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Προοίμιο
Το επιμορφωτικό υλικό για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα Στιριξθσ
Επιμόρφωςθσ εκπονικθκε αρχικά ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν
ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διδακτικι διαδικαςία» του ΕΡΕΑΕΚ ΛΛ,
Γ’ ΚΡΣ και αφοροφςε ςτουσ κλάδουσ εκπαιδευτικϊν ΡΕ02 (Φιλόλογοι), ΡΕ03
(Μακθματικοί), ΡΕ04 (Φυςικζσ Επιςτιμεσ) και ΡΕ60/70 (Δάςκαλοι και Νθπιαγωγοί). Στο
πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι
των ΤΡΕ ςτθ Διδακτικι Ρράξθ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια
Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΡΑ (2007-2013), επικαιροποιικθκε το παραπάνω υλικό, ενϊ
εκπονικθκε το επιμορφωτικό υλικό για τουσ κλάδουσ ΡΕ19-20 (κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ).

Το επιμορφωτικό υλικό για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν περιλαμβάνει 6 τεφχθ: το
τεφχοσ 1, που περιζχει το λεγόμενο Γενικό Μζροσ (αφορά όλουσ τουσ κλάδουσ
εκπαιδευτικϊν), και πζντε ακόμθ τεφχθ του Ειδικοφ μζρουσ, ζνα για κακζνα από τουσ 5
κλάδουσ.

Το υλικό του τεφχουσ 1 (Γενικό Μζροσ) δθμιουργικθκε και επικαιροποιικθκε από
ςυγγραφικι ομάδα με επικεφαλισ τον Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Βαςίλειο
Δαγδιλζλθ και ςυνεργάτθ τον Ραπαδόπουλο Λωάννθ, Λζκτορα του Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, ζχοντασ ωσ γνϊμονα το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για
το Γενικό Μζροσ τθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και το γενικό πλαίςιο αυτισ τθσ
επιμόρφωςθσ. Για τθν παραγωγι του παρόντοσ υλικοφ αξιοποιικθκαν και τμιματα του
επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν εκπαίδευςθ των επιμορφωτϊν ςτα Ρανεπιςτθμιακά Κζντρα
Επιμόρφωςθσ1. Το παρόν τεφχοσ αποτελεί τθν 3θ ζκδοςθ (ανακεωρθμζνθ και
εμπλουτιςμζνθ) του επιμορφωτικοφ υλικοφ του Γενικοφ Μζρουσ.

Το επιμορφωτικό υλικό ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ ειδικισ
επιςτθμονικισ επιτροπισ, αποτελοφμενθσ από τουσ:

1

Για το Γενικό Μζροσ του Επιμορφωτικοφ Υλικοφ για τα ΡΑΚΕ ςυνεργάςτθκαν και οι Καψάλθσ
Αχιλλζασ, πρϊθν Κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Ραπαδόπουλοσ Λωάννθσ, Λζκτορασ του
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Φαχαντίδθσ Νικόλαοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτο
Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ.
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Χαράλαμπο Ηαγοφρα, Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, ο οποίοσ ζχει τθν
ευκφνθ ςυντονιςμοφ των εργαςιϊν τθσ επιτροπισ



Βαςίλειο Δαγδιλζλθ, Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ



Βαςίλειο Κόμθ, Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν



Δθμιτριο Κουτςογιάννθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου
Κεςςαλονίκθσ



Χρόνθ Κυνθγό, Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν



Δθμιτριο Ψφλλο, Κακθγθτι Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ

Θ ωσ άνω ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι λειτουργεί ςτθν παροφςα Ρράξθ ωσ Επιςτθμονικι
Επιτροπι του ΛΤΥΕ «Διόφαντοσ», ςυμπράττοντοσ επιςτθμονικοφ φορζα υλοποίθςθσ του
ζργου.

Το επιμορφωτικό υλικό για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν αποτελεί ιδιοκτθςία του
ΥπΔΒΜΚ και καλφπτεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν προςταςία των πνευματικϊν
δικαιωμάτων των δθμιουργϊν.
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ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ

Ενότθτα 1.1
Ο ρόλοσ των ΤΡΕ ςτθ δόμθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ.
Θ ζνταξθ των ΤΡΕ ςτα πλαίςια των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ για τθν περίοδο
2007-2013 και για το 2020.
1. Ειςαγωγι
Σιμερα είναι δφςκολο να κατανοθκοφν οι γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ εκπαιδευτικισ
πολιτικισ ςτθν Ελλάδα, αν δε λάβουμε υπόψθ μασ τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε, θ
οποία επθρεάηεται κατά πολφ από τισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ. Το μάκθμα αποτελεί μια
πολφ ςφντομθ ενθμερωτικι ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ςχετικά με τθν
ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ και, με ζνα γενικότερο τρόπο, ςχετικά με το
ρόλο που καλοφνται να διαδραματίςουν οι ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν ακόλουκθ
αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των
ΤΡΕ. Στo πλαίςιο του μακιματοσ δίδονται ςχετικζσ πθγζσ ςτουσ επιμορφουμζνουσ,
ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα πλθρζςτερθσ πλθροφόρθςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ
τουσ. Κα πρζπει βζβαια να επιςθμανκεί ότι λόγω των διαρκϊν διεκνϊν εξελίξεων, οι
ςχετικζσ πθγζσ εμπλουτίηονται διαρκϊσ και, ςε κάποιο μζτρο, αλλάηουν περιεχόμενο
πολφ ςυχνά και ωσ εκ τοφτου ο διαρκισ ζλεγχοσ των αναφορϊν (μζςω υπερδεςμϊν)
είναι αναγκαίοσ.

Διδακτικοί
Στόχοι

 Θ βαςικι ενθμζρωςθ γφρω από τισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ που
ςχετίηονται με τισ εκπαιδευτικζσ χριςεισ των Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν

2. Γενικά ςτοιχεία για τισ πολιτικζσ ενςωμάτωςθσ των ΣΠΕ ςτθν
Εκπαίδευςθ
Πλο και περιςςότερεσ χϊρεσ αςχολοφνται με τθν ειςαγωγι και
Οι ΤΡΕ ςτα

ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτα εκπαιδευτικά τουσ ςυςτιματα, γεγονόσ που

Εκπαιδευτικά

δείχνει το ςθμαντικό ρόλο που μποροφν να διαδραματίςουν οι ΤΡΕ

ςυςτιματα

ςτθν εκπαίδευςθ. Αυτι θ προςπάκεια περιλαμβάνει από τθ μια τθν
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ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των Θ.Υ. και των Νζων
Τεχνολογιϊν γενικότερα (χειριςμόσ, προγραμματιςμόσ κλπ) από όλον
τον πλθκυςμό και από τθν άλλθ ςυντελεί ςτον αναςχθματιςμό των
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, αφοφ θ ειςαγωγι των Θ.Υ. και γενικότερα
των ΤΡΕ, επιφζρει μια ςειρά από αλλαγζσ ςτον τρόπο διδαςκαλίασ,
ςτο ρόλο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικόσ ςε αυτό το νζο
πλαίςιο και ςτα αναλυτικά προγράμματα που κα πρζπει να είναι
προςαρμοςμζνα ςτα νζα δεδομζνα.
Με ζνα γενικό τρόπο, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναγνωρίηει πολφ γριγορα
(από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990) τθν αναγκαιότθτα τθσ
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

ενςωμάτωςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ και ταυτόχρονα τθν ανάγκθ

και οι πολιτικζσ

τθσ απόκτθςθσ προθγμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων χειριςμοφ Θ.Υ.

εκπαιδευτικϊν

και χριςθσ των ΤΡΕ από το ςφνολο των πολιτϊν. Ζτςι από πολφ νωρίσ

χριςεων των ΤΡΕ

κζτει ςε εφαρμογι projects και προγράμματα που υποςτθρίηουν και
προωκοφν τα ςχετικά κζματα, όπωσ τα γνωςτά Socrates, Minerva,
GRUNDVIG και άλλα. Σχετικι πλθροφόρθςθ για όλα υπάρχει ςτθ
διεφκυνςθ:
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.htm
l (τελευταία επίςκεψθ 2 Οκτωβρίου 2012) και ειδικότερα για το κακζνα
ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ,
όπωσ

http://ec.europa.eu/education/index_en.html

(τελευταία

επίςκεψθ 2 Οκτωβρίου 2012) για το Erasmus και γενικότερα με
ειδιςεισ για τθν Εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ.

Τθν προςπάκεια αυτι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ςθματοδοτεί θ αρχικι
ςφνοδοσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ Λιςςαβόνασ το 2000, που
ζκεςε ωσ πρϊτο ορόςθμο το 2010, τθ χρονιά κατά τθν οποία θ
Ενωμζνθ Ευρϊπθ κα (ζπρεπε να) καταςτεί θ ανταγωνιςτικότερθ και
δυναμικότερθ οικονομία τθσ γνϊςθσ ςε όλθ τθν υφιλιο. Ζμφαςθ
δίνεται ςτθ χριςθ των Νζων Τεχνολογιϊν. Τα Σχολεία και τα Κζντρα
Κατάρτιςθσ να ςυνδεκοφν με το διαδίκτυο. Να κεςπιςτεί ευρωπαϊκό
δίπλωμα βαςικϊν δεξιοτιτων πλθροφορικισ με πιςτοποίθςθ για να
προαχκοφν οι βαςικζσ γνϊςεισ ψθφιακισ τεχνολογίασ. Θ κοινωνία τθσ
γνϊςθσ ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ είναι ενταγμζνθ ςτο
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ςφςτθμα τθσ Δια βίου μάκθςθσ. Το άτομο, δθλαδι, μπροςτά ςτισ
προκλιςεισ των Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ
πρζπει να είναι ςε κζςθ να παράγει ςυνεχϊσ νζα γνϊςθ.
Στο Λουξεμβοφργο, αργότερα, τα κράτθ μζλθ απεφάςιςαν για τον
τρόπο με τον οποίο κα επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ, δθλαδι τθ ςφγκλιςθ
των εκνικϊν πολιτικϊν ςτθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων.
Σιμερα γνωρίηουμε ότι ο ςτόχοσ δεν επετεφχκθ (τουλάχιςτον ςτο
βακμό που κα ζπρεπε) αλλά θ ανάγκθ είναι ακόμθ πιο επιτακτικι –
δεδομζνων των ςθμερινϊν ακραίων οικονομικϊν ςυνκθκϊν

3. Εξειδίκευςθ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν
Τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται ςτο Συμβοφλιο τθσ Στοκχόλμθσ, το
2001
Συγκεκριμενοποίθςθ
των Ευρωπαϊκϊν
πολιτικϊν

(http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pd
f, (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), όπου αρχίηουν να
διαφαίνονται πιο ςυγκεκριμζνεσ προκζςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ
αυτι:


Ροιοτικι αλλαγι των δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ



Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν
κατάρτιςθ



Διεφρυνςθ

των

«οριηόντων»

των

εκπαιδευτικϊν

ςυςτθμάτων (ουςιαςτικά δθλαδι διεφρυνςθ των κεωριςεων κάκε
εκνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ).
Θ αλλαγι αυτι ζχει να κάνει με πρωτοβουλίεσ που αφοροφν ςτθ
βελτίωςθ των υποδομϊν και των ουςιαςτικϊν και τυπικϊν προςόντων
ςε εκπαιδευόμενουσ, εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτζσ. Αυτζσ οι
πρωτοβουλίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και
τθν υποδομι ςε μια ςχολικι μονάδα, τον τρόπο αξιοποίθςθσ των
Ροιοτικι αλλαγι των

διακζςιμων τεχνολογικϊν πόρων, τθν επάρκεια ςε εξειδικευμζνο

δομϊν τθσ

προςωπικό (τεχνικό και επιςτθμονικό). Ρεριλαμβάνεται επίςθσ και μια

εκπαίδευςθσ

ςειρά από επιμζρουσ υπο-ςτόχουσ που άπτονται τθσ ποιότθτασ τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. Για παράδειγμα, πρζπει να
προςδιοριςτοφν οι επικυμθτζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν και ςτθ
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ςυνζχεια να λθφκοφν αντίςτοιχα μζτρα ϊςτε να τισ αναπτφξουν (όπωσ
ςυμβαίνει με τθν αναμόρφωςθ προγραμμάτων ςπουδϊν των
αντίςτοιχων Ρανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων). Επίςθσ, κα πρζπει να
αποφαςιςτεί το πϊσ οι δεξιότθτεσ αυτζσ, ςυνδυαηόμενεσ με τισ
παραδοςιακζσ δεξιότθτεσ, μποροφν να ενςωματωκοφν ςτα αναλυτικά
προγράμματα, με ζμφαςθ τϊρα πια ςτθ δια βίου μάκθςθ, όπωσ και
ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Ακόμθ, πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ
επάρκεια του εξοπλιςμοφ και των υποδομϊν γενικότερα, ϊςτε να
κεωρθκεί δεδομζνθ θ πρόςβαςθ ςτισ υποδομζσ αυτζσ.
Στόχοσ είναι θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ όλων των πολιτϊν ςτα
ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και κατ’ επζκταςθ θ
δυνατότθτα μετακίνθςθσ από ζνα ςφςτθμα ςε κάποιο άλλο πάντα ςτο
Διευκόλυνςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςτθν
εκπαίδευςθ και τθν
κατάρτιςθ

πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ κα πρζπει να
τεκοφν και άλλοι, ενδιάμεςοι ςτόχοι, όπωσ το να εξαςφαλιςτοφν ίςεσ
ευκαιρίεσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τα προγράμματα
αυτά να ςχεδιάηονται, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των
ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων ςτισ οποίεσ απευκφνονται.
Ρρόκειται

ουςιαςτικά

για

τθν

απόπειρα

ενιαιοποίθςθσ

(ομογενοποίθςθσ) και ενοποίθςθσ (δθμιουργίασ ενόσ μοναδικοφ
χϊρου)
Διεφρυνςθ των
«οριηόντων» των
εκπαιδευτικϊν
ςυςτθμάτων

εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ.

Ππωσ

γίνεται

αντιλθπτό, για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ προχποτίκεται θ
υπζρβαςθ άλλων εμποδίων, όπωσ οι εκνοτικζσ, γλωςςικζσ και
πολιτιςμικζσ διαφορζσ. Επιπλζον, τα επιμζρουσ περιφερειακά ι εκνικά
προγράμματα κα πρζπει ςταδιακά να αποκτιςουν ζνα διευρυμζνο
ςφνολο

ςκοπϊν

και

ςτόχων,

ϊςτε

να

ςυνδεκοφν

με

τθν

επονομαηόμενθ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ και τϊρα πλζον, τθν
Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ. Κα πρζπει, για παράδειγμα, να ςυνδεκοφν με
τθν κουλτοφρα, αλλά και τθν αγορά εργαςίασ όλθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ τοπικζσ, περιφερειακζσ αλλά
και τισ διεκνείσ εξελίξεισ και να ενςωματϊνουν τθν ιδζα τθσ υπερτοπικότθτασ.

4. Δράςεισ για τθ ςυγκεκριμενοποίθςθ των ςτόχων ςε Επίπεδο
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων
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Για τθ ςτιριξθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Λιςαβόνασ το Ευρωπαϊκό
Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο προζβθ ςε μια ςειρά από δράςεισ, όπωσ
είναι θ Θλεκτρονικι Ευρϊπθ ( eEurope) και τα Σχζδια Δράςθσ για
Ψθφιακζσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ για τισ
ςχετικζσ ενζργειεσ και

Θλεκτρονικι μάκθςθ (eLearning Action Plans), τα οποία ζχουν ωσ
ςτόχο τουσ τθν ζνταξθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ των

το ςχεδιαςμό τθσ

κρατϊν μελϊν. Οι ςθμαντικότερεσ δράςεισ αφοροφν τθν ζνταξθ των

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Νζων Τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία όλων των γνωςτικϊν αντικειμζνων,
τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και τθν ενκάρρυνςθ τθσ δια βίου
μάκθςθσ (L - Change Consortium, 2004).

Συγκεκριμζνα με τθν

Απόφαςθ 2318/2003/ΕΚ, τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2003, θ Ε.Ε κζςπιςε το
πρόγραμμα eLearning το οποίο αποςκοποφςε ςτθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των ευρωπαϊκϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
και τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά μζςω αποτελεςματικισ χριςθσ των
τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν.
Ειδικότεροι ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν να προωκθκοφν τα μζςα
χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τα οποία βοθκοφν ςτθν προςωπικι
ανάπτυξθ και ςτθν κοινωνικι ςυνοχι. Ενιςχφουν, επίςθσ, το
διαπολιτιςμικό διάλογο και μειϊνουν το ψθφιακό χάςμα. Θ
θλεκτρονικι μάκθςθ είναι προχπόκεςθ για τθ Δια βίου μάκθςθ και
τθν κατάρτιςθ αλλά και για τθν ενδυνάμωςθ τθσ ευρωπαϊκισ
διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ
(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/ge
neral_framework/c11073_el.htm, τελευταία πρόςβαςθ 3 Οκτωβρίου
2012).

Δίκτυα Επικοινωνίασ
Ευρωπαϊκό χολικό Δίκτυο
Δίκτυα Επικοινωνίασ

Το Σεπτζμβριο του 1996 είκοςι χϊρεσ ίδρυςαν το Ευρωπαϊκό Σχολικό
Δίκτυο ( European Network, EUN), ζναν οργανιςμό που ςκοπό ζχει να
υποςτθρίξει τθ διδαςκαλία και τθν μάκθςθ ςτα Ευρωπαϊκά ςχολεία

Ευρωπαϊκό Σχολικό

μζςω των ΤΡΕ. Σιμερα οι χϊρεσ που ςυμμετζχουν είναι τριάντα και

Δίκτυο

ζχουν υλοποιθκεί εκπαιδευτικά προγράμματα ςε τζςςερισ περιοχζσ
δράςθσ: τθν κακοδιγθςθ, τθν εξυπθρζτθςθ, τθ ςυνεργατικότθτα και
τθν

ανάπτυξθ. Θ αποςτολι του είναι να αυξιςει τισ ευκαιρίεσ
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εκμάκθςθσ για τουσ νζουσ Ευρωπαίουσ μζςω τθσ επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ ςε όλα τα επίπεδα, από τουσ μακθτζσ μζχρι και τα
Υπουργεία Ραιδείασ των χωρϊν μελϊν.
Ο ιςτοχϊροσ για το ευρωπαϊκό δίκτυο ςχολείων European Schoolnet
ζχει πολλζσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ (http://www.eun.org/web/guest)
(τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) για τισ δράςεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σχολικοφ Δικτφου
λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2005 θ Εκπαιδευτικι Ρφλθ (eschoolnet), θ οποία παρζχει ενθμζρωςθ για τισ δραςτθριότθτεσ του
Δικτφου.

Συγχρόνωσ

λειτουργεί

ωσ

μζςο

επικοινωνίασ

και

πλθροφόρθςθσ και δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν.

European network of innovative schools
European network of
innovative schools

Το ENIS( European network of innovative schools) επίςθσ είναι ζνα
Δίκτυο 500 ςχολείων που διακρίνονται ωσ προσ τθ χριςθ των
τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία και τθ
μάκθςθ. Ο δικτυακόσ τόποσ λειτουργεί ωσ χϊροσ ανταλλαγισ
εμπειριϊν μεταξφ των ςχολείων κακϊσ και ωσ μζςο ςφναψθσ
ςυνεργαςιϊν.

Σο Δίκτυο χολικισ Καινοτομίασ
Το Δίκτυο Σχολικισ Καινοτομίασ
(http://www.protovoulia.org/diktyo/diktyo-sxolikis-kainotomias)
εντάςςεται ςτο πλαίςιο δράςθσ τθσ μορφωτικισ πρωτοβουλίασ και
υποςτθρίηεται από τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των Λδρυμάτων που
Το Δίκτυο Σχολικισ
Καινοτομίασ

ςυνεργάηεται με το Υπουργείο Ραιδείασ. Το Δίκτυο ξεκίνθςε τθ
λειτουργία του το 2007 και ζχει ωσ ςτόχο του τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. Απευκφνεται ςε ςχολικζσ
μονάδεσ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν και Γυμναςίων και ςε ομάδεσ
εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςτισ εν λόγω ςχολικζσ μονάδεσ ι ςε
μεμονωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ και προτείνει προςεγγίςεισ και
πρακτικζσ, που προάγουν τθν υιοκζτθςθ καινοτομιϊν και τθν
ανάπτυξθ.

Υποςτθρίηοντασ

τθν

ανάπτυξθ

πρωτοβουλιϊν
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προωκϊντασ εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ, το ΔΣΚ επιδιϊκει τθν
ουςιαςτικι αλλαγι ςτθ μορφι και ςτο περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ
πράξθσ.
Οι

εκπαιδευτικοί

επιμορφϊνονται

μζςω

του

διαδικτυακοφ

εργαςτθρίου (http://epimorfosi.protovoulia.org) και θ επιμόρφωςι
τουσ πιςτοποιείται ςε δφο επίπεδα. Οι ανεξάρτθτοι εκπαιδευτικοί
δραςτθριοποιοφνται μεμονωμζνα μζςω του προγράμματοσ ανοικτισ
επιμόρφωςθσ

του

εργαςτθρίου.

Το

δίκτυο

προωκεί

τθ

ςυνεργατικότθτα και τθν ομαδικότθτα και ςτοχεφει ςτθν εξ
αποςτάςεωσ ςυνεργαςία με ςχολεία άλλων χωρϊν αλλά και ςτο
άνοιγμα των ςχολείων ςτθν τοπικι κοινωνία. Οι ςυνεργαηόμενεσ
ςχολικζσ μονάδεσ και οι εκπαιδευτικοί αποτελοφν μια διαδικτυακι
κοινότθτα που ςτθρίηει και ενδυναμϊνει τον κακζνα από αυτοφσ ϊςτε
να υλοποιοφν καινοτόμουσ δράςεισ. Υποςτθριηόμενοι επιμορφωτικά
αξιοποιοφν τθν παιδαγωγικι πρόταςθ και τθ μεκοδολογία του ΔΣΚ και
προβαίνουν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ «με ςκοπό το
ςτοχευμζνο ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και ςταδιακι υιοκζτθςθ
καινοτόμων προςεγγίςεων ςτθν κακθμερινι ςχολικι πράξθ, ςτα
επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα και ςε διεπιςτθμονικά και άλλα
προγράμματα ανάπτυξθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ».Θ παρεχόμενθ
υποςτιριξθ, θ επικοινωνία και θ ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν
εξελίςςονται κατά κφριο λόγο ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον μάκθςθσ
του ΔΣΚ (http://epimorfosi.protovoulia.org).
Σο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο
Το 2000 το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων
επιδιϊκοντασ τθν αναδιάρκρωςθ των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν και
τθν ζνταξθ και αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και
Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθν εκπαίδευςθ, ζκεςε ςε λειτουργία ζνα
τεχνολογικά προθγμζνο εκπαιδευτικό δίκτυο, το Ρανελλινιο Σχολικό
Δίκτυο - ΡΣΔ (www.sch.gr)., που ωσ ςτόχο του ζχει να διαςυνδζςει όλα
τα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε
Το Ρανελλινιο
Σχολικό Δίκτυο

ζνα εκπαιδευτικό Intranet και να δθμιουργιςει μία νζα γενιά
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εκπαιδευτικϊν κοινοτιτων που κα χρθςιμοποιεί κακθμερινά τισ ΤΡΕ
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Συγκεκριμζνα πρόκειται για ζνα
ενδοδίκτυο του ΥΡΔΒΜΚ, ςτο οποίο, βάςει των ςτοιχείων του
Υπουργείου Ραιδείασ, οι ςυνδεδεμζνεσ ςιμερα ςτο ΡΣΔ μονάδεσ είναι
16.618 ςχολεία και 925 διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, 594 βιβλιοκικεσ, 60
Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και πολλοί άλλοι φορείσ. Ο δείκτθσ
ευρυηωνικισ διείςδυςθσ είναι 74,5% και αναλφεται ςε 93% για τθ
δευτεροβάκμια, 73% για τα δθμοτικά ςχολεία και 30% για τα
νθπιαγωγεία. Οι εκπαιδευτικοί με προςωπικό λογαριαςμό είναι 77.659
και οι μακθτζσ 51.986. Ο αρικμόσ των ψθφιακϊν μακθμάτων είναι
3.596 από 926 ςχολεία (τρζχον ςχολικό ζτοσ) και περί τα 10.000
εκπαιδευτικά ιςτολόγια και 100 εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ παρζχονται
από ΡΣΔ, τα οποία επιςκζπτονται περιςςότεροι από 150.000 μοναδικοί
επιςκζπτεσ ανά μινα. Τζλοσ, θ πφλθ του ΡΣΔ είναι θ πρϊτθ ςε
επιςκεψιμότθτα εκπαιδευτικι πφλθ ςτθν Ελλάδα, με περιςςότερουσ
από 200.000 μοναδικοφσ επιςκζπτεσ ςε ζναν τυπικό μινα.
Το Σχολικό δίκτυο μζςα ςτο πλαίςιο των εφαρμογϊν τθσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ υποςτθρίηει επίςθσ και το διοικθτικό ζργο του
Υπουργείου και των Σχολικϊν Μονάδων. Για παράδειγμα ςτθρίηει τθ
ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων όςον αφορά τουσ μακθτζσ και τουσ
εκπαιδευτικοφσ, τθ διαδικαςία των προςλιψεων, τθ μιςκοδοςία, τθ
διανομι βιβλίων. Γενικά το ΡΣΔ είναι ςιμερα το μεγαλφτερο δθμόςιο
δίκτυο ςτθν Ελλάδα και ζχει αναγνωριςτεί διεκνϊσ ο ρόλοσ του ωσ
προσ

τθν

προαγωγι

και

τθν

αξιοποίθςθ

των

Τεχνολογιϊν

Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτθν εκπαίδευςθ.
Σο πρόγραμμα eTwinning
Επίςθσ

το

πρόγραμμα

eTwinning

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm
Το πρόγραμμα
eTwinning

(τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) αποςκοπεί ςτισ ςυνεργαςίεσ
μεταξφ ςχολείων για οποιοδιποτε μάκθμα. Είναι ζνα πολφ
διαδεδομζνο πρόγραμμα που χρθςιμοποιεί πολφ τισ ΤΡΕ. Από τθν
ζναρξθ τθσ δράςθσ ζχουν εγγραφεί περιςςότερα από ογδόντα ζξι
χιλιάδεσ ςχολεία από 32 Ευρωπαϊκά κράτθ. Σε αυτό ςυνζβαλε
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ςθμαντικά θ καινοτομία που προςφζρει θ ιδζα τθσ θλεκτρονικισ
αδελφοποίθςθσ ςχολείων, θ απλότθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και θ
αμεςότθτα τθσ δράςθσ.
Σχετικζσ οδθγίεσ υπάρχουν ςτο:
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_
el.pdf (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012).
Εκτόσ από αυτό όμωσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθρίηει και μια ςειρά
άλλων ςτρατθγικϊν επιλογϊν, που ςυνδζουν τθν εκπαίδευςθ και τισ
ΤΡΕ. Ζτςι, για παράδειγμα, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθρίηει τισ καινοτόμεσ
Το πρόγραμμα
eTwinning και το
project Xperimania

εκπαιδευτικζσ χριςεισ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ. Για παράδειγμα το
project Xperimania, είναι ζνα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο
ςτοχεφει ςτθ χριςθ των ΤΡΕ για τθ διάδοςθ ιδεϊν και γνϊςεων
επιςτθμονικϊν.
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm
(τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012). Μάλιςτα θ ΕΕ αναγνωρίηει
τθν ανάγκθ για περιςςότερουσ νζουσ ερευνθτζσ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ
και υποςτθρίηει εκδθλϊςεισ (φεςτιβάλ, διαγωνιςμοφσ κλπ) μζςα ςτο
πνεφμα

αυτό

http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CF
TOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e
58433TR (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012).
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εκτόσ από τθν επικοινωνία μεταξφ των ςχολείων
και των παραγόντων των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων (μακθτϊν,
εκπαιδευτικϊν, διοίκθςθσ, ςτελεχϊν) υποςτθρίηει γενικά και τισ
δραςτθριότθτεσ, που βοθκοφν ςτθ διάδοςθ τθσ ιδζασ του «Ευρωπαίου
πολίτθ». Το
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.
cfm (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) για παράδειγμα
περιλαμβάνει μια ςειρά από απλά παιχνίδια και κουίη ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, με κζμα τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθν ιςτορία τθσ και τουσ
ςτόχουσ τθσ.
Ακόμθ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προωκεί το eLearning ςτθν Ευρωπαϊκι
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Ζνωςθ

με

διάφορουσ

τρόπουσ

(http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/
homepage.htm, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), όπωσ και τισ
Το eLearning

επιχειρθματικζσ δράςεισ τθσ νεολαίασ ςτο Λφκειο και το Ρανεπιςτιμιο
με τθ βοικεια των ΤΡΕ μζςω (και) του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ
(προγράμματα νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ). Αντίςτοιχα, θ ΕΕ
προωκεί προγράμματα

διαφόρων τφπων για τθν προϊκθςθ τθσ

Ρλθροφορικισ εγγραμματοςφνθσ των πολιτϊν, τθν ψθφιοποίθςθ των
υπθρεςιϊν και το e-commerce. To πρόγραμμα «Δικτυωκείτε» (go
online)

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/diktyotheite_10-012007.htm, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), για παράδειγμα,
περιλαμβάνει πολφ καινοτόμεσ δράςεισ για τθν κατάρτιςθ ιδιοκτθτϊν
πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςτισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ. Ζτςι, οι δράςεισ
τθσ ΕΕ για τισ ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν Εκπαίδευςθ ςτισ ΤΡΕ είναι
πολυςχιδείσ και κακολικζσ, και καλφπτουν όλθ τθν εκπαίδευςθ, με
πολλοφσ τρόπουσ.
H νζα πολιτικι τθσ ΕΕ για τισ ΤΡΕ, αποκαλοφμενθ i2010, European
Information Society 2010
European Information
Society 2010

(http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_
new_ICT_strategy.asp, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012),
αποτελεί μια επζκταςθ τθσ Στρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ (ςτθν οποία
δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ

τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ κεωρικθκαν

απαραίτθτεσ: digital competence involves the confident and critical use
of information society technology (IST) and thus basic skills in
information and communication technology αναφζρει επί λζξει θ ΕΕ για
να προςδιορίςει τισ δεξιότθτεσ αυτζσ θ οποία, όπωσ, υιοκετικθκε
πολφ πρόςφατα ςχετικϊσ, το 2005, και λειτουργεί ςυμπλθρωματικά
(http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_e
l.htm, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), περιλαμβάνει πολλζσ
και διάφορεσ δράςεισ.
Στο
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/ind
ex_el.htm, (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) υπάρχει μια
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ςχετικά πλιρθσ αναφορά ςε πολλά ςχετικά ντοκουμζντα και
αποφάςεισ

τθσ

ΕΕ.

Σε

άλλουσ

ιςτοχϊρουσ

(όπωσ

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/ittechnologies_en.pdf,

τελευταία

επίςκεψθ

3

Οκτωβρίου

2012)

υπάρχουν ενδιάμεςεσ αναφορζσ και εκκζςεισ για τθν πρόοδο ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων που είχαν τεκεί.

Πλα τα παραπάνω όμωσ αναδεικνφουν τθ μεγάλθ ςπουδαιότθτα τθσ
Θ επιμόρφωςθ των
εκπαιδευτικϊν

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτα πλαίςια πάντα τθσ δια βίου
μάκθςθσ. Θ επιμόρφωςθ αποτελεί εργαλείο για τθν επαγγελματικι
ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να αναπτφξουν περαιτζρω
δεξιότθτεσ,

όπωσ:

τθν

ικανότθτα

να

οργανϊνουν

δυναμικά

περιβάλλοντα μάκθςθσ, να αξιοποιοφν τισ ΤΡΕ προκειμζνου να
διδάξουν το αντικείμενό τουσ, να ςυντελοφν ςτθν οργάνωςθ του
ςχολικοφ προγράμματοσ και να το προςαρμόηουν, όταν απαιτείται,
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ, να μποροφν να
επικοινωνοφν ουςιαςτικά με γονείσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ, να
μποροφν να ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ εκείνεσ που κζτει το
πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ ι το πλαίςιο τθσ ειδικισ αγωγισ των
παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ.
Ζτςι, ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα (ιδιαίτερα όςα ςχετίηονται με τισ
ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ), πρζπει να κακιςτά τουσ εκπαιδευτικοφσ
ικανοφσ να μποροφν να παρακολουκοφν τα τεκταινόμενα ςτο χϊρο
των τεχνολογικϊν εξελίξεων και ςτθ ςυνζχεια αυτζσ τισ νζεσ εξελίξεισ
να μποροφν να τισ προςαρμόηουν και να τισ ενςωματϊνουν ςτισ
ανάγκεσ των μακθμάτων ι των μακθτϊν τουσ με ζναν κριτικό τρόπο.
Ριο ςυγκεκριμζνα για το Ρρόγραμμα τθσ επιμόρφωςθσ Β επιπζδου κα
μποροφςαν να αναφερκοφν επιλεκτικά ωσ αναμενόμενεσ δεξιότθτεσ
που κα αναπτφξουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί οι εξισ:


Να αντιλαμβάνονται εκείνουσ τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ μποροφν να αξιοποιθκοφν οι ΤΡΕ προκειμζνου να
εξυπθρετιςουν τισ διδακτικζσ προκζςεισ του διδάςκοντα και κάτω
από ποιεσ προχποκζςεισ μπορεί να γίνει αυτι θ αξιοποίθςθ.
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Να είναι ςε κζςθ να εμπλζκουν ενεργθτικά τουσ μακθτζσ
ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ



Να μποροφν να παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των
ςυγκεκριμζνων λογιςμικϊν που προςφζρονται για εκπαιδευτικι
χριςθ και να μποροφν να τα αξιοποιοφν αποτελεςματικά.



Να μποροφν να εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ που κα
διζπουν το ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ϊςτε αυτζσ
να αξιοποιοφν κατά παιδαγωγικά ορκό τρόπο τισ ΤΡΕ ςτθν τάξθ.

Ραράλλθλα με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ΤΡΕ το
ΥΡΔΒΜΚ προωκεί τισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ με τθν αναγγελία ίδρυςθσ
του «Νζου Σχολείου». Το Μάρτιο του 2010 θ Υπουργόσ Ραιδείασ Α.
Διαμαντοποφλου προχωρά ςτθν διακιρυξθ του Ψθφιακοφ Σχολείου
Το Νζο Σχολείο

(http://www.ypepth.gr/docs/neo_sxoleio_brochure_100305.pdf
(Τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) με βαςικό χαρακτθριςτικό
του τθ δθμιουργία τθσ «Ψθφιακισ Τάξθσ».
Οι «Επτά Άξονεσ Λειτουργίασ» του είναι:
1. Ψθφιακόσ εξοπλιςμόσ ςε κάκε τάξθ (διαδραςτικοί πίνακεσ, Θ/Υ
και ευρυηωνικι πρόςβαςθ ςτο Internet)
2. Δθμιουργία πφλθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (για διαρκι
πλθροφόρθςθ των γονζων, μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν)
3. Ολοκλιρωςθ Επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ΣΠΕ
4. Ψθφιοποίθςθ των ςχολικϊν βιβλίων και των ςχεδίων μακθμάτων
ςε όλεσ τισ τάξεισ (Ανάπτυξθ ενιαίασ ψθφιακισ εκπαιδευτικισ
βιβλιοκικθσ με ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ και των ebooks)
5. Νζα μζςα & προγράμματα που ενςωματϊνουν χριςεισ των ΣΠΕ
6. Ενίςχυςθ του ρόλου τθσ ειδικισ αγωγισ (για διαςφάλιςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό υλικό και τισ υποδομζσ των ατόμων με
ειδικζσ ανάγκεσ)
7. Δθμιουργία μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ και εποπτείασ. (ΥΡΔΒΜΚ,
2010, ςελ. 13-15)
Τον Οκτϊβριο του 2010 ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΔΒΜΚ εμφανίηονται
και τρία νζα ςυνκιματα ( http://digitalschool.ypaideias.gr, Ανάκτθςθ

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ)

21

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

ςτισ 05-10-2012).
Οφτε ζνα παιδί να μη μείνει πίσω ςτθ μεγάλθ ψθφιακι
επανάςταςθ!
Όλθ θ γνϊςθ με ζνα «κλικ»!
Το ελλθνικό ςχολείο να μπει ςτθν πρωτοπορία ωσ «το σχολείο του
κόσμου»!
Οι παραπάνω διακθρφξεισ του ΥΡΚΡΑ για το Ψθφιακό Σχολείο είναι
κζτουν ςε νζεσ βάςεισ τθν υπόκεςθ του ςχολείου και τθσ εκπαίδευςθσ
γενικότερα.
Αναπτυξιακι τρατθγικι για τθν Εκπαίδευςθ 2007-2013
Στο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013 ζχει
αναπτυχκεί ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν παιδεία κατά τθν
Αναπτυξιακι
Στρατθγικι για τθν

προγραμματικι περίοδο 2007-2013 κεντρικό ςθμείο του οποίου είναι

Εκπαίδευςθ 2007-

το τετράπτυχο «ΑΝΑΡΤΥΞΘ – ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ – ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ –

2013

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ».
Οι βαςικζσ κατευκφνςεισ ζχουν διαμορφωκεί ςτο πλαίςιο ενόσ
ςυγκεκριμζνου μοντζλου που αναφζρεται ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ
και τθν Καινοτομία, (www.espa.gr, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου
2012).
Ωσ ςτόχοι για τθν «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» ζχουν τεκεί:


Ο εκςυγχρονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και θ
αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλα τα
επίπεδα.



Θ ενίςχυςθ και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων και
των υπθρεςιϊν αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ.



Θ βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ.



Θ ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, θ διευκόλυνςθ τθσ
πρόςβαςθσ και θ μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν
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εκπαίδευςθ.


Θ επιτάχυνςθ τθσ μετάβαςθσ ςτθν κοινωνία και τθν οικονομία
τθσ γνϊςθσ, με τθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ
και τθν αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου τθσ χϊρασ
(http://www.edulll.gr/?page_id=32, τελευταία επίςκεψθ 3
Οκτωβρίου 2012).

Στο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ για τθν Εκπαίδευςθ
και τθ Δια Βίου Μάκθςθ ενιςχφεται και ο ρόλοσ τθσ ειδικισ αγωγισ.
Ειδικι Αγωγι και ΤΡΕ

Συγκεκριμζνα προτείνονται μζτρα για τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο
ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τισ υποδομζσ όλων των ατόμων,
ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ωσ προσ τθ
μάκθςθ. Στόχοσ του Ρρογράμματοσ επίςθσ είναι

θ ψθφιακι

αναβάκμιςθ των υποδομϊν ςε όλα τα ειδικά ςχολεία μζχρι το 2013 και
θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ
Ρροτείνεται θ επίςκεψθ των πλζον ςθμαντικϊν ιςτοχϊρων από τουσ
αναφερόμενουσ και ο εντοπιςμόσ των βαςικϊν οριςμϊν και
κατευκφνςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ
Δραςτθριότθτα 1θ

ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν εκπαίδευςθ των Ευρωπαίων πολιτϊν ςτισ
ΤΡΕ.

Αναηθτιςτε

ςτο

Διαδίκτυο

και

επιςκεφκείτε

τισ

κατάλλθλεσ

ιςτοςελίδεσ προκειμζνου να αντλιςετε πλθροφορίεσ για τθν πολιτικι
που ακολουκοφν χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αντίςτοιχα χϊρεσ
Δραςτθριότθτα 2θ

εκτόσ Ευρϊπθσ ςτο κζμα τθσ ειςαγωγισ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ.
Εντοπίςτε κετικά και αρνθτικά ςθμεία των πολιτικϊν αυτϊν και ςτθ
ςυνζχεια ςυγκρίνετε τι πολιτικζσ αυτζσ μεταξφ τουσ.
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Κεωρείτε ότι θ ενιαιοποίθςθ και θ ομογενοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν
ςυςτθμάτων τελικά κα αποβεί προσ όφελοσ των πολιτϊν, κακϊσ κα
διευρφνει τθν «οπτικι» των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ι αντίκετα κα
Δραςτθριότθτα 3θ

προκαλζςει μια απϊλεια ςθμαντικϊν εκνικϊν, ιςτορικϊν ι
πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν και άρα ενδεχομζνωσ κα λειτουργιςει
αρνθτικά; Συηθτιςτε το ερϊτθμα.
Το πρόγραμμα eTwinning
http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm είναι
ζνα από τα πιο γνωςτά προγράμματα ςτθν Ευρϊπθ που προωκεί τθ

Δραςτθριότθτα 4θ

ςυνεργαςία μεταξφ των ςχολείων. Επιςκεφκείτε το site και ςυηθτείςτε
τθ δυνατότθτα να εντάξετε το ςχολείο ςασ. Αν το ζχετε κάνει ιδθ,
ςυηθτείςτε τα κετικά και τα ενδεχόμενα αρνθτικά ςθμεία από τθ
ςυμμετοχι ςασ.

6. Ερωτιςεισ
Δεν υπάρχουν επιπλζον ερωτιςεισ

7. Αςκιςεισ

Δεν προτείνονται επιπλζον αςκιςεισ

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
http://rights.apc.org/handbook/index.shtml Μια πολφ κατατοπιςτικι
ςελίδα ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν πολιτικι ΤΡΕ.
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496

Project τθσ UNESCO

ςχετικό με τθν πολιτικι ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ
Ενδεικτικζσ ψθφιακζσ
πθγζσ πλθροφόρθςθσ

http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88

Σελίδα με ςυνδζςμουσ

ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ που ενεργοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ
ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ.
http://www.infodev.org/en/Project.11.html

Project ςε εξζλιξθ ςε

ςχζςθ με τθν πολιτικι ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ
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(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 3 Οκτωβρίου 2012)

Watson, D. (2004). Pedagogy before Technology: Re-thinking the
Relationship between ICT and Teaching, Education and Information
Technology, 6(4), 251-266. Θ εργαςία παρουςιάηει τθν άλυτθ
διχογνωμία τθσ ςκοπιμότθτασ ειςαγωγισ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ.

Reynolds, D. & Trip, H. (2003). ICT The hopes and the reality. British
Journal of Educational Policy, 34(2), 151-167. Ραρουςιάηει τουσ λόγουσ
αιςιοδοξίασ για το ενδεχόμενο οι ΤΡΕ να δϊςουν ϊκθςθ ςτα
επιτεφγματα των μακθτϊν.

Hepp, K.P. (2003). Critical factors for an ICT in education policy in
Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

developing countries.

Information Technology: Research and

Education, 2003. Proceedings. ITRE2003. 501- 505. Σε μικρι κλίμακα
αρκετά project πζτυχαν καλά αποτελζςματα ςτθν ειςαγωγι των ΤΡΕ
ςτθν εκπαίδευςθ παρζχοντασ ζνδειξθ ότι οι ΤΡΕ μποροφν να παίξουν
ρόλο ωσ μοχλόσ αλλαγισ.
Kozma, R. (2005). National policies that connect ICT-based education
reform to economic and social development. Human Technology, 1(2),
117-156. Ρεριγράφει ζνα ςυςτθμικό πλαίςιο παραγόντων ανάπτυξθσ
και τφπουσ ανάπτυξθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
ανάλυςθ εκνικϊν πολιτικϊν για τισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ για τθν
αναμόρφωςθ εκνικϊν ςτόχων αναμόρφωςθσ τθσ οικονομικισ και
κοινωνικισ ανάπτυξθσ.
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Ενότθτα 1.2
Μοντζλα ειςαγωγισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ
1. Ειςαγωγι
Το μάκθμα αποτελεί μια πολφ ςφντομθ ενθμερωτικι ειςαγωγι
ςχετικά με τα μοντζλα ειςαγωγισ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ, τόςο
ςτο μακροεπίπεδο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, όςο και ςτο
μικροεπεπίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ

Διδακτικοί Στόχοι

 Βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τα μοντζλα ζνταξθσ των ΤΡΕ ςτθν
Εκπαίδευςθ.

2. θμαςία τθσ ειςαγωγισ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ
Είναι γνωςτό ότι οι ΤΡΕ ενςωματϊνονται ςτθν Εκπαίδευςθ ςε όλα τα
ςφγχρονα εκπαιδευτικά ςυςτιματα.
Οι λόγοι για τθν επιταχυνόμενθ αυτι ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθν
Εκπαίδευςθ είναι πολλαπλοί:


Θ «πλθροφοριοποίθςθ» τθσ κοινωνίασ δθμιουργεί, ζμμεςα, ςτουσ
μακθτζσ τθν ανάγκθ να αποκτιςουν ζνα είδοσ «πλθροφορικισ
κουλτοφρασ» που κα τουσ επιτρζψει να ενςωματωκοφν καλφτερα
ςτθ ςθμερινι κοινωνία. Θ ενςωμάτωςθ αυτι μπορεί να ςθμαίνει
μια πιο ολοκλθρωμζνθ ςυμμετοχι ςτα κοινά (ενεργοί πολίτεσ) και
γενικότερα πιο ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι.



Θ αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (για
παράδειγμα το γεγονόσ ότι τα ςχολεία εμπλζκονται πλζον και ςε
Ευρωπαϊκά προγράμματα), αλλά και θ γενικι κρίςθ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κακιςτοφν αναγκαία τθν ειςαγωγι των
ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, κακϊσ κεωρείται ότι μποροφν να
ςυμβάλλουν

ουςιαςτικά

διδαςκαλίασ

και

ςτθ

εκμάκθςθσ,

βελτίωςθ
αλλά

και

των

διαδικαςιϊν

γενικότερα
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δθμιουργιςουν περιβάλλοντα για τθν ανάπτυξθ ιδιαίτερων
δεξιοτιτων και τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων.


Οι γνϊςεισ τθσ Ρλθροφορικισ μποροφν να είναι εξαιρετικά
χριςιμεσ για τθν αυριανι επαγγελματικι πρόοδο των ςθμερινϊν
μακθτϊν.

Θ ειςαγωγι των Τ.Ρ.Ε. ςτθν Εκπαίδευςθ μπορεί να ςθμαίνει:
Τι ακριβϊσ

i. Χριςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθ διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ

ςθμαίνει θ

ii. Τισ ΤΡΕ ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο (διδαςκαλία των

ειςαγωγι των ΤΡΕ

βαςικϊν δεξιοτιτων χειριςμοφ Θ.Υ., ψθφιακόσ γραμματιςμόσ ι

ςτθν Εκπαίδευςθ

διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ)
iii. Τισ ΤΡΕ ωσ μζςο για τθ διδαςκαλία άλλων αντικειμζνων (κυρίωσ
εκπαιδευτικά λογιςμικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα)
iv. Τισ ΤΡΕ ωσ μζςο επικοινωνίασ.

Σε κάκε περίπτωςθ, θ ειςαγωγι ςτθσ Ρλθροφορικισ ςτθν διδαςκαλία,
απαιτεί μια ςυντονιςμζνθ, ςυςτθμικι ςχεδόν αλλαγι, αφοφ
απαιτοφνται ριηικοί μεταςχθματιςμοί ςτα παρακάτω:


Εξοπλιςμοί (υλικό και λογιςμικό) και υψθλισ ποιότθτασ δικτυακι
υποδομι και ςυντιρθςθ/αναβάκμιςι τουσ και προςαρμογι τουσ
ςτα διεκνι standards.



Αλλαγι κεςμικοφ πλαιςίου (αλλαγι ςχετικισ νομοκεςίασ)



Ραραγωγι

ειδικοφ

περιβαλλόντων

λογιςμικοφ,

δθμιουργία

εκπαιδευτικϊν

και ςυντιρθςθ τουσ, δθμιουργία κατάλλθλου

εκπαιδευτικοφ υλικοφ (διδακτικοφ φλθσ ψθφιακισ μορφισ και
βιβλίου) και διαρκισ επικαιροποίθςι τουσ.


Ενςωμάτωςθ των αλλαγϊν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν των
μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν («κακθγθτικζσ ςχολζσ», παιδαγωγικά
Τμιματα κλπ)



Επιμόρφωςθ

εκπαιδευτικϊν

και

ςτελεχϊν

(διευκυντϊν,

προϊςταμζνων, ςυμβοφλων κλπ)


Ρροςαρμογι των διοικθτικϊν δομϊν ςτισ απαιτιςεισ των
ψθφιακϊν μζςων



Αλλαγι μιασ γενικότερθσ «νοοτροπίασ»
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Θ ειςαγωγι τθσ Ρλθροφορικισ και των Τ.Ρ.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ, λοιπόν,
δεν είναι πάντοτε απλι. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ Εκπαιδευτικζσ
πολιτικζσ οι οποίεσ δεν ζλαβαν υπόψθ τουσ το ςφνολο των
παραμζτρων που πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν γνϊριςαν μια ςχετικι
αποτυχία. Για παράδειγμα, οι χϊρεσ Γαλλία και Μ. Βρετανία,
πρωτοπορϊντασ, ειςιγαγαν με ςυςτθματικό τρόπο τθν Ρλθροφορικι
τθ δεκαετία του 1980, ςτα ςχολεία τουσ, με Θ.Υ. δικισ τουσ ςχεδίαςθσ,
(Θ.Υ. ςχεδιαςμζνουσ από τθν αρχι για εκπαιδευτικι χριςθ), αλλά
εγκατζλειψαν ςταδιακά το πλάνο τουσ, κακϊσ (λόγω ανυπαρξίασ
αγοράσ και οικονομικοφ κινιτρου, κατά κφριο λόγο) δεν υπιρξε οφτε
πρόοδοσ ςτο υλικό, οφτε ςτο λογιςμικό (hardware, software). Τα
αντίςτοιχα προϊόντα του εμπορίου (κυρίωσ PC του τζλουσ τθσ
δεκαετίασ του 1980) τα οποία εξελίςςοντο με πολφ γριγορουσ
ρυκμοφσ, απαξίωςαν τουσ Θ.Υ. των ςχολείων και τουσ κατζςτθςαν
ουςιαςτικά απθρχαιωμζνουσ. Για το ρόλο του οικονομικοφ παράγοντα
υπάρχει ςχετικόσ διεκνισ διάλογοσ εδϊ και αρκετά χρόνια (για
παράδειγμα:
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=GUIDE
τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012).
Οι απαιτιςεισ που περιγράφονται παραπάνω περιπλζκονται επίςθσ
από τθν οικονομία τθσ αγοράσ, θ οποία επιβάλλει ενίοτε αλλαγζσ
μοντζλων για λόγουσ κακαρά εμπορικοφσ/οικονομικοφσ. Επιπλζον ο
ςυντονιςμόσ, ο χρονιςμόσ των ανωτζρω ενεργειϊν είναι πολφ
ςθμαντικόσ: αν για παράδειγμα δεν επικαιροποιθκεί εγκαίρωσ και
προγραμματιςμζνα το εκπαιδευτικό λογιςμικό, μπορεί να πάψει να
είναι ςυμβατό με νεότερεσ εκδόςεισ Θ.Υ. ι λειτουργικϊν ςυςτθμάτων.
Ρολφ ςυχνά εξάλλου, θ τεχνολογία φαίνεται να υπαγορεφει τισ
εξελίξεισ. Θ ίδια θ UNESCO ζχει επιςθμάνει μερικά επαναλαμβανόμενα
και ςθμαντικά λάκθ ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι που ςυνδζεται με τισ
ΤΡΕ:
(http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539 (τελευταία επίςκεψθ 5
Οκτωβρίου 2012). Τζτοια λάκθ είναι θ κεϊρθςθ τθσ δικτφωςθσ (και
γενικά τθσ τεχνολογικισ υποδομισ) ωσ ενόσ αυτόνομου ςκοποφ
κακεαυτόν (δεσ μια ςχετικι προβλθματικι ςτο:
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http://portal.acm.org/citation.cfm?id=204871 τελευταία επίςκεψθ 3
Οκτωβρίου 2012), θ επικζντρωςθ ςτουσ διακζςιμουσ (οικονομικοφσ)
πόρουσ και όχι ςτισ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ, θ ζλλειψθ
πρόβλεψθσ για το κόςτοσ ςυντιρθςθσ, επικαιροποίθςθσ, αναβάκμιςθσ
των ΤΡΕ που εγκακίςτανται ςτθν υπθρεςία ενόσ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ. Θ παγκόςμια διαμάχθ γφρω από τουσ «φκθνοφσ»
προςωπικοφσ Θ.Υ. (με επίκεντρο τον «Θ.Υ. των 100 δολαρίων) δείχνει
επίςθσ τθν πολυπλοκότθτα του κζματοσ.

3. Μοντζλα ειςαγωγισ των Σ.Π.Ε. ςτθν Εκπαίδευςθ
Στο διεκνι χϊρο, τρία είναι τα κυρίαρχα μοντζλα ειςαγωγισ των ΤΡΕ
ςτθν Εκπαίδευςθ:
Τεχνοκρατικό,



το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό – που δίνει μεγαλφτερθ ςθμαςία

ολιςτικό,

ςτθν τεχνολογία των ΘΥ. Χαρακτθρίηεται από ζναν «τεχνολογικό

πραγματολογικό

ντετερμινιςμό»,

μοντζλο

χρθςιμοποιοφμενα ςυςτιματα και τθν εκμάκθςθ τθσ λειτουργίασ

δθλαδι

δίνει

ςχεδόν

απόλυτθ

αξία

ςτα

τουσ, κεωρϊντασ ότι θ χριςθ τουσ κα είναι αρίςτθ (ςχεδόν
αναγκαςτικά, ντετερμινιςτικά θ ορκι χριςθ προκφπτει άμεςα από
τισ ςχετικζσ δεξιότθτεσ).


το ολιςτικό – που δίνει ςθμαςία ςτθν διακεματικι και ολιςτικι
προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Θ ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ γίνεται ςταδιακά
ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα, θ Ρλθροφορικι δθλαδι
«διαχζεται» κατά κάποιο τρόπο, ςτο ςφνολο των μακθμάτων και
των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Θ υιοκζτθςθ αυτοφ του μοντζλου
προκαλεί και τισ μεγαλφτερεσ ανατροπζσ ςτο τυπικό εκπαιδευτικό
ςφςτθμα.



το πραγματολογικό – που αποτελεί ζνα ςυνδυαςμό των δυο
άλλων. Το μοντζλο αυτό χαρακτθρίηεται από τθ ςυνδυαςμζνθ
διδαςκαλία μακθμάτων «αμιγοφσ» Ρλθροφορικισ

και τθν

ταυτόχρονθ ζνταξθ των ΤΡΕ ωσ μζςου ςτιριξθσ τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ ςτα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα.
Θ Ελλάδα, όπωσ και πολλά άλλα κράτθ, ακολοφκθςε διαδοχικά αρχικά
το πρϊτο μοντζλο, ενϊ ςταδιακά προςαρμόςτθκε ςτο δεφτερο και το
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τρίτο, κυρίωσ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990.

4. Δυο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ
Κα πρζπει ωςτόςο να τονιςτεί ότι τα τελευταία χρόνια ζχουν
αναπτυχκεί

διεκνϊσ

δφο

ιδιαίτερεσ

προβλθματικζσ,

Θ Ρλθροφορικι

αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα ςε μια διαφορετικι βάςθ.

«ευχζρεια» και ο



που

Θ ζννοια των βαςικϊν δεξιοτιτων ςτθν Ρλθροφορικι, δθλαδι ςτθ

Ρλθροφορικόσ/

διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, υποκαταςτάκθκε ςταδιακά από τισ

Ψθφιακόσ

δεξιότθτεσ χειριςμοφ Θ.Υ. Τοφτο όμωσ τείνει να υποκαταςτακεί

γραμματιςμόσ

ςιμερα από τθν Ρλθροφορικι «ευχζρεια» (fluency) – δθλαδι από
δεξιότθτεσ που είναι και πολφ πιο διευρυμζνεσ, αλλά και πολφ πιο
βακειζσ

(για

μια

αναλυτικι

προςζγγιςθ:

http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Piece.pd
f

(τελευταία

επίςκεψθ

5

Οκτωβρίου

2012)

ι

και:

http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learnin
g_for_21st_Century_Article.pdf)

-

(τελευταία

επίςκεψθ

5

Οκτωβρίου 2012). Στα πλαίςια αυτά, λόγω τθσ γενίκευςθσ των
χριςεων των ΤΡΕ ςτον κόςμο τθσ οικονομίασ και τθσ εργαςίασ, θ
ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ και θ ςχετικι κατάρτιςθ
των πολιτϊν αποτελεί κομβικό ςθμείο και ζτςι αποτελεί ςτακερό
ςτοιχείο ςτον προγραμματιςμό όλων των φορζων τθσ ελλθνικισ
κοινωνικισ ηωισ (για παράδειγμα: ςτακερι αναφορά από τα
περιςςότερα κόμματα).


Επίςθσ το μοντζλο τθσ προςζγγιςθσ (ολιςτικισ ι πραγματολογικισ)
τείνει ςιμερα να αναχκεί ςτθν προβλθματικι του Πλθροφορικοφ ι
ψθφιακοφ

γραμματιςμοφ

http://www.ictliteracy.info/

(για

παράδειγμα:

(τελευταία επίςκεψθ 5 Οκτωβρίου

2012), μζςα ςτα κεωρθτικά πλαίςια των πολυγραμματιςμϊν:
(ενδεικτικά:
http://www.usq.edu.au/course/material/EDU5472/content/mod08
.htm - τελευταία επίςκεψθ 5 Οκτωβρίου 2012).
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Ρολλζσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτο:
http://www.coloradotechliteracy.org/org/documentation/pdfs/addl_re
sources.pdf (τελευταία επίςκεψθ 5 Οκτωβρίου 2012).

δεξιοτιτων

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ

Αναηθτείςτε ςτοιχεία για τισ πολιτικζσ ζνταξθσ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν
Δραςτθριότθτα 1θ

εκπαίδευςθ. Ρροςπακιςτε να δθμιουργιςετε μια «χρονογραμμι»
(timeline) που να ςυςχετίηει τισ πολιτικζσ αυτζσ με τθν τεχνολογικι
πρόοδο ι άλλεσ παραμζτρουσ
Διερεφνθςθ ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ και βάκοσ τθσ προβλθματικισ τθσ

Δραςτθριότθτα 2θ

«πλθροφορικισ ευχζρειασ» (fluency). Επίςθσ του Ρλθροφορικοφ
Γραμματιςμοφ. Συηθτείςτε τισ δυο αυτζσ προςεγγίςεισ.

Κα

μποροφςατε

να

ςυγκρίνετε

τα

πλεονεκτιματα

και

τα

μειονεκτιματα των τριϊν μοντζλων ειςαγωγισ των ΤΡΕ ςτθν
Εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε περίπτωςθσ (για
Δραςτθριότθτα 3θ

παράδειγμα τυπικι και μθ-τυπικι εκπαίδευςθ, επαγγελματικι
κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ ενθλίκων και δια βίου μάκθςθ, τεχνολογικι και
επαγγελματικι εκπαίδευςθ κλπ);

Διερευνιςτε τα ςτοιχεία που παρατίκενται ςτθν αρχι ωσ προσ τισ
απαιτοφμενεσ μεταβολζσ που είναι απαραίτθτεσ για μια πλιρθ
Δραςτθριότθτα 4θ

ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Συγκρίνετε τα
ςτοιχεία που κεωροφν ωσ απαραίτθτα διάφοροι διεκνείσ οργανιςμοί
(όπωσ το ISTE – δεσ τθν επόμενθ δραςτθριότθτα)
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Ο οργανιςμόσ ΛSTE προτείνει οριςμζνα Standards Ρλθροφορικοφ
Γραμματιςμοφ για ςπουδαςτζσ, εκπαιδευτικοφσ και ςτελζχθ τθσ
Δραςτθριότθτα 5θ

Εκπαίδευςθσ.

Μελετιςτε

ικανοποιθτικά;

τα

Standards

(δείτε

αυτά.

για

Σασ

φαίνονται
παράδειγμα

http://www.iste.org/docs/pdfs/netsessentialconditions.pdf?sfvrsn=2
και http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-s-standards.pdf?sfvrsn=2)

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, θ Ρλθροφορικι μπορεί να ζχει
πολλαπλοφσ ρόλουσ ςτθν Εκπαίδευςθ: αν θ αλγορικμικι ςυνιςτά μια
μεκοδολογία για τθν επίλυςθ οριςμζνων προβλθμάτων, τότε θ
προςζγγιςθ αυτι κα ζπρεπε να διδάςκεται γιατί αποτελεί ζνα
ςθμαντικό διανοθτικό εργαλείο. Επίςθσ θ Ρλθροφορικι μπορεί να
Δραςτθριότθτα 6

αποτελζςει ζνα ςθμαντικό επαγγελματικό προςόν. Ακόμθ, θ
Ρλθροφορικι είναι «όχθμα» για τον ψθφιακό εγγραμματιςμό των
πολιτϊν. Υπάρχουν και άλλεσ κατθγορίεσ χριςεων και ρόλων για τθν
Ρλθροφορικι και τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ. Κατά τθ
γνϊμθ ςασ, τα ςθμερινά προγράμματα ςπουδϊν εξυπθρετοφν τουσ
παραπάνω ςτόχουσ και ςε ποιο βακμό;

6. Ερωτιςεισ
Δεν υπάρχουν ερωτιςεισ

7. Αςκιςεισ
Δεν προτείνονται αςκιςεισ

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
Βιβλιογραφία
Ενδεικτικι
βιβλιογραφία
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Βοςνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάηοντασ περιβάλλοντα μάκθςθσ
υποςτθριηόμενα

από

τισ

Σφγχρονεσ

Τεχνολογίεσ,
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Ενότθτα 2.1
Σφγχρονεσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ
1. Ειςαγωγι
Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με τα χαρακτθριςτικά των πλζον
διαδεδομζνων κεωριςεων για τθ μάκθςθ. Το πεδίο των κεωριϊν
μάκθςθσ και των τρόπων με τουσ οποίουσ αυτζσ ςυντελοφν ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ διδαςκαλίασ, είναι πολφ ευρφ. Στο παρόν μάκθμα
παρουςιάηονται με εξαιρετικά ςυνοπτικό τρόπο μερικζσ από τισ
κεωρίεσ μάκθςθσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ και παρατίκενται
αναφορζσ ςε πθγζσ (ψθφιακζσ και ζντυπεσ), προκειμζνου να
διευκολυνκεί μια περαιτζρω μελζτθ των κεωριςεων αυτϊν.

