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Πεπίληψη

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πάγην αίηεκα θαη αλάγθε ζηελ εθπαίδεπζε. Με ηελ
εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε έλα ζεκηλάξην επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηείηαη εζεινληηθά
κε ην κηθηφ ζχζηεκα, ζπλδπάδνληαο ηελ ηειεθπαίδεπζε κε κεξηθέο δηα δψζεο ζπλαληήζεηο. Σν
ζεκηλάξην απηφ είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο, δηδάζθνληαο κία πιεζψξα
εθαξκνγψλ ΔΛ/ΛΑΚ, ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε
δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ηνπ ΠΓ. ην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηίηινπο ΔΛ/ΛΑΚ απνθεχγνληαο εκπφδηα ζρεηηθά κε ην
θφζηνο πξνκήζεηαο θαη ηηο άδεηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο επίζεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο
καζεηέο ζηάζεηο ελάληηα ζηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ. Γεκηνπξγψληαο ειεθηξνληθφ κάζεκα κε ην
Moodle, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, κπνξνχλ λα
θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο, θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Σέινο, ε
αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ηνπ ΠΓ, θαιιηεξγεί ηελ θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα
ηνπ καζεηή, θαη ηνλ ζέηεη ζην επίθεληξν κε έλαλ πην ελεξγεηηθφ ξφιν.
Λέξειρ κλειδιά: επιμόπθωζη καθηγηηών Πληποθοπικήρ, ελεύθεπο λογιζμικό/λογιζμικό ανοισηού
κώδικα (ΔΛ/ΛΑΚ), ςπηπεζίερ ΠΣΓ, ηηλεκπαίδεςζη, Moodle.

1. Διζαγωγή
Σα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πέξα απφ ηνπο γλσζηηθνχο
ζηφρνπο, ζηνρεχνπλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή, ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, ζηελ
απφθηεζε θξηηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) σο εξγαιείσλ κάζεζεο θαη ζθέςεο, ζηελ
πξνεηνηκαζία γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε (ΤΠΔΠΘ/ΠΗ, 2003, ΤΠΔΠΘ/ΠΗ, 1997). Ζ επίηεπμε
φισλ ησλ παξαπάλσ επηδηψθεηαη λα γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα ζην ζρνιείν, αιιά θαη
έμσ απφ απηφ, κε ρξήζε εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ ηφζν ν
θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο φζν θαη ε επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο., ψζηε λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα παξαπάλσ κε
θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, πνπ αμηνπνηνχλ ηα νηθεία γηα ηνπο καζεηέο λέα κέζα
(Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2003).

2. Λογιζμικό Δπγαζηηπίων Πληποθοπικήρ
ην ειιεληθφ ζρνιείν δηδάζθνληαη καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη’ εμνρήλ εξγαζηεξηαθά, πνπ
απαηηνχλ ηε ρξήζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ν
εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο εκπνξηθφ ινγηζκηθφ φπσο είλαη ηα
Windows θαη ην Microsoft Office. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ήδε
εγθαηεζηεκέλν ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Γελ ππάξρνπλ φκσο νη θαηάιιειεο άδεηεο

