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Περίληψη 
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τον τεράστιο όγκο παραγωγής και 

γρήγορης διανομής της πληροφορίας και της γνώσης μέσω των 

υπολογιστών, γεγονός που επηρεάζει και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 

κάθε πολίτης πρέπει να είναι «πληροφοριακά γραμματισμένος» και να είναι 

ικανός να χρησιμοποιεί την τεχνολογία με σκοπό να  έχει καλύτερες 

προοπτικές και ίσες ευκαιρίες σε ένα κόσμο όπου οι ψηφιακές λειτουργίες 

εξαπλώνονται ταχύτατα. Είναι επείγουσα ανάγκη η είσοδος στις σχολικές 

αίθουσες των τεχνολογικών καινοτομιών, που θα αλλάξουν τον τρόπο 

μάθησης και διδασκαλίας. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι υπολογιστές μεταβάλουν και επηρεάζουν τη 

διαδικασία της μάθησης, με τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που 

δημιουργούν, εξετάζονται στην παρούσα εργασία. 

Τα συστήματα υπερμέσων έχουν μεγάλη επίδραση στη διαδικασία 

διδασκαλίας και μάθησης αλλά δεν στερούνται προβλημάτων. Επίσης η 

διδασκαλία μέσω του δικτύου  είναι ένας νέος τρόπος παράδοσης γνώσης 

και έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στα παραδοσιακά περιβάλλοντα 

διδασκαλίας. 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν υιοθετηθεί φιλόδοξοι στόχοι με σκοπό να 

ευθυγραμμισθεί το εκπαιδευτικό σύστημα στις απαιτήσεις της νέας 

ηλεκτρονικής εποχής. Στην Ελλάδα η εφαρμογή προγραμμάτων όπως η 

Οδύσσεια, θα συντελέσουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία για όλα τα μαθήματα. 

 

Abstract 
Our era is characterized by the enormous production and the rapid 

transmission of the  information and knowledge via the computers which 

also affects the educational procedure. Every citizen must be “digitally 

literate” and have basic skill in using technology in order to be on a better 

footing in terms of equal opportunities in a world in which digital functions 
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are proliferating. It is an urgent necessity for technical innovations to enter 

the classrooms and change the way of teaching and learning.  

The way in which computers alter and affect the learning procedure with 

their advantages and disadvantages are being detected in this paper. 

Hypermedia systems have great potential on teaching and learning but 

they are not problem free.  Learning through the net is also a modern way to 

deliver Knowledge and has brought lots of changes in the traditional learning 

environment.  

All over Europe ambitious objectives have been adopted in order to adjust 

the education and training system to the demands of the new digital Era. In 

Greece the implementation of projects like “Odysseia” helps to incorporate 

new technology in the teaching and learning process for all courses.   
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Εισαγωγή 
Η εισαγωγή της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

τόσο στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον φανέρωσαν την αρχή 

μιας νέας εποχής. Βασικό γνώρισμα της νέας αυτής εποχής που ανατέλλει 

είναι η διάχυση της πληροφορίας, που πλέον σε ψηφιακή μορφή διαδίδεται 

μέσω των δικτύων. Η αναδυόμενη «Κοινωνία της Πληροφορίας» επιβάλλει 

με τρόπο επιτακτικό την ανάγκη εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλες  τις βαθμίδες εκπαίδευσης .  Η εκπαίδευση 

άλλωστε ως φορέας αλλαγών, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από 

τις κοινωνικές μεταβολές από την αναδυόμενη «κοινωνία της Πληροφορίας».  

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης αλλάζει ριζικά 

τη δομή και τη λειτουργία της. Η βασική σχέση  καθηγητή -ως φορέα γνώση- 

και μαθητή ως παραλήπτη της έτοιμης γνώσης, που ήταν αδιάρρηκτα 

συνδεδεμένη με τον τόπο  (αίθουσα διδασκαλίας) και το χρόνο (ωρολόγιο 

πρόγραμμα), πλέον ανατρέπεται. Αντί αυτής ο μαθητής μέσω του 

υπολογιστή και των πολυμεσικών εφαρμογών έχει τη δυνατότητα να 

συμμετέχει και να κατευθύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας τις 

απαραίτητες γνώσεις, αξιολογώντας μόνος του τη μαθησιακή του ικανότητα 

και ακόμα αντλώντας πληροφορίες και γνώσεις από το Παγκόσμιο Δίκτυο 

(Internet).  Το συμβατικό μοντέλο όπου οι άνθρωποι μετακινούνταν προς τις 

πηγές της πληροφόρησης και της γνώσης αντικαθίσταται από το νέο 

περιβάλλον στο οποίο η γνώση, σε μορφή ψηφιοποιημένης πληροφορίας, 

διαχέεται προς στους ενδιαφερόμενους. [12] 
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Ενότητα 1 - Οι νέες τεχνολογίες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

1. 1 Ορισμός της τεχνολογίας 
Ο ορισμός της τεχνολογίας έχει γίνει με ποικίλους και διαφορετικούς 

τρόπους. Ένας ορισμός που έχει δοθεί από το «Γραφείο Αξιολόγησης της 

Τεχνολογίας» των Ηνωμένων Πολιτειών  το 1995 αποδίδει τον όρο 

τεχνολογία ως: 

«Όλοι οι τύποι των υπολογιστών και των περιφερειακών τους, 

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών δίσκων, εκτυπωτών, CD-ROM, των 

συσκευών προβολής και των δικτύων που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές 

συνδέσεις. Επίσης ο όρος τεχνολογία αναφέρεται σε μια σειρά από νέα ή 

παλαιότερα επιτεύγματα όπως: τηλέφωνα, video, κάμερες, τηλεοράσεις και 

VCRs,  συσκευές Fax, βιντεοκασέτες, καλώδια και σε άλλους συνδέσμους 

μονόδρομης ή αμφίδρομης επικοινωνίας, σε μικρές συσκευές, όπως 

υπολογιστές τσέπης, ηλεκτρονικά σημειωματάρια και σε άλλες συσκευές 

χειρός ή σε συνδυασμούς τους και σε όλες τις λοιπές νέες εφευρέσεις.» 

Το  υπηρεσιακό Σώμα της Εκπαίδευσης του Illinois έδωσε έναν πιο 

ποιητικό ορισμό στον όρο «τεχνολογία»(1996) :  

«Η τεχνολογία είναι ο συνδυασμός της ανθρώπινης φαντασίας και 

επινόησης και των ηλεκτρονικών εργαλείων που μετουσιώνουν τις ιδέες σε 

πραγματικότητα.» 

Ένας τρίτος ορισμός που δόθηκε από το North Central Educational  του 

Τμήματος της Εκπαίδευσης της Ουάσιγκτον, αναφέρει:  «χρησιμοποιούμε τη 

λέξη τεχνολογία για να περιγράψουμε τα ηλεκτρονικά εργαλεία που βοηθούν 

τους ανθρώπους να εργάζονται ταχύτερα και καλύτερα, βοηθώντας τους να 

δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, 

καθώς επίσης και να αλληλεπιδρούν με δυναμικούς τρόπους. Τα εργαλεία 

αυτά συνήθως χρησιμοποιούν έναν επεξεργαστή για να λειτουργήσουν. Για 

το λόγο αυτόν, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο τεχνολογία αναφερόμαστε 

στους υπολογιστές και τα συμπληρωματικά εργαλεία τους, που αξιοποιούν 

τις εφαρμογές των υπολογιστών με πολλούς τρόπους». Ο όρος «εφαρμογές 
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της τεχνολογίας» αναφέρεται στο λογισμικό των υπολογιστών ή σε 

οποιοδήποτε λειτουργικό εργαλείο που διασυνδέεται σε έναν υπολογιστή. 

[18] 

Η τεχνολογία τόσο από πλευράς Υλικού όσο και από πλευράς 

Λογισμικού, αλλάζει με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που καθιστούν δύσκολο 

τον προσδιορισμό της αποτελεσματικής εφαρμογής της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο και το 

περιεχόμενο  της διδασκαλίας, προσαρμόζοντας το σε αυτό που πιστεύουν 

ότι είναι σημαντικό για τους μαθητές να διδαχθούν γύρω από την τεχνολογία 

και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν. Για 

παράδειγμα, όταν οι υπολογιστές πρωτοεισήχθησαν στα σχολεία, ως 

αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας θεωρείτο οι μαθητές να γνωρίζουν 

πώς να προγραμματίζουν σε BASIC, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον 

οποίο δουλεύουν οι υπολογιστές και ο λόγος ήταν  το γεγονός ότι υπήρχε 

πολύ λίγο διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό. Λίγο αργότερα η LOGO 

προωθήθηκε ως η γλώσσα των υπολογιστών   που είναι η πιο κατάλληλη 

για παιδιά, διότι τη θεωρούσαν εργαλείο σκέψης. Στη συνέχεια, με την 

ανάπτυξη πακέτων πρακτικής εφαρμογής «drill and practice», επάνω σε 

διάφορες θεματικές ενότητες, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν στη χρήση 

τους, ώστε να εξατομικεύσουν τις οδηγίες και να βοηθήσουν τους μαθητές 

να κατανοήσουν τη βαθμολογία των τεστ, ιδιαίτερα στην απόκτηση βασικών 

δεξιοτήτων. Αργότερα η προσοχή στράφηκε στο να μάθουν οι μαθητές να 

χρησιμοποιούν εργαλεία, που θα χρειασθούν αργότερα στην επαγγελματική 

τους ζωή, όπως λογιστικά φύλλα, επεξεργαστές κειμένου και βάσεις 

δεδομένων. Σύντομα, εξειδικευμένα εργαλεία όπως επιστημονικές μελέτες, 

εξειδικευμένες εκπαιδευτικές βάσεις δεδομένων και άλλες εκπαιδευτικές 

εφαρμογές άρχισαν να προωθούνται. Με τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών 

πολυμέσων οι μαθητές προσανατολίσθηκαν στη δημιουργία υλικού, που θα 

μπορούσαν να παρουσιάσουν σε ακροατήριο. Σήμερα το Διαδίκτυο  και η 

διδασκαλία μέσω των ιστοσελίδων του Web φαίνεται να είναι τα πιο ισχυρά 

εκπαιδευτικά μέσα που προσφέρει η τεχνολογία. 

Όσο και αν υπάρχει μια λογική σε αυτή την πρόοδο, η αλήθεια είναι πως 

καθώς οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για μια διαφορετική προσέγγιση, με 
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μια συνεπακόλουθη επένδυση στο λογισμικό και γίνονται αλλαγές στη 

διδασκαλία και στο πρόγραμμα σπουδών, η αντίληψη για τον ορισμό της 

κατάλληλης τεχνολογίας αλλάζει. 

Το σημείο κλειδί είναι πως τα προγράμματα της αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας δεν θα πρέπει να είναι δεμένα με μια 

συγκεκριμένη τεχνολογία και μέθοδο. Θα πρέπει να μπορούν να 

προσαρμόζονται, καθώς  η τεχνολογία αλλάζει. Ο Dwyer (1997) σημειώνει: 

«Κοιτάζουμε με ζήλια τους καινοτόμους του παρελθόντος, για 

παράδειγμα εκείνους που εισήγαγαν την  μέθοδο της επιλεκτικής ανάγνωσης 

McCuffey, μέσα στις τάξεις το 1800. Το έργο τους ήταν κάπως ευκολότερο, 

διότι η τεχνολογία της πληροφορίας που βασιζόταν στο βιβλίο, αναπτύχθηκε 

στα μέσα του 15ου αιώνα και δεν άλλαξε για εκατοντάδες χρόνια. Σήμερα 

είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία, που κάθε τόσο 

επαναπροσδιορίζεται με εκπληκτικούς ρυθμούς. 

 

1.2. Οι νέες τεχνολογίες και οι επικείμενες αλλαγές 

στο χώρο της εκπαίδευσης 
Η τεχνολογία σήμερα έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης 

αλλά και σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα, γεγονός που συμβάλει στην 

περαιτέρω ραγδαία ανάπτυξη της. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της νέας αυτής 

πραγματικότητας είναι σημαντικές, σύνθετες και ίσως σε κάποιες 

περιπτώσεις αντιφατικές. 

Η εκπαίδευση, που οφείλει να διαθέτει προσαρμοστικότητα στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την 

εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Παρά το γεγονός ότι η ιδέα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», εκφράζει μια 

σχετικά πρόσφατη εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι διαρκώς αυξανόμενοι 

ρυθμοί των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, καθώς και το 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, συνεπάγονται αλλαγές του ορισμού της 

τεχνολογίας. Ο πληροφορικός γραμματισμός αποτελεί σήμερα ίσως τη 
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σημαντικότερη δεξιότητα που χρειάζεται κανείς, προκειμένου να μάθει τον 

τρόπο του «πώς θα μαθαίνει» στον 21ο αιώνα. 

Με τον όρο  πληροφορικό γραμματισμό εννοούμε τη βασική εξοικείωση 

και ευχάριστη χρήση του υπολογιστή, μέσω της ικανότητας του ατόμου να 

χρησιμοποιήσει χωρίς φόβο την τεχνολογία, με εκούσια κίνητρα και 

σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ο πληροφορικός γραμματισμός αναφέρεται όχι 

μόνο στην εξεύρεση πληροφοριών, αλλά κυρίως στην κατανόηση, 

αξιολόγηση και αξιοποίηση τους.  

Σήμερα η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση αποτελεί 

αναμφισβήτητο γεγονός και πέρα από την εισαγωγή ενός επιπλέον 

μαθήματος και εργαλείου μάθησης, εκείνο που απαιτείται είναι η ανάπτυξη 

μιας νέας διάστασης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  

Το ζητούμενο από το σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι να 

εφοδιάσει τους πολίτες με τις μακροπρόθεσμες και διαχρονικές εκείνες 

ικανότητες που θα τους επιτρέψουν: 

 να μαθαίνουν σε όλη τη ζωή τους, 

 να επιλέγουν από τον ωκεανό της πληροφορίας από τον οποίο 

κατακλύζονται, εκείνες τις πληροφορίες που αξιόπιστα θα τους 

βοηθήσουν για το συγκεκριμένο κάθε φορά αντικείμενο, 

 να μην απαξιώνουν τη γνώση με την ειδίκευση και τον 

επαγγελματικό και κοινωνικό τους ρόλος, 

 να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με τρόπο που να υπηρετεί την 

κοινωνία, χωρίς οι ίδιοι να γίνονται υπηρέτες της τεχνολογίας.  

Η εισαγωγή  της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο μαθησιακό περιβάλλον, 

επηρεάζοντας καταλυτικά τον τρόπο μεταβίβασης της γνώσης, τις σχέσεις 

διδάσκοντος και διδασκόμενου, αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας, τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης και των μοντέλων 

επικοινωνίας. 

Φυσικά οι εξελίξεις στην εκπαίδευση με την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών δεν θα μπορούσαν από μόνες τους να χαρακτηρισθούν ούτε 

θετικές ούτε αρνητικές. Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική τους διάσταση 

εξαρτάται από το μελλοντικό μοντέλο ανθρώπου που θέλουμε  να 
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διαμορφώσουμε, από τους επιδιωκόμενους στόχους, αλλά και από τις 

μεθόδους που υιοθετούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων, από το 

βαθμό επίγνωσης των ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων που 

δημιουργούνται και από το πόσο συνεπείς είμαστε σε αυτά που λέμε ότι 

επιδιώκουμε και στην υλοποίηση των προγραμμάτων. 

 

1.3 Εκπαιδευτικές λειτουργίες του Η/Υ 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι μια απλή μηχανή. Μπορεί να κάνει 

υπολογισμούς, να παρέχει πληροφορίες, να μιμείται τον ανθρώπινο τρόπο 

σκέψης, να αναπαριστά την πραγματικότητα, να αποφασίζει, να διδάσκει και 

να καθοδηγεί, να κάνει δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που 

βρίσκονται σε μακρινή απόσταση, ανατρέποντας έτσι χρονικούς και 

χωρικούς περιορισμούς, 

Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του υπολογιστή μπορούν να ταξινομηθούν 

σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 στη διδασκαλία της Πληροφορικής σαν ανεξάρτητο τελείως 

μάθημα, 

 στη χρήση του υπολογιστή σαν εργαλείο άντλησης γνώσης, 

 στη χρήση του υπολογιστή σαν εποπτικό μέσo στη διδασκαλία 

άλλων μαθημάτων. 

Ο υπολογιστής εκτός από ένα μέσο άντλησης πληροφοριών είναι 

ταυτόχρονα και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα εκπαιδευτικό μέσο που δίνει 

νέες παιδαγωγικές δυνατότητες, που προσφέρουν μια διαφορετική οπτική 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σήμερα το σχολείο περνά σοβαρή κρίση και τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο 

υπολογιστής αποτελεί πρόκληση για μια εκπαίδευση που στηρίζεται πάνω 

στην παροχή τεμαχισμένων γνώσεων. Στη νέα εποχή που ανατέλλει δεν 

χρειάζεται η απομνημόνευση των γνώσεων. Οι γνώσεις αποθηκεύονται και 

ανακτώνται όποτε τις χρειαζόμαστε. Εκείνο που απαιτείται είναι η συνολική 

θεώρηση που δίνει νόημα στην οποιαδήποτε επεξεργασία των στοιχείων. Αν 

ο υπολογιστής χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει μια εκπαιδευτική 

διαδικασία που στοχεύει στην απομνημόνευση, τότε ο στόχος της 

                                                 Σελίδα  11



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

                                                    

εκπαίδευσης θα έχει σίγουρα αποτύχει. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που 

επιδιώκουν την ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας (drill and 

practice) και συνήθως χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους μαθητές να 

αντιμετωπίσουν κάποιες εξετάσεις. Χωρίς να αποκλείεται και η χρήση του 

υπολογιστή ως μέσον εξάσκησης, η προσοχή μας θα πρέπει να εστιασθεί 

στην ανεκτίμητη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής στην 

ουσιαστική κατανόηση εννοιών που προάγουν τη μάθηση. Για παράδειγμα, 

τα προγράμματα εξομοίωσης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

μπορούν να γίνουν πολύτιμος βοηθός του εκπαιδευτικού. Η δυσκολία με τα 

προγράμματα εξομοίωσης είναι πως δεν μπορούν να ενταχθούν στα 

παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα που αναφέρονται σε περιορισμένους 

τομείς και διαπραγματεύονται πολύ συγκεκριμένα κομμάτια ύλης κάθε φορά. 

Η πραγματικότητα είναι δύσκολο να τεμαχισθεί και να προσδιορισθεί μέσα 

από αυτά τα κομμάτια ύλης. Επίσης απαιτείται η ουσιαστική συνεργασία των 

διδασκόντων, ώστε το ίδιο θέμα να αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα από όλες τις 

πλευρές. Τα προγράμματα εξομοίωσης δημιουργούν τις κατάλληλες 

συνθήκες για την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος από πλευράς των 

μαθητών. 

Ο υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει ένα παιδαγωγικό εργαλείο που 

ταυτόχρονα θα ελέγχει και τις παιδαγωγικές μεθόδους. Μπορεί για 

παράδειγμα να καλλιεργήσει αλλά και να ελέγξει δεξιότητες όπως η 

σαφήνεια και η κρίση. Φυσικά ο υπολογιστής από μόνος του είναι ανίκανος 

να πετύχει οτιδήποτε. Από πίσω του βρίσκονται οι παιδαγωγοί, οι οποίοι θα 

κατασκευάσουν ή θα επιλέξουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις 

παιδαγωγικές μεθόδους. Η χρήση του υπολογιστή από τους μαθητές θα 

καθορίσει αν τα προγράμματα εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους στόχους.  

 

1.4 Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι μαθητές στην 

αναδυόμενη κοινωνία της Πληροφορίας. 
Καταρχάς οι μαθητές θα πρέπει να γίνουν σωστοί χρήστες του 

υπολογιστή. Στη συνέχεια θα πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν τον 

υπολογιστή σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, σαν μέσο ενημέρωσης και 
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ψυχαγωγίας και όχι σαν καταναλωτικό αγαθό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν 

οι μαθητές ενθαρρύνονται στην καθημερινή πρακτική του σχολείου να 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες, για 

παράδειγμα να γράψουν μια έκθεση, να αντλήσουν πληροφορίες από το 

διαδίκτυο, να λύσουν ένα πρόβλημα Φυσικής με τη βοήθεια του υπολογιστή.  

Οι στόχοι της εισαγωγής της Πληροφορικής στην εκπαίδευση στα 

ελληνικά σχολεία κατά τα έτη 1990-1997 ήταν: 

 Να εξοικειώσει τους μαθητές στη χρήση των βασικών εφαρμογών 

της Πληροφορικής όπως: 

• Επεξεργασία κειμένου 

• Σχεδίαση μέσω του υπολογιστή 

• Λογιστικά φύλλα 

• Βάσεις δεδομένων. 

 Να χρησιμοποιήσει την Πληροφορική για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με: 

• εξομοιώσεις των μαθηματικών σχέσεων και των φυσικών και 

χημικών φαινομένων, 

• διδασκαλία γεωμετρίας μέσω της LOGO, 

• διδασκαλία άλλων μαθημάτων με τη βοήθεια εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 Να εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες των νέων 

τεχνολογιών διδάσκοντας τους: 

• εισαγωγή στον προγραμματισμό (με τη γλώσσα BASIC), 

• μαθηματικές και λογικές έννοιες, 

• βρόγχους ανακύκλωσης εντολών, 

• λογικά διαγράμματα, 

• γραφικά, 

• κίνηση γραφικών, 

• εισαγωγή στην τεχνολογία της Πληροφορικής. 

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο, 

κυρίως με τη βοήθεια έτοιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τη 

διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Προϋποθέσεις για τη χρήση αυτή είναι: 
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 Να έχει προηγηθεί η γνώση της χρήσης του υπολογιστή. 

 Να δημιουργηθούν ή να μεταφρασθούν ξένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για όλες ή για τις περισσότερες ειδικότητες. 

 Να επιτελεσθούν ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση μας. 

Ο υπολογιστής πέρα από τις μεγάλες αλλαγές που μπορεί να φέρει στην 

παραγωγή και στη διοίκηση, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

να γίνει ένα ποιοτικό άλμα στην εκπαίδευση. Αντίθετα με αυτό που 

ισχυρίζονται μερικοί, ο υπολογιστής εκτελώντας εργασίες ρουτίνας, δίνει τη 

δυνατότητα να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με δημιουργικές εργασίες, 

που θα βοηθήσουν ακόμα πιο πολύ το πνεύμα του ανθρώπου. 

Εκείνο που απαιτείται από τη γενική εκπαίδευση είναι η εξοικείωση των 

μαθητών με τον υπολογιστή και τις χρήσεις του. Χρειαζόμαστε δηλαδή 

σωστούς χρήστες και όχι χειριστές ή προγραμματιστές χαμηλού επιπέδου. Ο 

προγραμματισμός μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν λογικές 

και μαθηματικές έννοιες, όμως θα ήταν λάθος να προσανατολίσουμε το 

σύνολο των παιδιών προς αυτή την κατεύθυνση, παραβλέποντας το γεγονός 

ότι η χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο μάθησης, μπορεί να προσφέρει 

πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. 

Το θέμα βέβαια, όσον αφορά την εισαγωγή των υπολογιστών στις 

αίθουσες διδασκαλίας, δεν είναι να βάλουμε απλά υπολογιστές και δίκτυα 

στα σχολεία. Το κύριο ζητούμενο είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση τους, ώστε 

να εκπληρώνεται ο κύριος ρόλος του σχολείου που είναι η κοινωνικοποίηση 

και η ψυχική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, ιδιαίτερα σε μια εποχή 

που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερών αξιών και από τεράστιο αριθμό 

εναλλακτικών αντιλήψεων στην υλική, πνευματική και ηθική ζωή. 

   

1.5 Τεχνολογία και μάθηση καθοδηγούμενη από το 

παιδί 
Το νέο περιβάλλον μάθησης όπως αυτό διαμορφώνεται με την εισαγωγή 

των νέων τεχνολογιών εστιάζει  στο παιδί ως αυτο-κυβερνούμενου 

δημιουργού της γνώσης. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που προκύπτουν από 
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αυτή την εστίαση, στοχεύουν στο να διευκολύνουν τη μάθηση των παιδιών, 

με την παγίωση των ενεργών γνωστικών δυνατοτήτων τους. Για να 

επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της μάθησης, πρέπει να  δοθεί στα 

παιδιά  ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον, στο οποίο να μπορούν να 

δημιουργήσουν τις ιδέες τους και χωριστά και σε συνεργασία με τα άλλα 

παιδιά. Έχει επιλεγεί ο όρος "καθοδηγούμενο από το παιδί μαθησιακό 

περιβάλλον" (CDLE child driven learning environment), για να περιγράψει 

αυτό το νέο μοντέλο της εκπαίδευσης. Δύο κύρια χαρακτηριστικά του  CDLE 

είναι η διαφορετική σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή και η παροχή 

προγράμματος σπουδών πλούσιου σε πηγές, βασισμένου στην ενεργό 

δράση με σκοπό τη μάθηση. Στις παραδοσιακές τάξεις, ο ρόλος του 

δασκάλου είναι αυτός του μόνου δότη της γνώσης και ο ρόλος του μαθητή 

είναι αυτός του παθητικού παραλήπτη. Το νέο μοντέλο (CDLE) απομακρύνει 

αυτήν την ιεραρχική δομή και λειτουργεί με συνεταιριστική δομή, όπου οι 

ιδέες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών καθοδηγούν τη διαδικασία της 

μάθησης. Ο δάσκαλος χρησιμεύει ως ένας οδηγός, παρά ως πηγή γνώσης. 

Οι ικανότητες που απαιτούνται για αυτόν το νέο ρόλο είναι πολύ πιο 

σύνθετες από εκείνες των παραδοσιακών τάξεων  διδασκαλίας (Ringstaff, 

Sandholtz, και Dwyer, 1991). Ο δάσκαλος βοηθά τα παιδιά να οργανωθούν 

και να βοηθηθούν καθώς παίρνουν την πρωτοβουλία στις αυτο-

κατευθυνόμενες εξερευνήσεις τους, αντί να κατευθύνει τη μάθησή τους 

αυτοκρατορικά. Η ευελιξία είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του νέου ρόλου, τον οποίον ο δάσκαλος θα πρέπει να διαδραματίσει σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον. 

Η τεχνολογία παίρνει μια ειδική θέση στο νέο περιβάλλον  μάθησης, ως 

ισχυρό εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών με την αυτενέργεια. Τα 

παραδοσιακά εργαλεία τάξεων των παιδιών - μολύβια, σημειωματάρια, και 

κείμενα - είναι ακόμα ζωτικής σημασίας. Αλλά είναι ανεπαρκή για να 

βοηθήσουν  τα παιδιά  να συγκεντρώσουν και να τροποποιήσουν τις ιδέες 

τους, να έχουν πρόσβαση και να μελετήσουν τις πληροφορίες. Οι 

υπολογιστές, το βίντεο, και οι λοιπές τεχνολογίες δεσμεύουν τα παιδιά με την 

αμεσότητα της χρήσης τους στην καθημερινή ζωή τους και χρησιμοποιούνται 

και για παιδαγωγικούς  σκοπούς. Στην πράξη, δεν έχει σημασία ποιος 
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εξοπλισμός χρησιμοποιείται στην τάξη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο 

χρησιμοποιείται, που κάνει τη διαφορά. Η τεχνολογία πρέπει να θεωρηθεί 

ως ακέραιο συστατικό του προγράμματος σπουδών, ένα εργαλείο- 

χαμαιλέοντας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε 

περιεχόμενο. Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία 

συγγραφής,  ως λογιστικά φύλλα (spreadsheet), ως εικονικό εργαστήρι 

φυσικής ή χημείας και ως  λύτες μαθηματικών προβλημάτων.  

