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ΠΕΙΡΑΙΑΣ  2010 
  
  

Περίληψη 
  

Τα τελευταία χρόνια νέοι όροι της τεχνολογίας εισβάλλουν στο επάγγελµα των 

εκπαιδευτικών. Η ηλεκτρονική µάθηση,  η µάθηση εξ’ αποστάσεως αλλά και η ανάγκη για συνεχή 

επαγγελµατική ανέλιξη είναι συνυφασµένες µε την αλλαγή τρόπου σκέψης και διδασκαλίας  µε την 

απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δίνει έµφαση σε θέµατα 
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όπως της κατανόησης των εννοιών και των λειτουργιών της τεχνολογίας , της διδασκαλίας, 

της µάθησης, της  επικοινωνίας και συνεργασίας, της αξιολόγησης, της παραγωγικότητας και της 

συνεχούς επαγγελµατικής άσκησης και σε θέµατα ηθικής και ασφάλειας. Τα θέµατα αυτά υπάγονται 

σε διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης , τα οποία  πρέπει να πληρούνται από τον κάθε µελλοντικό 

εκπαιδευτικό. 

  

Μέσα από την παρούσα διπλωµατική εργασία επιδιώκεται: 

-  Η αναλυτική παρουσίαση των όρων ηλεκτρονική µάθηση, συνεργατική µάθηση και οι κοινωνικοί 

και ψυχολογικοί παράµετροι που έχει η καθεµιά.  

-  Η ανάδειξη της  αναγκαιότητας για συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών . 

-  Η παρουσίαση του ρόλου και της στάσης των εκπαιδευτικών αλλά και του συνόλου 

 εκπαιδευτικής κοινότητας στη διδασκαλία.  

-  Η αναλυτική παρουσίαση αντιπροσωπευτικών προτύπων εκπαίδευσης του οργανισµού ISTE και 

των χωρών της Αγγλίας (Ευρώπη), της Καλιφόρνια (Αµερική) και Queensland ( Αυστραλία) και η  

θεωρητική σύγκριση των διεθνών προτύπων εκπαίδευσης σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση 

στην Ελλάδα, στην οποία έχουν αναπτυχθεί  κυρίως τεχνολογικές δεξιότητες. 

-  Η αξιολόγηση ενός δείγµατος Ελλήνων εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα προγράµµατα 

επιµόρφωσης Π2 σε θέµατα τεχνολογικών δεξιοτήτων, ηθικής, ασφάλειας και την χρήση της 

τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη µάθηση.   
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Αθήνα, Ιούνιος 2010
Φωτεινή Γαλαζούλα
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1.6   Γενική επισκόπηση της µεθοδολογίας 
1.7  Οργάνωση της ∆ιπλωµατικής εργασίας 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
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2.5   Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση – Distance education 
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∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
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3.4    Πρότυπα της Αµερικής - Τα πρότυπα της Καλιφόρνιας για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού 
3.4.1  Πρότυπα για τη ένταξη και την υποστήριξη όλων των σπουδαστών στην εκµάθηση 
3.4.2  Πρότυπα για τη δηµιουργία και τη διατήρηση αποτελεσµατικών Περιβαλλόντων για την 
εκµάθηση των σπουδαστών 
3.4.3  Πρότυπα για Κατανόηση και οργάνωση του περιεχοµένου για την εκµάθηση των 
σπουδαστών 
3.4.4  Πρότυπα για τον προγραµµατισµό της διδασκαλίας και τον σχεδιασµό µαθησιακών 
εµπειριών για όλους τους σπουδαστές 
3.4.5  Πρότυπα για την  αξιολόγηση της µάθησης του σπουδαστή 
3.4.6   Πρότυπα για βελτίωση ως έναν Επαγγελµατία εκπαιδευτικό 

3.5  Εκπαιδευτικά Πρότυπα της Αυστραλίας 
3.5.1  Το πλαίσιο ανάπτυξης των προτύπων 

3.5.1.1   Γλώσσα και φύση της ∆εξιότητας 
3.5.1.2   Τεχνική ικανότητα ή µια περιεκτική άποψη της ICT ικανότητας 
3.5.1.3   Η σηµασία του γενικού πλαισίου 
3.5.1.4  Υποστηριζόµενες Ικανότητες 
3.5.1.5  Θέµατα ∆ικαιοσύνης 
3.5.1.6 Χωριστά ή Εµπεριστατωµένα ICT πρότυπα(Separate or Embedded ICT standards).∆ύο 
είναι οι λόγοι που στηρίζουν την ανάγκη για χωριστά ICT πρότυπα. 
3.5.1.7    Πρότυπα για διαφορετικές οµάδες ή εκπαιδευτές 

3.5.1.8     Ένα ελάχιστο σύνολο από ICT πρότυπα για όλους τους εκπαιδευτικούς 
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Πίνακας 5: Εφαρµογές που περιλαµβάνουν τον Σχεδιασµό και ∆ιαχείριση της τάξης 
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µεταβλητών 
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Πίνακας 20:  3ο Πρότυπο- Μέσες τιµές και  τυπικές αποκλίσεις του συνόλου των απαντήσεων 
Πίνακας 21: Κατάταξη ερωτήσεων κατά φθίνουσα µέση τιµή όλων των προτύπων 
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Πίνακας 23: ∆είκτης αξιοπιστίας 2ης οµάδας 
Πίνακας 24: ∆είκτης αξιοπιστίας 3ης οµάδας 
Πίνακας 25: Πίνακας µέσων τιµών και οι διασπορές σύνθετων µεταβλητών του δείγµατος 
Πίνακας 26: Μέσος όρος και η διασπορά του γενιού σκορ 
Πίνακας 27: Συσχέτισης µεταξύ των 3ων µεταβλητών 
Πίνακας 28: Έλεγχος µέσων τιµών ανά παράγοντα σε σχέση µε το φύλο 
Πίνακας 29: Στατιστική εξάρτηση του γενικού σκορ µε το φύλο 
Πίνακας 30: Έλεγχος µέσων τιµών ανά παράγοντα  σε σχέση µε την ηλικία 
Πίνακας 31: Στατιστική εξάρτηση των ηλικιών µεταξύ τους- Συνολικό σκορ 
Πίνακας 32: Έλεγχος µέσων τιµών ανά παράγοντα  µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών 
συµπεριφορών ανά βαθµίδα υπηρεσίας 
  
  

Κατάλογος εικόνων 
Εικόνα 1:   Γραφήµατα ποσοστών για κάθε δηµογραφικό χαρακτηριστικά 
Εικόνα 2: Πρότυπο 1ο-Γράφηµα των κατανοµών των ποσοστών  για το σύνολο των απαντήσεων 
Εικόνα 3:  1ο Πρότυπο – Γραφικά µέτρα µέσης τιµής 
Εικόνα 4: Πρότυπο 2ο-Γράφηµα των κατανοµών των ποσοστών  για το σύνολο των απαντήσεων 
Εικόνα 5:  2ο Πρότυπο – Γραφικά µέτρα µέσης τιµής 
Εικόνα 6: Πρότυπο 3ο -Γράφηµα των κατανοµών των ποσοστών  για το σύνολο των απαντήσεων 
Εικόνα 7:  3ο Πρότυπο – Γραφικά µέτρα µέσης τιµής 
Εικόνα 8: Γράφηµα µέσων τιµών και οι διασπορές σύνθετων µεταβλητών του δείγµατος 
Εικόνα 9: Γράφηµα µέσων τιµών και οι διασπορές σύνθετων µεταβλητών του δείγµατος και του 
γενικού σκορ 
Εικόνα 10:  Γράφηµα συσχέτισης µεταξύ των 3ων µεταβλητών 
Εικόνα 11: Γραφήµατα στατιστικής εξάρτησης των προτύπων συγκριτικά µε την ηλικία 
Εικόνα 12: Γραφήµατα στατιστικής εξάρτησης του συνολικού σκορ µε την ηλικία 
  
  

Κατάλογος σχηµάτων 
Σχήµα 1: Το συνεχές των διδακτικών προσεγγίσεων 
Σχήµα 2: Πλάνο του «κλίµατος» στην τάξη/ µαθησιακή οµάδα 
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Σχήµα 3:  Ερευνητικές ∆ιαδικασίες Εργασίας 
Σχήµα 4:   Αναπαράσταση της ερευνητικής διαδικασίας 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Θεωρητική θεµελίωση προβλήµατος 
  

Στις µέρες µας, ο ρυθµός ανάπτυξης των Νέων Τεχνολογιών και η ταχύτητα εξάπλωσής τους 

σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν πάρει εντυπωσιακές διαστάσεις. Η τεχνολογία 

είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο, είναι το µέσο που επηρεάζει την πορεία της σκέψης µας, 

την αλληλεπίδραση µε τους άλλους, καθώς και τα οράµατά µας και τις προσδοκίες µας. 