1

4ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ

ρξήζεο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην γξαθείν ή ην ζπίηη. Δπηπξφζζεηα,
δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη γηα
επίιπζε αζθήζεσλ, εξγαζηψλ, εμάζθεζε θιπ. Σν πξφβιεκα απηφ παξαθάκπηεηαη εχθνια,
εάλ νη εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο πηνζεηήζνπλ κηα θηιηθή πξνο ην Διεχζεξν
Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) ζηάζε, ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά
ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Σα πιενλεθηήκαηα, ζηελ
πεξίπησζε απηή, είλαη πάξα πνιιά (Καζθάιεο θ.ά.):
 απεξηφξηζηνο αξηζκφο αδεηψλ ρξήζεο γηα ηα ζρνιεία, θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν θαη ζην
ζπίηη
 ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ γηα φινπο ηνπο καζεηέο
 κε εμάξηεζε απφ ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ
 αζθάιεηα, αμηνπηζηία, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, αμηνπνίεζε πιηθνχ ρσξίο αλαγθαηφηεηα
γηα ζπλερείο αλαβαζκίζεηο
 θαιιηέξγεηα ζηνπο καζεηέο ζηάζεο ελάληηα ζηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ
 θαιιηέξγεηα ζηνπο καζεηέο ζηάζεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, κνηξάζκαηνο, εζεινληηζκνχ
Χο έκκεζεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηε δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζεο παιαηψλ ππνινγηζηψλ σο thin clients κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Ubuntu, ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαη ρξεζηψλ ΔΛ/ΛΑΚ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηε ρψξα καο.
Ζ θαιιηέξγεηα ζηνπο καζεηέο ζηάζεο ελάληηα ζηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ πνπ αλαθέξζεθε
παξαπάλσ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ ζηε ρψξα καο ε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ αγγίδεη ην
57% ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζκηθνχ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη
35% (BSA, 2009). Δπλφεην είλαη πσο ε θαιιηέξγεηα ηεο επηζπκεηήο ζηάζεο κέζα ζε έλα
ηφζν αξλεηηθφ πιαίζην δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κηα απιή πξνηξνπή ή ηε δηδαζθαιία κίαο
δηδαθηηθήο ψξαο. Αληίζεηα, δνκείηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην,
απφ ηα βηψκαηα κέζα θαη έμσ απφ ην κάζεκα, απφ ηα πξφηππα, ηα κνληέια ξφισλ, ηηο
πηνζεηνχκελεο πξαθηηθέο θιπ., ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.

3. Δπιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών Πληποθοπικήρ
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πάγην αίηεκα (Day, 2003) θαη ην δεηνχκελν
ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ, αιιά θαη κε ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηελ άζθεζε πάλσ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ηελ αλαβάζκηζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο (Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2003; Παπαδάθεο, Αζαλαζφπνπινο & Υξηζηαθνχδεο, 2005).
Παξά ηε ζπκθσλία φισλ γηα ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο, θάηη ηέηνην δελ έρεη
αθφκα επηηεπρζεί. Ζ ζηελφηεηα πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε πνηθίια νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα
θαίλεηαη λα απνηεινχλ βαζηθά εκπφδηα.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο, έρεη νξγαλσζεί θεληξηθά απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΓΒΜΘ) κφλν κία
επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπηκφξθσζε
Δθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο» ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ
Πιεξνθνξηθήο» ηνπ ΔΠ ΚηΠ, θαηά ην 2008. ε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
παξαπάλσ επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο βξέζεθε, ζηνλ ηνκέα ηεο επηθαηξνπνίεζεο γλψζεσλ
Πιεξνθνξηθήο, ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν εθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ λα ζπγθεληξψλεη ηνλ
πςειφηεξν βαζκφ απνδνρήο ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ (Καξάθηδα & Κσζηαιίαο,
2009).

