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Περίληψη 
Οι προκλήσεις των τελευταίων εφαρµογών των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και ειδικότερα στην e-µάθηση (e-

learning),  η επίδρασή τους στο χρήστη και τις µαθησιακές δραστηριότητες αλλά και αντίστροφα είναι ο 

σκοπός της σηµερινής οµιλίας. 

 

1. Εισαγωγή 

Καθώς αυξάνονται οι δυνατότητες και οι ταχύτητες στο ∆ιαδίκτυο, αυξάνονται και οι δυνατότητες για από 

απόσταση εκπαίδευση και µάθηση. Ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός νέων εργαλείων, η ευρυζωνικότητα και οι 

οπτικές ίνες διαµορφώνουν και αλλάζουν τις δραστηριότητες στην εκπαιδευτική πράξη και ιδιαίτερα στην e-

µάθηση(e-learning). Καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται και συγκλίνουν (πχ τα κινητά τηλέφωνα γίνονται 

πολυµεσικά και συνδέονται µε το ∆ιαδίκτυο και τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GPS), οι 

εκπαιδευτικοί (και οι εκπαιδευόµενοι) έχουν περισσότερες δυνατότητες για υλοποίηση καινοτόµων πρακτικών 

στην εκπαίδευση. Το ερώτηµα όµως που θα ήθελα να µας απασχολήσει στο τέλος είναι αν και κατά πόσο όλη 

αυτή η κοσµογονία νέων εφαρµογών-πρακτικών οδηγεί πράγµατι στην “άνοιξη” της διαδικασίας µάθησης και 

στην αλλαγή στάσης των µαθητών για την εκπαίδευση. 

 

2. Από το Web στο Web 4 

Ο άνθρωπος έχει την τάση από την εποχή του Ήφαιστου ακόµα να εξανθρωπίζει τις µηχανές. Το ίδιο φιλόδοξο 

όραµα έχει και µε τον Παγκόσµιο Ιστό. Από τον Ιστό της πληροφορίας περνά στον Ιστό της κοινωνικοποίησης, 

στη συνέχεια στον Ιστό της γνώσης και θέλει να συνεχίσει στον Ιστό της ευφυΐας. 

Ο Παγκόσµιος Ιστός (Web) ξεκίνησε σαν µια ατέλειωτη βάση δεδοµένων, όπου κάποιος µπορεί να πλοηγηθεί 

χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα των ατέλειωτων υπερσυνδέσµων και εντοπιστών πόρων (URL). Το κύριο 

χαρακτηριστικό του ήταν το στατικό περιεχόµενο που ο τελικός χρήστης ήταν ο παραλήπτης των 

πληροφοριών. Στο Web 2.0 οι χρήστες µπορούν να διαµορφώσουν το περιεχόµενο και χαρακτηρίζεται σαν 

κατανεµηµένο, συµµετοχικό και συνεργατικό περιβάλλον (Wikipedia, 2005). Το Web 2.0 ορίζεται όχι µόνο 

από τεχνολογίες όπως τα Digital storytelling, τα Online meetings, τα blogs, τα wikis, τα podcasts, τα 

vodcasts, τα RSS feeds, το Educational gaming, τα MMOGs, Mashups, το Mobile learning και τα Google 

Maps (Delich P., 2008), αλλά από την κοινωνική δικτύωση που επιτυγχάνει  (Conklin et al., 2001). Ο Web 3.0  

αποτελεί τη νέα γενιά του ∆ιαδικτύου µε το όνοµα Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web) (Hendler, 2004), 

όπου η πληροφορία αποκτά δοµή και σηµασιολογία, ώστε να υποστηριχθεί η αποδοτική αναζήτηση, 

επεξεργασία και ενοποίηση δεδοµένων, δίνοντας νόηµα (σηµασιολογία) στο περιεχόµενο των εγγράφων του 

Παγκόσµιου Ιστού. ∆οµηµένες πληροφορίες επεξεργάζονται αναµφίβολα. Για τη συνέχεια αναµένεται η 

εξέλιξη της Επιστήµης του Web (Web Science) µε πιο εξελιγµένο σηµασιολογικό ιστό και έµφαση στην 

εξέλιξη, ανάπτυξη και κατανόηση κατανεµηµένων πληροφοριακών συστηµάτων, συστηµάτων ανθρώπου και 

µηχανών που λειτουργούν σε παγκόσµιο επίπεδο (Web 4.0) µε την Τεχνητή Νοηµοσύνη να παίζει βασικό 

ρόλο. 