Στην εκπαίδευση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει εισαχθεί µε δειλά βήµατα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, µε όλο και πιο γρήγορο τρόπο από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και πολύ 

δυναµικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, και ιδίως στις αρχές του 2000. Τα περισσότερα σχολεία 

των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ευρώπης και αρκετά στην Ελλάδα διαθέτουν υπολογιστές που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν την ώρα του µαθήµατος. Πολλοί εκπαιδευτικοί προτιµούν η µάθηση 

να περνάει µέσα από την πράξη – µια προσέγγιση που ταιριάζει απόλυτα στον υπολογιστή. Όταν η 

διαδικασία εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κινείται µε άξονα τις παιδαγωγικές 

και µαθησιακές προοπτικές και όχι µε στόχο την τεχνολογική κατάρτιση, τότε οι ΤΠΕ συµβάλλουν 

στη δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί την ενεργητική µάθηση και 

διευκολύνει τη γνωστική, συναισθηµατική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών (Μικρόπουλος & 

Λαδιάς, 2000). 

            Η εισαγωγή της πληροφορικής, σ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης της χώρας µας, είναι 

πλέον πραγµατικότητα και συνεπάγεται µια νέα διάσταση στο σύστηµα δάσκαλος – µαθητής –

διαδικασία µάθησης. Ωστόσο, το σύνολο των εκπαιδευτικών δεν αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο τρόπο 

τη χρήση της πληροφορικής στην τάξη. Οι αντιδράσεις κυµαίνονται από τον υπέρµετρο 

ενθουσιασµό έως την πλήρη άρνηση των Νέων Τεχνολογιών, ενώ δεν έχουν όλοι τα «εφόδια» για το 

χειρισµό των καινούργιων εκπαιδευτικών εφαρµογών.  

1.1.1  Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
  

Αν και αναγνωρίζονται οι δυνατότητες θετικής συνεισφοράς των ΤΠΕ στη µαθησιακή 
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διαδικασία, ακόµη και στις µικρές ηλικίες (Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου 1995, 

Μικρόπουλος 1999, Seng 1998), η χρήση των ΤΠΕ είναι ακόµα περιορισµένη στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, πολύ µάλιστα περισσότερο στην ελληνική πραγµατικότητα από ό,τι σε πολλές άλλες 

αναπτυγµένες χώρες. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η υστέρηση είναι πολλοί (ΕΤΠΕ 

2001), µεταξύ των οποίων η ανυπαρξία σαφούς θεσµικού πλαισίου, η έλλειψη επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, η µικρή εµπλοκή τους στο εγχείρηµα της ένταξης, η µη κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδοµή, η έλλειψη καλού εκπαιδευτικού λογισµικού, ο χαρακτήρας του αναλυτικού 

προγράµµατος. Η λειτουργική ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη µάθηση απαιτεί 

τη δηµιουργία ενός νέου µαθησιακού – παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Η αλλαγή αυτή αφορά τόσο 

το ρόλο του µαθητή, που από παθητικός δέκτης γίνεται ενεργός παράγων της µάθησής του, όσο και 

στο ρόλο του εκπαιδευτικού, που από µοναδικός ποµπός και πηγή της πληροφορίας και της γνώσης, 

µετατρέπεται σε οργανωτή των µαθησιακών δραστηριοτήτων, σε βοηθό και καθοδηγητή των 

µαθητών (Σολοµωνίδου, 2001). Η ανάγκη της εκπαίδευσης και της συνεχούς επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, αφορά όχι µόνο την παρακολούθηση από µέρους τους των επιστηµονικών, 

τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων, αλλά και για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιστηµονικού 

πειραµατισµού και λειτουργίας µε νέους ρόλους και πρότυπα διδασκαλίας. Η ανάγκη αυτή είναι 

επιτακτική, καθώς ο εκπαιδευτικός είναι από τους βασικότερους κοινωνικοποιητικούς φορείς, αλλά 

και σηµαντικότατος διαµεσολαβητής, τόσο για τη µάθηση και την ανάπτυξη των νεαρών ατόµων, 

όσο και για τη διαµόρφωση του αυριανού δυναµικού µιας χώρας (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  

Έρευνες στο χώρο των εκπαιδευτικών, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, κατέγραψαν ως θετική τη στάση τους για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο, ενώ 

παράλληλα αναγνωρίζουν τη δυναµική και τη βοήθεια που µπορούν να προσφέρουν στη µαθησιακή 

διαδικασία (Καµαριανός 2002, Μπίκος 1995, Μικρόπουλος 2000, Εµβαλωτής & Τζιµογιάννης 

1999). Ωστόσο, η πρακτική έδειξε ότι δύσκολα αναπτύσσονται αποτελεσµατικά περιβάλλοντα 

µάθησης µε την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών, αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αποκτήσει τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές (Μακράκης, 2000). 

Απαιτείται λοιπόν ειδική επιµόρφωση και προσπάθεια από µέρους τους, ώστε να καταστούν 

ικανοί να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται τις ΤΠΕ στο νέο αυτό µαθησιακό περιβάλλον 

(Καρτσιώτης, 2000). Όλες οι σύγχρονες προτάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προβάλλουν 

ως απαραίτητη µία ολοκληρωµένη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, που δεν θα βασίζεται στην 

απόκτηση γνώσεων τεχνολογικού χαρακτήρα, αλλά θα στοχεύει στις παιδαγωγικές και µαθησιακές 

προοπτικές τους, µε εκπαιδευτικές εφαρµογές στο αυθεντικό πλαίσιο του σχολείου (ΕΤΠΕ 2000, 

Παπαδόπουλος και άλλοι 1999, Oliver 1994).  

