/p

age7.html 

Ν Πρεδηαζκφο κηαο Γηαδηθαζίαο Κάζεζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ 

πνινγηζηψλ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ζεσξίεο κάζεζεο 

http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx 

Θεσξίεο θαη Κνξθέο Κάζεζεο 

www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learnin

g.revised.ppt 

Κάζεζε 

www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learnin

g.revised.ppt 

Γξαζηεξηφηεηεο Κάζεζεο κέζσ πνινγηζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

Ρερληθέο Θεηηθήο θαη Αξλεηηθήο Δλίζρπζεο 

http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf 

Θεσξίεο κάζεζεο θαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο 

http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-

2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.p

pt 

Δθαξκνγέο ησλ λέσλ Ρερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

(εθηελήο βηβιηνγξαθία) 

http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=127&Itemid=46 

Ν Πρεδηαζκφο κηαο Γηαδηθαζίαο Κάζεζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ 

πνινγηζηψλ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

Γξαζηεξηφηεηεο Κάζεζεο κέζσ πνινγηζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

Δλδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

 Βνζληάδνπ, Π. (2006). Παηδηά, ζρνιεία θαη ππνινγηζηέο, 

Αζήλα: GUTENBERG. 

 Bigge, M. (1990). Θεσξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο. 

Κηθξ. Α. Θάληαο & Α. Σαληδή. Αζήλα, Ξαηάθεο 

 Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Κάζεζε θαη εθπαίδεπζε 

ΗΗ. Κηθξ. Γ. Κπαξνπμήο. Αζήλα, Θνπηζνπκπφο 

 Θνιηάδεο, Δ. (1991). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. η. α΄  Ππκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο. Αζήλα. 

http://ekpaideusi.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/eftchrist/ss-427097
http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Courseware06/page7.html
http://www.aegean.gr/culturaltec/vandoulakis/Courseware06/page7.html
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=46
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=46
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
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 Θνιηάδεο, Δ. (1995). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. η. β΄ Θνηλσληθνγλσζηηθέο ζεσξίεο. Αζήλα. 

 Θνιηάδεο, Δ. (1997). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. η. γ΄ Γλσζηηθέο ζεσξίεο. Αζήλα. 

 Θνιηάδεο, Δ. (2002). Γλσζηηθή Τπρνινγία, Γλσζηηθή 

Λεπξνεπηζηήκε θαη Δθπαηδεπηηθή Ξξάμε. Κνληέιν 

Δπεμεξγαζίαο Ξιεξνθνξηψλ. η. δ΄. Αζήλα. 

 Θφκεο Β. (2004) Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

ησλ Ρερλνινγψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, 

Κεηαίρκην 

 Γέζπνηλα Καθξίδνπ-Κπνχζηνπ (2003) Θέκαηα Κάζεζεο θαη 

Γηδαθηηθήο, Δθδφζεηο Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο 

 DiSessa, A. (2000) Changing minds, M.I.T. Press. 

 Robert M .Gagné, Walter W. Wager, Katharine C. Golas, 

John M. Keller (2005), Principles of Instructional Design, 

Thomson Wadsworth 

 Διέλε Α. Λεκά, Αρ. Γ. Θαςάιεο (2002) Πχγρξνλε Γηδαθηηθή, 

Δθδφζεηο Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. 

 Οάπηεο, Α. & Οάπηε, Α. (2006). Κάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, Ρφκνο Α‟ Νιηθή πξνζέγγηζε. 

Αζήλα: Έθδνζε ζπγγξαθέσλ. 

 Οάπηεο, Α. & Οάπηε, Α. (2006). Κάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, Ρφκνο Β‟ Ξαηδαγσγηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο. Αζήλα: Έθδνζε ζπγγξαθέσλ. 

 Helen Cowie et als. Editors. (2000) Social Interaction in 

Learning and Instruction. Pergamon – Earli.  

 Sharon E. Smaldino, James D. Russell, Robert Heinich, 

Michael Molenda (2005), Instructional Technology and 

Media for Learning, Pearson Merrill,  Prentice Hall. 

 Timothy J. Newby, Donald A. Stepich, James D. Lehman, 

James D. Russell (2006), Educational Technology for 

Teaching and Learning, Pearson, Merrill Prentice Hall3. 

 Anne-Marie Armstrong Editor. (2004) Instructional Design in 

the Real World. A View from the Trenches. Iidea Group, Inc. 

 Artigue, M., Kynigos, C., Mariotti, A., Cerulli, M., Lagrange, 

J. B., Bottino, R. M., Haspekian, M. & Cazes, C. (2006). 

Methodological Tools for Comparison of Learning Theories in 

Technology Enhanced Learning in Mathematics, interim 
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report of the Kaleidoscope European Research Team 

„Technology Enhanced Learning of Mathematics, 

(www.itd.cnr.it/telma). 

 

Δνόηηηα 2.2 

 
Σύγσπονερ πποζεγγίζειρ ζηη 

Γιδακηική  

 1. Δηζαγσγή 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ άθξσο ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

κεξηθψλ απφ ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή. 

Ξαξνπζηάδεηαη επίζεο, πάληνηε ζπλνπηηθά, ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Γηδαθηηθνί Πηφρνη  Πηνηρεηψδεηο γλψζεηο γχξσ απφ ηε βαζηθή νξνινγία ηεο 

Πχγρξνλεο Γηδαθηηθήο 

 Βαζηθέο γλψζεηο γηα νξηζκέλεο απφ ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΡΞΔ 

 

 2.  Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξνινγία 

 

Κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο 

 

 

Υο κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη έλα πξφηππν (pattern) 

νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν δηδαθηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εθαξκφδεηαη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ. Κηα κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο κπνξεί πξνθαλψο λα πηνζεηεζεί θαη απφ κηα επξχηεξε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ. Νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ κηα 

επξχηεξε έλλνηα απφ εθείλε ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ, ελδερνκέλσο, πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεζφδνπο θαη 

ζπληζηνχλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζπγθξνηεκέλεο ζε κηα αθνινπζία 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Δπξχηεξε απφ ηελ έλλνηα απηή είλαη 

θαη ε έλλνηα ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο πνπ απνηειεί κηα δηδαθηηθή 

πξφηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη  ηελ ηεξάξρεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε ηάμε θαη 

γεληθφηεξα ε δηδαζθαιία. 

Ξνιχ ζπρλά πάλησο, ζηε βηβιηνγξαθία, νη ηξεηο φξνη, ή παξαιιαγέο 

ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξίπνπ σο ζπλψλπκα θαη δεκηνπξγείηαη κηα 

ζρεηηθή αζάθεηα.  

http://www.itd.cnr.it/telma
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 3.  Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ΤΠΔ 

 Ξνιιέο απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ απνθαινχληαη ζχγρξνλεο 

(θπξίσο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, δεδνκέλνπ φηη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη ζε μέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζπλαληψληαη εδψ 

θαη αξθεηά ρξφληα) εθαξκφδνληαη κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν κε ηε 

βνήζεηα ησλ ΡΞΔ, δειαδή ε εθαξκνγή ηνπο επλνείηαη ηδηαίηεξα απφ 

ηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ίδηα ε χπαξμε ησλ ΡΞΔ 

ζηε δηδαζθαιία «αθπξψλεη» εκπξάθησο νξηζκέλεο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαζψο δηαλνίγεη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα αγλνεζνχλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε πξφζβαζε ησλ 

καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν θαζηζηά πνιχ πην εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζε 

έλα ηεξάζηην απφζεκα πιεξνθνξηψλ γηα νηνδήπνηε ζρεδφλ ζέκα απφ 

απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρνιηθή χιε. Ζ ρξήζε ινηπφλ ησλ 

ΡΞΔ, είλαη δηδαθηηθά «αζχκβαηε» κε νξηζκέλεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ελψ αληίζεηα θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην 

ηαηξηαζηή κε νξηζκέλεο άιιεο.  Ρν δπλακηθφ εμάιινπ ησλ ΡΞΔ 

επέηξεςε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηε δεκηνπξγία θαη άιισλ 

κνληέισλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (γηα παξάδεηγκα: eClip) θαη 

κάιηζηα νξηζκέλεο απφ απηέο (φπσο ηα WebQuests: 

http://www.webquests.org, γηα παξάδεηγκα) βξήθαλ ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγάιε απήρεζε δηεζλψο. 

Νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε 

Νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ 

θνηλσληνπνιηηηζκηθφ παξάγνληα, ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο νξγάλσζεο 

καζεκάησλ ζηα νπνία λα επλνείηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε 

ζπλεξγαηηθή, ε νκαδηθή κάζεζε. Ραπηφρξνλα, ηα πεξηζζφηεξα 

ζχγρξνλα πεξηβάιινληα εξγαζίαο φπσο θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά, πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία: άκεζε, ζχγρξνλε επηθνηλσλία (κε ήρν, εηθφλα, γξαπηφ 

θείκελν), ζπλεπεμεξγαζία θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη ληνθνπκέλησλ 

πάζεο θχζεσο, απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ, δηακνίξαζε 

ςεθηαθψλ πφξσλ, παηρλίδηα ξφισλ θαη ζπιινγηθψλ θαηαζθεπψλ, 

ζπκκεηνρή ζε Θνηλφηεηεο, ηζηνιφγηα θαη wikis, αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο.  

Κέζα ζηα πιαίζηα απηά, νη κέζνδνη πνπ απνθαινχληαη κε ην γεληθφ 

φξν νκαδνζπλεξγαηηθέο θαίλνληαη λα πξνζθέξνπλ πνιιά δηδαθηηθά 

πιενλεθηήκαηα.  

Ζ νξγάλσζε ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο έρεη θάπνην δηδαθηηθφ 

«θφζηνο»: ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη κεξηθέο 

απνθάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο. Θαη΄αξράο, αθνχ απνθαζίζεη γα 

ηελ νξγάλσζεο ηεο ηάμεο ζε νκάδεο, ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηα 

κεγέζε ησλ νκάδσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζρεκαηηζζνχλ, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αιιειεπηδξνχλ νη νκάδεο, ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, φπσο θαη κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ν 

ιεγφκελνο δηδαθηηθφο ζφξπβνο (παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε 

πνιππινθφηεηα απμάλεη ιφγσ ηνπ λένπ ηξφπνπ νξγάλσζεο), ε 
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δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θ.ά.  

Πρέδηα 

ζπλεξγαηηθήο 

έξεπλαο -  

κέζνδνο project 

Κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ νη εξγαζίεο θαη ηα ζρέδηα 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο (ζην εμήο: projects) δελ απνηεινχλ κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, κνινλφηη νδεγνχλ ζε απνηειέζκαηα κάζεζεο. Ρα 

projects δίλνπλ  ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαδψζεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ έλα ηφζν επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

αιιά απφ ηελ άιιε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιε ζπαηάιε 

ρξφλνπ θαη άιισλ πφξσλ.  

Υο projects ζεσξνχληαη νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε 

ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (γηα ηελ αθξίβεηα: κεγαιχηεξν απφ 

κηα δηδαθηηθή ψξα – αιιά ε νινθιήξσζε ηνπο κπνξεί λα απαηηήζεη 

θαη κήλεο), ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή ελφο ηειηθνχ 

πξντφληνο, ην νπνίν θαη αμηνινγείηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Θαηά 

θαλφλα, ηα projects απνζθνπνχλ ζηελ απφ θνηλνχ δηεξεχλεζε ελφο 

αλνηρηνχ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη‟ επέθηαζε κε ηνλ φξν projects 

απνθαινχληαη θαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νκαδηθά 

θαη έρνπλ φια ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ projects (ηειηθφ 

πξντφλ, αμηνιφγεζε θιπ). Ρα projects έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα 

θαζψο αλακθίβνια δίλνπλ ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα επξχ ζχλνιν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ. Ρνπ δίλνπλ επίζεο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη 

αλψηεξεο κνξθέο κάζεζεο θαη λνεηηθψλ δεμηνηήησλ, π.ρ. 

δεκηνπξγηθφηεηα, πιάγηα ζθέςε, αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε θαη 

ηνλ αζθνχλ ζηελ απηνπεηζαξρία.  

Έηζη, ηξία ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ project είλαη:  

 ηνλίδεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη φρη ην 

απνηέιεζκα,  

  βνεζάεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο καζαίλεη λα ζέηνπλ ζηφρνπο,  

 ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ ζπλεξγαζία. 

Ζ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο θαη ε εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο απνηεινχλ κία δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Κεξηθά βήκαηα σζηφζν είλαη απαξαίηεηα ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία:.  

* επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

* ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 

* ζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο, 

* αλαδήηεζε πεγψλ, 

* εθηέιεζε, 

* παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, 

* αμηνιφγεζε.  

Ξνιινί εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

νξγαλψλνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο γχξσ απφ ζρέδηα θνηλψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 

πεξηβάιινληα κάζεζεο ηα νπνία είλαη ηδεψδε γηα ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε δηεξεχλεζε.  

Ζ επηηπρία ησλ projects νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε φιε εξγαζία 
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ησλ καζεηψλ θαηεπζχλεηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο. Νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπο κάιηζηα δηαηείλνληαη φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα 

κάζεζεο δελ είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο νχηε κε ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ καζεηή νχηε 

ηέινο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αληίζεηα 

δέρνληαη φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο ππνζηεξίδνληαη, 

γελληνχληαη θαη δηαηεξνχληαη (επδνθηκνχλ) ζε έλα πεξηβάιινλ 

κάζεζεο, ζην νπνίν εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ θαη 

απνδέρνληαη φηη ην θαζέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά έρεη λα παίμεη έλαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, ην θαζέλα απφ κφλν ηνπ σζηφζν δελ επαξθεί.  

Tα projects έρνπλ δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ηα δηαθξίλεη απφ 

άιιεο, ζπλαθείο κεζφδνπο: α. νξγαλψλνληαη γχξσ απφ έλα θεληξηθφ 

εξψηεκα ή πξφβιεκα, ην νπνίν βνεζάεη λα νξγαλσζνχλ θαη λα 

ηεζνχλ ζε ελέξγεηα νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, β. απαηηνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή έλα απνηέιεζκα, ην νπνίν απνηειεί θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ηελ απάληεζε ή ηελ ιχζε ζην αξρηθφ θεληξηθφ 

εξψηεκα ή πξφβιεκα.  

Eπίιπζε 

πξνβιεκάησλ – 

problem solving 

Νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ζέηνπλ ην πξφβιεκα θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (κε ηε γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ «πξφβιεκα») 

ζην επίθεληξν ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ξξφβιεκα 

απνθαιείηαηζπλήζσο κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

πξνζπαζεί λα επηηχρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη πξέπεη λα βξεη 

ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο, ψζηε λα ηνλ επηηχρεη. Θαηά ζπλέπεηα ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη 

έλα άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλαλ ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίνλ δελ 

έρεη έηνηκε κηα ιχζε.  

Νη εηδηθνί δηαθξίλνπλ ζπλήζσο δχν είδε πξνβιεκάησλ, ηα ζαθώο θαη 

ηα αζαθώο δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα. Παθψο δηαηππσκέλα είλαη ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία δίλνπλ ζηνλ ιχηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, δει. πιεξνθνξίεο  

α. γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε, 

β. γηα ηελ ηειηθή θαηάζηαζε (ζηφρν), 

γ. γηα επηηξεπφκελνπο ή κε επηηξεπφκελνπο ρεηξηζκνχο. 

Πηα αζαθψο δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα αληίζεηα δελ δίλνληαη 

θαζφινπ ή δελ δίλνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα φια απηά. Ξαξά-

δεηγκα: πσο ζα επηιπζεί έλα νηθνινγηθήο θχζεσο πξφβιεκα κηαο 

πεξηνρήο; Ρν πξφβιεκα απηφ δελ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλν. Ρν 

ηειηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη ζαθέο, κπνξεί λα επηιπζεί κε πνιιέο 

ζηξαηεγηθέο θαη επηδέρεηαη πνιιέο ζσζηέο ιχζεηο. Ππγγελήο είλαη θαη 

ε έλλνηα ησλ αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία φρη κφλν επηδέρνληαη 

πνιιέο ιχζεηο αιιά ζπρλά δελ πξνζδηνξίδνπλ θαλ ηηο απνδεθηέο 

ιχζεηο κε ζαθή ηξφπν. 

Γηα ηελ επίιπζε ζαθψο δηαηππσκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο αιγνξίζκνπο, δει. ζηαζεξνχο θαλφλεο ή 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή απάληεζε, αλ ηηο 

αθνινπζήζνπκε ζσζηά. Πε αληίζεζε ηα αζαθψο δηαηππσκέλα 
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πξνβιήκαηα απαηηνχλ επξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (heuristics), άηππεο 

δει. δηαηζζεηηθέο, πξσηφηππεο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο θάπνηεο θνξέο 

απνδίδνπλ θαη θάπνηεο άιιεο φρη. Νη επξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

εγγπψληαη ιχζεηο, φπσο νη αιγφξηζκνη, αιιά εθαξκφδνληαη ζε έλα 

επξχηεξν θάζκα πξνβιεκάησλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα 

εθεπξίζθνπλ κφλνη ηνπο ηηο ιχζεηο.  

Ζ πην ζνβαξή πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη αληίζηνηρσλ πξνζπαζεηψλ αλάδεημεο θαη 

θαιιηέξγεηαο ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ έγηλε απφ ηελ Ιεηηνπξγηθή 

Τπρνινγία. Πχκθσλα κε ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δ. 

Claparède (1873-1940) θαη J. Dewey (1859-1952), θάζε κέξα ν 

άλζξσπνο θαιείηαη λα ιχζεη κηθξά ή κεγάια πξνβιήκαηα θαη θαηά 

βάζε ε εθπαίδεπζε απηφλ ηνλ ζθνπφ εμππεξεηεί, λα εθνδηάζεη ηνπο 

καζεηέο κε ηξφπνπο, ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

Κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη εθείλε πνπ 

πξφηεηλε πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο ν G. Polya, o νπνίνο δηαθξίλεη 

ηέζζεξα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζεί ζπλήζσο ην άηνκν ην νπνίν 

επηιχεη πξνβιήκαηα, α. θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, β. 

θαηάζηξσζε ελφο ζρεδίνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, γ. εθηέιεζε 

ηνπ ζρεδίνπ θαη δ. αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε.  

 

Ζ ζπκβνιή ησλ 

ΡΞΔ 

Ζ ζπκβνιή ησλ ΡΞΔ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, είλαη νπζηαζηηθή ζε ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

(α) ην επίπεδν ηνπ πεξηερνκέλνπ: ην ςεθηαθφ πιηθφ (είηε εληνπίδεηαη 

κέζσ Γηαδηθηχνπ, είηε έρνπλ ζε απηφ πξφζβαζε νη καζεηέο κέζσ 

άιινπ ηξφπνπ – π.ρ. CD), απμάλεη πξαθηηθά απεξηφξηζηα ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα αλεχξεζε θαη ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ γηα δηάθνξα 

ζέκαηα. πάξρεη ινηπφλ πιηθφ, ην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη λα 

εληνπίζνπλ, λα ειέγμνπλ (σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπ, ηελ 

επηθαηξφηεηά ηνπ, ηε λνκηκφηεηά ηνπ, ηελ πιεξφηεηά ηνπ), λα 

κνξθνπνηήζνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ έηζη ψζηε λα επηιχζνπλ θάπνην 

πξφβιεκα ή λα επεμεξγαζηνχλ ιχζεηο πξνο κηα θαηεχζπλζε. 

(β) ζην επίπεδν δηεθπεξαίσζεο θαη νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη γεληθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα ζέκα πξέπεη λα 

ηεζεί πξνο «ηζφηηκε», Online ζπδήηεζε, κπνξεί λα ηεζεί ζε κηα 

discussion list ή ζε έλα e-forum (γηα ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο δεο 

ζηελ ελφηεηα 3), εθφζνλ είλαη επηζπκεηή κηα αζχγρξνλε ζπδήηεζε, 

ή λα ηεζεί ζε έλα chat room γηα κηα online ζχγρξνλε ζπδήηεζε. Πε 

πεξίπησζε φκσο πνπ πξφθεηηαη κηα νκάδα καζεηψλ λα «εθζέζεη» 

νξηζκέλα ζηνηρεία – εθηεηακέλα ζρεηηθά – θαη είλαη επηζπκεηφο ν 

ζρνιηαζκφο ηνπο, ηφηε ίζσο κηα ζειίδα ηζηνινγίνπ (blog) λα είλαη 

θαηαιιειφηεξν εξγαιείν. Αλ ηέινο πξφθεηηαη γηα έλα 

νκαδνζπλεξγαηηθφ project, ε ρξήζε ζειίδσλ  wikis είλαη ίζσο πην 

ελδεδεηγκέλε. 

(γ) ζην επίπεδν πξνέθηαζεο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ θαη άιισλ 
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θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ. Νη ΡΞΔ παξέρνπλ πάξα πνιιέο λέεο 

δπλαηφηεηεο, ζε πνιιά επίπεδα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη 

επηθνηλσλίαο, θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

επέθηαζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ ή θαη ηε δεκηνπξγία άιισλ. Έλα 

ηππηθφ παξάδεηγκα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΡΞΔ, 

κε πνιχ κεγάιε δηάδνζε ζηνλ Αγγινζαμσληθφ ρψξν είλαη ηα Web 

Quests. πάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα θαη ζεσξεηηθά θείκελα 

γηα ηα Web Quests (γηα παξάδεηγκα: http;//www/webquests.org). 

Ρα Webjects απνηεινχλ κηα επέθηαζε ησλ Web Quests ζε projects 

ζρεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο (πξαθηηθά κεξηθψλ κελψλ). 

 

 4. Γηδαθηηθά ζελάξηα θαη δηαζεκαηηθόηεηα  

 Υο δηδαθηηθό ζελάξην, ζεσξνχκε ηελ πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο κε 

εζηηαζκέλν γλσζηηθφ(ά) αληηθείκελν(α), ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο. Έλα 

δηδαθηηθφ ζελάξην κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξσλ απφ κηα 

δηδαθηηθψλ σξψλ. 

Ρν ζρέδην καζήκαηνο είλαη κηα έλλνηα πνιχ ζπγγεληθή κε ην ζελάξην 

θαη αληηζηνηρεί ζε κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο – απφ 

ηελ νπνία σζηφζν ελίνηε κπνξεί λα απνπζηάδεη ε πεξηγξαθή ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ (ή 

εθπαηδεπηηθψλ, αλ είλαη πεξηζζφηεξνη). Θαηά θάπνην ηξφπν, ηζηνξηθά, 

ν φξνο ζρέδην καζήκαηνο είλαη παιηφηεξνο θαη έρεη ζπλδεζεί κε κηα 

κεραληζηηθή ή κάιινλ κπερεβηνξηζηηθή πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο 

(πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ ή ζηαδίσλ κηαο δηδαζθαιίαο, φπσο 

αθφξκεζε, αλάπηπμε, αλαθεθαιαίσζε θιπ). Πηα δηδαθηηθά ζελάξηα, 

αληίζεηα, πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία φπσο ε αιιειεπίδξαζε θαη νη 

ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ηα 

ελδερφκελα δηδαθηηθά εκπφδηα θαη γεληθφηεξα φια εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηε ζχγρξνλε ζεσξία. Πηε ζχγρξνλε 

Γηδαθηηθή πάλησο, νη δπν φξνη ηείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ θαη πξαθηηθά 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ηαπηίδνληαη (κε ηελ έλλνηα φηη ζήκεξα 

έλα ζρέδην καζήκαηνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή θαη ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θιπ). 

Έλα δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη, θαηά θαλφλα, κέζα απφ κηα ζεηξά 

εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δνκή θαη ξνή θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη νη ξφινη ηνπ δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλσλ 

(νη νπνίνη δηδαζθφκελνη, θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο, αιιά θαη επηκνξθνχκελνη θιπ) θαη ε αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε ηα φπνηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη πιηθφ, πεξηγξάθνληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ είλαη 

ηκήκαηα ηνπ ζελαξίνπ, εληάζζνληαη κέζα ζε απηφ θαη κπνξνχλ λα 

είλαη απφ απιέο έσο πην πξνεγκέλεο, ζχλζεηεο, θιπ. Ρν δηδαθηηθφ 

ζελάξην ή δηδαθηηθή θαηάζηαζε αληίζεηα είλαη πνιχ πην ζχλζεηα 
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αληηθείκελα θαη εζηηάδνληαη ζε έλλνηεο. Έρνπλ έλα ραξαθηήξα 

«επξχ», θαζψο ε θπξίαξρε ινγηθή ηνπο είλαη ε ινγηθή ηεο ππφ 

δηδαζθαιίαο ελλνίαο. Πε κηα ηέηνηα δηδαζθαιία κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξνη δηδαθηηθνί πφξνη, φπσο π.ρ. πεξηζζφηεξα 

ην ελφο ινγηζκηθά, ζεκεηψζεηο, sites, φξγαλα (π.ρ. εξγαζηεξηαθά, 

πίλαθαο, δηαβήηεο,…), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα.  Ρνλίδεηαη θαη πάιη φηη ε δηάξθεηα ηνπο κπνξεί λα 

επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηε 1 δηδαθηηθή ψξα. 

Ξνιχ ζπρλά, ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απφ πνιιέο, 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, κε ηα εξγαιεία πνιιψλ θαη δηαθφξσλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα θαη ε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα, απνηεινχλ δπν κεζφδνπο πξνζεγγίζεσλ 

πξνβιεκάησλ, αιιά θαη δηδαζθαιίαο, ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε ζα 

απαηηνχζε πνιχ ρψξν θαη σο εθ ηνχηνπ παξαηίζεληαη δπν 

ζπλνπηηθφηαηνη νξηζκνί:  

Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα είλαη ε εκπινθή πεξηζζνηέξσλ απφ κηα 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ κειέηε ελφο θαηλνκέλνπ (γηα παξάδεηγκα 

ην Ξπζαγφξεην ζεψξεκα κπνξεί λα  κειεηεζεί απφ θαζαξά 

καζεκαηηθή άπνςε, αιιά θαη απφ γισζζηθή-γισζζνινγηθή). 

Ζ δηαζεκαηηθόηεηα είλαη ε επέθηαζε ηεο αλάιπζεο ελφο ππφ κειέηε 

αληηθεηκέλνπ ζε ζθαίξεο πνπ επεθηείλνληαη πέξα απφ ηα απζηεξά 

φξηα ηεο κηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ ε κειέηε απηή λα 

εγγξαθεί ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην θαη λα δηαζπλδεζεί κε άιιεο 

έλλνηεο. Γηα παξάδεηγκα κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

Ξπζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο ζα εμέηαδε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, ην ξφιν 

πνπ έπαημε ζηα Καζεκαηηθά, αιιά ελδερνκέλσο θαη ζε άιινπο ηνκείο 

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ. Ζ δηάηαμε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζην 

ζρνιείν κε βάζε ηα επηκέξνπο καζήκαηα βιέπεη ζπλήζσο ηηο γλψζεηο 

σο κσζατθφ θαη ε ζρνιηθή εξγαζία γίλεηαη κε ηελ ειπίδα φηη ε 

ελζσκάησζε ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηα γεληθή κφξθσζε, γίλεηαη απηνκάησο ζην κπαιφ ηνπ καζεηή. 

Απηφ ην πξφβιεκα έξρεηαη λα επηιχζεη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 

Απηφ πνπ πξνέρεη δελ είλαη βέβαηα ε θαηάξγεζε ησλ επηκέξνπο 

καζεκάησλ, αιιά κηα λέα ζρέζε αλάκεζα ζηελ κάζεζε κε βάζε 

εηδηθά καζήκαηα θαη ζε πξνζπάζεηεο γηα ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ 

ζέηνπλ ηα επηκέξνπο καζήκαηα κε βάζε ηελ δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε.  

Πηελ εθαξκνγή ηεο ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα φπσο απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ηνλ θάζεην θαη ηνλ 

νξηδφληην ζπληνληζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ.  

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε επλνεί εξγαζία ηχπνπ ζρεδίσλ 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο (project). Δπλνεί επίζεο ηελ ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε. Νη καζεηέο αλαγθάδνληαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ινγηθά θαη 

θξηηηθά, λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα θάλνπλ πξνγλψζεηο, θαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ 
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θαηαιιειφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

 

Κέζα ζηα πιαίζηα απηά, σο δηδαθηηθό θαη επηκνξθσηηθό πιηθό 

ζεσξείηαη νηηδήπνηε πιηθφ (έληππν, ςεθηαθφ αιιά θαη αληηθείκελα 

φπσο αθίζεο, ράξηεο θιπ) πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

δηδαζθαιία. πάξρεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζην επηκνξθσηηθφ θαη ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ. Ζ δηάθξηζε βαζίδεηαη ζην εμήο: ην επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ εμ νξηζκνχ απεπζχλεηαη ζε ππνθείκελα επηκφξθσζεο θαη 

επνκέλσο πξνζδηνξίδεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

καζήκαηνο, ρσξίο σζηφζν λα ην πξνζδηνξίδεη ζε φιεο ηνπ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Θεσξνχκε επίζεο φηη ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ έρεη έλαλ 

«κε-ππνρξεσηηθφ» ραξαθηήξα θαη απνηειεί έλα ζψκα πιηθνχ, ελψ ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη πην «απζηεξφ» ζηε κνξθή ηνπ, είλαη πην 

απζηεξά δνκεκέλν. Δπίζεο ην δηδαθηηθφ πιηθφ δε ζπλνδεχεηαη 

γεληθψο απφ εθηεηακέλεο επεμεγήζεηο, ελψ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ 

αλακέλεηαη λα ζπλνδεχεηαη. Θαηά θαλφλα επίζεο, ην επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ είλαη πινπζηφηεξν απφ ην δηδαθηηθφ (γηα ην ίδην κάζεκα, γηα 

ηελ ίδηα δηδαζθαιία). 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Δθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ππάξρνπλ 

πνιιέο αθφκε πνπ ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα κνξθή ζπλεξγαζίαο, φπσο 

νη ιεγφκελεο εηαηξηθέο, νη θαηαηγηζκνί ηδεψλ θ.ά. Βξείηε κεξηθέο απφ 

απηέο θαη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Θα κπνξνχζαηε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζηηο δηδαζθαιίεο ζαο; Κε πνην ηξφπν ζπλδένληαη κε 

ηηο ΡΞΔ; 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Δληνπίζηε ζην Γηαδίθηπν πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο WebQuests 

(ηζηνεμεξεπλήζεηο), δείηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Θα είραλ 

εθαξκνγή ζηηο δηθέο ζαο δηδαζθαιίεο; 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1. Δθηηκάηε φηη νη πξνηεηλφκελεο νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πξνζηδηάδνπλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; 

Θεσξείηε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ζα 

ήηαλ πην απνηειεζκαηηθέο; 

 

2. Θεσξείηε φηη ηα δηδαθηηθά ζελάξηα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή 

ζηήξημε ζην δηδαθηηθφ έξγν ή είλαη, θαηά ηελ άπνςή ζαο, πεξηηηά γηα 

ηνπο πεπεηξακέλνπο εθπαηδεπηηθνχο – δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζπαλίσο εθαξκφδνληαη επαθξηβψο. 

 7. Αζθήζεηο 
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1. Δληνπίζηε ςεθηαθέο πεγέο ζην Γηαδίθηπν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη αμηνινγείζηε ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηλεθηήκαηά ηεο. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

 

 

Δλδεηθηηθέο 

ςεθηαθέο πεγέο 

Γηθηπνγξαθία 

Γηδαθηηθέο Κέζνδνη 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm 

 

Ππλεξγαηηθή Κάζεζε: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

http://users.auth.gr/~kliapis/NeofytF.pdf 

 

Ππλεξγαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν (Καζεκαηηθά-Κεηνλφηεηεο) 

http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031

Doublh%E3%E7%F3%E7.doc 

 

Ν Πρεδηαζκφο κηαο Γηαδηθαζίαο Κάζεζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ 

πνινγηζηψλ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

 

Γξαζηεξηφηεηεο Κάζεζεο κέζσ πνινγηζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

 

Νη Λέεο Ρερλνινγίεο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Καζεζηαθή Γηαδηθαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

Γηδαζθαιία θαη Κάζεζε κε ηε βνήζεηα ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

 Αλαγλσζηνπνχινπ, Κ. Π. (2005). Νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Θεσξεηηθή 

αλάιπζε θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε, Θπξηαθίδεο 

 Πην βηβιίν δίλνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε.  

 Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ΗΗ. 

Κηθξ. Γ. Κπαξνπμήο. Αζήλα, Θνπηζνπκπφο 

 Κνινλφηη θάπσο παιηφ, πξφθεηηαη γηα θαιφ βηβιίν, γξακκέλν κε 

επηζηεκνληθφηεηα αιιά θαη επθνιία θαηαλφεζεο, αλ θαη απηφ 

είλαη πξνηέξεκα ζρεδφλ άγλσζην ζε κεηαθξαζκέλα ζρεηηθά 

βηβιία.   

 Avouris, N., Dimitracopoulou, A., & Komis, V. (2003). On 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm
http://users.auth.gr/~kliapis/NeofytF.pdf
http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031Doublh%E3%E7%F3%E7.doc
http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031Doublh%E3%E7%F3%E7.doc
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf


45                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

analysis of collaborative problem solving: An object-oriented 

approach. Computers in Human Behavior, Vol. 19, Issue 2, 

March, pp. 147-167. 

 Scardamalia, Κ. & Bereiter, C. (1994). Computer Support for 

Knowledge – Building Communities, The Journal of the Learning 

Sciences, 3(3), pp. 265-283. 

 Frey, K. (1986). H «κέζνδνο project». Κηα κνξθή ζπιινγηθήο 

εξγαζίαο ζην ζρνιείν σο ζεσξία θαη πξάμε. Κηθξ. Θ. Κάιιηνπ. 

Θεζζαινλίθε, Θπξηαθίδεο 

 Ξξφθεηηαη γηα θιαζηθφ βηβιίν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ 

ζρεδίσλ ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο ζην ζρνιείν. 

 Holloway, C. (1985). Κάζεζε θαη εθπαίδεπζε. η. Α΄. Κηθξ. Γ. 

Θνλδχιεο. Αζήλα, Θνπηζνπκπφο 

 Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ βηβιίνπ ησλ Eisenstadt, M. & Wason, 

P. (1985). 

 Johnson, D. W. & Johnson, R. Ρ. (1999). Learning Together and 

Alone. Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. 

5th ed. Boston, Allyn and Bacon 

 Δίλαη δηεζλψο ην βαζηθφ βηβιίν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή 

ηεο νκαδηθήο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

 Kahney, H. (1997). Ιχζε πξνβιεκάησλ. Κηθξ. Ξ. Ονχζνο. 

Αζήλα, ειιεληθά γξάκκαηα 

 Ρν βηβιίν δίλεη κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηα ζέκαηα ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, φρη βεβαίσο ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Λεκά, Δ. & Θαςάιεο, Α. (2002). Πχγρξνλε Γηδαθηηθή. 

Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο 

 Ξξφθεηηαη γηα βαζηθφ εγρεηξίδην γηα ππνςήθηνπο θαη κάρηκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν δίλεη θπξίσο έκθαζε ζε ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Φξάγθνο, Σ. (1977). Τπρνπαηδαγσγηθή. Θέκαηα Ξαηδαγσγηθήο 

Τπρνινγίαο, παηδείαο, Γηδαθηηθήο θαη κάζεζεο. Αζήλα, 

Ξαπαδήζεο 

 Δπίζεο ρξήζηκν βηβιίν, απφ ηα πξψηα βηβιία Ξαηδαγσγηθήο 

Τπρνινγίαο ζηελ Διιάδα κε έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ 

ζεσξηψλ ηεο κάζεζεο θαη ησλ ςπρνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 Borich, G. D. (2004). Effective Teaching Methods. 5th ed. Upper 

Saddle River, Pearson. 
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 Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1998). Educational Psychology. 

6th ed. Boston, Houghton Mifflin.  

 de Jong, T. & Sarti. L. (ed., 1994). Design and Production of 

Multimedia and Simulation-based Learning Material. Dordrecht, 

Kluwer 

 Mietzel, G. (2001). Pädagogische Psychologie des Lernens und 

Lehrens. 6. Aufl. Göttingen, Hogrefe 

 Slavin, R. (2000). Educational Psychology. Theory and Practice. 

6th editon. Boston, Allyn and Bacon Θπλεγφο, Σ., Φξάγθνπ, Π. 

(2000). Ξηπρέο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Αμηνπνίεζεο ηεο Ρερλνινγίαο 

Διέγρνπ ζηελ Πρνιηθή Ράμε. Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ 

Σπλεδξίνπ ‘Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλσλίαο 

ζηελ Εθπαίδεπζε’. Δπηκέιεηα Β. Θφκεο, Δθδφζεηο Λέσλ 

Ρερλνινγηψλ, 83-91.  

 Αγγειή, Σ. & θαη Βαιαλίδεο, Λ. (2004). Κία Ξξνζέγγηζε 

Γηδαθηηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηελ Δλζσκάησζε Δξγαιείσλ ησλ 

Ρ..Ξ.Δ. ζηε Γηδαθηηθή- Καζεζηαθή Γηαδηθαζία, Πξαθηηθά 4νπ 

Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Ε.Τ.Π.Ε., Ξαλ/κην Αζήλαο, Νθηψβξηνο 

2004, Ρφκνο Α, ζει.3-13.. 

 

 

 

Δνόηηηα 2.3.1 & 2.3.2 

 

Xπήζη και ςποζηήπιξη Κοινοηήηων 
Ππακηικήρ και Μάθηζηρ 

To web 2.0 

 1. Δηζαγσγή 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ άθξσο ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Θνηλφηεηεο 

Ξξαθηηθήο θαη Κάζεζεο θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε κεξηθψλ 

επξέσο δηαδεδνκέλσλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ ππνζηήξημε, 

δεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο απηνχ 

ηνπ είδνπο. 

 

Γηδαθηηθνί Πηφρνη  Πηνηρεηψδεηο γλψζεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ησλ Θνηλνηήησλ 

Ξξαθηηθήο θαη Κάζεζεο 

 Βαζηθέο γλψζεηο γηα ηα πεξηβάιινληα ππνζηήξημεο ησλ 
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δηαθφξσλ ηχπσλ Θνηλνηήησλ Ξξαθηηθήο θαη Κάζεζεο 
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 2.  Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξνινγία 

 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο 

Θνηλφηεηαο 

 

 

Ζ Θνηλφηεηα, ζηελ επξχηεξε ηεο έλλνηα, απνηειεί έλα ζχλνιν 

αλζξψπσλ νη νπνίνη έρνπλ θνηλά (θνηλσληθά) ραξαθηεξηζηηθά. 

Υζηφζν, απηφο ν νξηζκφο δελ είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθφο, θαζψο 

είλαη εμαηξεηηθά επξχο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα κέιε κηαο 

θνηλφηεηαο, εθφζνλ είλαη ελεξγά, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ δειαδή 

ζηελ θνηλφηεηα, έζησ θαη παζεηηθά, ζηαδηαθά δεκηνπξγνχλ (θαη 

αλαπηχζζνπλ ζπλερψο θαη αλαπξνζαξκφδνπλ) κηα θνηλή 

νξνινγία, ελδερνκέλσο θνηλέο απφςεηο γηα νξηζκέλα ζέκαηα ή 

αθφκε θαη θνηλέο αμίεο, λννηξνπίεο θαη ζηάζεηο θαζψο θαη θνηλέο 

πξαθηηθέο. Ρα κέιε κηαο θνηλφηεηαο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, 

ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη θαη κέζα απφ ηηο αληαιιαγέο ηνπο 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηειηθά δεζκνχο θαη δηακνξθψλνπλ θνηλά 

ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο, θνηλά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

Ζ θνηλφηεηα έρεη παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ θαη ηα κέιε ηεο έρνπλ 

ελδερνκέλσο πξνζδνθίεο. Ζ θνηλφηεηα έρεη κηα δηάξθεηα, κηα 

ελδερφκελε ζηαζεξφηεηα, κηα θηλεηηθφηεηα ζηα κέιε ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο 

Θνηλφηεηαο 

Ξξαθηηθήο θαη 

Κάζεζεο 

 

Ρα κέιε ηεο Θνηλφηεηαο αλαπηχζζνπλ, θαηά θαλφλα, δεζκνχο 

κεηαμχ ηνπο. Πηαδηαθά, εθηφο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, εκθαλίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη έλα είδνο 

θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ: ηα κέιε ησλ θνηλνηήησλ ζπγθξνηνχλ έλα 

είδνο θνηλσληθνχ ηζηνχ, έλα είδνο δηθηχνπ ζην νπνίν νη δεζκνί 

απνθηνχλ έλα πην γεληθεπκέλν ραξαθηήξα (φρη απξφζσπν, αιιά 

γεληθεπκέλν). Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφβιεκα πνπ ζα 

απαζρνιήζεη έλα κέινο, έλα εξψηεκα, θαηά θαλφλα 

αληηκεησπίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο – αθφκε θαη 

φηαλ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν 

ή ηα άηνκα πνπ ζα επηρεηξήζνπλ λα ην επηιχζνπλ. Δθηφο απφ ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην φκσο, αλαπηχζζεηαη θαη έλα γλσζηαθφ 

θεθάιαην: ε θαηαλεκεκέλε γλψζε, ε δηεζπαξκέλε  επηζπκία γηα 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ Θνηλφηεηα, ε 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα απάληεζε ζηα ηηζέκελα εξσηήκαηα 

εκπινπηίδνπλ ηφζν ην αηνκηθφ γλσζηηθφ απφζεκα ησλ κειψλ ηεο 

Θνηλφηεηαο, φζν θαη ην θνηλφ ηεο απνζεκαηηθφ. 

Νξηζκέλνη εξεπλεηέο (Etienne Wenger 1999) ζεσξνχλ φηη απηή ε 

ζπκκεηνρή ζε Θνηλφηεηεο, ηηο Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο, φπσο ηηο 

νλνκάδεη, απνηεινχλ ην βαζηθφ παξάγνληα κάζεζεο. Πε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ε γλψζε, ε κάζεζε θαη ην ζπιινγηθφ γλσζηηθφ 

θεθάιαην είλαη κε έλαλ εκθαλή ηξφπν απφηνθα ηεο θνηλήο 
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δξαζηεξηφηεηαο: κηα ρνξσδία, νη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

αλαθαιχςεηο, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε δηακνίξαζε θαη 

δηαπξαγκάηεπζε θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα παξαγσγήο θαη δηακνίξαζεο ηεο γλψζεο – 

πξαθηηθήο θαη ζεσξεηηθήο. Αιιά αθφκε θαη φηαλ ε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλφηεηεο δελ είλαη ηφζν εκθαλψο ν βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

παξαγσγή λέσλ γλψζεσλ θαη αηνκηθήο κάζεζεο, πάιη κηα πην 

ελδειερήο κειέηε ζα αλαδείμεη ηνλ  πξσηεχνληα ξφιν ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο. Ζ ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο δελ είλαη κφλν ε 

βάζε γηα ηε κάζεζε, αιιά θαη ν νπζηαζηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα 

ηελ παξαγσγή λνήκαηνο: ε λνεκαηνδφηεζε δειαδή ηεο γλψζεο, 

ε αμία ηεο θαη ε ρξεζηηθφηεηά ηεο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο 

γηα ην θάζε κέινο ηεο θνηλφηεηαο κέζα αθξηβψο απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο. Oη Θνηλφηεηεο Ξξαθηηθήο απνηεινχλ 

Θνηλφηεηεο Κάζεζεο. 

 

 

 

 

Νη Τεθηαθέο 

Θνηλφηεηεο. 

Online 

Θνηλφηεηεο θαη 

Δηθνληθέο 

(Virtual) 

Θνηλφηεηεο 

Κε ηνλ φξν Τεθηαθέο Θνηλφηεηεο, ή Online Θνηλφηεηεο, λννχληαη 

θνηλφηεηεο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ςεθηαθά δηακεζνιαβεκέλε 

επηθνηλσλία. Mε ηνλ φξν Online Θνηλφηεηεο ή Τεθηαθέο 

Θνηλφηεηεο δειαδή, πεξηγξάθεηαη έλα θαηλφκελν δεκηνπξγίαο θαη 

εμάπισζεο θνηλνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ ςεθηαθή ππφζηαζε – 

δειαδή πθίζηαληαη ράξε ζηελ χπαξμε πιεξνθνξηθψλ δηθηχσλ, 

δεκηνπξγνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ράξε ζηα δίθηπα Ζ. (γηα κηα 

ζεσξεηηθή εηζαγσγή: 

 http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm). Νη 

θνηλφηεηεο απηέο απνθαινχληαη θαη «εηθνληθέο» (virtual 

communities http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community) 

θαη «δηθηπαθέο» (γηα κηα ζπιινγή ζεσξεηηθψλ θεηκέλσλ: 

http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digit

alcommunities.html). 

Θα πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί φηη νη Ζ.. δελ απνηεινχλ 

απιψο κέζα επηθνηλσλίαο, αιιά έρνπλ κηα δηακεζνιαβεηηθή 

ιεηηνπξγία: ε χπαξμε ηνπο ζεκαίλεη φηη πνιιέο απφ ηηο νηθείεο θαη 

θνηλφηππεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ςεθηαθά ηνπο ηζνδχλακα – 

κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαηνο. 

Κεηαβάιιεηαη έηζη, θαη‟ αλάγθε, ε νηθνλνκία ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ηεξαξρίαο, ηεο δηακνίξαζεο 

http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community
http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digitalcommunities.html
http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digitalcommunities.html
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ησλ γλψζεσλ θαη ηνπ «ζπλαλήθεηλ». Νξηζκέλεο απφ ηηο κνξθέο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο εμαζζελνχλ, άιιεο εληζρχνληαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη, ελδερνκέλσο, κεξηθέο λέεο. Αθφκε, ξφινη 

(θνηλσληθνί) πνπ είραλ λφεκα θαη χπαξμε ζηηο «θπζηθέο» 

θνηλφηεηεο, ελδερνκέλσο παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη ζηε ζέζε ηνπο 

αλαθχνληαη άιιεο (φπσο ηνπ «θαηφρνπ», ηνπ «δηακεζνιαβεηή», 

ηνπ «δηαρεηξηζηή» ζηηο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο – ownwer θαη 

moderator). 

 

 

 

 

 Νξηζκέλνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ίδηα καο ε ηαπηφηεηα 

επεξεάδεηαη βαζεηα απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζε Online Θνηλφηεηεο. 

Ζ πξαθηηθή ηεο ζπκκεηνρήο ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζε εηθνληθνχο θφζκνπο, εγείξεη εξσηήκαηα φρη κφλν ζε 

ζρέζε κε ηελ θνηλνηηθή καο δσή, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά καο, ηελ ηαπηφηεηά καο. Θάζε λέα ηερλνινγία ε 

νπνία ππεηζέξρεηαη ζηηο θνηλσληθέο καο πξαθηηθέο σο εξγαιείν 

ζπλπθαίλεηαη κε ππνθεηκεληθά ζπλεπαθφινπζα, καο αιιάδεη σο 

αλζξψπνπο, επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο καο αιιά θαη ηελ απηνεηθφλα 

καο (Sherry Turkle, 1996).  

Κέζα ζηα πιαίζηα απηά, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, αλαπηχρζεθε θαη ε έλλνηα ησλ Θνηλνηήησλ 

Ξξαθηηθήο, νη νπνίεο ζηελ αξρή (αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990) 

παξέπεκπαλ θπξίσο ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα (φπσο ηα κέιε 

κηαο κεγάιεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο, γηα παξάδεηγκα). Πηαδηαθά 

φκσο, ν φξνο κεηεμειίρζεθε θαη ζήκεξα παξαπέκπεη ζε θάηη 

επξχηεξν, ζηελ χπαξμε θνηλνηήησλ αηφκσλ κε θνηλέο θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη θαζεγεηέο Καζεκαηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – ή αθξηβέζηεξα νξηζκέλνη 

θαζεγεηέο Καζεκαηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο – ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηεινχλ κέιε κηαο ηέηνηαο θνηλφηεηαο (επαγγεικαηηθήο) 

πξαθηηθήο. 