Για µερικούς εκπαιδευτικούς ο όρος “τελευταίας ή καινοτόµου τεχνολογίας” είναι ισοδύναµο µε το ότι θα 

εφαρµοσθεί στην εκπαίδευση όταν αυτός … θα πάρει σύνταξη. Για άλλους σηµαίνει µη εφαρµόσιµο προς το 

παρόν. Αν και η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, η χρήση συγκεκριµένων εφαρµογών στην εκπαίδευση 

µπορεί να κάνει τη διαφορά. 



Όταν οι εκπαιδευτικοί κάνουν προβλέψεις, συνήθως ξεκινούν από τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων που 

εστιάζονται στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων δηλ. εντοπισµό και διαµοιρασµό πόρων(resources), 

διευκόλυνση εκπαιδευτικών δράσεων και  υλοποίηση εκπαιδευτικών στρατηγικών.  Λίγο καιρό πριν, όταν 

λέγαµε από απόσταση εκπαίδευση εννοούσαµε την ανάρτηση παράλληλων κειµένων στην πλατφόρµα 

τηλεκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόµενοι απλά δεν συµµετείχαν σε συνεργατική διδασκαλία. Σήµερα οι 

εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν εκπαιδευτικό υλικό µε τη χρήση νέων εφαρµογών όπως τα blogs και τα wikis και 

τα προσθέτουν σε δοµηµένα µαθήµατα µε συνεργατικές διεργασίες(Καρακύριος, 2009). Αν και για την  

ακρίβεια και αξιοπιστία των κειµένων της Wikipedia που είναι ένα απτό παράδειγµα παρόµοιων διεργασιών, 

έχουν ακουστεί πολλά σχόλια, έρευνα στο περιοδικό Nature εξοµοιώνει την ακρίβεια των επιστηµονικών 

άρθρων της µε αυτήν της Encyclopaedia Britannica(Giles, 2005). 

Ο τρόπος που διεξάγεται το µάθηµα στην από απόσταση εκπαίδευση διαφέρει από τον παραδοσιακό. Ήδη ο 

εκπαιδευτής όλο και πιο συχνά αποκαλείται facilitator και αυτό το αντιλαµβάνεται κανείς µε την πρώτη 

προσπάθεια σχεδίασης µαθήµατος από απόσταση. Οι εκπαιδευόµενοι δεν µπορούν να κάθονται αµέτοχοι στο 

βάθος της τάξης. Ο εκπαιδευτής παρόµοια δεν µπορεί να στέκεται µπροστά στην τάξη και αυτό γιατί η 

αλληλεπίδραση του εκπαιδευτή µε τους εκπαιδευόµενους τους τοποθετεί δίπλα-δίπλα. Μαθήµατα σχεδιασµένα 

µε δραστηριότητες και προτζεκτ που ενισχύουν τη συνεργατική επικοινωνία και µάθηση είναι το πρώτο βήµα 

αλλαγής από τα κλασσικά πρότυπα διδασκαλίας. Εργαλεία του Web 2.0 που εισάγονται σταδιακά για να 

αυξήσουν την επικοινωνία αλλά και σαν εργαλεία απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος, 

οδηγούν στην αλληλεπίδραση, αύξηση της κοινωνικότητας και αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας αλλά και του 

τρόπου που µαθαίνουν οι εκπαιδευόµενοι. Η αλληλεπίδραση µπορεί να επιτευχθεί µε µεθόδους όπως η 

συµµετοχή σε forum και chat, µε δηµιουργία ερωτήσεων που θα απαντήσουν οι υπόλοιποι εκπαιδευόµενοι, µε 

