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∆ιαδίκτυο∆ιαδίκτυο καικαι εκπαίδευσηεκπαίδευση
Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος,
Προϊσταµένη Γραφείου ∆ικτυακής

Εκπαιδευτικής Πύλης
2

συνεχίζουµε να
βλέπουµε την κορυφή
του παγόβουνου, καθώς
δεν είµαστε σε θέση να
κατανοήσουµε την
επίδρασή του στην
κοινωνία µας και στα
εκπαιδευτικά συστήµατα

15 15 χρόνιαχρόνια µετάµετά τητη
δηµιουργίαδηµιουργία τουτου
παγκόσµιουπαγκόσµιου ιστούιστού

3

ΓιατίΓιατί πέτυχεπέτυχε;;

Ίσως γιατί αναπαράγει το
µεγαλείο του ανθρώπινου
νου που είναι ο
δηµιουργικός τρόπος να
κάνει συσχετισµούς.

4

ΠέτυχεΠέτυχε

Γιατί µας επιτρέπει να
απλώνουµε τα χέρια από τη
µία άκρη του κόσµου στην
άλλη

5

ΦήµεςΦήµες φέρουνφέρουν ότιότι……

Το διαδίκτυο µπορεί να
συµβάλει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης, επίλυσης
προβληµάτων, 
επικοινωνίας και
συνεργασίας.

6

ΟιΟι πληροφορίεςπληροφορίες στονστον
ιστόιστό

είναι: 
άµεσα διαθέσιµες
πρόσφατες
παγκόσµιου χαρακτήρα
παρουσιάζονται µε πιο
ενδιαφέροντα τρόπο
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7

ΑνΑν ανοίξουµεανοίξουµε τοτο παράθυροπαράθυρο
τηςτης τάξηςτάξης µαςµας στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο

Η τάξη µας µεταµορφώνεται
Η επικοινωνία
απελευθερώνεται από το
διδακτικό ωράριο
Ευνοείται η συµµετοχή
Προκαλούνται οι µαθητές να
γράψουν περισσότερο κι
ελπίζουµε να σκεφτούν

8

ΑςΑς φανταστούµεφανταστούµε γιαγια
λίγολίγο……

Mία τάξη, που να λειτουργεί
σαν παράθυρο στην παγκόσµια
γνώση.
Ένα δάσκαλο, που να έχει τη
δυνατότητα να µεταφέρει στην
τάξη του οποιαδήποτε εικόνα, 
ήχο ή γεγονός.
Ένα µαθητή, που να έχει τη
δυνατότητα να επισκέπτεται
οποιονδήποτε τόπο στη γη σε
όλες τις ιστορικές εποχές.

9

ΜιαΜια οθόνηοθόνη, , 

η οποία έχει τη
δυνατότητα να
παρουσιάσει µε
ζωντανά χρώµατα
το εσωτερικό και τις
λειτουργίες του
κυττάρου

10

……τητη γέννησηγέννηση καικαι……

11

τοτο θάνατοθάνατο τωντων άστρωνάστρων,,

12

……τοτο µεγαλείοµεγαλείο τηςτης παγκόσµιαςπαγκόσµιας τέχνηςτέχνης



3

13

ΤοΤο νέονέο µέσοµέσο είναιείναι εδώεδώ

Σκεφτείτε π.χ. τι αλλάζει αν…
οι οραµατιστές αξιοποιήσουν
το ∆ιαδίκτυο
∆ιακόπτουµε για διαφηµίσεις

14

ΤαΤα καλώδιακαλώδια προεκτείνουνπροεκτείνουν
τητη σκέψησκέψη µαςµας

Ένα εµπνευσµένο άτοµο
µπορεί να κάνει τη διαφορά.
Ένα εκατοµµύριο άτοµα που
αλληλεπιδρούν, µπορούν να
αλλάξουν τον κόσµο.

