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Οη Τ.Π.Ε. ζηελ Εθπαίδεπζε  

 

Εηζαγσγή  

ηηο κέξεο καο απνηειεί γεγνλφο ε εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο 

απηφλνκνπ καζήκαηνο θαη ε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπο θαη 

εηδηθά ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ (ΔΛ) σο κέζνπ δηδαζθαιίαο θαη σο δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Με 

ηελ αμηνπνίεζε απηή δίλεηαη πξνζηηζέκελε αμία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηρεηξείηαη κηα 

ζεκαληηθή αιιαγή ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηε κάζεζε, γηα ηελ νπνία φκσο 

απαηηείηαη ηφζν ε χπαξμε ελφο αλνηθηνχ δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ φζν θαη ε ηεθκεξησκέλε 

έληαμε ηνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε κε ηε βνήζεηα ελφο ζελαξίνπ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή [Ισάλλνπ 2008]. ην πιαίζην απηφ 

απαηηείηαη ε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο πεξί ελεξγεηηθήο 

θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, εκπινπηίδνληαο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία, ηε 

δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή κάζεζε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ 

θ.ά.. Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηείηαη ην είδνο ηνπ ΔΛ πνπ έρεη παξαρζεί θαη είλαη δηαζέζηκν ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν θαζψο θαη ηα θπξηφηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ην αμηνπνηήζνπλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν κε ηε δπλαηφηεηα ησλ πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ.  

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) κε ηερλνινγηθφ κέζν ηνλ 

ππνινγηζηή, καο επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηάδνζε 

αλαπαξαζηάζεσλ πιεξνθνξηψλ (ζχκβνια, εηθφλεο, ήρνη, βίληεν, πξνζνκνηψζεηο θ.ά.). ηελ 

εθπαίδεπζε πξνζεγγίδνληαη απφ δχν ξεχκαηα: Χο λνεηηθά εξγαιεία θαη σο πεγέο πιεξνθφξεζεο 

θαη επηθνηλσλίαο [Κπλεγφο – Γεκαξάθε 2002]. Η πξψηε πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζε 

εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο έρεη δνζεί ην φλνκα «δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ» θαη πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε, ελψ ε δεχηεξε πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζε 

εθαξκνγέο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε δξαζηεξηφηεηεο ζην δηαδίθηπν. Οη ΣΠΔ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ Πιεξνθνξηθή πνπ είλαη ε επηζηήκε αιιά θαη ε ηερλνινγία πνπ έρεη 

σο αληηθείκελν ηελ έξεπλα, ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, παξαγσγή θαη κεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξην εξγαιείν ηνλ ππνινγηζηή. Η Πιεξνθνξηθή ζηελ 

εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη σο απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν (ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε ) 

θαη σο κέζν (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ) γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε φισλ ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (νινθιεξσκέλε ή νιηζηηθή πξνζέγγηζε).  

Η δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε πεηξακαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Π), 

απνηειεί ζήκεξα γεγνλφο (ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ) 

(Ισάλλνπ – Φεξεληίλνο 2007). Θεσξείηαη φηη ε δπλακηθή ηνπο δηακνξθψλεη έλα λέν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο αιιά 

ρσξίο, ζε θακηά πεξίπησζε, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα. Η αμηνπνίεζή ηνπο πξνυπνζέηεη 

θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζην επίπεδν ηνπ Π φζν θαη ζηνπο ξφινπο καζεηψλ θαη 

δηδαζθφλησλ.  

  

Γηαθξίλνπκε δχν θχξηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

Δθπαίδεπζε: Η πξώηε πξνζέγγηζε αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ 

απηέο ζέηνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Απφξξνηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (λέν Γ.Δ.Π.Π..), ηφζν ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο φζν θαη ζε δηδαθηηθέο - 



Γενικό Μέρος 

 4 

καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο. Οη αιιαγέο απηέο ζπλεπάγνληαη ηε δηακφξθσζε λέσλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, γεγνλφο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απαηηεί έλα λέν δηδαθηηθφ πιαίζην 

θαη λέεο αλάγθεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Η δεύηεξε πξνζέγγηζε αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

γλσζηηθήο ςπρνινγίαο κε ηελ πηζαλή ζπλδξνκή ησλ Σ.Π.Δ. Η δεχηεξε απηή πξνζέγγηζε έρεη σο 

αθεηεξία ηε κάζεζε θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε δηδαθηηθφ γηα ην πψο κπνξεί ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο λέεο δηδαθηηθέο αλάγθεο.  

Σν Γ.Δ.Π.Π. ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηφζν ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο φζν θαη ην λέν ηνπίν 

πνπ δηακνξθψλεηαη, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δ.Δ., εηδηθφηεξα κε άμνλα 

ηηο Σ.Π.Δ. ζηε δηα-βίνπ εθπαίδεπζε θαη κάζεζε, ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ζηελ ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, ζηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο 

θηι. Απηά απνηππψλνληαη κε ηε κνξθή λέσλ απαηηήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηηο επηδεηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ: θξηηηθή θαη δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα, ζεηηθή δηάζεζε γηα 

ζπλεξγαζία, απηελέξγεηα, ηθαλφηεηα δηα βίνπ κάζεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηθαλφηεηα 

επαξθνχο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ., ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξίαο 

απφ δηάθνξεο πεγέο, ηθαλφηεηα έθθξαζεο, ηθαλφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο, αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο, θ.ά. ην πιαίζην απηφ 

νξηνζεηνχληαη κηα ζεηξά απφ καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ 

αξρέο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη λέεο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο θαη επνκέλσο λέεο 

δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. ην λέν ηχπν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε άθξηηε απνκλεκφλεπζε, λα πξνσζείηαη ε 

θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, λα αλαπηχζζνληαη γλσζηηθέο 

θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, λα πξνσζείηαη ε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ 

θαη θαηλνκέλσλ, ε αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ γηα λα κάζεη ν καζεηήο πψο 

λα καζαίλεη, ε ηθαλφηεηα γηα δηαβίσζε ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, ε ηθαλφηεηα ζπλεηζθνξάο 

ζε δεηήκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε ηθαλφηεηα επαηζζεηνπνίεζεο ζε δεηήκαηα εηξήλεο, 

πνιέκνπ, αλζξσπηζηηθά θ.ά.  

Η Πιεξνθνξηθή εθηφο απφ γλσζηηθφ αληηθείκελν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα επηηεπρζνχλ νη θαηλνηνκίεο πνπ πξνσζνχληαη απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. 

φπνπ νη Σ.Π.Δ. ζεσξνχληαη «εξγαιεία» γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο, γηα εμαηνκηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη νη καζεηέο «λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο 

δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθνχ-

δηεξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (κε ηε ρξήζε αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο) θαη σο 

εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ» ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή σο «εξγαιείν 

αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο, αιιά θαη σο λνεηηθφ εξγαιείν θαη σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

ηεο ζθέςεο» κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ: δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, πξνζνκνίσζεο, εθπαηδεπηηθψλ 

παηγληδηψλ, αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ, γεληθήο ρξήζεο θ.ά. Δηδηθά γηα ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο, ην Γ.Δ.Π.Π.. πξνηείλεη ινγηζκηθό γεληθήο 

ρξήζεο (δσγξαθηθή, επεμεξγαζία θεηκέλνπ, βάζεηο δεδνκέλσλ, ινγηζηηθφ θχιιν, γξαθηθά), 

εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, ρξήζε-ελεκέξσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία, 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από ηνλ παγθόζκην ηζηό.  

ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπ θαη λα αλαπηχμεη λέεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Η ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία θαη ζα πξνσζνχλ δεμηφηεηεο φπσο 

ε αλαθαιππηηθή, ε δηεξεπλεηηθή θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  

 

Μνληέια Έληαμεο ησλ ΤΠΕ ζηελ Εθπαίδεπζε  

Οη Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο: 

1) Μέζν δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

2) Μέζν δηαλνκήο καζεζηαθνύ, πιεξνθνξηαθνύ ή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ. 

3) Μέζν επηθνηλσλίαο. 
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4) Δξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

5) Ωο εξγαιείν ππνζηήξημεο δηδαζθαιίαο (πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο, δηεμαγσγή δηδαζθαιίαο, 

αμηνιόγεζε): 

I) πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο 

II) ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ππάξρνληνο πιηθνχ 

III) ζπγθέληξσζε ππαξρφλησλ ζρεδίσλ/ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο 

IV) ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία θχιισλ εξγαζίαο  

V) ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία θχιισλ αμηνιφγεζεο 

 

6) Ωο εξγαιείν ππνζηήξημεο κάζεζεο (δηαδηθαζία κάζεζεο, θαηλνηνκηθέο δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο):πινπνίεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. κε δξαζηεξηφηεηεο 

εληαγκέλεο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Α.Π.. 

7) Εξγαιείν ππνβνήζεζεο δηδαζθαιίαο κε ηε κνξθή ηνπ ΕΛ πνπ βαζίδεηαη ζε θνλζηξνπβίζηηθα 

ζηνηρεία κάζεζεο. 

8) Εξγαιεία ζθέςεο θαη αληίιεςεο κε ηα νπνία νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη ζα αιιειεπηδξνύλ θαη 

ζα ζπλνηθνδνκνύλ ηε γλώζε 

θ.ά. 

 

Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο φπνπ, κέζσ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα βειηηψλνπλ ή θαη λα απνθηνχλ γλψζεηο, αιιειεπηδξψληαο κε ην ηερλνινγηθφ 

κέζν ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

άιινπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο. Γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ζην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή, ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηφρνο απηψλ 

ησλ αιιαγψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

κε ηελ επίιπζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο κάζεζεο 

επνηθνδνκεηηθήο/αλαθαιππηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.[ΠΙ 2007]. ην πιαίζην απηφ 

δεκηνπξγνχληαη λένη ξφινη, κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο, θαη ππνζηεξίδεηαη ε θαιιηέξγεηα 

ζχλζεησλ δεμηνηήησλ ζθέςεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε ιήςε απνθάζεσλ κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ αλαδήηεζε, ηελ ακθηζβήηεζε, ηελ αλαθάιπςε, ηε 

ζπλεξγαζία, ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε (Halpern, 2003, 

Angeli, C. 2004). 

Σα πξφηππα εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη ηα εμήο (Μαθξάθεο & 

Κνληνγηαλλνπνχινπ – Πνιπδσξίδε, 1995): 

1. Οη ΣΠΔ σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηα πιαίζηα ηνπ ςεθηαθνχ- πιεξνθνξηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ (ICT digital-literacy). 

2. Οη ΣΠΔ εληαγκέλεο ζηε Γηδαθηηθή ηνπ θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

3. Οη ΣΠΔ σο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ ε πιεξνθνξηθή, ε γλσζηηθή ςπρνινγία, ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ε 

Γηδαθηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο. Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα είλαη εξγαιεία 

ζπδήηεζεο, ζεκαζηνινγηθά, δπλακηθήο κνληεινπνίεζεο, δηεξεπλεηηθά θαη θαηαζθεπήο ηεο 

γλψζεο. Σα εξγαιεία απηά θαη εηδηθφηεξα ηα εξγαιεία κνληεινπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο ζα 

πξέπεη λα αλαδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο λα ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 



Γενικό Μέρος 

 6 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα κπνξεί λα πεηξακαηίδεηαη ή λα ειέγρεη ππνζέζεηο ή 

θαη λα δεκηνπξγεί κνληέια ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηε θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Γηα λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζα πξέπεη νη 

εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ 

ηηο εμειίμεηο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνινγηθήο θχζεο, ηηο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο. Η απιή 

ηερλνθξαηηθή γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. πξέπεη λα πιαηζησζεί απφ 

δεμηφηεηεο γηα ηε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ΔΛ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ππνινγηζηή. Δπνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο αιιά θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην Γ.Δ.Π.Π.. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Σ.Π.Δ. γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο γεληθήο άπνςεο γηα ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

θαζψο θαη γηα ηα γεληθά εξγαιεία ησλ Σ.Π.Δ. θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 Να αληηιεθζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηνπ ΔΛ 

ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ ηάμε. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ λέεο ή λα αμηνπνηνχλ έηνηκεο δξαζηεξηφηεηεο κε θαηάιιειε 

πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε φπσο: 

 Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. 

 Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. 

 Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη κάιινλ ελζπλείδεηε γλσζηηθή δηαδηθαζία. 

 Σν «πσο» καζαίλνπλ νη καζεηέο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην «ηη καζαίλνπλ». 

 Οη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο γίλνληαη απηνκαηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηελ επαλάιεςε.  

 Οη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ δηακέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Η θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηή, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε κάζεζε.  

 Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο αηνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, ζηε ζθέςε, ζηε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. 

 

Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξάμε ζην ζρνιείν είλαη ε 

δηακφξθσζε ελφο πινχζηνπ ζε επθαηξίεο κάζεζεο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (learning 

environment) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Η έληαμε φκσο απηή 

δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη απιά ζε κηα κνξθή βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο, γηα 

ειθπζηηθφηεξε παξνπζίαζε κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ή γηα ηε κνληεινπνίεζε 

θαηαζηάζεσλ, θαηλνκέλσλ ή ηδεψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ εχθνια ζηε παξαδνζηαθή 

ζρνιηθή ηάμε αιιά ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο έθθξαζεο, δηεξεχλεζεο, 

νηθνδφκεζεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο [Papert 1993, diSessa 1988, Hoyles, 1992] κε ηελ 

ππνζηήξημε αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ κηθξφθνζκσλ [Αξγχξεο 2002].  
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Σα θπξηφηεξα κνληέια αμηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηεζλψο απφ ην 1970 είλαη (Ισάλλνπ 2002, Κφκεο 1996, Γεκεηξαθνπνχινπ 2002):  

 Πξνγξακκαηηζκέλε κε ππνινγηζηή δηδαζθαιία (ζεσξία ηνπ Skinner) 

 Γηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηνλ ππνινγηζηή (Computer Based Instruction ή CBI) 

 Μάζεζε βαζηζκέλε ζηνλ ππνινγηζηή (Computer Based Learning ή CBL) 

 Γηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (Computer Assisted Instruction – CAI) κέζσ 

θαζνδήγεζεο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ φπνπ ν ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη 

σο δάζθαινο πνπ κεηαθέξεη ηε γλψζε ζηα παηδηά κέζα απφ έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη 

νδεγηψλ.  

 Μάζεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή (Computer Assisted Learning ή CAL) φπνπ θαη πάιη 

ν ππνινγηζηήο πξνζπαζεί λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο κε έλα πην νξγαλσκέλν ηξφπν. 

 Μεξηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα κε έμππλα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο (Intelligent 

Tutoring Systems ή ITS) φπνπ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ 

πξφνδν ηνπ καζεηή θαη πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ηη είλαη απηφ πνπ ν καζεηήο θαηαιαβαίλεη ή 

φρη.   

 

ηηο κέξεο καο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε, επηθξαηεί έλα 

κνληέιν πνπ πξνζεγγίδεη ηε «Μάζεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή» (CAL) θαη ην νπνίν 

αλάινγα κε ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη είδνο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο: 

 Γηδαθηηθφ κνληέιν : Ο ππνινγηζηήο σο δάζθαινο, Άζθεζε θαη εμάζθεζε, Σερλεηή 

λνεκνζχλε. 

