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ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο
θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα
ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.
Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο εθπαηδεπηηθώλ ρξήζεσλ ησλ
ΣΠΔ
Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ΣΠΔ θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία
projects (Socrates, Minerva, GRUNDVIG). Η ύλνδνο ηεο Ληζζαβόλαο (2000) νξηνζεηεί ην 2010 σο
ηε ρξνληά πνπ ε Δπξώπε πξέπεη λα είλαη έηνηκε. ηε ύλνδν ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ αξγόηεξα
απνθαζίδνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνο ζα γίλεη απηό.

Δμεηδίθεπζε ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ
ην πκβνύιην ηεο ηνθρόικεο απνθαζίδεηαη:
1) Πνηνηηθή αιιαγή δνκώλ
2) Γηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε
3) Γηεύξπλζε ησλ «νξηδόλησλ» ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ
Θέηνληαη θαη άιια θξηηήξηα κε θύξην ζηόρν πάληα ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο όισλ ησλ πνιηηώλ ζηα
ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζήο ηνπο από ην έλα ζην άιιν, εμαζθαιίδνληαο
ίζεο επθαηξίεο ζε όινπο. ηελ νπζία γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εληαηνπνίεζε (νκνγελνπνίεζε) θαη
ελνπνίεζε (δεκηνπξγία ελόο κνλαδηθνύ) ρώξνπ εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο, ελώ ηα
επηκέξνπο εζληθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα παλεπξσπατθά.

Γξάζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ζε Δπίπεδν
εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ
A. Γηθηύσζε ζρνιείσλ, project (πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθόηεηα), ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί,
Δπξσπατθό Γίθηπν ρνιείσλ, επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείσλ θαη δαζθάισλ.
B. Καηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ. Πξνσζείηαη ην e-learning.
Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ πνιιά πξόζσπα.
Η λέα πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηηο ΣΠΔ, απνθαινύκελε i2010, European Information Society 2010,
απνηειεί κηα επέθηαζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο, όπνπ νξίδνληαλ απαξαίηεηεο, ε θξηηηθή
ρξήζε ηεο IST (Information Society Technology) θαη νη βαζηθέο δεμηόηεηεο (digital competence).
Έηζη ε επηκόξθσζε θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνύλ:
 Να νξγαλώλνπλ δπλακηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο
 Να αμηνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία
 Να νξγαλώλνπλ θαη λα πξνζαξκόδνπλ ην ζρνιηθό πξόγξακκα, όηαλ απαηηείηαη
 Να επηθνηλσλνύλ κε γνλείο θαη θνηλσληθνύο εηαίξνπο

 Να ηθαλνπνηνύλ ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ή ηεο εηδηθήο αγσγήο
πγθεθξηκέλα γηα ην Πξόγξακκα ηεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ, νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα
αλαπηύμνπλ ηηο παξαθάησ δεμηόηεηεο:
 Σξόπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ
 Δλεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
 Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ινγηζκηθώλ γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε
 Δθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ αξρώλ γηα ην ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ώζηε λα
αμηνπνηνύληαη κε νξζό παηδαγσγηθό ηξόπν νη ΣΠΔ

Δλόηεηα 1.2 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε
εκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε
Οη ιόγνη είλαη:
 Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη πιεξνθνξηθή θνπιηνύξα γηα θαιύηεξε ελζσκάησζε (=ελεξγνί
πνιίηεο)
 Η απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε γεληθή ηνπ θξίζε
απαηηνύλ λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο
 Οη γλώζεηο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη ρξήζηκεο γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή πξόνδν
Η εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεκαίλεη:
i.
Υξήζε ζηε δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
ii.
Απηόλνκν γλσζηηθό αληηθείκελν
iii. Μέζν δηδαζθαιίαο άιισλ αληηθεηκέλσλ
iv.
Μέζν επηθνηλσλίαο
Βέβαηα απηά απαηηνύλ αιιαγέο όπσο:
 Δμνπιηζκό θαη δηθηπαθή ππνδνκή
 Νέα λνκνζεζία
 Παξαγσγή ινγηζκηθνύ θαη θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
 Δλζσκάησζε αιιαγώλ ζην Πξόγξακκα πνπδώλ
 Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ
 Πξνζαξκνγή δηνηθεηηθώλ δνκώλ
 Αιιαγή λννηξνπίαο
Όζεο ρώξεο δελ έιαβαλ ζνβαξά ππ’ όςηλ ηνπο όια ηα παξαπάλσ απέηπραλ όπσο ε Βξεηαλία θαη ε
Γαιιία κε ηα pc δηθήο ηνπο ζρεδίαζεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80.
Όια ηα παξαπάλσ ζπκπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο θαη απαηηείηαη πξνζνρή ζηα θειεύζκαηα ηεο αγνξάο θαη
ην ζπγρξνληζκό ησλ ινγηζκηθώλ. Κάπνηα ζεκαληηθά ιάζε πνπ έρεη επηζεκάλεη ε UNESCO είλαη ε
ζεώξεζε ηεο δηθηύσζεο ζαλ ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα, ε επηθέληξσζε ζηνπο πόξνπο θαη όρη ζηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε ζπληήξεζε, επηθαηξνπνίεζε, αλαβάζκηζε software θαη hardware.

Μνληέια εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε
Τπάξρνπλ 3 κνληέια:
1) Σερλνθξαηηθό (ηερλνινγηθόο ληεηεξκηληζκόο): δεμηόηεηα ζηε ρξήζε Η/Τ, εθκάζεζε
πξνγξακκάησλ.
2) Οιηζηηθό: Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. Η ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ζηαδηαθά
(δηαρέεηαη) ζην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ. Απηό ην κνληέιν δεκηνπξγεί κεγάιεο αλαηξνπέο ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
3) Πξαγκαηνινγηθό: πλδπαζκόο ησλ δύν παξαπάλσ κνληέισλ, δηδαζθαιία Η/Τ θαη
ηαπηόρξνλε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.

Η δηεζλήο πξνβιεκαηηθή



Η έλλνηα βαζηθέο δεμηόηεηεο έρεη ππνθαηαζηαζεί ζήκεξα από ηελ πιεξνθνξηθή επρέξεηα
(fluency) δει. δεμηόηεηεο δηεπξπκέλεο θαη πην βαζηέο.
Σν κνληέιν ηεο νιηζηηθήο ή πξαγκαηνινγηθήο πξνζέγγηζεο έρεη αλαρζεί ζε πξνβιεκαηηθή
Πιεξνθνξηθνύ ή ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ, κέζα ζηα ζεσξεηηθά πιαίζηα ησλ
πνιπγξακκαηηζκώλ.

Δλόηεηα 2.1 ύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε
Μάζεζε είλαη ε απόθηεζε θαη ε κεηαβνιή γλώζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηξαηεγηθώλ πεπνηζήζεσλ,
ζηάζεσλ θαη δηαθόξσλ κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο δει. δηαδηθαζία ζηελ νπνία αιιάδεη ην γλσζηηθό
δπλακηθό ηνπ αηόκνπ σο απνηέιεζκα πνηθίισλ εκπεηξηώλ ηηο νπνίεο ην άηνκν επεμεξγάδεηαη.

πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Μάζεζε κέζῳ ελίζρπζεο
(Watson, Thorndike, Skinner, Pavlov). Μειεηώληαη κόλνλ νη εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηόκσλ θαη
απνξξίπηνληαη νη εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. εκαζία έρεη κόλν ην εμσηεξηθό εξέζηζκα, άξα ε
κάζεζε έξρεηαη από έμσ θαη γίλεηαη κε ηε ζύλδεζε, εξέζηζκα-αληίδξαζε.
 Η επαλάιεςε εληζρύεη ηε ζύλδεζε απηή
 Η ζεηηθή ελίζρπζε βνεζά ηε κάζεζε
 Όζν πνιύπινθε θη αλ είλαη ε κάζεζε κπνξεί λα αλαιπζεί ζε κηθξά θνκκάηηα
 Η γλώζε κεηαδίδεηαη
 Σαρεία αλαηξνθνδόηεζε
Μνληέια πνπ ζηεξίρηεθαλ ζηνλ πκπεξηθνξηζκό:
 Πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία (Skinner).
 Γηδαθηηθόο ρεδηαζκόο (Instructional Design, Gagné).
Η κάζεζε απαηηεί αλαδόκεζε ησλ λνεηηθώλ δνκώλ θαη πξνζαξκνγήο ζηε λέα γλώζε. Σα ζηάδηα
ζρεδηαζκνύ είλαη : Αλάιπζε, ρεδίαζε, Αλάπηπμε, Δθαξκνγή, Αμηνιόγεζε.
Με ηηο αξρέο ηνπ πκπεξηθνξηζκνύ αλαπηύρηεθαλ ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and
practice) θαη ινγηζκηθά θαζνδήγεζεο, δηδαζθαιίαο (tutorials) ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ εθκάζεζε
δεμηνηήησλ ρακεινύ επηπέδνπ.

Γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο – Κνλζηξνπθηηβηζκόο – Δπνηθνδνκηζκόο
Απνδίδνπλ ζεκαζία ζηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Η κάζεζε δελ κεηαδίδεηαη αιιά
νηθνδνκείηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο γλώζεηο, νη νπνίεο θπζηθά αλαδνκνύληαη.
Δπνηθνδνκηζκόο (Piaget). Η αλάπηπμε ηεο ζθέςεο είλαη εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Ο καζεηήο
θαηαζθεπάδεη ηε γλώζε κε δηθό ηνπ ηξόπν άξα ρξεηάδεηαη πεξηβάιινλ πινύζην ζε πνηθίια εμσηεξηθά
εξεζίζκαηα, γηα λα αληηδξά καδί ηνπ.
Αλαθαιππηηθή Μάζεζε (Bruner). Ο καζεηήο αλαθαιύπηεη ηε γλώζε κέζῳ αλαθαιππηηθώλ
δηαδηθαζηώλ (πείξακα, δνθηκή, επαιήζεπζε, δηάςεπζε) – απηό από κόλν ηνπ είλαη θίλεηξν γηα ην
καζεηή. Ο δάζθαινο θαζνδεγεί (καθοδηγούμενη ανακάλςτη). Ο δάζθαινο είλαη νδεγόο θαη
εκςπρσηήο ελώ ν καζεηήο δνπιεύεη κε ην δηθό ηνπ ξπζκό. Ο Bruner κε λεόηεξεο ζεσξίεο ηνπο έδσζε
ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνλ θνηλσληνπνιηηηζκηθό παξάγνληα.
ηελ ίδηα ζρνιή εληάζζνληαη θαη άιιεο ζεσξίεο, όπσο ε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο
θαη γεληθόηεξα όιεο νη λεόηεξεο απόςεηο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο λεπξνθπζηνινγίαο.
Σα ινγηζκηθά πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ Δπνηθνδνκηζκό:
 Τπνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα ηεο νηθνδόκεζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο από ηνλ ίδην ην καζεηή
 Τπνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ
 Παξέρνπλ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ελλνηώλ θαη ζρέζεσλ
 Γελ ππνδεηθλύνπλ ηε ιύζε αιιά αθήλνπλ ηελ έθθξαζε ηεο γλώκεο έζησ θαη ιαλζαζκέλεο
 Τπνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο ζύγθξνπζεο, όπνπ ηα γεγνλόηα ή ηα
επηρεηξήκαηα άιισλ καζεηώλ αλαηξέπνπλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπ καζεηή
Οη ανοισηοί μικπόκοζμοι (όπνπ εληάζζνληαη ηα πεξηβάιινληα Logo, πνπ δεκηνύξγεζε ν Papert) είλαη
ηα ινγηζκηθά πνπ ζηεξίδνληαη αθξηβώο ζ’ απηέο ηηο ηδέεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Piaget.

Κνηλσληνπνιηηηζκηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο
Η κάζεζε ζπληειείηαη κέζα από ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα (γιώζζα, ζηεξεόηππα,
αληηιήςεηο) θαη δεκηνπξγείηαη κέζῳ αιιειεπίδξαζεο κε άιια άηνκα γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ
δξαζηεξηνηήησλ (activities). Μαζαίλσ κε ηνπο άιινπο. Βαζηθνί εθπξόζσπνη είλαη ν Vygotsky, o
Doise, o Mugny.
Ο Κνηλσληθόο Δπνηθνδνκηζκόο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο Γλσζηηθέο Θεσξίεο Μάζεζεο. Ο
Vygotsky δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηε γλώζζα σο παξάγνληα κάζεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηε Ζώνη
Επικείμενηρ Ανάπηςξηρ (ΖΕΑ) πνπ είλαη έλα ζύλνιν γλώζεσλ ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά όρη αθόκα κόλνο. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ,
ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη θαη καζαίλεη ν καζεηήο, είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθόο.
Νεόηεξεο είλαη νη ζεσξίεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (activity theory), ηεο εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο
(situated cognition) θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο λόεζεο (distributed cognition).
Σν κάζεκα γίλεηαη νξγαλσκέλα, ζπλεξγαηηθά θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Web 2.0 θαη ηεο θνηλσληθήο
δηθηύσζεο. Τπάξρνπλ ζρεηηθά ιίγα απηόλνκα ινγηζκηθά πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ζεσξίεο απηέο.

Δλόηεηα 2.2 ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή
Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξνινγία
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη έλα πξόηππν (pattern) νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο θαη
ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
ηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο. Πεξηιακβάλεη ελδερνκέλσο πεξηζζόηεξεο από κία κεζόδνπο.
Μνληέιν δηδαζθαιίαο. Πεξηιακβάλεη ηεξάξρεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνηεξαηνηήησλ, ζπγθεθξηκέλεο
δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο.
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο, ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη κνληέιν δηδαζθαιίαο είλαη έλλνηεο ζπλώλπκεο.

ύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ΣΠΔ
Οη ΣΠΔ ζηελ πξάμε «αθπξώλνπλ» κεξηθέο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο.
Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. Όιεο νη ζεσξίεο κάζεζεο ζπλεγνξνύλ ζ’ απηό θαη νη ΣΠΔ βνεζνύλ κε
εξγαιεία γηα ζύγρξνλε ή αζύγρξνλε επηθνηλσλία, ζπλεπεμεξγαζία θεηκέλσλ, δηακνίξαζε ςεθηαθώλ
πόξσλ, e-θνηλόηεηεο, ηζηνιόγηα, wikis.
Γηδαθηηθό «θόζηνο»: α) Μέγεζνο - ζύλζεζε νκάδαο, β) Σξόπνο αιιειεπίδξαζεο, γ) Αλακελόκελα
απνηειέζκαηα, δ) Γηδαθηηθόο ζόξπβνο, ε) Γηαρείξηζε ρξόλνπ θ.ά.
ρέδηα ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο – κέζνδνο project: Οκαδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε κεγάιν
ρξνληθό δηάζηεκα κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. Ο καζεηήο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη έλα κεγάιν θάζκα γλώζεσλ θαη αλώηεξεο κνξθέο κάζεζεο π.ρ. δεκηνπξγηθόηεηα,
πιάγηα ζθέςε, αλάιπζε, ζύλζεζε, αμηνιόγεζε. Πιενλεθηήκαηα:
 Σνλίδεη ηε δηαδηθαζία θαη όρη ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο
 Οη καζεηέο ζέηνπλ ζηόρνπο
 ηεξίδεηαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ ζπλεξγαζία
Η επηηπρία νθείιεηαη όηη ν καζεηήο θαηεπζύλεηαη από εζσηεξηθά θίλεηξα. Σα projects δηαρσξίδνληαη
από άιιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο δηόηη:
A. Οξγαλώλνληαη γύξσ από έλα θεληξηθό πξόβιεκα, ην νπνίν βνεζά λα ελεξγνπνηεζνύλ όιεο νη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο
B. Απαηηνύλ θάπνην πξντόλ ην νπνίν απνηειεί θαη ιύζε ηνπ αξρηθνύ πξνβιήκαηνο
Βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο:
 Δπηινγή ζέκαηνο
 πγθεθξηκελνπνίεζε ζηόρσλ
 πλεξγαηηθόο ζρεδηαζκόο
 Αλαδήηεζε πεγώλ
 Δθηέιεζε
 Παξνπζίαζε ηειηθνύ πξντόληνο
 Αμηνιόγεζε
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ - problem solving. Πξόβιεκα είλαη θάζε θαηάζηαζε όπνπ ην άηνκν
πξνζπαζεί λα επηηύρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη πξέπεη λα βξεη ηα κέζα θαη ηνπο ηξόπνπο γηα λα
ην επηηύρεη. Τπάξρνπλ ηα ζαθώρ θαη ηα αζαθώρ δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα.
ηα ζαθώο δηαηππσκέλα ρξεζηκνπνηνύκε αιγόξηζκνπο ή θαλόλεο.
ηα αζαθώο δηαηππσκέλα δελ δίλνληαη θαζόινπ ή δελ δίλνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο π.ρ. πώο ζα
ιπζεί έλα νηθνινγηθό πξόβιεκα. Μπνξεί λα επηιπζεί κε πνιιέο ζηξαηεγηθέο θαη επηδέρεηαη πνιιέο

ιύζεηο. πγγεληθά είλαη θαη ηα αλνηρηά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπρλά δελ πξνζδηνξίδνπλ θαλ ηηο
απνδεθηέο ιύζεηο κε ζαθή ηξόπν. Υξεζηκνπνηνύκε επξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (heuristics), άηππεο δει.
δηαηζζεηηθέο, πξσηόηππεο ζηξαηεγηθέο. Με ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αζρνιήζεθε ε Λεηηνπξγηθή
Φπρνινγία (Dewey, Chaparède) κε ζθνπό λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε ηξόπνπο, ζηξαηεγηθέο θαη
κεζόδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.

Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζύγρξνλσλ δηδαθηηθώλ
κεζόδσλ
Δίλαη νπζηαζηηθή ζε 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα:
1) Γηαδίθηπν ή άιινο ηξόπνο π.ρ. CD
2) Γηεθπεξαίσζε θαη νξγάλσζε δεδνκέλσλ π.ρ. chat, forum, blog, wiki
3) Πξνέθηαζε ησλ πξαθηηθώλ απηώλ θαη άιισλ θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ π.ρ. webquest

Γηδαθηηθά ζελάξηα θαη δηαζεκαηηθόηεηα
Γηδαθηηθό ζελάξην ζεσξνύκε ηελ πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο κε εζηηαζκέλν γλσζηηθό(ά)
αληηθείκελν(α), ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο.
ρέδην καζήκαηνο. Έλλνηα ζπγγεληθή κε ην ζελάξην, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο
δηδαζθαιίαο αιιά απνπζηάδεη ε πεξηγξαθή ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη νη ξόινη ησλ
ζπκκεηερόλησλ, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ θαη ηα ελδερόκελα εκπόδηα. ηε ζύγρξνλε Γηδαθηηθή νη
δύν όξνη ηείλνπλ λα ηαπηηζηνύλ.
Σν δηδαθηηθό ζελάξην πινπνηείηαη, θαηά θαλόλα, κέζα από εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Δκπιέθνληαη ε δηαζεκαηηθόηεηα θαη ε δηεπηζηεκνληθόηεηα, πνπ απνηεινύλ δύν κεζόδνπο
πξνζέγγηζεο πξνβιεκάησλ.
Γηεπηζηεκνληθόηεηα. Η εκπινθή πεξηζζόηεξσλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ ζηε κειέηε ελόο θαηλνκέλνπ
π.ρ. Ππζαγόξεην ζεώξεκα από καζεκαηηθή θαη γισζζνινγηθή άπνςε.
Γηαζεκαηηθόηεηα. Η επέθηαζε ηεο αλάιπζεο ελόο ππό κειέηε αληηθεηκέλνπ, ζε ζθαίξεο πέξα κηαο
γλσζηηθήο πεξηνρήο γηα ηε δηαζύλδεζε κε άιιεο έλλνηεο. Π.ρ. Ππζαγόξεην ζεώξεκα, ε ηζηνξία ηνπ, ν
ξόινο ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζε άιινπο ηνκείο. Δπλνεί εξγαζίεο ηύπνπ project θαη ηε ζπδήηεζε
ζηελ ηάμε.
Διδακηικό και επιμοπθυηικό ςλικό ζεσξείηαη νηηδήπνηε πιηθό πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε
δηδαζθαιία. Σν δηδαθηηθό πιηθό είλαη πην «απζηεξό» ζηε κνξθή ηνπ θαη ζηε δνκή ηνπ ελώ ην
επηκνξθσηηθό έρεη έλαλ «κε ππνρξεσηηθό» ραξαθηήξα, ζπλνδεύεηαη από επεμεγήζεηο θαη είλαη
πινπζηόηεξν από ην δηδαθηηθό.

