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Η αξιοποίησή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει οδηγήσει διεθνώς στην ανάπτυξη σηµαντικών 

εκπαιδευτικών εφαρµογών τόσο όσον αφορά στη διδακτική και µαθησιακή 

διαδικασία, όσο και στη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος. 

Η ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα και ιδιαίτερα στη διδακτική πράξη 

απαιτεί ένα σύνολο συντονισµένων και παράλληλων ενεργειών που περιγράφονται 

συνοπτικά ως εξής (Μικρόπουλος, 2006): 

• Αναγκαιότητα (έλλειµµα ποιότητας στην εκπαίδευση) 

• Χρησιµότητα (συµβολή στη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση) 

• Σκοπιµότητα (άξονες υλοποίησης, επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα) 

• Μεθοδολογία ένταξης (τάξη, εργαστήριο, µεικτή προσέγγιση) 

• Λογισµικό (γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό, επιµορφωτικό)  

• Υποδοµές (εξοπλισµός, δικτύωση, εργαστήρια) 

• Προσαρµογές, ανατροπές (αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, αξιολόγηση 

µαθητών και εκπαιδευτικού έργου, κατάσταση στελεχών εκπαίδευσης) 

• Επιµόρφωση (εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης)  

• Παιδαγωγική και τεχνική υποστήριξη (σχολείο, νοµός, εθνικό επίπεδο). 

Στην πράξη, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, συνοψίζονται στα εξής (Μικρόπουλος, 

2000): 

• Η µαθησιακή διαδικασία να κυριαρχεί έναντι της τεχνολογίας 

• Να δίνεται έµφαση στο διδακτικό σχεδιασµό 

• Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη γνωστική υπερφόρτωση των µαθητών 

• Η χρήση των ΤΠΕ να γίνεται µε φειδώ 

• Να υλοποιούνται διαµορφωτικές αξιολογήσεις από εκπαιδευτικούς και 

µαθητές. 



 

Μία άµεση και εφικτή λύση για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη και τη µαθησιακή διαδικασία αποτελεί ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, 

µία προσέγγιση που βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της οικοδόµησης της γνώσης. 

Ως γνωστικά εργαλεία αναφέρονται οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν γνωστικές 

διεργασίες όπως η σκέψη, η επίλυση προβληµάτων, η µάθηση. 

Τα γνωστικά εργαλεία αποδεσµεύουν από µηχανιστικές διεργασίες και 

αποµνηµόνευση, µειώνουν τη γνωστική υπερφόρτωση, κάνουν υπολογισµούς, 

αναπαριστούν µεγέθη, φαινόµενα και καταστάσεις (Jonassen, 2000). 

Τα γνωστικά εργαλεία είναι εφαρµογές λογισµικού οι οποίες όταν χρησιµοποιούνται 

από το µαθητή για να αναπαραστήσει τις γνώσεις του, τον εµπλέκουν απαραίτητα σε 

διεργασίες κριτικής σκέψης σχετικά µε το υπό µελέτη θέµα. 

Για να θεωρηθεί µια εφαρµογή λογισµικού ως γνωστικό εργαλείο οφείλει να είναι 

ενταγµένη στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου διδακτικού σεναρίου, που αποτελεί την 

περιγραφή ενός πλήρους µαθησιακού πλαισίου µε:  

• εστιασµένο γνωστικό αντικείµενο και θεµατική 

• συγκεκριµένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

• συγκεκριµένους διδακτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους 

• δράση που εξελίσσεται µε µια σειρά δραστηριοτήτων 

• αξιοποίηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών εργαλείων / λογισµικών.  

Επιγραµµατικά, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ενδείκνυται να γίνεται σε ένα 

ολοκληρωµένο µαθησιακό πλαίσιο και να αφορά κυρίως διαδικασίες που 

αναδεικνύονται δύσκολα ή δεν είναι εφικτές χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας. Το ίδιο 

ισχύει στην περίπτωση της διδασκαλίας του προγραµµατισµού και της πληροφορικής 

ως γνωστικού αντικειµένου, όπου και όσο υφίσταται σε ένα αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών. 
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