15

Ας ξεκλέψουµε µια µατιά
από το µέλλον…

16

ΣτηνΣτην πρώτηπρώτη 1515ετίαετία καικαι
ηη 11ηη ανακαίνισηανακαίνιση

17

ΤοΤο διαδίκτυοδιαδίκτυο
αναβαθµίζεταιαναβαθµίζεται

18

Web 2.0Web 2.0

Μία νέα περίοδος αρχίζει
Υπηρεσίες 2ης γενιάς
Όταν το desktop µας
συναντήθηκε µε το web
Ο Προµηθέας χαρίζει τη
φλόγα στους ανθρώπους
Ανοικτές επικοινωνίες –
αποκέντρωση του ελέγχου
της πληροφορίας
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19

ΑνθρώπωνΑνθρώπων δίκτυαδίκτυα

Blogs
Wikis
RSS feeds
P2P – torrents

Flickr – οι φωτογραφίες µας
ενώνουν

20

ΕνΕν τητη ενώσειενώσει ηη ισχύςισχύς

Social bookmarks
Podcasting

21

WikipediaWikipedia ––
συλλογικήσυλλογική ευφυΐαευφυΐα

Προϊόν εθελοντικής
εργασίας
Εντυπωσιακή ανάπτυξη
σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα
Αξιοποιεί ανθρώπινο
παράγοντα για την
επίτευξη ενός θεωρητικά
αδύνατου στόχου

22

RSS feedsRSS feeds

Αντικατοπτρισµός
πληροφορίας σε ελάχιστο
χρονικό διάστηµα
Συνδυασµός αλληλένδετων
ειδήσεων δηµιουργεί
υποπλέγµατα µέσα στο
µεγαλύτερο πλέγµα

23

∆ιαµοιρασµός∆ιαµοιρασµός
περιεχοµένουπεριεχοµένου

Επιτυχηµένες εφαρµογές
έχουν αρχίσει να
ξεκλειδώνουν το
περιεχόµενο από
οποιοδήποτε «βάζο» και να
το έχουµε βάλει

24

Web officeWeb office

Ευελιξία και ανεξαρτησία
Ελευθερία
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25

Semantic webSemantic web

Χτίζει µία στέρεα βάση
συσχετισµών µεταξύ των
δεδοµένων ώστε να τα κατανοούν
οι µηχανές.
«Σουσάµι άνοιξε», και η
αναζήτηση θα είναι πιο
δηµιουργική.
Ίσως επιτέλους πλησιάζουµε στην
εποχή που οι Η/Υ θα δουλεύουν
για µας.

26

ΠαράγωνΠαράγων άνθρωποςάνθρωπος

Τα µεταδεδοµένα
καθορίζονται από
ανθρώπους κι όχι από ένα
bot
Αποτέλεσµα: πιο ξεκάθαρη
και ουσιώδης οργάνωση της
πληροφορίας

27

ΟικουµενικήΟικουµενική ψηφιακήψηφιακή
βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη

Όλα τα κείµενα, όλων των
εποχών, σε όλες τις γλώσσες.
Google ψηφιοποίηση 15 εκατ. 
βιβλίων από τις µεγαλύτερες
βιβλιοθήκες.
Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, 
µία πρωτοβουλία της γαλλικής
κυβέρνησης

28

Ας µην ξεχνάµε και τους
φόβους µας …

29

ΟΟ φόβοςφόβος τωντων
Mc Mc DonaldsDonalds

Η επικράτηση µιας ευρύτατης
διεθνούς κουλτούρας
βασισµένης στους ελάχιστους
κοινούς παρανοµαστές.
Οι κοινωνίες βρίσκουν την
ισορροπία τους και ο ιστός
βοηθά προς αυτήν την
κατεύθυνση.

