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ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία

• Η κοινωνία της πληροφορίας δηµιουργεί ένα νέο 
τοπίο στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην 
τριτοβάθµια, θέτοντας τις βάσεις για καινούριες 
προκλήσεις και απαιτήσεις. 
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• Οι Τεχνολογίες Πληροφορίκής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) έχουν τα τελευταία χρόνια διεισδύσει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθµίδες και 
έχουν επηρεάσει τα σύγχρονα περιβάλλοντα 
µάθησης.



Τριτοβάθµια εκπαίδευση

• H χρήση των ΤΠΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν 
είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και όπου χρησιµοποιείται 
περιορίζεται σε ένα ρόλο υποστηρικτικό του συµβατικού 
µοντέλου µάθησης.

• Μεγαλύτερη έµφαση δίνεται στη χρήση του διαδικτύου 
και στην δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 
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και στην δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 
εκπαιδευτικά µέσα και πόρους και λιγότερο στην 
βελτίωση της επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκοµένων, 
στην διαδραστικότητα και στη συµµετοχική µάθηση. 

• Σε ορισµένες περιπτώσεις έχουµε χρήση εξειδικευµένου 
λογισµικού σε εφαρµοσµένα εργαστήρια που οδηγεί σε 
σηµαντική αναπροσαρµογή του µαθησιακού µοντέλου 
(πχ µοριακή βιολογία).



Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση

Μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ - Μέτρηση των 
δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για το έτος 2008:

• Η διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα 
σχολεία είναι πολύ υψηλή (99%).

• Αρκετά υψηλή δικτυακή υποδοµή (78%)
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• Αρκετά υψηλή δικτυακή υποδοµή (78%)
• Η χρήση  του ∆ιαδικτύου αφορά κυρίως

– γνωριµία µε υπολογιστές (75%),
– προετοιµασία εργασιών (63%) 
– παιχνίδια (25%), ενώ 
– η αναζήτηση πληροφοριών κατέχει ενα µικρό 
ποσοστό (4%).



Μετάβαση 

Παραδοσιακές µέδοδοι 
διδασκαλίας

• Πίνακα

• Βιβλία

• Τετράδια

∆ιδασκαλία µε χρήση 
διαδικτύου

• Ηλεκτρονικός πίνακας
• Ηλεκτρονικά βιβλία
• Νetbooks - OLPC
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• Τετράδια

• ∆ιαφάνειες

• Προβολέα

• Αφίσες

• Χάρτες

• Νetbooks - OLPC
• Ιστολόγια

• Παρουσιάσεις µεσω Η/Υ
• Forums 
• Ηλεκτρονικοί χάρτες



∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά

Παραδοσιακές µέδοδοι 
διδασκαλίας

• Teacher-centered
• Paper-, pen- and chalk-

based
• Limited resources

∆ιδασκαλία µε χρήση 
διαδικτύου

• Student-centered
• Computer and 

technology-based
• Unlimited resources
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• Limited resources
• Limited student 

interactivity
• Hard to update 

material
• Cheap
• No need for electricity

• Unlimited resources
• Enhanced student 

interactivity
• Easy to edit/update 

material
• Expensive hardware
• Electricity (and/or 

internet) dependent 



Πλεονεκτήµατα της χρήσης του διαδικτύου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

• Απελευθερώνει τη διδασκαλία και τη µάθηση από τα 
φυσικά όρια της αίθουσας διδασκαλίας

• Είναι ένα διαρκώς αυξανόµενο «εργαλείο» για τους 
εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους και έχει τη 
δυναµική να µεταµορφώνει τον τρόπο µε τον οποίο 
γίνεται η µετάδοση και η πρόσληψη των γνώσεων
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γίνεται η µετάδοση και η πρόσληψη των γνώσεων
• Παρέχει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες 
πληροφορίας διαφορετικού τύπου, όπως κείµενα, 
εικόνες, γραφικά, ήχο

• Παρέχει πρόσβαση σε µεγάλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 
• Αποτελεί µέσο επικοινωνίας (ανάµεσα σε εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόµενους)

• Επιτρέπει στους εκπαιδευόµενος να πάρουν ενεργό 
ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία



Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης του 
διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία

• Η άποψη ότι απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές 
γνώσεις � ανάγκη σε χρόνο και χρήµα για 
την εκµάθηση των τεχνολογιών του 
∆ιαδικτύου
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∆ιαδικτύου

• Η έλλειψη ενός γενικού πλαισίου σε σχέση 
µε το πως αυτές οι τεχνολογίες θα 
συνδυαστούν µε τις παραδοσιακές 
µεθόδους διδασκαλίας (πχ εξετάσεις)