 Απνθαιππηηθφ κνληέιν: Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, Πξνζνκνηψζεηο   

 Δμεξεπλεηηθφ κνληέιν: Δλεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (ζχκθσλα κε ηηο παηδαγσγηθέο 

απφςεηο ησλ Piaget θαη Bruner) 

 Απηφλνκν κνληέιν: Πεξηβάιινληα κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Logo 

 Γηεξεπλεηηθφ κνληέιν: Δθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή γηα κνληεινπνίεζε, δηεξεχλεζε, 

αλαθάιπςε, εμάζθεζε, δεκηνπξγία  

 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία αλάκεζα ζηελ επηθξαηνχζα θαη 

επηζπκεηή θαηάζηαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Γαπφληεο 2000, Βνζληάδνπ 2001, Ισάλλνπ 

2002): 

 

ημεπινό πεπιβάλλον Δπιθςμηηό πεπιβάλλον 

Πωρ μαθαίνοςν ηα παιδιά - Ρόλορ ηος μαθηηή 

Ο δηδάζθσλ είλαη κεηαδφηεο 

γλψζεσλ 

Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα είλαη δηακεζνιαβεηήο 

Ο καζεηήο είλαη παζεηηθφο δέθηεο 

ησλ γλψζεσλ (δαζθαινθεληξηθή 

πξνζέγγηζε), αθνχεη θαη καζαίλεη  

Ο καζεηήο παξαθηλείηαη ψζηε λα είλαη ελεξγεηηθφο θαη 

δεκηνπξγηθφο, ζπλεξγάηεο κε ην δηδάζθνληα θαη κεξηθέο θνξέο 

ζε ξφιν εηδήκνλα. 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

θπξηαξρνχλ ε θηκσιία, ν πίλαθαο, ην 

βηβιίν, ην ραξηί θαη ην κνιχβη. Σα 

επνπηηθά κέζα ζρεδφλ απνπζηάδνπλ 

Σα επνπηηθά κέζα κε θπξίαξρν ηνλ ππνινγηζηή απνθηνχλ 

πξνλνκηαθή ζέζε. Πξνσζνχληαη νη δηεξεπλήζεηο κέζσ 

πξνζνκνηψζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη πην πνιχπινθεο. Σν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνζεγγίδεηαη κε πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο  

Σι μαθαίνοςν ηα παιδιά 

Σν πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο είλαη 

ν,ηη κπνξεί λα εληαρζεί ζην ραξηί θαη 

ζην κνιχβη. Απνπζηάδεη ε 

Μαζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, πξνζεγγίδνληαο ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν. Δπηβάιιεηαη ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ - 
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δηαζχλδεζε ησλ γλψζεσλ. Γίλεηαη 

απιή ζπζζψξεπζε γεγνλφησλ  

Μεηαζρεκαηηζκφο γεγνλφησλ  

Με ποιον μαθαίνοςν ηα παιδιά - Ρόλορ ηος διδάζκονηα 

Η κάζεζε πεξηνξίδεηαη ζην ζρνιείν 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

δελ ζεσξείηαη αλαγθαία  

Ο δηδάζθνληαο παξνπζηάδεη ηα 

γεγνλφηα θαη ηα δεδνκέλα, θαη 

ζεσξείηαη σο εηδήκσλ θαη ε 

κνλαδηθή πεγή ηεο γλψζεο. 

Πνιιαπιφηεηα δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Δίλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ζρνιείσλ (θνηλφηεηεο κάζεζεο κε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ) 

Η εξγαζία ζε νκάδεο επηβάιιεηαη  

Ο δηδάζθνληαο γίλεηαη δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηελ 

θνηλσληθή γλψζε θαη ην άηνκν, δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, παξαθνινπζεί, παξαθηλεί 

θαη πξνηξέπεη ηε πεξάησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηάμε θαη 

ππνθηλεί ζπδεηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Γπαζηηπιόηηηερ - Γιδαζκαλία 

Παξαδνζηαθή ή Μεησπηθή 

Γηδαζθαιία επηθεληξσκέλε ζηνλ 

δηδάζθνληα πνπ θαζνξίδεη ηηο 

δξάζεηο θαη ηηο παληφο είδνπο 

αιιειεπηδξάζεηο. 

Απνκλεκφλεπζε έηνηκσλ γλψζεσλ. 

Γίλεηαη έκθαζε ζην «λα γλσξίδεηο 

θάηη» 

Σα καζήκαηα είλαη πξνθαζνξηζκέλα  

Σα ζέκαηα κειέηεο επηβαιιφκελα  

Δπνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο κε δηδαζθαιία 

επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηή. 

 Οη δηδαθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ιηγφηεξν κεησπηθέο θαη 

πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθέο. 

Γηαζχλδεζε, νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ. 

Αλαινγηζκφο, αλαδήηεζε, αλαθάιπςε 

Οη έλλνηεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηνηκεο θαη κε 

αμησκαηηθφ ηξφπν απφ ηνλ δηδάζθνληα αιιά λα νηθνδνκνχληαη 

πξννδεπηηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο 

Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ «δηδαθηηθνχ ρξφλνπ» θαη ηεο 

πνζφηεηαο ηεο δηδαθηέαο χιεο.  

Αξιολόγηζη 

Πξνθαζνξηζκέλνη δείθηεο  

Γελ πξέπεη λα γίλνληαη ιάζε  

Θέκαηα πνπ απαηηνχλ θξηηηθή ζθέςε, ζέκαηα κειέηεο 

Πξέπεη λα καζαίλνπκε απφ ηα ιάζε καο  

Δκπαιδεςηική Σεσνολογία 

πζηήκαηα άζθεζεο θαη εμάζθεζεο  πζηήκαηα δηεξεχλεζεο, έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαηηθφηεηαο  

 

Ο Υπνινγηζηήο σο γλσζηηθό εξγαιείν  

Σα ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. έγθεηληαη ζην φηη βνεζνχλ 

ζην λα ππεξβνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, ζε επίπεδν αλαπαξάζηαζεο, 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ππνινγηζκψλ. ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα δχν θχξηνπο 

κεραληζκνχο επίδξαζεο: ενίζσςζη θαη μεηαζσημαηιζμό ησλ εκπιεθφκελσλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ.  

Δνίζσςζη 

Η ελίζρπζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζεκαίλεη κε απφιπηνπο φξνπο ηελ επαχμεζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηε ζπκπίεζε ηνπ ρξφλνπ απαηηνχκελεο ελέξγεηαο ηνπ ρξήζηε. Η ελίζρπζε ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κέζσ ησλ Σ.Π.Δ έγθεηηαη ζε δχν δηαζηάζεηο: παξαγσγηθόηεηα θαη 

αληηθεηκεληθνπνίεζε. 

Παξαγσγηθόηεηα: (α) κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ελφο έξγνπ, (β) ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη (γ) αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ (δ) θαιχηεξε πνηφηεηα ζην 

απαηέιεζκα.  

Αληηθεηκελνπνίεζε: (α) νη αθεξεκέλεο ηδέεο ή δηαδηθαζίεο γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζσ ηεο 

νπηηθήο θαη γξαθηθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπο (β) εχθνιε ε κεηάβαζε ζε κηα πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε. 

Μεηαζσημαηιζμόρ 

Άκεζε ζπλέπεηα ηεο ελίζρπζεο ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ δηακέζνπ ησλ Σ.Π.Δ. είλαη θαη 

ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε γλσζηηθφ επίπεδν. Οη εκπιεθφκελεο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ελφο 
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πξνβιήκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απαιιάζζεη ην ρξήζηε απφ ηελ εθηέιεζε πνιχπινθσλ 

πξάμεσλ, αιιά επηβάιεη ηελ επηλφεζε ζηξαηεγηθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηε δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλαζεψξεζή ηνπο.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε δηδαθηηθψλ - καζεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε απηνχο ηνπο δχν κεραληζκνχο (ελίζρπζε θαη κεηαζρεκαηηζκφο).  

Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ελζσκαησζεί απιψο σο εξγαιείν εθηέιεζεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ. ηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ ζηνλ θεηκελνγξάθν. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ρσξίο ηνλ ππνινγηζηή (π.ρ. κνιχβη-ραξηί), αιιά φρη σο 

γλσζηηθφ (λνεηηθφ) εξγαιείν. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηεζεί σο γνωζηικό 

επγαλείο έρεη επίδξαζε ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ ρξήζηε, εληζρχνληαο 

θάπνηεο απφ απηέο θαη ππνθαζηζηψληαο θάπνηεο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγσγήο θεηκέλνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ 

γξακκαηηζκνχ (δεμηφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο), ηνπ ηερλνινγηθνχ ή ςεθηαθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ. Σν ςεθηαθφ θείκελν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ εζηίαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ιφγνπ, θαζψο δηεπθνιχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δηφξζσζε. Δπηπιένλ, ε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά (Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο 

θαη δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ) επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο ιφγνπ, 

ζε ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη καζεηέο ζπληάζζνπλ ζπλεξγαηηθά έλα θείκελν, 

δηαηππψλνπλ πξνθνξηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπο, αθνχλ ηηο αληηπξνηάζεηο, δηαβάδνπλ φ,ηη έρνπλ 

γξάςεη, ζπδεηνχλ ηηο αιιαγέο, κνξθνπνηνχλ ην ηειηθφ θείκελν. Αθφκε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ψζηε ην γξάςηκν λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο 

κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ιφγνπ: ζηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ, ζηε 

δεκηνπξγία ζρεδίνπ, ζηελ πξψηε θαηαγξαθή, ζηηο δηνξζψζεηο, ζηελ ηειηθή ζπγγξαθή. 

Απαξαίηεηε βέβαηα πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ παξαγσγή 

ιφγνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθέο 

ζεσξίεο. 

 

Τ.Π.Ε θαη Εθπαίδεπζε  

Παξφηη ζηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη έληαμεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε, ε αξρηθή 

έκθαζε δφζεθε ζηελ Σερλνινγία, ζηε ζπλέρεηα έγηλε αληηιεπηφ θαη απνιχησο θαηαλνεηφ φηη ε 

Σερλνινγία δελ κπνξεί λα απνηειεί ην ζεκείν αθεηεξίαο, νχηε ην θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο. 

Δπνκέλσο, έλα βαζηθφ δεηνχκελν είλαη κηα αθεηεξία δηαθνξεηηθή απφ ηελ ίδηα ηελ Σερλνινγία, 

κηα αθεηεξία πνπ ζα ππεξεηείηαη απφ ηελ ηερλνινγία θαη δε ζα ππεξεηεί απηήλ. Κη απηφ ην 

δεηνχκελν δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ηελ ίδηα ηε κάζεζε θαη ηηο λέεο δηδαθηηθέο θαη 

καζεζηαθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. Μηα 

ηέηνηα καζεζηαθή αθεηεξία ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ε ηερλνινγία θαζίζηαηαη έλα εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο καζεζηαθνχ ζηφρνπ, φρη ζεκείν αλαθνξάο. εκαζία δελ έρεη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

νη Σ.Π.Δ., αιιά ηη θάλεη ν καζεηήο κε ηηο Σ.Π.Δ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ παξαπέκπεη ζηε 

καζεζηαθή ζπιινγηζηηθή κε βάζε ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί κηα δξαζηεξηφηεηα. Έλα 

άιιν δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην ηη είδνπο δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπκε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ αληηθεηκεληθά 

πξνζθέξνληαη από ηηο Τ.Π.Ε. Οη Σ.Π.Δ. παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

πινπνηήζεη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 

δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο-καζεζηαθέο πξαθηηθέο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ 

ππάξρνληα ηχπν δηδαθηηθήο πξαθηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζην βεξκπαιηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηψλ (δαζθαινθεληξηθφ θαη πιν-θεληξηθφ) ζε έλα άιιν είδνο πξαθηηθήο ην νπνίν λα 

είλαη καζεηνθεληξηθφ θαη ζεκαην-θεληξηθφ. Οη Σ.Π.Δ. επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηέο κε παηδνθεληξηθέο 

δηαζηάζεηο θαη κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ ηα ζχγρξνλα πνξίζκαηα ηεο καζεζηαθήο ςπρνινγίαο: 

κάζεζε κε αλαθάιπςε, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, κάζεζε κέζα απφ πεηξακαηηζκφ θαη 

κνληεινπνίεζε, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αλάιπζε, ζχλζεζε θαη παξαγσγή γλψζεο, δηαινγηθή θαη 

επηθνηλσληαθή κάζεζε θηι.  
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Με ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε δελ ελδηαθέξεη ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο αιιά ην πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηε δηδαθηηθή- καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν ελδηαθέξνλ δελ εζηηάδεηαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απηφ θαζαπηφ – σο ζεκαληηθφ παξάγνληα κάζεζεο – αιιά ζην 

επξχηεξν ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ (πιαίζην) πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ. Η έλλνηα 

θιεηδί ζηε βηβιηνγξαθία θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία είλαη ην πεξηβάιινλ 

(environment) θαη αθξηβέζηεξα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (learning environment). Δπεηδή φκσο 

κηιάκε γηα έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα ή αθφκα θαιχηεξα ζε καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα πνπ δνκνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ Σ.Π.Δ., ηα πεξηβάιινληα απηά νλνκάδνληαη 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζηηο Σ.Π.Δ. (ICT based learning environments, 

computerized learning environments, network learning, e-learning environments θηι). Απηή ε 

κεηάβαζε ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο έλαληη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δελ 

είλαη ηπραία θαζφηη αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφ πνπ είλαη 

καζεζηαθά θξίζηκν δελ είλαη ε ηερλνινγία, αιιά ην φιν πιαίζην ην νπνίν δεκηνπξγείηαη κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο. Δλ ηέιεη, ζήκεξα είλαη απνδεθηφ φηη ε πξνζηηζέκελε αμία ζηηο πξνζεγγίζεηο κε ηελ 

ηερλνινγία πεγάδεη θαηά θύξην ιόγν από ηελ δηδαθηηθή-καζεζηαθή πξνζέγγηζε απηή θαζαπηή θαη 

όρη ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο. Απηφ ην γεγνλφο παξαπέκπεη άκεζα ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

θαζψο επίζεο θαη ζηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηεο καζεζηαθήο ςπρνινγίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ε ζεψξεζε ηνπ ππνινγηζηή σο γλσζηηθνχ εξγαιείνπ παξαπέκπεη ζηηο δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο 

θαη γλσζηηθέο παξαδφζεηο. Οη δχν απηέο ζπγθιίλνπζεο φςεηο επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία 

ζεσξεηηθνχ πεδίνπ δξάζεο γηα ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ Σ.Π.Δ. θαη ζεσξηψλ κάζεζεο [ΠΙ 2006].  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζε κηα λέα καζεζηαθή ινγηθή θαη φρη ζε κηα 

λέα ηερλνινγηθή ινγηθή. Σν πξσηεχνλ είλαη ε κάζεζε θαη ην δεπηεξεχνλ ε ηερλνινγία. Πξέπεη λα 

πεξηγξαθεί ξεηψο φηη βαζηθφο ζηφρνο δελ είλαη ε ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ δηδαζθαιία ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Βαζηθό δεηνύκελν είλαη ε αιιαγή ηεο ζρέζεο ηνπ καζεηή κε ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν κέζα από ηελ αλακόξθσζε ηεο ππάξρνπζαο δηδαθηηθήο -καζεζηαθήο πξαθηηθήο, νύησο 

ώζηε λα επηηεπρζεί κηα πην πνηνηηθή, κεζηή λνήκαηνο κάζεζε, φπσο νξίδεηαη ζην Γ.Δ.Π.Π.. Τν 

δεηνύκελν είλαη ην πώο ε ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ 

ππάξρνπζα δηδαθηηθή- καζεζηαθή πξαθηηθή κε όξνπο λνήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ην λφεκα 

θαζίζηαηαη ζεκειηψδεο έλλνηα κε βαζηθφ κέιεκα ηελ αλαδφκεζε ηεο χιεο δηακέζνπ ηεο 

ηερλνινγίαο. Η πνηνηηθά αξηηφηεξε κάζεζε ζπλεπάγεηαη φηη ν καζεηήο αθελφο απνθηά γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο (φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή) θαη αθεηέξνπ 

εκπιέθεηαη ζπζηεκαηηθά ζε δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο (π.ρ.  ηη ζεκαίλνπλ θαη πψο ζρεηίδνληαη 

νη γλψζεηο κε ηνλ θφζκν γεληθφηεξα).  

