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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρουσιάζεται η προσπάθεια της Ιρλανδίας και της Β. Ιρλανδίας να εισάγουν την χρήση των τεχνολογιών της  
πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση καθώς και η προσπάθεια αλλαγής και επικαιροποίησης 
του συστήµατος αξιολόγησης της Ιρλανδίας. Ο τρόπος εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στις δύο αυτές 
περιπτώσεις, διαφέρει τόσο στην σχεδίαση όσο και στην υλοποίηση. Η περίπτωση της Β. Ιρλανδίας εστιάζει 
στην δηµιουργία του e-school (Classroom 2000) µε αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των σχολείων ενώ η 
άλλη χρησιµοποιεί τους εκπαιδευτικούς σαν κινητήρια δύναµη της αλλαγής και δίνει µεγαλύτερο βάρος στην 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να µπορούν όχι µόνο να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία αλλά να γίνουν και οι ίδιοι δηµιουργοί εκπαιδευτικού λογισµικού. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ιρλανδία, εκπαίδευση, επιµόρφωση, C2K, e-school, Limerick 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εισήγηση είναι το αποτέλεσµα εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ιρλανδία η οποία 

διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο του Limerick και την Hewlett Packard  µε σκοπό την 
παρουσίαση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο νέο 
εκπαιδευτικό σύστηµα της Ιρλανδίας. Το αντικείµενο της επίσκεψης παρουσιάστηκε από 2 έως 4 
Νοεµβρίου του 2004. 

Την Τρίτη 2 Νοεµβρίου παρουσιάστηκε το πρόγραµµα C2K (Classroom 2000) στο 
Μπέλφαστ το οποίο αποτελεί την υλοποίηση του e-school στην Βόρεια Ιρλανδία. Την Τετάρτη 3 
Νοεµβρίου έγινε στο Πανεπιστήµιο του Limerick παρουσίαση του τρόπου επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε εκπρόσωπο του 'National Qualification Authority of Irland' και 
παρουσιάστηκε η νέα µορφή (ακόµα υπό ανάπτυξη) αξιολόγησης και επιβράβευσης σπουδών στις 
διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης της Ιρλανδίας. 

 
ΤΟ e-school ΣΤΗΝ Β. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Η συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε στο Μπέλφαστ την Τρίτη 2 Νοεµβρίου είχε σαν 

αντικείµενο την υλοποίηση του e-school στην Βόρειο Ιρλανδία. 
Η Β. Ιρλανδία έχει πληθυσµό 1.6 εκ. κατοίκους από τους οποίους οι 330.000 είναι µαθητές 

της ηλικίας από 4-18 ετών. Χωρίζεται σε 5 ∆/νσεις µε 910 σχολεία Α/βθµιας εκπ/σης, 240 σχολεία 
Β/θµιας εκπ/σης και 50 ειδικά σχολεία. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Β. Ιρλανδίας υλοποιείται από το 
πρόγραµµα µε το όνοµα C2K (Classroom 2000)i το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. 

                                                           
i  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.c2kni.org.uk/schools/schools.htm 
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Σχήµα 1. Η στρατηγική υλοποίησης της Β. Ιρλανδίας 

Το C2K (Σχήµα.1) έχει αρχικό σχεδιασµό δέκα ετών µε προϋπολογισµό 750.000.000 € ενώ 
εµπλέκει σε αρκετά κατάλληλα σηµεία τον ιδιωτικό τοµέα. Κάθε διεύθυνση αναλαµβάνει στην 
περιοχή της την υλοποίηση του C2K. 

Οι υπηρεσίες του C2K παρέχονται στα περίπου 1200 σχολεία της Βόρειας Ιρλανδίας τα οποία 
είναι εξοπλισµένα µε περίπου 40.000 δικτυωµένους Η/Υ καλύπτοντας τις ανάγκες 350.000 
χρηστών, µε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και αντίστοιχες υπηρεσίες. Σε όλη την υποδοµή 
παρέχεται δυνατότητα συντήρησης, επέκτασης και αναβάθµισης. 

