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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής ανιχνεύονται πτυχές της επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στην 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην τάξη, µε σκοπό την 
ευαισθητοποίηση, την πρόκληση και επικέντρωση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών 
επιµορφούµενων και επιµορφωτών καθώς και των επιµορφωτικών φορέων σε καίρια ζητήµατα 
που συνδέονται άµεσα µε τη µεθοδολογία επιµόρφωσης. Η εφαρµογή και αξιολόγηση 
επιµορφωτικών προγραµµάτων και ο εντοπισµός κοµβικών σηµείων στην προσπάθεια ποιοτικής 
µετεξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι αναντίρρητα 
πολύτιµα στοιχεία τόσο για τους άµεσα εµπλεκόµενους όσο και ευρύτερα για την εκπαιδευτική 
κοινότητα, για το σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών, παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί αίτηµα των καιρών προκειµένου να µεταβεί η εκπαιδευτική 
πρακτική στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η εισαγωγή και η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση έρχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη µετάλλαξη του σχολείου σε τόπο 
δηµοκρατίας, δηµιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας. Σε τόπο ζωής και χαράς όπου η 
αναζήτηση, η προσέγγιση και η κατάκτηση της γνώσης θα έχει προσωπικό νόηµα τόσο για το 
µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.  
 
ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Πτυχές της διαδικασίας επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
εξετάζονται στις εξής ενότητες: α)Χαρακτηριστικά εκπαίδευσης ενηλίκων, β)Σηµασία της 
επικοινωνίας, γ)Τάσεις επιµορφούµενων εκπαιδευτικών, δ)Στοιχεία µεθοδολογίας επιµόρφωσης, 
ε)Στοιχεία µαθησιακού περιβάλλοντος και στ)Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού ως 
καταστάλαγµα εµπειριών ενδοσχολικών επιµορφώσεων στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών 
έργων, έργων της ‘Οδύσσειας’ κ.ά. καθώς και του έργου ενδοσχολικής επιµόρφωσης µε 
αντικείµενο την ‘Αξιοποίηση Υπολογιστικών και ∆ικτυακών Τεχνολογιών στο δηµοτικό σχολείο’ 
του πιλοτικού προγράµµατος ‘Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο’. 
 