Διδακτικοί
Στόχοι

 Στοιχειϊδεισ γνϊςεισ γφρω από τισ πλζον διαδεδομζνεσ
ςφγχρονεσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ, προκειμζνου να
εξοικειωκοφν οι επιμορφοφμενοι με τθ ςχετικι ορολογία, με τα
κφρια ρεφματα ςκζψθσ και τθ βαςικι βιβλιογραφία
 Κατανόθςθ των ςχζςεων που υφίςτανται ανάμεςα ςτισ κεωρίεσ
μάκθςθσ και τισ διδακτικζσ μεκόδουσ

2. Γενικά ςτοιχεία για τθ μάκθςθ
Ζνασ τυπικόσ οριςμόσ τθσ μάκθςθσ κεωρεί τθ μάκθςθ ωσ μια
διαδικαςία θ οποία οδθγεί ςε μια διαρκι μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ
Οριςμόσ τθσ μάκθςθσ

ενόσ ατόμου και θ οποία προκφπτει ωσ αποτζλεςμα εμπειρίασ ι
άςκθςθσ. Θ μάκθςθ ζτςι, ωσ αίτιο τθσ μεταβολισ τθσ ςυμπεριφοράσ
ενόσ ατόμου, αντιδιαςτζλλεται από άλλα αίτια όπωσ θ βιολογικι
ωρίμανςθ, θ κόπωςθ κλπ. Θ μάκθςθ μπορεί λοιπόν να είναι
αποτζλεςμα

μιασ

οργανωμζνθσ

διαδικαςίασ

(διδαςκαλίασ,

εκπαίδευςθσ), αλλά να προζρχεται επίςθσ και αποκλειςτικά από τθν εν
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γζνει εμπειρία του ατόμου.

Ο οριςμόσ αυτόσ τθσ μάκθςθσ υπονοεί ότι θ μεταβολι τθσ
ςυμπεριφοράσ όχι μόνο είναι διαρκισ, αλλά ζχει ζνα ςχετικά μόνιμο
χαρακτιρα. Ο οριςμόσ αυτόσ επίςθσ υπονοεί ζμμεςα ότι τα
αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ είναι παρατθριςιμα. Ωςτόςο, υπάρχουν
και άλλοι οριςμοί τθσ μάκθςθσ, ευρφτεροι, που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ
τθ μεταβολι τθσ κατανόθςθσ, των ςτάςεων, των γνϊςεων, των
πλθροφοριϊν, των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων του άτομου. Κατ’
αυτόν τον τρόπο εντάςςονται ςτισ διαδικαςίεσ τθσ μάκθςθσ και
μεταβολζσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ γνϊςεισ, ςτισ δεξιότθτεσ, ςτισ
ςυνικειεσ του ατόμου και γίνεται, κατά τον τρόπο αυτό, μια αναφορά
και ςε εςωτερικζσ διεργαςίεσ του ατόμου, μθ-παρατθριςιμεσ. Ππωσ κα
αναφερκεί και ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, οι οριςμοί αυτοί
αντιςτοιχοφν ςε ομόλογεσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ.
Δεν υφίςταται λοιπόν ζνασ οριςμόσ τθσ μάκθςθσ ο οποίοσ να είναι
γενικά αποδεκτόσ, αλλά ςτο επίκεντρο των ςφγχρονων κεωριςεων για
τθ μάκθςθ, βρίςκεται θ απόκτθςθ γνϊςεων και θ μεταβολι των
γνωςτικϊν δομϊν και όχι μόνον θ παρατθριςιμθ ςυμπεριφορά. Ζνασ
οριςμόσ πιο ςυμβατόσ με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ είναι ο εξισ:
Μάκθςθ είναι θ απόκτθςθ και θ μεταβολι γνϊςεων, δεξιοτιτων,
ςτρατθγικϊν,

πεποικιςεων,

ςτάςεων

και

διαφόρων

μορφϊν

ςυμπεριφοράσ, δθλ. θ διαδικαςία κατά τθν οποία αλλάηει το γνωςτικό
δυναμικό του ατόμου, ωσ αποτζλεςμα των ποικίλων εμπειριϊν τισ
οποίεσ το άτομο επεξεργάηεται.

3. φγχρονεσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ
Τα ρεφματα και οι κεωρίεσ για τθ μάκθςθ είναι πολυπλθκι. Μεταξφ
αυτϊν, οι ςχολζσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ μια διαδικαςία
πρόςκτθςθσ

τθσ

γνϊςθσ

(κεωρίεσ

που

ςυνδζονται

με

το

ςυμπεριφοριςμό), εκείνεσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ διαδικαςία
δθμιουργίασ τθσ γνϊςθσ (και ςυνδζονται με τον κονςτρουκτιβιςμό) και
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τζλοσ εκείνεσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ
ςε κοινωνικζσ ομάδεσ (και ςυνδζονται με τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ
κεωρίεσ) είναι από τισ πλζον διαδεδομζνεσ.
Συμπεριφοριςτικζσ

Κυριότεροι εκπρόςωποι των ςυμπεριφοριςτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ

κεωρίεσ μάκθςθσ,

είναι οι J. B. Watson, E. L. Thorndike, B. F. Skinner και ο γνωςτόσ για τα

Μάκθςθ μζςω

πειράματά του Λ. Pavlov.

ενίςχυςθσ

Οι κεωρίεσ του μπθχεχβιοριςμοφ (ςυμπεριφοριςμοφ) λαμβάνουν
υπόψθ

μόνο

τισ

μεταβολζσ,

τισ

μετατροπζσ

τθσ

εξωτερικά

παρατθροφμενθσ ςυμπεριφοράσ. Κακϊσ οι εςωτερικζσ νοθτικζσ
διεργαςίεσ του μανκάνοντοσ υποκειμζνου δεν προςφζρονται ςτθν
παρατιρθςθ, δε μποροφν να μελετθκοφν άμεςα – πάντοτε ςφμφωνα
με τουσ μπθχεχβιοριςτζσ. Για το λόγο αυτό, οι ςυμπεριφοριςτζσ
μελετοφν ςυςτθματικά μόνο τισ εξωτερικζσ αντιδράςεισ των ατόμων
και απορρίπτουν τισ υποκζςεισ ι τισ ερμθνείεσ που ςτθρίηονται ςτισ
εςωτερικζσ νοθτικζσ διεργαςίεσ των ανκρϊπων.
Κατά κάποιο τρόπο, το μανκάνον υποκείμενο, για το ςυμπεριφοριςμό,
είναι ζνα «μαφρο κουτί» του οποίου αγνοοφμε το περιεχόμενο. Αυτό
που ενδιαφζρει είναι μόνο το εξωτερικό ερζκιςμα από το περιβάλλον
προσ το άτομο και θ ανταπόκριςθ του ατόμου ςτο δοςμζνο ερζκιςμα.
Θ μάκθςθ ςθμαίνει τθ ςφνδεςθ ερεκιςμάτων-ανταπόκριςθσ. Οι
επαναλιψεισ ενιςχφουν τισ ςυνδζςεισ και άρα τθ μάκθςθ. Επίςθσ οι
κετικζσ ενιςχφςεισ (όπωσ οι ανταμοιβζσ) ενιςχφουν μια ςυγκεκριμζνθ
«μάκθςθ», ενϊ οι αρνθτικζσ τθν αποδυναμϊνουν. Κάκε είδοσ
μάκθςθσ, κατά τουσ ςυμπεριφοριςτζσ, όςο πολφπλοκθ και αν είναι,
μπορεί πάντοτε να αναλυκεί ςε ςτοιχειωδζςτερα τμιματα, τα οποία με
τθ ςειρά τουσ μποροφν να αναλυκοφν ςε ακόμθ πιο απλά κ.ο.κ. μζχρισ
ότου θ προσ μετάδοςθ γνϊςθ μπορεί να «αποςυναρμολογθκεί» ςε
τμιματα απλά, μικρά, τα οποία το άτομο μπορεί εφκολα να μάκει. Θ
γνϊςθ λοιπόν είναι μια οντότθτα θ οποία μπορεί να μεταδοκεί.
Το μάκθμα που βαςίηεται ςτο ςυμπεριφοριςμό, προχποκζτει βζβαια
τθν ενεργι ςυμμετοχι του μακθτι. Θ προσ διδαςκαλία φλθ αναλφεται
ςε επιμζρουσ τμιματα, τα οποία διδάςκονται με βακμιαία πρόοδο από
τα πλζον απλά τμιματα τθσ φλθσ προσ τα πλζον ςφνκετα και δυςνόθτα.
Στα μακιματα αυτά, ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν, πρζπει να υπάρχει
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ταχεία ανατροφοδότθςθ – κετικι ι αρνθτικι, ανάλογα με τθν
απάντθςθ. Πςεσ ερωτιςεισ δεν απαντϊνται ςωςτά από τουσ μακθτζσ,
τίκενται εκ νζου (ενδεχομζνωσ με άλλθ ςειρά και διαφορετικι
διατφπωςθ) και ξανά, ζωσ ότου ο μακθτισ απαντιςει ςωςτά.
Βαςιςμζνα πάνω ςτισ κεωρίεσ αυτζσ ζχουν αναπτυχκεί αρκετά μοντζλα
διδαςκαλίασ από τθν προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία (B. F. Skinner), ωσ
το Διδακτικό Σχεδιαςμό (Instructional Design, R. M. Gagné). O
Διδακτικόσ Σχεδιαςμόσ κεωρικθκε επί μακρόν ωσ μια αξιόπιςτθ
διαδικαςία για τθν προετοιμαςία προγραμμάτων και μακθμάτων
κατάρτιςθσ. Ρεριλαμβάνει 5 ςτάδια: Ανάλυςθ του ςτοχευόμενου
κοινοφ και των αναγκϊν του, Σχεδίαςθ των μακθμάτων, Ανάπτυξθ του
διδακτικοφ υλικοφ, Εφαρμογι, Αξιολόγθςθ και επιςτροφι ςτο πρϊτο
ςτάδιο (AΣΑΕΑ, ι ADDIE = Analyze, Design, Develop, Implement,
Evaluate).
Το μοντζλο αυτό ταιριάηει πολφ καλά με τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ
λογιςμικοφ με διδακτικό χαρακτιρα (tutorials) και χρθςιμοποιικθκε
εκτεταμζνα κατά τθ δθμιουργία περιβαλλόντων αυτοφ του τφπου.
Ζνα πολφ ςθμαντικό τμιμα του υφιςτάμενου ςιμερα εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ ζχει δθμιουργθκεί με τισ αρχζσ του ςυμπεριφοριςμοφ
(παρόλο που οι κεωρίεσ του ςυμπεριφοριςμοφ είναι ςε υποχϊρθςθ) –
ίςωσ γιατί οι κεωρίεσ αυτζσ διευκολφνουν πολφ το ςχεδιαςμό των
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν. Τα λογιςμικά κακοδιγθςθσ, διδαςκαλίασ
(tutorials) και πρακτικισ και εξάςκθςθσ (drill and practice), κατά κανόνα
βαςίηονται πάνω ςτισ κεωρίεσ αυτζσ. Τα λογιςμικά αυτά είναι
κατάλλθλα κυρίωσ για τθν εξάςκθςθ δεξιοτιτων χαμθλοφ επιπζδου
(όπωσ είναι θ εκτζλεςθ πράξεων, θ απομνθμόνευςθ κ.ά), για τθν
αξιολόγθςθ των μακθτϊν, για εποπτικι διδαςκαλία. Ωςτόςο, ο
ςυμπεριφοριςμόσ επζδραςε με ζνα γενικότερο τρόπο ςτθ ςχεδίαςθ και
τθ χριςθ των εφαρμογϊν των ΤΡΕ, κακϊσ ζδωςε μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ
διαρκι και ενεργό ςυμμετοχι του μακθτι, ςτθν ενκάρρυνςθ του, ςτθν
εξάςκθςθ, ςτο ρόλο τθσ ταχείασ ανάδραςθσ.

Γνωςτικζσ κεωρίεσ
μάκθςθσ -

Οι γνωςτικζσ κεωρίεσ και ιδιαίτερα ο κονςτρουκτιβιςμόσ αποδίδουν
πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτισ εςωτερικζσ, νοθτικζσ διεργαςίεσ του
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Κονςτρουκτιβιςμόσ

ατόμου. Θ μάκθςθ ςτισ κεωρίεσ αυτζσ δε μεταδίδεται, αλλά είναι μια
διαδικαςία προςωπικισ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ, θ οποία εδράηεται
πάνω ςε προγενζςτερεσ γνϊςεισ (οι οποίεσ φυςικά τροποποιοφνται
κατάλλθλα ϊςτε να ςυηευχκοφν με τθ νζα γνϊςθ). Θ μάκθςθ απαιτεί
δθλαδι τθν αναδιάταξθ και αναδόμθςθ των νοθτικϊν δομϊν του
ατόμου, ζτςι ϊςτε αυτζσ να προςαρμοςτοφν με τθ νζα γνϊςθ, αλλά και
να “προςαρμόςουν” τθ νζα γνϊςθ ςτισ υφιςτάμενεσ νοθτικζσ δομζσ.
Ο εποικοδομιςμόσ του J. Piaget, κεωρεί ότι θ ανάπτυξθ τθσ λογικισ και
επιςτθμονικισ ςκζψθσ του παιδιοφ είναι μια εξελικτικι διαδικαςία με
διάφορα ςτάδια. Θ κεωρία του J. Piaget είναι ουςιαςτικά ςτον
αντίποδα του ςυμπεριφοριςμοφ, κακϊσ ξεκινά με τθν υπόκεςθ ότι ο
κάκε μακθτισ καταςκευάηει τθ γνϊςθ με το δικό του τρόπο, ενεργθτικά
και δεν αποτελεί απλά ζναν πακθτικό υποδοχζα πλθροφοριϊν και
«γνϊςεων». Άρα ο μακθτισ πρζπει να μακαίνει ςε ζνα περιβάλλον
πλοφςιο ςε ποικίλα εξωτερικά ερεκίςματα, το οποίο να δίνει τθ
δυνατότθτα ςτο μακθτι να αλλθλεπιδρά μαηί του.
Ο J. Bruner πρότεινε ωσ βαςικι κεωρία για τθ μάκθςθ, τθν
ανακαλυπτικι μάκθςθ. Οι μακθτζσ ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ (κανόνεσ,
αρχζσ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων) μζςα από ανακαλυπτικζσ διαδικαςίεσ –
με το πείραμα, τθ δοκιμι, τθν επαλικευςθ ι τθ διάψευςθ. Θ ςταδιακι
ανακάλυψθ των εςωτερικϊν δομϊν, αρχϊν και νόμων που διζπουν ζνα
φαινόμενο ςυντελοφν ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ του από το μακθτι.
Αυτό, θ ιδζα τθσ ςταδιακισ ανακάλυψθσ τθσ γνϊςθσ, μπορεί να
αποτελζςει ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό κίνθτρο για το μακθτι, τον οποίο
ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να βοθκιςει ι και να κακοδθγιςει ακόμθ
(κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ). Σφμφωνα με τισ κεωρίεσ του Bruner, o
εκπαιδευτικόσ ζχει το ρόλο του εμψυχωτι, του διευκολυντι, του
κακοδθγθτι ςτθ διαδικαςία τθσ ανακάλυψθσ: ο μακθτισ ζρχεται
αντιμζτωποσ με προβλιματα τα οποία καλείται να επιλφςει και ο
εκπαιδευτικόσ τον υποςτθρίηει ςτθν προςπάκεια του αυτι, τθν οποία ο
μακθτισ όμωσ πραγματοποιεί με το δικό του ρυκμό και με βάςθ τισ
δικζσ του αποφάςεισ και επιλογζσ. Ο J. Bruner, με νεότερεσ κεωρίεσ
του, ζδωςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον κοινωνιοπολιτιςμικό παράγοντα,
πλθςιάηοντασ ζτςι τθ ςχολι των κοινωνιοπολιτιςμικϊν κεωριϊν
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μάκθςθσ.
Στθν ίδια ςχολι (των γνωςτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ) εντάςςονται και
άλλεσ κεωρίεσ, όπωσ θ κεωρία τθσ επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ και
γενικότερα όλεσ οι νεότερεσ απόψεισ που ςτθρίηονται ςτισ ςφγχρονεσ
προόδουσ τθσ Βιολογίασ και τθσ νευροφυςιολογίασ.
Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα που ςχεδιάηονται
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ, πρζπει να
ενκαρρφνουν μια ςειρά από διαδικαςίεσ και να υποςτθρίηουν τθ
δθμιουργία διδακτικϊν καταςτάςεων με τα ακόλουκα (μεταξφ άλλων)
χαρακτθριςτικά:


Τα

εκπαιδευτικά

λογιςμικά

και

περιβάλλοντα

πρζπει

να

υποςτθρίηουν τθν ιδζα τθσ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ από τον ίδιο
το μακθτι, κακϊσ αυτόσ προςπακεί να επιλφςει προβλιματα και
ςτθν προςπάκεια του αυτι αλλθλεπιδρά με το υλικό περιβάλλον
(ςτο

οποίο

εντάςςεται

το

εκπαιδευτικό

λογιςμικό),

τουσ

ςυμμακθτζσ του και τον εκπαιδευτικό. Ο μακθτισ διερευνά,
ανακαλφπτει ςταδιακά, κάνει υποκζςεισ τισ οποίεσ επαλθκεφει ι
διαψεφδει και το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρζπει να ςτθρίηει αυτι
τθν πορεία του μακθτι.


Τα

εκπαιδευτικά

λογιςμικά

και

περιβάλλοντα

πρζπει

να

ενκαρρφνουν τθν προςωπικι ζκφραςθ των μακθτϊν και να
υποςτθρίηουν τθν προςωπικι τουσ εμπλοκι, λαμβάνοντασ επίςθσ
υπόψθ το γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα οι
κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ των μακθτϊν.


Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα πρζπει να παρζχουν,
ςτο μζτρο του δυνατοφ, πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ των εννοιϊν,
ςχζςεων και των οντοτιτων που είναι υπό διαπραγμάτευςθ ςε
κάκε

μάκθμα.

Ακόμθ,

τα

περιβάλλοντα,

δεν

πρζπει

να

υποδεικνφουν ςτο μακθτι τισ ορκζσ διαδικαςίεσ, αλλά αντίκετα να
τον αφινουν να εκφράηει τισ απόψεισ του (ζςτω και λακεμζνεσ) και
να

υποςτθρίηουν

τθ

διαδικαςία

τθν

κοινωνιογνωςτικισ

ςφγκρουςθσ, κατά τθν οποία τα ίδια τα γεγονότα ι τα επιχειριματα
άλλων μακθτϊν ανατρζπουν τισ ενδεχόμενεσ λανκαςμζνεσ
αντιλιψεισ του μακθτι.
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Θ οικογζνεια των περιβαλλόντων Logo, αποτελεί δθμιοφργθμα του S.
Papert, ο οποίοσ υλοποίθςε και επεξζτεινε τισ ιδζεσ του J. Piaget με
ζναν πολφ ιδιαίτερο τρόπο. Τα περιβάλλοντα αυτισ τθσ κατθγορίασ
αποτελοφν τθν πλζον διαδεδομζνθ κατθγορία λογιςμικϊν, και θ
ευρφτερθ κλάςθ των ανοιχτϊν μικρόκοςμων (ςτθν οποία εντάςςονται
και τα περιβάλλοντα Logo), ςτθρίηονται πάνω ακριβϊσ ςτισ ιδζεσ αυτζσ
και αποτελοφν τα πλζον τυπικά παραδείγματα εκπαιδευτικϊν
λογιςμικϊν, που είναι καταςκευαςμζνα με βάςθ τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ.

Κοινωνιοπολιτιςμικζσ

Τα τελευταία χρόνια, ςτισ κεωρίεσ μάκθςθσ επικρατεί όλο και

κεωριςεισ για τθ

περιςςότερο θ γενικι ιδζα ότι ο κοινωνιοπολιτιςμικόσ παράγοντασ

μάκθςθ

παίηει ζναν ουςιϊδθ ρόλο ςτθ μάκθςθ. Θ μάκθςθ, ςφμφωνα με τισ
κεωρίεσ αυτζσ, ςυντελείται μζςα ςε ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά πλαίςια
(γλϊςςα, ςτερεότυπα, αντιλιψεισ) και ουςιαςτικά δθμιουργείται από
τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με άλλα άτομα, ςε ςυγκεκριμζνεσ
επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ και μζςω τθσ υλοποίθςθσ κοινϊν
δραςτθριοτιτων (activities). Οι κεωρίεσ μάκθςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ
δθλαδι,

προςδίδουν

ζνα

ςθμαντικό

ρόλο

ςτθν

κοινωνικι

αλλθλεπίδραςθ, κακϊσ, ςφμφωνα με τισ απόψεισ τουσ, το μανκάνον
υποκείμενο δεν καταςκευάηει τθν προςωπικι του γνϊςθ μζςα ςε ζνα
πολιτιςμικό και επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντοτε μζςα ςε
ευρφτερα πλαίςια, μζςα ςτο οποία θ γνϊςθ, δθμιουργείται και
ςθματοδοτείται.
Βαςικοί εκπρόςωποι αυτισ τθσ κατθγορίασ κεωριϊν είναι ο L.
Vygotsky, οι Doise και Mugny, που υποςτθρίηουν τισ κοινωνιογνωςτικζσ
κεωρίεσ μάκθςθσ και νεότεροι ερευνθτζσ όπωσ ο Ε. Wenger,
κεωρθτικόσ των Κοινοτιτων Ρρακτικισ και Μάκθςθσ (μια εκτενζςτερθ
αναφορά ςτθ κεωρία του υπάρχει ςτθν παράγραφο 2.3).
Κατά κάποιο τρόπο, ο κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ δεν είναι αςφμβατοσ
με τισ γνωςτικζσ κεωρίεσ, όπωσ είναι ο ςυμπεριφοριςμόσ, αλλά
λειτουργεί, ςε οριςμζνο επίπεδο, ακόμθ και ςυμπλθρωματικά με τισ
κεωρίεσ αυτζσ.
Οι κεωρίεσ του L. Vyotsky και άλλων ψυχολόγων τθσ Σοβιετικισ ςχολισ
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Ψυχολογίασ, ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τισ κοινωνιοπολιτιςτικζσ κεωρίεσ
μάκθςθσ, αποδίδουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθ γλϊςςα, ωσ
παράγοντα για τθ μάκθςθ και ςτθρίηονται ςτθν υπόκεςθ τθσ ηϊνθσ
εγγφτερθσ (ι επικείμενθσ) ανάπτυξθσ: θ ηϊνθ αυτι αποτελεί ζνα
ςφνολο γνϊςεων τισ οποίεσ ο μακθτισ μπορεί να δθμιουργιςει με τθ
βοικεια του περιβάλλοντοσ – αλλά όχι ακόμθ μόνοσ. Ζτςι, ο ρόλοσ του
εκπαιδευτικοφ και γενικότερα του ςχολείου και του περιβάλλοντοσ
μζςα ςτο οποίο ηει και μακαίνει ο μακθτισ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ.
Οι κεωρίεσ τθσ δραςτθριότθτασ (activity theory) και οι κεωρίεσ τθσ
εγκακιδρυμζνθσ μάκθςθσ και τθσ κατανεμθμζνθσ νόθςθσ (situated
cognition, distributed cognition) είναι νεότερεσ κεωρίεσ, οι οποίεσ
επίςθσ εντάςςονται ςτθ γενικότερθ ομάδα των κοινωνιοπολιτιςμικϊν
και κοινωνιογνωςτικϊν κεωριϊν.
Είναι ςαφζσ ότι οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν τθ
ςυνεργατικι μάκθςθ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ και επομζνωσ ζνα μάκθμα
οργανωμζνο ζτςι ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ του τισ κεωρίεσ αυτζσ,
πρζπει να είναι προςεκτικά ςχεδιαςμζνο, ζτςι ϊςτε να ενκαρρφνει τθ
ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και γενικότερα τθν κοινωνικι
αλλθλεπίδραςθ.
Οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ είναι ςυμβατζσ με όλθ τθν
νζα γενιά εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων, τα οποία ενςωματϊνουν ζνα
πλικοσ δυνατοτιτων αλλθλεπίδραςθσ και επικοινωνίασ των μακθτϊν
και επιπλζον παρζχουν ζνα πολφ ςυγκροτθμζνο κεωρθτικό πλαίςιο για
τθ διδακτικι εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει το
λεγόμενο Web2.0 και θ κοινωνικι δικτφωςθ.
Υπάρχουν ςχετικϊσ λίγα αυτόνομα λογιςμικά που ςχεδιάςτθκαν με
βάςθ τισ κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ. Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε και
παραπάνω, όλα τα ςφγχρονα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα
περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. Επιπλζον, οι
κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ επθρζαςαν ςε ςθμαντικό βακμό τον
τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά λογιςμικά εντάςςονται ςτθ
διδαςκαλία – κακϊσ ευνοιςανε το μοντζλο του μακθτϊν που
ςυνεργάηονται με τθ βοικεια των Τ.Ρ.Ε. (με πολλαπλοφσ τρόπουσ), αντί
να προςπακοφνε ατομικά να επιλφςουν τα προτεινόμενα προβλιματα.
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4. φνοψθ
Από τισ τρεισ βαςικζσ ςχολζσ κεωριϊν μάκθςθσ, ο ςυμπεριφοριςμόσ, που δίνει ςθμαςία
ςτθν παρατθροφμενθ ςυμπεριφορά,

μάλλον βρίςκεται ςε υποχϊρθςθ, παρόλο που,

αναμφίβολα, ζνα πολφ ςθμαντικό ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν που ζχουν
παραχκεί,

ςτθρίχκθκαν

ςτισ

ςυμπεριφοριςτικζσ

κεωρίεσ.

Οριςμζνεσ

κατθγορίεσ

δραςτθριοτιτων πάντωσ (όπωσ τθσ εξάςκθςθσ) βαςίηονται ςτο ςυμπεριφοριςμό. Οι
γνωςτικζσ και οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ από τθν άλλθ πλευρά, βρίςκονται ςτο
επίκεντρο των ςφγχρονων ερευνϊν και είναι γενικότερα αποδεκτζσ. Οι κεωρίεσ αυτζσ είναι
ςυμβατζσ μεταξφ τουσ και μάλιςτα, ςε κάποιο μζτρο, λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά.
Ραρζχουν ζτςι ζνα ενιαίο πλαίςιο όχι μόνο για τθ ςχεδίαςθ και τα χαρακτθριςτικά των
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και περιβαλλόντων, αλλά και για τον τρόπο χριςθσ τουσ, τον
τρόπο δθλαδι με τον οποίο οι ΤΡΕ πρζπει να ενςωματϊνονται ςτο μάκθμα.
Οι κεωρίεσ αυτζσ υποςτθρίηουν ότι ο μακθτισ μακαίνει αναπροςαρμόηοντασ τισ νοθτικζσ
του δομζσ ανάλογα με τθν αλλθλεπίδραςθ που ζχει με το περιβάλλον του. Θ γνϊςθ δε
«μεταβιβάηεται» ςτο μακθτι, αλλά δθμιουργείται από το μακθτι ο οποίοσ δρα και
επικοινωνεί μζςα ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνικά και πολιτιςμικά πλαίςια. Το περιβάλλον του
μακθτι περιλαμβάνει τόςο τθν υλικοτεχνικι υποδομι, μζροσ τθσ οποίασ αποτελεί και το
χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό, όςο και τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ –
ενδεχομζνωσ και άλλα άτομα. Το περιβάλλον, με μια γενικι ζννοια, περιλαμβάνει επίςθσ
τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμζνα όλα αυτά τα ςτοιχεία. Ο ρόλοσ του
εκπαιδευτικοφ λοιπόν είναι να οργανϊςει διδακτικζσ καταςτάςεισ και μακιματα, ςτα
πλαίςια των οποίων ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εκφραςτεί, να διερευνιςει και να
αλλθλεπιδράςει με το περιβάλλον του προκειμζνου να οικοδομιςει τθ γνϊςθ του.
5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ
Με τθ βοικεια μθχανϊν αναηιτθςθσ, εντοπίςτε πλθροφορίεσ για
Δραςτθριότθτα 1θ

κεωρίεσ μάκθςθσ οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ
παραγράφουσ, χωρίσ να αναπτφςςονται και προςπακιςτε να βρείτε τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ.
Κεωρείτε ότι θ γνϊςθ βαςικϊν κεωριϊν μάκθςθσ μπορεί να

Δραςτθριότθτα 2θ

υποςτθρίξει ουςιαςτικά το διδακτικό ςασ ζργο ι ότι αποτελεί μια
γνϊςθ χωρίσ, ςε τελευταία ανάλυςθ, πρακτικά αποτελζςματα;
Συηθτείςτε το κζμα.
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Υπάρχουν ςτο Διαδίκτυο αρκετοί ιςτοχϊροι οι οποίοι αναφζρονται ςε
ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςτισ ςθμαντικότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, για
Δραςτθριότθτα 3θ

παράδειγμα ποιοσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςφμφωνα με τθν
κάκε κεωρία, ποια είναι θ βαςικι επιςτθμολογικι υπόκεςθ κάκε
κεωρίασ κλπ. Εντοπίςτε ζναν τζτοιο ιςτοχϊρο και εξετάςτε τισ
διαφορζσ αυτζσ.
6. Ερωτιςεισ

Θ παραπάνω εικόνα γνωρίηει μια ευρεία κυκλοφορία ςτο Διαδίκτυο.
Είναι ςαφζσ τι απεικονίηει: μια «πυραμίδα μάκθςθσ» ςτθν οποία
εμφανίηονται τα μζςα ποςοςτά τθσ «ςυγκράτθςθσ από τουσ
ςπουδαςτζσ».
Κατά τθ γνϊμθ ςασ τι ςυγκρατοφν οι ςπουδαςτζσ: γνϊςεισ ι
πλθροφορίεσ; Ταυτίηονται αυτά τα δυο;
Το «ποςοςτό ςυγκράτθςθσ» ςχετίηεται άραγε με το περιεχόμενο τθσ
«μάκθςθσ»; Για παράδειγμα, αν ο ςπουδαςτισ ενδιαφζρεται για το
αντικείμενο που διδάςκεται, αυτό κα επθρεάςει το «ποςοςτό
ςυγκράτθςθσ»;
Συνολικά, ποια είναι θ εικόνα τθσ μάκθςθσ που προβάλλεται μζςα από
τθν απεικόνιςθ αυτι;

7. Αςκιςεισ
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Δεν προτείνονται αςκιςεισ

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
Δικτυογραφία
Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθ Διδακτικι και τθ Μακθςιακι Διαδικαςία
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
Διδαςκαλία και Μάκθςθ με τθ βοικεια των Νζων Τεχνολογιϊν
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
Εγκζφαλοσ, μάκθςθ και μνιμθ
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learningmemory.pdf
Κεωρίεσ Μάκθςθσ και Τ.Ρ.Ε.
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
Ψυχολογία τθσ μάκθςθσ: Κεωρίεσ Mάκθςθσ
http://paroutsas.jmc.gr/psycho.htm
Μάκθςθ μζςω δράςθσ με τθ βοικεια Λογιςμικϊν Ραιχνιδιϊν
Ενδεικτικζσ ψθφιακζσ
πθγζσ

http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Dra
sis.htm
Ρερί… εκπαιδεφςεωσ ο λόγοσ
http://ekpaideusi.blogspot.com/
Ο Σχεδιαςμόσ μιασ Διαδικαςίασ Μάκθςθσ μζςω του Δικτφου
Υπολογιςτϊν
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
Υποςτθρικτικό υλικό για κεωρίεσ μάκθςθσ
http://www.e-yliko.gr/htmls/langyliko/langyl1.aspx
Κεωρίεσ και Μορφζσ Μάκθςθσ
www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revise
d.ppt
Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ μζςω Υπολογιςτι
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
Τεχνικζσ Κετικισ και Αρνθτικισ Ενίςχυςθσ
http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf
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http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&i
d=127&Itemid=46
Ο Σχεδιαςμόσ μιασ Διαδικαςίασ Μάκθςθσ μζςω του Δικτφου
Υπολογιςτϊν
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ μζςω Υπολογιςτι
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
(τελευταία επίςκεψθ ςε όλουσ τουσ ςυνδζςμουσ, 5 Οκτωβρίου 2012)
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Ενότθτα 2.2
Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι μεκοδολογία

1. Ειςαγωγι
Το μάκθμα περιλαμβάνει τθν άκρωσ ςυνοπτικι παρουςίαςθ μερικϊν από τισ
ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι. Ραρουςιάηεται επίςθσ, πάντοτε
ςυνοπτικά, το κεωρθτικό πλαίςιο για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ,
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων και δραςτθριοτιτων
Διδακτικοί Στόχοι



Στοιχειϊδεισ γνϊςεισ γφρω από τθ βαςικι ορολογία τθσ Σφγχρονθσ
Διδακτικισ



Βαςικζσ γνϊςεισ για οριςμζνεσ από τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ
μεκόδουσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ΤΡΕ

2. Βαςικζσ ζννοιεσ και ορολογία
Ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ κεωρείται ζνα πρότυπο (pattern) οργάνωςθσ του
Μζκοδοι
διδαςκαλίασ

μακιματοσ και ςυμπεριφοράσ του εκπαιδευτικοφ, ζνα οργανωμζνο ςφνολο
διδακτικϊν ςτοιχείων, που εφαρμόηεται με ςυςτθματικό τρόπο ςε μια ςειρά
μακθμάτων. Μια μζκοδοσ διδαςκαλίασ μπορεί προφανϊσ να υιοκετθκεί και
από μια ευρφτερθ ομάδα εκπαιδευτικϊν. Οι ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ
αποτελοφν μια ευρφτερθ ζννοια από εκείνθ τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ,
κακϊσ περιλαμβάνουν, ενδεχομζνωσ, περιςςότερεσ από μια μεκόδουσ και
ςυνιςτοφν διδακτικζσ παρεμβάςεισ ςυγκροτθμζνεσ ςε μια ακολουκία με
βάςθ ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ. Ευρφτερθ από τθν ζννοια αυτι είναι και θ
ζννοια του μοντζλου διδαςκαλίασ που αποτελεί μια διδακτικι πρόταςθ θ
οποία περιλαμβάνει τθν ιεράρχθςθ των εκπαιδευτικϊν προτεραιοτιτων,
ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ διαδικαςίεσ και προςδιορίηει τον τρόπο με τον
οποίο οργανϊνεται θ τάξθ και γενικότερα θ διδαςκαλία.
Ρολφ ςυχνά πάντωσ, ςτθ βιβλιογραφία, οι τρεισ όροι ι παραλλαγζσ τουσ,
χρθςιμοποιοφνται περίπου ωσ ςυνϊνυμα και δθμιουργείται μια ςχετικι
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αςάφεια.
3. φγχρονεσ διδακτικζσ μζκοδοι και ΣΠΕ
Ρολλζσ από τισ διδακτικζσ μεκόδουσ που αποκαλοφνται ςφγχρονεσ (κυρίωσ
για τα ελλθνικά δεδομζνα, δεδομζνου ότι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και ςε
ξζνα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςυναντϊνται εδϊ και αρκετά χρόνια)
εφαρμόηονται με πολφ ικανοποιθτικό τρόπο με τθ βοικεια των ΤΡΕ, δθλαδι
θ εφαρμογι τουσ ευνοείται ιδιαίτερα από τθ χριςθ των ΤΡΕ. Στθν
πραγματικότθτα, θ ίδια θ φπαρξθ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία «ακυρϊνει»
εμπράκτωσ οριςμζνεσ παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ κακϊσ
διανοίγει νζεσ δυνατότθτεσ που δεν είναι δυνατόν να αγνοθκοφν. Ζτςι, για
παράδειγμα, θ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο κακιςτά πολφ πιο
εφκολθ τθν πρόςβαςθ ςε ζνα τεράςτιο απόκεμα πλθροφοριϊν για
οιοδιποτε ςχεδόν κζμα από αυτά που περιλαμβάνονται ςτθ ςχολικι φλθ. Θ
χριςθ λοιπόν των ΤΡΕ, είναι διδακτικά «αςφμβατθ» με οριςμζνεσ από τισ
παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, ενϊ αντίκετα φαίνεται να είναι πολφ
πιο ταιριαςτι με οριςμζνεσ άλλεσ. Το δυναμικό εξάλλου των ΤΡΕ επζτρεψε,
ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τθ δθμιουργία και άλλων μοντζλων και μεκόδων
διδαςκαλίασ (για παράδειγμα: eClip) και μάλιςτα οριςμζνεσ από αυτζσ
(όπωσ τα WebQuests: http://www.webquest.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012 για παράδειγμα) βρικαν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μεγάλθ
απιχθςθ διεκνϊσ.
Οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ που αποδίδουν μεγάλθ ςθμαςία ςτον
κοινωνιοπολιτιςμικό παράγοντα, ςυνθγοροφν υπζρ τθσ οργάνωςθσ
μακθμάτων ςτα οποία να ευνοείται θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και θ
ςυνεργατικι, θ ομαδικι μάκθςθ. Ταυτόχρονα, τα περιςςότερα ςφγχρονα
Ομαδοςυνεργατικι

περιβάλλοντα εργαςίασ, όπωσ και τα εκπαιδευτικά λογιςμικά, προςφζρουν

μάκθςθ

πολλζσ δυνατότθτεσ για επικοινωνία και ςυνεργαςία: άμεςθ, ςφγχρονθ
επικοινωνία (με ιχο, εικόνα, γραπτό κείμενο), ςυνεπεξεργαςία κειμζνων,
εικόνων και ντοκουμζντων πάςθσ

φφςεωσ, από κοινοφ επίλυςθ

προβλθμάτων, διαμοίραςθ ψθφιακϊν πόρων, παιχνίδια ρόλων και
ςυλλογικϊν καταςκευϊν, ςυμμετοχι ςε Κοινότθτεσ, ιςτολόγια και wikis,
αςφγχρονεσ επικοινωνίεσ.
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Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, οι μζκοδοι που αποκαλοφνται με το γενικό όρο
ομαδοςυνεργατικζσ

φαίνονται

να

προςφζρουν

πολλά

διδακτικά

πλεονεκτιματα.
Θ οργάνωςθ των μακθτϊν ςε ομάδεσ ζχει κάποιο διδακτικό «κόςτοσ»: ο
εκπαιδευτικόσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει μερικζσ αποφάςεισ που είναι
ςθμαντικζσ. Κατϋ αρχάσ, αφοφ αποφαςίςει γα τθν οργάνωςθσ τθσ τάξθσ ςε
ομάδεσ, κα πρζπει να εκτιμιςει τα μεγζκθ των ομάδων, τον τρόπο με τον
οποίο κα ςχθματιςκοφν, τον τρόπο με τον οποίο κα αλλθλεπιδροφν οι
ομάδεσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα, όπωσ και μια ςειρά άλλων
παραγόντων, όπωσ είναι ο λεγόμενοσ διδακτικόσ κόρυβοσ (παράγοντεσ των
οποίων θ πολυπλοκότθτα αυξάνει λόγω του νζου τρόπου οργάνωςθσ), θ
διαχείριςθ του χρόνου κ.ά.
Με τθν αυςτθρι ζννοια του όρου οι εργαςίεσ και τα ςχζδια ςυνεργατικισ
Σχζδια
ςυνεργατικισ
ζρευνασ μζκοδοσ project

ζρευνασ (ςτο εξισ: projects) δεν αποτελοφν μεκόδουσ διδαςκαλίασ,
μολονότι οδθγοφν ςε αποτελζςματα μάκθςθσ. Τα projects δίνουν ςτον
εκπαιδευτικό τθ δυνατότθτα να μεταδϊςει ςτουσ μακθτζσ του ζνα τόςο
ευρφ φάςμα γνϊςεων και δεξιοτιτων, αλλά από τθν άλλθ μποροφν να
οδθγιςουν ςε μεγάλθ ςπατάλθ χρόνου και άλλων πόρων.
Ωσ projects κεωροφνται ομαδικζσ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε ςχετικά
μεγάλο χρονικό διάςτθμα (για τθν ακρίβεια: μεγαλφτερο από μια διδακτικι
ϊρα – αλλά θ ολοκλιρωςι τουσ μπορεί να απαιτιςει και μινεσ), τα οποία
αποςκοποφν ςτθν παραγωγι ενόσ τελικοφ προϊόντοσ, το οποίο και
αξιολογείται από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Κατά κανόνα, τα projects
αποςκοποφν ςτθν από κοινοφ διερεφνθςθ ενόσ ανοιχτοφ προβλιματοσ,
αλλά κατ’ επζκταςθ με τον όρο projects αποκαλοφνται και όλεσ οι εργαςίεσ
που

πραγματοποιοφνται

ομαδικά

και

ζχουν

όλα

τα

υπόλοιπα

χαρακτθριςτικά των projects (τελικό προϊόν, αξιολόγθςθ κλπ). Τα projects
ζχουν πολλά πλεονεκτιματα κακϊσ αναμφίβολα δίνουν ςτο μακθτι τθν
ευκαιρία να χρθςιμοποιιςει ζνα ευρφ ςφνολο γνϊςεων, δεξιοτιτων και
ικανοτιτων. Του δίνουν επίςθσ τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςει ανϊτερεσ
μορφζσ μάκθςθσ και νοθτικϊν δεξιοτιτων, π.χ. δθμιουργικότθτα, πλάγια
ςκζψθ, ανάλυςθ, ςφνκεςθ, αξιολόγθςθ και τον αςκοφν ςτθν αυτοπεικαρχία.
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Ζτςι, τρία ςθμαντικά πλεονεκτιματα του project είναι:


τονίηει τθν ςθμαςία που ζχει θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και όχι το
αποτζλεςμα



βοθκάει τουσ μακθτζσ και τουσ μακαίνει να κζτουν ςτόχουσ



ςτθρίηεται ςτθν ομαδικι εργαςία και ςτθ ςυνεργαςία.

Θ ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ και θ εκτζλεςθ ενόσ ςχεδίου ςυνεργατικισ
ζρευνασ αποτελοφν μία δθμιουργικι διαδικαςία. Μερικά βιματα ωςτόςο
είναι απαραίτθτα ςε μία τζτοια διαδικαςία:
* επιλογι του κζματοσ
* ςυγκεκριμενοποίθςθ των ςτόχων
* ςυνεργατικόσ ςχεδιαςμόσ
* αναηιτθςθ πθγϊν
* εκτζλεςθ
* παρουςίαςθ του τελικοφ προϊόντοσ
* αξιολόγθςθ.
Ρολλοί ειδικοί υποςτθρίηουν ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι οργανϊνουν τθ
διδαςκαλία τουσ γφρω από ςχζδια κοινϊν ερευνθτικϊν προςπακειϊν
εξαςφαλίηουν ςτουσ μακθτζσ τουσ περιβάλλοντα μάκθςθσ τα οποία είναι
ιδεϊδθ για τθν αυτοκατευκυνόμενθ διερεφνθςθ.
Θ επιτυχία των projects οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ όλθ εργαςία των
μακθτϊν κατευκφνεται από εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ. Οι υποςτθρικτζσ
τουσ μάλιςτα διατείνονται ότι τα εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ δεν είναι ζνα
ςτοιχείο το οποίο ςχετίηεται με το κζμα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ οφτε με
τισ προδιακζςεισ του μακθτι οφτε τζλοσ αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του
εκπαιδευτικοφ. Αντίκετα δζχονται ότι τα εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ
υποςτθρίηονται, γεννιοφνται και διατθροφνται (ευδοκιμοφν) ςε ζνα
περιβάλλον μάκθςθσ, ςτο οποίο εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ αναγνωρίηουν
και αποδζχονται ότι το κακζνα από τα ςτοιχεία αυτά ζχει να παίξει ζνα
ςθμαντικό ρόλο, το κακζνα από μόνο του ωςτόςο δεν επαρκεί.
Τα projects ζχουν δφο ςυςτατικά ςτοιχεία που τα διακρίνει από άλλεσ,
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ςυναφείσ μεκόδουσ: α. οργανϊνονται γφρω από ζνα κεντρικό ερϊτθμα ι
πρόβλθμα, το οποίο βοθκάει να οργανωκοφν και να τεκοφν ςε ενζργεια οι
δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ, β. απαιτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν ι ζνα
αποτζλεςμα, το οποίο αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τθν απάντθςθ ι τθν
λφςθ ςτο αρχικό κεντρικό ερϊτθμα ι πρόβλθμα.
Οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, κζτουν το πρόβλθμα και τθν επίλυςθ
Επίλυςθ
προβλθμάτων –
problem solving

προβλθμάτων (με τθ γενικι ζννοια του όρου «πρόβλθμα») ςτο επίκεντρο
των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων. Ρρόβλθμα αποκαλείται ςυνικωσ μια
κατάςταςθ κατά τθν οποία το άτομο προςπακεί να επιτφχει ζνα
ςυγκεκριμζνο ςκοπό και πρζπει να βρει τα μζςα και τουσ τρόπουσ, ϊςτε να
τον επιτφχει. Κατά ςυνζπεια θ επίλυςθ προβλθμάτων αναφζρεται ςτισ
προςπάκειεσ που καταβάλλει ζνα άτομο, προκειμζνου να επιτφχει ζνα
ςκοπό, για τον οποίον δεν ζχει ζτοιμθ μια λφςθ.
Οι ειδικοί διακρίνουν ςυνικωσ δφο είδθ προβλθμάτων, τα ςαφϊσ και τα
αςαφϊσ διατυπωμζνα προβλιματα. Σαφϊσ διατυπωμζνα είναι τα
προβλιματα τα οποία δίνουν ςτον λφτθ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ,
δθλ. πλθροφορίεσ
α. για τθν αρχικι κατάςταςθ
β. για τθν τελικι κατάςταςθ (ςτόχο)
γ. για επιτρεπόμενουσ ι μθ επιτρεπόμενουσ χειριςμοφσ.
Στα αςαφϊσ διατυπωμζνα προβλιματα αντίκετα δε δίνονται κακόλου ι δε
δίνονται επαρκείσ πλθροφορίεσ για όλα αυτά. Ραράδειγμα: πϊσ κα
επιλυκεί ζνα οικολογικισ φφςεωσ πρόβλθμα μιασ περιοχισ; Το πρόβλθμα
αυτό δεν είναι ςαφϊσ διατυπωμζνο. Το τελικό αποτζλεςμα δεν είναι ςαφζσ,
μπορεί να επιλυκεί με πολλζσ ςτρατθγικζσ και επιδζχεται πολλζσ ςωςτζσ
λφςεισ. Συγγενισ είναι και θ ζννοια των ανοιχτϊν προβλθμάτων, τα οποία
όχι μόνο επιδζχονται πολλζσ λφςεισ, αλλά ςυχνά δεν προςδιορίηουν καν τισ
αποδεκτζσ λφςεισ με ςαφι τρόπο.
Για τθν επίλυςθ ςαφϊσ διατυπωμζνων προβλθμάτων χρθςιμοποιοφμε
ςυνικωσ αλγορίκμουσ, δθλ. ςτακεροφσ κανόνεσ ι διαδικαςίεσ οι οποίεσ
εξαςφαλίηουν τθ ςωςτι απάντθςθ, αν τισ ακολουκιςουμε ςωςτά. Σε
αντίκεςθ τα αςαφϊσ διατυπωμζνα προβλιματα απαιτοφν ευριςτικζσ
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προςεγγίςεισ

(heuristics),

άτυπεσ

δθλ.

διαιςκθτικζσ,

πρωτότυπεσ

ςτρατθγικζσ, οι οποίεσ κάποιεσ φορζσ αποδίδουν και κάποιεσ άλλεσ όχι. Οι
ευριςτικζσ προςεγγίςεισ δεν εγγυϊνται λφςεισ, όπωσ οι αλγόρικμοι, αλλά
εφαρμόηονται ςε ζνα ευρφτερο φάςμα προβλθμάτων και επιτρζπουν ςτουσ
ανκρϊπουσ να εφευρίςκουν μόνοι τουσ τισ λφςεισ.
Θ πιο ςοβαρι προςπάκεια ερμθνείασ τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ
προβλθμάτων και αντίςτοιχων προςπακειϊν ανάδειξθσ και καλλιζργειασ
ςχετικϊν ικανοτιτων ζγινε από τθ Λειτουργικι Ψυχολογία. Σφμφωνα με
τουσ κφριουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ε. Claparède (1873-1940) και J. Dewey
(1859-1952), κάκε μζρα ο άνκρωποσ καλείται να λφςει μικρά ι μεγάλα
προβλιματα και κατά βάςθ θ εκπαίδευςθ αυτόν τον ςκοπό εξυπθρετεί, να
εφοδιάςει τουσ μακθτζσ με τρόπουσ, ςτρατθγικζσ και μεκόδουσ επίλυςθσ
προβλθμάτων.
Μια προςζγγιςθ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων είναι εκείνθ που πρότεινε
πριν από μερικζσ δεκαετίεσ ο G. Polya, o οποίοσ διακρίνει τζςςερα βιματα
τα οποία ακολουκεί ςυνικωσ το άτομο το οποίο επιλφει προβλιματα, α.
κατανόθςθ του προβλιματοσ, β. κατάςτρωςθ ενόσ ςχεδίου επίλυςθσ του
προβλιματοσ, γ. εκτζλεςθ του ςχεδίου και δ. αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ.
Θ ςυμβολι των ΤΡΕ ςτθν εφαρμογι των ςφγχρονων διδακτικϊν μεκόδων,
Θ ςυμβολι των

είναι ουςιαςτικι ςε τουλάχιςτον 3 διαφορετικά επίπεδα:

ΤΡΕ
(α) το επίπεδο του περιεχομζνου: το ψθφιακό υλικό (είτε εντοπίηεται μζςω
Διαδικτφου, είτε ζχουν ςε αυτό πρόςβαςθ οι μακθτζσ μζςω άλλου τρόπου –
π.χ. CD), αυξάνει πρακτικά απεριόριςτα τισ δυνατότθτεσ για ανεφρεςθ και
ςυνδυαςμό πλθροφοριϊν για διάφορα κζματα. Υπάρχει λοιπόν υλικό, το
οποίο οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν, να ελζγξουν (ωσ προσ τθν
εγκυρότθτά του, τθν επικαιρότθτά του, τθ νομιμότθτά του, τθν πλθρότθτά
του), να μορφοποιιςουν και να ςυνδυάςουν ζτςι ϊςτε να επιλφςουν
κάποιο πρόβλθμα ι να επεξεργαςτοφν λφςεισ προσ μια κατεφκυνςθ.
(β) ςτο επίπεδο διεκπεραίωςθσ και οργάνωςθσ των δεδομζνων,
πλθροφοριϊν και γενικά των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν
επεξεργαςία ενόσ κζματοσ. Για παράδειγμα, αν ζνα κζμα πρζπει να τεκεί
προσ «ιςότιμθ», Online ςυηιτθςθ, μπορεί να τεκεί ςε μια discussion list ι ςε
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ζνα e-forum (για τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ δεσ ςτθν ενότθτα 3), εφόςον
είναι επικυμθτι μια αςφγχρονθ ςυηιτθςθ, ι να τεκεί ςε ζνα chat room για
μια online ςφγχρονθ ςυηιτθςθ. Σε περίπτωςθ όμωσ που πρόκειται μια
ομάδα μακθτϊν να «εκκζςει» οριςμζνα ςτοιχεία – εκτεταμζνα ςχετικά – και
είναι επικυμθτόσ ο ςχολιαςμόσ τουσ, τότε ίςωσ μια ςελίδα ιςτολογίου (blog)
να είναι καταλλθλότερο

εργαλείο.

Αν τζλοσ πρόκειται για ζνα

ομαδοςυνεργατικό project, θ χριςθ ςελίδων

wikis είναι ίςωσ πιο

ενδεδειγμζνθ.
(γ) ςτο επίπεδο προζκταςθσ των πρακτικϊν αυτϊν και άλλων καινοτόμων
πρακτικϊν. Οι ΤΡΕ παρζχουν πάρα πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ, ςε πολλά
επίπεδα επεξεργαςίασ δεδομζνων και επικοινωνίασ, και κατά τον τρόπο
αυτόν κακιςτοφν δυνατι τθν επζκταςθ των πρακτικϊν αυτϊν ι και τθ
δθμιουργία άλλων. Ζνα τυπικό παράδειγμα διδακτικισ μεκοδολογίασ που
βαςίηεται ςτισ ΤΡΕ, με πολφ μεγάλθ διάδοςθ ςτον Αγγλοςαξωνικό χϊρο
είναι τα Web Quests. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και κεωρθτικά
κείμενα για τα Web Quests (για παράδειγμα: http://www.webquest.org/,
τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012). Τα Webjects αποτελοφν μια
επζκταςθ των Web Quests ςε projects ςχετικά μεγάλθσ διάρκειασ (πρακτικά
μερικϊν μθνϊν).

4. Διδακτικά ςενάρια και διακεματικότθτα
Ωσ διδακτικό ςενάριο, κεωροφμε τθν περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ με
εςτιαςμζνο γνωςτικό(ά) αντικείμενο(α), ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ
ςτόχουσ, διδακτικζσ αρχζσ και πρακτικζσ. Ζνα διδακτικό ςενάριο μπορεί να
ζχει διάρκεια περιςςότερων από μια διδακτικϊν ωρϊν.
Το ςχζδιο μακιματοσ είναι μια ζννοια πολφ ςυγγενικι με το ςενάριο και
αντιςτοιχεί ςε μια λεπτομερι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ – από τθν οποία
ωςτόςο ενίοτε μπορεί να απουςιάηει θ περιγραφι τθσ κοινωνικισ
αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ μακθτϊν-εκπαιδευτικοφ (ι εκπαιδευτικϊν, αν είναι
περιςςότεροι). Κατά κάποιο τρόπο, ιςτορικά, ο όροσ ςχζδιο μακιματοσ
είναι παλιότεροσ και ζχει ςυνδεκεί με μια μθχανιςτικι ι μάλλον
μπθχεβιοριςτικι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ (περιγραφι των φάςεων ι
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ςταδίων μιασ διδαςκαλίασ, όπωσ αφόρμθςθ, ανάπτυξθ, ανακεφαλαίωςθ
κλπ). Στα διδακτικά ςενάρια, αντίκετα, περιλαμβάνονται και ςτοιχεία όπωσ
θ αλλθλεπίδραςθ και οι ρόλοι των ςυμμετεχόντων, οι αντιλιψεισ των
μακθτϊν και τα ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια και γενικότερα όλα εκείνα
τα ςτοιχεία που κεωροφνται ςθμαντικά ςτθ ςφγχρονθ κεωρία. Στθ ςφγχρονθ
Διδακτικι πάντωσ, οι δυο όροι τείνουν να ταυτιςτοφν και πρακτικά
μποροφμε να κεωριςουμε ότι ταυτίηονται (με τθν ζννοια ότι ςιμερα ζνα
ςχζδιο μακιματοσ πρζπει να περιλαμβάνει και τθν αλλθλεπιδραςτικι και
ςυνεργατικι διάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ κλπ).
Ζνα διδακτικό ςενάριο υλοποιείται, κατά κανόνα, μζςα από μια ςειρά
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Θ δομι και ροι κάκε δραςτθριότθτασ
κακϊσ και οι ρόλοι του διδάςκοντα-διδαςκομζνων (οι οποίοι διδαςκόμενοι,
κατά περίπτωςθ μπορεί να είναι μακθτζσ, ςπουδαςτζσ, αλλά και
επιμορφοφμενοι

κλπ)

και

θ

αλλθλεπίδραςι

τουσ

με

τα

όποια

χρθςιμοποιοφμενα μζςα και υλικό, περιγράφονται ςτο πλαίςιο του
διδακτικοφ ςεναρίου. Οι δραςτθριότθτεσ λοιπόν είναι τμιματα του
ςεναρίου, εντάςςονται μζςα ςε αυτό και μποροφν να είναι από απλζσ ζωσ
πιο προθγμζνεσ, ςφνκετεσ, κλπ. Το διδακτικό ςενάριο ι διδακτικι
κατάςταςθ αντίκετα είναι πολφ πιο ςφνκετα αντικείμενα και εςτιάηονται ςε
ζννοιεσ. Ζχουν ζνα χαρακτιρα «ευρφ», κακϊσ θ κυρίαρχθ λογικι τουσ είναι
θ λογικι τθσ υπό διδαςκαλίασ εννοίασ. Σε μια τζτοια διδαςκαλία μποροφν
να ςυνδυάηονται περιςςότεροι διδακτικοί πόροι, όπωσ π.χ. περιςςότερα το
ενόσ λογιςμικά, ςθμειϊςεισ, sites, όργανα (π.χ. εργαςτθριακά, πίνακασ,
διαβιτθσ,…), προκειμζνου να επιτευχκεί ζνα μακθςιακό αποτζλεςμα.
Τονίηεται και πάλι ότι θ διάρκειά τουσ μπορεί να επεκτείνεται και πζρα από
τθ 1 διδακτικι ϊρα.
Ρολφ ςυχνά, ςτθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ
απαιτεί τθν αντιμετϊπιςι του από πολλζσ, διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, με
τα

εργαλεία

πολλϊν

και

διαφόρων

επιςτθμονικϊν

κλάδων.