Ζ wikipedia πεξηιακβάλεη πνιιά άξζξα κε ζρεηηθά ζέκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ παξαπνκπέο ζε πξσηνγελείο θαη έγθπξεο πεγέο  (αλ 

ππνηεζεί φηη ηα θείκελα ηεο wikipedia δελ είλαη απνιχησο 

έγθπξα). Νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο θνηλφηεηεο 
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πξαθηηθήο 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice αιιά θαη 

 http://www.ewenger.com/theory/ θαη επίζεο: 

http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml)   

φζν θαη κε ηηο online θνηλφηεηεο (ζρεηηθά άξζξα ζηε wikipedia γηα 

ηα θνηλσληθά δίθηπα: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice
http://www.ewenger.com/theory/
http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
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 Νξηζκέλεο απφ ηηο Online Θνηλφηεηεο είλαη πνιχ κεγάιεο (ην 

MySpace έρεη άλσ ησλ εθαηφ εθαηνκκπξίσλ κέιε, δειαδή αλ 

ήηαλ θξάηνο, ζα ήηαλ ην 6ν θξάηνο ζηε Γή – αλάινγα είλαη θαη ηα 

κεγέζε άιισλ θνηλνηήησλ online). H ζεκαηηθή ησλ Online 

θνηλνηήησλ είλαη επίζεο πνηθίιε: κπνξνχλ λα απνηεινχλ 

θνηλφηεηεο κε θνηλά επαγγεικαηηθή ελδηαθέξνληα, νηθνγελεηαθά 

γθξνππ, «εηθνληθνχο ρψξνπο» θνηλσληθήο νξγάλσζεο (θφκκαηα, 

κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νκάδεο πνιηηηθνχ αθηηβηζκνχ), 

εζλνηηθά δίθηπα, νκάδεο αηφκσλ κε γεσγξαθηθή δηαζχλδεζε ή 

αθφκε θαη νκάδεο αλάπηπμε ινγηζκηθνχ (φπσο νη νκάδεο 

αλάπηπμεο ειεχζεξνπ/αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ). Eπίζεο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε έλλνηα ηεο «θνηλφηεηαο» είλαη πνιχ 

ραιαξή, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζρνιηαζηνχλ απφ νηνλδήπνηε έρεη πξφζβαζε 

ζην Γηαδίθηπν (γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ΝΡΔ κπνξεί 

θαλείο λα βξεί πνιιέο ηέηνηεο θνηλφηεηεο: 

http://apopsis.otenet.gr/). 

Νη θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο θάλεη θάπνηνο εγγξαθή (άξα 

απηνβνχισο θαη ξεηά απνθαζίδεη λα ζπκκεηάζρεη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν) θαη αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

επηθνηλσλία κέζα ζε απηέο, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα.  

Γηα κηα ζεηξά ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ηα δηδαθηηθά νθέιε ησλ Online 

θνηλνηήησλ, ππάξρεη κηα ζρεηηθά κεγάιε αξζξνγξαθία. 

Γηα ζεηξά θνηλνηήησλ απηνχ ηνπ είδνπο (πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηηο 

πιαηθφξκεο ησλ discussion groups, δειαδή ζηεξίδνληαη ζην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν), νη παξαθάησ δηεπζχλζεηο 

παξαπέκπνπλ ζε «ιίζηεο ιηζηψλ», δειαδή ζε θαηαιφγνπο κε 

Online θνηλφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ 

(ζηελ Αγγιηθή γιψζζα). Διιεληθέο θνηλφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο 

ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα εηδηθψλ ζεζκψλ (γηα παξάδεηγκα ζηα 

Ξαλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ζε ζρνιεία φπσο ηα Πρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο θαζψο θαη ζην Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν). 

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T 

http://www.h-net.org/lists/ 

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/email.html#r  

(νη δηεπζχλζεηο ειέγρζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, αιιά νη 

ζρεηηθέο ιίζηεο δελ ειέγρζεθαλ, θαζψο είλαη αξθεηέο δεθάδεο) 

 3. Ψεθηαθέο Κνηλόηεηεο: πεξηβάιινληα  

http://apopsis.otenet.gr/
http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T
http://www.h-net.org/lists/
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/email.html#r
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Θνηλσληθή 

Γηθηχσζε Web2.0 

θαη Δθπαίδεπζε2.0 

Νη Online Θνηλφηεηεο ζηεξίδνληαη ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ. Πε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα πεξηβάιινληα απηά επηηξέπνπλ ηε 

ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ήρν, βίληεν (φπσο ην ζχζηεκα Skype 

http;//www.skype.com ή ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο MSN) ή 

θείκελν (γηα παξάδεηγκα, πιαηθφξκεο πνπ ππνζηεξίδνπλ άκεζε 

γξαπηή επθνηλσλία – chat). Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα απηά 

επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ πνιιψλ 

ρξεζηψλ, σζηφζν είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ζρεδηαζκέλα γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ. 

Άιια ζπζηήκαηα, φπσο ην elluminate 

(http://www.elluminate.com/) ππνζηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο ζρεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ 

ζπκκεηερφλησλ, απνκαθξπζκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Ρα ζπζηήκαη 

απηά ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέ θνξέο ζηα πιαίζηα καζεκα΄ησλ 

απφ απφζηαζε θαη e-learning (δεο ζρεηηθή ελφηεηα). Πε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ηα πεξηβάιινληα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ αζχγρξνλε 

επηθνηλσλία, είηε κε ην κνληέιν ησλ «νκίισλ ςεθηαθψλ 

ζπδεηήζεσλ» (discussion lists), είηε κε ην κνληέιν ησλ e-forae. 

Νη δπν θαηεγνξίεο έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηνπο θάζε κηα. Νη λέεο ζπιινγηθφηεηεο ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία 

έσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο θαη ζηελ 

νηθνλνκία (wikinomics νλνκάδεηαη απηφ ην λέν θαηλφκελν 

επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπιινγηθή δξάζε ησλ αηφκσλ), 

αιιά θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηεο εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε νη Online Θνηλφηεηεο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο πξνζθέξνπλ κηα 

ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο: 

  Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ρσξίο φξηα ρξνληθά ή γεσγξαθηθά. 

Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε, 

θεηκεληθή ή πνιπκεζηθή, κε ήρν ή/θαη βίληεν. Λα αθνξά δπν 

κφλν άηνκα ή κηα νιφθιεξε νκάδα, λα είλαη «ελφο πξνο 

πνιινχο» ή πνιιψλ πξνο πνιινχο»  

  Γπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο – θαη κάιηζηα ζηνρεπκέλεο, 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο Online Kνηλφηεηαο  

 Γπλαηφηεηα δηακνίξαζεο θαη ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο 

http://www.elluminate.com/
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δηαθφξσλ ληνθνπκέλησλ, κε ειεγρφκελε πξφζβαζε. Αθφκα 

δηακνίξαζε ςεθηαθψλ πφξσλ – φπσο γηα παξάδεηγκα 

Bookmarks  

 Πρεδίαζε θαη πινπνίεζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ projects –εηδηθά 

γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

 Ζ ζεκαζία ησλ Online Kνηλoηήησλ είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε 

ζήκεξα γίλεηαη αλαθνξά ζε Κνηλσληθή δηθηύσζε. Ρα λέα 

πεξηβάιινληα έρνπλ επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηαηίζεληαη νη πφξνη ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη έρεη έηζη επηλνεζεί 

ν φξνο Web2.0. Θαζψο εθηηκάηαη φηη ηα λέα δεδνκέλα ζα 

επεξεάζνπλ κε πνιχ ξηδηθφ ηξφπν, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε, γίλεηαη ιφγνο – ίζσο κε κηα δφζε ππεξβνιήο – γηα 

Eθπαίδεπζε2.0 (Education2.0). 

Υζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί κηα ζεηξά  

πεξηβαιιφλησλ θαη εξγαιείσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εθπαηδεπηηθή 

ρξήζε θαη πξνζθέξνπλ πνιιέο λέεο δπλαηφηεηεο.  

Ρππηθή πεξίπησζε πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα ζεηξά ζρεηηθψλ εξγαιείσλ ηεο 

εηαηξείαο Google: Google Apps for Education 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html 

Αλάινγεο ρξήζεηο βξίζθνπλ θαη πεξηβάιινληα πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα – φρη θαη‟ αλάγθε δεκηνπξγεκέλα γηα 

εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο, φπσο ην Google Earth 

(http://earth.google.com/) ή αθφκε θαη πην εμεηδηθεπκέλα 

εξγαιεία – πάληνηε κε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ρξήζε – φπσο ην 

Celestia (http://www.shatters.net/celestia/), νη ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο (http://cmap.ihmc.us/) θ.ά. 

 

 

4. Mεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία από Κνηλόηεηεο 
Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο 

 

Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο  

πάξρνπλ πνιιέο Δπηζηεκνληθέο Δλψζεηο, (φπσο θαη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα θαη 

Δξγαζηήξηα, Θέληξα Δξεπλψλ, Ξξνγξάκκαηα  Ξξνπηπρηαθψλ θαη Κεηαπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ, Δζληθά ή Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη γεληθά ζεζκνί θαη  ηδξχκαηα) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ Ρ.Ξ.Δ., κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
http://earth.google.com/
http://www.shatters.net/celestia/
http://cmap.ihmc.us/
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(ν φξνο «Δλψζεηο» είλαη θπζηθά ελδεηθηηθφο – δελ αληηζηνηρεί ζην πξαγκαηηθφ ηνπο 

λνκηθφ πξφζσπν). Ξνιιέο απφ απηέο ηηο Δλψζεηο ππάγνληαη ζε θάπνην θξαηηθφ ή 

θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αλεμάξηεηεο. Νη 

Δλψζεηο απηέο έρνπλ κηα ζεηξά δξάζεσλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε κειέηε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ησλ Ρ.Ξ.Δ. θαη ζπρλά παξάγνπλ ζρεηηθφ πιηθφ. Κεηαμχ 

ησλ πην ζπρλψλ ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ησλ Δλψζεσλ απηψλ (θαη ησλ ππνινίπσλ 

ζρεκαηηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ) αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

Απνηεινχλ «ρψξνπο» ζπλάληεζεο θαη ζπγθξφηεζεο αθαδεκατθψλ ή 

επαγγεικαηηθψλ Θνηλνηήησλ, ζπγθεληξψλνπλ εξεπλεηέο, επαγγεικαηίεο θαη 

ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΡΞΔ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο εθαξκνγέο. Πηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ δηαηεξνχλ 

ηζηνρψξνπο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο θνηλφ ζεκείν πιεξνθφξεζεο θαη ζπιινγηθήο 

έθθξαζεο ησλ κειψλ ηεο αληίζηνηρεο Έλσζεο. 

Γηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο (Ππλέδξηα, Ζκεξίδεο, Workshops, Ππκπφζηα) ζρεηηθά κε 

ηηο ΡΞΔ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο εθαξκνγέο θαη εθδίδνπλ ζρεηηθά Ξξαθηηθά 

Δθδίδνπλ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζε έληππε ή ςεθηαθή κνξθή – κε ζπρλφηεηα 

πνπ πνηθίιιεη απφ ηε κηα εκέξα έσο έλα έηνο. 

Πηεξίδνπλ ή ρνξεγνχλ  καζήκαηα εμ απνζηάζεσο (ζε δηάθνξεο κνξθέο) ή 

ζεκηλαξηαθά καζήκαηα «θιαζηθνχ ηχπνπ» (πξφζσπν-κε-πξφζσπν) ζηα πιαίζηα 

δηαθφξσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

Ξαξάγνπλ πιηθφ πάζεο θχζεσο (φπσο e-books θαη γεληθά ςεθηαθά βηβιία, 

παξνπζηάζεηο, e-yliko θ.ά) 

Έρνπλ λέα ζρεηηθά κε ηηο ΡΞΔ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο εθαξκνγέο, πνιιέο θνξέο 

απφ ην δηεζλή ρψξν θαη έρνπλ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ηνπο πνηθίισλ 

ηχπσλ -  φπσο RSS). 

Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο εθδίδνπλ έληππα πιηθφ πάζεο θχζεσο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Γηα παξάδεηγκα ε ISTE (International Society for Technology in 

Education) παξάγεη ζπζηεκαηηθά ηε ζεηξά ΝETS (National Educational technology 

Standards) γηα Δθπαηδεπηηθνχο, Καζεηέο, Ππκβνχινπο Δθπαίδεπζεο. 

Ππγθξνηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ νκάδεο εξγαζίεο ζε εηδηθά ζέκαηα (ζηε δηεζλή 

νξνινγία έρνπλ ηελ νλνκαζία SIG (Special Interest Group, Νκάδεο Δηδηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο). 

Ξξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Τεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (δηαηήξεζε, ηαμηλφκεζε, 

πξφζβαζε ζε ςεθηαθφ πιηθφ). 

πνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ online Θνηλνηήησλ (ζπλήζσο Γηεζλνχο 

ραξαθηήξα) είηε ρξεζηκνπνηψληαο e-forae, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο ησλ 

discussion lists. 

Γηνξγαλψλνπλ ηνπηθνχο ή δηεζλείο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάδεημε ηδεψλ, 

ηαιέλησλ, επξεζηηερληψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο φςεηο ησλ ΡΞΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε. 

 

Ρν πιήζνο ησλ ζρεηηθψλ Δηαηξεηψλ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν θαη ν φγθνο ησλ 

παξαγνκέλσλ πιεξνθνξηψλ πξαθηηθά αλεμάληιεηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε ηεο AACE (Association for the Advancement of Computing in 

Education) εκπινπηίδεηαη εηεζίσο κε άλσ ησλ 2000 άξζξα. Ζ επηζηεκνληθή απηή 

έλσζε πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 4 δηεζλή Ππλέδξηα εηεζίσο θαη εθδίδεη αξθεηά 

πεξηνδηθά (ηα νπνία ζρεηίδνληαη φια κε ηηο εθαξκνγέο ησλ ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε). 

πσο είλαη εχινγν, είλαη πξαθηηθά αδχλαην, θαη ίζσο άλεπ ζεκαζίαο, ε ελδειερήο 

δηεξεχλεζε φινπ απηνχ ηνπ πιηθνχ. Πε φζα αθνινπζνχλ, πεξηγξάθνληαη κεξηθέο 

απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο (κε γλψκνλα ηελ «απήρεζε» πνπ έρνπλ ζηε δηεζλή 

Θνηλφηεηα) ζηνλ Διιαδηθφ θαη ην δηεζλή ρψξν.  
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Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο  

πάξρνπλ αξθεηέο ειιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Δλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΡΞΔ θαη 

ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ Δθπαίδεπζε. Αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο. 

Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε, ζπληνκνγξαθηθά ΔΡΞΔ: 

http://www.etpe.gr.  Πην ζρεηηθφ ηζηνρψξν ιεηηνπξγεί θαη ςεθηαθή βηβιηνζήθε. 

Ξξαγκαηνπνηεί έλα ηνπιάρηζηνλ Ππλέδξην αλά δηεηία γηα ηηο ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε άιισλ, φπσο ησλ Ππλεδξίσλ γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο 

Ξιεξνθνξηθήο. 

Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκφλσλ θαη Δπαγγεικαηηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ, ζπληνκνγξαθηθά ΔΞ: http://www.epy.gr. Ζ ΔΞ πξαγκαηνπνηεί 

έλα ηνπιάρηζηνλ Ππλέδξην αλά δηεηία θαη ζπλδηνξγαλψλεη έλα Βαιθαληθφ Ππλέδξην 

Ξιεξνθνξηθήο κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε, ζπληνκνγξαθηθά  

e-diktyo:http://www.e-diktyo.eu. 

Ξξαγκαηνπνηεί Ππλέδξην ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ξαηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο, ζπληνκνγξαθηθά ΞΔΔ,  http://www.pee.gr     
Ξξαγκαηνπνηεί έλα ηνπιάρηζηνλ Ππλέδξην θάζε ρξφλν. 

Δπηζηεκνληθέο Δλψζεηο δηαθφξσλ γλσζηηθψλ θιάδσλ. Αλαθέξνληαη γηα 

παξάδεηγκα ε Διιεληθή Καζεκαηηθή Δηαηξεία (http://www.hms.gr), ε Έλσζε 

Διιήλσλ Φπζηθψλ (http://www.eef.gr) θαη ε Ξαλειιήληα Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ «ΚΗΣΑΙΖΠ 

ΓΔΟΡΝΕΝΠ» (http://ekped.gr/), ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Ξξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (http://www.pekp.gr/). Νη επηζηεκνληθέο απηέο ελψζεηο, θαηά 

θαλφλα, πξαγκαηνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά εθδειψζεηο αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα (φπσο 

ηαθηηθά Ππλέδξηα, εκεξίδεο θιπ), ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη 

κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο ηνπηθνχ ή παλειιελίνπ ραξαθηήξα. Αλαθέξνληαη 

δεηγκαηηθά νη ελψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ξιεξνθνξηθήο: 

 http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html. Ππρλά δηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο 

αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηκήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Ρν Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν (http://www.sch.gr) απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ 

πινχζηεο πεγέο πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηηο ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Ρν Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηρηήο θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 

(http://www.opennet.gr/) έρεη επίζεο πιηθφ ζρεηηθφ θπξίσο κε ηελ Δθπαίδεπζε, 

Θαηάξηηζε θαη Δπηκφξθσζε Δλειίθσλ. 

Γηεζλείο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο 

πάξρνπλ πάξα πνιιέο δηεζλείο  Δπηζηεκνληθέο Δλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ΡΞΔ. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο: 

Association for the Advancement of Computing in Education, ζπληνκνγξαθηθά 

AACE: http://www.aace.org 

Ξξαγκαηνπνηεί αξθεηά Γηεζλή Ππλέδξηα εηεζίσο, εθδίδεη πεξηνδηθά (δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα), δηαζέηεη ςεθηαθή βηβιηνζήθε κε δεθάδεο ρηιηάδσλ άξζξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ΡΞΔ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

International Society for Technology in Education, ζπληνκνγξαθηθά ISTE, 

http://www.iste.org 

πνζηεξίδεη Ππλέδξηα κε Γηεζλή απήρεζε, εθδίδεη πεξηνδηθά (δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα), δηαζέηεη ςεθηαθή βηβιηνζήθε,. Δθδίδεη ηαθηηθά ηα ΛΔΡS (National 

Educational technology Standards) γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ θαη 

ππνζηεξίδεη δηάθνξεο Νκάδεο Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο (SIG). 

http://www.etpe.gr/
http://www.epy.gr/
http://www.e-diktyo.eu/
http://www.pee.gr/
http://www.hms.gr/
http://www.eef.gr/
http://ekped.gr/
http://www.pekp.gr/
http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html
http://www.sch.gr/
http://www.opennet.gr/
http://www.aace.org/
http://www.iste.org/
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Αssociation for Computing Machinery, ζπληνκνγξαθηθά ACM, ίζσο ε κεγαιχηεξε 

Έλσζε πιεξνθνξηθψλ παγθνζκίσο. Δθδίδεη πνιιά πεξηνδηθά, δηνξγαλψλεη πνιιά 

Γηεζλή Ππλέδξηα εηεζίσο, ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ Νκάδσλ Δηδηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο (SIG). Γηαζέηεη κηα κεγάιε ςεθηαθή βηβιηνζήθε. 

Ηnstitut of  Electrical and Electronic Engineers, ζπληνκνγξαθηθά ΗΔΔΔ, 

http://www.ieee.org 

Έλσζε Κεραληθψλ απφ φιν ηνλ θφζκν κε Γηεζλή αθηηλνβνιία θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά επί κέξνπο ελψζεσλ. Δθδίδεη πνιιά 

πεξηνδηθά, δηνξγαλψλεη πνιιά Γηεζλή Ππλέδξηα εηεζίσο, ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν 

αξηζκφ Νκάδσλ Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο (SIG). Γηαζέηεη κηα κεγάιε ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε. 

Αλαθέξεηαη ηέινο κηα δηεζλήο έλσζε  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Αλνηρηή θαη εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε: http://www.icde.org 

 

Διιεληθά Σπλέδξηα θαη ηα Πξαθηηθά ηνπο (έληππα ή ςεθηαθά) 

Ρν ηαθηηθφ Ππλέδξην ηεο ΔΡΞΔ. Ξξαγκαηνπνηείηαη θάζε δπν ρξφληα Ρα πξαθηηθά ηνπ 

(ειεχζεξε πξφζβαζε) ππάξρνπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε δηεχζπλζε:  

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences   

Ρν Ππλέδξην ηνπ e-Γηθηχνπ (Πχξνο). Πρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δεζκνί (ειεχζεξε 

πξφζβαζε) ππάξρνπλ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Γηθηχνπ e-diktyo: 

http://e-diktyo.eu/  

Ππλέδξηα ηεο Διιεληθήο Ξαηδαγσγηθήο Δηαηξείαο. Πε έληππε θπξίσο κνξθή 

(δηαζέζηκα κε ζπκβνιηθφ αληίηηκφ ή δσξεάλ). 

Άιια Ππλέδξηα: πνιιά δηαζέηνπλ ηα Ξξαθηηθά ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή ζηε 

δηεχζπλζε: 

http://www.etpe.gr/  

 

Γηεζλή Σπλέδξηα θαη ηα Πξαθηηθά ηνπο 

Ρα Γηεζλή Ππλέδξηα νξγαλψλνληαη θπξίσο απφ ηηο αληίζηνηρεο Δπηζηεκνληθέο 

Δλψζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο, ηα πξαθηηθά 

ππάξρνπλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο ησλ Δλψζεσλ. 

Δίλαη πξνζβάζηκα είηε ζηα κέιε ηνπο, είηε κέζσ Αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (γηα 

παξάδεηγκα κέζσ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο: 

http://www.lib.uom.gr/). 

 

Πεξηνδηθά Διιεληθά  

Ξαξαηίζεληαη νξηζκέλα Δθπαηδεπηηθά Ξεξηνδηθά κε ςεθηαθή «παξνπζία» 

Δθπαίδεπζε θαη Νέεο ηερλνινγίεο ηεο Δπιζηημονικήρ Ένωζηρ Δκπαιδεςηικών 

Ππωηοβάθμιαρ για ηη διάδοζη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 

(http://lifelonglearningnow.gr/periodiko/index.html)  

Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε 

(http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_pub.asp?searchpub=25490

000) Γίκελε Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ (ν ηζηνρψξνο είλαη ηδησηηθφο). 

"Αλνηθηή Δθπαίδεπζε" (http://www.opennet.gr/) - ην πεξηνδηθφ γηα ηελ Αλνηθηή 

θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή Ρερλνινγία 

Mέληνξαο (http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/) , πεξηνδηθφ ηνπ 

Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ (http://www.pi-

schools.gr/publications/epitheorisi/) , πεξηνδηθφ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Παηδαγσγηθή Δπηζεώξεζε  

(http://www.pee.gr/paidag.HTM) ην πεξηνδηθφ ηεο Διιεληθήο Ξαηδαγσγηθήο 

Δηαηξείαο 

http://www.ieee.org/
http://www.icde.org/
http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1
http://e-diktyo.eu/
http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1
http://www.lib.uom.gr/
http://lifelonglearningnow.gr/periodiko/index.html
http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_pub.asp?searchpub=25490000
http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_pub.asp?searchpub=25490000
http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_pub.asp?searchpub=25490000
http://www.opennet.gr/
http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
http://www.pee.gr/paidag.HTM
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Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

 (http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?magazines), πεξηνδηθφ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ 

Ρκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Θξήηεο. 

Πεξηνδηθά Γηεζλή 

Δίλαη πξνζβάζηκα είηε ζηα κέιε ηνπο, είηε κέζσ Αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (γηα 

παξάδεηγκα κέζσ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο: 

http://www.lib.uom.gr/). 

Ξαξαδείγκαηα πεξηνδηθψλ ειεχζεξεο πξφζβαζεο: 

(http://www.ifets.info/) θαη 

The International Review of Research in Open and Distance Learning 

(http://www.irrodl.org/index.php/irrodl).  

Tα ειεχζεξεο πξφζβαζεο πεξηνδηθά ζπληζηνχλ επίζεο κηα επηινγή γηα πνιινχο 

νξγαληζκνχο, ζεζκνχο θαη επηζηεκνληθέο ελψζεηο (γηα παξάδεηγκα δεο: 

http://www.icaap.org/).  

 

Ψεθηαθέο Κνηλόηεηεο (on line) – e-forae θαη discussion lists 

Discussion lists 

Ηδηαίηεξα κλεία γίλεηαη γηα ηνπο νκίινπο ηνπ CEDEFOP 

(http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp)  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ν «φκηινο ςεθηαθψλ νκίισλ» L-Soft 

(http://www.lsoft.com/) θαζψο θαη νη  

http://www.h-net.org/  

Yahoo! (http://www.yahoo.com) 

Google (http://www.google.com)  

MySpace (http://www.Myspace.com).  

Έλαο ζρεηηθφο «φκηινο ςεθηαθψλ νκίισλ», καδί κε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ππάξρεη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Ξαλ. ηνπ Sheffield (Κ. Βξεηαλία, 

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/email.html#r).  

http://www.h-net.org/~edweb/).  

Διιεληθνί ηζηνρώξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο ΤΠΔ 

AlfaVita (http://www.alfavita.gr/)  

Esos (http://www.esos.gr)  

Έδξα Δθπαίδεπζεο (http://www.edra.gr/) 

Θξαλίν (http://www.thranio.gr/) 

Plefsis (http://www.plefsis.gr/)  

eduportal (http://eduportal.gr/) 

ΞΙΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

(http://users.lar.sch.gr/georgeatha/) 

Αλάπινπο (http://anaplous.tripod.com/) 

Λέεο Ρερλνινγίεο θαη Ξξσηνβάζκηα (http://www.de.sch.gr/kvoutsin/) 

e-paideia.net (http://www.e-paideia.net/) 

e-πχιε εθπαίδεπζεο (http://www.pekp.gr/)  

Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν (http://www.sch.gr/) 

e-Ξχιε Δθπαίδεπζεο (http://www.pe.sch.gr/pe) 

Γηεπζχλζεηο απφ Γεκνηηθά (http://dir.forthnet.gr/566-0-gr.html) 

Δθπαηδεπηηθή Ξχιε Λ. Ζιείαο (http://edu.bravepages.com/) 

Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Ξχιε (http://www.greekedu.net/) 

Γάζθαινο (http://www.daskalos.edu.gr/) 

Δθπαηδεπηηθή Ξχιε Λνηίνπ Αηγαίνπ (http://www.epyna.gr/) 

Ζ Δθπαηδεπηηθή Ξχιε ηνπ ΞΔΞΘ (http://www.e-yliko.sch.gr/) 

Ρεηξάδην (http://www.tetradio.gr/) 

Ξαλειιήλην Γίθηπν γηα ηελ εθπαίδεπζε (http://www.edu.teiath.gr/index.htm) 

http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?magazines
http://www.lib.uom.gr/
http://www.ifets.info/
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
http://www.icaap.org/
http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp
http://www.lsoft.com/
http://www.h-net.org/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.myspace.com/
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/email.html#r
http://www.h-net.org/~edweb/
http://www.alfavita.gr/
http://www.esos.gr/
http://www.edra.gr/
http://www.thranio.gr/
http://www.plefsis.gr/
http://eduportal.gr/
http://users.lar.sch.gr/georgeatha/
http://anaplous.tripod.com/
http://www.de.sch.gr/kvoutsin/
http://www.e-paideia.net/
http://www.pekp.gr/
http://www.sch.gr/
http://www.pe.sch.gr/pe
http://dir.forthnet.gr/566-0-gr.html
http://edu.bravepages.com/
http://www.greekedu.net/
http://www.daskalos.edu.gr/
http://www.epyna.gr/
http://www.e-yliko.sch.gr/
http://www.tetradio.gr/
http://www.edu.teiath.gr/index.htm
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Ξχιε Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (http://www.kpe.gr/) 

Γέθπξεο Ξαηδείαο (http://www.simotas.org/) 

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

(http://www.de.sch.gr/kvoutsin) 

Ξαηδεία. Ν ειιεληθφο εθπαηδεπηηθφο web server  (http://www.pedia.gr/) 

Αληίβαξν (http://www.antibaro.gr/) 

 

Γηεζλείο ηζηνρώξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο ΤΠΔ 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αξρηθή ζειίδα:  

http://www.eep-edu.org/InnService/InnHome.htm   

 

Λνηπό ςεθηαθό πιηθό θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

Τεθηαθά βηβιηνπσιεία 

Ξαξάδεηγκα: http://www.amazon.com  

Γηεζλείο εθδνηηθνί νίθνη 

Ξαξάδεηγκα: http://www.igi-pub.com/about/ θαη 

http://www.tandf.co.uk/journals/  

  

Καζήκαηα online  

http://www.w3schools.com  

 (http://www.sch.gr)  

http://www.e-yliko.gr/   

Ψεθηαθέο δξάζεηο  

Ρν θίλεκα ηνπ Αλνηρηνχ Ινγηζκηθνχ/ινγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Θψδηθα:  

http://www.open-source.gr/  θαη http://www.ellak.gr/    

OLPC (Έλαο Φνξεηφο γηα Θάζε Ξαηδί):  http://olpc.ellak.gr/ 

Τεθηαθφ ράζκα: http://www.digitaldivide.net/  

Αζθαιήο πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν: 

 http://www.wiredsafety.org/ θαη   

http://www.educaunet.org   

Θαηάινγνη δηεπζχλζεσλ: 

http://www.cpe.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35 

http://www.alfavita.gr/links.htm 
 

 

5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 
Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Δπηζθεθζείηε κεξηθά ηζηνιφγηα ( blogs) πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Δθπαίδεπζε: Tα 

ηζηνιόγηα (blogs) κπνξνχλ λα είλαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο αλαξηψληαη 

νκαδνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην κάζεκα – γεληθά ή εηδηθά. 

Ρα blogs πξνζθέξνληαη επίζεο ηδηαηηέξσο γηα ηελ αλάξηεζε εξγαζηψλ θαη ηελ 

ππνβνιή ζρνιίσλ (φισλ δεκνζίσλ) απφ ηα ππφινηπα κέιε ησλ νκάδσλ-ηεο 

θνηλφηεηαο  

http://www.blogcatalog.com/directory/education_and_training 

http://e-filologos.blogspot.com     

http://pake31.blogspot.com   

http://www.kpe.gr/
http://www.simotas.org/
http://www.de.sch.gr/kvoutsin
http://www.pedia.gr/
http://www.antibaro.gr/
http://www.eep-edu.org/InnService/InnHome.htm
http://www.amazon.com/
http://www.igi-pub.com/about/
http://www.tandf.co.uk/journals/
http://www.w3schools.com/
http://www.sch.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.open-source.gr/
http://www.ellak.gr/
http://olpc.ellak.gr/
http://www.digitaldivide.net/
http://www.wiredsafety.org/
http://www.educaunet.org/
http://www.cpe.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35
http://www.alfavita.gr/links.htm
http://www.blogcatalog.com/directory/education_and_training
http://e-filologos.blogspot.com/
http://pake31.blogspot.com/
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http://aibaliotis.blogspot.com/ 

Δληνπίζηε ζην Γηαδίθηπν πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο ησλ ηζηνινγίσλ θαη εμεηάζηε αλ ηα ηζηνιφγηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ζαο.  

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Ρα wikis απνηεινχλ εξγαιεία θαηαιιειφηεξα κάιινλ γηα ηε ζηήξημε νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. http://sdem.pbwiki.com/  

Δπηζθεθζείηε ζρεηηθνχο ηζηνρψξνπο θαη εμεηάζηε αλ νη πξνηεηλφκελεο 

εθπαδεπηηθέο-δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα είραλ εθαξκνγή ζηε δηθή ζαο 

δηδαζθαιία.  

Γξαζηεξηφηεηα 3ε 

Ηζηνρψξνη θαη ππεξεζίεο γηα Web2.0 – Education2.0 

http://del.icio.us/  

http://www.flickr.com/  

http://el.wikipedia.org/  

http://www.technorati.com/ 

http://www.facebook.com/  

http://www.myspace.com/  

http://www.youtube.com/ 

Δπηζθεθζείηε ηνπο παξαπάλσ ηζηνρψξνπο θαη εμεηάζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ζαο. 

Γξαζηεξηφηεηα 4ε 

Eπηζθεθζείηε ην http://www.google.com θαη δεκηνπξγείζηε έλα λέν Google 

Account ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζαο – εάλ δελ έρεηε. 

Γηεξεπλείζηε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Google, γηα δεκηνπξγία κηαο Θνηλφηεηαο (Google 

Group), γηα δηακνίξαζε αξρείσλ (Google Docs) θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

πξνζσπηθνχ ηζηνινγίνπ. 

Γεκηνπξγείζηε πξνζσπηθφ ηζηνιφγην (blog)  θαη εμεηάζηε αλ ζα κπνξνχζαηε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. 

Ππγθξίλεηε ηηο ππεξεζίεο γηα ηε δεκηνπξγία Θνηλνηήησλ ηνπ Google, κε άιιεο, 

αλάινγεο (γηα παξάδεηγκα ηνπ Yahoo!). 

  
6. Δξσηήζεηο 
 

1. Θαηά ηε γλψκε ζαο φιεο νη λέεο ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ Web2.0 ζα 

επεξεάζνπλ θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ ηελ Δθπαίδεπζε; 

 

http://aibaliotis.blogspot.com/
http://sdem.pbwiki.com/
http://del.icio.us/
http://www.flickr.com/
http://el.wikipedia.org/
http://www.technorati.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.youtube.com/
http://www.google.com/


61                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

2. Θαηά ηε γλψκε ζαο, νη  Νnline Kνηλφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ζαο (γηα παξάδεηγκα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηέηνηα 

θνηλφηεηα γηα ηνπο καζεηέο ζαο); 

 

3. Ξνιιέο απφ ηηο Online Kνηλφηεηεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηεξίδνληαη πάλσ ζε 

θαληαζηηθνχο θφζκνπο θαη έλα είδνο παηρληδηνχ. Ρν πιένλ γλσζηφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην πεξηβάιινλ Second Life. Νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (γηα 

παξάδεηγκα Ακεξηθαληθά Ξαλεπηζηήκηα) απνπεηξψληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

πεξηβάιινληα απηνχ ηνπ είδνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Θαηά ηε γλψκε ζαο 

εγρεηξήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ θάπνηα ρξεζηκφηεηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε; Θα 

ελζσκαηψλαηε εζείο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο ζηηο δηδαζθαιίεο ζαο;    
7. Αζθήζεηο 
 

1. Γεκηνπξγείζηε ή ζρεδηάζηε έλα κάζεκα ηεο εηδηθφηεηάο ζαο ζην νπνίν λα 

ελζσκαηψλεηε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Web2.0  
8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  
 

 

 

Δλδεηθηηθέο ςεθηαθέο πεγέο 

Γηθηπνγξαθία 

Ν Πρεδηαζκφο κηαο Γηαδηθαζίαο Κάζεζεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ πνινγηζηψλ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

 

Γξαζηεξηφηεηεο Κάζεζεο κέζσ πνινγηζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

 

Νη Λέεο Ρερλνινγίεο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Καζεζηαθή Γηαδηθαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

 K. Η. Γηαλλαθφπνπινο (2005) Δηθνληθέο Θνηλφηεηεο, Δθδφζεηο Ξαπαδήζε 

 Avouris, N., Dimitracopoulou, A., & Komis, V. (2003). On analysis of 

collaborative problem solving: An object-oriented approach. Computers in 

Human Behavior, Vol. 19, Issue 2, March, pp. 147-167. 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
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 Scardamalia, Κ. & Bereiter, C. (1994). Computer Support for Knowledge – 

Building Communities, The Journal of the Learning Sciences, 3(3), pp. 265-

283. 

 Frey, K. (1986). H «κέζνδνο project». Κηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην 

ζρνιείν σο ζεσξία θαη πξάμε. Κηθξ. Θ. Κάιιηνπ. Θεζζαινλίθε, Θπξηαθίδεο 

 Johnson, D. W. & Johnson, R. Ρ. (1999). Learning Together and Alone. 

Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. 5th ed. Boston, Allyn 

and Bacon 

 Palloff R. M., Pratt K. (1999) Building Learning Communities in Cybespace, 

Jossey-Bass Publishers. 

 Turkle Sherryl (1996) Life on the Screen, Simon & Schuster, USA 

 Vassilios Dagdilelis, “Critical eLiteracy and Online communties: some 

considerations”, Conference eLit 2006 

 Wenger Etienne (1998) Communities of Practice, Cambridge University Press. 

 

Δνόηηηα 2.3.2.α 

 
Το Web 2.0, η κοινωνική δικηύωζη 

και οι νέερ κοινωνικέρ ππακηικέρ 

 1. Δηζαγσγή 

Πηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ web 2.0, 

δειαδή ηεο λεφηεξεο γεληάο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, εξγαιείσλ θαη δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε 

ζπλδηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηελ άκεζε, απεπζείαο (online) 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία ηνπ web 2.0 έρνπλ 

ήδε αλαθεξζεί πεξηζηαζηαθά ζε άιιεο ελφηεηεο, αιιά ζηελ παξνχζα ελφηεηα ηα 

εξγαιεία ηνπ web 2.0 παξνπζηάδνληαη πην ζπλζεηηθά. Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

θξίζεθε αλαγθαία κηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ, είλαη φηη νη ππεξεζίεο 

ηνπ web 2.0, έρνπλ απνθηήζεη πιένλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία, παίδνπλ έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε γεληθή θνπιηνχξα ησλ ζεκεξηλψλ 

λέσλ θαη ηαπηφρξνλα δηαλνίγνπλ πνιιέο λέεο δπλαηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε. 

 

Γηδαθηηθνί 

Πηφρνη 

 Ζ εθκάζεζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ web 2.0 

 H εμνηθείσζε κε κεξηθά απφ ηα βαζηθά πεξηβάιινληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

web 2.0 

 H βαζηθή γλψζε ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο λέεο ρξήζεηο θαη ηηο 
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θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην web 2.0 

 

 2.  Μεξηθνί βαζηθνί νξηζκνί 

Τη δηαθνξνπνηεί ην web 2.0 από ηελ πξνεγνύκελε γεληά ππεξεζηώλ; 

Κε ηνλ φξν «web 2.0» ελλννχληαη κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο θαη πεξηβάιινληα ζην 

Γηαδίθηπν πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη αλνηρηά ζηελ πξφζβαζε 

θαη επλννχλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ: νη ρξήζηεο δελ 

επηζθέπηνληαη κφλν ηζηνζειίδεο θαη δελ αξθνχληαη ζηελ παζεηηθή αλάγλσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, αιιά ζρνιηάδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο θαη 

δεκηνπξγνχλ πεξηερφκελν. Ραπηφρξνλα, αμηνινγνχλ ζπιινγηθά ην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ, κνηξάδνληαη ηνπο ςεθηαθνχο πφξνπο, δεκηνπξγνχλ 

θαη ζπληεξνχλ online θνηλφηεηεο. Ρν web 2.0 μεθίλεζε θαη‟ νπζίαλ ζηηο αξρέο ηνπ 

21νπ αηψλα, κεηά ηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ νnline επηρεηξήζεσλ ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

Πρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ φξνπ θαη ην λφεκά ηνπ, ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία ζην  

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 

θαζψο θαη ζην  

http://www.paulgraham.com/web20.html  

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

φπσο θαη ζηε wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  

 

Ρν web 2.0, απηφ θαζαπηφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ – κε ηελ έλλνηα φηη νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλεο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εθθξάδνληαη, επηθνηλσλνχλ θαη ηειηθά 

δηακνξθψλνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο, θπξίσο κεηαμχ ησλ λέσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ 

είλαη φκσο θαη ην γεγνλφο φηη ην web 2.0 δεκηνπξγήζεθε εληειψο απξφζκελα,  

αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα θαη επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εμέιημε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Δλδερφκελα, απηφ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αιιαγψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

επέιζνπλ ζην κέιινλ: νη κειινληηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ άιισλ 

δηθηχσλ ζα είλαη πηζαλφηαηα απξφβιεπηεο θαη ν ξφινο ηνπο ελδέρεηαη λα θαηαζηεί 

ζεκαληηθφο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη παξάγνληεο απηνί πξέπεη ινηπφλ 

λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ζηε δηαδηθαζία ςεθηαθνύ εγγξακκαηηζκνύ ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ καζεηψλ.  

Ρν web 2.0 δηαλνίγεη πνιιέο λέεο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηψλ σζηφζν, πνιιέο θνξέο πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Αλ, αληίζεηα, ηα λέα απηά εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηππηθψλ, παξαδνζηαθψλ καζεκάησλ, ε ρξεζηκφηεηα 

ηνπο ζα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. 

Ζ γλψζε ησλ δηδαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ Web 2.0, αιιά θαη ησλ λέσλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, απνηεινχλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ Web 2.0 θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
http://www.paulgraham.com/web20.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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γλψζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο απηέο ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Ρo web 2.0 ραξαθηεξίδεηαη απφ κεξηθά ζηνηρεία: 

 

1. είλαη αλνηρηό κε ηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ειηθία, κφξθσζε, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θιπ. Ρν web 2.0 

ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζε 

νξηζκέλεο νκάδεο ησλ πνιηηψλ. Δπλνεί επίζεο ηο πιαηθφξκεο θαη εθαξκνγέο 

πνπ είλαη πνπ εληάζζνληαη ζην θίλεκα ηνπ Free, Open Source Software 

(FOSS). Απηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαίλεηαη 

λα έρεη γεληθφηεξεο επηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζρεηηθά ζέκαηα νη ζεζκνί θαη ηα ηδξχκαηα: ην γλσζηφ ΚΗΡ 

πνπ δηαζέηεη ηα καζήκαηα ηνπ online, ειεχζεξα θαη ε EΟΡ πνπ ςεθηνπνηεί θαη 

δηαζέηεη ειεχζεξα ηα αξρεία ηεο (κε αθνπζηηθφ θαη νπηηθφ πιηθφ) απνηεινχλ 

δπν ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο. 

2. Ρν web 2.0 επηηξέπεη θαη επλνεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ ζπιινγηθή δξάζε ηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε. Eηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε, ε θπξίαξρε 

αληίιεςε είλαη ε «ζπκκεηνρηθή» θαη φρη ε αληίιεςε ηεο «πξφζθηεζεο» ηεο 

γλψζεο.  

3. Ρν web 2.0 επηηξέπεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη δηάδνζε ησλ ηδεψλ – ε 

αλάπηπμε ηεο «αηνκηθήο δεκνζηνγξαθίαο» (personal online journalism) είλαη 

κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπλέπεηα απηήο ηεο ηάζεο – κε φια ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηεο. 

4. επλνεί ηε δεκηνπξγία – θαη θπζηθά δηακνίξαζε – πεξηερνκέλνπ, ςεθηαθψλ ή 

ςεθηνπνηεκέλσλ πφξσλ απφ ηνπο ρξήζηεο) 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ web 2.0 θαίλεηαη, σζηφζν, λα είλαη αθφκε 

απξφβιεπην: ε ηζηνξηθή εκπεηξία δείρλεη φηη ζπρλά νη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο 

εθεπξέζεηο (φπσο ν ειεθηξηζκφο, ην απηνθίλεην ή ε ηππνγξαθία) δελ εθηηκψληαη 

ζσζηά απφ ηελ αξρή. Νη νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο, γεληθά νη θνηλσληθέο ηνπο 

επηπηψζεηο ηνπο θαη ε έθηαζή ηνπο δειαδή, δε κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο εμέιημήο ηνπο νχηε θαη ην είδνο ησλ ρξήζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη, φηαλ νη ηερλνινγίεο απηέο απνθηήζνπλ κηα «σξηκφηεηα», δειαδή 

θαηαζηνχλ εχρξεζηεο, θζελέο θαη δηαδνζνχλ πνιχ. Δίλαη ινηπφλ πνιχ πηζαλφλ λα 

κελ είκαζηε ζήκεξα ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε πιήξσο ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο – ίζσο νχηε θαλ λα ηηο θαληαζηνχκε. 

Δλδερνκέλσο ινηπφλ, ην πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα καο λα είλαη φηη κπνξνχκε λα 

είκαζηε ζρεδφλ ζίγνπξνη φηη ηα πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ 

ζα αιιάδνπλ κε κεγάιεο ηαρχηεηεο γηα αξθεηφ θαηξφ αθφκε θαη νη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ απηψλ δε ζα είλαη ακειεηέεο. Κέζα ζην πιαίζην απηφ, ν 

ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηελ παξνχζα ηνπο κνξθή, ίζσο ζα 

πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζα αλαπηπρζνχλ λέεο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα εθκεηαιιεχνληαη πιεξέζηεξα ην δπλακηθφ ησλ λέσλ 
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ηερλνινγηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δε κπνξεί λα παξακέλεη «θιεηζηφ» ζηηο αιιαγέο πνπ ήδε ζπληεινχληαη. 

 

3.  Yπεξεζίεο  Web 2.0 
Κηα θαιή εηζαγσγή ζηηο λέεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί έλα ζχληνκν 

βίληεν, πνπ δείρλεη κε πνιχ παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθθξαδφκαζηε θαη επηθνηλσλνχκε ςεθηαθά: 

http://vodpod.com/watch/25484-the-machine-is-using-us-final-version   ή 

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE  

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

 

Δπίζεο, ζηε δηεχζπλζε: http://www.go2web20.net/ (ηειεπηαία επίζθεςε 

12/12/2009) ππάξρεη έλα κεγάιν επξεηήξην κε εθαξκνγέο Web 2.0. Ξαξφκνην 

επξεηήξην (γηα ππεξεζίεο πνπ δελ απαηηνχλ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε): 

http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-dont-require.html 

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

Πηνλ ηζηνρψξν http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-

and-their-shortcomings/ 

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009)  

ππάξρνπλ κεξηθά απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0. 

Ξνηεο είλαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο; Ξνην ζα είλαη ην κέιινλ ηνπ web 

2.0; Αθξηβέζηεξα, πνηεο ζα είλαη νη λέεο ππεξεζίεο πνπ ζα ραξαθηεξίζνπλ ηα 

ακέζσο επφκελα ρξφληα; Θα ππάξμεη θάπνην web 3.0; Δίλαη βέβαηα πνιχ δχζθνιν 

λα θάλεη θαλείο πξνβιέςεηο αθνχ, ζε κεγάιν βαζκφ, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο 

εμαξηάηαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη απφ ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο 

νηθνλνκία θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. 

Γπν θαίλεηαη πάλησο λα είλαη νη επηθξαηέζηεξεο ηάζεηο: ε «θνξεηή ηαπηφηεηα», 

δειαδή ε δηαζχλδεζε ησλ ηζηνρψξσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (έηζη ψζηε ζηνηρεία 

απφ ηνλ έλα λα κεηαδίδνληαη θαη λα ελεκεξψλνπλ ην ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ρξήζηε 

ζε άιινλ) θαη ε επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (ηειέθσλα 

ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληάο, ipod αιιά θαη ππεξθνξεηά netbooks θ.ά.).  

Φπζηθά, ηα ζελάξηα απηά είλαη πηζαλά – αιιά βέβαηεο πξνβιέςεηο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα θάλεη θαλείο, αθφκε θαη γηα ην εγγχο κέιινλ (γηα παξάδεηγκα:  

http://media.nucleus.naprojects.com/pdf/OPEN_BOOK5_SM_Adam.pdf). 

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009) 

Κηα εθηελήο θαη θαιά ηεθκεξησκέλε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο 

πάζεο θχζεσο θαη ην κέιινλ ηνπο ππάξρεη ζην: 

http://vodpod.com/watch/25484-the-machine-is-using-us-final-version
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
http://www.go2web20.net/
http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-dont-require.html
http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings/
http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings/
http://media.nucleus.naprojects.com/pdf/OPEN_BOOK5_SM_Adam.pdf
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http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009  

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/01/2010) 

Oη πεξηγξαθέο απηέο δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηαπηφρξνλεο πξνφδνπο πνπ 

ζπληεινχληαη ζε ηνκείο φπσο: 

- ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

- ηελ πξφνδν ζηηο λέεο αξρηηεθηνληθέο ησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, ην cloud 

computing θαη άιιεο ηερλνινγίεο (νη νπνίεο, ελδερνκέλσο, ζα επλνήζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ην mobile learning). Ρππηθφ παξάδεηγκα 

λένπ ηχπνπ Ζ.. – αιιά κε αβέβαην ζρεηηθά κέιινλ – απνηειεί ν XO-1 (project 

One Laptop Per Child: 

http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ell

hnopoihsh_ma8htikou_ypologisti.txt)  

- ηε βηνπιεξνθνξηθή 

- ηα «έμππλα» αληηθείκελα 

Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζην web 2.0, είλαη φηη ην web 2.0 

είλαη «ήδε εδψ», έρεη δειαδή ήδε πνιχ κεγάιε αλάπηπμε θαη θαζνιηθή ζρεδφλ 

απνδνρή. 