Η τεχνολογία καθιστά πιθανή την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ 

των τάξεων, καθώς επίσης και των μεμονωμένων μαθητών,  επιτρέποντας 

την άμεση πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και την απευθείας σύνδεση με 

υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών. Η 

τεχνολογία επιτρέπει επίσης τα προϋπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά να 

πάρουν νέα μορφή: η τυπωμένη ύλη, οι στατικές απεικονίσεις, οι ψηφιακές 

φωτογραφίες, ο ψηφιακός ήχος, ακόμα και το βίντεο, η ηλεκτρονική 

γραφιστική, και τα υπερμέσα μπορούν όλα να προσεγγιστούν και να 

συνδυαστούν με νέους τρόπους.  

Ενώ μερικοί έχουν εκφράσει το φόβο ότι οι παραδοσιακές πηγές 

πληροφοριών μπορούν να αγνοηθούν, η εμπειρία μας δείχνει ότι το αντίθετο 

ισχύει πραγματικά. Τα βιβλία, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, και άλλα 

αποκαλούμενα "παραδοσιακά" τυπωμένα υλικά είναι σημαντικές πηγές 

πληροφοριών, που παρέχουν τις πληροφορίες χειρός και χρησιμεύουν ως 

ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στις βασισμένες στον υπολογιστή πηγές 

πληροφοριών.  Στην καθημερινή πρακτική, υπάρχει μια 

αλληλοτροφοδότηση των πηγών πληροφορίας, δεδομένου ότι τα παιδιά 

ενσωματώνουν τις πληροφορίες που συλλέγουν από τις αναγνώσεις, καθώς 

επίσης και από άλλα μέσα, στα προγράμματά τους. Στις αστικές κοινωνίες, 

όπου μεγάλα και διαφορετικά σύνολα πληροφοριών υπό μορφή αρχείων 

κειμένων και εικόνων είναι διαθέσιμα, η τεχνολογία έχει έναν ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Οι ιστορικές και επιστημονικές 

πληροφορίες, που στο παρελθόν περιορίζονταν σε μια μόνο φωτογραφία, ή 

ήταν διαθέσιμες σε ένα μόνο αντίγραφο βιβλίου, μπορούν να τύχουν 

μεγαλύτερης έκθεσης εφόσον μπορούν πλέον, «ως αρχεία υπολογιστή», να 

αντιγραφούν και να διανεμηθούν εύκολα και αποτελεσματικά. 
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1.6 Θεωρίες μάθησης και Η/Υ 
Κάθε εκπαιδευτικός, συνειδητά ή μη, υιοθετεί ένα μοντέλο διδασκαλίας, 

που στηρίζεται σε μια από τις θεωρίες μάθησης. Το ίδιο ισχύει και κατά τη 

διδασκαλία ή αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.  

Οι πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες μάθησης είναι η συμπεριφοριστική 

προσέγγιση του Skinner, η θεωρία του κονστρουκτιβισμού, η θεωρία του 

Bruner και τέλος η θεωρία του Vygotsky. 

Ο Skinner, ως συμπεριφοριστής, δεν ασχολείται τόσο με τις εσωτερικές 

διεργασίες, που συμβαίνουν στο μαθητευόμενο κατά τη διαδικασία της 

μάθησης, αλλά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στη συμπεριφορά του. Ο 

σημαντικότερος μηχανισμός μάθησης είναι για τους συμπεριφεριστές, η 

ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Η μέθοδος του Skinner ονομάζεται 

ενεργός εξαρτημένη μάθηση, γιατί το βασικό ερέθισμα που ενισχύει τη 

μάθηση μιας αντίδρασης δεν προηγείται, αλλά ακολουθεί τη συγκεκριμένη 

επιθυμητή αντίδραση. Η αμοιβή που παρέχεται ως επιβράβευση στην 

εξαρτημένη μάθηση είναι αποτέλεσμα των ίδιων των ενεργειών του 

μαθητευόμενου. 

Σύγχρονες θεωρητικές αναλύσεις της μάθησης, ως διαδικασία 

αλληλεπίδρασης και μη γραμμικής επικοινωνίας, έχουν καταδείξει ότι οι 

νοητικές αναπαραστάσεις δεν μεταβιβάζονται αναλλοίωτες από το δάσκαλο 

στο μαθητή. Τα πνευματικά δομήματα και οι νοητικές παραστάσεις του 

περιβάλλοντος δεν είναι ταυτόσημες για το κάθε άτομο. Οι πληροφορίες, τα 

μηνύματα   και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος γίνονται αντικείμενο μιας 

ερμηνευτικής και αφομοιωτικής επεξεργασίας. 

Δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι και οι γονείς που εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. 

Ως ένα βαθμό τα ίδια τα παιδιά, μέσα σ’ ένα κλίμα αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης, κατευθύνουν και εκπαιδεύουν με τη σειρά τους γονείς και 

δασκάλους. 

Η αξία της μάθησης συχνά έγκειται στο απρόβλεπτο και στο σύνθετο 

αποτέλεσμα, που δεν μπορεί να αναλυθεί και να προβλεφθεί από τον 

εκπαιδευτή με μια γραμμική μορφή προπαρασκευασμένων διδακτικών 

βημάτων. 
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Ο Skinner υπήρξε ο πρόδρομος των μηχανών διδασκαλίας πριν να 

αναπτυχθούν τα σύγχρονα προγράμματα λογισμικού, που ως έναν βαθμό 

στηρίχθηκαν στις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας του 

συμπεριφορισμού. 

Με τη διδασκαλία μέσω υπολογιστή μπορούν να αξιοποιηθούν ορισμένα 

θετικά στοιχεία του συμπεριφορισμού, όπως η δυνατότητα που παρέχεται 

στο μαθητή να ακολουθήσει το δικό του ρυθμό μάθησης και η νομιμοποίηση 

του δικαιώματος του να κάνει λάθη, στα πλαίσια  μιας διαδικασίας δοκιμής 

και πλάνης, καθώς και η προσεκτική ανάλυση της μαθησιακής πορείας με 

τους μηχανισμούς επιβράβευσης των σωστών απαντήσεων, που 

δημιουργούν το αίσθημα της επιτυχίας. 

Ο Κονστρουκτιβισμός είναι όρος που επινοήθηκε από τον Seymour 

Papert, ο οποίος, σε αντίθεση με τους συμπεριφοριστές, υιοθέτησε μια 

διαφορετική προσέγγιση για τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω 

υπολογιστών. Ο Papert έδωσε έμφαση στη συμμετοχή του μαθητή στη 

διαδικασία της μάθησης και στον τρόπο που αυτός εξατομικευμένα 

αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και δομεί το δικό του διανοητικό χάρτη. Η 

εξατομικευμένη διδασκαλία μέσω του υπολογιστή και το λογισμικό που είναι 

προσανατολισμένο προς τη διερευνητική ή ανακαλυπτική μάθηση συντελούν 

στη διαδικασία της μάθησης, σύμφωνα με τη θεωρία του Papert. 

Ο Κονστρουκτιβισμός είναι μια θεωρία  γνωστικής ανάπτυξης και 

μάθησης που έχει κερδίσει πολλούς υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια 

(Forman & Pufall 1988, Newman, Griffin και Cabbage 1989, Piaget 1973, 

Resnick 1989,Vygotsky 1978).  

Βασικές αρχές της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού είναι: 

 Δίνει έμφαση στη μάθηση και όχι στη διδασκαλία. 

 Ενθαρρύνει και δέχεται την αυτονομία και τις πρωτοβουλίες από 

την πλευρά του μαθητή. 

 Αντιμετωπίζει το μαθητή ως ων που έχει θέληση και σκοπό.  

 Αντιμετωπίζει τη μάθηση σαν διαδικασία. 

 Ενθαρρύνει την αναζήτηση της πληροφορίας από το μαθητή. 

 Αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη 

μάθηση.  
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 Τροφοδοτεί τη φυσική περιέργεια του μαθητή. 

 Λαμβάνει υπόψη το διανοητικό μοντέλο του μαθητή. 

 Δίνει έμφαση στη λειτουργία και την κατανόηση όταν αξιολογεί 

τη μάθηση. 

 Στηρίζεται στις αρχές της γνωστικής θεωρίας.   

 Κάνει εκτεταμένη χρήση της γνωστικής ορολογίας όπως: 

προβλέπω, δημιουργώ και αναλύω. 

 Λαμβάνει υπόψη τον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές. 

 Ενθαρρύνει τους μαθητές να εμπλακούν σε διάλογο με τους 

συμμαθητές και το δάσκαλο. 

 Υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση.  

 Εμπλέκει τους μαθητές σε πραγματικές καταστάσεις. 

 Δίνει έμφαση στο περιβάλλον που διεξάγεται το μάθημα. 

 Λαμβάνει υπόψη τις πεποιθήσεις και τη στάση του μαθητή.  

 Δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να κατανοήσει 

χρησιμοποιώντας τη δικιά του εμπειρία και να κατασκευάσει νέα 

γνώση. 

Μια θεμελιώδης αρχή του κονστρουκτιβισμού είναι ότι τα παιδιά 

κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση τους. Αντί να απορροφήσουν τις ιδέες που 

τους προσφέρονται προφορικά από τους δασκάλους, ή να τις κάνουν κτήμα 

τους μέσω της ατελείωτης επανάληψης, τα παιδιά εφευρίσκουν στην ουσία 

τις ιδέες. Αφομοιώνουν τις νέες πληροφορίες με απλές προϋπάρχουσες 

έννοιες και τροποποιούν την κατανόησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 

στοιχεία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ιδέες τους κερδίζουν  σε 

πολυπλοκότητα και δύναμη και με την κατάλληλη υποστήριξη τα παιδιά  

αναπτύσσουν κρίσιμη διορατικότητα για το  πώς θα πρέπει να σκέφτονται 

και τι θα πρέπει να ξέρουν για τον κόσμο, καθώς η αντίληψη τους ενισχύεται 

σε βάθος και λεπτομέρεια.  

Ο κονστρουκτιβισμός δίνει έμφαση στην προσεκτική μελέτη των 

διαδικασιών με τις οποίες τα παιδιά δημιουργούν και αναπτύσσουν τις ιδέες 

τους. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές του βρίσκονται στη δημιουργία  

προγραμμάτων σπουδών που ταιριάζουν στον τρόπο κατανόησης των 

παιδιών, ενθαρρύνοντας την  περαιτέρω ανάπτυξη του εγκεφάλου.  
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Δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φιλοσοφίας του 

κονστρουκτιβισμού  χρίζουν  ιδιαίτερης προσοχής. Το πρώτο είναι η έννοια 

που δανείζεται από την έρευνα για την ανάπτυξη των  παιδιών, ότι το 

παιχνίδι και ο πειραματισμός είναι πολύτιμοι βοηθοί της μάθησης (Daiute 

1989, Garvey 1977, Herron & Sutton-Smith 1971). Κατά τη διαδικασία του 

παιχνιδιού  νέες ιδέες συνδυάζονται με τις υποθετικές εκβάσεις φανταστικών 

καταστάσεων και γεγονότων. Είναι μια μορφή διανοητικής εξερεύνησης που 

τα παιδιά δημιουργούν και απεικονίζουν, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο 

την αντίληψη τους.  

Ο πραγματικός πειραματισμός και η δοκιμή των ιδεών στην πράξη, 

παρέχουν στα παιδιά άμεση και  συγκεκριμένη ανατροφοδότηση της 

ακρίβειας των ιδεών τους, καθώς τις επεξεργάζονται. Και το παιχνίδι και η 

εξερεύνηση είναι αυτο-δομημένες και αυτο-παρακινούμενες διαδικασίες. Και 

οι δύο ενθαρρύνουν τα παιδιά  να εξετάσουν τις ιδέες τους με τρόπο 

διαφορετικό από εκείνον που προωθούν τα παρόντα σχολικά προγράμματα 

σπουδών.  

Το παιχνίδι και ο πειραματισμός είναι ισχυρές δυνάμεις για την ανάπτυξη 

του εγκεφάλου, αλλά ο κονστρουκτιβισμός έχει οδηγηθεί στην πρόσθετη 

ανακάλυψη ότι ισχυρότερα οφέλη προκύπτουν όταν τα παιδιά εργάζονται 

μαζί. Η έρευνα για τη συνεργατική ή συνεταιριστική μάθηση έχει αποδείξει τα 

οφέλη για τα παιδιά που συνεργάζονται με άλλα παιδιά, κατά τις συλλογικές 

προσπάθειες μάθησης (Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson, & Skon, 

1981 Rysavy & Sales, 1991). Όταν τα παιδιά συνεργάζονται, μοιράζονται τη 

διαδικασία κατασκευής των ιδεών τους. Τα πλεονεκτήματα αυτής της 

συλλογικής προσπάθειας είναι ότι τα παιδιά είναι σε θέση να απεικονίσουν 

και να διαμορφώσουν όχι μόνο τις δικές τους ιδέες, αλλά και εκείνες των 

συμμαθητών τους. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τους συμμαθητές τους όχι ως 

ανταγωνιστές, αλλά ως πηγές γνώσης. Η αμοιβαία εκπαίδευση, η αίσθηση 

της κοινής προόδου και των κοινών στόχων, και το αίσθημα της ομαδικής 

εργασίας είναι οι φυσικές συνέπειες της συνεταιριστικής επίλυσης 

προβλημάτων και αυτές οι διαδικασίες έχουν αποδειχθεί ότι παράγουν 

ουσιαστικές προόδους στη μάθηση.  
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Ο Bruner αντιμετωπίζει τη μάθηση σαν μια διαδικασία που είναι 

ανεξάρτητη ορίων ηλικίας. Δίνει έμφαση στις ευκαιρίες κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης που επισπεύδουν τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, με τη 

βοήθεια των έμπειρων ενηλίκων. Το σχολείο έχει υποχρέωση να παρέχει 

προωθημένα πολιτισμικά πρότυπα, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

οι αξίες, οι εμπειρίες και οι συνθήκες ζωής των μαθητών που προέρχονται 

από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Η χρήση του υπολογιστή στη 

διδασκαλία με το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό ενισχύει τις θέσεις του 

Bruner, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε 

επιστημονικές πληροφορίες και μέσω του υπολογιστή, τα παιδιά μπορούν 

να χειρίζονται επιστημονικά εργαλεία, χωρίς να έχουν το επιστημονικό 

υπόβαθρο. Λόγω του ότι  η διδασκαλία μέσω υπολογιστή συνδυάζει τη 

θεωρία με την πράξη, οδηγεί σε πιο ικανοποιητικά και μόνιμα αποτελέσματα. 

Ο Vygotsky αντιμετωπίζει τη νοητική ανάπτυξη σαν διαδικασία κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Για αυτόν ο μαθητής δεν είναι ένα ξεκομμένο ων, αλλά ένα 

άτομο με κοινωνικά κίνητρα, που μεγαλώνει μέσα στην πνευματική ζωή 

αυτών που τον περιβάλλουν. «Η γνωστική ανάπτυξη δεν οδηγεί απλά στην 

κοινωνικοποίηση. Η γνωστική ανάπτυξη είναι η μετατροπή των κοινωνικών 

σχέσεων σε νοητικές λειτουργίες» (Vygotsky,1981). Ο μετασχηματισμός 

αυτός γίνεται μέσω των εργαλείων (απτών όπως μολύβι, χαρτί, ή εικονικών 

και συμβολικών, όπως η γλώσσα), ή των σχημάτων. Η εσωτερίκευση των 

εργαλείων διαμορφώνει τη νοητική ανάπτυξη. Εσωτερίκευση είναι η ατομική 

πρόσληψη ενός κοινωνικού γεγονότος και ο μετασχηματισμός του ατόμου 

μέσα από αυτή τη διαδικασία. 

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ευκαιρίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους 

κοινωνικούς εταίρους της μάθησης. Για τον Vygotsky ο δάσκαλος δεν είναι 

αυτός που παρέχει ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον στο μαθητή, αλλά 

ένας ενεργός μέτοχος στη διαδικασία της μάθησης, ένας διαμεσολαβητής της 

επίσημης κουλτούρας.  

Μέσα στην τάξη αναπτύσσεται μια πάρε-δώσε σχέση μεταξύ δασκάλου 

και μαθητών. Από την άποψη της αλληλεπίδρασης ο ρόλος του υπολογιστή 

κατατάσσεται σε δύο κατηγορίες: 

• ο ρόλος της μηχανής που αντικαθιστά το δάσκαλο, 
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• ο υπολογιστής είναι αυτός που υποβοηθάει το δάσκαλο στο ρόλο 

του, σαν ενορχηστρωτή της διαδικασίας μάθησης. Ο ρόλος του 

δασκάλου κρίνεται απαραίτητος στην περίπτωση λογισμικών ικανών 

να ανταποκριθούν στην ανθρώπινη ευελιξία. 

 

1.7 Πως αλλάζει ο χάρτης της εκπαίδευσης με την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. 
Προκειμένου να αντιληφθούμε την επανάσταση που η τεχνολογία 

επέφερε στην εκπαίδευση, είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε εν συντομία πώς η 

τεχνολογία έχει ανατρέψει τον πολιτισμό, και πώς έχει εξαναγκάσει τους 

εκπαιδευτικούς να τρέχουν για να προλάβουν τους ξέφρενους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Σε διάστημα μόλις 20 ετών, η ηλεκτρονική τεχνολογία έχει 

περάσει εντυπωσιακά σε κάθε τομέα της κοινωνίας και σε κάθε πτυχή της 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η τηλεόραση ήταν ο πρώτος φορέας 

αλλαγών. Οι εικόνες που μεταδίδονται εγκαινίασαν ένα νέο, άμεσο και 

ισχυρό τρόπο έκφρασης ιδεών και γεγονότων. Η τηλεόραση ανακάλυψε πάλι 

και ανασχημάτισε τον κόσμο, ως άμεση εμπειρία και τον απελευθέρωσε από 

τα όρια του κειμένου και των στατικών απεικονίσεων. Ήταν δυνατόν ένας 

κόσμος μακριά από τα σπίτια μας, να εμφανισθεί μπροστά μας  με όλη την 

ένταση και τη ζωηράδα του άθικτη. Οι υπολογιστές κατέστησαν εφικτό 

άπειρες ποσότητες πληροφοριών, από τις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, 

έως  το περιεχόμενο των εγκυκλοπαιδειών, να γίνουν άμεσα διαθέσιμες και 

να μπορούν να τροποποιηθούν με μια πληκτρολόγηση. Το γράψιμο έγινε 

ένα θέμα οθονών και εκτυπωτών, και το κείμενο έγινε εύκαμπτο, πάντα 

έτοιμο να αλλαχθεί άμεσα. Η ίδια η φύση της εργασίας άλλαξε, με μια 

αυξανόμενη ζήτηση για τους εργαζομένους που θα μπορούσαν να 

κυριαρχήσουν τις νέες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουν για να 

διευθύνουν τις επιχειρήσεις που στο παρελθόν δεν απαιτούσαν τους 

υπολογιστές καθόλου.  

Σημαντικότερες, εντούτοις, είναι οι αλλαγές που έφερε  στα σημερινά 

παιδιά η τεχνολογική επανάσταση. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με τα 

τηλεχειριστήρια και ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους βλέποντας 
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τηλεόραση, παρά διαβάζοντας. Τα παιχνίδια έχουν γεμίσει με κουμπιά και 

φώτα που αναβοσβήνουν, μιλούνε, ακούνε, και αλληλεπιδρούν με τα παιδιά. 

 Τα παιδιά έχουν ανατραφεί σε έναν κόσμο στιγμιαίας πρόσβασης στη 

γνώση, έναν κόσμος όπου οι ζωηρές εικόνες ενσωματώνουν και 

συμπληρώνουν τις πληροφορίες, οι οποίες στο παρελθόν παρουσιάζονταν 

μέσω του κειμένου. Έχουν συνηθίσει να ζουν σε ένα περιβάλλον όπου 

ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών και την πρόσβαση σ’ αυτές, είτε μέσω 

ενός τηλεοπτικού ελεγκτή παιχνιδιών (video game controller), ενός 

τηλεχειριστηρίου, ενός ποντικιού, είτε ενός touch-tone τηλεφώνου.  

Μολονότι τα σχολεία ενσωματώνονται στον πολιτισμό μας και 

απεικονίζουν τις αξίες του, οι τεχνολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην  

κοινωνία έχουν αφήσει το εκπαιδευτικό σύστημα κατά ένα μεγάλο μέρος 

ανεπηρέαστο. Στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, έχει δημιουργηθεί μια 

τεράστια ρωγμή  μεταξύ της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης 

στα σχολεία και στους τρόπους απόκτησης της γνώσης στην κοινωνία, μια 

ρωγμή που γίνεται προφανής από το γεγονός ότι η διαδικασία της 

διδασκαλίας δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, κατά τα τελευταία 100 έτη (David, 

Kolderie, 1990).  Τα σχολεία δεν έχουν κάνει ουσιαστικές αναθεωρήσεις στο 

πρόγραμμα σπουδών τους. Το αποτέλεσμα είναι η αποξένωση των 

σχολείων από την κοινωνία, και από τα παιδιά που ζουν σε αυτά. 

Αυτή η αποξένωση έχει  έντονα αρνητικά αποτελέσματα.  Στην τάξη, η 

γνώση παρουσιάζεται στους μαθητές κατά τρόπο γραμμικό, που διαφέρει 

εντυπωσιακά από την εμπειρία των παιδιών έξω από το σχολείο. Σε 

αντίθεση με τις ζωηρές εικόνες και την αυτο-κατευθυνόμενης ροή του 

διαλογικού σπιτιού και της κοινωνίας, το σχολείο φαντάζει άκαμπτο, χωρίς 

ενδιαφέρον, και τελικά αλλοτριώνεται. Η λύση της απόκλισης μεταξύ των 

μαθητών και της εκπαιδευτικής πρακτικής βρίσκεται στη δραστική 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση που θα εναρμονίσει τη σχολική 

αίθουσα με την κοινωνία. Ο άμεσος και στοιχειώδης στόχος της εκπαίδευσης 

είναι να αγκαλιάσει το μέλλον και να ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν 

χρησιμοποιώντας τα πολιτιστικά εργαλεία που τους έχουν δοθεί 

(Soloway1991).  
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Η εκπαιδευτική κοινότητα δέχεται την πρόκληση της επιστήμης της 

Πληροφορικής, μέσω της χρήσης  των νέων τεχνολογιών των πολυμέσων 

και των δικτύων, να οδηγήσει την εκπαίδευση σε εντελώς νέες μορφές από 

αυτές που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Αν επιτύχει η σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την τεχνολογία τότε οι δυνατότητες που θα δοθούν στην 

εκπαιδευτική κοινότητα θα μεταμορφώσουν ριζικά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, αρκεί η προσπάθεια της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση να μην περιορισθεί στον εξοπλισμό των σχολικών εργαστηρίων 

με πολύχρωμες οθόνες, κινούμενα σχέδια και βίντεο. 

Οι νέες τεχνολογίες είναι ένας καταλύτης για την αλλαγή των διαδικασιών 

που συντελούνται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Μπορούν να αλλάξουν 

την παραδοσιακή προσέγγιση του τρόπου διδασκαλίας σε μια πιο εκλεκτική 

διαδικασία μάθησης πάνω στην οποία οι μαθητές θα δομήσουν τη γνώση. 

Πώς όμως θα εκπαιδεύσουμε το «νέο παιδί»,  που μεγαλώνει σε έναν 

κόσμο στιγμιαίων πληροφοριών, όπου διαλογικές τεχνολογίες το οδηγούν να 

θεωρεί ότι μπορεί να ενεργήσει στον κόσμο με το πάτημα ενός κουμπιού; 

Όχι φυσικά με το να σκεφθούμε έξυπνες μεθόδους για να χρησιμοποιήσουμε 

τους υπολογιστές στα παραδοσιακά μαθήματα. Τέτοιες λύσεις δίνουν στην 

τεχνολογία έναν δευτερεύοντα, συμπληρωματικό ρόλο που αποτυγχάνει να 

επικεντρωθεί στις πιο ισχυρές δυνατότητες της. Αυτό που απαιτείται είναι μια 

καθοδηγητική φιλοσοφία που προτείνει αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, 

και αποτελεσματικές χρήσεις της τεχνολογίας ως μέρος αυτών των αλλαγών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που εξέτασε 133 εκθέσεις 

ερευνητών επάνω στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία 

ενεθάρρυνε μεν  τη μαθητο-κεντρική συνεργατική μάθηση, αλλά η επίδραση 

της στο μαθησιακό περιβάλλον γίνεται εμφανής στη διάρκεια μιας 

εκτεταμένης χρονικής περιόδου (Mehlinger 1996). Επιπλέον, η εφαρμογή 

της τεχνολογίας εμπνέει συχνά τους δασκάλους να χρησιμοποιήσουν  πιο 

σύνθετες εργασίες στις τάξεις τους (Means 1994). 

H ουσιαστική χρήση της τεχνολογίας πηγαίνει αρκετά πέρα από την απλή 

εφαρμογή της τεχνολογίας στα σχολεία. Η τεχνολογία από μόνη της δεν θα 

αλλάξει την εκπαίδευση. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον 
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οποίον θα χρησιμοποιηθεί. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στο 

να δημιουργήσουν τα περιβάλλοντα όπου οι τεχνολογίες θα 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία οικοδόμησης της γνώσης, για την επικοινωνία 

και τη συνεργασία, τον εμπλουτισμό των μαθημάτων με εποπτικά μέσα, 

καθώς και με προσομοιώσεις, πέρα από τις προσταγές του προγράμματος 

σπουδών. Οι τάξεις οφείλουν να γίνουν οι χώροι όπου οι μαθητές θα είναι 

πιο ενεργοί, όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ τους θα είναι συνηθισμένη και 

σκόπιμη και όπου τα παιδιά θα είναι όχι πάντα αρχάριοι, αλλά μερικές φορές 

εμπειρογνώμονες. Στόχος είναι οι μαθητές να εργάζονται επάνω σε δύσκολα 

προβλήματα, χωρίς προφανείς απαντήσεις και να εξετάζουν τα μαθηματικά, 

τα φιλολογικά μαθήματα και τις κοινωνικές επιστήμες όχι ως ξεχωριστές 

θεματικές ενότητες, αλλά ως διαφορετικές οπτικές γωνίες, που τους 

διευρύνουν την αντίληψη και βοηθούν στη βαθύτερη κατανόηση και γνώση. 

Βέβαια τέτοιου είδους αλλαγές θα υπάρξουν αν και οι καθηγητές 

προσαρμόσουν τις πεποιθήσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς 

σημαντικό ρόλο στο νέο σχολικό περιβάλλον καλείται να παίξει ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πρέπει να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας προσαρμόζοντας τον στις απαιτήσεις της νέας εποχής. 

 

1.8 Ποια η αναγκαιότητα της αλλαγής του τρόπου 

διδασκαλίας 
Η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας επιβάλλεται από παράγοντες  τόσο 

εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς.  

Εξωτερικοί λόγοι είναι εκείνοι που επιβάλλονται από τις αλλαγές που έχει 

επιφέρει η σύγχρονη εποχή στους μαθητές, που είναι το αντικείμενο της 

διδασκαλίας, στις διαθέσιμες πηγές, στις προσδοκίες του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου για την Παιδεία, στις προόδους της έρευνας γύρω από 

τις μεθόδους διδασκαλίας και στον τρόπο μάθησης. 

