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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις από τη συµµετοχή της εισηγήτριας 
σε επιµορφωτικές δράσεις για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. H επιτυχία της 
ένταξης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση απαιτεί 
καταρτισµένους εκπαιδευτικούς µε ιδιαίτερες ικανότητες στην επιλογή των καταλλήλων 
µεθόδων ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία. Για την ανάλυση των 
παρατηρούµενων καταστάσεων χρησιµοποιήθηκε το ηµερολόγιο του επιµορφωτή, 
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µε τους 
εκπαιδευόµενους καθηγητές στην αρχή και το τέλος των ετησίων προγραµµάτων.  
Αναλύονται οι τρόποι οργάνωσης και υποστήριξης της πρακτικής άσκησης των 
επιµορφούµενων καθηγητών. Στα πλαίσια του ευρύτερου διαλόγου για την επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατατίθενται απόψεις και 
προτάσεις. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ενδοσχολική επιµόρφωση, αξιοποίηση διαδικτύου, 
επιµορφωτικές πρακτικές, εκπαιδευτική αλλαγή, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας 

 

 

 
Στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί κοινό τόπο πλέον (Fullan, 

1991 Doyle, 1996.) ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσµός στρατηγικής 
σηµασίας τόσο για τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών 
όσο και για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων. Στην εποχή µας, εποχή ραγδαίων εξελίξεων όσον αφορά την  παραγωγή 
και απόκτηση της γνώσης, η διαρκής επιµόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
προβάλλει ως προτεραιότητα (Tiffin, J. and Rajasingham, L., 1995).  



Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, πραγµατοποιήθηκαν σειρές 
επιµορφωτικών προγραµµάτων που απευθύνονταν κυρίως στους καθηγητές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κι είχαν ως στόχο την εφαρµογή και αξιοποίηση της 
τεχνολογίας στα σχολεία, όχι ως αυτόνοµο αντικείµενο αλλά κατανεµηµένης στα 
επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών. 
  Κατά τη διάρκεια των δύο σχολικών ετών 2001-3 το πρόγραµµα της 
Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης απευθύνθηκε σε 5000 περίπου καθηγητές της 
δευτεροβάθµιας  τους οποίους απασχολούσε για ένα διδακτικό τρίωρο την εβδοµάδα 
σε ετήσια βάση, εκτός διδακτικού ωραρίου. 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα των 
µεθόδων υποστήριξης των εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε τις εφαρµογές των 
νέων τεχνολογιών. Για την ανάλυση των παρατηρούµενων καταστάσεων 
χρησιµοποιήθηκε το ηµερολόγιο του επιµορφωτή, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης 
καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευόµενους καθηγητές στην αρχή 
και το τέλος των ετησίων προγραµµάτων. 

 Όποιος έχει ασχοληθεί µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας γνωρίζει ότι πρόκειται για µία επίπονη ενασχόληση. Ο 
επιµορφούµενος καθηγητής καλείται να αντιµετωπίσει σωρεία προκλήσεων. Η 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ εισάγει στο ελληνικό σχολείο σειρά καινοτοµιών. 
Για να υπάρξει µετασχηµατισµός των εδραιωµένων διδακτικών πρακτικών,  
χρειάζεται µακροχρόνια και συστηµατική υποστήριξη των διδασκόντων (Dwyer, 
1991). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ προϋποθέτει αλλαγές στον τρόπο 
οργάνωσης της τάξης.  Οι µαθητές παύουν να είναι στοιχηµένοι ο ένας πίσω από τον 
άλλο και εργάζονται οµαδικά. Ο καθηγητής εγκαταλείπει το ρόλο του αναµεταδότη 
γνώσεων και εντάσσεται ως σύµβουλος και καθοδηγητής σε µία οµάδα που µαθαίνει. 
Προκειµένου να εφαρµοστούν αυτές οι καινοτοµίες, προϋποτίθεται µία µακρά 
διαδικασία, η οποία θα περιλαµβάνει παρουσιάσεις προτύπων διδασκαλίας µε  τη 
χρήση της τεχνολογίας, παρακολούθηση δειγµατικών διδασκαλιών και φυσικά 
προσχεδιασµένες και επικεντρωµένες σε συγκεκριµένο θέµα κάθε φορά συζητήσεις 
των διδασκόντων. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται µια τέτοιου είδους υποστήριξη, 
προκειµένου να εµπλακεί προσωπικά στις νέες συνθήκες, υιοθετώντας ενεργό ρόλο 
(Prawat, 1996). 