Παξφιν πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ε πξέπνπζα έκθαζε ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ απηή πξνζθέξεη, ε ηερλνινγία ζα πξέπεη νπζηαζηηθά λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή 

γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο πξνσζνχλ λένπο ηχπνπο κάζεζεο θαη 

ζπλεπάγνληαη ηελ αλάπηπμε λέσλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ. Λέγνληαο «λένπο ηχπνπο κάζεζεο» 

ελλννχκε ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηε κάζεζε κε αλαθάιπςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηε κάζεζε κέζα 

απφ ηελ θαηαζθεπή ή ηελ ζρεδίαζε θάπνηνπ έξγνπ, ηε κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη θαζψο 

επίζεο θαη ηε κάζεζε κέζα απφ απζεληηθά πεξηβάιινληα δξάζεο θαη εκπεηξίαο. Οη ζηφρνη απηνί 

είλαη ελδεηθηηθνί απφ φζνπο αλαθέξεη ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη εθηέζεθαλ παξαπάλσ.  

 

Μάζεζε κε ηηο Τ.Π.Ε.   

Οη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν ην μαθηηή σο ελεξγφ ππνθείκελν φζν θαη ην δάζκαλο, σο ελεξγφ ππνθείκελν ηεο δηθήο ηνπ 

πξαθηηθήο.  

 

Μαζεηήο θαη Τ.Π.Ε.  

Η έληαμε θαη ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ ζρνιηθή ηάμε επηθέξεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο: 
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 Δλεξγεηηθή κάζεζε δηακέζνπ ηεο ζπκκεηνρήο ζε εξγαζίεο θαη δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γξαζηεξηνπνίεζε γηα ην καζεηή ζε πνιιαπιά επίπεδα, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο, κέζα απφ πνηθίιεο δξάζεηο.  

 Μεηάβαζε απφ ηηο θαζεκεξηλέο έλλνηεο ζε επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη ζπζηήκαηα ελλνηψλ, 

δει. κεηάβαζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν. 

 Ιθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ζπκβφισλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ θαζψο θαη κεηάβαζε απφ ην έλα 

πιαίζην αλαπαξάζηαζεο ζε έλα άιιν. Οη Σ.Π.Δ. επηηξέπνπλ ηε πνιιαπιά αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ίδηνπ θαηλνκέλνπ (εηθνληθή, θεηκεληθή, γξαθηθή αλαπαξάζηαζε, θηλνχκελν ζρέδην, βίληεν 

θ.ά.)  

 Οηθνδφκεζε λνήκαηνο – ην νπνίν απαηηεί ελεξγεηηθά εξσηήκαηα απφ πιεπξάο ηνπ καζεηή, 

κε ελδηαθέξνλ δηεξεχλεζεο, αλαθάιπςεο θαη αλάιπζεο. 

 Οπηηθνπνίεζε θαη εμεξεχλεζε ελφο θαηλνκέλνπ κε ηε ρξήζε κηθξφθνζκσλ. 

 Έλλνηεο απφ δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ε 

δηαζεκαηηθή φζν θαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο. 

 Η δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ πνιπθσληθή (δηαινγηθή) πξνζέγγηζε 

ελφο δεηήκαηνο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζπλεζηζκέλε κνλνθσληθή (κνλνινγηθή).  

 Γπλαηφηεηα παξαγσγήο πιηθνχ – έληππνπ ή ςεθηαθνχ – ην νπνίν κε ηε δεκνζηνπνίεζε 

ηνπ κπνξεί λα ιάβεη δηαινγηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. εάλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, 

θαζηζηάκελν δεκφζην πξντφλ, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζθέςεηο θαη ζρφιηα).  

 Γπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ κηα ελεξγεηηθή, εκπξφζεηε πξνζέγγηζε, 

θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ζπλεξγαζία, δηαπξαγκάηεπζε, πεηξακαηηζκφ, δηαηχπσζε θαη έιεγρν 

ππνζέζεσλ θηι. 

 Απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο – πιαηζίσζε – ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε, 

δηαζχλδεζε ζρνιείνπ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

 

Εθπαηδεπηηθόο  θαη Τ.Π.Ε.  

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, γηα ην καζεηή σο ελεξγφ καζεζηαθφ ππνθείκελν θαη γηα ηελ 

ηερλνινγία ηφζν σο εξγαιείν δηεθπεξαίσζεο φζν θαη σο γλσζηηθφ εξγαιείν δηακεζνιάβεζεο πνπ 

ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπ. Γηα λα πξνρσξήζεη 

φκσο ν εθπαηδεπηηθφο ζε απηή ηελ επαλεμέηαζε, αλαζεψξεζε θαη κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

πξαθηηθήο ηνπ θαη λα πξνσζήζεη θαηλνηφκεο κνξθέο κάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλεμεηαζηνχλ θαη 

κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ θαζνξηζηηθά ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο π.ρ. ε χιε, ε πίεζε ρξφλνπ, ν κεγάινο αξηζκφο 

καζεηψλ θηι. ε κηα πξψηε θάζε ν δάζθαινο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε ηερλνινγία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα πξαθηηθή ηνπ. ε δεχηεξε θάζε κπνξεί λα αθνινπζεζεί κηα πην 

ειεχζεξε πξνζέγγηζε κε αλνηθηφ ινγηζκηθφ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Η πινπνίεζε λέσλ θαη πνηνηηθψλ ηχπσλ 

κάζεζεο απαηηεί ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ κηα επνηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα ππεξβαίλεη ην ηππηθφ επίπεδν κηαο 

παξνπζίαζεο (αλακεηάδνζεο /εθπνκπήο) πιεξνθνξηψλ. Σα ινγηζκηθά αλαθνξάο επηηξέπνπλ ηε 

δηαζχλδεζε κηαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κε κηα καζεζηαθή ζεσξία. ε επφκελν ζηάδην είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ αλνηθηψλ ινγηζκηθψλ (π.ρ. ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο) θαη ινγηζκηθνχ 

εθαξκνγψλ γξαθείνπ (π.ρ. θεηκελνγξάθνο, ινγηζηηθφ θχιιν, παξνπζίαζε, βάζε δεδνκέλσλ θηι).  

ε αληίζεζε κε κηα ελφηεηα ελφο ηππηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζε έληππε κνξθή) ε νπνία πεξηέρεη 

επηιεγκέλε θαη θαζνξηζκέλε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο (αζθήζεσλ, πιηθνχ θηι), ε ζηξνθή πξνο ην 

δηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε πιηθνχ ζέηεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα -ζηνλ εθπαηδεπηηθφ- 

επηινγήο ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ είλαη ηα πην θαηάιιεια θαη /ή έρνπλ ηε κεγαιχηεξε κνξθσηηθή 

αμία. ε αληίζεζε κε ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο απιψο δηεθπεξαηψλεη (δει. 

«παξαδίδεη») ηελ πξνθαζνξηζκέλε χιε, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ, ν εθπαηδεπηηθφο, 

επεηδή θαιείηαη λα επηιέμεη, ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη  ζεκειηψδεηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ην ηη 

είλαη ζεκαληηθφ ζε επίπεδν χιεο, πψο ε χιε αληηζηνηρίδεηαη ηειηθψο ζε έλλνηεο θηι. ε απηφ ην 
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πιαίζην ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα κπεη αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, ζηε ινγηθή φρη λα δηδάμεη έλα 

έηνηκν πιηθφ αιιά λα επηιέμεη απφ κηα πιεζψξα πιηθνχ ηελ πιεξνθνξία (έλλνηεο) πνπ επηζπκεί 

λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Απαξαίηεην βήκα ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε ζρεδηαζκφο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία θαη ζα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, θαζφηη, ζε αληίζεζε 

κε κηα πεπεξαζκέλε πιεξνθνξία ζε κηα ελφηεηα ελφο δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ απιψο «λα κάζνπλ». Δίλαη αδχλαηνλ γηα 

ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ (απνζηεζίζνπλ) ην θείκελν θάπνησλ ηζηνζειίδσλ ην νπνίν κπνξεί λα 

αληηζηνηρεί ζε κεξηθέο δεθάδεο ζειίδεο θεηκέλνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ 

καζεηή. Σν πιηθφ ζε κηα εγθπθινπαίδεηα ή ζηνλ παγθφζκην ηζηφ έρεη έλα νξηζκέλν βάζνο, κηα 

νξηζκέλε δνκή, δελ είλαη εζηηαζκέλν ή δνπιεκέλν γισζζηθά γηα παηδηά δεκνηηθνχ. ηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη ζεκαληηθφ λα δνπιέςεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα παξάγεη έλα ζρέδην 

δξαζηεξηφηεηαο /ζελάξην ην νπνίν θαη ζα δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηεο πξνο 

απφθηεζε πιεξνθνξίαο. Δάλ κπεζεί ζε κηα ηέηνηα ινγηθή ν εθπαηδεπηηθφο, ππάξρνπλ απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα φξηα θαη ηελ εκβέιεηα ηεο ππάξρνπζαο πξαθηηθήο ηνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ κάζεζε.  

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε 

θνπιηνχξα ηεο κάζεζεο ε νπνία ζα πξνσζείηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Σν ζεκαληηθφ 

είλαη ε έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε κε βάζε ηε 

γλσζηηθή ζεσξία θαη ηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά επξήκαηα. Δπνκέλσο ην δήηεκα ηεο κάζεζεο 

παξαπέκπεη ζηε ζρεδίαζε θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κάζεζεο, νη 

νπνίεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνπνήζε ηεο ηερλνινγίαο.  

 

Πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ησλ ΤΠΕ ζηε Δηδαθηηθή ησλ γλσζηηθώλ  αληηθεηκέλσλ  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ ζηηο δηδαθηηθέο 

ηνπ κεζφδνπο ζα πξέπεη λα  

 γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ εξγαιείσλ ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο (πιηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ) γηα ηε κάζεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

 γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ζηε κάζεζε 

  γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

πξσηνβάζκηαο θαη πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα: 

 εληάζζνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (κε παξαδείγκαηα)  

 εθπνλνχλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

 γλσξίδνπλ κεζφδνπο θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 

 κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ παξαγσγή καζεηηθνχ 

πιηθνχ 

 ζρεδηάδνπλ ζελάξηα κε δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ηεο επνηθνδνκηζηηθήο γηα 

ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην πιαίζην φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Γηδαθηηθήο Δπηζηεκψλ πνπ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο, ηεο Ιζηνξίαο. Βαζηθφ κέιεκα είλαη λα αμηνπνηεζεί ν ππνινγηζηήο (γηα 

παξάδεηγκα κε πεξηβάιινληα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο) ζηελ απνθάιπςε θαη 

θαηαγξαθή απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία, ηνλ 

πεηξακαηηζκφ θαη ηελ εμάζθεζε κε ελαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα κε 

πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο).  

 Ο δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, δειαδή νη δηαδηθαζίεο πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηε κεηάβαζε 

απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζηε δηδαζθαιία.  

 Σν δηδαθηηθφ ζπκβφιαην, πνπ θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο, ηε ζέζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχληαη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ηε γλψζε.  

 Η ελλνηνινγηθή αιιαγή, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελλνηνινγηθέο δνκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη 

καζεηέο δελ είλαη ζηαηηθέο, αιιά δπλακηθέο, δειαδή αιιάδνπλ δηαξθψο θαηά ηελ πνξεία 

απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ. Η πξνζέγγηζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο επνηθνδνµεζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο.  

 Η γλσζηηθή ζχγθξνπζε, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ λνεηηθψλ ζρεκάησλ ζε άιια επξχηεξα, πιεξέζηεξα θαη 

εγγχηεξα ζην επηζηεκνληθφ κνληέιν. Η γλσζηηθή ζχγθξνπζε κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηε 

δηάςεπζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηα απνηειέζκαηα ελφο πεηξάκαηνο είηε κε ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.  

 Οη γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ –ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία– απφ ηελ πιεπξά θάζε 

ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα απνηειέζνπλ ζεκεία αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο. 

 Η βησκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Dewey δίλεη έκθαζε ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη δηαθεξχζζεη φηη ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πξνβιεκάησλ. Η βησκαηηθή κέζνδνο 

βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη πξνηείλνληαη ηα εμήο ζηάδηα 

δηδαζθαιίαο: 1. Ο δηδάζθσλ εμεηάδεη ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή θαη απνθαίλεηαη αλ είλαη 

έηνηκνο λα δερζεί ηηο θαηλνχξγηεο γλψζεηο. 2. Γηα λα είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ 

ην λέν αληηθείκελν κάζεζεο κε ηα πξνεγνχκελα, ν δηδάζθσλ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη 

γλσζηηθά θελά ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα θαιχςεη. 3. ηε ζπλέρεηα, ν δηδάζθσλ 

ηαμηλνκεί ηεξαξρηθά ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 4. Έπεηηα εθηειεί ηε 

δηδαζθαιία ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα.  5. ηε ζπλέρεηα επαιεζεχεη ηελ απφθηεζε ηεο 

λέαο γλψζεο κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο. 6. Σέινο ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο. 

 Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο νη νπνίεο δελ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απιή απνζήθεπζε 

γλψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, αιιά ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ζθέςεο ηνπ. 

Λακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ, ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κάζεζεο ησλ καζεηψλ φπνπ ε πξνζσπηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

θάζε καζεηή θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφδνζή ηνπ. Οη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ 

δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Οη βαζηθφηεξεο αηνκηθέο 

δηαθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία, αιιά θαη ηε κάζεζε είλαη: 

o Σν ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ φπνπ κεξηθνί θαηαλννχλ ηε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ελλνηψλ.  

o Ο ξπζκφο εθκάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

o Ο ηξφπνο πνπ καζαίλεη θάζε καζεηήο δελ είλαη ίδηνο. Κάπνηνη καζεηέο είλαη αθνπζηηθνί 

ηχπνη, δειαδή καζαίλνπλ επθνιφηεξα αθνχγνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ελψ θάπνηνη άιινη 
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είλαη νπηηθνί ηχπνη, δειαδή καζαίλνπλ θαιχηεξα βιέπνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

Τν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε  

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (ΔΛ) ραξαθηεξίδεηαη θάζε ινγηζκηθφ/εθαξκνγή γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ηερλνινγηθνχ κέζνπ/κεραλήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη ππνινγηζηήο ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε έλα δεδνκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξάρζεθε ή εμειιελίζηεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ΔΛ, ην 

νπνίν πηζηνπνηήζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ην νπνίν πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ηε 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κεξηθψο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε [www.e-yliko.gr]. 

Απφ ηα δηαζέζηκα ινγηζκηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε, δηαθξίλνπκε ινγηζκηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα: 

 Γξαπηή έθθξαζε ( θεηκελνγξάθνο) 

 παξνπζίαζεο γλσζηηθψλ ζεκάησλ ζηνπο καζεηέο, κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ (ήρνο, θείκελν, 

ππεξθείκελν, εηθφλεο, video θ.ά. Οη παξνπζηάζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζεσξίαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, θάλνληαο ην κάζεκα 

“ειθπζηηθφηεξν”. 

 Γηεξεχλεζε θαη Πεηξακαηηζκφ κε ηε δεκηνπξγία θαη ην ρεηξηζκφ κηθξφθνζκσλ κε ηελ 

ππνζηήξημε πνιπκέζσλ ή/θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ logo 

 Πξνζνκνηψζεηο (simulation) πνπ είλαη ε ηερληθή απνκίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

ζπζηήκαηνο απφ έλα άιιν ζχζηεκα (γηα παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζε ελφο θαηλνκέλνπ θάησ 

απφ ζπλζήθεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο) θαη επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα παξέκβεη 

αιιάδνληαο θιίκαθεο θαη ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο φπνπ ε γλψζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ρξήζηε - κεραλήκαηνο. Οη πξνζνκνηψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα 

αλαθέξνληαη είηε ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είηε ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία αλ θαη ζπρλά 

απηέο νη δηαδηθαζίεο επηθαιχπηνληαη θαη ηξνθνδνηνχλ ε κία ηελ άιιε.  (Φπράξεο & 

Φξαγθάθεο , 2006). 

  Γεκηνπξγία θαη θαηαλφεζε κνληέισλ: Μνληεινπνίεζε είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελφο 

πξνβιήκαηνο ή δηαδηθαζίαο ή ηδέαο ή ζπζηήκαηνο ρσξίο λα απνηειεί έλα αθξηβέο αληίγξαθν. 

Σν κνληέιν κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο δηαγξάκκαηα, καζεκαηηθνχο ηχπνπο, 

θπζηθή θαηαζθεπή ή ινγηθή θαηάζηαζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ην κνληέιν κέζσ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε κνξθή ηνπ. 

 Υεηξηζκφ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ, φπνπ ε κεηάβαζε απφ ηε κηα αλαπαξάζηαζε ζηελ 

άιιε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε γλσζηηθή πξφνδν ησλ παηδηψλ [GREENO 1991] :.  

 Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα φπνπ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ παηρληδηνχ επηδηψθνληαη 

ζπγθεθξηκέλνη δηδαθηηθνί θαη καζεζηαθνί ζηφρνη. 

 Αλαδήηεζε θαη Γηαρείξηζε πιεξνθνξίαο 

 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 Γπλακηθφ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ κέζσ θαηαζθεπψλ: Σα αληηθείκελα (γεσκεηξηθά ζρήκαηα, 

αξηζκνί, ιέμεηο θ.ά.) έρνπλ δπλακηθή ππφζηαζε θαη κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ κε άκεζε, 

έκεζε ή ζαθψο πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία  

 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ / ζηαηηζηηθή 

 Λνγηζκηθφ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Problem Solving) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο απφ ην καζεηή δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο, κε ζηφρν ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ 

γηα ηελ αλάδεημε ηπρφλ αδπλακηψλ θαη παξαλνήζεσλ πνπ έρεη.  

 Καζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία: ηα ινγηζκηθά απηά αλήθνπλ ηα ειεθηξνληθά 

αιιειεπηδξαζηηθά βηβιία πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα αθφινπζα ζηηγκηφηππα: Παξνπζίαζε 
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πιεξνθνξίαο Δξψηεζε  Απάληεζε  Αμηνιφγεζε  ρφιηα θαη ζπκβνπιέο  Λήςε 

απφθαζεο  Νέα εξψηεζε.  

  Άζθεζε θαη εμάζθεζε (Drill and Practice): Σα ινγηζκηθά απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα 

ζηηγκηφηππα:  

i. Δπηινγή ζέκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε 

ii. Δξψηεζε απφ ην ινγηζκηθφ 

iii. Απάληεζε ηνπ ρξήζηε 

iv. Αμηνιφγεζε απφ ην ινγηζκηθφ 

v. ρφιηα θαη ζπκβνπιέο 

vi. Νέα εξψηεζε ή επηινγή άιινπ ζέκαηνο.  

Σα ινγηζκηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζε χιε 

πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί θαη κεξηθψο γηα ηελ αμηνιφγεζε γλψζεσλ είηε απφ ηνλ δηδάζθνληα είηε 

γηα απηναμηνιφγεζε. Σα ινγηζκηθά απηά δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

κάζεζεο ελψ δελ αλαπηχζζνπλ ηε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

 Αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε 

δειαδή ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεκβαίλεη ζηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο θαζνξίδνληαο ην 

ηη θαη ην πφηε ζα δεη ή ζα αθνχζεη θάπνηα πιεξνθνξία. 

 Τπεξθείκελα θαη ππεξκέζα: Σα ππεξθείκελα (Hypertext) επηηξέπνπλ ηε κε γξακκηθή ή 

ζεηξηαθή πξνζπέιαζε ζε αξρεία θεηκέλνπ ηα νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζε ςεθηαθή κνξθή θαη 

κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σα ππεξκέζα επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ρξήζηε ζε έλα ζχλνιν απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ φπσο θέηκελν, 

εηθφλεο, ήρνο, βίληεν, πξνζνκνίσζε θ.ά. 

 

 

Γιαμόπθωζη κπιηηπίων για ηην επιλογή ηος καηάλληλος λογιζμικού 

 

ηηο κέξεο καο θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηθξαηεί ή άπνςε φηη ρξεηάδνληαη 

αλνηρηά πεξηβάιινληα ινγηζκηθψλ ηα νπνία επηηξέπνπλ: 

 Σελ παξέκβαζε ηνπ καζεηή 

 Σε δεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφ πξνζνκνηψζεσλ 

 Σηο θαηαζθεπέο θαη ην δπλακηθφ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ 

 Σε δηεξεχλεζε κηθξφθνζκσλ κε ρεηξηζκφ κεηαβιεηψλ θαη παξακέηξσλ 

 Σε δεκηνπξγία θαη ην ρεηξηζκφ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

Σα ινγηζκηθά απηά αλήθνπλ ζε κηα εηδηθή θαηεγνξία ΔΛ πνπ νλνκάδνληαη Αιιειεπηδξαζηηθά 

Μαζεζηαθά Πεξηβάιινληα (Interactive Learning Environments ILE).  

Μεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζκηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη: 

 Αλνηρηά πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα ελεξγήζεη ειεχζεξα, αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ρσξίο λα δηαζέηνπλ θάπνηα δηαδηθαζία πνπ λα ηνλ θαηεπζχλεη. 

Δπίζεο ηνπ επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ κηθξφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ είηε κε ηε 

κνξθή θαηαζθεπψλ γηα δηεξεπλήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα (γηα παξάδεηγκα 

ην Geometer-Sketchpad επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ γηα δηεξεπλήζεηο κε 

δπλακηθφ ηξφπν) ή κε ηε κνξθή πξνζνκνηψζεσλ θαηλνκέλσλ ή ελλνηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δηεξεπλήζεηο κε ρεηξηζκφ κεηαβιεηψλ (γηα παξάδεηγκα ην Interactive Physics ή ην 

Modellus γηα ηηο Φπζηθέο επηζηήκεο), ή γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε νπνηνδήπνηε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν (γηα παξάδεηγκα ην Table Top). 
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 Πξνγξακκαηηδόκελα αλνηθηά πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ηα 

δηθά ηνπ κηθξν-πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα ελζσκαησκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα logo-like πεξηβάιινληα (φπσο είλαη ην 

Microwords Pro θαη νη Υεισλφθνζκνη) πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλε ηε γιψζζα logo. Με απηά ηα 

ινγηζκηθά ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απιά ή ζχλζεηα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα ζχλνιν βαζηθψλ νληνηήησλ [Γεκεηξαθνπνχινπ 2002 ζει.63] κε ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ή 

επηκέξνπο πξνγξακκάησλ. Σα παξαγφκελα πξνγξάκκαηα κε ηε κνξθή κηθξφθνζκσλ κπνξεί 

θαη λα κελ απαηηνχλ πξνγξακκαηηζκφ απφ κέξνπο ηνπ ρξήζηε αιιά λα αμηνπνηνχλ ηα 

πνιπκεζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ πεξηβαιιφλησλ. 

 Πεξηβάιινληα Πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζεο (κηα έλλνηα αλαπαξίζηαηαη κέζσ πνιιψλ 

ζπκβνιηθψλ κέζσλ φπσο (γηα παξάδεηγκα πίλαθαο ηηκψλ κηαο ζπλάξηεζεο θαη γξαθηθή 

παξάζηαζε)  

 Οη κηθξφθνζκνη είλαη δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ηα νπνία δηαζέηνπλ εξγαιεία πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ρεηξίδεηαη ή/θαη λα θαηαζθεπάδεη αληηθείκελα θαη λα 

ειέγρεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ ελφο πάλσ ζην άιιν [Κνπξακπέα 2005] κε ζθνπφ ηνλ πεηξακαηηζκφ, 

ηελ εμεξεχλεζε ή ηε δεκηνπξγία. Με ηνλ ηξφπν απηφ αθήλνπλ ειεχζεξν ην ρξήζηε λα 

δηεξεπλήζεη θάπνην γλσζηηθφ ζέκα αθνινπζψληαο θάπνηνπο πνιχ βαζηθνχο θαλφλεο θαη 

πεξηνξηζκνχο. Οη κηθξφθνζκνη δεκηνπξγνχληαη κε αλνηθηά πεξηβάιινληα θαη απνηεινχλ απφ 

κφλνη ηνπο κηθξά εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαπαξαζηάζεηο 

ελλνηψλ ή αληηθεηκέλσλ κε ηε κνξθή δπλακηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ [Edwards 1995]. Πεξηέρνπλ 

ζπλήζσο πξνζνκνηψζεηο ελλνηψλ ή θαηλνκέλσλ κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηνλ έιεγρν 

ησλ ππνζέζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχληαη σο ηα πην ελεξγεηηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα. Η δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο logo απφ ηνλ S. Papert, έδσζε ηνλ πξψην 

πξφηππν κηθξφθνζκν, επλντθφ γηα ηε κειέηε ησλ θηλήζεσλ ζηνλ ηδαληθφ θφζκν ηεο νζφλεο ηνπ 

ππνινγηζηή. Ήηαλ ε αξρή γηα ηελ επηλφεζε πεξηβαιιφλησλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ηνλ 

καζεηή λα πεηξακαηίδεηαη δνθηκάδνληαο ηηο ηδέεο ηνπ. 

 Ο δηεξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο ελφο ινγηζκηθνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε 

πξέπεη λα έρεη κεξηθά απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ 

θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

 Να επλνεί λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ 

 Να επλνεί ηε ελεξγνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κέζσ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πεηξακαηηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο. 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην καζεηή κε εξσηήκαηα θαη πεηξακαηηζκφ 

 Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

 Να επηηξέπεη ην ιάζνο ηνπ καζεηή ελζαξξχλνληαο ηελ απηναμηνιφγεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε 

δηφξζσζε. 

 Να δίλεηαη έκθαζε ζηελ εκπινθή ηνπ καζεηή κε απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηψλ 

 Να επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα δηαηππψλεη θαη λα ειέγρεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ 

 Να επηηξέπνπλ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

Σα ινγηζκηθά δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα «εληαρζνχλ» ζηε ζεσξία ηεο αλαθαιππηηθήο 

κάζεζεο πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: α) νξίδεηαη έλα επηζηεκνληθφ 

πξφβιεκα, β) δηαηππψλνληαη ππνζέζεηο γηα απηφ, γ) ζρεδηάδνληαη πεηξάκαηα, δ) παξαηεξνχληαη, 
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ζπιιέγνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη δεδνκέλα, ε) εθαξκφδνληαη ηα απνηειέζκαηα  θαη ζη) 

δηαηππψλνληαη πξνβιέςεηο βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ. (de Jong,  θ.α. 1998).  

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη κεηαμχ ησλ άιισλ λα πιεξνί ελλέα ζεκεία πνηφηεηαο, 

φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην [Ισάλλνπ θ.ά. 2001, Π.Ι. 2002]: 

 Να βνεζάεη ζηε ράξαμε πξνζσπηθψλ δηαδξνκψλ 

 Να ρξεζηκνπνηεί γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή 

 Να κε θάλεη θαηαρξήζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ 

 Να δίλεη κηα πφξηα δηαθπγήο 

 Να κε ηαιαηπσξεί κε πνιιέο επηινγέο 

 Να βνεζάεη ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

 Να κελ αληηγξάθεη ηνλ δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

 Να επηηξέπεη ηνλ πεηξακαηηζκφ 

 Να βνεζάεη ζηελ έθθξαζε θαη ηε δεκηνπξγία   

 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εληάζζνληαη ζε δχν νκάδεο: 

1. ηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ γεληθά θξηηήξηα παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έρνπλ ζρέζε κε 

εξσηήκαηα, φπσο: 

o θαιχπηεηαη ε δηδαθηέα χιε επαξθψο; 

o ην πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη απαιιαγκέλν απφ γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά, ή 

νξζνγξαθηθά ιάζε; 

o ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο; 

o αληαπνθξίλεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ; 

o νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ δηδαθηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε παξνπζίαζε ηνπο 

ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο; 

o ην πεξηερφκελν είλαη πξνζεγκέλν απφ παηδαγσγηθή άπνςε, ρσξίο αλεπηζχκεηεο 

παξελέξγεηεο (π.ρ. ελίζρπζε πξνθαηαιήςεσλ ή ζηεξενηχπσλ, θαλαηηζκνχ θαη 

επηζεηηθφηεηαο, θνηλσληθά κε απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ);  

o πξνζθέξεηαη γηα ζπλεξγαηηθέο / ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο; 

o ηη είδνπο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο θαιιηεξγεί; 

o ζπλνδεχεηαη απφ επαξθείο νδεγίεο θαη πιηθφ ζηήξημεο ηνπ δαζθάινπ; 

o  ε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ γίλεηαη κε παηδαγσγηθά πξνζεγκέλν ηξφπν ή βαζίδεηαη ζε 

παξαδνζηαθέο λννηξνπίεο; 

o ε ελίζρπζε ησλ αληηδξάζεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ καζεηή είλαη απνηειεζκαηηθή θαη 

γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν; 

o  

2. Η δεχηεξε νκάδα θξηηεξίσλ πεξηιακβάλεη ηερλνινγηθά ζέκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε βαζηθά κε 

ηνλ ππνινγηζηή θαη ηε ρξήζε ηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ θαη απαληνχλ ζε εξσηήκαηα, 

φπσο : 

o Αμηνπνηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη αιιειεπηδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ππνινγηζηή; 

o ην ινγηζκηθφ αθήλεη πεξηζψξηα γηα έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ κέξνπο ηνπ 

καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 
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o πξνζθέξνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ (φπσο είλαη ηα γξαθηθά, ν ήρνο, 

ε θίλεζε θ.α.) γηα επνηθνδνκεηηθή κάζεζε ή ιεηηνπξγνχλ απιψο γηα εληππσζηαζκφ; 

o είλαη ην πξφγξακκα θηιηθφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; 

o θάλεη ρξήζε ην ινγηζκηθφ ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ; (ηελ θαηεγνξία απηή 

εληάζζνληαη πνιιά εξσηήκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηελ επξεκαηηθφηεηα ηεο αλάιπζεο απφ επηζηεκνληθή 

θαη ηερλνινγηθή άπνςε θ.η.ι.). 