Δλόηεηα 2.3.1 & 2.3.2 Υξήζε θαη ππνζηήξημε
Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο
Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο
ύλνιν αλζξώπσλ κε θνηλά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κέζῳ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο
απνθηνύλ θνηλή νξνινγία, απόςεηο, λννηξνπίεο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο. ηαδηαθά δεκηνπξγνύλ θαη
δεζκνύο κεηαμύ ηνπο, έλα είδνο θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ. Δπίζεο αλαπηύζζεηαη θαη έλα γλσζηαθό
θεθάιαην: ε θαηαλεκεκέλε γλώζε, ε δηεζπαξκέλε επηζπκία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα θαη ην θνηλό απνζεκαηηθό γλώζεο. Η ζπκκεηνρή ζε θνηλόηεηεο δελ είλαη κόλν βάζε γηα
κάζεζε, αιιά θαη ν νπζηαζηηθόηεξνο παξάγνληαο γηα παξαγσγή λνήκαηνο: επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο
γλώζεο γηα θάζε κέινο μερσξηζηά, κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο.

Φεθηαθέο Κνηλόηεηεο. Online Κνηλόηεηεο θαη Δηθνληθέο (Virtual)
Κνηλόηεηεο
Κνηλόηεηεο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία. Απνθαινύληαη θαη «εηθνληθέο» θαη
«δηθηπαθέο», εδώ ν ππνινγηζηήο δελ είλαη κόλνλ δηακεζνιαβεηήο. Οξηζκέλεο κνξθέο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο εμαζζελνύλ, άιιεο εληζρύνληαη θαη δεκηνπξγνύληαη λέεο δνκέο θαη ξόινη, όπσο ηνπ
θαηόρνπ (owner) ή ηνπ δηακεζνιαβεηή, δηαρεηξηζηή (moderator).
Πνιινί ζεσξνύλ όηη νη Online Κνηλόηεηεο επεξεάδνπλ ηελ ίδηα καο ηελ ηαπηόηεηα (Turkle, 1996).
Οη Κνηλόηεηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο, ηε ζεκαηηθή ηνπο, ηελ πξνζβαζηκόηεηα ή ηνπο θαλόλεο
ηνπο.

Φεθηαθέο Κνηλόηεηεο: πεξηβάιινληα
ηεξίδνληαη ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ.
Δπηηξέπνπλ ηε ζύγρξνλε επηθνηλσλία κε ήρν, βίληεν ή θείκελν, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ αηόκσλ ή
κεγάινπ αξηζκνύ (ζην πιαίζην καζεκάησλ e-learning), ηελ αζύγρξνλε επηθνηλσλία ζε discussion lists
ή ζε e-forae.
Οη Online Κνηλόηεηεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηαηί έρνπλ:
1. Γπλαηόηεηα απεξηόξηζηεο επηθνηλσλίαο
2. Γπλαηόηεηα ζηνρεπκέλεο πιεξνθόξεζεο
3. Γπλαηόηεηα δηακνίξαζεο θαη ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο ληνθνπκέλησλ θαη πόξσλ, κε
ειεγρόκελε πξόζβαζε
4. ρεδίαζε θαη πινπνίεζε νκαδνζπλεξγαηηθώλ projects
Η ζεκαζία ησλ Online Κνηλνηήησλ είλαη ηόζν κεγάιε, ώζηε κηιάκε γηα Κνηλσληθή Γηθηύσζε θαη
γίλεηαη ιόγνο, κεηά ηελ επηλόεζε ηνπ Web 2.0, γηα Education 2.0 (βιέπε Google Apps for Education,
Google Earth, Celestia, Cmap θ.ά.).

Μεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία από Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο θαη Μάζεζεο
Τπάξρνπλ πνιιέο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο (Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα θαη Δξγαζηήξηα, Κέληξα Δξεπλώλ,
Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ θαη Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, Δζληθά ή Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη
γεληθά ζεζκνί θαη ηδξύκαηα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ θαη:
 απνηεινύλ «ρώξνπο» ζπλάληεζεο
 δηνξγαλώλνπλ εθδειώζεηο (πλέδξηα, Ηκεξίδεο, Workshops, πκπόζηα)
 εθδίδνπλ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (έληππα ή ςεθηαθά)
 ζηεξίδνπλ ή ρνξεγνύλ καζήκαηα εμ απνζηάζεσο
 παξάγνπλ πιηθό πάζεο θύζεσο (e-books, e-yliko)
 δηακνηξάδνπλ λέα ησλ ΣΠΔ ζηα κέιε ηνπο π.ρ. κέζῳ RSS
 ζπγθξνηνύλ θαη ππνζηεξίδνπλ νκάδεο εξγαζίαο
 πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Φεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ
 ππνζηεξίδνπλ Online Κνηλόηεηεο
 δηνξγαλώλνπλ δηαγσληζκνύο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ ηδεώλ, ηαιέλησλ, επξεζηηερληώλ ζρεηηθά
κε ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε

Δλόηεηα 2.3.2.α Σν Web2.0, ε θνηλσληθή δηθηύσζε θαη νη
λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο
Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Web 2.0. Οη ρξήζηεο όρη κόλν επηζθέπηνληαη ζειίδεο αιιά ζρνιηάδνπλ,
θαηαζθεπάδνπλ ηζηνζειίδεο, δεκηνπξγνύλ πεξηερόκελν, αμηνινγνύλ ζπιινγηθά ην ςεθηαθό
πεξηερόκελν ηνπ Γηαδηθηύνπ, δηακνηξάδνληαη πόξνπο, δεκηνπξγνύλ online θνηλόηεηεο. Όια απηά
πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππ’ όςηλ ζηε δηαδηθαζία ςεθηαθνύ εγγξακκαηηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ θαη
καζεηώλ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0:
1) Δίλαη αλνηρηό (κε ηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο πξόζβαζεο) θαη επλνεί πιαηθόξκεο θαη εθαξκνγέο
πνπ εληάζζνληαη ζην θίλεκα ηνπ Free, Open Source Software (FOSS). Έηζη πνιινί δηάζεκνη
νξγαληζκνί δηαζέηνπλ καζήκαηα θαη αξρεία ειεύζεξα.
2) Δπηηξέπεη θαη επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε, γηα ζπκκεηνρηθή κάζεζε.
3) Δπηηξέπεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη δηάδνζε ησλ ηδεώλ π.ρ. «αηνκηθή δεκνζηνγξαθία».
4) Δπλνεί ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηακνίξαζε ςεθηαθώλ πόξσλ.

Τπεξεζίεο Web 2.0
Blogs (ηζηνιόγηα) θαη «πξνζσπηθή δεκνζηνγξαθία» (personal journalism). Σα ηζηνιόγηα επηηξέπνπλ
ηελ αλάξηεζε αλαθνηλώζεσλ ζε αλάπνδε ρξνλνινγηθή ζεηξά θα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ζην
ρώξν ελόο παξόρνπ π.ρ. Google, Moodle. ήκεξα είλαη ν θαη’ εμνρήλ ρώξνο γηα πξνζσπηθή
δεκνζηνγξαθία.
Wikis. Υώξνο όπνπ γξάθεη όρη κόλνλ ν αξρηθόο δεκηνπξγόο αιιά θαη άιινη π.ρ. Wikipedia.

Podcast θαη Vodcast. ύλνιν αξρείσλ ήρνπ ή βίληεν πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν κέζῳ RSS
Feeds ή Atom θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από Η/Τ, mp3, iPod. Απηόκαηε ελεκέξσζε όηαλ αλαλεώλεηαη ην
πεξηερόκελν.
Δηθνληθνί θόζκνη-Virtual worlds. Πνιύ δηαδεδνκέλν κέζν δηδαζθαιίαο, δύζθνιν λα εθαξκνζηεί
ζην ηππηθό ειιεληθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Π.ρ. Second Life, OpenSimulator.
Κνηλσληθή δηθηύσζε θαη folksonomy (=έκκεζε αμηνιόγεζε ςεθηαθώλ πόξσλ θαη αλάδεημε ησλ
πιένλ ζεκαληηθώλ). Π.ρ Facebook, MySpace, Twitter, Ning, Digg, Del.icio.us θ.ά.