ανάρτηση κριτική σε απόψεις των µελών της οµάδας, µε διδασκαλία οµάδος εκπαιδευοµένων στις υπόλοιπες, 

µε τη δηµιουργία blogs και podcasts, κλπ. Ήδη έρευνα του Πανεπιστηµίου Νότιγχαµ (Hartnell-Young, 2008) 

και της κοινοπραξίας MOBIlearn προτείνουν: α) τη δηµιουργία µοντέλων µάθησης µέσω κινητών τεχνολογιών 

(κινητά τηλέφωνα, PDAs, laptops), β) έρευνα, από παιδαγωγικής πλευράς, για την αποτελεσµατικότητα και τη 

χρησιµότητα τέτοιων συστηµάτων και γ) η επιλογή και προσαρµογή συστηµάτων λογισµικού τα οποία έχουν 

κατασκευαστεί στο παρελθόν για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε τεχνολογίες του e-learning. 

Οι περισσότερες πλατφόρµες e-µάθησης είναι σχεδιασµένες για το Web 1.0 και συνεπώς διαθέτουν λίγες 

δυνατότητες για αλληλεπίδραση. Οπωσδήποτε χρειάζεται και ένα χρονικό διάστηµα για να υιοθετηθούν οι νέες 

τεχνολογίες, να ενσωµατωθούν τα αρθρώµατα (modules) µε τις νέες δυνατότητες, να µελετηθούν παιδαγωγικά 

οι αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, να γίνει αποδεκτή σε κεντρικό επίπεδο η χρήση τους, και φυσικά να 

εκπαιδευτεί το προσωπικό.  

Η συνεργασία αν δεν δοµηθεί σωστά µπορεί να προκαλέσει αναρχία δεδοµένου ότι στην εκπαίδευση απαιτεί 

δοµή και ευελιξία. Η δοµή ορίζεται από τους σκοπούς του µαθήµατος, από τις οδηγίες που διανέµονται , τα 

τιθέµενα χρονικά όρια και από τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Η ευελιξία εξαρτάται από την επικοινωνία των 

εκπαιδευτών µε τους εκπαιδευόµενους, τις επιλογές που έχουν να κάνουν οι τελευταίοι ως προς το σε ποια 

οµάδα, ποιο προτζεκτ, ποια µέθοδο θα συµµετέχουν.  

Με το Web όλοι θεωρούνται πιθανοί “καταναλωτές”. Με το Web 2.0 όλοι µπορούν να είναι και παραγωγοί και 

καταναλωτές και ειδικά στην εκπαίδευση µπορούν να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Η τεχνολογία 

µετά το Web 2.0 ανυψώνει τον πήχη µε τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού που δεν είναι πλέον στατικό. Το 

Web µας προκάλεσε το λεγόµενο πληροφοριακό κορεσµό. Επιπλέον δεν είναι σίγουρο ότι πάντοτε κάποιος θα 

εντοπίσει την επιθυµητή πληροφορία. Με την εξέλιξη οι πληροφορίες θα είναι περισσότερες αλλά η 

αναζήτηση θα είναι ευκολότερη αλλά η αναζήτηση ποιοτικών µαθηµάτων, θα χρειάζεται περισσότερη 

προσπάθεια. 

 

3. Συµπεράσµατα  

Η παραδοσιακή επαφή δάσκαλου–µαθητή δεν πρόκειται να εκλείψει παρά τα εντυπωσιακά επιτεύγµατα και τις 

προσδοκίες που γεννούν οι αναφορές των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Είναι ακόµη απαραίτητη για να 

παράγει γνώση µε βάση την έρευνα, δοµή και κοινωνικό περιεχόµενο στην εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογίες 

δεν µπορούν να αντικαταστήσουν αλλά να την συµπληρώσουν ή να χρησιµοποιηθούν όπου οι κοινωνικές 

συνθήκες το επιβάλλουν. Η ιστορία της τεχνολογίας το αποδεικνύει. Η τηλεόραση δεν σταµάτησε το 



ραδιόφωνο ή τον κινηµατογράφο. Το ∆ιαδίκτυο δεν θα αντικαταστήσει τα βιβλία. Απλά θα χρησιµοποιηθούν 

για να επεκτείνουν τις δυνατότητες της δηµιουργίας, της επικοινωνίας και της συνεργασίας. 