Εσωτερικοί είναι οι λόγοι που πηγάζουν από το προσωπικό ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση και ανάπτυξη των μεθόδων διδασκαλίας. 
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Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στον κοινωνικό περίγυρο 

έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα μας. Το βασικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της νέας εποχής αποτελεί η υψηλότατη προστιθέμενη αξία που 

έχει αποκτήσει η έννοια της πληροφορίας. Η αναδυόμενη Κοινωνία της 

Πληροφορίας δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αποφεύγουν τις 

άσκοπες μετακινήσεις και να κερδίζουν πολύτιμο χρόνο, αναζητώντας και 

ανακτώντας τις πληροφορίες που χρειάζονται από τις οθόνες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας δεν είναι κάτι που θα βιώσουμε στο μέλλον 

αφού ήδη βιώνουμε μια σειρά από εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή 

όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Διαδίκτυο και οι προσφερόμενες από 

αυτό υπηρεσίες.  

Ας μην ξεχνάμε πως μεγάλο τμήμα της εκπαίδευσης συντελείται εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος. Αυτό μας οδηγεί σε νέες αντιλήψεις τόσο για τον 

ίδιο το ρόλο του σχολείου, όσο και για τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική. 

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας η εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει 

να φυλακίζεται στους τέσσερις τοίχους ενός σχολείου.  Ο πλουραλισμός και 

η αποκέντρωση θα πρέπει να είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες θα κτισθεί η 

εκπαίδευση του μέλλοντος και η Πληροφορική μπορεί να μας εφοδιάσει με 

τα κατάλληλα εργαλεία για να πετύχουμε τους στόχους μας. 

Οι λόγοι, που επιβάλουν την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα 

σχολεία, διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: 

Ένας λόγος είναι ο κοινωνικός, που ασχολείται με τη θέση του μαθητή 

στην κοινωνία: για να είναι ενήμεροι οι μαθητές και να μην φοβούνται τον 

τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι υπολογιστές, αφού ως γνωστό έχουν 

εισβάλει στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες και είναι σημαντικοί για όλες 

τις χώρες. Εφ’ όσον τα σχολεία προετοιμάζουν τους μαθητές για τη ζωή, θα 

πρέπει να τους προετοιμάσουν και στη χρήση των υπολογιστών, 

απομυθοποιώντας τους κατ’ αυτό τον τρόπο στις συνειδήσεις τους. Πολλοί 

πολιτικοί πιστεύουν ότι ο εκσυγχρονισμός του σχολείου θα επιτευχθεί με την 

εισαγωγή των υπολογιστών. Οι μαθητές για να θεωρούνται πλέον 
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εγγράμματοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις Πληροφορικής.  Ετσι τα 

Υπουργεία Παιδείας δημιουργούν τάξεις όπου οι μαθητές μαθαίνουν τις 

αρχές λειτουργίας των υπολογιστών, καθώς και κάποια στοιχεία 

προγραμματισμού, χωρίς όμως οι μαθητές να εξασκούνται ιδιαίτερα. 

Ο δεύτερος λόγος είναι ο επαγγελματικός: η εκπαίδευση στους 

υπολογιστές θα πρέπει να συνδέεται με τις εργασίες που θα ακολουθήσουν 

οι μαθητές στο μέλλον. Οι μαθητές οφείλουν να μάθουν να χειρίζονται τους 

υπολογιστές σε βασικό τουλάχιστον επίπεδο. Η διδασκαλία γλωσσών 

προγραμματισμού δίνει στους μαθητές αυτοπεποίθηση για την ικανότητα 

τους να μπορούν να ελέγχουν τους υπολογιστές και ίσως να θέτει τις βάσεις 

για μια καριέρα στην επιστήμη των υπολογιστών. Το να διδάσκουμε στους 

μαθητές πώς να χρησιμοποιούν τα προγράμματα εφαρμογών τους δίνει 

δεξιότητες που ίσως τους είναι χρήσιμες στο διάστημα της σχολικής τους 

ζωής, αλλά και αργότερα όταν θα μεταβούν στην αγορά εργασίας. Στα 

σχολεία οι μαθητές οφείλουν πρώτα από όλα να γίνουν «τεχνολογικά 

εγγράμματοι» και επιπλέον να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις της 

επιστήμης της Πληροφορικής. 

Ο τρίτος λόγος είναι ο παιδαγωγικός: οι μαθητές μαθαίνουν φυσική, 

μαθηματικά, ιστορία, καλές τέχνες, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο με τη 

βοήθεια του υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται οι διαδικασίες 

διδασκαλίας και μάθησης. Ο παιδαγωγικός λόγος είναι αυτός που απαιτεί 

ίσως την περισσότερη υποστήριξη εκ μέρους των εκπαιδευτικών. 

Ο τέταρτος λόγος είναι ο ορθολογικός: τα σχολεία μπορούν να αλλάξουν 

προς το καλύτερο με την εισαγωγή των υπολογιστών. Τόσο η διδασκαλία 

όσο και η διαχείριση και η διοίκηση μπορούν να βελτιωθούν. Οι υπολογιστές 

δεν απαιτούν από τους μαθητές τόσο πολύ αποστήθιση, αλλά καλύτερους 

χειρισμούς στην άντληση και διαχείριση της πληροφορίας. Επίσης βοηθούν 

τους μαθητές να μάθουν, καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους και όχι να 

ανταγωνίζονται. 

Ο πέμπτος λόγος είναι ο καταλυτικός: οι υπολογιστές αντιμετωπίζονται 

ως καταλύτες που δίνουν τη δυνατότητα σε αλλαγές να λάβουν χώρα στους 

κόλπους της εκπαίδευσης. Οι καθηγητές θα υιοθετήσουν πιο 

εκσυγχρονισμένα αναλυτικά προγράμματα παρέχοντας καλύτερη 
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εκπαίδευση στους μαθητές. Ακόμα και οι διευθυντές θα αλλάξουν τον τρόπο 

διοίκησης των σχολείων, φυσικά προς το καλύτερο.[7] 

 

1.9 Πως θα μοιάζουν τα σχολεία στο μέλλον  
Πριν τριάντα χρόνια ο Ivan Iliac έλεγε πως θα πρέπει να γίνουμε 

«εξωσχολική» κοινωνία, ενθαρρύνοντας τη μάθηση από το σπίτι και από 

τους εργασιακούς χώρους. Άλλοι ερευνητές έχουν αντίθετη άποψη 

ισχυριζόμενοι πως το σχολείο θα είναι το κέντρο της εκπαίδευσης στο 

μέλλον, αλλά θα είναι τελείως διαφορετικό από το σημερινό. 

Έως το 2020 τα σχολεία θα έχουν μετατραπεί σε κοινοτικά κέντρα 

γνώσης. Θα είναι ανοικτά μόνο κατά το 25% του χρόνου και θα δέχονται 

άτομα της περιοχής τους, όλων των ηλικιών. Τα κέντρα αυτά θα παρέχουν 

υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, 

σε εγκαταστάσεις για σπορ και καλές τέχνες για την ευρύτερη κοινωνία.  

Ένα χαρακτηριστικό κλειδί αυτών των νέων σχολείων θα είναι η παροχή 

μιας σειράς από υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν τη μάθηση και θα 

βοηθούν την υπερπήδηση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων, που 

εμποδίζουν τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να επιτύχουν.  

 

1.9.1 Πως θα αλλάξει το επάγγελμα του δασκάλου 
Οι δάσκαλοι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να επιτύχει η 

εκπαίδευση του μέλλοντος. Καθώς διευρύνεται ο ρόλος των σχολείων στις 

κοινωνίες, ενισχύεται το κύρος του επαγγέλματος του δασκάλου. Οι 

διευθυντές γίνονται καθοδηγητές της εκπαίδευσης για τις τοπικές κοινότητες. 

Έχουν την κύρια ευθύνη να προάγουν την τέχνη της μάθησης στην ευρύτερη 

κοινωνία.  

 

1.9.1.1 Ο δάσκαλος του μέλλοντος 
Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τις σχέσεις μεταξύ καθηγητών και  

μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες με το 

πάτημα ενός κουμπιού. Ο ρόλος του καθηγητή θα είναι πλέον αυτός του 

                                                 Σελίδα  28



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

                                                    

«διαχειριστή της μάθησης» βοηθώντας τους μαθητές να δομήσουν τη δική 

τους μάθηση και να την αποκαλύψουν στον εκτός του σχολείου κόσμο. 

Όπως ακριβώς και οι μαθητές, οι καθηγητές δεν θα είναι δεμένοι με το 

σχολείο. Οι καθηγητές θα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για να διδάξουν ταυτόχρονα σε πολλές 

τάξεις, μέσω των ιστοσελίδων του σχολείου και στα σπίτια των μαθητών. 

Καθώς τα σχολεία θα μετατραπούν σε κοινοτικά κέντρα μάθησης με 

ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα, οι καθηγητές θα μπορούν να έχουν στήριξη 

από ομάδες ειδικών συμπεριλαμβανομένων και κοινωνικών λειτουργών και 

λειτουργών υγείας. Αυτό θα απελευθερώσει τους καθηγητές ώστε να 

αφιερώσουν τον περισσότερο χρόνο τους στο κύριο έργο τους που είναι να 

δίνουν κίνητρα στους μαθητές, να αναπτύξουν τις δημιουργικές δυνατότητες 

τους και να ενθαρρύνουν τη θετική στάση για τη δια βίου εκπαίδευση. Η νέα 

έμφαση που δίνεται στη δημιουργικότητα, θα δημιουργήσει μια νέα ευελιξία 

στις μεθόδους διδασκαλίας, επιτρέποντας τους καθηγητές να καινοτομήσουν 

και να δοκιμάσουν νέες ιδέες. 

Το επάγγελμα του δασκάλου θα είναι πιο ανοικτό και ρευστό. Θα υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που θα δουλεύουν στα σχολεία στο μέλλον: 

βοηθοί τάξεων, επαγγελματίες των νέων τεχνολογιών, διοικητικό 

προσωπικό, προσωπικοί σύμβουλοι, εθελοντές και γονείς. Θα αναπτυχθούν 

νέες πλευρές του επαγγέλματος του καθηγητή με ειδικούς καθηγητές, που 

θα δουλεύουν part-time, και ειδικούς επιστήμονες, που θα είναι υψηλόμισθοι 

και θα ετοιμάζουν το υλικό που θα διδάσκεται από άλλους.  

Η εκπαίδευση των καθηγητών θα προσαρμοσθεί στο νέο περιβάλλον της 

μάθησης. Οι δεξιότητες επάνω στις νέες τεχνολογίες θα αποτελούν βασικό 

στοιχείο. Και οι δάσκαλοι θα πρέπει να επιμορφώνονται δια βίου. Η συνεχής 

και επιπρόσθετη επικύρωση εξασφαλίζει το γεγονός ότι οι γνώσεις 

αναβαθμίζονται και παραμένουν ουσιαστικές. 

 

 1.10 Τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
Τα πλεονεκτήματα, που απορρέουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι ποικίλα και σημαντικά. 
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Ο υπολογιστής, ως εποπτικό μέσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διδασκαλία όλων σχεδόν των μαθημάτων από τη γλώσσα, τα μαθηματικά, 

τις φυσικές επιστήμες μέχρι τις τέχνες. 

Η διδασκαλία γίνεται πιο κατανοητή, δεδομένου ότι ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα να δεί «οπτικοποιημένο» το υλικό της διδασκαλίας, 

προσφέροντας του τα ερεθίσματα που θα τον βοηθήσουν στην εμβάθυνση. 

Η χρήση του υπολογιστή, καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος κρατά το 

μαθητή σε εγρήγορση και τον προτρέπει να εργασθεί ατομικά. 

Ο διαφορετικός ρυθμός εργασίας για τον κάθε μαθητή, όπως αυτός 

καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του 

καθενός, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, όταν η διδασκαλία γίνεται μέσω 

υπολογιστή. 

Η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπολογιστή, τον οποίο «ο μαθητής δεν  

φοβάται» και δίνει αβίαστα απαντήσεις, καθώς και η άμεση επιβράβευση για 

τη σωστή απάντηση, ενισχύουν το κίνητρο για τη μάθηση. 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιτηρεί ολόκληρη την τάξη, 

καθώς εργάζεται και να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο. 

Με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η εξατομικευμένη μάθηση. 

Ο εκμηδενισμός των αποστάσεων, που έχουν επιφέρει οι νέες 

τεχνολογίες και η διάδοση της γνώσης και στο πιο απομακρυσμένο σημείο, 

δίνουν τη δυνατότητα των ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές χωριών 

και πόλεων. 

Οι μαθητές μέσω των νέων τεχνολογιών προσαρμόζονται στο νέο 

μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης, που απαιτεί λιγότερη αποστήθιση από 

πλευράς τους και μεγαλύτερη ικανότητα στην άντληση και διαχείριση της 

πληροφορίας. 

 

1.10.1. Η χρήση των νέων τεχνολογιών οδηγεί στην 

ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης 
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 Από μελέτες που έγιναν σε τάξεις όπου υιοθετήθηκαν οι νέες τεχνολογίες 

(ACOT)1 διαπιστώθηκε ότι  : 

Οι μαθητές βοηθούν τους συμμαθητές τους στο να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις νέες τεχνολογίες. Τα μοντέλα 

επικοινωνίας μ’ αυτόν τον τρόπο μεταβάλλονται μέσα στην τάξη, όπου αντί 

του παραδοσιακού ρόλου του ενός ομιλητή έχουμε μια συνεργασία μεταξύ 

ακόμη και των πιο νεαρών μαθητών.  

Όταν στην αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει υπολογιστής το σκηνικό  

αλλάζει: οι μαθητές αντιδρούν διαφορετικά, μιλούν περισσότερο μεταξύ τους, 

συχνά ζητούν βοήθεια από τους γύρω τους, αφήνουν κατά μέρος τη δική 

τους εργασία προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια όταν τους ζητηθεί και 

δείχνουν μεγάλη περιέργεια γύρω από το τι κάνουν οι άλλοι (Phelan 1989).  

Οι αλλαγές αυτές στο μαθησιακό περιβάλλον ωφελούν τους μαθητές 

καθώς αναπτύσσουν ερευνητικές, συνεργατικές και τεχνολογικές δεξιότητες  

καθώς επίσης και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, που δεν έχουν οι 

μαθητές που διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο (Tirney, Kieffer, 

Whalin, Desai and Gale,1992).    

Η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης να ανατροφοδοτεί τις  

γνώσεις και τις μεθόδους με ότι καινούργιο συμβαίνει, που οι νέες 

τεχνολογίες έκαναν εφικτή, είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω εξέλιξη 

και βελτίωση του διδακτικού έργου. 

  Φυσικά όλα τα παραπάνω στηρίζονται σε πολύ λεπτές ισορροπίες που 

απαιτούν σωστή σχεδίαση του μαθήματος από πλευράς του καθηγητή, του 

οποίου  ο ρόλος γίνεται πλέον κυρίως οργανωτικός και καθοδηγητικός, 

απέναντι στον παραδοσιακό ρόλο του «φορέα της γνώσης», ώστε οι καλοί 

μαθητές να μπορέσουν να προχωρήσουν περαιτέρω και οι αδύνατοι να μη 

χάσουν το ενδιαφέρον τους, μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του μαθήματος. 

  

                                                 
1 Η πρωτοβουλία ACOT ήταν ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τη συνεργασία δημοσίων 
σχολείων, Πανεπιστημίων και της εταιρείας  Apple Computers πoυ ξεκίνησε το 1985 και 
ολοκληρώθηκε το 1998 με σκοπό να μελετήσει πως η καθημερινή χρήση της τεχνολογίας από 
τους καθηγητές και τους μαθητές θα μπορούσε να αλλάξει τη διδασκαλία και τη μάθηση.  
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1.11 Τα προβλήματα από την ένταξη των νέων 

τεχνολογιών 
Η λειτουργία της αίθουσας των υπολογιστών θα πρέπει να είναι ανάλογη 

με τη σωστή λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, κάτι που είναι εντελώς 

ασύμβατο με τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού σχολείου όπου το 

πρόβλημα της βάρδιας και ο τεμαχισμός του χρόνου διδασκαλίας σε 

σαρανταπεντάλεπτα, που διαμοιράζονται αυστηρά στα διάφορα διδακτικά 

αντικείμενα του άκαμπτου αναλυτικού προγράμματος,  δεν δίνουν περιθώρια 

για μια τέτοια θεώρηση.  Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα. 

Επίσης δεν συμβιβάζεται με τα στεγανά που χωρίζουν τα διάφορα 

μαθήματα. Για παράδειγμα, η εκμάθηση ενός επεξεργαστή κειμένου δεν 

εξυπηρετεί απλά και μόνο το μάθημα της γλώσσας, αλλά θα μπορούσε να 

βρει εφαρμογή σε οποιοδήποτε μάθημα. Το σημερινό σχολείο, με τον τρόπο 

που λειτουργεί, δεν δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έχουν πρόσβαση 

στις αίθουσες των υπολογιστών, εκτός διδακτικού ωραρίου και να 

οργανώσουν μια σχολική ζωή εκτός του προγράμματος διδασκαλίας, 

πράγμα που θα έδινε πρωτοβουλίες και ευθύνες στη συλλογική δράση των 

μαθητών. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνήθως κατασκευάζονται από μη 

«παιδαγωγούς», χωρίς να αναφέρουν τα όρια των δεξιοτήτων που 

καλλιεργούν στο μαθητή, με συνέπεια να μην έχουμε τα επιδιωκόμενα 

παιδαγωγικά αποτελέσματα. 

Οι υπολογιστές ενισχύουν την ανυπομονησία των μαθητών και ενώ τους 

χρησιμοποιούμε για δουλειές ρουτίνας, ώστε να εξοικονομούμε χρόνο για να 

αναπτύξουμε τη σκέψη μας και τη δημιουργικότητα μας, πολλές φορές τη 

φυλακίζουμε. 

Η παρατεταμένη χρήση του υπολογιστή προκαλεί δευτερογενή 

προβλήματα όπως κούραση ματιών, κόπωση, προβλήματα του νευρικού 

συστήματος, καθώς επίσης συμβάλει και στην κοινωνική απομόνωση. 
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Η αίσθηση του ελέγχου επάνω στη μηχανή τείνει να υποβιβάσει τις 

ανθρώπινες αξίες, ενώ το αίσθημα εξάρτησης από τον υπολογιστή αφαιρεί 

από το άτομο την αίσθηση της αυτοδυναμίας. 

Ο ξέφρενος ρυθμός εξέλιξης και ανάπτυξης της τεχνολογίας  και το 

κόστος ανανέωσης και αναβάθμισης Υλικού και Λογισμικού  καθιστούν 

δύσκολη την προμήθεια εξοπλισμού, που να ανταποκρίνεται στις νέες 

απαιτήσεις, από πλευράς σχολείου.  

Προβλήματα όπως η τεχνική υποστήριξη, η επίλυση προβλημάτων 

συντήρησης και καλής λειτουργίας των υπολογιστών, η αναγκαιότητα 

ανάπτυξης ιδιαίτερων δεξιοτήτων διαχείρισης και διεύθυνσης της τάξης από 

πλευράς εκπαιδευτικού, ζητούν επιτακτικά λύσεις, προκειμένου να 

ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στη σχολική πραγματικότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να διδάξουν χρησιμοποιώντας τον 

υπολογιστή ως εργαλείο, έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. 

Οι μαθητές είναι εξαιρετικά ανήσυχοι, ομιλούν και συνεργάζονται μεταξύ 

τους στη διάρκεια του μαθήματος δίνοντας αρχικά την αίσθηση μιας 

απείθαρχης τάξης, που ενδεχομένως να σοκάρει τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

έχει συνηθίσει στην εικόνα  μιας «πειθαρχημένης τάξης». Συχνότερα, ο 

δάσκαλος  κινείται μέσα στην τάξη, μεταξύ ομάδων μαθητών, βοηθώντας 

τους μεμονωμένους μαθητές ή την ομάδα συνολικά, απαντώντας σε απορίες 

ή βοηθώντας τους να προχωρήσουν. Η έκβαση του μαθήματος με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών είναι απρόβλεπτη, εφόσον οι μαθητές με το δικό τους 

ρυθμό καθορίζουν την πορεία του μαθήματος.  

Ένα άλλο πρόβλημα για τον εκπαιδευτικό που χρησιμοποιεί τις νέες 

τεχνολογίες, είναι το πρόβλημα της αξιολόγησης των μαθητών, δεδομένου 

ότι καθώς οι μαθητές είναι ελεύθεροι να μοιράζονται τις πληροφορίες μεταξύ 

τους στη διάρκεια του μαθήματος, ο κλασσικός τρόπος αξιολόγησης των 

μαθητών για τις γνώσεις και τις δεξιότητες  που αποκτήθηκαν φαίνεται να 

είναι ανεπαρκής.  

Συνήθως σαν εμπόδιο για την εισαγωγή των υπολογιστών στην 

εκπαίδευση τονίζεται το μεγάλο κόστος των υπολογιστών. Χωρίς να 

αμφισβητείται το γεγονός αυτό, είναι σίγουρο πως το μεγαλύτερο εμπόδιο 
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βρίσκεται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, μέσα από μια προσπάθεια 

αναβάθμισης του σχολείου. 

 

1.12 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
Οι υπολογιστές και οι άλλοι τύποι των νέων τεχνολογιών διεισδύουν όλο 

και περισσότερο  στις σχολικές τάξεις. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε 

στις ΗΠΑ, μέσα σε μια δεκαετία το ποσοστό των αμερικάνικων σχολείων 

που διέθετε τουλάχιστον έναν υπολογιστή για εκπαιδευτική χρήση αυξήθηκε 

από 18% σε 98%. Κατά τη διάρκεια  της ίδιας περίπου περιόδου ο αριθμός 

των σπουδαστών ανά υπολογιστή μεταβλήθηκε από 125 σε 8 (Means 

1994).  

Τώρα που η τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρύτερα στην εκπαίδευση, η 

δυνατότητά της να ενισχύσει τη διδασκαλία και τη μάθηση γίνεται πιο 

αποδεκτή. Οι νέες τεχνολογίες περιγράφονται ως ουσιαστικά εργαλεία της 

διδασκαλίας, όμως η έρευνα έχει εστιάσει σχεδόν αποκλειστικά στον 

αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στους μαθητές και είναι περιορισμένη όσον 

αφορά τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στους εκπαιδευτικούς (Γραφείο 

Αξιολόγησης της Τεχνολογίας, 1995). Αυτή η έλλειψη διερεύνησης της 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών πάνω στις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να 

αντιμετωπισθεί. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των 

προσπαθειών της μεταρρύθμισης, και ως ενεργοί συμμετέχοντες και ως 

ηγέτες της αλλαγής. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εξαρτάται από το τι 

σκέφτονται οι εκπαιδευτικοί να πράξουν (Fullan & Stiegelbauer, 1991). Αυτοί 

τελικά καθορίζουν  τι συμβαίνει μέσα στην τάξη και κατά πόσο οι καινοτομίες 

είναι ή δεν είναι εφαρμόσιμες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ξέρουν ότι 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του εργασιακού 

περιβάλλοντος τους και ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να κάνει τη διαφορά 

(Kelley, 1994). Οι εκπαιδευτικοί είναι η πύλη για την αλλαγή και αυτοί τελικά 

θα καθορίσουν εάν οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν σημαντικά την 

εκπαίδευση. 

Οι εκπαιδευτικοί θα αναρωτιούνται φυσικά εάν τα οφέλη από την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών θα ξεπεράσουν την πρόσθετη προσπάθεια 
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που θα απαιτηθεί από πλευράς τους. Η αλλαγή του περιβάλλοντος των 

τάξεων για να περιλάβουν τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να μην εξαλείψει 

πολλά από τα ιστορικά προβλήματα που περιλαμβάνει το σχολικό σύστημα 

και σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να τα επιδεινώσει. Ο περιορισμένος 

χρόνος, η πίεση να καλυφθεί το ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 

τα προβλήματα της διαχείρισης των τάξεων και η αίσθήση της απομόνωσης 

των εκπαιδευτικών εξακολουθούν να παραμένουν στις τάξεις που αλλάζουν 

ριζικά με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. 

Οι οραματιστές υπόσχονται ότι η τεχνολογία κάποια μέρα θα είναι τόσο 

κοινή όσο το χαρτί και το μολύβι, και θα αναζωογονήσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα: «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο της ιστορίας της εκπαίδευσης όπου η 

ριζική αλλαγή είναι δυνατόν να συμβεί, και η αλλαγή αυτή είναι άμεσα 

συνυφασμένη με τους  υπολογιστές» (Papert 1980). 

Παρά την αναμφισβήτητη και επιτακτική ανάγκη της ενσωμάτωσης των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπάρχει στο εκπαιδευτικό 

σώμα μια σύγχυση  σχετικά με τους υπολογιστές που οφείλεται αφενός στην 

πολυμορφία και στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας και αφετέρου στην 

έλλειψη ουσιαστικών γνώσεων για το πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

διαδραματίσουν εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο. 

Η προσοχή μας θα πρέπει να στραφεί στο φαινόμενο του πληροφορικού 

αναλφαβητισμού, στην έλλειψη δηλαδή γνώσης και εξοικείωσης με τη χρήση 

του υπολογιστή ως υπολογιστικού και επικοινωνιακού εργαλείου, το οποίο 

συναντάται στις τάξεις των καθηγητών και το οποίο προκαλεί φόβο, 

αμηχανία, ανασφάλεια, άρνηση και επηρεάζει καθοριστικά την παιδαγωγική 

σχέση, θέτοντας άμεσα το αίτημα μιας δυναμικής τεχνολογικής και 

παιδαγωγικής επιμόρφωσης.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο αλλά και 

το πιο σημαντικό στάδιο για την εισαγωγή της Πληροφορικής στην 

εκπαίδευση. Θα πρέπει να είναι μαζική και αποτελεσματική. Θα πρέπει να 

συνδυάζει διάφορα μέσα : 

 Ένα βιβλίο ενημερωτικό για την Πληροφορική και τη σημασία 

της στην εκπαίδευση και μια σειρά βιβλίων για το κάθε 

αντικείμενο διδασκαλίας. 
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 Μια σειρά μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων που θα δείχνουν 

παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

 Βραχύχρονα σεμινάρια που θα παρακολουθήσουν οι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων επάνω στη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 Σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα ανά ειδικότητα για τη 

διδασκαλία μαθημάτων μέσω υπολογιστή. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει αρχικά να είναι 

προαιρετική, αλλά σε δεύτερη φάση υποχρεωτική. 

Η χρήση του υπολογιστή αποτελεί ένα διαρκές πείραμα. Έτσι η εισαγωγή 

των υπολογιστών στην εκπαίδευση δεν είναι εύκολη υπόθεση δεδομένου ότι 

το πρόβλημα που θα αντιμετωπισθεί δεν είναι μόνο πρακτικό, πως δηλαδή 

θα εκπαιδεύσουμε τους καθηγητές στις νέες τεχνολογίες, αλλά ουσιαστικό: 

πως θα αναβαθμίσουμε αυτήν καθ’ αυτήν την εκπαίδευση.  