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα συγκεκριµένα σεµινάρια είχαν 
διαφορετικό υπόβαθρο όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Τα τµήµατα 
παρακολουθούσαν εξοικειωµένοι χρήστες  αλλά και απολύτως αρχάριοι. Λόγω της 
φύσης της τεχνολογίας και των εφαρµογών της κανείς δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι 
έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Το ζητούµενο όµως της παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί µία terra ingognita και 
ζητά να εξερευνηθεί. Οι προσπάθειές µας  στόχευαν διαρκώς στην ολόπλευρη 
συµµετοχή των επιµορφούµενων και στην ανάπτυξη δικτύου αλληλοϋποστήριξης τους 
στις διαδικασίες επιµόρφωσης.     

Με τα νέα µοντέλα υποστηρικτικής εκπαίδευσης η µέθοδος, ο ρυθµός  και τα 
µέσα εκπαίδευσης αποκτούν µεγαλύτερη ευελιξία. Tην ίδια στιγµή διευκολύνονται οι 
εκπαιδευόµενοι που αντιµετωπίζουν δυσκολίες ή περιορισµούς που σχετίζονται µε την 
οικογένειά τους, την υγεία τους, το εργασιακό τους περιβάλλον, το χρόνο, τον τόπο 



και το κόστος µετακίνησης και διαµονής. Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας βοηθούν σηµαντικά στην ανάπτυξη και χρήση µοντέλων υποστήριξης 
των διδασκόντων.   

Η µέθοδος αλλά και το ύφος της διδασκαλίας αναµφίβολα βοηθά στη 
δηµιουργία «κλίµατος» σε µία µαθησιακή οµάδα ενηλίκων. Το πρόγραµµα 
«Ενδοσχολική επιµόρφωση» µε θέµα την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  που 
εφαρµόστηκε κατά τη διάρκεια των ετών 2000-3 αξιοποίησε στο έπακρο τις νέες 
τεχνολογίες. Το κατά πόσον το διαδίκτυο συντελεί  στην ενίσχυση της κοινωνικότητας 
των συµµετεχόντων  αποτέλεσε ένα από τα ζητούµενα της έρευνάς µας. Πολλοί είναι 
οι ερευνητές που ανάγουν το κλίµα της τάξης σε κύριο παράγοντα επιτυχίας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Bernard et al, 2000).  Οι επιµορφούµενοι είχαν την 
ευκαιρία να µαθαίνουν µέσα από διαδικασίες εξοικείωσης µε τα ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα µάθησης. Η συµµετοχική διδακτική διαδικασία στο διαδίκτυο 
(collaborative online learning) θεωρείται µεταφορά της αίθουσας διδασκαλίας σε  
ηλεκτρονικό περιβάλλον. Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι αποτελεί την πιο 
αποτελεσµατική και επιτυχή µορφή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον κυβερνοχώρο 
(Eklund & Eklund, 1997;  Riel, 1990). 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» 

Πολλοί καθηγητές σε συνεντεύξεις που δόθηκαν στο τέλος του προγράµµατος 
δεν δίστασαν να παραδεχτούν ότι θεωρούσαν πολύ δύσκολη την απόφαση να 
αλλάξουν τη διδακτική πρακτική τους. Η καινοτοµία των ΤΠΕ και η ένταξή της στο 
πρόγραµµα σπουδών χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασµό και κατάλληλη προετοιµασία 
ενώ παράλληλα απαιτεί πολλαπλάσιο χρόνο ενασχόλησης από την πλευρά του 
διδάσκοντα. Από την αρχή των σεµιναρίων αποφασίστηκε να χρησιµοποιούµε τα 
τεχνολογικά µέσα για να συζητούµε για αυτά. Το µεγαλύτερο µέρος του 
εκπαιδευτικού υλικού δινόταν στους καθηγητές µέσα από µία συγκεκριµένη 
ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε για την υποστήριξή τους (www.netschoolbook.gr 
προσπελάστηκε 8/2/03).  