Θ

διακεματικότθτα και θ διεπιςτθμονικότθτα, αποτελοφν δυο μεκόδουσ
προςεγγίςεων προβλθμάτων, αλλά και διδαςκαλίασ, των οποίων θ ανάλυςθ
κα απαιτοφςε πολφ χϊρο και ωσ εκ τοφτου παρατίκενται δυο
ςυνοπτικότατοι οριςμοί:
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Θ διεπιςτθμονικότθτα είναι θ εμπλοκι περιςςοτζρων από μια γνωςτικϊν
περιοχϊν ςτθ μελζτθ ενόσ φαινομζνου (για παράδειγμα το Ρυκαγόρειο
κεϊρθμα μπορεί να μελετθκεί από κακαρά μακθματικι άποψθ, αλλά και
από γλωςςικι-γλωςςολογικι).
Θ διακεματικότθτα είναι θ επζκταςθ τθσ ανάλυςθσ ενόσ υπό μελζτθ
αντικειμζνου ςε ςφαίρεσ που επεκτείνονται πζρα από τα αυςτθρά όρια τθσ
μιασ γνωςτικισ περιοχισ, προκειμζνου θ μελζτθ αυτι να εγγραφεί ςε ζνα
γενικότερο πλαίςιο και να διαςυνδεκεί με άλλεσ ζννοιεσ. Για παράδειγμα
μια διακεματικι προςζγγιςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ κα εξζταηε και
τθν ιςτορία του, το ρόλο που ζπαιξε ςτα Μακθματικά, αλλά ενδεχομζνωσ
και ςε άλλουσ τομείσ ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων κλπ. Θ διάταξθ τθσ
διδακτζασ φλθσ ςτο ςχολείο με βάςθ τα επιμζρουσ μακιματα βλζπει
ςυνικωσ τισ γνϊςεισ ωσ μωςαϊκό και θ ςχολικι εργαςία γίνεται με τθν
ελπίδα ότι θ ενςωμάτωςθ των ειδικϊν γνϊςεων, θ οποία μπορεί να
οδθγιςει ςε μια γενικι μόρφωςθ, γίνεται αυτομάτωσ ςτο μυαλό του
μακθτι. Αυτό το πρόβλθμα ζρχεται να επιλφςει θ διακεματικι διδαςκαλία.
Αυτό που προζχει δεν είναι βζβαια θ κατάργθςθ των επιμζρουσ
μακθμάτων, αλλά μια νζα ςχζςθ ανάμεςα ςτθ μάκθςθ με βάςθ ειδικά
μακιματα και ςε προςπάκειεσ για υπζρβαςθ των ορίων που κζτουν τα
επιμζρουσ μακιματα με βάςθ τθ διακεματικι προςζγγιςθ.
Ωςτόςο το κζμα δεν πρζπει να το δοφμε ωσ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν
διδαςκαλία ξεχωριςτϊν ειδικϊν μακθμάτων και ςτθν διακεματικι
διδαςκαλία. Αυτό που προζχει δεν είναι θ κατάργθςθ των επιμζρουσ
μακθμάτων, αλλά μια νζα ςχζςθ ανάμεςα ςτθν μάκθςθ με βάςθ ειδικά
μακιματα και ςε προςπάκειεσ για υπζρβαςθ των ορίων που κζτουν τα
επιμζρουσ μακιματα με βάςθ τθν διακεματικι προςζγγιςθ. Είναι ενδεικτικό
το γεγονόσ ότι θ ςφνοδοσ των υπουργϊν παιδείασ των γερμανικϊν κρατιδίων
το 1997 κακόριςε τθν αρχι τθσ διακεματικότθτασ ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ βαςικι αρχι τθσ διδαςκαλίασ ςτθν
βακμίδα αυτι.
Στθν εφαρμογι τθσ ωςτόςο θ διακεματικι προςζγγιςθ παρουςιάηει
διάφορα προβλιματα. Είναι γνωςτό ότι κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ
πρζπει να παίρνει υπόψθ του ο δάςκαλοσ τον κάκετο και τον οριηόντιο
ςυντονιςμό των διδακτικϊν ενοτιτων. Κατά τον κάκετο ςυντονιςμό τα
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περιεχόμενα ενόσ μακιματοσ μιασ τάξθσ ςυντονίηονται με τα περιεχόμενα
του ίδιου αντικειμζνου, τα οποία διδάςκονται ςε άλλεσ τάξεισ. Θ Λςτορία τθσ
Εϋ Δθμοτικοφ π.χ. ςυντονίηεται με τθν Λςτορία των άλλων τάξεων του
Δθμοτικοφ Σχολείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι διάφορεσ διδακτικζσ ενότθτεσ
διατάςςονται ιεραρχικά ι κατά βιματα (π.χ. από τα απλά προσ τα δφςκολα,
από τα εγγφσ προσ τα μακράν, από τα ςυγκεκριμζνα ςτα αφθρθμζνα κ.ά.π.),
ζτςι ϊςτε τα επόμενα να ςτθρίηονται ςτα προθγοφμενα και να μθν υπάρχουν
ςοβαρά κενά ςτθν κάλυψθ ενόσ αντικειμζνου.
Κατά τον οριηόντιο ςυντονιςμό ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει ϊςτε ςε κάκε
διδακτικι ενότθτα να ενςωματϊνει γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ από
διάφορεσ περιοχζσ και αντικείμενα. Με τθν ζννοια αυτι δεν υπάρχουν
ςφνορα ανάμεςα ςτα διάφορα αντικείμενα και μακιματα και ςτθν ακραία
τθσ μορφι καταργοφνται τα ξεχωριςτά μακιματα, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν
Ενιαία Συγκεντρωτικι Διδαςκαλία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαςφαλίηεται
καλφτερα θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ
επίλυςθσ προβλθμάτων, ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ανεξαρτθςίασ ςκζψθσ και
δράςθσ.
Θ διακεματικι προςζγγιςθ ευνοεί εργαςία τφπου ςχεδίων ςυνεργατικισ
ζρευνασ (project). Ευνοεί επίςθσ τθν ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. Οι μακθτζσ
αναγκάηονται να επιχειρθματολογοφν λογικά και κριτικά, να κζτουν
ερωτιςεισ, να κάνουν προγνϊςεισ, και με τθν βοικεια του εκπαιδευτικοφ να
ελζγχουν και να αξιολογοφν τθν καταλλθλότθτα και τθν εγκυρότθτα των
απαντιςεϊν τουσ.
Διακεματικζσ

προςεγγίςεισ,

projects

(ςχζδια

δράςθσ)

και

ομαδοςυνεργατικζσ πρακτικζσ με τθ βοικεια των ΣΠΕ
Οι ΤΡΕ ςυνειςφζρουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτισ νζεσ αυτζσ διδακτικζσ
πρακτικζσ. (χαρακτθρίηονται «νζεσ» για τα ελλθνικά κυρίωσ δεδομζνα,
δεδομζνου ότι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και ςε ξζνα εκπαιδευτικά
ςυςτιματα ςυναντϊνται εδϊ και αρκετά χρόνια). Θ ςυμβολι των ΤΡΕ είναι
ουςιαςτικι ςε τουλάχιςτον 3 διαφορετικά επίπεδα:
(α) το επίπεδο του περιεχομζνου: το ψθφιακό υλικό (είτε εντοπίηεται μζςω
Διαδικτφου, είτε ζχουν ςε αυτό πρόςβαςθ οι μακθτζσ μζςω άλλου τρόπου –
π.χ. CD), αυξάνει πρακτικά απεριόριςτα τισ δυνατότθτεσ για ανεφρεςθ και

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ)

57

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

ςυνδυαςμό πλθροφοριϊν για διάφορα κζματα. Υπάρχει λοιπόν υλικό, το
οποίο οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν, να ελζγξουν (ωσ προσ τθν
εγκυρότθτά του, τθν επικαιρότθτά του, τθ νομιμότθτά του, τθν πλθρότθτά
του), να μορφοποιιςουν και να ςυνδυάςουν ζτςι ϊςτε να επιλφςουν
κάποιο πρόβλθμα ι να επεξεργαςτοφν λφςεισ προσ μια κατεφκυνςθ.
(β) ςτο επίπεδο διεκπεραίωςθσ και οργάνωςθσ των δεδομζνων,
πλθροφοριϊν και γενικά των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν
επεξεργαςία ενόσ κζματοσ. Για παράδειγμα, αν ζνα κζμα πρζπει να τεκεί
προσ «ιςότιμθ», Online ςυηιτθςθ, μπορεί να τεκεί ςε μια discussion list ι ςε
ζνα e-forum (για τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ δεσ ςτθν ενότθτα 3), εφόςον
είναι επικυμθτι μια αςφγχρονθ ςυηιτθςθ, ι να τεκεί ςε ζνα chat room για
μια online ςφγχρονθ ςυηιτθςθ. Σε περίπτωςθ όμωσ που πρόκειται μια
ομάδα μακθτϊν να «εκκζςει» οριςμζνα ςτοιχεία – εκτεταμζνα ςχετικά – και
είναι επικυμθτόσ ο ςχολιαςμόσ τουσ, τότε ίςωσ μια ςελίδα ιςτολογίου (blog)
να είναι καταλλθλότερο

εργαλείο. Αν τζλοσ πρόκειται για ζνα

ομαδοςυνεργατικό project, θ χριςθ ςελίδων

wikis είναι ίςωσ πιο

ενδεδειγμζνθ.
(γ) ςτο επίπεδο προζκταςθσ των πρακτικϊν αυτϊν και καινοτόμων
πρακτικϊν. Οι ΤΡΕ παρζχουν πάρα πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ, ςε πολλά
επίπεδα επεξεργαςίασ δεδομζνων και επικοινωνίασ, και κατά τον τρόπο
αυτό κακιςτοφν δυνατι τθν επζκταςθ των πρακτικϊν αυτϊν ι και τθ
δθμιουργία άλλων. Ζνα τυπικό παράδειγμα διδακτικισ μεκοδολογίασ που
βαςίηεται ςτισ ΤΡΕ, με πολφ μεγάλθ διάδοςθ ςτον Αγγλοςαξωνικό χϊρο
είναι τα Web Quests. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και κεωρθτικά
κείμενα για τα Web Quests (για παράδειγμα: http://www/webquests.org –
για τα οποία γίνεται ςχετικι αναφορά και ςε άλλα ςθμεία). Τα Webjects
αποτελοφν μια επζκταςθ των Web Quests ςε projects ςχετικά μεγάλθσ
διάρκειασ (πρακτικά μερικϊν μθνϊν).
Στθν εφαρμογι τθσ βζβαια, θ διακεματικι προςζγγιςθ παρουςιάηει
διάφορα προβλιματα, όπωσ αυτά που προκφπτουν από τον κάκετο και τον
οριηόντιο ςυντονιςμό των διδακτικϊν ενοτιτων.
Θ διακεματικι προςζγγιςθ ευνοεί εργαςία τφπου ςχεδίων ςυνεργατικισ
ζρευνασ (project). Ευνοεί επίςθσ τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. Οι μακθτζσ
αναγκάηονται να επιχειρθματολογοφν λογικά και κριτικά, να κζτουν
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ερωτιςεισ, να κάνουν προγνϊςεισ, και με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ να
ελζγχουν και να αξιολογοφν τθν καταλλθλότθτα και τθν εγκυρότθτα των
απαντιςεϊν τουσ.
Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, ωσ διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό κεωρείται
ο,τιδιποτε υλικό (ζντυπο, ψθφιακό αλλά και αντικείμενα, όπωσ αφίςεσ,
χάρτεσ κλπ) πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία. Υπάρχει μια
διάκριςθ ανάμεςα ςτο επιμορφωτικό και το διδακτικό υλικό. Θ διάκριςθ
βαςίηεται ςτο εξισ: το επιμορφωτικό υλικό εξ οριςμοφ απευκφνεται ςε
υποκείμενα επιμόρφωςθσ και επομζνωσ προςδιορίηει τα επικυμθτά
χαρακτθριςτικά ενόσ μακιματοσ, χωρίσ ωςτόςο να το προςδιορίηει ςε όλεσ
του τισ λεπτομζρειεσ. Κεωροφμε επίςθσ ότι το επιμορφωτικό υλικό ζχει ζνα
«μθ-υποχρεωτικό» χαρακτιρα και αποτελεί ζνα ςϊμα υλικοφ, ενϊ το
διδακτικό υλικό είναι πιο «αυςτθρό» ςτθ μορφι του, είναι πιο αυςτθρά
δομθμζνο. Επίςθσ το διδακτικό υλικό δεν ςυνοδεφεται γενικϊσ από
εκτεταμζνεσ επεξθγιςεισ, ενϊ το επιμορφωτικό υλικό αναμζνεται να
ςυνοδεφεται. Κατά κανόνα επίςθσ, το επιμορφωτικό υλικό είναι
πλουςιότερο από το διδακτικό (για το ίδιο μάκθμα, για τθν ίδια
διδαςκαλία).

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ
Εκτόσ από τισ αναφερόμενεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, υπάρχουν πολλζσ
ακόμθ που ςτθρίηονται ςε κάποια μορφι ςυνεργαςίασ, όπωσ οι λεγόμενεσ
Δραςτθριότθτα 1θ

εταιρικζσ, οι καταιγιςμοί ιδεϊν κ.ά. Βρείτε μερικζσ από αυτζσ και τα βαςικά
τουσ χαρακτθριςτικά. Κα μποροφςατε να τισ χρθςιμοποιιςετε ςτισ
διδαςκαλίεσ ςασ; Με ποιο τρόπο ςυνδζονται με τισ ΤΡΕ; Συηθτείςτε το
ςχετικό ερϊτθμα.
Εντοπίςτε ςτο Διαδίκτυο πθγζσ που αναφζρονται ςτισ WebQuests
(ιςτοεξερευνιςεισ), δείτε τα χαρακτθριςτικά τουσ. Επιςκεφκείτε το ςχετικό

Δραςτθριότθτα 2θ

ιςτοχϊρο (http://www.webquests.org). Κα είχαν εφαρμογι ςτισ δικζσ ςασ
διδαςκαλίεσ; Συηθτείςτε το ςχετικό ερϊτθμα.
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6. Ερωτιςεισ
1. Εκτιμάτε ότι οι προτεινόμενεσ ομαδοςυνεργατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ
προςιδιάηουν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα; Κεωρείτε ότι υπάρχουν
οριςμζνα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία κα ιταν πιο αποτελεςματικζσ;
2. Κεωρείτε ότι τα διδακτικά ςενάρια προςφζρουν ουςιαςτικι ςτιριξθ ςτο
διδακτικό ζργο ι είναι, κατά τθν άποψι ςασ, περιττά για τουσ
πεπειραμζνουσ εκπαιδευτικοφσ – δεδομζνου μάλιςτα ότι ςε πραγματικζσ
ςυνκικεσ, ςπανίωσ εφαρμόηονται επακριβϊσ.

7. Αςκιςεισ
1. Εντοπίςτε ψθφιακζσ πθγζσ ςτο Διαδίκτυο που ςχετίηονται με τθν
ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία και αξιολογείςτε τα πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματά τθσ.

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
Δικτυογραφία
Διδακτικζσ Μζκοδοι
http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm
13/10/2012

Τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

Συνεργατικι Μάκθςθ: από τθ κεωρία ςτθν πράξθ
http://users.sch.gr/kliapis/NeofytF.pdf Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012

Ενδεικτικζσ
ψθφιακζσ πθγζσ

Συνεργατικι μάκθςθ ςτο ςχολείο (Μακθματικά-Μειονότθτεσ)
http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031Doublh%E
3%E7%F3%E7.doc Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012

Ο Σχεδιαςμόσ μιασ Διαδικαςίασ Μάκθςθσ μζςω του Δικτφου Υπολογιςτϊν
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012
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Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ μζςω Υπολογιςτι
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012

Τελευταία

Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθ Διδακτικι και τθ Μακθςιακι Διαδικαςία
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
Τελευταία
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012
Διδαςκαλία και Μάκθςθ με τθ βοικεια των Νζων Τεχνολογιϊν
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012

Τελευταία
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Ενότθτεσ 2.3.1 & 2.3.2
Χριςθ και υποςτιριξθ Κοινοτιτων Ρρακτικισ και Μάκθςθσ

1. Ειςαγωγι
Το μάκθμα περιλαμβάνει μια τελείωσ ςυνοπτικι παρουςίαςθ
οριςμζνων βαςικϊν εννοιϊν που ςχετίηονται με τισ Κοινότθτεσ
Ρρακτικισ και Μάκθςθσ κακϊσ και τθν παρουςίαςθ μερικϊν ευρζωσ
διαδεδομζνων περιβαλλόντων για τθν υποςτιριξθ, δθμιουργία,
ςυντιρθςθ και ςυμμετοχι ςε κοινότθτεσ αυτοφ του είδουσ.

Διδακτικοί Στόχοι



Στοιχειϊδεισ γνϊςεισ γφρω από τθν ζννοια των Κοινοτιτων
Ρρακτικισ και Μάκθςθσ



Βαςικζσ γνϊςεισ για τα περιβάλλοντα υποςτιριξθσ των
διαφόρων τφπων Κοινοτιτων Ρρακτικισ και Μάκθςθσ

2. Βαςικζσ ζννοιεσ και ορολογία
Θ Κοινότθτα, ςτθν ευρφτερθ τθσ ζννοια, αποτελεί ζνα ςφνολο ανκρϊπων
οι οποίοι ζχουν κοινά (κοινωνικά) χαρακτθριςτικά. Ωςτόςο, αυτόσ ο
οριςμόσ δεν είναι πολφ λειτουργικόσ, κακϊσ είναι εξαιρετικά ευρφσ.
Θ ζννοια τθσ
Κοινότθτασ

Στθν πραγματικότθτα, τα μζλθ μιασ κοινότθτασ, εφόςον είναι ενεργά,
εφόςον ςυμμετζχουν δθλαδι ςτθν κοινότθτα, ζςτω και πακθτικά,
ςταδιακά

δθμιουργοφν

(και

αναπτφςςουν

ςυνεχϊσ

και

αναπροςαρμόηουν) μια κοινι ορολογία, ενδεχομζνωσ κοινζσ απόψεισ
για οριςμζνα κζματα ι ακόμθ και κοινζσ αξίεσ, νοοτροπίεσ και ςτάςεισ
κακϊσ και κοινζσ πρακτικζσ. Τα μζλθ μιασ κοινότθτασ επικοινωνοφν
μεταξφ τουσ, ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται και μζςα από τισ ανταλλαγζσ
τουσ ςυνδιαμορφϊνουν τελικά δεςμοφσ και διαμορφϊνουν κοινά
ςτοιχεία υποκειμενικότθτασ, κοινά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ τουσ. Θ
κοινότθτα ζχει παρελκόν, παρόν, μζλλον και τα μζλθ τθσ ζχουν
ενδεχομζνωσ προςδοκίεσ. Θ κοινότθτα ζχει μια διάρκεια, μια
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ενδεχόμενθ ςτακερότθτα, μια κινθτικότθτα ςτα μζλθ τθσ.

Τα μζλθ τθσ Κοινότθτασ αναπτφςςουν, κατά κανόνα, δεςμοφσ μεταξφ
τουσ.

Σταδιακά,

εκτόσ

από

τισ

διαπροςωπικζσ

ςχζςεισ

που

δθμιουργοφνται, εμφανίηεται και αναπτφςςεται ζνα είδοσ κοινωνικοφ
κεφαλαίου: τα μζλθ των κοινοτιτων ςυγκροτοφν ζνα είδοσ κοινωνικοφ
ιςτοφ, ζνα είδοσ δικτφου ςτο οποίο οι δεςμοί αποκτοφν ζνα πιο
γενικευμζνο χαρακτιρα (όχι απρόςωπο, αλλά γενικευμζνο). Για
παράδειγμα, ζνα πρόβλθμα που κα απαςχολιςει ζνα μζλοσ, ζνα
ερϊτθμα, κατά κανόνα αντιμετωπίηεται μζςα ςτο πλαίςιο τθσ
κοινότθτασ – ακόμθ και όταν δεν είναι εκ των προτζρων γνωςτό το
Θ ζννοια τθσ
Κοινότθτασ
Ρρακτικισ και
Μάκθςθσ

ςυγκεκριμζνο άτομο ι τα άτομα που κα επιχειριςουν να το επιλφςουν.
Εκτόσ από το κοινωνικό κεφάλαιο όμωσ, αναπτφςςεται και ζνα γνωςιακό
κεφάλαιο: θ κατανεμθμζνθ γνϊςθ, θ διεςπαρμζνθ

επικυμία για

επίλυςθ προβλθμάτων που απαςχολοφν τθν Κοινότθτα, θ ςυλλογικι
προςπάκεια για απάντθςθ ςτα τικζμενα ερωτιματα εμπλουτίηουν τόςο
το ατομικό γνωςτικό απόκεμα των μελϊν τθσ Κοινότθτασ, όςο και το
κοινό τθσ αποκεματικό.
Οριςμζνοι ερευνθτζσ (Etienne Wenger, 1999) κεωροφν ότι αυτι θ
ςυμμετοχι ςε Κοινότθτεσ, τισ Κοινότθτεσ Πρακτικισ, όπωσ τισ ονομάηει,
αποτελοφν το βαςικό παράγοντα μάκθςθσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ
γνϊςθ, θ μάκθςθ και το ςυλλογικό γνωςτικό κεφάλαιο είναι με ζναν
εμφανι τρόπο απότοκα τθσ κοινισ δραςτθριότθτασ: μια χορωδία, οι
ςφγχρονεσ

επιςτθμονικζσ

ανακαλφψεισ,

θ

κοινωνικοποίθςθ,

θ

διαμοίραςθ και διαπραγμάτευςθ κοινωνικϊν ςτερεοτφπων, αποτελοφν
παραδείγματα παραγωγισ και διαμοίραςθσ τθσ γνϊςθσ – πρακτικισ και
κεωρθτικισ. Αλλά ακόμθ και όταν θ ςυμμετοχι ςε κοινότθτεσ δεν είναι
τόςο εμφανϊσ ο βαςικόσ παράγοντασ για τθν παραγωγι νζων γνϊςεων
και ατομικισ μάκθςθσ, πάλι μια πιο ενδελεχισ μελζτθ κα αναδείξει τον
πρωτεφοντα ρόλο τθσ ςυλλογικότθτασ. Θ ςυμμετοχι ςε κοινότθτεσ δεν
είναι μόνο θ βάςθ για τθ μάκθςθ, αλλά και ο ουςιαςτικότεροσ
παράγοντασ για τθν παραγωγι νοιματοσ: θ νοθματοδότθςθ δθλαδι τθσ
γνϊςθσ, θ αξία τθσ και θ χρθςτικότθτά τθσ επαναπροςδιορίηεται
ςυνεχϊσ για το κάκε μζλοσ τθσ κοινότθτασ μζςα ακριβϊσ από τισ
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διαδικαςίεσ

ςυμμετοχισ.

Οι

Κοινότθτεσ

Ρρακτικισ

αποτελοφν

Κοινότθτεσ Μάκθςθσ.

Με τον όρο Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ, ι Online Κοινότθτεσ, νοοφνται
κοινότθτεσ οι οποίεσ ςτθρίηονται ςτθν ψθφιακά διαμεςολαβθμζνθ
επικοινωνία. Με τον όρο Online Κοινότθτεσ ι Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ
Οι Ψθφιακζσ
Κοινότθτεσ.
Online Κοινότθτεσ

δθλαδι, περιγράφεται ζνα φαινόμενο δθμιουργίασ και εξάπλωςθσ
κοινοτιτων οι οποίεσ ζχουν ψθφιακι υπόςταςθ – δθλαδι υφίςτανται

και Εικονικζσ

χάρθ ςτθν φπαρξθ πλθροφορικϊν δικτφων, δθμιουργοφνται και

(Virtual)

λειτουργοφν χάρθ ςτα δίκτυα Θ.Υ (για μια κεωρθτικι ειςαγωγι:

Κοινότθτεσ

http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm

Τελευταία

επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012). Οι κοινότθτεσ αυτζσ αποκαλοφνται και
«εικονικζσ»

(virtual

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community

communities
Τελευταία επίςκεψθ

ςτισ 13/10/2012) και «δικτυακζσ» (για μια ςυλλογι κεωρθτικϊν
κειμζνων:
http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digitalcomm
unities.html Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).

Κα πρζπει βζβαια να επιςθμανκεί ότι οι Θ.Υ. δεν αποτελοφν απλϊσ
μζςα επικοινωνίασ, αλλά ζχουν μια διαμεςολαβθτικι λειτουργία: θ
φπαρξι τουσ ςθμαίνει ότι πολλζσ από τισ οικείεσ και κοινότυπεσ
διαδικαςίεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ πρζπει να μεταςχθματιςτοφν
ςε ψθφιακά τουσ ιςοδφναμα – μεταςχθματιςμόσ που ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ είναι αδφνατοσ. Μεταβάλλεται ζτςι, κατ’ ανάγκθ, θ
οικονομία τθσ ςυμμετοχισ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ
ιεραρχίασ, τθσ διαμοίραςθσ των γνϊςεων και του «ςυνανικειν».
Οριςμζνεσ από τισ μορφζσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ εξαςκενοφν,
άλλεσ ενιςχφονται και δθμιουργοφνται, ενδεχομζνωσ, μερικζσ νζεσ.
Ακόμθ, ρόλοι (κοινωνικοί) που είχαν νόθμα και φπαρξθ ςτισ «φυςικζσ»
κοινότθτεσ, ενδεχομζνωσ παφουν να υπάρχουν και ςτθ κζςθ τουσ
αναφφονται άλλεσ (όπωσ του «κατόχου», του «διαμεςολαβθτι», του
«διαχειριςτι» ςτισ ψθφιακζσ κοινότθτεσ – ownwer και moderator).
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Οριςμζνοι ερευνθτζσ κεωροφν ότι θ ίδια μασ θ ταυτότθτα επθρεάηεται
βακειά από τθ ςυμμετοχι μασ ςε Online Κοινότθτεσ. Θ πρακτικι τθσ
ςυμμετοχισ ςε εικονικζσ κοινότθτεσ και κατ’ επζκταςθ ςε εικονικοφσ
κόςμουσ, εγείρει ερωτιματα όχι μόνο ςε ςχζςθ με τθν κοινοτικι μασ
ηωι, αλλά και ςε ςχζςθ με τθν προςωπικότθτά μασ, τθν ταυτότθτά μασ.
Κάκε νζα τεχνολογία θ οποία υπειςζρχεται ςτισ κοινωνικζσ μασ
πρακτικζσ ωσ εργαλείο ςυνυφαίνεται με υποκειμενικά ςυνεπακόλουκα,
μασ αλλάηει ωσ ανκρϊπουσ, επθρεάηει τισ ςχζςεισ μασ αλλά και τθν
αυτοεικόνα μασ (Sherry Turkle, 1996).
Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενεσ
παραγράφουσ, αναπτφχκθκε και θ ζννοια των Κοινοτιτων Ρρακτικισ, οι
οποίεσ ςτθν αρχι (αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990) παρζπεμπαν κυρίωσ
ςε εργαςιακά περιβάλλοντα (όπωσ τα μζλθ μιασ μεγάλθσ πολυεκνικισ
εταιρείασ, για παράδειγμα). Σταδιακά όμωσ, ο όροσ μετεξελίχκθκε και
ςιμερα παραπζμπει ςε κάτι ευρφτερο, ςτθν φπαρξθ κοινοτιτων ατόμων
με κοινζσ κοινωνικζσ πρακτικζσ. Ζτςι, για παράδειγμα, οι κακθγθτζσ
Μακθματικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ – ι ακριβζςτερα
οριςμζνοι κακθγθτζσ Μακθματικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ
μποροφςαν

να

αποτελοφν

μζλθ

μιασ

τζτοιασ

– κα

κοινότθτασ

(επαγγελματικισ) πρακτικισ.
Θ wikipedia περιλαμβάνει πολλά άρκρα με ςχετικά κζματα, τα οποία
ζχουν παραπομπζσ ςε πρωτογενείσ και ζγκυρεσ πθγζσ (αν υποτεκεί ότι
τα κείμενα τθσ wikipedia δεν είναι απολφτωσ ζγκυρα). Οι ςχετικζσ
αναφορζσ ςχετίηονται τόςο με τισ κοινότθτεσ πρακτικισ
(http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice αλλά και
http://www.ewenger.com/theory/ Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012
και επίςθσ:
http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml
Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012) όςο και με τισ online κοινότθτεσ
(ςχετικά άρκρα ςτθ wikipedia για τα κοινωνικά δίκτυα:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network Τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012).
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Οριςμζνεσ από τισ Online Κοινότθτεσ είναι πολφ μεγάλεσ (το MySpace
ζχει άνω των εκατό εκατομμυρίων μζλθ, δθλαδι αν ιταν κράτοσ, κα
ιταν το 6ο κράτοσ ςτθ Γθ – ανάλογα είναι και τα μεγζκθ άλλων
κοινοτιτων online). H κεματικι των Online κοινοτιτων είναι επίςθσ
ποικίλθ: μποροφν να αποτελοφν κοινότθτεσ με κοινά επαγγελματικι
ενδιαφζροντα, οικογενειακά γκρουπ, «εικονικοφσ χϊρουσ» κοινωνικισ
οργάνωςθσ (κόμματα, μθ-κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, ομάδεσ πολιτικοφ
ακτιβιςμοφ), εκνοτικά δίκτυα, ομάδεσ ατόμων με γεωγραφικι
διαςφνδεςθ ι ακόμθ και ομάδεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (όπωσ οι ομάδεσ
ανάπτυξθσ ελεφκερου/ανοιχτοφ λογιςμικοφ). Επίςθσ, ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ θ ζννοια τθσ «κοινότθτασ» είναι πολφ χαλαρι, αφοφ ςτθν
πραγματικότθτα πρόκειται για κζματα τα οποία μποροφν να
ςχολιαςτοφν από οιονδιποτε ζχει πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο (για
παράδειγμα ςτα διάφορα ειδθςεογραφικά πρακτορεία και πφλεσ
ενθμζρωςθσ όπωσ το http://www.esos.gr - τελευταία επίςκεψθ ςτισ
14/10/2012 -μπορεί κανείσ να βρει πολλζσ τζτοιεσ κοινότθτεσ).
Οι κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ κάνει κάποιοσ εγγραφι (άρα αυτοβοφλωσ και
ρθτά αποφαςίηει να ςυμμετάςχει με ςυςτθματικό τρόπο) και ακολουκεί
ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ για τθν επικοινωνία μζςα ςε αυτζσ, είναι
ςθμαντικζσ για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.
Για μια ςειρά κεωρθτικϊν και πρακτικϊν προβλθμάτων που ςυνδζονται
με τθ διαχείριςθ και τα διδακτικά οφζλθ των Online κοινοτιτων,
υπάρχει μια ςχετικά μεγάλθ αρκρογραφία.
Για ςειρά κοινοτιτων αυτοφ του είδουσ (που λειτουργοφν με τισ
πλατφόρμεσ των discussion groups, δθλαδι ςτθρίηονται ςτο θλεκτρονικό
ταχυδρομείο), οι παρακάτω διευκφνςεισ παραπζμπουν ςε «λίςτεσ
λιςτϊν»,

δθλαδι

ςε

καταλόγουσ

με

Online

κοινότθτεσ

που

παρουςιάηουν εκπαιδευτικό ενδιαφζρον (ςτθν Αγγλικι γλϊςςα).
Ελλθνικζσ κοινότθτεσ αυτοφ του είδουσ λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ειδικϊν
κεςμϊν (για παράδειγμα ςτα Ρανεπιςτθμιακά ιδρφματα, ςε ςχολεία
όπωσ τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ κακϊσ και ςτο Ρανελλινιο Σχολικό
Δίκτυο).
http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T Τελευταία
επίςκεψθ ςτισ Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 14/10/2012
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http://www.h-net.org/lists/ Τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012

3. Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ: περιβάλλοντα
Οι Online Κοινότθτεσ ςτθρίηονται ςε ψθφιακά περιβάλλοντα τα οποία
επιτρζπουν τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν. Σε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ,

τα

επικοινωνία

με

περιβάλλοντα
ιχο,

βίντεο

αυτά

επιτρζπουν

(όπωσ

το

τθ

ςφγχρονθ

ςφςτθμα

Skype

http://www.skype.com, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 ι το
ςφςτθμα επικοινωνίασ MSN) ι κείμενο (για παράδειγμα, πλατφόρμεσ
που υποςτθρίηουν άμεςθ γραπτι επκοινωνία – chat). Αν και τα
ςυςτιματα αυτά επιτρζπουν τθν ταυτόχρονθ επικοινωνία μεταξφ
πολλϊν χρθςτϊν, ωςτόςο είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςχεδιαςμζνα για τθν
επικοινωνία μεταξφ ενόσ ςχετικά περιοριςμζνου αρικμοφ ατόμων. Άλλα
Κοινωνικι

ςυςτιματα,

όπωσ

το

elluminate

(http://www.elluminate.com/,

Δικτφωςθ Web2.0

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012) υποςτθρίηουν τθ ςφγχρονθ

και

επικοινωνία μεταξφ ενόσ ςχετικά μεγάλου αρικμοφ ςυμμετεχόντων,

Εκπαίδευςθ2.0

απομακρυςμζνων μεταξφ τουσ. Τα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφνται
πολλζ φορζσ ςτο πλαίςιο μακθμάτων από απόςταςθ και e-learning (δεσ
ςχετικι ενότθτα). Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, τα περιβάλλοντα αυτά
υποςτθρίηουν τθν αςφγχρονθ επικοινωνία, είτε με το μοντζλο των
«ομίλων ψθφιακϊν ςυηθτιςεων» (discussion lists), είτε με το μοντζλο
των e-fora. Οι δυο κατθγορίεσ ζχουν τα πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα τουσ κάκε μια. Οι νζεσ ςυλλογικότθτεσ ςυντελοφν ςτθ
δθμιουργία ζων κοινωνικϊν πρακτικϊν που ζχουν επιπτϊςεισ και ςτθν
οικονομία (wikinomics ονομάηεται αυτό το νζο φαινόμενο επιχειριςεων
που βαςίηονται ςτθ ςυλλογικι δράςθ των ατόμων), αλλά και ςτουσ
άλλουσ τομείσ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, τθσ εκπαίδευςθσ
ςυμπεριλαμβανόμενθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ οι Online Κοινότθτεσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ για
τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ προςφζρουν μια ςειρά από δυνατότθτεσ:
Δυνατότθτα επικοινωνίασ χωρίσ όρια χρονικά ι γεωγραφικά. Θ
επικοινωνία μπορεί να είναι ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ, κειμενικι ι
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πολυμεςικι, με ιχο ι/και βίντεο. Να αφορά δυο μόνο άτομα ι μια
ολόκλθρθ ομάδα, να είναι «ενόσ προσ πολλοφσ» ι πολλϊν προσ
πολλοφσ»
Δυνατότθτα πλθροφόρθςθσ – και μάλιςτα ςτοχευμζνθσ, ανάλογα
με τθ φφςθ τθσ Online Kοινότθτασ
Δυνατότθτα

διαμοίραςθσ

και

ςυνεργατικισ

επεξεργαςίασ

διαφόρων ντοκουμζντων, με ελεγχόμενθ πρόςβαςθ. Ακόμα
διαμοίραςθ ψθφιακϊν πόρων – όπωσ για παράδειγμα Bookmarks
Σχεδίαςθ και υλοποίθςθ ομαδοςυνεργατικϊν projects – ειδικά για
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.
Θ ςθμαςία των Online Kοινoτιτων είναι τόςο μεγάλθ, ϊςτε ςιμερα
γίνεται αναφορά ςε Κοινωνικι δικτφωςθ. Τα νζα περιβάλλοντα ζχουν
επιφζρει μεγάλεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο με τον οποίο διατίκενται οι πόροι
του Διαδικτφου και ζχει ζτςι επινοθκεί ο όροσ Web2.0. Κακϊσ εκτιμάται
ότι τα νζα δεδομζνα κα επθρεάςουν με πολφ ριηικό τρόπο, μεταξφ
άλλων, και τθν Εκπαίδευςθ, γίνεται λόγοσ – ίςωσ με μια δόςθ υπερβολισ
– για Eκπαίδευςθ2.0 (Education2.0).
Ωςτόςο,

τα

τελευταία

χρόνια

ζχουν

αναπτυχκεί

μια

ςειρά

περιβαλλόντων και εργαλείων που προορίηονται για εκπαιδευτικι χριςθ
και προςφζρουν πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ. Τυπικι περίπτωςθ
περιβάλλοντοσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ είναι
μια ςειρά ςχετικϊν εργαλείων τθσ εταιρείασ Google: Google Apps for
Education
http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html, τελευταία
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012
Ανάλογεσ χριςεισ βρίςκουν και περιβάλλοντα που αναπτφχκθκαν τα
τελευταία χρόνια – όχι κατ’ ανάγκθ δθμιουργθμζνα για εκπαιδευτικζσ
χριςεισ, όπωσ το Google Earth (http://earth.google.com/, τελευταία
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012) ι ακόμθ και πιο εξειδικευμζνα εργαλεία –
πάντοτε με ελεφκερθ πρόςβαςθ και χριςθ – όπωσ το Celestia
(http://www.shatters.net/celestia/,

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012), οι εννοιολογικοί χάρτεσ (http://cmap.ihmc.us/, τελευταία
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επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012) κ.ά.

4. Μερικά ςθμαντικά ςτοιχεία από Κοινότθτεσ Πρακτικισ και Μάκθςθσ
Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ
Υπάρχουν πολλζσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ, (όπωσ και Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα και Εργαςτιρια,
Κζντρα Ερευνϊν, Ρρογράμματα Ρροπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, Εκνικά ι
Ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικά κεςμοί και

ιδρφματα) που ςχετίηονται με τισ

εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ των Τ.Ρ.Ε., με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο (ο όροσ «Ενϊςεισ» είναι
φυςικά ενδεικτικόσ – δεν αντιςτοιχεί ςτο πραγματικό τουσ νομικό πρόςωπο). Ρολλζσ από
αυτζσ τισ Ενϊςεισ υπάγονται ςε κάποιο κρατικό ι κυβερνθτικό οργανιςμό, αλλά τισ
περιςςότερεσ φορζσ είναι ανεξάρτθτεσ. Οι Ενϊςεισ αυτζσ ζχουν μια ςειρά δράςεων οι
οποίεσ αποςκοποφν ςτθ μελζτθ των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν των Τ.Ρ.Ε. και ςυχνά
παράγουν ςχετικό υλικό. Μεταξφ των πιο ςυχνϊν υπθρεςιϊν και δράςεων των Ενϊςεων
αυτϊν (και των υπολοίπων ςχθματιςμϊν που αναφζρονται παραπάνω) αναφζρονται τα
εξισ:
Αποτελοφν «χϊρουσ» ςυνάντθςθσ και ςυγκρότθςθσ ακαδθμαϊκϊν ι επαγγελματικϊν
Κοινοτιτων, ςυγκεντρϊνουν ερευνθτζσ, επαγγελματίεσ και ενδιαφερομζνουσ για τα
κζματα που ςχετίηονται με τισ ΤΡΕ και τισ εκπαιδευτικζσ τουσ εφαρμογζσ. Στθν
ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων διατθροφν ιςτοχϊρουσ, οι οποίοι
λειτουργοφν ωσ κοινό ςθμείο πλθροφόρθςθσ και ςυλλογικισ ζκφραςθσ των μελϊν
τθσ αντίςτοιχθσ Ζνωςθσ.
Διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ (Συνζδρια, Θμερίδεσ, Workshops, Συμπόςια) ςχετικά με τισ
ΤΡΕ και τισ εκπαιδευτικζσ τουσ εφαρμογζσ και εκδίδουν ςχετικά Ρρακτικά
Εκδίδουν επιςτθμονικά περιοδικά ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι – με ςυχνότθτα που
ποικίλλει από τθ μια θμζρα ζωσ ζνα ζτοσ.
Στθρίηουν ι χορθγοφν

μακιματα εξ αποςτάςεωσ (ςε διάφορεσ μορφζσ) ι

ςεμιναριακά μακιματα «κλαςικοφ τφπου» (πρόςωπο-με-πρόςωπο) ςτο πλαίςιο
διαφόρων δράςεων και προγραμμάτων.
Ραράγουν υλικό πάςθσ φφςεωσ (όπωσ e-books και γενικά ψθφιακά βιβλία,
παρουςιάςεισ, e-yliko κ.ά)
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Ζχουν νζα ςχετικά με τισ ΤΡΕ και τισ εκπαιδευτικζσ τουσ εφαρμογζσ, πολλζσ φορζσ
από το διεκνι χϊρο και ζχουν υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ των μελϊν τουσ ποικίλων
τφπων - όπωσ RSS).
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ εκδίδουν ζντυπο υλικό πάςθσ φφςεωσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ.
Για παράδειγμα θ ISTE (International Society for Technology in Education) παράγει
ςυςτθματικά τθ ςειρά ΝETS (National Educational technology Standards) για
Εκπαιδευτικοφσ, Μακθτζσ, Συμβοφλουσ Εκπαίδευςθσ.
Συγκροτοφν και υποςτθρίηουν ομάδεσ εργαςίεσ ςε ειδικά κζματα (ςτθ διεκνι
ορολογία ζχουν τθν ονομαςία SIG (Special Interest Group, Ομάδεσ Ειδικοφ
Ενδιαφζροντοσ).
Ρροςφζρουν υπθρεςίεσ Ψθφιακϊν Βιβλιοκθκϊν (διατιρθςθ, ταξινόμθςθ, πρόςβαςθ
ςε ψθφιακό υλικό).
Υποςτθρίηουν τθ δθμιουργία ψθφιακϊν online Κοινοτιτων (ςυνικωσ Διεκνοφσ
χαρακτιρα) είτε χρθςιμοποιϊντασ e-fora, είτε χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνικζσ των
discussion lists.
Διοργανϊνουν τοπικοφσ ι διεκνείσ διαγωνιςμοφσ για τθν ανάδειξθ ιδεϊν, ταλζντων,
ευρεςιτεχνιϊν που ςχετίηονται με διάφορεσ όψεισ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ.

Το πλικοσ των ςχετικϊν Εταιρειϊν είναι εξαιρετικά μεγάλο και ο όγκοσ των παραγομζνων
πλθροφοριϊν πρακτικά ανεξάντλθτοσ. Για παράδειγμα, θ ψθφιακι βιβλιοκικθ τθσ AACE
(Association for the Advancement of Computing in Education) εμπλουτίηεται ετθςίωσ με
άνω των 2000 άρκρων. Θ επιςτθμονικι αυτι ζνωςθ πραγματοποιεί τουλάχιςτον 4 διεκνι
Συνζδρια ετθςίωσ και εκδίδει αρκετά περιοδικά (τα οποία ςχετίηονται όλα με τισ εφαρμογζσ
των ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ).
Ππωσ είναι εφλογο, είναι πρακτικά αδφνατο, και ίςωσ άνευ ςθμαςίασ, θ ενδελεχισ
διερεφνθςθ όλου αυτοφ του υλικοφ. Σε όςα ακολουκοφν, περιγράφονται μερικζσ από τισ
πλζον ςθμαντικζσ (με γνϊμονα τθν «απιχθςθ» που ζχουν ςτθ διεκνι Κοινότθτα) ςτον
Ελλαδικό και το διεκνι χϊρο.

Ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ
Υπάρχουν αρκετζσ ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ που ςχετίηονται με τισ ΤΡΕ και τισ
εφαρμογζσ τουσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Αναφζρονται μερικζσ από τισ ςθμαντικότερεσ.
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Ελλθνικι Επιςτθμονικι Ζνωςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν ςτθν
Εκπαίδευςθ, ςυντομογραφικά ΕΤΡΕ: http://www.etpe.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012.

Στο ςχετικό ιςτοχϊρο λειτουργεί και ψθφιακι βιβλιοκικθ.

Ρραγματοποιεί ζνα τουλάχιςτον Συνζδριο ανά διετία για τισ ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ και
ςυμμετζχει ςτθ διοργάνωςθ άλλων, όπωσ των Συνεδρίων για τθ Διδακτικι τθσ
Ρλθροφορικισ.
Ελλθνικι Εταιρεία Επιςτθμόνων και Επαγγελματιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν,
ςυντομογραφικά ΕΡΥ: http://www.epy.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012. Θ
ΕΡΥ πραγματοποιεί ζνα τουλάχιςτον Συνζδριο ανά διετία και ςυνδιοργανϊνει ζνα
Βαλκανικό Συνζδριο Ρλθροφορικισ με τθν ίδια ςυχνότθτα.
Ελλθνικι Ζνωςθ για τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ, ςυντομογραφικά ediktyo:http://www.e-diktyo.eu,

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012.

Ρραγματοποιεί Συνζδριο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
Ραιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, ςυντομογραφικά ΡΕΕ, http://www.pee.gr, τελευταία
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012. Ρραγματοποιεί ζνα τουλάχιςτον Συνζδριο κάκε χρόνο.
Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ διαφόρων γνωςτικϊν κλάδων. Αναφζρονται για παράδειγμα θ
Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία (http://www.hms.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012), θ Ζνωςθ Ελλινων Φυςικϊν (http://www.eef.gr, τελευταία επίςκεψθ
ςτισ 13/10/2012) και θ Ρανελλινια Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν για τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ
ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν «ΜΛΧΑΛΘΣ ΔΕΤΟΥΗΟΣ» (http://ekped.gr/,
τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012), των Εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (http://www.pekp.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012). Οι
επιςτθμονικζσ

αυτζσ ενϊςεισ,

κατά κανόνα, πραγματοποιοφν ςυςτθματικά

εκδθλϊςεισ ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα (όπωσ τακτικά Συνζδρια, θμερίδεσ κλπ), ςτα
πλαίςια των οποίων περιλαμβάνονται και μζρθ που ςχετίηονται με τισ ΤΡΕ ςτθν
Εκπαίδευςθ.
Επαγγελματικζσ Ενϊςεισ τοπικοφ ι πανελλθνίου χαρακτιρα. Αναφζρονται δειγματικά
οι

ενϊςεισ

που

ςχετίηονται

με

τθ

διδαςκαλία

τθσ

Ρλθροφορικισ:

http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012. Συχνά
διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα, ςτο πλαίςιο των οποίων
περιλαμβάνονται και τμιματα που ςχετίηονται με τισ ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ.
Το Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012)
αποτελεί μια από τισ πλζον πλοφςιεσ πθγζσ υλικοφ ςχετικοφ με τισ ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ.
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Το Ελλθνικό Δίκτυο Ανοιχτισ και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ (http://www.opennet.gr/,
τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012) ζχει επίςθσ υλικό ςχετικό κυρίωσ με τθν Εκπαίδευςθ,
Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Ενθλίκων.

Διεκνείσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ
Υπάρχουν πάρα πολλζσ διεκνείσ

Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ που ςχετίηονται με τισ ΤΡΕ.

Αναφζρονται ενδεικτικά μερικζσ από τισ πλζον ςθμαντικζσ:
Association for the Advancement of Computing in Education, ςυντομογραφικά AACE:
http://www.aace.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012. Ρραγματοποιεί αρκετά
Διεκνι Συνζδρια ετθςίωσ, εκδίδει περιοδικά (διεκνϊσ αναγνωριςμζνα), διακζτει
ψθφιακι βιβλιοκικθ με δεκάδεσ χιλιάδων άρκρα που ςχετίηονται με τισ ΤΡΕ ςτθν
Εκπαίδευςθ.
International

Society

for

Technology

in

Education,

ςυντομογραφικά

ISTE,

http://www.iste.org,τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012. Υποςτθρίηει Συνζδρια με
Διεκνι απιχθςθ, εκδίδει περιοδικά (διεκνϊσ αναγνωριςμζνα), διακζτει ψθφιακι
βιβλιοκικθ,. Εκδίδει τακτικά τα ΝΕΤS (National Educational technology Standards) για
διάφορεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν και υποςτθρίηει διάφορεσ Ομάδεσ Ειδικοφ
Ενδιαφζροντοσ (SIG).
Αssociation for Computing Machinery, ςυντομογραφικά ACM, ίςωσ θ μεγαλφτερθ
Ζνωςθ πλθροφορικϊν παγκοςμίωσ. Εκδίδει πολλά περιοδικά, διοργανϊνει πολλά
Διεκνι Συνζδρια ετθςίωσ, υποςτθρίηει ζνα μεγάλο αρικμό Ομάδων Ειδικοφ
Ενδιαφζροντοσ (SIG). Διακζτει μια μεγάλθ ψθφιακι βιβλιοκικθ.
Λnstitut

of

Electrical

and

Electronic

Engineers,

ςυντομογραφικά

ΛΕΕΕ,

http://www.ieee.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012. Ζνωςθ Μθχανικϊν από
όλο τον κόςμο με Διεκνι ακτινοβολία και ςτθν πραγματικότθτα περιλαμβάνει μια
ςειρά επί μζρουσ ενϊςεων. Εκδίδει πολλά περιοδικά, διοργανϊνει πολλά Διεκνι
Συνζδρια ετθςίωσ, υποςτθρίηει ζνα μεγάλο αρικμό Ομάδων Ειδικοφ Ενδιαφζροντοσ
(SIG). Διακζτει μια μεγάλθ ψθφιακι βιβλιοκικθ.
Αναφζρεται τζλοσ μια διεκνισ ζνωςθ

που ςχετίηεται με τθν Ανοιχτι και εξ

Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ: http://www.icde.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
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Ελλθνικά υνζδρια και τα Πρακτικά τουσ (ζντυπα ι ψθφιακά)
Το τακτικό Συνζδριο τθσ ΕΤΡΕ. Ρραγματοποιείται κάκε δυο χρόνια. Τα πρακτικά του
(ελεφκερθ

πρόςβαςθ)

υπάρχουν

ςε

ψθφιακι

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences,

μορφι
τελευταία

ςτθ

διεφκυνςθ:

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012.

Το Συνζδριο του e-Δικτφου (Σφροσ). Σχετικζσ πλθροφορίεσ και δεςμοί (ελεφκερθ πρόςβαςθ)
υπάρχουν

ςε

ψθφιακι

μορφι

και

ςτθ

διεφκυνςθ

του

Δικτφου

e-diktyo:

http://e-diktyo.eu/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.

Συνζδρια τθσ Ελλθνικισ Ραιδαγωγικισ Εταιρείασ. Σε ζντυπθ κυρίωσ μορφι (διακζςιμα με
ςυμβολικό αντίτιμό ι δωρεάν).
Άλλα Συνζδρια: πολλά διακζτουν τα Ρρακτικά τουσ ςε ψθφιακι μορφι ςτθ διεφκυνςθ:
http://www.etpe.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.

Διεκνι υνζδρια και τα Πρακτικά τουσ
Τα Διεκνι Συνζδρια οργανϊνονται κυρίωσ από τισ αντίςτοιχεσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ που
αναφζρονται παραπάνω. Σε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ, τα πρακτικά υπάρχουν και ςε
ψθφιακι μορφι ςτισ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ των Ενϊςεων.
Είναι προςβάςιμα είτε ςτα μζλθ τουσ, είτε μζςω Ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων (για παράδειγμα
μζςω τθσ Βιβλιοκικθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ: http://www.lib.uom.gr/, τελευταία
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).

Περιοδικά Ελλθνικά
Ραρατίκενται οριςμζνα Εκπαιδευτικά Ρεριοδικά με ψθφιακι «παρουςία».
i-teacher τθσ Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ για τθ διάδοςθ των ΤΡΕ
ςτθν εκπαίδευςθ http://i-teacher.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
φγχρονθ Εκπαίδευςθ
(http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_pub.asp?searchpub=25490000,
τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012). Δίμθνθ Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Κεμάτων (ο
ιςτοχϊροσ είναι ιδιωτικόσ).
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"Ανοικτι Εκπαίδευςθ" (http://www.opennet.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012). Το
περιοδικό για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ και τθν Εκπαιδευτικι Τεχνολογία
Mζντορασ (http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012), περιοδικό του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου
Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων (http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012), περιοδικό του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου
Παιδαγωγικι Επικεϊρθςθ
(http://www.pee.gr/paidag.HTM, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012) το περιοδικό τθσ
Ελλθνικισ Ραιδαγωγικισ Εταιρείασ
Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
(http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?magazines, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012),
περιοδικό του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δ.Ε. του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κριτθσ.
Περιοδικά Διεκνι
Είναι προςβάςιμα είτε ςτα μζλθ τουσ, είτε μζςω Ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων (για παράδειγμα
μζςω τθσ Βιβλιοκικθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ:
http://www.lib.uom.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Ραραδείγματα περιοδικϊν ελεφκερθσ πρόςβαςθσ:
(http://www.ifets.info/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012), και
The

International

Review

of

Research

in

Open

and

Distance

Learning

(http://www.irrodl.org/index.php/irrodl, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Tα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ περιοδικά ςυνιςτοφν επίςθσ μια επιλογι για πολλοφσ
οργανιςμοφσ,

κεςμοφσ

και

επιςτθμονικζσ

ενϊςεισ

(για

παράδειγμα

δεσ:

http://www.icaap.org/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).

Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ (on line) – e-fora και discussion lists
Discussion lists
Λδιαίτερα

μνεία

γίνεται

για

τουσ

ομίλουσ

του

CEDEFOP

(http://www.cedefop.europa.eu/EN/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Ζνασ ςχετικόσ «όμιλοσ ψθφιακϊν ομίλων», μαηί με οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργοφν, υπάρχει ςτον ιςτοχϊρο του Ραν. του Sheffield (Μ. Βρετανία,
http://www.h-net.org/~edweb/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
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Ελλθνικοί ιςτοχϊροι που ςχετίηονται με τθν Εκπαίδευςθ και τισ ΣΠΕ
AlfaVita (http://www.alfavita.gr/ τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Esos (http://www.esos.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).)
Ζδρα Εκπαίδευςθσ (http://www.edra.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Κρανίο (http://www.thranio.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Plefsis (http://www.plefsis.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
eduportal (http://eduportal.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
ΡΥΛΘ

ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

ΓΛΑ

ΤΘΝ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ

(http://users.lar.sch.gr/georgeatha/,

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Ανάπλουσ (http://anaplous.tripod.com/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
e-paideia.net (http://www.e-paideia.net/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
e-πφλθ εκπαίδευςθσ (http://www.pekp.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Εκπαιδευτικι Ρφλθ Ν. Θλείασ (http://edu.bravepages.com/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012 ).
Εκπαιδευτικι Ρφλθ Νοτίου Αιγαίου (http://www.epyna.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012).
Θ Εκπαιδευτικι Ρφλθ του ΥΡΕΡΚ (http://www.e-yliko.sch.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012).
Τετράδιο (http://www.tetradio.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Ρφλθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (http://www.kpe.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012).
Γζφυρεσ Ραιδείασ (http://www.simotas.org/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και Νζεσ Τεχνολογίεσ (http://www.de.sch.gr/kvoutsin, τελευταία
επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Ραιδεία. Ο ελλθνικόσ εκπαιδευτικόσ web server

(http://www.pedia.gr/, τελευταία

επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).
Αντίβαρο (http://www.antibaro.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).

Διεκνείσ ιςτοχϊροι που ςχετίηονται με τθν Εκπαίδευςθ και τισ ΣΠΕ
Αναφζρονται

ενδεικτικά

τθσ

Ευρωπαϊκισ

Ζνωςθσ,

με

αρχικι

ςελίδα:

http://www.eep-edu.org/InnService/InnHome.htm, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
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Λοιπό ψθφιακό υλικό και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ
Ψθφιακά βιβλιοπωλεία
Ραράδειγμα: http://www.amazon.com, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
Διεκνείσ εκδοτικοί οίκοι
Ραράδειγμα: http://www.igi-pub.com/about/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012 και
http://www.tandf.co.uk/journals/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012
τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012).Μακιματα online
http://www.w3schools.com, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
http://www.sch.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
http://www.e-yliko.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
Ψθφιακζσ δράςεισ
Το κίνθμα του Ανοιχτοφ Λογιςμικοφ/λογιςμικοφ Ανοιχτοφ Κϊδικα:
source.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012

http://www.open-

και http://www.ellak.gr/, τελευταία

επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
OLPC (Ζνασ Φορθτόσ για Κάκε Ραιδί):

http://olpc.ellak.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ

13/10/2012.
Ψθφιακό χάςμα: http://www.digitaldivide.net/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο:
http://www.wiredsafety.org/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012

και

http://www.educaunet.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
http://www2.e-yliko.gr/htmls/safety/snav.aspx
Ρολφ γνωςτό είναι και το http://www.saferinternet.gr/
Κατάλογοι διευκφνςεων:
http://www.cpe.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35,

τελευταία

επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ

Δραςτθριότθτα 1θ

Eπιςκεφκείτε το http://www.google.com ( τελευταία επίςκεψθ
ςτισ 13/10/2012)
και εξετάςτε με ποιο τρόπο μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα νζο
Google Account ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των εκπαιδευτϊν ςασ –
εάν δεν ζχετε. Διερευνιςτε τισ δυνατότθτεσ του Google, για
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δθμιουργία μιασ Κοινότθτασ (Google Group).
Συγκρίνετε τισ υπθρεςίεσ για τθ δθμιουργία Κοινοτιτων του
Google, με άλλεσ, ανάλογεσ (για παράδειγμα του Yahoo!).
Δραςτθριότθτα 2

Οριςμζνεσ από τισ Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ
e-forum, ενϊ άλλεσ τισ λίςτεσ ςυηθτιςεων (discussion lists).
Υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα δυο είδθ
επικοινωνίασ; Συηθτείςτε το ςχετικό κζμα

6. Ερωτιςεισ
1. Κατά τθ γνϊμθ ςασ όλεσ οι νζεσ υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια του Web2.0 κα επθρεάςουν κατά
τρόπο ουςιαςτικό τθν Εκπαίδευςθ;
2. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι Οnline Kοινότθτεσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο
πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ ςασ (για παράδειγμα να δθμιουργιςετε μια τζτοια κοινότθτα για
τουσ μακθτζσ ςασ);
3. Ρολλζσ από τισ Online Kοινότθτεσ ςτθν πραγματικότθτα ςτθρίηονται πάνω ςε
φανταςτικοφσ κόςμουσ και ζνα είδοσ παιχνιδιοφ. Το πλζον γνωςτό παράδειγμα αποτελεί το
περιβάλλον Second Life. Οριςμζνα εκπαιδευτικά Λδρφματα (για παράδειγμα Αμερικανικά
Ρανεπιςτιμια) αποπειρϊνται να χρθςιμοποιιςουν τα περιβάλλοντα αυτοφ του είδουσ για
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Κατά τθ γνϊμθ ςασ εγχειριματα αυτοφ του είδουσ ζχουν κάποια
χρθςιμότθτα για τθν Εκπαίδευςθ; Κα ενςωματϊνατε εςείσ δραςτθριότθτεσ αυτοφ του
είδουσ ςτισ διδαςκαλίεσ ςασ;

7. Αςκιςεισ
1. Δθμιουργείςτε ι ςχεδιάςτε ζνα μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ ςασ ςτο οποίο να ενςωματϊνετε
τισ υπθρεςίεσ του Web2.0
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8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
Δικτυογραφία
Ο Σχεδιαςμόσ μιασ Διαδικαςίασ Μάκθςθσ μζςω του Δικτφου Υπολογιςτϊν
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.

Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ μζςω Υπολογιςτι
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012.

Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθ Διδακτικι και τθ Μακθςιακι Διαδικαςία
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf,

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012.
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Ενότθτα 2.3.2.α

Το Web 2.0, θ κοινωνικι δικτφωςθ και οι
νζεσ κοινωνικζσ πρακτικζσ
1. Ειςαγωγι
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα χαρακτθριςτικά του web 2.0,
δθλαδι τθσ νεότερθσ γενιάσ διαδικτυακϊν τόπων, εργαλείων και διαδικτυακϊν
υπθρεςιϊν, που ςτθρίηονται ςτθν πλιρθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτθ
ςυνδιαμόρφωςθ του περιεχομζνου τουσ και τθν άμεςθ, απευκείασ (online)
ςυνεργαςία μεταξφ των χρθςτϊν. Οριςμζνα από τα εργαλεία του web 2.0 ζχουν
ιδθ αναφερκεί περιςταςιακά ςε άλλεσ ενότθτεσ, αλλά ςτθν παροφςα ενότθτα
τα εργαλεία του web 2.0 παρουςιάηονται πιο ςυνκετικά. Ο λόγοσ για τον οποίο
κρίκθκε αναγκαία μια αναδιοργάνωςθ του ςχετικοφ υλικοφ, είναι ότι οι
υπθρεςίεσ του web 2.0, ζχουν αποκτιςει πλζον πολφ μεγάλθ ςθμαςία, παίηουν
ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν κοινωνικοποίθςθ και τθ γενικι κουλτοφρα των
ςθμερινϊν νζων και ταυτόχρονα διανοίγουν πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ ςτθ
διδαςκαλία και τθ μάκθςθ.

Διδακτικοί
Στόχοι



Θ εκμάκθςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του web 2.0



H εξοικείωςθ με μερικά από τα βαςικά περιβάλλοντα και τισ υπθρεςίεσ
του web 2.0



H βαςικι γνϊςθ τθσ προβλθματικισ που ςχετίηεται με τισ νζεσ χριςεισ
και τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ που χαρακτθρίηουν το web 2.0

2. Μερικοί βαςικοί οριςμοί
Σι διαφοροποιεί το web 2.0 από τθν προθγοφμενθ γενιά υπθρεςιϊν;
Με τον όρο «web 2.0» εννοοφνται μια ςειρά από εφαρμογζσ και περιβάλλοντα ςτο
Διαδίκτυο που χαρακτθρίηονται από το γεγονόσ ότι είναι ανοιχτά ςτθν πρόςβαςθ και
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ευνοοφν τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι των χρθςτϊν: οι χριςτεσ δεν επιςκζπτονται μόνο
ιςτοςελίδεσ και δεν αρκοφνται ςτθν πακθτικι ανάγνωςθ του περιεχομζνου τουσ, αλλά
ςχολιάηουν, καταςκευάηουν δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ και δθμιουργοφν περιεχόμενο.
Ταυτόχρονα, αξιολογοφν ςυλλογικά το ψθφιακό περιεχόμενο του Διαδικτφου, μοιράηονται
τουσ ψθφιακοφσ πόρουσ, δθμιουργοφν και ςυντθροφν online κοινότθτεσ. Το web 2.0
ξεκίνθςε κατ’ ουςίαν ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, μετά τθν κατάρρευςθ πολλϊν οnline
επιχειριςεων ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’90.
Σχετικά με τθν ιςτορία του όρου και το νόθμά του, υπάρχουν πολλά ςτοιχεία ςτο
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012.
κακϊσ και ςτο
http://www.paulgraham.com/web20.html , τελευταία επίςκεψθ 13/10/2012.
όπωσ και ςτθ wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012.
Το web 2.0, αυτό κακαυτό, είναι πολφ ςθμαντικό – με τθν ζννοια ότι οι υπθρεςίεσ που
προςφζρει είναι ευρφτατα διαδεδομζνεσ και ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον τρόπο με
τον οποίο οι άνκρωποι εκφράηονται, επικοινωνοφν και τελικά διαμορφϊνουν τισ
ταυτότθτζσ τουσ, κυρίωσ μεταξφ των νζων. Εξίςου ςθμαντικό είναι όμωσ και το γεγονόσ ότι
το web 2.0 δθμιουργικθκε εντελϊσ απρόςμενα, αναπτφχκθκε ταχφτατα και επθρζαςε ςε
ςθμαντικό βακμό τθν εξζλιξθ του Διαδικτφου, αλλά και των κοινωνικϊν πρακτικϊν των
χρθςτϊν του Διαδικτφου. Ενδεχόμενα, αυτό αποτελεί χαρακτθριςτικό των αλλαγϊν που
πρόκειται να επζλκουν ςτο μζλλον: οι μελλοντικζσ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου και των
άλλων δικτφων κα είναι πικανότατα απρόβλεπτεσ και ο ρόλοσ τουσ ενδζχεται να καταςτεί
ςθμαντικόσ ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. Οι παράγοντεσ αυτοί πρζπει λοιπόν να
λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ ςτθ διαδικαςία ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ τόςο των
εκπαιδευτικϊν, όςο και των μακθτϊν.
Το web 2.0 διανοίγει πολλζσ νζεσ διδακτικζσ δυνατότθτεσ. Θ εκμετάλλευςθ των
δυνατοτιτων αυτϊν ωςτόςο, πολλζσ φορζσ προχποκζτει τθν εφαρμογι καινοτόμων
διδακτικϊν μεκόδων. Αν, αντίκετα, τα νζα αυτά εργαλεία χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια
τυπικϊν, παραδοςιακϊν μακθμάτων, θ χρθςιμότθτα τουσ κα είναι πολφ περιοριςμζνθ.
Θ γνϊςθ των διδακτικϊν δυνατοτιτων του Web 2.0, αλλά και των νζων κοινωνικϊν
πρακτικϊν, αποτελοφν ζνα ςφνολο γνϊςεων και δεξιοτιτων πολφ ςθμαντικό για τουσ
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εκπαιδευτικοφσ. Στα πλαίςια τθσ παροφςασ ενότθτασ οι εκπαιδευτικοί κα γνωρίςουν τα
βαςικά χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν Web 2.0 και των εκπαιδευτικϊν τουσ δυνατοτιτων,
ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν τισ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ που κα τουσ επιτρζψουν να
διερευνιςουν τισ δυνατότθτεσ αυτζσ ςε μεγαλφτερο βάκοσ και να τισ χρθςιμοποιιςουν ςτθ
διδακτικι πράξθ.
Τo web 2.0 χαρακτθρίηεται από μερικά ςτοιχεία:

1. είναι ανοιχτό με τθν ζννοια τθσ ανοιχτισ πρόςβαςθσ από όλουσ τουσ πολίτεσ,
ανεξάρτθτα από θλικία, μόρφωςθ, οικονομικι κατάςταςθ κλπ. Το web 2.0 ςτοχεφει
ςτθ μείωςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ που υφίςταται ανάμεςα ςε οριςμζνεσ ομάδεσ
των πολιτϊν. Ευνοεί επίςθσ τισ πλατφόρμεσ και εφαρμογζσ που είναι που
εντάςςονται ςτο κίνθμα του Free, Open Source Software (FOSS). Αυτόσ ο τρόποσ
οργάνωςθσ και διάκεςθσ των πλθροφοριϊν φαίνεται να ζχει γενικότερεσ
επιπτϊςεισ, για παράδειγμα ςτον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηουν τα ςχετικά
κζματα οι κεςμοί και τα ιδρφματα: το γνωςτό ΜΛΤ που διακζτει τα μακιματα του
online, ελεφκερα και θ EΤ που ψθφιοποιεί και διακζτει ελεφκερα τα αρχεία τθσ
(με ακουςτικό και οπτικό υλικό) αποτελοφν δυο χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ.
2. Το web 2.0 επιτρζπει και ευνοεί τθ ςυνεργαςία, τθν ςυλλογικι δράςθ τθν
κοινωνικι δικτφωςθ. Eιδικότερα, ςε ςχζςθ με τθ μάκθςθ, θ κυρίαρχθ αντίλθψθ
είναι θ «ςυμμετοχικι» και όχι θ αντίλθψθ τθσ «πρόςκτθςθσ» τθσ γνϊςθσ.
3. Το web 2.0 επιτρζπει τθν προςωπικι ζκφραςθ και διάδοςθ των ιδεϊν – θ ανάπτυξθ
τθσ

«ατομικισ

δθμοςιογραφίασ»

(personal

online

journalism)

είναι μια

χαρακτθριςτικι ςυνζπεια αυτισ τθσ τάςθσ – με όλα τα κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία
τθσ.
4. ευνοεί τθ δθμιουργία – και φυςικά διαμοίραςθ – περιεχομζνου, ψθφιακϊν ι
ψθφιοποιθμζνων πόρων από τουσ χριςτεσ.

Ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο του web 2.0 φαίνεται, ωςτόςο, να είναι ακόμθ απρόβλεπτο: θ
ιςτορικι εμπειρία δείχνει ότι ςυχνά οι ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ εφευρζςεισ (όπωσ ο
θλεκτριςμόσ, το αυτοκίνθτο ι θ τυπογραφία) δεν εκτιμϊνται ςωςτά από τθν αρχι. Οι
οικονομικζσ, πολιτιςμικζσ, γενικά οι κοινωνικζσ τουσ επιπτϊςεισ τουσ και θ ζκταςι τουσ
δθλαδι, δε μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ εξζλιξισ τουσ οφτε και το
είδοσ των χριςεων που αναπτφςςονται, όταν οι τεχνολογίεσ αυτζσ αποκτιςουν μια
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«ωριμότθτα», δθλαδι καταςτοφν εφχρθςτεσ, φκθνζσ και διαδοκοφν πολφ. Είναι λοιπόν
πολφ πικανόν να μθν είμαςτε ςιμερα ςε κζςθ να αντιλθφκοφμε πλιρωσ τισ επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ τθσ επικοινωνίασ – ίςωσ οφτε καν να τισ φανταςτοφμε. Ενδεχομζνωσ
λοιπόν, το πιο ςθμαντικό ςυμπζραςμα μασ να είναι ότι μποροφμε να είμαςτε ςχεδόν
ςίγουροι ότι τα πράγματα ςτον τομζα των ψθφιακϊν επικοινωνιϊν κα αλλάηουν με
μεγάλεσ ταχφτθτεσ για αρκετό καιρό ακόμθ και οι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ των αλλαγϊν
αυτϊν δε κα είναι αμελθτζεσ. Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ και του
ςχολείου ςτθν παροφςα τουσ μορφι, ίςωσ κα πρζπει να επαναπροςδιοριςτεί. Ζτςι, για
παράδειγμα, κα αναπτυχκοφν νζεσ διδακτικζσ μζκοδοι και πρακτικζσ, οι οποίεσ κα
επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να ςυνεργάηονται και να εκμεταλλεφονται πλθρζςτερα το
δυναμικό των νζων τεχνολογιϊν και του Διαδικτφου. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα δε μπορεί να παραμζνει «κλειςτό» ςτισ αλλαγζσ που ιδθ
ςυντελοφνται.