Κατά το πρώιμο στάδιο της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στις 

αίθουσες διδασκαλίας, οι ανάγκες των εκπαιδευτικών επικεντρώνονται στις 

ανησυχίες τους επάνω σε αυτές καθ’ αυτές τις νέες τεχνολογίες: τις κεντρικές 

μονάδες επεξεργασίας, στους σκληρούς δίσκους, στο λογισμικό και στα 

άλλα περιφερειακά. Με αυτόν τον τρόπο η επιμόρφωση τους επάνω στις 

νέες τεχνολογίες τους βοηθά να ξεπεράσουν το άγχος τους και να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος αυτές οι γνώσεις να 

παραμείνουν μια μεμονωμένη άσκηση που σύντομα θα ξεχασθούν, εκτός και 

αν χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό. Καθώς οι εκπαιδευτικοί αποκτούν 

τις στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις θα πρέπει να εισαχθούν ταυτόχρονα σε 

ένα περιβάλλον που οικοδομεί τους δεσμούς ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες 

και τη μάθηση. Θα πρέπει να έχουν αρκετή πρόσβαση στους υπολογιστές 

τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους, προκειμένου να έχουν 

την απαραίτητη εξάσκηση. Φυσικά η προσπάθεια θα έχει μεγαλύτερη 

επιτυχία εάν οι καθηγητές προσφερθούν εθελοντικά και αν δουλέψουν 

ομαδικά.  
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Ενότητα 2 -Τα υπερμέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

2.1 Έννοια του υπερμέσου 
Η τεχνολογία των υπερμέσων είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στο 

χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η έννοια του υπερμέσου συνδέεται με 

άλλες δύο έννοιες:αυτές του υπερκειμένου και του πολυμέσου. 

Το υπερκείμενο  είναι βασισμένο στην ιδέα των συνδέσεων και των 

κόμβων που παρέχουν μια μη γραμμική οργάνωση, διάταξη και 

αναπαράσταση της πληροφορίας. 

Ο όρος Πολυμέσα ή Multimedia αναφέρεται στο συνδυασμό των 

τεχνολογιών, ο οποίος επιτρέπει σε ένα υπολογιστή να χειρίζεται κείμενο, 

ήχο, γραφικά, κίνηση και video, προσφέροντας στο χρήστη τη δυνατότητα να 

επεμβαίνει και να κατευθύνει τη διαδοχή των πληροφοριών. 

Τα Πολυμέσα είναι ο πιο ελκυστικός τρόπος  παρουσίασης πληροφοριών, 

αφού ως γνωστό ο άνθρωπος έλκεται περισσότερο από την εικόνα, πολύ δε 

περισσότερο όταν πρόκειται για έγχρωμη εικόνα, κίνηση και ήχο. 

 

2.2 Τι είναι μια Πολυμεσική εφαρμογή 
Μια πολυμεσική εφαρμογή χαρακτηρίζεται από τη συλλογή και το 

συνδυασμό δεδομένων κειμένου, γραφικών, εικόνων, ήχου, animation, και 

video και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επεμβαίνει στην εξέλιξη της 

εφαρμογής και να καθορίζει το τι ακριβώς θα δεί και θα ακούσει. Το στοιχείο 

της άμεσης διαλογικότητας (interactivity), που προσφέρεται από το 

υπολογιστικό σύστημα στο χρήστη μέσω της πολυμεσικής εφαρμογής, είναι 

απαραίτητο ειδικά όταν η εφαρμογή εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς.   

Στατιστικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι απορροφούμε το 10% αυτών που 

διαβάζουμε, το 20% αυτών που ακούμε, το 30% αυτών που βλέπουμε, το 

50% αυτών που ακούμε και  βλέπουμε, το 70% αυτών που παρουσιάζουμε 

οι ίδιοι και το 90% αυτών που δημιουργούμε.  
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Το πολυμεσικό περιβάλλον δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να 

μπορεί με το πάτημα σε μια θερμή λέξη (hot word) ή σε μια εικόνα να 

εξερευνά ένα σχετικό θέμα. Ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει τεράστιο όγκο 

πληροφοριών σε σχετικά μικρό χρόνο απλά ακολουθώντας ένα μονοπάτι 

αλληλοσυνδεόμενων εννοιών, δημιουργώντας ένα είδος νοητού ταξιδιού 

(McAleese, 1989). Το σύστημα του υπερκειμένου είναι μια υπερμεσική 

μορφή κειμένου, στο οποίο ο χρήστης διαβάζει μια οθόνη κειμένου, 

αποφασίζει ποιο θέμα θα εξερευνήσει στη συνέχεια και ακολούθως  

προσπαθεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο  θέμα.  

 

2.3 Οι παιδαγωγικές κοινωνικές και πολιτισμικές 

διαστάσεις της υπερμεσικής τεχνολογίας 
Τα πολυμέσα προσφέρουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών 

μέσων για την παρουσίαση της πληροφορίας. Τα μέσα αυτά εκτός από το 

κείμενο μπορεί να είναι ήχος εικόνα, κινούμενη ή μη και video. Βέβαια μια 

τέτοια πολυπλοκότητα στην παρουσίαση δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι 

αυξάνει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά συνέπεια ότι 

προάγει τη γνώση. Ο λόγος είναι ότι κατά τη διαδικασία της μάθησης 

σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες που μπορούμε να 

κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: 

Φυσιολογικοί Αντιληπτικοί, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του 

εγκεφάλου, ο οποίος δημιουργεί τόξα εξαρτημένων αντανακλαστικών στην 

προσπάθεια του να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα που δέχεται από το 

περιβάλλον. Τα πολυμέσα μπορούν να αυξήσουν τους αντιληπτικούς 

παράγοντες συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία της μάθησης. 

Γνωστικοί Ψυχολογικοί, που σύμφωνα με τα πορίσματα της γνωστικής 

ψυχολογίας η ανθρώπινη αντίληψη, για το μαθησιακό φαινόμενο, 

εμπλουτίζεται από ερεθίσματα που δημιουργούν γνωστικό σχήμα και τα 

οποία μας βοηθούν στο να  ερμηνεύουμε και να αναλύουμε το γύρω μας 

περιβάλλον. Τα πολυμέσα είναι ικανά να ενσωματώσουν μαθησιακές 

εμπειρίες υψηλής γνωστικής αξίας και να τις προσφέρουν στους μαθητές 

μέσω των CD ή των δικτυακών υπηρεσιών . 

                                                 Σελίδα  38



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

                                                    

Κοινωνικοί Πολιτισμικοί, εφόσον η σχεδίαση του περιβάλλοντος 

μάθησης θα πρέπει να θεωρεί τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής κατανοεί, 

τη σχέση του με τους άλλους, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά από την 

κατανόηση ή μη των γνώσεων, που του έχουν προσφερθεί. Οι έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική εκείνου του είδους η διαδικασία 

μάθησης, που από τη μια πλευρά βοηθάει την ανάπτυξη γνωστικών 

σχημάτων και από την άλλη πραγματώνει κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στη 

διάρκεια της. Τα πολυμέσα με τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης  που 

προσφέρουν στο χρήστη, πετυχαίνουν αυτό το στόχο. 
 

2.4 Διδακτική προσέγγιση της υπερμεσικής 

τεχνολογίας. 
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων στο χώρο της 

τεχνολογίας των υπερμέσων πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερις 

παραδοχές: 

 Η τεχνολογία των πολυμέσων αποτελεί μια νέα μορφή νοητικού 

εργαλείου και επικοινωνίας. 

 Οι εκπαιδευόμενοι δεν μεταφέρουν γνώση από έναν εξωτερικό 

κόσμο στη μνήμη τους, αλλά δημιουργούν έννοιες του κόσμου, 

βασισμένοι στις προηγούμενες ερμηνείες, εμπειρίες και 

αλληλεπιδράσεις τους με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 

 Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες, οι 

οποίες συνδέονται άμεσα με καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν 

στην κοινωνική τους ζωή. 

 Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης και 

στον τρόπο με τον οποίο δομούν το νοητικό ή μαθησιακό χάρτη με 

τον οποίο αντιλαμβάνονται, επεξεργάζονται και κατανοούν την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι σημαντικό να αποκτά ο 

εκπαιδευόμενος εμπειρία του τρόπου μέσω του οποίου 

σχηματοποιεί και μετατρέπει τις γνώσεις του σε πράξη, ιδιαίτερα με 

τη μεσολάβηση των υπερμέσων ως νοητικών εργαλείων και μέσα 

στο κατάλληλο πλαίσιο καθοδήγησης και στήριξης.    
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Ο Jonassen (1993) δηλώνει ότι μερικοί ερευνητές και σχεδιαστές 

υπερκειμένων θεωρούν ότι οι δομές πληροφοριών υπερκειμένων πρέπει να 

απεικονίζουν τις δομές της ανθρώπινης μνήμης, όπως προτείνεται από το 

μοντέλο θεωρίας σχημάτων της ανθρώπινης μνήμης του Bartlett (1932). Η 

θεωρία σχημάτων είναι ένα μη γραμμικό μοντέλο της αναπαράστασης της 

γνώσης μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Εάν η δομή των υπερκειμένων 

προσομοιώσει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος κωδικοποιεί τις 

πληροφορίες, αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερες αλλαγές στη δόμηση της 

γνώσης από πλευράς του μαθητή. Χαρτογραφώντας το σημασιολογικό 

δίκτυο ενός εμπειρογνώμονα στο υπερκείμενο, οι μαθητές μπορούν να 

αρχίσουν να σκέφτονται ευκολότερα όπως ένας εμπειρογνώμονας. 

Ο McKendree και ο Reader (1994) κάνουν την υπόθεση ότι το 

υπερκείμενο και τα υπερμέσα προσομοιάζουν τη δομή γνώσης του 

εγκεφάλου κατά κάποιο τρόπο. Ισχυρίζονται πως ο τρόπος με τον οποίον ο 

εγκέφαλος κωδικοποιεί τις πληροφορίες δεν είναι απόλυτα κατανοητός. Το 

γεγονός ότι έχουμε απλά πρόσβαση σε πληροφορίες ή στη γνώση δεν 

προϋποθέτει ότι πραγματοποιείται η μάθηση. Αυτό που απαιτείται είναι η 

γνώση του πως οι άνθρωποι μαθαίνουν σύνθετες έννοιες. Ο Jonassen 

(1993) αποδέχεται ότι απλά με το να απεικονίσει κανείς τις δομές της ύλης 

στη διεπαφή, δεν επαρκεί για να βοηθήσει το μαθητή να αποκτήσει αυτές τις 

δομές. Υποστηρίζει ότι είναι η φύση της διαδικασίας της επεξεργασίας και οι 

στόχοι της μάθησης στη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με ένα υπερκείμενο, 

που καθορίζουν τα αποτελέσματα στη γνώση των μαθητών. 

Ο Barker(1993) δηλώνει ότι προκειμένου το υλικό των υπερμέσων να 

είναι εκπαιδευτικά αποτελεσματικό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

αρχικά στους στόχους της μάθησης και στις δεξιότητες που πρέπει να 

υποστηρίξει, καθώς και στο πως η φύση του ελλοχεύοντος σώματος γνώσης 

συνδέεται με  αυτές τις απαιτήσεις, όπως και στη διαφορετικότητα του κάθε 

μαθητή. Ο Eklund (1995) πιστεύει στη δυνατότητα των συστημάτων 

υπερμέσων να ενσωματώνουν αυτές τις αρχές στο λογισμικό των 

υπερκειμένων. Συστήνει την ενσωμάτωση προηγμένων συσκευών 

πλοήγησης, όπως οι νοητικοί χάρτες στο λογισμικό που θα ενημερώνουν 

τους χρήστες για τη θέση τους στη διαδικασία απόκτησης γνώσης και για τα 
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παλαιά και πιθανά νέα ίχνη που θα ακολουθήσουν. Ένας σημασιολογικός (ή 

εννοιολογικός) χάρτης είναι μια γραφική αναπαράσταση της γνώσης του 

ατόμου γύρω από μια περιοχή γνώσεων ή περιοχή θεμάτων.  

Συστήνει επίσης τη χρήση μιας προσαρμοστικής διεπαφής βασισμένης σε 

διάφορες στερεότυπες τάξεις χρηστών που θα τροποποιήσει το περιβάλλον, 

με τρόπο ώστε ο μεμονωμένος χρήστης να εξομοιωθεί με το χρήστη που 

λαμβάνει τις ενημερωμένες αποφάσεις για το που θα  προχωρήσει στη 

συνέχεια, βασισμένος στη δικιά του ερμηνεία του μαθήματος και με το δικό 

του προσωπικό ρυθμό. 

Ο Peter Whalley (1993) αμφισβητεί την ισχύ της υπόθεσης που γίνεται 

μερικές φορές για το γραμμικό κείμενο,  ότι αντίθετα από το υπερκείμενο, 

είναι μη δομημένο. Επίσης εξετάζει εάν είναι προτιμότερο να τεμαχιστούν 

σκόπιμα τα εκπαιδευτικά υλικά προκειμένου να καταστούν πιο προσιτά. Ο 

Whalley δηλώνει αυτό που ο Grimes (1975) και ο DeBeaugrade (1980) είχαν 

αποδείξει: πώς κάτω από μια επιφανειακά γραμμική μορφή, οι συγγραφείς 

μπορούν να δημιουργήσουν σύνθετες συγγενικές δομές. Ο Whalley δηλώνει 

ότι τα γραμμικά κείμενα περιέχουν στοιχεία που προωθούν την 

αντανακλαστική κριτική ανάγνωση. Ο τεμαχισμός στο υπερκείμενο καθιστά 

δυσκολότερη την κατανόηση της προορισμένης από το συγγραφέα δομής 

του κειμένου. Αυτό καθιστά δυσκολότερο  το να οργανώσει κανείς τα υλικά 

υπερκειμένων με τρόπο ώστε να υποστηρίξει τη μάθηση πιο υψηλού 

επιπέδου. Ο Kommers (1990) περιγράφει την αποτυχία του υπερκειμένου 

ως μέσο βελτίωσης της μάθησης, ειδικά για τους λιγότερο ικανούς μαθητές 

δεδομένου ότι βλέπουν το δέντρο και όχι το δάσος.  

Η απόκτηση της γνώσης μέσα από μια βάση δεδομένων υπερκειμένου 

μπορεί  να είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που στηρίζεται κυρίως στην 

ικανότητα του μαθητή να κατανοεί το νέο υλικό ενώ ταυτόχρονα πλοηγείται 

μέσω του συστήματος. Μια συνήθως αναγνωρισμένη δυσκολία στο 

υπερκείμενο είναι ο πιθανός αποπροσανατολισμός μέσα σε ένα τέλμα 

στοιχείων και πληροφοριών (Conklin 1987, Dias & Sousa 1997, Dias, 

Gomes, & Correia 1999, Edwards & Hardman 1989, Hammond & Allison 

1989). Ο αποπροσανατολισμός κατά την πλοήγηση εμφανίζεται συχνά όταν 

ένας χρήστης υφίσταται  γνωστική υπερφόρτωση, ως αποτέλεσμα της 
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αντιμετώπισης μιας μάζας συνδέσεων, μέσω των οποίων πλοηγείται με 

ελάχιστη δομική υποστήριξη (Girill & Luk 1992). Προκειμένου να μειωθεί ο 

κίνδυνος αποπροσανατολισμού κατά την  πλοήγησης, έχει υιοθετηθεί μία 

σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων (Dias και άλλοι 1999). Πολλές από αυτές 

τις προσπάθειες έχουν εστιάσει στο σχεδιασμό του υλικού ή του λογισμικού 

με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν την υπερφόρτωση (Dias και άλλοι 1999). 

Η πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μια δομή μορφής δέντρου ή ιεραρχική δομή 

κειμένων περιορίζει τις δυσκολίες πλοήγησης σε σύγκριση με μια καθαρώς 

ιεραρχική δομή (Girill & Luk 1992, Lin & David-son-Shivers 1996, Stanton 

Taylor & Tweedie 1992, Billingsly 1982).  

Ενώ το προσεκτικά δομημένο υπερκείμενο μπορεί να εξαλείψει  μερικές 

δυσκολίες πλοήγησης, ο αποπροσανατολισμός δεν είναι μόνο μια λειτουργία 

του μεγέθους της πολυπλοκότητας μιας βάσης δεδομένων. Τα 

χαρακτηριστικά σχεδίασης του περιβάλλοντος των υπερκειμένων (π.χ. οι 

δομές σύνδεσης), αλληλεπιδρούν με τα χαρακτηριστικά του μαθητή για να 

ενισχύσουν ή να περιορίσουν την απόδοση (Beishuizen, Jeskijk, & Zanting 

1996, Dias & Sousa 1997, Lin & David-son-Shivers 1996, McGregor 1999). 

Μεταξύ των γνωστών μεταβλητών που αλληλεπιδρούν με τα δομικά 

χαρακτηριστικά του λογισμικού, όπως οι δομές σύνδεσης, είναι η 

προγενέστερη γνώση των χρηστών καθώς και οι διαφορετικοί τύποι 

μάθησης (Beishuizen και άλλοι 1996, Lin & David-son-Shivers 1996, 

McGregor 1999).    

 

2.5 Πως συμβάλλουν τα υπερμέσα στη διαδικασία 

της μάθησης.  
Τα εργονομικά πλεονεκτήματα του υπερκειμένου για την ανάκτηση 

πληροφοριών φαίνεται να γίνονται ευρέως αποδεκτά. Μερικοί ισχυρισμοί 

που αφορούν τα πλεονεκτήματα της μάθησης μέσω υπερκειμένου είναι πιο 

αμφισβητούμενοι. Ο Hutchings και άλλοι (1992) υποστηρίζουν ότι στα 

πλεονεκτήματα για τους χρήστες υπερμέσων συμπεριλαμβάνονται ο 

μεγαλύτερος έλεγχος από πλευράς του μαθητή, η βελτιωμένη πρόσβαση σε 
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πολυμεσικά υλικά μάθησης και οι ποικίλες νέες μορφές αλληλεπίδρασης 

προς χρήση, μαζί με το υλικό της μάθησης. 

Σύμφωνα με τον Marchionini (1988) υπάρχουν τρία κύρια χαρακτηριστικά 

των υπερμεσικών συστημάτων που τα καθιστούν κατάλληλα για τη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι επιτρέπουν τεράστια συγκέντρωση 

πληροφοριών, σε μια ποικιλία μέσων, να αποθηκευτούν σε εξαιρετικά 

συμπαγείς μορφές και να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. Με αυτόν 

τον τρόπο είναι δυνατόν να συλλεγεί διαφορετικού είδους υλικό και να 

παραδοθεί στους χρήστες, σε μορφή κατανοητή και επιπλέον το υλικό αυτό 

μπορεί να συνδεθεί άμεσα και έμμεσα. Οι συγγραφείς υπερμεσικών 

εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιούν άμεσους συνδέσμους για να 

προτείνουν μονοπάτια και σχέσεις που συνδέουν τις πληροφορίες και οι 

μαθητές μπορούν να διαλέγουν να τα ακολουθούν ή όχι, δημιουργώντας τη 

δικιά τους ερμηνεία για το περιεχόμενο της εφαρμογής. Έμμεσοι σύνδεσμοι 

είναι οι σύνδεσμοι που υποστηρίζουν το υλικό όπως οι βάσεις δεδομένων, 

τα λεξικά κλπ. και οι βοήθειες πλοήγησης, όπως τα γραφικά μονοπάτια του 

χρήστη.  

Δεύτερον, τα υπερμέσα αποτελούν ένα δυνητικό περισσότερο 

περιβάλλον παρά καθοδηγητικό, που προσφέρει στο χρήστη υψηλού 

βαθμού έλεγχο. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν το βήμα και την 

αλληλουχία της πλοήγησης και να δομήσουν τη δικιά τους γνώση, 

εμφανίζοντας τα υπερμέσα σύμφωνα με τις δικές τους δυνατότητες και τους 

δικούς τους στόχους. Ένα περιβάλλον αυτού του είδους απαιτεί από το 

χρήστη να παίρνει διαρκώς αποφάσεις και να αξιολογεί την εξέλιξη της 

εφαρμογής και με αυτόν τον τρόπο του επιβάλει να χρησιμοποιεί 

υψηλότερου βαθμού πνευματικές δεξιότητες. Τα υπερμέσα προσφέρουν στο 

χρήστη τη δυνατότητα να μάθει όχι μόνο αυτό που θέλει αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο να μαθαίνει. 

Τρίτον, τα υπερμέσα προσφέρουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τους 

ρόλους του καθηγητή και του μαθητή και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η 

ευελιξία των υπερμέσων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

δημιουργήσουν μοναδικές περιηγήσεις και ερμηνείες της πληροφορίας σε 
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μια εφαρμογή υπερμέσων και να τις μοιραστούν με τους συμμαθητές και 

τους καθηγητές τους. 

Τα υπερμέσα μπορούν να διευκολύνουν  αυτή την ανταλλαγή με το να 

αποθηκεύουν και να ξαναπροβάλλουν την περιήγηση και να επιτρέπουν τη 

σπουδή και την ανταλλαγή των περιηγήσεων. Η διαδραστική φύση των 

υπερμέσων μπορεί να προάγει τη συνεχή διάδραση μεταξύ καθηγητών και 

μαθητών, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τη  σχέση καθηγητού –μαθητού. 

     

2.6 Τα προβλήματα της χρήσης των Πολυμέσων  
Η χρήση της τεχνολογίας των υπερμέσων στη διδασκαλία και τη μάθηση 

δεν είναι απαλλαγμένη προβλημάτων. Υπάρχουν τέσσερα βασικά 

προβλήματα ειδικά για τους μαθητές:ο αποπροσανατολισμός, ο 

περισπασμός, οι συνεχείς τεχνολογικές πρόοδοι και η ψυχολογία και  

κοινωνιολογία (Marchionini 1988). Ο αποπροσανατολισμός προκαλείται 

εξαιτίας του μεγάλου όγκου πληροφοριών, που είναι προσβάσιμες από το 

μαθητή. Επιπλέον  ο περισπασμός οφείλεται στον υψηλού βαθμό έλεγχο 

που δίνουν τα συστήματα υπερμέσων στο μαθητή. Τα προβλήματα που 

συνδέονται με την τεχνολογική πρόοδο αφορούν κυρίως την ταχύτητα και τις 

απαιτήσεις σε μνήμη των υπερμεσικών εφαρμογών. Για να είναι 

αποτελεσματικές οι εφαρμογές υπερμέσων θα πρέπει  να έχουν μικρό χρόνο 

απόκρισης. Για το λόγο αυτό οι τεχνολογικές πρόοδοι στην ψηφιακή 

αποθήκευση και δικτύωση είναι στενά συνδεδεμένες με την αποτελεσματική 

χρήση των υπερμέσων στην εκπαίδευση. Όσον αφορά την ανθρώπινη 

ψυχολογία και κοινωνιολογία, ο κυριότερος παράγοντας είναι η αντίσταση 

του ατόμου στις αλλαγές. Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει στις παραδοσιακές 

μορφές μάθησης όπως οι παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας, και για το 

λόγο αυτό υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από το πώς επηρεάζεται η μάθηση με 

τις νέες αυτές τεχνολογίες.  

Οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν νέο είδος γραμματισμού 

προκειμένου να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες για μάθηση που 

προσφέρουν τα υπερμέσα και αυτό αρχικά φαίνεται να τους δυσκολεύει, 

οπότε χρειάζεται χρόνος για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Οι συγγραφείς υπερμεσικών εφαρμογών δεν μπορούν να 
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επιλύσουν τα προβλήματα που συνδέονται με την τεχνολογική πρόοδο και 

τους ψυχολογικούς παράγοντες, μπορούν ωστόσο με τις κατάλληλες 

στρατηγικές στη σχεδίαση υπερμεσικών εφαρμογών να βοηθήσουν στην 

ελαχιστοποίηση ή και την εξάλειψη των προβλημάτων 

αποπροσανατολισμού και  περισπασμού κατά τη διαδικασία της μάθησης. 

Μολονότι τα εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων αποτελούν ένα 

ριζοσπαστικό τρόπο για τη βελτίωση της μάθησης, δεν εγγυώνται ωστόσο 

την επιτυχία τους ως εκπαιδευτικό εργαλείο.  Η αιτία φυσικά βρίσκεται στη 

σχεδίαση και στη δομή του υπερμεσικού υλικού. Ο σχεδιασμός των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων της αγοράς συχνά είναι αναποτελεσματικός 

από εκπαιδευτικής άποψης, έτσι τα υπερμεσικά προγράμματα δεν 

ικανοποιούν τους ισχυρισμούς ή την αποτελεσματικότητα των υπερμέσων. Η 

καθιέρωση ενός αξιόπιστου μηχανισμού αξιολόγησης θα μπορούσε να 

μειώσει τα προβλήματα της χαμηλής ποιότητας του εκπαιδευτικού 

λογισμικού. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα 

αποτελέσματα ερευνών πάνω στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την 

αξιολόγηση των συστημάτων. Επιπρόσθετα οι αξιολογητές θα πρέπει να 

θεωρήσουν το γεγονός ότι ένα πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού είναι τμήμα 

ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να εισαχθεί στο 

αναλυτικό πρόγραμμα με σκοπό να συμβάλει στην εμπειρία της μάθησης. 

 

 2.7 Αξιολόγηση της υπερμεσικής τεχνολογίας 
Όπως προαναφέρθηκε τα πολυμέσα προσφέρουν τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης πολλαπλών μέσων παρουσίασης της πληροφορίας όπως 

εικόνα, κινούμενο σχέδιο, video και ήχο μαζί με κείμενο αλλά ο 

πλουραλισμός αυτός του μέσου δεν οδηγεί πάντοτε σε επίτευξη του 

επιδιωκόμενου στόχου που είναι η αύξηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η αξία των πολυμέσων δεν βρίσκεται απλά μέσα στην 

πολυπλοκότητα των πληροφοριακών μέσων που χρησιμοποιούν. Το να 

σχεδιάσει κανείς την εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι κάτι απλό. Ο 

σχεδιασμός μιας πολυμεσικής εφαρμογής δεν καθορίζεται απλά και μόνο 

από τη χρήση του μέσου αλλά υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, 
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γνωστικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί, που την καθορίζουν Τα πολυμέσα 

μπορούν  να μπουν στην υπηρεσία αυτών των παραγόντων και να 

ενισχύσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά από μόνα τους δεν αποτελούν 

εγγύηση επιτυχίας. 

Η πολλαπλότητα των μέσων από μόνη της δεν συμβάλλει στην 

προαγωγή της μάθησης. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων που προσφέρει η νέα τεχνολογία.[3] 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης ενός υπερμεσικού 

συστήματος, η διαμορφωτική-πληροφορική (formative) και η 

ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση (summative), δύο έννοιες που ορίσθηκαν για 

πρώτη φορά από τον Scriven (1979). Η διαμορφωτική-πληροφοριακή 

αξιολόγηση εκτελείται πριν τη δημιουργία του συστήματος, δηλαδή πριν 

δοθεί στους χρήστες. Η ανάδραση που παίρνεται χρησιμοποιείται για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Η ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση 

εκτελείται μετά την ανάπτυξη του συστήματος και δηλώνει εάν το σύστημα 

έχει αποτύχει, επιτύχει ή χρειάζεται μερική αναθεώρηση. 

Η πρώτη αξιολόγηση που θα πρέπει να γίνει στο σύστημα είναι η 

αξιολόγηση του σχεδιασμού η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί (σε 

ιδανικές συνθήκες) πριν την υλοποίηση του συστήματος από τους ίδιους 

τους σχεδιαστές. Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός 

οποιασδήποτε περιοχής που είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα 

επειδή παραβιάζει βασικές γνωστικές αρχές. Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι για 

την αξιολόγηση του σχεδιασμού: η γνωστική διέλευση, η ευρεστική 

αξιολόγηση, η αξιολόγηση βασισμένη στην ανασκόπηση και η αξιολόγηση με 

τη χρησιμοποίηση μοντέλων. 