 

Μεξηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ γελλψληαη ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ φζνλ αθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πνπ νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε αμηνινγηθψλ 

θξηηεξίσλ, ζρεηίδνληαη,  κεηαμχ άιισλ, θαη κε : 

 ηελ παηδαγσγηθή αμία ησλ γεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ γλσζηψλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. 

 ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πηνζεηνχκελεο ή ππνλννχκελεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. 

 ηε ζπλέπεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξνο ηε ζεσξία ή ηηο ζεσξίεο πνπ 

ππνηίζεηαη φηη αθνινπζνχλ νη ζρεδηαζηέο ηνπ. 

 ην ξφιν ηνπ καζεηή θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηή - ππνινγηζηή, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (επζχλε θαη έιεγρνο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, πνηφηεηα ηεο ελίζρπζεο ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ καζεηή, ηξφπνο αλαηξνθνδφηεζεο  

θαη δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ, θ.ά.) 

 ην ξφιν ηνπ δηδάζθνληνο, (δπλαηφηεηεο δεκηνπξγηθήο, δηεπθνιπληηθήο θαη θαηαιπηηθήο 

παξέκβαζεο θαη φρη αρξήζηεπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ) 

 ην βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην ζρεδηαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

ην καζεηή. Ιδηαίηεξα εθηηκψληαη νη πξνζεγγίζεηο εθείλεο πνπ επλννχλ ηελ αλαθαιππηηθή θαη 

απηφλνκε κάζεζε κέζα απφ κία επνηθνδνκηζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία, πνπ αθήλνπλ κεγάιν 

κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζην καζεηή, ζπγρξφλσο φκσο ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηηο 

επηζεκάλζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

 ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ αλψηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο λφεζεο, ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ζπλνιηθήο, δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

δσήο, πνπ έρεη αλάγθε ην λεαξφ άηνκν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, (θξηηηθή ζθέςε, θαληαζία θαη 

πξσηνβνπιία, δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία  θαη   ζπλεξγαηηθφηεηα, απηνγλσζία θαη 

απηνπεπνίζεζε, ζθαηξηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

νξγαλσηηθφηεηα θ.ά.) 

 ηηο επθαηξίεο, πνπ παξέρνληαη, γηα εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε αιιά θαη γηα 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θ.ά.. 

 ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηα παξσζεηηθά γηα κάζεζε θαη γηα εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 ηελ απνπζία ιαζψλ ζηε γιψζζα θαη ηα θείκελα. 

 ην καζεζηαθφ φθεινο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί, ην θφζηνο ηνπ θ.ά.. 

 ηελ χπαξμε άξηηνπ θαη δηεπθνιπληηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη άιινπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηα πιενλεθηήκαηα 

πνιιψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. 
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Τν εθπαηδεπηηθό ζελάξην  

Η ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κεηά ηε δηδαζθαιία. 

Τη είλαη έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην  

Χο ζελάξην ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί κία δνκεκέλε, πιήξεο θαη εθαξκφζηκε δηδαθηηθή 

πξφηαζε. Ο φξνο «δνκεκέλε» αλαθέξεηαη ζηε κνξθή ηνπ ζελαξίνπ, ε νπνία είλαη ζαθήο, 

δηαθξίλεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ζηεξίδεηαη ζε έλα κνληέιν ζπγγξαθήο ζελαξίσλ. Ο φξνο 

«πιήξεο» αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ θαη γλσζηηθψλ πηπρψλ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξνηείλεη ην ζελάξην. Σέινο ν φξνο «εθαξκφζηκν» πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. 

Σα ζελάξηα θαη νη ζπλνδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηε πξνζρνιηθή θαη ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα: 

 πξνυπνζέηνπλ νηθνλνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν ζρεδηαζκφ 

 έρνπλ ζαθή θαη επδηάθξηηε δνκή, κε βάζε ηηο γεληθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΑΠ γηα ηε 

δηδαθηηθή ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 αμηνπνηνχλ κε ηζνξξνπία θαη νηθνλνκία ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία κάζεζεο 

 πξνσζνχλ ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 εληζρχνπλ ηελ θαηεπζπλφκελε αλαθάιπςε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο θαη 

εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 θαζηζηνχλ ζαθείο ηνπο επηδησθφκελνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

 επηκέλνπλ ζηνλ δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο 

 επηθνηλσλνχλ κε ηηο εηδηθφηεξεο ζεσξίεο θαη κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηδαθηηθή  

 ζπκκνξθψλνληαη ζε θξηηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο κάζεζεο 

 πξνζθέξνληαη γηα αμηνιφγεζε. 

 

Η ζεψξεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ κέζα απφ θαιά ζρεδηαζκέλα ζελάξηα επλνεί ηελ πξνζπάζεηα 

κεηάβαζεο ηνπ ζπνπδαζηή: 

 απφ ηελ παζεηηθφηεηα ζηε δξαζηεξηνπνίεζε, 

 απφ ηελ εμάξηεζε  ζηελ αλεμαξηεζία, 

 απφ ην θιεηζηφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  ζην αλνηρηφ ζρνιείν ηεο δσήο, 

 

Δνκή ελόο ζελαξίνπ  

Έλα ζελάξην απνηειείηαη ζπλήζσο απφ: 

 ηνπο καζεζηαθνχο/δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

 ηελ θεληξηθή ηδέα(/ηίηινο) πνπ δηέπεη ην ζελάξην 

 ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηνπο ξφινπο ηνπο (π.ρ. καζεηήο, δάζθαινο, ζπκκαζεηήο, θ.α. πνηνο 

ν ξφινο ηνπ θάζε έλαλ απφ απηνχο) 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ νη εκπιεθφκελνη (π.ρ. νη καζεηέο ζα ζπδεηνχλ – 

γξάθνπλ – δηαβάδνπλ – ξσηνχλ – απαληνχλ – ζρνιηάδνπλ – εμεγνχλ – εθαξκφδνπλ – αλαιχνπλ 

– ζπλζέηνπλ – πξνβιεκαηίδνληαη – αμηνινγνχλ θαη αμηνινγνχληαη) 

 ην ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (καζεζηαθνί πφξνη–αληηθείκελα) ζε ςεθηαθή ή κε 

κνξθή. 

 ηηο Σ.Π.Δ. πνπ πξνηείλνληαη πξνο ρξήζε (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ) 
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Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζελαξίσλ  

Σν βαζηθφ θξηηήξην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ελφο ζελαξίνπ είλαη ην θαηά πφζν είλαη 

εληάμηκν ζην θχξην δηδαθηηθφ έξγν θαη ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαζψο 

επίζεο θαη πφζν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Δηδηθφηεξα έλα ζελάξην ζα πξέπεη: 

 Να έρεη μεθάζαξνπο επηδησθφκελνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, λα βαζίδεηαη ζε θαιά 

ηεθκεξησκέλε  παηδαγσγηθή ζεψξεζε, θαη λα γίλεηαη ζαθήο ε ζχλδεζε ηνπ κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα.  

 Να δηεπθνιχλεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

 Να εληζρχεη ηε δηεξεπλεηηθή, νκαδηθή θαη ελεξγεηηθή κάζεζε. 

 Να αμηνπνηεί ηηο Σ.Π.Δ. (ππεξκέζα, δηθηπαθέο ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

ηχπνπ) θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ηαπηφρξνλσλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Δπηζπκεηφ ζα ήηαλ φπνπ είλαη δπλαηφ λα δίλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

ζηε ρξήζε Σ.Π.Δ. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ην επεθηείλεη είηε  πξνζζέηνληαο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ίδην ζεκαηηθφ πεδίν είηε εθαξκφδνληάο ην ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Δηθφηεξα ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 απιφηεηα, 

 μεθάζαξνπο ξφινπο γηα θάζε καζεηή, 

 ζαθή νξηζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο, 

 πξφβιεςε ηνπ ρξφλνπ έθαζηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

 αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο ηάζεο ηνπ παηδηνχ γηα δηεξεχλεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, 

 δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο φρη κφλν δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηάζεσλ δσήο, 

 παξνρή επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ καζεηψλ ζην ζηελφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δψζνπλ βάξνο ζε ζελάξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαηηθέο 

δξάζεηο αθνχ έηζη ζα δίλνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ–κειψλ 

κηαο νκάδαο, κε ηε ζπλεπαθφινπζε αλάπηπμε ησλ αηζζεκάησλ αιιεινεθηίκεζεο, εκπηζηνζχλεο 

θαη ζπλεξγαζίαο (ζπδήηεζε θαη επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο) κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδα. 

Δηδηθφηεξα, έλα ζελάξην ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα έμη βαζηθά 

ελλνηνινγηθά ζηνηρεία: 

 ηφρνη Μάζεζεο (Learning Objectives): γλσζηηθνί θαη κεηαγλσζηηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί- 

ζρεηηθνί κε ηε δεκηνπξγία ησλ θηλήηξσλ 

 Γξαζηεξηφηεηεο (Activities): ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα ηνπ καζεηή, 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα γηα ηε δηεπθφινπλζε 

ησλ πξνεγνπκέλσλ  

 εηξά Γξαζηεξηνηήησλ (Sequence of Activities): απηή αθήλεηαη ζηνπο καζεηέο 

 Ρφινη (Distributed Roles): νη καζεηέο νξίδνπλ ηνπο ξφινπο  

 Απεηθφληζε (Representation): κέζσ πνηνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δξάζε θαη γίλεηαη ε 

απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

 Αλάιπζε δηαδξαζηηθφηεηαο (Interaction Analysis): θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ ηξφπνπ 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ απνηειεζκάησλ (πξντφλησλ) αιιειεπίδξαζεο 

θαη αληηζηνίρηζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη ρξφλν 
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Καζψο ζεσξείηαη φηη νη Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζν πξνψζεζεο ηεο 

θαηαλφεζεο ελλνηψλ θαη αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ εξκελείαο, θαιχπηνληαο έηζη ην θελφ πνπ 

αθήλνπλ ζε απηνχο ηνπο δχν ηνκείο νη παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, θξίλεηαη απαξαίηεην 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ 

εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ αμηνπνηνχλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ Σ.Π.Δ.. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ εμάζθεζή ηνπο ηφζν ζην ζρεδηαζκφ ζελαξίσλ, φζν θαη κε ηελ πινπνίεζε ελδεηθηηθψλ απφ 

απηά ζε ζπλζήθεο πνπ πξνζνκνηψλνπλ εθείλεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

ζεσξείηαη ε αμηνιφγεζε ελφο ζελαξίνπ κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ αθνινπζνχλ έλαλ θχθιν 

δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε θαη 

παξνπζία ηεο άιιεο: 

 ρεδηαζκφο: πξνζδηνξίδεηαη ε θεληξηθή ηδέα, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, νη καζεζηαθνί ζηφρνη, 

νη ξφινη ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

 Πξνεηνηκαζία: πεξηγξάθνληαη ζε ιεπηνκέξεηα νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη 

ζπζρεηίδνληαη ζε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ζπιιέγεηαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, πξνζδηνξίδεηαη  

ην πιηθφ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη νη Σ.Π.Δ. πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ νη νπνίεο εμαξηψληαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ηερλν-νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 Αλάπηπμε: δεκηνπξγείηαη καζεζηαθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή ή κε κνξθή (π.ρ. ειεθηξνληθέο 

ζεκεηψζεηο, θχιια εξγαζίαο, online ηεζη αμηνιφγεζεο, θιπ), γίλεηαη πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε 

θαη πηινηηθή ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη παξέρεηαη ζπκπιεξσκαηηθφ 

επεμεγεκαηηθφ-βνεζεηηθφ πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο. 

 Οινθιήξσζε: ελνπνηνχληαη ην καζεζηαθφ πιηθφ, νη Σ.Π.Δ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηα ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ επεμεγεκαηηθφ-βνεζεηηθφ πιηθφ ζε κία νινθιεξσκέλε θαη εληαία κνξθή 

(π.ρ. δεκηνπξγία θαθέινπ, αλάπηπμε ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ζε έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θ.ν.θ.). 

 Αμηνιφγεζε: γίλεηαη απνηίκεζε ηεο καζεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. 

 

Η ζρεδίαζε ελόο ζελαξίνπ κε Τ.Π.Ε.  

Η νξγάλσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ην νπνίν ζα αμηνπνηεί θαη ηηο Σ.Π.Δ. 

πξνυπνζέηεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή σο λνεηηθνχ εξγαιείνπ θαη ην 

ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ελεξγή λνεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζηε ζρεδίαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηέηνησλ ζελαξίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ππνινγηζηήο γηα λα εθηειεζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαη ρσξίο ππνινγηζηή. Δπίζεο, ε νξγάλσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δελ 

αθνξά κφλν ζηε ζρεδίαζε κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

επηιεγκέλα ινγηζκηθά. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ην ζελάξην απνηειεί βαζχηεξε δηείζδπζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη λα εθαξκνζζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο, ζηνπο 

πξνηεηλφκελνπο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί), 

αιιά θαη ζηε δνκή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Σν ζελάξην πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλν κε επέιηθην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη παξέκβαζε θαη αιιαγή απφ κέξνπο ηνπ 

καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ ζελαξίνπ ζε πνιιαπιέο πεξηπηψζεηο. 

Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηφζν αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ 

παίξλνπλ κέξνο, αιιά θαη ζε άιιεο ζεκαηηθέο. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ν βαζηθφο ζθνπφο ησλ ζελαξίσλ κε Σ.Π.Δ., ε δνκή ηνπο, ε 

επεθηαζηκφηεηά ηνπο, ε αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηέινο παξνπζηάδεηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα ζελαξίνπ. 
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Βαζικόρ κοπόρ  

Ο βαζηθφο ζθνπφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ρξήζε Σ.Π.Δ. είλαη ε επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ θαη γλσζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ.. 