3. Τπθρεςίεσ Web 2.0
Μια καλι ειςαγωγι ςτισ νζεσ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου αποτελεί ζνα ςφντομο βίντεο, που
δείχνει με πολφ παραςτατικό τρόπο τθν επίδραςι τουσ ςτον τρόπο με τον οποίο
εκφραηόμαςτε και επικοινωνοφμε ψθφιακά:
http://vodpod.com/watch/25484-the-machine-is-using-us-final-version ι
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
(τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012).

Επίςθσ, ςτθ διεφκυνςθ: http://www.go2web20.net/ (τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012)
υπάρχει ζνα μεγάλο ευρετιριο με εφαρμογζσ Web 2.0. Ραρόμοιο ευρετιριο (για υπθρεςίεσ
που δεν απαιτοφν εγγραφι του χριςτθ): http://blog.go2web20.net/2008/03/39-webbased-tools-that-dont-require.html (τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012).
Στον ιςτοχϊρο http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-theirshortcomings/
(τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012).
υπάρχουν μερικά από τα πλζον ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του Web 2.0.
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Ροιεσ είναι οι ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ τάςεισ; Ροιο κα είναι το μζλλον του web 2.0;
Ακριβζςτερα, ποιεσ κα είναι οι νζεσ υπθρεςίεσ που κα χαρακτθρίςουν τα αμζςωσ επόμενα
χρόνια; Κα υπάρξει κάποιο web 3.0; Είναι βζβαια πολφ δφςκολο να κάνει κανείσ
προβλζψεισ αφοφ, ςε μεγάλο βακμό, θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ εξαρτάται, εκτόσ των
άλλων, και από τθ γενικι κατάςταςθ τθσ οικονομίασ και τα οικονομικά ςυμφζροντα των
μεγάλων εταιρειϊν.
Δφο φαίνεται πάντωσ να είναι οι επικρατζςτερεσ τάςεισ: θ «φορθτι ταυτότθτα», δθλαδι θ
διαςφνδεςθ των ιςτοχϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ (ζτςι ϊςτε ςτοιχεία από τον ζνα να
μεταδίδονται και να ενθμερϊνουν το λογαριαςμό του ίδιου χριςτθ ςε άλλον) και θ
επζκταςθ των υπθρεςιϊν ςτισ φορθτζσ ςυςκευζσ (τθλζφωνα τρίτθσ και τζταρτθσ γενιάσ,
ipod αλλά και υπερφορθτά netbooks κ.ά.).
Φυςικά, τα ςενάρια αυτά είναι πικανά – αλλά βζβαιεσ προβλζψεισ είναι πολφ δφςκολο να
κάνει κανείσ, ακόμθ και για το εγγφσ μζλλον (για παράδειγμα:
http://www.quora.com/What-is-the-future-of-social-networking?q=future+of+social).
(τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012)
Μια εκτενισ και καλά τεκμθριωμζνθ αναφορά ςχετικά με τισ φορθτζσ ςυςκευζσ πάςθσ
φφςεωσ και το μζλλον τουσ υπάρχει ςτο:
http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009
(τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012).
Οι περιγραφζσ αυτζσ δε λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ ταυτόχρονεσ προόδουσ που
ςυντελοφνται ςε τομείσ όπωσ:
- τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
- τθν πρόοδο ςτισ νζεσ αρχιτεκτονικζσ των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, το cloud computing και
άλλεσ τεχνολογίεσ (οι οποίεσ, ενδεχομζνωσ, κα ευνοιςουν ακόμθ περιςςότερο τισ φορθτζσ
ςυςκευζσ και το mobile learning). Τυπικό παράδειγμα νζου τφπου Θ.Υ. – αλλά με αβζβαιο
ςχετικά μζλλον – αποτελεί ο XO-1 (project One Laptop Per Child:
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_
ma8htikou_ypologisti.txt, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012)
- τθ βιοπλθροφορικι
- τα «ζξυπνα» αντικείμενα
Ο λόγοσ για τον οποίο δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτο web 2.0, είναι ότι το web 2.0 είναι «ιδθ
εδϊ», ζχει δθλαδι ιδθ πολφ μεγάλθ ανάπτυξθ και κακολικι ςχεδόν αποδοχι.
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Blogs (Ιςτολόγια) και «προςωπικι δθμοςιογραφία» (personal
journalism)

Οδθγίεσ για τουσ αρχάριουσ ςτα ιςτολόγια υπάρχουν ςτο:
http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/
Επίςθσ, κατατοπιςτικό είναι το video:
http://www.commoncraft.com/blogs
(τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012).
Τα ιςτολόγια απετζλεςαν αρχικά ιςτοχϊρουσ ςτουσ οποίουσ ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ
μποροφςε να αναρτιςει προςωπικζσ ςκζψεισ – ζνα είδοσ προςωπικοφ, χρονολογθμζνου
θμερολογίου. Τα αναρτϊμενα μθνφματα μπορoφν να τα ςχολιάςουν οι επιςκζπτεσ του
ιςτολογίου (ι οριςμζνοι εξουςιοδοτθμζνοι επιςκζπτεσ). Ωςτόςο, τα ιςτολόγια γνϊριςαν
πολφ μεγάλθ ανάπτυξθ και οι χριςεισ τουσ ξεπζραςαν πολφ γριγορα το προςωπικό
θμερολόγιο για να αναχκοφν ακόμθ και ςε προςωπικζσ, ψθφιακζσ εφθμερίδεσ
(http://wapedia.mobi/en/Citizen_journalism?t=4, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012 ) και
«τόπουσ» κοινωνικοφ ςχολιαςμοφ ι κζντρα ςτιριξθσ τθσ διδαςκαλίασ.
Τα ιςτολόγια επιτρζπουν τθν ανάρτθςθ ανακοινϊςεων ςε αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά
και τθν αναγραφι ςχολίων για κάκε ανακοίνωςθ από τουσ επιςκζπτεσ του ιςτολογίου. Για
τθ δθμιουργία ιςτολογίου μπορεί είτε να χρθςιμοποιθκεί ζνασ απομεμακρυςμζνοσ
πάροχοσ

υπθρεςιϊν

αυτοφ

του

είδουσ

(για

παράδειγμα,

το

Google,

ι

το

http://wordpress.com/ (τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012) επιτρζπει τθ δθμιουργία
ιςτολογίου ςε όςουσ ζχουν λογαριαςμό), είτε να χρθςιμοποιθκεί θ δυνατότθτα που
ενςωματϊνεται ςε οριςμζνα περιβάλλοντα διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ ι διαχείριςθσ
περιεχομζνου (όπωσ το Moodle), είτε, τζλοσ, να χρθςιμοποιθκεί μια ειδικι εφαρμογι (για
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παράδειγμα: http://wordpress.org/ - τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012). Ππωσ είναι
αναμενόμενο, τα «τοπικά» ιςτολόγια είναι λιγότερο «ορατά» ςτο Διαδίκτυο, αλλά
καλφτερα ελεγχόμενα και οι επιςκζπτεσ τουσ, κατά κανόνα, είναι ενθμερωμζνοι και τα
παρακολουκοφν ςυςτθματικά.
Τα ιςτολόγια προςφζρουν πολλζσ δυνατότθτεσ για διαδικτφωςθ μεταξφ τουσ και
ενθμζρωςθ όςων ενδιαφζρονται, όταν υπάρχει οιαδιποτε επικαιροποίθςθ ι μεταβολι του
περιεχομζνου τουσ (όπωσ θ ανάρτθςθ νζων μθνυμάτων).
Τα blogs ςυχνά λειτουργοφν ωσ χϊροι «προςωπικισ δθμοςιογραφίασ», ωσ ζνα είδοσ
δθλαδι εφθμερίδων ι ακριβζςτερα ωσ ζνα είδοσ «δθμοςιογραφικοφ πρακτορείου» που
αντλεί πλθροφορίεσ και ειδιςεισ από παντοφ (προςωπικζσ, από τον τφπο ι από άλλα blogs)
και τισ αναπαράγει. Θ «δθμοςιογραφία των πολιτϊν» είναι επίςθσ μια νζα, ςχετικά,
κοινωνικι πρακτικι πολιτϊν που επικυμοφν να παίξουν ζναν ενεργό ρόλο ςτθ ςυλλογι,
επεξεργαςία, αναφορά και διάδοςθ ειδιςεων (ςχετικό: ζκκεςθ We Media του 2003). H
πρακτικι αυτι, ολοζνα και πιο ςυχνι, όπωσ είναι φυςικό, εγείρει πολλζσ ςυηθτιςεισ, κακϊσ
κζτει κζματα θκικισ και δεοντολογίασ, επαγγελματιςμοφ, οικονομικά κζματα ανταγωνιςμόσ με τισ εφθμερίδεσ – αλλά και κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κ.ά.). Ράντωσ,
ενδεικτικό τθσ επιρροισ που ζχουν ςιμερα τα ιςτολόγια είναι το γεγονόσ ότι μζςα ςτο
πλαίςιο αυτό, όπωσ είναι γνωςτό, το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Κρθςκευμάτων, αποφάςιςε να ενθμερϊνει ςυςτθματικά με ανακοινϊςεισ όςουσ blogers το
επικυμοφν: …ηθτά τθ ςυμμετοχι και ςυμβολι των ιςτολογίων (blogs), ςτθν πλθροφόρθςθ
και ενθμζρωςθ των πολιτϊν, ωσ προσ τα κζματα που ςχετίηονται με τισ αρμοδιότθτεσ του
(ςχετικι ανακοίνωςθ του Υπουργείου).
Στθ λεγόμενθ «μπλογκόςφαιρα» οι πρακτικζσ τθσ ςυλλογικισ/ςυνεργατικισ αξιολόγθςθσ
εφαρμόηονται εξίςου αποτελεςματικά. Ζτςι, ο ιςτοχϊροσ Digg http://digg.com/ και άλλοι
όμοιοι του, υιοκετεί μια αςυνικιςτθ διαδικαςία για να αναδείξει τισ ςπουδαιότερεσ
ειδιςεισ αλλά και γενικά το πιο ςθμαντικό ψθφιακό υλικό: ό,τιδιποτε δθμοςιοποιείται
ςτον ιςτοχϊρο (ειδιςεισ, αλλά και φωτογραφίεσ ι βίντεο) υποβάλλεται για «κρίςθ» ςτουσ
αναγνϊςτεσ του ιςτοχϊρου. Αν αυτό λάβει αρκετζσ ψιφουσ (τα λεγόμενα Diggs) τότε
δθμοςιοποιείται ςτθν πρϊτθ ςελίδα, ενϊ οι αναγνϊςτεσ μποροφν να το ςχολιάςουν
δθμόςια.
Τα ιςτολόγια ζχουν ευρείεσ εφαρμογζσ ςτθν Εκπαίδευςθ.
Μερικά παραδείγματα:
http://e-filologos.blogspot.com/, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012
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http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012
και
http://blogs.sch.gr/tgiakoum/, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012

Wikis

Ρρόκειται για ζνα ιςτοχϊρουσ ι ιςτοςελίδεσ ςτουσ οποίουσ οι χριςτεσ, και όχι μόνο ο
δθμιουργόσ, επιτρζπεται να προςκζτουν ι να επεξεργάηονται το περιεχόμενο. H
δθμιουργία και επεξεργαςία των ιςτοςελίδων δεν γίνεται ζμμεςα, δθλαδι αλλάηοντασ τον
κϊδικα html, αλλά άμεςα, μζςω ενόσ φυλλομετρθτι (web browser). Το πιο γνωςτό
«προϊόν» των wikis είναι θ γνωςτι wikipedia:
http://el.wikipedia.org/ (τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012)

και ςτθν ιςτοςελίδα

http://www.wikimedia.org/(τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012) είναι ςυγκεντρωμζνοι όλοι οι
ςχετικοί ιςτοxϊροι με το project wikipedia.
Ζνα κατατοπιςτικό βίντεο για τθ λειτουργία των wikis υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ:
http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english
(Τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012).
Ζτςι, τα wikis αποτελοφν περιβάλλοντα κατάλλθλα για τθ ςυνεργατικι δθμιουργία
ιςτοςελίδων.
Στισ παρακάτω διευκφνςεισ υπάρχουν οδθγίεσ για καλζσ πρακτικζσ ςτθ δθμιουργία και
ςυντιρθςθ wikis, όπωσ και οριςμζνα ςτοιχεία από τθν ιςτορία των wikis από το 1995:


http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012



http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012



http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012.
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Θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ιςτοςελίδων wikis είναι ενςωματωμζνθ ςτα περιςςότερα
ςφγχρονα, ολοκλθρωμζνα περιβάλλοντα διαχείριςθσ περιεχομζνου ι διαχείριςθσ γνϊςθσ.

Podcasts και Vodcasts
H λζξθ Podcasts προζρχεται από τισ λζξεισ Portable On Demand Broadcasting, δθλαδι, ςε
ελεφκερθ απόδοςθ, «φορθτι αναμετάδοςθ κατόπιν αιτιςεωσ».
Το Podcast είναι ουςιαςτικά ζνα ςφνολο από αρχεία ιχου (ι βίντεο – ςτθν περίπτωςθ αυτι
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο όροσ vodcast) τα οποία είναι διακζςιμα ςτο Διαδίκτυο κυρίωσ
μζςα από υπθρεςίεσ προςωπικισ ςυνδρομισ (ςφςτθμα RSS feed ι Atom) και μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςε Θ.Υ. ι άλλεσ ςυςκευζσ (όπωσ mp3 players, iPods κ.ά.). Το βαςικό τουσ
χαρακτθριςτικό είναι ότι οι ςυνδρομθτζσ-χριςτεσ, ενθμερϊνονται αυτόματα, όταν
ανανεϊνεται το περιεχόμενο των Podcasts, δθλαδι, όταν υπάρχει καινοφριο περιεχόμενο.
Το Podcast εμφανίςτθκε το 2004 και γριγορα ζγινε πολφ δθμοφιλζσ. Θ βαςικι καινοτομία
των Podcasts δεν είναι τεχνολογικι, αλλά μάλλον θ ευκολία χριςθσ του.
Οδθγίεσ για τθ χριςθ του Podcast και καλζσ πρακτικζσ ςτο:
http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-Podcasting/17,
τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012
κακϊσ και ςτο:
http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-83/html/
τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012.

Εικονικοί κόςμοι - Virtual worlds
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Οι εικονικοί κόςμοι και ιδιαίτερα το Second Life (http://secondlife.com/, τελευταία
επίςκεψθ 12/10/2012) και το OpenSimulator (http://opensimulator.org/wiki/Main_Page,
τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012) αποτελοφν εδϊ και μερικά χρόνια ζνα πολφ διαδεδομζνο
μζςο για τθ διδαςκαλία, αν και κα πρζπει να αναφερκεί ότι ίςωσ θ εκτεταμζνθ χριςθ τουσ
ςτο τυπικό ςχολικό περιβάλλον (και ιδιαίτερα το ελλθνικό) να είναι δφςκολθ.
Ρλθροφορίεσ για τισ εκπαιδευτικζσ (και μθ-εκπαιδευτικζσ) χριςεισ των εικονικϊν κόςμων
μποροφν να βρεκοφν ςτα εξισ:
http://www.virtual.gmu.edu/pdf/constr.pdf, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012
http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012.

Κοινωνικι δικτφωςθ και folksonomy
Μςωσ θ πιο ςθμαντικι εξζλιξθ ςτον ευρφτερο χϊρο του web 2.0 είναι θ ραγδαία ανάπτυξθ
των χϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Το FaceBook (http://www.facebook.com, τελευταία
επίςκεψθ 12/10/2012) αρικμεί περίπου 350 εκατομμφρια μζλθ (Λανουάριοσ του 2010), το
MySpace (http://www.myspace.com, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012) άνω των 450 και το
Twitter

(http://www.twitter.com,

τελευταία

επίςκεψθ

12/10/2012)

περίπου

50

εκατομμφρια μζλθ – ςφμφωνα τουλάχιςτον με ςτοιχεία που δίνει θ wikipedia. Αντίςτοιχοι
ιςτοχϊροι περιοριςμζνθσ εμβζλειασ (γεωγραφικισ, γλωςςικισ ι εξειδικευμζνων κεμάτων),
όπωσ το ρωςικό Vkontakt αρικμοφν αντίςτοιχου πλικοσ μελϊν – περίπου 50 εκατομμφρια
για το ρωςικό ιςτοχϊρο.
Στθ διεφκυνςθ:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites

(τελευταία

επίςκεψθ

12/10/2012) υπάρχει μια ενθμερωμζνθ εκτεταμζνθ κατάςταςθ ιςτοχϊρων κοινωνικισ
δικτφωςθσ.
Οι ιςτοχϊροι αυτοί δεν ζχουν τθν ίδια αποςτολι, οφτε το ίδιο ςτυλ. Ενϊ το Facebook και το
MySpace είναι γενικοφ περιεχομζνου, άλλοι ιςτοχϊροι όπωσ ο ning (http://www.ning.com,
τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012) επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ τουσ τθ δθμιουργία των δικϊν
τουσ

δικτφων

και

ιςτοχϊροι

όπωσ

ο

linkedin

(55

εκατομμφρια

μζλθ,

http://wwwlinkedin.com, τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012) απευκφνονται κυρίωσ ςε
επαγγελματίεσ οι οποίοι κζλουν να δθμιουργιςουν δίκτυα πελατϊν, ςυνεργατϊν κ.λ.π.
Οι επιπτϊςεισ των δικτφων αυτϊν δεν είναι ακριβϊσ εκτιμθμζνεσ. Οριςμζνοι ερευνθτζσ
φτάνουν να μιλοφν ακόμθ και για μια κοινωνικι επανάςταςθ που ςυντελείται ςταδιακά
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(ςχετικζσ αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία), ωςτόςο υπάρχουν κριτικζσ φωνζσ που
αμφιςβθτοφν το βάκ0σ των αλλαγϊν που κα ςυντελεςτοφν.
Θ ςχζςθ αυτϊν των δικτφων γενικά με τθν εκπαίδευςθ είναι ςτενι: τα περιςςότερα από τα
δίκτυα αυτά ζχουν ιδιαίτερα τμιματα που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ με διάφορουσ
τρόπουσ: δθμοςιοποίθςθ εργαςιϊν, υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν δικτφων ποικίλθσ μορφισ,
διαμοίραςθ υλικοφ είναι μερικζσ μόνο από τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται μζςω των
ιςτοχϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ.
H ςυλλογικότθτα που δθμιουργείται ςτο πλαίςιο των διαφόρων ψθφιακϊν Κοινοτιτων
δθμιουργεί νζεσ κοινωνικζσ πρακτικζσ. Αναφζρκθκε ιδθ το παράδειγμα του dig και του
del.icio.us τα οποία ςτθρίηουν τθ λειτουργία τουσ ςτισ ίδιεσ τισ επιλογζσ των χρθςτϊν. Θ
ιδζα αυτι, τθσ ζμμεςθσ δθλαδι αξιολόγθςθσ των ψθφιακϊν πόρων και τθν ανάδειξθ (ό,τι
μπορεί αυτό να ςθμαίνει κατά περίπτωςθ) των πλζον ςθμαντικϊν βρίςκει πολλζσ
γενικεφςεισ και είναι γνωςτι με τθ γενικι ονομαςία folksonomy. Για παράδειγμα, είναι
γνωςτό ότι θ μθχανι αναηιτθςθσ Google λειτουργεί με μια ανάλογθ αρχι προκειμζνου να
ταξινομιςει τα sites που εντοπίηει ςε μια δεδομζνθ αναηιτθςθ.

4. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ
Το μζλλον: Είναι βζβαια πολφ δφςκολο να προβλζψει το μζλλον
των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν γιατί εξελίςςονται με πολφ μεγάλθ
ταχφτθτα.
Δραςτθριότθτα 1θ

Οριςμζνεσ

ενδείξεισ

πάντωσ

δείχνουν

ότι

οι

ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ κα είναι ςτο τομζα των κινθτϊν
ςυςκευϊν και τθσ «κινθτισ μάκθςθσ» (mobile learning).
Συςκευζσ αυτοφ του είδουσ μπορεί να είναι οι λεγόμενοι
υποφορθτοί (ι τα netbooks, όπωσ αυτά που διενεμικθςαν το
2009 ςτθν 1θ Γυμναςίου), αλλά και ςυςκευζσ όπωσ τα ipods, τα
ipads αλλά και ςυςκευζσ όπωσ οι e-readers και τα kindles.
Ρρόςφατθ

ςχετικά

αναφορά

μιασ

μεγάλθσ

εταιρείασ

(http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-InternetReport-2009, τελευταία επίςκεψθ12/10/2012) τεκμθριϊνει με
ςτοιχεία τθν τάςθ αυτι
Άλλεσ τάςεισ ςτο τομζα αυτό είναι θ «ενςωμάτωςθ» των δικτφων
μζςα ςε αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ (όπωσ ροφχα,
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θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ κ.ά).
Αναμζνεται επίςθσ να είναι πολφ ςθμαντικόσ ο ρόλοσ των
ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν (digital libraries)
Βρείτε ςχετικά ςτοιχεία ςτο Διαδίκτυο και ςχολιάςτε τα

Επιςκεφτείτε τθ ςελίδα:
http://www.nytimes.com/2006/06/21/nyregion/21sidekick.html?
Δραςτθριότθτα 2θ

_r=1, (τελευταία επίςκεψθ 12/10/2012)
Ρεριζχει τθν ιςτορία του χαμζνου κινθτοφ τθλεφϊνου και τθσ
ανάκτθςισ του. Συηθτείςτε τθν ιςτορία αυτι και το γενικότερο
νόθμά τθσ.
Οι νζοι ιςτοχϊροι κοινωνικισ δικτφωςθσ κζτουν και οριςμζνα
κζματα αςφαλείασ των χρθςτϊν (για παράδειγμα, αςφάλεια
προςωπικϊν ςτοιχείων). Δείτε το ακόλουκο βίντεο και ςχολιάςτε
το:
http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&feature=share

Δραςτθριότθτα 3θ

Οι αλλαγζσ των ρυκμίςεων αςφαλείασ και τθσ προςταςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων που ζγιναν ςτο Facebook φαίνεται ότι
δεν ιταν ομαλι για όλο τον κόςμο. Εκτόσ από τουσ απλοφσ
χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ, ζπεςε κφμα και ο Mark Zuckerberg,
αφοφ δθμοςιοποιικθκαν κρυφζσ φωτογραφίεσ του. Μετά τισ
νζεσ ρυκμίςεισ τθσ υπθρεςίασ, ςτο προφίλ του Zuckerberg
εμφανίςτθκε μια φωτογραφία του δίπλα ςε μια πιςίνα να
κρατάει ζνα αρκουδάκι, με φφοσ ςαν να βριςκόταν υπό τθν
επιρεια αλκοόλ ι άλλθσ ουςίασ. Αυτι θ φωτογραφία με το
αρκουδάκι αφαιρζκθκε λίγθ ϊρα μετά τθν εμφάνιςθ τθσ
είδθςθσ. Ζπειτα από αυτι τθν εξζλιξθ, ελάχιςτοι πείςτθκαν από
τισ εξθγιςεισ του Zuckerberg.

Δραςτθριότθτα 4θ

RSS readers ονομάηονται οριςμζνεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ οι
οποίεσ ςυγκεντρϊνουν ψθφιακοφσ πόρουσ από διάφορεσ πθγζσ
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ςε μια «κζςθ» (για παράδειγμα εξειδικευμζνθ ιςτοςελίδα) ϊςτε
να είναι πιο εφκολθ θ ανάγνωςι τουσ. Βρείτε ςχετικζσ
πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο.

Επιςκεφκείτε μερικά ιςτολόγια ( blogs) που ζχουν ςχζςθ με τθν
Δραςτθριότθτα 5θ

Εκπαίδευςθ: Tα ιςτολόγια (blogs) μποροφν να είναι οι χϊροι
ςτουσ οποίουσ αναρτϊνται ομαδοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ που
αφοροφν ςτο μάκθμα – γενικά ι ειδικά.
Τα blogs προςφζρονται επίςθσ ιδιαιτζρωσ για τθν ανάρτθςθ
εργαςιϊν και τθν υποβολι ςχολίων (όλων δθμοςίων) από τα
υπόλοιπα μζλθ των ομάδων-τθσ κοινότθτασ
http://www.blogcatalog.com/directory/education_and_training,
τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
http://e-filologos.blogspot.com,

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012.
http://pake31.blogspot.com,

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012.
http://aibaliotis.blogspot.com/,

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012.
Εντοπίςτε ςτο Διαδίκτυο πθγζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ
εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ των ιςτολογίων και εξετάςτε αν τα
ιςτολόγια κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια των
μακθμάτων ςασ.

Τα wikis αποτελοφν εργαλεία καταλλθλότερα μάλλον για τθ
ςτιριξθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων, για τθν επίτευξθ κοινϊν
Δραςτθριότθτα 6θ

ςτόχων. http://sdem.pbwiki.com/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ
13/10/2012.
Επιςκεφκείτε ςχετικοφσ ιςτοχϊρουσ και εξετάςτε αν οι
προτεινόμενεσ εκπαιδευτικζσ-διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ κα
είχαν εφαρμογι ςτθ δικι ςασ διδαςκαλία.

Δραςτθριότθτα 7θ

Λςτοχϊροι και υπθρεςίεσ για Web2.0 – Education2.0
http://del.icio.us/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
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http://www.flickr.com/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
http://el.wikipedia.org/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
http://www.technorati.com/,

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

τελευταία

επίςκεψθ

ςτισ

13/10/2012.
http://www.facebook.com/,
13/10/2012.
http://www.myspace.com/,
13/10/2012.
http://www.youtube.com/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 13/10/2012.
Επιςκεφκείτε τουσ παραπάνω ιςτοχϊρουσ και εξετάςτε τθ
δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςετε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν
ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ ςασ.
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Ενότθτα 3.1

To Διαδίκτυο ωσ πθγι πλθροφοριϊν.
1. Ειςαγωγι
Δεδομζνου ότι θ διάχυςθ του Διαδικτφου ςτθ ςχολικι κακθμερινι πρακτικι είναι
μεγάλθ το μάκθμα αυτό ςκοπεφει να αποβεί μάκθμα γνωριμίασ με τα πλεονεκτιματα
και τα μειονεκτιματα τθσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο κακϊσ επίςθσ και
με τισ αποτελεςματικζσ μεκόδουσ αναηιτθςθσ. Εξετάηονται επίςθσ και τεχνικζσ για τθν
αςφαλι και αποτελεςματικι αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με επικυμθτά χαρακτθριςτικά
(όπωσ είναι θ αξιοπιςτία, θ επικαιρότθτα, θ πλθρότθτα των πλθροφορικϊν κ.ά). Θ
αναηιτθςθ, επεξεργαςία και αναμετάδοςθ των πλθροφοριϊν ωςτόςο, ςυντελείται
μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςχολικό περιβάλλον και με ςκοπό τθ διδακτικι αξιοποίθςθ
των πλθροφοριϊν αυτϊν. Ζτςι θ παρουςίαςθ των τεχνικϊν αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν
εντάςςεται μζςα ςε ζνα διδακτικό πλαίςιο.

Διδακτικοί

 Θ εκμάκθςθ βαςικϊν τεχνικϊν και μεκόδων για τθν αποτελεςματικι

Στόχοι

χριςθ του Διαδικτφου ωσ πθγισ πλθροφορίασ.


Θ υλοποίθςθ αναηθτιςεων μζςα από μθχανζσ αναηιτθςθσ,
αρχειοκαταλόγουσ, και εργαλεία μετα-αναηιτθςθσ

2. Πλεονεκτιματα από τθ χριςθ του Διαδικτφου για
τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν
 Υπάρχει πλθκϊρα πλθροφοριϊν (που περιλαμβάνουν μεγάλο εφροσ
Σε επίπεδο πθγϊν

από media).
 Οι μακθτζσ κακίςτανται «ερευνθτζσ πλθροφοριϊν» λόγω τθσ
εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα
 Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ είναι γριγορεσ, αποτελεςματικζσ Κι εφκολεσ
ςτθ χριςθ τουσ.
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 Θ αυξανόμενθ επιτιδευςθ του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται ςτισ
μθχανζσ αναηιτθςθσ μασ επιτρζπει να περιγράφουμε με ακρίβεια
τθν πλθροφορία που ηθτάμε

Σε επίπεδο
επικοινωνίασ

 Δυνατότθτα άμεςθσ ςφνδεςθσ με μζρθ και ανκρϊπουσ
 Ραγκόςμια διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ
 Κίνθτρο να μοιραςτοφν οι μακθτζσ online τθ δουλειά τουσ με άλλουσ
οπουδιποτε.

Εξεικόνιςθ
(Visualization) και
μοντελοποίθςθ

 Ευκολότερθ κατανόθςθ πλθροφοριϊν που αφοροφν πολφπλοκα
αντικείμενα με τθ χριςθ εξεικονιςτικϊν αναπαραςτάςεων.
 Ρεριςςότεροσ ζλεγχοσ μάκθςθσ από μζρουσ των μακθτϊν
(εποικοδομθτιςμόσ) αφοφ από μόνοι τουσ ανακαλφπτουν παρά
βλζπουν και απομνθμονεφουν.

3. Επιφυλάξεισ και ςθμεία για επιςιμανςθ ςε ςχζςθ
με τθ διδακτικι χριςθ του Διαδικτφου

Σε επίπεδο πθγϊν

 Υπάρχει πολφ μεγάλοσ όγκοσ πλθροφορίασ για κάκε ςυγκεκριμζνο
κζμα (Υπερφόρτωςθ πλθροφορίασ)
 Είναι επιτακτικι

ανάγκθ ποιοτικοφ ελζγχου ςτα δεδομζνα που

βρίςκουν και χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ. Oι πλθροφορίεσ ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ δεν είναι αξιόπιςτεσ, δεν είναι πλιρεισ, δεν
είναι επίκαιρεσ ι, ενδεχομζνωσ, παρουςιάηουν πολφ μεγάλεσ
αποκλίςεισ από τα αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα, ενδεχομζνωσ
εμπεριζχουν μθνφματα ςεξιςτικά, ρατςιςτικά, αντικοινωνικά. Κα
πρζπει τα ενδεχόμενα αυτά να λθφκοφν υπόψθ από τουσ
διδάςκοντεσ, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ δεν
ζχουν εκείνο το γνωςτικό και πολιτιςμικό υπόβακρο που κα τουσ
επζτρεπε να ελζγξουν τθν ποιότθτα των πλθροφοριϊν που
ελζγχουν ςτο Διαδίκτυο.
 Ρολλζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ παρουςιάηουν αποτελζςματα μιασ
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αναηιτθςθσ με βάςθ εμπορικά και οικονομικά κριτιρια αντί για
ακαδθμαϊκά και κοινωνικά.
 Είναι ανεπαρκισ ο χρόνοσ εκπαίδευςθσ για να επιτευχκεί μια
αποτελεςματικι χριςθ των μθχανϊν.
 Κα πρζπει να επιςθμανκοφν τα προβλιματα που δθμιουργεί θ
χριςθ πθγϊν πλθροφοριϊν που προςτατεφονται από κάποιου
είδουσ πνευματικά δικαιϊματα. Επίςθσ, οι μακθτζσ πρζπει να
εκιςκοφν ςτθν αναφορά των πθγϊν που χρθςιμοποιοφν από το
Διαδίκτυο.
 Κα πρζπει οι μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθν εκμετάλλευςθ, τθν κριτικι
ςφνκεςθ πλθροφοριϊν και όχι ςτθν απλι παράκεςι τουσ (“copypaste”).
 Οι μακθτζσ κα πρζπει να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτουσ «κανόνεσ» του
νζου τρόπου επικοινωνίασ μζςω δικτφων Θ.Υ., ιδιαιτζρωσ του
Διαδικτφου, να ςζβονται τθ λεγόμενθ netiquette – για παράδειγμα
να ςυνειδθτοποιιςουν, ότι παρά τθν αμεςότθτα τθσ ψθφιακισ
επικοινωνίασ, πρόκειται τελικά για γραπτι επικοινωνία και άρα
καλόν είναι να παρουςιάηονται όταν ξεκινοφν μια επικοινωνία με
κάποιο άτομο.
 Θ ταχφτθτα επικρατεί τθσ ποιότθτασ

Σε επίπεδο
επικοινωνίασ

 Ελλοχεφει ο κίνδυνοσ μεγζκυνςθσ του χάςματοσ μεταξφ αυτϊν που
ζχουν και αυτϊν που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία.
 Αναδφονται κζματα πνευματικϊν δικαιωμάτων (οι εκπαιδευτικοί
πρζπει να είναι ςίγουροι ότι οι μακθτζσ ακολουκοφν και ςζβονται
ςχετικοφσ κανόνεσ)


Είναι πολφ εφκολο να κεωρθκεί ότι ζχοντασ μια επιφανειακι
γνϊςθ αυτό ςυνεπάγεται πραγματικι κατανόθςθ

Εξεικόνιςθ
(Visualization) και
μοντελοποίθςθ



Είναι πολφ εφκολο να παρερμθνευτοφν δεδομζνα που βρίςκονται
ςε μορφι γραφικϊν



Δθμιουργείται μια τάςθ προσ τθν τακτικι «κάνε κλικ και μάντεψε»
παρά «ςκζψου πρϊτα».
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4. Σεχνικζσ Αναηιτθςθσ ςτο Διαδίκτυο

Χριςθ Αρχειοκαταλό
γων (Directories)

Ρρόκειται για χριςιμεσ ςελίδεσ ταξινομθμζνεσ ςε μια ιεραρχικι
δομι βαςιςμζνθ ςε ςυγκεκριμζνα κζματα (Yahoo, in.gr, dmoz.org).
Ραρζχουν τθ δυνατότθτα να ρίξεισ μια γριγορθ ματιά ςε ζνα κζμα
και μετά να ςυνεχίςεισ για πιο λεπτομερι και εμπεριςτατωμζνθ
πλθροφορία. Σε αντίκεςθ με τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ που
παραπζμπουν ςε εκατομμφρια ιςτοςελίδεσ και τυπικά ςε
κατακλφηουν με ζναν αρικμό αποτελεςμάτων, οι αρχειοκατάλογοι
προςφζρουν ζνα περιοριςμζνο και κατθγοριοποιθμζνο ςφνολο
κεμάτων, ςυνικωσ ςε αλφαβθτικι κατάταξθ για εφκολθ αναφορά
και πλοιγθςθ. Κάποιοι από τουσ πιο δθμοφιλείσ κεματικοφσ
καταλόγουσ είναι:
http://www.digital-librarian.com/

(ςχετικόσ

με

ακαδθμαϊκι

αναηιτθςθ)
http://infomine.ucr.edu/
http://ejw.i8.com/ (εκπαιδευτικόσ κατάλογοσ ανά ειδικότθτα)
http://dir.yahoo.com/
http://www.dmoz.org/
http://www.ipl.org/
http://www.worldsiteindex.com/

Χριςθ (των
κατάλλθλων)
μθχανϊν
αναηιτθςθσ
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Κζτεισ ζνα ερϊτθμα με λζξεισ κλειδιά, θ μθχανι το ςυνταιριάηει με
τισ εγγραφζσ που ζχει ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ και παρουςιάηει μία
λίςτα πικανϊν κειμζνων που ικανοποιοφν τθν απαίτθςι ςου.
(Google, Yahoo, MSN, Lycos, ...). Για μια πιο εμπεριςτατωμζνθ
επιςκόπθςθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ, αρχειοκαταλόγων, κλπ
αφιερϊςτε λίγο χρόνο για να δείτε το απολαυςτικό βίντεο του
Marcus Zillman, ενόσ ειδικοφ ςε κζματα διαδικτφου ακολουκϊντασ
τον ςφνδεςμο Searching the Internet – A primer ι για να μελετιςετε
τισ
Εργαλεία μετα-

απόψεισ

του

όπωσ

τισ

εκφράηει

ςτθ

ςελίδα

http://www.searchingtheinternet.info/

αναηιτθςθσ

Ρρόκειται για ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε πολλαπλζσ μθχανζσ
αναηιτθςθσ. Για να ζχει κανείσ μια ενδελεχι αναηιτθςθ ςτο
Internet κα ζπρεπε να ανατρζξει ςε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ
μθχανζσ αναηιτθςθσ. Το να το κάνεισ όμωσ αυτό, και κατ
επανάλθψθ να ειςάγεισ το ίδιο ερϊτθμα είναι και χρονοβόρο και
βαρετό. Ζτςι οι μθχανζσ μετα-αναηιτθςθσ επιτρζπουν να κζςεισ μια
φορά το ερϊτθμα αλλά να λάβει θ χϊρα θ αναηιτθςθ ςε πολλαπλζσ
μθχανζσ αναηιτθςθσ ταυτόχρονα. Τα αποτελζςματα επιςτρζφονται
ωσ μια ςφνκεςθ των επιμζρουσ αποτελεςμάτων από όλεσ τισ
μθχανζσ. Αν μάλιςτα είναι αξιόπιςτθ θ μθχανι μετα-αναηιτθςθσ,
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δεν περιλαμβάνει τα διπλότυπα αποτελζςματα και επιπλζον
κατατάςςει τα αποτελζςματα αναφορικά με το πόςο ςχετικά είναι
με το ερϊτθμά μασ. Κάποιεσ από τισ πιο ιςχυρζσ μθχανζσ μετααναηιτθςθσ είναι:
http://www.metacrawler.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.mamma.com/
https://ixquick.com/
Άλλεσ παράμετροι

http://www.search.com/

αποτελεςματικισ
αναηιτθςθσ


Για το ςωςτό προςδιοριςμό τθ αναηθτοφμενθσ πλθροφορίασ
βοθκοφν τα ερωτιματα: α) Ροιοσ ι Τι είναι αυτό(σ) που αναηθτϊ,
β) που βρίςκεται, γ) πότε ςυνζβθ, δ) πωσ ςυνζβθ, ε) γιατί.



Σχεδόν πάντα χωρίσ εξαίρεςθ οι κεντρικζσ λζξεισ-κλειδιά πρζπει να
είναι ουςιαςτικά



Οι λζξεισ κλειδιά να εκφράηουν με ςαφινεια τθν αναηθτουμζνθ
πλθροφορία. Αν λοιπόν ηθτϊ πλθροφορίεσ για τθν πολικι αρκοφδα
πρζπει να είμαι ςαφισ και να αποφφγω τον γενικό όρο «ηϊο», ι
τον όρο «αρκοφδα» ςτθν αναηιτθςθ. Δείτε τι μου δίνει αρικμθτικά
το Google για κάκε όρο: «ηϊα»: 6.920.000, «αρκοφδα»: 3.830.000,
«πολικι αρκοφδα»: 13.500. Πςο πιο ςαφισ γίνομαι τόςο
ελαττϊνεται ο όγκοσ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ.



Ρολλζσ φορζσ θ χριςθ ςυνϊνυμων καλφπτει τισ απαιτιςεισ μιασ
αναηιτθςθσ.



Χριςθ φράςεων όπου απαιτείται. Μια απλι αναηιτθςθ με τουσ
όρουσ

«εν

τοφτω

νίκα»

δίνει

10.700.000

αποτελζςματα.

Αναηθτϊντασ όμωσ με βάςθ τθν ακριβι φράςθ ςτθ ςφνκετθ
αναηιτθςθ ςχετικι επιλογι ζχουμε μόλισ 68.400 αποτελζςματα.
(αυτό μπορεί να επιτευχκεί και όταν θ φράςθ ςτθν απλι
αναηιτθςθ περιζχεται ανάμεςα ςε ειςαγωγικά).
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Αναηιτθςθ με βάςθ Boolean τελεςτζσ (χριςθ AND, OR, NOT). Θ
χριςθ του AND ςθμαίνει: «Κζλω κείμενα που να περιλαμβάνουν
και τουσ δφο όρουσ». Θ χριςθ του OR δίνει κείμενα που
περιλαμβάνουν τον ζναν ι τον άλλο όρο, ενϊ το ΝΟΤ αποκλείει τθν
εμφάνιςθ ςυγκεκριμζνων όρων ςτο αναηθτοφμενο κείμενο. Για να
μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τθ χριςθ τζτοιων τελεςτϊν για να
βελτιϊςετε τθν αναηιτθςι ςασ μπορείτε να επιςκεφτείτε τισ
ςελίδεσ Boolean searching on the Internet ι Google search basics



Ρροςοχι ςτθν ορκογραφία. Είναι τόςο προφανζσ που πολλζσ
φορζσ δεν ςχολιάηεται. Κι όμωσ μπορεί να ςε αποκλείςει από
πλθροφορίεσ ι να ςε ςτείλει ςε παραπλανθτικά κείμενα. Δείτε
αποτελζςματα ςτο Yahoo:



Είναι καλό να χρθςιμοποιείται περιοριςμζνοσ αρικμόσ λζξεωνκλειδιά (6 ωσ 8 το πολφ).



Πταν περιορίηεται θ ζρευνα ςε πολφ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ
είναι καλό να γίνεται χριςθ φίλτρων. Ζνα είδοσ φίλτρων είναι θ
απόλθξθ του URL. Ζτςι ζχουμε απολιξεισ: com για εταιρείεσ και
εμπορικζσ ςελίδεσ, edu για εκπαιδευτικά ιδρφματα, gov για
κρατικοφσ οργανιςμοφσ, mil για ςτρατιωτικοφσ οργανιςμοφσ, net
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για παροχείσ υπθρεςιϊν Internet, org για μθ κερδοςκοπικοφσ
οργανιςμοφσ κλπ)


Κάνε χριςθ ςτθ ςφνκετθ αναηιτθςθ τθ δυνατότθτα να προςκζςεισ
αναηιτθςθ ςε ιςτότοπο ι τομζα με βάςθ τθν κατάλθξθ ςτο domain
name. Ζτςι μπορείσ για παράδειγμα να χρθςιμοποιιςεισ κάποια
κατάλθξθ από τισ παρακάτω αν ενδιαφζρεςαι για ςχετικά
αποτελζςματα:


.com για εμπορικά



.edu για εκπαιδευτικά – ακαδθμαικά



.org για οργανιςμοφσ



.gov για κυβερνθτικζσ ςελίδεσ (ειδικά ςτισ ΘΡΑ)



.mil για ςτρατιωτικζσ πλθροφορίεσ ςτισ ΘΡΑ



.net για παροχείσ Internet



.info για πλθροφορίεσ

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ
Χρθςιμοποιείςτε

μια

μθχανι

αναηιτθςθσ

για

να

αντλιςετε

πλθροφορίεσ για το μφκο τθσ χαμζνθσ Ατλαντίδασ χρθςιμοποιϊντασ ωσ
λζξθ κλειδί α)τθ λζξθ «Ατλαντίδα», β) τισ λζξεισ «ιπειροσ Ατλαντίδασ»
Δραςτθριότθτα 1θ

(όλεσ τισ λζξεισ) και γ) τθ λζξθ «Ατλαντίδα» χωρίσ τισ λζξεισ
«αποςτολι», «ταινία», «φίλμ». Συγκρίνετε τα αποτελζςματα που
ζχουν προκφψει

Στθ μθχανι αναηιτθςθσ Google κάνετε μια αναηιτθςθ όπου κα είναι
πιο αποτελεςματικό να αποφφγετε τθν αναηιτθςθ «Με όλεσ τισ λζξεισ»
Δραςτθριότθτα 2θ

και να χρθςιμοποιιςετε ωσ εργαλείο τθν «ακριβι φράςθ» και τθν
επιλογι «Ραρόμοιεσ ςελίδεσ»
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Ζχετε να αντλιςετε πλθροφορίεσ πχ για τισ εξερευνιςεισ του
Κολόμβου (ι οποιοδιποτε κζμα τθσ δικισ ςασ επιλογισ). Ανατρζξτε ςε
αρχειοκαταλόγουσ (directories) ι ςε κάποια μθχανι αναηιτθςθσ
προκειμζνου να πετφχετε πλθροφορίεσ που να ζχουν τθ βάςθ τουσ α)
Δραςτθριότθτα 3θ

ςτθν Λςτορία, β) ςτθν κουλτοφρα και τθν παράδοςθ άλλων λαϊν, γ) ςτθ
χριςθ χαρτϊν, δ) ςτθν εφρεςθ ςτατιςτικϊν και οικονομικϊν δεικτϊν.
Ρροβλζψτε κακζσ ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ από μζρουσ των μακθτϊν
και προετοιμάςτε τισ υποδείξεισ που κα κάνετε προσ τθ ςωςτι χριςθ
των τεχνικϊν αναηιτθςθσ που ζχουν παρουςιαςτεί
Διαλζξτε ζναν όρο και κάνετε μια ςχετικι αναηιτθςθ χρθςιμοποιϊντασ
ταυτόχρονα δυο διαφορετικζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Συγκρίνετε τα
αποτελζςματα που κα ςασ δϊςουν οι δυο μθχανζσ. Δϊςτε πικανζσ
ερμθνείεσ για τον διαφορετικό αρικμό αποτελεςμάτων και για τθ

Δραςτθριότθτα 4θ

διαφορετικι ςειρά με τθν οποία εμφανίηονται τα αποτελζςματα ςτισ
δυο μθχανζσ βαςιηόμενοι ςτα κριτιρια που νομίηετε πωσ υιοκετεί θ
κάκε μια από αυτζσ.

6. Ερωτιςεισ
1). Για να πραγματοποιιςετε μια αναηιτθςθ που πρζπει να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά δυο λζξεισ, χρθςιμοποιείτε τον τελεςτι
AND – OR – NOT;
2) Μπορείτε να αναφζρετε μερικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα
τθσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο – προκειμζνου να
χρθςιμοποιθκοφν για διδακτικοφσ ςκοποφσ;
3) Μπορείτε να αναφζρετε μερικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα
ενςωματϊνατε τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο ςτθ
διδαςκαλία;

7. Αςκιςεισ
1.Αναηθτείςτε ςελίδεσ με βιογραφικό υλικό για ζναν λογοτζχνθ που
κζλετε να παρουςιάςετε ςτο μάκθμα. Γενικότερα, βρείτε βιογραφικό
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υλικό για μια προςωπικότθτα γνωςτι ςτον επιςτθμονικό ςασ κλάδο
και εντοπίςτε χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ αυτισ ι γεγονότα
τθσ ηωισ τθσ, που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία.

2. Βρείτε χρθςιμοποιϊντασ μια μθχανι αναηιτθςθσ κεατρικζσ
παραςτάςεισ που ανεβάηονται ςτθν πόλθ ςασ προκειμζνου να
οργανϊςετε μια επίςκεψθ με τθν τάξθ ςασ.

3. Σε ζναν κεματικό κατάλογο αναηθτείςτε πλθροφορίεσ για
ξενοδοχεία ςε ζνα νθςί που αποτελεί τον προοριςμό τθσ Γ’ Λυκείου για
τθν πενκιμερθ εκδρομι.

4. Ενϊ το διαδίκτυο ζχει καταςτιςει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία
άμεςθ και εφκολθ εν τοφτοισ ζχει ειςαγάγει και μια ςειρά
προβλθμάτων. Θ λογοκλοπι είναι ευκολότεροσ από ποτζ. Αναηθτιςτε
τθ ςθμαςία του όρου και βρείτε χαρακτθριςτικά παραδείγματα που
ζχουν διαπιςτωκεί.

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
Σελίδεσ που
αςχολοφνται με τα
πλεονεκτιματα και
τισ δυςκολίεσ από
τθ χριςθ του
Διαδικτφου ςτθ
ςχολικι τάξθ

http://www.eszter.com/edu/sides.html
http://www.vroma.org/~bmcmanus/presentation/loyola.html
http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/classroominternet/in
dex_sub2.html
http://www.fi.edu/fellows/fellow3/oct98/
(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012)

Σελίδεσ που

http://www.hitwebcounter.com/how-to/how-to-what-is-tips-for-safe-

αςχολοφνται με το

internet-browsing.php

κζμα των τεχνικϊν

http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html

τθσ αςφαλοφσ

http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml

αναηιτθςθσ

http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm

πλθροφοριϊν ςτο

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html
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http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm
http://www.internet4classrooms.com/search.htm
http://webquest.sdsu.edu/searching/specialized.html
(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012)
Buttcher S., Clarke, C., & Cormack, G. (2010). Information Retrieval:

Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

Implementing and Evaluating Search Engines. The MIT Press. To βιβλίο
δίνει ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι και τον πειραματιςμό ςε ςχζςθ με τθν
εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ. Κάκε κεφάλαιο
περιζχει αςκιςεισ και υποδείξεισ.
Valcke, M., Schellens, T., Van Keer, H., & Gerarts, M. (2007). Primary
school children’s safe and unsafe use of the Internet at home and at
school: An exploratory study. Computers in Human Behavior, 23(6),
2838-2850. Άρκρο που μελετά ζναν πλθκυςμό περίπου 1700 μακθτϊν
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθ χριςθ του διαδικτφου που
κάνουν οι ίδιοι κακϊσ και τια αντιλιψεισ τουσ και τθ ςυμπεριφορά
τουσ πάντα ςε ςχζςθ με τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου.
Montelpare, W. & Williams, A. (2000). Web-based learning: Challenges
in using the Internet in the undergraduate curriculum. Education and
Information Technology, 5(2), 85-101. Εργαςία που ςυηθτά το
κεωρθτικό πλαίςιο που πρζπει να διζπει τθν ανάπτυξθ ςυνιςτωςϊν του
Διαδικτφου ςε χριςθ μακθμάτων
Wiesenmayer, R. & Koul, R. (1998). Integrating Internet Resources into
the Science Classroom: Teachers' Perspectives. Journal of Science
Education and Technology,, 7(3), 271-277. Εργαςία που μελετά τον
ενκουςιαςμό των δαςκάλων αλλά και τον προβλθματιςμό ςχετικά με
τθ φφςθ του Διαδικτφου και τουσ περιοριςμοφσ ςτθ ςχολικι χριςθ.
Bilal, D. (2000). Children's use of the Yahooligans! Web search engine: I.
Cognitive, physical, and affective behaviors on fact-based search tasks.
Journal of the American Society for Information Science, 51(7), 646-665.
Άρκρο

που

αναφζρεται

ςτθ

ςυμπεριφορά

μακθτϊν

κακϊσ

χρθςιμοποιοφν τθ μθχανι αναηιτθςθσ Yahooligans! Ρροκειμζνου να
βρουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για κάποιο κζμα.
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Ενότθτα 3.2

Αξιοποίθςθ– Αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων,
ιςτοχϊρων και πυλϊν
1. Ειςαγωγι
Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να
διερευνθκεί και να αξιοποιθκεί εκπαιδευτικά μια ιςτοςελίδα, όπωσ επίςθσ και τα
κριτιρια που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου να αξιολογθκεί μια ιςτοςελίδα
(από εκπαιδευτικι/διδακτικι ςκοπιά). Θ γνϊςθ των τρόπων αυτϊν αποτελεί
ςθμαντικι δεξιότθτα, δεδομζνθσ τθσ εξάπλωςθσ των Διαδικτφου και τθσ κζςθσ που
κατζχει ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Υπάρχουν ςιμερα μια ςειρά από τελευταίασ γενιάσ
δθμοςιευμζνεσ ςελίδεσ ςτο Διαδίκτυο, των οποίων θ αξιοποίθςθ ωςτόςο, εξαρτάται
από μια ςειρά τεχνικϊν αξιολόγθςθσ που πρζπει να διακζτει είτε ο εκπαιδευτικόσ, είτε
ο μακθτισ προκειμζνου να μπορεί να εκτιμιςει το υλικό που του προςφζρεται μζςα
από τθ ςελίδα (ακριβζςτερα να εκτιμιςει τθ διδακτικι αξία του υλικοφ αυτοφ).

Διδακτικοί
Στόχοι

 Θ εκμάκθςθ τεχνικϊν για τθν αποτελεςματικι διδακτικι αξιοποίθςθ
του Διαδικτφου
 Θ δθμιουργία ενόσ ςυνόλου γενικισ φφςεωσ κριτθρίων, με τα οποία
κα είναι δυνατόν να εκτιμϊνται οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςε
διάφορεσ ιςτοςελίδεσ και ιςτοχϊρουσ

2. Διερεφνθςθ και αξιοποίθςθ ιςτοςελίδων από
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ
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Το Διαδίκτυο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία με πολλοφσ
τρόπουσ. Ζνασ ιςτοχϊροσ που περιζχει πολλζσ εφαρμογζσ του
Διαδικτφου, αλλά και των ΤΡΕ γενικότερα, ςτθν εκπαίδευςθ, είναι ο
Δυνατοί τρόποι

εξισ:

αξιοποίθςθσ

http://www.columbia.edu/~sss31/Education/tech.html

ιςτοςελίδων και

(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012).

ιςτοχϊρων

Ραρακάτω αναφζρονται οριςμζνοι από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
το Διαδίκτυο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία:


Ρροετοιμαςία μακιματοσ από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικόσ
επιςκζπτεται ιςτοςελίδεσ και πφλεσ προκειμζνου είτε να ςυλλζξει
πλθροφορίεσ, είτε να βρει πθγζσ ςτισ οποίεσ μπορεί (για
παράδειγμα) να παραπζμψει τουσ μακθτζσ του, προκειμζνου
εκείνοι να ςυλλζξουν και να αξιοποιιςουν τισ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ.



Δθμοςίευςθ ςτο WWW (από τον εκπαιδευτικό). Ο εκπαιδευτικόσ
αναρτά πλθροφορίεσ, υποδείξεισ, γνϊμεσ ι εργαςίεσ των μακθτϊν
του ςτο Διαδίκτυο.



Συλλογι πλθροφοριϊν από τουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ ςυλλζγουν
πλθροφορίεσ επιςκεπτόμενοι ςελίδεσ ςτο δίκτυο για τθν επιτζλεςθ
εργαςιϊν που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτα πλαίςια του μακιματοσ –
είτε

υπό

τθν

κακοδιγθςθ

του

κακθγθτι

(όπωσ

ςτθν

προαναφερόμενθ περίπτωςθ Λ), είτε χωρίσ κακοδιγθςθ. Τα
WebQuests (ιςτοεξερευνιςεισ είναι ο πλζον ςυγγενισ ελλθνικόσ
όροσ), αποτελοφν μια μεκοδολογία εργαςίασ πολφ διαδεδομζνθ
(http://webquest.org/index.php για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ) ςτθν επόμενθ ενότθτα υπάρχουν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.


Δθμοςίευςθ ςτο WWW (από τουσ μακθτζσ). Οι μακθτζσ
προβάλλουν και δθμοςιεφουν τθ δουλειά τουσ. Τουσ ανατίκεται θ
εναςχόλθςθ με ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο κζμα και ζτςι γίνονται
«ειδικοί» ςτο κζμα αυτό και ςτθ ςυνζχεια δθμοςιεφουν τα
ευριματα τουσ ςτο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, τα blogs
(ιςτολόγια) ςυχνά χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
με τον τρόπο αυτό - ςτθν επόμενθ ενότθτα υπάρχουν
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.
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3. Αξιοποίθςθ τθσ τελευταίασ γενιάσ υπθρεςιϊν ςτο
Διαδίκτυο
Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί ιςτοχϊροι, ιςτολόγια και γενικά
ψθφιακζσ πθγζσ για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το Διαδίκτυο και
ιδιαίτερα το Web 2.0 και οι υπθρεςίεσ του μποροφν να ενςωματωκοφν
ςτθ διδαςκαλία. Αναφζρονται ενδεικτικά οι εξισ ιςτοχϊροι:
http://digiteen.ning.com/
http://www.flatclassroomproject.org/
http://teachweb2.wikispaces.com/
Επίςθσ: http://larryferlazzo.edublogs.org/2007/12/27/the-best-of-thebest-2007/ κακϊσ και οι ακόλουκοι ιςτοχϊροι που παρουςιάηουν
τόςο εκπαιδευτικζσ χριςεισ του Web 2.0, όςο και πιο «τυπικζσ»
χριςεισ του Διαδικτφου ςτθν εκπαίδευςθ:
http://www.kidsnetsoft.com/html/web20.html
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://www.google.com/edu/teachers/
(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012).
Επίςθσ, ςε ςυνδυαςμό με όςα αναφζρκθκαν ςε άλλα ςθμεία του
διδακτικοφ υλικοφ, ςτο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί ψθφιακοί «χϊροι»
και πολλζσ πθγζσ για τθν επεξιγθςθ των βαςικϊν υπθρεςιϊν του web
2,0 και ςυγγενϊν υπθρεςιϊν. Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό,

πολφ

επεξθγθματικζσ είναι μια ςειρά από παρουςιάςεισ ψθφιακϊν
διαφανειϊν ςτο Διαδίκτυο, οι οποίεσ παρουςιάηουν με πολφ
ςυνοπτικό τρόπο τα χαρακτθριςτικά του Web 2.0, των ιςτολογίων,
wikis, podcasts κλπ.
http://www.slideshare.net/suziea/blogs-wikis-and-web-20-tools-ineducation-presentation
http://www.slideshare.net/meganpoore/creative-use-of-technology-ineducation
http://www.slideshare.net/LearningAndSkillsGroup/lsg-webinar-barrysampson-08113-presentation
http://www.slideshare.net/sabestian/ivstem-introduction-to-blogswikis-rss
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(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012)

Α. Ζμφαςθ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά
Blogs
(Ιςτολόγια)

Τα ιςτολόγια παρουςιάςτθκαν ςε κάποια ζκταςθ ςτθν ενότθτα που
αναφζρεται ςτο Web 2.0. Οι διδακτικζσ χριςεισ των ιςτολογίων είναι
πολλαπλζσ: κατ’ αρχάσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ

(πχ.

http://www.tpe.gr/

-

τελευταία

επίςκεψθ

7/10/2012). Με ζνα γενικότερο τρόπο, τα ιςτολόγια μποροφν να
αντικαταςτιςουν τισ απλζσ ιςτοςελίδεσ, ωσ πάροχοι πλθροφοριϊν και
μζςο επικοινωνίασ μεταξφ διδάςκοντοσ και διδαςκομζνων για τα
μακιματα:

ωράρια,

εργαςίεσ,

πλθροφορίεσ

γενικισ

φφςεωσ,

προτεινόμενα προβλιματα ι projects, όλα αυτά μποροφν να
εμφανίηονται μζςα από ζνα ιςτολόγιο, αντί για ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ.
Οι επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ (εν προκειμζνω, οι μακθτζσ ι ςπουδαςτζσ)
μποροφν να προςκζτουν ςχόλια ςτα δθμοςιευμζνα άρκρα. Οι
ςυγγραφείσ του blog μποροφν να επιλζξουν το πϊσ κα χειριςτοφν τα
ςχόλια. Κα πρζπει επίςθσ να αναφερκεί ότι ο χειριςμόσ των
ιςτολογίων είναι πολφ πιο ευχερισ από το χειριςμό απλϊν
ιςτοςελίδων, ενϊ θ εμφάνιςθ των δθμοςιευμζνων άρκρων ςε
αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά, βοθκά τουσ επιςκζπτεσ του ιςτολογίου
να διακρίνουν τα νεότερα μθνφματα από εκείνα τα οποία,
ενδεχομζνωσ, δεν ζχουν αξία, λόγω παλαιότθτασ. Το περιεχόμενο ενόσ
ιςτολογίου και θ οργάνωςθ των αναρτϊμενων πλθροφοριϊν μποροφν
ουςιαςτικά να αποτελζςουν ψθφιακά κζντρα οργάνωςθσ του
μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί δθλαδι να διευκετιςει το
διδακτικό υλικό του κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςτθρίηει
ολοκλθρωτικά και πολφπλευρα το εκάςτοτε μάκθμα. Επίςθσ, με ζνα
γενικότερο τρόπο, ζνα ιςτολόγιο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ χϊροσ
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αποκικευςθσ και κατθγοριοποίθςθσ διδακτικοφ υλικοφ, χωρίσ κατ’
ανάγκθ να αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο μάκθμα (για παράδειγμα:
http://blogs.sch.gr/dadamid/

ι

ακόμθ

και

http://e-

filologos.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html

(τελευταία

επίςκεψθ 7/10/2012).
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο ζχουν και τα ακόλουκα ιςτολόγια:
http://mathematicslearning.blogspot.com/
http://oedb.org/library/features/top-100-education-blogs
http://elemenous.typepad.com/weblog/
http://weblogg-ed.com/
(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012).
Τα ιςτολόγια μποροφν να αποτελζςουν ψθφιακοφσ «τόπουσ» για τθν
ανάπτυξθ διαλόγου

και ςυηιτθςθσ

ςτθν τάξθ:

κζματα που

προτείνονται από τον εκπαιδευτικό ι τουσ μακθτζσ μποροφν να
ςυηθτθκοφν ςτο ιςτολόγιο μζςα από τα ςχόλια που ςτζλνουν οι
ςυμμετζχοντεσ ςτο ςχετικό ιςτολόγιο. Με ζναν τελείωσ ανάλογο τρόπο
εξάλλου, οι ςπουδαςτζσ και οι μακθτζσ μποροφν να αναρτιςουν τισ
εργαςίεσ τουσ ςε ζνα ιςτολόγιο και να δεχκοφν εκεί τα ςχόλια του
εκπαιδευτικοφ αλλά και των άλλων ςπουδαςτϊν και μακθτϊν.
Θ διατιρθςθ και ενθμζρωςθ ιςτολογίων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ
(ατομικϊν ι ομαδικϊν ιςτολογίων) αποτελεί επίςθσ ζνα είδοσ
δραςτθριότθτασ θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πολλοφσ
τρόπουσ ςτα πλαίςια ενόσ μακιματοσ.