Αποφασίσαµε να αφιερώσουµε τουλάχιστον δέκα επιµορφωτικές συναντήσεις 
για να παρουσιαστούν οι νέες διδακτικές στρατηγικές µέσα από µοντέλα- 
παραδείγµατα. Είναι σηµαντικό να παρουσιάζονται οι νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές 
µέσα από παραδείγµατα εφαρµογών. Στη συνέχεια οι καθηγητές ανέλαβαν να 
κατασκευάσουν τις δικές τους εφαρµογές µε βάση τις διδασκόµενες έννοιες και τα 
µαθήµατα που είχαν διδαχθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι καθηγητές εργάστηκαν 
σε οµάδες µε αρκετά καλά αποτελέσµατα. Ήδη αρκετές εργασίες τους έχουν 
αποκτήσει προστιθέµενη αξία καθώς αφενός συµβάλλουν στην ανάπτυξη  
εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακής µορφής στην ελληνική γλώσσα, αφετέρου αποτελούν 
έναυσµα για την  ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη και διεύρυνση ενός 
παιδαγωγικού προβληµατισµού. Προς το τέλος των συναντήσεων, οι οµάδες 
καθηγητών παρακολουθούσαν τις εφαρµογές των συναδέλφων τους και συζητούσαν 
για αυτές ανταλλάσσοντας ιδέες για περαιτέρω βελτίωση. Αυτό που προκύπτει 
αβίαστα ως συµπέρασµα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να καταρτιστούν αρκετά 
καλά στη χρήση της τεχνολογίας ώστε να µπορούν να επιλέγουν τους τρόπους 



αξιοποίησης της τεχνολογίας στις τάξεις τους. ∆ιαπιστώθηκε ακόµα από τις 
συνεντεύξεις των επιµορφούµενων ότι συνταγές άµεσα εφαρµόσιµες συνεπάγονται 
τον παραµερισµό των ιδιαιτεροτήτων του κάθε εκπαιδευτικού και είναι 
καταδικασµένες στη λήθη της σχολικής αποθήκης. Πολλά είναι τα εκπαιδευτικά 
λογισµικά που στάλθηκαν στα σχολεία αλλά δεν χρησιµοποιήθηκαν ούτε µία φορά, 
προξενώντας τα επιτιµητικά σχόλια των νέο-λουδιτών της τεχνολογίας. Ας σηµειωθεί 
ότι αρκετά από τα λογισµικά περιλαµβάνουν σενάρια διδακτικής αξιοποίησης,  Για 
την κατάσταση αυτή υπάρχουν πολλές αιτίες: κυρίως τα ασύµβατα οράµατα 
σχεδιαστών – εκπαιδευτικών, η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, η διακοπή της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών (πολλά σχολεία εγκαταλείφθηκαν µετά από τον 
πρώτο χρόνο επιµόρφωσης) η ακόµα και η αναντιστοιχία µε το πρόγραµµα σπουδών. 

Η ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε µε την αρωγή της συναδέλφου κ. Νικολαΐδου 
σύντοµα αποτέλεσε πόλο έλξης εκπαιδευτικών που δεν βρίσκονταν στις περιοχές που 
καλύπταµε µε τα τµήµατά µας, αλλά απευθύνθηκαν σε εµάς µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Απέσπασε το 1ο βραβείο Mobius στην κατηγορία «εκπαίδευση» και θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα µας στο διεθνή διαγωνισµό πολυµέσων και διαδικτύου. Τη 
συγκεκριµένη ιστοσελίδα επισκέπτονται περίπου 1300 άτοµα ανά εβδοµάδα ενώ κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τους παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής σχολίων 
στον «χάρτη των επισκεπτών». Συχνά χρειάστηκε να ταξιδέψουµε ανταποκρινόµενες 
στα καλέσµατα συναδέλφων από όλες τις πλευρές την Ελλάδας. 