1.2  Παρουσίαση του προβλήµατος 
  

Πέρα όµως από την ενηµέρωση, την εκπαίδευση και την απόκτηση των απαραίτητων 

τεχνολογικών δεξιοτήτων και των παιδαγωγικών και των διδακτικών γνώσεων και ικανοτήτων, η 

ενηµέρωση είναι ανεπαρκής για την ανάπτυξη και το πλαίσιο λειτουργίας των ∆ιεθνών Προτύπων 

εκπαίδευσης που υπάρχουν και τα οποία πρέπει να πληρούνται από τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

θεωρούνται πιστοποιηµένοι και προετοιµασµένοι για να µπουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 
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ερωτήµατα λοιπόν που µπορούν να προκύψουν είναι :  

•      Ποια είναι τα πιο σηµαντικά πρότυπα εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

που θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ώστε να κάνουν την σύγκριση µε τα 

προσόντα που ήδη κατέχουν; 

•      Πόσο πολύ επηρεάζει αυτή η εκπαίδευση πάνω στα πρότυπα τη συνεχή επαγγελµατική 

ανάπτυξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών; 

•      Πώς µπορεί να γίνει αυτή η εκπαίδευση και πληροφόρηση συνδυάζοντας τη δια βίου 

µάθηση και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση; 

  

1.3   Στόχος της ∆ιπλωµατικής εργασίας 
  

Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως σκοπό να διεκπεραιώσει ενδελεχή βιβλιογραφική έρευνα, 

που αφορά τις  τεχνολογίες πληροφορικής στην εκπαίδευση και ειδικά την ηλεκτρονική µάθηση τη 

χρήση της, τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της αλλά και την στάση του εκπαιδευτικού προς 

τις τεχνολογίες. Εστιάζει στο πώς η στάση του και οι ικανότητές του µπορούν να αλλάζουν και να 

αναπτύσσονται µέσω της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, βασιζόµενοι  στα 

πρότυπα εκπαίδευσης µε τρόπο σύγχρονο όπως αυτός της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Μέσα από αυτή τη διπλωµατική εργασία θα παρουσιαστούν αναλυτικά η έννοια της 

ηλεκτρονικής µάθησης και οι τρεις διαστάσεις της: η εξατοµίκευση και η προσαρµοστικότητα, οι 

κοινωνικές πτυχές και οι συνεισφορές της ψυχολογίας στη χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης. 

Έπειτα, καταγράφονται οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας 

εκπαιδευτικός αλλά και οι στάσεις και οι ρόλοι που πρέπει να κατέχει κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ύπαρξή του στο επαγγελµατικό του περιβάλλον. Όλα αυτά 

απαιτούν συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη και εκπαίδευση (Continual Professional Development & 

Training), όροι που αναλύονται και καταγράφονται και τονίζεται η σηµασία τους και η 

αναγκαιότητα τους. Αυτή η εκπαίδευση βασίζεται σε ∆ιεθνή Πρότυπα Εκπαίδευσης τα οποία έχουν 

καθιερωθεί εδώ και χρόνια σε χώρες όπως η Αγγλία, η Αµερική (California) και η Αυστραλία 

(Queensland) , οι οποίες έχουν αναπτύξει πρότυπα , όχι µόνο για το ICT (Information and

Communication Technology) στην εκπαίδευση αλλά και για τη διδασκαλία, τη µάθηση, την 

αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση και την επαφή µε τους µαθητές αλλά και µε το επαγγελµατικό 

περιβάλλον καθώς και άλλου τέτοιου τύπου δεξιότητες.  

Τα περισσότερα ICT πρότυπα για το ICT στην εκπαίδευση δασκάλων έχουν αναπτυχθεί από 

τη ∆ιεθνή Κοινωνία για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση International Society for Technology in

Education (ISTE)  και υιοθετήθηκαν από το ∆ιεθνές Συµβούλιο  για Πιστοποίηση της Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικών National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). Η ISTE

αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση στην πληροφορική και η θεµελίωση της τεχνολογίας είναι ουσιαστικά 

για όλους τους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό το λόγο, η ISTE έχει δηµιουργήσει τα ∆ιεθνή Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα τεχνολογίας National Educational Technology Standards (NETS). Με βάση αυτά και άλλες 

χώρες του κόσµου όπως η Αγγλία, η οποία εδώ και χρόνια έχει θεσπίσει και θεµελιώσει τέτοιου 

είδους πρότυπα, έχει αναπτύξει εκτενέστατα όλο το πλαίσιο και τα κριτήρια που θα πρέπει να 
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πληροί ένας εκπαιδευτικός ώστε να ενταχτεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο 

παράδειγµα προσπαθούν να ακολουθήσουν και στην Αυστραλία, στο Queensland από το 2000. 

Παρακάτω θα αναπτυχθούν και θα αναλυθούν τα πρότυπα εκπαίδευσης του ISTE, της California, 

της Αγγλίας και  του Queensland της Αυστραλίας.  

1.4  Καινοτοµία της ∆ιπλωµατικής εργασίας  
  

Τα πιλοτικά προγράµµατα ένταξης των ΤΠΕ, που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα µας (Πουπάκη 

& ∆απόντες1999, Ζαγούρας & Μεγάλου 1999), αποτέλεσαν στις περισσότερες περιπτώσεις 

επιτυχηµένα παραδείγµατα και προσφέρουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Η µεγαλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει, για την ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, 

υλοποιείται στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ «ΚτΠ»). Στον τοµέα της επιµόρφωσης το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥπΕΠΘ) υλοποιεί την Πράξη: «Επιµόρφωση 

Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

Εκπαίδευση», η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η επιµόρφωση 

76.000 εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης στη χρήση των ΤΠΕ, προκειµένου αυτές να αξιοποιηθούν στην τάξη. Οι κύκλοι 

επιµόρφωσης, που έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα, υπάγονται στο τµήµα Π1, που αφορά την 

τεχνολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν ένα σηµαντικό 

ποσοστό της εκπαιδευτικής κοινότητας µε θέµατα: 

•        Βασικές Έννοιες 

•        Εισαγωγή στα Windows 

•        Επεξεργαστής Κειµένου (MS Word) 

•        Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) 

•        ∆ιαδίκτυο (Internet) αλλά και το Π2 που αφορά τις βασικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

σε θέµατα όπως τις Βασικές Έννοιες σε: 

•     Εισαγωγή στα Windows 

•    Επεξεργαστής Κειµένου (MS Word) 

•    Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) 

•    ∆ιαδίκτυο (Internet) 

•    Επεξεργαστής Λογιστικών Φύλλων 

•    Επεξεργαστής Βάσεων ∆εδοµένων 

Όπως φαίνεται από αυτά τα προγράµµατα επιµόρφωσης εστιάζονται κυρίως στην απόκτηση 

τεχνολογικών δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός και λιγότερο σε άλλα προσόντα. 

Στην Ελλάδα η έλλειψη πάνω στα θέµατα των προτύπων εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ανάπτυξής τους , 

στο περιεχόµενό τους, στην ανάγκη της ύπαρξής τους και τη συµβολή που έχουν στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, παραµένει µεγάλη. Αυτή η εκπαίδευση γίνεται µέσω 

εργαλείου, το οποίο αντιπροσωπεύει την ηλεκτρονική µάθηση και στοχεύει στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  
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            Σε αυτή τη διπλωµατική εργασία γίνεται εκτενής βιβλιογραφική αναφορά και έρευνα στους 

ρόλους και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, όταν οι ίδιοι βρίσκονται στη θέση του µαθητή, για να 

επιµορφωθούν και να συµβαδίζουν µε τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν. Μία πράξη που θα 

µπορούσε να θεωρηθεί καινοτόµα σε αυτή τη διπλωµατική είναι ότι γίνεται εκπαίδευση στα 

εκπαιδευτικά πρότυπα που έχουν καθιερωθεί στις υπόλοιπες χώρες του κόσµου. Είναι µία 

διαδικασία η οποία δεν έχει επιχειρηθεί να γίνει από κάποιον εκπαιδευτικό οργανισµό ή φορέα στην 

Ελλάδα, για να εισάγει και να προωθήσει νέες προς τους εκπαιδευτές έννοιες και όρους.       

1.5    Ερευνητικές υποθέσεις 
             

Σκοπός της έρευνας είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέµατα συνεχούς 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, στις εµπλεκόµενες έννοιες σε αυτή όπως της ηλεκτρονικής µάθησης, 

της µάθησης εξ’ αποστάσεως και στο πώς όλα αυτά εντάσσονται  στα  διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης 

και η θεωρητική σύγκριση των διεθνών προτύπων εκπαίδευσης σε σχέση µε την υπάρχουσα 

κατάσταση στην Ελλάδα, στην οποία έχουν αναπτυχθεί  κυρίως τεχνολογικές δεξιότητες. 