Μία άλλη σημαντική παράμετρος αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση της 

χρηστικότητας του συστήματος, η οποία περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις: αξιολόγηση με έλεγχο, αξιολόγηση με επιθεώρηση και 

αξιολόγηση με έρευνα . 

Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση της υλοποίησης. Σε 

αυτή την αξιολόγηση έχουμε τη συμμετοχή του χρήστη που κριτικάρει και 

επισημαίνει τις παραλείψεις και τα λάθη του συστήματος. Επίσης σε αυτό το 

στάδιο της αξιολόγησης υπάρχει υλοποίηση κάποιας μορφής του 
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συστήματος. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι/τεχνικές για την αξιολόγηση της 

υλοποίησης: οι εμπειρικές μέθοδοι, οι τεχνικές παρατηρητικότητας και οι 

τεχνικές με ερωτήσεις. 

Πέρα από όλα αυτά η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού δεν θα 

πρέπει να απέχει από τη διαδικασία της συνειδητοποίησης, όπως 

περιγράφεται από τον Freire (1972), μια διαδικασία  μέσα από την οποία το 

άτομο αποκτά συνείδηση της κοινωνικής του πραγματικότητας, ώστε από 

απλός δέκτης να μετατραπεί σε ενεργό και συνειδητοποιημένο άτομο. Η 

αξιολόγηση συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να διερευνά 

κατά πόσο το υπό αξιολόγηση υλικό: 

 ενσωματώνει ή διευκολύνει τη συσχέτιση των γνώσεων από 

διαφορετικούς γνωστικούς χώρους, 

 προάγει μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες ενεργοποιούν 

προηγούμενες γνώσεις, 

 αξιοποιεί τα νοήματα που μεταφέρονται στο μαθησιακό 

περιβάλλον, 

 προάγει δεξιότητες διεποικοινωνίας και διαλεκτικής αντιπαράθεσης, 

 προάγει την ικανότητα λήψης αποφάσεων, 

 ενθαρρύνει τη διερεύνηση της πολυπλοκότητας και της 

συνθετότητας των κοινωνικών προβλημάτων τα οποία βιώνει ο 

μαθητής. 
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Ενότητα 3 - Η διδασκαλία μέσω δικτύου 

3.1 Η χρήση του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  
Το Διαδίκτυο στις μέρες μας είναι ευρέως διαδεδομένο για διδακτικές 

εφαρμογές, όχι μόνο προσφέροντας πρόσβασης σε αναφορές για  διδακτικό 

υλικό αλλά και παραδίδοντας ολόκληρα μαθήματα. 

Όπως προκύπτει από έρευνες, πολλά από τα εργαλεία του Διαδικτύου 

έχουν γίνει αναπόσπαστα μέρη της διδακτικής διαδικασίας. Πρώτα από όλα 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), και οι διάφορες εφαρμογές του 

Παγκόσμιου Ιστού (Web). Την ίδια στιγμή έγινε μια εξέλιξη από τις 

ασύγχρονες εφαρμογές χαμηλού εύρους, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

και το κείμενο, εργαλεία πραγματικού χρόνου όπως διασκέψεις IRC, MUDs 

(Multi User Dimensions) και MOOs (MUD- Object Oriented)  προς τις 

πολυμεσικές εφαρμογές on demand  και τις εφαρμογές πραγματικού χρόνου  

όπως πολυμεσικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (multimedia e-mail), multimedia  

3D, MUDs και MOOs CUSeeMe. Παρά την αλματώδη ανάπτυξη, 

προβλήματα όπως η ασφάλεια, η πνευματική ιδιοκτησία  και η ελεύθερη 

πρόσβαση σε χαμηλής ποιότητας υλικό στο Διαδίκτυο, περιορίζει ακόμα τη 

χρήση του Διαδικτύου σε ευαίσθητες λειτουργίες, όπως η πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικό υλικό, σε on-line πληρωμή διδάκτρων, σε on-line εγγραφή και 

σε on-line παράδοση βαθμολογίας. 

Σύμφωνα με μια  έρευνα στην οποία  συμμετείχε το ένα τρίτο όλων των 

κατόχων βραβείων Νόμπελ (71 Νομπελίστες), και  που πραγματοποιήθηκε 

από ερευνητές του Princeton (PSRA), εκ μέρους της Cisco Systems, με θέμα 

το ρόλο του Διαδικτύου στο μέλλον αποδείχθηκε ότι: 

Οι περισσότεροι (92%) πιστεύουν ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ευκαιριών 

και ο αναλφαβητισμός είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα. Πιστεύουν επίσης ότι στο μέλλον το Διαδίκτυο θα επιδράσει 

θετικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης (87%), θα ανοίξει τις «πόρτες» σε 

βιβλιοθήκες και σε πληροφορίες διεθνώς (93%) και μέχρι το 2020 θα 
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προσφέρει σε περισσότερους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης 

μέσω εικονικής διδασκαλίας (74%). 

Επίσης, οι νομπελίστες θεωρούν ότι το Διαδίκτυο θα προωθήσει τις 

καινοτομίες (82%) και θα προάγει την επιστημονική γνώση. Επιπλέον, το 

69% των κατόχων Νόμπελ πιστεύει ότι το Διαδίκτυο θα μπορούσε να έχει 

επιταχύνει την ολοκλήρωση του έργου τους. Το 83% δηλώνει ότι το 

Διαδίκτυο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας.  

Γενικά, σχεδόν όλοι οι νομπελίστες οι οποίοι ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι το 

Διαδίκτυο είχε θετική επίδραση στην εργασία και τη ζωή τους (85%). Οι 

περισσότεροι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (88%), καθώς επίσης 

το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (89%). 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

διότι οι περισσότεροι νομπελίστες οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτή δεν 

μεγάλωσαν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το Διαδίκτυο. 

Μάλιστα, η μέση ηλικία των κατόχων Νόμπελ που ρωτήθηκαν είναι 72 ετών. 

Συνοψίζοντας τη χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μπορούμε να διακρίνουμε δύο άξονες χρήσης: 

 Χρήση του Διαδικτύου (Internet) από μαθητές για: 

• Ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

• Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.  

• Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. 

• Συνεργασία μαθητών. 

• Τηλε-εκπαίδευση. 

 Χρήση του Internet από καθηγητές για: 

• Άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση. 

• Ενίσχυση μαθησιακών δραστηριοτήτων, τηλε-εκπαίδευση. 

• Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων 

και υπηρεσιών. 

• Υπηρεσίες βιβλιοθηκών των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

ιδρυμάτων. 

• Εξυπηρέτηση προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης. 

• Επικοινωνία με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα. 
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Το Διαδίκτυο (Ιnternet) μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με: 

 Δημιουργία τόπων εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 Έξυπνα εργαλεία. 

 Κατάλληλο λογισμικό.  

 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 Νέες υπηρεσίες. 

 

3.2 Ο Παγκόσμιος ιστός 
Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) είναι σήμερα ένα πολύ βασικό στοιχείο στα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όλων των βαθμίδων. Ο Παγκόσμιος Ιστός  

(WWW) δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε έναν 

τεράστιο όγκο γνώσεων. Χρησιμοποιώντας το Web οι μαθητές μπορούν όχι 

μόνο να πάρουν πληροφορίες από άλλους, αλλά να πάρουν ιδέες 

κοιτάζοντας τις αναφορές και τις εμπειρίες των συμμαθητών τους. Αυτό 

επίσης τους δίνει κίνητρο να συμμετέχουν περισσότερο από ότι σε μια 

παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, όπου θα δεχόταν το υλικό που θα τους 

παρουσιαζόταν με τρόπο παθητικό. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να 

μετακινούνται από τοπικές συζητήσεις σε παγκόσμιες. Χρησιμοποιώντας το 

WWW οι μαθητές μπορούν να έχουν μια πρώτη επαφή με την υψηλή 

τεχνολογία, γεγονός που αυξάνει το κίνητρο να λάβουν μέρος σε on-line 

περιβάλλοντα. 

Το βασικό πλεονέκτημα του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) είναι ότι η 

πληροφορία είναι δυναμική. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό 

για τα on-line περιβάλλοντα μάθησης εφόσον επιτρέπει να αλλάζουν και να 

ενημερώνουν το υλικό τους όποτε χρειασθεί. Οι μαθητές συνεπώς 

ενημερώνονται για τις πρόσφατες αλλαγές του μαθησιακού υλικού. 

Η μορφή του υπερκειμένου στο WWW είναι ακόμη ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό. Η χρήση των υπερσυνδέσμων επιτρέπει στους μαθητές να 

εμφανίζουν, να μετακινούνται και να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε κόμβους 

που τους ενδιαφέρουν και να κάνουν γρήγορες αναζητήσεις. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του WWW είναι η ικανότητα να 

εκτελεί εφαρμογές πολυμέσων και να ενσωματώνει ήχο, video, γραφικά, 
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εικόνες και κείμενα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ καλή στήριξη για 

τους καθηγητές των on-line μαθημάτων καθώς τους βοηθούν να 

δημιουργούν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης.  

 

3.3 Τα προβλήματα και οι περιορισμοί του Web 
Το βασικό πρόβλημα των χρηστών για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις 

δυνατότητες του  WWW είναι το γεγονός ότι απαιτούνται πολλοί ισχυροί 

υπολογιστές. Εάν ένας μαθητής έχει ένα παλαιό υπολογιστή το να κατεβάσει 

εικόνες, γραφικά, ήχους και video clips μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα 

διαδικασία. Σήμερα τα περισσότερα υπολογιστικά συστήματα που 

διατίθενται στην αγορά είναι αρκετά ισχυρά, για να επιτρέπουν να τρέχουν οι 

εφαρμογές στο  WWW. 

Όμως ακόμα και στους ισχυρούς υπολογιστές το να κατεβάσει κανείς 

αρχεία πολυμέσων ή να έχει πρόσβαση στους δημοφιλής URL είναι πολύ 

χρονοβόρα διαδικασία. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της έλλειψης διαθεσιμότητας 

εύρους κύματος στον κορμό του Διαδικτύου (Internet backbone), στο 

περιορισμένο εύρος κύματος των γραμμών του Διαδικτύου και στην 

υπερφόρτωση που παρατηρείται στους servers του Web.  

Εκτός από τα τεχνικά προβλήματα υπάρχουν και εκπαιδευτικά 

προβλήματα που συνεπάγεται η χρήση του WWW. Κατά την έρευνα οι 

μαθητές βρίσκουν χιλιάδες συνδέσμους που συσχετίζονται με το θέμα τους. 

Η αξιολόγηση του δημοσιευμένου στο Web υλικού, είναι μια πολύ δύσκολη 

και παραπλανητική εργασία από τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να 

προβάλει υλικό. Χρειάζεται συνεπώς να αναπτυχθούν κάποια στάνταρτ που 

θα εγγυώνται την άντληση πληροφοριών υψηλής ποιότητας. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το WWW παρέχει μια δυναμική διαδικασία 

ενημέρωσης και τροποποίησης του υλικού. Η αλλαγή των διευθύνσεων και 

των sites είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Οι διευθύνσεις που ισχύουν τη 

μια μέρα μπορεί να μην έχουν ισχύ την επόμενη εβδομάδα. Αυτό μπορεί να 

είναι πρόβλημα όταν ο καθηγητής δίνει στους μαθητές σημαντικές αναφορές, 

οι οποίες μπορεί να εξαφανισθούν προτού οι μαθητές να έχουν πρόσβαση 

σ’ αυτές. 
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3.4 Τα οφέλη της διδασκαλίας μέσω του Διαδικτύου 
Η δικτύωση υπολογιστών παρέχει έναν μηχανισμό για την  ανάπτυξη της 

συνεταιριστικής μάθησης μεταξύ των σπουδαστών σε απόμακρες περιοχές 

και συγχρόνως  επιτρέπει την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων μέσα 

στο περιβάλλον των τάξεων. Τα ίδια συμπεράσματα που ισχύουν για  τους 

μαθητές κατά τη διαδικασία μάθησης μέσω Διαδικτύου, βρέθηκαν να ισχύουν 

και για τους δασκάλους που συμμετείχαν στην εκμάθηση των κύκλων στο 

δίκτυο εκμάθησης AT&T. Οι δάσκαλοι απόκτησαν γνώσεις, ανέπτυξαν  νέες 

εκπαιδευτικές στρατηγικές, αύξησαν τον αυτοσεβασμό τους και ανέπτυξαν 

τις επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους.  

O Dewey (1916) ανησυχούσε για την αυξανόμενη απόσταση ανάμεσα 

στην άμεση εμπειρία και την αφηρημένη έννοια της μάθησης που έγινε 

υπόθεση  καθημερινής ρουτίνας στις τάξεις, στην εποχή του. Η σχολική 

εμπειρία, υποστήριζε, πρέπει να καλλιεργεί τις αξίες, την κοινωνική τάξη, και 

τις διαδικασίες, που επιδιώκει να μεταδώσει, και όχι μόνο να διδάσκει για 

αυτές τις διαδικασίες. Η συνεταιριστική μάθηση προωθείται ως τρόπος να 

μετασχηματιστεί η σχολική εμπειρία των σπουδαστών στο πνεύμα της 

θεμελιώδους αρχής των άμεσων εμπειριών, του Dewey. Οι συνεταιριστικές 

αρχές μάθησης, υποστηρίζει ο Sharon (1984), δημιουργούν ένα 

ανθρωπιστικό, και κοινωνικό εκπαιδευτικό σύστημα που είναι πιθανότερο να 

βοηθήσει τα παιδιά να υποδυθούν ενήλικους ρόλους και να ενεργήσουν στο 

περιβάλλον τους  δημιουργικά.  

Τα οφέλη των συνεταιριστικών μαθησιακών περιβαλλόντων για τα παιδιά 

έχουν καταδειχθεί (Slavin 1983, Sharon 1984, Kagan 1986), αλλά ο 

μετασχηματισμός των παραδοσιακών τάξεων σε κοινωνική οργάνωση που 

απαιτείται με τη συνεταιριστική εκμάθηση, είναι μια σύνθετη διαδικασία. 

Μπορούν οι δάσκαλοι να μάθουν να δημιουργούν συνεταιριστικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα όταν απομονώνονται οι ίδιοι στο παραδοσιακό μοντέλο των 

σχολείων;  

«Η υπόθεση ότι οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν τους όρους που κάνουν τη μάθηση στο σχολείο και τη σχολική 

διαβίωση να υποκινεί  τα παιδιά χωρίς να ισχύουν οι ίδιοι όροι για τους 

ίδιους τους δασκάλους, έχουν αποτύχει στο ρόλο τους» (Sarason 1976).  
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Ένας τρόπος να εξεταστεί το πρόβλημα που προσδιορίζεται από τον 

Sarason είναι μέσω της επέκτασης των αρχών της συνεταιριστικής μάθησης 

στην εμπειρία των τάξεων των δασκάλων μέσω της ασύγχρονης δικτύωσης 

των υπολογιστών στις τάξεις.  

 Η ασύγχρονη επικοινωνία  στο δίκτυο  κατά τη διαδικασία μάθησης,  

επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με διάφορες ομάδες συγχρόνως 

χωρίς να δημιουργείται η χαοτική κατάσταση που θα συνέβαινε σε μια 

πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. 

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των σχολείων μέσω του Διαδικτύου, σε 

ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

συνεργασιών μαθητών και καθηγητών πάνω σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

Οι σχολικές βιβλιοθήκες αντικαθίστανται με ψηφιακές στις οποίες ο 

χρήστης μπορεί να βρίσκει σε ηλεκτρονική μορφή χιλιάδες βιβλία καθώς και 

εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Οι διοικητικές εργασίες ενός σχολείου (ενημέρωση αρχείων μαθητών, 

έκδοση πιστοποιητικών κ.λ.π.) είναι δυνατόν να γίνουν μέσω ειδικά 

διαμορφωμένων δικτυακών τόπων.[12] 

 

3.5 Τι το διαφορετικό προσφέρει η διδασκαλία μέσω   

δικτύου από την παραδοσιακή διδασκαλία 
Βασικό χαρακτηριστικό του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας υπήρξε 

μέχρι σήμερα η ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού 

στον ίδιο χώρο (αίθουσα διδασκαλίας) και στον ίδιο χρόνο(ωρολόγιο 

πρόγραμμα). Η βέλτιστη χρήση των βασικών υπηρεσιών της τηλεδιάσκεψης 

και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων, σε συνδυασμό 

με το Διαδίκτυο καθιστά εφικτή την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, 

διαμορφώνοντας ένα εντελώς διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον.  

Η ταυτόχρονη παρουσία καθηγητή και μαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας 

δεν είναι πλέον απαραίτητη καθώς η διαδικασία της παράδοσης του 

μαθήματος μπορεί να λάβει χώρα μέσω της οθόνης του υπολογιστή. 
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  Ο καθένας σκέφτεται και μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Ο τρόπος με 

τον οποίο ένα άτομο προτιμά να μαθαίνει επηρεάζει τόσο το μέσο όσο και τη 

διαδικασία την οποία ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί για την επίτευξη της 

μάθησης. Για να θεωρηθεί επιτυχημένο ένα μοντέλο διδασκαλίας θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη  του τα πρότυπα μορφών μάθησης των ατόμων στα 

οποία απευθύνεται. 

Υπάρχουν πολλά πρότυπα μορφών μάθησης. Οι πιο γνωστές είναι αυτές 

του David Kolb και Mumford και του Honey. ‘Ενα πιο πρόσφατο μοντέλο 

αναπτύχθηκε από τη θεωρία της πολλαπλής εφυίας του Gardner.  

Ο Mumford καθορίζει τέσσερις μορφές μάθησης: ενεργή, αντανακλαστική, 

πραγματιστική και θεωρητική. Θεωρεί ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να 

αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να ταιριάζει στη μορφή μάθησης του 

εκπαιδευόμενου με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν. 

Οι μορφές μάθησης είναι οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι 

οργανώνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες προτού να τις 

χρησιμοποιήσουν. 

Εάν ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να λαμβάνει 

πληροφορίες, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία της 

πληροφορίας ποικίλει ανάλογα με τον τύπο μάθησης του κάθε ατόμου. 

Ωστόσο η πληροφορία παρουσιάζεται με τρόπο μοναδικό. Όπως συμβαίνει 

και όλοι οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, το ίδιο συμβαίνει και με τη μονόδρομη 

παρουσίαση της πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου. 

Με τον ίδιο τρόπο που οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να 

διαφοροποιήσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να ανταποκριθούν 

στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών μέσα στη σχολική αίθουσα, θα 

πρέπει επίσης να παρουσιάσουν μια ποικιλία από δραστηριότητες μάθησης, 

και όταν σχεδιάζουν και υποστηρίζουν την online διδασκαλία. 

Αν η on-line διδασκαλία που στηρίζεται πάνω στις ίδιες παιδαγωγικές 

αρχές του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, δεν παράγει υψηλής (ή πιο 

υψηλής) ποιότητας μάθηση, τότε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ερωτηθούν 

για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουν on-line περιβάλλοντα μάθησης. 
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    Ο σκοπός της χρήσης του Διαδικτύου σαν εργαλείο μάθησης είναι για 

να βελτιώσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Είναι σαφώς πολύ 

περισσότερο από ένα εργαλείο για να διαδίδει τη μάθηση. 

Η υιοθέτηση του μοντέλου της on-line διδασκαλίας θα πρέπει να γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

 Η τεχνολογία δεν οδηγεί κατά ανάγκη  στη μάθηση. 

 Η τεχνολογία καθοδηγεί την παιδαγωγική διαδικασία. 

 Η online τεχνολογία είναι αρχικά μια διαδικασία παράδοσης της 

τεχνολογίας. 

 Είναι χρήσιμη η διάκριση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

και στο σχεδιασμό της δομής του μαθήματος. 

 Το μοντέλο διδασκαλίας που θα υιοθετηθεί εξαρτάται από την 

αντίληψη του εκπαιδευτή γύρω από την έννοια της μάθησης. 

 Οι σχεδιαστές μοντέλων επιτυχημένης online διδασκαλίας 

υπήρξαν επίσης επιτυχημένοι σχεδιαστές και σε άλλα μέσα. 

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η on-line διδασκαλία θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει τις κατάλληλες υποδείξεις για τους εκπαιδευόμενους, 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία και να υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό ώστε να  διευκολύνεται η 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Εάν το Διαδίκτυο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απλά σαν ένα μέσο 

διάδοσης της γνώσης, δεν θα εκπληρώσει την τεράστια δύναμη  που έχει  

ως εργαλείο μάθησης. Το βασικό για να βελτιωθεί η διαδικασία διδασκαλίας 

και μάθησης είναι να αναγνωρίσουμε τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου 

στη διαδικασία μάθησης. Μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν κάνοντας, άλλοι 

βλέποντας και επικοινωνώντας με άλλους, κάποιοι διαβάζοντας ή βλέποντας 

ταινίες, και άλλοι ερευνώντας νέους τρόπους μάθησης και δεξιοτήτων. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθά τους ανθρώπους, να 

ανακαλύψουν τον τρόπο που θα μαθαίνουν στο εξής, ώστε να γίνουν δια 

βίου εκπαιδευόμενοι. Ωστόσο, συχνά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι μ’ έναν 

υπολογιστή ή ένα modem ξεχνάμε αυτές τις βασικές αρχές για το πώς 

μαθαίνουν οι άνθρωποι. 
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 Σε μια εργασία του το 1955 ο Kay παρομοιάζει τον εκπαιδευτικό με μια 

γέφυρα, όπου ο εκπαιδευτικός παρέχει το περιβάλλον για τον 

εκπαιδευόμενο, ώστε να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει νέες δεξιότητες 

και γνώσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει ένα ασφαλές, άνετο 

και σίγουρο περιβάλλον ώστε να επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να κινείται 

με ασφάλεια επάνω στη γέφυρα.   

Εάν χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο ως τμήμα αυτής της γέφυρας, τότε 

θα πρέπει να αναλογισθούμε πως θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους 

εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Για να το 

πετύχουμε θα πρέπει να θεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι 

εκπαιδευόμενοι και το πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε και να 

διευκολύνουμε τη διαδικασία μάθησης για να πετύχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα. 
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Ενότητα 4 - Διεθνής πραγματικότητα 

4.1 Τι συμβαίνει στις Ευρωπαϊκές χώρες 
Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών βρίσκονται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εθνικής πολιτικής των περισσοτέρων 

Ευρωπαϊκών χωρών.  

Η τάση σήμερα είναι να υπερβούμε το πειραματικό πλαίσιο και να 

εναρμονισθούμε με ένα μακροπρόθεσμο όραμα, με μια πολιτική κανονικής 

επένδυσης στις νέες τεχνολογίες προς όφελος των καινοτομιών ώστε να 

εξασφαλίσουμε τη μόνιμη υποστήριξη τους. 

Παλαιότερα, μικρός αριθμός σχολείων είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σε 

κάποιο εκπαιδευτικό δίκτυο. Η κατάσταση αυτή αλλάζει με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς. Σε όλες τις  χώρες εισάγονται οι δικτυακές τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση. 

Οι Σκανδιναβικές χώρες έδωσαν τη μέγιστη προσοχή στα θέματα νέων 

τεχνολογιών από την πρόωρη δεκαετία του '90. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 

πρωτοβουλία Superhighway  που προωθήθηκε από το 1995, συμπεριέλαβε 

25 προγράμματα και 1.000 σχολεία. Τα αποτελέσματα κατέστησαν δυνατό 

τον καθορισμό και την έναρξη το 1998 του «Εθνικού Πλαισίου για τη 

Μάθηση», το οποίο έθεσε φιλόδοξους στόχους για το έτος 2002, όσον 

αφορά τη σύνδεση στο δίκτυο, την κατάρτιση των δασκάλων, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

σε όλα τα μαθήματα, όπως επίσης και στη διοίκηση. 

 

4.1.1 Η προτεραιότητα δίνεται  στον εξοπλισμό και 

την υποδομή 
 Τα εθνικά προγράμματα ασχολούνται εκτεταμένα με το Υλικό των 

υπολογιστών, την κατάρτιση των δασκάλων, (ένα θέμα που λαμβάνει 

διαρκώς αυξανόμενη προσοχή), την παρακίνηση για την ανάπτυξη 

εφαρμογών, και - κάτι νέο– τη διάδοση των  συνδέσεων στο Διαδίκτυο, τη 

δημιουργία εθνικών  και περιφερειακών εκπαιδευτικών τίτλων πολυμέσων 

και τη  σύναψη συνεργασιών με τη βιομηχανία, την αναβάθμιση του 
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εξοπλισμού, και τέλος την οικονομική στήριξη από σπόνσορες ή ακόμη και 

από on-line διαφήμιση. 

 Κορυφαία προτεραιότητα, εντούτοις, δόθηκε στον εξοπλισμό και την 

υποδομή προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των πολυμεσικών 

τίτλων στα ιδρύματα. Αυτή η προσπάθεια ενισχύθηκε από τις τοπικές αρχές.  

Στην Ιταλία, παραδείγματος χάριν, εγκαινιάστηκε ένα τετραετές 

πρόγραμμα τον Απρίλιο του 1997 για να επιτρέψει σε 15.000 σχολεία, από 

το βρεφικό σταθμό έως τη Δευτεροβάθμια βαθμίδα, να αγοράσουν τον 

εξοπλισμό πολυμέσων τηλεπληροφορικής για τους δασκάλους και τους 

μαθητές. Στην Πορτογαλία κάθε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

εξοπλίστηκε με έναν υπολογιστή, με δυνατότητα προβολής  πολυμέσων και 

μια σύνδεση με το Διαδίκτυο και αυτή η προσπάθεια θα επεκταθεί στα 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα  

«Nonio Seculo ΧΧΙ»,  με σκοπό να προωθήσει και να επιταχύνει τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. 

 

4.1.2 Υπηρεσίες που συνδέονται με το Διαδίκτυο και 

το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή για τους 

μαθητές και τους καθηγητές. Τα περισσότερα προγράμματα επιδιώκουν στο 

μέλλον να εφοδιάσουν τον κάθε καθηγητή και τον κάθε μαθητή της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με μια προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση.  

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τη δικτύωση των σχολείων σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο ανά χώρα ισχύουν τα παρακάτω: 

Στην Πορτογαλία: 
Όλα τα σχολεία βρίσκονται στο Internet από τον Οκτώβριο 1997 με το 

πρόγραμμα “Programme Internet in schools”, χρησιομοποιώντας ως κορμό 

του δικτύου το διαπανεπιστημιακό δίκτυο RCCN. Τα σχολεία διαθέτουν 

σύνδεση στο δίκτυο και στις βιβλιοθήκες. 

Στη Φινλανδία 

Υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό χρηστών του Internet (ίσως το μεγαλύτερο) 

με 70.000 υπολογιστές σε 5.600 σχολεία. Η αναλογία μαθητών ανά 
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υπολογιστή από 15:1  έγινε 8:1 το έτος 2000. Οι συνδέσεις σχολείων στο 

Internet γίνονται με γραμμές υψηλής ταχύτητας 64 kbps έως 155 Mbps με 

την πλειοψηφία στα 2  Mbps. 

Στη Γαλλία 
Το Νοέμβριο του 1997 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με στόχο να εφοδιάσει 

κάθε μαθητή και κάθε τάξη με μια ηλεκτρονική διεύθυνση μέσα στο έτος 

2000. Ο αριθμός των σχολείων που διέθετε σύνδεση στο Διαδίκτυο το 1998 

διπλασιάσθηκε μέσα σε έξι μήνες και πάνω από το 80% των Λυκείων 

διέθεταν σύνδεση μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 1998.  