Χαρακτηριστικά εκπαίδευσης ενηλίκων 
  Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι 
επιµορφωτές οφείλουν να γνωρίζουν και να ενηµερώνονται συνεχώς για τις σύγχρονες θεωρίες 
µάθησης και τις βασικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων. 
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  Η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ ενηλίκων, στα 
πλαίσια της οποίας αναλύονται εµπειρίες, αναπτύσσονται δεξιότητες και γνώσεις και 
πραγµατοποιούνται δραστηριότητες (Noué & Piveteau, 1999). 
  Η αποτελεσµατικότητα της επιµορφωτικής δράσης κρίνεται στο βαθµό που επιτυγχάνει τη 
µόνιµη τροποποίηση της συµπεριφοράς των επιµορφούµενων προς την επιθυµητή κατεύθυνση 
αποφεύγοντας παρεκκλίσεις προς ανεπιθύµητες κατευθύνσεις (Γεωργιάδου, 2001).  
  Μελετώντας τις διάφορες θεωρίες µάθησης αναδεικνύονται κοινά σηµεία που ισχύουν τόσο για 
ενήλικες όσο και για παιδιά και χρήζουν ιδιαίτερης έµφασης. Συνοπτικά αναφέρονται τα εξής: 
α)Η µάθηση αποτελεί µια από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και η δυνατότητα του ανθρώπου 
να µαθαίνει είναι απεριόριστη. β)Η µάθηση αναγνωρίζεται όταν συντελείται κάποια µονιµότερη 
αλλαγή στη συµπεριφορά του ανθρώπου. γ)Κάθε άνθρωπος µαθαίνει µε τον προσωπικό του, 
ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα µε την ηλικία του, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και το 
σύστηµα εκπαίδευσης στο οποίο υπόκειται. δ)Η ύπαρξη ανάγκης, ενδιαφέροντος, επιθυµίας από 
το διδασκόµενο σε σχέση µε το αντικείµενο µάθησης είναι καθοριστική προκειµένου να 
αφοσιωθεί σ’ αυτό. ε)Η πρόσβαση στο µαθησιακό αντικείµενο διευκολύνεται, όταν περιλαµβάνει 
πρακτική άσκηση, εφαρµογή, απόκτηση κι αξιοποίηση εµπειριών. και στ)Η ενεργός συµµετοχή 
των διδασκοµένων καθιστά την πορεία µάθησης πιο αποτελεσµατική. 
  Οι ενήλικες αποτελούν διακριτή οµάδα -σε σχέση µε τα παιδιά και τους εφήβους- µε αποτέλεσµα 
τα προαναφερόµενα σηµεία να προσλαµβάνουν διαφορετική ένταση και χροιά. 
  Κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τη διεργασία µάθησης των ενηλίκων σε σύγκριση µε τα 
παιδιά αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για ήδη διαµορφωµένες προσωπικότητες. ∆ιαθέτουν 
αυτοδυναµία και κατά συνέπεια επιθυµούν να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή πορεία όπως 
στον προσδιορισµό στόχων, περιεχοµένου, στην ανάπτυξη προβληµατισµού, στην εξαγωγή 
συµπερασµάτων και στην αξιολόγηση. ∆ιαθέτουν περιορισµένο χρόνο και έχουν συγκεκριµένες 
ανάγκες που συχνά είναι επιτακτικές. Κατά συνέπεια προκειµένου να εµπλακούν σε κάποιο 
πρόγραµµα µάθησης, οι ενήλικες απαιτούν να είναι σαφής η πρακτική χρησιµότητά του και η 
διασύνδεσή του µε τον επαγγελµατικό, τον κοινωνικό ή προσωπικό τοµέα της ζωής τους. Ακόµα, 
τονίζεται ότι µέσω της κοινωνικής και επαγγελµατικής τους δραστηριότητας έχουν συσσωρεύσει 
µεγάλο απόθεµα εµπειριών και εποµένως απαιτείται η άµεση σύνδεση του αντικειµένου και των 
δραστηριοτήτων µάθησης µε τις εµπειρίες αυτές (Rogers, 1977). 
  Ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνουν οι ενήλικες διέπεται από πέντε αλληλοσυνδεόµενες βασικές 
αρχές (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998), τις οποίες ο επιµορφωτής οφείλει να έχει πάντα κατά νου 
και να λειτουργεί ανάλογα: α)Η µάθηση συντελείται αποτελεσµατικά κατά την πλήρη διαγραφή 
του ‘κύκλου µάθησης’, ο οποίος περιλαµβάνει τόσο συστηµατική σκέψη και θεωρητική 
εµβάθυνση, όσο και δράση, που µε τη σειρά της οδηγεί σε νέα επεξεργασία και ανάλυση, 
β)Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας αποτελούν οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι 
µαθησιακές δυνατότητες των διδασκοµένων, γ)Επιδιώκεται η ευρετική πορεία προς τη γνώση, η 
ενεργητική συµµετοχή των διδασκοµένων στη µαθησιακή πορεία µέσα από την αξιοποίηση των 
ήδη αποκτηµένων εµπειριών και των γνώσεων, δ)Ο κριτικός τρόπος σκέψης ευνοεί το µαθησιακό 
κλίµα και ωθεί σε σύνθετες διερευνήσεις, ε)Η αλληλεπίδραση µεταξύ διδασκόντων και 
διδασκοµένων συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ανατροφοδότησης του κύκλου µάθησης. 
 
Σηµασία της επικοινωνίας 
  Θεµελιώδους σηµασίας ζήτηµα για επιτυχείς επιµορφωτικές συναντήσεις αποτελεί η 
διαµόρφωση αµφίδροµων, ειλικρινών και δηµιουργικών σχέσεων µεταξύ επιµορφωτή και 
επιµορφούµενων –όπως άλλωστε και γενικότερα µεταξύ διδάσκοντος και διδασκοµένων. Οι 
ανεπτυγµένες επικοινωνιακές δεξιότητες κατά κύριο λόγο του επιµορφωτή, αλλά δευτερευόντως 
και των επιµορφούµενων, δηµιουργούν το υπόβαθρο για τη θεµελίωση και οικοδόµηση 
ολοκληρωµένων κύκλων µάθησης. 



