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Όταν η Πληροφορική
συνάντησε τη Φιλολογία. 
Τι γνωρίζουµε πέντε

χρόνια µετά.

Γιακουµάτου Τερέζα
Επιµορφώτρια ΤΠΕ

Γνωρίζουµε ότι…

• ∆εν πρόκειται για έρωτα µε την πρώτη
µατιά…

• Οι φιλόλογοι είµαστε ολίγον
τεχνοφοβικοί.

• Ασφαλέστερο είναι να µιλήσουµε για
συνοικέσιο.

Εν αρχή ήν…

• Η Οδύσσεια
• 1996 Οδυσσέας
• 1997 Σειρήνες (ανάπτυξη

πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού
µε διερευνητικό και διαθεµατικό
χαρακτήρα).

Επιµόρφωση φιλολόγων

• 1998 οι πρώτοι επιµορφωτές – στελέχη
των φορέων.
Αντικείµενο: παιδαγωγική αξιοποίηση
εργαλείων ΤΠΕ – εξοικείωση µε
λογισµικό.

• 1999: Ε42 – πρόγραµµα µεταπτυχιακής
εξειδίκευσης.

• Συνολικός αριθµός επιµορφωτών: 31.

Ενδοσχολική επιµόρφωση

• Εντυπωσιακή ανταπόκριση
επιµορφούµενων φιλολόγων.

Προβλήµατα:

• ∆ιαθεσιµότητα εργαστηρίου.

• ∆ιαθεσιµότητα λογισµικών.
• Έλλειψη κατοχύρωσης θεσµικού ρόλου
επιµορφωτή.

Έρευνα

• Στατιστική ανάλυση κατατιθέµενων
προτάσεων στην Πύλη ΥΠΕΠΘ.

• Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις –
ποιοτική ανάλυση - δείγµα πριν και
µετά την επιµόρφωση.
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Αποτελέσµατα; 

Μάλλον απογοητευτικά.

Το πρόβληµα δεν είναι ελληνικό

• Τα µηνύµατα από τις σχολικές τάξεις σε όλο
τον κόσµο αποκαλύπτουν ότι, παρόλο που η
διδακτική διαφόρων µαθηµάτων και το
εκπαιδευτικό λογισµικό ενηλικιώθηκαν, δεν
κατάφεραν να διεισδύσουν αποτελεσµατικά
στη διδακτική πράξη, να διαµορφώσουν το
δάσκαλο έτσι, ώστε να παίξει το ρόλο του
διαµεσολαβητή.

• Τα εµπόδια είναι πολλά και ποικίλα. 

Τις πταίει; 

• Έλλειψη υποστήριξης για τη χρήση του
εργαστηρίου.

• Φόβος πρόκλησης ζηµιών.
• Οι κλειδοκράτορες.

Εκπαιδευτικό λογισµικό; 
Μωρ’τι’ν’ τούτο;

• Αρκετοί εκπαιδευτικοί αγνοούν την
ύπαρξή του.

• Η αρχική επιµόρφωση δεν διαφώτισε
ιδιαίτερα τους διδάσκοντες.

• Προβλήµατα διακίνησης. Μερικά δεν
έφτασαν ποτέ στα σχολεία.

• 300 άδειες δεν είναι αρκετές… σταγόνα
εν τω ωκεανώ.

Ρωτούσε για την ποιότητα…

• Μεγάλο χάσµα ανάµεσα
στις θεωρητικές διακηρύξεις και στο
τελικό προϊόν. 

• Εκπαιδευτικά λογισµικά όχι τόσο
εξελιγµένα – όχι τόσο ελκυστικά.

• Τεχνικές προδιαγραφές ;;;

Ανεπαρκής παιδαγωγική
υποστήριξη

• Ο τρόπος αξιοποίησής των ΤΠΕ δεν είναι
πάντα διαφανής ανάγκη επιµόρφωσης.

• Σχεδιασµός µακροχρόνιας επιµόρφωσης
…στις ελληνικές καλένδες.

• Ενδοσχολική χωρίς πρόγραµµα, χωρίς
οικονοµική στήριξη καταδικάστηκε σε
µαρασµό.
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To bit or not to bit?

• Ο πατριωτισµός των Ελλήνων
• Ασθενείς παραινέσεις από οδηγίες Π.Ι.-
δειλά ανοίγµατα των αναλυτικών
προγραµµάτων.

• Οι διδασκαλίες παρέµειναν ως
καινοτόµες δράσεις εκτός ενός
οργανωµένου πλαισίου για την
εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική
καθηµερινότητα. 

Ελλείψεις σε τεχνικές γνώσεις

• Το 48ωρο δεν άλλαξε το θέµα της
αυτοπεποίθησης.

• «Θα χρησιµοποιούσα περισσότερο το
εργαστήριο, αλλά ακόµα δεν έχω
ξεπεράσει τις φοβίες µου – θα ήθελα να
έχω κάποιον από κοντά - οι µαθητές
συχνά ψάχνουν ευκαιρίες για να
αποσυντονίσουν την τάξη»

Χαρακτήρας του αναλυτικού
προγράµµατος. 