Φυσικά τις περισσότερες επισκέψεις του δικτυακού µας τόπου συγκέντρωσε η 
στήλη σεµινάρια ψηφιακού διαφωτισµού. Εκεί δηµοσιευόταν το διδακτικό υλικό του 
σεµιναρίου. Περιλαµβάνει τη διάλεξη υπό µορφή παρουσίασης και πλαισιώνεται από 
τη σχετική υποστηρικτική αρθρογραφία για τα επιµέρους θέµατα παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ. Η δηµοσίευση στον παγκόσµιο ιστό επιτρέπει στους 
επιµορφούµενους την επανάληψή της ή ακόµη και την αποθήκευσή της για 
µελλοντική χρήση. Ας σηµειωθεί ότι το διδακτικό υλικό δινόταν στους συµµετέχοντες 
και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Στο ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε κατά 
την ολοκλήρωση του σεµιναρίου υπήρχε ερώτηση για το εάν ανέτρεξαν σε υλικό 
προηγούµενων συναντήσεων. Το 69% των επιµορφούµενων είχαν προτιµήσει την 
ηλεκτρονική µορφή των σελίδων. Όπως παραδέχτηκαν στις συνεντεύξεις η ευκολία 
της πρόσβασης µέσα από την ιστοσελίδα υπερέχει από την άποψη της ευκολίας σε 
σχέση µε την αναζήτηση στις έντυπες σηµειώσεις. Με τη δηµοσίευση στον ιστό του 
εκπαιδευτικού υλικού, η διδασκαλία γίνεται και αυτοδιδακτική, καθώς ο 
εκπαιδευτικός κόµβος είναι επισκέψιµος στο ρυθµό και τη συχνότητα που επιλέγει ο 
εκπαιδευόµενος. Αυτό λειτούργησε αρκετά αποτελεσµατικά, καθώς εκπαιδευόµενοι 
διαφορετικών επιπέδων µπόρεσαν να καλύψουν τα κενά τους µε λιγότερο άγχος. 

Αντίστοιχα, η διδακτική ύλη χαρακτηρίζεται από: την πλουσιότερη 
παρουσίαση, µε προσθήκη διαδραστικού υλικού πολυµέσων, τη χρήση επιπλέον 
υλικού µε τη µορφή πόρων του world wide web (www). Είναι εύλογο πως   η 
διδακτική ύλη, η οποία ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση µπορεί πάντα να 
αντανακλά τις τελευταίες εξελίξεις, αφού δεν απαιτούνται πολυέξοδες επανεκδόσεις. 

Οι διάφοροι υπερδεσµοί (links) επιτρέπουν την πολύπλευρη ενηµέρωση του 
εκπαιδευόµενου. Οι καθηγητές εξοικειώθηκαν µε την τεχνολογία που θα τους 
χρειαστεί και στο µέλλον.  



Επειδή ακριβώς απευθυνόµασταν όχι µόνο σε καθηγητές των τµηµάτων µας 
αλλά και σε συναδέλφους από κάθε γωνιά της Ελλάδας αποφασίσαµε να 
συµπεριλάβουµε µία στήλη µε θέµατα ψηφιακού αλφαβητισµού. Μερικά από τα 
θέµατα που πραγµατευτήκαµε µέσα από τη συγκεκριµένη στήλη ήταν ο γλωσσικός 
κώδικας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι τεχνικές αναζήτησης στον παγκόσµιο 
ιστό,  καθώς και συµβουλές για την εισαγωγή των παιδιών στον κόσµο των νέων 
τεχνολογιών. Λάβαµε αρκετές επιστολές για τα άρθρα που δηµοσιεύσαµε σε αυτήν 
την ειδική στήλη που ονοµάστηκε terra computerata. Στη συγκεκριµένη στήλη 
συµµετείχαν µε αρθρογραφία αρκετοί εκπαιδευτικοί των τµηµάτων µας. Λειτούργησε 
ανατροφοδοτικά για τους υπολοίπους που βρήκαν στο διαδίκτυο µία ευκαιρία να 
εκφράσουν τις απόψεις τους. Ακόµη σε αρκετές περιπτώσεις αναδηµοσιεύτηκαν 
άρθρα της terra computerata σε στήλες της ευρύτερης δικτυακής ελληνικής 
κοινότητας. 

Σύντοµα προστέθηκαν και άλλες εξειδικευµένες στήλες. Στα minima digitalia 
συµπεριλάβαµε αξιολογήσεις λογισµικών που παρουσιάζονταν στα σεµινάρια. Και 
εδώ συµµετείχαν επιµορφούµενοι καθηγητές. 