 

Blogs (Ιζηνιόγηα) θαη «πξνζσπηθή δεκνζηνγξαθία» (personal 
journalism) 

 

Νδεγίεο γηα ηνπο αξράξηνπο ζηα ηζηνιφγηα ππάξρνπλ ζην:  

http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/    

Δπίζεο, θαηαηνπηζηηθφ είλαη ην video: 

http://www.commoncraft.com/blogs  

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/01/2010) 

http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_ma8htikou_ypologisti.txt
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_ma8htikou_ypologisti.txt
http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/
http://www.commoncraft.com/blogs
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Ρα ηζηνιφγηα απεηέιεζαλ αξρηθά ηζηνρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ν εμνπζηνδνηεκέλνο 

ρξήζηεο κπνξνχζε λα αλαξηήζεη πξνζσπηθέο ζθέςεηο – έλα είδνο πξνζσπηθνχ, 

ρξνλνινγεκέλνπ εκεξνινγίνπ. Ρα αλαξηψκελα κελχκαηα κπνξoχλ λα ηα 

ζρνιηάζνπλ νη επηζθέπηεο ηνπ ηζηνινγίνπ (ή νξηζκέλνη εμνπζηνδνηεκέλνη 

επηζθέπηεο). Υζηφζν, ηα ηζηνιφγηα γλψξηζαλ πνιχ κεγάιε αλάπηπμε θαη νη ρξήζεηο 

ηνπο μεπέξαζαλ πνιχ γξήγνξα ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην γηα λα αλαρζνχλ αθφκε 

θαη ζε πξνζσπηθέο, ςεθηαθέο εθεκεξίδεο 

(http://wapedia.mobi/en/Citizen_journalism?t=4) θαη «ηφπνπο» θνηλσληθνχ 

ζρνιηαζκνχ ή θέληξα ζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ρα ηζηνιφγηα επηηξέπνπλ ηελ αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ ζε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά θαη ηελ αλαγξαθή ζρνιίσλ γηα θάζε αλαθνίλσζε απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 

ηζηνινγίνπ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο 

απνκεκαθξπζκέλνο πάξνρνο ππεξεζηψλ απηνχ ηνπ είδνπο (γηα παξάδεηγκα, ην 

Google, ή ην http://wordpress.com/ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ ζε φζνπο 

έρνπλ ινγαξηαζκφ), είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε 

νξηζκέλα πεξηβάιινληα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (φπσο 

ην Moodle), είηε, ηέινο, λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα εηδηθή εθαξκνγή (γηα παξάδεηγκα: 

http://wordpress.org/ - ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). πσο είλαη 

αλακελφκελν, ηα «ηνπηθά» ηζηνιφγηα είλαη ιηγφηεξν «νξαηά» ζην Γηαδίθηπν, αιιά 

θαιχηεξα ειεγρφκελα θαη νη επηζθέπηεο ηνπο, θαηά θαλφλα, είλαη ελεκεξσκέλνη θαη 

ηα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά. 

Ρα ηζηνιφγηα πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα δηαδηθηχσζε κεηαμχ ηνπο θαη 

ελεκέξσζε φζσλ ελδηαθέξνληαη, φηαλ ππάξρεη νηαδήπνηε επηθαηξνπνίεζε ή 

κεηαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (φπσο ε αλάξηεζε λέσλ κελπκάησλ). 

Ρα blogs ζπρλά ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη «πξνζσπηθήο δεκνζηνγξαθίαο», σο έλα 

είδνο δειαδή εθεκεξίδσλ, ή αθξηβέζηεξα σο έλα είδνο «δεκνζηνγξαθηθνχ 

πξαθηνξείνπ» πνπ αληιεί πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο απφ παληνχ (πξνζσπηθέο, απφ 

ηνλ ηχπν ή απφ άιια blogs) θαη ηηο αλαπαξάγεη. Ζ «δεκνζηνγξαθία ησλ πνιηηψλ» 

είλαη επίζεο κηα λέα, ζρεηηθά, θνηλσληθή πξαθηηθή πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

παίμνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλαθνξά θαη δηάδνζε 

εηδήζεσλ (ζρεηηθφ: έθζεζε We Media ηνπ 2003). H πξαθηηθή απηή, νινέλα θαη πην 

ζπρλή, φπσο είλαη θπζηθφ, εγείξεη πνιιέο ζπδεηήζεηο, θαζψο ζέηεη ζέκαηα εζηθήο 

θαη δενληνινγίαο, επαγγεικαηηζκνχ, νηθνλνκηθά ζέκαηα - αληαγσληζκφο κε ηηο 

εθεκεξίδεο – αιιά θαη ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θ.ά.). Ξάλησο, ελδεηθηηθφ 

ηεο επηξξνήο πνπ έρνπλ ζήκεξα ηα ηζηνιφγηα είλαη ην γεγνλφο φηη κέζα ζην πιαίζην 

απηφ, φπσο είλαη γλσζηφ, ην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, απνθάζηζε λα ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά κε αλαθνηλψζεηο φζνπο 

blogers ην επηζπκνχλ: …δεηά ηε ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ησλ ηζηνινγίσλ (blogs), 

http://wapedia.mobi/en/Citizen_journalism?t=4
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/
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ζηελ πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ, σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ (αλαθνίλσζε ηνπ πνπξγείνπ. 

 (http://www.ypepth.gr/el_ec_category1757.htm) 

Πηε ιεγφκελε «κπινγθφζθαηξα» νη πξαθηηθέο ηεο ζπιινγηθήο/ζπλεξγαηηθήο 

αμηνιφγεζεο εθαξκφδνληαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά. Έηζη, ν ηζηνρψξνο Digg 

http://about.digg.com/ θαη άιινη φκνηνη ηνπ, πηνζεηεί κηα αζπλήζηζηε δηαδηθαζία 

γηα λα αλαδείμεη ηηο ζπνπδαηφηεξεο εηδήζεηο αιιά θαη γεληθά ην πην ζεκαληηθφ 

ςεθηαθφ πιηθφ: φ,ηηδήπνηε δεκνζηνπνηείηαη ζηνλ ηζηνρψξν (εηδήζεηο, αιιά θαη 

θσηνγξαθίεο ή βίληεν) ππνβάιιεηαη γηα «θξίζε» ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 

ηζηνρψξνπ. Αλ απηφ ιάβεη αξθεηέο ςήθνπο (ηα ιεγφκελα Diggs) ηφηε 

δεκνζηνπνηείηαη ζηελ πξψηε ζειίδα, ελψ νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα ην 

ζρνιηάζνπλ δεκφζηα. 

Ρα ηζηνιφγηα έρνπλ επξείεο εθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε.  

Κεξηθά παξαδείγκαηα:  

http://e-filologos.blogspot.com/,  

http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/ θαη  

http://blogs.sch.gr/tgiakoum/  

 

Wikis 

 

Ξξφθεηηαη γηα έλα ηζηνρψξνπο ή ηζηνζειίδεο ζηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο, θαη φρη 

κφλν ν δεκηνπξγφο, επηηξέπεηαη λα πξνζζέηνπλ ή λα επεμεξγάδνληαη ην 

πεξηερφκελν. H δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ησλ ηζηνζειίδσλ δε γίλεηαη έκκεζα, 

δειαδή αιιάδνληαο ηνλ θψδηθα html, αιιά άκεζα, κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή (web 

browser). Ρν πην γλσζηφ «πξντφλ» ησλ wikis είλαη ε γλσζηή wikipedia:  

http://el.wikipedia.org/ θαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.wikimedia.org/ είλαη 

ζπγθεληξσκέλνη φινη νη ζρεηηθνί ηζηνxψξνη κε ην project wikipedia. 

Έλα θαηαηνπηζηηθφ βίληεν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ wikis ππάξρεη ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.ypepth.gr/el_ec_category1757.htm
http://about.digg.com/
http://e-filologos.blogspot.com/
http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/
http://blogs.sch.gr/tgiakoum/
http://el.wikipedia.org/
http://www.wikimedia.org/
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http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english  

 (Τειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

Έηζη, ηα wikis απνηεινχλ πεξηβάιινληα θαηάιιεια γηα ηε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ. 

Πηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο ππάξρνπλ νδεγίεο γηα θαιέο πξαθηηθέο ζηε δεκηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε wikis, φπσο θαη νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ησλ wikis απφ ην 

1995: 

 

 http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors 
 http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory 

 http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples 

 
(Τειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ wikis είλαη ελζσκαησκέλε ζηα 

πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα, νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ή 

δηαρείξηζεο γλώζεο. 

 

Podcasts θαη Vodcasts 

H ιέμε Podcasts πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο Portable On Demand Broadcasting, 

δειαδή, ζε ειεχζεξε απφδνζε, «θνξεηή αλακεηάδνζε θαηόπηλ αηηήζεσο».  

Ρν Podcast είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν απφ αξρεία ήρνπ (ή βίληεν – ζηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο vodcast) ηα νπνία είλαη 

δηαζέζηκα ζην Γηαδίθηπν θπξίσο κέζα απφ ππεξεζίεο πξνζσπηθήο ζπλδξνκήο 

(ζχζηεκα RSS feed ή Atom) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε Ζ.. ή άιιεο 

ζπζθεπέο (φπσο mp3 players, iPods θ.ά.). Ρν βαζηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 

νη ζπλδξνκεηέο-ρξήζηεο, ελεκεξψλνληαη απηφκαηα φηαλ αλαλεψλεηαη ην 

πεξηερφκελν ησλ Podcasts, δειαδή φηαλ ππάξρεη θαηλνχξην πεξηερφκελν. Ρν 

Podcast εκθαλίζηεθε ην 2004 θαη γξήγνξα έγηλε πνιχ δεκνθηιέο. Ζ βαζηθή 

θαηλνηνκία ησλ Podcasts δελ είλαη ηερλνινγηθή, αιιά κάιινλ ε επθνιία ρξήζεο 

ηνπ. 

Νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ Podcast θαη θαιέο πξαθηηθέο ζην: 

http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-

Podcasting/17  

θαζψο θαη ζην: 

http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-83/html/  

(Τειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

 

 

Δηθνληθνί θόζκνη  - Virtual worlds 

http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english
http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors
http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory
http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples
http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-Podcasting/17
http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-Podcasting/17
http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-83/html/
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Νη εηθνληθνί θφζκνη θαη ηδηαίηεξα ην Second Life (http://secondlife.com/)  θαη ην 

OpenSimulator (http://opensimulator.org/wiki/Main_Page) (Τειεπηαία επίζθεςε 

12/12/2009) απνηεινχλ εδψ θαη κεξηθά ρξφληα έλα πνιχ δηαδεδνκέλν κέζν γηα ηε 

δηδαζθαιία, αλ θαη ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ίζσο ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο ζην 

ηππηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (θαη ηδηαίηεξα ην ειιεληθφ) λα είλαη δχζθνιε. 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο (θαη κε-εθπαηδεπηηθέο) ρξήζεηο ησλ εηθνληθψλ 

θφζκσλ κπνξoχλ λα βξεζνχλ ζηα εμήο: 

http://www.virtual.gmu.edu/pdf/constr.pdf  

http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses 

 

Κνηλσληθή δηθηύσζε θαη folksonomy 

Ίζσο ε πην ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ web 2.0 είλαη ε ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ ρψξσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ρν FaceBook  

(http://www.facebook.com) αξηζκεί πεξίπνπ 350 εθαηνκκχξηα κέιε (Ηαλνπάξηνο 

ηνπ 2010), ην MySpace (http://www.myspace.com) άλσ ησλ 450 θαη ην Twitter 

(http://www.twitter.com) πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα κέιε – ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ 

κε ζηνηρεία πνπ δίλεη ε wikipedia. Αληίζηνηρoη ηζηνρψξνη πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο 

(γεσγξαθηθήο, γισζζηθήο ή εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ), φπσο ην ξσζζηθφ Vkontakt 

αξηζκνχλ αληίζηνηρνπ πιήζνο κειψλ – πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα γηα ην ξσζζηθφ 

ηζηνρψξν. 

Πηε δηεχζπλζε: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites ππάξρεη κηα 

ελεκεξσκέλε εθηεηακέλε θαηάζηαζε ηζηνρψξσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

http://secondlife.com/
http://opensimulator.org/wiki/Main_Page
http://www.virtual.gmu.edu/pdf/constr.pdf
http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.twitter.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
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Νη ηζηνρψξνη απηνί δελ έρνπλ ηελ ίδηα απνζηνιή, νχηε ην ίδην ζηπι. Δλψ ην 

Facebook θαη ην MySpace είλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, άιινη ηζηνρψξνη φπσο ν 

ning (http://www.ning.com) επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ηε δεκηνπξγία ησλ 

δηθψλ ηνπο δηθηχσλ θαη ηζηνρψξνη φπσο ν linkedin (55 εθαηνκκχξηα κέιε, 

http://wwwlinkedin.com) απεπζχλνληαη θπξίσο ζε επαγγεικαηίεο νη νπνίνη ζέινπλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ δίθηπα πειαηψλ, ζπλεξγαηψλ θ.ι.π.  

Νη επηπηψζεηο ησλ δηθηχσλ απηψλ δελ είλαη αθξηβψο εθηηκεκέλεο. Νξηζκέλνη 

εξεπλεηέο θηάλνπλ λα κηινχλ αθφκε θαη γηα κηα θνηλσληθή επαλάζηαζε πνπ 

ζπληειείηαη ζηαδηαθά (ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία), σζηφζν ππάξρνπλ 

θξηηηθέο θσλέο πνπ ακθηζβεηνχλ ην βάζ0ο ησλ αιιαγψλ πνπ ζα ζπληειεζηνχλ. 

Ζ ζρέζε απηψλ ησλ δηθηχσλ γεληθά κε ηελ εθπαίδεπζε είλαη ζηελή: ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα δίθηπα απηά έρνπλ ηδηαίηεξα ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: δεκνζηνπνίεζε εξγαζηψλ, ππνζηήξημε 

εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ πνηθίιεο κνξθήο, δηακνίξαζε πιηθνχ είλαη κεξηθέο κφλν 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ησλ ηζηνρψξσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

H ζπιινγηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ ςεθηαθψλ 

Θνηλνηήησλ δεκηνπξγεί λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Αλαθέξζεθε ήδε ην 

παξάδεηγκα ηνπ dig θαη ηνπ del.icio.us ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο 

ίδηεο ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ. Ζ ηδέα απηή, ηεο έκκεζεο δειαδή αμηνιφγεζεο 

ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ θαη ηελ αλάδεημε (φ,ηη κπνξεί απηφ λα ζεκαίλεη θαηά 

πεξίηπσζε) ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ βξίζθεη πνιιέο γεληθεχζεηο θαη είλαη γλσζηή κε 

ηε γεληθή νλνκαζία folksonomy. Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηφ φηη ε κεραλή 

αλαδήηεζεο Google ιεηηνπξγεί κε κηα αλάινγε αξρή πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκήζεη 

ηα sites πνπ εληνπίδεη ζε κηα δεδνκέλε αλαδήηεζε. 

 
 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

 
 

Γξαζηεξηφ

ηεηα 1ε 

Ρν κέιινλ 

Δίλαη βέβαηα πνιχ δχζθνιν λα πξνβιέςεη ην κέιινλ ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ γηαηί εμειίζζνληαη κε πνιχ κεγάιε 

ηαρχηεηα. Νξηζκέλεο ελδείμεηο πάλησο δείρλνπλ φηη νη 

ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζα είλαη ζην ηνκέα ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ θαη ηεο «θηλεηήο κάζεζεο» (mobile learning). 

Ππζθεπέο απηνχ ηνπ είδνπο κπνξεί λα είλαη νη ιεγφκελνη 

ππνθνξεηνί (ή ηα netbooks, φπσο απηά πνπ δηελεκήζεζαλ ην 

2009 ζηελ 1ε Γπκλαζίνπ), αιιά θαη ζπζθεπέο φπσο ηα ipods, ηα 

http://www.ning.com/
http://wwwlinkedin.com/
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ipads αιιά θαη ζπζθεπέο φπσο νη e-readers θαη ηα kindles. 

Ξξφζθαηε ζρεηηθά αλαθνξά κηαο κεγάιεο εηαηξείαο 

(http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-

Report-2009, ηειεπηαία επίζθεςε 29/01/2010) ηεθκεξηψλεη κε 

ζηνηρεία ηελ ηάζε απηή 

Άιιεο ηάζεηο ζην ηνκέα απηφ είλαη ε «ελζσκάησζε» ησλ δηθηχσλ 

κέζα ζε αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο (φπσο ξνχρα, 

ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο θ.ά). 

Αλακέλεηαη επίζεο λα είλαη πνιχ ζεκαληηθ΄ον ν ξφιον ησλ 

ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ (digital libraries) 

Βξείηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζην Γηαδίθηπν θαη ζρνιηάζηε ηα 

Γξαζηεξηφ

ηεηα 2ε 

Δπηζθεθηείηε ηε ζειίδα:  

http://www.nytimes.com/2006/06/21/nyregion/21sidekick.html

?_r=1 

Ξεξηέρεη ηελ ηζηνξία ηνπ ρακέλνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηεο 

αλάθηεζήο ηνπ. 

Ππδεηείζηε ηελ ηζηνξία απηή θαη ην γεληθφηεξν λφεκά ηεο. 

Γξαζηεξηφ

ηεηα 3ε 

Νη λένη ηζηνρψξνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζέηνπλ θαη νξηζκέλα 

ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ρξεζηψλ (γηα παξάδεηγκα, αζθάιεηα 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ). Γηαβάζηε ηελ παξαθάησ ηζηνξία θαη 

ζρνιηάζηε ηελ. 

http://www.alfavita.gr/worldnews/des.php?id=1166 

Νη αιιαγέο ησλ ξπζκίζεσλ αζθαιείαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έγηλαλ ζην Facebook θαίλεηαη φηη 

δελ ήηαλ νκαιή γηα φιν ηνλ θφζκν. Δθηφο απφ ηνπο απινχο 

ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, έπεζε ζχκα θαη ν Mark Zuckerberg αθνχ 

δεκνζηνπνηήζεθαλ θξπθέο θσηνγξαθίεο ηνπ. Κεηά ηηο λέεο 

ξπζκίζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζην πξνθίι ηνπ Zuckerberg 

εκθαλίζηεθε κηα θσηνγξαθία ηνπ δίπια ζε κηα πηζίλα λα θξαηάεη 

έλα αξθνπδάθη, κε χθνο ζαλ λα βξηζθφηαλ ππφ ηελ επήξεηα 

αιθνφι ή άιιεο νπζίαο. Απηή ε θσηνγξαθία κε ην αξθνπδάθη 

αθαηξέζεθε ιίγε ψξα κεηά ηελ εκθάληζε ηεο είδεζεο. Έπεηηα απφ 

απηή ηελ εμέιημε, ειάρηζηνη πείζηεθαλ απφ ηηο εμεγήζεηο ηνπ 

Zuckerberg. 

Γξαζηεξηφ
RSS readers νλνκάδνληαη νξηζκέλεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο νη 

http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009
http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009
http://www.nytimes.com/2006/06/21/nyregion/21sidekick.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2006/06/21/nyregion/21sidekick.html?_r=1
http://www.alfavita.gr/worldnews/des.php?id=1166
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ηεηα 4ε νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ςεθηαθνχο πφξνπο απφ δηάθνξεο πεθέο 

ζε κηα «ζέζε» (γηα παξάδεηγκα εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα) ψζηελα 

είλαη πην εχθνιε ε αλάγλσζή ηνπο. Βξείηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζην Γηαδίθηπν. 

 

 

Δνόηηηα 3.1 

 
To Γιαδίκηςο ωρ πηγή 

πληποθοπιών 

 1. Δηζαγσγή 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα γλσξηκίαο κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. 

Δμεηάδνληαη επίζεο θαη ηερληθέο γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο είλαη ε 

αμηνπηζηία, ε επηθαηξφηεηα, ε πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηθψλ θ.ά). Ζ 

αλαδήηεζε, επεμεξγαζία θαη αλακεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ σζηφζν, 

ζπληειείηαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη κε 

ζθνπφ ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Έηζη ε 

παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ εληάζζεηαη κέζα 

ζε έλα δηδαθηηθφ πιαίζην. 

 

Γηδαθηηθνί Πηφρνη  Ζ πινπνίεζε αλαδεηήζεσλ κέζα απφ κεραλέο αλαδήηεζεο, 

αξρεηνθαηαιφγνπο, θαη εξγαιεία κεηα-αλαδήηεζεο. 

 Ζ εθκάζεζε βαζηθψλ ηερληθψλ θαη  κεζφδσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο πεγήο πιεξνθνξίαο  

 

 2.  Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ γηα ηελ αλαδήηεζε 
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πιεξνθνξηώλ 

 

Πε επίπεδν πεγψλ 

 

 

 πάξρεη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ (πνπ πεξηιακβάλνπλ  κεγάιν 

εχξνο απφ media). 

 Νη καζεηέο θαζίζηαληαη «εξεπλεηέο πιεξνθνξηψλ» ιφγσ ηεο 

εχθνιεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα 

 Νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη γξήγνξεο, απνηειεζκαηηθέο Θη 

εχθνιεο ζηε ρξήζε ηνπο. 

Πε επίπεδν 
επηθνηλσλίαο 

 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζεο κε κέξε θαη αλζξψπνπο 

 Ξαγθφζκηα δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 Θίλεηξν λα κνηξαζηνχλ νη καζεηέο online ηε δνπιεηά ηνπο κε 

άιινπο νπνπδήπνηε.                                                                                               

 
 
Δμεηθφληζε 
(Visualization) θαη 

κνληεινπνίεζε 

  Δπθνιφηεξε θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

πνιχπινθα αληηθείκελα κε ηε ρξήζε εμεηθνληζηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. 

 Ξεξηζζφηεξνο έιεγρνο κάζεζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ 

(επνηθνδνκεηηζκφο) αθνχ απφ κφλνη ηνπο αλαθαιχπηνπλ 

παξά βιέπνπλ θαη απνκλεκνλεχνπλ. 

 3. Δπηθπιάμεηο θαη ζεκεία γηα 

επηζήκαλζε ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή 
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ 
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Πε επίπεδν πεγψλ 

 πάξρεη πνιχ κεγάινο φγθνο πιεξνθνξίαο γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα (πεξθφξησζε πιεξνθνξίαο) 

 Δίλαη επηηαθηηθή  αλάγθε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηα δεδνκέλα πνπ 

βξίζθνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο. Oη πιεξνθνξίεο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη αμηφπηζηεο, δελ είλαη πιήξεηο, 

δελ είλαη επίθαηξεο ή, ελδερνκέλσο, παξνπζηάδνπλ πνιχ 

κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηα απνδεθηά θνηλσληθά πξφηππα, 

ελδερνκέλσο εκπεξηέρνπλ κελχκαηα ζεμηζηηθά, ξαηζηζηηθά, 

αληηθνηλσληθά. Θα πξέπεη ηα ελδερφκελα απηά λα ιεθζνχλ 

ππφςε απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλ΄ον 

φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ εθείλν ην γλσζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο επέηξεπε αλ ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ειέγρνπλ ζην Γηαδίθηπν. 

 Ξνιιέο κεραλέο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνπλ απνηειέζκαηα κηαο 

αλαδήηεζεο κε βάζε εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα αληί 

γηα αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά. 

 Δίλαη αλεπαξθήο ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο γηα λα επηηεπρζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεραλψλ. 

 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε 

ρξήζε πεγψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ 

θάπνηνπ είδνπο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Δπίζεο, νη καζεηέο 

πξέπεη λα εζηζζνχλ ζηελ αλαθνξά ησλ πεγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ απφ ην Γηαδίθηπν. 

 Θα πξέπεη νη καζεηέο λα αζθεζνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ 

θξηηηθή ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ θαη φρη ζηελ απιή παξάζεζή 

ηνπο (“copy-paste”). 

 Νη καζεηέο ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηνπο «θαλφλεο» 

ηνπ λένπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηχσλ Ζ.., ηδηαηηέξσο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, λα ζέβνληαη ηε ιεγφκελε netiquette – γηα 

παξάδεηγκα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, φηη παξά ηελ ακεζφηεηα 

ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο, πξφθεηηαη ηειηθά γηα γξαπηή 

επηθνηλσλία θαη άξα θαιφλ είλαη λα παξνπζηάδνληαη φηαλ 

μεθηλνχλ κηα επηθνηλσλία κε θάπνην άηνκν.  
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Πε επίπεδν 
επηθνηλσλίαο 

 Ζ ηαρχηεηα επηθξαηεί ηεο πνηφηεηαο 

 Διινρεχεη ν θίλδπλνο κεγέζπλζεο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ 

απηψλ πνπ έρνπλ θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία. 

 Αλαδχνληαη ζέκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη φηη νη καζεηέο 

αθνινπζνχλ θαη ζέβνληαη ζρεηηθνχο θαλφλεο) 

Δμεηθφληζε 

(Visualization) θαη 
κνληεινπνίεζε 

 Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ζεσξεζεί φηη έρνληαο κηα επηθαλεηαθή 

γλψζε απηφ ζπλεπάγεηαη πξαγκαηηθή θαηαλφεζε 

 Δίλαη πνιχ εχθνιν λα παξεξκελεπηνχλ δεδνκέλα πνπ 

βξίζθνληαη ζε κνξθή γξαθηθψλ 

 Γεκηνπξγείηαη κηα ηάζε πξνο ηελ ηαθηηθή «θάλε θιηθ θαη 

κάληεςε»  παξά «ζθέςνπ πξψηα». 

 4. Τερληθέο Αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν 

 
 
 
 
Σξήζε 
Αξρεηνθαηαιφ 

γσλ (Directories) 

 
Ξξφθεηηαη γηα ρξήζηκεο ζειίδεο ηαμηλνκεκέλεο ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή 
βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (Yahoo, in.gr, dmoz.org) 

Σξήζε κεραλψλ 
αλαδήηεζεο 

 
Θέηεηο έλα εξψηεκα κε ιέμεηο θιεηδηά, ε κεραλή ην ζπληαηξηάδεη 

κε ηηο εγγξαθέο πνπ έρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο θαη 

παξνπζηάδεη κηα ιίζηα πηζαλψλ θεηκέλσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ 

απαίηεζή ζνπ. (Google, Yahoo, MSN, Lycos, ...) 
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Δξγαιεία κεηα-
αλαδήηεζεο 

 
Ξξφθεηηαη γηα ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζε πνιιαπιέο κεραλέο 

αλαδήηεζεο (metacrawler, dogpile, webcrawler,...) 

 

Άιιεο παξάκεηξνη 
απνηειεζκαηηθήο 
αλαδήηεζεο 

 Γηα ην ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηε αλαδεηνχκελεο πιεξνθνξίαο 

βνεζνχλ ηα εξσηήκαηα: α) Ξνηνο ή Ρη είλαη απηφ(ο) πνπ 

αλαδεηψ, β) πνπ βξίζθεηαη, γ) πφηε ζπλέβε, δ) πσο ζπλέβε, 

ε) γηαηί. 

 Πρεδφλ πάληα ρσξίο εμαίξεζε νη θεληξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 

πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά 

 Νη ιέμεηο θιεηδηά λα εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ 

αλαδεηνπκέλε πιεξνθνξία. Αλ ινηπφλ δεηψ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πνιηθή αξθνχδα πξέπεη λα είκαη ζαθήο θαη λα απνθχγσ 

ηνλ  γεληθφ φξν «δψν», ή ηνλ φξν «αξθνχδα» ζηελ 

αλαδήηεζε. Γείηε ηη κνπ δίλεη αξηζκεηηθά ην Google γηα θάζε 

φξν: «δψν»: 237.000, «αξθνχδα»: 149.000, «πνιηθή 

αξθνχδα»: 11.900. ζν πην ζαθήο γίλνκαη ηφζν ειαηηψλεηαη 

ν φγθνο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο. 

 Ξνιιέο θνξέο  ε ρξήζε ζπλψλπκσλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο 

κηαο αλαδήηεζεο.   

 Σξήζε θξάζεσλ φπνπ απαηηείηαη. Κηα απιή αλαδήηεζε κε 

ηνπο φξνπο «ελ ηνχησ λίθα» δίλεη 9.880 απνηειέζκαηα. 

Αλαδεηψληαο φκσο κε βάζε ηελ αθξηβή θξάζε ζηε ζρεηηθή 

επηινγή έρνπκε κφιηο 509 απνηειέζκαηα.  
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 Αλαδήηεζε κε βάζε Boolean ηειεζηέο (ρξήζε AND, OR, 

NOT). Ζ ρξήζε ηνπ AND ζεκαίλεη: «Θέισ θείκελα πνπ λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο δπν φξνπο». Ζ ρξήζε ηνπ OR δίλεη 

θείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν φξν, ελψ 

ην ΛΝΡ απνθιείεη ηελ εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ζην 

αλαδεηνχκελν θείκελν. 

 Ξξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία. Δίλαη ηφζν πξνθαλέο πνπ πνιιέο 

θνξέο δε ζρνιηάδεηαη. Θη φκσο κπνξεί λα ζε απνθιείζεη απφ 

πιεξνθνξίεο ή λα ζε ζηείιεη ζε παξαπιαλεηηθά θείκελα. 

Γείηε απνηειέζκαηα ζην Yahoo:  

 
 Δίλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

ιέμεσλ-θιεηδηά (6 σο 8 ην πνιχ). 

 ηαλ πεξηνξίδεηαη ε έξεπλα ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε είλαη θαιφ λα γίλεηαη ρξήζε θίιηξσλ. Έλα είδνο 

θίιηξσλ είλαη ε απφιεμε ηνπ URL. Έηζη έρνπκε απνιήμεηο:  

com γηα εηαηξείεο θαη εκπνξηθέο ζειίδεο, edu γηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, gov γηα θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, mil 

γηα ζηξαηησηηθνχο νξγαληζκνχο, net γηα παξνρείο ππεξεζηψλ 

Internet, org γηα κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θιπ) 

 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Σξεζηκνπνηείζηε κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο γηα ην κχζν ηεο ρακέλεο Αηιαληίδαο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ιέμε θιεηδί α)ηε ιέμε «Αηιαληίδα», β) ηηο 

ιέμεηο «ήπεηξνο Αηιαληίδαο» (φιεο ηηο ιέμεηο) θαη γ) ηε ιέμε 

«Αηιαληίδα» ρσξίο ηηο ιέμεηο «απνζηνιή», «ηαηλία», «θίικ». 

Ππγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη 
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Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Πηε κεραλή αλαδήηεζεο Google θάλεηε κηα αλαδήηεζε φπνπ ζα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα απνθχγεηε ηελ αλαδήηεζε «Κε φιεο 

ηηο ιέμεηο» θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε σο εξγαιείν ηελ «αθξηβή 

θξάζε» θαη ηελ επηινγή «Ξαξφκνηεο ζειίδεο». 

Γξαζηεξηφηεηα 3ε 

 
Έρεηε λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο πρ γηα ηηο εμεξεπλήζεηο ηνπ 

Θνιφκβνπ (ή νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο δηθήο ζαο επηινγήο). 

Αλαηξέμηε ζε αξρεηνθαηαιφγνπο (directories) ή ζε θάπνηα 

κεραλή αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεηε πιεξνθνξίεο πνπ 

λα έρνπλ ηε βάζε ηνπο α) ζηελ Ηζηνξία, β) ζηελ θνπιηνχξα θαη 

ηελ παξάδνζε άιισλ ιαψλ, γ) ζηε ρξήζε ραξηψλ, δ) ζηελ 

εχξεζε ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Ξξνβιέςηε θαθέο 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη 

πξνεηνηκάζηε ηηο ππνδείμεηο πνπ ζα θάλεηε πξνο ηε ζσζηή 

ρξήζε ησλ ηερληθψλ αλαδήηεζεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί 

 

Γξαζηεξηφηεηα 4ε 

 

Γηαιέμηε έλαλ φξν θαη θάλεηε κηα ζρεηηθή αλαδήηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα δπν δηαθνξεηηθέο κεραλέο 

αλαδήηεζεο. Ππγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα ζαο δψζνπλ νη 

δπν κεραλέο. Γψζηε πηζαλέο εξκελείεο γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ 

αξηζκφ απνηειεζκάησλ θαη γηα ηε δηαθνξεηηθή ζεηξά κε ηελ 

νπνία εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο δπν κεραλέο 

βαζηδφκελνη ζηα θξηηήξηα πνπ λνκίδεηε πσο πηνζεηεί ε θάζε κηα 

απφ απηέο. 

 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1). Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα αλαδήηεζε πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά δπν ιέμεηο, ρξεζηκνπνηείηε ηνλ 

ηειεζηή AND – OR – NOT; 

 

2) Κπνξείηε λα αλαθέξεηε κεξηθά πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν – 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο; 

 
3) Κπνξείηε λα αλαθέξεηε κεξηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

ελζσκαηψλαηε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν ζηε 

δηδαζθαιία; 
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 7. Αζθήζεηο 

 

1.Αλαδεηείζηε ζειίδεο κε βηνγξαθηθφ πιηθφ γηα έλαλ ινγνηέρλε 

πνπ ζέιεηε λα παξνπζηάζεηε ζην κάζεκα. Γεληθφηεξα, βξείηε 

βηνγξαθηθφ πιηθφ γηα κηα πξνζσπηθφηεηα γλσζηή ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ζαο θιάδν θαη εληνπίζηε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απηήο ή  γεγνλφηα ηεο δσήο ηεο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία. 

 

2. Βξείηε ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεραλή αλαδήηεζεο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ αλεβάδνληαη ζηελ πφιε ζαο πξνθεηκέλνπ λα 

νξγαλψζεηε κηα επίζθεςε κε ηελ ηάμε ζαο. 

 

3. Πε έλαλ ζεκαηηθφ θαηάινγν αλαδεηείζηε πιεξνθνξίεο γηα 

μελνδνρεία ζε έλα λεζί πνπ απνηειεί ηνλ πξννξηζκφ ηεο Γ‟ 

Ιπθείνπ γηα ηελ πελζήκεξε εθδξνκή. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

Πειίδεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη 
ηηο δπζθνιίεο απφ 
ηε ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηχνπ ζηε 
ζρνιηθή ηάμε 

http://www.princeton.edu/~soccomp/edu/sides.html    

http://www.vroma.org/~bmcmanus/presentation/loyola.html 

http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.

html 

http://library.mcneese.edu/tutorial/advantages.htm#advantage

si 

(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο: 18 Δεθεκβξίνπ 2009) 

Πειίδεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην 

ζέκα ησλ ηερληθψλ 
ηεο αζθαινχο 
αλαδήηεζεο 
πιεξνθνξηψλ ζην 
Γηαδίθηπν 

http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/ 

http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html 

http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml 

http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm 

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html 

http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm 

http://www.internet4classrooms.com/search.htm 

http://webquest.sdsu.edu/searching/specialized.html 

(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο: 18 Δεθεκβξίνπ 2009) 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Montelpare, W. & Williams, A. (2000). Web-based learning: 

Challenges in using the Internet in the undergraduate 

curriculum. Education and Information Technology, 5(2), 85-

101. Δξγαζία πνπ ζπδεηά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξέπεη λα 

δηέπεη ηελ αλάπηπμε ζπληζησζψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ  ζε ρξήζε 

http://www.princeton.edu/~soccomp/edu/sides.html
http://www.vroma.org/~bmcmanus/presentation/loyola.html
http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html
http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html
http://library.mcneese.edu/tutorial/advantages.htm#advantagesi
http://library.mcneese.edu/tutorial/advantages.htm#advantagesi
http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/
http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html
http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml
http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm
http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html
http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm
http://www.internet4classrooms.com/search.htm
http://webquest.sdsu.edu/searching/specialized.html
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καζεκάησλ 

 

Wiesenmayer, R. & Koul, R. (1998). Integrating Internet 

Resources into the Science Classroom: Teachers' Perspectives. 

Journal of Science Education and Technology,, 7(3), 271-277.  

Δξγαζία πνπ κειεηά ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ δαζθάισλ αιιά θαη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηε ζρνιηθή ρξήζε. 

 

Bilal, D. (2000). Children's use of the Yahooligans! Web search 

engine: I. Cognitive, physical, and affective behaviors on fact-

based search tasks. Journal of the American Society for 

Information Science, 51(7), 646-665.  Άξζξν πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά καζεηψλ θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεραλή 

αλαδήηεζεο Yahooligans! Ξξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ζέκα. 

 

 

 

Δνόηηηα 3.2 

 
Αξιοποίηζη– Αξιολόγηζη 

ιζηοζελίδων, ιζηοσώπων και 
πςλών 

 1. Δηζαγσγή 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα γλσξηκίαο κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί θαη λα αμηνπνηεζεί εθπαηδεπηηθά 

κηα ηζηνζειίδα, φπσο επίζεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί κηα ηζηνζειίδα 

(απφ εθπαηδεπηηθή/δηδαθηηθή ζθνπηά). Ζ γλψζε ησλ ηξφπσλ 

απηψλ απνηειεί ζεκαληηθή δεμηφηεηα, δεδνκέλεο ηεο εμάπισζεο 

ησλ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο. πάξρνπλ ζήκεξα κηα ζεηξά απφ ηειεπηαίαο γεληάο 

δεκνζηεπκέλεο ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν, ησλ νπνίσλ ε αμηνπνίεζε 

σζηφζν, εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά ηερληθψλ αμηνιφγεζεο πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη είηε ν εθπαηδεπηηθφο, είηε ν καζεηήο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθηηκήζεη ην πιηθφ πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηε ζειίδα (αθξηβέζηεξα λα εθηηκήζεη ηε 

δηδαθηηθή αμία ηνπ πιηθνχ απηνχ). 
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Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Ζ εθκάζεζε ηερληθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε  ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ γεληθήο θχζεσο θξηηεξίσλ, 

κε ηνλ νπνία ζα είλαη δπλαηφλ λα εθηηκψληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο 

θαη ηζηνρψξνπο. 

 

 2.  Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε 
ηζηνζειίδσλ από εθπαηδεπηηθνύο θαη 

καζεηέο 

 

 

Γπλαηνί ηξφπνη 
αμηνπνίεζεο 
ηζηνζειίδσλ θαη 
ηζηηνρψξσλ 

Ρν Γηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο ηζηνρψξνο πνπ πεξηέρεη πνιιέο 

εθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη ησλ ΡΞΔ γεληθφηεξα, ζηελ 

εθπαίδεπζε, είλαη ν εμήο: 

http://www.columbia.edu/~sss31/Education/tech.html  

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

Ξαξαθάησ  αλαθέξνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία: 

 Ξξνεηνηκαζία καζήκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ν 

εθπαηδεπηηθφο επηζθέπηεηαη ηζηνζειίδεο θαη πχιεο 

πξνθεηκέλνπ είηε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, είηε λα βξεη 

πεγέο ζηηο νπνίεο κπνξεί (γηα παξάδεηγκα) λα παξαπέκςεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ εθείλνη λα ζπιιέμνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 Γεκνζίεπζε ζην WWW (απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ). Ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαξηά πιεξνθνξίεο, ππνδείμεηο, γλψκεο ή 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζην Γηαδίθηπν. 

 Ππιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο. Νη καζεηέο 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο επηζθεπηφκελνη ζειίδεο ζην δίθηπν 

γηα ηελ επηηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο – είηε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

θαζεγεηή (φπσο ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξίπησζε Η), είηε 

ρσξίο θαζνδήγεζε. Ρα WebQuests (ηζηνεμεξεπλήζεηο είλαη ν 

πιένλ ζπγγελήο ειιεληθφο φξνο), απνηεινχλ κηα 

κεζνδνινγία εξγαζίαο πνιχ δηαδεδνκέλε 

(http://webquest.org/index.php γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο) - ζηελ επφκελε ελφηεηα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

 Γεκνζίεπζε ζην WWW (απφ ηνπο καζεηέο) . Νη καζεηέο 

πξνβάιινπλ θαη δεκνζηεχνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Ρνπο 

http://www.columbia.edu/~sss31/Education/tech.html
http://webquest.org/index.php
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αλαηίζεηαη ε ελαζρφιεζε κε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

θαη έηζη γίλνληαη «εηδηθνί» ζην ζέκα απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

δεκνζηεχνπλ ηα επξήκαηα ηνπο ζην Γηαδίθηπν. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα blogs (ηζηνιόγηα) ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηνλ ηξφπν απηφ - ζηελ 

επφκελε ελφηεηα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

 

3.  Αμηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο γεληάο 
ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν 

Πε πξνεγνχκελε ελφηεηα είραλ αλαθεξζεί νη ζεκαληηθφηεξεο 

ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην web 2.0 θαη ηελ θνηλσληθή 

δηθηχσζε. Πηελ παξνχζα παξάγξαθν παξαηίζεληαη νξηζκέλα 

πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε. 
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 Πην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιινί ηζηνρψξνη, ηζηνιφγηα θαη γεληθά 

ςεθηαθέο πεγέο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην Γηαδίθηπν 

θαη ηδηαίηεξα ην Web 2.0 θαη νη ππεξεζίεο ηνπ κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε δηδαζθαιία. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη εμήο 

ηζηνρψξνη: 

http://digiteen.ning.com/  

http://www.flatclassroomproject.org/ 

http://teachweb2.wikispaces.com/ 

Δπίζεο: http://larryferlazzo.edublogs.org/2007/12/27/the-best-

of-the-best-2007/  θαζψο θαη νη αθφινπζνη ηζηνρψξνη πν 

παξνπζηάδνπλ ηφζν εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ Web 2.0, φζν θαη 

πην «ηππηθέο» ρξήζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε: 

http://www.kidsnetsoft.com/html/web20.html 

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/ 

http://www.google.com/educators/index.html 

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

Eπίζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ ζε άιια ζεκεία ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιινί ςεθηαθνί 

«ρψξνη» θαη πνιιέο πεγέο γηα ελ επεμήγεζε ησλ βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ web 2,0 θαη ζπγγελψλ ππεξεζηψλ. Κέζν ζην 

πιαίζν απηφ,  πνιχ επεμεγεκαηηθέο είλαη κηα ζεηξά απφ 

παξνπζηάζεηο ςεθηαθψλ δηαθαλεηψλ ζην Γηαδίθηπν, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ κε πνιχ ζπλνπηηθφ ηξφπν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Web 2.0, ησλ ηζηνινγίσλ, wikis, podcasts θιπ. 

http://www.slideshare.net/suziea/blogs-wikis-and-web-20-

tools-in-education-presentation 

http://www.slideshare.net/meganpoore/creative-use-of-

technology-in-education 

http://www.slideshare.net/LearningAndSkillsGroup/lsg-

webinar-barry-sampson-08113-presentation  

http://www.slideshare.net/sabestian/ivstem-introduction-to-

blogs-wikis-rss  

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009) 

Α. Έκθαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

http://digiteen.ning.com/
http://www.flatclassroomproject.org/
http://teachweb2.wikispaces.com/
http://larryferlazzo.edublogs.org/2007/12/27/the-best-of-the-best-2007/
http://larryferlazzo.edublogs.org/2007/12/27/the-best-of-the-best-2007/
http://www.kidsnetsoft.com/html/web20.html
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://www.google.com/educators/index.html
http://www.slideshare.net/suziea/blogs-wikis-and-web-20-tools-in-education-presentation
http://www.slideshare.net/suziea/blogs-wikis-and-web-20-tools-in-education-presentation
http://www.slideshare.net/meganpoore/creative-use-of-technology-in-education
http://www.slideshare.net/meganpoore/creative-use-of-technology-in-education
http://www.slideshare.net/LearningAndSkillsGroup/lsg-webinar-barry-sampson-08113-presentation
http://www.slideshare.net/LearningAndSkillsGroup/lsg-webinar-barry-sampson-08113-presentation
http://www.slideshare.net/sabestian/ivstem-introduction-to-blogs-wikis-rss
http://www.slideshare.net/sabestian/ivstem-introduction-to-blogs-wikis-rss
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Blogs 

(Ιζηνιόγηα) 

 

Ρα ηζηνιφγηα παξνπζηάζηεθαλ ζε θάπνηα έθηαζε ζηελ ελφηεηα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην Web 2.0. Νη δηδαθηηθέο ρξήζεηο ησλ 

ηζηνινγίσλ είλαη πνιιαπιέο: θαη‟ αξράο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγέο πιεξνθφξεζεο (πρ. 

http://www.tpe.gr/ - ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). Κε έλα 

γεληθφηεξν ηξφπν, ηα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο 

απιέο ηζηνζειίδεο, σο πάξνρνη πιεξνθνξηψλ θαη κέζν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλσλ γηα ηα 

καζήκαηα: σξάξηα, εξγαζίεο, πιεξνθνξίεο γεληθήο θχζεσο, 

πξνηεηλφκελα πξνβιήκαηα ή projects, φια απηά κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη κέζα απφ έλα ηζηνιφγην, αληί γηα ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Νη επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο (ελ πξνθεηκέλσ, νη 

καζεηέο ή ζπνπδαζηέο) κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ ζρφιηα ζηα 

δεκνζηεπκέλα άξζξα. Νη ζπγγξαθείο ηνπ blog κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ ην πψο ζα ρεηξηζηνχλ ηα ζρφιηα. Θα πξέπεη επίζεο λα 

αλαθεξζεί φηη ν ρεηξηζκφο ησλ ηζηνινγίσλ είλαη πνιχ πην 

επρεξήο απφ ην ρεηξηζκφ απιψλ ηζηνζειίδσλ, ελψ ε εκθάληζε 

ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά, 

βνεζά ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνινγίνπ λα δηαθξίλνπλ ηα λεφηεξα 

κελχκαηα απφ εθέηλα ηα νπνία, ελδερνκέλσο, δελ έρνπλ αμία, 

ιφγσ παιαηφηεηαο. Ρν πεξηερφκελν ελφο ηζηνινγίνπ θαη ε  

νξγάλσζε ησλ αλαξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ νπζηαζηηθά 

ςεθηαθά θέληξα νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο. Ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί δειαδή λα δηεπζεηήζεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζηεξίδεη νινθιεξσηηθά θαη πνιχπιεπξα 

ην εθάζηνηε κάζεκα. Δπίζεο, κε έλα γεληθφηεξν ηξφπν, έλα 

ηζηνιφγην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο απνζήθεπζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ρσξίο θαη‟ αλάγθε λα 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (γηα παξάδεηγκα: 

http://www.tpe.gr/
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http://blogs.sch.gr/dadamid/ ή αθφκε θαη  http://e-

filologos.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html  (ηειεπηαία 

επίζθεςε 12/12/2009).  

Δθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν έρνπλ θαη ηα αθφινπζα ηζηνιφγηα: 

http://mathematicslearning.blogspot.com/ 

http://oedb.org/library/features/top-100-education-blogs 

http://elemenous.typepad.com/weblog/ 

http://weblogg-ed.com/ 

(ηειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

Ρα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ςεθηαθνχο «ηφπνπο» γηα 

ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε: ζέκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζπδεηεζνχλ ζην ηζηνιφγην κέζα απφ ηα ζρφιηα πνπ ζηέιλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην ζρεηηθφ ηζηνιφγην. Κε έλαλ ηειείσο αλάινγν 

ηξφπν εμάιινπ, νη ζπνπδαζηέο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαξηήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε έλα ηζηνιφγην θαη λα δερζνχλ 

εθεί ηα ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ησλ άιισλ 

ζπνπδαζηψλ θαη καζεηψλ. 

Ζ δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηζηνινγίσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο (αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ ηζηνινγίσλ) απνηειεί επίζεο έλα 

είδνο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

πνιινχο ηξφπνπο ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο. 

http://blogs.sch.gr/dadamid/
http://e-filologos.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html
http://e-filologos.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html
http://mathematicslearning.blogspot.com/
http://oedb.org/library/features/top-100-education-blogs
http://elemenous.typepad.com/weblog/
http://weblogg-ed.com/
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Wikis 

 

 

Ν  πην θεκηζκέλνο ηζηνρψξνο wiki κε πεξηερφκελν ρξήζηκν γηα 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε γλσζηή Wikipedia: 

http://wikipedia.org/ (Τειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). Ζ 

ακεζφηεηα πξφζβαζεο ζηελ δηαζέζηκε πιεξνθνξία θαη ν φγθνο 

ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ 

πνιχηηκα γηα ηελ νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο. Ζ Wikipedia 

σζηφζν παξέρεη πιεξνθφξεζε ε νπνία δελ είλαη ειεγκέλε θαη ε 

ρξήζε ηεο απαηηεί πξνζνρή. Γηα ην ιφγν απηφ ε Wikipedia έρεη 

δερζεί πνιιή θξηηηθή. Κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ ςεθηαθψλ 

εγθπθινπαηδεηψλ, γεληθνχ ραξαθηήξα ή ζεκαηηθνχ, έρεη 

αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, βαζηζκέλε πάληνηε ζε wikis 

(ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζην: 

 http://oedb.org/library/features/top-7-alternatives-to-

wikipedia ): 

http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium 

http://www.scholarpedia.org/ 

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ζαηηξηθή «wikipedia»: 

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page  

(Τειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009) 

ε νπνία έκεκζα απνηειεί κηα θξηηηθή ζην γεληθφ πξφβιεκα ηεο 

αλαμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπιινγέο 

πιεξνθνξηθψλ ηερλνινγίαο wikis. 

Νη πεξηζζφηεξεο «ηππηθέο» εγθπθινπαίδεηεο (φπσο ε 

http://www.britannica.com/) δε ρξεζηκνπνηνχλ wikis, αθφκε θαη 

φηαλ ε πξφζβαζε ζε απηέο είλαη δσξεάλ (γηα παξάδεηγκα: 

http://www.infoplease.com/).  

Νη ηζηνζειίδεο wikis επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία, 

ελεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ηζηνζιίδσλ κε ηξφπν άκεζν θαη απιφ. 

Έηζη,  ππνζηεξίδνπλ ηα νκαδηθά ζρέδηα δξάζεο (projects) απφ 

ηηο πην απιέο εθαξκνγέο (νη καζεηέο αλαξηνχλ θσηνγξαθίεο, 

θείκελα θαη ςεθηαθφ πιηθφ απφ ηελ ηειεπηαία ζρνιηθή εθδξνκή) 

σο ηηο πην πξνεγκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο κηα 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη καζεηέο). Ρα wikis κπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο «πίλαθαο θνηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ» φιεο ηεο ηάμεο είηε κηαο νκάδαο ζπνπδαζηψλ. 