4. Δθαπμογή Δπιμόπθωζηρ μέζω Τηλεκπαίδεςζηρ
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Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα νξγαλσζεί κε πνιινχο θαη ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο. Έλαο απφ απηνχο αμηνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning). Ηδαληθή
πεξίπησζε (Hellmig, 2008; Κeegan, 2000; Mackey, 2008) απνηειεί ν ζπλδπαζκφο ηεο, κε
νξηζκέλεο δηα δψζεο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο, δειαδή έλα κηθηφ κνληέιν κάζεζεο
(blended learning). Πιενλέθηεκα ηνπ κεηθηνχ κνληέινπ απνηειεί ε δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο
κεγάινπ πιήζνπο αηφκσλ, κε ζπγθξηηηθά ρακειφ θφζηνο θαη ε παξνρή επειημίαο ρψξνπ θαη
ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Keegan, 2000; Ρεηάιεο, 2005).
ην πιαίζην απηφ, ε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο, ε Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζσλ θαη ην 1ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Ζιείαο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δ.Α.Η.Σ.Τ. θαη ηνπ ηκήκαηνο “Δθαξκνγψλ
Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία” ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, νξγάλσζαλ, θαηά ηελ
ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά, ζεκηλάξην επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ δηάξθεηαο ελφο εμακήλνπ
(26 εβδνκάδσλ) κε ην ζχζηεκα ηεο κηθηήο εθπαίδεπζεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο πξσηνβνπιίαο
απηήο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ρξήζε ησλ
ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ πινπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ
ζεκηλαξίνπ γίλεηαη απφ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη σο ζρεδηαζηέο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ/αζθήζεσλ θαη σο εθπαηδεπηέο/βαζκνινγεηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηειείσο εζεινληηθή βάζε, ρσξίο νηθνλνκηθφ ή άιιν
φθεινο, αξθεηνί δε επηβαξχλνληαη θαη κε πξνζσπηθά έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο
(λεζηά).
θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ Moodle, κε ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην ηειεπηαίν γηα
ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ θαη ε γλσξηκία θαη εμνηθείσζε κε ην ΔΛ/ΛΑΚ. Απψηεξνο
ζηφρνο είλαη λα θαηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνί λα αμηνπνηνχλ ηα παξαπάλσ εξγαιεία ζηε
δηδαθηηθή πξάμε.
Σν ζεκηλάξην βξήθε κεγάιε απήρεζε ζηηο πεξηνρέο φπνπ νξγαλψζεθε (βι. Πίλαθα 1).
Αλάινγν ζεκηλάξην είρε πινπνηεζεί θαη θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2007-08 θαη 2008-09 ζηελ
Ζιεία, ην νπνίν αμηνινγήζεθε απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο σο θαιφ/άξηζην ζηελ νξγάλσζή
ηνπ ζε πνζνζηφ 90% θαη πνιχ/πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζε πνζνζηφ 80% (Νηαινχθαο θ.ά., 2009).
Πίνακαρ 1: Μεγέθη ημημάηων ζεμιναπίος
Ννκφο
Αξθαδίαο
Γσδεθαλήζσλ
Ζιείαο
Πξνηεηλφκελν
15
15
15
κέγεζνο ηκήκαηνο
Αξηζκφο αηηήζεσλ
90
102
40*
Πξαγκαηηθφ κέγεζνο
28
20
21
ηκήκαηνο
* Καηά ηα 2 πξνεγνχκελα έηε, νινθιήξσζαλ ηελ επηκφξθσζε ζηελ Ζιεία 82 εθπαηδεπηηθνί.
Ζ πινπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ (βι. Δηθφλα 1) πεξηιακβάλεη αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, κε ηελ
παξνρή θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα 26 εβδνκάδεο κέζσ ηνπ Moodle, ζε
ζπλδπαζκφ κε 5 δηα δψζεο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο. ην πιαίζην ηεο αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο, γίλεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε αλάξηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 4 ή 5
κηθξψλ αζθήζεσλ/εξγαζηψλ εθαξκνγήο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζεκηλαξίνπ http://elearning.ilei.sch.gr/moodle/. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη
εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 4 απφ ηηο 5 δηα δψζεο ζπλαληήζεηο θαη λα
ππνβάινπλ ζσζηά κέζσ ηνπ Moodle ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαζηψλ,
δειαδή ηηο 91 απφ ηηο 130 δηαζέζηκεο εξγαζίεο.
Με ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζηελ πξψηε δηα δψζεο ζπλάληεζε, κνηξάδεηαη ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο έλα CD κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ubuntu θαζψο θαη έλα DVD κε
επηιεγκέλεο εθαξκνγέο ΔΛ/ΛΑΚ. Σν ίδην DVD είλαη δηαζέζηκν ζε κνξθή ISO ζηε δηεχζπλζε
http://e-learning.ilei.sch.gr/wiki θαη θηινμελείηαη ζην ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ. Παξάιιεια, θάζε
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Δικόνα 1: Σηιγμιόηςπο δικηςακού ηόπος ζεμιναπίος
εθπαηδεπφκελνο απνθηά αηνκηθφ κάζεκα πξαθηηθήο, πάλσ ζην νπνίν έρεη ην ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηή γηα λα εθαξκφδεη πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο εκπέδσζεο. αλ δηδαθηηθφ αληηθείκελν
ηνπ καζήκαηνο πξαθηηθήο κπνξεί λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε ζέκα, ελδνζρνιηθφ ή κε. Καηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζεκηλαξίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, εάλ θάπνηνο
εθπαηδεπφκελνο δελ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο κηα εξγαζία, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ
πινπνηήζεη εθ λένπ θαη λα ηελ ππνβάιεη μαλά, φζεο θνξέο ρξεηαζηεί. ην πιαίζην ηεο
αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο αμηνπνηνχληαη νη νκάδεο ζπδήηεζεο (γηα επίιπζε απνξηψλ
ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο θαη αληαιιαγή απφςεσλ) θαη ηα πξνζσπηθά κελχκαηα.