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ)

110

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

Wikis

Ο

πιο φθμιςμζνοσ ιςτοχϊροσ wiki με περιεχόμενο χριςιμο για

εκπαιδευτικζσ

δραςτθριότθτεσ

είναι

θ

γνωςτι

Wikipedia:

http://wikipedia.org/ (Τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012). Θ αμεςότθτα
πρόςβαςθσ ςτθν διακζςιμθ πλθροφορία και ο όγκοσ των διακζςιμων
πλθροφοριϊν μποροφν να αποδειχτοφν πολφτιμα για τθν οργάνωςθ
ενόσ μακιματοσ. Θ Wikipedia ωςτόςο παρζχει πλθροφόρθςθ θ οποία
δεν είναι ελεγμζνθ και θ χριςθ τθσ απαιτεί προςοχι. Για το λόγο αυτό
θ Wikipedia ζχει δεχκεί πολλι κριτικι. Μια ςειρά εναλλακτικϊν
ψθφιακϊν εγκυκλοπαιδειϊν, γενικοφ χαρακτιρα ι κεματικοφ, ζχει
αναπτυχκεί τα τελευταία χρόνια, βαςιςμζνθ πάντοτε ςε wikis (ςχετικι
πλθροφόρθςθ ςτο:
http://oedb.org/library/features/top-7-alternatives-to-wikipedia )
http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium
http://www.scholarpedia.org/
Λδιαίτερθ μνεία πρζπει να γίνει για τθ ςατιρικι «wikipedia»:
http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page
(Τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012)
θ οποία ζμμεςα αποτελεί μια κριτικι ςτο γενικό πρόβλθμα τθσ
αναξιοπιςτίασ των δεδομζνων που προζρχονται από ςυλλογζσ
πλθροφοριϊν τεχνολογίασ wikis.
Οι

περιςςότερεσ

«τυπικζσ»

εγκυκλοπαίδειεσ

(όπωσ

θ

http://www.britannica.com/) δεν χρθςιμοποιοφν wikis, ακόμθ και όταν
θ

πρόςβαςθ

ςε

αυτζσ

είναι

δωρεάν

(για

παράδειγμα:

http://www.infoplease.com/).
Οι ιςτοςελίδεσ wikis επιτρζπουν τθ ςυνεργατικι δθμιουργία,
ενθμζρωςθ και ςυντιρθςθ ιςτοςελίδων με τρόπο άμεςο και απλό.
Ζτςι, υποςτθρίηουν τα ομαδικά ςχζδια δράςθσ (projects) από τισ πιο
απλζσ εφαρμογζσ (οι μακθτζσ αναρτοφν φωτογραφίεσ, κείμενα και
ψθφιακό υλικό από τθν τελευταία ςχολικι εκδρομι) ωσ τισ πιο
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προθγμζνεσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ μια ζρευνα που
πραγματοποιοφν οι μακθτζσ). Τα wikis μποροφν επίςθσ να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ «πίνακασ κοινϊν δραςτθριοτιτων» όλθσ τθσ
τάξθσ είτε μιασ ομάδασ ςπουδαςτϊν.
Σχετικό υλικό και περιβάλλον για τθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν
υπάρχει ςτον ιςτοχϊρο:
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+cla
ss?t=anon όπωσ και ςτο:
http://wikisineducation.wetpaint.com/
Ραραδείγματα υπάρχουν επίςθσ ςτο:
http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wiki
s
(Τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012

Podcasts

Τυπικζσ

χριςεισ

των

Podcasts

ςε

εκπαιδευτικό

περιβάλλον

περιλαμβάνουν:


τθν εγγραφι (μαγνθτοφϊνθςθ-μαγνθτοςκόπθςθ) και διανομι των
παραδόςεων προσ χριςθ από τουσ ςπουδαςτζσ (ενδεχομζνωσ
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, απόντεσ, χριςθ για μακιματα εξ
αποςτάςεωσ θ για λόγουσ επανάλθψθσ). Τα Podcasts μποροφν να
ταξινομθκοφν και ζτςι ο εντοπιςμόσ ενόσ ςυγκεκριμζνου
μακιματοσ να είναι εφκολοσ. Στθν πραγματικότθτα, τα Podcasts
μποροφν να είναι δθμιουργθμζνα και διακζςιμα ακόμθ και πριν το
μάκθμα – ανεξάρτθτα από αυτό – και να χρθςιμοποιοφνται και ωσ
μια ειςαγωγι ςτο μάκθμα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα Podcasts,
κατά κάποιο τρόπο, επιμθκφνουν το ςχολικό-εκπαιδευτικό χρόνο
και λειτουργοφν ωσ ςυμπλιρωμα των ςθμειϊςεων που κρατοφν οι
μακθτζσ.



εγγραφι και διανομι των Podcasts των ίδιων των μακθτϊν (για
παράδειγμα ςτα πλαίςια ενόσ project)



εγγραφι και διανομι των Podcasts από ςυναντιςεισ (meetings
κλπ) για να χρθςιμοποιθκοφν από απόντεσ



μετατροπι κειμζνων ςε αρχεία ιχου για διανομι



εγγραφι και διανομι διαλζξεων, ειςθγιςεων ςε ςεμινάρια,
Συνζδρια κ.λ.π.
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Εκτόσ από τουσ ιςτοχϊρουσ που προςφζρουν προθγμζνεσ υπθρεςίεσ
web 2.0, υπάρχουν πολλζσ υπθρεςίεσ ςτο Διαδίκτυο οι οποίεσ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, με τθν
ευρφτερθ ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ. Ζνα τυπικό παράδειγμα αυτοφ του
είδουσ

αποτελεί

θ

δυνατότθτα

ψθφιακισ

αφιγθςθσ

(digital

storytelling), θ δυνατότθτα δθλαδι αφιγθςθσ ιςτοριϊν (ηωισ) όχι μόνο
προφορικά,

αλλά

χρθςιμοποιϊντασ

ψθφιακά

μζςα

http://www.storycenter.org/ (τελευταία επίςκεψθ ςτισ 07/10/2012).
Τρόπουσ για να χρθςιμοποιιςει κανείσ τισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ ςτθν
εκπαίδευςθ μπορεί να βρει ςτον ιςτοχϊρο:


http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/

Είναι πάντωσ φανερό ότι οιοιδιποτε ψθφιακοί πόροι μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, πάντοτε βζβαια μζςα
ςτο κατάλλθλο πλαίςιο.

Β. Ζμφαςθ ςτθ διδακτικι αξιοποίθςθ

Webquests

Δραςτθριότθτεσ με ζντονο το χαρακτιρα τθσ αναηιτθςθσ, ςτισ οποίεσ
όλθ ι θ περιςςότερθ από τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία που κα
χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ κα μεταφορτωκεί από το Διαδίκτυο.
Ρρόκειται για οργανωμζνθ δραςτθριότθτα όπου υπάρχουν όλα τα
βιματα από τθν αρχι, τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, τθ διαδικαςία, τθν
αξιολόγθςθ, ενςωματωμζνα ςε

μια ενιαία ςυλλογι. Μερικά

παραδείγματα που μποροφν να αναφερκοφν:
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http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm
http://www.thematzats.com/radio/
(τελευταία επίςκεψθ ςτισ 7/10/2012)

Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ (e-portfolio) είναι μια νζα προςζγγιςθ για τθν
αξιολόγθςθ ςτθν τάξθ, θ οποία βαςίηεται ςτισ ΤΡΕ. Θ αξιολόγθςθ των
μακθτϊν μζςω του θλεκτρονικοφ φακζλου υλικοφ επιτρζπει ςτουσ
διδάςκοντεσ να αξιολογιςουν τθν πρόοδο των μακθτϊν κατά τθ
E-Portfolio
(Ηλεκτρονικόσ
χαρτοφφλακασ)

διάρκεια χρονικϊν περιόδων που εκτείνονται ζωσ και αρκετά ζτθ. Ζνα
e-portfolio είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν που βαςίηεται
ςτον Λςτό Ραγκόςμιασ Εμβζλειασ (Web). Ο μακθτισ ςυλλζγει και
οργανϊνει ψθφιακά τα αντικείμενα τθσ εργαςίασ του. Ραραδείγματα
αντικειμζνων

είναι:

ζγγραφα,

φωτογραφίεσ,

βίντεο,

ςφνκεςθ

μουςικισ, παρουςιάςεισ, εργαςία που γίνεται ζξω από τθν τάξθ
(ομαδικι εργαςία, δουλειζσ, εκτόσ διδακτζασ φλθσ δραςτθριότθτεσ
κ.λπ.), δείγμα γραφικοφ χαρακτιρα (από ςαρωτι), δείγμα ανάγνωςθσ
(καταγραφι τθσ ανάγνωςθσ μακθτϊν μεγαλοφϊνωσ), πειράματα,
γραφικά, λφςεισ αςκιςεων κλπ.
Κάποια παραδείγματα μπορεί κανείσ να βρει ςτισ ςελίδεσ:
http://electronicportfolios.com/academy/index.html
http://imet.csus.edu/imet4/Compean/Eportfoliocompean/
http://www.education.uiowa.edu/html/cr842/teacher/
(τελευταία επίςκεψθ ςτισ 7/10/2012)
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Εικονικό Εποπτικό
Τλικό – Εικονικά
εργαςτιρια,
μουςεία,
«εκπαιδευτικοί
χϊροι»

Αντικατάςταςθ πολλϊν δραςτθριοτιτων που κα ιταν επικυμθτό να
υλοποιθκοφν ςτθν τάξθ και που δεν γινόταν γιατί ιταν απαγορευτικι θ
όλθ διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ ςχετικισ εποπτείασ.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_a
ssets/vmf/VMF-Interface.html
http://www.mathplayground.com/math_manipulatives.html
http://olc.spsd.sk.ca/de/math1-3/virtualmanipulatives.html
(τελευταία επίςκεψθ ςτισ 7/10/2012)

4. Σεχνικζσ αξιολόγθςθσ ςελίδων
Λόγω του ότι υπάρχει πλθκϊρα πλθροφοριϊν και επειδι αυτζσ
ενδεχομζνωσ εμφανίηονται ωσ «ανϊνυμεσ» είναι απαραίτθτο

να

αναπτφξει ο μακθτισ δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ αυτϊν που βρίςκει. Μια
αναηιτθςθ ςε μια βιβλιοκικθ, για παράδειγμα, ι ςε ζνα περιοδικό
ςθμαίνει αυτόματα ότι το υλικό αυτό ζχει ιδθ αξιολογθκεί από άλλουσ
Ρικανζσ τεχνικζσ
που κα μποροφςαν
να εφαρμοςτοφν
για τθν αξιολόγθςθ
μιασ ιςτοςελίδασ

πριν το δει ο μακθτισ. Πμωσ δεν ςυμβαίνει το ίδιο όταν χρθςιμοποιεί
γενικότερα ςελίδεσ ςτο Διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν φίλτρα με απόλυτθ
ιςχφ. Οποιοςδιποτε μπορεί να γράψει μια ςελίδα με κείμενα χείριςτθσ
ποιότθτασ ςε οποιοδιποτε πεδίο. Οι πιο κατάλλθλεσ πθγζσ βρίςκονται
ςτο ίδιο επίπεδο διακεςιμότθτασ με τισ χειρότερεσ.
Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ που κα μποροφςαν να τεκοφν υπό μορφι
ερωτθμάτων είναι:
 Ρρόκειται για προςωπικι ςελίδα; Μια προςωπικι ςελίδα δεν
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είναι απαραίτθτα κακι, όμωσ χρειάηεται προςοχι. Δεν υπάρχει
θ εγγφθςθ του εκδότθ ι του κατόχου του domain για τισ
πλθροφορίεσ ςτθ ςελίδα.
 Από τι τφπο domain προζρχεται θ πλθροφορία ςτθ ςελίδα;
(εκπαιδευτικό, μθ κερδοςκοπικό, εμπορικό, κυβερνθτικό....)
(βλ. .gov, .edu, .org,...) Είναι θ αρμόδια για να δϊςει μια
ςχετικι πλθροφορία με το κζμα;
 Ροιοσ ζγραψε τθ ςελίδα; (όνομα ςυγγραφζα, οργανιςμοφ,
ιδρφματοσ, e-mail, πλθροφορίεσ επικοινωνίασ). Οι ςελίδεσ όλεσ
δθμιουργοφνται με κάποιο ςκοπό είτε ο δθμιουργόσ τουσ είναι
φυςικό πρόςωπο, είτε ζνασ οργανιςμόσ, μια αντιπροςωπεία
κλπ. Μια διεφκυνςθ e-mai,l για παράδειγμα, χωρίσ επιπλζον
πλθροφορίεσ για το ςυγγραφζα, δεν είναι αρκετι για να
εκτιμιςουμε τα διαπιςτευτιρια του ςυγγραφζα.
 Είναι θ ςελίδα ενθμερωμζνθ; (πχ ςτατιςτικά δεδομζνα που δεν
είναι ενθμερωμζνα, δεν είναι καλφτερα από ανϊνυμα
δεδομζνα). Επίςθσ για κάποια κζματα κάποιοσ κζλει τθν
τρζχουςα πλθροφορία, ενϊ για άλλα χρειάηεται ενδεχομζνωσ
μια πλθροφορία που δθμοςιεφτθκε τον καιρό που υπιρχε το
κζμα ςε εξζλιξθ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ ςπουδαιότθτα τθσ
ενθμζρωςθσ τθσ ςελίδασ ζγκειται ςτο να πλθροφοριςει κατά
πόςο ο ςυγγραφζασ ςυνεχίηει να διατθρεί ζνα ενδιαφζρον για
τθ ςελίδα ι τθν ζχει παρατιςει.
 Υπάρχει τεκμθρίωςθ ςτισ πλθροφορίεσ που δίνονται; (με
άλλουσ ςυνδζςμουσ ςε πρωτότυπεσ πθγζσ-ςελίδεσ, ςε βιβλία ι
περιοδικά κλπ).
 Αν είναι αναπαραγωγι από άλλθ πθγι μιπωσ ζχει υποςτεί
αλλοιϊςεισ; Μπορεί να χρειάηεται να βρεκεί θ αρχικι πθγι για
να διαπιςτωκεί ότι θ αντιγραφι είναι πλιρθσ; Αν, για
παράδειγμα, πρόκειται για νόμιμθ αναπαραγωγι ενόσ άρκρου
από ζνα ζγκριτο περιοδικό, κα πρζπει να ςυνοδεφεται από μια
διλωςθ ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα ι τθν χοριγθςθ
άδειασ αναπαραγωγισ του υλικοφ.
 Αν υπάρχουν ςφνδεςμοι προσ άλλεσ ςελίδεσ, λειτουργοφν;
Είναι αντιπροςωπευτικοί μιασ ςφαιρικισ κεϊρθςθσ των
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πραγμάτων ι είναι μονόπλευροι; Δείχνουν μιπωσ μια
προκατάλθψθ; Ρολλζσ ςελίδεσ προςφζρουν ςυνδζςμουσ ςε
άλλεσ ςελίδεσ ανάλογου περιεχομζνου και καλοφν τον
επιςκζπτθ να ςυγκρίνει τθ δικι τουσ πλθροφορία με αυτιν των
άλλων ςελίδων. Πταν αυτι θ παρακίνθςθ γίνεται προσ ςελίδεσ
με αντίκετο περιεχόμενο, είναι πικανό θ αρχικι ςελίδα να
είναι πιο ιςορροπθμζνθ και χωρίσ προκαταλιψεισ.
 Είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ τθσ ςελίδασ και ςε άλλεσ
γλϊςςεσ; (Για παράδειγμα ςκεφτείτε μια ςελίδα ενόσ κρατικοφ
οργανιςμοφ που παρζχει υπθρεςίεσ. Είναι οι πλθροφορίεσ
αυτζσ προςβάςιμεσ ςε μζλθ μειονοτιτων που μζνουν ςτθ
χϊρα;)
 Υπάρχει δυνατότθτα να γίνει προβολι τθσ ςελίδασ με
τροποποίθςθ ςτθν εμφάνιςι τθσ, ϊςτε να διευκολφνει άτομα
που ζχουν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ; (Για παράδειγμα ςε άτομα
με δυςκολίεσ ςτθν όραςθ κα ιταν ςθμαντικό να μποροφν να
προβάλλουν τθ ςελίδα με διαφορετικι γραμματοςειρά και
αλλαγζσ ςτο μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ).
 Υπάρχουν διαφθμίςεισ ςτθ ςελίδα; Ρρόκειται για άμεςθ ι
ζμμεςθ διαφιμιςθ;
 Το κείμενο που παρουςιάηεται ςτθ ςελίδα είναι άρτιο
γλωςςικά;

Υπάρχουν

λάκθ

γραμματικά,

ςυντακτικά,

ορκογραφικά;
 Είναι το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ ςφμφωνο με τα κοινωνικά
και πολιτιςμικά πρότυπα τθσ κοινωνίασ ςτθσ οποίασ τα μζλθ
απευκφνεται; Αιςκθτικϊσ είναι αποδεκτι;

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ
Επιςκεφτείτε τθ ςελίδα:
http://www.librarybcds.com/6WQrome/6WQrome.html / ) Τελευταία
Δραςτθριότθτα 1θ

επίςκεψθ ςτισ 07 Οκτωβρίου 2012).
Ρρόκειται για ζνα αξιόλογο webquest που αφορά τθν αρχαία ϊμθ.
Ραρατθρείςτε τθ δομι του, τον τρόπο που είναι οργανωμζνα τα
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βιματά του, τισ κατευκφνςεισ που δίνει ςτουσ μακθτζσ, τουσ
επιμζρουσ ςτόχουσ που κζτει και ςτθ ςυνζχεια ςχεδιάςτε τον κορμό
για ζνα ανάλογο webquest ςε ςχζςθ με τθν αρχαία Ελλάδα. Στιςτε το
ςκθνικό τθσ δραςτθριότθτασ (τθν ιςτορία, το ηθτοφμενο), αναηθτείςτε
και βρείτε τουσ κατάλλθλουσ ιςτότοπουσ ςτουσ οποίουσ κα
παραπζμψετε τουσ μακθτζσ ςασ για να βρουν τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ, ςκεφτείτε πϊσ κα αξιολογθκεί θ δουλειά κάκε ομάδασ.

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ

Τίτλοσ
τθσ
επιςκζπτεςτε:

ςελίδα

……………………………………….
Ρροςωπικι ςελίδα;

□~ ι
□%ι
□ users ι
□ members....

Τφποσ domain; Κατάλλθλοσ για □ com
το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο;
□ edu
□ mil

Δραςτθριότθτα 2θ

□ org/net
□ gov
□ non-US □ άλλο

Ροιοσ ζγραψε τθ ςελίδα;

□e-mail

□ Πνομα

Ενθμερωμζνθ;

Τελευταία Θμερομθνία……
Λκανοποιθτικι; □

Καλά τεκμθριωμζνεσ πθγζσ;
Σε
περίπτωςθ
μεταφοράσ
πλθροφορίασ από άλλθ πθγι
ζχει υποςτεί αλλοιϊςεισ;
Σφνδεςμοι ςε άλλεσ πθγζσ;
Λειτουργοφν;
Σφαιρικότθτα ςε ιδεολογία;
Ρροκαταλιψεισ;
Ροιοι ςυνδζονται με τθ ςελίδα □ Ρολλοί;
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αυτι;

□ Λίγοι;

Υπόδ: ςε μια αναηιτθςθ για τθ Θ γνϊμθ τουσ;
ςελίδα αυτι ςτο Google
Ζχει θ ςελίδα αυτι υψθλι
βακμολογία (rating) ςε κάποιον
αρχειοφάκελο;
http://lii.org
http://infomine.ucr.edu
http://about.com

ι
ι

Ψάξε για το ςυγγραφζα τθσ
ςελίδασ ςτο Google
Ροιοσ ο λόγοσ φπαρξθσ τθσ □ Ρλθροφορία, γεγονότα,
ςελίδασ αυτισ ςτο Διαδίκτυο;
δεδομζνα
□ εξθγεί
□ προςπακεί να πείςει
□ Να πουλιςει
□ Να δελεάςει
□ Να μοιραςτεί
αποκαλφψει

ι

□ Άλλο
Είναι διακζςιμε οι πλθροφορίεσ
και ςε άλλεσ γλϊςςεσ;
Είναι διακζςιμθ θ τροποποίθςθ
ςτον τρόπο προβολισ τθσ
ςελίδασ ϊςτε να εξυπθρετεί
άτομα
με
ςυγκεκριμζνεσ
ανάγκεσ;
Υπάρχουν διαφθμίςεισ;

□ Ναι □ Πχι
□ Άμεςεσ □ Ζμμεςεσ

Ροιότθτα γλωςςικοφ επιπζδου

□ Επαρκισ □ Ανεπαρκισ
□ Γραμματικά λάκθ
□ Συντακτικά λάκθ
□ Ορκογραφικά λάκθ

Συμφωνεί το περιεχόμενο τθσ
ςελίδα με τα κοινωνικά
πρότυπα;
Είναι θ ςελίδα τελικά τόςο καλι
όςο και κάτι αντίςτοιχο που κα
βρίςκατε ςε άρκρο κάποιου
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περιοδικοφ
ι
ςε
άλλθ
δθμοςιευμζνθ
βιβλιογραφία
από αυτά που δεν κυκλοφοροφν
ελεφκερα ςτο Διαδίκτυο;

Στθ διεφκυνςθ:
Δραςτθριότθτα 3θ
http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx
μπορείτε να βρείτε αρχειακό υλικό τθσ ελλθνικισ ραδιοφωνίασ και
τθλεόραςθσ ςε ψθφιακι μορφι.

Αφοφ επιςκεφκείτε τον ςχετικό

ιςτοχϊρο και εξοικειωκείτε με τα περιεχόμενα του και τον τρόπο
πρόςβαςθσ ςε αυτά, προςπακιςτε να βρείτε τρόπουσ με τουσ οποίουσ
αυτό το υλικό κα μποροφςε να αξιοποιθκεί διδακτικά.

6. Ερωτιςεισ
1) Το WebQuest είναι μια μορφι μακιματοσ με προςανατολιςμό προσ
τθν ζρευνα όπου θ περιςςότερθ αν όχι όλθ θ πλθροφορία με τθν οποία
κα εργαςτοφν οι μακθτζσ προζρχεται από το Δίκτυο. Σασ φαίνεται ότι θ
πρόταςθ αυτι ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια;

2) Κα μποροφςατε να βρείτε τρόπουσ ϊςτε να ενςωματϊςετε τα
κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων ςτθν κακθμερινι διδακτικι
ςασ πρακτικι;

7. Αςκιςεισ
1. Επιςκεφτείτε τθ ςελίδα http://googleblog.blogspot.com/ και
δθμιουργείςτε το προςωπικό ςασ ιςτολόγιο (blog).

2. Εντοπίςτε ςτο Διαδίκτυο τρόπουσ για να χρθςιμοποιιςετε
wikis/blogs ςτθ διδαςκαλία ςασ

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
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http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/webeval.html



http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html

Σελίδεσ που



http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml

αςχολοφνται με



http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm

τθν αξιοπιςτία τθσ



http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html

πλθροφορίασ ςτο



http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm

Διαδίκτυο και τθν



http://www.internet4classrooms.com/search.htm

αςφαλι τθσ



http://moon.ouhsc.edu/kboyce/sdms/otherlinks/spidap.htm

αναηιτθςθ



http://library.duke.edu/services/instruction/libraryguide/evalw
ebpages.html



(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012)

Σελίδα με πολλοφσ
ςυνδζςμουσ που

http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm

βοθκοφν τουσ

http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html

εκπαιδευτικοφσ

http://pages.infinit.net/seguind/evaluation.htm

ςτθν

http://www.slideshare.net/maggiev/evaluating-websites-for-learners

αποτελεςματικι

(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012)

χριςθ του
Διαδικτφου

Alexander, Jan, and Marsha Tate. "Teaching Critical Evaluation Skillsfor
Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

World Wide Web Resources." Computers in Libraries 16, no. 10
(November/December 1996): 49-55. Εξετάηει τα παραδοςιακά κριτιρια
αξιολόγθςθσ (ακρίβειασ, αυκεντικότθτασ κλπ) όπωσ εφαρμόηονται ςτα
μοναδικά χαρακτθριςτικά των ιςτοςελίδων.
Cooke, A. (1999). A guide to finding quality information on the net:
Selection and evaluation strategies. London: Library Association
Publishing. Βιβλίο

ςχετικό με ςτρατθγικζσ για τθν

επιλογι και

αξιολόγθςθ πλθροφορίασ ςτο Διαδίκτυο.
Schlein, A. M. (2000). Find it online: The complete guide to online
research. (2nd ed.). Tempe, AZ: Facts on demand Press. Βιβλίο ςχετικό
με ςτρατθγικζσ για τθν επιλογι και αξιολόγθςθ πλθροφορίασ ςτο
Διαδίκτυο.
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Ενότθτα 3.3

Σχεδίαςθ μακθμάτων με τθ χριςθ του
Διαδικτφου
1. Ειςαγωγι
Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με οριςμζνεσ κεωρθτικζσ αρχζσ που πρζπει να
διζπουν τθ ςχεδίαςθ μακθμάτων με τθ χριςθ του διαδικτφου. Οι αρχζσ αυτζσ
ςτθρίηονται ςε ζνα κεωρθτικό μοντζλο το οποίο δεν είναι το μοναδικό που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί, αλλά είναι ςχετικά πλιρεσ. Θ ςχεδίαςθ μακθμάτων με τθ βοικεια του
Διαδικτφου πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν παιδαγωγικι διάςταςθ των
μακθμάτων, τθν τεχνολογικι, τθ κεςμικι, τθν θκικι, τθ ςχεδίαςθ τθσ διεπαφισ,
κζματα αξιολόγθςθσ, διαχείριςθσ και πρόςκετθσ υποςτιριξθσ των μακθμάτων αυτϊν.
Θ

υλοποίθςθ

τζτοιων

μακθμάτων

παρουςιάηει

πλεονεκτιματα

αλλά

και

μειονεκτιματα

Διδακτικοί
Στόχοι



Κατανόθςθ των αρχϊν που διζπουν ζνα μάκθμα (επιμόρφωςθσ ι
διδαςκαλίασ) με τθ χριςθ του Διαδικτφου και των χαρακτθριςτικϊν
τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ γενικότερα (e-learning).
 Ραρουςίαςθ τθσ ςφγχρονθσ προβλθματικισ ςχετικά με τα
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του e-learning

2. Ζνα γενικό, κεωρθτικό πλαίςιο εργαςίασ για το eLearning
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Το παρουςιαηόμενο πλαίςιο ςτθρίηεται πάνω ςτο μοντζλο που ζχει
αναπτυχκεί από ερευνθτζσ (ιδιαίτερα από τον Badrul Khan, δεσ ςχετικι
βιβλιογραφία) και αποβλζπει ςε μια ςχετικά πλιρθ περιγραφι των
παραγόντων

που

πρζπει

να

λθφκοφν

υπόψθ

προκειμζνου

να

αναπτυχκοφν όχι τόςο ςυγκεκριμζνα, μεμονωμζνα μακιματα, αλλά
προγράμματα εκπαίδευςθσ ι επιμόρφωςθσ που ςτθρίηονται ςτο
Διαδίκτυο.
Ππωσ

είναι

φανερό,

ςτθν

ανάπτυξθ

ςυνόλων

μακθμάτων

με

επιμορφωτικό ι γενικότερα, εκπαιδευτικό, χαρακτιρα, δεν αρκεί να
λθφκεί υπόψθ μόνο θ παιδαγωγικι ι διδακτικι διάςταςθ των μακθμάτων
(θ οποία αναλφεται διεξοδικά ςε άλλθ ενότθτα), αλλά και το γενικότερο
πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο πραγματοποιοφνται τα μακιματα αυτά. Ο
γενικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται για τα μακιματα αυτά είναι
θλεκτρονικι ι ψθφιακι μάκθςθ (e-learning, να και πρζπει να ςθμειωκεί
ότι ο όροσ αυτόσ γενικότερα καλφπτει και μακιματα που δε ςτθρίηονται
ςτο Διαδίκτυο).
Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ, θ εφαρμογι και θ αξιολόγθςθ ανοικτϊν,
ευζλικτων

και

κατανεμθμζνων

μακθςιακϊν

ςυςτθμάτων

απαιτεί

προςεκτικι ανάλυςθ και ζρευνα των τρόπων χριςθσ των χαρακτθριςτικϊν
και των πθγϊν του Διαδικτφου και των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, ςε
ςυμφωνία με αρχζσ διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ και με κζματα ςθμαντικά ςε
ςχζςθ με τισ ποικίλεσ διαςτάςεισ των online μακθςιακϊν περιβαλλόντων.
Ραιδαγωγικι
Διάςταςθ

Ο παράγοντασ αυτόσ του e-learning αναφζρεται ςτθ διδαςκαλία και τθ
μάκθςθ. Καταπιάνεται με κζματα όπωσ
o

Ανάλυςθ του περιεχομζνου

o

Ανάλυςθ του ακροατθρίου, τθσ ομάδασ-ςτόχου

o

Ανάλυςθ των ςτόχων
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o

Ανάλυςθ των χρθςιμοποιοφμενων μζςων

o

Σχεδίαςθ προςζγγιςθσ

o

Οργάνωςθ

Μζκοδοι και ςτρατθγικζσ (Ραρουςίαςθ, ζκκεςθ, επεξιγθςθ, εξάςκθςθ και
προγφμναςθ - drill and practice - tutorials, παιχνίδια, αφιγθςθ ιςτοριϊν,
προςομοιϊςεισ,

παιχνίδι

ρόλων,

ςυηιτθςθ,

αλλθλεπίδραςθ,

μοντελοποίθςθ, διευκόλυνςθ, ςυνεργαςία, μελζτθ περιπτϊςεων, ...)

Τεχνολογικι
Διάςταςθ

Θ διάςταςθ αυτι αναφζρεται ςε κζματα τεχνολογικισ υποδομισ ςτο
περιβάλλον του e-learning.
o

Σχεδιαςμόσ

υποδομισ

(τεχνολογικό

ςχζδιο,

standards,

μεταδεδομζνα, προςβαςιμότθτα, μακθςιακά αντικείμενα).

Σχεδίαςθ
Διεπαφισ
(Interface
Design)

o

Υλικό (hardware)

o

Λογιςμικό (software)

Αναφζρεται ςε μια γενικι κεϊρθςθ περιβάλλοντοσ των μακθμάτων και
ςχετίηεται με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι χριςτεσ επικοινωνοφν με
το ςφςτθμα. Ρεριλαμβάνει κζματα όπωσ:
o

Σχεδίαςθ ςελίδων

o

Σχεδίαςθ τθσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου

o

Ρλοιγθςθ ςτο υλικό

o

Ρροςβαςιμότθτα

o

Ζλεγχοσ ευχρθςτίασ (usability testing)

o
Αξιολόγθςθ

Διαχείριςθ

Ρεριλαμβάνει
o

Αξιολόγθςθ των επιμορφοφμενων (μακθτϊν)

o

Αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ και του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ

o

Αξιολόγθςθ του όλου ςυςτιματοσ

Αναφζρεται ςτθ:
o

Συντιρθςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (maintenance) και ςτθν

o

Κατανομι τθσ πλθροφορίασ
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Θ διάςταςθ αυτι του e-learning εξετάηει τισ πθγζσ που απαιτοφνται για
τθν ανάπτυξθ ενόσ ουςιαςτικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ:
o

Online support

o

Διδακτικι/ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ

o

Τεχνικι υποςτιριξθ

o

Υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ

o

Άλλεσ online υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ

o

Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ offline

Ρεριλαμβάνει κζματα όπωσ:
o

Κοινωνικι και πολιτικι επίδραςθ

o

Ρολιτιςμικι διαςπορά

o

Ρροκατάλθψθ

o

Γεωγραφικι διαςπορά

o

Ψθφιακι διανομι

o

Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ

o

Λδιωτικότθτα

o

Λογοκλοπι (plagiarism)

o

Ρνευματικά δικαιϊματα

o

Κζματα

διαχειριςτικά.:

αξιολόγθςθ

αναγκϊν,

αξιολόγθςθ

αμεςότθτασ (οικονομικισ, υποδομϊν, περιεχομζνου), οργάνωςθ
και αλλαγι (αποδοχι και εφαρμογι καινοτομιϊν), χρθματοδότθςθ
και απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ, ςυνεργαςία με άλλα ιδρφματα,
κατάλογοσ

πλθροφοριϊν

προγράμματοσ

και

μακθμάτων

(ακαδθμαϊκό θμερολόγιο, πρόγραμμα μακθμάτων, δίδακτρα,
αποφοίτθςθ), marketing, παροχι οικονομικισ βοικειασ, εγγραφι
και πλθρωμζσ, διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ και υπθρεςίεσ μζςων,
ζγγραφα αποφοίτθςθσ).
o

Κζματα ακαδθμαϊκά: επικφρωςθ τίτλων, διδακτικι ποιότθτα,
επιςτθμονικό προςωπικό, μζγεκοσ τμθμάτων, φόρτοσ εργαςίασ και
αποηθμίωςθ, δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

o

Ραροχι Υπθρεςιϊν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ: Υπθρεςίεσ πριν τθν
ειςαγωγι

τουσ

επιςτθμονικοφ
επαγγελματικόσ

ςτο
και

πρόγραμμα,
λοιποφ

κατευκφνςεισ,

προςωπικοφ,

προςανατολιςμόσ,

ανάπτυξθ

τομείσ

ςυμβουλευτικι,
μακθςιακϊν
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δεξιοτιτων, υπθρεςίεσ για μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ, βιβλιοκικθ,
υπθρεςίασ tutorial, δίκτυο κοινωνικισ υποςτιριξθσ, μακθτικό
newsletter, υπθρεςίεσ εφρεςθσ εργαςίασ, κλπ.

3. Μερικά πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ
ςυςτθμάτων e-learning


Ευκαμψία ςε επίπεδο πρόςβαςθσ, μεκόδων διανομισ, ταχφτθτασ και
ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ.



Οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν μακθςιακό υλικό
ανάλογα με το επίπεδο γνϊςθσ και τα ενδιαφζροντά τουσ.



Θ μελζτθ μπορεί να γίνεται οπουδιποτε υπάρχει υπολογιςτισ με
ςφνδεςθ ςτο δίκτυο.



Ο μακθτισ εργάηεται με βάςθ προςωπικοφσ ρυκμοφσ εργαςίασ και
απόδοςθσ.



Αςφγχρονθ, οπουδιποτε-οποτεδιποτε και ςε πραγματικό χρόνο,
αλλθλεπίδραςθ με ςυν-εκπαιδευόμενουσ, διδάςκοντεσ και ζλεγχο
πάνω ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.



Ρροςαρμόηει διαφορετικά μακθςιακά ςτυλ και διευκολφνει τθ
μάκθςθ μζςα από μια ποικιλία δραςτθριοτιτων.



Αναπτφςςει γνϊςθ ςχετικά με το Διαδίκτυο και δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ
του υπολογιςτι, προςόν χριςιμο για τθν μετζπειτα ηωι και καριζρα
τουσ.



Αναπτφςςει αυτοπεποίκθςθ και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να
αναλαμβάνουν ευκφνεσ για τθν ίδια τουσ τθ μάκθςθ.



Οι μακθτζσ μποροφν να περάςουν γριγορα φλθ που ιδθ γνωρίηουν
και να επικεντρϊςουν τισ προςπάκειζσ τουσ ςτο να αποκτιςουν
περιοχζσ με νζεσ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ.

4. Μερικά μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του e-learning
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Μακθτζσ με μειωμζνο κίνθτρο ι άςχθμεσ ςυνικειεσ μελζτθσ κα
μείνουν πίςω ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ.



Χωρίσ τθν αλγορικμικι δομι των παραδοςιακϊν μακθμάτων, οι
μακθτζσ μπορεί να μπερδευτοφν ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που
ζχουν να αντιμετωπίςουν.



Οι μακθτζσ μπορεί να αιςκάνονται απομονωμζνοι από τον
διδάςκοντα και τουσ ςυμμακθτζσ.



Ο διδάςκων πικανά να μθν είναι πάντα διακζςιμοσ, όταν οι μακθτζσ
μελετοφν ι χρειάηονται βοικεια.



Χαμθλζσ ταχφτθτεσ ςτο δίκτυο θ παλαιάσ τεχνολογίασ υπολογιςτζσ,
πικανόν να αποκαρρφνουν τθν πρόςβαςθ ςτο μακθςιακό υλικό.



Θ διαχείριςθ αρχείων ι online λογιςμικοφ, μπορεί κάποιεσ φορζσ να
φαίνεται πολφπλοκθ ςε μακθτι που βρίςκεται ςτο επίπεδο του
αρχαρίου ςε ςχζςθ με τισ υπολογιςτικζσ δεξιότθτεσ.

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ
Επιςκεφτείτε μερικζσ ι όλεσ από τισ παρακάτω ςελίδεσ που παρζχουν
εκπαίδευςθ
Δραςτθριότθτα
1θ

βαςιςμζνθ

ςτο/υποςτθριηόμενθ

από

το

Διαδίκτυο

(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ για όλεσ τισ ςελίδεσ 08/10/2012):
Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ
http://telemathea.uom.gr

Ρρόκειται για ζνα περιβάλλον αςφγχρονθσ

τθλεκπαίδευςθσ που προςφζρει θλεκτρονικι υποςτιριξθ ςτα μακιματα
ξζνων γλωςςϊν και τα μακιματα ςεμιναριακοφ τφπου αλλά και
προγράμματα για τθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων που ςτθρίηονται ςε
Ανοιχτό Λογιςμικό και προςφζρονται από το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ.
Βαςίηεται ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Moodle.
http://eos.uom.gr/~bsolist/ πρόκειται για ψθφιακό κζντρο για τα ςχολεία
δεφτερθσ ευκαιρίασ με ψθφιακό και άλλο περιεχόμενο.
http://compus.uom.gr/

Σφςτθμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του

πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, με διακζςιμα μακιματα ανά Τμιμα.

Massachusetts Institute of Technology
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm Ρρόκειται για
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε 1700 μακιματα που διδάςκονται ςτο ΜΛΤ. Το
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υλικό περιλαμβάνει ομιλίεσ, παραδόςεισ, ςυλλογζσ προβλθμάτων, φλθ
εργαςτθρίου, βίντεο κλπ και αφορά μεγάλθ ποικιλία αντικειμζνων.

Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο
http://www.eap.gr Ρρόκειται για τθ ςελίδα του ανοικτοφ πανεπιςτθμίου
που βαςίηεται ςτθν απόςταςθ από εκπαίδευςθ παρζχοντασ προπτυχιακι
και μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ.

e-school
http://www.e-school.com/

Ρροςφζρει εκπαίδευςθ από απόςταςθ ςε

μεγάλθ ποικιλία αντικειμζνων με ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.

Full Web Building Tutorials
http://www.w3schools.com/

Θ ςελίδα προςφζρει πάρα πολλά web-

building tutorials, από basic HTML και XHTML μζχρι XML, SQL, Βάςεισ
δεδομζνων, Ρολυμζςα και WAP.

Αφοφ επιςκεφτείτε όλεσ ι κάποιεσ από τισ ςελίδεσ αυτζσ εντοπίςτε τισ
ςχεδιαςτικζσ αρχζσ που τισ διζπουν. Βρείτε τα υπζρ και τα κατά ςτθν κάκε
ςελίδα. Ραρατθρείςτε τυχόν ομοιότθτεσ ι διαφορζσ μεταξφ τουσ (ςε
επίπεδο για παράδειγμα διεπαφισ, ι ευχρθςτίασ κλπ).
Βρείτε πλθροφορίεσ για ανοικτά κζματα όπωσ: δίνουν αυτοί οι φορείσ
πτυχία και ςτθν περίπτωςθ που δίνουν πόςο ζγκυρα είναι;
Εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, υλοποιείςτε το ςχεδιαςμό μιασ τζτοιασ
υπθρεςίασ παροχισ εκπαίδευςθσ από απόςταςθ. Αρκεςτείτε ςτο να
περιγράψετε τα βαςικά ςτοιχεία που κα διζπουν τθ φιλοςοφία
ςχεδιαςμοφ του εγχειριματοσ ςφμφωνα με το μοντζλο που ζχει
παρουςιαςτεί. Ππου νομίηετε, μπορείτε να διαφοροποιείςτε από το
μοντζλο δίνοντασ τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ.

6. Ερωτιςεισ
1) Κάνοντασ τθν υπόκεςθ ότι ζνα ςθμαντικό τμιμα των εκπαιδευτικϊν
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχει τισ
προαπαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων
βαςιςμζνων ςτο Διαδίκτυο, ποια κα ιταν, κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ αξία ενόσ
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ςυςτιματοσ διαρκοφσ αυτεπιμόρφωςθσ αυτισ τθσ μορφισ;

2) Κα μποροφςατε να ςχεδιάςετε μερικά μακιματα βαςιςμζνα ςτο
Διαδίκτυο για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ ειδικότθτάσ ςασ; Ροια κα ιταν,
κατά τθ γνϊμθ ςασ, τα ςθμαντικότερα προβλιματα που κα
αντιμετωπίηατε;

7. Αςκιςεισ
1. Αναηθτιςτε ςτο Διαδίκτυο ςελίδεσ που προςφζρουν online μακιματα
ςχετικά με τθν ειδικότθτά ςασ.

2. Σκεφτείτε πωσ μπορείτε να υποςτθρίξετε τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
πράξθσ ςτθ χριςθ και κατανόθςθ από μζρουσ τουσ του e-learning.

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

Συλλογι από
πθγζσ για το
ςχεδιαςμό και τθ
διαχείριςθ elearning projects
Σελίδα με
βιβλιογραφία
ςχετικι με το elearning

Σελίδα του
πανεπιςτθμίου
Towson που
χρθςιμοποιεί το
μοντζλο του
Khan

Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/pm.htm

(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 08/10/2012)

http://www.chartula.com/isdarticles.htm
(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 08/10/2012)

http://mywebpages.comcast.net/atkinson/framework.html
(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 08/10/2012)

Khan, B. (2000). A framework for e-learning. Distance Education Report,
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24(3), p.3-8. Άρκρο που αναφζρεται ςτο γνωςτό μοντζλο του Khan.
Garrison, D., Anderson, T. and Garrison, R. (2003). E-Learning in the 21st
Century: A Framework for Research and Practice. Routledge, New York,
NY, 10001.
Clegg, S., Hudson, A. and Steel, J. (2003). The Emperor's new clothes:
globalisation and e-learning in Higher Education. British Journal of
Sociology in Education, 24(1), 39-53.
Singh, G., O’Donoghue, J., and Worton, H. (2005). A study into the effects
of e-learning on higher education. Jouranl of University Teaching and
Learning Practice, 2(1), 13-24
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Ενότθτα 3.4

Δθμιουργία μακθςιακοφ υλικοφ πολυμζςων
και υπερμζςων
1. Ειςαγωγι
Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με τα πολυμζςα (multimedia) και ιδιαίτερα τα
πολυμζςα ςε ςχζςθ με τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Εξετάηονται ιδιαίτερα το ςφνολο
των μερϊν που ςυνιςτοφν το πολυμεςικό υλικό και τα εργαλεία για τθν επεξεργαςία
του πολυμεςικοφ υλικοφ, θ οποία είναι απαραίτθτθ προκειμζνου το υλικό αυτό να
χρθςιμοποιθκεί ςτισ λεγόμενεσ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
ανάγκθ για τθν προτυποποίθςθ των μακθςιακϊν τεχνολογιϊν, παρουςιάηονται
πλθροφορίεσ για το κείμενο, τθν εικόνα, τθν κινοφμενθ εικόνα, το βίντεο και τον ιχο,
ωσ ςυνιςτϊςεσ των πολυμεςικϊν παρουςιάςεων και αναφζρονται ςτοιχεία για τθν
ανάλυςθ, τθ ςχεδίαςθ, τθν ανάπτυξθ, τον ζλεγχο και τθ διανομι ωσ τα απαραίτθτα
βιματα για τθν πλιρθ παραγωγι μιασ πολυμεςικισ εφαρμογισ.

Διδακτικοί
Στόχοι




Κατανόθςθ τθσ φφςθσ των επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν που απαρτίηουν
μια πολυμεςικι εφαρμογι.
Γνωριμία με τα βιματα που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία και
αξιολόγθςθ μιασ πολυμεςικισ εφαρμογισ

2. Αναγκαιότθτα προτυποποίθςθσ μακθςιακϊν
τεχνολογιϊν
Ππωσ υποδθλϊνει θ ίδια θ ονομαςία τουσ, οι εφαρμογζσ που ςυνικωσ
αποκαλοφνται με το γενικό όνομα πολυμζςα (multimedia) ςυνδυάηουν
πολλαπλά μζςα (δθλαδι τρόπουσ αναπαράςταςθσ και εκφοράσ τθσ
πλθροφορίασ) ςε μια ενιαία παραγωγι, ςε μια ενιαία εφαρμογι.
Ραλιότερα υπιρχε μια αρκετά ςαφισ διάκριςθ ανάμεςα ςτα πολυμζςα
και τα υπερμζςα, δθλαδι εκείνεσ τισ εφαρμογζσ που επζτρεπαν τθ μθγραμμικι, υπερςφνδεςθ ανάμεςα ςε δυο μζςα. Σιμερα αυτι θ
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διάκριςθ τείνει να γίνει λιγότερο ςαφισ. Κείμενο, εικόνα, ιχοσ, βίντεο,
γραφικά, κινοφμενθ εικόνα και διαλογικότθτα με το χριςτθ ςυνκζτουν
τον κόςμο των πολυμζςων. Ωσ όροσ «πολυμζςα» μπορεί να
αναφζρεται τόςο ςε προγράμματα εφαρμογϊν όςο και ςτθ
δθμιουργία εφαρμογϊν. Θ διακζςιμθ πλθροφορία ςε μια πολυμεςικι
εφαρμογι μπορεί να προςπελαφνεται από τον τελικό χριςτθ είτε
γραμμικά (προκακοριςμζνθ διαδρομι χωρίσ κανζναν ζλεγχο από το
χριςτθ) είτε μθ-γραμμικά, χάρθ ςτθ διάδραςθ χριςτθ-εφαρμογισ (ο
χριςτθσ δθλαδι, κακορίηει τθ ςειρά πρόςβαςθσ ςτο υλικό με βάςθ τισ
προςωπικζσ του προτιμιςεισ).

Τα πολυμζςα κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο
οργανϊνουν και «διακζτουν» τθν πλθροφορία και ανάλογα με τον
τρόπο χριςθσ των ςχετικϊν εφαρμογϊν. Ωσ προσ τον τρόπο
διάκεςθσ/διανομισ τθσ πλθροφορίασ διακρίνονται ςε εφαρμογζσ
διακζςιμεσ ςε οπτικοφσ δίςκουσ, ςε κιόςκια, ςτα πολυμζςα
πραγματικοφ

χρόνου

και

ςτα

πολυμζςα

προςπελάςιμα/

χρθςιμοποιοφμενα μζςω Διαδικτφου. Θ επιλογι του τρόπου διανομισ
κάκε φορά προςδιορίηεται από ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ όπωσ το
κόςτοσ (του μζςου και τθσ εγγραφισ των δεδομζνων), θ αποκθκευτικι
ικανότθτα, θ δυνατότθτα επανεγγραφισ, οι ομάδεσ κοινοφ ςτισ οποίεσ
απευκφνεται, και οι υψθλζσ απαιτιςεισ ςε ταχφτθτεσ που απαιτοφνται
ακριβϊσ λόγω τθσ φφςθσ του υλικοφ. Ωσ προσ τθ χριςθ των
εφαρμογϊν, τα πολυμζςα διακρίνονται ςε όςα είναι πρόςφορα για
ψυχαγωγία, εκπαίδευςθ (εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά), πλθροφόρθςθ
(θλεκτρονικοί

κατάλογοι

προϊόντων,

μουςεία,

κλπ)
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επιχειρθματικοφσ

ςκοποφσ

(επιμόρφωςθ

ςτελεχϊν,

προβολι

προϊόντων κλπ)
Ο εξοπλιςμόσ υλικοφ πολυμζςων ςυνικωσ περιλαμβάνει οκόνθ που
να υποςτθρίηει ςυγκεκριμζνεσ αναλφςεισ και με το ίδιο ςκεπτικό,
κάρτα γραφικϊν, επιταχυντι γραφικϊν, κάρτα ιχου, ςυςκευζσ
ςφλλθψθσ εικόνων (scanner, ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι),
ςυςκευζσ ςφλλθψθσ βίντεο, ςφλλθψθσ ιχου, περιφερειακά μζςα για
αποκικευςθ (ςκλθρόσ δίςκοσ, CD, DVD) και θχεία.
Αναφζρκθκε παραπάνω ότι τα πολυμζςα τα ςυνκζτουν θ ςυνφπαρξθ
κειμζνου, εικόνασ, βίντεο, γραφικϊν, και κινοφμενθσ εικόνασ. Τα
ςυςτατικά αυτά των πολυμζςων κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια πιο
διεξοδικά.

Κείμενο

Το κείμενο είναι απαραίτθτο ςυςτατικό για τθν ακριβι περιγραφι μιασ
ζννοιασ. Τα πολυμζςα καινοτομοφν τϊρα με τθ χριςθ του
υπερκειμζνου που ουςιαςτικά τεμαχίηει το ςυνολικό κείμενο ςε
επιμζρουσ τμιματα που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςυνδζςμουσ, οι
οποίοι ενεργοποιοφνται μζςω ςυγκεκριμζνων λζξεων, εικόνων ι
φράςεων. Το κείμενο ειςάγεται με πλθκτρολόγθςθ, με οπτικι
ανάγνωςθ χαρακτιρων ζπειτα από ςάρωςθ (OCR), ι με αναγνϊριςθ
ομιλίασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πρζπει πάντοτε να λαμβάνεται
μζριμνα για ορκι χριςθ του κειμζνου ςτισ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ
(ςωςτι επιλογι λζξεων, κατάλλθλθ μορφοποίθςθ, γραμματοςειρά
κλπ).
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Εικόνεσ - Γραφικά

Θ εικόνα είναι ζνα ςτοιχείο που δε μπορεί να λείπει από καμιά ςχεδόν
εφαρμογι. Θ εικόνα ςτισ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ αποτελεί ζνα
ςθμαντικότατο παράγοντα για τθ μετάδοςθ πλθροφοριϊν και
μθνυμάτων και ςυνιςτά ζνα από τα καλφτερα εποπτικά μζςα ςτθ
διδαςκαλία. Στον υπολογιςτι, θ εικόνα δεν είναι παρά ζνα ςφνολο από
εικονοςτοιχεία τα οποία δεν φζρουν καμία πλθροφορία για τθ δομι
των εικονιηόμενων αντικειμζνων, ςε αντίκεςθ με τα γραφικά τα οποία
δεν αποτελοφν απλϊσ ςφνολο από εικονοςτοιχεία, αλλά ζνα ςφνολο
από (γραφικά) αντικείμενα. Ανάλογα με τον τρόπο καταςκευισ τουσ, οι
εικόνεσ διακρίνονται ςε ψθφιογραφικζσ και διανυςματικζσ.
Οι ψθφιογραφικζσ αποτελοφνται από ζναν πίνακα εικονοςτοιχείων και
τα χαρακτθριςτικά τουσ είναι θ ανάλυςθ (εικονοςτοιχεία ανά ίντςα),
το βάκοσ χρϊματοσ (διακζςιμα bit ςε κάκε εικονοςτοιχείο με
πλθροφορία για το χρϊμα του), το μζγεκοσ (αποκθκευτικόσ χϊροσ που
καταλαμβάνουν) και οι διαςτάςεισ τουσ. Τζτοιεσ εικόνεσ πετυχαίνουμε
με τθ χριςθ ζτοιμων εικόνων από ςυλλογζσ, με ςάρωςθ, ψθφιακι
φωτογραφικι μθχανι, ςφλλθψθ από βιντεοκάμερα ι από τθν οκόνθ
του υπολογιςτι κλπ. Τφποι τζτοιων εικόνων είναι όςεσ ζχουν επζκταςθ
JPG, BMP, GIF, TIF κλπ. Οι διανυςματικζσ παράγονται με τθ χριςθ
γεωμετρικϊν ςχθμάτων και χαρακτθριςτικά τουσ είναι οι διαςτάςεισ
τουσ, το μικρό τουσ μζγεκοσ και θ αδυναμία να αποδϊςουν εικόνεσ με
φωτορεαλιςτικό τρόπο. Τφποι τζτοιων αρχείων ζχουν επεκτάςεισ ΑΛ,
DXF, CDR, EPS, WNF κλπ. Ππωσ και ςτο κείμενο, ζτςι και ςτθν εικόνα
χρειάηεται προςοχι ςτον αρικμό των χρωμάτων και ςτο ποια κα
επιλεγοφν.
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Ρρόκειται για μια διαδοχι εικόνων που επιτελείται τόςο γριγορα (2030 καρζ το δευτερόλεπτο) ϊςτε να δίνει τθν αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ.
Υπάρχουν πολλά μοντζλα για τθ δθμιουργία κινουμζνων εικόνων
(animation). Ο χριςτθσ μπορεί να επζμβει ςτθν κίνθςθ κάποιου
αντικειμζνου, να μετατρζψει τα γραφικά ςε βίντεο, να επεξεργαςτεί το
φωτιςμό ι τον τρόπο εμφάνιςθσ των αντικειμζνων.

Βίντεο

Το βίντεο αποτελεί πολφ ςθμαντικό παράγοντα ςτθ δυναμικι των
πολυμζςων. Ο αρικμόσ των καρζ, ο ρυκμόσ προβολισ τουσ (καρζ ανά
δευτερόλεπτο), τα χρϊματα και ο φωτιςμόσ είναι κάποια από τα
βαςικά ςυςτατικά ενόσ βίντεο. Το βίντεο που κα χρθςιμοποιθκεί
μπορεί είτε εξ αρχισ να είναι ςε ψθφιακι μορφι (πχ βίντεο που ζχει
λθφκεί με ψθφιακι βιντεοκάμερα) είτε ςε αναλογικι μορφι οπότε
ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να ψθφιοποιθκεί με τθν κατάλλθλθ
διαδικαςία (απαραίτθτθ κάρτα βίντεο). Λόγω του υπερβολικοφ
μεγζκουσ

των

αρχείων

βίντεο

χρθςιμοποιοφνται

αλγόρικμοι

ςυμπίεςθσ των αρχείων αυτϊν ϊςτε να καταλαμβάνουν μικρότερο
χϊρο. Γνωςτοί αλγόρικμοι είναι οι MPEG, MJPEG, DVI. Μια ςχετικά
νεότερθ τεχνικι ςυμπίεςθσ αρχείων ψθφιακοφ βίντεο, το DivX, μπορεί
να ςυμπιζςει ζνα αρχείο ςτο 10% του αρχικοφ μεγζκουσ του. Οι πλζον
γνωςτοί τφποι ψθφιακοφ βίντεο είναι οι MPEG, AVI, MOV. Το ψθφιακό
βίντεο εξαςφαλίηει πολφ καλι ποιότθτα ςτθν αντιγραφι, δυνατότθτα
πλοιγθςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ ταινίασ, είναι επεξεργάςιμο και
μεταδίδεται μζςω του Διαδικτφου (streaming video).
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Σε μια πολυμεςικι εφαρμογι ο ιχοσ μπορεί να περιλαμβάνεται με τθ
μορφι μουςικισ, ομιλίασ ι θχθτικϊν εφζ. Το πόςο αποτελεςματικι κα
είναι θ ςυμβολι του ςτουσ ςτόχουσ τθσ εφαρμογισ εξαρτάται από τθν
ποιότθτα του ιχου, τθ χρονικι του διάρκεια, το ςυνταίριαςμά του με
τα άλλα μζςα που ςυνυπάρχουν μαηί του και τθ ςωςτι υποςτιριξθ του
κζματοσ τθσ εφαρμογισ. Θ παρουςία θχθτικοφ υλικοφ προχποκζτει
τθν φπαρξθ κάρτασ ιχου ςτον υπολογιςτι. Στισ υποδοχζσ τθσ
ςυνδζονται ςυςκευζσ αναπαραγωγισ ιχου ι όργανα μουςικισ που
επικοινωνοφν με τον υπολογιςτι με τθ βοικεια ενόσ ςυγκεκριμζνου
προτφπου (MIDI). Θ αποκικευςθ θχθτικοφ υλικοφ ςθμαίνει πρϊτα
ψθφιοποίθςι του. Αυτι γίνεται αυτόματα με τθ χριςθ ενόσ
μετατροπζα που διακζτει θ κάρτα ιχου. Τα γνωςτότερα και πλζον
δθμοφιλι αρχεία ιχου ζχουν επεκτάςεισ WAV, MIDI. Θ χριςθ του
ψθφιοποιθμζνου ιχου δίνει τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ του,
μεταφοράσ και αντιγραφισ του διατθρϊντασ το επίπεδο ποιότθτασ του
ιχου, μετάβαςθ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του αρχείου κζλουμε. Για τον
περιοριςμό του απαιτοφμενου χϊρου αποκικευςθσ ζχουν αναπτυχκεί
και

για

τθν

περίπτωςθ

του

ιχου

τεχνικζσ

ςυμπίεςθσ.

Το

δθμοφιλζςτερο πρότυπο ςυμπίεςθσ είναι ςίγουρα το MP3 το οποίο
ςυνδυάηει καλι ποιότθτα ιχου και εφκολθ μεταφορά των θχθτικϊν
αρχείων. Βζβαια από τθ ςτιγμι που ζνα αρχείο ιχου κα μετατραπεί ςε
MP3 δεν κα είναι δυνατι θ αναπαραγωγι του με οποιονδιποτε media
player

3. Λογιςμικά Ανάπτυξθσ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν
Εργαλεία
Δθμιουργίασ
Παρουςιάςεων

Ρολυμεςικό χαρακτιρα μπορεί να πάρει ζνα αρχείο δθμιουργθμζνο με
μια εφαρμογι για καταςκευι παρουςιάςεων (PowerPoint, Impress,
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Prezi, κλπ), ςτο οποίο κα ενςωματωκοφν μια ςειρά από αντικείμεναςυνιςτϊςεσ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν.

Εργαλεία
υγγραφισ
(Authoring Tools)

Ρρόκειται για προγράμματα ςυγγραφισ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν και
ανάλογα με το πϊσ οργανϊνεται, δομείται και παρουςιάηεται το υλικό,
μπορεί να είναι εργαλείο ςυγγραφισ βαςιςμζνο ςε κάρτεσ, ςε
εικονίδια ι ςτο χρόνο.
Τα εργαλεία ςυγγραφισ βαςιςμζνα ςε κάρτεσ κυμίηουν ζνα βιβλίο και
ο χριςτθσ μετακινείται από μια ςελίδα ςε μια άλλθ. Οι ςελίδεσ αυτζσ
περιζχουν τα διάφορα πολυμεςικά αντικείμενα.
Τα εργαλεία ςυγγραφισ βαςιςμζνα ςε εικονίδια βαςίηονται ςε ζνα
διάγραμμα ροισ όπου αποτυπϊνονται οι ενζργειεσ που επιτελεί το
πρόγραμμα και αφοφ ολοκλθρωκεί το διάγραμμα ροισ ακολουκεί θ
πρόςκεςθ του περιεχομζνου.
Τα εργαλεία ςυγγραφισ που βαςίηονται ςτο χρόνο, χρθςιμοποιοφν τθ
μεταφορικι ζννοια μιασ χρονογραμμισ ςτθν οποία τοποκετοφνται και
οργανϊνονται τα πολυμεςικά αντικείμενα.
Και ςτα εργαλεία ςυγγραφισ πρζπει να υπάρχει μια ιςορροπία ςτθ
ςυμμετοχι των διαφορετικϊν πολυμεςικϊν αντικειμζνων και να
επιλζγονται εργαλεία με κριτιρια το βακμό ανταπόκριςισ τουσ ςτον
εκάςτοτε τικζμενο ςτόχο, ςτθ δυνατότθτα δθλαδι διαχείριςθσ
μεγάλων αρχείων, ςτο κόςτοσ, ςτθν παρεχόμενθ τεχνικι υποςτιριξθ
κλπ
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4. Βιματα για το ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι
πολυμεςικϊν εφαρμογϊν
Ρροκειμζνου να ςχεδιαςτεί και να παραχκεί μια πολυμεςικι
εφαρμογι πρζπει ακολουκθκεί θ εξισ ςειρά από ςτάδια:


Ανάλυςθ



Σχεδίαςθ



Ανάπτυξθ



Ζλεγχοσ



Διανομι

Στο ςτάδιο αυτό απαιτείται να προςδιοριςτεί θ βαςικι ιδζα τθσ
εφαρμογισ και να ςυγκεντρωκοφν εκείνεσ οι πλθροφορίεσ που κα
κακορίςουν τθν περαιτζρω πορεία ςχετικά με τον αν υπάρχουν οι
δυνατότθτεσ να υλοποιθκεί θ εφαρμογι, τι αρχεία απαιτοφνται και τι
υπάρχει διακζςιμο. Να αποςαφθνιςτεί θ ομάδα των χρθςτϊν ςτουσ
οποίουσ απευκφνεται, να ελεγχκεί κατά πόςο -με βάςθ το τι είναι
επικυμθτό και τι είναι διακζςιμο- μπορεί να υλοποιθκεί θ
ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, να γίνει θ κατανομι των εργαςιϊν, να
αποφαςιςτοφν τα διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ του ζργου και να
Ανάλυςθ

τοποκετθκοφν με τθ χρονικι ςειρά που κα διαδζχεται το ζνα το άλλο
όπωσ επίςθσ και τθ χρονικι διάρκεια κάκε ςταδίου, να ςυγκροτθκεί θ
ομάδα εργαςίασ που κα αποτελείται από τον υπεφκυνο τθσ ομάδασ
αυτισ, το ςυγγραφζα του ςεναρίου, το ςχεδιαςτι του περιβάλλοντοσ
τθσ διεπαφισ, τουσ ειδικοφσ για τον ιχο, τθν εικόνα, τα γραφικά, τθν
κινοφμενθ εικόνα, το βίντεο, να επιλεγοφν εκείνοι από τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ που κα ςυντελζςουν ςτθν υλοποίθςθ, και να γίνει
θ κοςτολόγθςθ του ζργου.

Το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθ ςφνκεςθ όλων των επιμζρουσ
τμθμάτων και υλικοφ που αποτελοφν τθν εφαρμογι, ςχεδιάηεται ο
χάρτθσ πλοιγθςθσ του τελικοφ χριςτθ ϊςτε να μπορεί αυτόσ εφκολα
Σχεδίαςθ

να κινείται ανάμεςα ςτο περιεχόμενο τθσ εφαρμογισ, ςτινεται το
διάγραμμα ροισ τθσ εφαρμογισ, ςχεδιάηεται το περιβάλλον διεπαφισ
αρχικά ςτο χαρτί και ζπειτα ςτθν οκόνθ, φροντίηοντασ να
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ικανοποιοφνται κάποιεσ βαςικζσ προδιαγραφζσ όπωσ να είναι απλό, να
υιοκετεί παντοφ τθν ίδια ορολογία, να παρζχει βοικεια ςτο χριςτθ και
να δίνει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να ακυρϊνει ενζργειεσ.