  

  Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ δύο (ή περισσοτέρων) ατόµων, µέσω της 
οποίας αναπτύσσονται σχέσεις (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Η επικοινωνία είναι µια περίπλοκη 
διεργασία που αποτελείται από αλληλοδιαπλεκόµενα µεταξύ τους στοιχεία όπως ο βαθµός 
ευκρίνειας και πληρότητας του µηνύµατος που στέλνει ο ποµπός, τα λεκτικά και µη λεκτικά 
µηνύµατα («η γλώσσα του σώµατος»), το προσωπικό σύστηµα αντιλήψεων της πραγµατικότητας 
κάθε εµπλεκοµένου, το πλαίσιο της επικοινωνίας [χώρος, χρόνος, κατάσταση («κλίµα»), παρουσία 
άλλων, προηγηθέντα διαµειφθέντα γεγονότα µεταξύ ποµπού και δέκτη], η σηµασία των 
συναισθηµάτων που αναδύονται και εκφράζονται, τα δύο επίπεδα (επίπεδο πληροφοριών και 
επίπεδο σχέσης) της λειτουργίας των µηνυµάτων, ο βαθµός αυτοεκτίµησης κάθε εµπλεκοµένου 
και ο βαθµός αλληλοεκτίµησης µεταξύ των εµπλεκοµένων. Απαραίτητες ικανότητες για καλή 
επικοινωνία αποτελούν η εδραίωση της αυτοεκτίµησης, η έκφραση των συναισθηµάτων, η 
ενσυναίσθηση, η αποδοχή και κατανόηση του άλλου, η εξοικείωση µε τη γλώσσα του σώµατος 
και µε τα δύο επίπεδα λειτουργίας των µηνυµάτων, η ενεργητική ανταλλαγή των µηνυµάτων, η 
εναρµόνιση µηνυµάτων – σκέψεων – συναισθηµάτων - πράξεων των εµπλεκοµένων. 
  Σηµειώνεται ακόµα, ότι η ανάπτυξη κλίµατος συνεργασίας, γόνιµης ανταλλαγής ιδεών κι 
εµπειριών, τόσο µεταξύ επιµορφωτή και επιµορφούµενων, όσο και µεταξύ των επιµορφούµενων 
σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο, η δηµιουργία κοινότητας µάθησης (Prawat, 1996) παίζει 
καταλυτικό ρόλο για την πορεία της επιµορφωτικής διεργασίας αλλά και για το τελικό µαθησιακό 
αποτέλεσµα. 
  Τέλος, η κατανόηση εκ µέρους του επιµορφωτή των αναγκών, του ιδιαίτερου τρόπου και ρυθµού 
µάθησης κάθε επιµορφούµενου σε ατοµικό επίπεδο, αλλά και συνολικά της οµάδας των 
επιµορφούµενων, η διαµόρφωση ανάλογης στάσης και συµπεριφοράς, ο συνεχής 
επαναπροσδιορισµός και η αναδιαµόρφωση αυτών όταν και όπου κρίνεται σκόπιµο, αποτελεί 
παράγοντα ιδιαίτερης βαρύτητας. 
 