5. Φπηζιμόηηηα
Πληποθοπικήρ

ηος

Σεμιναπίος

για

ηοςρ

Δκπαιδεςηικούρ

Δληνπίδνπκε 3 άμνλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην παξαπάλσ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην είλαη
ρξήζηκν γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο κε
ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ ξφινπ ηνπο. Οη άμνλεο είλαη:




Αμηνπνίεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο
Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο κέζσ ηνπ Moodle
Αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΓ)

5.1 Αξιοποίηζη ηος ΔΛ/ΛΑΚ ζηα Μαθήμαηα Πληποθοπικήρ
ην Γπκλάζην, ην κάζεκα Πιεξνθνξηθή δηδάζθεηαη 1 ψξα ηελ εβδνκάδα ζε θάζε ηάμε ηνπ
Γπκλαζίνπ. Πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο: πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν, γξαθή θεηκέλνπ,
δσγξαθηθή, πνιπκέζα, δηαρείξηζε αξρείσλ, αξηζκεηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, γξαθηθή
παξνπζίαζε δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεηο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πξνγξακκαηηζκφο
ππνινγηζηή.
ην Λχθεην, δηδάζθνληαη 2 καζήκαηα επηινγήο, ην Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη ην
Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ. Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα φπσο: ρξήζε πξνγξακκαηηζηηθψλ
εξγαιείσλ θαη ρξήζε παθέησλ ινγηζκηθνχ γηα π.ρ. βάζεηο δεδνκέλσλ, ππνινγηζηηθά θχιια,
επεμεξγαζία εηθφλαο, πινήγεζε θα άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκηνπξγία
ηζηνζειίδσλ, αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, πεηξακαηηζκφ κε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ.
ηε Γ΄ Λπθείνπ, ζηελ ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε δηδάζθεηαη ην κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ
ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ. Γηα ην Λχθεην, ππάξρνπλ επίζεο ηα καζήκαηα επηινγήο
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Σερλνινγία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ & Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Πνιπκέζα – Γίθηπα θαη
Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ.
ην ΔΠΑΛ δηδάζθνληαη 13 καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, 1 ζηελ Α΄ ηάμε, 6 ζηε Β΄ ηάμε ηνπ
ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη 6 ζηε Γ΄ ηάμε ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. Απφ απηά, ηα 7 είλαη
εξγαζηεξηαθά, ηα 5 κηθηά θαη ην 1 ζεσξεηηθφ. Πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα φπσο βαζηθέο αξρέο
Πιεξνθνξηθήο θαη Φεθηαθήο Σερλνινγίαο, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Πξνγξακκαηηζηηθά
εξγαιεία γηα ην Γηαδίθηπν, Σερλνινγία Γηθηχσλ, Βαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ,
πληήξεζε Τπνινγηζηψλ, Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ, Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ κνηξάδεηαη
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα CD κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ubuntu θαζψο θαη έλα DVD κε
ινγηζκηθφ ΔΛ/ΛΑΚ. Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ απηφ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ/αζθήζεσλ ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σν ίδην ινγηζκηθφ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
πξναλαθεξφκελσλ καζεκάησλ, ηθαλνπνηψληαο απφιπηα ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο
ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ καζεκάησλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα πνηνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο ζηε δηδαζθαιία (Θενθαλέιιεο &
Ναικπάληε, 2008). Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο
καζεηέο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (βι. ελφηεηα 2).
ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνπκε κία ιίζηα κε εκπνξηθά ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπλήζσο γηα ηηο αλάγθεο ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνπκε ηα αληίζηνηρα
ΔΛ/ΛΑΚ πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξνεγνχκελα.
Πίνακαρ 2: Ανηιζηοίσιζη εμποπικού λογιζμικού και ΔΛ/ΛΑΚ
A/A