Στην πλειονότητα των εκπαιδευτικών, ακόµη και στους πολιτικούς, δεν είναι γνωστό ότι η αξία της εισαγωγής 

της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι τόσο η τεχνολογική γνώση της χρήσης του 

υπολογιστή, όσο οι δυνατότητες που διεθνώς έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογία αυτή παρέχει για το πέρασµά 

του σχολείου από τα παραδοσιακά στα µεταβιοµηχανικά µοντέλα εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των καιρών και συγχρόνως πραγµατώνουν, σε συνδυασµό και µε άλλες µεθοδολογίες, σηµαντικές 

παιδαγωγικές ιδέες και αρχές που δύσκολα µπορούν να εφαρµοστούν στο σχολείο του χθες. Οι δυνατότητες 

αυτές µπορούν να γίνουν πράξη υπό έναν όρο: ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν υψηλού επιπέδου 

παιδαγωγική/διδακτική γνώση και εµπειρία, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη τεχνολογική επιµόρφωση, 

προκειµένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές. Φυσικά, χρειάζεται και όλο το σύστηµα να υποστηρίζει 

το έργο των εκπαιδευτικών και να µη θέτει εµπόδια µε τις ελλείψεις και τις ίδιες του τις αντιφάσεις, που στο 

τέλος, συνήθως ακυρώνουν κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Όσες όµως τεχνολογικές υποδοµές, όσα νέα 

αναλυτικά προγράµµατα, νέα βιβλία και εργαστήρια και αν διαθέτει το σχολείο, ποτέ αυτό δεν θα γίνει 

«έξυπνο» - θα λέγαµε καλύτερα ανθρώπινο και ολοκληρωµένο - σχολείο του αύριο, αν ο εκπαιδευτικός δεν 

έχει εφοδιαστεί µε εκπαίδευση, γνώση και εµπειρία που θα τον κάνει καλύτερο δάσκαλο, ικανό να αξιοποιεί 

παιδαγωγικά και δηµιουργικά τα διαθέσιµα µέσα, τα βιβλία και τα τεχνολογικά εργαλεία, προκειµένου να 

µετασχηµατίζει την επιστηµονική γνώση σε εµπνευσµένη διδασκαλία και να διευκολύνει τους µαθητές να 

οικοδοµούν τη µάθησή τους. Έχει παρέλθει πλέον ο καιρός που το σχολείο µπορούσε να αρκεστεί στα «καλά 

βιβλία» και στην τεχνολογία. Ο δάσκαλος, µε την ενεργό συµµετοχή του µαθητή, θεωρείται σήµερα ο 

καταλύτης της µάθησης και όχι τα µέσα και τα βιβλία, που από µόνα τους δεν µπορούν να κάνουν πολλά 

πράγµατα (Ράπτης, 2008).  

Ας πάρουµε λοιπόν στα σοβαρά την προτεραιότητα που όλες σχεδόν οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στη 

χώρα µας παρέκαµψαν, τη λειτουργία δηλαδή ολοκληρωµένου και ανταποκρινόµενου στις σύγχρονες 

απαιτήσεις συστήµατος εκπαίδευσης, συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 

παράλληλα µε την αναµόρφωση και των άλλων συνιστωσών του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µε στόχο τη 

διευκόλυνση και υποστήριξη του έργου τους. Ας µη γελιόµαστε! Με «τα ψέµατα» και µε τα µηχανάκια δεν 

γίνονται τα έξυπνα σχολεία. Μάλλον ένα ακόµη άλµα στο κενό θα γίνει, µε τους ενδιαφερόµενους γονείς και 

πολίτες να παρακολουθούν µε αµηχανία και ανάµικτα συναισθήµατα. 
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