Πρεηηθφ πιηθφ θαη πεξηβάιινλ γηα ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππάξρεη ζηνλ ηζηνρψξν: 

http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wiki

s+in+class?t=anon φπσο θαη ζην: 

 http://wikisineducation.wetpaint.com/  

Ξαξαδείγκαηα ππάξρνπλ επίζεο ζην: 

http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educatio

nal+wikis  

(Τειεπηαία επίζθεςε 12/12/2009). 

Δπίζεο: http://itcboisestate.wordpress.com/2008/05/21/10-

best-practices-for-using-wikis-in-education/  θαη 

http://www.shambles.net/pages/learning/ict/wikiedu/  

http://wikipedia.org/
http://oedb.org/library/features/top-7-alternatives-to-wikipedia
http://oedb.org/library/features/top-7-alternatives-to-wikipedia
http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium
http://www.scholarpedia.org/
http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page
http://www.britannica.com/
http://www.infoplease.com/
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+class?t=anon
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+class?t=anon
http://wikisineducation.wetpaint.com/
http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wikis
http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wikis
http://itcboisestate.wordpress.com/2008/05/21/10-best-practices-for-using-wikis-in-education/
http://itcboisestate.wordpress.com/2008/05/21/10-best-practices-for-using-wikis-in-education/
http://www.shambles.net/pages/learning/ict/wikiedu/
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Podcasts 

Ρππηθέο ρξήζεηο ησλ Podcasts ζε εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ εγγξαθή (καγλεηνθψλεζε-καγλεηνζθφπεζε) θαη 

δηαλνκή ησλ παξαδφζεσλ πξνο ρξήζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο 

(ελδερνκέλσο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, απφληεο, ρξήζε γηα 

καζήκαηα εμ απνζηάζεσο ε γηα ιφγνπο επαλάιεςεο). Ρα 

Podcasts κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη έηζη ν εληνπηζκφο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο λα είλαη εχθνινο. Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα Podcasts κπνξνχλ λα είλαη 

δεκηνπξγεκέλα θαη δηαζέζηκα αθφκε θαη πξηλ ην κάζεκα – 

αλεμάξηεηα απφ απηφ – θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο κηα 

εηζαγσγή ζην κάζεκα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα Podcasts, 

θαηά θάπνην ηξφπν, επηκεθχλνπλ ην ζρνιηθφ-εθπαηδεπηηθφ 

ρξφλν θαη ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιήξσκα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ 

θξαηνχλ νη καζεηέο. 

 εγγξαθή θαη δηαλνκή ησλ Podcasts ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ 

(γηα παξάδεηγκα ζηα πιαίζηα ελφο project) 

 εγγξαθή θαη δηαλνκή ησλ Podcasts απφ ζπλαληήζεηο 

(meetings θιπ) γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απφληεο 

 κεηαηξνπή θεηκέλσλ ζε αξρεία ήρνπ γηα δηαλνκή  

 εγγξαθή θαη δηαλνκή δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ ζε ζεκηλάξηα, 

Ππλέδξηα θ.ι.π. 

 

Άιινη εηδηθνί 
ηζηνρώξνη – 
digital story 
telling θιπ 

Δθηφο απφ ηνπο ηζηνρψξνπο πνπ πξνζθέξνπλ πξνεγκέλεο 

ππεξεζίεο web 2.0, ππάξρνπλ πνιιέο ππεξεζίεο ζην Γηαδίθηπν 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο. Έλα ηππηθφ 

παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο απνηειεί ε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο 

αθήγεζεο (digital storytelling), ε δπλαηφηεηα δειαδή αθήγεζεο 

ηζηνξηψλ (δσήο) φρη κφλν πξνθνξηθά, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο 

ςεθηαθά κέζα http://www.storycenter.org/index1.html 

(ηειεπηαία επίζθεςε ζηηο 04/02/2010). Ρξφπνπο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ηηο ςεθηαθέο αθεγήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα βξεη ζηνλ ηζηνρψξν: 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/  

Δίλαη πάλησο θαλεξφ φηη νηνηδήπνηε ςεθηαθνί πφξνη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, πάληνηε βέβαηα 

κέζα ζην θαηάιιειν πιαίζην.  

 

 

Β. Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

http://www.storycenter.org/index1.html
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
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Webquests 

 

 

Γξαζηεξηφηεηεο κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηεο αλαδήηεζεο, ζηηο 

νπνίεο φιε ή ε πεξηζζφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζα κεηαθνξησζεί απφ ην 

Γηαδίθηπν. Ξξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα φπνπ 

ππάξρνπλ φια ηα βήκαηα απφ ηελ αξρή, ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, ηε δηαδηθαζία, ηελ αμηνιφγεζε, ελζσκαησκέλα ζε 

κηα εληαία ζπιινγή. Κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ:  

http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm  

http://www.thematzats.com/radio/   

(ηειεπηαία επίζθεςε ζηηο 12/12/2009) 

 

E-Portfolio 

(Ηιεθηξνληθόο 
ραξηνθύιαθαο) 

 

 

Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο (e-portfolio) είλαη κηα λέα πξνζέγγηζε 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο ΡΞΔ. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

πιηθνχ επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ 

εθηείλνληαη έσο θαη αξθεηά έηε. Έλα e-portfolio είλαη έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ Ηζηφ 

Ξαγθφζκηαο Δκβέιεηαο (Web). Ν καζεηήο ζπιιέγεη θαη 

http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm
http://www.thematzats.com/radio/


90                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

νξγαλψλεη ςεθηαθά ηα αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Ξαξαδείγκαηα αληηθεηκέλσλ είλαη: έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, ζχλζεζε κνπζηθήο, παξνπζηάζεηο, εξγαζία πνπ γίλεηαη 

έμσ απφ ηελ ηάμε  (νκαδηθή εξγαζία, δνπιεηέο, εθηφο δηδαθηέαο 

χιεο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.), δείγκα γξαθηθνχ ραξαθηήξα (απφ 

ζαξσηή), δείγκα αλάγλσζεο (θαηαγξαθή ηεο αλάγλσζεο 

καζεηψλ κεγαινθψλσο), πεηξάκαηα, γξαθηθά, ιχζεηο αζθήζεσλ 

θιπ. 

Δηθνληθό 
Δπνπηηθό Υιηθό 
– Δηθνληθά 
εξγαζηήξηα, 
κνπζεία, 
«εθπαηδεπηηθνί 
ρώξνη» 

 
Αληηθαηάζηαζε πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ήηαλ επηζπκεηφ 

λα πινπνηεζνχλ ζηελ ηάμε θαη πνπ δελ γηλφηαλ γηαηί ήηαλ 

απαγνξεπηηθή ε φιε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο ζρεηηθήο 

επνπηείαο.  

 4. Τερληθέο αμηνιόγεζεο ζειίδσλ 

Ξηζαλέο ηερληθέο 
πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα 
εθαξκνζηνχλ γηα 
ηελ αμηνιφγεζε 
κηαο ηζηνζειίδαο 

 Ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαη επεηδή 

απηέο ελδερνκέλσο εκθαλίδνληαη σο «αλψλπκεο» είλαη 

απαξαίηεην  λα αλαπηχμεη ν καζεηήο δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο 

απηψλ πνπ βξίζθεη. Κηα αλαδήηεζε ζε κηα βηβιηνζήθε, γηα 

παξάδεηγκα, ή ζε έλα πεξηνδηθφ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ην 

πιηθφ απηφ έρεη ήδε αμηνινγεζεί απφ άιινπο πξηλ ην δεη ν 

καζεηήο. κσο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φηαλ ρξεζηκνπνηεί 

γεληθφηεξα ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν. Γελ ππάξρνπλ θίιηξα κε 

απφιπηε ηζρχ. Νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα γξάςεη κηα ζειίδα κε 

θείκελα ρείξηζηεο πνηφηεηαο ζε νπνηνδήπνηε πεδίν. Νη πην 

θαηάιιειεο πεγέο βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν 

δηαζεζηκφηεηαο κε ηηο ρεηξφηεξεο. 

 Ρερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ππφ 

κνξθή εξσηεκάησλ είλαη: 

 Ξξφθεηηαη γηα πξνζσπηθή ζειίδα; Κηα πξνζσπηθή ζειίδα 

δελ είλαη απαξαίηεηα θαθή, φκσο ρξεηάδεηαη πξνζνρή. 
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Γελ ππάξρεη ε εγγχεζε ηνπ εθδφηε ή ηνπ θαηφρνπ ηνπ 

domain γηα ηηο πιεξνθνξίεο ζηε ζειίδα. 

 Απφ ηη ηχπν domain πξνέξρεηαη ε πιεξνθνξία ζηε 

ζειίδα; (εθπαηδεπηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ, εκπνξηθφ, 

θπβεξλεηηθφ....) (βι. .gov, .edu, .org,...) Δίλαη ε αξκφδηα 

γηα λα δψζεη κηα ζρεηηθή πιεξνθνξία κε ην ζέκα;  

 Ξνηνο έγξαςε ηε ζειίδα;  (φλνκα ζπγγξαθέα, 

νξγαληζκνχ, ηδξχκαηνο, e-mail, πιεξνθνξίεο 

επηθνηλσλίαο). Νη ζειίδεο φιεο δεκηνπξγνχληαη κε θάπνην 

ζθνπφ είηε ν δεκηνπξγφο ηνπο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, είηε 

έλαο νξγαληζκφο, κηα αληηπξνζσπεία θιπ. Κηα δηεχζπλζε 

e-mai,l γηα παξάδεηγκα, ρσξίο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα 

ην ζπγγξαθέα, δελ είλαη αξθεηή γηα λα εθηηκήζνπκε ηα 

δηαπηζηεπηήξηα ηνπ ζπγγξαθέα. 

 Δίλαη ε ζειίδα ελεκεξσκέλε; (πρ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

πνπ δελ είλαη ελεκεξσκέλα, δελ είλαη θαιχηεξα απφ 

αλψλπκα δεδνκέλα). Δπίζεο γηα θάπνηα ζέκαηα θάπνηνο 

ζέιεη ηελ ηξέρνπζα πιεξνθνξία, ελψ γηα άιια ρξεηάδεηαη 

ελδερνκέλσο κηα πιεξνθνξία πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

θαηξφ πνπ ππήξρε ην ζέκα ζε εμέιημε. Πε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ελεκέξσζεο ηεο 

ζειίδαο έγθεηηαη ζην λα πιεξνθνξήζεη θαηά πφζν ν 

ζπγγξαθέαο ζπλερίδεη λα δηαηεξεί έλα ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζειίδα ή ηελ έρεη παξαηήζεη. 

 πάξρεη ηεθκεξίσζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη; (κε 

άιινπο ζπλδέζκνπο ζε πξσηφηππεο πεγέο-ζειίδεο, ζε 

βηβιία ή πεξηνδηθά θιπ). 

 Αλ είλαη αλαπαξαγσγή απφ άιιε πεγή κήπσο έρεη 

ππνζηεί αιινηψζεηο; Κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα βξεζεί ε 

αξρηθή πεγή γηα λα δηαπηζησζεί φηη ε αληηγξαθή είλαη 

πιήξεο; Αλ, γηα παξάδεηγκα, πξφθεηηαη γηα λφκηκε 

αλαπαξαγσγή ελφο άξζξνπ απφ έλα έγθξηην πεξηνδηθφ, 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα δήισζε ζρεηηθά κε ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ πιηθνχ. 

 Αλ ππάξρνπλ ζχλδεζκνη πξνο άιιεο ζειίδεο, 

ιεηηνπξγνχλ; Δίλαη αληηπξνζσπεπηηθνί κηαο ζθαηξηθήο 

ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ ή είλαη κνλφπιεπξνη; 

Γείρλνπλ κήπσο κηα πξνθαηάιεςε; Ξνιιέο ζειίδεο 

πξνζθέξνπλ ζπλδέζκνπο ζε άιιεο ζειίδεο αλάινγνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη θαινχλ ηνλ επηζθέπηε λα ζπγθξίλεη ηε 

δηθή ηνπο πιεξνθνξία κε απηήλ ησλ άιισλ ζειίδσλ. 

ηαλ απηή ε παξαθίλεζε γίλεηαη πξνο ζειίδεο ,κε 
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αληίζεην πεξηερφκελν είλαη πηζαλφ ε αξρηθή ζειίδα λα 

είλαη πην ηζνξξνπεκέλε θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο. 

 Δίλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο ηεο ζειίδαο θαη ζε άιιεο 

γιψζζεο; (Γηα παξάδεηγκα ζθεθηείηε κηα ζειίδα ελφο 

θξαηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο. Δίλαη νη 

πιεξνθνξίεο απηέο πξνζβάζηκεο ζε κέιε κεηνλνηήησλ 

πνπ κέλνπλ ζηε ρψξα;) 

 πάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη πξνβνιή ηεο ζειίδαο κε 

ηξνπνπνίεζε ζηελ εκθάληζή ηεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεη 

άηνκα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο; (Γηα 

παξάδεηγκα ζε άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ φξαζε ζα ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ηε ζειίδα κε 

δηαθνξεηηθή γξακκαηνζεηξά θαη αιιαγέο ζην κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο). 

 πάξρνπλ δηαθεκίζεηο ζηε ζειίδα; Ξξφθεηηαη γηα άκεζε ή 

έκκεζε δηαθήκηζε; 

 Ρν θείκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα είλαη άξηην 

γισζζηθά; πάξρνπλ ιάζε γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά, 

νξζνγξαθηθά; 

 Δίλαη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ζχκθσλν κε ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο θνηλσλίαο ζηεο 

νπνίαο ηα κέιε απεπζχλεηαη; Αηζζεηηθψο είλαη απνδεθηή; 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 

1ε 

Δπηζθεθηείηε ηε ζειίδα: 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/

webquests/rome/ ) Τειεπηαία επίζθεςε ζηηο 18 Δεθεκβξίνπ 

2009).  

Ξξφθεηηαη γηα έλα αμηφινγν webquest πνπ αθνξά ηελ αξραία 

Οψκε. Ξαξαηεξείζηε ηε δνκή ηνπ, ηνλ ηξφπν πνπ είλαη 

νξγαλσκέλα ηα βήκαηά ηνπ, ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ζηνπο 

καζεηέο, ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζρεδηάζηε ηνλ θνξκφ γηα έλα αλάινγν webquest ζε ζρέζε κε 

ηελ αξραία Διιάδα. Πηήζηε ην ζθεληθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ηελ 

ηζηνξία, ην δεηνχκελν), αλαδεηείζηε θαη βξείηε ηνπο 

θαηάιιεινπο ηζηφηνπνπο ζηνπο νπνίνπο ζα παξαπέκςεηε ηνπο 

καζεηέο ζαο γηα λα βξνπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, 

ζθεθηείηε πσο ζα αμηνινγεζεί ε δνπιεηά θάζε νκάδαο 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/rome/
http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/rome/
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Γξαζηεξηφηεηα 
2ε 

Σξεζηκνπνηείζηε ην Google ή φπνηα κεραλή αλαδήηεζεο 

πξνηηκάηε, γηα λα πινπνηήζεηε κηα αλαδήηεζε πάλσ ζε έλα 

επίκαρν επίθαηξν ζέκα ή ζε ζέκα ηεο πξνηίκεζήο ζαο. Αλνίμηε 

θάπνηα (ή θάπνηεο) απφ ηηο ζειίδεο πνπ ζα ζαο πξνηείλεη ε 

κεραλή. Πηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείζηε ην checklist πνπ 

αθνινπζεί πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεηε ζπζηεκαηηθά (θαη κε 

βάζε φζα έρνπλ ήδε πξνεγεζεί ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηζηνζειίδσλ) ηε ζειίδα (ή ηηο ζειίδεο) πνπ επηζθέπηεζηε. 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΔΛΙΓΑΣ 

 Ρίηινο ηεο ζειίδα πνπ 
επηζθέπηεζηε: 

………………………………………. 

Ξξνζσπηθή ζειίδα; □~  ή □ % ή □ users ή 

□members.... 

Ρχπνο domain; Θαηάιιεινο γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν; 

□com   □org/net   □edu   □gov   
□mil    □non-US    □άιιν 

Ξνηνο έγξαςε ηε ζειίδα; □e-mail                □ λνκα 

Δλεκεξσκέλε; Ρειεπηαία Ζκεξνκελία…… 

Ηθαλνπνηεηηθή; □ 

Θαιά ηεθκεξησκέλεο πεγέο;  

Πε πεξίπησζε κεηαθνξάο 

πιεξνθνξίαο απφ άιιε πεγή έρεη 
ππνζηεί αιινηψζεηο; 

 

Πχλδεζκνη ζε άιιεο πεγέο; 

Ιεηηνπξγνχλ; 

 

Πθαηξηθφηεηα ζε ηδενινγία; 

Ξξνθαηαιήςεηο; 

 

Ξνηνη ζπλδένληαη κε ηε ζειίδα 
απηή; 

πφδ: ζε κηα αλαδήηεζε γηα ηε 
ζειίδα απηή ζην Google 

□Ξνιινί;  □Ιίγνη;    Ζ γλψκε 
ηνπο; 

Έρεη ε ζειίδα απηή πςειή 
βαζκνινγία (rating) ζε θάπνηνλ 
αξρεηνθάθειν;  

http://lii.org ή 
http://infomine.ucr.edu  ή  
http://about.com  

 

Τάμε γηα ην ζπγγξαθέα ηεο  

http://lii.org/
http://infomine.ucr.edu/
http://about.com/
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ζειίδαο ζην Google 

Ξνηνο ν ιφγνο χπαξμεο ηεο 

ζειίδαο απηήο ζην Γηαδίθηπν;  

□Ξιεξνθνξία, γεγνλφηα, 

δεδνκέλα 

□ εμεγεί 

□ πξνζπαζεί λα πείζεη 

□ Λα πνπιήζεη 

□ Λα δειεάζεη 

□ Λα κνηξαζηεί ή λα απνθαιχςεη 

□ Άιιν 

Δίλαη δηαζέζηκε νη πιεξνθνξίεο 
θαη ζε άιιεο γιψζζεο; 

 

Δίλαη δηαζέζηκε ε ηξνπνπνίεζε 
ζηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηεο ζειίδαο 

ψζηε λα εμππεξεηεί άηνκα κε 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο; 

 

πάξρνπλ δηαθεκίζεηο; □ Λαη   □ ρη 

□ Άκεζεο    □ Έκκεζεο  

Ξνηφηεηα γισζζηθνχ επηπέδνπ □ Δπαξθήο    □ Αλεπαξθήο 

□ Γξακκαηηθά ιάζε    

□ Ππληαθηηθά ιάζε 

□ Νξζνγξαθηθά ιάζε 

Ππκθσλεί ην πεξηερφκελν ηεο 
ζειίδα κε ηα θνηλσληθά πξφηππα; 

 

Δίλαη ε ζειίδα ηειηθά ηφζν 

θαιή φζν θαη θάηη αληίζηνηρν 

πνπ ζα βξίζθαηε ζε άξζξν 

θάπνηνπ πεξηνδηθνχ ή ζε άιιε 

δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία  

απφ απηά πνπ δελ 

θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζην 

Γηαδίθηπν; 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 
3ε 

Πηε δηεχζπλζε: 

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx  

 
κπνξείηε λα βξείηε αξρεηαθφ πιηθφ ηεο ειιεληθήο ξαδηνθσλίαο 

θαη ηειεφξαζεο ζε ςεθηαθή κνξθή.  Αθνχ επηζθεθζείηε ηνλ 

ζρεηηθφ ηζηνρψξν θαη εμνηθεησζείηε κε ηα πεξηερφκελα ηνπ θαη 

ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηά, πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο απηφ ην πιηθφ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί 

δηδαθηηθά. 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx
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 6. Δξσηήζεηο 

 

1) Ρν WebQuest είλαη κηα κνξθή καζήκαηνο κε πξνζαλαηνιηζκφ 

πξνο ηελ έξεπλα φπνπ ε πεξηζζφηεξε αλ φρη φιε ε πιεξνθνξία 

κε ηελ νπνία ζα εξγαζηνχλ νη καζεηέο πξνέξρεηαη απφ ην 

Γίθηπν. Παο θαίλεηαη φηη ε πξφηαζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αιήζεηα; 

 

2) Θα κπνξνχζαηε λα βξείηε ηξφπνπο ψζηε λα ελζσκαηψζεηε ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή ζαο πξαθηηθή; 

 7. Αζθήζεηο 

 

1. Δπηζθεθηείηε ηε ζειίδα http://googleblog.blogspot.com/ 

θαη δεκηνπξγείζηε ην πξνζσπηθφ ζαο ηζηνιφγην (blog).  

 
2. Δληνπίζηε ζην Γηαδίθηπν ηξφπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

wikis/blogs ζηε δηδαζθαιία ζαο. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

Πειίδεο πνπ 
αζρνινχληαη κε 
ηελ αμηνπηζηία 

ηεο πιεξνθνξίαο 
ζην Γηαδίθηπν 
θαη ηελ αζθαιή 
ηεο αλαδήηεζε 

http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/ 

http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html 

http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml 

http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm 

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html 

http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm 

http://www.internet4classrooms.com/search.htm 

http://moon.ouhsc.edu/kboyce/sdms/otherlinks/spidap.htm  

 (Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο: 18 Δεθεκβξίνπ 2009) 
Πειίδα κε 
πνιινχο 
ζπλδέζκνπο πνπ 
βνεζνχλ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ 
απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηχνπ 

http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm 

 (Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο: 18 Μαξηίνπ 2008) 

 

Δλδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία 

Alexander, Jan, and Marsha Tate. "Teaching Critical Evaluation 

Skillsfor World Wide Web Resources." Computers in Libraries 

16, no. 10 (November/December 1996): 49-55. Δμεηάδεη ηα 

παξαδνζηαθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (αθξίβεηαο, απζεληηθφηεηαο 

θιπ) φπσο εθαξκφδνληαη ζηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηζηνζειίδσλ. 

http://googleblog.blogspot.com/
http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/
http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html
http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml
http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm
http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html
http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm
http://www.internet4classrooms.com/search.htm
http://moon.ouhsc.edu/kboyce/sdms/otherlinks/spidap.htm
http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm
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Cooke, A. (1999). A guide to finding quality information on the 

net: Selection and evaluation strategies. London: Library 

Association Publishing. Βηβιίν  ζρεηηθφ κε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ  

επηινγή θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν. 

Schlein, A. M. (2000). Find it online: The complete guide to 

online research. (2nd ed.). Tempe, AZ: Facts on demand Press. 

Βηβιίν  ζρεηηθφ κε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ  επηινγή θαη αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν. 

 

 

Δνόηηηα 3.3 

 
Σσεδίαζη μαθημάηων με ηη 

σπήζη ηος Γιαδικηύος 

 1. Δηζαγσγή 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα γλσξηκίαο κε  νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο 

αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζρεδίαζε καζεκάησλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Νη αξρέο απηέο ζηεξίδνληαη ζε έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν ην νπνίν δελ είλαη ην κνλαδηθφ πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά είλαη ζρεηηθά πιήξεο. Ζ ζρεδίαζε 

καζεκάησλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ησλ καζεκάησλ, ηελ 

ηερλνινγηθή, ηε ζεζκηθή, ηελ εζηθή, ηε ζρεδίαζε ηεο δηεπαθήο, 

ζέκαηα αμηνιφγεζεο, δηαρείξηζεο θαη πξφζζεηεο ππνζηήξημεο 

ησλ καζεκάησλ απηψλ. Ζ πινπνίεζε ηέηνησλ καζεκάησλ 

παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. 

 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Θαηαλφεζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ έλα κάζεκα 

(επηκφξθσζεο ή δηδαζθαιίαο) κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

γεληθφηεξα 9e-learning). 

 Ξαξνπζίαζε ηεο ζχγρξνλεο πξνβιεκαηηθήο ζρεηηθά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-learning. 

 

 2.  Έλα γεληθό, ζεσξεηηθό πιαίζην 
εξγαζίαο γηα ην e-Learning  
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Ρν παξνπζηαδφκελν πιαίζην ζηεξίδεηαη πάλσ ζην κνληέιν πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί απφ εξεπλεηέο (ηδηαίηεξα απφ ηνλ Badrul Khan, 

δεο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία) θαη απνβιέπεη ζε κηα ζρεηηθά πιήξε 

πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ φρη ηφζν ζπγθεθξηκέλα, 

κεκνλσκέλα καζήκαηα, αιιά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ή 

επηκφξθσζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην Γηαδίθηπν. 

πσο είλαη θαλεξφ, ζηελ αλάπηπμε ζπλόισλ καζεκάησλ κε 

επηκνξθσηηθφ ή γεληθφηεξα, εθπαηδεπηηθφ, ραξαθηήξα, δελ αξθεί 

λα ιεθζεί ππφςε κφλν ε παηδαγσγηθή ή δηδαθηηθή δηάζηαζε ησλ 

καζεκάησλ (ε νπνία αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζε άιιε ελφηεηα), 

αιιά θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζήκαηα απηά. Ν γεληθφο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα καζήκαηα απηά είλαη ειεθηξνληθή ή 

ςεθηαθή κάζεζε (e-learning, λα θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

φξνο απηφο γεληθφηεξα θαιχπηεη θαη καζήκαηα πνπ δε 

ζηεξίδνληαη ζην Γηαδίθηπν). 

Ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε 

αλνηθηψλ, επέιηθησλ θαη θαηαλεκεκέλσλ καζεζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ απαηηεί πξνζεθηηθή αλάιπζε θαη έξεπλα ησλ 

ηξφπσλ ρξήζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πεγψλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ζε  ζπκθσλία κε 

αξρέο δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κε ζέκαηα ζεκαληηθά  ζε 

ζρέζε κε ηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ησλ online καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ.   
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Ξαηδαγσγηθή 
Γηάζηαζε 

Ν παξάγνληαο απηφο ηνπ e-learning αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε. Θαηαπηάλεηαη κε ζέκαηα φπσο 

o Αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

o Αλάιπζε ηνπ αθξναηεξίνπ, ηεο νκάδαο-ζηφρνπ 

o Αλάιπζε ησλ ζηφρσλ 

o Αλάιπζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ 

o Πρεδίαζε πξνζέγγηζεο 

o Νξγάλσζε 

Κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο (Ξαξνπζίαζε, έθζεζε, επεμήγεζε, 

εμάζθεζε θαη πξνγχκλαζε - drill and practice - tutorials, 

παηρλίδηα, αθήγεζε ηζηνξηψλ, πξνζνκνηψζεηο, παηρλίδη ξφισλ, 

ζπδήηεζε, αιιειεπίδξαζε, κνληεινπνίεζε, δηεπθφιπλζε, 

ζπλεξγαζία, κειέηε πεξηπηψζεσλ, ...) 

 

Ρερλνινγηθή 
Γηάζηαζε 

Ζ δηάζηαζε απηή αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ e-learning. 

o Πρεδηαζκφο ππνδνκήο (ηερλνινγηθφ ζρέδην, standards, 

κεηαδεδνκέλα, πξνζβαζηκφηεηα, καζεζηαθά αληηθείκελα). 

o ιηθφ (hardware) 

o Ινγηζκηθφ (software) 

Πρεδίαζε 

Γηεπαθήο 

(Interface 

Design) 

Αλαθέξεηαη ζε κηα γεληθή ζεψξεζε πεξηβάιινληνο ησλ 

καζεκάησλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ κε ην ζχζηεκα. Ξεξηιακβάλεη ζέκαηα 

φπσο: 

o Πρεδίαζε ζειίδσλ 

o Πρεδίαζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

o Ξινήγεζε ζην πιηθφ 

o Ξξνζβαζηκφηεηα 

o Έιεγρνο επρξεζηίαο (usability testing) 

Αμηνιφγεζε 
Ξεξηιακβάλεη 

o Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ (καζεηψλ) 

o Αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο 

o Αμηνιφγεζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζε 
Αλαθέξεηαη ζηε: 

o Ππληήξεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (maintenance) 

θαη ζηελ 

o Θαηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο 
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Ξξφζζεηεο 
ππνζηεξηθηηθέο 
πεγέο  

Ζ δηάζηαζε απηή ηνπ e-learning εμεηάδεη ηηο πεγέο πνπ 

απαηηνχληαη  γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νπζηαζηηθνχ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο: 

o Online support 

o Γηδαθηηθή/ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

o Ρερληθή ππνζηήξημε 

o πεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

o Άιιεο online ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

o πνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο offline 

Ζζηθή Γηάζηαζε 
Ξεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο: 

o Θνηλσληθή θαη πνιηηηθή επίδξαζε 

o Ξνιηηηζκηθή δηαζπνξά 

o Ξξνθαηάιεςε 

o Γεσγξαθηθή δηαζπνξά 

o Τεθηαθή δηαλνκή 

o Θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

o Ηδησηηθφηεηα 

o Ινγνθινπή (plagiarism) 

o Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

 

Θεζκηθή 
Γηάζηαζε 

o Θέκαηα δηαρεηξηζηηθά.: αμηνιφγεζε αλαγθψλ, αμηνιφγεζε 

ακεζφηεηαο (νηθνλνκηθήο, ππνδνκψλ, πεξηερνκέλνπ), 

νξγάλσζε θαη αιιαγή (απνδνρή θαη εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ), ρξεκαηνδφηεζε θαη απφζβεζε ηεο 

επέλδπζεο, ζπλεξγαζία κε άιια ηδξχκαηα, θαηάινγνο 

πιεξνθνξηψλ πξνγξάκκαηνο θαη καζεκάησλ (αθαδεκατθφ 

εκεξνιφγην, πξφγξακκα καζεκάησλ, δίδαθηξα, 

απνθνίηεζε), marketing, παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, 

εγγξαθή θαη πιεξσκέο, δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

ππεξεζίεο κέζσλ, έγγξαθα απνθνίηεζεο). 

o  Θέκαηα αθαδεκατθά: επηθχξσζε ηίηισλ, δηδαθηηθή 

πνηφηεηα, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κέγεζνο ηκεκάησλ, 

θφξηνο εξγαζίαο θαη απνδεκίσζε, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 

o Ξαξνρή πεξεζηψλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο: πεξεζίεο 

πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα, θαηεπζχλζεηο, 

ηνκείο επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, 

ζπκβνπιεπηηθή, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 
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αλάπηπμε καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ, ππεξεζίεο γηα καζεηέο 

κε εηδηθέο αλάγθεο, βηβιηνζήθε, ππεξεζίαο tutorial, δίθηπν 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, καζεηηθφ newsletter, ππεξεζίεο 

εχξεζεο εξγαζίαο, θιπ. 

 

3.  Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο 
ζπζηεκάησλ e-learning 

 
 Δπθακςία  ζε επίπεδν πξφζβαζεο, κεζφδσλ δηαλνκήο, 

ηαρχηεηαο  θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο. 

 Νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ καζεζηαθφ 

πιηθφ  αλάινγα κε ην επίπεδν γλψζεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο. 

  Ζ κειέηε κπνξεί λα γίλεηαη νπνπδήπνηε ππάξρεη 

ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δίθηπν. 

 Ν καζεηήο εξγάδεηαη κε βάζε πξνζσπηθνχο ξπζκνχο 

εξγαζίαο θαη απφδνζεο. 

 Αζχγρξνλε, νπνπδήπνηε-νπνηεδήπνηε θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, αιιειεπίδξαζε κε ζπλ-εθπαηδεπφκελνπο, 

δηδάζθνληεο θαη έιεγρν πάλσ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Ξξνζαξκφδεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι θαη δηεπθνιχλεη ηε 

κάζεζε κέζα απφ κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ. 

 Αλαπηχζζεη γλψζε ζρεηηθά κε ην Γηαδίθηπν θαη δεμηφηεηεο 

ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, πξνζφλ ρξήζηκν γηα ηελ 

κεηέπεηηα δσή θαη θαξηέξα ηνπο. 

 Αλαπηχζζεη απηνπεπνίζεζε θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

αλαιακβάλνπλ επζχλεο γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε κάζεζε. 

 Νη καζεηέο κπνξνχλ λα πεξάζνπλ γξήγνξα χιε πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ θαη λα επηθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζην 

λα απνθηήζνπλ πεξηνρέο κε λέεο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο. 

 
4. Μεξηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 
e-learning 

 

 Καζεηέο κε κεησκέλν θίλεηξν ή άζρεκεο ζπλήζεηεο κειέηεο 

ζα κείλνπλ πίζσ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. 

 Σσξίο ηελ αιγνξηζκηθή δνκή ησλ παξαδνζηαθψλ καζεκάησλ, 

νη καζεηέο κπνξεί λα κπεξδεπηνχλ ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 
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  Νη καζεηέο κπνξεί λα αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη απφ ηνλ 

δηδάζθνληα θαη ηνπο ζπκκαζεηέο. 

 Ν δηδάζθσλ πηζαλά λα κελ είλαη πάληα δηαζέζηκνο, φηαλ νη  

καζεηέο κειεηνχλ ή ρξεηάδνληαη βνήζεηα. 

 Σακειέο ηαρχηεηεο ζην δίθηπν ε παιαηάο ηερλνινγίαο 

ππνινγηζηέο, πηζαλφλ λα απνζαξξχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην 

καζεζηαθφ πιηθφ. 

 Ζ δηαρείξηζε αξρείσλ ή online ινγηζκηθνχ, κπνξεί θάπνηεο 

θνξέο λα θαίλεηαη πνιχπινθε ζε καζεηή πνπ βξίζθεηαη ζην 

επίπεδν ηνπ αξραξίνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππνινγηζηηθέο 

δεμηφηεηεο.  

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 
1ε 

Δπηζθεθηείηε κεξηθέο ή φιεο απφ ηηο παξαθάησ ζειίδεο πνπ 

παξέρνπλ εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζην/ππνζηεξηδφκελε απφ ην 

Γηαδίθηπν (εκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο γηα όιεο ηηο 

ζειίδεο 19/12/2009): 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

http://telemathea.uom.gr  Ξξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ 

αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ειεθηξνληθή 

ππνζηήξημε ζηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ θαη ηα καζήκαηα 

ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ αιιά θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ απφθηεζε 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε Αλνηρηφ Ινγηζκηθφ θαη  

πξνζθέξνληαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο. Βαζίδεηαη ζην 

ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Moodle. 

http://eos.uom.gr/~bsolist/  πξφθεηηαη γηα ςεθηαθφ θέληξν γηα 

ηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο κε ςεθηαθφ θαη άιιν 

πεξηερφκελν. 

http://compus.uom.gr/  Πχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο, κε δηαζέζηκα καζήκαηα αλά 

Ρκήκα. 

 

Massachusetts Institute of Technology 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm  

Ξξφθεηηαη γηα ειεχζεξε πξφζβαζε ζε 1700 καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη ζην ΚΗΡ. Ρν πιηθφ πεξηιακβάλεη νκηιίεο, 

παξαδφζεηο, ζπιινγέο πξνβιεκάησλ, χιε εξγαζηεξίνπ, βίληεν 

http://telemathea.uom.gr/
http://eos.uom.gr/~bsolist/
http://compus.uom.gr/
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm
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θιπ θαη αθνξά κεγάιε πνηθηιία αληηθεηκέλσλ. 

 

Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

http://www.eap.gr   Ξξφθεηηαη γηα ηε ζειίδα ηνπ αλνηθηνχ 

παλεπηζηεκίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ απφζηαζε απφ εθπαίδεπζε 

παξέρνληαο πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε. 

 

e-school 

http://www.e-school.com/   Ξξνζθέξεη εθπαίδεπζε απφ 

απφζηαζε ζε κεγάιε πνηθηιία αληηθεηκέλσλ κε έκθαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

 

Full Web Building Tutorials 

http://www.w3schools.com/  Ζ ζειίδα πξνζθέξεη πάξα πνιιά 

web-building tutorials, απφ basic HTML θαη XHTML κέρξη XML, 

SQL, Βάζεηο δεδνκέλσλ, Ξνιπκέζα θαη WAP. 

 

Αθνχ επηζθεθηείηε φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο ζειίδεο απηέο 

εληνπίζηε ηηο ζρεδηαζηηθέο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ. Βξείηε ηα ππέξ 

θαη ηα θαηά ζηελ θάζε ζειίδα. Ξαξαηεξείζηε ηπρφλ νκνηφηεηεο ή 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο (ζε επίπεδν γηα παξάδεηγκα δηεπαθήο, ή 

επρξεζηίαο θιπ). 

Βξείηε πιεξνθνξίεο γηα αλνηθηά ζέκαηα φπσο: δίλνπλ απηνί νη 

θνξείο πηπρία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δίλνπλ πφζν έγθπξα 

είλαη; 

Δξγαδφκελνη ζε νκάδεο, πινπνηείζηε ην ζρεδηαζκφ κηαο ηέηνηαο 

ππεξεζίαο παξνρήο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. Αξθεζηείηε ζην 

λα πεξηγξάςεηε ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα δηέπνπλ ηε 

θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν πνπ έρεη παξνπζηαζηεί. πνπ λνκίδεηε, κπνξείηε λα 

δηαθνξνπνηείζηε απφ ην κνληέιν δίλνληαο ηε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε. 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1) Θάλνληαο ηελ ππφζεζε φηη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

http://www.eap.gr/
http://www.e-school.com/
http://www.w3schools.com/
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έρεη ηηο πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ βαζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, πνηα ζα ήηαλ, θαηά ηε 

γλψκε ζαο, ε αμία ελφο ζπζηήκαηνο δηαξθνχο απηεπηκφξθσζεο 

απηήο ηεο κνξθήο; 

 

2) Θα κπνξνχζαηε λα ζρεδηάζεηε κεξηθά καζήκαηα βαζηζκέλα 

ζην Γηαδίθηπν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο ζαο; 

Ξνηα ζα ήηαλ, θαηά ηε γλψκε ζαο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίδαηε; 

 7. Αζθήζεηο 

 

1. Αλαδεηήζηε ζην Γηαδίθηπν  ζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ online 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ζαο. 

 

2. Νξηζκφο E-Learning: ξνο πνπ θαιχπηεη κηα επξεία γθάκα 

εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ φπσο κάζεζε κέζσ ηνπ Web, 

κάζεζε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, εηθνληθέο ηάμεηο, θαη ςεθηαθή 

ζπλεξγαζία. Ξεξηιακβάλεη δηαλνκή πεξηερνκέλνπ κέζσ Internet, 

κέζσ ήρνπ θαη βίληεν, κέζσ δνξπθνξηθήο εθπνκπήο, 

δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο, CD-ROM θ.α. 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

Ππιινγή απφ 

πεγέο γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη 

ηε δηαρείξηζε 

e-learning 

projects 

http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/pm.htm 

 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο  19/12/2009) 

Πειίδα κε 

βηβιηνγξαθία  

ζρεηηθή κε ην 

e-learning 

http://www.chartula.com/isdarticles.htm 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο  19/12/2009) 

Πειίδα ηνπ 

Harvard πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην 

κνληέιν ηνπ 

Khan 

http://www.gse.harvard.edu/~dedech/502/ 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο  19/12/2009) 

Πειίδα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ 

Towson πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην 

κνληέιν ηνπ 

Khan 

http://mywebpages.comcast.net/atkinson/framework.html 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο  19/12/2009) 

http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/pm.htm
http://www.chartula.com/isdarticles.htm
http://www.gse.harvard.edu/~dedech/502/
http://mywebpages.comcast.net/atkinson/framework.html
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Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Khan, B. (2000). A framework for e-learning. Distance 

Education Report, 24(3), p.3-8. Άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

γλσζηφ κνληέιν ηνπ Khan. 

Garrison, D., Anderson, T. and Garrison, R. (2003). E-Learning 

in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. 

Routledge, New York, NY, 10001. 

Clegg, S., Hudson, A. and Steel, J. (2003). The Emperor's new 

clothes: globalisation and e-learning in Higher Education. 

British Journal of Sociology in Education, 24(1), 39-53. 

Singh, G., O‟Donoghue, J., and Worton, H. (2005). A study into 

the effects of e-learning on higher education. Jouranl of 

University Teaching and Learning Practice, 2(1), 13-24 

 

 

 

 

Δνόηηηα 3.4 

 
Γημιοςπγία μαθηζιακού ςλικού 

πολςμέζων και ςπεπμέζων 

 1. Δηζαγσγή 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα γλσξηκίαο κε ηα πνιπκέζα 

(multimedia) θαη ηδηαίηεξα ηα πνιπκέζα ζε ζρέζε κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Δμεηάδνληαη ηδηαίηεξα ην ζχλνιν ησλ 

κεξψλ πνπ ζπληζηνχλ ην πνιπκεζηθφ πιηθφ θαη ηα εξγαιεία γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην πιηθφ απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 

ιεγφκελεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

αλάγθε γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ, 

παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην θείκελν, ηελ εηθφλα, ηελ 

θηλνχκελε εηθφλα, ην βίληεν θαη ηνλ ήρν, σο ζπληζηψζεο ησλ 

πνιπκεζηθψλ παξνπζηάζεσλ θαη αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα  ηελ 

αλάιπζε, ηε ζρεδίαζε, ηελ αλάπηπμε, ηνλ έιεγρν θαη ηε 

δηαλνκή σο ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ πιήξε παξαγσγή 

κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο.  

 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ πνπ 

απαξηίδνπλ κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή. 

 Γλσξηκία κε ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε κηαο  πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο 
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 2.  Αλαγθαηόηεηα πξνηππνπνίεζεο 
καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ 

 
πσο ππνδειψλεη ε ίδηα ε νλνκαζία ηνπο, νη εθαξκνγέο πνπ 

ζπλήζσο απνθαινχληαη κε ην γεληθφ φλνκα πνιπκέζα 

(multimedia) ζπλδπάδνπλ πνιιαπιά κέζα (δειαδή ηξφπνπο 

αλαπαξάζηαζεο θαη εθθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο) ζε κηα εληαία 

παξαγσγή, ζε κηα εληαία εθαξκνγή. Ξαιηφηεξα ππήξρε κηα 

αξθεηά ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πνιπκέζα θαη ηα ππεξκέζα, 

δειαδή εθείλεο ηηο εθαξκνγέο πνπ επέηξεπαλ ηε κε-γξακκηθή, 

ππεξζχλδεζε αλάκεζα ζε δπν κέζα. Πήκεξα απηή ε δηάθξηζε 

ηείλεη λα γίλεη ιηγφηεξν ζαθήο. Θείκελν, εηθφλα, ήρνο, βίληεν, 

γξαθηθά, θηλνχκελε εηθφλα θαη δηαινγηθφηεηα κε ην ρξήζηε 

ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν ησλ πνιπκέζσλ. Υο φξνο «πνιπκέζα» 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηφζν ζε πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ φζν θαη 

ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ. Ζ δηαζέζηκε πιεξνθνξία ζε κηα 

πνιπκεζηθή εθαξκνγή κπνξεί λα πξνζπειαχλεηαη απφ ηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε είηε γξακκηθά (πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ρσξίο θαλέλαλ 

έιεγρν απφ ην ρξήζηε) είηε κε-γξακκηθά, ράξε ζηε δηάδξαζε 

ρξήζηε-εθαξκνγήο (ν ρξήζηεο δειαδή, θαζνξίδεη ηε ζεηξά 

πξφζβαζεο ζην πιηθφ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο). 

 
Ρα πνιπκέζα θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νξγαλψλνπλ θαη «δηαζέηνπλ» ηελ πιεξνθνξία θαη 

αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ. Υο 

πξνο ηνλ ηξόπν δηάζεζεο/δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο 

δηαθξίλνληαη ζε εθαξκνγέο δηαζέζηκεο ζε νπηηθνχο δίζθνπο, ζε 



106                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

θηφζθηα, ζηα πνιπκέζα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ζηα πνιπκέζα 

πξναζπειάζηκα/ρξεζηκνπνηνχκελα κέζσ Γηαδηθηχνπ. Ζ επηινγή 

ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο θάζε θνξά πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο (ηνπ κέζνπ θαη ηεο 

εγγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ), ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα, ε 

δπλαηφηεηα επαλεγγξαθήο, νη νκάδεο θνηλνχ ζηηο νπνίεο 

απεπζχλεηαη, θαη νη πςειέο απαηηήζεηο ζε ηαρχηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη αθξηβψο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πιηθνχ. Υο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ, ηα πνιπκέζα δηαθξίλνληαη ζε φζα είλαη 

πξφζθνξα γηα ςπραγσγία, εθπαίδεπζε (εγθπθινπαίδεηεο, 

ιεμηθά), πιεξνθφξεζε (ειεθηξνληθνί θαηάινγνη πξνίφλησλ, 

κνπζεία, θιπ) ή γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο (επηκφξθσζε 

ζηειερψλ, πξνβνιή πξντφλησλ θιπ) 

Ν εμνπιηζκφο πιηθνχ πνιπκέζσλ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη  νζφλε 

πνπ λα ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο θαη κε ην ίδην 

ζθεπηηθφ, θάξηα γξαθηθψλ, επηηαρπληή γξαθηθψλ, θάξηα ήρνπ, 

ζπζθεπέο ζχιιεςεο εηθφλσλ (scanner, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή 

κεραλή), ζπζθεπέο ζχιιεςεο βίληεν, ζχιιεςεο ήρνπ, 

πεξηθεξεηαθά κέζα γηα απνζήθεπζε (ζθιεξφο δίζθνο, CD, DVD) 

θαη ερεία. 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη ηα πνιπκέζα ηα ζπλζέηνπλ  ε 

ζπλχπαξμε θεηκέλνπ, εηθφλαο, βίληεν, γξαθηθψλ, θαη θηλνχκελεο 

εηθφλαο. Ρα ζπζηαηηθά απηά ησλ πνιπκέζσλ ζα παξνπζηαζηνχλ 

ζηε ζπλέρεηα πην δηεμνδηθά. 

Θείκελν 

 
Ρν θείκελν είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ αθξηβή 

πεξηγξαθή κηαο έλλνηαο. Ρα πνιπκέζα θαηλνηνκνχλ ηψξα κε ηε 

ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ πνπ νπζηαζηηθά ηεκαρίδεη ην ζπλνιηθφ 

θείκελν ζε επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 
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ιέμεσλ, εηθφλσλ ή θξάζεσλ. Ρν θείκελν εηζάγεηαη κε 

πιεθηξνιφγεζε, κε νπηηθή αλάγλσζε ραξαθηήξσλ έπεηηα απφ 

ζάξσζε (OCR), ή κε αλαγλψξηζε νκηιίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα νξζή ρξήζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο (ζσζηή επηινγή ιέμεσλ, 

θαηάιιειε κνξθνπνίεζε, γξακκαηνζεηξά θιπ). 

 

Δηθφλεο - 
Γξαθηθά 

 
Ζ εηθφλα είλαη έλα ζηνηρείν πνπ δε κπνξεί λα ιείπεη απφ θακηά 

ζρεδφλ εθαξκνγή. Ζ εηθφλα ζηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην παξάγνληα γηα ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ θαη κελπκάησλ  θαη ζπληζηά έλα απφ ηα θαιχηεξα 

επνπηηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία. Πηνλ ππνινγηζηή, ε εηθφλα δελ 

είλαη παξά έλα ζχλνιν απφ εηθνλνζηνηρεία ηα νπνία δε θέξνπλ 

θακηά πιεξνθνξία γηα ηε δνκή ησλ εηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ, 

ζε αληίζεζε κε ηα γξαθηθά ηα νπνία δελ απνηεινχλ απιψο 

ζχλνιν απφ εηθνλνζηνηρεία, αιιά έλα ζχλνιν απφ (γξαθηθά) 

αληηθείκελα. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, νη εηθφλεο 

δηαθξίλνληαη ζε ςεθηνγξαθηθέο θαη δηαλπζκαηηθέο. 

Νη ςεθηνγξαθηθέο απνηεινχληαη απφ έλαλ πίλαθα 

εηθνλνζηνηρείσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη  ε αλάιπζε 

(εηθνλνζηνηρεία αλά ίληζα), ην βάζνο ρξψκαηνο (δηαζέζηκα bit 

ζε θάζε εηθνλνζηνηρείν κε πιεξνθνξία γηα ην ρξψκα ηνπ), ην 

κέγεζνο (απνζεθεπηηθφο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ) θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπο. Ρέηνηεο εηθφλεο πεηπραίλνπκε  κε ηε ρξήζε 

έηνηκσλ εηθφλσλ απφ ζπιινγέο, κε ζάξσζε, ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή κεραλή, ζχιιεςε απφ βηληενθάκεξα ή απφ ηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θιπ. Ρχπνη ηέηνησλ εηθφλσλ είλαη φζεο 

έρνπλ επέθηαζε JPG, BMP, GIF, TIF θιπ. Νη δηαλπζκαηηθέο 

παξάγνληαη κε ηε ρξήζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπο, ην κηθξφ ηνπο 

κέγεζνο θαη ε αδπλακία λα απνδψζνπλ εηθφλεο κε 

θσηνξεαιηζηηθφ ηξφπν. Ρχπνη ηέηνησλ αξρείσλ έρνπλ επεθηάζεηο 

ΑΗ, DXF, CDR, EPS, WNF θιπ.  πσο θαη ζην θείκελν έηζη θαη 
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ζηελ εηθφλα ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξσκάησλ, θαη 

ζην πνηα ζα επηιεγνχλ. 