Στη στήλη vivere computeramente περιλάβαµε περισσότερο αφιερώµατα σε 
συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες. Έχουν αναρτηθεί αφιερώµατα σε ιστοσελίδες 
λογοτεχνίας, αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, λατινικής φιλολογίας. 

Το corpus interneticum επιφορτίστηκε µε το βαρύ έργο της καταλογογράφησης 
και αξιολόγησης ιστοσελίδων. Όµως όλοι γνωρίζουµε πόσο δύσκολο είναι να 
παρακολουθήσεις ένα ζωντανό µέσο όπως το διαδίκτυο. Από τη σύστασή τους οι 
συγκεκριµένοι κατάλογοι έχουν επικαιρικό χαρακτήρα και βρίσκονται διαρκώς υπό 
διαµόρφωση. Οι καθηγητές από τη στιγµή που κατέκτησαν την τεχνική της 
αναζήτησης στο δίκτυο ενεπλάκησαν στην καταλογογράφηση καθώς στις αναζητήσεις 
τους έβρισκαν σχεδόν πάντα πλούσιο υλικό για τα θέµατα του ενδιαφέροντός τους. 
Άλλωστε ο ρόλος του αξιολογητή υλικού και πηγών είναι γνώριµος για τους 
καθηγητές.  

Στη στήλη minima auxiliaria απαντώνται απορίες των επιµορφούµενων που 
αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Στη στήλη διδακτικές προτάσεις µε τίτλο «από τη θεωρία στην πράξη» 
δηµοσιεύαµε εκτός από τις δικές µας προτάσεις και τα σχέδια µαθηµάτων των 
επιµορφούµενων καθηγητών. Η δηµοσίευση λειτούργησε ανατροφοδοτικά για τους 
καθηγητές που ήθελαν να δουν το προϊόν της εργασίας τους να ταξιδεύει στο 
διαδίκτυο. Οι επιµορφούµενοι καθηγητές πολύ συχνά ζητούν «έτοιµο» και πρόσφορο 
διδακτικό υλικό, για να το χρησιµοποιήσουν στη διδασκαλία τους. Πολλοί 
επιχείρησαν µια διδασκαλία, αναδιαµορφώνοντας σύµφωνα µε τις ανάγκες της τάξης 
τους µια δεδοµένη διδακτική πρόταση, ενώ σαφώς λιγότεροι αφιέρωσαν χρόνο στο 
σχεδιασµό µιας διδακτικής πρότασης και στη συγκέντρωση του οικείου υλικού. 
Γνωρίζουµε από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που σχετίζεται µε την έρευνα 
στην αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδακτική τους πράξη ότι: 
Οι εκπαιδευτικοί σε γενικές γραµµές δεν αλλάζουν εύκολα τον τρόπο διδασκαλία τους 
και γενικότερα τις διδακτικές και παιδαγωγικές τους συνήθειες.  Οι αλλαγές σε αυτόν 
τον τοµέα απαιτούν πολύ χρόνο, πρέπει δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να δουν και να 
εφαρµόσουν στην πράξη ένα καινούργιο τρόπο διδασκαλίας και να πειστούν για την 



ορθότητα και την αποτελεσµατικότητα του. Η δηµοσίευση των σχεδίων µαθηµάτων 
και οι δειγµατικές διδασκαλίες που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι 
εκπαιδευόµενοι καθηγητές αποτέλεσαν ένα κίνητρο για να προβληµατιστούν για την 
ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας τους. Ειδικά οι δειγµατικές διδασκαλίες 
συγκέντρωσαν την προτίµηση των καθηγητών όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις 
τους, αφού όπως χαρακτηριστικά δήλωσε µία καθηγήτρια είχε την ευκαιρία «να θέσει 
τη χείρα της επί τον τύπον των ήλων».  