Δμποπικό Λογιζμικό

ΔΛ/ΛΑΚ

1
2
3
4

Windows
Αληητηθφ Norton, McAfee θιπ.
Εσγξαθηθή
Microsoft Word

Linux, π.ρ. Ubuntu
ClamWin
TuxPaint
OpenOffice Writer

5
6
7
8
9

Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Internet Explorer
Microsoft Outlook

OpenOffice Calc
OpenOffice Impress
OpenOffice Base
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird

10

Photoshop

Gimp

11
12
13
14

CoolEdit
Microsoft Movie Maker
Logo κε ην Microworlds Pro
Microsoft Publisher

Audacity
Avidemux
kTurtle
Scribus

15

Microsoft Visio

Dia, CmapTools

16
17

Δγγξαθή CD/DVD κε Nero
Netop

Infrarecorder
iTALC

5.2 Γημιοςπγία Ηλεκηπονικού Μαθήμαηορ μέζω ηος Moodle
Βαζηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην ζεκηλάξην πνπ παξνπζηάδνπκε είλαη ε απφθηεζε
δεμηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο ζην Moodle. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο,
απνθηά ην δηθφ ηνπ δηαδηθηπαθφ κάζεκα θαη εθπαηδεχεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο
απηνχ, ζηελ αλάξηεζε πνηθίισλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, π.ρ. θεηκέλνπ, αξρείσλ,
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ζπλδέζεσλ ζε ηζηνζειίδεο θιπ., εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ φπσο
είλαη π.ρ. νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα θνπίδ αμηνιφγεζεο, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, ε
ζπκκεηνρή ζε νκάδα ζπδήηεζεο, ε ππνβνιή εξγαζίαο κε ή ρσξίο αξρείν θιπ.
Πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ζην Moodle ζαλ έλα εξγαιείν
ππνζηεξηθηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απνζθνπεί ζηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Πιεξνθνξηθήο. Αληίζεηα, κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ Moodle,
εληζρχεηαη απνθαζηζηηθά ε ζπκκεηνρή θαη ε απηελέξγεηα ηνπ καζεηή. Παξάιιεια
επεθηείλνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Ο
καζεηήο έρεη πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ δεκηνχξγεζε ν εθπαηδεπηηθφο κέζα αιιά θαη
έμσ απφ ην ζρνιείν. Έρεη δειαδή ηε δπλαηφηεηα απφ ην ζπίηη, λα θαηεβάζεη ην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ, λα ζπκβνπιεπηεί ηηο πξνηεηλφκελεο πεγέο, λα δεηήζεη ζπκβνπιέο ή δηεπθξηλήζεηο απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα θάλεη δηάινγν κε ζπκκαζεηέο ηνπ, λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο γηα λα
πινπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε ελδείθλπηαη γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, ηε κέζνδν project, ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ά.
Ζ αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, παξέρεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα:
 πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
 πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή/ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αθφκα θαη εθείλσλ
πνπ εκθαλίδνπλ ρακειή ζπκκεηνρή ή/θαη ζρνιηθή απνηπρία.
 Γεκηνπξγεί νκαδνζπλεξγαηηθφ θιίκα.
 Αμηνπνηεί βηψκαηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
 πλδέεη ην ζρνιείν κε ηε δσή.
 Καιιηεξγεί δεμηφηεηεο ζπκκεηνρηθέο, αλάπηπμεο δηαιφγνπ, αλαδήηεζεο, αμηνιφγεζεο
θαη αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
 Παξέρεη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο γλψζεο θαη αλαζηνραζκνχ.
 Μεηψλεη ην ςεθηαθφ ράζκα.
 Πξνζαλαηνιίδεη ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα λα κάζεη πψο λα καζαίλεη.