Τάσεις επιµορφούµενων εκπαιδευτικών 
  Προκειµένου να ενστερνιστεί ο επιµορφούµενος την προστιθέµενη διδακτική και µαθησιακή 
αξία που προκύπτει από τις ΤΠΕ, να εξοικειωθεί µαζί τους και να φτάσει στο επίπεδο να τις 
εντάξει και αξιοποιήσει στην καθηµερινή σχολική πρακτική, απαιτείται εκ µέρους του προσωπική 
δέσµευση, κατάθεση ψυχής, έντονη διάθεση αναζήτησης, σηµαντική διανοητική -συχνά και 
οικονοµική- επένδυση και προϋποθέτει ευρύ πνεύµα, ευήκοον ους, αντοχή σε µαταιώσεις και 
απογοητεύσεις αλλά και γνώση και εµπειρία. 
  Πρόκειται για µακρά και δύσβατη πορεία δοκιµής και λάθους, που περιλαµβάνει 
αµφιταλαντεύσεις, µάταιες, µοναχικές περιπλανήσεις, εγκλωβισµούς σε λαβυρίνθους και αδιέξοδα 
µονοπάτια, επαναστροφές, συνεχείς επανατοποθετήσεις και επαναπροσδιορισµούς. 
  Αναδύονται συχνά ανασφάλειες, εσωτερικές αντιστάσεις, παγιωµένες στερεότυπες αντιλήψεις, 
ηµιµάθεια που δυσχεραίνουν την υιοθέτηση νέας αντίληψης και νοοτροπίας, την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και την έκφραση δηµιουργικότητας. 
  Οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί προβάλουν συχνότατα την έντονη ανάγκη καθώς και 
συγκεκριµένα ρητά αιτήµατα συνεχούς υποστήριξης από µεριάς επιµορφωτή καθώς και 
αλληλοϋποστήριξής τους τόσο σε τεχνικά όσο και σε παιδαγωγικά θέµατα (Γεωργιάδου, 2001). 
Ενίοτε εµφανίζεται η -άλλοτε ασυνείδητη, άλλοτε συνειδητοποιηµένη µε διαφορετικούς βαθµούς 
συνειδητοποίησης, έκφρασης και έντασης δήλωσης- ανάγκη ψυχολογικής στήριξης που αποβλέπει 
στην απόσβεση ανασφαλειών, την αναπτέρωση ηθικού σε περιπτώσεις αποτυχιών/λαθών, την 
ανάπτυξη αισθήµατος αυτοεκτίµησης, υποµονής κι επιµονής. Η µη ικανοποιητική ανταπόκριση 
του επιµορφωτή οδηγεί συχνά σε παράπονα, απογοητεύσεις, αντιθέσεις, διαµαρτυρίες, ακόµα και 
παραίτηση, άρνηση/διακοπή συµµετοχής στο επιµορφωτικό πρόγραµµα. Επιπλέον, πρέπει να 
υπογραµµιστεί ότι ο αρχικός ενθουσιασµός, οι µαξιµαλιστικοί στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες, 
οι απατηλές εντυπώσεις του επιµορφωτή σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του επιµορφωτικού 



  

έργου του, οδηγούν ενίοτε σε απογοητεύσεις και λάθη τακτικής, ακόµα και σε λάθη στην 
αντιµετώπιση καταστάσεων και προσώπων µε άσχηµες πολλές φορές συνέπειες. 
  Μερίδα επιµορφούµενων δεν αποδέχεται εύκολα την αντίληψη –η οποία εντούτοις είναι σκόπιµο 
να τίθεται από την πρώτη κιόλας επιµορφωτική συνάντηση αλλά και σε κάθε ευκαιρία να 
υπενθυµίζεται- ότι η ένταξη και η παιδαγωγική αξιοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική καλείται να παίξει καταλυτικό ρόλο για το 
µετασχηµατισµό πεπαλαιωµένων ιδεών, νοοτροπιών και µεθόδων και τη διαµόρφωση µιας 
σύγχρονης σχολικής πραγµατικότητας. Αρκετοί επιµορφούµενοι χαρακτηρίζονται από µια έντονα 
αρνητική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, εκφράζουν έντονους προβληµατισµούς, επιφυλάξεις ακόµα 
και ανοιχτές κατηγορίες. Στο στόχαστρο εναλλάσσονται οι δήθεν πραγµατικές βλέψεις και 
διαθέσεις του υπουργείου και των φορέων υλοποίησης των προγραµµάτων, µε τις κεκαλυµµένες 
προθέσεις πλουτισµού, διασπάθισης ή/και κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος, καθώς και οι 
ίδιοι οι επιµορφωτές σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά τους, το γνωστικό τους υπόβαθρο, τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες κ.ά., αλλά και οι επιµορφωτικοί φορείς ως προς την ικανότητα 
υλοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων κ.ά.  
 