Μετά την εξοικείωση µε τα προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
λειτουργήσαµε µία ταχυδροµική λίστα (mailing list). Για την οµάδα µας αποτέλεσε 
ένα σύστηµα συνδιάσκεψης όπου στέλνονταν και µηνύµατα για συγκεκριµένο θέµα. 
Αυτή η λίστα συντηρούσε το ενδιαφέρον της οµάδας κατά τις ηµέρες που 
µεσολαβούσαν ανάµεσα στις επιµορφωτικές συναντήσεις. Στα µειονεκτήµατα της 
συγκεκριµένης εφαρµογής περιλαµβάνεται το ότι δεν υπάρχει σύστηµα µόνιµης 
αποθήκευσης µηνυµάτων. Αντίθετα, το µήνυµα στέλνεται σε έναν διακοµιστή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( mail list server) και αυτός στη συνέχεια αντιγράφει το 
µήνυµα σε κάθε συνδροµητή του καταλόγου. Κάθε συνδροµητής, µε τον τρόπο αυτό, 
βρίσκει ένα αντίγραφο όλων των νέων µηνυµάτων να τον περιµένει και απαντά 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του. Η συγκεκριµένη υπηρεσία λειτούργησε αρκετά 
καλά όπως φαίνεται από το ερωτηµατολόγιο καθώς το 82% των εκπαιδευόµενων 
συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις σε εβδοµαδιαία βάση. Το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο συνέβαλε στη δηµιουργία κοινότητας µάθησης αφού επαγγελµατίες 
αποµακρυσµένοι χωρικά και χρονικά έρχονταν σε επαφή, αντάλλασσαν πληροφορίες, 
ιδέες και γνώµες και µέσα από αυτή τη δραστηριότητα επέκτειναν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους. Τα θέµατα που κυριάρχησαν στις συζητήσεις αφορούσαν κυρίως 
παιδαγωγικά ζητήµατα. Φροντίζαµε να τροφοδοτούµε τη λίστα µε εκπαιδευτική 
αρθρογραφία και προκαλούσαµε συζητήσεις. Συχνά όµως επιµορφούµενοι 
απευθύνθηκαν στη λίστα για την επίλυση τεχνικών προβληµάτων που είχαν 
συναντήσει κατά τη φάση σχεδιασµού δραστηριοτήτων. Στις συνεντεύξεις τους 
αποκάλυψαν ότι η λίστα αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο να επισκέπτονται το 
εργαστήριο κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων του σχολείου για να διαβάζουν τα 
µηνύµατα τους. Ακόµη και η µειοψηφία που δεν συµµετείχε ενεργητικά στις 
ηλεκτρονικές συζητήσεις δηλώνουν ότι έµαθαν πολλά από τις συζητήσεις των άλλων.  
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου σε συνεργασία µε την επιµορφώτρια Σοφία 
Νικολαΐδου που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επιχειρήσαµε 
ηλεκτρονικές συνδιασκέψεις των τµηµάτων µας. Για αυτό το σκοπό χρησιµοποιήσαµε 
προγράµµατα συγχρονικής επικοινωνίας. Και αυτές οι ηλεκτρονικές συναντήσεις 
λειτούργησαν ανατροφοδοτικά και υποστηρικτικά καθώς οι καθηγητές αφού 
µοιράστηκαν τα άγχη τους για τις απαιτήσεις των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων 
προχώρησαν στην ανάπτυξη γόνιµου παιδαγωγικού προβληµατισµού. Τα θέµατα που 
κυριάρχησαν στις συζητήσεις µε τα τµήµατα της Θεσσαλονίκης ήταν αφενός οι νέοι 
ρόλοι που διαµορφώνονται για τους καθηγητές ως δια βίου µαθητές και αφετέρου οι 
τρόποι σχεδίασης δραστηριοτήτων µε χρήση των ΤΠΕ. 

Η εµπειρία από την εφαρµογή της ενδοσχολικής επιµόρφωσης δείχνει ότι τα 
οφέλη της Επικοινωνίας Υποστηριζόµενης από Υπολογιστή για την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών είναι τα εξής:  