5.3 Αξιοποίηζη Υπηπεζιών ηος ΠΣΓ
Σν ΠΓ παξέρεη ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο έλα πιήζνο απφ Γηαδηθηπαθέο
ππεξεζίεο, φπσο ν ινγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, ε
δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ, θ.ά.
Αμηνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο απηέο, ν εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα θαη λα αλαξηήζεη εθεί π.ρ. ην βηνγξαθηθφ ηνπ, αγαπεκέλεο
θσηνγξαθίεο, πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηά ηνπ, παξνπζηάζεηο, αζθήζεηο θαη νηηδήπνηε
άιιν ζεσξεί ρξήζηκν. Ζ ίδηα ππεξεζία παξέρεηαη απφ ην ΠΓ θαη ζηα ζρνιεία. Ο
εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο, φπσο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ, κπνξνχλ
λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα, λα δίλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζε καζεηέο θαη γνλείο
κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, λα πξνβάιινπλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο
ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, λα δεκηνπξγήζνπλ
εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιια ζρνιεία θαη θνξείο θιπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα λα αλαξηήζνπλ ζην δηαδίθηπν άικπνπκ
θσηνγξαθηψλ αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζπλεξγαηηθά
θείκελα wiki.
Μηα άιιε ρξήζηκε ππεξεζία ζην Γηαδίθηπν είλαη ην ηζηνιφγην. Πξφθεηηαη γηα εηδηθνχ ηχπνπ
ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί σο εκεξνιφγην. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνινγίνπ, γξάθεη εθεί
θάπνηα ζέκαηα/δεκνζηεχζεηο/αλαξηήζεηο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ
απνηεινχλ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζην ΠΓ, κπνξνχλ λα απαληήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ
ηηο αλαξηήζεηο απηέο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο κπνξνχλ νη καζεηέο
λα δεκηνπξγνχλ απφ κφλνη ηνπο ηα ζέκαηα ηνπ ηζηνινγίνπ. Γεκηνπξγείηαη έηζη
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν. Πνηθίιεο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο,
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παξνπζηάζεηο, εθαξκνγέο πνιπκεζηθέο, animation θιπ. πνπ δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο ζηα
πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ ζην ζρνιηθφ ηζηνιφγην.
Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηα επαγγέικαηα,
ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ ελεξγεηηθά κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε
ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηζηνινγίνπ.
ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ επηκφξθσζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
γλσξίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο





ηνπ ινγηζκηθνχ Joomla γηα δεκηνπξγία/δηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ
ηνπ ινγηζκηθνχ Coppermine γηα δεκηνπξγία/δηαρείξηζε γθαιεξί θσηνγξαθηψλ
ηνπ ινγηζκηθνχ MediaWiki γηα δεκηνπξγία/δηαρείξηζε ζπλεξγαηηθνχ θεηκέλνπ wiki
ηεο ππεξεζίαο ηζηνινγίσλ ηνπ ΠΓ