Στοιχεία µεθοδολογίας επιµόρφωσης 
  Η προσπάθεια εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική - µαθησιακή διαδικασία 
απαιτεί µακράς διάρκειας και συστηµατική υποστήριξη όλων των εµπλεκοµένων µελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Απαιτείται µακροχρόνια υποστήριξη στην κατεύθυνση µετεξέλιξης 
ανθρώπινων διαδικασιών, νοοτροπιών, στάσεων και αντιλήψεων και δηµιουργίας νέων 
κοινοτήτων µάθησης τόσο σε επίπεδο επιµορφωτών και επιµορφούµενων όσο και επιµορφωτικών 
φορέων (Cobb & Yackel, 1996). Τονίζεται ότι, µέτρα όπως σεµινάρια µικρής διάρκειας, εντατικά 
ή/και ενηµερωτικού τύπου µπορεί να αποτελούν ένα πρώτο βήµα για το ταξίδι στην Ιθάκη, αλλά 
δε µπορεί παρά να συµβάλουν ελάχιστα στην επίτευξη του τελικού στόχου.  
  Μια προτεινόµενη σειρά ενεργειών για µια επιτυχή επιµορφωτική συνάντηση είναι η εξής: 
α)καθορισµός του αντικειµένου προς διδασκαλία, β)αποδοχή της µορφωτικής του αξίας, 
γ)προσδιορισµός επιπέδου των γνώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο, δ)σκοποθεσία-
στοχοθεσία  της συνάντησης. 
  Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης ως αντικείµενο διδασκαλίας κατά τις επιµορφωτικές 
συναντήσεις οφείλει να συµπεριλαµβάνει βατή και εύκολα αφοµοιώσιµη, πρακτική και θεωρητική 
πληροφορία που µπορεί να είναι επεξεργάσιµη και µεταλλασσόµενη σε γνώση, για να γίνει στη 
συνέχεια κτήµα, κατά την εφαρµογή της, στη σχολική καθηµερινότητα. Οι πληροφορίες που 
συσσωρεύει ο εκπαιδευτικός, αποτελούν το πρωτόλειο υλικό που αναµένεται, αφού υποστεί την 
απαραίτητη επεξεργασία, να τροφοδοτήσει την εκπαιδευτική πρακτική. Βαρύνουσα σηµασία για 
τον εκπαιδευτικό έχει πρωτίστως η βιωµατική εµπειρία εφαρµογής καινοτοµικής διδακτικής-
µαθησιακής διαδικασίας και δευτερευόντως η θεωρητική κατάρτιση, οι παιδαγωγικές θεωρίες, τα 
αφηρηµένα µοντέλα και πρότυπα. Εκ των ουκ άνευ, η θεµατική οφείλει να συνδέεται άµεσα µε 
την καθηµερινότητα και τη σχολική πραγµατικότητα απ’ όπου αντλούνται και αναδεικνύονται 
συχνά ευρηµατικά διδακτικά σενάρια. Αποτελεί σοβαρό αίτηµα του επιµορφούµενου, και 
εποµένως µέληµα του επιµορφωτή, οι παιδαγωγικές αρχές της συνεργατικής, διερευνητικής και 
ανακαλυπτικής µάθησης που προβάλλονται και εξυµνούνται σε θεωρητικό επίπεδο να παίρνουν 
σάρκα και οστά καθ’ όλη τη διάρκεια της επιµορφωτικής συνάντησης. Μόνο µέσω της εφαρµογής 
της στην πράξη και της βιωµατικής εµπειρίας η διαθεµατική προσέγγιση, η αναζήτηση και 
ανάδειξη καίριων συνδέσµων µεταξύ θεµάτων, γνωστικών περιοχών κι αντικειµένων έρχεται να 
αντιπαλέψει ουσιαστικά τον κατακερµατισµό της γνώσης και να βοηθήσει στην διασύνδεση 
τυχαίων, αποσπασµατικών γνώσεων και ασύνδετων πληροφοριών και το µετασχηµατισµό τους σε 
καινούρια γνωστικά σχήµατα και δοµές. 
 