Δηδηθφηεξα, ζθνπφο είλαη, νη καζεηέο λα αλαδεηνχλ, λα ζπιιέγνπλ, λα επηιέγνπλ, λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα παξνπζηάδνπλ ηελ πιεξνθνξία κε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

απνθηνχλ δεμηφηεηεο ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ζηε ρξήζε ηνπο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, θαζψο θπξίσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηέηνησλ ζελαξίσλ 

πινπνηνχληαη νκαδηθά, έλαο δεπηεξνγελήο ζθνπφο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε θαιιηέξγεηα 

νκαδηθνχ πλεχκαηνο ζηνπο καζεηέο. Αθφκα, ε νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε Σ.Π.Δ. 

απνζθνπεί ζηελ εκπινθή δηαθφξσλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη δηαθνξεηηθήο θχζεο παξαγφλησλ 

ζηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, ηεο εμνκάιπλζεο δπζθνιηψλ θαηαλφεζεο θαη ηεο καζεζηαθήο 

επηθνηλσλίαο. 

Η νξγάλσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

Ιδέα / Ππωηοηςπία ζεναπίος 

Πεξηγξάθεηαη ε ηδέα πνπ δηέπεη ην ζελάξην θαη ε νπνία ην θαζηζηά πξσηφηππν  

Σάξη 

Καηαγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη ε ηάμε γηα ηελ νπνία πξνηείλεηαη ην ζελάξην  

Γνωζηικά Ανηικείμενα 

Αλαθέξνληαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εκπιέθνληαη ζην ζελάξην (π.ρ. Μαζεκαηηθά θαη 

Αηζζεηηθή Αγσγή). εκεηψλεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο κε Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο γηα ηε δηδαζθαιία. 

Γιδακηική ενόηηηα 

Καηαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ νπνία 

είλαη ζπλαθέο ην ζελάξην. 

κοπόρ / Γιδακηικοί ζηόσοι 

Καηαγξάθνληαη ν βαζηθφο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ. ε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ζηφρνη φπσο δηαηππψλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, φζν θαη εθείλνη 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.. 

Γιδακηική θεωπία - πποζέγγιζη  

Πεξηγξάθεηαη ε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή ζεσξία- πξνζέγγηζε πνπ δηέπεη ην ζελάξην (π.ρ. 

αλαθαιππηηθή κάζεζε) 

Σεσνολογικά επγαλεία  

Απαξηζκνχληαη ηα εξγαιεία ησλ Σ.Π.Δ. πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ν πξνβνιέαο (data 

projector), ν εθηππσηήο, ν ζαξσηήο, νη ηίηινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, νη ηίηινη ηνπ 

ινγηζκηθνχ γεληθφηεξσλ εθαξκνγψλ, νη δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν. 

Υπήζη ζςμπληπωμαηικού ςλικού 

Πεξηγξάθεηαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα θχιια εξγαζίαο, ν πεηξακαηηθφο εμνπιηζκφο θ.α.. 

ςνθήκερ / Οπγάνωζη ηάξηρ 

Πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηφζν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο (ή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ) 

θαζψο θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη αλ νη καζεηέο ζα ρσξηζζνχλ ζε 

νκάδεο, πφζνη καζεηέο ζα απνηεινχλ κηα νκάδα, ηη εμνπιηζκφ ζα έρεη ε θάζε νκάδα ζηε δηάζεζή 
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ηεο. Η πινπνίεζε ζελαξίσλ κε Σ.Π.Δ., θαη θπξίσο φηαλ είλαη δηαζέζηκν εξγαζηήξην κε ηθαλφ 

αξηζκφ Η/Τ, πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα νκαδνζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ δηδαζθαιία. 

Υπονική διάπκεια ζεναπίος  

Πξνζδηνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ ζε δηδαθηηθέο ψξεο πινπνίεζήο ηνπ. 

Πποεηοιμαζία   

Καηαγξάθνληαη πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο καζεηέο 

πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ε απαηηνχκελε γλσζηηθή θαη 

ηερλνινγηθή ππνδνκή καζεηψλ. 

Γπαζηηπιόηηηερ 

Πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζελάξην. εκεηψλεηαη εδψ φηη ε επηινγή 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη φηη ν ππνινγηζηήο επηηξέπεη ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο 

ιεγφκελεο αλψηεξεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο (αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε, δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ θ.η.ι.). 

Πεπιγπαθή / οδηγίερ δπαζηηπιοηήηων θύλλος επγαζίαρ  

Γίλνληαη ζχληνκεο νδεγίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο. 

Αξιολόγηζη 

Πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ. 

Απηέο κπνξεί είηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ Σ.Π.Δ. είηε κε άιινπο ηξφπνπο (π.ρ. γξαπηή 

δνθηκαζία). 

Παπαηηπήζειρ / Κπιηική 

Αλαθέξνληαη ηφζν ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζελάξην, ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζε 

απηά θαη θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ, φζν θαη νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξνθχςνπλ ψζηε λα πξνβιεθζεί ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Δπεκηαζιμόηηηα ζεναπίος 

Καηά ηελ νξγάλσζε ελφο ζελαξίνπ πεξηγξάθνληαη θαη δπλαηφηεηεο επέθηαζήο ηνπ κέζσ πηζαλψλ 

παξαιιαγψλ. Απηφ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξψην επίπεδν κε ηελ επηλφεζε απφ 

πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθφξσλ ζπλαθψλ ζελαξίσλ ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζε παξφκνηα 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε απφ ηνπο καζεηέο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνχ. ε έλα 

δεχηεξν επίπεδν ην ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά κε ηε 

ρξήζε άιισλ ζπλαθψλ ηίηισλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.  

Αξιολόγηζη ζεναπίος 

Η αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ απαηηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

θαηαγξάςεη ζχληνκεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζεκεηψζεη πψο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

δηαδίθηπν απφ ηνπο καζεηέο, πφζν βνήζεζε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηη δηαθνξεηηθφ ζα έθαλε ηελ 

επφκελε θνξά πνπ ζα δίδαζθε απηφ ην κάζεκα. Η αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ηφζν γηα ηελ επφκελε θνξά πνπ πηζαλφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην ζελάξην απφ άιιν 

ζπλάδειθν ή ζε άιινπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δνκήζεη ζην 

κέιινλ ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο. 

 

Πξαθηηθέο ζρεδίαζεο θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε έλα 

δηεξεπλεηηθό ινγηζκηθό  

 

Η πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπφ 

ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 
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επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο: εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, γλψζεηο θαη ρξφλνο 

(Ισάλλνπ – Φεξεληίλνο 2007). Σα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία αθνξνχλ ηφζν ην έληππν πιηθφ 

(ζπλνδεπηηθά βηβιία, ζεκεηψζεηο) φζν θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα (εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ θαη 

Δ.Λ.). Οη γλώζεηο αθνξνχλ (α) ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ (β) ηηο εηδηθφηεξεο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ Δ.Λ. ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ δηδάζθνληα (γ) 

ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ο ρξόλνο πνπ είλαη ίζσο ε 

ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε, αλαθέξεηαη ηφζν 

ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

Σν κνληέιν γηα ηελ έληαμε ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ δηαθφξσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο νκάδαο καζεηψλ κε ηελ ππνζηήξημε 

ελφο έηνηκνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ηε κνξθή ηνπ κηθξφθνζκνπ. Οη ελέξγεηεο ησλ 

καζεηψλ εζηηάδνληαη ζηνλ άκεζν δπλακηθφ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

γηα θαηαζθεπέο ή δηεξεπλήζεηο, ζηελ αλαγξαθή πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ, 

ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ, ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε αιιαγή παξακέηξσλ θαη 

κεηαβιεηψλ, ζηελ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξηψλ, ζηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

επίιπζεο πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θ.ά. (Γαπφληεο – Ισάλλνπ θ.ά. 2003) 

ην πιαίζην απηφ θαη πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε κηα ζεηξά 

δεηεκάησλ: 

 Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ: Πξέπεη λα αλαδεηεζεί ην δηαζέζηκν Δ.Λ. κε δπλαηφηεηεο γηα 

δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε ή/θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο. Η ελεκέξσζε απηή κπνξεί λα γίλεη θπξίσο απφ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πχιεο ζην δηαδίθηπν (www.e-yliko.gr ή www.epyna.gr). Σν είδνο θαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη αιιειέλδεην κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ ζα δηδάμνπκε [Γεκεηξαθνπνχινπ 2002], ηα επη κέξνπο ζέκαηα πνπ ζα 

δηαπξαγκαηεπηνχκε, κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζέινπκε λα γίλεη ε δηδαζθαιία, ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέινπκε λα πεηχρνπκε, ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπκε λα εξγαζηνχλ νη καζεηέο ζην εξγαζηήξην ησλ 

ππνινγηζηψλ θ.α. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο 

γηα θαηαζθεπέο θαη ρεηξηζκφ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ logo κε 

έηνηκνπο κηθξφθνζκνπο γηα ηε κειέηε ελλνηψλ ή/θαη δηεξεχλεζε ελλνηψλ ή κε ηε θαηάιιειε 

παξέκβαζε ζε έηνηκα πξνγξάκκαηα, έλα αιιειεπηδξαζηηθφ πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ γηα 

δηεξεπλήζεηο ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ ή έλα θιεηζηφ πεξηβάιινλ γηα εκπέδσζε γλψζεσλ θ.ά..  

 Δθπαηδεπηηθνί ηφρνη: Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ Δ.Λ. απαληψληαο ζην εξψηεκα: Γηαηί ζέινπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία;  Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δπν γεληθνχο 

ζηφρνπο: Σνλ απιφ εκπινπηηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη κηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε κε 

ζεκαληηθφ βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηελ επίηεπμή ηεο. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη: Καηάιιειε 

ηερλνινγηθή θαη παηδαγσγηθή πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, δηάζεζε ρξφλνπ γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ 

εθαξκνγή δξαζηεξηφηεηαο, παξαηήξεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε. 

 Πφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Δ.Λ.; Ο ρξφλνο έληαμεο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο θαη ηελ 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. 

http://www.e-yliko.gr/
http://www.epyna.gr/
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 Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Δ.Λ.: Ο ππνινγηζηήο έρεη ην ξφιν ηνπ επηπιένλ εξγαιείνπ 

δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηε γλψζε, δίπια ζηα ππφινηπα δηαζέζηκα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία (ράξηεο, βηβιία, πίλαθαο θ.ά.). Ο ηξφπνο ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο 

ηνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε κε ηε ρξήζε ηνπ αιιά θαη 

απφ ηε γεληθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο θ.ά.. Γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ απιφ εκπινπηηζκφ κηαο δηδαζθαιίαο ν δηδάζθνληαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ηάμε έλα ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ ή κηα παξνπζίαζε κε έλαλ ππνινγηζηή θαη 

ελφο πξνβνιέα ηνίρνπ παξάιιεια κε ηα άιια εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. ηελ πεξίπησζε ελφο πην 

ζχλζεηνπ ζηφρνπ ν δηδάζθνληαο ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζην εξγαζηήξην ησλ 

ππνινγηζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο δηεξεπλεηηθφο 

κηθξφθνζκνο γηα έιεγρν ππνζέζεσλ κε ηε βνήζεηα ελφο θαζνδεγεηηθνχ θχιινπ εξγαζίαο 

νκάδαο καζεηψλ ή έλα αλνηθηφ δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ γηα νηθνδφκεζε λέσλ ελλνηψλ ή γηα 

αλαθάιπςε λφκσλ ή έλα θιεηζηφ ινγηζκηθφ άζθεζεο θαη εμάζθεζεο γηα εκπέδσζε γλψζεσλ 

κεηά ην ηέινο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο.  

 Σξφπνο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ 

κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ζε νκάδεο ησλ 2 ή 3 αηφκσλ ζχκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Οη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηε ζχζηαζε ησλ νκάδσλ θαη ην 

ξφιν θάζε κέινπο απηψλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κεηαμχ ηνπο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ νθειψλ απφ απηή ηελ εξγαζία 

ησλ καζεηψλ θ.ά.. ην πξνηεηλφκελν κνληέιν [Γαπφληεο Ν. – Ισάλλνπ . θ.ά. 2003] ππάξρνπλ 

νη αθφινπζεο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ: Μεηαμχ ησλ καζεηψλ, θάζε καζεηήο 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη θάζε καζεηήο κε ην θχιιν εξγαζίαο. Η νκάδα ησλ 

καζεηψλ απνθαζίδεη πνηνο ζα έρεη ηελ θχξηα αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

γηα λα εθθξάδεη ηηο δεκηνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ο δάζθαινο πξέπεη 

θαηαξρήλ λα έρεη απνδερζεί ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ απφ απζεληία ζε ξφιν ζπληνληζηή ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ καζεηψλ ηνπ. Βαζηθή θξνληίδα ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ νη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη, 

νηθνδνκνχλ ηηο δηαηζζεηηθέο ηνπο γλψζεηο, αλαθαινχλ γλψζεηο, αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη 

δηθαηνινγνχλ θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα. Η εξγαζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην 

ησλ ππνινγηζηψλ θαζνδεγείηαη απφ έλα «θχιιν εξγαζίαο» κε πεξηζψξηα γηα πεηξακαηηζκφ, 

απηελέξγεηα θαη ζπδήηεζε κέζα ζηελ νκάδα. Ο δηδάζθνληαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην 

έηνηκν θχιιν εξγαζίαο πνπ εηνίκαζε θάπνηνο άιινο ή λα εηνηκάζεη θάπνην άιιν ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην. Οη 

καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κπξνζηά ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ν δηδάζθνληαο παξαθνινπζεί 

θαη κε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα. Οη 

ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή πεξηγξάθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο 

πνπ ζα πξέπεη λα κνηξαζηεί απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

 Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ππνινγηζηή; Η θαηάζηαζε απηή εμαξηάηαη 

απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Γηα 

παξάδεηγκα νη θαηαζθεπέο ζε έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο απαηηνχλ θαιή γλψζε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη γλψζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εληνιψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αλ ρξεζηκνπνηεζεί έηνηκνο δηεξεπλεηηθφο κηθξφθνζκνο νη απαηηήζεηο γλψζεσλ πεξηνξίδνληαη 

ζηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ θνπκπηψλ θαη κεηαβνιέσλ. ε θάζε πεξίπησζε κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα αξρεία βνήζεηαο πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα ινγηζκηθά 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζήο ηνπο.   
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 Σα κέζα πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη καζεηέο: Μηα δξαζηεξηφηεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ππνινγηζηή απαηηεί έλα ζελάξην θαζνδήγεζεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο κε ηε 

κνξθή θχιινπ εξγαζίαο, ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ ή ην αξρείν ηεο κηθξνεθαξκνγήο πνπ 

ζα πινπνηεζεί ην ζελάξην, ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, εηδηθέο νδεγίεο θ.α. 