6. Σςμπεπάζμαηα
Σα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν απνζθνπνχλ εθηφο απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ
θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ςεθηαθφ
εγγξακκαηηζκφ.. Ο εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην απαξαίηεην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ,
απνζθνπψληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΠ Πιεξνθνξηθήο. ην πεξηβάιινλ απηφ
πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
«νηθνδνκνχληαη» ζην moodle, φζν θαη νη λέεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Web 2.0 θαη
ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΠΓ, δεκηνπξγψληαο πιήζνο δπλαηνηήησλ.
Παξάιιεια, ε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο
ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ
θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο λα ππεξπεδήζεη εκπφδηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο πξνκήζεηαο
ινγηζκηθνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δσξεάλ ρξήζεο θαη εμάζθεζεο
ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη. Γεκηνπξγεί θαηάιιεια βηψκαηα θαη ζηάζεηο ελάληηα ζηελ πεηξαηεία
ινγηζκηθνχ.
Παξακέλεη δεηνχκελν ε επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο ζηα ζχγρξνλα εξγαιεία
ησλ ΣΠΔ, θαη ζην πψο απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ παηδαγσγηθά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ ΑΠ Πιεξνθνξηθήο, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηνπ απξηαλνχ ςεθηαθά
εγγξάκκαηνπ αιιά ηαπηφρξνλα θαη θξηηηθνχ πνιίηε. Σν επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ
παξνπζηάζηεθε εδψ, απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Γηα ην
κέιινλ, επηδηψθνπκε:





Δμάπισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα
θαη ζπλεληεχμεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζεκηλαξίνπ αιιά θαη ηνλ
εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ γηα φζνπο δηαθφπηνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ.
πλεξγαζία κε ηα ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. ή ρνιηθνχο πκβνχινπο πνπ ζα ήζειαλ λα
πινπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ζεκηλάξην ζηελ πεξηνρή ηνπο.
Γεκηνπξγία θαη άιισλ ζεκηλαξίσλ πην κηθξήο δηάξθεηαο θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ π.ρ.
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, θαηαζθεπή ηζηνηφπνπ θ.ν.θ.

Δμάιινπ, ε ρξήζε ηεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ζηελ
αλάγθε γηα λέα έξεπλα θαη αμηνιφγεζε απηήο ηεο κνξθήο επηκφξθσζεο. Υξεηάδεηαη λα
δηεξεπλεζεί ε αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηθαλνπνίεζή ηνπο, ν βαζκφο
αιιεινυπνζηήξημεο, νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν
αληηκεηψπηζήο ηνπο.
Σέινο, εθηηκνχκε πσο ην ελ ιφγσ ζεκηλάξην απνηειεί έλα θαηλνηφκν παξάδεηγκα θαιήο
πξαθηηθήο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο. Καινχκε ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο, ην ΤΠΓΒΜΘ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο
Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.) λα εμεηάζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε θαη λα δηεξεπλήζνπλ
πηζαλνχο ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηεο ζε επξεία θιίκαθα.
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Δςσαπιζηίερ
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην,
ηφζν ηνπο εθπαηδεπηέο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δπραξηζηνχκε επίζεο ην ΠΓ πνπ
θηινμελεί ην δηθηπαθφ καο ηφπν θαη ην ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ καο
παξέρεη.