• Oι συµµετέχοντες σε µία λίστα αλληλογραφίας έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν σε διάφορες συζητήσεις αµέσως, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει 
σε συζητήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο.  
• Όταν ανοίγουµε τα παράθυρα της τάξης µας στο διαδίκτυο, µπορούµε να 
µοιραστούµε ιδέες για τη διδασκαλία και τη µάθηση µε αποµακρυσµένες κοινότητες 
εκπαιδευτικών. 
• Η συµµετοχή σε µία ηλεκτρονική κοινότητα εκπαιδευτικών, ανθρώπων µε 
κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα και οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος περιορίζει τα 
συναίσθηµα της αποµόνωσης για όλους τους συµµετέχοντες. 
• Ο χρόνος και ο τόπος χάνουν τη σηµασία τους µε τη χρήση ετερόχρονων 
(asynchronous) ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
• Η ηλεκτρονική συνδιάσκεψη ενθαρρύνει την ανταλλαγή και διάδοση ιδεών. 
• Η συµµετοχή µπορεί να είναι ενεργητική ή παθητική, καθώς οι χρήστες µπορεί 
να µη στείλουν ποτέ µηνύµατα αλλά να µαθαίνουν πολλά από την παρακολούθηση 
των συζητήσεων των άλλων. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αν και η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας είναι σε εξέλιξη και ως εκ 
τούτου τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ είναι ενδεικτικά οι πρώτες διαπιστώσεις 
µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

Η οργάνωση του υλικού στην ιστοσελίδα περιλαµβάνει την παρουσίαση, 
βιβλιογραφικές παραποµπές και υποστηρικτικό υλικό συνήθως µε τη µορφή 
υπερδεσµού σε άλλες ιστοσελίδες. Οι καθηγητές στις συνεντεύξεις τους επισηµαίνουν 
πως η ανάγνωση στην οθόνη µπορεί να είναι κουραστική αλλά καθώς συνήθισαν στην 
πλοήγηση στα υπερκείµενα τους ικανοποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι µπορούσαν να 
επιλέξουν τι µαθαίνουν µε το δεδοµένο ότι ο καθένας ακολουθούσε µία αναγνωστική 
διαδροµή που παρουσίαζε ενδιαφέρον για τον ίδιο. 

Η διδασκαλία είναι σε µεγάλο βαθµό µία «ιδιωτική» υπόθεση. Από τη στιγµή 
που κλείνει η πόρτα της αίθουσας ο εκπαιδευτικός αυτοπροσδιορίζεται. Εάν όµως όλο 
το υλικό µας δηµοσιεύεται στο δίκτυο, οι τοίχοι της αίθουσας γίνονται διαφανείς. 
∆υνητικά  µπορούν να µας κρίνουν όλοι:  οι συνάδελφοι, οι γονείς των µαθητών. 
Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν συνηθίσει να κρατούν το υλικό τους µακριά από τα 
βλέµµατα των συναδέλφων. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση µίας καθηγήτριας 
επιµορφούµενης που παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι συνήθιζε να 
πηγαίνει στο σχολείο πριν την έναρξη του πρωινού ωραρίου ώστε να µπορεί να 
φωτοτυπήσει τις σηµειώσεις της ανεµπόδιστη και να αποκλείσει την περίπτωση να της 
ζητηθούν αντίγραφα από συναδέλφους. Στο τέλος της χρονιάς ή ίδια συνάδελφος 
βρισκόταν στη διαδικασία ανάπτυξης της προσωπικής της ιστοσελίδας µε στόχο να 
διαθέτει  εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους δικτυωµένους φιλολόγους. Σίγουρα 
χρειάστηκαν πολλές ώρες ενασχόλησης για να αλλάξουν οι επιµορφούµενοι 
καθηγητές νοοτροπία και να εννοήσουν τη σηµασία ενός «ανθρωποδικτύου»  
αλληλουποστήριξης (Kelley, 1999). 

Φαίνεται όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των καθηγητών ότι αρχικά 
προσεγγίζουν τις ΤΠΕ ως µέσο διάδοσης και ανταλλαγής της πληροφορίας παρά ως 
µέσο ή ευκαιρία για ουσιαστικό µετασχηµατισµό της µαθησιακής διαδικασίας. Οι 



καθηγητές όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µε το πρόβληµα του σχεδιασµού 
δραστηριοτήτων στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποσκοπούν στη διεύρυνση των 
γνώσεων των µαθητών τους εκθέτοντάς τους σε πλουσιότερο µαθησιακό υλικό και 
πηγές πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων 
που έχουν αναπτυχθεί µε χρήση δικτυακών πηγών να ζητά ανάκτηση πληροφοριών 
από τον παγκόσµιο ιστό δεδοµένο που προκύπτει και από τις διεθνείς έρευνες (Becker, 
Ravitz & Wong, 1999; Becker, 1999). Μία µεταβατική, γνωσιοκεντρική προσέγγιση 
της µάθησης φαίνεται ότι µεταφέρεται από τις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές 
στις µαθησιακές δραστηριότητες µε τη χρήση του υπολογιστή.  