Δλόηεηα 3.1 Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηώλ
Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ









Πιεζώξα πιεξνθνξηώλ
Οη καζεηέο θαζίζηαηαη «εξεπλεηέο πιεξνθνξηώλ»
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο
Γπλαηόηεηα άκεζεο ζύλδεζεο κε κέξε θη αλζξώπνπο
Παγθόζκηα δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο
Κίλεηξν γηα δηακνηξαζκό ηεο δνπιεηάο ηνπο
Δπθνιόηεξε θαηαλόεζε κε ρξήζε εμεηθνληζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ
Δπνηθνδνκεζηηθή δηάξζξσζε ηεο κάζεζεο (κόλνη αλαθαιύπηνπλ παξά βιέπνπλ θαη
απνκλεκνλεύνπλ)

Δπηθπιάμεηο θαη ζεκεία γηα επηζήκαλζε ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ













Τπεξθόξησζε πιεξνθνξίαο
Πνηόηεηα, εγθπξόηεηα, αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δίλνπλ απνηειέζκαηα κε βάζε εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα
Αλεπαξθήο ν ρξόλνο εθπαίδεπζεο γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεραλώλ
Αλαθνξά ησλ πεγώλ - πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα
Γε δνπιεύνπλ νη καζεηέο θξηηηθά αιιά κε copy-paste
Θα πξέπεη λα κάζνπλ λα απηνπαξνπζηάδνληαη (netiquette)
Η ηαρύηεηα επηθξαηεί ηεο πνηόηεηαο
Κίλδπλνο κεγέζπλζεο ηνπ ράζκαηνο απηώλ πνπ έρνπλ θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε
ζηελ πιεξνθνξία
Δπηθαλεηαθή γλώζε παξά πξαγκαηηθή θαηαλόεζε
Παξεξκελεία δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη κε κνξθή γξαθηθώλ
Γεκηνπξγείηαη κηα ηάζε «θάλε θιηθ θαη κάληεςε» παξά «ζθέςνπ πξώηα»

Σερληθέο Αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν
Υξήζε Αξρεηνθαηαιόγσλ (Directories), ζειίδεο ηαμηλνκεκέλεο ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή, ζεκαηηθά.
Υξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο.
Δξγαιεία κεηααλαδήηεζεο, ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζε πνιιαπιέο κεραλέο αλαδήηεζεο.
 Γηα ην ζσζηό πξνζδηνξηζκό βνεζνύλ ηα εξσηήκαηα: α) Πνηνο ή Ση είλαη απηό πνπ αλαδεηώ, β)
Πνύ βξίζθεηαη, γ) Πόηε ζπλέβε, δ) Πώο ζπλέβε, ε) Γηαηί
 Οη θεληξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά
 Οη θεληξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πξέπεη λα εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ αλαδεηνύκελε πιεξνθνξία
 Υξήζε ζπλώλπκσλ
 Υξήζε θξάζεσλ
 Αλαδήηεζε κε βάζε Boolean ηειεζηέο (AND, OR, NOT)
 Πξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία
 6-8 ην πνιύ ιέμεηο-θιεηδηά
 Υξήζε θίιηξσλ π.ρ. απόιεμε URL: com, edu, gov, net, org θ.ά.

Δλόηεηα 3.2 Αμηνπνίεζε - Αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ,
ηζηνρώξσλ θαη ππιώλ
Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ από εθπαηδεπηηθνύο θαη
καζεηέο





Πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ
Γεκνζίεπζε ζην WWW από ηνλ εθπαηδεπηηθό
πιινγή πιεξνθνξηώλ από ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο θαζνδήγεζε π.ρ. WebQuests
Γεκνζίεπζε ζην WWW από ηνπο καζεηέο π.ρ. blogs

Αμηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο γεληάο ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν
Α. Έκθαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Blogs (ηζηνιόγηα).
 Χο πεγέο πιεξνθόξεζεο
 Η ρξήζε ηνπ είλαη πην απιή από ζπλεζηζκέλεο ηζηνζειίδεο θαη ε αληίζηξνθε εκθάληζε ησλ
δεκνζηεύζεσλ βνεζά ηνπο επηζθέπηεο
 Φεθηαθά θέληξα νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο
 Υώξνο απνζήθεπζεο-θαηεγνξηνπνίεζεο δηδαθηηθνύ πιηθνύ
 Φεθηαθόο ηόπνο δηαιόγνπ θαη ζπδήηεζεο
 Υώξνο αλάξηεζεο εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ θαη ζρνιηαζκόο ηνπο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη
ηνπο ζπκκαζεηέο
 Η δηαηήξεζε ηνπ ηζηνινγίνπ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο απνηειεί από κόλε ηεο κηα
δξαζηεξηόηεηα

Wikis. Πην θεκηζκέλνο ηζηνρώξνο wiki ε Wikipedia. Μεγάινο όγθνο πιεξνθνξηώλ –κε ειεγκέλσλθαη γη’ απηό απαηηείηαη πξνζνρή. Οη πεξηζζόηεξεο «ηππηθέο» εγθπθινπαίδεηεο δε ρξεζηκνπνηνύλ
wikis. Σα wikis επηηξέπνπλ:
 Σε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία, ηα νκαδηθά ζρέδηα project
 Αλάξηεζε πιηθνύ από θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο
Podcasts. Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε:
 Μαγλεηνθώλεζε-καγλεηνζθόπεζε ηνπ καζήκαηνο σο ζπκπιήξσκα ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ
καζεηώλ
 Δγγξαθή θαη δηαλνκή ησλ Podcasts ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ
 Δγγξαθή θαη δηαλνκή ησλ Podcasts από ζπλαληήζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από απόληεο
 Δγγξαθή θαη δηαλνκή θεηκέλσλ, δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ, ζεκηλαξίσλ
Φεθηαθή αθήγεζε (digital storytelling). Αθήγεζε ηζηνξηώλ κε ςεθηαθά κέζα.
Β. Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε
Webquests (ηζηνεμεξεπλήζεηο). Γξαζηεξηόηεηεο κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηεο αλαδήηεζεο ζην
Γηαδίθηπν. Τπάξρνπλ από ηελ αξρή όια ηα βήκαηα (ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, δηαδηθαζία, αμηνιόγεζε)
ελζσκαησκέλα.
E-Portfolio (ειεθηξνληθόο ραξηνθύιαθαο). ύζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ από ηνλ δηδάζθνληα
γηα καθξνρξόληα αμηνιόγεζε (νκαδηθή εξγαζία, δείγκαηα γξαθηθνύ ραξαθηήξα, θαηαγξαθή ηεο
αλάγλσζεο κεγαινθώλσο, θσηνγξαθίεο, βίληεν, πεηξάκαηα θιπ.).
Δηθνληθό Δπνπηηθό Τιηθό- Δηθνληθά εξγαζηήξηα, κνπζεία, «εθπαηδεπηηθνί ρώξνη».
Αληηθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ήηαλ επηζπκεηό λα πινπνηεζνύλ ζηελ ηάμε.

Σερληθέο αμηνιόγεζεο ζειίδσλ














Δίλαη πξνζσπηθή ε ηζηνζειίδα;
Από ηη ηύπν domain πξνέξρεηαη ε πιεξνθνξία; (βι. gov, edu, org,…)
Πνηνο έγξαςε ηε ζειίδα;
Δίλαη ελεκεξσκέλε;
Τπάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο;
Έρεη ππνζηεί αιινηώζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πεγή;
Λεηηνπξγνύλ νη ζύλδεζκνη; Δίλαη ηζνξξνπεκέλνη θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο;
Δίλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο ηεο ζειίδαο θαη ζε άιιεο γιώζζεο;
Σξνπνπνηείηαη ώζηε λα δηεπθνιύλεη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Τπάξρνπλ δηαθεκίζεηο;
Δίλαη ην θείκελν άξηην γισζζηθά;
Δίλαη ην πεξηερόκελν ζύκθσλν κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξόηππα;
Αηζζεηηθώο είλαη απνδεθηή;

Δλόηεηα 3.3 ρεδίαζε καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηύνπ
Έλα γεληθό, ζεσξεηηθό πιαίζην εξγαζίαο γηα ην e-Learning
ηεξίδεηαη πάλσ ζην κνληέιν ηνπ Badrul Khan γηα ηελ νξγάλσζε ειεθηξνληθώλ ή ςεθηαθώλ
καζεκάησλ (e-learning).
Παηδαγσγηθή Γηάζηαζε:
 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
 Αλάιπζε αθξναηεξίνπ, ηεο νκάδαο-ζηόρνπ
 Αλάιπζε ησλ ζηόρσλ
 Αλάιπζε ησλ κέζσλ
 ρεδίαζε πξνζέγγηζεο
 Οξγάλσζε
Μέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο (παξνπζίαζε, έθζεζε, επεμήγεζε, drill and practice, tutorials, παηρλίδηα,
αθήγεζε ηζηνξηώλ, πξνζνκνηώζεηο, παηρλίδηα ξόισλ, ζπδήηεζε, αιιειεπίδξαζε, κνληεινπνίεζε,
δηεπθόιπλζε, ζπλεξγαζία, κειέηε πεξίπησζεο, …)
Σερλνινγηθή δηάζηαζε:
 ρεδηαζκόο ππνδνκήο
 Τιηθό (hardware)
 Λνγηζκηθό (software)
ρεδίαζε δηεπαθήο (Interface Design):
 ρεδίαζε ζειίδσλ
 ρεδίαζε παξνπζίαζεο πεξηερνκέλνπ
 Πινήγεζεο
 Πξνζβαζηκόηεηα
 Έιεγρνο επρξεζηίαο (usability testing)
Αμηνιόγεζε:
 Δπηκνξθνύκελσλ
 Γηδαζθαιίαο θαη καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο
 Σνπ όινπ ζπζηήκαηνο
Γηαρείξηζε:
 πληήξεζε καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο (maintenance)
 Καηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο
Πξόζζεηεο ππνζηεξηθηηθέο πεγέο:
 Online support
 Γηδαθηηθή / ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε
 Σερληθή ππνζηήξημε
 Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο
 Άιιεο online ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο offline
Ηζηθή δηάζηαζε:
 Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή επίδξαζε
 Πνιηηηζκηθή δηαζπνξά

 Πξνθαηάιεςε
 Γεσγξαθηθή δηαζπνξά
 Φεθηαθή δηαλνκή
 Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο
 Ιδησηηθόηεηα
 Λνγνθινπή (plagiarism)
 Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα
Θεζκηθή δηάζηαζε:
 Θέκαηα δηαρεηξηζηηθά
 Θέκαηα αθαδεκατθά
 Παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο

Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ e-learning










Δπθακςία ζε επίπεδν πξόζβαζεο, κεζόδσλ δηαλνκήο, ηαρύηεηαο θαη ζηξαηεγηθώλ
δηδαζθαιίαο
Ο καζεηήο επηιέγεη καζεζηαθό πιηθό αλάινγα κε ην επίπεδν γλώζεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ
Η κειέηε κπνξεί λα γίλεη νπνπδήπνηε ππάξρεη Η/Τ κε ζύλδεζε ζην δίθηπν
Ο καζεηήο εξγάδεηαη κε βάζε πξνζσπηθνύο ξπζκνύο
Αζύγρξνλε αιιειεπίδξαζε κε δηδάζθνληεο, ζπλεθπαηδεπόκελνπο θαη έιεγρν ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο
Πξνζαξκόδεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι
Αλαπηύζζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Η/Τ θαη ην Γηαδίθηπν
Αλαπηύζζεη απηνπεπνίζεζε θαη ππεπζπλόηεηα
Ο καζεηήο πεξλά γξήγνξα ηα γλσζηά θαη επηθεληξώλεηαη ζε ό,ηη ηνλ ελδηαθέξεη

Μεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-learning







Μαζεηέο κε κεησκέλν θίλεηξν ή άζρεκεο ζπλζήθεο κειέηεο ζα κείλνπλ πίζσ από ηνπο άιινπο
Υσξίο ηε δνκή ησλ παξαδνζηαθώλ καζεκάησλ, κπνξεί λα κπεξδεπηνύλ
Μπνξεί λα αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη από ην δηδάζθνληα θαη ηνπο ζπκκαζεηέο
Πηζαλόλ ν δηδάζθσλ λα κελ είλαη πάληα δηαζέζηκνο όηαλ ηνλ ρξεηάδνληαη
Πξνβιήκαηα ζηε ζύλδεζε ή ζηνλ Η/Τ κπνξεί λα απνζαξξύλνπλ ηελ πξόζβαζε
Η δηαρείξηζε αξρείσλ ή ινγηζκηθώλ κπνξεί λα είλαη πνιύπινθε γηα ηνλ αξράξην

Δλόηεηα 3.4 Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ
θαη ππεξκέζσλ
Αλαγθαηόηεηα πξνηππνπνίεζεο καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ
Υπερμέσα (hypermedia): εθαξκνγέο πνπ επέηξεπαλ ηε κε-γξακκηθή ππεξζύλδεζε αλάκεζα ζε δύν
κέζα. ήκεξα απηή ε δηάθξηζε ηείλεη λα γίλεη ιηγόηεξν ζαθήο.
Πολυμέσα (multimedia): ζπλδπαζκόο πνιιαπιώλ κέζσλ ζε κηα εληαία παξαγσγή – εθαξκνγή. Η
δηαζέζηκε πιεξνθνξία κπνξεί λα δίλεηαη είηε γξακκηθά (πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ρσξίο έιεγρν από
ην ρξήζηε) είηε κε γξακκηθά.
Καηεγνξηνπνίεζε πνιπκέζσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν δηάζεζεο/δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο:
 Οπηηθνί δίζθνη
 Κηόζθηα
 Πνιπκέζα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ
 Πνιπκέζα πξνζπειάζηκα / ρξεζηκνπνηνύκελα κέζῳ Γηαδηθηύνπ
Καηεγνξηνπνίεζε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ:
 Φπραγσγία
 Δθπαίδεπζε
 Πιεξνθόξεζε
 Δπηρεηξεκαηηθνί ζθνπνί
Τπεξθείκελν: ηεκαρίδεη ην θείκελν ζε επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε
ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, εηθόλεο ή θξάζεηο. Σν θείκελν
εηζάγεηαη κε πιεθηξνιόγεζε, ζάξσζε (OCR) ή αλαγλώξηζε νκηιίαο.
Η εηθόλα κπνξεί λα είλαη ςεθηνγξαθηθή ή δηαλπζκαηηθή. Οη ςεθηνγξαθηθέο είλαη ζύλνιν
εηθνλνζηνηρείσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε ανάλςζη (εηθνλνζηνηρεία αλά ίληζα), ην βάθορ
ρξώκαηνο (δηαζέζηκα bit γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν), ην μέγεθορ θαη νη διαζηάζειρ. Σέηνηεο
πεηπραίλνπκε από ζπιινγέο, κε ζάξσζε, κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, κε βηληενθάκεξα θιπ.
Έρνπλ επέθηαζε JPG, BMP, JIF, TIF θιπ. Οη δηαλπζκαηηθέο παξάγνληαη κε ρξήζε γεσκεηξηθώλ
ζρεκάησλ, έρνπλ κηθξό κέγεζνο θαη δελ δίλνπλ εηθόλεο κε θσηνξεαιηζκό. Έρνπλ επέθηαζε AI, DXF,
CDR, EPS, WNF θιπ.
Κηλνύκελε εηθόλα. Γηαδνρή εηθόλσλ (20-30 θαξέ ην δεπηεξόιεπην) ώζηε λα δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο
θίλεζεο (animation). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επέκβεη ζηελ θίλεζε, λα κεηαηξέςεη ηα γξαθηθά ζε βίληεν,
λα επεμεξγαζηεί ην θσηηζκό ή ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Λόγῳ ηνπ ππεξβνιηθνύ
κεγέζνπο ησλ αξρείσλ βίληεν, ρξεζηκνπνηνύληαη αιγόξηζκνη ζπκπίεζήο ηνπο. Γλσζηνί αιγόξηζκνη
είλαη νη MPEG, MJPEG, DVI, κηα λεώηεξε έθδνζε είλαη ην DivX (ζπκπηέδεη κέρξη 10% ηνπ αξρηθνύ).
Οη πην γλσζηνί ηύπνη ςεθηαθνύ βίληεν είλαη νη MPEG, AVI, MOV. Σν ςεθηαθό βίληεν έρεη πνιύ
θαιή πνηόηεηα αληηγξαθήο, είλαη επεμεξγάζηκν θαη κεηαδίδεηαη κέζῳ Γηαδηθηύνπ (streaming video).
Ήρνο. Με ηνλ ππνινγηζηή παξάγνπκε ην πξόηππν MIDI. Σα πην δεκνθηιή αξρεία ήρνπ έρνπλ
επέθηαζε MIDI, WAV θαη ζπκπηεζκέλν πξόηππν ην MP3.

Λνγηζκηθά Αλάπηπμεο πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ
Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο Παξνπζηάζεσλ: (PowerPoint, Impress)
Δξγαιεία πγγξαθήο (Authoring Tools):

1) Βαζηζκέλα ζε θάξηεο ζπκίδνπλ βηβιίν θαη θηλείζαη από ζειίδα ζε ζειίδα
2) Βαζηζκέλα ζε εηθνλίδηα
3) Βαζηζκέλα ζην ρξόλν

Βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ
Αλάιπζε, ρεδίαζε, Αλάπηπμε, Έιεγρνο, Γηαλνκή

Πνιπκέζα θαη εθπαίδεπζε
πκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία θαηαλόεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ζηεξίδνπλ ηνλ
επηκνξθσηή. Άιιεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη σο πιήξε θαη άιινηε σο απηόλνκα δηδαθηηθά
ζπζηήκαηα. Οη πνιπκεζηθέο εγθπθινπαίδεηεο Encarta, Grolier, Wikipedia, ην πνιπκεζηθό ιεμηθό
Oxford Longman.

Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο
Οξηζκέλε θαηεγνξία ςεθηαθώλ, ιεπθώλ πηλάθσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε έλαλ Η/Τ, απεηθνλίδνπλ
ηελ νζόλε ηνπ Η/Τ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κπνξνύλ λα δερηνύλ απεπζείαο εληνιέο κε ηελ αθή ή κε
εηδηθή γξαθίδα.
Φεθηαθό βνήζεκα γηα ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη επνπηηθό κέζν (όπσο βηληενπξνβνιείο,
πξνβνιείο δηαθαλεηώλ, ηειενξάζεηο, βίληεν) από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
Έρνπλ όινη ηα ίδηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά παξνπζηάδνπλ ηερλνινγηθέο δηαθνξέο (εκπξόζζηαο ή
νπίζζηαο πξνβνιήο) θαη πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο ράξε ζην εηδηθό ινγηζκηθό πνπ ηνπο ζπλνδεύεη.
Δπηπιένλ δπλαηόηεηεο:
 Γηαρσξηζκόο ηεο επηθάλεηαο ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα
 Δκθάληζε ιεηηνπξγηώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ξπζκηδόκελεο δηαζηάζεηο
(εηθνληθό πιεθηξνιόγην, ξύζκηζε «πεξηνρήο επαηζζεζίαο», ξύζκηζε κεγέζνπο γηα κηθξά
παηδηά θαη ΑκΔΑ, ξύζκηζε ρξσκάησλ)
 Καηαγξαθή όισλ ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ (απνζήθεπζε σο)
Δίλαη ρξήζηκνη ζε θάζειρ δηδαζθαιίαο όπσο:
 ύγθξηζε «νληνηήησλ» π.ρ. θπηά ή δώα, ιέμεηο ή θξάζεηο
 Δπαλαιεπηηθέο ή αλαθεθαιαησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
 πλεξγαηηθή αλάπηπμε ή δηεξεύλεζε ελλνηώλ (από θνηλνύ εθπαηδεπηηθόο θαη καζεηέο)
 Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε / δηάςεπζε ππνζέζεσλ
 Γηαπξαγκάηεπζε ελλνηώλ πνπ απαηηεί ρξήζε ιεθηηθώλ θαη κε ιεθηηθώλ (εηθνληθώλ) ζηνηρείσλ