Αξιολογείται ένα δείγµα Ελλήνων εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα προγράµµατα επιµόρφωσης 

Π2 σε θέµατα τεχνολογικών δεξιοτήτων, ηθικής, ασφάλειας και τη χρήση της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία και στην εκµάθηση.  Οι τρεις προαναφερθέντες δείκτες είναι µερικά από τα κύρια 

συστατικά των προτύπων εκπαίδευσης  και αποτελούν βασική προϋπόθεση για κάποιον 

εκπαιδευτικό ώστε να θεωρείται πιστοποιηµένος έτοιµος να ασκήσει το επάγγελµά του. Με βάση 

αυτούς τους δείκτες  οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 

  

Υ1: Να µπορούν να καταδείξουν ειδίκευση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

εφαρµογών όπως επίσης και να κατανοούν έννοιες όπως hardware, software και τη συνδεσιµότητα 

  

 Υ2: Να είναι σε θέση να κάνουν υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και να κατανοούν θέµατα ηθικής 

και ασφάλειας στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων 

  

Υ3: Τέλος, να είναι ικανοί να υποδείξουν ικανότητα στο να χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη 

διδασκαλία και στη µάθηση 

1.6   Γενική επισκόπηση της µεθοδολογίας 
             

Στην ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία γίνεται εκτενής και πολυδιάστατη καταγραφή των 

όρων επαγγελµατικής προσωπικής ανάπτυξης, των ρόλων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της 

συνεργατικής µάθησης, της εξ’ αποστάσεως µάθησης και διεθνών προτύπων εκπαίδευσης. Στην 

ελληνική βιβλιογραφία και στην ελληνική εκπαίδευση δίνεται µεγάλη έµφαση στα επιµορφωτικά 

προγράµµατα που οργανώνονται και εφαρµόζονται κυρίως µε στόχο την απόκτηση τεχνολογικών 

δεξιοτήτων και τον τρόπο ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία. Στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα δεν υπάρχει ο όρος «πρότυπα εκπαίδευσης» και το πλαίσιο ανάπτυξής τους. Μέσω 

της διπλωµατικής επιχειρείται να καλυφτεί αυτό το βιβλιογραφικό κενό της έλλειψης παρουσίασης 
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των διεθνών προτύπων εκπαίδευσης. Θα αναφερθούν οι προδιαγραφές που θα πρέπει να 

πληρούνται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.  Η παρουσίαση των προτύπων 

γίνεται επίσης και µέσω ενός εργαλείου εκπαίδευσης που κατασκευάστηκε µε τα εργαλεία της 

Google για ιστοσελίδες.  

1.7  Οργάνωση της ∆ιπλωµατικής εργασίας 
Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία παρουσιάζονται ανά κεφάλαιο τα εξής: 

  

Στο ∆εύτερο κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγή  στην υπάρχουσα κατάσταση των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων σε σχέση µε την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Υπάρχει µία αµφίδροµη σχέση όπως τονίζεται και από ιστορικούς, όπως ο Larry Cuban, 

ότι η εισαγωγή της πληροφορικής στη διδασκαλία απαιτεί αλλαγές και µετασχηµατισµούς. Αλλαγή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και δηµιουργία 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Έτσι παρακάτω διασαφηνίζονται και αναπτύσσονται γενικοί όροι 

όπως , το  «E-learning»  (Ηλεκτρονική Μάθηση),  «Cooperative Learning» (Συνεργατική 

Μάθηση),   «Distance Education» (Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), «Επαγγελµατική ανάπτυξη»  

( Professional Development). Επισηµαίνεται και καθορίζεται η σηµασία του ρόλου της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών και  των ρόλων που πρέπει να κατέχει ένας εκπαιδευτικός  (αρχηγός της οµάδας, 

ως εκπαιδευτής, ως µέλος της οµάδας, ως κοινό), η σχέση του εκπαιδευόµενου και του 

εκπαιδευτικού και οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι στάσεις που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός. 

Επίσης, αναφέρεται η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών σε διεθνές επίπεδο αλλά και πώς έχει 

διαµορφωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα µε τα θέµατα επιµόρφωσης και πιστοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Τέλος, υπάρχουν προτάσεις για την ανάπτυξη του θεσµού των Πιστοποιηµένων 

Εκπαιδευτών. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη και η ανάλυση της έννοιας του «Προτύπου 

Εκπαίδευσης» (Standard Education). Σε αυτό το κοµµάτι αναλύεται ένα σύνολο προτύπων 

αναπτυγµένων στην Αµερική, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία και προτύπων για τη χρήση του 

ICT (Information and Communication Technology). Όµως δε δίνεται βαρύτητα µόνο στη χρήση του 

ICT και τα πρότυπα που αναπτύσσονται γύρω από αυτό, αλλά και σε άλλες κατηγορίες όπως τη 

διδασκαλία, τη µάθηση, την αξιολόγηση, την συνεργατικότητα και άλλα τα οποία ακολουθούν 

παρακάτω.  Καταγράφονται αναλυτικά τα πρότυπα εκπαίδευσης σε Καλιφόρνια, Αγγλία και 

Queensland και όλο το πλαίσιο ανάπτυξης µε βάση τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

συστήµατος αλλά και των µαθητών και των εκπαιδευτικών. Γίνεται σύγκριση ανάµεσα στα πρότυπα 

και µετά προτείνονται συνοπτικά  κατηγορίες προτύπων που θα µπορούσαν να συνταχτούν 

σύµφωνα µόνο µε τις ικανότητες και τις δεξιότητες, που απαιτούνται να έχουν οι εκπαιδευτικοί 

αφού παρακολουθούν τα προγράµµατα επιµόρφωσης. Μέσα από την προβληµατική που αφορά τον 

όρο «Εκπαιδευτικά Πρότυπα» που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της 

επαγγελµατικής τους ανάπτυξης για την αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζονται τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από την UNESCO και 

έπειτα από φορείς όπως το NCATE (National Council for Accreditation of Teacher Education) όπως 

υιοθετήθηκαν και προσαρµόστηκαν και από άλλες χώρες του κόσµου.  
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Στο Τέταρτο Κεφάλαιο καταγράφεται η µεθοδολογία της έρευνας όπως ακολουθήθηκε. 

Επισηµαίνεται ο σκοπός της έρευνας, ο σχεδιασµός της και το είδος της έρευνας που 

χρησιµοποιείται όπως είναι η έρευνα πεδίου.  Παρουσιάζεται το δείγµα µελέτης το οποίο 

αποτελείται από εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο Π2 και τον τρόπο µε τον οποίο 

δηµιουργήθηκε και διανεµήθηκε το ερωτηµατολόγιο.  Με τον τρόπο αυτό φαίνεται επίσης κατά 

πόσο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συµβαδίζουν µε τα πρότυπα του εξωτερικού. Τέλος, γίνεται µία 

γενική αναφορά στα πρώτα συµπεράσµατα της έρευνας  που διεξήχθη και οι πρώτες παρατηρήσεις. 

            Στο Πέµπτο και Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και  τα στατιστικά 

αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των ερωτηµατολογίων. Τα συµπεράσµατα σκοπεύουν να δώσουν 

απαντήσεις στις πτυχές του ερευνητικού µας προβλήµατος,  στις υποθέσεις που τέθηκαν  και 

αφορούσαν την ικανότητα των εκπαιδευτικών σε θέµατα τεχνολογικών δεξιοτήτων, ηθικής, 

ασφάλειας και στη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στην εκµάθηση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ   

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

2.1   Χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  
            Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει εγείρει διάφορες αντιδράσεις 

κατά καιρούς. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο Thomas Edison το 1922: «Πιστεύω ότι ο 

κινηµατογράφος θα φέρει την επανάσταση στο εκπαιδευτικό σύστηµα και σε λίγα χρόνια θα 

αντικαταστήσει τα βιβλία» (Cuban, 1986, p.9). Αυτό όµως δεν έχει συµβεί. Παρόµοιες προφητείες 

είχαν διατυπωθεί κατά καιρούς για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Όµως, τα διάφορα τεχνολογικά µέσα δε χρησιµοποιούνται όσο θα ήθελαν οι θερµοί 

υποστηρικτές τους αφού οι δύο τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται περισσότερο, µέχρι και σήµερα, 

στα σχολεία είναι το βιβλίο και ο µαυροπίνακας. 