 Υξφλνο πξνεηνηκαζίαο θαη δηδαθηηθφο ρξφλνο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο: Ο ρξφλνο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο ην είδνο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ηεο δηδαζθαιίαο, ηε δεκηνπξγία ή/θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ δηεξεπλεηηθνχ κηθξφθνζκνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ην πιήζνο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα 

αλαηεζνχλ ζηνπο καζεηέο, ηε ζπγγξαθή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θ.ά. Με ηε δηάζεζε ησλ Δ.Λ. ζηα 

ζρνιεία πξνηείλεηαη κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ κε έηνηκεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνξθή 

θχιισλ εξγαζίαο θαη αξρείσλ ινγηζκηθψλ [www.e-yliko.gr – www-epyna.gr], ηα νπνία 

ζπζρεηίδνληαη κε ην ΑΠ, γηα δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ άκεζα ηα ζελάξηα απηά ή/θαη λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηθέο ηνπο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ηα ζελάξηα θαζνδήγεζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

θαηαζηάζεηο /θξηηήξηα φπσο:  

 Δπίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Η θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο 

«πνιηηηζκηθή» επεηδή ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα κηα επξχηεξε θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ 

ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Ο ARONS [1992] ππνζηεξίδεη φηη «ε γλψζε πνπ απνθηά ν καζεηήο 

είλαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο γεληθήο ή ειεχζεξεο κφξθσζεο πνπ πξέπεη λα 

παξέρεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο καζεκάησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ».  

 Γλσζηηθά εκπφδηα ησλ καζεηψλ. Η θαηάζηαζε απηή αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληνχλ νη καζεηέο εμ αηηίαο: ησλ «πξσηνγελψλ» αληηιήςεσλ ηνπο, ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλαληνχλ ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ή θαλφλσλ ή/θαη ζηε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο 

νξνινγίεο. 

 Καηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε φπσο πξνζνκνηψζεηο 

θαη κνληεινπνηήζεηο, πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο θαη άκεζν ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ.  

 Δλίζρπζε ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οη καζεηέο είλαη 

πνιχ θνληά ζην πεξηβάιινλ ησλ ινγηζκηθψλ εμνηθεησκέλνη απφ ηα παηρλίδηα ηνπο κε ηνλ 

ππνινγηζηή. Δπνκέλσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαηαζηάζεηο κάζεζεο κε ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή πνπ λα επηηξέςνπλ ζηνλ καζεηή ηελ 

θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, κεγεζψλ ή θαλφλσλ κε αλαθάιπςε θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν.  

 Καηαζηάζεηο πνπ θάλνπλ πην ειθπζηηθφ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη παποηπύνοςν 

γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε 

θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ ηξηγψλνπ (καζεηέο – δηδάζθνληεο – γλσζηηθφ αληηθείκελν) 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζςμβάλοςν ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ γλψζεσλ απφ ηα επηκέξνπο 

δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πξέπεη 

λα απνηεινχλ βαζηθέο επηινγέο ζηε ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δνέπγειερ και διαδικαζίερ πος δημιοςπγούν επλντθφηεξεο ζπλζήθεο αμηνιφγεζεο ζε 

ζέκαηα θξηηηθήο ζθέςεο (Καζηκάηε - Ισάλλνπ 2005), δηεπθνιχλεη ηε θαηαλφεζε δχζθνισλ θαη 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη κπνξνχλ λα βοηθήζοςν ην καζεηή λα κάζεη απφ ηα ιάζε ηνπ 

 Υεηξηζκφο ζπκβνιηθψλ θαη κεηαβιεηψλ πνζνηήησλ κε ηελ εηζαγσγή θαηάιιεισλ 

παξαδεηγκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ 

εκπεηξηθά ζαθείο νληφηεηεο ζε αθεξεκέλεο.  
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 Καηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνλ καζεηή ηθαλφηεηεο φπσο λα απηελεξγεί, λα 

ζπλεξγάδεηαη, λα εμεξεπλά, λα δηεξεπλά, λα αλαδεηάεη θαη λα αμηνινγεί πιεξνθνξίεο θ. ά. 

 Η πξνζπάζεηα άζθεζεο ησλ βαζηθψλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 Η θαηαιιειφηεηα ηεο γλσζηηθήο παξέκβαζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην λνεηηθφ επίπεδν 

θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. 

 Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

 Η εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. 

 Η παξνρή θηλήηξσλ γηα απηφλνκε αιιά θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

 Η παξνρή επθαηξηψλ γηα δηεξεχλεζε θαη αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Γίλεηαη έκθαζε ζην ιάζνο, σο ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ε ζηάζε καο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ θαη ηε δηφξζσζή ηνπ έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηε δηδαζθαιία. 

 Απνθεχγνληαο θαηαζηάζεηο φπνπ νη καζεηέο παξακέλνπλ παζεηηθνί αθξναηέο γηα πνιιή 

ψξα. 

 Δκπινπηίδνληαο ηελ παξάδνζε κε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πεηξάκαηα, 

παξαηεξήζεηο, ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, θ.ιπ.. 

 Δλζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο θαη άιιεο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Αθήλνληαο ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα: Ση μέξσ, ηη ζέισ λα κάζσ, ηη έρσ 

κάζεη, πψο έκαζα φ,ηη έκαζα. 

 

Επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε  γηα ηε δηδαζθαιία ελλνηώλ κε ηε ρξήζε Τ.Π.Ε.  

Η πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο επνηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

(constructivism) ζηελ νπνία θπξίαξρν ξφιν κπνξνχλ λα έρνπλ νη ηδέεο ησλ καζεηψλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δίλεηαη έκθαζε ζηηο επνηθνδνκεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηελ αλνηθηή ζθέςε. Ο δάζθαινο έρεη δηαθξηηηθφ ξφιν θαη ελαξκνλίδεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ αλάινγα κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ "πξψηκσλ 

αληηιήςεσλ" ησλ παηδηψλ γηα ηνλ θφζκν. 

Η επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 5 θάζεηο (ζηάδηα): 

1. ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ  

2. ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ  

3. ηεο αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ  

4. ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηδεψλ  

5. ηεο αλαζθφπεζεο 

 

Τα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζηελ εθπαίδεπζε  

Σν ηερλνινγηθά εξγαιεία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε γηαηί δηεπθνιχλνπλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. Παξέρνπλ ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα 

απνθηήζεη λέεο γλψζεηο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ. Έλα ηερλνινγηθφ εξγαιείν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζελαξίνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλεη δηάθνξεο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, λα επηηξέπεη ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή, θαη λα είλαη θαηά 

ην δπλαηφλ δηαζεκαηηθφ. 

Μεξηθέο απφ ηηο θαηεγνξίεο Σ.Π.Δ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε αλαθέξνληαη 

παξαθάησ. 
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Οη ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο  

Οη ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο είλαη ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα επίδεημεο, αξθεηά ρξήζηκα απφ 

εθπαηδεπηηθήο απφςεσο δηφηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απην-δηδαζθαιία ή 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία γηα εκβάζπλζε θαη θαηαλφεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ  

δηαθφξσλ ελλνηψλ. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή βξεη γξήγνξα πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Βέβαηα ν 

εθπαηδεπηηθφο δε κπνξεί λα κεηέρεη θαη λα επέκβεη ζε απηφλ ηνλ ηχπν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ελδερνκέλσο λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή. Οη ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο 

αλαλεψλνληαη ζπρλά θαη νπζηαζηηθά είλαη δπλακηθέο, πεξηέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο φπσο απιή 

θαη ζχλζεηε αλαδήηεζε, θξάηεζε ζεκεηψζεσλ, θ.α.. 

Ηιεθηξνληθά Εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα  

Έλα ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη είλαη κία θαηεγνξία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ε νπνία 

ζπλδπάδεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηε ςπραγσγία (edutainement).   

Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζπκβάιινπλ ζην λα αλαπηπρζνχλ θίλεηξα γηα κάζεζε ζην καζεηή. 

Έηζη, ζπκβάιινπλ ζην λα ηνπο θάλνπλ λα αθηεξψλνπλ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζην αληηθείκελν 

ηνπ παηρληδηνχ, θάλνληαο ηε κάζεζε κηα δηαδηθαζία επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή. Δπίζεο, νη 

καζεηέο αλαπηχζζνπλ επηκνλή, άκηιια, θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε ηα παηρλίδηα. Σα παηρλίδηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε: παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, γξίθσλ, ξφισλ, 

πξνζνκνίσζεο, ζηξαηεγηθήο θ.α..  

 

Οη Μηθξόθνζκνη θαη ην Εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο (simulations)  

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδεη έλα ηερλεηφ ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή πνπ επηηξέπεη λα εθηεινχληαη πξνζνκνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο είλαη δχζθνιν λα εθηειεζηνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα γίλεη 

πξνζνκνίσζε κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ πνπ 

ππάξρεη ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη ην Microworlds Pro, ην Interactive Physics, θ.α.. Δίλαη 

θαηάιιεια γηα ππνζηήξημε ζελαξίσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα πξαγκαηνπνηήζεη ζχλζεηεο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, πξνζθέξνληαη γηα ζελάξηα δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. 

Η εθπαηδεπηηθή ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο Σ.Π.Δ. ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

 Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη κέζα απφ δξάζε, αιιειεπίδξαζε κε ηα αληηθείκελα ηεο 

εθαξκνγήο, θαη πεηξακαηηζκφ. 

 Γίλνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ.   

 

Εθπαηδεπηηθό  ινγηζκηθό θαζνδεγνύκελεο κάζεζεο κε αλαθάιπςε (guided 

discovery learning)  

Οη Σ.Π.Δ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κάζεζε κε αλαθάιπςε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν καζεηήο δελ είλαη απιφο απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ. Μπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ 

αλαθάιπςε απηνχ πνπ παιαηφηεξα ηνπ πξνζθεξφηαλ σο έηνηκε γλψζε. Η κάζεζε πξνέξρεηαη 

απφ ηελ έξεπλα ζην ινγηζκηθφ θαζψο θαη ζε εμσηεξηθέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ινγηζκηθφ. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κάζεζεο κε αλαθάιπςε, είλαη ε παξνπζίαζε κηαο 

ζεηξάο γεγνλφησλ θαη εξσηεκάησλ γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα δηακνξθψζεη δηθή ηνπ άπνςε. 

Η αθνινπζία ελεξγεηψλ επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ καζεηή. Γειαδή ηα γεγνλφηα πνπ ζα 

επηζθεθζεί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα εκπιαθεί είλαη δηθή ηνπ επηινγή. Γηα 

παξάδεηγκα ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηε Γε» ν καζεηήο κπνξεί λα ζηξαθεί ζηε 

κειέηε ησλ ζεηνχρσλ νξπθηψλ θαη λα θαζνξίζεη ηε ρξνλνινγηθή πεξίνδν πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη. 

Καηφπηλ κπνξεί λα κειεηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζε θάπνηα άιιε 

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν θαη έηζη λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ησλ επηινγψλ ηνπ. 
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Η ηερληθή πνπ αθνινπζνχλ ηα ινγηζκηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνέξρεηαη απφ κηα 

παηδαγσγηθή ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη ζπγθιίλνπζα ζθέςε. Ο εθπαηδεπηηθφο επηλνεί κηα ζεηξά 

δειψζεσλ ή εξσηήζεσλ πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ αξράξην, βήκα πξνο βήκα, λα θάλεη κηα ζεηξά 

αλαθαιχςεσλ πνπ νδεγνχλ ζε έλαλ εληαίν πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν. Σν ινγηζκηθφ απηνχ ηνπ 

ηχπνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα θάπνηνπ καζήκαηνο ζε ζπλεξγαζία καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηα αξρηθά εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζέηεη 

εξσηήκαηα. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

αθνινπζία δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη νδεγνχληαη ζην δεηνχκελν απνηέιεζκα.  

Κάπνηα απφ ηα παθέηα εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ππν εμέηαζεο θαηεγνξίαο επηηξέπνπλ ηνλ 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ απφ ηνλ θαζεγεηή θαη νδεγνχλ ηνλ καζεηή κέζα απφ πξνηάζεηο θαη 

εξσηήκαηα πνπ ηνπ ζέηνπλ, φπσο ζην ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηελ Παγθφζκηα Ιζηνξία». 

 

Λνγηζκηθά γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο  

Μεξηθά απφ ηα δηαζέζηκα πεξηβάιινληα ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο «εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ», επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο, ελζσκαηψλνπλ ηελ αληίιεςε ηεο ¨ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο¨ θαζψο θαη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη ππνζηεξίδνληαη απφ εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο [www.ypepth.gr/ktp/ktp_edu_soft.htm ]. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο (The Geometer’s Sketchpad – Cabri Geometry) θαη ην 

εμειιεληζκέλν πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Microworlds Pro.  

 Έλα Δ.Λ. δπλακηθήο γεσκεηξίαο, έρεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

δηάζηαζε γηαηί:  

 Δπηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ: Η δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

γηα ηε νπηηθνπνίεζε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή φισλ ησλ ζρεκάησλ, αθφκα θαη ησλ 

δχζθνισλ θαηαζθεπψλ, πνπ βνεζνχλ ζηε ιχζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Η 

κέζνδνο θαηαζθεπήο αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο θαη είλαη ζπκβαηή κε 

ηξφπν θαηαζθεπήο ζην παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ θηκσιηνπίλαθα, ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ 

κνιπβηνχ. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: Μεηά ηε ζρεδίαζε γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ ην ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά θαη επηθφιιεζε ησλ ζρεκάησλ ζε άιιν 

πξφγξακκα (θεηκελνγξάθν). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ κε ζηαηηθά ζρήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (ζεκεηψζεηο ) πνπ 

δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

 Δπηηξέπεη ην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ γηα ην δπλακηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ: Η δπλαηφηεηα απηή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ηνπ 

ππνινγηζηή, λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηαπηζηψλνπλ, λα δηεξεπλνχλ ή λα αλαθαιχπηνπλ ην αλαιινίσην ή ηε ζηαζεξφηεηα απηψλ (γηα 

παξάδεηγκα ην νξζφθεληξν ή ην άζξνηζκα γσληψλ ηξηγψλνπ θ.ά.) ή λα θάλνπλ ππνζέζεηο πνπ 

βνεζνχλ ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο (γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίρλε ησλ θηλήζεσλ 

ελφο ζεκείνπ γηα λα ππνζέζνπλ ηε ιχζε ζε πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο – ειαρηζηνπνίεζεο 

θ.α.) ή λα αλαθαιχπηνπλ λέεο ζρέζεηο θαη λα δηαηππψλνπλ δηαπηζηψζεηο ή λα απαληνχλ ζε 

εξσηήκαηα (black boxes). 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε κηαο έλλνηαο: ε δπλαηφηεηα απηή 

επηηξέπεη ηελ νπηηθνπνίεζε ελλνηψλ ή ζεσξεκάησλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο φπσο 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πξάμεσλ, πηλάθαο ηηκψλ, γξαθηθή αλαπαξάζηαζε.  

 Γηεπθνιχλεη ηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο: Σν ινγηζκηθφ ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ θαη ζρέζεσλ απφ δηαθνξεηηθά 

http://www.ypepth.gr/ktp/ktp_edu_soft.htm
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γλσζηηθά  αληηθείκελα (θπζηθή, ζηαηηζηηθή, νηθνλνκία θ.ά.) ζηελ δηαδηθαζία ιχζεο 

δηαζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.   