Δλόηεηα 3.5 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (CMS,
LMS)
(Blackboard. Joomla, Moodle, e-class, PostNuke, Drupal θ.ά.)
Καη ηα δύν ζπζηήκαηα (CMS, LMS) εγγξάθνπλ ζπνπδαζηέο, έρνπλ επηθνηλσλία κε απηνύο,
απνηηκνύλ ηελ απόδνζε, ελεξγνπνηνύλ καζεζηαθό πιηθό, αιιά έρνπλ θαη νξηζκέλεο δηαθνξέο.
CMS (Content Management System). Δίλαη εύρξεζηα θαη δεκνθηιή, επηηξέπνπλ «αλέβαζκα»
(upload) αξρείσλ ρσξίο λα ρξεηάδνληαη κεηαηξνπή. Καιύπηνπλ επίζεο:
 Online αλάξηεζε πιηθνύ
 Αμηνιόγεζε ζπνπδαζηή κε online εξσηήζεηο, ηεζη θιπ.
 Forum ζπδεηήζεσλ
Μεηνλεθηήκαηα:
 Μεησκέλε επειημία. Σα νλόκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ζπάληα αιιάδνπλ ή κεηαβάινληαη.
 Αλεπαξθήο παξνρή δηαδξαζηηθνύ e-learning. Δξγαιεία κε Flash ή Dreamweaver δελ
δηαλέκνληαη, γη’ απηό δίλνληαη ζύλδεζκνη.
 Αδπλακία ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή. Γελ επαιεζεύεηαη ε ηαπηόηεηα ησλ ζπνπδαζηώλ
θαη δελ «ζώδεη» ηα ηεζη πξηλ ηα ππνβάιιεη ν καζεηήο.
LMS (Learning Management System). Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:
 Δγγξαθή ζπνπδαζηώλ
 Παξαθνινύζεζε ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα
 Δμέηαζε
 Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ
 Μεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζε άιια ζπζηήκαηα
 Πξνγξακκαηηζκό καζεκάησλ
Μεηνλεθηήκαηα:
 Ραγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (λέα ηερλνινγία, λέεο εθδόζεηο)
 Πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο
 Απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ
Σν CMS ππνζηεξίδεη καθξνπξόζεζκεο ζπλεδξίεο καζεκάησλ ελώ ην LMS ζύληνκα επηκνξθσηηθά
γεγνλόηα, αιιά νη δηαθνξέο είλαη πνιύ ζρεηηθέο.

Μεξηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο
Blackboard:
Joomla: Δύθνιν ζε εγθαηάζηαζε θαη επεμεξγαζία κόλν κε γλώζεηο Word. Πνιπκεζηθά αξρεία,
δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο blogs, e-mails, Newsletters, θ.ά. πλδξνκεηηθή εγγξαθή.
Moodle: Γπλαηόηεηα εγγξαθήο, έιεγρνο ζηνλ δηδάζθνληα θαη επειημία ζηα πεξηερόκελα, παξνπζίαζε
βαζκνινγίαο, ζπδεηήζεηο, δεκηνπξγία blogs, wikis, θίιηξα πεξηερνκέλνπ.
E-class: Απιή δηεπαθή, δέρεηαη πνιιά format (Word, pdf θ.ά.), εύθνιε νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ,
εκθάληζε αλάινγε ησλ θπιινκεηξεηώλ, ftp publishing, ελζσκαησκέλε κεραλή αλαδήηεζεο, εύθνιε
παξαγσγή απηνβαζκνινγνύκελσλ ηεζη, πνιύγισζζε ππνζηήξημε.
PostNuke:
Drupal:

Δλόηεηα 3.6.1 Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα επεμεξγαζηή
θεηκέλνπ
Word, Writer, θιπ.
Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη θείκελα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο:
 Πξνζνρή ζην θείκελν (κνξθνπνίεζε)
 Έιεγρν ππεξδεζκώλ
 Ήρνη, εηθόλεο, εθέ θιπ. ρξεζηκνπνηνύληαη κε θεηδώ θαη κόλνλ αλ εμππεξεηνύλ θάπνην ζθνπό
Σερληθέο θαη παξαδείγκαηα:
 Παξαθνινύζεζε αιιαγώλ (δηεπθνιύλεη ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θεηκέλσλ)
 Υξήζε νξζνγξαθηθνύ – γξακκαηηθνύ ειέγρνπ θαη Θεζαπξνύ
 Δηζαγσγή ζρνιίσλ (δηεπθνιύλεη ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή)
 Υξήζε εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ππεξδεζκώλ
 Αμηνπνίεζε πηλάθσλ
 πλδπαζκόο εηθόλαο θαη θεηκέλνπ
Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ ζελ. 133-138.

Δλόηεηα 3.6.2 Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ
Excel, Calc, θιπ.
Μπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα κηα δηδαζθαιία ή γηα δξαζηεξηόηεηεο drill and practice. Γελ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε πέξαλ ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο πηλαθνπνίεζεο δεδνκέλσλ.
Απνηειεί έλα πνιύ ηζρπξό ππνινγηζηηθό εξγαιείν. Αληηξξήζεηο ππάξρνπλ γηαηί απνθξύπηεη ηε
καζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ, όηαλ νη καζεηέο ηα ιύλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ.
Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο:
 Έιεγρνο ησλ ζπλαξηήζεσλ (εηδηθά όηαλ πξνέξρνληαη από αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε)
 Δηζαγσγή εηθόλσλ θαη δηαθόζκεζεο, κε θεηδώ
 Πξώηα ζρεδηαζκόο ζην ραξηί
 Μηα εξγαζία ζηεξίδεη ην κάζεκα: δελ είλαη κάζεκα
Σερληθέο:
 Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ
 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο κε fill down κελνύ θαη ζπλαξηήζεηο
 πλάξηεζε αζξνίζκαηνο
 Μέζνο όξνο θαη εξκελεία γξαθήκαηνο
 Υξήζε γξακκήο εξγαιείσλ ζρεδίαζεο
Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ ζελ. 140-144.

Δλόηεηα 3.6.3 Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ
παξνπζηάζεσλ
PowerPoint, Impress, θιπ.
Μπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα κηα δηδαζθαιία ή γηα δξαζηεξηόηεηεο drill and practice. Ιζρπξό
εξγαιείν δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ίζσο πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν ινγηζκηθό. Αληηξξήζεηο
ππάξρνπλ: α) γηαηί επλνεί ηελ εηθόλα θαη ηνλ ήρν έλαληη ηνπ θεηκέλνπ σο ηξόπνπ έθθξαζεο θαη
κεηάδνζεο ηδεώλ θαη β) επλνεί κηα «ηειενπηηθή» αληίιεςε νξγάλσζεο ηεο ύιεο (γξήγνξε ελαιιαγή
εηθόλσλ, κηθξά θαη «εύπεπηα» θείκελα θιπ.).
Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο:
 πλδπαζκόο ρξσκάησλ (ζπλζήθεο θσηηζκνύ βηληενπξνβνιέα)
 Πξνζνρή ζην θείκελν (πνζόηεηα, κέγεζνο, γξακκαηνζεηξά)
 Έιεγρνο ππεξδεζκώλ
 Υξνλνκέηξεζε παξνπζίαζεο
 Δθέ κε θεηδώ
 Πξώηα ζρεδηαζκόο ζην ραξηί
 Μηα παξνπζίαζε ζηεξίδεη ην κάζεκα: δελ είλαη κάζεκα
Σερληθέο:
 Απνθάιπςε – επηθάιπςε εηθόλσλ
 πγρξνληζκόο ήρνπ, θεηκέλνπ, εηθόλαο
 Φεπδνθίλεζε (ηαρεία ελαιιαγή δηαθαλεηώλ)
 Απηόκαηε επίδεημε δηαθαλεηώλ
 Απιή επίδεημε εηθόλσλ, animation, video
 Υξήζε εμσηεξηθώλ ππεξδεζκώλ
Πξνεγκέλεο ηερληθέο:
 VBA θαη πιήθηξα (Buttons)

Δλόηεηα 4.1 Βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ
Καηεγνξηνπνίεζε, θαηά Κόκε, κε βάζε:
I.
Τπνθείκελεο ζεσξίεο κάζεζεο
II.
Σηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη ηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα
Με βάζε ηηο ππνθείκελεο ζεσξίεο κάζεζεο:
1. Καζνδεγνύκελεο δηδαζθαιίαο (tutorials), πξαθηηθήο θαη εθγύκλαζεο (drill and practice),
ζηεξίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη γλσζηηθέο ζεσξίεο
2. Καζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο θαη δηεξεύλεζεο (ζηεξίδνληαη ζε ζεσξίεο κάζεζεο γλσζηηθέο
θαη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο)
3. Έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο (ζηεξίδνληαη ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθέο θαη
θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο)
Με βάζε ηηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη ηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα:
1. Λνγηζκηθά ζηα νπνία ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί σο δάζθαινο
2. Σν ζύζηεκα ιεηηνπξγεί σο καζεηήο