Ο ιστορικός Larry Cuban στο βιβλίο του Teachers and Machines. The classroom Use of

technology since 1920, υποστηρίζει ότι οι τεχνολογίες όπως το ραδιόφωνο, ο κινηµατογράφος, η 

τηλεόραση και οι υπολογιστές δεν χρησιµοποιούνται όπως θα περίµενε κανείς. Αυτό οφείλεται σε 

διάφορους λόγους. Πρώτα απ’ όλα, η κουλτούρα του παραδοσιακού σχολείου δεν επιτρέπει την 

εύκολη εισαγωγή καινοτοµιών και αντιστέκεται σε προσπάθειες αναδόµησης του αναλυτικού 

προγράµµατος και του σχολικού περιβάλλοντος. Η πρώτη αντίδραση των εκπαιδευτικών, µετά την 

εισαγωγή µιας καινούριας τεχνολογίας στην τάξη, είναι να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη των 

παραδοσιακών µεθόδων διδασκαλίας. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο πολλές έρευνες 

δεν έδειξαν θετικά αποτελέσµατα από τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 

Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί εδώ η αµφίδροµη σχέση που υπάρχει µεταξύ τεχνολογίας και 

εκπαιδευτικής αλλαγής (Cuban, 1986, 2001. Means, 1994). Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξει την αναδόµηση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος και του αναλυτικού προγράµµατος που 

προσφέρει. Από την άλλη, όµως, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, εάν διαµορφωθεί κατάλληλα  
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µπορεί να υποστηρίξει την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. ∆υστυχώς, 

αρκετές φορές, αυτοί που καθορίζουν εκπαιδευτική πολιτική, έχουν την απλουστευµένη αντίληψη 

ότι το µόνο που χρειάζεται για να πετύχει η εισαγωγή εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα σχολεία είναι 

να αγοραστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ο προϋπολογισµός ενός εκπαιδευτικού συστήµατος για 

την εισαγωγή τεχνολογιών στα σχολεία δεν πρέπει να ξοδεύεται αποκλειστικά για την απόκτηση 

υλικοτεχνικής υποδοµής. Υπολογισµοί έχουν δείξει ότι µια καλή κατανοµή ενός προϋπολογισµού 

είναι να αφιερωθεί το ένα τρίτο για αγορά εξοπλισµού, το ένα τρίτο για αγορά λογισµικών και το 

ένα τρίτο για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (Web – Based Commision, 2000). 

2.1.1   Μη αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία 
             

            ∆ιάφορες έρευνες έχουν δείξει πως ορισµένοι από τους κύριους λόγους για τους οποίους η 

εκπαιδευτική τεχνολογία δεν έχει αξιοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στα σχολεία είναι: 

  

�      Η εφαρµογή παραδοσιακών µοντέλων διδασκαλίας, η οποία αδυνατεί να εκµεταλλευτεί τα 

πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας και όσα µας επιτρέπει να κάνουµε (affordances) 

  

�      Η έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των 

µαθητών, στην ύλη του αναλυτικού προγράµµατος και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών  

  

�      Οι προσπάθειες εισαγωγής των τεχνολογιών αυτών έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα και δεν 

επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν στις διαδικασίες οργάνωσης, εφαρµογής 

και αξιολόγησης της καινοτοµίας 

  

�      Η έλλειψη υποστήριξης των εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών κατά τη διάρκεια της 

εφαρµογής της καινοτοµίας 

  

�      Η έλλειψη δεξιοτήτων από µέρους των εκπαιδευτικών και η µη παροχή ευκαιριών και 

κινήτρων για συνεχή επιµόρφωση 

  

�      Η οργάνωση των φυσικών χώρων στις παραδοσιακές τάξεις η οποία αποτρέπει την εύκολη 

εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών 

  

�      Η αντίσταση σε κάθε είδους αλλαγή που χαρακτηρίζει τα εκπαιδευτικά συστήµατα (Cuban, 

1986, 2001. Vrasidas & McIsaac, 2001) 

  

Αυτό δεν σηµαίνει ότι η τεχνολογία δεν χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση. Αντιθέτως, 

υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα επιτυχούς χρήσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εργασία του Ruth Wilson, ο οποίος πραγµατοποίησε µία 

έρευνα σε τρία πανεπιστήµια της Αγγλίας παρουσιάζοντας τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
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�      67% των οµιλητών υποστήριξαν ότι παρέδωσαν σε ηλεκτρονική µορφή το υλικό των 

µαθηµάτων τους, 

  

�      63% περιλαµβανόταν ηλεκτρονικό υλικό στους καταλόγους ανάγνωσης. 

  

Από αυτούς, οι προπτυχιακοί δάσκαλοι (περίπου τα τρία - τέταρτα) ήταν περισσότερο υπέρ 

σε σχέση µε τους µεταπτυχιακούς ή τους δασκάλους που διδάσκουν τα απογεύµατα στο να 

παραδώσουν υλικό ηλεκτρονικών µαθηµάτων και να συστήσουν ηλεκτρονικό υλικό στους µαθητές.  

Το υλικό των µαθηµάτων παραδόθηκε κυρίως σε ηλεκτρονική µορφή στις επιστήµες 

Υπολογιστών και Πληροφοριών, των Μαθηµατικών και της Στατιστικής, ακολουθούµενες από την 

Αγγλική Γλώσσα, και τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Ήταν λιγότερο πιθανό να παραδοθεί σε 

ηλεκτρονική µορφή στην εκπαίδευση, της Ιατρικής και της Γεωγραφίας.  

Από τα είδη των πηγών που αναφέρθηκαν στα ερωτηµατολόγια, τα έγγραφα και οι 

σηµειώσεις των οµιλητών ήταν περισσότερο πιθανό να παραδοθούν ηλεκτρονικά ή να προταθούν σε 

ηλεκτρονική µορφή. Ένα µικρότερο ποσοστό των οµιλητών χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά βιβλία ή 

πηγές πολυµέσων. 

Κάποιοι διαφορετικοί επιστηµονικοί κλάδοι τείνουν να χρησιµοποιήσουν διαφορετικού είδους 

εκπαιδευτικό υλικό. Πράγµατι, διάφοροι τύποι πηγών προέκυψαν σαν µοναδικοί ή ιδιαίτερα 

σηµαντικοί για κάποιους συγκεκριµένους επιστηµονικούς τοµείς. Για παράδειγµα: 

  

�      Ειδικό λογισµικό που χρησιµοποιείται στις Επιστήµες Υπολογιστών και Πληροφοριών 

  

�      Ηλεκτρονικές περιπτώσεις αναφορών και καταστατικών στη Νοµική 

  

�      Κυβερνητικές αναφορές στην Γεωγραφία 

  

�      Εκµάθηση πακέτων θεµάτων υπολογιστών σε θέµατα της επιστήµης 

  

�      Ασκήσεις και λύσεις στα Μαθηµατικά και στην Στατιστική 

  

�      Ηλεκτρονικά θέµατα και λίστες ανάγνωσης στα Αγγλικά 

  

�      Σε απευθείας σύνδεση αποδείξεις θεωρηµάτων στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες 

  

Επίσης, υπάρχουν και αρκετές άλλες περιπτώσεις επιτυχούς χρήσης της τεχνολογίας. Για 

παράδειγµα, το US Department of Education έχει προτείνει µια σειρά δραστηριοτήτων στο 

∆ιαδίκτυο, µε τις οποίες τα παιδιά µπορούν να εµπλακούν στην επιστήµη, τόσο στο σπίτι όσο και 

στο σχολείο (www.ed.gov/pubs/parents/science). ∆ιάφορα κέντρα έρευνας χρηµατοδοτούν και 

σχεδιάζουν διαθεµατικά προγράµµατα στα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν πραγµατικά 

δεδοµένα, που διατίθενται στο Ίντερνετ και αφορούν, π.χ., στη µόλυνση του αέρα 

Page 15 of 197ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13/10/2011file://e:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thesis template_27_2_09ne...