Το πρόγραµµα C2K απευθύνεται σε: 
Α. Μαθητές 
Β. Καθηγητές  
Γ. Γονείς 
∆. Κοινωνία (γενικότερα) 
Η σχεδίαση και η συνεχή εξέλιξη του συστήµατος βασίζεται στην ύπαρξη συγκεκριµένου 

σκοπού-οράµατος, στην συνεχή ανανέωση υλικού-λογισµικού καθώς και στην ανάδραση από τα 
σχολεία ώστε να φτάσουνε στους αποδέκτες οι αναµενόµενες υπηρεσίες µε το αναµενόµενο 
επίπεδο λειτουργικότητας.  

Οι στόχοι του C2K: 
• Να παραδοθεί υποδοµή η οποία θα είναι προσβάσιµη, αξιόπιστη και επεκτάσιµη για 

όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εκπαιδευόµενους. 
• Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και να τονώσει την αυτοπεποίθησή τους ώστε να 

συνεργαστούν και να καινοτοµήσουν κάτω από τις νέες συνθήκες. 
• Να παράσχουν στους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευόµενους και στα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν σχετικούς και ευέλικτους πληροφοριακούς 
πόρους. 

• Να δώσει στους γονείς την δυνατότητα να παρακολουθούν τις επιδόσεις, τις ανταµοιβές 
και τις ποινές των παιδιών τους. 

• Να βοηθήσει την διαχείριση των σχολικών µονάδων. 
Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί τοπικό δίκτυο σε κάθε σχολείο και να αναπτυχθεί λογισµικό 

για όλο το εύρος των µαθησιακών αναγκών.  
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Σε επίπεδο περιφέρειας ο στόχος του C2K είναι να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές ευρυζωνικό 
ιδιωτικό δίκτυο, προσβάσιµο (από το διαδίκτυο) κάθε στιγµή, το οποίο θα αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο περιβάλλον µάθησης. 

Σε κάθε σχολείο  παρέχονται πλήθος υπηρεσιών όπως: 
• ∆ικτυακή υποδοµή και πρόσβαση στο διαδίκτυο 
• Πρόσβαση σε ευρύ πεδίο εκπαιδευτικού υλικού, σχετικό µε την διδακτέα ύλη και υλικό 

που συνεχώς προστίθεται και αναπτύσσεται από τους καθηγητές και τους δασκάλους. 
• Μία κοινή ολοκληρωµένη λύση για την διοίκηση και διαχείριση του σχολείου. 
• Σύνδεση όλων των τοπικών δικτύων των σχολείων σε κοινό εκπαιδευτικό δίκτυο για όλη 

την Β. Ιρλανδία µε εργαλεία για την εύκολη ανάπτυξη και την πραγµατοποίηση on-line 
διδασκαλίας. 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
Για το C2Κ Υπουργείο Παιδείας έχει διαθέσει πάνω από 100 άτοµα σε δικό τους χώρο 

(DataCenter) στον οποίο βρίσκεται και ο κεντρικός εξοπλισµός (servers, αποθηκευτικός χώρος 
20ΤΒ, σύστηµα διπλής λειτουργίας για ασφάλεια   κτλ ). Για κάθε ∆/νση υπάρχει και µία τοπική 
οµάδα προσωπικού υποστήριξης του C2K. 

Ωστόσο η προµήθεια του υλικού - υπηρεσιών, η διαχείριση των συµβάσεων, η παροχή 
υποστήριξης  και η γενική διοίκηση γίνεται κεντρικά. 

Την υλοποίηση του e-school την ανέλαβε η HP από την άποψη της διαχείρισης µε χρήση 
κυρίως προγραµµάτων και υλικού των εταιριών: Hewlett Packard, Microsoft, Intel, Cisco, 
HyperWave (σαν υπεργολάβοι) οι  BT και SX3 σαν τοπικοί παροχείς και οι Viglen, RM µαζί µε 
περισσότερους από  200 εθνικούς παροχείς ψηφιακών πηγών και εργαλείων. 

Τα σχολικά εργαστήρια έχουν κοινό προµηθευτή εξοπλισµού ώστε να υπάρχει οµοιογένεια 
υλικού και κοινή πολιτική συντήρησης. 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κυρίως web based και όχι εγκατεστηµένο στο τοπικό δίκτυο των 
σχολείων. 