Θηλνχκελε 

εηθφλα 

Ξξφθεηηαη γηα κηα δηαδνρή εηθφλσλ πνπ επηηειείηαη ηφζν γξήγνξα 

(20-30 θαξέ ην δεπηεξφιεπην) ψζηε λα δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

θίλεζεο. πάξρνπλ πνιιά κνληέια γηα ηε δεκηνπξγία 

θηλνπκέλσλ εηθφλσλ (animation). Ν ρξήζηεο κπνξεί λα επέκβεη 

ζηελ θίλεζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ, λα κεηαηξέςεη ηα γξαθηθά ζε 

βίληεν, λα επεμεξγαζηεί ην θσηηζκφ ή ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Βίληεν 

 
Ρν βίληεν απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δπλακηθή 

ησλ πνιπκέζσλ. Ν αξηζκφο ησλ θαξέ, ν ξπζκφο πξνβνιήο ηνπο 

(θαξέ αλά δεπηεξφιεπην), ηα ρξψκαηα θαη ν θσηηζκφο είλαη 

θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ελφο βίληεν. Ρν βίληεν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί είηε εμ αξρήο λα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή 

(πρ βίληεν πνπ έρεη ιεθζεί κε ςεθηαθή βηληενθάκεξα) είηε ζε 

αλαινγηθή κνξθή νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 

ςεθηνπνηεζεί κε ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία (απαξαίηεηε θάξηα 

βίληεν). Ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ βίληεν 

ρξεζηκνπνηνχληαη αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο ησλ αξρείσλ απηψλ 

ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ κηθξφηεξν ρψξν. Γλσζηνί αιγφξηζκνη 

είλαη νη MPEG, MJPEG, DVI. Κηα ζρεηηθά λεφηεξε ηερληθή 

ζπκπίεζεο αξρείσλ ςεθηαθνχ βίληεν, ην DivX, κπνξεί λα 

ζπκπηέζεη έλα αξρείν ζην 10% ηνπ αξρηθνχ κεγέζνπο ηνπ. Νη 

πιένλ γλσζηνί ηχπνη ςεθηαθνχ βίληεν είλαη νη MPEG, AVI, MOV. 

Ρν ςεθηαθφ βίληεν εμαζθαιίδεη πνιχ θαιή πνηφηεηα  ζηελ 

αληηγξαθή, δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

ηαηλίαο, είλαη επεμεξγάζηκν θαη κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 
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(streaming video). 

Ήρνο 
Πε κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή ν ήρνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη 

κε ηε κνξθή κνπζηθήο, νκηιίαο ή ερεηηθψλ εθέ. Ρν πφζν 

απνηειεζκαηηθή ζα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθαξκνγήο εμαξηάηαη  απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, ηε ρξνληθή 

ηνπ δηάξθεηα, ην ζπληαίξηαζκά ηνπ κε ηα άιια κέζα πνπ 

ζπλππάξρνπλ καδί ηνπ θαη ηε ζσζηή ππνζηήξημε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο εθαξκνγήο. Ζ παξνπζία ερεηηθνχ πιηθνχ πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε θάξηαο ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή. Πηηο ππνδνρέο ηεο 

ζπλδένληαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ ή φξγαλα κνπζηθήο 

πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ (MIDI). Ζ απνζήθεπζε ερεηηθνχ 

πιηθνχ ζεκαίλεη πξψηα ςεθηνπνίεζή ηνπ. Απηή γίλεηαη απηφκαηα 

κε ηε ρξήζε ελφο κεηαηξνπέα  πνπ δηαζέηεη ε θάξηα ήρνπ. Ρα 

γλσζηφηεξα θαη πιένλ δεκνθηιή αξρεία ήρνπ έρνπλ επεθηάζεηο 

WAV, MIDI. Ζ ρξήζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ήρνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ, κεηαθνξάο θαη αληηγξαθήο ηνπ 

δηαηεξψληαο ην επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ, κεηάβαζε ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ αξρείνπ ζέινπκε. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ήρνπ ηερληθέο ζπκπίεζεο. Ρν 

δεκνθηιέζηεξν πξφηππν ζπκπίεζεο είλαη ζίγνπξα ην MP3 ην 

νπνίν ζπλδπάδεη θαιή πνηφηεηα ήρνπ θαη εχθνιε κεηαθνξά ησλ 

ερεηηθψλ αξρείσλ. Βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα αξρείν ήρνπ 

ζα κεηαηξαπεί ζε MP3  δελ ζα είλαη δπλαηή ε αλαπαξαγσγή ηνπ 

κε νπνηνλδήπνηε media player 

 

3.  Λνγηζκηθά Αλάπηπμεο πνιπκεζηθώλ 
εθαξκνγώλ 
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Δξγαιεία 
Γεκηνπξγίαο 
Παξνπζηάζεσλ 

 

Ξνιπκεζηθφ ραξαθηήξα κπνξεί λα πάξεη έλα αξρείν 

δεκηνπξγεκέλν κε κηα εθαξκνγή γηα θαηαζθεπή παξνπζηάζεσλ 

(PowerPoint, Impress θιπ), ζην νπνίν ζα ελζσκαησζνχλ κηα 

ζεηξά απφ αληηθείκελα-ζπληζηψζεο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. 

Δξγαιεία 
Σπγγξαθήο 
(Authoring 
Tools) 

 

Ξξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα ζπγγξαθήο πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη αλάινγα κε ην πψο νξγαλψλεηαη, δνκείηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ην πιηθφ, κπνξεί λα είλαη εξγαιείν ζπγγξαθήο 

βαζηζκέλν ζε θάξηεο, ζε εηθνλίδηα ή ζην ρξφλν. 

Ρα εξγαιεία ζπγγξαθήο βαζηζκέλα ζε θάξηεο ζπκίδνπλ έλα 

βηβιίν θαη ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη απφ κηα ζειίδα ζε κηα άιιε. Νη 

ζειίδεο απηέο πεξηέρνπλ ηα δηάθνξα πνιπκεζηθά αληηθείκελα. 

Ρα εξγαιεία ζπγγξαθήο βαζηζκέλα ζε εηθνλίδηα βαζίδνληαη ζε 

έλα δηάγξακκα ξνήο φπνπ απνηππψλνληαη νη ελέξγεηεο πνπ 

επηηειεί ην πξφγξακκα θαη αθνχ νινθιεξσζεί ην δηάγξακκα 

ξνήο αθνινπζεί ε πξφζζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Ρα εξγαιεία ζπγγξαθήο πνπ βαζίδνληαη ζην ρξφλν, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηαθνξηθή έλλνηα κηαο ρξνλνγξακκήο ζηελ 

νπνία ηνπνζεηνχληαη θαη νξγαλψλνληαη ηα πνιπκεζηθά 

αληηθείκελα. 
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Θαη ζηα εξγαιεία ζπγγξαθήο πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιπκεζηθψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη λα επηιέγνληαη εξγαιεία κε θξηηήξηα ην βαζκφ αληαπφθξηζήο 

ηνπο ζηνλ εθάζηνηε ηηζέκελν ζηφρν, ζηε δπλαηφηεηα δειαδή 

δηαρείξηζεο κεγάισλ αξρείσλ, ζην θφζηνο, ζηελ παξερφκελε 

ηερληθή ππνζηήξημε θιπ 

 
4. Βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ 
παξαγσγή πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ 

 

Ξξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί θαη λα παξαρζεί κηα πνιπκεζηθή 

εθαξκνγή πξέπεη αθνινπζεζεί ε εμήο ζεηξά απφ ζηάδηα: 

 Αλάιπζε 

 Πρεδίαζε 

 Αλάπηπμε 

 Έιεγρνο 

 Γηαλνκή 

Αλάιπζε  

Πην ζηάδην απηφ απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε βαζηθή ηδέα ηεο 

εθαξκνγήο θαη λα ζπγθεληξσζνχλ εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα θαζνξίζνπλ ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ζρεηηθά κε ηνλ αλ 

ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο λα πινπνηεζεί ε εθαξκνγή, ηη αξρεία 

απαηηνχληαη θαη ηη ππάξρεη δηαζέζηκν. Λα απνζαθεληζηεί ε 

νκάδα ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, λα ειεγρζεί 

θαηά πφζν -κε βάζε ην ηη είλαη επηζπκεηφ θαη ηη είλαη δηαζέζηκν- 

κπνξεί λα πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, λα γίλεη ε 

θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ, λα απνθαζηζηνχλ ηα δηάθνξα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηε ρξνληθή ζεηξά 

πνπ ζα δηαδέρεηαη ην έλα ην άιιν φπσο επίζεο θαη ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα θάζε ζηαδίνπ, λα ζπγθξνηεζεί ε νκάδα εξγαζίαο πνπ 

ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο νκάδαο απηήο, ην 

ζπγγξαθέα ηνπ ζελαξίνπ, ην ζρεδηαζηή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

δηεπαθήο, ηνπο εηδηθνχο γηα ηνλ ήρν, ηελ εηθφλα, ηα γξαθηθά, 

ηελ θηλνχκελε εηθφλα, ην βίληεν, λα επηιεγνχλ εθείλνη απφ ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ πινπνίεζε, θαη 

λα γίλεη ε θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ 
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Πρεδίαζε 

Ρν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηε ζχλζεζε φισλ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ θαη πιηθνχ πνπ απνηεινχλ ηελ εθαξκνγή, ζρεδηάδεηαη 

ν ράξηεο πινήγεζεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ψζηε λα κπνξεί απηφο 

εχθνια λα θηλείηαη αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο, 

ζηήλεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ηεο εθαξκνγήο, ζρεδηάδεηαη ην 

πεξηβάιινλ δηεπαθήο αξρηθά ζην ραξηί θαη έπεηηα ζηελ νζφλε, 

θξνληίδνληαο λα ηθαλνπνηνχληαη θάπνηεο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο 

φπσο λα είλαη απιφ, λα πηνζεηεί παληνχ ηελ ίδηα νξνινγία, λα 

παξέρεη βνήζεηα ζην ρξήζηε θαη λα δίλεη ζην ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα αθπξψλεη ελέξγεηεο 

Αλάπηπμε 

Πην ζηάδην απηφ ζπγθεληξψλεηαη φιν ην πιηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθαξκνγή. Ρν πιηθφ απηφ είηε ζα ζπιιερζεί 

απφ δηάθνξεο πεγέο (πρ θσηνγξαθίεο απφ ην δίθηπν) είηε ζα 

θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ αξρή (πρ ζπγθεθξηκέλα γξαθηθά). ιν 

απηφ ην πιηθφ πθίζηαηαη ηε ζρεηηθή επεμεξγαζία θαη 

ςεθηνπνηείηαη, αλ δελ είλαη ήδε ζε ςεθηαθή κνξθή. Πηε 

ζπλέρεηα απηά ηα ζηνηρεία αξρίδνπλ λα ελζσκαηψλνληαη κέζα 

ζηελ εθαξκνγή κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ ζπγγξαθήο πνπ 

έρεη επηιεγεί ή θάπνηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Γηνξζψλνληαη ηα φπνηα ζθάικαηα θαη αδπλακίεο εληνπηζηνχλ 

Έιεγρνο 

Κεηά απφ θάζε ζηάδην ειέγρνπ ε νκάδα δηνξζψλεη θαη 

επαλαζρεδηάδεη ηελ εθαξκνγή νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ 

πξνζπάζεηα θαη θηάλνληαο ζην ηειηθφ πξντφλ 

Γηαλνκή 

Ζ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή εγγξάθεηαη ζε θάπνην απνζεθεπηηθφ 

κέζν. Ξξνθαλψο. γηα επλφεηνπο ιφγνπο. θξαηνχληαη  αληίγξαθα 

αζθαιείαο. Ξξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ ζην βήκα απηφ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ δεκηνπξγψλ (θιείδσκα, 

θξππηνγξάθεζε) ψζηε λα απνηξαπεί ε αληηγξαθή ηεο 

εθαξκνγήο. Γξάθεηαη ην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε πνπ 

πεξηιακβάλεη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

πξντφληνο φπσο θαη βνήζεηα γηα φια ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ 

ζα αληηκεησπίζεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. 

Ρειεπηαία ελέξγεηα ζηελ πνξεία απηή είλαη ε ζπζθεπαζία ηνπ 

πξντφληνο. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ έρεη εγγξαθεί ζε έλαλ 

νπηηθφ δίζθν απνκέλεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ζα δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, απιά απαηηείηαη έλαο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server 
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 5. Πνιπκέζα θαη εθπαίδεπζε 

 

 
Νη εθπαηδεπηηθέο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά αθνχ ν ξφινο πνπ κπνξνχλ 

λα παίμνπλ είλαη δηπιφο. Ππκβάιινπλ φρη κφλν ζηε δηαδηθαζία 

θαηαλφεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηε κεξηά ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ/επηκνξθνχκελνπ, αιιά ππνζηεξίδνπλ θαη ηνλ 

επηκνξθσηή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ην δηδαθηηθφ ηνπ 

αληηθείκελν πην ζαθέο, ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο. 

Πην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, πνιιέο θνξέο νη πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιήξε ή θαη σο απηφλνκα 

δηδαθηηθά ζπζηήκαηα. Άιιεο πάιη θνξέο νη πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο κπνξεί λα απεπζχλνληαη ζε πνιχ κηθξά παηδηά. 

Ξνιπκεζηθήο θχζεο κπνξνχλ πηα λα είλαη νη εγθπθινπαίδεηεο 

(Encarta, Grolier θιπ – ελψ ε Wikipedia απνηειεί ηππηθφ δείγκα 

κηαο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ νξγαλσκέλεο κε ηε κνξθή 

εγθπθινπαηδείαο, δεκηνπξγεκέλεο απφ κε-πηζηνπνηεκέλνπο 

ζπγγξαθείο, δηαζέζηκεο δσξεάλ κέζσ Γηαδηθηχνπ). Απηέο νη 

εγθπθινπαίδεηεο παξέρνπλ απφ ηε κηα έλα επξεηήξην γηα ηνπο 

φξνπο θάλνληαο ηελ αλαδήηεζε πνιχ εχθνιε ελψ απφ ηελ άιιε 

κπνξνχλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ ιέμεηο επηπιένλ γηα 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζή ηνπο. 

 
Ρέινο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα ιεμηθά πνπ βαζίδνληαη ζε 

πνιπκέζα. Ξνιχ θαιά παξαδείγκαηα είλαη ηα ιεμηθά Oxford θαη 

Longman πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ θιαζηθή φςε ελφο ιεμηθνχ 

εληζρπκέλε απφ ηελ παξνπζία ζπρλά ήρνπ θαη εηθφλαο. 
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6. Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο 
Κε ηε γεληθή νλνκαζία «δηαδξαζηηθνί πίλαθεο» λνείηαη κηα 

νξηζκέλε θαηεγνξία ςεθηαθψλ, ιεπθψλ πηλάθσλ (αληίζηνηρσλ 

ησλ θιαζηθψλ «καπξνπηλάθσλ»), νη νπνίνη ζπλδένληαη κε έλαλ 

Ζ.., απεηθνλίδνπλ ηελ νζφλε ηνπ Ζ.. ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

κπνξνχλ λα δερζνχλ απεπζείαο εληνιέο απφ ην ρξήζηε (αληί ν 

ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πνληίθη ή ην πιεθηξνιφγην). O 

ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο πίλαθεο κε ηελ αθή 

ή κε εηδηθέο γξαθίδεο. Θαη‟ επέθηαζε, νλνκάδνληαη 

«δηαδξαζηηθνί πίλαθεο» θαη νξηζκέλα ζπζηήκαηα ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε νηαζδήπνηε ιείαο επηθάλεηαο σο ιεπθνχ 

πίλαθα2. 

Νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ππάγνληαη ζηα ςεθηαθά βνεζήκαηα γηα 

ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ 

ζεκαληηθά επνπηηθά κέζα (φπσο νη βηληενπξνβνιείο, νη 

πξνβνιείο δηαθαλεηψλ, νη ηειενξάζεηο θαη ην βίληεν). Ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ηδηνηήησλ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ απφ ηε κηα 

πιεπξά θαη ησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ άιιε, 

πξνζδίδνπλ ζηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηνπο θαζηζηνχλ πνιχ ρξήζηκνπο, 

ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δηδαζθαιηψλ. 

                                           

2 δεο, γηα παξάδεηγκα, http://www.youtube.com/watch?v=bb3wcZ3RQ2M  

http://www.youtube.com/watch?v=bb3wcZ3RQ2M
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Ρππηθφο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απφ ηελ έθζεζε CeBit  

(αλαπαξαγσγή απφ ηε Wikipedia 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard ) 
Oη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ κηα ζρεηηθά πξφζθαηε 

πξνζζήθε ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο. Δίλαη πεξίπνπ ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνπ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηελ εθπαίδεπζε.  

Νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ κηα αθφκε πξνεγκέλε 

ηερλνινγία πνπ ηίζεηαη ζηελ ππεξεζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ρξήζε ηνπο, ζέηεη εθ λένπ ην εξψηεκα ηεο δηδαθηηθήο 

ρξεζηκφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ (ςεθηαθψλ θαη κε-ςεθηαθψλ), 

δειαδή ην θαηά πφζν νη ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Απηφ είλαη έλα 

γεληθφ εξψηεκα πνπ απαηηεί κηα ζχλζεηε θαη θαιά ηεθκεξησκέλε 

απάληεζε. Πε άιια ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη κηα πην 

ιεπηνκεξήο αλαθνξά. Δδψ, ζα αξθεζηνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη 

νη λέεο ηερλνινγίεο αλακθηζβήηεηα δηαλνίγνπλ κηα ζεηξά απφ 

δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

πνιχ ζεκαληηθέο θαη κε θαηλνηφκν ραξαθηήξα. Υζηφζν, κηα 

εμέηαζε ηνπ παξειζφληνο αξθεί λα δείμεη ηνλ επαλαιακβαλφκελν 

κέρξη ζήκεξα θχθιν αλαλενχκελσλ ειπίδσλ θαη δηαςεχζεσλ ζε 

θάζε λέα ηερλνινγηθή πξφνδν. Απφ ην ξαδηφθσλν ην 1920, σο 

ηελ ηειεφξαζε θαη ην βίληεν κηα ζεηξά απφ ηερλνινγίεο 

δεκηνχξγεζαλ πνιιέο ειπίδεο γηα κηα «επαλάζηαζε» ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ν L. Cuban (1986) παξαηήξεζε φηη απηέο νη 

επαλαιακβαλφκελεο δηαςεχζεηο θαίλνληαη λα έρνπλ κηα 

θαλνληθφηεηα: ν θχθινο ζπλήζσο αξρίδεη κε κεγάιεο ππνζρέζεηο 

νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ έξεπλα ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard
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κσο ηειηθά, δελ παξαηεξείηαη αληηθεηκεληθά αθαδεκατθή 

βειηίσζε ησλ καζεηψλ. Ρν απνζαξξπληηθφ απηφ απνηέιεζκα 

απνδίδεηαη άιινηε ζηελ έιιεηςε ρξεκάησλ, άιινηε πάιη ζηε 

ζζελαξή  αληίζηαζε ησλ δαζθάισλ, ή αθφκε ζηε γξαθεηθξαηία 

πνπ παξαιχεη ην ζρνιείν. Πε ηειεπηαία αλάιπζε, ην ζθάικα 

ελίνηε απνδίδεηαη ζηηο ίδηεο ηηο κεραλέο. Κε ηελ επφκελε 

ηερλνινγηθή πξφνδν ηα ζρνιεία επαλαιακβάλνπλ ηελ επέλδπζε 

ειπίδσλ. To θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη ζύλδξνκν ηνπ 

εθθξεκνύο. Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζηαζεξή ηάζε εθρώξεζεο 

επζπλώλ θαη αλαλέσζεο ειπίδσλ: νη εθάζηνηε λέεο ηερλνινγίεο 

- θαη ζπλεζέζηαηα εμαηηίαο ηνπ φηη είλαη ηερλνινγίεο κφλν - 

αλαδεκηνπξγνχλ έλα είδνο νξακαηηζκνχ γχξσ απφ ηε δπλεηηθή 

εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηεο κάζεζεο.  

Ρν δήηεκα απηφ έρεη ηφζν απαζρνιήζεη ηνπο εηδηθνχο πνπ έρεη ηε 

δηθή ηνπ νλνκαζία: απνθαιείηαη ζπληνκνγξαθηθά nsd 

(ζπληνκνγξαθία ηνπ No Significant Difference Phenomenon, δεο 

γηα παξάδεηγκα: 

 http://www.nosignificantdifference.org/faq.asp#Q1), απφ κηα 

κεηα-έξεπλα, δειαδή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ άιισλ 

εξεπλψλ, ε νπνία έιαβε ππφςε ηεο 350 έξεπλεο απφ ην 1928 (!) 

σο ην 2001. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη «δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά» αλάκεζα ζηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηεο 

Ρερλνινγίαο θαη ρσξίο ηελ Ρερλνινγία. Φπζηθά ππήξμε θαη ν 

ζρεηηθφο αληίινγνο, σζηφζν είλαη πηα γεληθά απνδεθηφ, πσο 

κφλε ε ηερλνινγία – ε φπνηα ηερλνινγία – δε κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία ή ηε κάζεζε, αλ δε ιεθζεί ππφςε ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν εγγξάθεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Δθείλν πνπ θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηελ ίδηα ηελ 

ηερλνινγία ινηπφλ, είλαη νη φξνη ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο – νη 

ηξφπνη δειαδή κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία 

ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

Ρα ίδηα ηζρχνπλ θπζηθά θαη γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο: 

πξνζθέξνπλ πνιιέο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο, αιιά απηέο δε ζα 

κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε δηδαθηηθή πξάμε, παξά κφλν κέζα ζην 

θαηάιιειν «νηθνζχζηεκα». 

Νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο έρνπλ φινη ηα ίδηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο πνιχ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ ηερλνινγία ηνπο (γηα 

http://www.nosignificantdifference.org/faq.asp#Q1
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παξάδεηγκα: εκπξνζζίαο ή νπηζζίαο πξνβνιήο). Δπίζεο, πνιινί 

απφ απηνχο πξνζθέξνπλ θαη πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο ζηνπο 

ρξήζηεο – ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ράξε ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ κε 

ην νπνίν ζπλνδεχνληαη. Ξαξνπζηάδνληαη έηζη, ηειηθά, αξθεηέο 

απνθιίζεηο σο πξνο ηα δηδαθηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Θαζψο νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απεηθνλίδνπλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ηελ νζφλε ηνπ Ζ.. κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε, νπζηαζηηθά έρνπλ 

φια ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη ζχγρξνλεο 

δηεπαθέο: επηηξέπνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ επηινγή θεηκέλσλ ή 

εηθφλσλ, ηελ απνθνπή/αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε αξηζκψλ, 

εηθφλσλ, ηκεκάησλ θεηκέλνπ, (αλάινγα κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν 

πεξηβάιινλ ή ινγηζκηθφ), αλαγλσξίδνπλ ην «θιηθ» θαη ην «δηπιφ 

θιηθ» ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπο, επνκέλσο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ππεξδεζκψλ θαη ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηελ «νιίζζεζε 

θαη απφζεζε» (drag and drop). Δπηπξφζζεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπο 

σο αλεμάξηεησλ ςεθηαθψλ κνλάδσλ, επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε 

νξηζκέλσλ επηπιένλ δπλαηνηήησλ. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά 

κεξηθέο: 

 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο επηθαλείαο ζε αλεμάξηεηα 

ηκήκαηα (ζαλ λα ππήξραλ δπν ή πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο 

νζφλεο ζπλδεδεκέλεο ζηνλ ίδην Ζ..).  Ζ δπλαηφηεηα απηή 

ππάξρεη θαη ζηηο νζφλεο ησλ Ζ.., αιιά ζπλήζσο 

απαηηνχληαη δπν νζφλεο. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ιεηηνπξγηψλ θαη πεξηθεξηαθψλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ξπζκηδφκελεο δηαζηάζεηο (γηα 

παξάδεηγκα, εκθάληζε ελφο εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ ζην 

θάησ κέξνο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, κε ξπζκηδφκελν 

κέγεζνο πιήθηξσλ). Κε έλα γεληθφ ηξφπν, ε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ζε κηα ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε 

(π.ρ. ζην «πάηεκα» ελφο πιήθηξνπ ζε έλα εηθνληθφ 

πιεθηξνιφγην), ν πξνζδηνξηζκφο ηεο «πεξηνρήο 

επαηζζεζίαο», ηνπ κεγέζνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο νζφλεο θαη 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηεπαθήο, θαζηζηά ηνπο 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο πνιχ θηιηθφ πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα γηα 

ρξήζηεο κε απμεκέλεο αλάγθεο (φπσο είλαη ηα κηθξά παηδηά, 

άηνκα κε αλαπεξίεο θιπ). Ξνιιέο απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ 

πηλάθσλ – γηα παξάδεηγκα ε ξχζκηζε ησλ ρξσκάησλ – 

πξαγκαηνπνηνχληαη απεπζείαο ζηνλ ίδην ηνλ πίαλαθα. 
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 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο φισλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (recordability), αιιά θαη ησλ 

ελεξγεηψλ θαη αληηδξάζεσλ «απνκεκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ» 

- φπσο γηα παξάδεηγκα, καζεηψλ απφ ηα ζξαλία ηνπο, 

ζεαηψλ θιπ. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (ή 

ηνλ εξεπλεηή) λα κειεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ κε ιεπηνκέξεηα, 

ελδειερψο, ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζεη ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

Θαζψο ε ζρεηηθή ηερλνινγία εμειίζζεηαη πνιχ γξήγνξα, είλαη 

πνιχ πηζαλφλ νη δπλαηφηεηεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ λα 

εκπινπηίδνληαη ζεκαληηθά, κε απξφβιεπην ηξφπν, αθφκε θαη ζε 

ζρεηηθά ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, απφ ηερληθή άπνςε δε δηαθέξνπλ 

νπζησδψο απφ ηηο νζφλεο ησλ Ζ.. Απηφ πνπ ηνπο θαζηζηά 

ηδηαίηεξνπο είλαη φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα κέζν, γηα ηελ 

νξγάλσζε ζπιινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: ελψ δειαδή ην κάζεκα 

κε πνιινχο αλεμάξηεηνπο Ζ.. κπνξεί λα απνηειεί νπζηαζηηθά 

έλα «άζξνηζκα» απφ πνιιά, επί κέξνπο ζρέδηα εξγαζίαο, νη 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, πξνζδίδνπλ ζην κάζεκα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο θνηλήο εξγαζίαο, κηαο ζπιινγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ φ,ηη ζπκβαίλεη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ην 

παξαηεξεί ηαπηφρξνλα φιε ε ηάμε. Νη δηαδξζηηθνί πίλαθεο 

παξνπζηάδνπλ φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη ςεθηαθέο 

παξνπζηάζεηο-δηαθάλεηεο (φπσο ε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ε 

επθνιία ρξήζεο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, ε νπηηθνπνίεζε 

δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ, ε επίδεημε ηζηνπινεγήζεσλ θ.ά.) 

ζπλδπαζκέλα φκσο θαη κε ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο 

αιιειεπίδξαζεο (δειαδή κε εξεζίζκαηα φρη κφλν νπηηθά θαη 

αθνπζηηθά, αιιά, ζε έλαλ ηνπιάρηζην βαζκφ θαη θηλαηζζεηηθά). 

Νη δηεζλείο έξεπλεο είλαη κάιινλ ελζαξξπληηθέο: νη δηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο θαίλνληαη γεληθά λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (ζε δηάθνξεο φςεηο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο κάζεζεο: γηα παξάδεηγκα ζηελ «επηηάρπλζε» ηεο 

δηδαζθαιίαο). Νξηζκέλα κάιηζηα θξάηε, φπσο ε Κ. Βξεηαλία, 

έρνπλ έλα πνιχ πςειφ αξηζκφ εγθαηεζηεκέλσλ δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ, θπξίσο ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

Έηζη, νξηζκέλεο ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο (ελδεηθηηθά: Κc Neese 

M.N. 2007, Painter D. D., Whiting E., Wolters B. 2005) 
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αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη ζαθέζηαηα 

ζεηηθή είηε ζηελ ηππηθή πξφζσπν-κε-πξφζσπν δηδαζθαιία, είηε 

ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη φηη νη δηαδξαζηηθνί πίαλθεο απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκνη ζε θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο φπσο νη παξαθάησ: 

 Πχγθξηζε, γηα ηελ αλάδεημε δηαθνξψλ, αλαινγηψλ ή 

νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε «νληφηεηεο» πνπ παξνπζηάδνπλ 

δηδαθηηθφ ελδηαθέξνλ (γηα παξάδεηγκα ιέμεηο ή θξάζεηο, 

πεξηγξαθέο, ρεκηθνχο ηχπνπο, θπηά ή δψα, γεσινγηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο θιπ). 

 Δπαλαιεπηηθέο ή αλαθεθαιαησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (απηφ 

πνπ ζηε Γηδαθηηθή ησλ Καζεκαηηθψλ νλνκάδεηαη 

«ζεζκνπνίεζε ηεο γλψζεο») – γηα παξάδεηγκα δηαγξάθνληαο 

ηα επνπζηψδε ζηνηρεία απφ κηα ζρέζε, κηα απφδεημε ή κηα 

εηθφλα. 

 Ππλεξγαηηθή αλάπηπμε ή δηεξεχλεζε ελλνηψλ, ζρέζεσλ, ή 

άιισλ «νληνηήησλ» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο (απφ θνηλνχ 

ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο). 

 Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε/δηάςεπζε ππνζέζεσλ (θπξίσο 

απηέο ζηηο νπνίεο ην νπηηθφ ζηνηρείν είλαη ζεκαληηθφ – γηα 

παξάδεηγκα ζηε Γεσκεηξία ή ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο). 

 Γηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ιεθηηθψλ 

αιιά θαη κε-ιεθηηθψλ (εηθνληθψλ) ζηνρηείσλ 

 
«Ππλεξγαηηθή» δηαδξαζηηθή ρξήζε ελφο δηαδξαζηηθνχ πίλαθα:ν 

δηδάζθσλ αλαπηχζζεη ή «δηεξεπλά» έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε 

ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ 
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(αλαπαξαγσγή απφ ην δίθηπν Mirandanet: 

http://www.mirandanet.ac.uk/news/archive.php#pa ). 
 

Άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη, κε 

έλα γεληθφ ηξφπν, ζεηηθά, αιιά ηα πεξηγξάθνπλ κε πην ιεπηέο 

απνρξψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη φηη νη δηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο επηηξέπνπλ κε πνιχ απιφ ηξφπν ηελ ππνγξάκκηζε ή ην 

ζρνιηαζκφ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ άιια 

πεξηβάιινληα (φπσο, γηα παξάδεηγκα, δηαθάλεηεο ελφο 

ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ, ελφο ςεθηαθνχ 

βηληενθιίπ, κηαο ζεηξάο ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ). Έηζη, ν 

δηδάζθσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ ζε ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε επηζήκαλζε. 

Δμάιινπ ην θνηλφ νπηηθφ ζηνηρείν (δειαδή ε απεηθφληζε ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα) επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε 

κηα επηθνηλσληαθή βάζε πνπ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ 

επηθνλσλία δηδάζθνληνο θαη καζεηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ ρσξίο 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα, νη Fernandez-Cardenas & 

Silveyra-de la Garza (2010) αλαθέξνπλ φηη νη επηθνηλσληαθέο 

ηαθηηθέο ησλ δηδαζθφλησλ, νη ρεηξνλνκίεο ή ε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο ησλ δηδαζθφλησλ επεξεάδνλαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

παξνπζία δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ ηάμε. 

Βέβαηα, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθηηκήζεσλ ή αμηνινγήζεσλ ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, είλαη ην πιαίζην (registry) κέζα ζην 

νπνίν εγγξάθνληαη νη θάζεηο απηέο: πνηνο ελεξγεί θαη 

αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη ηελ 

ηάμε θαη γηα πνην ζθνπφ. Κε άιια ιφγηα, ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

είλαη ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο (ή, γεληθφηεξα, νη 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο). 

http://www.mirandanet.ac.uk/news/archive.php#pa
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Ν καζεηήο κπνξεί λα δείρλεη ή λα εθαξκφδεη έλα «γεληθεπηηθφ 

παξάδεηγκα» (generic example) 

(αλαπαξαγσγή απφ: 

http://www.techlearning.com/article/13910). 

 
7.  Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 
1ε 

ινπνηήζηε κηα απιή πνιπκεζηθή εθαξκνγή κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (Power Point). Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ θείκελν, ήρν, εηθφλα θαη βίληεν. 

(Ξξνθαλψο, ζα πξέπεη, φπσο αλαθέξζεθε θαη αξρηθά, λα είλαη 

εθνδηαζκέλνο ν ππνινγηζηήο κε έλα ηνπιάρηζην ζρεηηθφ 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο γηα θαζέλα απφ ηα πιηθά απηά). Ρν 

πξσηνγελέο πιηθφ κπνξεί είηε λα αλαδεηεζεί δηαδηθηπαθά ή 

κπνξεί λα έρεη απφ πξηλ εηνηκαζηεί (είηε απφ δξαζηεξηφηεηα 

κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο κε κηα ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή κεραλή ή θάκεξα βίληεν είηε λα κεηαθεξζεί απφ 

ην ζπίηη). Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξέπεη λα πξνεγεζεί 

ζρεηηθή ελεκέξσζε. 

 7. Δξσηήζεηο 

 

1) Ρα πνιπκέζα ζπλδπάδνπλ θείκελν, ήρν, εηθφλα, πξνζνκνίσζε 

θίλεζεο θαη βίληεν ζε κηα δηαινγηθή κε ην ρξήζηε κνξθή. 

Θεσξείηε φηη ε νξγάλσζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ κπνξεί λα 

παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηδαζθαιία ζαο – ή κφλνλ έλαλ 

ζρεηηθά δεπηεξεχνληα ξφιν; 

 

2. Νη ζπλήζεηο ηξφπνη νξγάλσζεο ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

βαζίδνληαη ζε νηθείεο κεηαθνξηθέο έλλνηεο (δηαδνρηθέο θάξηεο, 

http://www.techlearning.com/article/13910
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ρξνλνγξακκή θιπ). Θα κπνξνχζαηε λα πξνζδηνξίζεηε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ; 

 8. Αζθήζεηο 

 

1. Βξείηε ζην Γηαδίθηπν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθαξκνγέο ησλ 

πνιπκέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εηνηκάζηε κηα εθαξκνγή κε 

ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεηε ην πιηθφ 

απηφ. 

 

2. Πρεδηάζηε κηα ηνπιάρηζηνλ πνιπκεζηθή εθαξκνγή ζρεηηθή κε 

έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηε 

 9. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

http://www.nime.ac.jp/en/ Ζ ζειίδα ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

πνιπκεζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ηαπσλία. 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm  Πειίδα πνιπκεζηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ γηα ηελ online κάζεζε θαη δηδαζθαιία. 

http://www.uen.org/general_learner/multimedia_resources.sht

ml  Ξνιπκεζηθνί πφξνη γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπνπδαζηέο απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ δίθηπν ηεο UTAH 

http://www.agocg.ac.uk/mmedia.htm  Πειίδα κε ηερληθέο 

αλαθνξέο γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη κεηαμχ απηψλ, γηα ηα 

πνιπκέζα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Mary Nell McNeese (2007) Evaluation of SMART® Multimedia 

Classrooms: Impact on Student Face-to-Face Participation and 

E-Learning 

(Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο 19/12/2010: 

http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/rese

arch_library/higher_education/evaluation_of_smart_multimedia

_classrooms.pdf). 

 

Diane D. Painter, Elizabeth Whiting and Brenda Wolters (2005) 

Interactive Whiteboards for Interactive Teaching and Learning 

(Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο 19/12/2010: 

http://www.techlearning.com/article/13910). 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Schar, S. & Krueger, H. (2000). Using new learning 

technologies with multimedia. Multimedia, IEEE, 7(3), 40-51.   

http://www.nime.ac.jp/en/
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.uen.org/curriculum/multimedia_resources.shtml
http://www.uen.org/curriculum/multimedia_resources.shtml
http://www.agocg.ac.uk/mmedia.htm
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/evaluation_of_smart_multimedia_classrooms.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/evaluation_of_smart_multimedia_classrooms.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/evaluation_of_smart_multimedia_classrooms.pdf
http://www.techlearning.com/article/13910
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Ξαξνπζηάδεη πέληε παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ππνζηεξηδφκελεο απφ ηνλ ππνινγηζηή κάζεζεο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ηα πνιπκέζα. 

Ivers, K.S., & Barron, A.E. (2002). Multimedia Projects in 

Education. Designing, Producing and Assessing. Libraries 

Unlimited. Ρν βηβιίν αμηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε 

αλάπηπμε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη εθνδηάδεη ηνπο 

εθπαηδεπηέο κε ζηξαηεγηθέο ηδέεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Solomon, M. (1994). What‟s wrong with multimedia in higher 

education?. IALL Journal of Language Learning Technologies, 

27(2), 27-32. Δξεπλά ηα εκπφδηα ζηε ρξήζε πνιπκεζηθψλ 

καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα επδνθηκήζνπλ ηα πνιπκέζα ζην 

πεξηβάιινλ απηφ. 

Hede, A. (2002). Integrated Model of Multimedia Effects on 

Learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 

11 (2), pp. 177-191 Ξξνηείλεηαη έλα κνληέιν πνπ ζεσξείηαη 

ρξήζηκν ζην λα ππνγξακκίζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θχζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιπκέζσλ ζηε κάζεζε θαη ζην λα 

εληζρχζεη ην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπίζεη απηήλ ηελ πνιππινθφηεηα. 

Juan Manuel Fernandez-Cardenas & Marcela Lucia Silveyra-de 

la Garza (2010) Disciplinary knowledge and gesturing in 

communicative events: a comparative study between lessons 

using interactive whiteboards and traditional whiteboards in 

Mexican schools, Technology, Pedagogy and Education Vol. 19, 

No. 2, July 2010, 173–193 
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ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

Δνόηηηα 3.5 

 
Σςζηήμαηα Γιασείπιζηρ 

Μάθηζηρ (CMS, LMS): Γνωπιμία 
και σπήζη 

 1. Δηζαγσγή 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα γλσξηκίαο κε ηηο αξρέο ζρεδίαζεο θαη 

θηινζνθίαο πνπ δηέπνπλ ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο  ηνπ 

δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ (πιηθνχ) θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο  

κάζεζεο, φπσο επίζεο θαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηα μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο 

 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Σξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

κάζεζεο αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην 

ρξεηάδνληαη 

 Αλάπηπμε δεμηφηεηαο ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

 2.  Γηάθξηζε κεηαμύ CMS θαη LMS 

 
Πηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ/δηαρείξηζεο κάζεζεο 

(φπσο είλαη ηα Blackboard, Joomla, Moodle, e-class, PostNuke, 

Drupal θ.ά. ηα νπνία ζα απνθαινχληαη ΠΓΞ/ΠΓΚ ζην εμήο), 

ππάξρεη κηα ζχγρπζε  ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ CMS (Content Management System) θαη ηνπ LMS (Learning 

Management System). Ξεγή απηήο ηεο ζχγρπζεο είλαη νη 

νκνηφηεηεο ησλ δπν ζπζηεκάησλ. Θαη ηα δπν επηηεινχλ 

ιεηηνπξγίεο εγγξαθήο ζπνπδαζηψλ, επηθνηλσλίαο κε απηνχο, 

απνηίκεζεο ηεο απφδνζεο θαη ελεξγνπνίεζεο καζεζηαθνχ 

πιηθνχ, αιιά έρνπλ θαη νξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 

CMS  

(Content 
Management 
System) 

Δπηηξέπνπλ ζην δηδάζθνληα λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθηπαθφ 

κάζεκα, φπνπ κπνξνχλ λα «αλεβνχλ» (upload) θείκελα ζε έλαλ 

απφ ηνπο ζπλήζεηο ηχπνπο (φπσο θεηκέλνπ, παξνπζίαζεο, ήρνπ) 

θιπ. ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέπνληαη ζε web format 

δειαδή λα κεηαηξαπνχλ ζε πιηθφ γηα ηζηνζειίδεο (ελζσκάησζε 

ζηνλ θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο).  Απαηηεί ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο 

δεμηφηεηεο θαη απηφ ην θαζηζηά δεκνθηιή επηινγή. Θαιχπηεη 

ζπλήζσο ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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 Online αλάξηεζε πιηθνχ καζεκάησλ 

 Αμηνιφγεζε ζπνπδαζηή. Ζ αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα 

πινπνηεζεί κε online εξσηήζεηο, ηεζη θιπ 

 Φφξνπκ ζπδεηήζεσλ (e-forum). Νη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα 

δηεμάγνληαη κε ηελ επίβιεςε κηαο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαιιάζζνληαη ζεκεηψζεηο θαη λα ζπδεηψληαη ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα ζην ελδηάκεζν ησλ καζεκάησλ. 

 

Υο κεηνλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ: 

 
 Κεησκέλε επειημία. Ρα νλφκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηκεκάησλ πνπ απνηεινχλ έλα CMS ζπάληα κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ή λα κεηαβιεζνχλ. 

 Αλεπαξθήο παξνρή δηαδξαζηηθνχ e-learning. Ρν δηαδξαζηηθφ 

e-learning κέζα απφ εξγαιεία ζπγγξαθήο φπσο ην 

Dreamweaver, ή ην Flash, δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί κέζσ 

ησλ CMS. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη δηδάζθνληεο απαξαίηεηα 

ζέηνπλ ζπλδέζκνπο πξνο ην απνκνλσκέλν πιηθφ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη θαη πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν αιινχ. 

 Αδπλακία ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή. Γελ κπνξεί λα 

επαιεζεχζεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ εμέηαζε νχηε κπνξεί λα ζψζεη ην 

ηεζη πξηλ ην ππνβάιιεη ν καζεηήο ζηνλ δηδάζθνληα 

LMS 

(Learning 
Management 

System) 

Πχζηεκα πνπ δηαλέκεη θαη δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο. Δίλαη αλαγθαίν ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε 

δηαρείξηζε αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πιεξνθνξία πνπ 

ζπληειεί ζηε κάζεζε θαη φρη ζε απηήλ θαζεαπηή ηε κάζεζε. 

Θαζηζηά δηαζέζηκα ηα καζήκαηα, θάλεη εγγξαθέο ζπνπδαζηψλ 

θαη πξνρσξά ζηελ επηβεβαίσζε απηψλ ησλ εγγξαθψλ, ειέγρεη 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, δεκηνπξγεί ππελζπκίζεηο 

γηα ην πξφγξακκα καζεκάησλ, θαηαγξάθεη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ καζεκάησλ, δεκηνπξγεί ηεζη, αλαθνηλψλεη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ καζήκαηνο ζην δηδάζθνληα θαη αθνινχζσο ελεκεξψλεη θαη 

ην ζπνπδαζηή. Ξαξάγεη αλαθνξέο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπνπδαζηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, 

ή ζπγθεληξψλεη ηε βαζκνινγία απφδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. 

Νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ηέηνηνπο ζπζηήκαηνο ινηπφλ 

πεξηιακβάλνπλ: 
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 Δγγξαθή ζπνπδαζηψλ 

 Ξαξαθνινχζεζε ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα 

 Δμέηαζε 

 Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 

 Κεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζε άιια ζπζηήκαηα 

 Ξξνγξακκαηηζκφ καζεκάησλ 

 

Υο κεηνλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ: 

 
 Οαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Πχληνκα έλα ηέηνην 

ζχζηεκα θαζίζηαηαη πιενλάδνλ ή πεξηηηφ εμαηηίαο ηεο 

επεξρφκελεο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο λεφηεξεο 

εθδφζεηο ηνπ. 

 Ξξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ 

δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ ζα πηνζεηήζνπλ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα  δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο 

απηέο. Ρν ζχζηεκα επηδέρεηαη πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο. 

Δθηεηακέλεο αιιαγέο κπνξεί λα θάλνπλ πεξηζζφηεξε δεκηά 

παξά λα σθειήζνπλ. 

 Aπαξαίηεηε ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

 
Ξαξφιν ινηπφλ πνπ θαη ηα δπν ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνπλ 

δπλαηφηεηεο γηα ειεθηξνληθή κάζεζε, ελ ηνχηνηο ην έλα 

ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην άιιν, ιφγσ ησλ 

αλφκνησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ  πνπ ππνζηεξίδνπλ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε εθπαίδεπζε θεξδίδεη 

ζε καθξνπξφζεζκε γλψζε ελψ ε επηκφξθσζε θεξδίδεη γλψζε 

γηα άκεζε εθαξκνγή. Ππλεπψο, ην CMS ππνζηεξίδεη θαιχηεξα 

καθξνπξφζεζκεο ζπλεδξίεο καζεκάησλ ελψ ην LMS ππνζηεξίδεη 

έλαλ αξηζκφ απφ ζχληνκα επηκνξθσηηθά γεγνλφηα – θπζηθά, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απηέο νη δηαθνξέο δελ έρνπλ απφιπην 

ραξαθηήξα, αιιά είλαη πνιχ ζρεηηθέο. 

 

3.  Μεξηθά Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Μάζεζεο 
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BlackBoard 

http://www.bla

ckboard.com/ 

(Τειεπηαία 

επίζθεςε 

19/12/2009) 

 

Γπλαηόηεηεο ηνπ BlackBoard 

 Δξγαιεία ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ 

 Ξξνθαηαζθεπαζκέλν πιηθφ καζεκάησλ 

 Ξξνζαξκνζηηθφηεηα.  Ν δηδάζθσλ θαζνξίδεη ηελ πνξεία 

κάζεζεο νξίδνληαο ή απνξξίπηνληαο ηελ πξφζβαζε θάπνηνπ 

ζπνπδαζηή ζε ζπγθεθξηκέλν πιηθφ 

 Γεκηνπξγία πνιιαπιψλ θφξνπκ ζπδήηεζεο 

 Online αμηνιφγεζε θαη επηζθφπεζε ηεο πξνφδνπ ελφο καζεηή 

 Πχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (θαηαηάζζεη ηνπο καζεηέο 

ζηαδηαθά ζε profiles κε βάζε ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο επηδφζεηο 

ηνπο θαη εηδνπνηεί ηνλ δηδάζθνληα πξνθεηκέλνπ απηφο λα 

επηιέμεη ηελ πνξεία κάζεζεο) 

 Γεκηνπξγία καζεζηαθέο θνηλφηεηεο  κε online ζπδεηήζεηο 

 Δχθνιε αλάξηεζε πιεξνθνξίαο ρσξίο γλψζε HTML 

 Ζιεθηξ. Δκπφξην. Ρα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ρξεψλνπλ online 

 Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ blogs 

 Γεκηνπξγία portfolio θαη δπλαηφηεηα πξνζσπηθψλ ξπζκίζεσλ 

ζηελ εκθάληζε ηνπ Portfolio 

 Templates γηα θάζε είδνπο πιηθφ 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ 

 Θαηάινγνο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (γηα αλαδήηεζε) 

 

Joomla 

http://www.joo

mla.org/ 

http://www.joo

mla.gr/ 

(Τειεπηαία 

επίζθεςε 18 

Δεθεκβξίνπ 

2009)  

 Δχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε 

 Δπεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ κφλν κε απιή γλψζε word 

 Γηαζέζηκε ζπιινγή πνιπκεζηθψλ αξρείσλ θαη αξρείσλ 

εηθφλαο 

http://www.blackboard.com/us/index.Bb
http://www.blackboard.com/us/index.Bb
http://www.joomla.org/
http://www.joomla.org/
http://www.joomla.gr/
http://www.joomla.gr/
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 Γπλαηφηεηα ει. εκπνξίνπ 

 Σψξνο γηα θφξνπκ θαη ζπδεηήζεηο 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο blogs 

 Email Newsletters 

 Ππιινγή δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ 

 πεξεζίαο ζπλδξνκεηηθήο εγγξαθήο 

 Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ πεξηερνκέλνπ 

Moodle 

http://moodle.

org/ 

(Τειεπηαία 

επίζθεςε 18 

Δεθεκβξίνπ 

2009) 

 

 Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ κε δεκηνπξγία δηθνχ 

ηνπο ινγαξηαζκνχ θαη επηβεβαίσζε ησλ δηεπζχλζεσλ  e-

mail. 

 Έιεγρνο ηνπ δηδάζθνληα ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη 

δπλαηφηεηα πνηθηιίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην 

κάζεκα (θφξνπκ, θνπίδ, εξγαζίεο) 

 Ππγθεληξσηηθή παξνπζίαζε βαζκνινγίαο 

 Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θίλεζεο ησλ ρξεζηψλ 

 πνζηεξίδεη πνιχγισζζε ππνζηήξημε θεηκέλσλ 

 Έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ. Ν δηδάζθσλ κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα 

εκπνδίζεη εθπξφζεζκεο ππνβνιέο εξγαζηψλ, αλ ζα επηηξέςεη 

λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ ή αλ ζα ιάβεη πξνεηδνπνηεηηθφ email 

φηαλ νη καζεηέο πξνζζέηνπλ θάηη ζηελ ππνβιεζείζα εξγαζία 

ή ελεκεξψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο  

 Δπηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ online 

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ιίζηαο νξηζκψλ ζε ηχπν ιεμηθνχ 

 Δπηηξέπεη ζην δηδάζθνληα λα δεκηνπξγεί πνηθηιφκνξθα ηεζη 

(πνιιαπιή επηινγή, θελά ζε πξνηάζεηο, αληηζηνίρηζε, ...) 