3. Σν ζύζηεκα ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν κάζεζεο ή σο ζπλεξγάηεο
Η θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη ζήκεξα κε βάζε ηελ ύπαξμε ελόο αξηζκνύ ινγηζκηθώλ κε θνηλή
πξνβιεκαηηθή ή θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ζεκαληηθώλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Γελ ππάξρεη δηαρσξηζκόο
αλάκεζα ζε ινγηζκηθά κεκνλσκέλσλ Η/Τ (stand alone) θαη ζε εθαξκνγέο online.
Μεξηθέο από ηηο ζπλήζεηο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ είλαη:
Λνγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο απιέο πεγέο πιεξνθόξεζεο. Σν ίδην ην Γηαδίθηπν,
ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, επξεηήξηα, βάζεηο δεδνκέλσλ, βηβιηνζήθεο, εμεηδηθεπκέλεο πύιεο
ή ηζηνρώξνη θ.ά. εκαληηθό ξόιν εδώ παίδεη ε επθνιία πξόζβαζεο, ε «ζηόρεπζε», ε νξγάλσζε, ε
επθνιία αλαδήηεζεο, ην θόζηνο, ε εγθπξόηεηα θαη ε ζπλερήο αλαλέσζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Λνγηζκηθά γηα δηδαζθαιία (tutorials). Τπάξρνπλ πνιιά ζην ειεύζεξν εκπόξην θαη δελ έρνπλ
απνθιεηζηηθά ζρνιηθή ρξήζε.
Πεξηβάιινληα πξαθηηθήο εθγύκλαζεο (drill and practice). Δίλαη ηα πην δηαδεδνκέλα θαη ηα πην
δεκνθηιή ίζσο γηαηί είλαη ηα απινύζηεξα ζηελ θαηαζθεπή θαη γηαηί παξνπζηάδνπλ θάπνηνπ είδνπο
απνηειέζκαηα (βειηίσζε δεμηνηήησλ). Σέηνηα είλαη ηα πεξηζζόηεξα εκπνξηθά θαη ηδηαίηεξα ζε
γλσζηηθέο πεξηνρέο όπνπ απαηηείηαη απνζηήζηζε. πλήζσο πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο θαη ηεζη ειέγρνπ γλώζεο –πνιιέο θνξέο online. Καηαγξάθεη ζθνξ θαη ρξόλν.
Πεξηβάιινληα δηαρείξηζεο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ θαη δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ. Δδώ εληάζζνληαη
απιά πεξηβάιινληα παξνπζίαζεο, όπσο ην Impress θαη ην PowerPoint.
Πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο. Π.ρ. εμνκνησηέο πηήζεσλ, πξνζνκνηώζεηο ηαηξηθώλ επεκβάζεσλ,
virtual reality. Απηά βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ππνζηεξίδνπλ
δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Έλα βήκα παξαπέξα είλαη ηα ινγηζκηθά πεξηβάιινληα πξαγκαηηθώλ
εξγαζηεξίσλ (ξνκπνηηθή).
Δξγαιεία γεληθήο ρξήζεο. Δθηόο από ηηο γεληθέο εθαξκνγέο (εθαξκνγέο γξαθείνπ), ππάξρνπλ ηα
ινγηζκηθά βάζεσλ δεδνκέλσλ ή γηα νξγάλσζε ηδεώλ, project (ελλνηνινγηθνί ράξηεο).
Πξνγξάκκαηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο δεκηνπξγηθόηεηαο, θαληαζίαο. Τπνζηεξίδνπλ ηε
δεκηνπξγηθόηεηα ζην γξαπηό ιόγν, ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Σππηθά πξνγξάκκαηα είλαη ην
KidPix, «Πήγαζνο», HyperStudio θαη ην Microworlds. Δδώ ν καζεηήο κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ
δεκηνπξγνύ θη όρη κόλν ηνπ ρξήζηε.
Αλνηρηνί κηθξόθνζκνη. Δίλαη νη πιένλ δηεξεπλεκέλνη θαη ζεσξνύληαη σο ηα πιένλ ζεκαληηθά
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Λνγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο (Cabri, Sketchpad), Άιγεβξαο θαη
Αξηζκεηηθήο (FunctionProbe, Excel), Φπζηθήο (Interactive Physics), κνληεινπνίεζεο (Modellus), ε
Γιώζζα Logo, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Αλνηρηά πεξηβάιινληα, κε δεκηνπξγία εθ ηνπ κεδελόο ή
όρη, λέσλ νληνηήησλ, λέσλ αληηθεηκέλσλ, ζρέζε κεηαμύ ηνπο θαη αιιειεπίδξαζε.
Λνγηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο. Φπιινκεηξεηέο, e-mail, εηθόλεο, βίληεν,
ήρνο κέζῳ Γηαδηθηύνπ. Απηά ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο:
1. Λνγηζκηθά επηθνηλσλίαο θαη πξόζβαζεο ζε θαηαλεκεκέλνπο ςεθηαθνύο πόξνπο. E-mail, chat,
wikis, blogs, social bookmarking, YouTube, MySpace, Skype θ.ά.
2. Λνγηζκηθά δηεπθόιπλζεο ηεο πξόζβαζεο. Δηδηθά ινγηζκηθά (απηόκαηνη κεηαγισηηηζηέο ή
πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο).
Πεξηβάιινληα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ - Πξνγξακκαηηζκόο κε γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ C++, Java, πεξηβάιινληα αλάπηπμεο Flash, Αβάθην ή πεξηβάιινληα όπσο ην
Microworlds, HyperStudio ή αθόκα θαη ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ όπσο ην Impress ή ην PowerPoint,
έρνπλ κηα πβξηδηθή κνξθή, αθνύ επηηξέπνπλ scripts θαη VBA (Visual Basic for Application).
Λνηπέο θαηεγνξίεο. Όια απηά πνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο. Δθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα, e-learning tools, Google Apps for Education, Google Earth, Google Maps, Celestia,
ελλνηνινγηθνί ράξηεο, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θ.ά.

Δλόηεηα 4.2 Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
ηελ Διιάδα ηα ινγηζκηθά κπνξνύλ λα πηζηνπνηνύληαη από ηνλ ΔΛΟΣ αιιά ηελ επίζεκε
πηζηνπνίεζε γηα ηα δεκόζηα ζρνιεία ηελ ρνξεγεί ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Παιηόηεξα ινγηζκηθά
ηνπ «Οδύζζεηα» αμηνινγήζεθαλ από ην ΔΑΙΣΤ (ηόηε ΙΣΤ). Δπίζεκνο θνξέαο παξακέλεη ην Π.Ι. πνπ
αμηνινγεί ζε 3 θάζεηο:
1. Σερληθή αμηνιόγεζε ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
2. Παηδαγσγηθή – Γηδαθηηθή
3. Σειηθή αμηνιόγεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (κέζα ζηελ ηάμε)
Σν Π.Ι. αμηνινγεί απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ παξάγεη έκκεζα ή άκεζα ην ίδην θαη δελ
ιεηηνπξγεί σο ειεύζεξνο θνξέαο αμηνιόγεζεο.

Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
ην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ -ζηα αγγιηθά- «εξγαιεία» θαη ηζηνρώξνη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, βλ. ζελ. 165, 166.
Γεληθά είλαη δύζθνιν λα αμηνινγεζεί έλα ινγηζκηθό κε θξηηήξην ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ
δηδαζθαιία ή ηελ πνηόηεηα. Μπνξεί λα εθηηκεζεί όκσο κε βάζε:
 Σελ ηερληθή ηνπ πιεπξά (αμηνπηζηία, πξνδηαγξαθέο, δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ινγηζκηθώλ)
 Σελ δηεπαθή
 Σν πεξηερόκελν (πνηόηεηα, πιεξόηεηα, ζύγρξνλν, επηθαηξνπνηεκέλν, ζπρλά αλαλεώζηκν)
Γηα κηα ζπζηεκαηηθή αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ζηνηρεία όπσο ηα αθόινπζα:
 Γεληθό ζεσξεηηθό-ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο
 Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη (ηερληθή, εθπαηδεπηηθή-παηδαγσγηθή)
 Πνηνπο αθνξά
 Πνηνη ζα απνηεινύλ ηνπο αμηνινγεηέο θαη κε πνην ηξόπν ζα επηιεγνύλ
 Πνηα θαηεγνξία (ζηξαηεγηθή) αμηνιόγεζεο επηιέγεηαη: αλαιπηηθή ή ζπλνπηηθή, πνζνηηθή,
πνηνηηθή, δηεπθξηληζηηθή, ζπλδπαζκέλε θιπ.
 Σν είδνο ηεο αμηνιόγεζεο πνπ επηιέγεηαη: δηακνξθσηηθή, ηειηθή, εξκελεπηηθή ή ζύκθσλε κε
άιια κνληέια

Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
Αμηνιόγεζε πεξηερνκέλνπ
Σν πεξηερόκελν αμηνινγείηαη από πνιιέο απόςεηο (εγθπξόηεηα, όγθν, δόκεζε, παξνπζίαζε,
πιεξόηεηα, γιώζζα, αηζζεηηθή, ζπκθσλία κε πνιηηηζηηθά πξόηππα). ε θάπνηα ινγηζκηθά δελ
πθίζηαηαη πεξηερόκελν. Δδώ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνύλ θαη άιινη παξάγνληεο.
Αμηνιόγεζε ηεο Παηδαγσγηθήο ή Γηδαθηηθήο κεζόδνπ
Γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο ζεσξίαο κάζεζεο κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη απηό. Γελ εμαξηάηαη πάληα ε
δηδαζθαιία κόλν από ην ινγηζκηθό. Δπίζεο εμεηάδεηαη θαη ην θαηά πόζν έλα ινγηζκηθό κπνξεί λα
ελζσκαησζεί ζε κάζεκα αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο κεζόδνπ θαη θαηά πόζν ηε ζηεξίδεη. πκβαηόηεηα κε
ην ΑΠ.
Αμηνιόγεζε ηεο δηεπαθήο ζπζηήκαηνο - ρξήζηε (interface)

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ζεκείν. Πξέπεη λα ππάξρεη εθηόο από αξηηόηεηα πεξηερνκέλνπ, πνηόηεηα
εηθόλσλ, ήρνπ, βίληεν θαη ζηήξημε ηεο κάζεζεο: λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, λα
πξνθαινύλ απνξίεο, λα αλνίγνπλ δξόκνπο αλαδήηεζεο. Να ππάξρεη επθνιία εθκάζεζεο θαη
δηαρείξηζεο, λα ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Σα ινγηζκηθά κπνξνύλ λα εηζαγάγνπλ παξαλνήζεηο ή εζθαικέλεο αληηιήςεηο. Η αληίδξαζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζαθήο θαη αλάινγε κε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε.
Αμηνιόγεζε καζεηή θαη καζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο (δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα)
Απηή είλαη ε πην ζεκαληηθή θαη ε πην πνιύπινθε δηαδηθαζία. Δίλαη δύζθνιν λα δηαγλώζνπκε ηελ
εμέιημε ελόο καζεηή.
ηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο
Τπνζηεξηθηηθό εγρεηξίδην είηε ζπλνδεπηηθό είηε ελζσκαησκέλν ζην ινγηζκηθό, όπνπ πεξηγξάθνληαη
νη ζηόρνη, ππάξρνπλ ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή πιήξε καζήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο. ηήξημε ηνπ
καζεηή: πνηόηεηα θαη ηαρύηεηα κελπκάησλ, παξνρή βνήζεηαο, δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο
δηαθόξσλ βαζκώλ δπζθνιίαο, δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν, e-portfolio. Δπίζεο ην θαηά
πόζν δηεπθνιύλεη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ, κε εκεξνιόγην καζεκάησλ, αμηνιόγεζε, εξγαιεία
δηαρείξηζεο ηάμεο, δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη αζθήζεσλ.
Αμηνιόγεζε θόζηνπο
Δθηόο ηεο αγνξάο ππνινγίδνληαη έμνδα γηα ηελ ειιελνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε
ρξήζε, ηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Σερληθή αμηνιόγεζε
Λεηηνπξγηθόηεηα (αμηνπηζηία, επρξεζηία, απνδνηηθόηεηα, αζθάιεηα, ζπκβαηόηεηα κε άιια
ινγηζκηθά).
Λνηπά ζέκαηα
Αμηνινγνύληαη θαη όςεηο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη πεξηβαιιόλησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη
ελδερνκέλσο ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.