Αντιστοιχούν 2 φορητοί Η/Υ για κάθε 3 καθηγητές. 
Χρησιµοποιούνται ευρυζωνικές συνδέσεις µε ταχύτητες 512 Kbps έως 2 Mbps στα δηµοτικά 

και συνδέσεις των 2Mbps στην (αντίστοιχη Ιρλανδική) δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Χρονικά ο εξοπλισµός των σχολείων µε την αναγκαία υποδοµή  διήρκεσε 5 χρόνια και άλλα 5 

χρόνια θα διατεθούν για την αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να γίνει χρήση των ICT 
από τους καθηγητές και τους µαθητές. 

Σηµαντικό και κεντρικό ρόλο έχει το ‘change management’ µια και σαν δυσκολότερο 
κοµµάτι αξιολογήθηκε όχι η τεχνολογική υποδοµή αλλά η αξιοποίησή της. 

Στο Παράρτηµα Α παραθέτονται  σχεδιαγράµµατα για την δικτυακή υποδοµή του C2K. 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
Η επιµόρφωση διήρκεσε περίπου 8 µήνες και επιµορφώθηκε το 94% των εκπαιδευτικών. Το 

20% του προϋπολογισµού του C2K δόθηκε για την επιµόρφωση των καθηγητών. Πρέπει να 
τονιστεί ότι οι καθηγητές δεν αποζηµιώθηκαν χρηµατικά για την επιµόρφωση αλλά: 

• ∆ιαφηµίστηκε η ανάγκη της αλλαγής της µαθησιακής διαδικασίας µε την χρήση των 
ΤΠΕ 

• Επισηµάνθηκε ως αναγκαία η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση για την 
µετέπειτα εξέλιξή τους. 

• ∆όθηκαν 12.000 φορητοί Η/Υ. 
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Σε ερώτηση πως µπορεί το Υπ. Παιδείας της Β. Ιρλανδίας να γνωρίζει αν και µε ποιο τρόπο 
χρησιµοποιούν οι εκπ/κοι τις ΤΠΕ στην τάξη τους η απάντηση ήτανε «Με επιθεώρηση που γίνεται 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα» ενώ οι δραστηριότητες των εκπ/κών µπορούν να εµφανιστούν και 
µέσα από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης του C2K. 

Στα επόµενα 5 χρόνια σκοπός του προγράµµατος είναι να µπορούν οι µαθητές να αποκτούν 
ανεξαρτησία µάθησης όσο πιο νωρίς γίνεται ενώ οι καθηγητές να χρησιµοποιούν αποδοτικά τις 
ΤΠΕ στην τάξη. Η επίδοση των µαθητών θα παρακολουθείται σε όλη της µαθητική τους πορεία 
ενώ θα δίνεται βαρύτητα στην ανεξαρτησία και στην αυτοεκπαίδευση. Στους τελικούς στόχους 
εξοπλισµού του προγράµµατος είναι να  έχει κάθε µαθητής τον δικό του Η/Υ ενώ το όλο σύστηµα 
να ολοκληρωθεί σε ένα ενοποιηµένο MIS µε τα δεδοµένα λειτουργίας του να αποθηκεύονται σε 
Data warehouse για στατιστική ανάλυση και εξόρυξη γνώσης.  

Σηµαντική παράµετρος στην υλοποίηση είναι η συνεχής ανανέωση και αναβάθµιση των 
υπηρεσιών.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
∆εν υπάρχει παγκοσµίως πλήρως λειτουργικό και δοκιµασµένο σύστηµα e-learning αλλά 

αποτελεί κοινό στόχο για όλα τα προηγµένα  κράτη ανά τον κόσµο. 
Στην Β. Ιρλανδία έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα και επενδύσεις και υπάρχει σαφής 

προσανατολισµός για την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ 
σε όλες τις βαθµίδες και στάδια του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η παρουσίαση έγινε από εκπροσώπους της HP και του Υπ. Παιδείας χωρίς να έχουµε µιλήσει 
µε εκπαιδευτικούς ώστε να ακούσουµε την δική τους άποψη οπότε δεν έχουµε και στοιχεία από τα 
αποτελέσµατα µέσα στην τάξη.  

Εντύπωση έκανε ο ενθουσιασµός των εκπροσώπων, ειδικά του Υπ. Παιδείας και η εντύπωση 
ότι η προσπάθεια τους είναι καλά οργανωµένη πάνω στις απαιτήσεις της εποχής και στην 
ιδιαιτερότητα της Β. Ιρλανδίας. 