 Γεκηνπξγία blogs θαη wikis 

 Κέζνδνη εγγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ 

 Φίιηξα πεξηερνκέλνπ 

 

 

http://moodle.org/
http://moodle.org/


129                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

E-class 

http://www.ecl

ass.net/pub/EC

lass_Web_Site

_1.htm 

(Τειεπηαία 

επίζθεςε 18 

Δεθεκβξίνπ 

2009)  

 Έρεη απιή δηεπαθή 

 Απνδνρή πνιιψλ θνξκάη πεξηερνκέλνπ (word, pdf, 

powerpoint, flash, windows media, θιπ) 

 Δχθνιε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (κεηαθηλήζεηο, 

αληηγξαθέο) 

 Δκθάληζε αλάινγε κε ηνπο γλσζηνχο browsers γηα 

δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ 

 FTP Publishing 

 Visual HTML Editing 

 Δλζσκαησκέλε κεραλή αλαδήηεζεο 

 Γξήγνξε θαη εχθνιε παξαγσγή απηνβαζκνινγνχκελσλ 

δηαγσληζκάησλ 

 Ξνιχγισζζε ππνζηήξημε 

PostNuke 

http://www.po

stnuke.com/ 

(Τειεπηαία 

επίζθεςε 18 

Δεθεκβξίνπ 

2009) 
 

 Δγγξαθή ρξεζηψλ θαη άδεηα εηζφδνπ ζην ζχζηεκα  

(δηαρείξηζε ρξεζηψλ) 

 Ξνιχγισζζε ππνζηήξημε 

 Έιεγρνο πξνζβαζηκφηεηαο. Κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ψζηε  

νξηζκέλα κέιε λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν γηα λ α πξνζζέζνπλ 

ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ρσξίο πξφζβαζε ζε άιια κέξε ηεο 

ζειίδαο. 

 Πηαηηζηηθέο αλαθνξέο γηα φια ηα δεδνκέλα 

 FAQ. Βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο ζπρλφηεξεο εξσηήζεηο πνπ 

ζέηνπλ νη ρξήζηεο 

 Ιίζηα κειψλ γηα φινπο πνπ έρνπλ εγγξαθεί 

 Αληαιιαγή πξνζσπηθψλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

 Γπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο άξζξσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα 

επηθαηξφηεηα 

 Κελχκαηα ηνπ δηαρεηξηζηή απεπζπλφκελα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο ρξεζηψλ 

http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm
http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm
http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm
http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm
http://www.postnuke.com/
http://www.postnuke.com/
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 TopList κε ηα πην δεκνθηιή πεξηερφκελα ηεο ζειίδαο 

 Αλαδήηεζε εληφο ηεο ζειίδαο 

Drupal 

http://drupal.o

rg/ 

 

 

 Ππλεξγαηηθή ζπγγξαθή βηβιίνπ κε επηιεθηηθή άδεηα 

πξφζβαζεο ζηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ζα γξάςνπλ 

 Online Βνήζεηα 

 Ρν πεξηερφκελν θαη ε πξνβνιή ηνπ κπνξνχλ λα 

εμαηνκηθεπζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε 

 ιν ην πεξηερφκελν είλαη δηαζέζηκν ζε αλαδήηεζε 

 Δγγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ρξεζηψλ 

 Γηαζέζηκα templates γηα θάζε πεξηερφκελν 

 Δπηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 

 Γεκηνπξγία blogs 

 Ξνιχγισζζε ππνζηήξημε 

 Θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην πφζν 

δεκνθηιέο είλαη ην πεξηερφκελν θαη κε ηελ πινήγεζε ησλ 

ρξεζηψλ 

 4. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Κε βάζε ηηο πην πάλσ πεξηγξαθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη αθνχ επηζθεθζείηε ηηο ζειίδεο πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί (ή, αλ πξνηηκάηε, θαη άιιεο πνπ ζα βξείηε ζην 

Γηαδίθηπν), θαηαγξάςηε πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

πην πάλσ ζπζηεκάησλ 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Αο ππνζέζνπκε φηη κε βάζε ηελ εηδηθφηεηά ζαο ζέιεηε λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα online θνηλφηεηα ζπλαδέιθσλ ζαο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα κνηξάδεζηε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Ζ πξφζεζε θαη 

ε δηθή ζαο νπηηθή γσλία ζα πξνζδηνξίζεη εθείλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ ζα 

αμηνπνηήζεηε. Δπηιέμηε έλα ζχζηεκα θαη έλα ζέκα θαη κε βάζε 

απηά εληνπίζηε εθείλεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θνηλφηεηάο ζαο 

 5. Δξσηήζεηο 

http://drupal.org/
http://drupal.org/
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1) πάξρνπλ ηδηαίηεξα ή πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά (ζε ζρέζε κε 

ηε δηαρείξηζε, ηηο δπλαηφηεηεο ή ηε δηεπαθή ηνπο) ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ζπζηήκαηα CMS θαη LMS. 

 

2) Θεσξείηε φηη ΠΓΞ/ΠΓΚ απνηεινχλ πεξηβάιινληα πεξηζζφηεξν 

θαηάιιεια γηα «κεηάδνζε» γλψζεσλ θαη ιηγφηεξν γηα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ ηχπνπ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

αληηζέησο ζεσξείηε φηη κπνξνχλ λα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμίζνπ 

θαιά θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο; 

 6. Αζθήζεηο 

 

1. Δληνπίζηε ζην Γηαδίθηπν δηαζέζηκα καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο 

 7. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_opensource/index.ht

ml Έλα πνιχ θαιφ δνθίκην ηνπ James Robertson (2004) πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ αλνηθηψλ CMS, 

θαη ηηο απνθάζεηο θιεηδηά ζε κηα επηθείκελε ρξήζε ηνπο. 

 

http://www.opensourcecms.com/  Πειίδα πνπ δίλεη ηελ επθαηξία 

ζε θάπνηνλ λα δνθηκάζεη νξηζκέλα αλνηθηά CMS πξνθεηκέλνπ λα  

απνθαζίζεη πνην είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο 18/12/2009) 
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http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_opensource/index.html
http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_opensource/index.html
http://www.opensourcecms.com/
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Δνόηηηα 3.6.1 

 
Γιδάζκονηαρ με ηη βοήθεια 

επεξεπγαζηή κειμένος 

 1. Δηζαγσγή 

Πην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη «θαιέο πξαθηηθέο» πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα 

ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Θα 

παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη παξαδείγκαηα κε 

θχξην ζθνπφ φκσο, λα πινπνηεζνχλ ζην εξγαζηήξην 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο αμηνπνηνχλ. 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Ζ εθκάζεζε ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία. 

 

 2.  Θεσξεηηθά ζηνηρεία θαη αληίινγνο 

 
Ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ κέζν 

(«εξγαιείν») δηδαζθαιίαο, θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

δηδαζθαιία κε πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο. 

Έηζη, ε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηνλ ππξήλα γηα κηα δηδαζθαιία ή λα απνηειέζεη ην πεδίν γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πξνγχκλαζεο θαη εμάζθεζεο (drill and practice). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Word είλαη έλα ινγηζκηθφ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη απνηειεί έλα εκπνξηθφ πξντφλ. πάξρνπλ σζηφζν 

ινγηζκηθά κε ηηο ίδηεο πεξίπνπ δπλαηφηεηεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ Διεχζεξνπ θαη Αλνηρηνχ Ινγηζκηθνχ, φπσο ην 

πξφγξακκα Write ηνπ νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ OpenOffice. 

Έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο επηθπιάμεηο γηα ηε ρξήζε ησλ 

επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ: ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ γξακκαηεηαθνχ ραξαθηήξα  (φπσο 

νξγάλσζε θαη δεκηνπξγία ηεζη θαη αλάζεζε εξγαζηψλ γηα ην 

ζπίηη). Γίλεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ρξήζε ελφο πνιχ κηθξνχ 

κέξνπο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη δε ρξεζηκνπνηείηαη ην πιήξεο «δηδαθηηθφ ηνπ 

δπλακηθφ». 
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3.  Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε 
ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

 ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 

καζεηέο (φπσο ηα θχιια εξγαζίαο), ζα πξέπεη λα ιεθζνλ 

ππφςε νξηζκέλνη παξάγνληεο: 

  Ξξνζνρή ζην θείκελν: κέγεζνο, κέγεζνο, γξακκαηνζεηξά θαη 

γεληθά κνξθνπνίεζε. Ρν θείκελν θαζαπηφ, πξέπεη επίζεο λα 

είλαη  αλάινγν ηεο ηάμεο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη θαη ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, δει. ηφζν αξαηφ 

ψζηε λα κελ είλαη δπζαλάγλσζην (αλ πξννξίδεηαη γηα κηθξέο 

ειηθίεο), κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλν ιεμηιφγην. 

 Έιεγρνο ησλ ππεξδεζκψλ (εάλ ππάξρνπλ) ψζηε λα είλαη 

ελεξγνί-επηθαηξνπνηεκέλνη (δειαδή λα «θαηεπζχλνπλ» ζηα 

αξρεία ή ηηο ηζηνζειίδεο πνπ πξέπεη). 

 Νη ήρνη, νη εηθφλεο, ε δηαθφζκεζε θαη ηα παληφο είδνπο εθέ 

είλαη εξγαιεία θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

(δειαδή κε θεηδψ θαη κφλν εθεί πνπ εμππεξεηνχλ θάπνην 

ζθνπφ) 

 4. Τερληθέο θαη παξαδείγκαηα 

Ρερληθέο 

 Ξαξαθνινχζεζε αιιαγψλ (κηα ηερληθή πνπ δηεπθνιχλεη ηε 

ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θεηκέλσλ) 

 Σξήζε νξζνγξαθηθνχ – γξακκαηηθνχ ειέγρνπ θαη Θεζαπξφο 

(δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία θεηκέλσλ ρσξίο πνιιά 

νξζνγξαθηθά-γισζζηθά ιάζε) 

 Δηζαγσγή ζρνιίσλ (δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή) 

 Σξήζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ππεξδεζκψλ (γηα ρξήζε 

εμσηεξηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο) 

 Αμηνπνίεζε πηλάθσλ (γηα πηλαθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ) 

 Ππλδπαζκφο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ 

 

Ξαξάδεηγκα 

http://www.schoolhistory.co.uk/lessons/cromwell/cromwell_les

son.html  

Πηε ζειίδα απηή ζα βξείηε κηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο γηα ηε δσή θαη ην ραξαθηήξα ηνπ Cromwell κε ηε 

ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (Τειεπηαία επίζθεςε 18 

Δεθεκβξίνπ 2009) 

http://www.schoolhistory.co.uk/lessons/cromwell/cromwell_lesson.html
http://www.schoolhistory.co.uk/lessons/cromwell/cromwell_lesson.html
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 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 
1ε 
Παξαθνινύζεζε 
αιιαγώλ 

Αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο λα ππνβάινπλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ έλα θείκελν πνπ ζα πεξηιακβάλεη κηα πξφηαζε γηα κηα 

ζρνιηθή εθδήισζε πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ. 

Ρν θείκελν πεξλά ζηαδηαθά απφ ηνλ έλα καζεηή ζηνλ άιιν (ή 

αλά νκάδεο απφ ηε κηα ζηελ άιιε) πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ 

βειηηψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην ππάξρνλ θείκελν νη νπνίεο ζα 

είλαη νξαηέο κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε αιιαγψλ (Track 

changes). Θάζε καζεηήο (ή νκάδα) είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη ην 

ζρνιηαζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ, λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηφλ ή λα 

πξνζζέηεη δηθφ ηνπ ζρνιηαζκφ 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

2ε 
Εηζαγσγή 

ζρνιίσλ θαη 
ηζηνξηθέο 
αλαθνξέο 

Κε δηαζέζηκν έλα θείκελν ζε ςεθηαθή κνξθή (κηα ζχληνκε 

ηζηνξία ή απφζπαζκα απφ έλα βηβιίν).  

Θάλεηε Highlight ζην δχζθνιν ιεμηιφγην θαη ρξήζε ηνπ Insert 

Comments ή ηε δπλαηφηεηα Screen Tips (αλάινγα κε ηε 

version πνπ ρξεζηκνπνηείηε) θαηά ηελ εηζαγσγή ππεξδεζκψλ γηα 

λα δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηνπο. Κεηά νη καζεηέο δηαβάδνληαο θαη 

βιέπνληαο ηηο εληνπηζκέλεο ιέμεηο, ρσξίο θιηθ, κπνξνχλ ζε 

αλαδπφκελα παξάζπξα λα βιέπνπλ ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ 

έρεηε παξαζέζεη. 

Νη καζεηέο κπνξνχλ επίζεο λα εηζαγάγνπλ ζρφιηα νξίδνληαο ηηο 

ιέμεηο πνπ απηνί ζεσξνχλ δχζθνιεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

online ιεμηθφ  - επηινγή πνπ εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε ηε 

ρξήζε ηέηνησλ ιεμηθψλ θαη παξέρεη ππνζηήξημε γηα κειινληηθή 

ζπγγξαθή εξγαζηψλ. 

Ζ ηδέα κπνξεί λα επεθηαζεί ζην λα δνζνχλ επίζεο (αλ ην θείκελν 

πξνζθέξεηαη) ηζηνξηθέο αλαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

θείκελν ηνπ Καθξπγηάλλε λα δνζνχλ πξφζζεηεο αλαθνξέο (πέξα 

απφ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο), ζε πιεξνθνξίεο γηα πξφζσπα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν ή λα παξαπέκπεη ην ζρφιην ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ζην Γηαδίθηπν θιπ. ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε 
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ξνή ηνπ θεηκέλνπ. 

Δπίζεο ε ηαθηηθή απηή κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζε πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο νη καζεηέο θξίλνπλ ηελ εξγαζία ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 
3ε 
Φξήζε 
ππεξδεζκώλ 

Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο,  φηαλ δίλεηαη πιηθφ γηα θάπνην ζέκα 

ζηνπο καζεηέο, απηφ ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο γηα πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην θπιιάδην. Νη νδεγίεο απηέο κπνξεί λα είλαη ππφ ηε κνξθή 

πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο ή θάπνηεο δηεπζχλζεηο ζην δίθηπν 

θιπ. 

Ζ ρξήζε ησλ ππεξδεζκώλ κπνξεί λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε 

άκεζε επαθή κε κηα ζεηξά απφ πεγέο ησλ νπνίσλ ε πξφζβαζε 

αιιηψο ζα ήηαλ απφ δχζθνιε κέρξη απαγνξεπηηθή. 

Πε έλα κάζεκα ηζηνξίαο κπνξεί λα δνζεί έλα θείκελν ζρεηηθφ κε 

ην πξφζσπν ή ην γεγνλφο πνπ είλαη ππφ κειέηε (φπσο ην 

κάζεκα ηεο εκέξαο) γηα λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο. 

Κπνξεί λα εηζαρζνχλ ππεξδεζκνί ζε εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα 

(πξνζσπνγξαθίεο ηνπ ήξσα, πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο) ή αθφκε θαη ζε ερεηηθά ληνθνπκέληα 

αλ ην ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηε λεφηεξε ηζηνξία (αλαθνηλσζέληα, 

δηαγγέικαηα, θιπ) 

Αλ ζην θείκελν γίλνληαη αλαθνξέο γηα έλα κέξνο ην νπνίν 

πνιινί καζεηέο δελ έρνπλ επηζθεθηεί, είλαη εχθνιν λα ππεξ-

ζπλδεζεί ην φλνκα απηφ άκεζα κε κηα ζρεηηθή δηεχζπλζε ζην 

δίθηπν. Ρν ίδην κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ ζπγγξαθέα θαη κε άκεζε 

ζχλδεζε ζε κηα βηνγξαθία ηνπ θιπ. 

Ν ππεξδεζκφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη επίζεο ζε απζεληηθέο πεγέο 

(απζεληηθά ρεηξφγξαθα ή ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ βηβιίσλ) 

 



136                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

Γξαζηεξηφηεηα 

4ε  
Φξήζε ηνπ Word 
Art 

Εεηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εξγαιεία Πρεδίαζεο θαη 

WordArt πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζειίδα νξηδφληηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ρσξηζκέλε ζε 4 ζηήιεο, έλα δηαθεκηζηηθφ 

θπιιάδην γηα έλαλ νπνηνδήπνηε ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. 

Ρν θπιιάδην ζα πξέπεη ζε θάζε ζηήιε λα πεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο: 

Κηα πεξηγξαθή ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ (1ε ζηήιε) 

Ξξνηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο – ςπραγσγίαο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ πεξηνρή (2ε ζηήιε). 

 Ρη εθφδηα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ν ηαμηδηψηεο (3ε ζηήιε). 

Ππζηάζεηο κεηαθίλεζεο: (Ξιεξνθνξίεο γηα ην πσο κπνξεί λα 

θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ θαη αθνχ θηάζεη εθεί ζηε ζπλέρεηα 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζηε γχξσ πεξηνρή) (4ε 

ζηήιε). 

 
 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1) Θα κπνξνχζαηε λα ζθεθζείηε ζπλδπαζκέλεο ρξήζεηο ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε άιια ινγηζκηθά (γηα παξάδεηγκα 

ινγηζηηθά θχιια ή έλα πξφγξακκα ζρεδίαζεο), έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε έλα πην νινθιεξσκέλν θείκελν; 

 

2) Βξίζθεηε ρξήζηκν λα εμαζθήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ θείκελα κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα (ε‟ηηε 

πεξηερνκέλνπ, είηε κνξθήο); 

 7. Αζθήζεηο 



137                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

 

1. Καηαζθεπή εκεξνινγίνπ 

 

Θαηαζθεπή ελφο πίλαθα πνπ ηα θειηά ηνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο 

ρψξνο γηα θάζε κέξα ηνπ κήλα. Πε θάζε θειί ζα κπεη ε 

αληίζηνηρε εκεξνκελία θαη αληίζηνηρα κηα εηθφλα ή έλα κηθξφ 

θείκελν γηα έλα γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα 

(ενξηαδφκελνο άγηνο, κηα εζληθή γηνξηή, έλα παιαηφηεξν γεγνλφο 

πνπ  έγηλε ηελ ίδηα κέξα, κηα δηνξγάλσζε, ην γελέζιην κηαο 

κεγάιεο πξνζσπηθφηεηαο. Ρν θείκελν ή ε εηθφλα ζα είλαη 

ζχλδεζκνο πξνο κηα άιιε ζειίδα, εηθφλα, ράξηε, αξρείν ήρνπ ή 

video θιπ. (Γηαζεκαηηθφηεηα). Ξαξαιιαγή ηεο πην πάλσ ηδέαο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα αληίζηνηρν εκεξνιφγην πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηηο γελέζιηεο εκέξεο φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ή ηηο εκέξεο ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο ηφζν ησλ 

καζεηψλ φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. 

 

 

2. Γεκηνπξγία εθεκεξίδαο 

 
Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ 

πξνο ηε δεκνζηνγξαθία «εθδίδνληαο» κηα εθεκεξίδα γξακκέλε 

απφ απηνχο. 

Σξήζηκα εξγαιεία ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κηα ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή κεραλή, ηα ξεπνξηάδ πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ νη 

ίδηνη νη καζεηέο, ην δηαδίθηπν. 

Κηα νκηιία πνπ ζα γίλεη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, γηα παξάδεηγκα 

είλαη θαιή αθνξκή γηα λα γξάςνπλ γηα ην ηη είδαλ (πνηνο, ηη, 

πνπ, πφηε, γηαηί). Θάπνηνη κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα ζχληνκε 

ζπλέληεπμε απφ ηνλ νκηιεηή.  

Έλα γεγνλφο ηεο επηθαηξφηεηαο (πρ νη πξφζθαηεο ππξθαγηέο) 

κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο (πιεξνθνξίεο απφ ην δίθηπν, ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο, 
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έθθιεζε γηα ζπγθέληξσζε ζρνιηθψλ εηδψλ πνπ ζα ζηαινχλ ζε 

καζεηέο ησλ πεξηνρψλ θιπ). 

Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πηλάθσλ, πιαηζίνπ θεηκέλνπ, 

ππεξδεζκψλ (γηα πεξίπησζε online εθεκεξίδαο). 

 

3. Καηαζθεπή ιεμηθνύ όξσλ 
 

Κεηά ην πέξαο κηαο ελφηεηαο, έζησ ζηε γεσκεηξία, κπνξεί λα 

γίλεη κηα ζπγθεληξσηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ 

ηεο ελφηεηαο (γηα παξάδεηγκα έλλνηεο φπσο χςνο, βάζε, 

δηάκεζνο, δηρνηφκνο, ηζφπιεπξν ηξίγσλν, ηζνζθειέο θιπ) κε ηε 

κνξθή θεηκέλνπ ελφο «ιεμηθνχ» φξσλ. 

Ρνπνζεηνχληαη νη λένη φξνη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Γηα θάζε έλαλ 

ππάξρεη παξαθάησ ζην θείκελν ε εξκελεία ηνπ. Κε ηε ρξήζε 

ζειηδνδεηθηψλ εηζάγεηαη ζε θάζε ιέμε ππεξδεζκφο, ν νπνίνο κε 

ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε ζε εθείλε ηε 

ζέζε ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε εξκελεία ηνπ φξνπ. 

Ρν ιεμηθφ απηφ εκπινπηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θάζε θνξά πνπ έρεη νινθιεξσζεί κηα ελφηεηα κε ηελ 

πξνζζήθε λέσλ φξσλ 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

 http://www.fsdb.k12.fl.us/rmc/tutorials/office.html Πειίδα κε 

πινχζην πιηθφ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ 

Microsoft Office. 

http://teach.fcps.net/talk/index2.asp?nav=content Πρέδηα 

καζεκάησλ εθ ησλ νπνίσλ πνιιά είλαη βαζηζκέλα ζηε ρξήζε 

ηνπ Word. 

http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=85&Itemid=35 Θάπνηεο ηδέεο γηα ην πψο κπνξεί 

θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Word ζηελ ηάμε θαη ζχλδεζκνη ζε 

άιιεο ζρεηηθέο ζειίδεο. 

(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο 20/01/2010) 

 

Δλδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία 

Bangert-Drowns, R. (19930. The Word processor as an 

instructional tool: a meta-analysis of Word processing in writing 

instruction. Review of Educational Research Vol. 63, No. 1, pp. 

69-93. Κειέηε πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζπκβνιή ηνπ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ 

http://www.fsdb.k12.fl.us/rmc/tutorials/office.html
http://teach.fcps.net/talk/index2.asp?nav=content
http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=35
http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=35
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καζεηψλ. 

 

Lam, F. S., & Pennington, M. (1995). The computer vs. the 

pen: a comparative study of Word processing in a Hong Kong 

secondary classroom. Computer Assisted Language Learning, 

v.8(1), pp. 75-92. Κειέηε καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηελ έθζεζε σο πξνο ην 

πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε, ην ιεμηιφγην, ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο. 

 

 

 

Δνόηηηα 3.6.2 

 
Γιδάζκονηαρ με ηη βοήθεια 
λογιζμικού ςπολογιζηικών 

θύλλων 

 1. Δηζαγσγή 

Πην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη «θαιέο πξαθηηθέο» πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα 

ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Θα 

παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη παξαδείγκαηα κε 

θχξην ζθνπφ φκσο, λα πινπνηεζνχλ ζην εξγαζηήξην 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο αμηνπνηνχλ. 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Ζ εθκάζεζε ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ζηε δηδαζθαιία. 

 

 2.  Θεσξεηηθά ζηνηρεία θαη αληίινγνο 

 
Ρν ινγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

πνιχ ηζρπξφ κέζν («εξγαιείν») δηδαζθαιίαο, θαζψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία κε πνιινχο θαη πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Έηζη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα κηα δηδαζθαιία ή λα απνηειέζεη ην 

πεδίν γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνγχκλαζεο θαη εμάζθεζεο (drill and 

practice). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Excel ίζσο είλαη έλα ινγηζκηθφ ην 

νπνίν δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε – πέξαλ ησλ 

Καζεκαηηθψλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ πηλαθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. 

Υζηφζν απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ ππνινγηζηηθφ εξγαιείν. Θα 
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πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην  Δxcel απνηειεί έλα εκπνξηθφ πξντφλ. 

πάξρνπλ σζηφζν ινγηζκηθά κε ηηο ίδηεο πεξίπνπ δπλαηφηεηεο, 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Διεχζεξνπ θαη Αλνηρηνχ 

Ινγηζκηθνχ, φπσο ην πξφγξακκα Calc ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

παθέηνπ OpenOffice. 

Έρνπλ δηαηππσζεί αληηξξήζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θχιισλ: φηη γηα παξάδεηγκα απνθξχπηεη ηε καζεκαηηθή 

δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ φηαλ νη καζεηέο ηα ιχλνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Ξνιινί εμ άιινπ ζεσξνχλ ηε ρξήζε 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ σο θάηη πνπ δχζθνια κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ ηάμε.  

 

3. Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ  

 
 Έιεγρνο ζηε ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ, 

εηδηθά φηαλ πξνέξρνληαη απφ αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε. 

 Ζ εηζαγσγή εηθφλσλ θαη δηαθφζκεζεο λα γίλεηαη κε θεηδψ, 

Δίλαη εξγαιεία θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Κηα εξγαζία πξψηα ζρεδηάδεηαη ζην ραξηί (έζησ έλα 

ζθαξίθεκα) θαη κεηά πινπνηείηαη ζην ζρεηηθφ πεξηβάιινλ 

(ινγηζκηθφ). 

 Κηα εξγαζία ζηεξίδεη ην κάζεκα: δελ είλαη ην κάζεκα 

 4. Τερληθέο θαη παξαδείγκαηα 

Ρερληθέο  

 Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ. 

 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο κε ρξήζε fill down κελνχ θαη ρξήζε 

ζπλαξηήζεσλ 

 Σξήζε ζπλάξηεζεο αζξνίζκαηνο 

 Κέζνο φξνο θαη εξκελεία γξαθήκαηνο 

 Σξήζε ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο 

 

Ξαξάδεηγκα 

Ξξφθεηηαη γηα εληππσζηαθή εξγαζία ζην πεξηβάιινλ ηνπ Excel κε 

ζέκα ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε δηάθνξεο ρψξεο ζε ζρέζε 

κε ηελ ειηθία θαη ην θχιιν. Κπνξείηε λα αλνίμεηε (ή λα 

θαηεβάζεηε) ην ζπλνδεπηηθφ αξρείν πνπ ππάξρεη ζηνλ πην θάησ 
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ζχλδεζκν γηα λα κειεηήζεηε ην παξάδεηγκα. 

http://sunsite.univie.ac.at/Projects/demography/ 

(εκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο 20/01/2010) 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 
1ε 
Σπιινγή 
δεδνκέλσλ- 

Δεκηνπξγία 
γξαθεκάησλ 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο κέζα ζηελ ηάμε 

ζε ζρέζε κε ην δεκνθηιέο άζιεκα αλάκεζα ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. Νη καζεηέο εξσηψληαη, νη πξνηηκήζεηο θαηακεηξψληαη θαη 

ζην Excel δεκηνπξγείηαη θχιιν εξγαζίαο κε ηα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα. 

Πηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη γξάθεκα (κπάξεο) θαη δίλνληαη 

απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο: Ξνην άζιεκα είλαη ην 

δεκνθηιέζηεξν; Ρν ιηγφηεξν δεκνθηιέο; Δίλαη θάπνηα εμίζνπ 

δεκνθηιή; 

Βέβαηα ζε έλα ηέηνην επίπεδν ε δξαζηεξηφηεηα θαληάδεη αξθεηά 

απιή θαη πεξηνξηζκέλε. Έηζη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν κπνξεί λα 

απμεζεί ε πνιππινθφηεηα κε πεξηζζφηεξα δεδνκέλα κέζα απφ 

απαληήζεηο καζεηψλ θαη άιισλ ηάμεσλ. Ρν λέν γξάθεκα ζα 

δείρλεη ηαπηφρξνλα ηηο πξνηηκήζεηο γηα φιεο ηηο ηάμεηο. 

Ρψξα κπνξνχλ λα ηεζνχλ εξσηήζεηο φπσο: Πε πνηα ηάμε έλα 

ζπγθεθξηκέλν άζιεκα είλαη ην ιηγφηεξν δεκνθηιέο; Ξνην ην 

ζπλνιηθφ λνχκεξν γηα ηνπο νπαδνχο ελφο αζιήκαηνο; Ξνην 

άζιεκα πήξε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξνηηκήζεσλ; 

Ξξνηηκνχλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ην Α θαη ην Β άζιεκα καδί ή ην  

Γ θαη ην Γ; 

 
 

http://sunsite.univie.ac.at/Projects/demography/
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Γξαζηεξηφηεηα 
2ε 
Επίιπζε 
πξνβιήκαηνο – 
ρξήζε fill down 

menu 

To Excel κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ πξφδξνκν ηεο ζχλδεζεο κε 

ηελ αιγεβξηθή ζθέςε θαη ηελ εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο 

εμίζσζεο θαη ησλ κεηαβιεηψλ 

Ξξφβιεκα 

Ρξεηο νκάδεο παηδηψλ κνηξάδνληαη 100 ζνθνιάηεο. Ζ 2ε νκάδα 

πάίξλεη 4 θνξέο πεξηζζφηεξεο απ‟ φηη ε 1ε. Ζ 3ε νκάδα παίξλεη 

10 ζνθνιάηεο παξαπάλσ απφ ηε 2ε. Ξφζεο έρεη θάζε κηα; 

 Α B C D 

1 ΝΚΑΓΑ1 ΝΚΑΓΑ2 ΝΚΑΓΑ3 ΠΛΝΙΝ 

2  =4*Α2 =Β2+10 =Α2+Β2+C2 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 
3ε 
Φξήζε 
αζξνίζκαηνο 

 
Ρα θειηά ελφο θχιινπ εξγαζίαο απνηεινχλ έλαλ ρξήζηκν ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ εκβαδνχ θαη ηεο πεξηκέηξνπ εηδηθά αλ 

θαλείο βάςεη ην εζσηεξηθφ ησλ θειηψλ. Κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε 

κε παξαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο δηαδξνκέο 

πεξηπάηνπ, πάξθα, θήπνη έηζη ψζηε νη  καζεηέο λα δνπλ ηε 

ζχλδεζε κε ηελ δηθή ηνπο θαζεκεξηλή δσή. Πεκαληηθή είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ιχζεσλ. Έλαο πηζαλφο ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ είλαη ν ηεκαρηζκφο ηεο πεξηνρήο ζε κηθξφηεξα 

νξζνγψληα (ζηελ πεξίπησζε απηή θάζε θνξά πνπ επηιέγνπκε 

κηα ηέηνηα πεξηνρή, πάλσ αξηζηεξά βιέπνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

νξζνγσλίνπ θαη έηζη ππνινγίδνπκε ην εκβαδφλ ηνπ). Άιινο 

ηξφπνο είλαη κε ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή λα ππνινγίζνπκε 

ην εκβαδφλ ελφο κεγάινπ νξζνγσλίνπ πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

πεξηνρή πνπ αλαδεηνχκε θαη κε ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή λα 

αθαηξέζνπκε ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηζζεχνπλ. Ρξίηνο ηξφπνο είλαη 

ε ρξήζε ηεο εληνιήο SUM. Θάζε θνξά πνπ επηιέγνπκε κηα 

πεξηνρή κέζσ ηεο εληνιήο (θαη δεδνκέλνπ φηη έρνπκε βάιεη 

κνλάδεο κέζα ζηα θειηά) παίξλνπκε αλά γξακκή ή ζηήιε ην 

εκβαδφλ ηεο θαη κε λέα ρξήζε ηεο ίδηα εληνιήο ππνινγίδνκε ην 
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νιηθφ εκβαδφλ. Κε αθνξκή ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη 

πξνεγεζεί κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε κε ρξήζε what if 

εξσηεκάησλ. Αιιαγέο ζην θφζηνο πιαθηδίσλ, δηαζηάζεσλ 

πάξθνπ, άκκνπ θιπ. πνηεο άιιεο αιιαγέο επηθέξνπλ; 

Απνηειεζκαηηθή εδψ κπνξεί λα είλαη γηα ηα επηπιένλ θφζηε κηα 

θαηάιιειε ρξήζε ηνπ fill down κελνχ 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1) Θεσξείηε φηη ε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηελ «έθπησζε» νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ (φπσο ε εθηέιεζε πξάμεσλ «κε ην κπαιφ»); 

 

2) Ρα ινγηζηηθά θχιια έρνπλ εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (ζε ζηνηρεηψδεο ή θαη πην 

πξνεγκέλν επίπεδν) θαη ηελ γξαθηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. Ρν 

ζχλνιν απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ  είρε θάπνηα ρξεζηκφηεηα ζηε 

δηδαζθαιία ζαο; 

 7. Αζθήζεηο 

 

1) λα κειεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβνιήο ηεο κέζεο 

εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα 

(κεκνλσκέλα αλά ρξφλν είηε νκαδνπνηεκέλα αλά πεληαεηία ή 

δεθαεηία). Ζ αλαδήηεζε ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

γίλεη δηθηπαθά. Λα ζρεδηαζηεί ην θχιιν εξγαζίαο (ηη ζα 

πεξηιακβάλεη ε θάζε ζηήιε), λα εθαξκνζηνχλ ηχπνη φπνπ απηφ 

απαηηείηαη (πρ κέζνη φξνη) θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζρεηηθά 

γξαθήκαηα. Πηε ζπλέρεηα λα εξκελεπηνχλ ηα δεδνκέλα κε βάζε 

εξσηήζεηο φπσο: α) πάξρνπλ αιιαγέο ζηελ πνξεία απηψλ ησλ 

εηψλ; Β) Θεσξείηε φηη νη αιιαγέο απηέο είλαη ζεκαληηθέο ή φρη; 

Γ) Ξνηνη κπνξεί λα είλαη νη πηζαλνί ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα 

εξκελεχζνπλ απηήλ ηελ εμέιημε ηνπ γξαθήκαηνο; Γ) 

Ξαξνπζηάδεη θάπνηα θαλνληθφηεηα ην γξάθεκα; Δ) Κπνξνχλ κε 

βάζε ην γξάθεκα λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηα επφκελα ρξφληα; 

 

2) Ζ ρξνλνγξακκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπαξαζηήζεη πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξα καζήκαηα. Κπνξεί έηζη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θπζηθή, ηα καζεκαηηθά, γηα λα δείμεη ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηα κέζα 
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κεηαθνξάο, ζηελ ηερλνινγία, ζηα δηαζηεκηθά ηαμίδηα, θιπ. 

Κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο έλαλ ηξφπν γηα λα απεηθνλίζνπκε 

ηελ πνξεία ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Κε ην Excel κπνξνχλ λα 

κάζνπλ νη καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ ειθπζηηθέο ρξνλνγξακκέο 

ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο θαη θείκελν πξνθεηκέλνπ λα 

απνδψζνπλ πηζηά κηα πεξίνδν ηελ νπνία κειεηνχλ θαη λα 

αλαδείμνπλ ηνπο ζεκαληηθνχο ηεο ζηαζκνχο.  

ινπνηήζηε γηα παξάδεηγκα κηα ρξνλνγξακκή πνπ λα 

παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (εηθφλα απφ ην site ηεο 

Microsoft) ή κηα κέξα απφ ηε δσή ζαο. (Άιιεο ηδέεο κπνξνχλ λα 

δαλεηζζνχλ απφ ηελ ηζηνξία (πρ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ηεο 

ειιεληθήο επαλάζηαζεο ην 1821), ηα θπζηνγλσζηηθά καζήκαηα 

(πρ εμέιημε ζην δσηθφ βαζίιεην) θιπ). 

 

 

 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  
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http://epublications.bond.edu.au/ejsie/ :Spreadsheets in 

Education. Online πεξηνδηθφ αθηεξσκέλν ζε κειέηεο γηα ην ξφιν 

πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ηα ππνινγηζηηθά θχιια ζηελ 

εθπαίδεπζε 

http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/interactiv

eexcel.html Πειίδα κε interactive projects βαζηζκέλα ζην Excel. 

http://www2.ups.edu/community/tofu/lev1f/conframe.htm 

Αμηνπνίεζε ζεηξάο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Excel γηα ηελ 

πξνζέγγηζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

http://www.sabine.k12.la.us/class/excel_resources.htm 

Νδεγίεο, εμάζθεζε, εθαξκνγέο θαη ζρέδηα καζεκάησλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ Excel. 

http://www.amphi.com/~psteffen/excel.html Ηδέεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ζηελ ηάμε. 

http://www.internet4classrooms.com/on-line_excel.htm 

Πχλδεζε ηνπ Excel κε κηα πνηθηιία ζεκάησλ. 

http://its.leesummit.k12.mo.us/excel.htm Πχλδεζκνη ζε άιιεο 

ζειίδεο κε ηδέεο θαη ζρέδηα καζεκάησλ. 

http://jc-schools.net/tutorials/excel-activities.htm Ηδέεο γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Excel ζηελ ηάμε. 

http://www.teachingandlearningresources.co.uk/resourcesexcel

.shtml Ηδέεο πνπ ζπλδπάδνπλ ην Excel κε γισζζηθά καζήκαηα. 

http://www.suelebeau.com/spreadsheets.htm Ππιινγή ηδεψλ 

θαη άιισλ πεγψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ην Excel. 

http://www.madison.k12.al.us/compserv/Spreadsheets/spreads

heetresources.htm Σξεζηκνπνηψληαο ην Excel ζηελ ηάμε. 

http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/ Καζεκαηηθά 

παξαδείγκαηα δηαδξαζηηθνχ Excel.  

http://www.catawba.k12.nc.us/pages/techtrac/techtrac10/bren

da/ssdef.htm Πειίδα πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ νξνινγία ηε ζρεηηθή κε ηα ππνινγηζηηθά θχιια. 

http://www.usd.edu/trio/tut/excel/  Νnline tutorial πνπ βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε γεληθά ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. 

 http://www.quiz-creator.com/blog/2009/07/create-quiz-with-

excel/#110 Σξήζηκε ζειίδα πνπ παξνπζηάδεη πψο λα 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ην Excel πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη 

ηεζη 

 

http://epublications.bond.edu.au/ejsie/
http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/interactiveexcel.html
http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/interactiveexcel.html
http://www2.ups.edu/community/tofu/lev1f/conframe.htm
http://www.sabine.k12.la.us/class/excel_resources.htm
http://www.amphi.com/~psteffen/excel.html
http://www.internet4classrooms.com/on-line_excel.htm
http://its.leesummit.k12.mo.us/excel.htm
http://jc-schools.net/tutorials/excel-activities.htm
http://www.teachingandlearningresources.co.uk/resourcesexcel.shtml
http://www.teachingandlearningresources.co.uk/resourcesexcel.shtml
http://www.suelebeau.com/spreadsheets.htm
http://www.madison.k12.al.us/compserv/Spreadsheets/spreadsheetresources.htm
http://www.madison.k12.al.us/compserv/Spreadsheets/spreadsheetresources.htm
http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/
http://www.catawba.k12.nc.us/pages/techtrac/techtrac10/brenda/ssdef.htm
http://www.catawba.k12.nc.us/pages/techtrac/techtrac10/brenda/ssdef.htm
http://www.usd.edu/trio/tut/excel/
http://aitt.acadiau.ca/tutorials/Excel2000/Excel2000tests/index.htm
http://aitt.acadiau.ca/tutorials/Excel2000/Excel2000tests/index.htm
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(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο 20/3/2008) 
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Δνόηηηα 3.6.3 

 
Γιδάζκονηαρ με ηη βοήθεια 
λογιζμικού παποςζιάζεων 

 1. Δηζαγσγή 

Πην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη «θαιέο πξαθηηθέο» πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ρξήζε ινγηζκηθνχ παξνπζηάζεσλ 

ζε ζρέζε κάιηζηα κε ην ξφιν ηνπ «νπηηθνχ γξακκαηηθνχ» ή ηνπ 

«γξακκαηηζκνχ ησλ κέζσλ» (media literacy), γηα ηε δηδαζθαιία 

δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Θα παξνπζηαζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη παξαδείγκαηα κε θχξην ζθνπφ φκσο, 

λα πινπνηεζνχλ ζην εξγαζηήξην δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο 

αμηνπνηνχλ δηδαθηηθά. 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Δθκάζεζε βαζηθψλ ηερληθψλ γηα ηε ρξήζε  ινγηζκηθνχ 

παξνπζηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία. 

 

 2.  Θεσξεηηθά ζηνηρεία θαη αληίινγνο 

 
Ρν ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ 

ηζρπξφ κέζν («εξγαιείν») δηδαζθαιίαο, θαζψο νη παξνπζηάζεηο 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ δηδαζθαιίεο κε πνιινχο θαη πνηθίινπο 

ηξφπνπο. 

Νη παξνπζηάζεηο φκσο κπνξνχλ λα έρνπλ θαη πνιχ επξχηεξεο 

ρξήζεηο: γηα παξάδεηγκα, κηα παξνπζίαζε κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηνλ ππξήλα γηα κηα δηδαζθαιία ή λα απνηειέζεη ην πεδίν γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πξνγχκλαζεο θαη εμάζθεζεο (drill and practice). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην PowerPoint είλαη έλα ινγηζκηθφ 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε - ίζσο 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ινγηζκηθφ. Έρνπλ σζηφζν 

δηαηππσζεί θαη αληηξξήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ: ηειηθά επλνεί 

πάξα πνιχ ηελ εηθφλα (ελδερνκέλσο θαη ηνλ ήρν) έλαληη ηνπ 

θεηκέλνπ σο ηξφπνπ έθθξαζεο θαη κεηάδνζεο ηδεψλ. Ξνιιέο 

θνξέο δειαδή γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηνηρείσλ 

(εθέ, ρξψκαηα, θφλην, ζηπι θαη γεληθά γξαθηζηηθά ζηνηρεία) 

έλαληη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξέπεη λα παξέρεη – δειαδή ιίγν 

ζηε ινγηθή ηνπ MacLuhan «ην κέζν είλαη ην κήλπκα». Δπίζεο 

πνιιέο θνξέο θαίλεηαη φηη επλνεί ιίγν κηα «ηειενπηηθή» 

αληίιεςε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο χιεο (γξήγνξε ελαιιαγή 

εηθφλσλ, κηθξά θαη «εχπεπηα» θείκελα θιπ). 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην  PowerPoint απνηειεί έλα εκπνξηθφ 

πξντφλ. πάξρνπλ σζηφζν ινγηζκηθά κε ηηο ίδηεο πεξίπνπ 

δπλαηφηεηεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Διεχζεξνπ θαη 

Αλνηρηνχ Ινγηζκηθνχ, φπσο ην πξφγξακκα Impress ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ OpenOffice. 



148                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

 

 

3. Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε 
ησλ παξνπζηάζεσλ 

 
 Ν ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ (π.ρ. θφλην θαη ραξαθηήξεο 

θεηκέλνπ) πξέπεη λα βνεζάεη ηελ αλάγλσζε θαη φρη λα ηε 

δπζρεξαίλεη. Ζ παξνπζίαζε εμάιινπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

ζε ζπλζήθεο δπλαηνχ θσηηζκνχ θαη επί πιένλ, ν 

βηληεπξνηδέθηνξαο ζπαλίσο απνδίδεη ηα ρξψκαηα πνπ 

θαίλνληαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζ.. κε ηελ ίδηα θαζαξφηεηα. 

 Ξξνζνρή ζην θείκελν: πνζφηεηα (ζε θάζε δηαθάλεηα), 

κέγεζνο, γξακκαηνζεηξά. Ρν θείκελν πξέπεη λα είλαη αξθεηά 

αξαηφ ψζηε λα κελ είλαη δπζαλάγλσζην. 

 Έιεγρνο ησλ ππεξδεζκψλ (εάλ ππάξρνπλ) ψζηε λα είλαη 

ελεξγνί-επηθαηξνπνηεκέλνη (δειαδή λα «θαηεπζχλνπλ» ζηα 

αξρεία ή ηηο ηζηνζειίδεο πνπ πξέπεη). 

 Σξνλνκέηξεζε ηεο παξνπζίαζεο ψζηε λα κελ απαηηεζεί 

ρξφλνο κεγαιχηεξνο απφ ην δηαηηζέκελν. 

 Νη ήρνη, νη εηθφλεο, ε δηαθφζκεζε θαη ηα παληφο είδνπο εθέ 

είλαη εξγαιεία θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη – 

δειαδή θεηδσιά θαη κφλν φηαλ είλαη απνχιησο απαξαίηεηα. 

 Κηα παξνπζίαζε πξψηα ζρεδηάδεηαη ζην ραξηί (έζησ έλα 

ζθαξίθεκα) θαη κεηά πινπνηείηαη ζην ζρεηηθφ πεξηβάιινλ 

(ινγηζκηθφ). 

 Κηα παξνπζίαζε ζηεξίδεη ην κάζεκα: δελ είλαη ην κάζεκα. 

 4. Τερληθέο  

Ρερληθέο  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλεο ζηνηρεηψδεηο ηερληθέο ζηηο 

ειεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο: 

 Απνθάιπςε – Δπηθάιπςε εηθφλσλ (κε ζηαδηαθή νινθιήξσζε 

κηαο εηθφλαο ή απνθάιπςε κεξψλ ή ζηξψζεσλ: γηα 

παξάδεηγκα ε «απνθάιπςε» ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

αλζξσπίλνπ ζψκαηνο)  

 Ππγρξνληζκφο ήρνπ, θεηκέλνπ θαη εηθφλαο. 
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 Τεπδνθίλεζε- ςεπδν-animation: επηηπγράλεηαη φηαλ ζε κηα 

ζεηξά δηαδνρηθψλ δηαθαλεηψλ ππάξρνπλ εηθφλεο κε κηθξή 

παξαιιαγή θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηαρεία αιιαγή δηαθαλεηψλ 

θαηά ηελ παξνπζίαζε (πεξίπνπ κε ηελ ίδηα αξρή πνπ 

ιεηηνπξγεί νθηλεκαηνγξάθνο) 

 Aπηφκαηε επίδεημε δηαθαλεηψλ 

 Απιή επίδεημε εηθφλσλ – ελζσκάησζε ηερληθψλ animation – 

video 

 Σξήζε εμσηεξηθψλ ππεξδεζκψλ 

 

Ξξνεγκέλεο 
ηερληθέο  

Σξήζε VBA θαη πιήθηξσλ (Buttons). 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 
1ε 

 

Λα δεκηνπξγεζνχλ παξνπζηάζεηο πνπ λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

επηθάιπςε-απνθάιπςε θαη ηελ «ςεπδνθίλεζε» - γηα δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα – γηα λα παξνπζηάζνπλ «εμέιημε 

θαηλνκέλσλ» 

Γξαζηεξηφηεηα 
2ε 
 

Λα δεκηνπξγεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα παξνπζίαζε πνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο «θέληξν» ελφο καζήκαηνο - ελζσκαηψλνληαο 

θαη ππεξδεζκνχο κε ηζηνρψξνπο, θείκελα, εθαξκνγέο, άιια 

αξρεία παξνπζηάζεσλ θιπ. 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1) Θεσξείηε φηη ηα ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ ζπληζηνχλ έλα είδνο 

«θηλδχλνπ» γηα ηε δηδαζθαιία, θαζψο ηείλνπλ λα 

νκνγελνπνηήζνπλ φια ηα καζήκαηα ζε ΄ξλα θνηλφ κνληέιν, κηα 

δηαδνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηειηθά ππαγνξεχεηαη απφ ην ίδην ην 

ινγηζκηθφ; 

 7. Αζθήζεηο 

 

1) Nα ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν drill-and-practice γηα 

«εμάζθεζε» ζε έλα αληηθείκελν φπσο ε Γεσγξαθία (ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε), ε Iζηνξία θιπ. 
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 8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ORxFwBR4smE Έλα κηθξφ 

βίληεν γηα ηε ρξήζε ηνπ PowerPoint. Ππλνπηηθά, αιιά πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά, απφ έλα δσληαλφ (;) ηειενπηηθφ ζψνπ, έλαο 

θσκηθφο επηζεκαίλεη, ζηελ Αγγιηθή, κεξηθά ζεκαληηθά 

ζθάικαηα ζηε ρξήζε ηνπ PowerPoint (φπσο ε ιέμε-πξνο-ιέμε 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ κηαο δηαθάλεηαο απφ ηνλ παξνπζηαζηή-

δηδάζθνληα, ηα ιάζε – νξζνγξαθηθά ή άιια – θιπ: How NOT To 

Use Powerpoint By Comedian Don McMillan ζην YouTube (!!) 

http://youtube.com/watch?v=OC1OixM_118  Έλα ζρεηηθά 

κεγάιν βίληεν (20 ιεπηά πεξίπνπ, ζηελ Αγγιηθή), πνιχ 

θαηαηνπηζηηθφ, πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ PowerPoint. 

http://www.youtube.com/watch?v=hq-

JaaUkcSw&feature=related Έλα κνπζηθφ βίληενθιίπ (!!) ζηελ 

Αγγιηθή, πάλσ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ PowerPoint 

Δλδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία 

Adams, C. (2007). On the 'informed use' of PowerPoint: 

rejoining Vallance and Towndrow Journal of curriculum studies, 

39(2), 229-233. Θείκελν πνπ εμεηάδεη θξηηηθά ην ξφιν ηνπ 

PowerPoint ζηε δηδαζθαιία. 