 Δπλνεί ηελ εθαξκνγή ζελαξίσλ: Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηε εθαξκνγή ζελαξίσλ φπνπ κε θαηαζθεπέο ή 

δηεξεχλεζε έηνηκσλ γεσκεηξηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε 

νκάδεο γηα λα εμεξεπλήζνπλ πξνβιήκαηα, λα δηαηππψζνπλ θαη λα ειέγμνπλ εηθαζίεο, λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα, λα εμεγήζνπλ θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο, λα δηαηππψζνπλ 

ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθεχζεηο θ.α΄.     

 

Σν πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ Microworlds Pro θαίλεηαη φηη ηθαλνπνηεί επίζεο ηηο παξαπάλσ 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. [Γαπφληεο Ν. – Ισάλλνπ . 

θ.ά. 2003] θαζψο: 

 Δλζσκαηψλεη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ logo ηεο νπνίαο ε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία 

αλαγλσξίδεηαη απφ κεγάιν κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θαζψο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η logo δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ 

ηνλ Μαζεκαηηθφ S. Papert γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο καζεηέο θαη 

ελζσλαηψλεη κηα παηδαγσγηθή αληίιεςε ηεο Πηαδεηηθήο ζεσξίαο ηνπ «Δπνηθνδνκηηηζκνχ».  

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνρξεψλεη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ξφισλ ζε κηα δηδαζθαιία φπνπ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη ζηελ νκαδηθή 

πξνζπάζεηα. Ο δηδάζθνληαο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη παξνηξχλεη 

ηνλ δηδαζθφκελν λα νηθνδνκήζεη ηηο δηαηζζεηηθέο ηνπ γλψζεηο. 

 Μπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρηνχλ φιεο νη δπλαηέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο καζεζηαθήο νκάδαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ινγηζκηθνχ 

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ πνπ πξνηξέπεη ή/θαη πξνθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

κεηαηξαπνχλ νη ίδηνη δεκηνπξγνί ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο εξγαιείσλ αληί λα είλαη θαηαιαλσηέο 

έηνηκσλ πξντφλησλ ηα νπνία πηζαλά λα κε ηαηξηάδνπλ ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 

 Πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ελφο πινχζηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαηάιιεινπ 

γηα ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ πξνηάζεσλ πνπ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ΑΠ 

 Ο πνιπκεζηθφο ηνπ ραξαθηήξαο είλαη εηδηθά επηλνεκέλνο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. ηηο 

δεκηνπξγνχκελεο εξγαζίεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί θείκελν, θηλνχκελα ζρέδηα, ήρνη, εηθφλεο 

θαη βίληεν. πσο αλαθέξεη θαη ν Papert [1993] “Μαζαίλνπκε θαιχηεξα δξψληαο… αιιά 

καζαίλνπκε θαιχηεξα αλ ζπλδπάζνπκε ηε δξάζε κε ηελ νκηιία θαη ην ζηνραζκφ πάλσ ζ’απηά 

πνπ θάλνπκε». 

 Σν logo-like πεξηβάιινλ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΑΠ γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηθξφθνζκσλ κε θαηάιιειν ζπλδπαζκφ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξνχλ 

λα πεξηέρνπλ ηε γλσζηή «ρειψλα», πιαίζηα θεηκέλνπ, κεηαβνιείο θαη θνπκπηά ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηακεζνιαβήζνπλ σο εξγαιεία θαηάιιεια γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε καζεηή – ππνινγηζηή. Οη κηθξφθνζκνη πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην 

Microworlds Pro κπνξεί θαη λα κελ απαηηνχλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηε γιψζζα logo θαη 

απνηεινχλ κηθξά εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα – κηθξφθνζκνη ηα νπνία επλννχλ ηε δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε, ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ.  

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εξγαζηψλ κε ηε κνξθή ηζηνζειίδσλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ην κνίξαζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο ηνπο 
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 Δπλνεί ηε δεκηνπξγία καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα γηα 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. 

 

Σπζηήκαηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο  

Πιεζψξα ζπζηεκάησλ πνπ εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κέζσ 

ππνινγηζηψλ αμηνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κη απηφ γηαηί ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ηεο κάζεζεο είλαη ν δηάινγνο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή επθαηξηψλ γηα ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε αληίζεζε κε ηελ παζεηηθή παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ θαη ηε 

κνλαρηθή πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ. Η ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ  πνπ αλαιακβάλνπλ 

ξφινπο ζε νκάδεο, κε ηε ζπλεπαθφινπζε αλάπηπμε ησλ αηζζεκάησλ αιιεινεθηίκεζεο, 

εκπηζηνζχλεο  θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κέζα απφ 

ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία.  

Σα ζπζηήκαηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 ζηα αζχγρξνλα θεηκεληθά ζπζηήκαηα, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, νη ιίζηεο 

ζπδήηεζεο, ηα ζπζηήκαηα αζχγρξνλσλ ζπλδηαζθέςσλ παγθνζκίνπ ηζηνχ (web discussion 

fora), φπσο ην FLE3 (http://fle3.uiah.FI/), KnowledgeForum 

(http://www.knowledgeforum.com/), ην Synergeia (http://bscw.gmd.de/), θ.α., 

 ζηα ζχγρξνλα θεηκεληθά ζπζηήκαηα, φπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία IRC ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (chat) φπσο ην ICQ, ή πεξηζζφηεξν πνιχπινθα ζπζηήκαηα ζαλ ηα MUD θαη 

ΜΟΟ , 

 ζηα ζχγρξνλα ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ, φπσο ηα ζπζηήκαηα βηληεν-δηάζθεςεο ή 

ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζαλ ην δηακνηξαδφκελν 

αζπξνπίλαθα, φπσο ην NetMeeting, Centra ή πην εμεηδηθεπκέλα φπσο ην Μνdelling Space 

(βι. παξαθάησ εηθφλα), Synergo, CoolModes , θ.α.. 

 

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  

Σα πζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (.Γ.Μ.Γ.) είλαη πνιχ δηαδεδνκέλα ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (eClass, Moodle θ.ά.). Δίλαη ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο φπσο ε δεκηνπξγία θαη ε δηαλνκή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε επηθνηλσλία θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θ.α.. Οη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ νκάδεο εξγαιείσλ είλαη: 

 Δξγαιεία Γηαρείξηζεο καζεκάησλ, ε νπνία πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία, 

ηελ πξνζαξκνγή, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ καζεκάησλ. 

 Δξγαιεία Γηαρείξηζεο ηάμεο, ε νπνία πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, ην ρηίζηκν νκάδαο, ηηο αλαζέζεηο εξγαζηψλ θ.ιπ.. 

 Δξγαιεία επηθνηλσλίαο, ε νπνία πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

επηθνηλσλία φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηε ζπλνκηιία, ηα θφξνπκ ζπδήηεζεο, ηνλ 

ήρν ή ηε ζπλεδξίαζε κέζσ video, ηηο αλαθνηλψζεηο θαη ηηο ζχγρξνλεο ζπλεξγαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (π.ρ. δηακεξηδφκελνη πίλαθεο). 

 Δξγαιεία ζπνπδαζηψλ, πνπ ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε κειέηε 

ησλ πφξσλ εθκάζεζεο, φπσο ηδησηηθά θαη δεκφζηα ζρφιηα, θπξηφηεξα ζεκεία, ζειηδνδείθηεο, 

off-line κειέηε, κεραλψλ αλαδήηεζεο θ.ιπ.. 

 Δξγαιεία Γηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία, 

ηελ παξάδνζε θαη ηε δηαρείξηζε αξρείσλ. 

http://fle3.uiah.fi/
http://www.knowledgeforum.com/
http://bscw.gmd.de/
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 Δξγαιεία αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ δηαρείξηζε on-line 

δηαγσληζκψλ γλψζεσλ θαη test, παξάδνζε εξγαζηψλ, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο θ.η.ι.. 

Αμηνιόγεζε κε ρξήζε ινγηζκηθνύ  

Η αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο: κέζσ εξσηήζεσλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ (ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε) θαη 

κέζσ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αμηνιφγεζεο (e-portfolio). 

Ηιεθηξνληθή Αμηνιόγεζε :  Τύπνη εξσηήζεσλ κε ρξήζε Τ.Π.Ε  

Οη θπξηφηεξνη ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε κέζσ ππνινγηζηή  

πεξηγξάθνληαη  παξαθάησ: 

 Πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice), φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ηε ζσζηή απφ 

κηα ζεηξά επηινγψλ.  

 Πνιιαπιήο απφθξηζεο (multiple response), φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο σο ζσζηέο. 

 Αξηζκεηηθέο, φπνπ ε απάληεζε δίλεηαη σο έλα αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα πνπ αμηνινγείηαη σο 

ζσζηφ ή ιάζνο. 

 Σαηξηάζκαηνο θεηκέλνπ, φπνπ ε ζσζηή απάληεζε δίλεηαη κε ηε κνξθή κηαο ιέμεο ή 

πεξηζζνηέξσλ ιέμεσλ ζε θαιά θαζνξηζκέλα πιαίζηα.  

 Έθζεζεο ή ζχληνκνπ θεηκέλνπ.  

 Πίλαθα. Απηφο ν ηχπνο ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζε 

έλα ζχλζεην εξψηεκα ζρεηηθά κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 Δλεξγνχ ζεκείνπ (hot spot), φπνπ ε απάληεζε δίλεηαη παηψληαο κε ην πνληίθη πάλσ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κηαο εηθφλαο 

 πζρέηηζεο, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα αληηζηνηρίζεη ηηο πιεξνθνξίεο δχν ζηειψλ κεηαμχ 

ηνπο. 

 Σαμηλφκεζεο, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα ηαμηλνκήζεη κηα ζεηξά απφ επηινγέο κε βάζε 

δεδνκέλα θξηηήξηα. 

 

Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα γηα δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε εξσηεκαηνινγίσλ  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα άιιε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

εξσηεκαηνινγίσλ απηναμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη παξέρνπλ εθηεηακέλεο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο ζηεξνχληαη ηα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο. Αλαθέξνληαη ζηελ απηναμηνιφγεζε, ηφζν ζην πεξηβάιινλ ηνπ  

Ιζηνχ, φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ελφο κεκνλσκέλνπ ππνινγηζηή θαηά ην κνληέιν ηεο Δθπαίδεπζεο 

κέζσ Τπνινγηζηή (Computer Based Training). 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα ζπζηήκαηα Perception, CourseBuilder, Hot Potatos θαη CASTLE. 

Μηα εθηελήο ιίζηα κε ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη 

ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: 

[http://www.caacentre.ac.uk/resources/web/onlres4.shtml ] 

i. Perception 

Σν Perception είλαη κηα εθαξκνγή δεκηνπξγίαο, δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο εξσηήζεσλ 

αμηνιφγεζεο ζηνλ Ιζηφ απφ κηα εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη ζην αληηθείκελν απηφ.  Η εθαξκνγή 

παξέρεη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο εξσηεκάησλ  κε ηε βνήζεηα πξνηχπσλ (templates). 

ii.Course builder 
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Πξφθεηηαη γηα κηα αθφκε εθαξκνγή πνπ δελ απνηειεί ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεζηαθψλ ρψξσλ, 

αιιά εξγαιείν δεκηνπξγίαο καζεζηαθνχ πιηθνχ ζηνλ Ιζηφ. Σν CourseBuilder απνηειεί επέθηαζε 

ηνπ Dreamweaver, γλσζηήο εθαξκνγήο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ  ηεο εηαηξείαο Macromedia. 

Με ηε ρξήζε νδεγψλ (wizards) ην CourseBuilder βνεζά ζηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ 

καζεζηαθνχ πιηθνχ, θπξίσο εξσηεκαηνινγίσλ  αμηνιφγεζεο φισλ ησλ ηχπσλ πνπ έρνπκε 

αλαθέξεη. Παξάγεηαη έηζη θψδηθαο HTML, DHTML θαη JavaScript. 

iii.Hot Potatoes 

Σν Hot Potatoes ( http://telemathea.uom.gr/file.php/11/Hot_Potatoes_6_Tutorial.htm) είλαη κηα 

ζνπίηα απφ έμη εξγαιεία ζπγγξαθήο εξσηεκαηνινγίσλ. Σα εξγαιεία απηά επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ δηαθφξσλ ηχπσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο 

κέζσ ηνπ Ιζηνχ σο ηζηνζειίδεο. Η γιψζζα XHTML ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δνκή θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζειίδσλ, ελψ ε JavaScript γηα ηνλ έιεγρν ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. Σα 

εξγαιεία επηηξέπνπλ ηε ζπγγξαθή ηέηνησλ ζειίδσλ εξσηεκαηνινγίσλ ρσξίο γλψζε ησλ 

παξαπάλσ γισζζψλ θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

iv.C.AS.T.LE. 

Σν CASTLE (Computer Assisted Teaching and Learning) είλαη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ 

(εξγαιεηνζήθε) γηα ηε δηελέξγεηα ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή. 

Η ηειεπηαία έθδνζε ηνπ CASTLE (2.0) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλα αξρείν θαηαγξαθήο (log file). Πξφθεηηαη γηα αξρείν θεηκέλνπ κε 

θαζνξηζκέλε δνκή πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζεί σο πξνο ηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη κε ηε 

ρξήζε κηαο εθαξκνγήο φπσο ην Microsoft Excel. 

 

Ηιεθηξνληθόο θάθεινο αμηνιόγεζεο (e -portfolio)  

Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο (e-portfolio) είλαη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ 

ηάμε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο Σ.Π.Δ.. Η αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ πιηθνχ επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ εθηείλνληαη έσο θαη αξθεηά έηε. Απνηειεί πινπνίεζε ζην 

πεξηβάιινλ ησλ Σ.Π.Δ. ηνπ θαθέινπ πιηθνχ, σο κέζν απζεληηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

Έλα e-portfolio είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ Ιζηφ 

Παγθφζκηαο Δκβέιεηαο (Web). Ο καζεηήο ζπιιέγεη θαη νξγαλψλεη ςεθηαθά ηα αληηθείκελα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηδείμεη ηηο πξνζπάζεηεο, ηελ πξφνδν, 

ηηο θηινδνμίεο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη λα ζηνραζηεί πάλσ ζηελ 

εθκάζεζή ηνπ. Έρνληαο πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ, ηελ ςεθηαθή απνζήθε, κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

θαιχηεξα ηελ αηνκηθή ηνπ αλάπηπμε, ην ρηίζηκν ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. 

 

Γεληθνί ηύπνη ινγηζκηθνύ γηα αλάπηπμε Ηιεθηξνληθνύ θαθέινπ πιηθνύ  

Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πιηθνχ είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο 

καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ ζπλδέζκνπο ππεξθεηκέλνπ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ, ησλ εθβάζεσλ, θαη ησλ 

δηάθνξσλ ζπιιεγφκελσλ αληηθεηκέλσλ ησλ καζεηψλ (πξντφληα θαη έξγα) πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

κνξθή πνιπκέζσλ. Άιιν θξηηήξην είλαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. 

Σα πεξηζζφηεξα θνηλά εξγαιεία είλαη: 

α) ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ   

β) Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ  

http://telemathea.uom.gr/file.php/11/Hot_Potatoes_6_Tutorial.htm
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δ) πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο κε ηε γιψζζα ΗΣΜL  

ε) Έγγξαθα PDF (Adobe Acrobat).  

ζη) Παξνπζηάζεηο πνιπκέζσλ   

δ) Βίληεν  (ςεθηαθφ θαη αλαινγηθφ)..  
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