Δλόηεηα 4.3 πλνπηηθή παξνπζίαζε πθηζηάκελνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
ην ινγηζκηθό πνπ δηαηίζεηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
 Λνγηζκηθό πνπ έρεη παξαρζεί από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην
 Λνγηζκηθό πνπ έρεη παξαρζεί από ην ΔΑΙΣΤ
 Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζην Π..Γ., e-yliko θαη ζην ππνέξγν ΝΗΡΗΙΓΔ (http://pleiades.cti.gr)
 Δπηιεγκέλνη ηίηινη ινγηζκηθώλ: Cabri Geometry II (Γεσκεηξία), The Geometer’s Sketchpad
(Γεσκεηξία), Modellus (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή), Function Probe (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή),
Interactive Physics (Φπζηθή), Σαμηλνκνύκε (ηαηηζηηθή, Γεσγξαθία, Ιζηνξία θιπ.), Γαία ΙΙ
(Γεσγξαθία), Υεισλόθνζκνη (Μαζεκαηηθά), Πξσηέαο (Πηζαλόηεηεο-ηαηηζηηθή), Γιώζζα ε
ειιεληθή (ζεσξεηηθέο επηζηήκεο), Microworlds Pro (Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή) θιπ.

Δλόηεηα 5.1 & 5.2 ρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
θαη εηζαγσγή ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο
Βαζηθέο έλλνηεο Γηθηύσλ
Σν πξόηππν αλαθνξάο TCR/IP νξγαλώλεηαη ζε 4 επίπεδα:
 επίπεδν θπζηθνύ κέζνπ-δηαζύλδεζεο
 επίπεδν δηθηύνπ
 επίπεδν κεηαθνξάο
 επίπεδν εθαξκνγώλ
Σν TCP είλαη πξσηόθνιιν ειέγρνπ κεηαθνξάο θαη ην IP πξσηόθνιιν Γηαδηθηύνπ. ε θάζε θόκβν ηνπ
Γηαδηθηύνπ αληηζηνηρεί κηα δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε (δηεύζπλζε IP) κε κνξθή X.Y.Z.W όπνπ θάζε
γξάκκα αληηζηνηρεί ζε έλαλ αθέξαην από 0 έσο 255. Σν ύζηεκα Ολνκαζίαο Πεξηνρώλ (DNS=
Domain Name System) επηηξέπεη ηελ αληηζηνίρηζε κηαο IP δηεύζπλζεο κε έλα ζπκβνιηθό όλνκα π.ρ.
δηεύζπλζε 194.177.193.129 κε ην ζπκβνιηθό όλνκα www.pi-schools.gr πνπ αληηζηνηρεί ζην
Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Οη IP δηεπζύλζεηο δηαθξίλνληαη ζε A, B, C, D ηάμεο. Η κνλαδηθή δηεύζπλζε
γηα θάζε εθαξκνγή θαηαρσξίδεηαη ζε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθή ζύξα (port).
Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη κηα ζεηξά από ελδηάκεζεο
ζπζθεπέο θαη δηαηάμεηο:
Γέθπξα. Γηαρεηξίδεηαη ηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε ηνπηθά δίθηπα κε ηνλ ίδην ηύπνπ
πξσηνθόιινπ.
Πύιε. Γηαθηλεί ηελ πιεξνθνξία αλάκεζα ζε δίθηπα κε ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθό ηύπνπ
πξσηνθόιινπ.
Γξνκνινγεηήο. Γηαβηβάδεη παθέηα δεδνκέλσλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο.

Θέκαηα αζθαιείαο
«Καθόβνπια» ινγηζκηθά
Spyware. Δγθαζίζηαηαη ρσξίο άδεηα ηνπ ρξήζηε κε ζθνπό λα ππνθιέπηεη ζηνηρεία, δελ κεηαδίδνληαη
θαη δελ αληηγξάθνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, δελ κνιύλνπλ άιινπο ππνινγηζηέο. Μπαίλνπλ θαηά ηελ εγγξαθή
ή θαηά ηελ επίζθεςε ζε κηα ζειίδα, όπνπ καο δεηά λα εγθαηαζηήζνπκε θάηη, γίλεηαη δειαδή
εμαπάηεζε ηνπ ρξήζηε. Σν spyware ζπλαληάηαη καδί κε άιια ζπλήζσο adware ή spyware θαη
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα απόδνζεο, ππεξθόξησζεο ή αθόκε θαη έλδεημε βιάβεο ηνπ hardware. Σα
spyware θαη ηα adware δελ είλαη πάληα επηθίλδπλα γηα ηνλ Η/Τ όκσο ην επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά:
 Τπνθιέπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλεί ν ρξήζηεο
 Σνπνζεηνύλ ζπληνκεύζεηο θαη εηθνλίδηα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε
ηνπ ρξήζηε
 Καηαρσξνύλ δηεπζύλζεηο ζηε ιίζηα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε
 Καηαγξάθνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θπιινκεηξεηή
 Μεηαβάιινπλ ηε δηεύζπλζε θαη θαηεπζύλνπλ ην θπιινκεηξεηή
 Δκθαλίδνπλ αλαδπόκελα δηαθεκηζηηθά παξάζπξα (pop-ups ads)
 Γξακκέο εξγαιείσλ θαη εξγαιεία αλαδήηεζεο πξνζηίζεληαη
 Πξνηηκήζεηο θαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απνθηώληαη θαη δηνρεηεύνληαη πξνο ηξίηνπο



Η ζειίδα έλαξμεο θαζώο θαη άιιεο ξπζκίζεηο ηξνπνπνηνύληαη, κε επηηξέπνληαο ηε
δηόξζσζή ηνπο από ην ρξήζηε
 Δκπνδίδνπλ – θαζπζηεξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Η/Τ
 Γεζκεύνπλ ρώξν ζηνλ ζθιεξό δίζθν
 Απμάλνπλ ηε δηθηπαθή θίλεζε
 Δγθαζηζηνύλ επηπιένλ ινγηζκηθά
Adware. Αθνξά πεξηζζόηεξν δηαθεκηζηηθά κελύκαηα αθόκε θαη έλα πξόγξακκα mail δσξεάλ, πνπ
εκθαλίδεη δηαθεκηζηηθά κελύκαηα. Θεσξνύληαη spyware, όηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζε
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ θαηαζθνπεύνληαο ηνλ Η/Τ ζηνλ νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί.
Coockies. Δίλαη ηα ιηγόηεξν θαθόβνπια θαη πνιιέο θνξέο απαξαίηεηα γηα ηελ πεξηήγεζή καο.
Παξόια απηά θάπνηα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηα ραξαθηεξίδνπλ σο αληηθείκελα δηαθήκηζεο.
Dialers. Υξεζηκνπνηνύληαλ παιηόηεξα θαη έθαλαλ θιήζεηο, ρξεώλνληαο ην ρξήζηε κέζῳ PSTN ή
ISDN ηειεθσληθήο γξακκήο.
Spam. E-mail κε ελνριεηηθό πεξηερόκελν. Γελ πξέπεη λα δίλεηαη απάληεζε, δελ πξέπεη λα θάλνπκε
εγγξαθή ζε άγλσζηεο mailing lists. Μεξηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο
δηαζέηνπλ δπλαηόηεηεο απνθιεηζκνύ απνζηνιέσλ (block address). Βέβαηα νη spammers αιιάδνπλ
δηαξθώο ην mail ηνπο (spoofing).
Phishing. Πξνζπάζεηα ππνθινπήο πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κε
εμνπζηνδνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη γίλεηαη κέζῳ πιαζηώλ ηζηνζειίδσλ, πνπ απαηηνύλ
εγγξαθή ή κηκνύληαη ζειίδεο αμηόπηζησλ νξγαληζκώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνζηνιή spam e-mails.

Πξνζηαζία
Πξώηε θξνληίδα έλα firewall πξόγξακκα, εκπνξηθό ή δσξεάλ πνπ ελζσκαηώλεη θαη πεξηιακβάλεη 4
ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο: έλα firewall, δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ, θιείδσκα ηεο ζύλδεζεο θαη δώλεο
ελεκέξσζεο γηα θάζε πξόγξακκα πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί κε ην Γηαδίθηπν. Αθόκε κπνξνύκε λα
ην βξνύκε θαη σο γεγελέο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ππξήλα ελόο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (Linux).
Ο ίδηνο ν ρξήζηεο όκσο είλαη απηόο πνπ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθόο ζηηο επηινγέο ηνπ, λα γλσξίδεη
ηνπο θηλδύλνπο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη λα ειέγρεη πξνζεθηηθά ηα e-mails πνπ ιακβάλεη.