Οι μαθητές εξοικειώνονται στη χρήση των δικτυακών τεχνολογιών μέσω 

του δικτύου Videotex. Πρόσβαση στο Internet έχει το 80% των Γυμνασίων, 

το 60% των Λυκείων και το 5% των Δημοτικών σχολείων. Δεν υπάρχει 

εθνικό δίκτυο αλλά υπάρχουν Περιφερειακά εκπαιδευτικά δίκτυα. Επίσης 

δημιουργήθηκε ένα σχολικό δίκτυο που συνδέεται με τα ΑΕΙ. Στόχος είναι η 

υποχρεωτική  επιμόρφωση των καθηγητών στη χρήση του Internet. 

Στην Αγγλία 
Το 75% των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και το 30% των 

σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει πρόσβαση στο Internet. Η 

αναλογία μαθητή-υπολογιστή είναι 7,7 μαθητές ανά υπολογιστή. Επίσης 

στόχος είναι η εκπαίδευση των καθηγητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών 

Στη Γερμανία 
Το Έργο «Schools on the Νet» ξεκίνησε  το 1996 και ανέπτυξε το δίκτυο 

των σχολείων. Σε δύο χρόνια συνδέθηκαν στο δίκτυο 6.000 σχολεία. Στόχος 

είναι να συνδεθούν όλα τα σχολεία, 44.000 συνολικά. Δημιουργήθηκαν 

περιφερειακοί εξυπηρετητές που παρέχουν σελίδες με εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράλληλα παρέχεται πρόσβαση στο Internet. 

Στην Ουγγαρία 
Μέχρι τον Οκτώβριο 1998 συνδέθηκαν όλα τα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1.200) στο σχολικό δίκτυο και προβλέπεται η 

σύνδεση και όλων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς 

και η παροχή πρόσβασης στο Internet. Επίσης αναπτύχθηκαν σχολικά 

εργαστήρια πολυμέσων και δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά κέντρα. 

Στην Ιρλανδία 
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Το EdNet Ireland (1995) έδωσε  πρόσβαση στο Internet σε 450 σχολεία 

μέσω της Ireland-on-line. Το πρόγραμμα  «Schools IT 2000» (1997) είχε 

στόχους: την εγκατάσταση 60.000 σταθμών εργασίας με πολυμεσικές 

δυνατότητες στα σχολεία, τη σύνδεση όλων των σχολείων (4.000) στο 

Internet και την εκπαίδευση 20.000 καθηγητών στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. 

Στην Αυστρία 
Υπάρχει το Εθνικό Δίκτυο Austrian School Network (ASN) που 

χρησιμοποιεί σαν Δίκτυο κορμού το Πανεπιστημιακό δίκτυο (ACONET) σε 

έξι πόλεις. Η σύνδεση γίνεται μέσω κοινών τηλεφωνικών ή ISDN γραμμών 

προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. 

Στο Βέλγιο  
 Στόχος είναι  η αναλογία 10 μαθητών ανά υπολογιστή μέχρι το 2002 

(1999). Δεν υπάρχει εθνικό δίκτυο σχολείων αλλά μόνο περιφερειακά δίκτυα, 

κυρίως λόγω του προβλήματος της γλώσσας. 

Στη Δανία 
 Η αντιστοιχία μαθητών ανά υπολογιστή είναι 28 μαθητές ανά 

υπολογιστή. Το 60% των σχολείων διαθέτει πρόσβαση στο Internet. Στόχος 

είναι να υπάρξει Εθνικό δίκτυο σχολείων (Sektornet) με ταχύτητες σύνδεσης 

από 64 kbps έως 2 Mbps. 

Στη Σουηδία 

Στα σχολεία για μαθητές 7-16 ετών αντιστοιχούν 13 μαθητές ανά 

υπολογιστή και το 56% αυτών έχει πρόσβαση στο Internet. 2273 σχολεία 

έχουν πρόσβαση στο Internet, με E-mail και WWW. Επίσης υπάρχει το 

Swedish School Computer Network (1994), μια  οn-line υπηρεσία με 

εκπαιδευτικούς πληροφοριακούς πόρους. Ωστόσο δεν υπάρχει εθνικό δίκτυο 

σχολείων. 

Στην Ισλανδία 

Πρόσβαση στο Internet έχει το 80% των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Πανεπιστήμια και σχολεία). Υπάρχει υποστήριξη διαλογικών επικοινωνιών 

και τηλεδιασκέψεων, υπηρεσίες εκπαίδευσης από απόσταση και γίνεται 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού WWW. Επίσης παρέχονται τεχνικές συμβουλές για 

το Internet. 
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Στην Ιταλία  
Η αντιστοιχία υπολογιστών ανά σχολείο είναι 14,5 υπολογιστές  ανά 

σχολείο σε ποσοστό 80% των σχολείων. Υπάρχει το DEURE: εθνικό 

εκπαιδευτικό δίκτυο από 285 σχολεία με δικές τους WWW σελίδες. Επίσης 

υπάρχει το Kidslink: εκπαιδευτικό δίκτυο της Μπολόνια από 100 σχολεία (19 

έχουν δικές τους WWW σελίδες), καθώς και το Internet per le scuole: 

εκπαιδευτικό δίκτυο του Τορίνο. 

Στην Ολλανδία 
Η αναλογία μαθητών ανά υπολογιστή είναι 35:1. Υπάρχει το SPOB, 

εκπαιδευτικό δίκτυο για τη βοήθεια μετάβασης των μαθητών στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (περιλαμβάνει 27 σχολεία και 5 Πανεπιστήμια), το 

De Digitale School: πιλοτικό εκπαιδευτικό δίκτυο (1995) από 121 σχολεία με 

σκοπό τη χρήση του Internet στην εκπαίδευση, το OnderwijsWeb, 

εκπαιδευτικό δίκτυο (1995) από 100 σχολεία, με στόχο να βοηθήσει τους 

καθηγητές στη χρήση του Internet στην εκπαίδευση. 

Η πραγματοποίηση ενός μεγάλου αριθμού φιλόδοξων σχεδίων για τη 

δικτύωση των σχολείων, οφείλεται στη συνεργασία με προμηθευτές Υλικού ή 

υπηρεσιών Διαδικτύου.  

Για παράδειγμα, στη Γερμανία το εθνικό πρόγραμμα «Schulen ans Netz», 

που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη γερμανική Telecom, κατέστησε 

δυνατή την προμήθεια εξοπλισμού και τη σύνδεση 8.000 σχολείων στο 

Διαδίκτυο, με ακόμη 5.000 σχολεία να έπονται, χρηματοδοτούμενα σε τοπικό 

ή περιφερειακό επίπεδο. 

Στην ενίσχυση των 50 εκατομμυρίων Ευρώ που δόθηκε  από την 

Ιρλανδική κυβέρνηση στα σχολεία του προγράμματος “Schools IT 2000”, με 

σκοπό να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία, 

ήρθαν να προστεθούν και άλλα 12 εκατομμύρια Ευρώ από συνεισφορές 

συνεργατών όπως η Telecom Eireann. Οι συνεργασίες αυτού του τύπου 

συνήθως γίνονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εντούτοις, ορισμένα 

επιτεύγματα που εστιάζουν σε  πολύ συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις μπορεί 

τελικά να  αποδειχθούν ακατάλληλα.  

 

                                                 Σελίδα  61



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

                                                    

4.1.3 Η συνέχιση των προσπαθειών και οι  

μακροπρόθεσμες συνέπειες  
Με τη συγκέντρωση των στοιχείων από τα προγράμματα που 

εφαρμόσθηκαν σε μια  συγκεκριμένη περίοδο, τα εθνικά σχέδια δράσης 

τείνουν να πετύχουν την τακτική καθιέρωση τους, θέτοντας όλο και 

περισσότερο φιλόδοξους στόχους. Αυτό είναι εν μέρει αντανάκλαση της 

σχετικής αβεβαιότητας γύρω από  την εγγύηση των  δημόσιων  

χρηματοδοτήσεων, καθώς επίσης και  τη συνέχιση της πολιτικής σε αυτόν 

τον τομέα. 

 Στη Δανία, παραδείγματος  χάριν, η εισαγωγή από το 1994 του Sektor 

Net  σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στη δημόσια 

χρηματοδότηση  της τάξης άνω των  67 εκατομμυρίων Ευρώ, μέχρι το έτος 

2000. Μετά από μια αξιολόγηση από τους διεθνείς εμπειρογνώμονες, 

προωθήθηκε ένα πρόγραμμα δράσης (1998-2003), προκειμένου να 

επιταχυνθεί η εφαρμογή των στόχων που τέθηκαν το 1997, και οι 

μεταρρυθμίσεις που έχουν επιπτώσεις σε θεσμικά θέματα, προγράμματα και 

μεθόδους διδασκαλίας. Η επένδυση πρέπει βαθμιαία να μεταφερθεί από την 

εγκατάσταση του δικτύου και τις συνοδευτικές δραστηριότητες, στην 

ανάπτυξη και την υποστήριξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.  

 

4.1.4 Η ενίσχυση της κατάρτισης των δασκάλων  
 Η κατάρτιση των δασκάλων βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών, 

απεικονίζοντας την προσοχή που δίνεται στον ουσιαστικό ρόλο των 

δασκάλων στο στάδιο της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και της 

διδασκαλίας των καινοτομιών. Ένα διετές πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης  

εγκαινιάστηκε στη Γαλλία το 1998, προκειμένου να εκπαιδευθούν οι 

μελλοντικοί καθηγητές ώστε να εισαγάγουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στη διδασκαλία τους. Εντούτοις, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία  των εν 

ενεργεία καθηγητών πιθανώς  θα παραμείνει στην υπηρεσία για τα επόμενα 

20 έτη, η βασική πρόκληση είναι αυτός ο πληθυσμός να εξοπλιστεί και να 

υποστηριχθεί.  Στην Ισπανία εισήγαγαν ένα πρόγραμμα  προκειμένου να 
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εφοδιασθούν 40.000 καθηγητές με μια σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η Σουηδία 

τον Ιούνιο του 1998, προώθησε το πρόγραμμα «Εργαλεία για τη μάθηση» 

(1999-2001), προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εισαγωγής και 

επιμόρφωσης σε προγράμματα, για ποσοστό άνω του 40% των εν ενεργεία 

καθηγητών, το διοικητικό προσωπικό, τους βιβλιοθηκάριους και τις τοπικές 

αρχές.  

 

4.1.5 Πολλές προκλήσεις πρέπει να 

αντιμετωπισθούν  
Από πολλές απόψεις η Φινλανδία αποτελεί ένα γνήσιο «εργαστήριο της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας» στην Ευρώπη και έχει τα περισσότερα sites 

στο Διαδίκτυο ανά 1.000 κατοίκους, ακριβώς μετά τις ΗΠΑ και μπροστά από 

όλες τις άλλες Σκανδιναβικές χώρες. Στόχος ήταν το έτος 2000, να υπάρχει 

ένα PC για κάθε οκτώ μαθητές στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ένα για 

κάθε έξι μαθητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα δε ποσοστά σύνδεσης 

στο Διαδίκτυο πρέπει να είναι κοντά στο 100%. Εντούτοις, μια αξιολόγηση 

που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 1998 ύστερα από την υποκίνηση του 

φινλανδικού Κοινοβουλίου, έκανε την παρακάτω κριτική:  

 Η διαθεσιμότητα του Υλικού δεν ήταν πάντα ικανοποιητική. 

 Υπήρξε μια συνεχής έλλειψη εκπαιδευτικών τίτλων  πολυμέσων 

καλής ποιότητας. 

 Οι υπηρεσίες διδασκαλίας και τεχνικής υποστήριξης παρέμεναν 

ανεπαρκείς.  

 Η κατάρτιση των δασκάλων έπρεπε να ενισχυθεί και να στοχεύει 

καλύτερα. 

 Υπήρξε η ανάγκη να συνεχιστούν οι ερευνητικές προσπάθειες, 

να αυξηθεί η διάδοση των πιο ελπιδοφόρων πρακτικών και να 

ληφθεί δεόντως υπόψη το ζωτικής σημασίας πρόβλημα της ίσης 

πρόσβασης. 

 Αυτές είναι οι προκλήσεις που η Φινλανδία αποδέχεται ως τμήμα μιας 

εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας, για την περίοδο 2000-2004. 
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Αυτές είναι επίσης οι προκλήσεις που απασχολούν όλα τα κράτη μέλη 

στις ποικίλες εκτάσεις τους. Η κλίμακά τους  απαιτεί τη συστηματική και 

συνεχή προσπάθεια. Η πολυπλοκότητά τους κάνει επιτακτική την ανάγκη 

μεγαλύτερης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο, μεταξύ άλλων, 

να προωθηθεί ένα κοινό όραμα, για  ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και 

καλύτερη πρακτική εφαρμογή των μέτρων με έναν δομημένο και 

αποτελεσματικό τρόπο. 

 

4.2 Η πολιτική της εκπαίδευσης σε σχέση με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν επίσημα έγγραφα που αποσκοπούν 

στο να προάγουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

 

Σχήμα 4.1: Τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης που καλύπτονται από 

επίσημα έγγραφα πάνω στη χρήση στις νέες τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών 
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Η δε ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών στο σχολικό σύστημα διαρκώς εξαπλώνεται. 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες έχουν συγκροτηθεί ειδικά σώματα για να 

προάγουν ή να επιβλέπουν την υιοθέτηση των εντολών των κυβερνήσεων  

που επιθυμούν να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες στο εκπαιδευτικό σύστημα 

της κάθε χώρας καταρτίζοντας εθνικά προγράμματα.  

 

4.2.1 Η διαχείριση της  χρηματοδότησης σπανίως 

γίνεται σε αποκλειστικά κεντρικό κυβερνητικό 

επίπεδο. 
Είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τα διαθέσιμα εθνικά στατιστικά δεδομένα 

που αφορούν τη χρηματοδότηση και συντήρηση του εξοπλισμού των νέων 

τεχνολογιών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια βάση δεδομένων μέχρι 

σήμερα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται πληροφορίες με βάση τον 

εξοπλισμό των σχολείων, ή το ύψος της επιδότησης για τις νέες τεχνολογίες, 

στις διάφορες χώρες. Η δυσκολία του να συλλεχθούν αυτού του είδους οι 

πληροφορίες, εν μέρει έγκειται  στον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων για τη 

χρηματοδότηση και συντήρηση του εξοπλισμού. Στην Ευρώπη είναι 

ασύνηθες η οικονομική διαχείριση να περιορίζεται αποκλειστικά στο 

Υπουργείο Παιδείας της κεντρικής κυβέρνησης. Η διαχείριση της 

χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό συνήθως γίνεται είτε σε τοπικό επίπεδο, 

είτε κατανέμεται από κοινού σε πολλά επίπεδα διοίκησης. Ο τρόπος με τον 

οποίο κατανέμεται η χρηματοδότηση μεταξύ εξοπλισμού και ανθρωπίνων 

πόρων, είναι δύσκολο να καθορισθεί επακριβώς σε πολλές χώρες. Ωστόσο 

στις περιπτώσεις που είναι γνωστός ο τρόπος κατανομής, ο εξοπλισμός 

προηγείται σε έξοδα. 

 

4.3 Οι νέες τεχνολογίες και τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών  
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4.3.1 Οι νέες τεχνολογίες είναι παρούσες στα 

αναλυτικά προγράμματα και οι επιδιωκόμενοι 

στόχοι είναι γενικά όμοιοι. 
Ακόμη και σε πρωταρχικό επίπεδο, πολλές χώρες έχουν συμπεριλάβει τις 

νέες τεχνολογίες στο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Αλλού 

πάλι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών γίνεται σαν μάθημα επιλογής. Η 

χρήση των νέων τεχνολογιών σαν εργαλείο σε μελέτες ή σε υλικό 

εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι η πιο κοινή προσέγγιση που προτείνεται 

για τα Δημοτικά σχολεία. Στις ανατολικές χώρες οι νέες τεχνολογίες συνήθως 

διδάσκονται σαν ξεχωριστό αντικείμενο. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι 

νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών συνήθως 

διδάσκονται με αυτόν τον τρόπο. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι διαφέρουν λίγο 

ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που προτείνονται πρέπει να σχετίζονται με 

την εκπαίδευση  των καθηγητών. Εξειδικευμένοι καθηγητές σε θέματα 

τεχνολογίας συναντώνται συχνότερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και  

διδάσκουν τις νέες τεχνολογίες σαν ξεχωριστό αντικείμενο, ενώ οι καθηγητές 

άλλων ειδικοτήτων χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες σαν εργαλείο. 

 

4.3.2  Όλες οι χώρες δεν έχουν συμπεριλάβει τις 

νέες τεχνολογίες στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών. 
Ενώ σε πολλές χώρες οι νέες τεχνολογίες έχουν συμπεριληφθεί σαν 

υποχρεωτικό μέρος του αναλυτικού προγράμματος για τους μαθητές, δεν 

συμβαίνει το ίδιο με το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης των 

δασκάλων και των καθηγητών. Το μάθημα των νέων τεχνολογιών για τους 

καθηγητές είναι υποχρεωτικό σε λιγότερες από τις μισές Ευρωπαϊκές χώρες. 

Στις υπόλοιπες είναι προαιρετικό. 
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Το γεγονός αυτό δεν συμβαδίζει με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

στις τάξεις. Πράγματι μόνο εκείνοι οι καθηγητές που από μόνοι τους 

εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι σε θέση να 

επιβλέπουν τους μαθητές τους με επιτυχία, καθώς είναι εξοικειωμένοι με το 

αντικείμενο. Παρόλο που όλες οι χώρες εφαρμόζουν πολιτική για την 

εκπαίδευση των εν ενεργεία καθηγητών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τα 

παραπάνω, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί το ότι όλοι οι μελλοντικοί 

καθηγητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και η απαίτηση αυτή 

είναι επιτακτική. Η διασφάλιση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα 

σχολεία προϋποθέτει όλοι οι καθηγητές να μην επαφίενται μόνο στις δικές 

τους πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση τους, σε έναν τομέα τόσο σημαντικής 

προτεραιότητας, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες.  

 

4.4 Εθνική πολιτική επάνω στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 
Στη διάρκεια των ετών 1997-98 υπήρξε μια επίσημη εθνική πολιτική που 

ενεθάρρυνε τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλες σχεδόν τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής κοινότητας και στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης(εκτός της 

Τσεχίας και της Σλοβακίας). 

Αυτή η εθνική πολιτική είχε γενικά τη μορφή ενός ή περισσοτέρων  

επισήμων εγγράφων (νόμοι, οδηγίες, εγκύκλιοι, διατάγματα). Στις 

περισσότερες χώρες, τα περισσότερα έγγραφα πάνω στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών έχουν ημερομηνίες μέσα στη δεκαετία του 1990 και μάλιστα των 

αρχών της συγκεκριμένης δεκαετίας. 

Σε όλες τις χώρες τα επίσημα έγγραφα καλύπτουν τουλάχιστον την 

υποχρεωτική εκπαίδευση(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια). Σε μερικές 

μάλιστα χώρες όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1 καλύπτουν και την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Μάλιστα υπάρχουν έγγραφα που αφορούν την προ της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, στην 

Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Φινλανδία και Σουηδία 

από τις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, και στη Σλοβενία από τις ανατολικές 

χώρες. 
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4.4.1 Το εθνικό ή υπηρεσιακό σώμα που είναι 

υπεύθυνο για την επιτήρηση της εθνικής πολιτικής.    
Σε όλες τις χώρες όπου επίσημα έγγραφα υποστηρίζουν τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, υπάρχουν ένα ή περισσότερα εθνικά ή 

υπηρεσιακά σώματα στα οποία έχει ανατεθεί η εργασία να τα εφαρμόσουν ή 

να προωθήσουν πρακτικά μέτρα και να επικεντρώσουν τις πρωτοβουλίες. 

Ο αριθμός αυτών των σωμάτων ποικίλει από χώρα σε χώρα, αλλά τα 

καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους συνήθως περιλαμβάνουν μερικούς ή και 

όλους από τους κάτωθι στόχους: 

 να ορίσουν τους αντικειμενικούς στόχους που επιδιώκονται, 

 να επιλέγουν ή να παρέχουν τον εξοπλισμό (hardware) και το 

λογισμικό (software), 

 να οργανώνουν την εκπαίδευση των καθηγητών και την 

ανάπτυξη νέου λογισμικού, 

 να διαχειρίζονται και να συντονίζουν τις πολλαπλές 

πρωτοβουλίες, 

 να εφαρμόζουν τις ληφθείσες αποφάσεις και τις συμφωνίες που 

έγιναν, 

 να συλλέγουν πληροφορίες για να προσδιορίσουν την πορεία 

των σχεδίων και των προγραμμάτων που έχουν εφαρμοσθεί. 

 

4.4.2 Τα εθνικά προγράμματα για την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών διαρκώς αυξάνονται 
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις EFTA/EEA2 

χώρες καθώς και στις περισσότερες από τις ανατολικές χώρες της 

Ευρώπης, με εξαίρεση τη δημοκρατία της Τσεχίας και την Κύπρο (στις 

πρώτες τάξεις)   έχουν εφαρμοσθεί εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που 

στοχεύουν στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια 

                                                 
2 European Free Trade Association/European Economic Area 
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Εκπαίδευση. Στις περισσότερες επίσης χώρες εφαρμόζονται ήδη 

προγράμματα, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που χρονολογούνται από 

το 1997-98, με εξαίρεση τη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου από τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη δημοκρατία της Τσεχίας, τη 

Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία από τις ανατολικές χώρες. 

Στην Ισπανία έχουν εφαρμοσθεί προγράμματα που καλύπτουν και τα τρία 

στάδια της εκπαίδευσης και καθοδηγούνται απ’ ευθείας από το Υπουργείο 

Παιδείας. Τα εθνικά αυτά προγράμματα συμβαδίζουν με τοπικές 

πρωτοβουλίες, που κατά κόρον λαμβάνουν χώρα στη Φινλανδία και τη 

Σουηδία. 

 

4.4.3  Τα σχέδια για την εφαρμογή των 

προγραμμάτων, συχνά εμφανίζονται μετά το έτος 

2000. 
Τα προγράμματα και για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης εν γένει ξεκινούν 

μετά το έτος 1995. Οι πιο μακροχρόνιες πρωτοβουλίες εμφανίσθηκαν κατά 

τη δεκαετία του 1980. Μερικές από αυτές αφορούσαν και τις τρεις βαθμίδες 

εκπαίδευσης (όπως στην Ισπανία και στη Γαλλία), αλλά πιο συχνά 

αφορούσαν το Λύκειο (όπως στο Λουξεμβούργο στην Αυστρία στη 

Βουλγαρία, στη Λιθουανία και στην Κύπρο). 

Η εφαρμογή των προγραμμάτων για την Ολλανδία τη Φινλανδία, τη 

Σλοβενία και Σλοβακία είχε προγραμματισθεί για μετά το έτος 2000.  Στη 

Βουλγαρία δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση, όσον αφορά την πλήρη 

εφαρμογή του προγράμματος για την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 

4.5 Η χρηματοδότηση για τις νέες τεχνολογίες 
Η ευθύνη για τη χρηματοδότηση και συντήρηση του Υλικού δεν είναι 

ενός μόνο φορέα. 
Σε ορισμένες χώρες ολόκληρη η ευθύνη για τη χρηματοδότηση και τη 

συντήρηση του εξοπλισμού παραμένει αρμοδιότητα  ενός μόνο φορέα. 
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Όμως στις περισσότερες χώρες η ευθύνη αυτή μοιράζεται μεταξύ σχολείου 

και τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μερικές χώρες είναι κεντρική. Για παράδειγμα 

στη Φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου και στην Αυστρία, για το Λύκειο, το 

Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση και τη συντήρηση 

του εξοπλισμού. Στη Ρουμανία είναι μεν ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας 

αλλά υποστηρίζεται και από μία μη κυβερνητική επιτροπή. Στο 

Λουξεμβούργο, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το Υπουργείο συνεργάζεται 

στο έργο αυτό με το Τεχνολογικό Κέντρο Εκπαίδευσης. 

Σε πολλές χώρες ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τον τύπο της 

δαπάνης (χρηματοδότηση για εξοπλισμό, λογισμικό, συντήρηση 

εξοπλισμού), οι αρμοδιότητες ποικίλουν και μερικές φορές διανέμονται σε 

ποικίλα επίπεδα διοίκησης. 
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Σχήμα 4.2: Ο προγραμματισμός της εφαρμογής των προγραμμάτων των 

νέων τεχνολογιών. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,1980-2005 

 
 
 
 

 

                                                 Σελίδα  71



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

                                                    

 
 

a  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση    

b  Γυμνάσιο 

c  Λύκειο 

• Αρχή και τέλος της περιόδου εφαρμογής 

 Περίοδος εφαρμογής 

 
 Σε μερικές χώρες όλη η αρμοδιότητα για την αγορά και συντήρηση του 

εξοπλισμού παραμένει σε ένα μόνο επίπεδο διοίκησης. Αλλά στις 

περισσότερες χώρες η λειτουργία αυτή γίνεται σε τοπικό επίπεδο ή σε 

επίπεδο σχολείου. Σε μερικές χώρες γίνεται κεντρικά.  

Στις περισσότερες χώρες ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το 

είδος της δαπάνης (για εξοπλισμό, λογισμικό, και συντήρηση εξοπλισμού), οι 

αρμοδιότητες ποικίλλουν και μερικές φορές κατανέμονται σε διαφορετικά 

επίπεδα  διοίκησης. 
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Σχήμα 4.3: Η αρμοδιότητα για την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,1997-98. 

 
 

Βέλγιο (Be de): στο σχεδιάγραμμα η κατάσταση που παρουσιάζεται έχει 

να κάνει με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δεν υπάρχει σχέδιο για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Βέλγιο (B nl): το Υπουργείο καθορίζει το πρόγραμμα για τα έτη 1998-

2002 και παρέχει επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την υποδομή. Τα σχολεία 

αποφασίζουν πως θα κατανέμουν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση του 

εξοπλισμού και του λογισμικού και την εκπαίδευση των εν ενεργεία  

καθηγητών. 

Λουξεμβούργο: στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η αρμοδιότητα για τη 

χρηματοδότηση και συντήρηση γίνεται σε τοπικό επίπεδο ενώ στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το Υπουργείο συνεργάζεται με το Τεχνολογικό 

Κέντρο Εκπαίδευσης. 

Αυστρία: στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η αρμοδιότητα για τη 

χρηματοδότηση και συντήρηση κατανέμεται σε πολλαπλά επίπεδα 

διοίκησης, στο Γυμνάσιο βρίσκεται σε τοπικό επίπεδο, στο Λύκειο το 

Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για τον εξοπλισμό των σχολείων. 
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Βουλγαρία:για τα επόμενα δύο χρόνια ο κεντρικός φορέας θα παίξει 

σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό των σχολείων με εξοπλισμό. 

Δημοκρατία της Τσεχίας: η κατάσταση που εμφανίζεται στο 

σχεδιάγραμμα αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση δεν υπάρχει πλάνο. 

Πολωνία: στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι αρμοδιότητες για τη 

χρηματοδότηση και συντήρηση βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο, ενώ στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατανέμονται σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. 