(http://k12science.ati.stevens-tech.edu/curriculum/airproj/), στον καιρό, στην πτήση 

αεροπλάνων (http://k12science.ati.stevens-tech.edu/currulum/vectors/) κ.τ.λ. Η NASA έχει 

δηµιουργήσει το NASAQuest, το οποίο παρέχει πλούσια πηγή δραστηριοτήτων και προγραµµάτων 

για εκπαιδευτικούς και για παιδιά, µε σκοπό να µάθουν για διάφορα θέµατα αεροναυτικής και 

∆ιαστήµατος (π.χ., on line συνοµιλίες µε αστροναύτες και µηχανικούς της NASA, projects

εξερεύνησης του νυχτερινού ουρανού και των πλανητών κ.α.). Ο Ράπτης (1997)  υποστηρίζει ότι, 

γενικά η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της επιστήµης διευκολύνει και ενισχύει την 

απόκτηση γνώσεων και τη δηµιουργία ισχυρών νοητικών αναπαραστάσεων. 

Στη διδασκαλία της επιστήµης οι υπολογιστές παρέχουν στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς 

τη δυνατότητα δηµιουργίας νοητικών µοντέλων ή αναπαραστάσεων. Με βάση αυτά τα µοντέλα, τα 

οποία µπορούν να δηµιουργηθούν µέσα από ειδικά πακέτα λογισµικού, προγράµµατα 

προσοµοίωσης και το ∆ιαδίκτυο, µπορούν να γίνουν πιο κατανοητά διάφορα φαινόµενα της φύσης. 

Για παράδειγµα, µε τη βοήθεια αισθητήρων και απτήρων, που είναι συνδεδεµένοι µε τον 

υπολογιστή, µπορεί να γίνει µελέτη της σταδιακής εξέλιξης ενός φαινοµένου όπως της ταχύτητας 

και της επιτάχυνσης ενός αντικειµένου. Με τη µεταβολή κάποιων παραµέτρων µπορεί να γίνει 

σύγκριση του ίδιου φαινοµένου κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Επίσης πειράµατα τα οποία δεν 

µπορούν να γίνουν στο εργαστήριο για διάφορους λόγους (π.χ., θέµατα ηθικής έλλειψη κατάλληλων 

οργάνων, πολυπλοκότητα του πειράµατος) µπορούν να γίνουν µε τη βοήθεια ειδικού λογαριασµού ή 

και του ∆ιαδικτύου (π.χ., τοµή βατράχου [http://www.froguts.com/flash_content/index.html] . 

O Ruth Wilson καταλήγει στα παρακάτω στο συµπέρασµα ότι για την ηλεκτρονική 

εκµάθηση και διδασκαλία, οι πηγές που χρησιµοποιούνται ευρύτερα και µε µεγαλύτερη επιτυχία, 

απαιτούν µία υποστήριξη που πρέπει οπωσδήποτε να αποτελείται από τα παρακάτω επίπεδα: 

  

�      Η πρακτική θα πρέπει να εξασφαλίζεται, έτσι ώστε οι οµιλητές να µπορούν να µεταφέρουν 

τη γνώση σε ένα ηλεκτρονικό µέσο που να χρησιµοποιεί την περισσότερο αποτελεσµατική 

προσέγγιση, και να αναπτύξουν την συνειδητοποίηση του τι µπορεί να επιτευχθεί µε το 

εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό. 

  

�      Η οικονοµική υποστήριξη απαιτείται ώστε νέες τεχνολογίες να µπορούν να εφαρµοστούν 

και νέα προγράµµατα να χρηµατοδοτηθούν. 

  

�      Οι υπηρεσίες υποστήριξης της ΙΤ πρέπει να εξοπλιστούν για να ανταποκρίνονται στις 

αυξανόµενες ποσότητες των πληροφοριών που τίθενται στο ∆ιαδίκτυο και αφορούν τα 

τµήµατα και τους µεµονωµένους οµιλητές, για να ανταποκριθούν στη µεγαλύτερη απαίτηση. 

  

�      Προσοχή πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις της έναρξης µιας πρωτοβουλίας ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, από την άποψη του φόρτου εργασίας του προσωπικού και των 

µεταβαλλόµενων ρόλων. 

  

Μία ποικιλία από ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό έχει χρησιµοποιηθεί από τα 
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πανεπιστήµια, καλύπτοντας µία ευρεία ποικιλία επιστηµονικών τοµέων. Ηλεκτρονικά 

έγγραφα, βιβλία και σηµειώσεις οµιλητών όπως και οι πολυµεσικές εφαρµογές, χρησιµοποιούνται 

ως υλικό µαθήµατος και προτείνονται στους µαθητές σε θέµατα που αναφέρονται στις Επιχειρήσεις, 

στις Επιστήµες, στις Γλώσσες και στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες. Επιπλέον, υπήρξε ένας µεγάλος 

ενθουσιασµός σχετικά µε τη δυνατότητα της διδασκαλίας µέσω των ηλεκτρονικών µέσων, και 

πολλοί σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν περισσότερο το ηλεκτρονικό περιεχόµενο για να 

εκπαιδεύσουν τους µαθητές τους στο µέλλον. 

Ωστόσο, τα εµπόδια που εµποδίζουν την πρόοδο αναγνωρίστηκαν και ονοµαστικά είναι τα 

εξής: έλλειψη χρόνου, έλλειψη και υποστήριξη των οµιλητών που επιθυµούν να εφαρµόσουν τις 

ιδέες τους στην ηλεκτρονική εκπαίδευση.  

  

Καθώς τα οφέλη των επικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών µεγιστοποιούνται, τα 

προβλήµατα που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να υπερνικηθούν σύντοµα. Η τεχνολογία είναι 

έτοιµη και οι µαθητές και οι λέκτορες ανταποκρίνονται στα καλέσµατα της, αλλά αυτοί οι 

παράγοντες, τους οποίους οι υποστηρικτές τους αγωνίζονται να τους ισορροπήσουν, πρέπει να 

εξεταστούν για τα περιβάλλοντα της ηλεκτρονικής µάθησης ώστε να είναι περισσότερο αποδοτικά 

και αποτελεσµατικά στο µέλλον. 

2.2  Σηµασία της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  
  

Είναι γνωστό ότι οι ΤΠΕ ενσωµατώνονται στην εκπαίδευση σε όλα τα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά συστήµατα. Οι λόγοι για την επιταχυνόµενη αυτή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση είναι πολλαπλοί:  

�      Η «πληροφοριοποίηση» της κοινωνίας δηµιουργεί, έµµεσα, στους µαθητές την ανάγκη να 

αποκτήσουν ένα είδος «πληροφορικής κουλτούρας» που θα τους επιτρέψει να 

ενσωµατωθούν καλύτερα στη σηµερινή κοινωνία. Η ενσωµάτωση αυτή µπορεί να σηµαίνει 

µια πιο ολοκληρωµένη συµµετοχή στα κοινά και γενικότερα πιο ουσιαστική συµµετοχή στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. 