 
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Η επόµενη συνάντηση έγινε στο Πανεπιστήµιο του Limerick, την Τετάρτη 3 Νοεµβρίου, µε 

αντικείµενο την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Ιρλανδίας.  
Στo Limerick σπουδάζουνε περίπου 8500 φοιτητές στις 6 (Colleges)  σχολές του.  Στην 

σύντοµη ξενάγηση στο χώρο του Πανεπιστηµίου εντυπωσίασε η άριστη χωροθεσία του, οι 
υποδειγµατικές υποδοµές του και η πολύ καλή φιλοξενία. 

Το πανεπιστήµιο του Limerick στα πλαίσια της συνεργασίας πρότεινε την επίσκεψη 
πανεπιστηµιακών εκπροσώπων της Ελλάδος για εκτενέστερη παρουσίαση ή και συνεργασία στο 
πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Το πανεπιστήµιο του Limerick ανέλαβε και διεκπεραίωσε τον πρόγραµµα της επιµόρφωσης. 
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έγινε σε όλη την επικράτεια. Συνεργάστηκαν αρκετοί 

φορείς ώστε να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία. 
• Λήφθηκαν υπ’όψιν οι  αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
• Χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί για την υποστήριξη των εκπ/κών. 
• ‘Συµβόλαιο µάθησης’ µε τη µορφή στοχοθεσίας, µεταξύ  επιµορφούµενων και 

επιµορφωτών.  
• Ευκολίες όπως η παροχή καρτών ελευθέρας εισόδου για τις βιβλιοθήκες των 

Πανεπιστηµίων κτλ. 
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• Το πρόγραµµα επιµόρφωσης βασίστηκε πάνω στο πρόγραµµα σπουδών (πάνω στις 
πραγµατικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών).   

• Στους εκπαιδευτικούς  δόθηκαν τόσο τα κατάλληλα εργαλεία λογισµικού όσο  και 
υπολογιστές. 

• Η ύλη της επιµόρφωσης ήτανε διαθέσιµη on-line στο διαδίκτυο.  
• ∆ηµιουργήθηκε δικτυακή κοινότητα για τις ανάγκες της επιµόρφωσης (Microsoft 

Exchange Server). 
Η προσέγγιση βασίστηκε: 
• Στην στήριξη της προσπάθειας των εκπ/κών. 
• Στην ανάγκη του εκπ/κού να καθίσει πίσω από έναν Η/Υ και να δει στην πράξη την 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 
• Στην χρήση ψηφιακών µέσων. 
• Στην προσέγγιση  ότι οι εκπ/κοί, από χρήστες λογισµικού  πρέπει να γίνουν δηµιουργοίii. 
Αναγνωρίστηκε η δυσκολία αλλαγής της πρακτικής διδασκαλίας που εφάρµοζαν  έως τώρα οι 

εκπαιδευτικοί και δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στις ικανότητες για τις ΤΠΕ  που έπρεπε να 
αποκτήσουν οι εκπ/κοί ενώ δόθηκαν µοντέλα βέλτιστης εφαρµογής (best practice). Σε κάθε στάδιο 
της επιµόρφωσης ήτανε έκδηλη η προσπάθεια τοποθέτησης του εκπ/κού στο κέντρο των 
εξελίξεων. Μια άλλη έκφραση που δείχνει την αντιµετώπιση των εκπ/κων είναι ότι «Οι 
εκπαιδευτικοί αποτέλεσαν τον καταλύτη της αλλαγής». 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: 
• Βασίστηκε στην ανάθεση δραστηριοτήτων και όχι στις κλασικές τρίωρες εξετάσειςiii  
• Ζητήθηκαν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 
• Οι δραστηριότητες είναι τέτοιες ώστε τελικά να έχουν πρακτική εφαρµογή µέσα σε τάξη. 
• Υποστήριξη της προσπάθειας µε εµπορικά εργαλεία και συνεργασία µε ειδικούς (οι 

εκπαιδευτικοί ξέρουν να διδάσκουν, οι ειδικοί της πληροφορικής ξέρουν πως δουλεύουν 
οι Η/Υ και τα εργαλεία λογισµικού). 

• Τα αποτελέσµατα τυγχάνουν αυξηµένης βαρύτητας σε περίπτωση προαγωγής και 
γενικότερα για την  εκπαιδευτική καριέρα του επιµορφούµενου. 