  

Στοιχεία µαθησιακού περιβάλλοντος 
  Ένα σοβαρό ζήτηµα που συχνά δηµιουργεί έντονους προβληµατισµούς και εντάσεις, αποτελεί η 
δυνατότητα εφαρµογής της προτεινόµενης διαδικασίας συνεργατικής µάθησης σε συνθήκες 
σχολικού εργαστηρίου Η/Υ, όπου οι διδασκόµενοι καλούνται να συνεργαστούν ενίοτε σε οµάδες 
των 2–3 ατόµων ανά υπολογιστή. Η διαχείριση της τάξης στο εργαστήριο υπολογιστών, ο 
κατάλληλος καταµερισµός των εκπαιδευοµένων σε οµάδες και η οργάνωση των οµάδων απαιτεί, 
έστω στοιχειώδεις, γνώσεις ψυχολογίας οµάδων. Ο πράγµατι αυξηµένος θόρυβος στο εργαστήριο, 
η διάσπαση της προσοχής του επιµορφωτή στις διαφορετικές οµάδες και η αδυναµία συνεχούς 
παρακολούθησης της πορείας κάθε οµάδας προκαλούν συναισθήµατα δυσφορίας και τάσεις 
αποφυγής ή/και άρνησης της επιµορφωτικής διεργασίας. 
  Συναντάµε εκπαιδευτικούς που ακόµα και αν θεωρητικά αποδέχονται τις αρχές της συνεργατικής 
µάθησης αναγνωρίζοντας ότι η οµαδική εργασία διευκολύνει την αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη 
επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, την εµβάθυνση και την κατανόηση εννοιών, σε 
πρακτικό επίπεδο αποφεύγουν την οργάνωση οµάδων και τη χρήση του εργαστηρίου. Ενίοτε 
εµφανίζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζητούν επίµονα την αύξηση των διαθέσιµων -συνήθως 
περιορισµένων- υλικών πόρων αναφορικά µε την αναλογία διδασκοµένων ανά Η/Υ ώστε να 
µεταβούµε σε αντιστοιχία ένα προς ένα. 
  Απαιτείται υποµονή, επιµονή και άσκηση τόσο από µεριάς επιµορφωτή όσο και επιµορφούµενου 
προκειµένου να εδραιωθεί η αντίληψη υπέρ της συνεργατικής µάθησης και η εφαρµογή της στην 
πράξη στο περιβάλλον εργασίας του εργαστηρίου Η/Υ.  
 
Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού 
  Η επιλογή, παρουσίαση και αξιοποίηση αξιόλογου εκπαιδευτικού λογισµικού κατά τη διάρκεια 
της επιµορφωτικής συνάντησης αποτελεί κεντρικό ζήτηµα. Συχνά µεταξύ των εκπαιδευτικών 
εµφιλοχωρεί η παρανόηση που θεωρεί/θέλει το εκπαιδευτικό λογισµικό ως ηλεκτρονικό βιβλίο, 
ως εργαλείο επίλυσης αριθµητικών προβληµάτων ή έστω ως εργαλείο παρουσίασης 
προσοµοιώσεων και κατά συνέπεια αντιδρά/αντιστέκεται σε διερευνητικά εργαλεία. 
  Είναι γεγονός ότι οι επιµορφούµενοι οικειοποιούνται ευκολότερα τα λογισµικά της κατηγορίας 
ηλεκτρονικού βιβλίου, πρακτικής και εξάσκησης σε αντιδιαστολή µε τα διερευνητικά λογισµικά, 
τα ανοικτά υπολογιστικά περιβάλλοντα και συχνά παρασύρονται από στοιχεία εντυπωσιασµού, 
πλούσιο πολυµεσικό υλικό κλπ. Ακόµα και ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί ευρείας αντίληψης 
δυσκολεύονται να υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν ορθώς παιδαγωγικά διερευνητικά εργαλεία 
που παρέχουν δυνατότητες πολλαπλών αναπαραστάσεων και προάγουν την ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης και δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων. 
  Η αξιοποίηση υπολογιστικών διερευνητικών εργαλείων (µικρόκοσµοι, logo-like περιβάλλοντα, 
προσοµοιώσεις), όπου δάσκαλοι και µαθητές καλούνται να εργαστούν σε ένα συνεκτικό αλλά και 
ανοικτό ιστό υποθέσεων, αντικειµένων και σχέσεων που τα διέπουν εξερευνώντας νέες, 
πολλαπλές, εναλλακτικές δυνατότητες και προσεγγίσεις, απαιτεί την υιοθέτηση µιας διαφορετικής 
καινοτόµας εποικοδοµιτιστικής νοοτροπίας και στάσης µε συνέπεια συχνά να τροµάζει, αν όχι 
απωθεί. 
Ιδιαίτερα η επιλογή και χρήση λογισµικών ψηφιδοκεντρικής αρχιτεκτονικής προσέγγισης 
χαρακτηρίζεται ως σηµαντικά υψηλών απαιτήσεων ενστερνισµού των βασικών παιδαγωγικών 
αρχών εφαρµογής τους, παιδαγωγικής επάρκειας και εµβάθυνσης και συστηµατικά αποφεύγεται 
από τη συντριπτική πλειοψηφία επιµορφωτών και επιµορφούµενων. 
  Η χρήση διερευνητικού λογισµικού µε τη συνοδεία φύλλων εργασίας (Μπακαλίδης 
& Σωτηρόπουλος, 2001), προσφέρεται για διακριτικά καθοδηγούµενη ανακάλυψη και επιτρέπει 
µια περισσότερο εποικοδοµητιστική προσέγγιση και κατανόηση των εκάστοτε εννοιών προς 
µελέτη, αλλά αρκετοί εκπαιδευτικοί -και επιµορφωτές ακόµα- εµµένουν στην άρνηση των φύλλων 
εργασίας. Το ορθώς διαρθρωµένο φύλλο εργασίας προκαλεί σηµαντική προστιθέµενη διδακτική 