Στο ςτάδιο αυτό ςυγκεντρϊνεται όλο το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί
ςτθν εφαρμογι. Το υλικό αυτό είτε κα ςυλλεχκεί από διάφορεσ πθγζσ
(πχ φωτογραφίεσ από το δίκτυο) είτε κα καταςκευαςτεί από τθν αρχι
(πχ ςυγκεκριμζνα γραφικά). Πλο αυτό το υλικό υφίςταται τθ ςχετικι
Ανάπτυξθ

επεξεργαςία και ψθφιοποιείται, αν δεν είναι ιδθ ςε ψθφιακι μορφι.
Στθ ςυνζχεια αυτά τα ςτοιχεία αρχίηουν να ενςωματϊνονται μζςα ςτθν
εφαρμογι με τθ βοικεια του εργαλείου ςυγγραφισ που ζχει επιλεγεί
ι κάποιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Διορκϊνονται τα όποια
ςφάλματα και αδυναμίεσ εντοπιςτοφν.

Μετά
Ζλεγχοσ

από

κάκε

ςτάδιο

ελζγχου

θ

ομάδα

διορκϊνει

και

επαναςχεδιάηει τθν εφαρμογι ολοκλθρϊνοντασ ζτςι τθν προςπάκεια
και φτάνοντασ ςτο τελικό προϊόν.

Θ ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι εγγράφεται ςε κάποιο αποκθκευτικό
μζςο. Ρροφανϊσ. για ευνόθτουσ λόγουσ. κρατοφνται

αντίγραφα

αςφαλείασ. Ρρζπει να εξαςφαλιςτοφν ςτο βιμα αυτό τα πνευματικά
δικαιϊματα των δθμιουργϊν (κλείδωμα, κρυπτογράφθςθ) ϊςτε να
αποτραπεί θ αντιγραφι τθσ εφαρμογισ. Γράφεται το εγχειρίδιο του
χριςτθ που περιλαμβάνει οδθγίεσ ςχετικζσ με τθν εγκατάςταςθ του
Διανομι

προϊόντοσ όπωσ και βοικεια για όλα τα πικανά προβλιματα που κα
αντιμετωπίςει ο χριςτθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ. Τελευταία
ενζργεια ςτθν πορεία αυτι είναι θ ςυςκευαςία του προϊόντοσ. Για τθν
περίπτωςθ που αυτό ζχει εγγραφεί ςε ζναν οπτικό δίςκο απομζνει θ
αναπαραγωγι του. Για τθν περίπτωςθ που κα διατίκεται μζςω του
Διαδικτφου, απλά απαιτείται ζνασ αποκθκευτικόσ χϊροσ και να
εγκαταςτακεί ςτον server.

5. Πολυμζςα και εκπαίδευςθ
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Οι

εκπαιδευτικζσ

πολυμεςικζσ

εφαρμογζσ

μποροφν

να

χρθςιμοποιθκοφν αποτελεςματικά αφοφ ο ρόλοσ που μποροφν να
παίξουν είναι διπλόσ. Συμβάλλουν όχι μόνο ςτθ διαδικαςία
κατανόθςθσ του διδακτικοφ αντικειμζνου από τθ μεριά του
εκπαιδευόμενου/επιμορφοφμενου,

αλλά

υποςτθρίηουν

και

τον

επιμορφωτι, προκειμζνου να καταςτιςει το διδακτικό του αντικείμενο
πιο ςαφζσ, λεπτομερζσ και πλιρεσ.
Στο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ, πολλζσ φορζσ οι πολυμεςικζσ εφαρμογζσ
χρθςιμοποιοφνται ωσ πλιρθ ι και ωσ αυτόνομα διδακτικά ςυςτιματα.
Άλλεσ πάλι φορζσ οι πολυμεςικζσ εφαρμογζσ μπορεί να απευκφνονται
ςε πολφ μικρά παιδιά. Ρολυμεςικισ φφςθσ μποροφν πια να είναι οι
εγκυκλοπαίδειεσ (Encarta, Grolier κλπ – ενϊ θ Wikipedia αποτελεί
τυπικό δείγμα μιασ ςυλλογισ πλθροφοριϊν οργανωμζνθσ με τθ μορφι
εγκυκλοπαιδείασ,

δθμιουργθμζνθσ

από

μθ-πιςτοποιθμζνουσ

ςυγγραφείσ, διακζςιμθσ δωρεάν μζςω Διαδικτφου). Αυτζσ οι
εγκυκλοπαίδειεσ παρζχουν από τθ μια ζνα ευρετιριο για τουσ όρουσ
κάνοντασ τθν αναηιτθςθ πολφ εφκολθ ενϊ από τθν άλλθ μποροφν οι
ίδιοι οι χριςτεσ να προςκζτουν λζξεισ επιπλζον για να διευκολφνουν
τθν αναηιτθςι τουσ.

Τζλοσ μποροφν να αναφερκοφν και τα λεξικά που βαςίηονται ςε
πολυμζςα. Ρολφ καλά παραδείγματα είναι τα λεξικά Oxford και
Longman που ςυνδυάηουν τθν κλαςικι όψθ ενόσ λεξικοφ ενιςχυμζνθ
από τθν παρουςία ςυχνά ιχου και εικόνασ.
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6. Διαδραςτικοί πίνακεσ
Με τθ γενικι ονομαςία «διαδραςτικοί πίνακεσ» νοείται μια οριςμζνθ
κατθγορία ψθφιακϊν, λευκϊν πινάκων (αντίςτοιχων των κλαςικϊν
«μαυροπινάκων»), οι οποίοι ςυνδζονται με ζναν Θ.Υ., απεικονίηουν
τθν οκόνθ του Θ.Υ. ςε πραγματικό χρόνο και μποροφν να δεχκοφν
απευκείασ εντολζσ από το χριςτθ (αντί ο χριςτθσ να χρθςιμοποιιςει
το ποντίκι ι το πλθκτρολόγιο). O χριςτθσ μπορεί να αλλθλεπιδράςει
με τουσ πίνακεσ με τθν αφι ι με ειδικζσ γραφίδεσ. Κατ’ επζκταςθ,
ονομάηονται «διαδραςτικοί πίνακεσ» και οριςμζνα ςυςτιματα τα
οποία επιτρζπουν τθ χριςθ οιαςδιποτε λείασ επιφάνειασ ωσ λευκοφ
πίνακα2.
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ υπάγονται ςτα ψθφιακά βοθκιματα για τθ
ςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και ταυτόχρονα αποτελοφν ςθμαντικά
εποπτικά μζςα (όπωσ οι βιντεοπροβολείσ, οι προβολείσ διαφανειϊν, οι
τθλεοράςεισ και το βίντεο). Ο ςυνδυαςμόσ των ιδιοτιτων των
εποπτικϊν μζςων από τθ μια πλευρά και των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων
από τθν άλλθ, προςδίδουν ςτουσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ οριςμζνα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τα οποία τουσ κακιςτοφν πολφ χριςιμουσ,
τουλάχιςτον για οριςμζνεσ κατθγορίεσ διδαςκαλιϊν.

2

δερ, για παπάδειγμα, http://www.youtube.com/watch?v=bb3wcZ3RQ2M
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Τυπικόσ διαδραςτικόσ πίνακασ από τθν ζκκεςθ CeBit
(αναπαραγωγι από τθ Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard )
Oι διαδραςτικοί πίνακεσ αποτελοφν μια ςχετικά πρόςφατθ προςκικθ
ςτισ εκπαιδευτικζσ τεχνολογίεσ. Είναι περίπου ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ
του 1990, που άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται με ςυςτθματικό τρόπο
ςτθν εκπαίδευςθ.
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ αποτελοφν μια ακόμθ προθγμζνθ τεχνολογία
που τίκεται ςτθν υπθρεςία τθσ εκπαίδευςθσ. Θ χριςθ τουσ, κζτει εκ
νζου το ερϊτθμα τθσ διδακτικισ χρθςιμότθτασ των τεχνολογιϊν
(ψθφιακϊν και μθ-ψθφιακϊν), δθλαδι το κατά πόςο οι τεχνολογίεσ
μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ
μάκθςθσ. Αυτό είναι ζνα γενικό ερϊτθμα που απαιτεί μια ςφνκετθ και
καλά τεκμθριωμζνθ απάντθςθ. Σε άλλα ςθμεία του κειμζνου γίνεται
μια πιο λεπτομερισ αναφορά. Εδϊ, κα αρκεςτοφμε να ςθμειϊςουμε
ότι οι νζεσ τεχνολογίεσ αναμφιςβιτθτα διανοίγουν μια ςειρά από
δυνατότθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ πολφ
ςθμαντικζσ και με καινοτόμο χαρακτιρα. Ωςτόςο, μια εξζταςθ του
παρελκόντοσ αρκεί να δείξει τον επαναλαμβανόμενο μζχρι ςιμερα
κφκλο ανανεοφμενων ελπίδων και διαψεφςεων ςε κάκε νζα
τεχνολογικι πρόοδο. Από το ραδιόφωνο το 1920, ωσ τθν τθλεόραςθ
και το βίντεο μια ςειρά από τεχνολογίεσ δθμιοφργθςαν πολλζσ ελπίδεσ
για μια «επανάςταςθ» ςτθν εκπαίδευςθ. Ο L. Cuban (1986)
παρατιρθςε ότι αυτζσ οι επαναλαμβανόμενεσ διαψεφςεισ φαίνονται
να ζχουν μια κανονικότθτα: ο κφκλοσ ςυνικωσ αρχίηει με μεγάλεσ
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υποςχζςεισ

οι οποίεσ

υποςτθρίηονται

από

τθν

ζρευνα

των

καταςκευαςτϊν. Πμωσ τελικά δεν παρατθρείται αντικειμενικά
ακαδθμαϊκι βελτίωςθ των μακθτϊν. Το αποκαρρυντικό αυτό
αποτζλεςμα αποδίδεται άλλοτε ςτθν ζλλειψθ χρθμάτων, άλλοτε πάλι
ςτθ ςκεναρι αντίςταςθ των δαςκάλων, ι ακόμθ ςτθ γραφειοκρατία
που παραλφει το ςχολείο. Σε τελευταία ανάλυςθ, το ςφάλμα ενίοτε
αποδίδεται ςτισ ίδιεσ τισ μθχανζσ. Με τθν επόμενθ τεχνολογικι πρόοδο
τα ςχολεία επαναλαμβάνουν τθν επζνδυςθ ελπίδων. To φαινόμενο
αυτό ονομάηεται ςφνδρομο του εκκρεμοφσ. Φαίνεται να υπάρχει μια
ςτακερι τάςθ εκχϊρθςθσ ευκυνϊν και ανανζωςθσ ελπίδων: οι
εκάςτοτε νζεσ τεχνολογίεσ - και ςυνθκζςτατα εξαιτίασ του ότι είναι
τεχνολογίεσ μόνο - αναδθμιουργοφν ζνα είδοσ οραματιςμοφ γφρω από
τθ δυνθτικι εξζλιξθ τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθσ μάκθςθσ.
Το ηιτθμα αυτό ζχει τόςο απαςχολιςει τουσ ειδικοφσ που ζχει τθ δικι
του ονομαςία: αποκαλείται ςυντομογραφικά nsd (ςυντομογραφία του
No Significant Difference Phenomenon, δεσ για παράδειγμα:
http://www.nosignificantdifference.org/faq.asp#Q1), από μια μεταζρευνα, δθλαδι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων άλλων ερευνϊν, θ
οποία ζλαβε υπόψθ τθσ 350 ζρευνεσ από το 1928 (!) ωσ το 2001. Το
αποτζλεςμα είναι ότι «δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά»
ανάμεςα ςτθ διδαςκαλία με τθ χριςθ τθσ Τεχνολογίασ και χωρίσ τθν
Τεχνολογία. Φυςικά υπιρξε και ο ςχετικόσ αντίλογοσ, ωςτόςο είναι πια
γενικά αποδεκτό, πωσ μόνθ θ τεχνολογία – θ όποια τεχνολογία – δε
μπορεί να βελτιϊςει τθ διδαςκαλία ι τθ μάκθςθ, αν δε λθφκεί υπόψθ
το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο εγγράφεται θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ.
Εκείνο που φαίνεται να είναι εξίςου ςθμαντικό με τθν ίδια τθν
τεχνολογία λοιπόν, είναι οι όροι χριςθσ τθσ τεχνολογίασ – οι τρόποι
δθλαδι με τουσ οποίουσ χρθςιμοποιείται θ τεχνολογία ςτθ διδαςκαλία
και τθ μάκθςθ.
Τα ίδια ιςχφουν φυςικά και για τουσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ:
προςφζρουν πολλζσ διδακτικζσ δυνατότθτεσ, αλλά αυτζσ δε κα
μεταςχθματιςκοφν ςε διδακτικι πράξθ, παρά μόνο μζςα ςτο
κατάλλθλο «οικοςφςτθμα».
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ ζχουν όλοι τα ίδια βαςικά λειτουργικά
χαρακτθριςτικά, αλλά παρουςιάηουν μεταξφ τουσ πολφ ςθμαντικζσ
διαφορζσ ωσ προσ τθν τεχνολογία τουσ (για παράδειγμα: εμπροςκίασ ι
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οπιςκίασ προβολισ). Επίςθσ, πολλοί από αυτοφσ προςφζρουν και
πρόςκετεσ δυνατότθτεσ ςτουσ χριςτεσ – τισ περιςςότερεσ φορζσ χάρθ
ςτο ειδικό λογιςμικό με το οποίο ςυνοδεφονται. Ραρουςιάηονται ζτςι,
τελικά, αρκετζσ αποκλίςεισ ωσ προσ τα διδακτικά τουσ χαρακτθριςτικά.
Κακϊσ οι διαδραςτικοί πίνακεσ απεικονίηουν ςε πραγματικό χρόνο τθν
οκόνθ του Θ.Υ. με τον οποίο είναι ςυνδεδεμζνοι και ανταποκρίνονται
ςτισ κινιςεισ του χριςτθ, ουςιαςτικά ζχουν όλα τα λειτουργικά
χαρακτθριςτικά που ζχουν οι ςφγχρονεσ διεπαφζσ: επιτρζπουν, για
παράδειγμα, τθν επιλογι κειμζνων ι εικόνων, τθν αποκοπι/αντιγραφι
και επικόλλθςθ αρικμϊν, εικόνων, τμθμάτων κειμζνου, (ανάλογα με το
χρθςιμοποιοφμενο περιβάλλον ι λογιςμικό), αναγνωρίηουν το «κλικ»
και το «διπλό κλικ» ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο τουσ, επομζνωσ και τθ
λειτουργία υπερδεςμϊν και τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο, τθν
«ολίςκθςθ και απόκεςθ» (drag and drop). Επιπρόςκετα, θ λειτουργία
τουσ ωσ ανεξάρτθτων ψθφιακϊν μονάδων, επιτρζπει τθν προςκικθ
οριςμζνων επιπλζον δυνατοτιτων. Αναφζρονται ενδεικτικά μερικζσ:


Δυνατότθτα διαχωριςμοφ τθσ επιφανείασ ςε ανεξάρτθτα τμιματα
(ςαν να υπιρχαν δυο ι περιςςότερεσ ανεξάρτθτεσ οκόνεσ
ςυνδεδεμζνεσ ςτον ίδιο Θ.Υ.). Θ δυνατότθτα αυτι υπάρχει και ςτισ
οκόνεσ των Θ.Υ., αλλά ςυνικωσ απαιτοφνται δυο οκόνεσ.



Δυνατότθτα εμφάνιςθσ λειτουργιϊν και περιφερειακϊν ςε
πραγματικό χρόνο και ρυκμιηόμενεσ διαςτάςεισ (για παράδειγμα,
εμφάνιςθ ενόσ εικονικοφ πλθκτρολογίου ςτο κάτω μζροσ του
διαδραςτικοφ πίνακα, με ρυκμιηόμενο μζγεκοσ πλικτρων). Με ζνα
γενικό τρόπο, θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου απόκριςθσ ςε
μια ενζργεια του χριςτθ (π.χ. ςτο «πάτθμα» ενόσ πλικτρου ςε ζνα
εικονικό

πλθκτρολόγιο),

ο

προςδιοριςμόσ

τθσ

«περιοχισ

ευαιςκθςίασ», του μεγζκουσ των τμθμάτων τθσ οκόνθσ και όλων
των

ςχετικϊν

ςτοιχείων

τθσ

διεπαφισ,

κακιςτά

τουσ

διαδραςτικοφσ πίνακεσ πολφ φιλικό περιβάλλον ιδιαίτερα για
χριςτεσ με αυξθμζνεσ ανάγκεσ (όπωσ είναι τα μικρά παιδιά, άτομα
με αναπθρίεσ κλπ). Ρολλζσ από τισ ρυκμίςεισ των πινάκων – για
παράδειγμα θ ρφκμιςθ των χρωμάτων – πραγματοποιοφνται
απευκείασ ςτον ίδιο τον πίνακα.


Δυνατότθτα καταγραφισ όλων των ενεργειϊν των χρθςτϊν του
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διαδραςτικοφ πίνακα (recordability), αλλά και των ενεργειϊν και
αντιδράςεων

«απομεμακρυςμζνων

χρθςτϊν»

-

όπωσ

για

παράδειγμα, μακθτϊν από τα κρανία τουσ, κεατϊν κλπ. Δίνεται
ζτςι θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό (ι τον ερευνθτι) να
μελετιςει εκ των υςτζρων με λεπτομζρεια, ενδελεχϊσ, τθν εξζλιξθ
του

μακιματοσ,

προκειμζνου

να

εντοπίςει

ςθμεία

που

παρουςιάηουν ενδιαφζρον.
Κακϊσ θ ςχετικι τεχνολογία εξελίςςεται πολφ γριγορα, είναι πολφ
πικανόν οι δυνατότθτεσ των διαδραςτικϊν πινάκων να εμπλουτίηονται
ςθμαντικά, με απρόβλεπτο τρόπο, ακόμθ και ςε ςχετικά ςφντομα
χρονικά διαςτιματα.
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ, από τεχνικι άποψθ δε διαφζρουν ουςιωδϊσ
από τισ οκόνεσ των Θ.Υ. Αυτό που τουσ κακιςτά ιδιαίτερουσ είναι ότι
μποροφν να αποτελζςουν ζνα μζςο, για τθν οργάνωςθ ςυλλογικϊν
δραςτθριοτιτων: ενϊ δθλαδι το μάκθμα με πολλοφσ ανεξάρτθτουσ
Θ.Υ. μπορεί να αποτελεί ουςιαςτικά ζνα «άκροιςμα» από πολλά, επί
μζρουσ ςχζδια εργαςίασ, οι διαδραςτικοί πίνακεσ, προςδίδουν ςτο
μάκθμα τα χαρακτθριςτικά μιασ κοινισ εργαςίασ, μιασ ςυλλογικισ
δραςτθριότθτασ, αφοφ ό,τι ςυμβαίνει ςτο διαδραςτικό πίνακα το
παρατθρεί ταυτόχρονα όλθ θ τάξθ. Οι διαδρςτικοί πίνακεσ
παρουςιάηουν όλα τα πλεονεκτιματα που ζχουν οι ψθφιακζσ
παρουςιάςεισ-διαφάνειεσ (όπωσ θ οργάνωςθ του μακιματοσ, θ
ευκολία χριςθσ πολυμεςικοφ υλικοφ, θ οπτικοποίθςθ δομθμζνων
δεδομζνων, θ επίδειξθ ιςτοπλοθγιςεων κ.ά.) ςυνδυαςμζνα όμωσ και
με τθ δυνατότθτα απευκείασ αλλθλεπίδραςθσ (δθλαδι με ερεκίςματα
όχι μόνο οπτικά και ακουςτικά, αλλά, ςε ζναν τουλάχιςτο βακμό και
κιναιςκθτικά).
Οι διεκνείσ ζρευνεσ είναι μάλλον ενκαρρυντικζσ: οι διαδραςτικοί
πίνακεσ φαίνονται γενικά να ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθ διδαςκαλία
και τθ μάκθςθ (ςε διάφορεσ όψεισ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ:
για παράδειγμα ςτθν «επιτάχυνςθ» τθσ διδαςκαλίασ). Οριςμζνα
μάλιςτα κράτθ, όπωσ θ Μ. Βρετανία, ζχουν ζνα πολφ υψθλό αρικμό
εγκατεςτθμζνων διαδραςτικϊν πινάκων, κυρίωσ ςτθν Ρρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ.
Ζτςι, οριςμζνεσ ςυςτθματικζσ ζρευνεσ (ενδεικτικά: Μc Neese M.N.
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2007, Painter D. D., Whiting E., Wolters B. 2005) αναφζρουν ότι θ
χριςθ διαδραςτικϊν πινάκων είναι ςαφζςτατα κετικι είτε ςτθν τυπικι
πρόςωπο-με-πρόςωπο διδαςκαλία, είτε ςε εναλλακτικζσ μορφζσ
διδαςκαλίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα αναφζρεται ότι οι διαδραςτικοί
πίνακεσ αποδεικνφονται ιδιαίτερα χριςιμοι ςε φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ
όπωσ οι παρακάτω:


Σφγκριςθ, για τθν ανάδειξθ διαφορϊν, αναλογιϊν ι ομοιοτιτων
ανάμεςα ςε «οντότθτεσ» που παρουςιάηουν διδακτικό ενδιαφζρον
(για παράδειγμα λζξεισ ι φράςεισ, περιγραφζσ, χθμικοφσ τφπουσ,
φυτά ι ηϊα, γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ κλπ).



Επαναλθπτικζσ ι ανακεφαλαιωτικζσ δραςτθριότθτεσ (αυτό που
ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν ονομάηεται «κεςμοποίθςθ τθσ
γνϊςθσ») – για παράδειγμα διαγράφοντασ τα επουςιϊδθ ςτοιχεία
από μια ςχζςθ, μια απόδειξθ ι μια εικόνα.



Συνεργατικι ανάπτυξθ ι διερεφνθςθ εννοιϊν, ςχζςεων, ι άλλων
«οντοτιτων» ςτα πλαίςια του μακιματοσ (από κοινοφ ο
εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ).



Ζλεγχοσ και επαλικευςθ/διάψευςθ υποκζςεων (κυρίωσ αυτζσ ςτισ
οποίεσ το οπτικό ςτοιχείο είναι ςθμαντικό – για παράδειγμα ςτθ
Γεωμετρία ι τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ).



Διαπραγμάτευςθ εννοιϊν που απαιτεί τθ χριςθ λεκτικϊν αλλά και
μθ-λεκτικϊν (εικονικϊν) ςτοιχείων.



«Συνεργατικι» διαδραςτικι χριςθ ενόσ διαδραςτικοφ πίνακα: ο
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διδάςκων αναπτφςςει ι «διερευνά» ζναν εννοιολογικό χάρτθ με
τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του
(αναπαραγωγι

από

το

δίκτυο

Mirandanet:

http://www.mirandanet.ac.uk/news/archive.php#pa ).

Άλλεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι τα αποτελζςματα μπορεί να είναι, με ζνα
γενικό τρόπο, κετικά, αλλά τα περιγράφουν με πιο λεπτζσ αποχρϊςεισ.
Για παράδειγμα, αναφζρεται ότι οι διαδραςτικοί πίνακεσ επιτρζπουν
με πολφ απλό τρόπο τθν υπογράμμιςθ ι το ςχολιαςμό ςτοιχείων που
παρουςιάηονται μζςα από άλλα περιβάλλοντα (όπωσ, για παράδειγμα,
διαφάνειεσ ενόσ λογιςμικοφ θλεκτρονικϊν παρουςιάςεων, ενόσ
ψθφιακοφ βιντεοκλίπ, μιασ ςειράσ ψθφιακϊν φωτογραφιϊν). Ζτςι, ο
διδάςκων ζχει τθ δυνατότθτα να επικεντρϊςει τθν προςοχι των
μακθτϊν ςε ςθμεία που χρειάηονται ιδιαίτερθ επιςιμανςθ. Εξάλλου το
κοινό οπτικό ςτοιχείο (δθλαδι θ απεικόνιςθ ςτο διαδραςτικό πίνακα)
επιτρζπει τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε μια επικοινωνιακι βάςθ
που διαφζρει ουςιωδϊσ από τθν επικοινωνία διδάςκοντοσ και
μακθτϊν ςε ζνα περιβάλλον χωρίσ διαδραςτικό πίνακα. Για
παράδειγμα, οι Fernandez-Cardenas & Silveyra-de la Garza (2010)
αναφζρουν ότι οι επικοινωνιακζσ τακτικζσ των διδαςκόντων, οι
χειρονομίεσ ι θ γλϊςςα του ςϊματοσ των διδαςκόντων επθρεάηονται
ςθμαντικά από τθν παρουςία διαδραςτικοφ πίνακα ςτθν τάξθ.
Βζβαια, ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν εκτίμθςθ όλων των παραπάνω
δραςτθριοτιτων και εκτιμιςεων ι αξιολογιςεων των διαδραςτικϊν
πινάκων, είναι το πλαίςιο (registry) μζςα ςτο οποίο εγγράφονται οι
φάςεισ αυτζσ: ποιοσ ενεργεί και αλλθλεπιδρά με το περιβάλλον του
διαδραςτικοφ πίνακα και τθν τάξθ και για ποιο ςκοπό. Με άλλα λόγια,
το ςθμαντικό ςτοιχείο είναι το διδακτικό ςυμβόλαιο ςτα πλαίςια του
οποίου χρθςιμοποιείται ο διαδραςτικόσ πίνακασ (ι, γενικότερα, οι
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ).
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Ο μακθτισ μπορεί να δείχνει ι να εφαρμόηει ζνα «γενικευτικό
παράδειγμα» (generic example)
(αναπαραγωγι από: http://www.techlearning.com/article/13910).

7. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ
Υλοποιιςτε μια απλι πολυμεςικι εφαρμογι με τθ χριςθ λογιςμικοφ
παρουςίαςθσ (Power Point, Impress). Θ εφαρμογι κα πρζπει να
περιλαμβάνει

τουλάχιςτον

κείμενο,

ιχο,

εικόνα

και

βίντεο.

(Ρροφανϊσ, κα πρζπει, όπωσ αναφζρκθκε και αρχικά, να είναι
εφοδιαςμζνοσ ο υπολογιςτισ με ζνα τουλάχιςτο ςχετικό πρόγραμμα
επεξεργαςίασ για κακζνα από τα υλικά αυτά). Το πρωτογενζσ υλικό
Δραςτθριότθτα 1θ

μπορεί είτε να αναηθτθκεί διαδικτυακά ι μπορεί να ζχει από πριν
ετοιμαςτεί (είτε από δραςτθριότθτα μζςα ςτθ διάρκεια τθσ
επιμόρφωςθσ με μια ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι ι κάμερα βίντεο
είτε να μεταφερκεί από το ςπίτι). Στθν τελευταία περίπτωςθ πρζπει να
προθγθκεί ςχετικι ενθμζρωςθ.

Κάντε μια λίςτα με τα ψθφιακά εργαλεία και προϊόντα που ζχετε
χρθςιμοποιιςει για να αναπτφξετε διδακτικό υλικό ςτο παρελκόν.
Δραςτθριότθτα 2θ

Μετά τθ ςθμερινι παρουςίαςθ πϊσ κα ανακεωροφςατε τθ λίςτα ςασ
ςτθν επιλογι πολυμεςικϊν εφαρμογϊν για τθν παραγωγι διδακτικοφ
υλικοφ;

8. Ερωτιςεισ
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1) Τα πολυμζςα ςυνδυάηουν κείμενο, ιχο, εικόνα, προςομοίωςθ
κίνθςθσ και βίντεο ςε μια διαλογικι με το χριςτθ μορφι. Κεωρείτε ότι
θ οργάνωςθ αυτϊν των εφαρμογϊν μπορεί να παίξει ζνα ςθμαντικό
ρόλο ςτθ διδαςκαλία ςασ – ι μόνον ζναν ςχετικά δευτερεφοντα ρόλο;

9. Αςκιςεισ
1. Βρείτε ςτο Διαδίκτυο πλθροφορίεσ ςχετικά με εφαρμογζσ των
πολυμζςων ςτθν εκπαίδευςθ και ετοιμάςτε μια εφαρμογι με
λογιςμικό παρουςίαςθσ προκειμζνου να παρουςιάςετε το υλικό αυτό.
2. Σχεδιάςτε μια τουλάχιςτον πολυμεςικι εφαρμογι ςχετικι με ζνα
γνωςτικό αντικείμενο που διδάςκετε.

10. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
http://www.merlot.org/merlot/index.htm

Σελίδα

πολυμεςικϊν

εκπαιδευτικϊν πόρων για τθν online μάκθςθ και διδαςκαλία.
http://www.uen.org/ucme/ Ρολυμεςικοί πόροι για εκπαιδευτικοφσ και
ςπουδαςτζσ από το εκπαιδευτικό δίκτυο τθσ UTAH
http://www.agocg.ac.uk/mmedia.htm Σελίδα με τεχνικζσ αναφορζσ για
διάφορα κζματα και μεταξφ αυτϊν, για τα πολυμζςα ςτθν εκπαίδευςθ.
Mary Nell McNeese (2007) Evaluation of SMART® Multimedia
Classrooms: Impact on Student Face-to-Face Participation and ELearning
(Θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 08/10/2012:
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_li
brary/higher_education/evaluation_of_smart_multimedia_classrooms.
pdf).

Diane D. Painter, Elizabeth Whiting and Brenda Wolters (2005)
Interactive Whiteboards for Interactive Teaching and Learning
(Θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 19/12/2010:
http://www.techlearning.com/article/13910).

Schar, S. & Krueger, H. (2000). Using new learning technologies with
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multimedia. Multimedia, IEEE, 7(3), 40-51.

Ραρουςιάηει πζντε

παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ υποςτθριηόμενθσ από τον υπολογιςτι
μάκθςθσ μεταξφ των οποίων και τα πολυμζςα.
Ενδεικτικι

Ivers, K.S., & Barron, A.E. (2002). Multimedia Projects in Education.

βιβλιογραφία

Designing, Producing and Assessing. Libraries Unlimited. Το βιβλίο
αξιοποιεί τα πλεονεκτιματα που παρζχει θ ανάπτυξθ των πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν και εφοδιάηει τουσ εκπαιδευτζσ με ςτρατθγικζσ ιδζεσ για
τθν ενςωμάτωςθ των πολυμεςικϊν εφαρμογϊν ςτο αναλυτικό
πρόγραμμα.
Solomon, M. (1994). What’s wrong with multimedia in higher
education?. IALL Journal of Language Learning Technologies, 27(2), 2732. Ερευνά τα εμπόδια ςτθ χριςθ πολυμεςικϊν μακθμάτων ςτθ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και τουσ παράγοντεσ που απαιτοφνται για
να ευδοκιμιςουν τα πολυμζςα ςτο περιβάλλον αυτό.
Hede, A. (2002). Integrated Model of Multimedia Effects on Learning.
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 11 (2), pp. 177-191
Ρροτείνεται ζνα μοντζλο που κεωρείται χριςιμο ςτο να υπογραμμίςει
τθν πολυπλοκότθτα τθσ φφςθσ των αποτελεςμάτων των πολυμζςων
ςτθ μάκθςθ και ςτο να ενιςχφςει το διδακτικό ςχεδιαςμό που κα
μποροφςε να αντιμετωπίςει αυτιν τθν πολυπλοκότθτα.
Juan Manuel Fernandez-Cardenas & Marcela Lucia Silveyra-de la Garza
(2010) Disciplinary knowledge and gesturing in communicative events: a
comparative study between lessons using interactive whiteboards and
traditional whiteboards in Mexican schools, Technology, Pedagogy and
Education Vol. 19, No. 2, July 2010, 173–193
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Ενότθτα 3.5

Συςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ
(CMS, LMS, LCMS): Γνωριμία και χριςθ
1. Ειςαγωγι
Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με τισ αρχζσ ςχεδίαςθσ και
φιλοςοφίασ που διζπουν τα διάφορα ςυςτιματα διαχείριςθσ

του

διδακτικοφ περιεχομζνου (υλικοφ) και τα ςυςτιματα διαχείριςθσ
μάκθςθσ, όπωσ επίςθσ και με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που τα
ξεχωρίηουν μεταξφ τουσ

Διδακτικοί
Στόχοι



Χριςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ
μάκθςθσ ανάλογα με τον ςκοπό για τον οποίο το χρειάηονται



Ανάπτυξθ δεξιότθτασ ςτθν επιλογι του κατάλλθλου
ςυςτιματοσ με βάςθ τουσ ςτόχουσ τουσ και τισ δυνατότθτεσ
των ςυςτθμάτων αυτϊν

2. Διάκριςθ μεταξφ CMS και LMS
Στα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου/διαχείριςθσ μάκθςθσ (όπωσ
είναι τα Blackboard, Joomla, Moodle, e-class, PostNuke, Drupal κ.ά. τα
οποία κα αποκαλοφνται ΣΔΡ/ΣΔΜ ςτο εξισ), υπάρχει μια ςφγχυςθ ςε
ςχζςθ με τισ πραγματικζσ λειτουργίεσ του CMS (Content Management
System) και του LMS (Learning Management System). Ρθγι αυτισ τθσ
ςφγχυςθσ είναι οι ομοιότθτεσ των δυο ςυςτθμάτων. Και τα δυο
επιτελοφν λειτουργίεσ εγγραφισ ςπουδαςτϊν, επικοινωνίασ με αυτοφσ,
αποτίμθςθσ τθσ απόδοςθσ και ενεργοποίθςθσ μακθςιακοφ υλικοφ,
αλλά ζχουν και οριςμζνεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ.
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CMS
(Content
Management
System)

Επιτρζπουν ςτο διδάςκοντα να δθμιουργιςει ζνα δικτυακό μάκθμα,
όπου μποροφν να «ανεβοφν» (upload) κείμενα ςε ζναν από τουσ
ςυνικεισ τφπουσ (όπωσ κειμζνου, παρουςίαςθσ, ιχου) κλπ. χωρίσ να
χρειάηεται να μετατρζπονται ςε web format δθλαδι να μετατραποφν
ςε υλικό για ιςτοςελίδεσ (ενςωμάτωςθ ςτον κϊδικα τθσ ιςτοςελίδασ).
Απαιτεί ςχετικά περιοριςμζνεσ δεξιότθτεσ και αυτό το κακιςτά
δθμοφιλι επιλογι. Καλφπτει ςυνικωσ τα εξισ χαρακτθριςτικά:


Online ανάρτθςθ υλικοφ μακθμάτων



Αξιολόγθςθ ςπουδαςτι. Θ αξιολόγθςθ αυτι μπορεί να υλοποιθκεί
με online ερωτιςεισ, τεςτ κλπ



Φόρουμ ςυηθτιςεων (e-forum). Οι ςυηθτιςεισ μποροφν να
διεξάγονται με τθν επίβλεψθ μιασ ομάδασ προκειμζνου να
ανταλλάςςονται ςθμειϊςεισ και να ςυηθτϊνται ςυγκεκριμζνα
κζματα ςτο ενδιάμεςο των μακθμάτων.

(Εδϊ κα πρζπει να γίνει μια διάκριςθ ανάμεςα ςτο CMS υπό τθν ζννοια
Course Management System και ςτο CMS ωσ Content Management
System το οποίο είναι ζνα πρόγραμμα που χρθςιμοποιείται για τθ
δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο ενόσ ιςτότοπου.
Ρροορίηεται κυρίωσ για διαδραςτικι χριςθ από ζναν εν δυνάμει
μεγάλο αρικμϊ ςυντελεςτϊν και περιζχει αρχεία του υπολογιςτι,
αρχεία ιχου εικόνασ, ψθφιακά κείμενα κλπ.)
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Ωσ μειονεκτιματα κα μποροφςαν να κεωρθκοφν:


Μειωμζνθ ευελιξία. Τα ονόματα των ςυγκεκριμζνων τμθμάτων που
αποτελοφν ζνα CMS ςπάνια μποροφν να αλλάξουν ι να
μεταβλθκοφν.



Ανεπαρκισ παροχι διαδραςτικοφ e-learning. Το διαδραςτικό elearning μζςα από εργαλεία ςυγγραφισ όπωσ το Dreamweaver, ι
το Flash, δεν μπορεί να διανεμθκεί μζςω των CMS. Για το ςκοπό
αυτό οι διδάςκοντεσ απαραίτθτα κζτουν ςυνδζςμουσ προσ το
απομονωμζνο υλικό που ζχουν δθμιουργιςει και που βρίςκεται
αποκθκευμζνο αλλοφ.



Αδυναμία ςτον ζλεγχο και τθν καταγραφι. Δεν μπορεί να
επαλθκεφςει τθν ταυτότθτα των ςπουδαςτϊν που λαμβάνουν
μζροσ ςτθν εξζταςθ οφτε μπορεί να ςϊςει το τεςτ πριν το
υποβάλλει ο μακθτισ ςτον διδάςκοντα.

LMS
(Learning
Management
System)

Σφςτθμα που διανζμει και διαχειρίηεται όλεσ τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ.
Είναι αναγκαίο ςτο ςθμείο αυτό να διευκρινιςτεί ότι θ διαχείριςθ
αναφζρεται περιςςότερο ςτθν πλθροφορία που ςυντελεί ςτθ μάκθςθ
και όχι ςε αυτιν κακεαυτι τθ μάκθςθ. Κακιςτά διακζςιμα τα
μακιματα,

κάνει

εγγραφζσ

ςπουδαςτϊν

και

προχωρά

ςτθν

επιβεβαίωςθ αυτϊν των εγγραφϊν, ελζγχει τθν καταλλθλότθτα των
ςπουδαςτϊν, δθμιουργεί υπενκυμίςεισ για το πρόγραμμα μακθμάτων,
καταγράφει τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων, δθμιουργεί τεςτ,
ανακοινϊνει τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ςτο διδάςκοντα και
ακολοφκωσ ενθμερϊνει και το ςπουδαςτι. Ραράγει αναφορζσ για τον
αρικμό των ςπουδαςτϊν που ζχουν εγγραφεί ςε ζνα ςυγκεκριμζνο
μάκθμα, ι ςυγκεντρϊνει τθ βακμολογία απόδοςθσ των ςπουδαςτϊν
ςε ςυγκεκριμζνα μακιματα.
Οι

βαςικζσ

λειτουργίεσ

ενόσ

τζτοιουσ

ςυςτιματοσ

περιλαμβάνουν:


Εγγραφι ςπουδαςτϊν



Ραρακολοφκθςθ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα



Εξζταςθ
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Διεξαγωγι ςυηθτιςεων



Μεταφορά πλθροφορίασ ςε άλλα ςυςτιματα



Ρρογραμματιςμό μακθμάτων

Ωσ μειονεκτιματα κα μποροφςαν να κεωρθκοφν:


αγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. Σφντομα ζνα τζτοιο ςφςτθμα
κακίςταται πλεονάηον ι περιττό εξαιτίασ τθσ επερχόμενθσ
τεχνολογίασ που περιλαμβάνεται ςτισ νεότερεσ εκδόςεισ του.



Ρροβλιματα

προςαρμογισ.

Οι

διαφορετικζσ

ανάγκεσ

των

διαφόρων οργανιςμϊν που κα υιοκετιςουν ζνα τζτοιο ςφςτθμα
δθμιουργεί προβλιματα προςαρμογισ ςτισ ανάγκεσ αυτζσ. Το
ςφςτθμα επιδζχεται περιοριςμζνεσ αλλαγζσ. Εκτεταμζνεσ αλλαγζσ
μπορεί να κάνουν περιςςότερθ ηθμιά παρά να ωφελιςουν.


Απαραίτθτθ θ ςχετικι εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςτθ χριςθ του
ςυςτιματοσ

Ραρόλο λοιπόν που και τα δυο ςυςτιματα ενςωματϊνουν δυνατότθτεσ
για θλεκτρονικι μάκθςθ, εν τοφτοισ το ζνα ςφςτθμα δεν μπορεί να
αντικαταςτιςει

το

άλλο,

λόγω

των

ανόμοιων

μακθςιακϊν

δραςτθριοτιτων που υποςτθρίηουν. Είναι απαραίτθτο να γίνει
κατανοθτό ότι θ εκπαίδευςθ κερδίηει ςε μακροπρόκεςμθ γνϊςθ ενϊ θ
επιμόρφωςθ κερδίηει γνϊςθ για άμεςθ εφαρμογι. Συνεπϊσ, το CMS
υποςτθρίηει καλφτερα μακροπρόκεςμεσ ςυνεδρίεσ μακθμάτων ενϊ το
LMS υποςτθρίηει ζναν αρικμό από ςφντομα επιμορφωτικά γεγονότα –
φυςικά, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι αυτζσ οι διαφορζσ δεν ζχουν
απόλυτο χαρακτιρα, αλλά είναι πολφ ςχετικζσ.
Ρρόςφατα όμωσ ζχει προςτεκεί και ο όροσ LCMS (LMS+CMS).
Ρρόκειται για ζνα περιβάλλον όπου οι developers μποροφν να
δθμιουργοφν,

να

αποκθκεφουν,

να

επαναχρθςιμοποιοφν,

να

διαχειρίηονται και να διανείμουν μακθςιακό περιεχόμενο από μια
κεντρικι δεξαμενι, ςυνικωσ μια βάςθ δεδομζνων. Σε ζνα τζτοιο
ςφςτθμα, ο developer ειςάγει και αποκθκεφει πόρουσ που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία ενόσ αντικειμζνου μάκθςθσ και
ταυτόχρονα δθμιουργεί και αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ.
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Ζτςι το LMS ζχει πρόςβαςθ ςτο CMS και ανακτά το περιεχόμενο τθσ
μάκθςθσ. Το LCMS ςυνδυάηει τθν ιςχφ του CMS με τθν αρτιότθτα του
LMS και πια αντιμετωπίηεται από τουσ περιςςότερουσ ωσ ζνα πλιρεσ
ςφςτθμα eLearning με δθμιουργία και διαχείριςθ περιεχομζνου. Ωσ ζνα
χαρακτθριςτικό παράδειγμα μπορεί να δει κανείσ τθ δομι λειτουργίασ
ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ, του KeneXa (πρϊθν OutStart) ςτθν
παρακάτω εικόνα:

3. Μερικά υςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ
BlackBoard
http://www.blac
kboard.com/
(Τελευταία
επίςκεψθ
9/10/2012)

Δυνατότθτεσ του BlackBoard






Εργαλεία ςυγγραφισ περιεχομζνου
Ρροκαταςκευαςμζνο υλικό μακθμάτων
Ρροςαρμοςτικότθτα. Ο διδάςκων κακορίηει τθν πορεία μάκθςθσ
ορίηοντασ ι απορρίπτοντασ τθν πρόςβαςθ κάποιου ςπουδαςτι ςε
ςυγκεκριμζνο υλικό
Δθμιουργία πολλαπλϊν φόρουμ ςυηιτθςθσ
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Online αξιολόγθςθ και επιςκόπθςθ τθσ προόδου ενόσ μακθτι
Σφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ (κατατάςςει τουσ μακθτζσ
ςταδιακά ςε profiles με βάςθ τθ ςυμμετοχι και τισ επιδόςεισ τουσ
και ειδοποιεί τον διδάςκοντα προκειμζνου αυτόσ να επιλζξει τθν
πορεία μάκθςθσ)
Δθμιουργία μακθςιακζσ κοινότθτεσ με online ςυηθτιςεισ
Εφκολθ ανάρτθςθ πλθροφορίασ χωρίσ γνϊςθ HTML
Θλεκτρ. Εμπόριο. Τα ιδρφματα μποροφν να χρεϊνουν online
Επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν blogs
Δθμιουργία portfolio και δυνατότθτα προςωπικϊν ρυκμίςεων ςτθν
εμφάνιςθ του Portfolio
Templates για κάκε είδουσ υλικό
Δθμιουργία αναφορϊν
Κατάλογοσ μακθςιακϊν αντικειμζνων (για αναηιτθςθ)












Εφκολο ςτθν εγκατάςταςθ
Επεξεργαςία του περιεχομζνου μόνο με απλι γνϊςθ word
Διακζςιμθ ςυλλογι πολυμεςικϊν αρχείων και αρχείων εικόνασ
Δυνατότθτα θλ. εμπορίου
Χϊροσ για φόρουμ και ςυηθτιςεισ
Δυνατότθτα δθμιουργίασ blogs
Email Newsletters
Συλλογι δεδομζνων και δθμιουργία αναφορϊν
Υπθρεςίασ ςυνδρομθτικισ εγγραφισ
Δθμιουργία καταλόγων περιεχομζνου







Joomla
http://www.joo
mla.org/
http://www.joo
mla.gr/
(Τελευταία
επίςκεψθ 9
Οκτωβρίου 2012)
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Moodle
https://moodle.o
rg/ (Τελευταία
επίςκεψθ 9
Οκτωβρίου 2012)
















Δυνατότθτα εγγραφισ των χρθςτϊν με δθμιουργία δικοφ τουσ
λογαριαςμοφ και επιβεβαίωςθ των διευκφνςεων e-mail.
Ζλεγχοσ του διδάςκοντα ςτο περιεχόμενο του μακιματοσ και
δυνατότθτα ποικιλίασ ςτισ δραςτθριότθτεσ ςχετικά με το μάκθμα
(φόρουμ, κουίη, εργαςίεσ)
Συγκεντρωτικι παρουςίαςθ βακμολογίασ
Γραφικι απεικόνιςθ τθσ κίνθςθσ των χρθςτϊν
Υποςτθρίηει πολφγλωςςθ υποςτιριξθ κειμζνων
Ζλεγχοσ των εργαςιϊν. Ο διδάςκων μπορεί να επιλζξει αν κα
εμποδίςει εκπρόκεςμεσ υποβολζσ εργαςιϊν, αν κα επιτρζψει να
υποβλθκοφν εκ νζου ι αν κα λάβει προειδοποιθτικό email όταν οι
μακθτζσ προςκζτουν κάτι ςτθν υποβλθκείςα εργαςία ι
ενθμερϊνουν το περιεχόμενό τθσ
Επιτρζπει τθ διεξαγωγι ςυηθτιςεων online
Επιτρζπει τθ δθμιουργία λίςτασ οριςμϊν ςε τφπο λεξικοφ
Επιτρζπει ςτο διδάςκοντα να δθμιουργεί ποικιλόμορφα τεςτ
(πολλαπλι επιλογι, κενά ςε προτάςεισ, αντιςτοίχιςθ, ...)
Δθμιουργία blogs και wikis
Μζκοδοι εγγραφισ και ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν
Φίλτρα περιεχομζνου

E-class
http://www.ecla
ss.net/pub/EClas
s_Web_Site_1.ht
m
(Τελευταία
επίςκεψθ 9
Οκτωβρίου 2012)




Ζχει απλι διεπαφι
Αποδοχι πολλϊν φορμάτ περιεχομζνου (word, pdf, powerpoint,
flash, windows media, κλπ)
Εφκολθ οργάνωςθ του περιεχομζνου (μετακινιςεισ, αντιγραφζσ)
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Εμφάνιςθ ανάλογθ με τουσ γνωςτοφσ browsers για διευκόλυνςθ
των χρθςτϊν
FTP Publishing
Visual HTML Editing
Ενςωματωμζνθ μθχανι αναηιτθςθσ
Γριγορθ και εφκολθ παραγωγι αυτοβακμολογοφμενων
διαγωνιςμάτων
Ρολφγλωςςθ υποςτιριξθ

PostNuke
http://www.post
nuke.com/
(Τελευταία
επίςκεψθ 9
Οκτωβρίου 2012)













Εγγραφι χρθςτϊν και άδεια ειςόδου ςτο ςφςτθμα (διαχείριςθ
χρθςτϊν)
Ρολφγλωςςθ υποςτιριξθ
Ζλεγχοσ προςβαςιμότθτασ. Μπορεί να προςαρμοςτεί ϊςτε
οριςμζνα μζλθ να ζχουν πρόςβαςθ μόνο για ν α προςκζςουν
ςυγκεκριμζνο υλικό χωρίσ πρόςβαςθ ςε άλλα μζρθ τθσ ςελίδασ.
Στατιςτικζσ αναφορζσ για όλα τα δεδομζνα
FAQ. Βάςθ δεδομζνων με τισ ςυχνότερεσ ερωτιςεισ που κζτουν οι
χριςτεσ
Λίςτα μελϊν για όλουσ που ζχουν εγγραφεί
Ανταλλαγι προςωπικϊν μθνυμάτων μεταξφ των χρθςτϊν
Δυνατότθτα δθμοςίευςθσ άρκρων ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα
επικαιρότθτα
Μθνφματα του διαχειριςτι απευκυνόμενα ςε ςυγκεκριμζνεσ
ομάδεσ χρθςτϊν
TopList με τα πιο δθμοφιλι περιεχόμενα τθσ ςελίδασ
Αναηιτθςθ εντόσ τθσ ςελίδασ

Drupal
http://drupal.org
/





Συνεργατικι ςυγγραφι βιβλίου με επιλεκτικι άδεια πρόςβαςθσ
ςτουσ ςυνεργάτεσ που κα γράψουν
Online Βοικεια
Το περιεχόμενο και θ προβολι του μποροφν να εξατομικευκοφν
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ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ του χριςτθ
Πλο το περιεχόμενο είναι διακζςιμο ςε αναηιτθςθ
Εγγραφι και ταυτοποίθςθ χρθςτϊν
Διακζςιμα templates για κάκε περιεχόμενο
Επιτρζπει τθ διεξαγωγι ςυηθτιςεων
Δθμιουργία blogs
Ρολφγλωςςθ υποςτιριξθ
Καταγραφι και ςτατιςτικζσ αναφορζσ ςχετικά με το πόςο
δθμοφιλζσ είναι το περιεχόμενο και με τθν πλοιγθςθ των χρθςτϊν

4. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ
Με βάςθ τισ πιο πάνω περιγραφζσ των ςυγκεκριμζνων ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ και αφοφ επιςκεφκείτε τισ ςελίδεσ που ζχουν αναφερκεί
Δραςτθριότθτα 1θ (ι, αν προτιμάτε, και άλλεσ που κα βρείτε ςτο Διαδίκτυο), καταγράψτε
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των πιο πάνω ςυςτθμάτων

Ασ υποκζςουμε ότι με βάςθ τθν ειδικότθτά ςασ κζλετε να
δθμιουργιςετε μια online κοινότθτα ςυναδζλφων ςασ με τουσ οποίουσ
κα μοιράηεςτε ςυγκεκριμζνα πράγματα. Θ πρόκεςθ και θ δικι ςασ
οπτικι γωνία κα προςδιορίςει εκείνα από τα χαρακτθριςτικά του
Δραςτθριότθτα 2θ

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ που κα αξιοποιιςετε. Επιλζξτε ζνα
ςφςτθμα και ζνα κζμα και με βάςθ αυτά εντοπίςτε εκείνεσ τισ
παραμζτρουσ που κα χρθςιμοποιιςετε για τθ δθμιουργία τθσ
κοινότθτάσ ςασ

5. Ερωτιςεισ
1) Υπάρχουν ιδιαίτερα ι πρόςκετα χαρακτθριςτικά (ςε ςχζςθ με τθ
διαχείριςθ, τισ δυνατότθτεσ ι τθ διεπαφι τουσ) τα οποία κα ζπρεπε να
ςυμπεριλθφκοφν ςτα ςυςτιματα CMS και LMS.
2) Κεωρείτε ότι ΣΔΡ/ΣΔΜ αποτελοφν περιβάλλοντα περιςςότερο
κατάλλθλα

για

«μετάδοςθ»

γνϊςεων

και

λιγότερο

για

κονςτρουκτιβιςτικοφ τφπου μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ι αντικζτωσ
κεωρείτε ότι μποροφν να να χρθςιμοποιθκοφν εξίςου καλά και ςτισ
δυο περιπτϊςεισ;
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6. Αςκιςεισ
1. Εντοπίςτε ςτο Διαδίκτυο διακζςιμα μακιματα ςχετικά με τθ
δθμιουργία και λειτουργία ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ μάκθςθσ

2. (α) Ρροςπακιςτε να απαντιςετε ςτο ερϊτθμα πωσ θ χριςθ
CMS/LMS ςυςτθμάτων υποςτθρίηει τουσ τρεισ τφπουσ αλλθλεπίδραςθσ:
Μακθτισ-περιεχόμενο, μακθτισ-διδάςκων και μακθτισ-μακθτισ.
(β) Επιλζξτε ζνα CMS και προςδιορίςτε όλα τα εργαλεία ι
χαρακτθριςτικά που προςφζρει και πωσ αυτά υπθρετοφν τουσ τρεισ πιο
πάνω τφπουσ αλλθλεπίδραςθσ.

7. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία


http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_opensource/index.ht

ml Ζνα πολφ καλό δοκίμιο του James Robertson (2004) που αςχολείται
με τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία των ανοικτϊν CMS, και τισ
αποφάςεισ κλειδιά ςε μια επικείμενθ χριςθ τουσ.


http://www.opensourcecms.com/

Σελίδα που δίνει τθν

ευκαιρία ςε κάποιον να δοκιμάςει οριςμζνα ανοικτά CMS προκειμζνου
να αποφαςίςει ποιο είναι κατάλλθλο για τισ ανάγκεσ του.
(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 9/10/2012)


Corkill, D. (1991). The characteristics and potential of
blackboard systems. AI Expert, 6(9), 40-47. Άρκρο που αναφζρεται
ςτα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτεσ του BlackBoard.



Dougiamas, M. & Taylor, P. (2003). Moodle: Using Learning
Communities to Create an Open Source Course Management
System. In D. Lassner & C. McNaught (Eds.), Proceedings of World

Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

Conference

on

Educational

Multimedia,

Hypermedia

and

Telecommunications 2003 (pp. 171-178). Chesapeake, VA: AACE


Graf, H. (2006). Building websites with Joomla. Packt Publishing.
Το βιβλίο αναφζρεται ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά του Joomla και
δίνει μια γενικι κεϊρθςθ του πωσ μπορεί να εφαρμοςτεί το
πρόγραμμα ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ.



Hirzallah, N. (2007). An authoring tool for as-in-class e-lectures
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in e-learning systems. American Journal of Applied Sciences, 4(9),
686-692. Μελζτθ που αςχολείται με τα βαςικά χαρακτθριςτικά
που πρζπει να διακρίνουν κάκε ςφςτθμα e-learning.


Romero, C., Ventura, S. & Garcia, E. (2007). Data mining in
course management systems: Moodle case study and tutorial.
Computers and Education (In press).
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Ενότθτα 3.6.1

Διδάςκοντασ με τθ βοικεια
επεξεργαςτι κειμζνου
1. Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλζσ πρακτικζσ» που μποροφν
να εφαρμοςτοφν ςτθ χριςθ επεξεργαςτι κειμζνου για τθ διδαςκαλία
διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Κα παρουςιαςτοφν ςυγκεκριμζνεσ
τεχνικζσ και παραδείγματα με κφριο ςκοπό όμωσ, να υλοποιθκοφν ςτο
εργαςτιριο δραςτθριότθτεσ που κα τισ αξιοποιοφν.

Διδακτικοί
Στόχοι



Θ εκμάκθςθ τεχνικϊν και μεκόδων για τθ χριςθ του
επεξεργαςτι κειμζνου ςτθ διδαςκαλία

2. Θεωρθτικά ςτοιχεία και αντίλογοσ
Ο επεξεργαςτισ κειμζνου αποτελεί ζνα πολφ ιςχυρό μζςο («εργαλείο»)
διδαςκαλίασ, κακϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία με
πολλοφσ και ποικίλουσ τρόπουσ.
Ζτςι, θ χριςθ του επεξεργαςτι κειμζνου μπορεί να αποτελζςει τον
πυρινα για μια διδαςκαλία ι να αποτελζςει το πεδίο για
δραςτθριότθτεσ προγφμναςθσ και εξάςκθςθσ (drill and practice).
Κα πρζπει να αναφερκεί ότι το Word είναι ζνα λογιςμικό το οποίο
χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν εκπαίδευςθ. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι
αποτελεί ζνα εμπορικό προϊόν. Υπάρχουν ωςτόςο λογιςμικά με τισ
ίδιεσ περίπου δυνατότθτεσ, που ανικουν ςτθν κατθγορία του
Ελεφκερου και Ανοιχτοφ Λογιςμικοφ, όπωσ το πρόγραμμα Write του
ολοκλθρωμζνου πακζτου OpenOffice.
Ζχουν

διατυπωκεί

αρκετζσ

επιφυλάξεισ

για

τθ

χριςθ

των

επεξεργαςτϊν κειμζνου: ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται για
διεκπεραίωςθ εργαςιϊν γραμματειακοφ χαρακτιρα (όπωσ οργάνωςθ
και δθμιουργία τεςτ και ανάκεςθ εργαςιϊν για το ςπίτι). Γίνεται κατ’
αυτόν τον τρόπο χριςθ ενόσ πολφ μικροφ μζρουσ των δυνατοτιτων του
Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ)

162

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

επεξεργαςτι κειμζνου, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι δε χρθςιμοποιείται το
πλιρεσ «διδακτικό του δυναμικό».

3. Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τθ χριςθ του
επεξεργαςτι κειμζνου
 Πταν χρθςιμοποιοφνται κείμενα που απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ
(όπωσ τα φφλλα εργαςίασ), κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οριςμζνοι
παράγοντεσ:
 Ρροςοχι ςτο κείμενο: μζγεκοσ, μζγεκοσ, γραμματοςειρά και γενικά
μορφοποίθςθ. Το κείμενο κακαυτό, πρζπει επίςθσ να είναι ανάλογο
τθσ τάξθσ ςτθν οποία απευκφνεται και των αναγνωςτικϊν ικανοτιτων
των μακθτϊν, δθλ. τόςο αραιό ϊςτε να μθν είναι δυςανάγνωςτο (αν
προορίηεται για μικρζσ θλικίεσ), με προςεκτικά επιλεγμζνο λεξιλόγιο.
 Ζλεγχοσ των υπερδεςμϊν (εάν υπάρχουν) ϊςτε να είναι ενεργοίεπικαιροποιθμζνοι (δθλαδι να «κατευκφνουν» ςτα αρχεία ι τισ
ιςτοςελίδεσ που πρζπει).
 Οι ιχοι, οι εικόνεσ, θ διακόςμθςθ και τα παντόσ είδουσ εφζ είναι
εργαλεία και ωσ τζτοια πρζπει να χρθςιμοποιοφνται (δθλαδι με
φειδϊ και μόνο εκεί που εξυπθρετοφν κάποιο ςκοπό)

4. Σεχνικζσ και παραδείγματα
 Ραρακολοφκθςθ αλλαγϊν (μια τεχνικι που διευκολφνει τθ
ςυνεργατικι ςυγγραφι κειμζνων)
 Χριςθ ορκογραφικοφ – γραμματικοφ ελζγχου και Κθςαυρόσ
(διευκολφνει τθ δθμιουργία κειμζνων χωρίσ πολλά ορκογραφικάγλωςςικά λάκθ)
Τεχνικζσ

 Ειςαγωγι ςχολίων (διευκολφνει τθ ςυνεργατικι ςυγγραφι)
 Χριςθ εξωτερικϊν και εςωτερικϊν υπερδεςμϊν (για χριςθ
εξωτερικϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ)
 Αξιοποίθςθ πινάκων (για πινακοποίθςθ πλθροφοριϊν)
 Συνδυαςμόσ εικόνασ και κειμζνου
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http://www.schoolhistory.co.uk/lessons/cromwell/cromwell_lesson.ht
ml
Ραράδειγμα

Στθ ςελίδα αυτι κα βρείτε μια διδακτικι πρόταςθ για το μάκθμα τθσ
Λςτορίασ για τθ ηωι και το χαρακτιρα του Cromwell με τθ χριςθ του
επεξεργαςτι κειμζνου (Τελευταία επίςκεψθ 9 Οκτωβρίου 2012)

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ
Ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ να υποβάλουν ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου
ζνα κείμενο που κα περιλαμβάνει μια πρόταςθ για μια ςχολικι
εκδιλωςθ που πρόκειται να αναλάβουν.
Το κείμενο περνά ςταδιακά από τον ζνα μακθτι ςτον άλλο (ι ανά
ομάδεσ από τθ μια ςτθν άλλθ) προκειμζνου να προτακοφν βελτιϊςεισ ι
τροποποιιςεισ ςτο υπάρχον κείμενο οι οποίεσ κα είναι ορατζσ μζςα
Δραςτθριότθτα 1θ από τθν «παρακολοφκθςθ αλλαγϊν» (Track changes). Κάκε μακθτισ (ι
Παρακολοφκθςθ
ομάδα) είναι ςε κζςθ να βλζπει το ςχολιαςμό του προθγοφμενου, να
αλλαγϊν
ανταποκρίνεται ςε αυτόν ι να προςκζτει δικό του ςχολιαςμό

Με διακζςιμο ζνα κείμενο ςε ψθφιακι μορφι (μια ςφντομθ ιςτορία ι
Δραςτθριότθτα
2θ
Ειςαγωγι
ςχολίων και
ιςτορικζσ
αναφορζσ

απόςπαςμα από ζνα βιβλίο).
Κάνετε Highlight ςτο δφςκολο λεξιλόγιο και χριςθ του Insert
Comments ι τθ δυνατότθτα Screen Tips (ανάλογα με τθ version που
χρθςιμοποιείτε) κατά τθν ειςαγωγι υπερδεςμϊν για να δϊςετε τον
οριςμό τουσ. Μετά οι μακθτζσ διαβάηοντασ και βλζποντασ τισ
εντοπιςμζνεσ λζξεισ, χωρίσ κλικ, μποροφν ςε αναδυόμενα παράκυρα να
βλζπουν το υποςτθρικτικό υλικό που ζχετε παρακζςει.
Οι μακθτζσ μποροφν επίςθσ να ειςαγάγουν ςχόλια ορίηοντασ τισ λζξεισ
που αυτοί κεωροφν δφςκολεσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα online λεξικό -
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επιλογι που εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ με τθ χριςθ τζτοιων λεξικϊν και
παρζχει υποςτιριξθ για μελλοντικι ςυγγραφι εργαςιϊν.
Θ ιδζα μπορεί να επεκτακεί ςτο να δοκοφν επίςθσ (αν το κείμενο
προςφζρεται) ιςτορικζσ αναφορζσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα κείμενο του
Μακρυγιάννθ να δοκοφν πρόςκετεσ αναφορζσ (πζρα από τισ άγνωςτεσ
λζξεισ), ςε πλθροφορίεσ για πρόςωπα που παρουςιάηονται ςτο κείμενο
ι να παραπζμπει το ςχόλιο ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ςτο Διαδίκτυο κλπ.
χωρίσ να διακόπτεται θ ροι του κειμζνου.
Επίςθσ θ τακτικι αυτι μπορεί να υιοκετθκεί ςε περιπτϊςεισ ςτισ
οποίεσ οι μακθτζσ κρίνουν τθν εργαςία ςυμμακθτϊν τουσ.