Σλοβακία: η εικονιζόμενη κατάσταση αφορά το Λύκειο, ενώ δεν  υπάρχει 

πλάνο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το Γυμνάσιο. 

Κύπρος: η κατάσταση στο σχεδιάγραμμα αφορά την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση και το Λύκειο. Δεν υπάρχει πλάνο για το Γυμνάσιο. 

 

4.5.1 Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού υπερτερούν 

σε ορισμένους προϋπολογισμούς χωρών 
Όλες οι χώρες έχουν καταρτίσει προϋπολογισμούς για την εφαρμογή των 

πλάνων με εξαίρεση τη Βουλγαρία, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Δεν είναι φυσικά πάντοτε εφικτό να προσδιορισθεί η κατανομή των 

πόρων ανάμεσα στους διάφορους φορείς. Για παράδειγμα στην Ισπανία ο 

προϋπολογισμός προβλέπει χρηματοδότηση  για τους ανθρώπινους 

πόρους, γιατί το προσωπικό και οι καθηγητές που ειδικεύονται στις νέες 

τεχνολογίες είναι δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνονται από διαφορετικό 

προϋπολογισμό. Στη Γαλλία η εκπαίδευση των καθηγητών και οι ανθρώπινοι 

πόροι είναι αρμοδιότητα της πολιτείας, ενώ ο εξοπλισμός βρίσκεται στην 

αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Ιταλία η κατανομή διαφέρει 

καθώς εξαρτάται από το πρόγραμμα που υιοθετούν τα σχολεία. Στη 

Νορβηγία οι επιχορηγήσεις καλύπτουν τα έξοδα για τους ανθρώπινους 

πόρους αλλά όχι και για τον εξοπλισμό. Στο Λουξεμβούργο, στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό είναι 

αρμοδιότητα του κάθε δήμου. Στην Αυστρία δεν υπάρχει εθνικός 

προϋπολογισμός για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να γνωρίζουμε την κατανομή της 

χρηματοδότησης ανάμεσα στις διάφορες αρχές, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε πως γενικά το 60-80% της χρηματοδότησης δίνεται για την 

προμήθεια του εξοπλισμού και το 20-40% για τους ανθρώπινους πόρους. 

Στην Ελλάδα όμως σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τα ποσά αυτά 

αντιστρέφονται. Στο Λουξεμβούργο, σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

και στη Βουλγαρία και Κύπρο στο Λύκειο όλη σχεδόν η χρηματοδότηση (90-

95%) διατίθεται για τον εξοπλισμό.  

Σχήμα 4.4: Η κατανομή χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού και οι 

δαπάνες για ανθρώπινους πόρους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σχέδια 

υπό δρομολόγηση κατά τα έτη 1997-98 

 

 
(-)Δεν υπάρχει εθνικό πλάνο για τη χρήση των νέων τεχνολογιών σ’ αυτή τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετες σημειώσεις 

Φινλανδία: τα έξοδα για τους ανθρώπινους πόρους συμπεριλαμβάνουν 

τα έξοδα για την ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας. 

Ηνωμένο Βασίλειο: το πρόγραμμα ύψους £700 εκατομμυρίων  του 

«Εθνικού Προγράμματος για τη Μάθηση» έως το 2002 περιλαμβάνει 

προμήθειες υποδομών και  υπηρεσιών για τις νέες τεχνολογίες. Μέρος αυτής 

της χρηματοδότησης δίνεται σε μορφή επιχορήγησης που καλύπτει το 50% 

των εξόδων.   

Η επιχορήγηση ύψους  £230 εκατομμύρια που εισπράττονται μέσω του 

Εθνικού λαχείου από το 1999 διατίθενται αποκλειστικά για την εκπαίδευση 
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των καθηγητών και τις σχολικές βιβλιοθήκες(για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 

 

Σχήμα 4.5: Η κατανομή της χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού 

και οι δαπάνες για τους ανθρώπινους πόρους στο Γυμνάσιο. Σχέδια υπό 

δρομολόγηση κατά τα έτη 1997-98 

 

 
-Δεν υπάρχει εθνικό πρόγραμμα για τη χρήση νέων τεχνολογιών σ’ αυτή τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Σχήμα 4.6: Η κατανομή χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού και οι 

δαπάνες για τους ανθρώπινους πόρους στο Λύκειο. Σχέδια υπό 

δρομολόγηση κατά τα έτη 1997-98 
 

 
-Δεν υπάρχει εθνικό πρόγραμμα για τη χρήση νέων τεχνολογιών σ’ αυτή τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 

4.6 Πλάνα με μια ποικιλία στόχων. 
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‘Όλα τα υπάρχοντα πλάνα έχουν αντικειμενικούς στόχους. Έξι κατηγορίες 

στόχων καθορίζονται στο σημείο αυτό: στόχοι που συνδέονται με τον 

εξοπλισμό, την απόκτηση και κατασκευή λογισμικού (software), τις 

δεξιότητες των καθηγητών και των μαθητών και τη χρήση του Διαδικτύου. 

Στις περισσότερες χώρες και για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης οι στόχοι 

καλύπτονται  και για τις έξι προαναφερθείσες κατηγορίες. Ωστόσο κάποιες 

χώρες δεν   έχουν θέσει αντικειμενικούς στόχους για την απόκτηση, διανομή 

και ανάπτυξη λογισμικού. Στη Δανία για την υποχρεωτική εκπαίδευση και για 

το Γενικό Λύκειο, τα πλάνα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιότητων από 

πλευράς καθηγητών και στο να ενθαρρύνουν τη χρήση του Διαδικτύου, 

μέσω της δημιουργίας ενός κοινού παροχέα του Sektornet, για όλα τα 

σχολεία, ώστε να προάγουν περαιτέρω την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 

μαθητές. Στην Ολλανδία αναπτύχθηκε από το 1999 ένα Εθνικό Εκπαιδευτικό 

Δίκτυο το Kennisnet, στο οποίο συνδέονται όλα μαζί τα σχολεία, οι 

βιβλιοθήκες και τα μουσεία. 

Στην Αυστρία και τη Βουλγαρία το πλάνο για το Γυμνάσιο επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από πλευράς καθηγητών και μαθητών.  

Τα πλάνα πολλών χωρών συμπεριλαμβάνουν αντικειμενικούς στόχους 

διαφορετικούς από αυτούς που κατονομάσθηκαν στις παραπάνω 

κατηγορίες. Καλύπτουν πλευρές όπως η διοίκηση και η διαχείριση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, οι καινοτομίες σ’ αυτό, η εκπαίδευση όλων των 

πολιτών στη χρήση νέων τεχνολογιών κλπ. 
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Σχήμα 4.7:Οι αντικειμενικοί στόχοι στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πλάνα σε δράση κατά τα έτη 1997-98 

 
 

Εξοπλισμός 

Απόκτηση και διανομή λογισμικού 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους καθηγητές 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές 
Βοήθεια για ανάπτυξη λογισμικού 
Χρήση Διαδικτύου 
 
 
 
Εξοπλισμός 

Απόκτηση και διανομή λογισμικού 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους καθηγητές 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές 
Βοήθεια για ανάπτυξη λογισμικού 
Χρήση Διαδικτύου 
 
 

Βέλγιο:όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης έχουν εφοδιασθεί με Υλικό (hardware) κατά τα έτη 1998-2000. 

Σουηδία:από τα έτη 1998-99 οι αντικειμενικοί στόχοι του ITIS πλάνου 

σχετίζονται με τον εξοπλισμό και τη διανομή του λογισμικού. Οι δήμοι έχουν 

όλη την ευθύνη αυτών των τομέων.  

Σχήμα 4.8 : Οι αντικειμενικοί στόχοι των νέων τεχνολογιών στο Γυμνάσιο, 
1997-98. 

 
 
 
 

 
Εξοπλισμός 
Απόκτηση και/ή διανομή 
Λογισμικού 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 
καθηγητές 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 
μαθητές 
Βοήθεια για ανάπτυξη 
Εκπαιδευτικού λογισμικού 
Χρήση του Διαδικτύου 
 
 
 
Εξοπλισμός 
Απόκτηση και/ή διανομή 
Λογισμικού 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 
καθηγητές 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 
μαθητές 
Βοήθεια για ανάπτυξη 
Εκπαιδευτικού λογισμικού 
Χρήση του Διαδικτύου 
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(-) Δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο πάνω στη χρήση των νέων τεχνολογιών σ’ 
αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης 
 
Σχήμα 4.9 : Οι αντικειμενικοί στόχοι των νέων τεχνολογιών στο 
Γενικό Λύκειο, 1997-98 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εξοπλισμός 
Απόκτηση και/ή διανομή 
Λογισμικού 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους καθηγητές 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές 
Βοήθεια για ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 
λογισμικού 
Χρήση του Διαδικτύου 
 
 
Εξοπλισμός 
Απόκτηση και/ή διανομή 
Λογισμικού 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους καθηγητές 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές 
Βοήθεια για ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 
λογισμικού 
Χρήση του Διαδικτύου 

 
(-) Δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο πάνω στη χρήση των νέων τεχνολογιών σ’ 
αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

 
 

4.7  Οι νέες τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Πολλές χώρες συμπεριλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβάνονται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των περισσοτέρων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών EFTA/EEA και των ανατολικών χωρών. 

Στις υπόλοιπες χώρες έχουν ήδη δρομολογηθεί πλάνα για να τις 

συμπεριλάβουν. Ανάλογα με τη χώρα, η παρουσία των νέων τεχνολογιών 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι λίγο ως πολύ πρόσφατη. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο οι νέες τεχνολογίες ήταν μια νομοθετική απαίτηση στην 

Αγγλία και την Ουαλία, από την εισαγωγή τους στο Εθνικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα το 1988 και στη Βόρειο Ιρλανδία από το 1990. 
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο το αναλυτικό πρόγραμμα δεν καθορίζει τον αριθμό 

των ωρών που θα αφιερώνονται σ’ αυτό το υποχρεωτικό αντικείμενο και 

τοιουτοτρόπως τα σχολεία είναι ελεύθερα να αποφασίσουν για την κατανομή 

των ωρών διδασκαλίας. Στην Πολωνία διατίθενται 27 ώρες για όλη τη 

σχολική χρονιά στο αντικείμενο αυτό. 

Σχήμα 4.10:Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο αναλυτικό 

πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1997-98 

 

 
 

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρονται σαν μάθημα επιλογής σε μερικές 

χώρες, σε κάποιες δε περιπτώσεις μόλις προσφάτως(Λιχνενστάιν, 

Βουλγαρία και Ρουμανία). Σε περίπτωση που το μάθημα είναι προαιρετικό ο 

αριθμός των ωρών διδασκαλίας σπάνια καθορίζεται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Κάποιες φορές εξαρτάται από το σχολείο, όπως συμβαίνει στη 

Φινλανδία, Εσθονία και την Ουγγαρία. Στις περιπτώσεις όπου καθορίζεται 

ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών ποικίλει:26 ώρες τη σχολική χρονιά στη 

Σλοβενία, 28 ώρες στη Ρουμανία και 40 ώρες στο Λιχνενστάιν. 

Οι επιδόσεις των μαθητών στο αντικείμενο λαμβάνονται υπ’ όψιν για την 

προαγωγή τους στην επόμενη χρονιά σε κάποιες ανατολικές χώρες: 
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Εσθονία, Πολωνία και Ρουμανία. Στο Λιχνενστάιν χορηγείται ένα 

πιστοποιητικό βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 

στο αντικείμενο, στο τέλος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

4.7.1 Η πιο κοινή προσέγγιση των νέων 

τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η 

χρήση τους ως εργαλείο 
Όταν οι νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

διακρίνονται δύο κυρίως προσεγγίσεις. Είτε διδάσκονται σαν ξεχωριστό 

αντικείμενο είτε ως υποστηρικτικό εργαλείο σε διάφορες εργασίες. Η χρήση 

των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο είναι η πλέον διαδεδομένη προσέγγιση 

στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης που τις έχουν εισάγει στα αναλυτικά 

προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Σχήμα 4.11: Οι προσεγγίσεις των νέων τεχνολογιών όπως καθορίζονται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1997-

98 
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Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα μόνο σε 

ορισμένες χώρες: στο Ηνωμένο Βασίλειο(με εξαίρεση τη Βόρειο Ιρλανδία), 

στην Ισλανδία και το Λιχνενστάιν και στις περισσότερες από τις ανατολικές 

χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο(Αγγλία, Ουαλία, Σκότια), στην Εσθονία και 

Σλοβενία οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν 

διάφορες εργασίες στα πλαίσια άλλων μαθημάτων, αλλά διδάσκονται και 

σαν ξεχωριστό αντικείμενο. Στις τρεις αυτές χώρες οι συστάσεις γύρω από 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε εργασίες έχουν να κάνουν με ξεχωριστό 

τμήμα του αναλυτικού προγράμματος. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νορβηγία. 

Όποια και αν είναι η προσέγγιση, οι αντικειμενικοί στόχοι που επιδιώκονται 

από τη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

μπορούν να καλύψουν πολλές κατηγορίες. Εδώ διακρίνουμε τέσσερα κύρια 

πεδία: τον προγραμματισμό, τη χρήση του λογισμικού, την άντληση 

πληροφοριών και την επικοινωνία μέσω δικτύου. 

Σχήμα 4.12: Οι αντικειμενικοί στόχοι όπως καθορίζονται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα, για τη διδασκαλία ή τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1997-98. 

 
 
 

 
Να αναπτύξουν προγραμματιστικές 
δεξιότητες 
Να χρησιμοποιήσουν σωστά έτοιμα 
πακέτα 
Να μάθουν να ερευνούν για 
πληροφορίες σε CD, net, κλπ 
Να επικοινωνούν μέσω net 
 
 
Να αναπτύξουν προγραμματιστικές 
δεξιότητες 
Να χρησιμοποιήσουν σωστά έτοιμα 
πακέτα 
Να μάθουν να ερευνούν για 
πληροφορίες σε CD, net, κλπ 
Να επικοινωνούν μέσω net 
 

 
(-) Το αντικείμενο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σ’ αυτή τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης. 

 

4.8 Οι νέες τεχνολογίες στο Γυμνάσιο 
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Οι νέες τεχνολογίες υπάρχουν σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα 
στο Γυμνάσιο. 

Οι νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα για 

το Γυμνάσιο στις περισσότερες χώρες. Οδηγίες που αφορούν τις νέες 

τεχνολογίες είναι σχετικά πρόσφατες σε μερικές χώρες. Η Γερμανία ήταν η 

πρώτη που εισήγαγε το αντικείμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 

προς το τέλος της δεκαετίας του 1970. Η Ελλάδα και η Σκότια τις εισήγαγαν 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όμως μέρος του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών στην Ιρλανδία και στο Λιχνενστάιν έγιναν μόλις το 

1998. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία και Ουαλία υπήρχε η κρατική 

απαίτηση οι νέες τεχνολογίες να διδάσκονται σύμφωνα με το Εθνικό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα από το 1988 και μάλιστα ως υποχρεωτικό μάθημα, 

στη δε Βόρειο Ιρλανδία διδάσκονται από το 1990. 

Σε μερικές χώρες οι νέες τεχνολογίες είναι μάθημα επιλογής. Πρόσφατα 

εμφανίσθηκαν στα αναλυτικά προγράμματα στη γερμανόφωνη κοινότητα του 

Βελγίου, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. 

Σχήμα 4.13: Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του Γυμνασίου 1997-98 
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Οι επιδόσεις στο μάθημα συνυπολογίζονται για την προαγωγή των 

μαθητών στην επόμενη τάξη, στη γαλλική κοινότητα του Βελγίου, στη 

Γερμανία (όταν το μάθημα είναι υποχρεωτικό ή υποχρεωτική επιλογή), στην 

Ισπανία, στο Λουξεμβούργο, στη Βουλγαρία, στην Εσθονία, στην Ουγγαρία, 

στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία. 

Στη Γαλλία στο τέλος του Γυμνασίου γίνεται μια  εξωτερική αξιολόγηση. 

Βαθμός στον έλεγχο για το μάθημα ή ένα πιστοποιητικό γνώσεων και 

δεξιοτήτων δίνονται στη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, στη Γερμανία, 

στο Λουξεμβούργο, στο Λιχνενστάιν, στη δημοκρατία της Τσεχίας, στην 

Ουγγαρία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία. 

Στο Γυμνάσιο υπάρχει μια ποικιλία προσεγγίσεων για τις νέες 
τεχνολογίες  

Σχήμα 4.14: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των νέων τεχνολογιών όπως 

ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου 1997-98. 
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Σχήμα 4.15: Οι αντικειμενικοί στόχοι για τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

όπως καθορίζονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στο Γυμνάσιο, 

1997-98  

 

   

 
Να αναπτύξουν προγραμματιστικές 
δεξιότητες 
Χρήση έτοιμων εφαρμογών 
Ανεύρεση πληροφοριών σε CD ή 
net 
Επικοινωνία μέσω δικτύου 
 
 
Να αναπτύξουν προγραμματιστικές 
δεξιότητες 
Χρήση έτοιμων εφαρμογών 
Ανεύρεση πληροφοριών σε CD ή 
net 
Επικοινωνία μέσω δικτύου 

 
 

 
Οι αντικειμενικοί στόχοι της διδασκαλίας των νέων τεχνολογιών στο 

Γυμνάσιο γενικά καλύπτουν και τις τέσσερις κατηγορίες που 

παρουσιάσθηκαν στο σχήμα 4.15. Η ανάπτυξη προγραμματιστικών 

δεξιοτήτων δεν επιδιώκεται σ’ αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης στη 

γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο 

Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, στη Φινλανδία, Σουηδία, Ισλανδία, και 

Νορβηγία όπως και στην Εσθονία και Πολωνία από τις ανατολικές χώρες. Η 

επικοινωνία μέσω δικτύου δεν είναι αντικειμενικός στόχος ή δεξιότητα-κλειδί 

στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, στην Ιρλανδία, στο Λιχνενστάιν, στη 

Βουλγαρία και Ουγγαρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία) οι 

αντικειμενικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος ορίζονται βάσει των 

δεξιοτήτων που αναπτύσσονται και των λειτουργιών που επιτυγχάνονται 

μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών παρά βάσει των ειδικών εργαλείων 

που χρησιμοποιούνται. 

Στο γερμανικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εκτός από τους 

παραπάνω στόχους, καθορίζονται μαθήματα για τη γνώση της ιστορίας της 
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τεχνολογίας, τα προβλήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και το ρόλο των 

υπολογιστών στο εργασιακό περιβάλλον.  

Στην Ισπανία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και 

Βόρειο Ιρλανδία) στο Λιχνενστάιν και στη δημοκρατία της Τσεχίας το 

αναλυτικό πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στην αξία της πληροφορίας και 

στο ρόλο των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία. 

 

4.9 Οι νέες τεχνολογίες στο Λύκειο 
Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στα περισσότερα αναλυτικά 

προγράμματα των χωρών στο Λύκειο 
Με εξαίρεση τη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, την Ιταλία και την 

Ολλανδία, όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν συμπεριλάβει τις νέες τεχνολογίες 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου και μερικές μάλιστα εδώ 

και πολύ καιρό. Με πρώτη τη Γερμανία που εισήγαγε το μάθημα στο 

αναλυτικό πρόγραμμα στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στη Σλοβενία το 

μάθημα εισήχθη το 1974 ενώ στο Λουξεμβούργο για μερικές μόνο τάξεις το 

1983. Το 1998 το μάθημα έγινε μέρος του αναλυτικού προγράμματος στην 

Ιρλανδία, Σουηδία και στο Λιχνενστάιν. 

Σχήμα 4.16: Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου 1997-98 
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Σε πολλές χώρες οι νέες τεχνολογίες δίνονται σαν μάθημα επιλογής. Στη 

Γερμανία και στη Βουλγαρία μπορεί να είναι υποχρεωτικό μάθημα, ή μάθημα 

επιλογής. 

Όταν είναι υποχρεωτικό μάθημα οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος 

καθορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι ώρες ποικίλουν από 24 στην 

Κύπρο έως 80 (το μέγιστο) στο Λιχνενστάιν. Εάν είναι μάθημα επιλογής ο 

αριθμός των ωρών δεν καθορίζεται πάντοτε. Μπορεί να ποικίλει από 60 

ώρες στη Σλοβενία έως 143 ώρες στη Νορβηγία. 

Οι επιδόσεις στο μάθημα λαμβάνονται υπ’ όψιν για την προαγωγή στην 

επόμενη τάξη στη γαλλική κοινότητα του Βελγίου, στη Γερμανία (όταν το 

μάθημα είναι επιλογής), στην Ισπανία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην 

Αυστρία και στην Πορτογαλία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

και σε όλες τις ανατολικές χώρες εκτός της Λετονίας και της Κύπρου.   

Οι νέες τεχνολογίες συνήθως διδάσκονται σαν ξεχωριστό μάθημα 
στο γενικό Λύκειο. 

Σχήμα 4.17: Οι προσεγγίσεις των νέων τεχνολογιών όπως καθορίζονται 

στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στο Λύκειο 1997-98 

 
Στο γενικό Λύκειο οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ξεχωριστό μάθημα στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε όλες τις χώρες εκτός της Ιρλανδίας και 
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Ολ

ρ  ε

ή κ ε

λανδίας, Πορτογαλίας και Σουηδίας. Είναι υποχρεωτικό μάθημα στη 

διάρκεια του πρώτου έτους του Λυκείου στη Γαλλία, Αυστρία, Αγγλία, στη 

δημοκρατία της Τσεχίας, στην Πολωνία και την Κύπρο και σε όλο το Λύκειο 

στο Λουξεμβούργο, στην Ισλανδία, στο Λιχνενστάιν, στη Βουλγαρία, 

Λιθουανία, Ουγγαρία και Σλοβενία. Σε πολλές χώρες το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου απαιτεί η διδακτέα ύλη να 

συμπληρώνεται με τη χ ήση των νέων τ χνολογιών για τη διδασκαλία άλλων 

μαθημάτων,  οι νέες τεχνολογίες να βοηθούν την ε τέλ ση εργασιών άλλων 

κλάδων. 

Σχήμα 4.18: Οι αντικειμενικοί στόχοι όπως καθορίζονται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα για τη διδασκαλία ή τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο γενικό 

Λύκειο. 1997-98 
 

 

α αναπτύξουν προγρα
εξιότητες 
α χρησιμοποιήσουν σωστά έτοιμα 
ακέτα 

τικές 

α χρησιμοποιήσουν σωστά έτοιμα 
ακέτα 

   
υρωπαϊκής Κοινότητας που έχουν ενσωματώσει τις νέες 

πουδών στο γενικό Λύκειο κυρίως 

απ

 

Γ

 ρ

 
 
 

 
Ν μματιστικές 
δ
Ν
π
Να μάθουν να ερευνούν για 
πληροφορίες σε CD, net, κλπ 
Να επικοινωνούν μέσω net 
 
 
 
Να αναπτύξουν προγραμματισ
δεξιότητες 
Ν
π
Να μάθουν να ερευνούν για 
πληροφορίες σε CD, net, κλπ 
Να επικοινωνούν μέσω net 
 

   
Οι χώρες της Ε

τεχνολογίες στο αναλυτικό πρόγραμμα σ

οβλέπουν σ’ όλες τις κατηγορίες των επιδιωκόμενων στόχων που 

φαίνονται στο σχήμα 4.18. Ωστόσο η ανάπτυξη προγραμματιστικών 

δεξιοτήτων δεν επιδιώκεται σ’ αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης στη 

γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, στην Ισπανία, αλλία, Πορτογαλία, 

Σουηδία, στις EFTA/EEA χώρες και στη Νο βηγία. Η επικοινωνία μέσω 

δικτύου δεν είναι ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους στη γαλλόφωνη 

κοινότητα του Βελγίου, στην Ιρλανδία και στο Λιχνενστάιν. Στην Πορτογαλία 

η χρήση λογισμικού είναι ο μοναδικός στόχος που επιδιώκεται. 
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‘Όλες οι ανατολικές χώρες έχουν εξ’ ολοκλήρου ενσωματώσει τις νέες 

τεχνολογίες σ’ αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης και επιδιώκουν όλες τις 

κα

.10 Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες 

νολογιών είναι πιο 
ση. 

πικοινωνιών στο 

Λιχ ά  

δία και Σουηδία), δεν υπάρχουν 

εξε

  

εκπαιδεύονται στο Λύκειο. 

Αν

 

σ

 προαιρετική κατά την αρχικής τους εκπαίδευση σε μερικές 

χώ τ ο ς σ α ,

τηγορίες στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από την Εσθονία όπου δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο στόχος του προγραμματισμού. 

 

4

τεχνολογίες στις Ευρωπαϊκές χώρες  
Εξειδικευμένοι καθηγητές σε θέματα νέων τεχ

πιθανό να υπάρχουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ
Στην Πρωτοβάθμια βαθμίδα Εκπαίδευσης υπάρχουν εξειδικευμένοι 

δάσκαλοι για το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ε

νενστ ιν και από τις ανατολικές χώρες στην Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία 

και Ρουμανία. Στο Γυμνάσιο οι καθηγητές εκπαιδεύονται επάνω στις νέες 

τεχνολογίες στις περισσότερες χώρες. 

Στο Λύκειο, σε μερικές χώρες (στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, 

στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, Ολλαν

ιδικευμένοι καθηγητές για τις νέες τεχνολογίες. 

Η αρχική εκπαίδευση των καθηγητών σε θέματα νέων τεχνολογιών γίνεται 

στο Πανεπιστήμιο. Στο Λιχνενστάιν οι καθηγητές 

άλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία διδάσκουν οι καθηγητές 

μπορεί να εξειδικεύονται και εκτός Πανεπιστημίου(γερμανόφωνη και 

φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, Αυστρία, Λετονία, Ουγγαρία και 

Πολωνία). Η διάρκεια εκπαίδευσης των εξειδικευμένων καθηγητών στις νέες 

τεχνολογίες, ποικίλει από ενάμισι έως δύο έτη την Αυστρία και 7 στο 

Λουξεμβούργο. 

Για τους καθηγητές άλλων ειδικοτήτων η εκπαίδευση στις νέες 

τεχνολογίες είναι

ρες ης Ευρωπαϊκής Κ ινότητα  (Γερμανία, Ι π νία, Ιρλανδία  Ιταλία και 

Πορτογαλία) και σε μερικές ανατολικές χώρες (Βουλγαρία, Eσθονία, 

Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβενία).      
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Από την άλλη πλευρά η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων για τους καθηγητές στη 

Γα

,  . 

λλία, στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, στη Δανία, στο 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ισλανδία Νορβηγία, Λετονία και στην Κύπρο Στη Λιθουανία, Πολωνία και 

Σλοβακία τα Πανεπιστήμια αποφασίζουν εάν το μάθημα αυτό είναι 

υποχρεωτικό ή προαιρετικό  στην αρχική εκπαίδευση των καθηγητών. 

Σχήμα 4.19: Εξειδικευμένοι καθηγητές στις νέες τεχνολογίες στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,1997-98 
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Σχήμα 4.20: Τα μαθήματα των νέων τεχνολογιών στη διάρκεια της 

αρχικής κατάρτισης των καθηγητών Γενικής Παιδείας ή ειδικοτήτων. 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1997-98 

 
 

Ανάλογα με τη χώρα και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, η αρχική κατάρτιση 

των καθηγητών γενικών μαθημάτων ή μαθημάτων ειδικότητας μπορεί να 

περιλαμβάνει ή όχι την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες. Αυτού του είδους η 

κατάρτιση είναι υποχρεωτική στη γαλλική κοινότητα του Βελγίου, στη Δανία, 

στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία (για τους καθηγητές των 

Hauptschulen), στη Φινλανδία, Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην 

Ισλανδία (για το Γυμνάσιο), στη Νορβηγία, στη δημοκρατία της Τσεχίας και 

στη Λετονία. Είναι προαιρετική στη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, 

στη Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Αυστρία (για τους καθηγητές των 

Allgemeinbildenden Hoheren Schulen), στην Πορτογαλία, Εσθονία, 

Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβενία. 