Κατηγοριοποίηση  εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων µέσω διαδικτύου 

• ∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε αναζήτηση και 
εύρεση πληροφορίας  

• ∆ηµοσιεύσεις (ιστοσελίδες και ιστολόγια)  
• ∆ραστηριότητες που προάγουν την επικοινωνία και 
την ανταλλαγή δεδοµένων (ηλ. ταχ., διαγωνισµοί, 
επικοινωνία µεταξύ σχολείων)    
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επικοινωνία µεταξύ σχολείων)    
• Κοινές εργασίες, δικτύωση
• Συνεργασίες (‘collaborations’, χρησιµοποιώντας 
ειδικά λογισµικά που τις υποστηρίζουν καθώς  και 
προηγµένες υπηρεσίες)  

• Συνδυασµός των παραπάνω (π.χ. αναζήτηση 
πληροφορίας, επικοινωνία και συνεργασία µέσω 
ειδικού δικτυακού λογισµικού) 



Οµαδική 
εργασία

Κοινή 
χρήση

Χαµηλή 
συχνότητα εφαρµογής

Υψηλότερη µαθησιακή αξία
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∆ικτύωση

Συµµετοχή

Αναζήτηση - Επικοινωνία

Υψηλή συχνότητα εφαρµογής
Χαµηλότερη µαθησιακή 

αξία



Εργαλεία
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Εργαλεία



E-books � Βιβλία σε ηλεκτρονική 
µορφή

Πλεονεκτήµατα

• ∆ωρεάν ή σε κόστος λιγότερο απο την έντυπη 
έκδοση

• Εύκολη πρόσβαση
• Εξοικονόµηση χαρτιού και χώρου
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• Εξοικονόµηση χαρτιού και χώρου
• ∆υνατότητα αναζήτηση στο περιεχόµενο του 
βιβλίου

Μειονεκτήµατα

• Περιορισµένη φορητότητα
Παραδείγµατα

• http://manybooks.net
• http://www.gigapedia.org



E-books
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www.gigapedia.org



Audio-books � Αφήγηση περιεχοµένου 
βιβλίων σε ηλεκτρονική µορφή

Πλεονεκτήµατα

• Εύκολη πρόσβαση στο περιεχόµενο
• Χρήσιµο για εκπαιδευόµενους που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα (πχ δυσλεξία) 

• Υψηλή φορητότητα (πχ ipod)
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• Υψηλή φορητότητα (πχ ipod)
Μειονεκτήµατα

• Χάνεται η οπτική επικοινωνία
Παραδείγµατα

• http://www.learnoutloud.com



Video watching � Παρακολούθηση βίντεο 
µέσω διαδικτύου (ή οπτικών µέσων)

Πλεονεκτήµατα

• Το περιεχόµενο γίνεται πιο οικείο στους εκπαιδευόµενους
• ∆ιαθεσιµότητα περιεχοµένου υψηλής εκπαιδευτικής αξίας 

(porter)
• Χρησιµοποιείται για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευόµενων
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εκπαιδευόµενων

Μειονεκτήµατα

• Παθητική µέθοδος διδασκαλίας (no feedback)
Παραδείγµατα

• http://www.learnerstv.com
• http://www,teachertube.com
• http://www.youtube.com



Class Networking � ∆ηµιουργία δικτυακής 
κοινότητας απο τα µέλη ενός µαθήµατος 

Πλεονεκτήµατα

• Οικείο στους εκπαιδευόµενους (λόγω των προγραµµάτων 
κοινωνικής δικτύωσης)

• Προάγει την διαδραστικότητα ανάµεσα στα µέλη
• Αναπτύσσεται το αίσθηµα συνεργασίας
Μειονεκτήµατα
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Μειονεκτήµατα

• Μπορεί να µην χρησιµοποιείται µόνο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

• Υπάρχει εξάρτηση από τη σύνδεση ίντερνετ
Παραδείγµατα

• www.epals.com
• http://www.phpbb.com/
• www.googlegroups.com



Class Networking
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www.epals.com



Class Blog � ∆ηµιουργία ενός 
εκπαιδευτικού ιστολόγιου

Πλεονεκτήµατα

• Λιγότερο εκτυπωµένο υλικό, πάντα διαθέσιµο
• Άµεσες online ανακοινώσεις
• Συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία
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διαδικασία

Μειονεκτήµατα

• Υπάρχει εξάρτηση από τη σύνδεση ίντερνετ
Παραδείγµατα

• www.edublogs.org
• www.blogger.com (themataktp.blogspot.com)
• www.wordpress.org



Class Blog
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Edublogs.org



File Sharing � Κοινή χρήση (στο 
διαδίκτυο) αρχείων/πηγών/πληροφοριών
Πλεονεκτήµατα