Λήφθηκε υπόψη το διαφορετικό επίπεδο και αντικείµενο των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών 
και ενεπλάκησαν στην επιµόρφωση σχολεία, αρχές, ενώσεις καθηγητών ακόµα και εθελοντές. 

Στην συνέχεια ακολουθεί µία σύντοµη αναφορά στο πως δοµήθηκε η επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (σχ.2).  

 
Η ΒΑΘΜΙ∆Α APEL 
• Αναγνωρίζονται τα χρόνια εµπειρίας στην εκπαίδευση.  
• Προσεγγίζονται οι εκπαιδευτικοί µε βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
• Χρήση ευέλικτου συστήµατος για τα διάφορα ακαδηµαϊκά επίπεδα επιτρέπει την εύκολη 

αναγνώριση του APEL.  

                                                           
ii ∆όθηκαν και είναι διαθέσιµα πέντε εκπαιδευτικά προγράµµατα - εργασίες (art_history, Irish_birds, seasons, 

alphabet, filming ) τα οποία αναπτύχθηκαν από εκπαιδευτικούς. 
iii Αν και αρχικά υπήρξε αντίδραση της ακαδηµαϊκής κοινότητας για την απουσία των κλασσικών 2ωρων ή 3ωρων 

εξετάσεων στη συνέχεια αναγνωρίστηκε η ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας εξέτασης . 
 



3Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                                                                                   439 

 

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό

Αναγνώριση προηγούµενης 
εµπειρικής γνώσης 

Accredited Prior Experiential Learning 
(APEL) 

Αναγνώριση προηγούµενης γνώσης
Accredited Prior Learning 

(APL) 

Από τις βασικές γνώσεις στο µεταπτυχιακό δίπλωµα 

 
Σχήµα 2. Ο κορµός της εκπαίδευσης 

Η ΒΑΘΜΙ∆Α APL 
Η επιµόρφωση στο επίπεδο APL έγινε σε τοπικό επίπεδο ενδοϋπηρεσιακά. Χαρακτηριστικά 

της βαθµίδας είναι:  
• Αποτελεί απαίτηση για την απόκτηση πτυχίου και µεταπτυχιακού. Για παράδειγµα για 

την απόκτηση πτυχίου ‘Digital Media Development’ είναι απαιτούµενη η αναγνωρισµένη 
προηγούµενη γνώση (APL) στην χρήση ‘Digital File Formats’ , ‘Digital File Generation’ 
και  ‘Digital File Publishing’.  

• Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν δίπλωµα αποφοίτησης χωρίς να έχουνε 
αρχικό βαθµό εισαγωγής. 

• Αποτελεί κοινή αφετηρία  για όλους τους επιµορφούµενους. 
 
ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
Σε επίπεδο πτυχίου και επίπεδο µεταπτυχιακού για τους επιµορφούµενους δηµιουργήθηκαν οι 

εξής κατευθύνσεις: 
• Ανάπτυξη ψηφιακών µέσων στην εκπαίδευση (σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο για 

την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση) 
• Τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
• Τεχνολογική εκπαίδευση 
Η επιµόρφωση είχε βαθµωτή (modular) µορφή ενώ δόθηκε ικανοποιητικός χρόνος για κάθε 

ενότητα. 
Για τα προγράµµατα µερικής απασχόλησης  συνεργάστηκαν διάφορα κέντρα µε την τελική 

πιστοποίηση να γίνεται από το Πανεπιστήµιο του Limerick. Όλοι οι επιµορφούµενοι χρειάζεται να 
έρθουν στο Πανεπιστήµιο του  Λίµερικ για µία ηµέρα για να καθοριστεί το πρόγραµµα το οποίο 
θα ακολουθήσουν και να γίνει εισαγωγή στις µεθόδους έρευνας µε τις οποίες θα ασχοληθούν. Το 
πρόγραµµα επιµόρφωσης προβλήθηκε τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και τοπικά. Όλα τα σχολεία 
ενηµερώθηκαν για όλη την διαδικασία ενώ έγιναν απογευµατινές συναντήσεις για ενηµέρωση. 