Βιβλιογπαθία
BSA. (2009). 6η Δηήζια Παγκόζμια Μελέηη για ηην Πειπαηεία Λογιζμικού. Business Software
Alliance.
Γξεγνξηάδνπ Μ., Γφγνπινπ Α., Γνπιή Δ., Γαγδηιέιεο Β., Κφκεο Β., Κνξδάθε Μ.,
Μηθξφπνπινο Α., Μπαθνγηάλλεο ., Παπαδφπνπινο Γ., Πνιίηεο Π., θεθφπνπινο Θ. &
Σδηκνγηάλλεο Α. (2003). Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Eπηθνηλσλίαο ζηελ
Δθπαίδεπζε: Τπάξρνπζα θαηάζηαζε, πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο, ζην Π. Πνιίηεο (επηκ.),
Πξαθηηθά 2εο Γηεκεξίδαο κε Γηεζλή πκκεηνρή «Γιδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ», Βφινο
Day, C. (2003). Η Δξέλιξη ηων Δκπαιδεςηικών. Οι Πποκλήζειρ ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ. Αζήλα:
Σππσζήησ – Γηψξγνο Γαξδαλφο
Hellmig, L. (2008). Blended Learning for Teachers’ Professional Development, E-Learning
Baltics – eLBa 2008, June 18-19, 2008. Rostock, Germany

Θενθαλέιιεο, Σ. & Θ. Ναικπάληε (2008). Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ
ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ: δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ην Κφκεο, Β. (επηκ.) Πξαθηηθά ηνπ 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ΔΣΠΔ «Γιδακηική
ηηρ Πληποθοπικήρ», Πάηξα.
Καξάθηδα, Σ., Κσζηαιίαο, Κ. (2009). Αμηνιφγεζε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ19-20 ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ
Πιεξνθνξηθήο» ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο» ηνπ
ΔΠ ΚηΠ ζηε Γσδεθάλεζν. ηελ 3ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο «Η
Πληποθοπική ζηην Δκπαίδεςζη. Καινοηομία και Γημιοςπγικόηηηα» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ
ην ΤΠΔΠΘ θαη ηελ ΠΔΚΑΠ ζηηο 3-4/4/2009. Αιεμαλδξνχπνιε.
Καζθάιεο Θ., Βαγηάλνο Γ., Γξεγνξφπνπινο Δ. & Μαξγαξίηεο Κ. (2004). Δθπαηδεπηηθέο
εθαξκνγέο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. ην Γξεγνξηάδνπ, Μ.
Ράπηεο, Α., Βνζληάδνπ, η. & Κπλεγφο, Υξ. (επηκ.) Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ
κε Γηεζλή πκκεηνρή ΔΣΠΔ “Οι Τεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Δπικοινωνίαρ ζηην
Δκπαίδεςζη”, Σφκνο Α΄, 555-564, Αζήλα
Keegan, D. (2000). Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ ανοισηήρ και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ. Αζήλα:
Μεηαίρκην.
Mackey, J. (2008). Blending real work experiences and virtual professional development, In
Proceedings of ASCILITE 2008 Conference, Nov 30 - Dec 3, Institute of Teaching and
Learning, Deakin University
Νηαινχθαο, Β., Κσλζηαληνχιαο, Κ., Γανχζεο, Γ. & Ληαθνπνχινπ, Δ. (2009). Παίδσ θαη
καζαίλσ ζην Moodle – Μία εθαξκνγή παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο. ην 5ο Γιεθνέρ
Σςνέδπιο για ηην Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζη ICODL. Αζήλα 27-29/11/09, Οξγ.:
Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην
Παπαδάθεο ., Αζαλαζφπνπινο Γ. & Υξηζηαθνχδεο Υ. (2005). Γηαδηθηπαθή θνηλφηεηα
κάζεζεο θαη απηφ-επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο, 3ν Παλειιήλην πλέδξην
ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ, «Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ
Δπικοινωνίαρ ζηη Γιδακηική Ππάξη», χξνο
Ρεηάιεο, . (επηκ.) (2005). Οι Πποηγμένερ Τεσνολογίερ Γιαδικηύος ζηην Υπηπεζία ηηρ
Μάθηζηρ. Αζήλα: Καζηαληψηεο
ΤΠΔΠΘ/ΠΗ (2003). Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών & Αναλςηικά
Ππογπάμμαηα Σποςδών για ηην Υποσπεωηική Δκπαίδεςζη. Αζήλα.
ΤΠΔΠΘ/ΠΗ (1997). Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηων Σποςδών Πληποθοπικήρ. Αζήλα.

8