�      Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και η γενική κρίση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

καθώς θεωρείται ότι µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών 

διδασκαλίας και εκµάθησης, αλλά και γενικότερα να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα για την 

ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων. 

�      Οι γνώσεις της Πληροφορικής µπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιµες για την αυριανή 

επαγγελµατική πρόοδο των σηµερινών µαθητών.  

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση µπορεί να σηµαίνει:  

�      Χρήση των ΤΠΕ στη διοίκηση της Εκπαίδευσης 

�      Τις     ΤΠΕ   ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο (διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων 

χειρισµού  Η.Υ., ψηφιακός γραµµατισµός ή διδασκαλία της πληροφορικής) 

�      Τις ΤΠΕ ως µέσο για τη διδασκαλία άλλων αντικειµένων (κυρίως εκπαιδευτικά λογισµικά 

και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα) 
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�      Τις ΤΠΕ ως µέσο επικοινωνίας 

Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή της Πληροφορικής στην διδασκαλία απαιτεί µια συντονισµένη, 

συστηµική σχεδόν αλλαγή, αφού απαιτούνται ριζικοί µετασχηµατισµοί στα παρακάτω:  

�      Εξοπλισµοί και υψηλής ποιότητας δικτυακή υποδοµή, συντήρηση/αναβάθµιση τους και 

προσαρµογή τους στα διεθνή standards. 

�       Αλλαγή θεσµικού πλαισίου (αλλαγή σχετικής νοµοθεσίας) 

�      Παραγωγή ειδικού λογισµικού , δηµιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και συντήρηση 

τους, δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και διαρκής επικαιροποίησή τους. 

�      Ενσωµάτωση αλλαγών στο πρόγραµµα σπουδών των µελλοντικών εκπαιδευτικών 

(«καθηγητικές σχολές» κ.λ.π) 

�      Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών (διευθυντών, προϊσταµένων κ.λ.π) 

�      Προσαρµογή των διοικητικών δοµών στις απαιτήσεις των ψηφιακών µέσων 

�      Αλλαγή της γενικότερης «νοοτροπίας» 

Η εισαγωγή της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση δεν είναι λοιπόν πάντοτε 

απλή. Σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες δεν έλαβαν υπόψη τους το σύνολο 

των παραµέτρων που πρέπει να συνεκτιµηθούν γνώρισαν  µια σχετική αποτυχία. Για παράδειγµα, οι 

χώρες Γαλλία και Μ. Βρετανία, πρωτοπορώντας, εισήγαγαν µε συστηµατικό τρόπο την 

Πληροφορική τη δεκαετία του 1980 στα σχολεία τους µε Η.Υ. δικής τους σχεδίασης, αλλά 

εγκατέλειψαν σταδιακά το πλάνο τους, καθώς (λόγω ανυπαρξίας αγοράς και οικονοµικού κινήτρου, 

κατά κύριο λόγο) δεν υπήρξε πρόοδος ούτε στο υλικό ούτε στο λογισµικό. Τα αντίστοιχα προϊόντα 

του εµπορίου (κυρίως πριν το τέλους της δεκαετίας του 1980) τα οποία εξελίσσονταν µε πολύ 

γρήγορους ρυθµούς, απαξίωσαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των σχολείων και τους 

κατέστησαν ουσιαστικά απαρχαιωµένους.  

            Οι απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω περιπλέκονται επίσης από την οικονοµία της 

αγοράς, η οποία επιβάλλει ενίοτε αλλαγές µοντέλων για λόγους καθαρά εµπορικούς/οικονοµικούς. 

Επιπλέον ο συντονισµός, ο χρονισµός των ανωτέρω ενεργειών είναι πολύ σηµαντικός: αν για 

παράδειγµα δεν επικαιροποιηθεί εγκαίρως και προγραµµατισµένα το εκπαιδευτικό λογισµικό, 

µπορεί να πάψει να είναι συµβατό µε νεότερες εκδόσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών ή λειτουργικών 

συστηµάτων. Πολύ συχνά εξάλλου, η τεχνολογία φαίνεται να υπαγορεύει τις εξελίξεις. Η ίδια η 

UNESCO έχει επισηµάνει µερικά επαναλαµβανόµενα και σηµαντικά λάθη στην εκπαιδευτικής 

πολιτική που συνδέεται µε τις ΤΠΕ. Τέτοια λάθη είναι η θεώρηση της δικτύωσης καθεαυτής (και 

γενικά της τεχνολογικής υποδοµής) ως αυτόνοµου σκοπού , η επικέντρωση στους διαθέσιµους 

(οικονοµικούς) πόρους και όχι στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, η έλλειψη πρόβλεψης για 

το κόστος συντήρησης, επικαιροποίησης, αναβάθµισης των ΤΠΕ που εγκαθίστανται στην υπηρεσία 

ενός εκπαιδευτικού συστήµατος . Η παγκόσµια διαµάχη γύρω από τους «φθηνούς» προσωπικούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές δείχνει την πολυπλοκότητα του θέµατος.  

            Στο διεθνή χώρο τρία είναι τα κυρίαρχα µοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: 

�      Το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό - που δίνει µεγαλύτερη σηµασία στην τεχνολογία των Η.Υ. 

Χαρακτηρίζεται από έναν «τεχνολογικό ντετερµινισµό», δηλαδή δίνει σχεδόν απόλυτη αξία 

στα χρησιµοποιούµενα  συστήµατα και την εκµάθηση της λειτουργίας τους, θεωρώντας ότι η 
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χρήση τους θα είναι άριστη (σχεδόν αναγκαστικά, ντετερµινιστικά. Η ορθή χρήση προκύπτει 

άµεσα από τις σχετικές δεξιότητες).  

�      Το ολιστικό - που δίνει σηµασία στη διαθεµατική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Η 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ γίνεται σταδιακά σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, η Πληροφορική 

δηλαδή «διαχέεται», κατά κάποιο τρόπο, στο σύνολο των µαθηµάτων και των σχολικών 

δραστηριοτήτων. Η υιοθέτηση αυτού του µοντέλου προκαλεί και τις µεγαλύτερες ανατροπές 

στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  

�      Το πραγµατολογικό – αποτελεί ένα συνδυασµό των δύο άλλων. Το µοντέλο αυτό 

χαρακτηρίζεται από τη συνδυασµένη διδασκαλία µαθηµάτων «αµιγούς» Πληροφορικής και 

την ταυτόχρονη ένταξη των ΤΠΕ ως µέσου στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας στα 

διάφορα γνωστικά αντικείµενα. 

Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια της UNESCO να δηµιουργεί νέα 

προγράµµατα για την ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Ως αρµοδιότητά της είναι να χτίσει 

την ικανότητα στην εκπαίδευση παγκοσµίως και να κάνει όλους τους σπουδαστές να ωφεληθούν 

από τα υψηλής ποιότητας πρότυπα διδασκαλίας, άρχισε το 2006, ένα πρόγραµµα που στόχευσε στην 

παροχή των βασικών προτύπων για την ένταξη της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην 

τεχνολογία (ICT) στην τάξη. 