  

αξία, γιατί συµβάλλει στον εντοπισµό των λαθών/παρανοήσεων/εσφαλµένων αντιλήψεων και 
γενικότερα των ιδιαίτερων µαθησιακών αναγκών, βοηθά στην ανάπτυξη αναστοχασµού και 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων, καθοδηγεί και αξιολογεί τη διδακτική πορεία. Παρ’ όλα αυτά ο 
σχεδιασµός, η δηµιουργία, η εφαρµογή, η αξιολόγηση και η απαιτούµενη αναδιαµόρφωση του 
φύλλου εργασίας αποτελεί χρονοβόρα και ενεργοβόρα διαδικασία και γι’ αυτό αποφεύγεται. 
Επισηµαίνεται ότι οι «αρνητές» των φύλλων εργασίας συχνά προβάλουν επιχειρήµατα όπως της 
προσπάθειας αποφυγής χρήσης έτοιµης τροφής που ωθεί σε απλή µηχανική µεταφορά µε φτωχό 
εκπαιδευτικό αποτέλεσµα, καθώς και της προσπάθειας αλλαγής νοοτροπίας και υιοθέτησης της 
αντίληψης του συνδιαµορφωτή από µεριάς του επιµορφούµενου. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Στην προσπάθεια της µετεξέλιξης της εκπαιδευτικού συστήµατος στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της ουσιαστικής, µακράς διάρκειας επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
  Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ως ο καθοριστικός παράγοντας που ενστερνίζεται ή απορρίπτει, 
δίνει κύρος ή ακυρώνει την εκπαιδευτική προστιθέµενη αξία των ΤΠΕ ενώ παράλληλα, 
εξελίσσεται από διαµεσολαβητή σε συνδιαµορφωτή των καινοτοµικών παρεµβάσεων. Η 
σύµπραξη των εκπαιδευτικών φορέων, η συνεχής παιδαγωγική και υλικοτεχνική υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών, η δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης και η ανάπτυξη συνεργασίας, γόνιµης 
ανταλλαγής και αξιοποίησης ιδεών και εµπειριών αναδεικνύονται ως απαραίτητα στοιχεία για την 
αναβάθµιση της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας. 
  Τονίζεται ότι κάθε προσπάθεια εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει 
να συνοδεύεται από µια έντονα κριτική στάση και µια στέρεα θεµελιωµένη παιδαγωγική αντίληψη 
για το ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
διαφορετικά επιτείνεται το πρόβληµα αντιµετώπισης των ολοένα αυξανόµενων απαιτήσεων που 
καταιγίζουν διδάσκοντες και διδασκόµενους. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
  Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στους µαθητές και δασκάλους 
µου, στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, επιµορφωτές και επιµορφούµενους για την πολύτιµη 
εµπειρία της συνάντησης και συνεργασίας µας, της ανατροφοδότησης και της γόνιµης ανταλλαγής 
σκέψεων, ιδεών και απόψεων, θέσεων και αντιθέσεων όταν κάποια στιγµή στο χωρόχρονο οι 
δρόµοι µας διασταυρώθηκαν. 
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