Για την απόκτηση πτυχίου χρειάζεται η επιτυχή ολοκλήρωση οκτώ ενοτήτων. Οι πέντε 
ενότητες είναι αρκετά συγκεκριµένες. Για παράδειγµα στο πρώτο εξάµηνο οι ενότητες «Εισαγωγή 
στις ψηφιακές εφαρµογές» και «Ψηφιακά µέσα και µάθηση» και στο δεύτερο εξάµηνο οι ενότητες 
«∆ηµοσίευση στο Web» και «Οι παιδαγωγικές επιπτώσεις των Ψηφιακών µέσων» ενώ οι τρεις 
αφορούν την τελική εργασία 10000 λέξεων. Η απόκτηση του πτυχίου είχε αυξηµένη δυσκολία. 

Για παράδειγµα στο O’Fiaich College Dundalk, που ανέλαβε την επιµόρφωση ενός ποσοστού 
των εκπ/κών, στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράµµατος επιµόρφωσης, προγραµµατίστηκε µία 
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συνάντηση-µάθηµα την εβδοµάδα µεταξύ 18:00 και 22:00. Για κάθε συνάντηση χρειαζότανε 
προετοιµασία 5 ωρών από τους επιµορφούµενους. Σε κάθε εξάµηνο διδάχτηκαν δύο ενότητες. 
Μία θεωρητική και µία πρακτική.  Η αποτίµηση των επιδόσεων και της πορείας των 
επιµορφούµενων ήτανε συνεχής σε όλη την διάρκεια των µαθηµάτων.  

Για την απόκτηση µεταπτυχιακού χρειάζεται τουλάχιστον βαθµός βάσης, η ανάθεση στην 
εποπτεία ενός καθηγητή και η πραγµατοποίηση τριών συναντήσεων στο Πανεπιστήµιο του 
Limerick. 

Οι εκπαιδευόµενοι και οι εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να συνεργάζονται σε συνεχή βάση.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην Ιρλανδία δεν έχει µπει ακόµα σε εφαρµογή κάποιο πρόγραµµα για το e-school αλλά η 

εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση βασίστηκε στην υποδοµή και κυρίως στους εκπαιδευτικούς. 
Χαρακτηριστική είναι η φράση : 

 «Το αν πετύχει ή αποτύχει η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εξαρτάται από τις ικανότητες 
των καθηγητών». 

Για την επίτευξη της επιµόρφωσης δόθηκαν τα κατάλληλα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς µε 
την µορφή πτυχίων και µεταπτυχιακών κατάλληλα διαµορφωµένων στις ανάγκες τους. 
∆ιαµορφώθηκε το κατάλληλο κλίµα στην κοινωνία και ωρίµασε η ιδέα της εισαγωγής και χρήσης 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Την τρίτη ηµέρα παρουσιάστηκε το ‘Εθνικό πλαίσιο τίτλων πιστοποίησης’ [www.nfq.ie ] 

της Ιρλανδίας, από τον Eamonn Carey, του Τµήµατος Ανάπτυξης της ‘Εθνικής Αρχής 
Πιστοποίησης’ [ www.nqai.ie ]  της Ιρλανδίας.  

Η Ιρλανδία προσπαθώντας να εναρµονιστεί µε το EUVET (EUROPEAN CREDITS 
TRANSFER SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAININGiv) ανέπτυξε το 
Εθνικό Πλαίσιο τίτλων πιστοποίησης. Το πλαίσιο αναπτύχθηκε µεταξύ 2001 και 2003 και µπήκε 
σε εφαρµογή τον Οκτώβριο του 2003. Το νέο σύστηµα βραβείωνv της ανώτερης εκπ/σης και 
κατάρτισης µπήκε σε εφαρµογή τον Ιούλιο του 2004 ενώ το νέο σύστηµα βραβείων για την 
ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση θα εφαρµοστεί στο µέσο του 2005. 

Η Ιρλανδία είναι µία µικρή χώρα µε πληθυσµό τεσσάρων εκατοµµυρίων. Ο µισός πληθυσµός 
είναι κάτω των 35 ετών ενώ η ηλικία των 24 ετών έχει το µεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή 
κατανοµή του πληθυσµού.  