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, όταν δίνεται υλικό για κάποιο κζμα ςτουσ
μακθτζσ,

αυτό

ςυνοδεφεται

από

οδθγίεσ για

πρόςβαςθ ςε

πλθροφορίεσ που δεν κα μποροφςαν να ςυμπεριλαμβάνονται ςτο
φυλλάδιο. Οι οδθγίεσ αυτζσ μπορεί να είναι υπό τθ μορφι
Δραςτθριότθτα
3θ
Χριςθ
υπερδεςμϊν

προτεινόμενθσ βιβλιογραφίασ ι κάποιεσ διευκφνςεισ ςτο δίκτυο κλπ.
Θ χριςθ των υπερδεςμϊν μπορεί να φζρει τουσ μακθτζσ ςε άμεςθ
επαφι με μια ςειρά από πθγζσ των οποίων θ πρόςβαςθ αλλιϊσ κα
ιταν από δφςκολθ μζχρι απαγορευτικι.
Σε ζνα μάκθμα ιςτορίασ μπορεί να δοκεί ζνα κείμενο ςχετικό με το
πρόςωπο ι το γεγονόσ που είναι υπό μελζτθ (όπωσ το μάκθμα τθσ
θμζρασ) για να βοθκθκοφν οι μακθτζσ.
Μπορεί να ειςαχκοφν υπερδεςμοί ςε εικόνεσ ςχετικζσ με το κζμα
(προςωπογραφίεσ του ιρωα, πίνακεσ ηωγραφικισ που αναφζρονται
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ςτο γεγονόσ) ι ακόμθ και ςε θχθτικά ντοκουμζντα αν το κζμα ζχει να
κάνει με τθ νεότερθ ιςτορία (ανακοινωκζντα, διαγγζλματα, κλπ)
Αν ςτο κείμενο γίνονται αναφορζσ για ζνα μζροσ το οποίο πολλοί
μακθτζσ δεν ζχουν επιςκεφτεί, είναι εφκολο να υπερ-ςυνδεκεί το
όνομα αυτό άμεςα με μια ςχετικι διεφκυνςθ ςτο δίκτυο. Το ίδιο
μπορεί να γίνει με ζναν ςυγγραφζα και με άμεςθ ςφνδεςθ ςε μια
βιογραφία του κλπ.
Ο υπερδεςμόσ μπορεί να αναφζρεται επίςθσ ςε αυκεντικζσ πθγζσ
(αυκεντικά χειρόγραφα ι ψθφιοποιθμζνο υλικό βιβλίων)

Ηθτείται να χρθςιμοποιθκοφν τα εργαλεία Σχεδίαςθσ και WordArt
προκειμζνου

να

δθμιουργθκεί

μια

ςελίδα

οριηόντιου

προςανατολιςμοφ, χωριςμζνθ ςε 4 ςτιλεσ, ζνα διαφθμιςτικό φυλλάδιο
για ζναν οποιοδιποτε ταξιδιωτικό προοριςμό.
Το φυλλάδιο κα πρζπει ςε κάκε ςτιλθ να περιζχει ςυγκεκριμζνεσ
πλθροφορίεσ:
Μια περιγραφι του ταξιδιωτικοφ προοριςμοφ (1θ ςτιλθ)
Ρροτάςεισ για δραςτθριότθτεσ αναψυχισ – ψυχαγωγίασ που
προςφζρονται ςτθν περιοχι (2θ ςτιλθ).
Τι εφόδια πρζπει να ζχει μαηί του ο ταξιδιϊτθσ (3θ ςτιλθ).
Δραςτθριότθτα
4θ
Χριςθ του Word
Art

Συςτάςεισ μετακίνθςθσ: (Ρλθροφορίεσ για το πωσ μπορεί να φτάςει
ςτον προοριςμό και αφοφ φτάςει εκεί ςτθ ςυνζχεια πλθροφορίεσ για
τισ μετακινιςεισ του ςτθ γφρω περιοχι) (4θ ςτιλθ).

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ)

166

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

6. Ερωτιςεισ
1) Κα μποροφςατε να ςκεφκείτε ςυνδυαςμζνεσ χριςεισ του
επεξεργαςτι κειμζνου με άλλα λογιςμικά (για παράδειγμα λογιςτικά
φφλλα ι ζνα πρόγραμμα ςχεδίαςθσ), ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςετε ζνα
πιο ολοκλθρωμζνο κείμενο;

2) Βρίςκετε χριςιμο να εξαςκιςετε τουσ μακθτζσ ςασ ϊςτε να
δθμιουργοφν

κείμενα

με

βάςθ

ςυγκεκριμζνα

πρότυπα

(είτε

περιεχομζνου, είτε μορφισ);

7. Αςκιςεισ
1. Καταςκευι θμερολογίου
Καταςκευι ενόσ πίνακα που τα κελιά του κα χρθςιμεφςουν ωσ χϊροσ
για κάκε μζρα του μινα. Σε κάκε κελί κα μπει θ αντίςτοιχθ θμερομθνία
και αντίςτοιχα μια εικόνα ι ζνα μικρό κείμενο για ζνα γεγονόσ που
ςυνδζεται με τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα (εορταηόμενοσ άγιοσ, μια εκνικι
γιορτι, ζνα παλαιότερο γεγονόσ που

ζγινε τθν ίδια μζρα, μια

διοργάνωςθ, το γενζκλιο μιασ μεγάλθσ προςωπικότθτασ. Το κείμενο ι
θ εικόνα κα είναι ςφνδεςμοσ προσ μια άλλθ ςελίδα, εικόνα, χάρτθ,
αρχείο ιχου ι video κλπ. (Διακεματικότθτα). Ραραλλαγι τθσ πιο πάνω
ιδζασ κα μποροφςε να είναι ζνα αντίςτοιχο θμερολόγιο που να
περιλαμβάνει τισ γενζκλιεσ θμζρεσ όλων των μακθτϊν του τμιματοσ ι
τισ θμζρεσ τθσ ονομαςτικισ εορτισ τόςο των μακθτϊν όςο και των
κακθγθτϊν τουσ.
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2. Δθμιουργία εφθμερίδασ
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παρακίνθςθ των μακθτϊν προσ τθ
δθμοςιογραφία «εκδίδοντασ» μια εφθμερίδα γραμμζνθ από αυτοφσ.
Χριςιμα εργαλεία κα μποροφςαν να είναι μια ψθφιακι φωτογραφικι
μθχανι, τα ρεπορτάη που μποροφν να πάρουν οι ίδιοι οι μακθτζσ, το
διαδίκτυο.
Μια ομιλία που κα γίνει ςτο χϊρο του ςχολείου, για παράδειγμα είναι
καλι αφορμι για να γράψουν για το τι είδαν (ποιοσ, τι, που, πότε,
γιατί). Κάποιοι μποροφν να πάρουν μια ςφντομθ ςυνζντευξθ από τον
ομιλθτι.
Ζνα γεγονόσ τθσ επικαιρότθτασ (πχ οι πρόςφατεσ πυρκαγιζσ) μπορεί
επίςθσ να αποτελζςει αφορμι για τθν πρϊτθ ςελίδα τθσ εφθμερίδασ
(πλθροφορίεσ από το δίκτυο, ςχετικζσ φωτογραφίεσ, ζκκλθςθ για
ςυγκζντρωςθ ςχολικϊν ειδϊν που κα ςταλοφν ςε μακθτζσ των
περιοχϊν κλπ).
Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των πινάκων, πλαιςίου κειμζνου,
υπερδεςμϊν (για περίπτωςθ online εφθμερίδασ).

3. Καταςκευι λεξικοφ όρων
Μετά το πζρασ μιασ ενότθτασ, ζςτω ςτθ γεωμετρία, μπορεί να γίνει μια
ςυγκεντρωτικι παρουςίαςθ όλων των ςχετικϊν όρων τθσ ενότθτασ (για
παράδειγμα ζννοιεσ όπωσ φψοσ, βάςθ, διάμεςοσ, διχοτόμοσ,
ιςόπλευρο τρίγωνο, ιςοςκελζσ κλπ) με τθ μορφι κειμζνου ενόσ
«λεξικοφ» όρων.
Τοποκετοφνται οι νζοι όροι ςε αλφαβθτικι ςειρά. Για κάκε ζναν
υπάρχει παρακάτω ςτο κείμενο θ ερμθνεία του. Με τθ χριςθ
ςελιδοδεικτϊν ειςάγεται ςε κάκε λζξθ υπερδεςμόσ, ο οποίοσ με τθν
ενεργοποίθςι του, μεταφζρει τον αναγνϊςτθ ςε εκείνθ τθ κζςθ του
κειμζνου, όπου βρίςκεται θ ερμθνεία του όρου.
Το λεξικό αυτό εμπλουτίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ
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κάκε φορά που ζχει ολοκλθρωκεί μια ενότθτα με τθν προςκικθ νζων
όρων

4. Οδθγόσ Μουςείου

Κατεβάςτε μια κάτοψθ ενόσ μουςείου (μια αναηιτθςθ ςτο δίκτυο ςτισ
εικόνεσ, ςασ δίνει πρόςβαςθ ςε κατόψεισ πολλϊν ελλθνικϊν
μουςείων). Στθ ςυνζχεια ςε ζνα κείμενο κάντε χριςθ τθσ δυνατότθτασ
(ι όποιασ εναλλακτικισ νομίηετε) «Απεικονίςεισ=> Σχιματα =>
απεικονίςεισ» προκειμζνου να ειςάγετε επεξθγιςεισ για το κάκε μζροσ
τθσ κάτοψθσ με ζνα μικρό περιγραφικό κείμενο ι τίτλο που κα
αποτελεί υπερδεςμό ςε υλικό ςχετικό με τθν ενότθτα αυτι του
μουςείου. Φροντίςτε το υλικό να αξιοποιεί ποικίλεσ μορφζσ
πολυμζςων. Μπορεί να παραπζμπει ςε εικόνεσ από εκκζματα, ςε
θχθτικό υλικό που να ςχετίηεται με τθν αίκουςα, ςε κάποιο βίντεο
ςχετικό,

ςε

παράκεςθ

ιςτότοπων

που

παρζχουν

πρόςκετεσ

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κεματικι ενότθτα κλπ. Ρροςκζςτε και μια
ςφνδεςθ με γενικζσ πλθροφορίεσ (διεφκυνςθ, τθλζφωνα, ϊρεσ
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επιςκζψεωσ).

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
http://www.pitt.edu/~poole/Office2007frame.html Σελίδα με πλοφςιο
υλικό ςχετικά με τθ χριςθ των λογιςμικϊν του Microsoft Office.
http://teach.fcps.net/talk/index2.asp?nav=content Σχζδια μακθμάτων
εκ των οποίων πολλά είναι βαςιςμζνα ςτθ χριςθ του Word.
http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=85&Itemid=35 Κάποιεσ ιδζεσ για το πϊσ μπορεί κανείσ να
χρθςιμοποιιςει το Word ςτθν τάξθ και ςφνδεςμοι ςε άλλεσ ςχετικζσ
ςελίδεσ.
(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 20/01/2010)

Bangert-Drowns, R. (19930. The Word processor as an instructional
tool: a meta-analysis of Word processing in writing instruction. Review
of Educational Research Vol. 63, No. 1, pp. 69-93. Μελζτθ που
αναδεικνφει τθ ςυμβολι του επεξεργαςτι κειμζνου ςτθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ του γραπτοφ λόγου των μακθτϊν.
Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

Lam, F. S., & Pennington, M. (1995). The computer vs. the pen: a
comparative study of Word processing in a Hong Kong secondary
classroom. Computer Assisted Language Learning, v.8(1), pp. 75-92.
Μελζτθ μακθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ τθσ ςυμβολισ του επεξεργαςτι
κειμζνου ςτθν ζκκεςθ ωσ προσ το περιεχόμενο, τθν οργάνωςθ, το
λεξιλόγιο, τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ.
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Ενότθτα 3.6.2

Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ
υπολογιςτικϊν φφλλων
1. Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλζσ πρακτικζσ» που μποροφν να
εφαρμοςτοφν ςτθ χριςθ επεξεργαςτι κειμζνου για τθ διδαςκαλία
διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Κα παρουςιαςτοφν ςυγκεκριμζνεσ
τεχνικζσ και παραδείγματα με κφριο ςκοπό όμωσ, να υλοποιθκοφν ςτο
εργαςτιριο δραςτθριότθτεσ που κα τισ αξιοποιοφν.

Διδακτικοί
Στόχοι



Θ εκμάκθςθ τεχνικϊν και μεκόδων για τθ χριςθ των
υπολογιςτικϊν φφλλων ςτθ διδαςκαλία.

2. Θεωρθτικά ςτοιχεία και αντίλογοσ
Το λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων μπορεί να αποτελζςει ζνα πολφ
ιςχυρό

μζςο

(«εργαλείο»)

διδαςκαλίασ,

κακϊσ

μπορεί

να

χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία με πολλοφσ και ποικίλουσ τρόπουσ.
Ζτςι θ χριςθ των υπολογιςτικϊν φφλλων μπορεί να αποτελζςει τον
πυρινα για μια διδαςκαλία ι να αποτελζςει το πεδίο για
δραςτθριότθτεσ προγφμναςθσ και εξάςκθςθσ (drill and practice).
Κα πρζπει να αναφερκεί ότι το Excel ίςωσ είναι ζνα λογιςμικό το οποίο
δεν χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν εκπαίδευςθ – πζραν των
Μακθματικϊν και των περιπτϊςεων πινακοποίθςθσ δεδομζνων.
Ωςτόςο αποτελεί ζνα πολφ ιςχυρό υπολογιςτικό εργαλείο. Κα πρζπει
να τονιςτεί ότι το Εxcel αποτελεί ζνα εμπορικό προϊόν. Υπάρχουν
ωςτόςο λογιςμικά με τισ ίδιεσ περίπου δυνατότθτεσ, που ανικουν ςτθν
κατθγορία του Ελεφκερου και Ανοιχτοφ Λογιςμικοφ, όπωσ το
πρόγραμμα Calc του ολοκλθρωμζνου πακζτου OpenOffice.
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Ζχουν διατυπωκεί αντιρριςεισ για τθ χριςθ των λογιςτικϊν φφλλων:
ότι για παράδειγμα αποκρφπτει τθ μακθματικι διάςταςθ των
προβλθμάτων όταν οι μακθτζσ τα λφνουν ςτο περιβάλλον του. Ρολλοί
εξ άλλου κεωροφν τθ χριςθ υπολογιςτικϊν φφλλων ωσ κάτι που
δφςκολα μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν τάξθ.

3. Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τθ χριςθ των
υπολογιςτικϊν φφλλων


Ζλεγχοσ ςτθ χριςθ των ςυναρτιςεων ϊςτε να λειτουργοφν, ειδικά
όταν προζρχονται από αντιγραφι και επικόλλθςθ.



Θ ειςαγωγι εικόνων και διακόςμθςθσ να γίνεται με φειδϊ, Είναι
εργαλεία και ωσ τζτοια πρζπει να χρθςιμοποιοφνται



Μια εργαςία πρϊτα ςχεδιάηεται ςτο χαρτί (ζςτω ζνα ςκαρίφθμα)
και μετά υλοποιείται ςτο ςχετικό περιβάλλον (λογιςμικό).



Μια εργαςία ςτθρίηει το μάκθμα: δεν είναι το μάκθμα

4. Σεχνικζσ και παραδείγματα


Δθμιουργία γραφθμάτων ςε μια ποικιλία διαφορετικϊν μορφϊν.



Επίλυςθ προβλιματοσ με χριςθ fill down μενοφ και χριςθ
ςυναρτιςεων

Τεχνικζσ



Χριςθ ςυνάρτθςθσ ακροίςματοσ



Μζςοσ όροσ και ερμθνεία γραφιματοσ



Χριςθ τθσ γραμμισ εργαλείων ςχεδίαςθσ

Ρρόκειται για εντυπωςιακι εργαςία ςτο περιβάλλον του Excel με κζμα
τθν κατανομι του πλθκυςμοφ ςε διάφορεσ χϊρεσ ςε ςχζςθ με τθν
Ραράδειγμα

θλικία και το φφλλο. Μπορείτε να ανοίξετε (ι να κατεβάςετε) το
ςυνοδευτικό αρχείο που υπάρχει ςτον πιο κάτω ςφνδεςμο για να
μελετιςετε το παράδειγμα.
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http://sunsite.univie.ac.at/Projects/demography/
(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 9/10/2012)

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ
Ρρόκειται για τθν πραγματοποίθςθ μιασ ζρευνασ μζςα ςτθν τάξθ ςε
ςχζςθ με το δθμοφιλζσ άκλθμα ανάμεςα ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Οι
μακθτζσ ερωτϊνται, οι προτιμιςεισ καταμετρϊνται και ςτο Excel
δθμιουργείται φφλλο εργαςίασ με τα αρικμθτικά δεδομζνα.
Στθ

ςυνζχεια

δθμιουργείται

γράφθμα

(μπάρεσ)

και

δίνονται

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ όπωσ: Ροιο άκλθμα είναι το δθμοφιλζςτερο;
Το λιγότερο δθμοφιλζσ; Είναι κάποια εξίςου δθμοφιλι;
Βζβαια ςε ζνα τζτοιο επίπεδο θ δραςτθριότθτα φαντάηει αρκετά απλι
και περιοριςμζνθ. Ζτςι ςε ζνα δεφτερο επίπεδο μπορεί να αυξθκεί θ
πολυπλοκότθτα με περιςςότερα δεδομζνα μζςα από απαντιςεισ
μακθτϊν και άλλων τάξεων. Το νζο γράφθμα κα δείχνει ταυτόχρονα τισ
Δραςτθριότθτα
1θ
Συλλογι
δεδομζνωνΔθμιουργία
γραφθμάτων

προτιμιςεισ για όλεσ τισ τάξεισ.
Τϊρα μποροφν να τεκοφν ερωτιςεισ όπωσ: Σε ποια τάξθ ζνα
ςυγκεκριμζνο άκλθμα είναι το λιγότερο δθμοφιλζσ; Ροιο το ςυνολικό
νοφμερο για τουσ οπαδοφσ ενόσ ακλιματοσ; Ροιο άκλθμα πιρε ζναν
ςυγκεκριμζνο αρικμό προτιμιςεων; Ρροτιμοφν τα περιςςότερα παιδιά
το Α και το Β άκλθμα μαηί ι το Γ και το Δ;

Δραςτθριότθτα
2θ
Επίλυςθ
προβλιματοσ –
χριςθ fill down

To Excel μπορεί να αποτελζςει τον πρόδρομο τθσ ςφνδεςθσ με τθν
αλγεβρικι ςκζψθ και τθν ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ εξίςωςθσ και των
μεταβλθτϊν
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Ρρόβλθμα
Τρεισ ομάδεσ παιδιϊν μοιράηονται 100 ςοκολάτεσ. Θ 2θ ομάδα παίρνει
4 φορζσ περιςςότερεσ απ’ ότι θ 1θ. Θ 3θ ομάδα παίρνει 10 ςοκολάτεσ
παραπάνω από τθ 2θ. Ρόςεσ ζχει κάκε μια;
1
2

Α
ΟΜΑΔΑ1

B
ΟΜΑΔΑ2
=4*Α2

C
ΟΜΑΔΑ3
=Β2+10

D
ΣΥΝΟΛΟ
=Α2+Β2+C2

Δραςτθριότθτα
3θ
Χριςθ
ακροίςματοσ

Τα κελιά ενόσ φφλλου εργαςίασ αποτελοφν ζναν χριςιμο τρόπο
αναπαράςταςθσ του εμβαδοφ και τθσ περιμζτρου ειδικά αν κανείσ
βάψει το εςωτερικό των κελιϊν. Μπορεί να γίνει ςφνδεςθ με
παραςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ όπωσ διαδρομζσ περιπάτου, πάρκα,
κιποι ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να δουν τθ ςφνδεςθ με τθν δικι τουσ
κακθμερινι ηωι. Σθμαντικι είναι θ δυνατότθτα πολλαπλϊν λφςεων.
Ζνασ πικανόσ τρόποσ υπολογιςμοφ είναι ο τεμαχιςμόσ τθσ περιοχισ ςε
μικρότερα ορκογϊνια (ςτθν περίπτωςθ αυτι κάκε φορά που
επιλζγουμε μια τζτοια περιοχι, πάνω αριςτερά βλζπουμε τισ
διαςτάςεισ του ορκογωνίου και ζτςι υπολογίηουμε το εμβαδόν του).
Άλλοσ τρόποσ είναι με τθν προθγοφμενθ ςτρατθγικι να υπολογίςουμε
το εμβαδόν ενόσ μεγάλου ορκογωνίου που εμπεριζχει τθν περιοχι που
αναηθτοφμε και με τθν ίδια ςτρατθγικι να αφαιρζςουμε τισ περιοχζσ
που περιςςεφουν. Τρίτοσ τρόποσ είναι θ χριςθ τθσ εντολισ SUM. Κάκε
φορά που επιλζγουμε μια περιοχι μζςω τθσ εντολισ (και δεδομζνου
ότι ζχουμε βάλει μονάδεσ μζςα ςτα κελιά) παίρνουμε ανά γραμμι ι
ςτιλθ το εμβαδόν τθσ και με νζα χριςθ τθσ ίδια εντολισ υπολογίηομε
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το ολικό εμβαδόν. Με αφορμι τθν δραςτθριότθτα που ζχει προθγθκεί
μποροφμε να επεκτείνουμε με χριςθ what if ερωτθμάτων. Αλλαγζσ ςτο
κόςτοσ πλακιδίων, διαςτάςεων πάρκου, άμμου κλπ. ποιεσ άλλεσ
αλλαγζσ επιφζρουν; Αποτελεςματικι εδϊ μπορεί να είναι για τα
επιπλζον κόςτθ μια κατάλλθλθ χριςθ του fill down μενοφ

6. Ερωτιςεισ
1) Κεωρείτε ότι θ χριςθ των λογιςτικϊν φφλλων μπορεί να ςυντελζςει
ςτθν «ζκπτωςθ» οριςμζνων δεξιοτιτων των μακθτϊν (όπωσ θ εκτζλεςθ
πράξεων «με το μυαλό»);
2) Τα λογιςτικά φφλλα ζχουν εξαιρετικζσ δυνατότθτεσ ςτθ ςτατιςτικι
επεξεργαςία δεδομζνων (ςε ςτοιχειϊδεσ ι και πιο προθγμζνο επίπεδο)
και τθν γραφικι τουσ αναπαράςταςθ. Το ςφνολο αυτϊν των
δυνατοτιτων είχε κάποια χρθςιμότθτα ςτθ διδαςκαλία ςασ;

7. Αςκιςεισ
1). Δθμιουργιςτε ζνα μοντζλο όπωσ αυτό τθσ εικόνασ προκειμζνου να
διερευνθκεί ςτθν τάξθ θ ςχζςθ εμβαδοφ περιμζτρου ςε ςχζςθ με τθν
επιλογι ςχιματοσ (τετραγϊνου – περιμζτρου)

2) να μελετθκοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ μεταβολισ τθσ μζςθσ ετιςιασ
κερμοκραςίασ ςε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 50 χρόνια (μεμονωμζνα
ανά χρόνο είτε ομαδοποιθμζνα ανά πενταετία ι δεκαετία). Θ
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αναηιτθςθ των αρικμθτικϊν δεδομζνων μπορεί να γίνει δικτυακά. Να
ςχεδιαςτεί το φφλλο εργαςίασ (τι κα περιλαμβάνει θ κάκε ςτιλθ), να
εφαρμοςτοφν τφποι όπου αυτό απαιτείται (πχ μζςοι όροι) και να
δθμιουργθκοφν ςχετικά γραφιματα. Στθ ςυνζχεια να ερμθνευτοφν τα
δεδομζνα με βάςθ ερωτιςεισ όπωσ: α) Υπάρχουν αλλαγζσ ςτθν πορεία
αυτϊν των ετϊν; Β) Κεωρείτε ότι οι αλλαγζσ αυτζσ είναι ςθμαντικζσ ι
όχι; Γ) Ροιοι μπορεί να είναι οι πικανοί λόγοι που μποροφν να
ερμθνεφςουν αυτιν τθν εξζλιξθ του γραφιματοσ; Δ) Ραρουςιάηει
κάποια κανονικότθτα το γράφθμα; Ε) Μποροφν με βάςθ το γράφθμα
να γίνουν προβλζψεισ για τθν εξζλιξθ του φαινομζνου ςτα επόμενα
χρόνια;

3) Θ χρονογραμμι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί προκειμζνου να
αναπαραςτιςει πλθροφορίεσ ςε διάφορα μακιματα. Μπορεί ζτςι να
χρθςιμοποιθκεί ςτθ φυςικι, τα μακθματικά, για να δείξει τισ αλλαγζσ
που ζχουν επζλκει με τθν πάροδο του χρόνου ςτα μζςα μεταφοράσ,
ςτθν τεχνολογία, ςτα διαςτθμικά ταξίδια, κλπ. Μπορεί να αποτελζςει
επίςθσ ζναν τρόπο για να απεικονίςουμε τθν πορεία τθσ ηωισ των
ανκρϊπων. Με το Excel μποροφν να μάκουν οι μακθτζσ να
δθμιουργοφν ελκυςτικζσ χρονογραμμζσ χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ και
κείμενο προκειμζνου να αποδϊςουν πιςτά μια περίοδο τθν οποία
μελετοφν και να αναδείξουν τουσ ςθμαντικοφσ τθσ ςτακμοφσ.
Υλοποιιςτε για παράδειγμα μια χρονογραμμι που να παρουςιάηει τθν
εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ (εικόνα από το site τθσ Microsoft) ι μια μζρα
από τθ ηωι ςασ. (Άλλεσ ιδζεσ μποροφν να δανειςκοφν από τθν ιςτορία
(πχ εξζλιξθ των γεγονότων τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ το 1821), τα
φυςιογνωςτικά μακιματα (πχ εξζλιξθ ςτο ηωικό βαςίλειο) κλπ).
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8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
http://epublications.bond.edu.au/ejsie/: Spreadsheets in Education.
Online περιοδικό αφιερωμζνο ςε μελζτεσ για το ρόλο που μποροφν να
παίξουν τα υπολογιςτικά φφλλα ςτθν εκπαίδευςθ
http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/interactiveexcel.
html

Σελίδα

με

interactive

projects

βαςιςμζνα

ςτο

Excel.

http://www2.ups.edu/community/tofu/lev1f/conframe.htm
Αξιοποίθςθ ςειράσ χαρακτθριςτικϊν του Excel για τθν προςζγγιςθ
μακθματικϊν εννοιϊν.
http://www.sabine.k12.la.us/class/excel_resources.htm

Οδθγίεσ,

εξάςκθςθ, εφαρμογζσ και ςχζδια μακθμάτων με τθ χριςθ του Excel.
http://www.amphi.com/departments--programs/technology/trainingmaterials/microsoft-excel.aspx

Λδζεσ για τθν ενςωμάτωςθ των

υπολογιςτικϊν φφλλων ςτθν τάξθ.
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http://www.internet4classrooms.com/on-line_excel.htm Σφνδεςθ του
Excel με μια ποικιλία κεμάτων.
http://its.leesummit.k12.mo.us/excel.htm Σφνδεςμοι ςε άλλεσ ςελίδεσ
με ιδζεσ και ςχζδια μακθμάτων.
http://jc-schools.net/tutorials/excel-activities.htm

Λδζεσ

για

τθν

ειςαγωγι του Excel ςτθν τάξθ.
http://www.teachingandlearningresources.co.uk/resourcesexcel.shtml
Λδζεσ που ςυνδυάηουν το Excel με γλωςςικά μακιματα.
http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/

Μακθματικά

παραδείγματα διαδραςτικοφ Excel.
http://www.usd.edu/trio/tut/excel/ Οnline tutorial που βοθκά ςτθν
κατανόθςθ γενικά των υπολογιςτικϊν φφλλων.
http://www.quiz-creator.com/blog/2009/07/create-quiz-withexcel/#110
Χριςιμθ ςελίδα που παρουςιάηει πϊσ να χρθςιμοποιεί κάποιοσ το
Excel προκειμζνου να δθμιουργιςει τεςτ

(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 9/10/2012)

Abramovich, S. & Sugden, S. (2005). Spreadsheets in Education: A Peerreviewed Medium for Active Learning. In Proceedings of World
Conference

on

Educational

Multimedia,

Hypermedia

and

Telecommunications 2005 (pp. 4542-4547). Chesapeake, VA: AACE. Οι
ςυγγραφείσ ιςχυρίηονται ότι τα υπολογιςτικά φφλλα διευκολφνουν τθ
μετάβαςθ από τθν ενζργεια ςτθν ερμθνεία, τθν ανάδραςθ και τθν
Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

περεταίρω δράςθ από τθ μεριά του μακθτι. Τονίηουν επίςθσ ότι θ
γνϊςθ του λογιςμικοφ κακίςταται ηωτικόσ παράγων για τθν προϊκθςθ
τθσ χριςθσ του και ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα.
Neuwirth, E. (1996). Spreadsheets: Helpful for Understanding
Mathematical Structures. Mathematics Teacher, v89 n3 p252-54.
Ρεριγράφει τθ χριςθ υπολογιςτικϊν φφλλων προκειμζνου να
καταπιαςτεί με μακθματικζσ ζννοιεσ χωρίσ όμωσ τθ χριςθ αλγεβρικϊν
ςυμβολιςμϊν.
Stanton, M., Baer, E. & Abramovich, S. (2002). What Are Billy’s Chances?
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Computer Spreadsheet as a Learning Tool for Younger Children and
Their Teachers Alike. Journal of Computers in Mathematics and Science
Teaching. 21 (2), pp. 127-145. Μελετά το πϊσ τα πολλαπλά
χαρακτθριςτικά των υπολογιςτικϊν φφλλων ενιςχφουν τθ μακθματικι
ςκζψθ των μακθτϊν ςτθν περιοχι τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων και των
πικανοτιτων.
Sutherland, R. & Rojano, T. (1993). A Spreadsheet Approach to Solving
Algebra Problems. Journal of Mathematical Behavior, v12 n4 p353-83.
Μελζτθ μακθτϊν τθσ Β Γυμναςίου που χρθςιμοποίθςαν υπολογιςτικά
φφλλα για να απεικονίςουν και να λφςουν αλγεβρικά προβλιματα
ςυςχετίηοντάσ τα με τθν προθγοφμενθ αρικμθτικι τουσ εμπειρία. Το
περιβάλλον των υπολογιςτικϊν φφλλων υποςτιριξε τουσ μακθτζσ ςτθ
μετάβαςθ από τθ ςυγκεκριμζνθ ςκζψθ ςτθ γενικευμζνθ
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Ενότθτα 3.6.3

Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ
παρουςιάςεων
1. Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλζσ πρακτικζσ» που μποροφν
να εφαρμοςτοφν ςτθ χριςθ λογιςμικοφ παρουςιάςεων ςε ςχζςθ
μάλιςτα με το ρόλο του «οπτικοφ γραμματικοφ» ι του «γραμματιςμοφ
των μζςων» (media literacy), για τθ διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν
αντικειμζνων. Κα παρουςιαςτοφν ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ και
παραδείγματα με κφριο ςκοπό όμωσ, να υλοποιθκοφν ςτο εργαςτιριο
δραςτθριότθτεσ που κα τισ αξιοποιοφν διδακτικά.

Διδακτικοί
Στόχοι



Εκμάκθςθ βαςικϊν τεχνικϊν για τθ χριςθ λογιςμικοφ
παρουςιάςεων ςτθ διδαςκαλία.

2. Θεωρθτικά ςτοιχεία και αντίλογοσ
Το λογιςμικό παρουςιάςεων μπορεί να αποτελζςει ζνα πολφ ιςχυρό
μζςο («εργαλείο») διδαςκαλίασ, κακϊσ οι παρουςιάςεισ μποροφν να
υποςτθρίξουν διδαςκαλίεσ με πολλοφσ και ποικίλουσ τρόπουσ.
Οι παρουςιάςεισ όμωσ μποροφν να ζχουν και πολφ ευρφτερεσ χριςεισ:
για παράδειγμα, μια παρουςίαςθ μπορεί να αποτελζςει τον πυρινα
για μια διδαςκαλία ι να αποτελζςει το πεδίο για δραςτθριότθτεσ
προγφμναςθσ και εξάςκθςθσ (drill and practice). Κα πρζπει να
αναφερκεί ότι το PowerPoint είναι ζνα λογιςμικό το οποίο
χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν εκπαίδευςθ - ίςωσ περιςςότερο από
κάκε άλλο λογιςμικό. Ζχουν ωςτόςο διατυπωκεί και αντιρριςεισ για τθ
χριςθ του: τελικά ευνοεί πάρα πολφ τθν εικόνα (ενδεχομζνωσ και τον
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ιχο) ζναντι του κειμζνου ωσ τρόπου ζκφραςθσ και μετάδοςθσ ιδεϊν.
Ρολλζσ φορζσ δθλαδι γίνεται κατάχρθςθ των περιφερειακϊν
ςτοιχείων (εφζ, χρϊματα, φόντο, ςτυλ και γενικά γραφιςτικά ςτοιχεία)
ζναντι τθσ πλθροφορίασ που πρζπει να παρζχει – δθλαδι λίγο ςτθ
λογικι του MacLuhan «το μζςο είναι το μινυμα». Επίςθσ πολλζσ φορζσ
φαίνεται ότι ευνοεί λίγο μια «τθλεοπτικι» αντίλθψθ για τθν οργάνωςθ
τθσ φλθσ (γριγορθ εναλλαγι εικόνων, μικρά και «εφπεπτα» κείμενα
κλπ).
Κα πρζπει να τονιςτεί ότι το

PowerPoint αποτελεί ζνα εμπορικό

προϊόν. Υπάρχουν ωςτόςο λογιςμικά με τισ ίδιεσ περίπου δυνατότθτεσ,
που ανικουν ςτθν κατθγορία του Ελεφκερου και Ανοιχτοφ Λογιςμικοφ,
όπωσ το πρόγραμμα Impress του ολοκλθρωμζνου πακζτου OpenOffice.

3. Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τθ χριςθ των
παρουςιάςεων


Ο ςυνδυαςμόσ των χρωμάτων (π.χ. φόντο και χαρακτιρεσ
κειμζνου) πρζπει να βοθκάει τθν ανάγνωςθ και όχι να τθ
δυςχεραίνει. Θ παρουςίαςθ εξάλλου μπορεί να λάβει χϊρα ςε
ςυνκικεσ δυνατοφ φωτιςμοφ και επί πλζον, ο βιντεοπροτηζκτορασ
ςπανίωσ αποδίδει τα χρϊματα που φαίνονται ςτθν οκόνθ του Θ.Υ.
με τθν ίδια κακαρότθτα.



Ρροςοχι ςτο κείμενο: ποςότθτα (ςε κάκε διαφάνεια), μζγεκοσ,
γραμματοςειρά. Το κείμενο πρζπει να είναι αρκετά αραιό ϊςτε να
μθν είναι δυςανάγνωςτο.



Ζλεγχοσ των υπερδεςμϊν (εάν υπάρχουν) ϊςτε να είναι ενεργοίεπικαιροποιθμζνοι (δθλαδι να «κατευκφνουν» ςτα αρχεία ι τισ
ιςτοςελίδεσ που πρζπει).



Χρονομζτρθςθ τθσ παρουςίαςθσ ϊςτε να μθν απαιτθκεί χρόνοσ
μεγαλφτεροσ από το διατικζμενο.



Οι ιχοι, οι εικόνεσ, θ διακόςμθςθ και τα παντόσ είδουσ εφζ είναι
εργαλεία και ωσ τζτοια πρζπει να χρθςιμοποιοφνται – δθλαδι
φειδωλά και μόνο όταν είναι απολφτωσ απαραίτθτα.



Μια παρουςίαςθ πρϊτα ςχεδιάηεται ςτο χαρτί (ζςτω ζνα
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ςκαρίφθμα) και μετά υλοποιείται ςτο ςχετικό περιβάλλον
(λογιςμικό).


Μια παρουςίαςθ ςτθρίηει το μάκθμα: δεν είναι το μάκθμα.

4. Σεχνικζσ
Ενδεικτικά

αναφζρονται

οριςμζνεσ

ςτοιχειϊδεισ

τεχνικζσ

ςτισ

θλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ:


Αποκάλυψθ – Επικάλυψθ εικόνων (με ςταδιακι ολοκλιρωςθ μιασ
εικόνασ ι αποκάλυψθ μερϊν ι ςτρϊςεων: για παράδειγμα θ
«αποκάλυψθ» του εςωτερικοφ του ανκρωπίνου ςϊματοσ)



Συγχρονιςμόσ ιχου, κειμζνου και εικόνασ.



Ψευδοκίνθςθ- ψευδο-animation: επιτυγχάνεται όταν ςε μια ςειρά

Τεχνικζσ

διαδοχικϊν διαφανειϊν υπάρχουν εικόνεσ με μικρι παραλλαγι και
πραγματοποιείται

ταχεία

αλλαγι

διαφανειϊν

κατά

τθν

παρουςίαςθ (περίπου με τθν ίδια αρχι που λειτουργεί ο
κινθματογράφοσ)

Ρροθγμζνεσ
τεχνικζσ



Aυτόματθ επίδειξθ διαφανειϊν



Απλι επίδειξθ εικόνων – ενςωμάτωςθ τεχνικϊν animation – video



Χριςθ εξωτερικϊν υπερδεςμϊν



Χριςθ VBA και πλικτρων (Buttons).

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ

Δραςτθριότθτα
1θ

Να δθμιουργθκοφν παρουςιάςεισ που να εκμεταλλεφονται τθν
επικάλυψθ-αποκάλυψθ και τθν «ψευδοκίνθςθ» - για διάφορα
γνωςτικά αντικείμενα – για να παρουςιάςουν «εξζλιξθ φαινομζνων»

Δραςτθριότθτα
2θ

Να δθμιουργθκεί τουλάχιςτον μια παρουςίαςθ που να χρθςιμοποιθκεί
ωσ «κζντρο» ενόσ μακιματοσ - ενςωματϊνοντασ και υπερδεςμοφσ με
ιςτοχϊρουσ, κείμενα, εφαρμογζσ, άλλα αρχεία παρουςιάςεων κλπ.

6. Ερωτιςεισ
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1) Κεωρείτε ότι τα λογιςμικά παρουςιάςεων ςυνιςτοφν ζνα είδοσ
«κινδφνου» για τθ διδαςκαλία, κακϊσ τείνουν να ομογενοποιιςουν
όλα τα μακιματα ςε ζνα κοινό μοντζλο, μια διαδοχι πλθροφοριϊν που
τελικά υπαγορεφεται από το ίδιο το λογιςμικό;

7. Αςκιςεισ
1) Συγγραφι μιασ διαδραςτικισ ιςτορίασ από μικροφσ μακθτζσ
Μια διαδραςτικι ιςτορία φτιαγμζνθ από μακθτζσ ι από τον
εκπαιδευτικό ςυνίςταται ςε μια ςειρά διαςυνδεδεμζνων διαφανειϊν
όπου ςτθν κακεμιά υπάρχει ζνα ςφντομο κείμενο ςυν δυο-τρεισ
πικανζσ διαδρομζσ που επιλζγει ο χριςτθσ για το πϊσ κα εξελιχκεί θ
ιςτορία. Οι πικανζσ διαδρομζσ ενεργοποιοφνται με ςχετικά κουμπιά ι
υπερδεςμοφσ που οδθγοφν ςε κάποια άλλθ διαφάνεια. Διαβάςτε για
να πάρετε μια ιδζα τα «88 ντολμαδάκια» του Ευγζνιου Τριβιηά. Ζτςι το
ίδιο κείμενο προςφζρει τθν ευκαιρία για πολλαπλζσ αναγνϊςεισ.
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2) Nα χρθςιμοποιθκεί το μοντζλο drill-and-practice για «εξάςκθςθ» ςε
ζνα αντικείμενο όπωσ θ Γεωγραφία (ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ), θ
Λςτορία κλπ.

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
http://www.youtube.com/watch?v=ORxFwBR4smE Ζνα μικρό βίντεο
για τθ χριςθ του PowerPoint. Συνοπτικά, αλλά πολφ χαρακτθριςτικά,
από ζνα ηωντανό (;) τθλεοπτικό ςϊου, ζνασ κωμικόσ επιςθμαίνει, ςτθν
Αγγλικι, μερικά ςθμαντικά ςφάλματα ςτθ χριςθ του PowerPoint (όπωσ
θ λζξθ-προσ-λζξθ ανάγνωςθ του κειμζνου μιασ διαφάνειασ από τον
παρουςιαςτι-διδάςκοντα, τα λάκθ – ορκογραφικά ι άλλα – κλπ: How
NOT To Use Powerpoint By Comedian Don McMillan ςτο YouTube (!!)
http://youtube.com/watch?v=OC1OixM_118

Ζνα ςχετικά μεγάλο

βίντεο (20 λεπτά περίπου, ςτθν Αγγλικι), πολφ κατατοπιςτικό, πάνω
ςτθ χριςθ του PowerPoint.
http://www.youtube.com/watch?v=hq-JaaUkcSw&feature=related Ζνα
μουςικό βίντεοκλίπ (!!) ςτθν Αγγλικι, πάνω ςτισ δυνατότθτεσ του
PowerPoint
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Adams, C. (2007). On the 'informed use' of PowerPoint: rejoining
Vallance and Towndrow Journal of curriculum studies, 39(2), 229-233.
Κείμενο που εξετάηει κριτικά το ρόλο του PowerPoint ςτθ διδαςκαλία.
Szabo, A. & Hastings, N. (2000). Using IT in the undergraduate
classroom: should we replace the blackboard with PowerPoint?.
Computers and Education, 35(3), 175-187. Τρεισ μελζτεσ για τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ του PowerPoint ςτθν τάξθ.
Bartch, R. & Cobern, K. (2003). Effectiveness of PowerPoint
presentations in lectures. Computers & Education, 41(1), 77-86. Ζρευνα
για το κατά πόςο άρεςε ςτουσ μακθτζσ και ζμακαν περιςςότερα
χρθςιμοποιϊντασ PowerPoint αντί των ςυνθκιςμζνων προβολϊν
διαφανειϊν.
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Ενότθτα 4.1

Βαςικζσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ
1. Ειςαγωγι
Στο παρόν μάκθμα παρουςιάηονται οριςμζνεσ γενικζσ κατθγορίεσ
λογιςμικοφ και γίνονται επίςθσ ςχετικζσ παραπομπζσ για περαιτζρω
ανάλυςθ.
Ραρουςιάηεται ακόμθ θ γενικότερθ προβλθματικι που αφορά ςτισ
κατθγοριοποιιςεισ αυτζσ και ςτον όρο ακόμθ «εκπαιδευτικό
λογιςμικό», ο οποίο βρίςκεται υπό ςυνεχι ανακεϊρθςθ.

Διδακτικοί
Στόχοι



H γνϊςθ μερικϊν βαςικϊν κατθγοριϊν εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ και εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων γενικότερα και
κριτιρια για τθν κατθγοριοποίθςθ αυτι.



Γνωριμία με το γενικότερο κεωρθτικό πλαίςιο ςτο οποίο
εντάςςεται θ κατθγοριοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.

2. Κατθγοριοποίθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
Πςον αφορά ςτθν κατθγοριοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
δεν υφίςταται μια και μόνθ αποδεκτι κατθγοριοποίθςθ, αλλά
περιςςότερεσ, οι οποίεσ ςε μεγάλο βακμό ςυναρτϊνται, όπωσ είναι
φυςικό, με τα κριτιρια που κζτει κανείσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι
ακόμθ και ο όροσ «εκπαιδευτικό λογιςμικό» είναι ςιμερα υπό
κριτικι ανακεϊρθςθ, κακϊσ
(α) γίνεται αναφορά μάλλον ςε «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»
(οντότθτεσ κατά πολφ ευρφτερεσ των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν)
παρά ςε μεμονωμζνα λογιςμικά
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(β) υπάρχει ςυνεχισ εξζλιξθ και εμφάνιςθ νζου είδουσ υπθρεςιϊν και
προϊόντων, τα οποία δφςκολα μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν – να
ενταχκοφν δθλαδι ςτισ υφιςτάμενεσ ιδθ κατθγορίεσ και
(γ) ζνασ μεγάλοσ όγκοσ υλικοφ, λογιςμικοφ και περιβαλλόντων (από
τα λογιςτικά φφλλα ωσ τα wikis και από τισ web κάμερεσ ωσ το Skype)
τα οποία δε μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ «εκπαιδευτικά», δθλαδι
δε ςχεδιάςτθκαν αρχικά για εκπαιδευτικι χριςθ, αλλά, παρόλα αυτά,
χρθςιμοποιοφνται για εκπαιδευτικοφσ-διδακτικοφσ λόγουσ
Ρριν

από

τθν

αναλυτικότερθ

παρουςίαςθ

των

κατθγοριϊν

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και εκπαιδευτικϊν παραγόντων, κα πρζπει
λοιπόν να υπογραμμίςουμε το γεγονόσ ότι θ ςχετικι πολυπλοκότθτα
του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ δεν επιτρζπει πάντοτε οφτε τθν
μονοςιμαντθ κατθγοριοποίθςθ, οφτε τθν απόλυτθ αξιολόγθςθ. Τα
όρια ανάμεςα ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ και ςτα κριτιρια
αξιολόγθςθσ μερικζσ φορζσ δεν είναι αρκοφντωσ ςαφι και είναι
ενδεχόμενο θ αξιολόγθςθ ενόσ λογιςμικοφ να μθν είναι απολφτωσ
ακριβισ και θ κατθγοριοποίθςι του τελείωσ αςαφισ (για παράδειγμα
ζνα λογιςμικό να χρθςιμοποιείται με τελείωσ διαφορετικοφσ τρόπουσ
και ζτςι να υπάγεται ταυτοχρόνωσ ςε περιςςότερεσ από μια
κατθγορίεσ). Άρα θ κατθγοριοποίθςθ του λογιςμικοφ δεν πρζπει να
κεωρθκεί ωσ μια διαίρεςθ ςε αμοιβαία αποκλειόμενεσ ομάδεσ, αλλά
μάλλον ωσ μια περιγραφι κλάςεων δυνατοτιτων. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, ζνα λογιςμικό που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κατά πολλοφσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ κα κεωρείται αντίςτοιχα ότι αντιςτοιχεί ςε
περιςςότερεσ από μια κατθγορίεσ – θ κεϊρθςθ αυτι φαίνεται να
είναι πιο ρεαλιςτικι – πιο κοντά ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα – και
πιο λειτουργικι. Το βαςικό ερϊτθμα ςτθν κατθγοριοποίθςθ του
Εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ είναι θ ομάδα των κριτθρίων που κα
χρθςιμοποιθκοφν

ακριβϊσ

για

τθν

κατθγοριοποίθςθ.

Για

παράδειγμα, κα μποροφςαν να υπάρχουν κριτιρια που ςχετίηονται
με το ποιοσ (ο μακθτισ ι ο διδάςκων) ζχει τον ζλεγχο ςτθ χριςθσ
ενόσ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ (αν είναι μακθτοκεντρικό ι
δαςκαλοκεντρικό).

Σε

οριςμζνεσ

περιπτϊςεισ

επίςθσ,

τα

χαρακτθριςτικά τθσ διεπαφισ ι τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ενόσ
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περιβάλλοντοσ

μποροφν

να

χρθςιμοποιθκοφν

ωσ

κριτιρια

κατθγοριοποίθςθσ, αλλά ςε κεωρθτικά πλαίςια όπωσ θ κεωρία των
Mindτools (νοθτικϊν εργαλείων) τoυ D. Jonassen (2000), κεντρικό
ςθμείο αποτελεί θ υπόκεςθ ότι τα λογιςμικά μποροφν και πρζπει να
λειτουργοφν ωσ εργαλεία ςτθν υπθρεςία του μακθτι προκειμζνου
αυτόσ να αναπτφξει κριτικι ςκζψθ, όπωσ και δεξιότθτεσ και γνϊςεισ
υψθλοφ επιπζδου. Είναι φανερό ότι ςτθν κατθγορία αυτϊν των
λογιςμικϊν μποροφν να περιλθφκοφν λογιςμικά για διάφορα
γνωςτικά αντικείμενα, για διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και
με διαφορετικά τεχνικά χαρακτθριςτικά ι διεπαφι. Επομζνωσ
υπάρχουν δυο διαφορετικά πλαίςια, δυο διαφορετικά ςφνολα
κριτθρίων

και

ζτςι

θ

κατθγοριοποίθςθ

των

εκπαιδευτικϊν

περιβαλλόντων κα είναι τελείωσ διαφορετικι ςτισ δυο αυτζσ
περιπτϊςεισ.
Ζχουν προτακεί λοιπόν διάφορεσ ομάδεσ κριτθρίων. Δυο από τισ
πλζον διαδεδομζνεσ (για παράδειγμα, Β. Κόμθσ, 2004, ςελίδεσ 112134) είναι θ κατθγοριοποίθςθ με βάςεισ τισ υποκείμενεσ κεωρίεσ
μάκθςθσ και τισ ςυνεπαγόμενεσ διδακτικζσ πρακτικζσ και θ
κατθγοριοποίθςθ με βάςθ τισ τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ και τα
παιδαγωγικά ρεφματα. Στθν πρϊτθ διακρίνουμε τα εκπαιδευτικά
λογιςμικά ςτισ εξισ κατθγορίεσ:


Κακοδθγοφμενθσ

(από

το

ςφςτθμα)

διδαςκαλίασ

–

διδαςκαλίασ (tutorials) – πρακτικισ και εκγφμναςθσ (drill and
practice), που ςτθρίηονται κυρίωσ ςε κεωρίεσ μάκθςθσ
ςυμπεριφορικζσ και γνωςτικζσ)


Κακοδθγοφμενθσ

ανακάλυψθσ

και

διερεφνθςθσ

(που

ςτθρίηονται κυρίωσ ςε κεωρίεσ μάκθςθσ γνωςτικζσ και
κονςτρουκτιβιςτικζσ)


Ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, Συνεργαςίασ, Δθμιουργίασ (που
ςτθρίηονται κυρίωσ ςε κεωρίεσ μάκθςθσ κονςτρουκτιβιςτικζσ
και κοινωνικοπολιτιςτικζσ).

Στθ δεφτερθ διακρίνουμε τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςτισ εξισ
κατθγορίεσ:
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Λογιςμικά ςτα οποία το πλθροφορικό ςφςτθμα λειτουργεί ωσ
«δάςκαλοσ»



Λογιςμικά ςτα οποία το πλθροφορικό ςφςτθμα λειτουργεί ωσ
«μακθτισ»



Λογιςμικά ςτα οποία το πλθροφορικό ςφςτθμα λειτουργεί ωσ
«ςυνεργάτθσ» του μακθτι ι ωσ εργαλείο μάκθςθσ.

Στισ κατθγορίεσ που αναφζρονται παρακάτω, ακολουκείται μια μικτι
κατθγοριοποίθςθ. Ρεριλαμβάνονται ζτςι κατθγορίεσ με διάφορα
κριτιρια και όχι μόνο τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα,
αλλά και τα πιο διαδεδομζνα περιβάλλοντα που χρθςιμοποιοφνται
ευρζωσ ςτθν εκπαίδευςθ (διδαςκαλία-μάκθςθ). Το βαςικό κριτιριο
που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςυγκρότθςθ, κεϊρθςθ και παρουςίαςθ
μιασ κατθγορίασ, είναι θ φπαρξθ ενόσ αρικμοφ λογιςμικϊν ι
περιβαλλόντων

με

μια

κοινι

προβλθματικι

ι

ζνα

κοινό

χαρακτθριςτικό, το οποίο να είναι ςθμαντικό από διδακτικι /
μακθςιακι άποψθ. Οι παρατικζμενοι υπερδεςμοί παραπζμπουν
ςυνικωσ ςτθν αρχικι ιςτοςελίδα του αντίςτοιχου λογιςμικοφ ι
περιβάλλοντοσ και όχι ςε δευτερεφουςεσ (όπωσ για παράδειγμα
ιςτοςελίδεσ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου – αυτζσ αναφζρονται
πλιρωσ ςε άλλθ υποενότθτα). Δε γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςε
λογιςμικά που λειτουργοφν ςε μεμονωμζνουσ Θ.Υ., (stand alone), ςε
εφαρμογζσ που λειτουργοφν δικτυακά και ςε εφαρμογζσ που
λειτουργοφν online. Μερικζσ από τισ πλζον ςυνικεισ κατθγορίεσ
λογιςμικοφ είναι οι εξισ:

Το ίδιο το Διαδίκτυο, μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια πθγι πλθροφοριϊν.
Ωςτόςο υφίςτανται και ειδικότερεσ άλλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ είτε
Λογιςμικά και
περιβάλλοντα που
λειτουργοφν ωσ
απλζσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ

ςτο Διαδίκτυο οργανωμζνεσ με μορφι «εγκυκλοπαίδειασ», λεξικϊν,
ευρετθρίων,

«κθςαυρϊν»

(με

πλζον

γνωςτι

τθ

wikipedia,

http://www.wikipedia.org), βάςεων δεδομζνων (για παράδειγμα,
http://www.eric.ed.gov/), ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν, εξειδικευμζνων
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πυλϊν ι ακόμθ και με τθ μορφι κεματικϊν ι εξειδικευμζνων
ιςτοχϊρων

(για

παράδειγμα:

http://www.aace.org

και

http://www.iste.org ). Υπάρχει ζνασ πολφ ςθμαντικόσ αρικμόσ ςχετικϊν
πθγϊν πλθροφοριϊν και πλθροφόρθςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ςτθν
Ελλάδα και τθν Κφπρο). Ραρόμοιεσ είναι και οι online υπθρεςίεσ
ςυςτθματικισ ι περιςταςιακισ αποδελτίωςθσ (εκπαιδευτικϊν) νζων
(πχ: http://www.apo.gr/). Σθμαντικά ςτοιχεία ςε αυτζσ τισ πθγζσ
αποτελοφν θ ευκολία πρόςβαςθσ, θ «ςτόχευςθ» τθσ πλθροφορίασ
(όπωσ για παράδειγμα portals με αποκλειςτικά εκπαιδευτικό
περιεχόμενο), θ οργάνωςθ, θ «δόμθςθ» τθσ πλθροφορίασ και θ
«διδακτικι πρόκεςι» τθσ, θ ευκολία αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ
πλθροφοριϊν, το κόςτοσ (οικονομικό) πρόςβαςθσ και χριςθσ τθσ
πλθροφορίασ, το εφροσ και το βάκοσ τθσ πλθροφορίασ, θ εγκυρότθτα
τθσ πλθροφορίασ. και θ δυνατότθτα επικαιροποίθςθσ, ανανζωςθσ τθσ
πλθροφορίασ

Λογιςμικά για

Αποτελοφν μια πολφ διαδεδομζνθ κατθγορία λογιςμικοφ. Ρολλζσ

διδαςκαλία

φορζσ δεν ζχουν αποκλειςτικά ςχολικι χριςθ και ζτςι υπάρχουν πολλά

(Tutorials, διδακτικά)

ςτο ελεφκερο εμπόριο (για παράδειγμα προοριηόμενα για παιδιά
προςχολικισ θλικίασ ι με περιεχόμενο καλλιτεχνικό, αφιερωμζνο ςε
μεγάλα μουςεία ι ςε ςυγκεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ). Τυπικό παράδειγμα
αποτελεί το online «ςχολείο» για τον προγραμματιςμό του Διαδικτφου
με δεκάδεσ διαφορετικϊν μακθμάτων (http://www.w3schools.com).

Ρρόκειται για τα πιο δθμοφιλι και διαδεδομζνα εκπαιδευτικά
Ρεριβάλλοντα
πρακτικισ και
εκγφμναςθσ (Drill
and practice)

προγράμματα – ίςωσ γιατί είναι τα απλοφςτερα ςτθν καταςκευι τουσ ι
γιατί

εφκολα

«αποτελζςματα»

μποροφν

να

(βελτίωςθσ

παρουςιάςουν
ςυγκεκριμζνων

κάποιου

είδουσ

δεξιοτιτων).

Κα

μποροφςε κανείσ να ιςχυριςτεί ότι ζνα μεγάλο μζροσ των εμπορικϊν
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν υπάγονται ςτθν κατθγορία αυτι (πχ
http://www.superkids.com/aweb/tools/math/). Σε οριςμζνεσ μάλιςτα
γνωςτικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ θ απομνθμόνευςθ παίηει ςθμαντικό
ρόλο (όπωσ θ Βιολογία ι θ Λςτορία), οι αςκιςεισ πρακτικισ και
εκγφμναςθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ περιλαμβάνουν κυρίωσ ερωτιςεισ
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πολλαπλισ επιλογισ – για παράδειγμα υπάρχουν ςυςτιματα επιλογισ
και διαμόρφωςθσ ερωτιςεων που ςτθρίηονται ςε μεγάλεσ βάςεισ
δεδομζνων και δθμιουργοφν τεςτ ελζγχου γνϊςεων για φοιτθτζσ
ιατρικισ και υποψθφίουσ ιατρικϊν ςχολϊν – πολλζσ από τισ οποίεσ
είναι online (https://www.score95.com/). Συνικωσ υπάρχει καταγραφι
τθσ προόδου των ςπουδαςτϊν, εξάςκθςθ για βελτίωςθ των χρόνων και
μια ςειρά πρόςκετων δυνατοτιτων για τθν καλφτερθ προγφμναςθ και
εξάςκθςθ των ςπουδαςτϊν. Σε οριςμζνα από τα πιο προθγμζνα
ςυςτιματα τθσ κατθγορίασ αυτισ, θ εξάςκθςθ και προγφμναςθ μπορεί
να είναι «κακοδθγοφμενθ» από το ςφςτθμα (το οποίο παίηει ζνα ρόλο
e-μζντορα ι ψθφιακοφ ειδικοφ).
Ρεριβάλλοντα
διαχείριςθσ
πολυμεςικοφ υλικοφ

Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται απλά περιβάλλοντα παρουςίαςθσ,
όπωσ το Impress (OpenOffice, LibreOffice) ι το PowerPoint.

και δθμιουργίασ
απλϊν εφαρμογϊν
παρουςίαςθσ
Τα περιβάλλοντα αυτά ζχουν γνωρίςει πολφ μεγάλθ ανάπτυξθ κακϊσ
οι προςομοιϊςεισ είναι πλζον πολφ ρεαλιςτικζσ. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ (για παράδειγμα: εξομοιωτζσ πτιςεωσ) θ προςομοίωςθ
περιλαμβάνει και ειδικι υποδομι, αλλά ςε άλλεσ περιπτϊςεισ θ
προςομοίωςθ πραγματοποιείται εξ ολοκλιρου ςτθν οκόνθ του Θ.Υ.
Ρεριβάλλοντα

(ιατρικζσ επεμβάςεισ ςτο: http://www.patentstorm.us ) και virtual τομι

προςομοίωςθσ

βατράχου για το μάκθμα τθσ Βιολογίασ
http://www.digitalfrog.com/demo/index.html

ελεφκερο

demo.

Τα

περιβάλλοντα εικονικισ πραγματικότθτασ (Virtual reality), επιτρζπουν
τθν προςομοίωςθ περιβαλλόντων με πιςτότθτα υψθλοφ βακμοφ (χάρθ
ςε ειδικό εξοπλιςμό). Επιτρζπουν ακόμθ και τθν προςομοίωςθ
περιβαλλόντων που δεν υφίςτανται – των οποίων όμωσ είναι
διακζςιμθ θ περιγραφι ι οι «προδιαγραφζσ». Τα περιβάλλοντα
προςομοίωςθσ επιτρζπουν ςυχνά τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν επίλυςθσ
προβλθμάτων (problem solving) και υποςτθρίηουν, κατά κανόνα, τισ
διερευνθτικζσ

δραςτθριότθτεσ.

Στθν

ίδια

κατεφκυνςθ

με

τισ

προςομοιϊςεισ (ζνα βιμα πιο πζρα ίςωσ) αποτελοφν τα λογιςμικά και
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περιβάλλοντα διαχείριςθσ πραγματικϊν εργαςτθρίων ι επεξεργαςίασ
πραγματικϊν δεδομζνων (για παράδειγμα
http://passporttoknowledge.com/hst/video/video3s.html ι ςυςτιματα
εξ

αποςτάςεωσ

διαχείριςθσ

ρομποτικϊν

βραχιόνων

ι

άλλων

οντοτιτων).

Εκτόσ από τισ εκπαιδευτικζσ χριςεισ των λεγομζνων «γενικϊν
εφαρμογϊν»
Εργαλεία γενικισ
χριςθσ

(εφαρμογϊν

γραφείου),

υπάρχουν

λογιςμικά

απλοποιθμζνα, τα οποία εκτελοφν ανάλογεσ εργαςίεσ. Για παράδειγμα,
υπάρχουν λογιςμικά που λειτουργοφν με τθ λογικι των βάςεων
δεδομζνων

(λογιςμικό

Τabletop

και

http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm),

Tabletop
ι

ακόμθ

Jr.
και

λογιςμικά για τθν οργάνωςθ ιδεϊν, projects (http://cmap.ihmc.us/ και
http://www.smartdraw.com/pictureportals/mindmaps.htm

ι

http://www.inspiration.com/ για αντίςτοιχα εμπορικά προϊόντα)

Ρεριλαμβάνονται
δθμιουργικότθτα
Ρρογράμματα
προςωπικισ
ζκφραςθσ,

προγράμματα
των

παιδιϊν

τα
–

οποία
ι

και

υποςτθρίηουν
των

ενθλίκων.

τθ
Θ

δθμιουργικότθτα αυτι μπορεί να ςχετίηεται με όλεσ τισ μορφζσ
γραπτοφ λόγου (αφιγθςθ, ποίθςθ ι άλλθ), τθν καλλιτεχνικι
δθμιουργία (ηωγραφικι, μουςικι, βίντεο,..). Τυπικά προγράμματα

δθμιουργικότθτασ και αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι το KidPix (λογιςμικό για τθ ηωγραφικι
φανταςίασ

http://www.mackiev.com/kidpix/index.html , αλλά και ςτθ wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kid_Pix) , το ελλθνικό πακζτο «Ριγαςοσ»
http://www.adraptis.com/analekta/Pigasos.html),

το

HyperStudio

(http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html) και, ςε κάποιο
μζτρο,

το

ανάλογο

του

(αλλά

πιο

ςφνκετο)

Microworlds

(http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html). Τα δφο αυτά
τελευταία λογιςμικά (εκ των οποίων το Microworlds ζχει ιδθ
εξελλθνιςτεί και προωκικθκε ςτα ςχολεία), μποροφν να κεωρθκοφν
επίςθσ ότι ανικουν και ςτθν κατθγορία των περιβαλλόντων
δθμιουργίασ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν. Είναι ςαφζσ όμωσ ότι πρόκεςθ
των καταςκευαςτϊν είναι να βάλουν το μακθτι ςτθ κζςθ του
δθμιουργοφ (και όχι μόνο του χριςτθ) και για το λόγο αυτό
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ςυμπεριελιφκθςαν ςτθν κατθγορία αυτι.