30

ΤοΤο ψηφιακόψηφιακό χάσµαχάσµα

Οι πληροφοριακά πλούσιοι και οι
πληροφοριακά φτωχοί
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31

ΟΟ γλωσσικόςγλωσσικός
ιµπεριαλισµόςιµπεριαλισµός

32

Ώρα να προσγειωθούµε στη
σκληρή ελληνική
πραγµατικότητα

33

ΟιΟι έλληνεςέλληνες µαθητέςµαθητές

Αν και σκληρά εργαζόµενοι
παραµένουν καταναλωτές
πληροφοριών
Φλερτάρουν µε τις τελευταίες
θέσεις των στατιστικών
ερευνών της εκπαίδευσης

34

ΌΌ,,τιτι σπείρειςσπείρεις, , θαθα θερίσειςθερίσεις

ανίαν έδωσες,
άνοιαν θα λάβεις

35

ΟΟΣΑ πρόγραµµα
PISA

Τρεις στους δέκα Έλληνες µαθητές
δυσκολεύονται περισσότερο από όλους
τους Ευρωπαίους συνοµηλίκους τους, να
κατανοήσουν δεδοµένα που συναντούν
συχνά στην καθηµερινή ζωή, όπως
στατιστικούς πίνακες, γραφικές
παραστάσεις, χάρτες, διαγράµµατα, 
πιστοποιητικά, διάφορες φόρµες
αιτήσεων, καταλόγους! 
Μπορούν να αξιολογήσουν κείµενο, όχι
να αντλήσουν πληροφορίες

36

ΟΟΣΑΟΟΣΑ βαθµολογείβαθµολογεί
τατα ελληνικάελληνικά σχολείασχολεία

Η έρευνα έδειξε:
οι επιδόσεις των µαθητών
συνδέονται στενά µε την
παρουσία επιµορφωµένων
καθηγητών
το θετικό κλίµα για µάθηση που
επικρατεί στο σχολείο
τη χρήση σχολικής βιβλιοθήκης
και υπολογιστών
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37

ΟΟΣΑΟΟΣΑ κρούεικρούει τοντον κώδωνακώδωνα
τουτου κινδύνουκινδύνου

Παρά το σηµαντικό πρόγραµµα
υποδοµών του υπουργείου
Παιδείας για υπολογιστές στα
σχολεία, η χρήση τους από
τους µαθητές είναι ανεπαρκής. 

Μιλά για: 
επιδερµική χρησιµοποίηση των
υπολογιστών από τους
µαθητές
έλλειµµα στον ψηφιακό
αλφαβητισµό των
εκπαιδευτικών

38

ΤιςΤις πταίειπταίει;;

ή στραβός είν’ ο γιαλός…

39

ΟιΟι προκλήσειςπροκλήσεις τουτου 2121ουου αιαι. . 

Tο ευρωπαϊκό σχολείο καλείται να αλλάξει
ριζικά ώστε να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις του 21ου αιώνα. Mε πρόσφατο
έγγραφό της, η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή
παροτρύνει τα κράτη-µέλη να
αναπροσαρµόσουν τη φιλοσοφία, τις
εκπαιδευτικές µεθόδους και τα
προγράµµατά τους ώστε οι µικροί
Eυρωπαίοι, µετά το ∆ηµοτικό και το
Γυµνάσιο, να έχουν αναπτύξει πλήρως
συγκεκριµένες δεξιότητες. Kριτική
σκέψη, ευελιξία, αποφασιστικότητα, πνεύµα
συνεργασίας, ανοιχτούς ορίζοντες, άριστη
χρήση της γλώσσας (µητρικής και ξένης), 
των κοµπιούτερ, των σύγχρονων πηγών
πληροφόρησης. 

40

ΟιΟι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί
ατενίζουνατενίζουν τοντον ιστόιστό

Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί
καλούνται να διασαφηνίσουν
τον εκπαιδευτικό τους ρόλο σε
ένα περιβάλλον, στο οποίο οι
νέες τεχνολογίες κατέχουν
σηµαντική θέση. 

41

ΤιΤι µπορούµεµπορούµε νανα κάνουµεκάνουµε
µεµε τοτο διαδίκτυοδιαδίκτυο;;

Ας σκεφτούµε οικολογικά

Εξαιρετικές εργασίες πλην
όµως καταδικασµένες στη
λήθη

42

ΑςΑς µηνµην ανακαλύπτουµεανακαλύπτουµε
κάθεκάθε φοράφορά
τοντον τροχότροχό
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43

ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό
χαρτοφυλάκιοχαρτοφυλάκιο

Ένας συνεχιζόµενος
κατάλογος όλων των
επιτευγµάτων ενός ατόµου

44

ΓιατίΓιατί;;