Στο εκπαιδευτικό της σύστηµα  γίνεται πλήρες διαχωρισµός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αναδιοργάνωσης του συστήµατος πιστοποίησής 
σπουδών που χρησιµοποιεί. Ο σκοπός της αναδιοργάνωσης είναι να ενσωµατώσει την ανάγκη της 
κοινωνίας για συνεχή εκπαίδευση, να περιλάβει της νέες κατηγορίες εργασίας, να γίνει πιο 
ευέλικτο και µε δυνατότητες αναγνώρισης των πιστοποιητικών σπουδών µέσα στην Ε.Ε (µε βάση 
την πολιτική και τις συµφωνίες της Ε.Ε. στην Λισαβόνα, την Κοπεγχάγη και την Μπολόνια ). 

 
ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΝΕΕΣ ∆ΟΜΕΣ 
Απαιτήθηκε  νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη, αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία στην Ιρλανδία,  µε την δηµιουργία τριών νέων οργανισµών ΝQAI, FETAC, HETAC 

                                                           
iv Το EUVET είναι συντοµογραφία του  Ευρωπαϊκού Συστήµατος  Μεταφοράς Μονάδων Πιστοποίησης στον χώρο 

της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
v Η λέξη βραβείο (award) αντιπροσωπεύει την επιβράβευση  αποκτηθείσας γνώσης 
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(National  Qualifications Authority, Further Education and Training Awards Council, Higher 
Education and Training Awards Council αντίστοιχα). Το νέο πλαίσιο είναι ακόµα υπό ανάπτυξη. 

Η ΕΕΠΙ (Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της Ιρλανδίας) είναι υπεύθυνη για την διευθέτηση 
και σύγκριση των πιστοποιητικών καθώς και για την µεταφορά των µονάδων πιστοποίησης.  

Στο νέο πλαίσιο δηµιουργούνται 10 (σχ. 3) επίπεδα εκπαίδευσης-κατάρτισης. Κάθε επίπεδο 
αντιστοιχεί σε ένα καθορισµένο εύρος γνώσεων και ικανοτήτων. 

Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας τύπος βραβείου. Συνολικά έχουν καθοριστεί 15 
τύποι βραβείων για τα 10 επίπεδα της εκπαίδευσης.   

Οι τύποι των βραβείων ανήκουν σε 4 τάξεις: 
• Κύριοι τύποι βραβείων (για την τυπική φοίτηση σε κάποιο επίπεδο). Και οι 15 τύποι 

βραβείων ανήκουν σε αυτόν τον τύπο. 
• ∆ευτερεύοντες τύποι βραβείων 
• Συµπληρωµατικοί τύποι βραβείων 
• Ειδικοί τύποι βραβείων 
Υπό ανάπτυξη είναι τα βραβεία των HETAC, FETAC και πρόκειται να συµπεριληφθούν  

επαγγελµατικά και διεθνή βραβεία.  
Υπάρχοντα βραβεία θα παύσουν ή θα τροποποιηθούν και θα ενσωµατωθούν στο νέο πλαίσιο. 
Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τα νέα δεδοµένα και την ανάγκη των 

εκπαιδευόµενων: 
• ∆υνατότητα απόκτησης ενός βραβείου µε διαφορετικούς τρόπους 
• ∆υνατότητα µετακίνησης µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων 
• ∆υνατότητα µετακίνησης από κράτος σε κράτος 
ΤΟ ECVET ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Υπάρχει οδηγία για νοµοθετική ρύθµιση ώστε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα µε το οποίο οι 

εκπαιδευόµενοι να µπορούν να αυξήσουν και να µεταφέρουν τις εκπαιδευτικές τους µονάδες 
(credits). Στο Ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα υπάρχει ήδη σύστηµα µονάδων στην ανώτατη 
εκπαίδευση ενώ σχεδιάζεται το σύστηµα µονάδων για το επίπεδο της ανώτερης εκπαίδευσης 
βραβείων. 

Το ECVET θα χρησιµοποιηθεί σαν µοντέλο το οποίο θα δώσει τα όρια και το περιεχόµενο για 
το νέο πλαίσιο. 

 
Σχήµα 3.  Αρχικοί κύριοι τύποι βραβείων και οι φορείς των βραβείων 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η χρήση των ΤΠΕ τόσο στην Ιρλανδία όσο και στην Β. Ιρλανδία δείχνει δύο διαφορετικές 

στρατηγικές. Και οι δύο υλοποιήσεις αφορούν µικρές σχετικά περιοχές και χωρίς µορφολογικές 
ιδιαιτερότητες σε σχέση µε την Ελλάδα,. 