Αποτελοφν

τθν

κατθγορία

λογιςμικϊν

που

είναι

οι

πλζον

διερευνθμζνοι και κεωροφνται, από πολλοφσ ερευνθτζσ, ωσ τα πλζον
Ανοιχτοί
μικρόκοςμοι

ςθμαντικά εκπαιδευτικά λογιςμικά. Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται
μερικά γνωςτά λογιςμικά Δυναμικισ Γεωμετρίασ (Cabri, Geometer’s
Sketchpad), Άλγεβρασ και Αρικμθτικισ (FunctionProbe και Excel),
Φυςικισ (Interactive Physics), μοντελοποίθςθσ (Modellus), όπωσ και θ
γλϊςςα Logo και οι κλάδοι τθσ. Τα λογιςμικά αυτισ τθσ κατθγορίασ
είναι τα πλζον διαδεδομζνα διεκνϊσ (ωσ κατθγορία λογιςμικϊν). Οι
μικρόκοςμοι αποτελοφν ανοιχτά περιβάλλοντα ςτα οποία υφίςτανται
μερικζσ βαςικζσ οντότθτεσ (όπωσ θ χελϊνα τθσ Logo ι το «Ευκλείδειο»
επίπεδο τθσ Γεωμετρίασ) και ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει εκ του
μθδενόσ ι ςυνδυαςτικά, ςυνκετικά, νζεσ οντότθτεσ, νζα «αντικείμενα»,
ςχζςεισ μεταξφ των αντικειμζνων και να μελετιςει τισ αλλθλεπιδράςεισ
τουσ. Υπάρχει μια εκτεταμζνθ βιβλιογραφία γφρω από τα ςχετικά
κζματα. Στθν ίδια ίςωσ κατθγορία κα πρζπει να εντάξουμε και τα
προϊόντα (λογιςμικοφ αλλά και υλικοφ – hardware) τθσ εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ, ενόσ κλάδου ο οποίοσ ζχει γνωρίςει μεγάλθ ανάπτυξθ τα
τελευταία χρόνια (για παράδειγμα: http://mindstorms.lego.com/enus/Default.aspx). Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι, ιδιαιτζρωσ εκείνθ που
ςυνδυάηει καταςκευι και προγραμματιςμό αυτόματων μθχανιςμϊν και
ρομπότ (ςε αντιδιαςτολι με τα προςομοιοφμενα ρομπότ ςτθν οκόνθ
του Θ.Υ., μζςω εξειδικευμζνου λογιςμικοφ), εξ αιτίασ τθσ φφςθσ τθσ
αποτελεί ζναν πολφ ιδιαίτερο κλάδο εφαρμογισ των ΤΡΕ ςτθν
εκπαίδευςθ,

κακϊσ

ςυνδυάηει

πολλζσ

επιςτθμονικζσ

περιοχζσ

(μακθματικά, προγραμματιςμό, μθχανολογία, φυςικι,…) και γνωρίηει
ιδιαίτερθ ανάπτυξθ τα τελευταία χρόνια.

Τα προγράμματα επικοινωνίασ μζςω του Διαδικτφου ςε διάφορεσ
Λογιςμικά και
εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
επικοινωνίασ

μορφζσ (e-mail, πλοιγθςθ με φυλλομετρθτζσ, εικόνεσ, βίντεο και ιχοσ
μζςω Διαδικτφου) αποτελοφν τισ πιο δθμοφιλείσ από τισ εφαρμογζσ
των ΤΡΕ – αυτό ιςχφει και για τθν Εκπαίδευςθ. Στθ γενικι αυτι
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κατθγορία

εντάςςονται

λογιςμικά

και

περιβάλλοντα

πολλϊν

υποκατθγοριϊν. Αναφζρονται ενδεικτικά 2 κατθγορίεσ, ιδιαίτερα
ςθμαντικζσ:
Λογιςμικά

επικοινωνίασ

και

πρόςβαςθσ

ςε

κατανεμθμζνουσ

ψθφιακοφσ πόρουσ. Υπάρχει μια ανεξάντλθτθ ποικιλία λογιςμικϊν για
πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, θ οποία ζχει διεξοδικϊσ αναλυκεί ςε άλλθ
ενότθτα. Οι εκπαιδευτικζσ χριςεισ όλων των ςφγχρονων ςυςτθμάτων
επικοινωνίασ (από το Video On demand και το Skype, ωσ το e-mail και
τα ςυςτιματα online “ςυηθτιςεων”) είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ και
απαιτοφν μια

ιδιαίτερθ μελζτθ. Τα τελευταία 2 χρόνια ζχουν

αναπτυχκεί πολφ οι εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ που ςχετίηονται με το
λεγόμενο Web2.0 – όπωσ sites τθσ ονομαηόμενθσ «κοινωνικισ
δικτφωςθσ» (social networking) που ςχετίηονται με wikis, blogs και μια
ςειρά υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ (ενδεικτικά αναφζρονται τα sites:
http://delicious.com/ για social bookmarking, http://www.imbee.com/
για νεαροφσ μακθτζσ και http://kathyschrock.net/web20/ για τουσ
εκπαιδευτικοφσ, αλλά και τα ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα sites ΥouTube
και

MySpace:

http://www.youtube.com/

και

http://www.myspace.com/).
Λογιςμικά διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ: ςτθν κατθγορία αυτι
υπάγονται ειδικά λογιςμικά, εργαλεία και περιβάλλοντα τα οποία
διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ ςε ψθφιακοφσ πόρουσ ςε άτομα με
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ. Ωσ απλό παράδειγμα αναφζρονται τα λογιςμικά τα
οποία επιτρζπουν τθν αυτόματθ μεγζκυνςθ των χαρακτιρων που
εμφανίηονται ςτθν οκόνθ (ανεξάρτθτα από τθν εςωτερικι τουσ
αναπαράςταςθ) προκειμζνου να διευκολυνκοφν άτομα με ελαττωμζνθ
όραςθ. Στθν ίδια ίςωσ κατθγορία πρζπει να περιλθφκοφν και οι
αυτόματοι μεταγλωττιςτζσ ιςτοςελίδων, οι οποίοι μετατρζπουν τα
περιεχόμενα ιςτοχϊρων από ζνα γλωςςικό περιβάλλον ςε ζνα άλλο,
επιτρζποντασ ζτςι τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορίασ ςε άτομα με
διαφορετικζσ γλωςςικζσ καταβολζσ και δυνατότθτεσ.

H κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τα περιβάλλοντα ανάπτυξθσ
Ρεριβάλλοντα

εκπαιδευτικϊν

εφαρμογϊν,

όπωσ

οι

«τυπικζσ»
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ανάπτυξθσ

προγραμματιςμοφ (όπωσ θ C++ ι θ γλϊςςα Java), αλλά και

εφαρμογϊν –

περιβάλλοντα

ανάπτυξθσ

όπωσ

το

Flash

Ρρογραμματιςμόσ με (http://www.adobe.com/products/flash.html).
Ππωσ
είναι
γλϊςςεσ
αναμενόμενο, φαίνεται να υπάρχει ζνα «ςυνεχζσ φάςμα», από τισ
προγραμματιςμοφ
γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε περιβάλλοντα ανάπτυξθσ όπωσ το
Flash, αλλά και το Αβάκιο, ι περιβάλλοντα όπωσ το HyperStudio και το
Microworlds. Aκόμθ και λογιςμικά παρουςιάςεων, όπωσ το Impress ι
το PowerPoint ζχουν μια υβριδικι μορφι, αφοφ επιτρζπουν τθ
δθμιουργία scripts και επζκταςθ των δυνατοτιτων του περιβάλλοντοσ
(για παράδειγμα, το PowerPoint επιτρζπει τθ χριςθ τθσ VBA, Visual
Basic for Application).

Ρεριλαμβάνονται τζλοσ όλα τα είδθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ι
Λοιπζσ κατθγορίεσ

κατθγοριϊν εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν και περιβαλλόντων, τα οποία
δεν ζχουν αναφερκεί ςτισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ κακϊσ είναι πολφ
ςφγχρονα και δεν ζχει ακόμθ αναπτυχκεί ζνα επαρκζσ ςϊμα κριτθρίων
για τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ. Σε αυτι τθν άτυπθ κατθγορία
εντάςςονται τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και παίγνια κακϊσ και οι
εφαρμογζσ e-learning (που είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικζσ και απαιτοφν
μια ιδιαίτερθ και πολφ αναλυτικι προςζγγιςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ) και m-learning (οι οποίεσ είναι επαρκϊσ
ανεπτυγμζνεσ αλλά δεν ζχουν ακόμθ ευρφ φάςμα εφαρμογϊν ςτθν
Ελλάδα). Τα τελευταία χρόνια ζχουν αναπτυχκεί μια

ςειρά

περιβαλλόντων και εργαλείων που προορίηονται για εκπαιδευτικι
χριςθ και προςφζρουν πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ.
Τυπικι περίπτωςθ περιβάλλοντοσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν
εκπαίδευςθ είναι μια ςειρά ςχετικϊν εργαλείων τθσ εταιρείασ Google:
Google Apps for Education
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
Ανάλογεσ χριςεισ βρίςκουν και περιβάλλοντα που αναπτφχκθκαν τα
τελευταία χρόνια – όχι κατ’ ανάγκθ δθμιουργθμζνα για εκπαιδευτικζσ
χριςεισ,

όπωσ

το

(http://www.google.com/earth/index.html)

Google
ι

ακόμθ

Earth
και

πιο

εξειδικευμζνα εργαλεία – πάντοτε με ελεφκερθ πρόςβαςθ και χριςθ –
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όπωσ το Celestia (http://www.shatters.net/celestia/), οι εννοιολογικοί
χάρτεσ (http://cmap.ihmc.us/) κ.ά. Aκόμθ, τα τελευταία χρόνια ζχουν
επίςθσ αναπτυχκεί ψθφιακά παιχνίδια που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
Εκπαίδευςθ. Ρολλά από αυτά προορίηονται για τθν Εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ ςτελεχϊν επιχειριςεων και ονομάηονται ςοβαρά παιχνίδια
(serious games), ενϊ άλλα προορίηονται για μακθτζσ και ςπουδαςτζσ
(educational games), όπωσ για παράδειγμα ζνα παιχνίδι που
δθμιοφργθςε

ο

ΟΘΕ:

http://www.wfp.org/get-involved.

Νζα

περιβάλλοντα δθμιουργοφνται επίςθσ επειδι υπάρχουν ςθμαντικζσ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Εκτόσ από ςυςκευζσ που ευνοοφν τθ δικτφωςθ
και τθ διαμοίραςθ πλθροφοριϊν (που εξετάηονται ςτθν ενότθτα για τθ
δικτφωςθ) υπάρχουν και ςυςκευζσ άλλων κατθγοριϊν που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για διδακτικοφσ ςκοποφσ, όπωσ οι διαδραςτικοί
πίνακεσ

(http://el.wikipedia.org/wiki/Διαδραςτικόσ_πίνακασ).

Θ

πραγματικι διδακτικι αξία αυτϊν των νζων περιβαλλόντων και
ςυςκευϊν δεν ζχει ακόμθ εξεταςτεί.

3. Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ
Εντοπίςτε ιςτοχϊρουσ που ςχετίηονται με τισ διάφορεσ ομάδεσ
κριτθρίων
Δραςτθριότθτα 1θ

και

τισ

κατθγορίεσ

του

εκπαιδευτικοφ

λογιςμικοφ.

Επιςκεφτείτε επίςθσ τουσ ιςτοχϊρουσ που ιδθ αναφζρονται μζςα ςτο
κείμενο.

Ρροςδιορίςτε εκπαιδευτικά λογιςμικά ι περιβάλλοντα ςφμφωνα με τθ
κεωρία των νοθτικϊν εργαλείων (Mind Tools, Jonassen 2000) και
Δραςτθριότθτα 2θ

αναλφςτε τα χαρακτθριςτικά τουσ χάρθ ςτα οποία εντάςςονται ςτθν
κατθγορία αυτι. Θ κεωρία αυτι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, προςδιορίηει μια
κατθγορία λογιςμικϊν ι μια κατθγορία χριςεων των λογιςμικϊν για
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ;

Υπάρχουν διάφορεσ ομάδεσ κριτθρίων για τθν κατθγοριοποίθςθ του
Δραςτθριότθτα 3θ

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και των εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων,
όπωσ οι κεωρίεσ μάκθςθσ και οι διδακτικζσ πρακτικζσ ι οι τεχνολογίεσ
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ανάπτυξθσ και τα παιδαγωγικά ρεφματα. Με βάςθ τισ διάφορεσ ομάδεσ
κριτθρίων για τθν κατθγοριοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
επιχειριςτε μια (μερικι) ταξινόμθςθ οριςμζνων λογιςμικϊν.

4. Ερωτιςεισ
1) Κεωρείτε ότι τα λογιςμικά που αποκαλοφνται «διδακτικά» (tutorials)
ζχουν κάποια ςθμαντικι κζςθ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα; Σε
ποιεσ περιπτϊςεισ;
2) Σε ποιεσ κατθγορίεσ λογιςμικϊν υφίςτανται μερικζσ βαςικζσ
οντότθτεσ και ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει νζεσ οντότθτεσ, νζα
«αντικείμενα», και να δθμιουργιςει ςχζςεισ μεταξφ των αντικειμζνων;
Εκτιμάτε ότι θ δυνατότθτα αυτι είναι ςθμαντικι για τθ διδαςκαλία και
αν «ΝΑΛ» ςε ποιεσ περιπτϊςεισ;

5. Αςκιςεισ
Δθμιουργείςτε
Άςκθςθ 1

περιγραφζσ

διδαςκαλιϊν

ενόσ

κζματοσ,

που

χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, με χριςθ ωςτόςο του ιδίου
λογιςμικοφ.
Κάποια λογιςμικά αποτελοφν εργαλεία που αναπτφχκθκαν για να
υποςτθρίξουν μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ ςτουσ αντίςτοιχουσ ρόλουσ
τουσ, δεν ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ
μακθμάτων και εςτιάηουν μάλλον ςτο να διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ
περιεχομζνου από τουσ μακθτζσ ι τουσ εκπαιδευτικοφσ. Άλλα
λογιςμικά δεν είναι παρά μακθςιακό υλικό ι αποτελοφν από μόνα τουσ
μακθςιακοφσ πόρουσ που ζχουν αναπτυχκεί για τθν παρουςίαςθ

Άςκθςθ 2

πλθροφοριϊν

και

τθν

εμπλοκι

μακθτϊν-δαςκάλων

ςε

ζνα

προκακοριςμζνο γνωςτικό υλικό. Μερικά προϊόντα ζχουν ςχεδιαςτεί
για τθ χριςθ ςε εργαςτιριο και για τθν καταγραφι τθσ προόδου των
μακθτϊν. Υπάρχουν προϊόντα που ενκαρρφνουν τθν διερεφνθςθ, τθν
επίλυςθ προβλιματοσ και τθ δθμιουργικι ςκζψθ. Τζλοσ κάποια
προϊόντα

αποτελοφν

βάςεισ

πλθροφοριϊν

που

μποροφν

να

χρθςιμοποιοφνται ωσ αναφορά ι ωσ ζνα είδοσ πολυμεςικισ
εγκυκλοπαίδειασ.
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Επιςκεφτείτε

τουσ

ιςτότοπουσ

των

παρακάτω

εκπαιδευτικϊν

λογιςμικϊν, μελετιςτε τα χαρακτθριςτικά τουσ και προςπακιςτε να τα
κατατάξετε ςε μια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ.
Clicker (http://www.cricksoft.com/us/products/tools/clicker/home.aspx
Inspiration (http://www.inspiration.com/)
Kidspiration (http://www.inspiration.com/Kidspiration)
Grammar Show
http://schoolnet.org.za/CoL/ACE/course/subject/documents/software.g
rammar%20show.doc
Master maths (http://www.mastermaths.co.za/maths-classes/mathsprogram-demo.html)
Big Boet Jnr
(http://ace.schoolnet.org.za/cd/software/content/documents/software
.big%20boet%20jnr.doc )
The Maths Story
(http://www.compuiq.co.za/software/mathematics/the-maths-story/ )
Discover Garden Birds with Ken Newman
http://schoolnet.org.za/CoL/ACE/course/subject/documents/software.d
iscover%20garden%20birds%20with%20ken%20newman.doc
Μπορείτε να προςκζςετε δικά ςασ ςε κάκε κατθγορία.

6. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
http://www.keele.org.uk/docs/atcbttyp.htm Σελίδα με αναφορά ςε
διάφορεσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
http://www.sun-associates.com/resources/categories.html Σελίδα με
αναφορά ςε διάφορεσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_software Σελίδα με αναφορά
ςε διάφορεσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ για όλεσ τισ ςελίδεσ που
αναφζρονται ςτθν ενότθτα αυτι: 3/11/2012)
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Ενότθτα 4.2

Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
1. Ειςαγωγι
Στο παρόν μάκθμα παρουςιάηονται, με ςυνοπτικό τρόπο, τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και των εκπαιδευτικϊν
περιβαλλόντων γενικότερα. Εκτόσ από τα κριτιρια αυτά κακαυτά,
παρουςιάηεται επίςθσ, πάντοτε με ςυνοπτικό τρόπο, θ γενικότερθ
προβλθματικι τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, οι
διάφορεσ δθλαδι παράμετροι (όπωσ μεκοδολογικζσ, οικονομικζσ,
τεχνικζσ, παιδαγωγικζσ ι διεπαφισ) οι οποίεσ πρζπει να λαμβάνονται
υπόψθ για τθν δθμιουργία και εφαρμογι των κριτθρίων αξιολόγθςθσ

Διδακτικοί
Στόχοι



Γνωριμία με τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ.



Εξοικείωςθ με τα προβλιματα και το γενικότερο κεωρθτικό
πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ

2. Εργαλεία και ιςτοχϊροι με αξιολογιςεισ
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
Θ

Θ ςχετικι πολυπλοκότθτα του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ δεν επιτρζπει

πολυπλοκότθτα

πάντοτε τθν αξιολόγθςθ κατά μια «απόλυτθ» ζννοια. Τα όρια ανάμεςα

των διαδικαςιϊν

ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ μερικζσ φορζσ δεν είναι αρκοφντωσ ςαφι

αξιολόγθςθσ
εκπαιδευτικϊν
λογιςμικϊν και
περιβαλλόντων

και είναι ενδεχόμενο θ αξιολόγθςθ ενόσ λογιςμικοφ να μθν είναι
απολφτωσ ακριβισ. Άρα τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ ενδεχομζνωσ δε μποροφν πάντοτε να εφαρμοςτοφν με
απόλυτθ ακρίβεια και εγκυρότθτα ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ι δεν
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περιλαμβάνουν εφαρμογζσ πολφ ςφγχρονεσ (για παράδειγμα, δεν
φαίνεται να ζχει αναπτυχκεί ζνα πλιρεσ, διεξοδικό ςφςτθμα
αξιολόγθςθσ λογιςμικοφ/περιβαλλόντων για το mobile learning).

Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, ςυνδζεται, ςε οριςμζνεσ
Φορείσ

περιπτϊςεισ, με τθν πιςτοποίθςθ του λογιςμικοφ, δθλαδι με τθν

πιςτοποίθςθσ

επίςθμθ επικφρωςθ τθσ ποιότθτάσ του. Στθν Ελλάδα τα λογιςμικά
μποροφν να πιςτοποιοφνται από τον Ελλθνικό Οργανιςμό Τυποποίθςθσ
(ΕΛΟΤ, http://www.elot.gr/) αλλά τθν επίςθμθ πιςτοποίθςθ για τα
εκπαιδευτικά λογιςμικά (προκειμζνου δθλαδι να χρθςιμοποιθκοφν ςε
δθμόςια ςχολεία) τθ χορθγεί το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ
(http://www.iep.edu.gr/site/index.php/el). Στο παρελκόν και άλλοι
οργανιςμοί

και

προγράμματα

προζβθςαν

ςε

αξιολόγθςθ

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και περιβαλλόντων, όπωσ, για παράδειγμα,
τα

λογιςμικά τα οποία παριχκθςαν ςτα πλαίςια του ζργου

«ΟΔΥΣΣΕΛΑ», αξιολογικθκαν με ςυςτθματικό τρόπο από το ΕΑΛΤΥ (τότε:
ΛΤΥ). Ωςτόςο, επίςθμοσ φορζασ πιςτοποίθςθσ παραμζνει το Λνςτιτοφτο
Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (πρϊθν Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο), το οποίο
αξιολογεί τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςε τρεισ φάςεισ: τεχνικι
(εργαςτθριακι) αξιολόγθςθ τθσ λειτουργικότθτασ και των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν ενόσ λογιςμικοφ, παιδαγωγικι-διδακτικι αξιολόγθςθ
από

Επιτροπι

εμπειρογνωμόνων

και

τελικι

αξιολόγθςθ

ςε

πραγματικζσ ςυνκικεσ (χριςθ μζςα ςε ςχολικι τάξθ).
Το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ αξιολογεί αποκλειςτικά
εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα των οποίων θ παραγωγι
(ζμμεςα ι άμεςα) ςχετίηεται με το ίδιο το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ
Ρολιτικισ – δε λειτουργεί δθλαδι ωσ ελεφκεροσ φορζασ ο οποίοσ κα
αξιολογοφςε οιαδιποτε εκπαιδευτικά λογιςμικά ι περιβάλλοντα κα
υποβαλλόταν προσ αξιολόγθςθ. Σε οριςμζνεσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ θ
τυποποίθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν είναι πολφ διαδεδομζνθ και
ιςχυρι (κεςμικά και κοινωνικά), όπωσ για παράδειγμα ςτισ Θ.Ρ.Α., θ
διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ είναι πολφ ςθμαντικι, κακϊσ το
εκπαιδευτικό λογιςμικό μπορεί να χρθςιμοποιείται από πολλοφσ
εκπαιδευτικοφσ

κεςμοφσ

(δεδομζνθσ

τθσ

αποκζντρωςθσ
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εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ) ι ακόμθ και να πωλείται ςτο ελεφκερο
εμπόριο. Στθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ λοιπόν του εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ, υπειςζρχεται ενδεχομζνωσ και ζνασ εξωεκπαιδευτικόσ,
Ριςτοποίθςθ
δεξιοτιτων
Ρλθροφορικισ

οικονομικόσ παράγοντασ. Θ Ελλάδα δεν ζχει μεγάλθ αγορά, αλλά
πρόςφατα, το κζμα ζχει τεκεί με μια άλλθ μορφι: κεωρϊντασ, με τθν
ευρεία ζννοια, ωσ εκπαιδευτικά τα περιβάλλοντα τα οποία
χρθςιμοποιοφνται

για

τισ

διάφορεσ

πιςτοποιιςεισ

δεξιοτιτων

επαγγελματικοφ τφπου (όπωσ οι πιςτοποιιςεισ δεξιοτιτων χριςθσ
Θ.Υ.), τα τελευταία ζτθ ζχει επεκτακεί θ ανάπτυξθ και χριςθ
περιβαλλόντων online μετεκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ αλλά
και αξιολόγθςθσ. Κακϊσ το ςχετικό οικονομικό διακφβευμα είναι
ςθμαντικό, υπάρχει μια προβλθματικι που αναπτφςςεται και θ οποία
ςχετίηεται τόςο με τθν αξιοπιςτία και ποιότθτα των περιβαλλόντων
αυτϊν, όςο και με το γενικότερο πρόβλθμα τθσ εμπορικισ τουσ χριςθσ.

Τζλοσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι θ ανάπτυξθ του λεγόμενου Web2.0,
ζχει ευνοιςει τθν ανάπτυξθ διαδικαςιϊν κοινωνικοφ χαρακτιρα ακόμθ
Διαδικαςίεσ

και ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και των

αξιολόγθςθσ

εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων. Ζτςι, ςε χϊρεσ όπωσ οι Θ.Ρ.Α., αλλά και

κοινωνικοφ

διεκνϊσ, ζχει αναπτυχκεί ζνα ευρφ δίκτυο από sites, ομάδεσ με ειδικό

χαρακτιρα

ενδιαφζρον, επιτροπζσ εμπειρογνωμόνων, ειδικζσ υπθρεςίεσ και άλλεσ
πθγζσ, οι οποίεσ αξιολογοφν εκπαιδευτικά προϊόντα (και λογιςμικά ι
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα) βαςιηόμενα κατά κφριο λόγο ςτθ γνϊμθ
των χρθςτϊν.

Στο
«Εργαλεία» για
τθν αξιολόγθςθ
του

Διαδίκτυο

υπάρχουν

πολλοί

ιςτοχϊροι

με

αξιολογιςεισ

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. Ραρατίκενται οριςμζνεσ διευκφνςεισ που
παρζχονται ςτο

http://www.schrockguide.net/critical-

εκπαιδευτικοφ

evaluation.html

λογιςμικοφ

• Childrens' Software Revue: Software Evaluation Instrument
http://www.childrenssoftware.com/rating.html
• Criteria for Evalutating Computer Courseware
(http://learngen.org/729/aust1TET_norm1/3000/3100_4/3140/3141_1.
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html#proc )
• Kathy Schrock's Software Evaluation Form
(http://kathyschrock.net/1computer/page4.htm )
• Software Evaluation Form
http://academics.smcvt.edu/cbauerramazani/gsl520_online/eCollege_files/software_evaluation_form.htm
• Software Evaluation Form
(http://www.softwareevaluation.co.uk/software_evaluation_form.htm)

Λςτοχϊροι για

• California Learning Resource Network

τθν αξιολόγθςθ

(http://clrn.org/home/)

εκπαιδευτικοφ

• Multimedia & Internet@Schools : Product Reviews in Brief

λογιςμικοφ

(http://www.mmischools.com/ArticleTypes/Product_Reviews )
• Superkids Software Reviews
(http://www.superkids.com/)
• Nova Scotia Software Evaluation Reports
(http://lrt.ednet.ns.ca/softeval.shtml)
• Ohio SchoolNet Software Review Project
(http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails
/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED42050
6&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED420506)
• ReviewZone: CD-ROM Reviews
(http://www.thereviewzone.com/)
 Educator Software Reviews
http://www.educationworld.com/a_tech/archives/edurate.shtml
 Educational Software Reviews
http://www.learningvillage.com/

3. Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ
Το

εκπαιδευτικό

λογιςμικό

και

γενικότερα

τα

εκπαιδευτικά
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περιβάλλοντα (ςτα οποία περιλαμβάνονται οι υπόλοιπεσ ψθφιακζσ
πθγζσ

διδακτικοφ

υλικοφ,

όπωσ

οι

ιςτοχϊροι)

μποροφν

να

αξιολογθκοφν από πολλζσ πλευρζσ. Αν πρόκειται για «λογιςμικό
διδαςκαλίασ» (tutorial), το μόνο ουςιαςτικό αποτζλεςμα που ζχει
πραγματικό

ενδιαφζρον

είναι

βζβαια

θ

διδακτικι

του

αποτελεςματικότθτα, το μζτρο ςτο οποίο βοθκά τουσ χριςτεσ (μακθτζσ
ι ςπουδαςτζσ) να «μάκουν καλφτερα». Ωςτόςο, θ εκτίμθςθ του
διδακτικοφ αποτελζςματοσ είναι πολφ δφςκολθ, όπωσ ακριβϊσ είναι
δφςκολθ θ εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ και τελικά τθσ διδακτικισ
αποτελεςματικότθτασ οιουδιποτε εκπαιδευτικοφ υλικοφ ι προϊόντοσ,
όπωσ, για παράδειγμα, ενόσ διδακτικοφ εγχειριδίου.
Ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό και γενικότερα ζνα εκπαιδευτικό
περιβάλλον μπορεί να εκτιμθκεί αρχικά από τεχνικι πλευρά και να
αξιολογθκοφν

χαρακτθριςτικά

όπωσ

θ

αξιοπιςτία

του,

θ

«ρωμαλεότθτά» του (πόςο «αντιςτζκεται» ςε μθ-προβλεπόμενεσ
καταςτάςεισ, όπωσ το αναπάντεχο πάτθμα ενόσ πλικτρου), ο βακμόσ
ανταπόκριςθσ ςτισ προδιαγραφζσ του, θ δυνατότθτα να ςυνεργάηεται
με άλλα λογιςμικά – όπωσ για παράδειγμα τα ςφγχρονα περιβάλλοντα
γραφείου. Επίςθσ μπορεί να αξιολογθκεί από τθν άποψθ του
ενδιαμζςου, τθσ διεπαφισ: αν αυτι είναι ρθτισ ζκφραςθσ, άμεςθσ
διαχείριςθσ, κάποιου άλλου είδουσ ι μεικτι, αν είναι ςυνεπισ και
φιλικι ςτο χριςτθ. Αν το λογιςμικό ζχει κάποιου είδουσ περιεχόμενο,
μπορεί να εξεταςτεί θ ποιότθτα του περιεχομζνου (γλϊςςα,
πολιτιςμικά ςτοιχεία), το πόςο ςφγχρονο (και επικαιροποιθμζνο) είναι
το περιεχόμενο και πόςο γριγορα μπορεί να ανανεωκεί. Φυςικά, ζνα
εκπαιδευτικό λογιςμικό πρζπει να εκτιμθκεί κατά πρϊτον και κυρίωσ
από διδακτικι/παιδαγωγικι άποψθ. Στθν επόμενθ παράγραφο
παρατίκενται αναλυτικότερα ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ του
λογιςμικοφ.
Αν θ αξιολόγθςθ οριςτεί γενικά ωσ θ ςυλλογι, θ ανάλυςθ και θ
ερμθνεία

δεδομζνων

που

αποςκοποφν

ςτθν

εκτίμθςθ

τθσ

αποτελεςματικότθτασ του και τθσ αποδοτικότθτασ του λογιςμικοφ (Χ.
Ραναγιωτακόπουλοσ κ. ά, 2003), τότε κα πρζπει αρχικά να
προςδιοριςτεί ζνα γενικότερο πλαίςιο για τθν πραγματοποίθςθ μιασ
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ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ. Κα πρζπει να εξεταςτοφν ςτοιχεία όπωσ τα
ακόλουκα:
• Ροιο είναι το γενικό κεωρθτικό-εννοιολογικό πλαίςιο τθσ
αξιολόγθςθσ
• Ροιοι είναι οι αντικειμενικοί ςτόχοι τθσ αξιολόγθςθ (τόςο τθσ
τεχνικισ, όςο και τθσ εκπαιδευτικισ-παιδαγωγικισ): για παράδειγμα αν
αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα ενδεχομζνων νζων τεχνολογιϊν ι
καινοτομιϊν που χρθςιμοποιοφνται, ο βακμόσ καταλλθλότθτασ του
λογιςμικοφ, ο λόγοσ κόςτουσ προσ απόδοςθ (διδακτικι ι άλλθ
απόδοςθ).
• Ροιουσ αφορά θ αξιολόγθςθ, με άλλα λόγια ποιοι κα είναι οι τελικοί
αποδζκτεσ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ;
• Ροιοι κα αποτελοφν τουσ αξιολογθτζσ και με ποιο τρόπο κα
επιλεγοφν;
• Ροια κατθγορία (ςτρατθγικι) αξιολόγθςθσ επιλζγεται: αναλυτικι ι
ςυνοπτικι, ποςοτικι, ποιοτικι, διευκρινιςτικι, ςυνδυαςμζνθ κλπ
• Το είδοσ τθσ αξιολόγθςθσ που επιλζγεται: διαμορφωτικι, τελικι,
ερμθνευτικι ι ςφμφωνθ με διάφορα άλλα μοντζλα, (όπωσ το μοντζλο
Lawton – δεσ ςχετικι βιβλιογραφία).
Μια ςυςτθματικι αξιολόγθςθ ςτθρίηεται φυςικά ςε μια ςειρά
δεδομζνων, τα οποία ζχουν ςυλλεγεί και καταγραφεί, είτε με
ςυςτθματικό τρόπο (ςτα πλαίςια μιασ ζρευνασ ποςοτικισ ι ποιοτικισ)
είτε με μθ-ςυςτθματικό τρόπο, για παράδειγμα εκτιμϊντασ τθν
εμπειρία και τισ προςωπικζσ εντυπϊςεισ εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι
χρθςιμοποίθςαν το υπό αξιολόγθςθ λογιςμικό ι εκπαιδευτικό
περιβάλλον. Θ ςυλλογι δεδομζνων μπορεί να περιλαμβάνει:
ερωτθματολόγια,

ςυνεντεφξεισ

(δομθμζνεσ

ι

αδόμθτεσ),

αυτοματοποιθμζνεσ μετριςεισ (για παράδειγμα αυτόματθ καταγραφι
δεδομζνων από το ίδιο το περιβάλλον, τθν ϊρα τθσ λειτουργίασ του),
μελζτεσ πεδίου – δθλαδι παρατιρθςθ και καταγραφι τθσ χριςθσ του
λογιςμικοφ ςε ςυνκικεσ πραγματικισ χριςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ
εφαρμόηονται προφανϊσ όλεσ οι ςχετικζσ τεχνικζσ και μζκοδοι τθσ
ποιοτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ.
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Εντοπίςτε ιςτοχϊρουσ που ςχετίηονται με τισ διάφορεσ ομάδεσ
κριτθρίων

και

τισ

κατθγορίεσ

του

εκπαιδευτικοφ

λογιςμικοφ.

Επιςκεφτείτε επίςθσ τουσ ιςτοχϊρουσ που ιδθ αναφζρονται μζςα ςτο
κείμενο.

4. Κριτιρια Αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ

Αξιολόγθςθ του

Το περιεχόμενο μπορεί να εκτιμθκεί από πολλζσ απόψεισ, όπωσ από

περιεχομζνου

τθν άποψθ του όγκου του, τθσ επιςτθμονικισ εγκυρότθτάσ του, τθσ

(εφόςον

δόμθςθσ και τθσ παρουςίαςισ του, τθσ πλθρότθτάσ του, του τρόπου

υφίςταται)

παρουςίαςθσ του, τθσ γλϊςςασ και τθσ αιςκθτικισ του, τθσ ςυμφωνίασ
του με τα πολιτιςτικά και κοινωνικά δεδομζνα τθσ κοινωνίασ ςτθν
οποία απευκφνεται. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι ςε
πολλά και ευρζωσ διαδεδομζνα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δεν
υφίςταται κάποιο είδοσ περιεχομζνου: για παράδειγμα τα λογιςμικά
προςομοίωςθσ ι οι μικρόκοςμοι δεν ζχουν «περιεχόμενο» (τα
περιβάλλοντα Logo-like, τα λογιςμικά Δυναμικισ Γεωμετρίασ, το
Interactive Physics, αλλά και το Excel αποτελοφν τυπικά παραδείγματα
λογιςμικϊν και εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων χωρίσ «περιεχόμενο»).
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι απαραίτθτο να εκτιμθκοφν οριςμζνεσ
παράμετροι που προςιδιάηουν ςε κάκε λογιςμικό. Για παράδειγμα, ςτα
περιβάλλοντα Δυναμικισ Γεωμετρίασ υφίςτανται άρρθτοι κανόνεσ
διαχείριςθσ, οι οποίοι

πρζπει να αξιολογθκοφν – και μάλιςτα να

περιλθφκοφν ςτισ ςχετικζσ οδθγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ωσ
τυπικό παράδειγμα μπορεί να αναφερκεί το εξισ: Στα περιβάλλοντα
Δυναμικισ Γεωμετρίασ ζνα ςθμείο μπορεί να είναι «ορατό», αλλά να
μθν «υφίςταται» τυπικά. Ζτςι θ τυπικι φράςθ τθσ Ευκλείδειασ
γεωμετρίασ «ζςτω Λ το ςθμείο τομισ των ευκειϊν α και β», ςτο
περιβάλλον τθσ Δυναμικισ Γεωμετρίασ ςθμαίνει ότι ακόμθ και αν οι
ευκείεσ α και β τζμνονται ςτθν οκόνθ του Θ.Υ., το ςθμείο τομισ τουσ
πρζπει να οριςτεί ρθτά (να γίνει ςυγκεκριμζνθ επιλογι από λίςτα
επιλογϊν) και ςτθ ςυνζχεια να ονομαςτεί «Λ».
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Θ αξιολόγθςθ τθσ παιδαγωγικισ ι διδακτικισ μεκόδου βαςίηεται επί
τθσ ουςίασ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ κεωρίασ μάκθςθσ με τθν οποία μπορεί
Αξιολόγθςθ τθσ
παιδαγωγικισ ι
διδακτικισ
μεκόδου

να ςυςχετιςτεί ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό ι περιβάλλον. Ρροφανϊσ
δεν υπάρχει ζνασ και μοναδικόσ τρόποσ χριςθσ ενόσ λογιςμικοφ και θ
οργάνωςθ ενόσ μακιματοσ μπορεί να είναι τελείωσ ςφμφωνθ με μια
προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ οι μακθτζσ να
αποςτθκίηουν οριςμοφσ και γεγονότα, ακόμθ και αν ο εκπαιδευτικόσ
χρθςιμοποιεί ζνα ανοιχτό περιβάλλον. Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ, τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ι περιβάλλοντα ζχουν
δθμιουργθκεί με βάςθ κάποια παιδαγωγικι ι διδακτικι κεϊρθςθ, με
βάςθ κάποια κεωρία μάκθςθσ. Ζτςι, για να δοκεί ζνα ακραίο
παράδειγμα, ζνα πολυμεςικό λογιςμικό ςτο οποίο υπάρχουν μόνο
αςκιςεισ με μονοςιμαντθ απάντθςθ, δφςκολα κα μποροφςε να
κεωρθκεί ςφμφωνο με τισ κονςτρουκτιβιςτικζσ κεωρίεσ. Άρα, ςτθν
περίπτωςθ αυτι, δεν αξιολογείται θ παιδαγωγικι μζκοδοσ του
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ι περιβάλλοντοσ (θ οποία δεν υφίςταται
κακεαυτι), αλλά μάλλον οι δυνατότθτεσ που προφζρονται για
ενςωμάτωςθ του λογιςμικοφ ςε μάκθμα ςυγκεκριμζνου είδουσ. Επίςθσ
θ αξιολόγθςθ τθσ παιδαγωγικισ ι τθσ διδακτικισ μεκόδου μπορεί να
περιλάβει και κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθ ςτιριξθ του μακθτι, του
εκπαιδευτικοφ και του μακιματοσ. Είναι ςκόπιμο επίςθσ να
αξιολογθκεί θ ςυμβατότθτα του λογιςμικοφ ι περιβάλλοντοσ με το
αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ για τθν οποία
προορίηεται και με το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίςιο ςτο οποίο κα
ενταχκεί.

Αξιολόγθςθ τθσ

Θ αξιολόγθςθ τθσ διεπαφισ αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό ςθμείο ςτθ

διεπαφισ

ςυνολικι αξιολόγθςθ ενόσ λογιςμικοφ. Αν το λογιςμικό ζχει κάποιο

(διεπιφάνειασ)

περιεχόμενο, κάποιου είδουσ διδακτικό υλικό, τότε, αυτό το υλικό

ςυςτιματοσ –
χριςτθ
(interface)

πρζπει να είναι άρτιο ςτθν εμφάνιςθ του (για παράδειγμα καλι
ποιότθτα εικόνων, φωτογραφιϊν και βίντεο). Θ διεπαφι δεν πρζπει
ωςτόςο να εξεταςτεί μόνο από εργονομικι άποψθ (για παράδειγμα αν
τα περιεχόμενα των μενοφ είναι ορκολογικά κατανεμθμζνα), αλλά και
από κακαρά διδακτικι. Τα ςχετικά βίντεο, οι εικόνεσ και οι
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φωτογραφίεσ (για να αναφερκοφμε ςτο ίδιο υλικό) δεν πρζπει να είναι
μόνο καλισ ποιότθτασ, αλλά να ςτθρίηουν τθ μάκθςθ: να προκαλοφν
ερωτιςεισ και απορίεσ, να υποδεικνφουν «δρόμουσ» αναηιτθςθσ και
διερεφνθςθσ, να διεγείρουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Επίςθσ, θ
διεπαφι κα πρζπει να είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ διδαςκαλία και να
λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ τρζχουςεσ απόψεισ τθσ Ραιδαγωγικισ και των
Διδακτικϊν των διαφόρων επιςτθμονικϊν κλάδων. Για παράδειγμα, τα
περιβάλλοντα άμεςθσ διαχείριςθσ (όπωσ τθσ Δυναμικισ Γεωμετρίασ)
και τα περιβάλλοντα ρθτισ διατφπωςθσ εντολϊν (όπωσ είναι θ
οικογζνεια των Logo-περιβαλλόντων) παρουςιάηουν μεταξφ τουσ
ςθμαντικότατεσ διαφορζσ με επιπτϊςεισ ςτθ διδαςκαλία (τον τρόπο
που οργανϊνεται το μάκθμα) και τθ μάκθςθ. Τα εκπαιδευτικά
λογιςμικά μποροφν να βοθκιςουν πολφ ςτθ διεξαγωγι ενόσ
μακιματοσ, αλλά να ειςαγάγουν επίςθσ και παρανοιςεισ ι
εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ: τα περιβάλλοντα Δυναμικισ Γεωμετρίασ (λόγω
του ιδιαιτζρου interface που ζχουν) μποροφν, για παράδειγμα, να
ευνοιςουν αντιλιψεισ των γεωμετρικϊν ςχθμάτων ωσ «ελαςτικϊν»
(«λαςτιχζνια ευκφγραμμα τμιματα»). Αντιλιψεισ αυτοφ του είδουσ
ζχουν καταγραφεί ςτθ διεκνι βιβλιογραφία, αλλά δεν ζχουν
διερευνθκεί ςυςτθματικά (F. Bellemain, 1987). Θ «αντίδραςθ» του
ςυςτιματοσ ςτισ ενζργειεσ ι τα «αιτιματα» του χριςτθ κα πρζπει να
είναι επίςθσ πολφ ςαφισ και ανάλογθ με το «προφίλ» του χριςτθ: για
παράδειγμα ζνα μινυμα λάκουσ ςτθ γλϊςςα Logo πρζπει να είναι ςε
απλι, κατανοθτι γλϊςςα και να βοθκάει το χριςτθ – λαμβάνοντασ
υπόψθ το γεγονόσ ότι ο χριςτθσ κα είναι μάλλον ζνασ μακθτισ τθσ
Ρρωτοβάκμιασ ι τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και όχι ζνασ
πεπειραμζνοσ προγραμματιςτισ Θ.Υ. Θ ευκολία εκμάκθςθσ του
περιβάλλοντοσ και θ ευκολία ςτθ διαχείριςι του αποτελοφν επίςθσ
ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ διεπαφισ που πρζπει να αξιολογθκοφν.

Αξιολόγθςθ

Ππωσ είναι φανερό, θ αξιολόγθςθ του τελικοφ μακθςιακοφ

μακθτι και

αποτελζςματοσ είναι ίςωσ θ πιο ςθμαντικι και θ πιο πολφπλοκθ –

μακθςιακοφ

δεδομζνου ότι και μόνο ο προςδιοριςμόσ τθσ «μάκθςθσ» αποτελεί

αποτελζςματοσ
(«διδακτικι

αντικείμενο ςυηιτθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ εδϊ
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αποτελεςματικότ

και πολλά χρόνια. Ωσ παράδειγμα, κα μποροφςε να αναφερκεί θ

θτα»)

δυςκολία που υπάρχει να διαπιςτωκεί θ βελτίωςθ των ικανοτιτων των
μακθτϊν να επιλφουν γεωμετρικά προβλιματα, θ οποία οφείλεται ςτθ
χριςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ Δυναμικισ Γεωμετρίασ.

Θ φπαρξθ μιασ ςχετικισ βιβλιογραφίασ για τθ χριςθ των εκπαιδευτικϊν
Στιριξθ τθσ

περιβαλλόντων δεν αποτελεί βζβαια ενδογενζσ χαρακτθριςτικό ενόσ

διδαςκαλίασ

εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ

ι λογιςμικοφ, αλλά μπορεί να

ςυνεκτιμθκεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπωσ, για παράδειγμα, ςτθν
περίπτωςθ επιλογισ ανάμεςα ςε μια ςειρά ομοειδι ι ιςοδφναμα (από
διδακτικι άποψθ) προϊόντα. Σθμαντικι είναι ωςτόςο θ φπαρξθ
εγχειριδίων και λοιποφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ είτε ςυνοδευτικοφ, είτε
ενςωματωμζνου ςτο ίδιο το λογιςμικό. Στο υλικό αυτό κα πρζπει να
περιλαμβάνεται μια ςαφισ περιγραφι των ςτόχων του λογιςμικοφ,
αλλά και ενδεικτικά ι πλιρθ μακιματα ι διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ
ςτα πλαίςια του λογιςμικοφ. Ανάλογθ πρζπει να είναι και θ εκτίμθςθ
τθσ ςτιριξθσ του μακθτι: ποιότθτα και ταχφτθτα μθνυμάτων προσ το
μακθτι (που ςχετίηεται και με τθ διεπαφι), δυνατότθτα παροχισ
βοικειασ προςαρμοςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ του κάκε χριςτθ, δυνατότθτα
πρακτικισ

εξάςκθςθσ

(διαφόρων

βακμϊν

δυςκολίασ,

μθ-

επαναλαμβανόμενθσ), δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με Διαδίκτυο, με
θλεκτρονικό φάκελο υλικοφ (e-portfolio), δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με
άλλουσ χριςτεσ για ςυνεργαςία. Μπορεί επίςθσ να αξιολογθκεί θ
παροχι δυνατοτιτων για τθ διευκόλυνςθ του ζργου του διδάςκοντοσ,
όπωσ θμερολόγιο μακθμάτων, αξιολόγθςθσ, δυςκολιϊν και προόδου
των μακθτϊν, προγράμματα και «εργαλεία» διαχείριςθσ τθσ τάξθσ,
διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων και αςκιςεων.

Αξιολόγθςθ

Είναι απαραίτθτθ μια εκτίμθςθ του απαιτοφμενου κόςτουσ για τθν

κόςτουσ

προμικεια/προςαρμογι ςε τοπικζσ ςυνκικεσ (για παράδειγμα,
ελλθνοποίθςθ ενόσ αλλόγλωςςου περιβάλλοντοσ) ι τθ δθμιουργία
ενόσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, τθν εγκατάςταςθ, τθ χριςθ, τθ
ςυντιρθςθ και τθν ενδεχόμενθ αναβάκμιςι του (ςε αυτό πρζπει να
ςυνεκτιμθκεί θ ενδεχόμενθ απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι, θ
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επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλοι ςυναφείσ παράγοντεσ).

Τεχνικι

Στον

τεχνικό

τομζα

αξιολογοφνται

θ

λειτουργικότθτα

και

θ

αξιολόγθςθ

διαλειτουργικότθτα του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ι περιβάλλοντοσ,
όπωσ θ αξιοπιςτία, θ ευχρθςτία, αποδοτικότθτα, θ αςφάλεια αλλά και
θ ςυμβατότθτα του με άλλα λογιςμικά, λειτουργικά ςυςτιματα και
ςφγχρονα περιβάλλοντα εργαςίασ.

Λοιπά κζματα

Αξιολογοφνται τζλοσ και όψεισ των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και
περιβαλλόντων που δεν περιλαμβάνονται ενδεχομζνωσ ςτισ παραπάνω
κατθγορίεσ.

Τα παραπάνω ςυνιςτοφν (μερικζσ από τισ) γενικζσ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για τθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και γενικότερα
εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων. Θ ςταδιακι τουσ εξειδίκευςθ, ανάλογα
με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ, θ «εκλζπτυνςι» τουσ οδθγεί
ςταδιακά ς ζνα ςφνολο ερωτιςεων, τεςτ και ελζγχων ποςοτικισ και
ποιοτικισ φφςεωσ πολφ λεπτομερείσ. Για παράδειγμα, ζνα ςχετικά
πλιρεσ ςφςτθμα ελζγχου, ερωτθματολογίων και ςχετικϊν δεικτϊν,
μπορεί να περιλαμβάνει τελικά εκατοντάδεσ ςτοιχείων. Θ ςχετικι
βιβλιογραφία και οι άφκονεσ πθγζσ ςτο Διαδίκτυο παρζχουν πολλά
δείγματα από λίςτεσ ελζγχου (check lists), ερωτθματολόγια κλπ.

5. Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ
Ρροτείνεται θ ανεφρεςθ ιςτοχϊρων που ςχετίηονται με τα κριτιρια
Δραςτθριότθτα 1θ

αξιολόγθςισ του κακϊσ και επίςκεψθ επίςθσ των ιςτοχϊρων που ιδθ
αναφζρονται μζςα ςτο κείμενο.

6. Ερωτιςεισ
1) Ροιουσ από τουσ παράγοντεσ που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ των
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και περιβαλλόντων κεωρείτε ωσ πλζον
ςθμαντικοφσ;
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7. Αςκιςεισ
Διαλζξτε κάποιο ι κάποια από τα παρακάτω λογιςμικά που
περιλαμβάνονται ςτθν επιμόρφωςθ των ΡΑΚΕ και παρουςιάςτε για
κακζνα ςε δυο ςτιλεσ τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τουσ:
Scratch
MSWlogo
Kodu
Yenka
Centennia
Άςκθςθ 1

Inspiration
Kidspiration
Interactive Physics
KidPix
Cabri
Geogebra
Sketchpad

Ραρακάτω δίνονται δφο ενδεικτικά checklists αξιολόγθςθσ λογιςμικοφ.
Αφοφ τα μελετιςετε, να επιλζξετε ζνα λογιςμικό και να το

Άςκθςθ 2

αξιολογιςετε με βάςθ μια από τισ δφο λίςτεσ αξιολόγθςθσ.
Checklist αξιολόγθςθσ λογιςμικοφ
Kristin Miller & Jacquelin Bach, SAS inSchool Interns, Καλοκαίρι 2001
Copyright©2001, SASinSchool Cary, NC, USA. All rights reserved.
Κριτιρια
1. Διδακτικό
Ρεριεχόμενο

2. Συνδζςεισ με
Αναλυτικό
Ρρόγραμμα

Υποδεικνυόμενα χαρακτθριςτικά
 Θ πλθροφορία είναι ακριβισ, πλιρθσ και επικαιροποιθμζνθ
 Οι πθγζσ είναι αξιόπιςτεσ και ςαφϊσ προςδιοριςμζνεσ
 Το περιεχόμενο και το περιβάλλον είναι ςυναφι με το κζμα
 Πλθ θ πλθροφορία ςχετίηεται με τθ δθλωμζνθ πρόκεςθ και
τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ.
 Το περιεχόμενο μεταφζρει τουσ μακθτζσ πζρα από τα
βαςικά και ενκαρρφνει υψθλότερα επίπεδα ςκζψθσ. Οι
μακθτζσ εμπλζκονται ςε μια εφαρμογι όςων ζχουν μάκει.
 Το προϊόν ςυμβαδίηει με τουσ ςτόχουσ του Α.Ρ. και μπορεί
εφκολα να ςυνδεκεί με μακιματα.
 Χρθςιμοποιεί παραδείγματα από τθν κακθμερινι ηωι για να
μθν καταντιςει θ διδαςκαλία να είναι άςχετθ με το μακθτι.
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 Εναρμονίηεται με τισ βαςικζσ οδθγίεσ των διδακτικϊν
αντικειμζνων
3. Γραφικά/
Ρολυμζςα

4. Lay-out
(ςχeδίαςθ)

5. Τεχνικζσ όψεισ

6.
Ρροςαρμοςτικότθ
τα /
προςβαςιμότθτα

7. Εμπλοκι/
Διαδραςτικότθτα

8. Υποςτθρικτικό
υλικό για μακθτι δάςκαλο

9. Αξιολόγθςθ

 Καλοςχεδιαςμζνα γραφικά που ςυνειςφζρουν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ
 Το φόντο και το κείμενο είναι ευχάριςτα και
ευκολοδιάβαςτα.
 Τα γραφικά είναι κατάλλθλα ϊςτε να βελτιςτοποιοφν τθ
μάκθςθ.
 Τα χρϊματα χρθςιμοποιοφνται κατά τρόπο αποτελεςματικό.
 Τα animation ςυμπλθρϊνουν τθ μάκθςθ
 Τα πολυμζςα φαίνεται να ςχετίηονται άμεςα με τουσ
μακθςιακοφσ ςτόχουσ.
 Οι μακθτζσ μποροφν πάντα να βρουν αυτό που τουσ
χρειάηεται.
 Είναι εφκολο να πλοθγθκοφν μζςα από το ςφνολο των
πλθροφοριϊν προκειμζνου να βρουν χαρακτθριςτικά που
χρειάηονται.
 Θ ςχεδίαςθ είναι ςτακερι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ.
 Πλοι οι δεςμοί λειτουργοφν κανονικά.
 Οι ςελίδεσ λειτουργοφν ςτουσ περιςςότερουσ browsers.
 Πλοι οι πολυμεςικοί πόροι λειτουργοφν πάντα.
 Ρλιρεισ και ςαφείσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ
 Οι υπερδεςμοί ζχουν υποςτιριξθ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ
 Οι παράγραφοι και οι ενότθτεσ ζχουν ςαφείσ και ακριβείσ
πλθροφορίεσ ςτισ κεφαλίδεσ
 Στακερι χριςθ κατάλλθλων γραμματοςειρϊν
 Το περιεχόμενο είναι πολυπολιτιςμικό
 Το περιεχόμενο εξυπθρετεί ποικιλία μακθςιακϊν
ικανοτιτων
 Απαιτεί πάντα από μακθτι να εμπλακεί ενεργά
προκειμζνου να μάκει
 Κείμενο και αρχεία πάντα περιζχουν πολυμζςα προκειμζνου
να καταςτιςουν τθ μάκθςθ διαδραςτικι.
 Ραρζχει κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ
 Ραρακινεί το μακθτι να ςυνεχίςει να μακαίνει και να
κατακτά ζννοιεσ
 Το πρόγραμμα παρζχει βοικεια ςε κάκε ςτάδιο
 Ραρζχει ποικίλουσ τρόπουσ πρόςβαςθσ ςε τεχνικι
υποςτιριξθ
 Ραρζχει ςτουσ μακθτζσ πρόςκετουσ πόρουσ όπωσ
ιςτοςελίδεσ, βιβλιογραφία, κλπ ανάλογα με το μάκθμα.
 Δάςκαλοι και μακθτζσ μποροφν εφκολα να καταγράψουν
τθν πρόοδο μζςα από τθν ανατροφοδότθςθ ι άλλθ
τεκμθρίωςθ.
 Κατάλλθλεσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ προςαρμοςμζνεσ ςτουσ
μακθςιακοφσ ςτόχουσ
 Οι δάςκαλοι μποροφν εφκολα να αξιολογιςουν τθν πρόοδο
του μακθτι με βάςθ τα αποτελζςματα που τουσ παράςχει
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το προϊόν
10.
Καταλλθλότθτα ςε
ςχζςθ με τθν τάξθ
/ θλικία

Συνολικι
αποτίμθς
θ

11. Ευελιξία

 Το προϊόν είναι κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ και
θλικία
 Το επίπεδο του κειμζνου είναι κατάλλθλο για το κοινό ςτο
οποίο απευκφνεται.
 Οι οδθγίεσ είναι ςαφείσ και πλιρεισ προκειμζνου οι μακθτζσ
να ολοκλθρϊνουν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ
 Οι μακθτζσ μποροφν ςε τακτά διαςτιματα να ςϊηουν τθ
δουλειά τουσ και να ςυνεχίηουν οποτεδιποτε από εκεί που
ςταμάτθςαν.
 Πλεσ οι προτεινόμενεσ χριςεισ του λογιςμικοφ μποροφν να
υλοποιθκοφν εφκολα μζςα ςτθν τάξθ
 Το πρόγραμμα χαρακτθρίηεται από τθ δυνατότθτα χριςθσ
δραςτθριοτιτων για μετωπικι διδαςκαλία ςε όλθ τθν τάξθ,
ατομικι ι ομαδικι.

Σχόλια

Children's Software Evaluation Instrument
© 1998 Children's Technology Review ( http://www.childrenssoftware.com/rating.html#inst )
I. Ευκολία ςτθ χριςθ (Μπορεί ζνα παιδί να το χρθςιμοποιιςει με τθν ελάχιςτθ βοικεια;)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ρ ΜΦ ΡΤ
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __

Π=πάντα(1) ΜΦ=Μερικζσ φορζσ(0,5) ΠΣ=ποτζ(0)
Οι απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για χριςθ του προγράμματοσ είναι ςχετικζσ με
τθν θλικία
μετά τθν πρϊτθ χριςθ οι μακθτζσ μποροφν μόνα τουσ να κάνουν χριςθ του
Θ πρόςβαςθ ςτα μενοφ είναι απλι
Δεν είναι προαπαιτοφμενθ θ αναγνωςτικι ικανότθτα
Τα γραφικά είναι τα κατάλλθλα για τουσ ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ
Θ διαδικαςία εκτφπωςθσ είναι απλι
Εφκολθ πρόςβαςθ και αποχϊρθςθ από το πρόγραμμα οποιαδιποτε ςτιγμι
Θ πρόςβαςθ ςτο αρχικό μενοφ είναι γριγορθ και εφκολθ
Το γραπτό υλικό είναι βοθκθτικό
Οι οδθγίεσ μποροφν να προβλθκοφν ςτθν οκόνθ αν είναι απαραίτθτο
οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται μια λάκοσ ενζργεια
Οι εικόνεσ είναι μεγάλεσ και εφκολα επιλζγονται με το ποντίκι
Θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ απλι και εφκολθ

II. Είναι καταςκευαςμζνο ζχοντασ ςτο μυαλό τθν πραγματικότθτα όπωσ τθν
αντιλαμβάνονται τα παιδιά;
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3
4
5
6
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__ __ __
__ __ __
__ __ __
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__ __ __
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Ραρζχει γριγορα, ςαφι και προφανι ανταπόκριςθ ςτισ ενζργειεσ των
μακθτϊν
Ο μακθτισ ζχει ζλεγχο ςτο τι εμφανίηεται ςτθν οκόνθ του
Ο μακθτισ ζχει τον ζλεγχο ςτθν ςειρά με τθν οποία εμφανίηονται
αντικείμενα ςτθν οκόνθ
Θ ςειρά τίτλων ςτθν οκόνθ είναι ςφντομθ ι μπορεί να παραβλεφκεί
Πταν ο μακθτισ πατά παρατεταμζνα ζνα πλικτρο μόνο ζνα δεδομζνο
ςτζλνεται ςτον υπολογιςτι
Αρχεία που δεν προορίηονται για το μακθτι είναι αςφαλι.
Το πρόγραμμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ςτο ςχολείο είτε ςτο ςπίτι

III. Εκπαιδευτικά (Σι μπορεί να μάκει από το πρόγραμμα ο μακθτισ;)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __

Ραρζχει μια καλι παρουςίαςθ του περιεχομζνου μιασ θ
περιςςότερων περιοχϊν
Τα γραφικά δεν αποςποφν τθν προςοχι από τουσ εκπαιδευτικοφσ
ςτόχουσ
Θ ανατροφοδότθςθ ςυνεπάγεται ουςιαςτικζσ δυνατότθτεσ ςε ιχο
και γραφικά
Γίνεται χριςθ ιχου
Θ παρουςίαςθ είναι διαφορετικι με κάκε χριςθ
Θ ανατροφοδότθςθ ενιςχφει το περιεχόμενο
Τα ςτοιχεία του προγράμματοσ αντιςτοιχοφν ςε άμεςεσ εμπειρίεσ
Δεν υπάρχει προκατάλθψθ φφλου
Δεν υπάρχει φυλετικι προκατάλθψθ
Οι ιδζεσ του μακθτι μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα ςυνοδεφεται από ςτρατθγικζσ που επεκτείνουν τθ
μάκθςθ
Υπάρχει ικανοποιθτικι ποςότθτα διδαςκόμενθσ φλθσ

IV. Διαςκζδαςθ (Είναι το πρόγραμμα ευχάριςτο για το χιςτθ;)
1
2
3
4
5
6
7

__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __

Ο μακθτισ απολαμβάνει το πρόγραμμα
Τα γραφικά ζχουν νόθμα για το μακθτι
Το πρόγραμμα είναι ελκυςτικό για ζνα ευρφ κοινό
Οι μακθτζσ επιςτρζφουν ςτο πρόγραμμα ξανά και ξανά
Ομιλία και ιχοσ ζχουν νόθμα για το μακθτι
Ο μακθτισ διαλζγει το επίπεδο που κζλει.
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται ςτισ ενζργειεσ του μακθτι

V.Χαρακτθριςτικά ςχεδίαςθσ (Πόςο «ζξυπνο» είναι το πρόγραμμα;)
1
2
3
4
5
6
7

__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __

Το πρόγραμμα ζχει ικανότθτα ομιλίασ
Λκανότθτα εκτυπϊςεων
Κρατά αρχείο τθσ δουλειάσ των μακθτϊν
Οι ιδζεσ των μακθτϊν ενςωματϊνονται ςτο πρόγραμμα.
φκμιςθ ιχων
Ρροςαρμογι ανατροφοδότθςθσ ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ του κάκε
μακθτι
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__ __ __ Τθρεί «ιςτορικό» τθσ χριςθσ του μακθτι για μια μεγάλθ χρονικι
περίοδο
Εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ επιλογζσ για δάςκαλο/γονζα

VI. Κόςτοσ (Πόςο κοςτίηει ζναντι του πόςα παρζχει. Αξίηει τον κόπο;)
Λαμβάνοντασ υπόψιν τουσ παραπάνω παράγοντεσ και τθν μζςθ τιμι αγοράσ του λογιςμικοφ
μπορείτε να αξιολογιςετε τθ ςχετικι αξία του προγράμματοσ. Λάβετε υπόψιν ςασ επίςθσ
πρόςκετο hardware που πικανόν απαιτείτε για να επιτευχκεί θ πλιρθσ αξιοποίθςθ του
προγράμματοσ.
Φτωχό

Καλό

__ __ __ __ __
1 2

3

4 5

__
6

__ __ __ __
7

8

9 10

Επιλζξτε δφο λογιςμικά που ζχουν παρόμοια λειτουργία (για
Άςκθςθ 3

παράδειγμα δφο λογιςμικά γεωμετρίασ) και προςπακιςτε να
επιςθμάνετε τισ διαφορζσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τα κριτιρια που
αναπτφχκθκαν παραπάνω.

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html
Λςτοχϊροσ του Cornell University, USA, με κριτιρια αξιολόγθςθσ
ιςτοχϊρων και ιςτοςελίδων
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.ht
ml Κριτιρια αξιολόγθςθσ ιςτοχϊρων και ιςτοςελίδων από ερευνθτζσ
του Ρανεπιςτθμίου του Berkeley CA, USA.
http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html
Κριτιρια αξιολόγθςθσ ιςτοχϊρων και ιςτοςελίδων από τθ βιβλιοκικθ
του Ρανεπιςτθμίου Lesley, USA.

(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ για όλεσ τισ ςελίδεσ τθσ ενότθτασ
αυτισ 04/11/2012)
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