Ένα δυνητικά ισχυρό
εργαλείο για την
αναγνώριση και επικύρωση
της άτυπης µάθησης

45

ΣεΣε τιτι χρησιµεύειχρησιµεύει;;

Πηγή πληροφοριών για ένα
συγκεκριµένο µαθητή
διατίθεται από τον ίδιο ή έναν
οργανισµό, και
περιλαµβάνει ένα ιστορικό
εργασιών που έχει
δηµιουργήσει ο µαθητής ή
έχει βοηθήσει να
δηµιουργηθούν

46

∆ηλαδή∆ηλαδή;;

ένα ατοµικό πλάνο µάθησης
- περιλαµβάνει παρελθόντα
αποτελέσµατα και
- µελλοντικούς στόχους που
έχουν αποτελέσει αντικείµενο
διαπραγµάτευσης ανάµεσα στο
µαθητή και στο δάσκαλο

47

ΤιΤι πάειπάει στοστο ληξίαρχοληξίαρχο;;

Καταγραφές τυπικών
επιτευγµάτων
Ο στοχασµός µπορεί να είναι το
σηµαντικότερο κοµµάτι της
µαθησιακής διαδικασίας (π.χ. 
blogs)
Ο σχεδιασµός είναι µορφή
στοχασµού- κοίταγµα πίσω και να
κοίταγµα προς τα εµπρός

48

ΤίποταΤίποτα περισσότεροπερισσότερο

Απλά ηλεκτρονικές εκδοχές
του παραδοσιακού
χαρτοφυλακίου-και είναι
συνήθως δικτυακές
εφαρµογές
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49

ΕίναιΕίναι εργαλείοεργαλείο

Μας βοηθά να
επεξεργαστούµε τις
διαδικασίες ανάπτυξης του
χαρτοφυλακίου

50

Μας επιτρέπει να διατηρούµε
έναν κατάλογο ή ηµερολόγιο
της µαθησιακής διαδικασίας

51

Είναι φορητά και παρέχουν
ένα ιστορικό της δια βίου
µάθησης

52

Μπορούν να αποτελέσουν
σηµαντικό εργαλείο για την
αναγνώριση, την καταγραφή
και την επικύρωση της
άτυπης µάθησης

53

ο µαθητής πρέπει να µπορεί
να αποφασίσει τι θα υπάρχει
στο χαρτοφυλάκιο

54

οο δάσκαλοςδάσκαλος ήή οο σύµβουλοςσύµβουλος
µπορούνµπορούν νανα παίζουνπαίζουν

σηµαντικόσηµαντικό ρόλορόλο καικαι νανα
υποστηρίζουνυποστηρίζουν τοτο µαθητήµαθητή
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55

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε
µία συνδεδεµένη

µαθησιακή κοινότητα
µέσω της οποίας όλοι
ανακαλύπτουν τις
δυνατότητές τους

56

ΟιΟι σύγχρονοισύγχρονοι
ΠροµηθείςΠροµηθείς

Μας έδωσαν τη φλόγα

57

ΛοιπόνΛοιπόν……

Είµαστε στο εµείς;

58

Έχοντας επίγνωση ότι
σας πονοκεφάλιασα
Ώρα να ζητήσετε έλεος!

59

ΤουλάχιστονΤουλάχιστον νανα σαςσας
ευχαριστήσουµεευχαριστήσουµε!!

Thank you
Merci, 
Danke, 
Grazie,
Arigato, 
Spasibo, 
Muchas Gracias,

Komapsumnida, 
Xie Xie, 
Tika Hoki, 
Dziekujemy,
Dhannvaad,
Mahalo Nui Loa,
Qujanaq.

ΗΗ εισήγησηεισήγηση θαθα είναιείναι διαθέσιµηδιαθέσιµη στοστο
δικτυακόδικτυακό τόποτόπο: : ∆ιαδίκτυο∆ιαδίκτυο καικαι ∆ιδασκαλία∆ιδασκαλία

www.netschoolbook.grwww.netschoolbook.gr

terracomputerata@gmail.com