Szabo, A. & Hastings, N. (2000). Using IT in the undergraduate 

classroom: should we replace the blackboard with PowerPoint?. 

Computers and Education, 35(3), 175-187. Ρξεηο κειέηεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ PowerPoint ζηελ ηάμε. 

Bartch, R. & Cobern, K. (2003). Effectiveness of PowerPoint 

presentations in lectures. Computers & Education, 41(1), 77-

86. Έξεπλα γηα ην θαηά πφζν άξεζε ζηνπο καζεηέο θαη έκαζαλ 

πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνηψληαο PowerPoint αληί ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ πξνβνιψλ δηαθαλεηψλ. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ORxFwBR4smE
http://youtube.com/watch?v=OC1OixM_118
http://www.youtube.com/watch?v=hq-JaaUkcSw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hq-JaaUkcSw&feature=related
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Δνόηηηα 4.1 

 
Βαζικέρ καηηγοπίερ 

λογιζμικού  

 1. Δηζαγσγή 

Πην παξφλ κάζεκα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο γεληθέο 

θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ θαη γίλνληαη επίζεο ζρεηηθέο παξαπνκπέο 

γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε.  

Ξαξνπζηάδεηαη αθφκε ε γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή πνπ αθνξά 

ζηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο θαη ζηνλ φξν αθφκε «εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ», ν νπνίν βξίζθεηαη ππφ ζπλερή αλαζεψξεζε, 

 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 H γλψζε κεξηθψλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ γεληθφηεξα 

θαη θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή. 

 Γλσξηκία κε ην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

εληάζζεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

 

 2.  Καηεγνξηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ 
ινγηζκηθνύ 

 
ζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ δελ πθίζηαηαη κηα θαη κφλε απνδεθηή 

θαηεγνξηνπνίεζε, αιιά πεξηζζφηεξεο, νη νπνίεο ζε κεγάιν 

βαζκφ ζπλαξηψληαη, φπσο είλαη θπζηθφ, κε ηα θξηηήξηα πνπ 

ζέηεη θαλείο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκε θαη ν φξνο 

«εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ» είλαη ζήκεξα ππφ θξηηηθή 

αλαζεψξεζε, θαζψο  

(α) γίλεηαη αλαθνξά κάιινλ ζε «εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα» 

(νληφηεηεο θαηά πνιχ επξχηεξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ) παξά ζε κεκνλσκέλα ινγηζκηθά  

(β) ππάξρεη ζπλερήο εμέιημε θαη εκθάληζε λένπ είδνπο 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ηα νπνία δχζθνια κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ – λα εληαρζνχλ δειαδή ζηηο πθηζηάκελεο 

ήδε θαηεγνξίεο θαη  

(γ) έλαο κεγάινο φγθνο πιηθνχ, ινγηζκηθνχ θαη πεξηβαιιφλησλ 

(απφ ηα ινγηζηηθά θχιια σο ηα wikis θαη απφ ηηο web θάκεξεο 
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σο ην Skype) ηα νπνία δε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

«εθπαηδεπηηθά», δειαδή δε ζρεδηάζηεθαλ αξρηθά γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε, αιιά, παξφια απηά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο-δηδαθηηθνχο ιφγνπο 

Ξξηλ απφ ηελ αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηψλ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ παξαγφλησλ, ζα 

πξέπεη ινηπφλ λα ππνγξακκίζνπκε ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή 

πνιππινθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δελ επηηξέπεη 

πάληνηε νχηε ηελ κνλνζήκαληε θαηεγνξηνπνίεζε, νχηε ηελ 

απφιπηε αμηνιφγεζε. Ρα φξηα αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

θαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κεξηθέο θνξέο δελ είλαη 

αξθνχλησο ζαθή θαη είλαη ελδερφκελν ε αμηνιφγεζε ελφο 

ινγηζκηθνχ λα κελ είλαη απνιχησο αθξηβήο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ ηειείσο αζαθήο (γηα παξάδεηγκα έλα 

ινγηζκηθφ λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

θαη έηζη λα ππάγεηαη ηαπηνρξφλσο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

θαηεγνξίεο). Άξα ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ πξέπεη 

λα ζεσξεζεί σο κηα δηαίξεζε ζε ακνηβαία απνθιεηφκελεο νκάδεο, 

αιιά κάιινλ σο κηα πεξηγξαθή θιάζεσλ δπλαηνηήησλ. Θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαηά πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζα ζεσξείηαη αληίζηνηρα 

φηη αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο – ε ζεψξεζε 

απηή θαίλεηαη λα είλαη πην ξεαιηζηηθή – πην θνληά ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα – θαη πην ιεηηνπξγηθή. Ρν βαζηθφ εξψηεκα ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ε νκάδα 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθξηβψο γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε. Γηα  παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνηνο (ν καζεηήο ή ν δηδάζθσλ) 

έρεη ηνλ έιεγρν ζηε ρξήζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

(αλ είλαη καζεηνθεληξηθφ ή δαζθαινθεληξηθφ). Πε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο επίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεπαθήο ή ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο, αιιά 

ζεσξεηηθά πιαίζηα φπσο ε ζεσξία ησλ Mindηools (λνεηηθψλ 

εξγαιείσλ) ηoπ D. Jonassen (2000), θεληξηθφ ζεκείν απνηειεί ε 

ππφζεζε φηη ηα ινγηζκηθά κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

σο εξγαιεία ζηελ ππεξεζία ηνπ καζεηή πξνθεηκέλνπ απηφο λα 

αλαπηχμεη θξηηηθή ζθέςε, φπσο θαη δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο 
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πςεινχ επηπέδνπ (ζρεηηθά sites: 

http://members.aol.com/Mind2Ls/mindtool.htm  ή αθφκε  

http://www.quasar.ualberta.ca/edpy485/edtech/mindtool.htm). 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ θαηεγνξία απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ 

κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ινγηζκηθά γηα δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, γηα δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη κε 

δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή δηεπαθή. Δπνκέλσο 

ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθά πιαίζηα, δπν δηαθνξεηηθά ζχλνια 

θξηηεξίσλ θαη έηζη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ζηηο δπν απηέο 

πεξηπηψζεηο. 

Έρνπλ πξνηαζεί ινηπφλ δηάθνξεο νκάδεο θξηηεξίσλ. Γπν απφ ηηο 

πιένλ δηαδεδνκέλεο (γηα παξάδεηγκα, Β. Θφκεο, 2004, ζειίδεο 

112-134) είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζεηο ηηο ππνθείκελεο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο ζπλεπαγόκελεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη 

ηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα. Πηελ πξψηε δηαθξίλνπκε ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Θαζνδεγνχκελεο (απφ ην ζχζηεκα) δηδαζθαιίαο – δηδαζθαιίαο 

(tutorials) – πξαθηηθήο θαη εθγχκλαζεο (drill and practice, πνπ 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε ζεσξίεο κάζεζεο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

γλσζηηθέο) 

Θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο θαη δηεξεχλεζεο (πνπ ζηεξίδνληαη 

θπξίσο ζε ζεσξίεο κάζεζεο γλσζηηθέο θαη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο) 

Έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, Ππλεξγαζίαο, Γεκηνπξγίαο (πνπ 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε ζεσξίεο κάζεζεο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο). 

 

Πηε δεχηεξε δηαθξίλνπκε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 

Ινγηζκηθά ζηα νπνία ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο 

«δάζθαινο» 

Ινγηζκηθά ζηα νπνία ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο 

«καζεηήο» 

Ινγηζκηθά ζηα νπνία ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο 

«ζπλεξγάηεο» ηνπ καζεηή ή σο εξγαιείν κάζεζεο. 

 

http://members.aol.com/Mind2Ls/mindtool.htm
http://www.quasar.ualberta.ca/edpy485/edtech/mindtool.htm
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Πηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, αθνινπζείηαη κηα 

κηθηή θαηεγνξηνπνίεζε. Ξεξηιακβάλνληαη έηζη θαηεγνξίεο κε 

δηάθνξα θξηηήξηα θαη φρη κφλν ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη 

πεξηβάιινληα, αιιά θαη ηα πην δηαδεδνκέλα πεξηβάιινληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε (δηδαζθαιία-

κάζεζε). Τν βαζηθό θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

ζπγθξόηεζε, ζεώξεζε θαη παξνπζίαζε κηαο θαηεγνξίαο, είλαη ε 

ύπαξμε ελόο αξηζκνύ ινγηζκηθώλ ή πεξηβαιιόλησλ κε κηα θνηλή 

πξνβιεκαηηθή ή έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό, ην νπνίν λα είλαη 

ζεκαληηθό από δηδαθηηθή / καζεζηαθή άπνςε. Νη παξαηηζέκελνη 

ππεξδεζκνί παξαπέκπνπλ ζπλήζσο ζηελ αξρηθή ηζηνζειίδα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ ή πεξηβάιινληνο θαη φρη ζε 

δεπηεξεχνπζεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηζηνζειίδεο ηνπ 

Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ – απηέο αλαθέξνληαη πιήξσο ζε 

άιιε ππνελφηεηα). Γε γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε ινγηζκηθά 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κεκνλσκέλνπο Ζ.., (stand alone), ζε 

εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ δηθηπαθά θαη ζε εθαξκνγέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ online. Κεξηθέο απφ ηηο πιένλ ζπλήζεηο θαηεγνξίεο 

ινγηζκηθνχ είλαη νη εμήο: 

 

 

Ινγηζκηθά θαη 

πεξηβάιινληα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο 

απιέο  πεγέο 

πιεξνθφξεζεο 

Ρν ίδην ην Γηαδίθηπν, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα πεγή 

πιεξνθνξηψλ. Υζηφζν πθίζηαληαη θαη εηδηθφηεξεο άιιεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο είηε ζην Γηαδίθηπν νξγαλσκέλεο κε κνξθή 

«εγθπθινπαίδεηαο», ιεμηθψλ, επξεηεξίσλ, «ζεζαπξψλ» (κε 

πιένλ γλσζηή ηε wikipedia, http://www.wikipedia.org), βάζεσλ 

δεδνκέλσλ (γηα παξάδεηγκα, http://www.eric.ed.gov/), 

ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, εμεηδηθεπκέλσλ ππιψλ ή αθφκε θαη κε 

ηε κνξθή ζεκαηηθψλ ή εμεηδηθεπκέλσλ ηζηνρψξσλ (γηα 

παξάδεηγκα: http://www.aace.org  θαη http://www.iste.org ). 

πάξρνπλ έλαο πνιχ ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρεηηθψλ πεγψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πιεξνθφξεζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Θχπξν). Ξαξφκνηεο είλαη θαη νη online ππεξεζίεο 

ζπζηεκαηηθήο ή πεξηζηαζηαθήο απνδειηίσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

λέσλ (πρ: http://www.apo.gr/oldsite/showrecords.php). 

Πεκαληηθά ζηνηρεία ζε απηέο ηηο πεγέο απνηεινχλ ε επθνιία 

πξφζβαζεο, ε «ζηφρεπζε» ηεο πιεξνθνξίαο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα portals κε απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν), 

ε νξγάλσζε, ε «δφκεζε» ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε «δηδαθηηθή 

πξφζεζε» ηεο, ε επθνιία αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ 

http://www.wikipedia.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.aace.org/
http://www.iste.org/
http://www.apo.gr/oldsite/showrecords.php
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πιεξνθνξηψλ, ην θφζηνο (νηθνλνκηθφ) πξφζβαζεο θαη ρξήζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο, ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο πιεξνθνξίαο, ε 

εγθπξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε δπλαηφηεηα 

επηθαηξνπνίεζεο, αλαλέσζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

 

Ινγηζκηθά γηα 

δηδαζθαιία 

(Tutorials, 

δηδαθηηζκηθά) 

Απνηεινχλ κηα πνιχ δηαδεδνκέλε θαηεγνξία ινγηζκηθνχ. Ξνιιέο 

θνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηηθά ζρνιηθή ρξήζε θαη έηζη ππάξρνπλ 

πνιιά ζην ειεχζεξν εκπφξην (γηα παξάδεηγκα πξννξηδφκελα γηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ή κε πεξηερφκελν θαιιηηερληθφ, 

αθηεξσκέλν ζε κεγάια κνπζεία ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαιιηηέρλεο). Ρππηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην online «ζρνιείν» 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γηαδηθηχνπ κε δεθάδεο 

δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ (http://www.w3schools.com). 

 

 

Ξεξηβάιινληα 

πξαθηηθήο θαη 

εθγχκλαζεο (Drill 

and practice)  

Ξξφθεηηαη γηα ηα πην δεκνθηιή θαη δηαδεδνκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα – ίζσο γηαηί είλαη ηα απινχζηεξα ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπο ή γηαηί εχθνια κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ θάπνηνπ είδνπο 

«απνηειέζκαηα» (βειηίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ). Θα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

εκπνξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 

απηή (πρ http://www.superkids.com/aweb/tools/math/ ). Πε 

νξηζκέλεο κάιηζηα γλσζηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

απνκλεκφλεπζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν (φπσο ε Βηνινγία ή ε 

Ηζηνξία), ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη αζθήζεηο πξαθηηθήο θαη 

εθγχκλαζεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο – γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ ζπζηήκαηα επηινγήο θαη 

δηακφξθσζεο εξσηήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε κεγάιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγνχλ ηεζη ειέγρνπ γλψζεσλ γηα 

θνηηεηέο ηαηξηθήο θαη ππνςεθίνπο ηαηξηθψλ ζρνιψλ – πνιιέο 

απφ ηηο νπνίεο είλαη online 

 (http://score95.com/screenshots.html# ). Ππλήζσο ππάξρεη 

θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ ζπνπδαζηψλ, εμάζθεζε γηα 

βειηίσζε ησλ ρξφλσλ θαη κηα ζεηξά πξφζζεησλ δπλαηνηήησλ 

γηα ηελ θαιχηεξε πξνγχκλαζε θαη εμάζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Πε νξηζκέλα απφ ηα πην πξνεγκέλα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο, ε εμάζθεζε θαη πξνγχκλαζε κπνξεί λα είλαη 

«θαζνδεγνχκελε» απφ ην ζχζηεκα (ην νπνίν παίδεη έλα ξφιν e-

κέληνξα ή ςεθηαθνχ εηδηθνχ). 

http://www.w3schools.com/
http://www.superkids.com/aweb/tools/math/
http://score95.com/screenshots.html
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Ξεξηβάιινληα 

δηαρείξηζεο 

πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ θαη 

δεκηνπξγίαο 

απιψλ εθαξκνγψλ 

παξνπζίαζεο 

 

Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη απιά πεξηβάιινληα 

παξνπζίαζεο, φπσο ην Impress ή ην PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεξηβάιινληα 

πξνζνκνίσζεο 

Ρα πεξηβάιινληα απηά έρνπλ γλσξίζεη πνιχ κεγάιε αλάπηπμε 

θαζψο νη πξνζνκνηψζεηο είλαη πιένλ πνιχ ξεαιηζηηθέο. Πε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο (γηα παξάδεηγκα: εμνκνησηέο πηήζεσο) ε 

πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη θαη εηδηθή ππνδνκή, αιιά ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ε πξνζνκνίσζε πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ 

ζηελ νζφλε ηνπ Ζ.. (ηαηξηθέο επεκβάζεηο ζην: 

http://www.patentstorm.us/patents/6283763/claims.html θαη 

virtual ηνκή βαηξάρνπ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο 

http://www.digitalfrog.com/demo/index.html ειεχζεξν demo. 

Tα πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Virtual reality), 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζνκνίσζε πεξηβαιιφλησλ κε πηζηφηεηα 

πςεινχ βαζκνχ (ράξε ζε εηδηθφ εμνπιηζκφ). Δπηηξέπνπλ αθφκε 

θαη ηελ πξνζνκνίσζε πεξηβαιιφλησλ πνπ δελ πθίζηαληαη – ησλ 

νπνίσλ φκσο είλαη δηαζέζηκε ε πεξηγξαθή ή νη «πξνδηαγξαθέο». 

Ρα πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο επηηξέπνπλ ζπρλά ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (problem 

solving) θαη ππνζηεξίδνπλ, θαηά θαλφλα, ηηο δηεξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο πξνζνκνηψζεηο 

(έλα βήκα πην πέξα ίζσο) απνηεινχλ ηα ινγηζκηθά θαη 

πεξηβάιινληα δηαρείξηζε πξαγκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ή 

επεμεξγαζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ (γηα παξάδεηγκα 

http://passporttoknowledge.com/hst/video/video3s.html ή 

ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο δηαρείξηζεο ξνκπνηηθψλ βξαρηφλσλ ή 

άιισλ νληνηήησλ). 

 

 

 

Δξγαιεία γεληθήο 

ρξήζεο 

Δθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ησλ ιεγνκέλσλ «γεληθψλ 

εθαξκνγψλ» (εθαξκνγψλ γξαθείνπ), ππάξρνπλ ινγηζκηθά 

απινπνηεκέλα, ηα νπνία εθηεινχλ αλάινγεο εξγαζίεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ινγηζκηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε ινγηθή 

ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (ινγηζκηθφ Ρabletop θαη Tabletop Jr. 

http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm ), ή αθφκε θαη 

ινγηζκηθά γηα ηελ νξγάλσζε ηδεψλ, projects 

http://www.digitalfrog.com/demo/index.html
http://passporttoknowledge.com/hst/video/video3s.html
http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm
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(http://cmap.ihmc.us/ θαη 

http://www.smartdraw.com/specials/concept-

map.htm?id=201189  ή http://www.inspiration.com/  γηα 

αληίζηνηρα εκπνξηθά πξντφληα) 

 

 

 

 

Ξξνγξάκκαηα 

πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο, 

δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη θαληαζίαο 

Ξεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ – ή θαη ησλ ελειίθσλ. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα απηή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο κνξθέο 

γξαπηνχ ιφγνπ (αθήγεζε, πνίεζε ή άιιε), ηελ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία (δσγξαθηθή, κνπζηθή, βίληεν,..). Ρππηθά 

πξνγξάκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην KidPix (ινγηζκηθφ 

γηα ηε δσγξαθηθή http://www.kidpix.com , αιιά θαη ζηε 

wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Kid_Pix) , ην ειιεληθφ 

παθέην «Ξήγαζνο» 

(http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Home.html), ην HyperStudio 

(http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html) θαη, ζε 

θάπνην κέηξν, ην αλάινγν ηνπ (αιιά πην ζχλζεην) Microworlds 

(http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html ). Ρα δπν 

απηά ηειεπηαία ινγηζκηθά (εθ ησλ νπνίσλ ην Microworlds έρεη 

ήδε εμειιεληζηεί θαη πξνσζήζεθε ζηα ζρνιεία), κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ επίζεο φηη αλήθνπλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πεξηβαιιφλησλ δεκηνπξγίαο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. Δίλαη 

ζαθέο φκσο φηη πξφζεζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ είλαη λα βάινπλ 

ην καζεηή ζηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ (θαη φρη κφλν ηνπ ρξήζηε) 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ θαηεγνξία απηή. 

 

 

 

Αλνηρηνί 

κηθξφθνζκνη 

Απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ινγηζκηθψλ πνπ είλαη νη πιένλ 

δηεξεπλεκέλνη θαη ζεσξνχληαη, απφ πνιινχο εξεπλεηέο, σο ηα 

πιένλ ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Πηελ θαηεγνξία απηή 

εληάζζνληαη κεξηθά γλσζηά ινγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο 

(Cabri, Geometer‟s Sketchpad), Άιγεβξαο θαη Αξηζκεηηθήο 

(FunctionProbe θαη Excel), Φπζηθήο (Interactive Physics), 

κνληεινπνίεζεο (Modellus), φπσο θαη ε γιψζζα Logo θαη νη 

θιάδνη ηεο. Ρα ινγηζκηθά απηή ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα πιένλ 

δηαδεδνκέλα δηεζλψο (σο θαηεγνξία ινγηζκηθψλ). Νη 

κηθξφθνζκνη απνηεινχλ αλνηρηά πεξηβάιινληα ζηα νπνία 

πθίζηαληαη κεξηθέο βαζηθέο νληφηεηεο (φπσο ε ρειψλα ηεο Logo 

ή ην «Δπθιείδεην» επίπεδν ηεο Γεσκεηξίαο) θαη ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη εθ ηνπ κεδελφο ή ζπλδπαζηηθά, ζπλζεηηθά, 

λέεο νληφηεηεο, λέα «αληηθείκελα», ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

http://cmap.ihmc.us/
http://www.smartdraw.com/specials/concept-map.htm?id=201189
http://www.smartdraw.com/specials/concept-map.htm?id=201189
http://www.inspiration.com/
http://www.kidpix.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kid_Pix
http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Home.html
http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html
http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html
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αληηθεηκέλσλ θαη λα κειεηήζεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. 

πάξρεη κηα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηα ζρεηηθά 

ζέκαηα. Πηελ ίδηα ίζσο θαηεγνξία ζα πξέπεη λα εληάμνπκε θαη ηα 

πξντφληα (ινγηζκηθνχ αιιά θαη πιηθνχ – hardware) ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, ελφο θιάδνπ ν νπνίνο έρεη γλσξίζεη 

κεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα (γηα παξάδεηγκα: 

http://mindstorms.lego.com/. Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, 

ηδηαηηέξσο εθείλε πνπ ζπλδπάδεη θαηαζθεπή θαη πξνγξακκαηηζκφ 

απηφκαησλ κεραληζκψλ θαη ξνκπφη (ζε αληηδηαζηνιή κε ηα 

πξνζνκνηνχκελα ξνκπφη ζηελ νζφλε ηνπ Ζ.., κέζσ 

εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ), εμ αηηίαο ηεο θχζεο ηεο απνηειεί 

έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν θιάδν εθαξκνγήο ησλ ΡΞΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο ζπλδπάδεη πνιιέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο 

(καζεκαηηθά, πξνγξακκαηηζκφ, κεραλνινγία, θπζηθή,…) θαη 

γλσξίδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

 

 

 

 

Ινγηζκηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα 

επηθνηλσλίαο 

Ρα πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε δηάθνξεο 

κνξθέο (e-mail, πινήγεζε κε θπιινκεηξεηέο, εηθφλεο, βίληεν 

θαη ήρνο κέζσ Γηαδηθηχνπ) απνηεινχλ ηηο πην δεκνθηιείο απφ ηηο 

εθαξκνγέο ησλ ΡΞΔ – απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ Δθπαίδεπζε. Πηε 

γεληθή απηή θαηεγνξία εληάζζνληαη ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα 

πνιιψλ ππνθαηεγνξηψλ. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά 2 θαηεγνξίεο, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο:  

Ινγηζκηθά επηθνηλσλίαο θαη πξφζβαζεο ζε θαηαλεκεκέλνπο 

ςεθηαθνχο πφξνπο. πάξρεη κηα αλεμάληιεηε πνηθηιία 

ινγηζκηθψλ γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ε νπνία έρεη δηεμνδηθψο 

αλαιπζεί ζε άιιε ελφηεηα. Νη εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο φισλ ησλ 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο (απφ ην Video On demand 

θαη ην Skype, σο ην e-mail θαη ηα ζπζηήκαηα online 

“ζπδεηήζεσλ”) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη απαηηνχλ κηα  

ηδηαίηεξε κειέηε. Ρα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιχ 

νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιεγφκελν 

Web2.0 – φπσο sites ηεο νλνκαδφκελεο «θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο» (social networking) πνπ ζρεηίδνληαη κε wikis, blogs 

θαη κηα ζεηξά ππεξεζηψλ λέαο γεληάο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

sites: http://del.icio.us γηα social bookmarking, 

http://www.imbee.com/ γηα λεαξνχο καζεηέο θαη 

http://kathyschrock.net/web20/ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά 

θαη ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα sites ouTube θαη MySpace: 

http://mindstorms.lego.com/
http://del.icio.us/
http://www.imbee.com/
http://kathyschrock.net/web20/
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http://www.youtube.com/  θαη http://www.myspace.com/). 

Ινγηζκηθά δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο: ζηελ θαηεγνξία απηή 

ππάγνληαη εηδηθά ινγηζκηθά, εξγαιεία θαη πεξηβάιινληα ηα νπνία 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ςεθηαθνχο πφξνπο ζε άηνκα κε 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο. Υο απιφ παξάδεηγκα αλαθέξνληαη ηα 

ινγηζκηθά ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ απηφκαηε κεγέζπλζε ησλ 

ραξαθηήξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ 

άηνκα κε ειαηησκέλε φξαζε. Πηελ ίδηα ίζσο θαηεγνξία πξέπεη 

λα πεξηιεθζνχλ θαη νη απηφκαηνη κεηαγισηηηζηέο ηζηνζειίδσλ, 

νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηα πεξηερφκελα ηζηνρψξσλ απφ έλα 

γισζζηθφ πεξηβάιινλ ζε έλα άιιν, επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξίαο ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο 

γισζζηθέο θαηαβνιέο θαη δπλαηφηεηεο. 

 

 

Ξεξηβάιινληα 

αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ – 

Ξξνγξακκαηηζκφο 

κε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ 

H θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο νη «ηππηθέο» γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ (φπσο ε C++ ή ε γιψζζα Java), αιιά θαη 

πεξηβάιινληα αλάπηπμεο φπσο ην Flash 

(http://www.adobe.com/products/flash/). πσο είλαη 

αλακελφκελν, θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα «ζπλερέο θάζκα», απφ 

ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ζε πεξηβάιινληα αλάπηπμεο 

φπσο ην Flash, αιιά θαη ην Αβάθην, ή πεξηβάιινληα φπσο ην 

HyperStudio θαη ην Microworlds. Aθφκε θαη ινγηζκηθά 

παξνπζηάζεσλ, φπσο ην Impress ή ην PowerPoint έρνπλ κηα 

πβξηδηθή κνξθή, αθνχ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία scripts θαη 

επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο (γηα παξάδεηγκα, 

ην PowerPoint επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο VBA, Visual Basic for 

Application). 

 

 

Ινηπέο θαηεγνξίεο 

Ξεξηιακβάλνληαη ηέινο φια ηα είδε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ή 

θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαη πεξηβαιιφλησλ, ηα 

νπνία δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο 

θαζψο είλαη πνιχ ζχγρξνλα θαη δελ έρεη αθφκε αλαπηπρζεί έλα 

επαξθέο ζψκα θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο. Πε απηή 

ηελ άηππε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

θαη παίγληα θαζψο θαη νη εθαξκνγέο e-learning (πνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο θαη απαηηνχλ κηα ηδηαίηεξε θαη πνιχ 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

http://www.youtube.com/
http://www.myspace.com/
http://www.adobe.com/products/flash/
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εθπαίδεπζε) θαη m-learning (νη νπνίεο είλαη επαξθψο 

αλεπηπγκέλεο αιιά δελ έρνπλ αθφκε επξχ θάζκα εθαξκνγψλ 

ζηελ Διιάδα). Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί κηα ζεηξά  

πεξηβαιιφλησλ θαη εξγαιείσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη πξνζθέξνπλ πνιιέο λέεο δπλαηφηεηεο.  

Ρππηθή πεξίπησζε πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα ζεηξά ζρεηηθψλ εξγαιείσλ ηεο 

εηαηξείαο Google: Google Apps for Education 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html 

Αλάινγεο ρξήζεηο βξίζθνπλ θαη πεξηβάιινληα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα – φρη θαη‟ αλάγθε 

δεκηνπξγεκέλα γηα εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο, φπσο ην Google Earth 

(http://earth.google.com/) ή αθφκε θαη πην εμεηδηθεπκέλα 

εξγαιεία – πάληνηε κε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ρξήζε – φπσο ην 

Celestia (http://www.shatters.net/celestia/), νη ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο (http://cmap.ihmc.us/) θ.ά. Aθφκε, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ επίζεο αλαπηπρζεί ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Δθπαίδεπζε. Ξνιιά απφ απηά 

πξννξίδνληαη γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νλνκάδνληαη ζνβαξά παηρλίδηα (serious 

games), ελψ άιια πξννξίδνληαη γηα καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο 

(educational games), φπσο γηα παξάδεηγκα έλα παηρλίδη πνπ 

δεκηνχξγεζε ν ΝΖΔ: http://www.food-force.com/. Λέα 

πεξηβάιινληα δεκηνπξγνχληαη επίζεο επεηδή ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Δθηφο απφ ζπζθεπέο πνπ 

επλννχλ ηε δηθηχσζε θαη ηε δηακνίξαζε πιεξνθνξηθψλ (πνπ 

εμεηάδνληαη ζηελ ελφηεηα γηα ηε δηθηχσζε) ππάξρνπλ θαη 

ζπζθεπέο άιισλ θαηεγνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γη αδηδαθηηθνχο ζθνπνχεο, φπσο νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Γηαδξαζηηθφο_πίλαθαο). Ζ 

πξαγκαηηθή δηδαθηηθή αμία απηψλ ησλ λέσλ πεξηβαιιφλησλ θαη 

ζπζθεπψλ δελ έρεη αθφκε εμεηαζηεί.  

 

 

3.  Πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Δληνπίζηε ηζηνρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο 

θξηηεξίσλ θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Δπηζθεθηείηε επίζεο ηνπο ηζηνρψξνπο πνπ ήδε αλαθέξνληαη 

κέζα ζην θείκελν.  

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Ξξνζδηνξίζηε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ή πεξηβάιινληα ζχκθσλα 

κε ηε ζεσξία ησλ λνεηηθψλ εξγαιείσλ (Mind Tools, Jonassen 

2000) θαη αλαιχζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ράξε ζηα νπνία 

εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή. Ζ ζεσξία απηή, θαηά ηε 

γλψκε ζαο, πξνζδηνξίδεη κηα θαηεγνξία ινγηζκηθψλ ή κηα 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
http://earth.google.com/
http://www.shatters.net/celestia/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.food-force.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/������������_�������
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θαηεγνξία ρξήζεσλ ησλ ινγηζκηθψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο; 

Γξαζηεξηφηεηα 3ε 

πάξρνπλ δηάθνξεο νκάδεο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, φπσο νη ζεσξίεο κάζεζεο θαη νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο ή νη ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη ηα παηδαγσγηθά 

ξεχκαηα. Κε βάζε ηηο δηάθνξεο νκάδεο θξηηεξίσλ γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ επηρεηξήζηε κηα 

(κεξηθή) ηαμηλφκεζε νξηζκέλσλ ινγηζκηθψλ 

 4. Δξσηήζεηο 

 

1) Θεσξείηε φηη ηα ινγηζκηθά πνπ απνθαινχληαη «δηδαθηηθά» 

(tutorials) έρνπλ θάπνηα ζεκαληηθή ζέζε ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; Πε πνηεο πεξηπηψζεηο; 

 

2) Πε πνηεο θαηεγνξίεο ινγηζκηθψλ πθίζηαληαη κεξηθέο βαζηθέο 

νληφηεηεο θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

νληφηεηεο, λέα «αληηθείκελα», θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ; Δθηηκάηε φηη ε δπλαηφηεηα απηή είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε δηδαζθαιία θαη αλ «ΛΑΗ» ζε πνηεο πεξηπηψζεηο;  

 5. Αζθήζεηο 

 

Γεκηνπξγείζηε πεξηγξαθέο δηδαζθαιηψλ ελφο ζέκαηνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ρξήζε σζηφζν 

ηνπ ηδίνπ ινγηζκηθνχ. 

 6. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

 

http://www.ncte.ie/SpecialNeedsICT/ResourcesAdvice/Software

Categories/ Πειίδα κε αλαθνξά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  

http://www.sun-associates.com/resources/categories.html 

Πειίδα κε αλαθνξά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_software  Πειίδα κε 

αλαθνξά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  

http://www.ncte.ie/SpecialNeedsICT/ResourcesAdvice/SoftwareCategories/
http://www.ncte.ie/SpecialNeedsICT/ResourcesAdvice/SoftwareCategories/
http://www.sun-associates.com/resources/categories.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_software
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(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο γηα όιεο ηηο ζειίδεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα απηή: 21/3/2008) 
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Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Ξαλεπηζηήκην Grenoble I, Joseph 

Fourier, Γαιιία. Ζ δηαηξηβή είλαη δηαζέζηκε είηε απφ ην 

ζπγγξαθέα (ειεθηξνληθή κνξθή), είηε απφ ηε ζρεηηθή ππεξεζία 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 
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Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ, Δθδφζεηο Λέσλ 

Ρερλνινγηψλ  

Γαγδηιέιεο Β., «Ν ξφινο ηεο δηεπαθήο θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ» ζην 

Λέεο Ρερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, Η.Η. Θεθέο (επηκ.), εθδφζεηο 

ΑΡΟΑΞΝΠ, Αζήλα, 2004. 

Γεκεηξαθνπνχινπ, A. (1998). Πρεδηάδνληαο εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά - Απφ ηηο εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηεπηζηεκνληθή 
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Θπλεγφο, Σ. (2002). Λέεο Ξξαθηηθέο κε Λέα Δξγαιεία ζηελ 

Ράμε. Λνεηηθά Δξγαιεία θαη Ξιεξνθνξηαθά Κέζα: Ξαηδαγσγηθή 

Αμηνπνίεζε ηεο Πχγρξνλεο Ρερλνινγίαο γηα ηε Κεηεμέιημε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Ξξαθηηθήο. Δπηκέιεηα: Θπλεγφο, Σ. & Γεκαξάθε. 

Β., Δθδ. Θαζηαληψηε, 27-53. 

Μέλνπ Λ. (2002) Γπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο 

πνιπαλαπαξαζηαζηαθψλ ινγηζκηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαξηήζεσλ. Λνεηηθά Δξγαιεία θαη Ξιεξνθνξηαθά Κέζα: 

Ξαηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ηεο Πχγρξνλεο Ρερλνινγίαο γηα ηε 

Κεηεμέιημε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ξξαθηηθήο. Δπηκέιεηα: Θπλεγφο, 

Σ. & Γεκαξάθε. Β., Δθδ. Θαζηαληψηε, 198-232. 

Ρ. Κηθξφπνπινο (2000) Δθπαηδεπηηθφ Ινγηζκηθφ, Δθδφζεηο 

Θιεηδάξηζκνο. 

Σ. Ξαλαγησηαθφπνπινο, Σ. Ξηεξξαθέαο, Ξ. Ξηληέιαο (2003) Τν 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θαηε αμηνιόγεζή ηνπ, εθδφζεηο 

Κεηαίρκην. 

 

 

Δνόηηηα 4.2 

 
Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού 

λογιζμικού  

 1. Διζαγωγή 

Πην παξφλ κάζεκα παξνπζηάδνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ γεληθφηεξα. Δθηφο απφ ηα 

θξηηήξηα απηά θαζαπηά, παξνπζηάδεηαη επίζεο, πάληνηε κε 

ζπλνπηηθφ ηξφπν, ε γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, νη δηάθνξεο δειαδή παξάκεηξνη 

(φπσο κεζνδνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, παηδαγσγηθέο ή 

δηεπαθήο) νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο.  

 

Γηδαθηηθνί 

Πηφρνη 

 Γλσξηκία κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Δμνηθείσζε κε ηα πξνβιήκαηα θαη ην γεληθφηεξν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 
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 2.  Δξγαιεία θαη ηζηνρώξνη κε 
αμηνινγήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Ζ 

πνιππινθφηεηα 

ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη 

πεξηβαιιφλησλ 

 

 

Φνξείο 

πηζηνπνίεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξηζηνπνίεζε 

δεμηνηήησλ 

Ξιεξνθνξηθήο 

 

 

 

 

 

Γηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο 

θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα  

Ζ ζρεηηθή πνιππινθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δελ 

επηηξέπεη πάληνηε ηελ αμηνιφγεζε θαηά κηα «απφιπηε» έλλνηα. 

Ρα φξηα αλάκεζα ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κεξηθέο θνξέο δελ 

είλαη αξθνχλησο ζαθή θαη είλαη ελδερφκελν ε αμηνιφγεζε ελφο 

ινγηζκηθνχ λα κελ είλαη απνιχησο αθξηβήο. Άξα ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ελδερνκέλσο δε 

κπνξνχλ πάληνηε λα εθαξκνζηνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα θαη 

εγθπξφηεηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ή δελ πεξηιακβάλνπλ 

εθαξκνγέο πνιχ ζχγρξνλεο (γηα παξάδεηγκα, δε θαίλεηαη λα 

έρεη αλαπηπρζεί έλα πιήξεο, δηεμνδηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

ινγηζκηθνχ/πεξηβαιιφλησλ γηα ην mobile learning). 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζπλδέεηαη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, 

δειαδή κε ηελ επίζεκε επηθχξσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Πηελ 

Διιάδα ηα ινγηζκηθά κπνξνχλ λα πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ, 

http://www.elot.gr/home.htm) αιιά ηελ επίζεκε πηζηνπνίεζε 

γηα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (πξνθεηκέλνπ δειαδή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία) ηε ρνξεγεί ην 

Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (http://www.pi-schools.gr ). Πην 

παξειζφλ θαη άιινη νξγαληζκνί θαη πξνγξάκκαηα πξνέβεζαλ ζε 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πεξηβαιιφλησλ, φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, ηα  ινγηζκηθά ηα νπνία παξήρζεζαλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ έξγνπ «ΝΓΠΠΔΗΑ», αμηνινγήζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

απφ ην ΔΑΗΡ (ηφηε:ΗΡ). Υζηφζν, επίζεκνο θνξέαο 

πηζηνπνίεζεο παξακέλεη ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν 

αμηνινγεί ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζε ηξεηο θάζεηο: ηερληθή 

(εξγαζηεξηαθή) αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ινγηζκηθνχ, παηδαγσγηθή-

δηδαθηηθή αμηνιφγεζε απφ Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

ηειηθή αμηνιφγεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (ρξήζε κέζα ζε 

ζρνιηθή ηάμε).  

Ρν Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην αμηνινγεί απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή (έκκεζα ή 

άκεζα) ζρεηίδεηαη κε ην ίδην ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην – δε 

ιεηηνπξγεί δειαδή σο ειεχζεξνο θνξέαο ν νπνίνο ζα 

αμηνινγνχζε νηαδήπνηε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ή πεξηβάιινληα 

ζα ππνβαιιφηαλ πξνο αμηνιφγεζε. Πε νξηζκέλεο ρψξεο, ζηηο 

νπνίεο ε ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλε θαη ηζρπξή (ζεζκηθά θαη θνηλσληθά), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο Ζ.Ξ.Α., ε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο 

(δεδνκέλεο ηεο απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο) 

ή αθφκε θαη λα πσιείηαη ζην ειεχζεξν εκπφξην. Πηελ 

αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ινηπφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ππεηζέξρεηαη ελδερνκέλσο θαη έλαο 

εμσεθπαηδεπηηθφο, νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Ζ Διιάδα δελ έρεη 

κεγάιε αγνξά, αιιά πξφζθαηα, ην ζέκα έρεη ηεζεί κε κηα άιιε 

κνξθή: ζεσξψληαο, κε ηελ επξεία έλλνηα, σο εθπαηδεπηηθά ηα 

πεξηβάιινληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δηάθνξεο 

πηζηνπνηήζεηο δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (φπσο νη 

http://www.elot.gr/home.htm
http://www.pi-schools.gr/
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πηζηνπνηήζεηο δεμηνηήησλ ρξήζεο Ζ..), ηα ηειεπηαία έηε έρεη 

επεθηαζεί ε αλάπηπμε θαη ρξήζε πεξηβαιιφλησλ online 

κεηεθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο αιιά θαη 

αμηνιφγεζεο. Θαζψο ην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ δηαθχβεπκα είλαη 

ζεκαληηθφ, ππάξρεη κηα πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ε 

νπνία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ησλ 

πεξηβαιιφλησλ απηψλ, φζν θαη κε ην γεληθφηεξν πξφβιεκα ηεο 

εκπνξηθήο ηνπο ρξήζεο.  

Ρέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ 

Web2.0, έρεη επλνήζεη ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ θνηλσληθνύ 

ραξαθηήξα αθφκε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Έηζη, ζε 

ρψξεο φπσο νη Ζ.Ξ.Α., αιιά θαη δηεζλψο, έρεη αλαπηπρζεί έλα 

επξχ δίθηπν απφ sites, νκάδεο κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ, επηηξνπέο 

εκπεηξνγλσκφλσλ, εηδηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο πεγέο, νη νπνίεο 

αμηνινγνχλ εθπαηδεπηηθά πξντφληα (θαη ινγηζκηθά ή εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα) βαζηδφκελα θαηά θχξην ιφγν ζηε γλψκε ησλ 

ρξεζηψλ. 

 

 

«Δξγαιεία» γηα 

ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Πην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιινί ηζηνρψξνη κε αμηνινγήζεηο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ξαξαηίζεληαη νξηζκέλεο δηεπζχλζεηο 

πνπ παξέρνληαη ζην              

http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/sci-

tech/scicom.html 

• Childrens' Software Revue: Software Evaluation Instrument 

http://www.childrenssoftware.com/rating.html 

• Criteria for Evalutating Computer Courseware 

(http://www.evalutech.sreb.org/criteria/courseware.asp ) 

• Educator's Guide for Evaluating Software 

(http://www.ncrel.org/tech/claims/ ) 

• Software Evaluation Form 

(http://seamonkey.ed.asu.edu/emc300/software/evalform.html) 

• ISTE: Educational Software Evaluation Form 

(http://www.iste.org/inhouse/nets/cnets/teachers/web/t_form_

software-eval.html ) 

• Kathy Schrock's Software Evaluation Form 

(http://kathyschrock.net/1computer/page4.htm ) 

• Software Evaluation Form 

(http://seamonkey.ed.asu.edu/emc300/software/evalform.html   

• Software Evaluation Form 

(http://www.software-

evaluation.co.uk/software_evaluation_form.htm) 

 

http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/sci-tech/scicom.html
http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/sci-tech/scicom.html
http://www.childrenssoftware.com/rating.html
http://www.evalutech.sreb.org/criteria/courseware.asp
http://www.ncrel.org/tech/claims/
http://www.iste.org/inhouse/nets/cnets/teachers/web/t_form_software-eval.html
http://www.iste.org/inhouse/nets/cnets/teachers/web/t_form_software-eval.html
http://kathyschrock.net/1computer/page4.htm
http://seamonkey.ed.asu.edu/emc300/software/evalform.html


166                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

Ηζηνρψξνη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

• California Learning Resource Network 

(http://clrn.org/home/)  

• Multimedia & Internet@Schools : Product Reviews in Brief 

(http://www.mmischools.com/Categories/ProductReviews.aspx)  

• LearningWare: Reviews 

(http://www.learningwarereviews.com/reviews.htm)  

• School House Software Review 

(http://www.worldvillage.com/wv/school/html/scholrev.htm)  

• Superkids Software Reviews 

(http://www.superkids.com/)  

• Nova Scotia Software Evaluation Reports 

(http://lrt.ednet.ns.ca/softeval.shtml)  

• Ohio SchoolNet Software Review Project 

(http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/record

Details/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchVal

ue_0=ED420506&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=E

D420506)   

• ReviewZone: CD-ROM Reviews 

(http://www.thereviewzone.com/)  

• School House Software Review 

(http://www.worldvillage.com/wv/school/html/scholrev.htm)  

 

 

 

 3.  Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

 Ρν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη γεληθφηεξα ηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ππφινηπεο 

ςεθηαθέο πεγέο δηδαθηηθνχ πιηθνχ, φπσο νη ηζηνρψξνη) κπνξνχλ 

λα αμηνινγεζνχλ απφ πνιιέο πιεπξέο. Αλ πξφθεηηαη γηα 

«ινγηζκηθφ δηδαζθαιίαο» (tutorial), ην κφλν νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ έρεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη βέβαηα ε 

δηδαθηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθόηεηα, ην κέηξν ζην νπνίν βνεζά 

ηνπο ρξήζηεο (καζεηέο ή ζπνπδαζηέο) λα «κάζνπλ θαιχηεξα». 

Υζηφζν, ε εθηίκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη πνιχ 

δχζθνιε, φπσο αθξηβψο είλαη δχζθνιε ε εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηειηθά ηεο δηδαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο νηνπδήπνηε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ή πξντφληνο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ελφο 

http://clrn.org/home/
http://www.mmischools.com/Categories/ProductReviews.aspx
http://www.learningwarereviews.com/reviews.htm
http://www.worldvillage.com/wv/school/html/scholrev.htm
http://www.superkids.com/
http://lrt.ednet.ns.ca/softeval.shtml
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED420506&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED420506
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED420506&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED420506
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED420506&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED420506
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED420506&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED420506
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED420506&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED420506
http://www.thereviewzone.com/
http://www.worldvillage.com/wv/school/html/scholrev.htm
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δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ. 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη γεληθφηεξα έλα εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα εθηηκεζεί αξρηθά απφ ηερληθή πιεπξά θαη 

λα αμηνινγεζνχλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αμηνπηζηία ηνπ, ε 

«ξσκαιεφηεηά» ηνπ (πφζν «αληηζηέθεηαη» ζε κε-πξνβιεπφκελεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο ην αλαπάληερν πάηεκα ελφο πιήθηξνπ), ν 

βαζκφο αληαπφθξηζεο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεξγάδεηαη κε άιια ινγηζκηθά – φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ζχγρξνλα πεξηβάιινληα γξαθείνπ. Δπίζεο κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί απφ ηελ άπνςε ηνπ ελδηακέζνπ, ηεο δηεπαθήο: αλ 

απηή είλαη ξεηήο έθθξαζεο, άκεζεο δηαρείξηζεο, θάπνηνπ άιινπ 

είδνπο ή κεηθηή, αλ είλαη ζπλεπήο θαη θηιηθή ζην ρξήζηε. Αλ ην 

ινγηζκηθφ έρεη θάπνηνπ είδνπο πεξηερφκελν, κπνξεί λα εμεηαζηεί 

ε πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ (γιψζζα, πνιηηηζκηθά ζηνηρεία), ην 

πφζν ζχγρξνλν (θαη επηθαηξνπνηεκέλν) είλαη ην πεξηερφκελν θαη 

πφζν γξήγνξα κπνξεί λα αλαλεσζεί. Φπζηθά, έλα εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ πξέπεη λα εθηηκεζεί θαηά πξψηνλ θαη θπξίσο απφ 

δηδαθηηθή/παηδαγσγηθή άπνςε. Πηελ επφκελε παξάγξαθν 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

Αλ ε αμηνιφγεζε νξηζηεί γεληθά σο ε ζπιινγή, ε αλάιπζε θαη ε 

εξκελεία δεδνκέλσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ (Σ. Ξαλαγησηαθφπνπινο θ. ά, 2003), ηφηε ζα πξέπεη 

αξρηθά λα πξνζδηνξηζηεί έλα γεληθφηεξν πιαίζην γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο. Θα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ ζηνηρεία φπσο ηα αθφινπζα: 

• Ξνην είλαη ην γεληθφ ζεσξεηηθφ-ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο 

• Ξνηνη είλαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζε (ηφζν ηεο 

ηερληθήο, φζν θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο-παηδαγσγηθήο): γηα 

παξάδεηγκα αλ αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελδερνκέλσλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ή θαηλνηνκηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν 

βαζκφο θαηαιιειφηεηάο ηνπ ινγηζκηθνχ, ν ιφγνο θφζηνπο πξνο 

απφδνζε (δηδαθηηθή ή άιιε απφδνζε). 

• Ξνηνπο αθνξά ε αμηνιφγεζε, κε άιια ιφγηα πνηνη ζα είλαη νη 

ηειηθνί απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο; 

• Ξνηνη ζα απνηεινχλ ηνπο αμηνινγεηέο θαη κε πνην ηξφπν ζα 

επηιεγνχλ; 

• Ξνηα θαηεγνξία (ζηξαηεγηθή) αμηνιφγεζεο επηιέγεηαη: 
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αλαιπηηθή ή ζπλνπηηθή, πνζνηηθή, πνηνηηθή, δηεπθξηληζηηθή, 

ζπλδπαζκέλε θιπ 

• Ρν είδνο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ επηιέγεηαη: δηακνξθσηηθή, 

ηειηθή, εξκελεπηηθή ή ζχκθσλε κε δηάθνξα άιια κνληέια, 

(φπσο ην κνληέιν Lawton – δεο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία). 