Και στις δύο όµως περιπτώσεις η προσπάθεια χρησιµοποίησε τους εκπαιδευτικούς σαν τα 
κύρια µέρη της τελικής εφαρµογής. Η διαφορά είναι ότι η Β. Ιρλανδία, µε µεγαλύτερο αναλογικά 
προϋπολογισµό, προχώρησε στο e-school ενώ η Ιρλανδία επιµόρφωσε και στήριξε το έργο κυρίως 
στους εκπαιδευτικούς. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε η απαιτούµενη τεχνολογική υποδοµή.  

Και στις τρεις παρουσιάσεις ήταν χαρακτηριστικός ο ενθουσιασµός (τουλάχιστον αυτή η 
εντύπωση δόθηκε µέσα στις τρεις ηµέρες) των υπευθύνων για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 
ενώ φάνηκε εντυπωσιακή η οργάνωσή τους. Αναγνωρίστηκε  και στις δύο περιπτώσεις (C2K και 
Παν. Limerick) ότι το δυσκολότερο κοµµάτι είναι η εµπλοκή των εκπαιδευτικών και η αλλαγή του 
συνηθισµένου τρόπου διδασκαλίας στην τάξη. Για την οµαλότερη αποδοχή από τους πολίτες, τους 
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές η αναδιοργάνωση του νέου τρόπου διδασκαλίας διαφηµίστηκε 
τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί 
στηρίχθηκαν σε πολλά επίπεδα και αναγνωρίστηκε η προσπάθειά τους. 

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε την δυσκολία µεταρρύθµισης της εκπαίδευσης, µε βάση τα νέα 
τεχνολογικά δεδοµένα, αλλά ταυτόχρονα έδειξε ότι µε την σωστή οργάνωση και το κυριότερο µε 
όραµα είναι δυνατή η ανάδειξη της εργασίας και η επίτευξη των στόχων ακόµα και από µία µικρή 
χώρα που µερικά χρόνια πριν ήταν στις τελευταίες θέσεις των περισσότερων πινάκων απόδοσης 
της Ε.Ε. 

Τέλος θα ήθελα να υπενθυµίσω την πρόσκληση του Πανεπιστηµίου του Limerick προς την 
Ελληνική Πανεπιστηµιακή Κοινότητα και στο ΥΠΕΠΘ για επίσκεψη στον χώρο τους καθώς και 
την διάθεση συνεργασίαςvi και ανταλλαγής εµπειριών για την εισαγωγή των ΤΠΕ σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α: ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C2K ΣΤΗΝ Β. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  

Anytime, 
anywhere 
access 

80,000 seat country-wide 
network 375,000 core users 

2Mb 
links 

 

                                                           
vi  Υπάρχει διαθέσιµο αρκετό υλικό (παρουσιάσεις, φυλλάδια, εκπαιδευτικό λογισµικό)  σχετικό µε τις τρεις 

συναντήσεις στο γραφείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΥΠΕΠΘ. 



3Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                                                                                   443 

 

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr 

  

PricewaterhouseCoopers

ee--School Data School Data 
Warehouse LayerWarehouse Layer

ELB - E Business IT Architecture
Five Layer Model

ELB Back Office ELB Back Office 
Systems LayerSystems Layer

Portal &Portal &
Web ServicesWeb Services

Access LayerAccess Layer

C2K Schools C2K Schools 
LayerLayer

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. C2K (Classroom 2000), http://www.c2kni.org.uk/   
2. National Qualifications Authority of Ireland, http://www.nqai.ie  
3. PricewaterhouseCoopers (2004), Final C2k Evaluation Survey Report 

http://www.c2kni.org.uk/docs/C2k%20Report%20final.pdf  
4. University of Limerick, http://www.ul.ie  
5. Μαχαιρίδης Τ. (2003). Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Ιρλανδικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, Νέες τεχνολογίες, 2ο Συνέδριο στην Σύρο, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη, σελ. 343-350. 

6. Σολοµωνίδου Χ. (2001). Σύγχρονη Εκπαιδευτική τεχνολογία-Υπολογιστές και µάθηση στην Κοινωνία 
της Γνώσης, Εκδόσεις Κώδικας 