• Ακαµψία, κατακερµατισµός της γνώσης, 
θεωρητικολογία, προσκόλληση σε ένα
βιβλίο.

• Πίεση της ύλης πίεση χρόνου.
• Η µορφή των θεµάτων για τις εξετάσεις. 
• Η απουσία διαλόγου και κριτικής. 
• Η αδράνεια και οι αντιστάσεις σε
αλλαγές.

Λογισµικά Φιλολόγων

∆ΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
• ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

• Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

• Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο
ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

• ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

• ΚΑΣΤΑΛΙΑ

• ΚΟΣΜΟΣ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ

• ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ = 
2

• ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ = 2

• ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ =4

• ∆ΙΑΝΟΙΑ = 1

• 21 ΕΝ ΠΛΩ = 14

Ν.Σ. 44 ετών Λύκειο Α’ Αθήνας

«Μιλάµε για πολυτέλειες. Χρειάζεται
επιπλέον χρόνος σχεδίασης, η
διδασκαλία στο εργαστήριο είναι
εξουθενωτική κι έχεις και το φόβο ότι
κάτι θα πάει στραβά. Εγώ χωρίς την
παρουσία τεχνικού στήριξης στην τάξη
δεν το αποτολµώ». 

Στατιστική ανάλυση
διδασκαλιών 2000-2003
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∆ραστηριότητες ανά βαθµίδα

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙ∆Α
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Αναλογία ανά βαθµίδα

Ποσοστά δραστηριοτήτων

61,86

38,14

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

∆ραστηριότητες Γυµνασίου

Αρ. δραστηριοτήτων Γυµνασίου
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Μαθήµατα Γυµνασίου

13,01
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ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ

Ιστορία

Νέα

Αρχαία

∆ραστηριότητες Λυκείου
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Μαθήµατα Λυκείου
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ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤ.ΤΕΧΝΗΣ

Νέα

Ιστορία
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Ανάλυση Φιλολογικών
Προτάσεων ∆ιδασκαλίας

Προτάσεις Γυµνασίου

79,45
22,60

2,74

15,75

19,18 ∆ιαδίκτυο
Word

Excel

Ppoint

Εκπ.λογισµικό

∆ιαδίκτυο

Λογισµικό

Word

Ανάλυση Φιλολογικών
Προτάσεων ∆ιδασκαλίας

Προτάσεις Λυκείου

60,87

28,26

19,57

17,39
13,04

∆ιαδίκτυο
Word

Excel

Ppoint

Εκπ.λογισµικό

∆ιαδίκτυο

Word

Λογισµικά

Στην πραγµατικότητα τα στοιχεία δεν
επιτρέπουν στατιστική ανάλυση, αφού
συχνά τα νούµερα είναι µονοψήφια!

Λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν στο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

σύνολο προτάσεων 28 / Ιούνιος ΄03
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21 ΕΝ ΠΛΩ

ΑΒΑΚΙΟ

∆ΙΑΝΟΙΑ

ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

MICROWORLDS

Λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν στο
ΛΥΚΕΙΟ-

σύνολο προτάσεων 12 / Ιούνιος ΄03
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21 ΕΝ ΠΛΩ

ΑΒΑΚΙΟ

MICROWORLDS

ΠΑΡΟΝ Π.Ι.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ Π.Ι.

ΑΤΤ. ΠΕΖ.

ΛΟΓΟΑΝ

Είναι φιλολογικό το φαινόµενο;

Γυµνάσιο



6

And the winner is… Modelus

Λύκειο

Omerta?

• Οι αριθµοί µιλούν
από µόνοι τους.

• Ο «γάµος» περνάει
κρίση.

• Τι µέλλει γενέσθαι;
• Θα συνεχίσουµε την
ίδια επιτυχηµένη
συνταγή αποτυχίας;

Ιδού η Ρόδος…

Η εισαγωγή του εκπαιδευτικού
λογισµικού, διερευνητικού κυρίως
χαρακτήρα, καθώς και η χρήση του
διαδικτύου στο σχολικό περιβάλλον
παίρνει τη µορφή ενός παιδαγωγικού
προβλήµατος.

Να µάθουµε να ζητάµε…

Η ένταξη των ΤΠΕ στην καθηµερινή
διδακτική πράξη προϋποθέτει όχι
µόνο την εξασφάλιση τεχνικής
υποστήριξης, αλλά και την επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών και τη συνεχή
ενθάρρυνσή τους µε διάφορα κίνητρα. 

Θέλει αρετή και τόλµη η τεχνολογία…

Η παρουσίαση δηµοσιεύεται στο δικτυακό
τόπο: ∆ιαδίκτυο και ∆ιδασκαλία

www.netschoolbook.gr

Βραβείο Mobius 2003