Κηα ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη θπζηθά ζε κηα ζεηξά 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ ζπιιεγεί θαη θαηαγξαθεί, είηε κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (ζηα πιαίζηα κηαο έξεπλαο πνζνηηθήο ή 

πνηνηηθήο) είηε κε κε-ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, γηα παξάδεηγκα 

εθηηκψληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο πξνζσπηθέο εληππψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ππφ αμηνιφγεζε 

ινγηζκηθφ ή εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο 

(δνκεκέλεο ή αδφκεηεο), απηνκαηνπνηεκέλεο κεηξήζεηο (γηα 

παξάδεηγκα απηφκαηε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ ην ίδην ην 

πεξηβάιινλ, ηελ ψξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ), κειέηεο πεδίνπ – 

δειαδή παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

εθαξκφδνληαη πξνθαλψο φιεο νη ζρεηηθέο ηερληθέο θαη κέζνδνη 

ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο. 

 

 4.  Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ 
ινγηζκηθνύ 

Αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ 

(εθφζνλ 

πθίζηαηαη) 

Ρν πεξηερφκελν κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ πνιιέο απφςεηο, φπσο 

απφ ηελ άπνςε ηνπ φγθνπ ηνπ, ηεο επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηάο 

ηνπ, ηεο δφκεζεο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηνπ, ηεο πιεξφηεηάο ηνπ, 

ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηνπ, ηεο γιψζζαο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

ηνπ, ηεο ζπκθσλίαο ηνπ κε ηα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά 

δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Πην ζεκείν 

απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε πνιιά θαη επξέσο δηαδεδνκέλα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα δελ πθίζηαηαη θάπνην είδνο 

πεξηερνκέλνπ: γηα παξάδεηγκα ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο ή νη 

κηθξφθνζκνη δελ έρνπλ «πεξηερφκελν» (ηα πεξηβάιινληα Logo-

like, ηα ινγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο, ην Interactive Physics, 

αιιά θαη ην Excel απνηεινχλ ηππηθά παξαδείγκαηα ινγηζκηθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ρσξίο «πεξηερφκελν»). Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζνχλ νξηζκέλεο 

παξάκεηξνη πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε θάζε ινγηζκηθφ. Γηα 
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παξάδεηγκα, ζηα πεξηβάιινληα Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο 

πθίζηαληαη άξξεηνη θαλφλεο δηαρείξηζεο, νη νπνίνη  πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ – θαη κάιηζηα λα πεξηιεθζνχλ ζηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Υο ηππηθφ παξάδεηγκα κπνξεί 

λα αλαθεξζεί ην εμήο: Πηα πεξηβάιινληα Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο 

έλα ζεκείν κπνξεί λα είλαη «νξαηφ», αιιά λα 

κελ «πθίζηαηαη» ηππηθά. Έηζη ε ηππηθή θξάζε ηεο Δπθιείδεηαο 

γεσκεηξίαο «έζησ Ι ην ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηψλ α θαη β», ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζεκαίλεη φηη αθφκε 

θαη αλ νη επζείεο α θαη β ηέκλνληαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζ.., ην 

ζεκείν ηνκήο ηνπο πξέπεη λα νξηζηεί ξεηά (λα γίλεη 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή απφ ιίζηα επηινγψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

νλνκαζηεί «Ι».  

 

 

 

Αμηνιφγεζε ηεο 

παηδαγσγηθήο ή 

δηδαθηηθήο 

κεζφδνπ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο παηδαγσγηθήο ή δηδαθηηθήο κεζφδνπ βαζίδεηαη επί 

ηεο νπζίαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεσξίαο κάζεζεο κε ηελ νπνία 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ή πεξηβάιινλ. 

Ξξνθαλψο δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο ηξφπνο ρξήζεο ελφο 

ινγηζκηθνχ θαη ε νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο κπνξεί λα είλαη 

ηειείσο ζχκθσλε κε κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία, ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο λα απνζηεζίδνπλ νξηζκνχο θαη 

γεγνλφηα, αθφκε θαη αλ ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί έλα 

αλνηρηφ πεξηβάιινλ. Υζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ή πεξηβάιινληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

βάζε θάπνηα παηδαγσγηθή ή δηδαθηηθή ζεψξεζε, κε βάζε θάπνηα 

ζεσξία κάζεζεο. Έηζη, γηα λα δνζεί έλα αθξαίν παξάδεηγκα, έλα 

πνιπκεζηθφ ινγηζκηθφ ζην νπνίν ππάξρνπλ κφλν αζθήζεηο κε 

κνλνζήκαληε απάληεζε, δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

ζχκθσλν κε ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο. Άξα, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, δελ αμηνινγείηαη ε παηδαγσγηθή κέζνδνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ή πεξηβάιινληνο (ε νπνία δελ 

πθίζηαηαη θαζεαπηή), αιιά κάιινλ νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνθέξνληαη γηα ελζσκάησζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε κάζεκα 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Δπίζεο ε αμηνιφγεζε ηεο παηδαγσγηθήο ή 

ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ κπνξεί λα πεξηιάβεη θαη ζέκαηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε ζηήξημε ηνπ καζεηή, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ηνπ καζήκαηνο. Δίλαη ζθφπηκν επίζεο λα αμηνινγεζεί ε 

ζπκβαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ή πεξηβάιινληνο κε ην αλαιπηηθφ 
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πξφγξακκα ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη θαη κε ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

ζα εληαρζεί. 

Αμηνιφγεζε ηεο 

δηεπαθήο 

(δηεπηθάλεηαο) 

ζπζηήκαηνο – 

ρξήζηε 

(interface) 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηεπαθήο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν 

ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ελφο ινγηζκηθνχ. Αλ ην ινγηζκηθφ έρεη 

θάπνην πεξηερφκελν, θάπνηνπ είδνπο δηδαθηηθφ πιηθφ, ηφηε, απηφ 

ην πιηθφ πξέπεη λα είλαη άξηην ζηελ εκθάληζε ηνπ (γηα 

παξάδεηγκα θαιή πνηφηεηα εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν). 

Ζ δηεπαθή δελ πξέπεη σζηφζν λα εμεηαζηεί κφλν απφ 

εξγνλνκηθή άπνςε (γηα παξάδεηγκα αλ ηα πεξηερφκελα ησλ 

κελνχ είλαη νξζνινγηθά θαηαλεκεκέλα), αιιά θαη απφ θαζαξά 

δηδαθηηθή. Ρα ζρεηηθά βίληεν, νη εηθφλεο θαη νη θσηνγξαθίεο (γηα 

λα αλαθεξζνχκε ζην ίδην πιηθφ) δελ πξέπεη λα είλαη κφλν θαιήο 

πνηφηεηαο, αιιά λα ζηεξίδνπλ ηε κάζεζε: λα πξνθαινχλ 

εξσηήζεηο θαη απνξίεο, λα ππνδεηθλχνπλ «δξφκνπο» αλαδήηεζεο 

θαη δηεξεχλεζεο, λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

Δπίζεο, ε δηεπαθή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε 

δηδαζθαιία θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηξέρνπζεο απφςεηο 

ηεο Ξαηδαγσγηθήο θαη ησλ Γηδαθηηθψλ ησλ δηαθφξσλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα πεξηβάιινληα 

άκεζεο δηαρείξηζεο (φπσο ηεο Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο) θαη ηα 

πεξηβάιινληα ξεηήο δηαηχπσζεο εληνιψλ (φπσο είλαη ε 

νηθνγέλεηα ησλ Logo-πεξηβαιιφλησλ) παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζεκαληηθφηαηεο δηαθνξέο κε επηπηψζεηο ζηε δηδαζθαιία (ηνλ 

ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ην κάζεκα) θαη ηε κάζεζε. Ρα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πνιχ ζηε 

δηεμαγσγή ελφο καζήκαηνο, αιιά λα εηζαγάγνπλ επίζεο θαη 

παξαλνήζεηο ή εζθαικέλεο αληηιήςεηο: ηα πεξηβάιινληα 

Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο (ιφγσ ηνπ ηδηαηηέξνπ interface πνπ 

έρνπλ) κπνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, λα επλνήζνπλ αληηιήςεηο ησλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ σο «ειαζηηθψλ» («ιαζηηρέληα 

επζχγξακκα ηκήκαηα»). Αληηιήςεηο απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αιιά δελ έρνπλ 

δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά (F. Bellemain, 1987). Ζ «αληίδξαζε» 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ελέξγεηεο ή ηα «αηηήκαηα» ηνπ ρξήζηε ζα 

πξέπεη λα είλαη επίζεο πνιχ ζαθήο θαη αλάινγε κε ην «πξνθίι» 

ηνπ ρξήζηε: γηα παξάδεηγκα έλα κήλπκα ιάζνπο ζηε γιψζζα 

Logo πξέπεη λα είλαη ζε απιή, θαηαλνεηή γιψζζα θαη λα βνεζάεη 
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ην ρξήζηε – ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο ζα 

είλαη κάιινλ έλαο καζεηήο ηεο Ξξσηνβάζκηαο ή ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη φρη έλαο πεπεηξακέλνο 

πξνγξακκαηηζηήο Ζ.. Ζ επθνιία εθκάζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ε επθνιία ζηε δηαρείξηζή ηνπ απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο δηεπαθήο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ. 

 

Αμηνιφγεζε 

καζεηή θαη 

καζεζηαθνχ 

απνηειέζκαηνο 

(«δηδαθηηθή 

απνηειεζκαηηθφη

εηα»)  

πσο είλαη θαλεξφ, ε αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ καζεζηαθνχ 

απνηειέζκαηνο είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή θαη ε πην πνιχπινθε 

– δεδνκέλνπ φηη θαη κφλν ν πξνζδηνξηζκφο ηεο «κάζεζεο» 

απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηεο αληίζηνηρεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Υο παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε 

λα αλαθεξζεί ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη λα δηαπηζησζεί ε 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ λα επηιχνπλ γεσκεηξηθά 

πξνβιήκαηα, ε νπνία νθείιεηαη ζηε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο. 

 

Πηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο 

Ζ χπαξμε κηαο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε ρξήζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ δελ απνηειεί βέβαηα ελδνγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ή ινγηζκηθνχ, 

αιιά κπνξεί λα ζπλεθηηκεζεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε επηινγήο αλάκεζα ζε κηα ζεηξά 

νκνεηδή ή ηζνδχλακα (απφ δηδαθηηθή άπνςε) πξντφληα. 

Πεκαληηθή είλαη σζηφζν ε χπαξμε εγρεηξηδίσλ θαη ινηπνχ 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ είηε ζπλνδεπηηθνχ, είηε ελζσκαησκέλνπ 

ζην ίδην ην ινγηζκηθφ. Πην πιηθφ απηφ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη κηα ζαθήο πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, αιιά θαη ελδεηθηηθά ή πιήξε καζήκαηα ή δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Αλάινγε πξέπεη λα 

είλαη θαη ε εθηίκεζε ηεο ζηήξημεο ηνπ καζεηή: πνηφηεηα θαη 

ηαρχηεηα κελπκάησλ πξνο ην καζεηή (πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηε 

δηεπαθή), δπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε, δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο 

(δηαθφξσλ βαζκψλ δπζθνιίαο, κε-επαλαιακβαλφκελεο), 

δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε Γηαδίθηπν, κε ειεθηξνληθφ θάθειν 

πιηθνχ (e-portfolio), δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιινπο 

ρξήζηεο γηα ζπλεξγαζία. Κπνξεί επίζεο λα αμηνινγεζεί ε 

παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

δηδάζθνληνο, φπσο εκεξνιφγην καζεκάησλ, αμηνιφγεζεο, 
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δπζθνιηψλ θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, πξνγξάκκαηα θαη 

«εξγαιεία» δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ θαη αζθήζεσλ. 

Αμηνιφγεζε 

θφζηνπο 

Δίλαη απαξαίηεηε κηα εθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο γηα 

ηελ πξνκήζεηα/πξνζαξκνγή ζε ηνπηθέο ζπλζήθεο (γηα 

παξάδεηγκα, ειιελνπνίεζε ελφο αιιφγισζζνπ πεξηβάιινληνο) ή 

ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ εγθαηάζηαζε, 

ηε ρξήζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ελδερφκελε αλαβάζκηζή ηνπ 

(ζε απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ε ελδερφκελε απαξαίηεηε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

άιινη ζπλαθείο παξάγνληεο). 

Ρερληθή 

αμηνιφγεζε 

Πηνλ ηερληθφ ηνκέα αμηνινγνχληαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ή 

πεξηβάιινληνο, φπσο ε αμηνπηζηία, ε επρξεζηία, απνδνηηθφηεηα, 

ε αζθάιεηα αιιά θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε άιια ινγηζκηθά, 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ζχγρξνλα πεξηβάιινληα εξγαζίαο 

Ινηπά ζέκαηα Αμηνινγνχληαη ηέινο θαη φςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

θαη πεξηβαιιφλησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ελδερνκέλσο ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 Ρα παξαπάλσ ζπληζηνχλ (κεξηθέο απφ ηηο) γεληθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Ζ 

ζηαδηαθή ηνπο εμεηδίθεπζε, αλάινγα κε ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο, ε «εθιέπηπλζή» ηνπο νδεγεί ζηαδηαθά ζ έλα ζχλνιν 

εξσηήζεσλ, ηεζη θαη ειέγρσλ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο θχζεσο 

πνιχ ιεπηνκεξείο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζρεηηθά πιήξεο ζχζηεκα 

ειέγρνπ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζρεηηθψλ δεηθηψλ, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηειηθά εθαηνληάδεο ζηνηρείσλ. Ζ ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη νη άθζνλεο πεγέο ζην Γηαδίθηπν παξέρνπλ 

πνιιά δείγκαηα απφ ιίζηεο ειέγρνπ (check lists), 

εξσηεκαηνιφγηα θιπ. 

 
5. Πποηεινόμενερ Γπαζηηπιόηηηερ   

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Ξξνηείλεηαη ε αλεχξεζε ηζηνρψξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπ θαζψο θαη επίζθεςε επίζεο ησλ 

ηζηνρψξσλ πνπ ήδε αλαθέξνληαη κέζα ζην θείκελν. 

 4. Δξσηήζεηο 
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1. Ξνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη πεξηβαιιφλησλ ζεσξείηε σο 

πιένλ ζεκαληηθνχο; 

 5. Αζθήζεηο 

 

1. Δπηιέμηε δπν ινγηζκηθά πνπ έρνπλ παξφκνηα ιεηηνπξγία (γηα 

παξάδεηγκα δπν ινγηζκηθά γεσκεηξίαο) θαη πξνζπαζήζηε λα 

επηζεκάλεηε ηηο δηαθνξέο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ. 

 6. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.ht

ml  Ηζηνρψξνο ηνπ Cornell University, USA, κε θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηζηνρψξσλ θαη ηζηνζειίδσλ 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/webcrit.html  

Απνηειεί έλα είδνο «ζχλνςεο» ησλ πξνεγνπκέλσλ θξηηεξίσλ. 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evalu

ate.html  Θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηζηνρψξσλ θαη ηζηνζειίδσλ απφ 

εξεπλεηέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Berkeley CA, USA. 

http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.

html  Θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηζηνρψξσλ θαη ηζηνζειίδσλ απφ ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Lesley, USA. 

 

(Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο γηα όιεο ηηο ζειίδεο ηεο 

ελόηεηαο απηήο 20/01/2010) 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

D. Jonassen (2000) Computers as Mindtools for Schools: 

Engaging Critical Thinking, Prentice Hall. 

F. Bellemain (1992) Conception, réalisation et expérimentation 

d'un logiciel d'aide à l'enseignement de la géométrie: Cabri-

géomètre, ζηε Γαιιηθή γιψζζα, Αγγιηθφο ηίηινο: Design, 

implementation and experimentation of a computer 

environment for teaching/learning geometry: Cabri-géomètre, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Ξαλεπηζηήκην Grenoble I, Joseph 

Fourier, Γαιιία. Ζ δηαηξηβή είλαη δηαζέζηκε είηε απφ ην 

ζπγγξαθέα (ειεθηξνληθή κνξθή), είηε απφ ηε ζρεηηθή ππεξεζία 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

Hoyles, C. (1993) Microworlds / Schoolworlds: the 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html
http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html
http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/webcrit.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html
http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html
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Ruthven (Eds), Learning fromComputers: Mathematics 

Education and Technology, pp. 1-17. Berlin: Springer - Verlag. 
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Challenging Teacher Educators‟ Knowing, International Journal 

of Computers for Mathematical Learning. Kluwer Academic 

Publishers, Netherlands. 

Α. Οάπηεο θαη Α. Οάπηε (2004) Κάζεζε θαη δηδαζθαιία ζηελ 
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Ρερλνινγηψλ  
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Σ. & Γεκαξάθε. Β., Δθδ. Θαζηαληψηε, 198-232. 

Ρ. Κηθξφπνπινο (2000) Δθπαηδεπηηθφ Ινγηζκηθφ, Δθδφζεηο 

Θιεηδάξηζκνο. 

Σ. Ξαλαγησηαθφπνπινο, Σ. Ξηεξξαθέαο, Ξ. Ξηληέιαο (2003) Τν 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θαηε αμηνιόγεζή ηνπ, εθδφζεηο 

Κεηαίρκην. 
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Δνόηηηα 4.3 

 
Σςνοπηική παποςζίαζη 

ςθιζηάμενος 
εκπαιδεςηικού λογιζμικού  

 1. Δηζαγσγή 

Πην κάζεκα απηφ παξνπζηάδεηαη ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ απφ ην ΞΔΞΘ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. 

Γηδαθηηθνί 
Πηφρνη 

 Ζ ελεκέξσζε γηα ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

εγθεθξηκέλα απφ ην ΞΔΞΘ  

 

 2.  Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ 
ινγηζκηθνύ 

Ινγηζκηθφ πνπ 
κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί 
ζηελ Δθπαίδεπζε 
θαη είλαη 
ειεχζεξα 

πξνζβάζηκν  

 

 

 

 

 

 

 

Πην ινγηζκηθφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ην ΞΔΞΘ πεξηιακβάλνληαη ηα 

εμήο: 

Ξαηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην 

ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη παξαρζεί απφ ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

(http://www.pi-schools.gr). 

Ηδηαίηεξα ζηε δηεχζπλζε:  

http://pi-schools.sch.gr/ 

ππάξρνπλ ηα λεφηεξα ινγηζκηθά (πξνζβάζηκα θαη απεπζείαο απφ 

ην e-yliko). 

ΔΑΗΡ 
Ρν ινγηζκηθφ πνπ έρεη παξαρζεί απφ ην ΔΑΗΡ. Ξαξνπζίαζε ησλ 

ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ή εμειιεληζηεί ζηα πιαίζηα 

δηαθφξσλ ππνέξγσλ ηεο ΝΓΠΠΔΗΑΠ (φπσο NAYΠΗΘΑ, 

ΠEΗΟΖΛΔΠ, ΘΗΟΘΖ, ΞΖΛΔΙΝΞΖ θά.), ππάξρεη ζηε δηεχζπλζε: 

http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html θαη νξηζκέλα ζηνηρεία 

ηνπο ζην http://odysseia.cti.gr/action-logismiko/. Αλάινγα, 

ππάξρεη παξνπζίαζε ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ ΣΟΠΑΙΙΗΓΔΠ (http://pleiades.cti.gr ). 

 Πρνιηθφ 

Γίθηπν  

e-yliko 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ απηφ (αιιά 

θαη ινγηζκηθφ αλνηρηφ, φπσο θαη βαζηθέο εθαξκνγέο γξαθείνπ 

θαη άιιν ινγηζκηθφ) ππάξρεη ζην Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν 

(http://www.e-

yliko.gr/resource/supportmaterial/suppSoft.aspx), ζην e-yliko 

ηνπ ΞΔΞΘ (http://www.e-yliko.gr/ ) θαη επίζεο δηαζέζηκν 

http://www.pi-schools.gr/
http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html
http://odysseia.cti.gr/action-logismiko/
http://pleiades.cti.gr/
http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppSoft.aspx
http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppSoft.aspx
http://www.e-yliko.gr/
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αλάινγν πιηθφ ζα ππάξμεη (φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηνπ) ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ ΛΖΟΖΗΓΔΠ 

(http://pleiades.cti.gr ). 

Δπηιεγκέλνη 
ηίηινη ινγηζκηθψλ 

Cabri Geometry II (Γεσκεηξία), The Geometer‟s Sketchpad 

(Γεσκεηξία), Modellus (Καζεκαηηθά, Φπζηθή), Function Probe 

(Καζεκαηηθά, Φπζηθή), Interactive Physics (Φπζηθή), 

Ραμηλνκνχκε (Πηαηηζηηθή, γεσγξαθία, ηζηνξία, θιπ γηα 

θαηαλφεζε ελλνηψλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ), 

Γαία ΗΗ (γηα δηδαζθαιία θαηλνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γε), 

Σεισλφθνζκνη (Καζεκαηηθά), Ξξσηέαο (Ξηζαλφηεηεο – 

Πηαηηζηηθή), Γιψζζα ε ειιεληθή (ζεσξεηηθέο επηζηήκεο), 

Microworlds Pro (καζεκαηηθά, πιεξνθνξηθή), θιπ 

 

5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο   

Γξαζηεξηφηεηα 
1ε 

Δπηζθεθζείηε ηνπο ηζηνρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 

επηιέμηε κεξηθά απφ ηα παξνπζηαδφκελα ινγηζκηθά θαη δνθηκάζηε 

λα ηα θαηεγνξηνπνηήζεηε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζηελ παξάγξαθν 4.1 

 4. Δξσηήζεηο 

 

1) Ρα ινγηζκηθά πνπ αλαθέξνληαη είλαη είηε εμειιεληζκέλα, είηε 

θαζ‟ νινθιεξία ινγηζκηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηελ Διιάδα. 

Θεσξείηε φηη νξηζκέλα ινγηζκηθά ζα έπξεπε λα παξαρζνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα (γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ 

Ηζηνξία, ηε γιψζζα θιπ) ή εθηηκάηε φηη ν ηφπνο παξαγσγήο δελ 

παίδεη ξφιν;  Κε έλα γεληθφηεξν ηξφπν, πηζηεχεηαη φηη ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο 

επηβάιινπλ ηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ ή εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ; 

 

2) Θεσξείηε φηη ε ηάζε γηα ΔΙ/ΙΑΘ ζα επεξεάζεη θαηά ηξφπν 

νπζηψδε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ή εθηηκάηε φηη πξφθεηηαη 

κάιινλ γηα πεξηζσξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ηειηθά δε ζα 

παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν; 

 

 5. Αζθήζεηο 

 

1) Κε βάζε ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη 

πεξηγξαθεί θαη παξνπζηαζηεί ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ηηο γεληθέο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο ρξήζεο ησλ 

πεξηβαιιφλησλ θαη ινγηζκηθψλ, 

δνθηκάζηε λα πεξηγξάςεηε έλα 

ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα ζαο 

http://pleiades.cti.gr/
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βνεζνχζε ζηε δηδαζθαιία ελφο 

αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηάο ζαο. 

2)  

 6. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

 

Πέξα από όζεο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ κπνξείηε λα 

επηζθεθηείηε θαη: 

http://cmap.ihmc.us/  Ινγηζκηθφ CMAP (ειεχζεξν ινγηζκηθφ) 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ελλνηνινγηθψλ Σαξηψλ 

www.greek-language.gr Γ. Θνπηζνγηάλλεο (2007). Ζ αμηνπνίεζε 

ησλ Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. Έξεπλα ζηνπο θηινιφγνπο – 

επηκνξθσηέο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ „Νδχζζεηα‟. Πηελ Πύιε γηα 

ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε 

Δλδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία 

Laborde C. (2001). Integration of technology in the design of 

geometry tasks with Cabri-geometry. International Journal 

of Computers for Mathematical Learning, 6, 283-317 

Papadopoulos, I. & Dagdilelis, V. (2005). Computer as a tool of 

verification in a geometry problem-solving context. In 

Novotna J. (Ed),SEMT' 05, International Symposium 

Elementary Maths Teaching Proceedings, (pp.260-268). 

Charles University, Faculty of Education. Prague. The Czech 

Republic. 

Papadopoulos, I. & Dagdilelis, V.: (2006). The Theory of 

Transactional Distance as a Framework for the Analysis of 

Computer Aided Teaching of Geometry, The International 

Journal for Technology in Mathematics Education (IJTME), 

13(4), 175-182 

Θπλεγφο, Ξ. (2007). Ρν Κάζεκα ηεο Γηεξεχλεζεο, Ξαηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δηδαθηηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ, Απφ ηελ έξεπλα ζηε ζρνιηθή ηάμε, Αζήλα: 
Διιεληθά Γξάκκαηα 

Κηθξφπνπινο, Ρ. (2000). Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Θέκαηα 

ζρεδίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ινγηζκηθνχ ππεξκέζσλ. Αζήλα: 

Θιεηδάξηζκνο 

Ληθνινπνχινπ Θ. Νη Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ 

απφ λήπηα, Θέκαηα ζηελ Εθπαίδεπζε, 7 (2), 197-221, 2006 

Πνινκσλίδνπ, Σ. (2001). Πχγρξνλε Δθπαηδεπηηθή Ρερλνινγία. 

πνινγηζηέο θαη κάζεζε ζηελ Θνηλσλία ηεο Γλψζεο. 

Θεζζαινλίθε: Θψδηθαο. 

 

 

http://cmap.ihmc.us/
http://www.greek-language.gr/
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Δνόηηηα 5.1 & 5.2 

 Σσολικό επγαζηήπιο πληποθοπικήρ και 
ειζαγωγή ζηα θέμαηα αζθάλειαρ 

 1. Δηζαγσγή 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ άθξσο ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Πρνιηθφ εξγαζηήξην 

Ξιεξνθνξηθήο θαη ηδηαηηέξσο κε ηα ζέκαηα αζθαιείαο. 

 

Γηδαθηηθνί Πηφρνη  Πηνηρεηψδεηο γλψζεηο γηα νλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ 

εξγαζηεξίσλ 

 Βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζρνιηθψλ δηθηχσλ θαη 

Ζ.. 

 

 2.  Βαζηθέο έλλνηεο Γηθηύσλ 

 

 

 

 

Ρν Γηαδίθηπν δηαζπλδέεη κηα κεγάιε πνηθηιία ζπζηεκάησλ θαη 

απνηειεί ην κέζν επηθνηλσλίαο γηα κηα αθφκε κεγαιχηεξε 

πνηθηιία εθαξκνγψλ. Ρν πξφηππν αλαθνξάο TCP/IP έπαημε έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ηνπ. Ρν πξφηππν αλαθνξάο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε ηέζζεξα επίπεδα: 

 Δπίπεδν θπζηθνχ κέζνπ-δηαζχλδεζεο 

 Δπίπεδν δηθηχνπ 

 Δπίπεδν κεηαθνξάο  

 Δπίπεδν εθαξκνγψλ. 

Ρν πξφηππν αλαθνξάο απηφ απνηειείηαη απφ δπν πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ κεηαθνξάο (TCP) θαη ην 

πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ (IP). Πε θάζε θφκβν ηνπ Γηαδηθηχνπ 

έρεη αληηζηνηρηζζεί κηα δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε (δηεχζπλζε ΗP), ε 

νπνία έρεη ηε κνξθή Σ..Ε.W, φπνπ θάζε γξάκκα αληηζηνηρεί ζε 

έλαλ αθέξαην απφ 0 έσο 255. Ρν Πχζηεκα Νλνκαζίαο Ξεξηνρψλ 

(DNS, Domain Name System), επηηξέπεη ηελ αληηζηνίρηζε κηαο 

ΗΟ δηεχζπλζεο κε έλα ζπκβνιηθφ φλνκα (γηα παξάδεηγκα ηε 

δηεχζπλζε  194.177.193.129 κε ην ζπκβνιηθφ φλνκα  

www.pi-schools.gr, πνπ αληηζηνηρεί ζην Ξαηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην). 

Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ Ζ.. πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βνήζεηα παθέησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηέιινληαη πξνο ην δίθηπν, 

δξνκνινγνχληαη  θαη παξαδίδνληαη ζηνλ παξαιήπηε, ελψ 

ειέγρεηαη θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Νη ΗΟ δηεπζχλζεηο δηαθξίλνληαη ζε δηεπζχλζεηο ηάμεο-Α, ηάμεο-B, 

http://www.pi-schools.gr/
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ηάμεο-C, ηάμεο-D. 

Eθηφο ησλ άιισλ, ην πξφηππν αλαθνξάο θαζνξίδεη κηα κνλαδηθή 

δηεχζπλζε γηα θάζε εθαξκνγή πνπ θαηαρσξίδεηαη ζε θάζε 

ζηαζκφ εξγαζίαο θαη έηζη εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε 

δξνκνινγνχκελν παθέην αληηζηνηρείηαη κε ηελ νξζή εθαξκνγή.  

Νη δηεπζχλζεηο απηέο απνθαινχληαη ζχξεο (ports). 

Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κηα ζεηξά απφ ελδηάκεζεο ζπζθεπέο θαη 

δηαηάμεηο: 

Ζ γέθπξα δηαρεηξίδεηαη ηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα 

ζε ηνπηθά δίθηπα κε ηνλ ίδην ηχπν πξσηνθφιινπ. 

Ζ πχιε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε δίθηπα πνπ 

έρνπλ ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθφ ηχπν πξσηνθφιινπ. 

Ν δξνκνινγεηήο δηαβηβάδεη παθέηα δεδνκέλσλ ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπο. 

 3. Θέκαηα αζθαιείαο 



180                                                                             Γεληθφ Κέξνο 

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Ρεχρνο 1 (Γεληθφ Κέξνο) 

ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

«Θαθφβνπια» 

ινγηζκηθά 

Ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ηνπο Ζ.. πξνέξρεηαη απφ ηα 

ιεγφκελα «θαθφβνπια» ινγηζκηθά φπσο νη ηνί θαη νη Γνχξεηνη 

Ίππνη (Trojan Horses), ηα worms. Ρα θαθφβνπια ινγηζκηθά  

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο θαηεγνξίεο spyware, adware, 

tracking cookies, dialers. Κε ηνλ φξν “spyware”  

ραξαθηεξίδνπκε ζπλήζσο ην ινγηζκηθφ πνπ εγθαζίζηαηαη 

ιαζξαία, ρσξίο ηε γλψζε ή ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε, κε ζηφρν λα 

ππνθιέςεη πιεξνθνξίεο ή λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/. 

Αληίζεηα πξνο ηνπο ηνχο (virus, worms), ηα spyware δελ 

δηαδίδνληαη κε πνιιαπιαζηαζκφ, δειαδή δελ αληηγξάθνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Έλαο Ζ/ πνπ έρεη πξνζβιεζεί απφ spyware, δελ 

κεηαδίδεη-εμαπιψλεη ηε «κφιπλζή ηνπ» κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 

Ππλήζσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ spyware πξαγκαηνπνηείηαη κε 

εμαπάηεζε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζε ηζηνζειίδεο. Ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

κηαο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηελ επίζθεςε ζε ηζηνζειίδα, πνπ φκσο 

ην κήλπκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, ελψ ε ιεηηνπξγία αληηζηνηρεί 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ spyware. Πε άιιε πεξίπησζε κπνξεί ην 

ινγηζκηθφ πνπ πξνζθέξεηαη ζην ρξήζηε λα κεηαθέξεη καδί θαη 

spyware ή θαηά ηελ εγγξαθή ζε ππεξεζίεο P2P ν ρξήζηεο λα 

νδεγείηαη θαη ζηε ιήςε spyware. 

Έλα spyware πξφγξακκα ζπαλίσο ζπλαληάηαη κφλν ηνπ. 

Ππλήζσο ζε έλα «κνιπζκέλν» Ζ/ ζπλππάξρνπλ πνιιά 

spyware-adware, ην νπνία επεξεάδνπλ αηζζεηά ηελ απφδνζε 

ηνπ Ζ/, επηβαξχλνπλ ην θφξην εξγαζίαο ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ 

θαη απμάλνπλ ηελ θίλεζε ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ θαη πξνβιήκαηα επζηάζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ηα 

«ζπκπηψκαηα» λα είλαη παξαπιαλεηηθά θαη λα νδεγνχλ αθφκε 

θαη ζε ελδείμεηο πξνβιήκαηνο hardware. 

Spyware Ξξνγξάκκαηα γηα ηε δηαγξαθή ή πξνζηαζία ηνπ Ζ/ ελάληηα ζε 

spyware έρνπλ αλαπηπρζεί, αληίζηνηρα πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ anti-virus 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα spyware θαη adware 

πξνγξάκκαηα δελ είλαη πάληνηε επηθίλδπλα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Ζ/. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ παχνπλ λα επηβαξχλνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/ θαη ηνπ δηθηχνπ, θπξίσο ζηέιλνληαο 

πιεξνθνξίεο ζην δεκηνπξγφ ηνπο. Θάπνηεο απφ ηηο θαθφβνπιεο 

ελέξγεηεο είλαη : 

 πνθιέπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλεί ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. 

 Ππληνκεχζεηο θαη εηθνλίδηα δηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπνζεηνχληαη 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ρξήζηε. 

 Γηαδηθηπαθνί ηφπνη θαηαρσξνχληαη ζηε ιίζηα ησλ 

επηζπκεηψλ δηεπζχλζεσλ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
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ρξήζηε. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπιινκεηξεηή (browser) 

παξαθνινπζείηαη θαη θαηαγξάθεηαη. 

 Κεηαβάιινπλ ηε δηεχζπλζε θαη δξνκνινγνχλ ην 

θπιινκεηξεηή ζε δηθέο ηνπο ηνπνζεζίεο.  

 Δκθαλίδνπλ αλαδπφκελα δηαθεκηζηηθά παξάζπξα (pop-ups 

ads) 

 Γξακκέο εξγαιείσλ θαη εξγαιεία αλαδήηεζεο πξνζηίζεληαη 

ζην θπιινκεηξεηή, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε. 

 Ξξνηηκήζεηο θαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, απνθηψληαη θαη 

δηνρεηεχνληαη πξνο ηξίηνπο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ρξήζηε. 

 Ζ ζειίδα έλαξμεο, θαζψο θαη άιιεο ξπζκίζεηο 

ηξνπνπνηνχληαη, κε επηηξέπνληαο ηε δηφξζσζή ηνπο απφ ην 

ρξήζηε. 

 Δκπνδίδνπλ - θαζπζηεξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/. 

 Γεζκεχνπλ ρψξν ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ  

 Απμάλνπλ ηε δηθηπαθή θίλεζε 

 Δγθαζηζηνχλ επηπιένλ ινγηζκηθά. 

Adware Ν φξνο adware ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα θάζε 

πξφγξακκα πνπ εκθαλίδεη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Αθφκα θαη 

έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, πνπ 

δηαλέκεηαη ρσξίο ρξέσζε θαη σο αληάιιαγκα εκθαλίδεη 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία 

adware. Δληνχηνηο θαη ηα adware κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

spyware, φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνπλ θαηαζθνπεχνληαο ηνλ Ζ/ ζηνλ νπνίν έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί.  

Ρα cookies (web cookies ή  HTTP cookies ή tracking cookies) 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα ιηγφηεξν θαθφβνπια, αθνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επθνιφηεξε 

πεξηήγεζή καο. Γηα παξάδεηγκα ε απηφκαηε αλαγλψξηζε ηνπ 

ρξήζηε θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζε έλα ηφπν. Ξαξφια απηά θάπνηα 

πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηα ραξαθηεξίδνπλ σο αληηθείκελα κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ή δηαθήκηζε θαη γη‟ απηφ ηα 

πεξηιακβάλνπλ ζηε ιίζηα πξνο απνκάθξπλζε 

Dialers Νη dialers είλαη ινγηζκηθά πνπ δεκηνπξγνχλ κηα λέα dial-up 

(ηειεθσληθή) ζχλδεζε ζηνλ Ζ/ θαη θάλνπλ θιήζεηο, απφ απηή, 

ζε αξηζκνχο πςειήο ρξέσζεο (π.ρ. 090…), πνπ δελ αλήθνπλ ζε 

εηαηξίεο παξνρήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. Δίλαη ε ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ηνπιάρηζηνλ απφ 

νηθνλνκηθήο πιεπξάο, αθνχ ην χςνο ηνπ ηειεθσληθνχ 

ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα θηάζεη ζε εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο επξψ.  

Νη dialers, αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ ζηνλ Ζ/, δελ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αλ ν Ζ/ δελ ζπλδέεηαη ζην ηειεθσληθφ δίθηπν 

κέζσ PSTN (απιή ηειεθσληθή γξακκή) ή ISDN  γξακκήο. Νη 
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dialers αληρλεχνληαη θαη αθαηξνχληαη κε anti-virus θαη anti-

spyware πξνγξάκκαηα ή θαη κε εηδηθά anti-dialers πξνγξάκκαηα 

(dialerSpy). Κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ φκσο εχθνια θαη απφ ην 

ρξήζηε, κε έιεγρν ησλ dial-up ζπλδέζεσλ δηθηχνπ ηνπ Ζ/. 

Δπίζεο κπνξεί λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηεο ηειεθσληθήο 

εηαηξίαο, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ θιήζεσλ θαη ηνπ χςνπο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ. 

Spam Δίλαη ηα email κε ελνριεηηθφ πεξηερφκελν. Πην spam 

(http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=641) mail 

ζπγθαηαιέγνληαη αλεπηζχκεηεο δηαθεκίζεηο γηα πξντφληα, 

ππεξεζίεο θαη sites θαζψο επίζεο θαη δηάθνξνη άιινη ηχπνη email 

(αλεπηζχκεηα newsletters, chain mails θηι).  

Γηα ηε κείσζε ησλ ιακβαλφκελσλ spam emails, δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη απάληεζε ζε άγλσζηα κελχκαηα, θαζψο κπνξεί λα 

εθιεθζεί σο απφθξηζε γηα ηελ απνζηνιή πεξηζζφηεξσλ 

κελπκάησλ. Αθφκα θαη ε αίηεζε γηα δηαγξαθή (Remove) 

ελεκεξψλεη ηνλ spammer φηη πξφθεηηαη γηα ελεξγή ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα γίλεη αθνξκή γηα ηε ιήςε 

αθφκε πεξηζζφηεξσλ κελπκάησλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη ε εγγξαθή ζε ιίζηεο αιιεινγξαθίαο (mailing 

lists). Ππρλά νη spammers δηαζέηνπλ κεζφδνπο ζπιινγήο 

ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, ηηο νπνίεο βξίζθνπλ θπξίσο ζε 

επίζεκνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη 

γλσζηνπνηείηαη ην email, φπσο νη θφξκεο εγγξαθήο ζε δηάθνξεο 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. 

Νξηζκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο (φπσο ην Outlook ηεο Microsoft) παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ νξηζκέλσλ απνζηνιέσλ (block 

address). Κε απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ εηζεξρνκέλσλ spam mails θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί 

θαιχηεξα, εθφζνλ γλσξίδεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

απνζηνιέα ηνπο. Υζηφζν, ε ιχζε απηή δελ είλαη ξηδηθή, θαζψο 

είλαη ζρεδφλ πάγηα ηαθηηθή ησλ spammers ε ρξήζε πιαζηήο 

ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο απνζηνιέα ή θαη δηαθνξεηηθήο γηα 

θάζε απνζηνιή (spoofing). 

Phishing Ν φξνο Phishing ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κηα πξνζπάζεηα 

απφζπαζεο- ππνθινπήο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο. Ππλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πιαζηψλ 

ηζηνζειίδσλ, πνπ απαηηνχλ εγγξαθή ή κηκνχληαη επίζεκεο 

ζειίδεο αμηφπηζησλ νξγαληζκψλ (π.ρ. ηξάπεδεο, ππνπξγεία), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ spam emails.  

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=641
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=641
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 4. Πξνζηαζία  

Ξξψηε θξνληίδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ 

απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ην Γηαδίθηπν δελ είλαη 

άιιε απφ ηελ επηινγή θαη ηελ ρξήζε ελφο firewall 

πξνγξάκκαηνο. Δλφο firewall πνπ κπνξεί λα δηαηίζεηαη σο κέξνο 

κηαο νινθιεξσκέλεο ζνπίηαο πξνγξακκάησλ αζθαιείαο (Norton 

& McAfee Internet Security), δσξεάλ firewalls (ZoneAlarm) ή 

αθφκε θαη σο γεγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππξήλα ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (Linux). 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα επηινγήο Internet firewall ζα 

πξέπεη λα είλαη νη ιεγφκελεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ηεο 

εμεξρφκελεο θπθινθνξίαο (traffic), δίλνληάο ζαο επηινγέο 

απνδνρήο, απφξξηςεο (πξφζθαηξεο ή κφληκεο) ηεο απνζηνιήο 

ησλ packets πνπ επηρεηξεί λα ζηείιεη κηα εθαξκνγή. 

Κηα ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε εθαξκνγήο πνπ ελζσκαηψλεη 

firewall, πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο, έλα 

firewall, δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ, θιείδσκα ηεο ζχλδεζεο, θαη 

δψλεο νη νπνίεο ζαο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε πξφγξακκα πνπ 

πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί κε ην δηαδίθηπν.  

Ρν firewall επίζεο απνηειεί εξγαιείν πξνζηαζίαο θαηά εηζβνιψλ 

ζην ζχζηεκα απφ hackers. 

 Υζηφζν, πέξα απφ ηα ηερληθά κέζα, εθείλν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

θαιχηεξε πξνζηαζία απφ φια ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά είλαη ν 

ίδηνο ν ρξήζηεο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο ζηηο 

επηινγέο ηνπ, λα γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη λα 

ειέγρεη πξνζεθηηθά ηα e-mails πνπ ιακβάλεη. 

 5. Πξνηεηλόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε 

Απφ ηε δηεχζπλζε : http://free.grisoft.com/doc/5390/us/frt/0 

θαηεβάζηε ην AVG Anti-Virus Free Edition. Γηαπηζηψζηε κε πνην 

ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ. 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

Ξαξαθνινπζείζηε ην video clip γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηψλ  

http://computer.howstuffworks.com/virus.htm.  

Πρνιηάζηε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδνληαη νη ηνί 

Γξαζηεξηφηεηα 3ε Απφ ηε δηεχζπλζε :  

http://www.safer-networking.org/gr/tutorial/index.html 

θαηεβάζηε ην Spybot θαη δηαπηζηψζηε κε πνην ηξφπν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ. 

http://free.grisoft.com/doc/5390/us/frt/0
http://computer.howstuffworks.com/virus.htm
http://www.safer-networking.org/gr/tutorial/index.html
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Γξαζηεξηφηεηα 4ε 

Γηαβάζηε θαη ζρνιηάζηε ηελ παξαθάησ πξαγκαηηθή πεξίπησζε fishing 

email.  

MR.AHMED SALEH                                  
DIRECTOR PROJECT IMPLEMENTATION, 
FEDERAL AIRPORT AUTHORITY OF NIGERIA (FAAN) 
LAGOS-NIGERIA. 
TELEPHONE:234-803-3035481 

ATTN:MD/CEO  
I AM A DIRECTOR IN THE FEDERAL AIRPORT AUTHORITY OF 
NIGERIA.I SEEK THE ASSISTANCE OF A RELIABLE FOREIGN COMPANY 
OR INDIVIDUAL INTO WHOSE BANK ACCOUNT l CAN TRANSFER THE 
SUM OF US$25.5M (TWENTY FIVE MILLION, FIVE HUNDRED 

THOUSAND UNITED STATES DOLLARS). 

…………………………. 
 l HAVE PUT IN MOTION THE MACHINERY FOR THE TAKE OFF OF THIS 
TRANSACTION AND FURTHER ACTION WILL COMMENCE IMMEDIATELY 
l HEAR FROM YOU. l HAVE AGREED THAT AFTER THE TRANSFER OF 
THE MONEY INTO YOUR ACCOUNT, YOU SHALL BE ENTITLED TO 30% 
OF THE TOTAL SUM, I SHALL TAKE 65% WHILE 5% HAS BEEN 
MAPPED OUT TO REIMBURSE ALL LOCAL AND INTERNATIONAL 

EXPENSES THAT MAY BE INCURRED IN THE COURSE OF THE 
TRANSACTION. 
……………………. 
PLEASE IF THIS PROPOSAL IS ACCEPTABLE TO YOU, INDICATE BY 
RETURN MAIL. SHOULD INCASE YOU HAVE ANY QUESTION, FEEL 
FREE TO ASK. INCLUDE YOUR PRIVATE TELEPHONE AND FAX 
NUMBERS WHILE REPLYING. 

 
I EXPECT YOUR RESPONSE. 

 6. Δξσηήζεηο 

 

1. Aληίζηνηρα κε ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο ηνχο ππάξρνπλ ηα 

ιεγφκελα πξνγξάκκαηα γνλετθήο πξνζηαζίαο (parental control). 

Δληνπίζηε πιεξνθνξίεο γηα απηά ζην Γηαδίθηπν. Θεσξείηε φηη 

είλαη αζθαιή θαη φηη πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο; 

 
7. Αζθήζεηο 

 

Δπηζθεθηείηε ηε ζειίδα  http://www.hackerwatch.org/probe/ 

θαη επηιέμηε ηνλ έιεγρν port scan. Ξαξαηεξψληαο ηα 

απνηειέζκαηα ζρνιηάζηε ηηο ζχξεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. 

 
8. Βηβιηνγξαθία - Γηθηπνγξαθία  

http://www.hackerwatch.org/probe/
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Δλδεηθηηθέο 
ςεθηαθέο πεγέο 

Γηθηπνγξαθία 

http://free.grisoft.com/doc/5390/us/frt/0   AVG antivirus θαη 

AVG internet security 

 

http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html  

AVAST antivirus 

 

http://www.freeantivirusinfo.com  

Norton Antivirus  

 

http://www.pctools.com/free-antivirus/  

PC TOOLS antivirus 

 

http://www.free-av.de  

AVIRA antivirus  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software   

http://computer.howstuffworks.com/virus.htm  

ιηθφ γηα ηνχο 

 

http://www.freeware-apps.com/index.php 

Γσξεάλ ινγηζκηθά πξνζηαζίαο  

  

http://www.noadware.net/research/   

Θαηάινγνο ησλ Spyware θαη adware, κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

ελεξγεηψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζρεηηδφκελα αξρεία θαη 

θαηαρσξήζεηο ζηε Registry. 

 

http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=409 

Αζθαιήο πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν 

 

http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1173 

Αληηκεηψπηζε spyware 

 

http://www.tech-faq.com/ylang/el/free-spyware-removal.shtml 

Ξξφγξακκα πξνζηαζία αλνηθηνχ θψδηθα 

 

http://www.lavasoftusa.com/ 

Γσξεάλ πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

 

http://www.pctools.com/spyware-doctor/ 

Γνθηκαζηηθή έθδνζε ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο (κε πιήξε 

ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο real time). 

http://free.grisoft.com/doc/5390/us/frt/0
http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html
http://www.freeantivirusinfo.com/
http://www.pctools.com/free-antivirus/
http://www.free-av.de/
http://el.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software
http://computer.howstuffworks.com/virus.htm
http://www.freeware-apps.com/index.php
http://www.noadware.net/research/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=409
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=409
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1173
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1173
http://www.tech-faq.com/ylang/el/free-spyware-removal.shtml
http://www.lavasoftusa.com/
http://www.pctools.com/spyware-doctor/
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ΔΑΗΡ - Ρνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΡΔΘ) 

http://www.freeware-apps.com/index.php 

Αληηκεηψπηζε dialers, spyware θαη άιισλ θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ 

 

http://www.pcworld.com/tc/spyware/ 

http://it.ccri.edu/helpdesk/spyware-faqs.shtml 

http://www.hsbc.gr/gr/about/security/five-golden-rules/anti-

spyware-software/ 

Γηθηπαθνί ηφπνη κε ελεκεξσηηθά ζηνηρεία  

 

http://www.leechvideo.com/video/view1599665.html 

ξπζκίζεηο Win XP firewall (video clip) 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/index.html 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα firewall, spam, phishing 

 

http://www.personalfirewall.comodo.com 

COMODO Firewall 

 

http://www.download.com/3000-2092-10039884.html 

ZONE ALARM Firewall 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software  

http://el.wikipedia.org/wiki/Firewall 

Ζιεθηξνληθέο πεγέο γηα Antivirus – Firewall 

 

http://computer.howstuffworks.com/firewall.htm 

 (Ξιήξεο άξζξν κε εηθφλεο θαη επεμήγεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Firewall)   

 

http://www.spamunit.com/ 

Γηθηπαθφο ηφπνο ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πξνγξακκάησλ 

ελαληίνλ ηνπ spam 

 

http://www.hackerwatch.org/probe/ 

On line εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ firewall (ησλ ζπξψλ ηνπ Ζ/) 

 

 

Δλδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

 Ξαλέηζνο Ππχξνο (2007) ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ & ΓΗΘΡΑ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ. Δθδφζεηο Ρδηφιαο. 
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http://www.hsbc.gr/gr/about/security/five-golden-rules/anti-spyware-software/
http://www.hsbc.gr/gr/about/security/five-golden-rules/anti-spyware-software/
http://www.leechvideo.com/video/view1599665.html
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/index.html
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http://www.download.com/3000-2092-10039884.html
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