• Συγκεντρωµένα στοιχεία 
• Μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης
• Ψηφιοποίηση στην πηγή
Μειονεκτήµατα
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Μειονεκτήµατα

• Πολλοί “κατεβάζουν” πληροφορίες, λίγοι συνεισφέρουν
• Ανάγκη εποπτίας του περιεχοµένου
Παραδείγµατα

• www.google.com/notebook
• Delicious.com
• www.slideshare.net



File Sharing (searches)
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www.google.com/notebook



File Sharing (links)
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Delicious.com



File Sharing (presentations)
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www.slideshare.net



Wikis � δηµιουργία περιεχοµένου κοινής 
χρήσης απο πολλούς χρήστες

Πλεονεκτήµατα

• Σηµαντικό εργαλείο για παραγωγή συνεργατικών εργασιών
• Οι εκπαιδευόµενοι συνεισφέρουν και επεξεργάζονται το 
περιεχόµενο ενεργά

• ∆υνατότητα online δηµοσίευσης των παραγώµενων έργων
Μειονεκτήµατα
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Μειονεκτήµατα

• ∆υσκολία στην ατοµική αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων
Παραδείγµατα

• www.wikispaces.com
• www.umbc.edu/bioclass/biol414/wiki/index.php?page=Home



Wikis
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www.wikispaces.com



Wikis
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www.umbc.edu/bioclass/biol414/wiki/index.php?page=Home



Podcasts � Αρχεία ήχου σε µορφή 
mp3

Πλεονεκτήµατα

• Περιλαµβάνουν και πρόσθετες πληροφορίες για το 
περιεχόµενο

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή 
των µαθηµάτων
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των µαθηµάτων
Μειονεκτήµατα

• Ακατάλληλα για µαθήµατα που η οπτική απεικόνιση 
είναι απαραίτητη

Παραδείγµατα

• www.thenakedscientists.com
• Distillations.chemheritage.org



Podcasts
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www.thenakedscientists.com



Podcasts
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Distillations.chemheritage.org



Παραδείγµατα
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Παραδείγµατα



EBEO/ΕΜΠ

Online υλικό µαθηµάτων � Mycourses.ntua.gr
∆ιεξαγωγή µαθηµάτων σε PcLab µε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο

Μαθήµατα:
•Θέµατα για την κοινωνία της πληροφορίας

– Χρήση Web2.0 εργαλείων
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– Χρήση Web2.0 εργαλείων
– Υπηρεσίες Ε∆ΕΤ για φοιτητές

•Μακροοικονοµία
– Gapminder
– Searching στη eurostat

•Ανάλυση ανταγωνισµού – Έρευνα αγοράς
– Συλλόγη δεδοµένων µέσω διαδικτύου για την δηµιουργία ενός 

marketing plan
– Video courses (michael porter)



Υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας 
και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) στα διασυνδεδεµένα µέλη

• Pithos �(http://pithos.grnet.gr/)
• Τηλεδιάσκεψη (http://rts.grnet.gr/)
• Webcasting � (http://vod.grnet.gr)
• Video on demand (http://vod.grnet.gr)
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• Video on demand �(http://vod.grnet.gr)



http://www.gapminder.org/
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Η νέα ιστοσελίδα ΕΒΕΟ

• Παρουσίαση µαθηµάτων, δράσεων & 
παραδοτέων

• Υπηρεσίες σε Μέλη, Φοιτητές ενδιαφερόµενους 
(αποθετήρια εγγράφων, εργαλεία project 
management, mass emails, ροές εργασίας, Wiki)
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management, mass emails, ροές εργασίας, Wiki)
• ∆ιοχέτευση κουλτούρας και τεχνογνωσίας σε 
όλα τα µέλη

• Πολυµεσικό Υλικό
• ∆ιαδραστικότητα (π.χ. διάλογος, blog)
• Πειραµατισµός και αξιοποίηση εργαλείων (π.χ

surveys platforms κλπ)



Συµπερασµατικά

∆υνατότητες του διαδικτύου
(ηλεκτ. πηγές, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, 
on-line συζητήσεις,

Ενθουσιασµός των 
εκπαιδευόµενων
από το ελκυστικό

αυτό πλαίσιο λειτουργίας 
µε την αξιοποίηση της 
εικόνας, του βίντεο κ.ά.
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on-line συζητήσεις,
web 2.0 εργαλεία κ.ά)

µε την αξιοποίηση της 
εικόνας, του βίντεο κ.ά.

Αυθεντικό µαθησιακό περιβάλλον
•δυνατότητα να ανταλλαγής ιδεών και επιχειρηµάτων

•κοινές αποφάσεις και µέθοδοι δράσης 
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