Στη Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και την Κύπρο τα Πανεπιστήμια 

αποφασίζουν εάν το μάθημα θα είναι υποχρεωτικό ή επιλογής για την αρχική 

εκπαίδευση των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Σχήμα 4.21: Η επιμόρφωση των καθηγητών του Γυμνασίου στις νέες 

τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης. 1997-98. 
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Σχήμα 4.22: Το μάθημα των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της 

αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών άλλων ειδικοτήτων.  
Γενικό Λύκειο 1997-98. 

 
 

Όλες οι χώρες που εκπαιδεύουν τους καθηγητές στις νέες τεχνολογίες 

έχουν καθορίσει πολιτικές εκπαίδευσης για τους εν ενεργεία καθηγητές. Οι 

περισσότερες χώρες έχουν αναπτύξει σχέδια δράσης δίνοντας 

προτεραιότητα στη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε θέματα νέων 

τεχνολογιών. Στη Γερμανία, Λετονία, Πολωνία η διαρκής αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων σε θέματα νέων τεχνολογιών αποτελεί μέρος τους επίσημου 

σχεδίου δράσης, αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Η Πορτογαλία, Βουλγαρία, η 

δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ρουμανία και Κύπρος αποτελούν 

εξαιρέσεις καθώς δεν διαθέτουν σχέδια δράσης σ’ αυτόν τον τομέα. 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η επιμόρφωση των δασκάλων σε θέματα 

νέων τεχνολογιών είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 

εφαρμόζεται πρόγραμμα για την αύξηση του αριθμού των εν ενεργεία 

καθηγητών,  που θα εκπαιδευτούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία τους. 
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Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η εκπαίδευση των εν ενεργεία 

καθηγητών στις νέες τεχνολογίες είναι υποχρεωτική στη Γερμανία, Ελλάδα, 

Βουλγαρία και Λετονία, αλλά μόνο για τους καθηγητές του Τεχνολογικού 

Τομέα. Το ίδιο ισχύει για τους καθηγητές ειδικότητας στο Λύκειο, στη 

γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου και στην Κύπρο. Στη Σουηδία στις 

διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης υπάρχει κυβερνητική πρωτοβουλία για την 

υποστήριξη των καθηγητών στην απόκτηση και εξερεύνηση των 

δυνατοτήτων  που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες. Ξεκίνησε το έτος 

1999-2000 και αφορά το 40% των εκπαιδευτικών. [20] 
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Ενότητα 5 - Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών 

στην Ελλάδα 

5.1 Σχέδια υπό δρομολόγηση 
Στη φάση της υλοποίησης βρίσκονται οι δράσεις που αφορούν την 

εκπαίδευση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας προϋπολογισμού 100 δισ. δραχμών 

συγχρηματοδοτούμενα από το Γ’ Κοινοτικό Πρόγραμμα στήριξης, εκ των 

οποίων τα 40 δισ. δραχμές αφορούν τις κτιριακές υποδομές και τον 

εξοπλισμό και τα 60 δισ. δραχμές αφορούν ποιοτικές δράσεις. Στόχος είναι 

να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στις απαιτήσεις της ψηφιακής 

εποχής και να επιτευχθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η 

δικτύωση σχολείων, πανεπιστημίων και ακαδημαϊκής κοινότητας 

(συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών υπηρεσιών), η κατάρτιση 

εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Σύμφωνα με τις συστάσεις του κειμένου eEurope, στόχος 

είναι όλα τα σχολεία να διαθέτουν πρόσβαση στο Internet και σε εργαλεία 

πολυμέσων έως το τέλος του 2001. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί 

προς όφελος των νέων που κατοικούν στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές 

της χώρας, εξασφαλίζοντας τους πρόσβαση μέσω δημοσίων σημείων 

σύνδεσης.  Έως το τέλος του 2002 στόχος είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί να 

έχουν καταρτιστεί, ατομικά όπου απαιτείται, στη χρήση του Internet και των 

εργαλείων πολυμέσων και έως το τέλος του 2003, να είναι ψηφιακά 

εγγράμματοι όλοι οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επίσης, 

στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται συνεχώς 

για τις νέες τεχνολογίες, να αναπτυχθούν κατάλληλες εφαρμογές 

εκπαιδευτικών πολυμέσων για την κατάρτιση, να προωθηθεί η πιστοποίηση 

εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού, να δημιουργηθούν διασυνδεδεμένες 

ψηφιακές βιβλιοθήκες, καθώς και να συσταθούν κέντρα τηλε-εκπαίδευσης 

για εκπαιδευτικούς και μαθητές.   
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Κύρια προτεραιότητα σύμφωνα με τις συστάσεις του κειμένου e-learning 

είναι η επιμόρφωση των καθηγητών για την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση 

του Διαδικτύου και των πολυμέσων. Με την υλοποίηση πέντε κατηγοριών 

δράσεων επιτυγχάνεται η εισαγωγή και αξιοποίηση των Υπολογιστικών και 

Δικτυακών Τεχνολογιών στο σχολείο, με απώτερο σκοπό την ποιοτική 

βελτίωση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 

Οι πέντε κατηγορίες δράσεων είναι: 

 Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λογισμικό. 

• Λογισμικό για την εκπαίδευση, με στόχο να καλυφθεί με 

εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης το πρόγραμμα σπουδών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση 

αποτελεί το παραχθέν λογισμικό να αξιολογηθεί και να 

πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

• Δημιουργία εκπαιδευτικών πυλών(portals) 

• Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ περιλαμβάνονται: 

 Ανάπτυξη περιεχομένου μέσα από ολοκληρωμένα 

περιβάλλοντα λογισμικού. 

 Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη διάθεση του 

ψηφιακού περιεχομένου 

 Αξιοποίηση του εσωτερικού σχολικού λογισμικού και 

περιεχομένου στην  εκπαιδευτική διαδικασία 

• Ψηφιοποίηση υλικού δημοσίων βιβλιοθηκών. 

 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αξιοποίηση των Υπολογιστικών 

και Δικτυακών Τεχνολογιών, και του κλάδου Πληροφορικής στην 

εισαγωγή των  Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών ως 

εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Τηλε-εκπαίδευση που αφορά την ανάπτυξη περιεχομένου και 

παροχή υπηρεσιών τηλε-επιμόρφωσης. 

 Πιλοτική ολοκληρωμένη εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών στα σχολεία, με δράσεις πιλοτικές σε σχολικές 

μονάδες για ολοκληρωμένη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της 
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Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στόχος η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο και τη 

μεθοδολογία εισαγωγής των νέων μεθόδων αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

 Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των 

σχολείων (δημιουργία Help Desk). Προβλέπεται σε κάθε νομό ένα 

κέντρο τεχνικής υποστήριξης των σχολείων με στόχο την εύρυθμη 

λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων τους. 

Θα ληφθούν επίσης μέτρα για τη διευκόλυνση της απόκτησης 

υπολογιστών από εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς επίσης και μέτρα 

τροποποίησης της δομής και λειτουργίας του σχολείου ώστε να υποδεχθεί 

και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το νέο υπολογιστικό και δικτυακό 

εξοπλισμό. 

Μέχρι στιγμής στα ¾ της χώρας λειτουργούν κόμβοι του Πανελληνίου 

Σχολικού Δικτύου, με συνδεδεμένα 1.500 σχολεία σε 29 νομούς. Το 87,5% 

των Γυμνασίων διαθέτει εργαστήριο Πληροφορικής και ακολουθούν τα ΤΕΕ 

σε ποσοστό 51,4% και τα Ενιαία Λύκεια με 16,1%, ενώ η Πληροφορική έχει 

εισχωρήσει και στα δημοτικά με ποσοστό 1%. Ικανοποιητικά είναι τα 

ποσοστά των σχολείων που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με τα Γυμνάσια 

να είναι συνδεδεμένα με ποσοστό 51%, 29% τα ΤΕΕ, 22% τα Ενιαία Λύκεια 

και 3% τα Δημοτικά. Παράλληλα με τον τεχνικό εξοπλισμό αναπτύχθηκαν και 

οι κατάλληλοι πολυμεσικοί πόροι που συμπληρώνουν το έργο των 

εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα στη 

διδασκαλία. Συγκεκριμένα έχει αναπτυχθεί ειδικό ελληνικό λογισμικό για 

βασικά μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Ιστορία και τα Νέα 

Ελληνικά, το οποίο μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται σε 470 σχολεία, είναι 

όμως διαθέσιμο και σε όλο το υπάρχον δίκτυο.   

 

5.2 Εξοπλισμός Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Υπάρχουσα 

κατάσταση 
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Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η Πληροφορική αντιμετωπίζεται ως 

γνωστικό –διερευνητικό εργαλείο:χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής 

μάθησης για το Δημοτικό σχολείο. Το λογισμικό αυτό μπορεί να έχει τη 

μορφή αλληλεπιδραστικών πολυμέσων, προσομοίωσης, εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού, μοντελοποίησης και προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα 

διερεύνησης πραγματικών ή φανταστικών καταστάσεων, αντίστοιχων του 

επιπέδου ωριμότητας τους, διευκολύνοντας την ανάπτυξη της δημιουργικής 

και ανακαλυπτικής μάθησης. 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι: 

 Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός. 

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

 Η ανάπτυξη ομαδικής και διαπροσωπικής συνεργασίας. 

 Η ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης. 

 Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Πληροφορική έχει ως κύριο άξονα: 

ελέγχω-προγραμματίζω τον υπολογιστή. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις 

σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων σε προγραμματιστικό 

περιβάλλον.[10]  

  Σχολεία Μαθητές Εργαστ Pc 

για 

χρήση 

Μαθητ.

Ανά 

PC 

 

PC 

Για 

διοικ. 

χρήση 

Πρωτοβάθμια Δημοτικά 5,949 600,028 55 550 1,091 5,949 

 Γυμνάσια 1,844 348,150 1,655 16,332 21 1,600 

Δευτεροβάθμια Λύκεια 1,234 236,037 195 1,950 121 3,702 

 ΤΕΕ 440 112,358 220 2,200 51 1,320 

 Σύνολο       

 Β/θμιας 3,518 696,545 2,070 20,482 34 6,622 

 Σύνολο 9, 467 1,296,573 2,125 21,032 62 12,571

 

5.2.1 Δικτυακές υπηρεσίες στην Ελλάδα  
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Στη χώρα μας δεν υπάρχει εθνικό εκπαιδευτικό δίκτυο για την 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν μόνο περιφερειακά 

εκπαιδευτικά δίκτυα με μικρό αριθμό σχολείων:  

 Πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. 

 Οδυσσέας. 

 Πιλοτικό δίκτυο Αχαΐας. 

 Βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα : 

• «Ασκοί του Αιόλου» 

• Edunet 

 

Σχήμα 5.1: Το Διαδίκτυο στα Ελληνικά σχολεία 
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Σχήμα 5.2:  Το Διαδίκτυο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
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Σχήματα 5.3 και 5.4: Ποσοστά σχολείων στο Διαδίκτυο 
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Σχήμα 5.5: Χάρτης σχολείων στο Internet κατά περιοχή 
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Σχήμα 5.6 :Χάρτης σχολείων στο Internet κατά νομό 
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Σχήμα 5.7: Σχολεία με παρουσία στο Διαδίκτυο 
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5.3 Το πρόγραμμα Οδύσσεια. 
Η ενέργεια Οδύσσεια -Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας- 

αποτελεί τη συνέχεια πιλοτικών εφαρμογών του ΙΤΥ  στην αξιοποίηση της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας κατά την καθημερινή μαθησιακή διαδικασία σε 

σημαντικό αριθμό σχολείων, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την 

εφαρμογή της στο σύνολο της ελληνικής εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτικός στόχος του έργου είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του 

δικτύου στη διδασκαλία όλων των μαθητών, στις δράσεις που 

συμπληρώνουν τη μαθησιακή ζωή, στη διοίκηση του σχολείου, για όλους 

τους εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές καθημερινά. 

Η Πληροφορική στα πλαίσια του προγράμματος Οδύσσεια αξιοποιείται 

ώστε να καταξιωθεί στη συνείδηση των μαθητών, όχι τόσο ως αυτόνομο 

γνωστικό αντικείμενο, αλλά ως εργαλείο καθημερινής χρήσης για τη 

διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία.  

Το έργο ξεκίνησε το Μάρτιο του 1999 και έχει υλοποιήσει  ένα δίκτυο 

πανελλαδικής κλίμακας με 29 νομαρχιακούς κόμβους για τη διασύνδεση των 

σχολείων που συμμετέχουν στην Οδύσσεια, παράλληλα όμως παρέχει τη 

δυνατότητα διασύνδεσης όλων των σχολείων στους νομούς παρουσίας. 

Μέχρι τον Απρίλιο 2001 στο δίκτυο είχαν διασυνδεθεί: 

379 σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας, εξοπλισμένα με τελευταίας 

τεχνολογίας υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό. 

30 διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η Οδύσσεια βασίζεται σε τρεις άξονες: 

 Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων: 

ενδοσχολική, συνεχής και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική 

πράξη από ειδικευμένους επιμορφωτές. 

 Δημιουργία κατάλληλης υποδομής: πλήρως εξοπλισμένα 

εργαστήρια συνδεδεμένα σε Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τεχνική 

υποστήριξη για το σύνολο των σχολείων. 

 Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη νέου και 

προσαρμογή υπάρχοντος διεθνούς διερευνητικού και διαθεματικού 

εκπαιδευτικού λογισμικού. 
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5.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα 

Οδύσσεια 
Στην Οδύσσεια ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι η πολύπλευρη 

επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Αντί για το μονοδιάστατο 

μοντέλο της σεμιναριακής ενημέρωσης, η επιμόρφωση της Οδύσσειας είναι 

ενδοσχολική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε σχολείου, 

συστηματική, συνεχής, μη εντατική και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική 

πρακτική. Στοχεύει στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και 

συνδυάζει: 

• Θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

• Θέματα διδακτικής μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. 

• Τεχνική κατάρτιση χρήσης του εξειδικευμένου λογισμικού. 

• Μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη με το εργαστήρι της 

Οδύσσειας. 

Αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως συνδιαμορφωτή της αξιοποίησης των 

νέων τεχνολογιών στην τάξη και όχι σαν απλό διεκπεραιωτή 

προδιαγεγραμμένου αναλυτικού προγράμματος. 

 

5.3.1 Παιδαγωγικοί στόχοι ανάπτυξης του 

λογισμικού και ψηφιακού υλικού στα πλαίσια της 

Οδύσσειας 
Η διερευνητική μάθηση: Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες και 

εργασίες που τους ενθαρρύνουν να παίξουν το ρόλο του παραγωγού – αντί 

για τον παραλήπτη –της γνώσης. Εκφράζονται με το γραπτό και το 

συμβολικό /λογικό μαθηματικό λόγο, κάνουν πειράματα, επικοινωνούν, 

διαχειρίζονται πληροφορίες, κατασκευάζουν και ελέγχουν μοντέλα. 

Συνθέτουν εργασίες και εμπλέκονται σε διάλογο με τους συμμαθητές τους. 

Διατυπώνουν κριτική, αμφισβήτηση, υποθέσεις, συμπεράσματα. Ο 
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εκπαιδευτικός κατευθύνει, καθοδηγεί και συσχετίζει τη δραστηριότητα με τα 

αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. 

Η διαθεματική προσέγγιση της ύλης: Επιτρέπει την εμπλοκή των 

μαθητών σε καταστάσεις, που προσεγγίζουν πολύ περισσότερο την 

πραγματικότητα και προσδίδουν προσωπικό νόημα στη μάθηση. 

Η συνεργατική μάθηση: Οι μαθητές ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται 
να λειτουργήσουν ως μέλη ομάδων και κοινοτήτων μάθησης. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία αναπτύσσουν ικανότητες διαλόγου, επιχειρηματολογίας, 

αίσθησης λειτουργίας ομάδας. Συμμετέχουν στην παραγωγή εργασιών 

ευρύτερων από αυτές που είναι εφικτές από ένα πρόσωπο. 

Εκτός από τους παραπάνω παιδαγωγικούς στόχους, η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού λογισμικού στοχεύει πάνω από όλα στη δημιουργία 

ψηφιακού, έγκυρου, ποιοτικά άρτιου και μαθησιακά χρήσιμου υλικού, που θα 

δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να οργανώνουν το μάθημα, 

όπως εκείνοι επιθυμούν. 

Στην Οδύσσεια αναπτύσσεται και παράγεται διαθεματικό και διερευνητικό 

εκπαιδευτικό λογισμικό με τελικό στόχο ο υπολογιστής να γίνει απαραίτητο 

βοήθημα της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας. 

Οι τίτλοι που παράγονται αξιολογούνται από το Γραφείο Πιστοποίησης 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) ως προς το παιδαγωγικό μέρος και από το Ε.Α.ΙΤΥ 

ως προς την τεχνολογική τους αρτιότητα και μετά το πέρας της αξιολόγησης 

διανέμονται στα σχολεία. 

 

5.3.2 Το διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό 
Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί 63 συνολικά τίτλοι διαθεματικού και 

διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού συνοδευόμενου από πολυμεσικό 

υλικό με στόχο να καλύψουν μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών της 

Γενικής και Τεχνικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τους τίτλους αυτούς 

οι 17 είναι διεθνώς καταξιωμένα λογισμικά τα οποία έχουν προσαρμοσθεί 

στα ελληνικά και το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Τα υπόλοιπα έχουν 

παραχθεί στην Ελλάδα από κοινοπραξίες φορέων που συνδυάζουν τεχνική, 

παιδαγωγική και παραγωγική τεχνογνωσία. Τα λογισμικά αυτά συνοδεύονται 
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από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των οποίων η ανάπτυξη έγινε από 

επιμορφωτές και καθηγητές που συμμετέχουν στην Οδύσσεια. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αφορά: 

• τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων Γενικής Παιδείας, 

• την εμβάθυνση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, 

• την επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικευμένα αντικείμενα,   

  

5.3.3 Η τεχνική υποστήριξη του έργου 
Σε κάθε σχολικό εργαστήριο της Οδύσσειας παρέχεται τεχνική υποστήριξη 

με τη βοήθεια των Τεχνικών Υποστήριξης Εργαστηρίων (ΤΥΣΕ) που έχουν 

ως έργο: 

 Να υποστηρίζουν το σχολικό εργαστήριο ενδοσχολικά 

 Να υποστηρίζουν τεχνικά την επιμόρφωση 

 Να υποβοηθούν και να υποστηρίζουν τη διδασκαλία φροντίζοντας 

για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου. 

 Η ενδοσχολική υποστήριξη συντονίζεται και καθοδηγείται τεχνικά από 

κεντρικές ομάδες μηχανικών στο Ε.Α.ΙΤΥ καθώς και από το Βλαβοληπτικό 

Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Help Desk) για τα εργαστήρια και το δίκτυο. 

Για την υποστήριξη των εργαστηρίων χρησιμοποιούνται μια σειρά από 

εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρησης των εξυπηρετών (Reach-Out, 

NetOp, Control IT), που επιτρέπουν στους μηχανικούς υποστήριξης να 

ελέγχουν είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά τη λειτουργία και τυχόν 

δυσλειτουργίες των εξυπηρετητών. 

 

5.4 Ασκοί του Αιόλου 
Το έργο E-32 "Ασκοί του Αιόλου" αποτελεί  ένα έργο της ενέργειας 

"ΟΔΥΣΣΕΙΑ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και 

υλοποιείται από τον Τομέα Δικτυακής Τεχνολογίας του ΙΤΥ. Το έργο ξεκίνησε 

το Μάρτιο του 1999 και είναι προϋπολογισμού ύψους 1,392 δισ. Δραχμές. 
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Αφορά τη δικτύωση και υποστήριξη της λειτουργίας ενός δικτύου 

σχολικών εργαστηρίων σε πανελλαδική κλίμακα, διασυνδέοντας 360 

(επιλεγμένα από το ΥΠΕΠΘ) σχολεία σε 29  νομούς..  

Αντικείμενο του έργου είναι o σχεδιασμός και η δημιουργία ενός 

Ελληνικού σχολικού δικτύου σε σχετικά ευρεία κλίμακα που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη διαδικασία της μάθησης, η διδασκαλία 

και εκμάθηση μέσα από συνεργασία ανάμεσα σε άτομα και σχολεία που 

βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισμένα, η ανταλλαγή πληροφοριών και 

απόψεων (π.χ. Ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, κυκλοφορία ασκήσεων 

και συγκέντρωση λύσεων), καθώς και η δυνατότητα ευέλικτης αναζήτησης 

πληροφοριών (από μαθητές και καθηγητές) οι οποίες θα είναι 

πιστοποιημένα χρήσιμες στην εκπαίδευση. 

Στα πλαίσια του έργου Ε31-“ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ” θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος 

υπολογιστικός εξοπλισμός (τοπικό δίκτυο, εξυπηρετητής, σταθμοί εργασίας, 

εκτυπωτής κλπ) στα σχολικά εργαστήρια των σχολείων που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα και θα αποτελέσουν νησίδες σχολικών δικτύων (Intranets).  

 Τα σχολεία αυτά θα διασυνδεθούν και θα αποκτήσουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο (Internet) στα πλαίσια του Έργου E-32 "Ασκοί του Αιόλου". 

Το έργο θα εγκαταστήσει δικτυακούς κόμβους σε κατάλληλο χώρο που 

διατίθεται από τον ΟΤΕ στο κομβικό κέντρο του σε κάθε ένα από τους 29 

νομούς και θα διαθέσει στα σχολικά εργαστήρια τον απαραίτητο εξοπλισμό 

(δρομολογητή , modem) για τη διασύνδεση με τον κόμβο ενώ παράλληλα θα 

καλύπτει και το κόστος των τηλεπικοινωνιακών τελών. 

Σε κάθε σταθμό εργασίας των σχολικών εργαστηρίων θα προσφέρονται 

δικτυακές υπηρεσίες όπως: 

 Ανταλλαγή μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia e-mail) μεταξύ 

των μαθητών μέσα από απλά περιβάλλοντα και user-interfaces 

 Ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων και συζητήσεων για 

διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος (bulletin boards, 

discussion lists) 

 Πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών (world wide web) 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε θεματικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

και σε εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργήσουν άλλα έργα στα 
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πλαίσια της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι 

ένα ολοκληρωμένο Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο με σαφείς 

εκπαιδευτικούς στόχους. 

Οι καθηγητές και μέσω αυτών και οι μαθητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση 

του δικτύου και των υπηρεσιών του ώστε να το χρησιμοποιούν αποδοτικά 

στη εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια των σχετικών έργων της ενέργειας. 

Τέλος το έργο θα μελετήσει και θα δημιουργήσει τους απαραίτητους 

μηχανισμούς για την υποστήριξη του δικτύου σε κανονική λειτουργία, την 

εξασφάλιση της βιωσιμότητας του μετά το τέλος του έργου.  

Στόχος του έργου είναι να παρέχει σε καθηγητές και μαθητές σχολείων 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

 ένα δικτυακό περιβάλλον που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  

να υποστηρίξει τη διαδικασία της μάθησης 

 τη δυνατότητα διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα από συνεργασία 

ανάμεσα σε άτομα  και σχολεία που βρίσκονται γεωγραφικά 

διασκορπισμένα 

 τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων με στόχο 

την καλύτερη εκπαίδευση (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από 

ειδικούς, κυκλοφορία ασκήσεων και συγκέντρωση λύσεων) 

 τη δυνατότητα ευέλικτης αναζήτησης πληροφοριών (από 

μαθητές και καθηγητές) οι οποίες θα είναι πιστοποιημένα 

χρήσιμες στην εκπαίδευση. 

 τη δυνατότητα για δημιουργία παρουσιάσεων από μαθητές και 

δημοσιοποίησή τους σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία ώστε να 

προκληθούν αντίστοιχες ενέργειες και από άλλους μαθητές 

 τη δυνατότητα δημιουργίας σεμιναρίων / διαλέξεων που 

οποιοσδήποτε, στο δίκτυο, μπορεί να παρακολουθεί  

 τη δυνατότητα δημιουργίας θεματικών συζητήσεων στις οποίες 

μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους μαθητές και καθηγητές 

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο νέες 

εκπαιδευτικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν, να αξιολογηθούν και 

χρησιμοποιηθούν ως μέρος της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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6.Επίλογος 
Το σημερινό σχολείο πανευρωπαϊκά αντιμετωπίζει την πρόκληση των 

νέων τεχνολογιών προκειμένου να εκσυγχρονισθεί και να αναβαθμισθεί, 

προσφέροντας ουσιαστική Παιδεία στους μελλοντικούς πολίτες τους οποίους 

προετοιμάζει. Τα πλάνα για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων είναι 

αρκετά φιλόδοξα. Εκείνο όμως που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η 

εφαρμογή των πλάνων αυτών στην καθημερινή πρακτική του σχολείου. Μια 

σειρά από αλλαγές και μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν τόσο στην 

υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, όσο και στον τρόπο οργάνωσης και 

παρουσίασης των μαθημάτων. Το ποιο σημαντικό όμως και ίσως και το 

δυσκολότερο, είναι η αλλαγή της νοοτροπίας από πλευράς εκπαιδευτικών 

και μαθητών που καλούνται να αποδεχθούν και να υιοθετήσουν ένα 

διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Κυρίως οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να γίνουν οι κύριοι υποστηρικτές των μεταρρυθμίσεων που 

επιχειρούνται στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας και χωρίς τη 

δικιά τους συμβολή τα προγράμματα γύρω από τις νέες τεχνολογίες 

κινδυνεύουν να παραμείνουν φιλόδοξα σχέδια τυπωμένα στα χαρτιά.   
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Συντομεύσεις όρων 
EU Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

B fr Βέλγιο – Γαλλική Κοινότητα 

B de Βέλγιο – Γερμανική Κοινότητα 

B nl Βέλγιο – Φλαμανδική Κοινότητα 

DK Δανία 

D Γερμανία 

EL Ελλάδα 

E Ισπανία 

F Γαλλία  

IRL Ιρλανδία 

I Ιταλία 

L Λουξεμβούργο 

NL Ολλανδία 

A Αυστρία 

P Πορτογαλία 

FIN Φινλανδία 

S Σουηδία 

UK Ηνωμένο Βασίλειο 

UK E/W Αγγλία και Ουαλία 

UK NI Βόρεια Ιρλανδία 

UK SC Σκότια 

EFTA/EEA Ένωση ελεύθερου Ευρωπαϊκού εμπορίου/ Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Περιοχή 

IS Ισλανδία 

LI Λιχνενστάιν 

NO Νορβηγία 

Pre-

accession 

countries 

Χώρες της ανατολικής Ευρώπης 
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BG Βουλγαρία 

CZ Δημοκρατία της Τσεχίας 

EE Εσθονία 

LV Λετονία 

LT Λιθουανία 

HU Ουγγαρία 

PL Πολωνία 

RO Ρουμανία 

SI Σλοβενία 

SK Σλοβακία 

CY Κύπρος 
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