Αρκετοί (65%) επισηµαίνουν στις απαντήσεις τους  το πρόβληµα της έλλειψης 
πρωτοβουλιών από την πλευρά του εκπαιδευτικού λόγω των «κλειστών» 
Προγραµµάτων Σπουδών.  Ο  ρόλος του διδακτικού βιβλίου παραµένει κυρίαρχος 
αφού αυτό ακολουθείται πιστά κατά γράµµα και δεν αποτελεί ένα από τα πολλά µέσα 
διδασκαλίας. 

Η συντριπτική πλειοψηφία (92%) δηλώνει ότι παρακινήθηκε να έρθει στα 
σεµινάρια επειδή ήδη ένιωθε την έλλειψη των βασικών δεξιοτήτων των ΤΠΕ. Στις 
συνεντεύξεις του πολλοί εκπαιδευτικοί εκµυστηρεύονται την ανησυχία τους για τη 
γενιά των µαθητών που έρχονται στο σχολείο πλήρως εξοικειωµένοι µε τις ΤΠΕ. 
«Είναι σα να µιλάµε άλλη γλώσσα» επισηµαίνουν. «Και τα βήµατα προσέγγισης 
µπορούν να γίνουν από την πλευρά των εκπαιδευτικών. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε 
αυτήν την πραγµατικότητα εάν θέλουµε να εκπαιδεύουµε τους µαθητές µας 
αποτελεσµατικά» συνεχίζουν. 

Οι απαιτήσεις όµως για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι 
πολύ υψηλές. Ο εκπαιδευτικός  αφού ξεπεράσει το σκόπελο του ψηφιακού 
εναλφαβητισµού αντιµετωπίζει την πρόκληση της αλλαγής µεθόδων διδασκαλίας που 
εφαρµόζει για 15-20 χρόνια. Η συµβατική διδασκαλία έχει τη µορφή που όλοι 
γνωρίζουµε, γιατί λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό. Αρκετοί είναι αυτοί που παραµένουν 
σκεπτικιστές ακριβώς γιατί θεωρούν ότι το σύστηµα λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά 
και δεν υπάρχει λόγος να επέµβουµε. Οι εκπαιδευτικοί δεν καλούνται µόνο να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες αλλά κυρίως να αλλάξουν στάσεις. Όσοι ασχολήθηκαν µε 
το σχεδιασµό δραστηριοτήτων κατάλαβαν πόσο επίπονη διαδικασία είναι. Μόνο 3 
καθηγητές από τους 100 µπόρεσαν να εφαρµόσουν τις προτάσεις τους περισσότερο 
από δύο φορές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η απογοήτευση κυριαρχεί καθώς η 
σχέση χρόνου προετοιµασίας – µε τον αριθµό εφαρµογών είναι δυσανάλογη. Για τη 
διαθεσιµότητα του εργαστηρίου ενοχοποιούνται πολλοί παράγοντες µε κυρίαρχο 
αυτόν της ύπαρξης οράµατος από την πλευρά του διευθυντή της σχολικής µονάδας. 

Επιτακτική τέλος κρίνεται η συνεχιζόµενη υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
ακόµη και µετά την ολοκλήρωση ενός ετήσιου κύκλου επιµορφωτικών συναντήσεων 
(περίπου 80 ωρών). Οι επιµορφωτικές δράσεις που θα σχεδιαστούν οφείλουν να 
υποστηρίζουν µία σταδιακή µετάβαση από την ένταξη των ΤΠΕ στους παραδοσιακούς 
τρόπους  οργάνωσης της διδασκαλίας προς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν για καινοτόµες προσεγγίσεις της µαθησιακής διαδικασίας. 
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