2.3   Γενικοί όροι- Ερευνητικό πρόβληµα 

2.3.1   Ηλεκτρονική µάθηση (e-learning)  
             

Πριν δέκα χρόνια περίπου, ο όρος e-learning (e-learning, E-Learning, eLearning, elearning) 

δεν ήταν δόκιµος. Πρόσφατα (24 Σεπτεµβρίου, 2001) η µηχανή αναζήτησης «Fast Search» βρίσκει 

234.504 σελίδες για το “e-learning” και 37.248 σελίδες για το “elearning”. To E-learning είναι η 

σύντµηση για τη “µάθηση που γίνεται ηλεκτρονικά, ο όρος έχει µία ευρεία έννοια και περιλαµβάνει 

όρους όπως εκπαίδευση βασισµένη στους υπολογιστές, εκπαίδευση µε βάση την τεχνολογία, 

εκπαίδευση µε βάση το διαδίκτυο, µάθηση βασισµένη στο διαδίκτυο, διδασκαλία βασισµένη στο 

διαδίκτυο, έξυπνα  συστήµατα  διδασκαλίας βοηθούµενα από τον υπολογιστή, έξυπνα συστήµατα 

διδασκαλίας, έξυπνη διδασκαλία βοηθούµενη από υπολογιστή, αλληλεπιδραστικά µαθήµατα. Ενώ 

κανένα γλωσσάριο στην εκπαίδευση από απόσταση το 1998  δεν αναφέρει το e-learning, τώρα 

υπάρχουν διαφορετικοί ορισµοί. 

            Ένας από αυτούς ορίζει το e-learning ως «Εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, δικτύου ή του 

αυτόνοµου υπολογιστή. ∆ίκτυο µεταφοράς των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Η ηλεκτρονική 

µάθηση αναφέρεται στη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών εφαρµογών και διαδικασιών για να µάθουν. 

Οι εφαρµογές του e-learning  και οι διαδικασίες περιλαµβάνουν µάθηση βασισµένη στο ∆ιαδίκτυο, 

µάθηση βασισµένη στον υπολογιστή, εικονικές τάξεις και ψηφιακή συνεργασία. Το περιεχόµενο 

διανέµεται µέσω του διαδικτύου, από οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιακή τηλεόραση και του CD-

ROM”. Συνοψίζοντας σηµαντικές προοπτικές, e-learning  θα πρέπει να δίνει πρόσβαση σε 

µαθησιακές πηγές βασισµένες στις ηλεκτρονικές πηγές οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε και για 

οποιονδήποτε. 
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            Επιπλέον, µερικοί από τους ορισµούς συνδέουν το e-learning µε την ηλεκτρονική επιχείρηση 

(e-business) και µε το ηλεκτρονικό εµπόριο(e-commerce). Η δυναµική της επιχείρησης της 

ηλεκτρονικής µάθησης καθοδηγείται από τις υψηλές προσδοκίες των κύκλων εργασιών για τα 

επόµενα έτη. 

Η ηλεκτρονική µάθηση υποστηρίζεται µέσω της χρήσης της τεχνολογίας και καλύπτει ένα 

εύρος δραστηριοτήτων  από τη διαδικτυακή µάθηση, στην εµπλεκόµενη µάθηση (συνδυασµός 

παραδοσιακής και ηλεκτρονικής µάθησης).  

            Ένα από τα οφέλη της ηλεκτρονικής µάθησης είναι η ευκαιρία να εξατοµικευθεί η µάθηση 

και να παρέχει επιπλέον δραστηριότητες και µαθησιακό περιεχόµενο το οποίο αντιστοιχεί µε ένα 

εύρος ικανοτήτων και δίνει πρόσβαση σε µαθησιακά υλικά οποιαδήποτε στιγµή. 

            Είναι επικίνδυνο, στο να εστιάζουµε στο αρχικό “η” από το ηλεκτρονική µάθηση και να 

ξεχνάµε όλη τη σηµασία της µάθησης, διότι οποιαδήποτε ηλεκτρονική µάθηση είναι ένα ζωτικό 

στοιχείο αυτού του είδους της µάθησης. Επιπλέον, οι µαθητευόµενοι θα πρέπει να αναλάβουν 

δραστηριότητες οι οποίες τους εµπλέκουν ενεργά και απαιτούν ανατροφοδότηση στις 

δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Επίσης, µπορούν να ενισχύσουν την κατανόησή τους, να 

εξασκήσουν τις δεξιότητές, να καταδεικνύουν τις έννοιες, να αλλάζουν τα µαθησιακά τους στυλ και 

να προχωρούν µε το δικό τους τρόπο, αλλά να είναι µετρήσιµος και σχετικός. Ιδανικά, θα πρέπει, 

τουλάχιστον εν µέρει, να περιέχουν οµαδική δουλειά και λεκτική και διαδικτυακή κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Η ηλεκτρονική µάθηση, όπως οποιαδήποτε άλλη µάθηση, απαιτεί ένα σαφή σκοπό, 

δραστηριότητες και καθορισµένα αποτελέσµατα.  

            Το e-learning απαιτεί το προσωπικό να καταλαβαίνει τις πολλές πτυχές της ηλεκτρονικής 

µάθησης και οι απαιτούµενες δεξιότητες να κάνουν τη µάθηση αποτελεσµατική. Εδώ είναι, όπου οι 

στρατηγικές, τα σχέδια υλοποίησης και η σαφής διαδικασία, οι ICT δεξιότητες και η ηλεκτρονική 

συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη (Electronic Continuing Professional Development) µπορεί να 

βοηθήσει. 

  

2.3.2  Συνεισφορές της γνωστικής ψυχολογίας στο µέλλον της Ηλεκτρονικής 
µάθησης  

  

Στις αρχές του 21ου αιώνα έγιναν σκληρές προσπάθειες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
µάθησης. Αυτή η ανάπτυξη οδηγείται κυρίως από οικονοµικές και τεχνολογικές δυνάµεις. Εκτός 

από τις µεθοδολογικές συνεισφορές, η γνωστική ψυχολογία είναι θεµελιώδης για την εξατοµίκευση 

της διαδικασίας της ηλεκτρονικής µάθησης. Σηµαντικό για την εξατοµίκευση είναι η 

προσαρµοστικότητα του συστήµατος της ηλεκτρονικής µάθησης,  λαµβάνοντας πάντα υπόψη τόσο 

τον τρόπο της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, όσο και τη γνώση του για το σπουδαστή καθώς και 

τα αποτελέσµατα της επιστήµης της µάθησης. 

 Τα θεωρητικά µοντέλα και τα εµπειρικά αποτελέσµατα της γνωστικής ψυχολογίας 

επιτρέπουν:  

α) Τη βελτίωση της ατοµικής µάθησης µε ειδική γνώση και δεξιότητες, προσαρµόζοντας το 

σύστηµα e-learning βασισµένο στην προηγούµενη γνώση, στην αποκτούµενη γνώση µε µαθησιακό 
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στόχο και στο ζητούµενο της κατανόησης και απόδοσης  

β) Τη βελτίωση των ατοµικών µαθησιακών διαδικασιών προσαρµόζοντας ή αναπτύσσοντας 

τις γενικές µαθησιακές δεξιότητες και ελέγχοντας τις µαθησιακές διαδικασίες και στρατηγικές όπως 

η επικοινωνία, οι συνεργατικές δραστηριότητες, το γνωστικό και µαθησιακό στυλ, οι µεταγνωστικές 

δεξιότητες- « η µάθηση για να µαθαίνεις»  

γ) Τη µείωση άλλων γνωστικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας 

µέσω των συστηµάτων προσαρµοστικότητας σεβόµενοι πάντα το πολιτιστικό υπόβαθρο των 

µαθητών, τις προτιµήσεις του/ τις διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή καθώς επίσης και τα 

µεταβαλλόµενα µαθησιακά περιβάλλοντα 

Πραγµατοποιώντας αυτούς τους τύπους της προσαρµοστικότητας στα συστήµατα 

ηλεκτρονικής µάθησης από τα κατάλληλα αντικείµενα της προσαρµοστικότητας στο κατάλληλο 

επίπεδο εξατοµίκευσης της προσαρµογής, χρειάζεται διεπιστηµονική συνεργασία.  

            Στις µέρες µας , ισχυρές δραστηριότητες και προσπάθειες έχουν γίνει για τη διευκόλυνση της 

ηλεκτρονικής µάθησης και διδασκαλίας. Αυτή η ανάπτυξη υποκινήθηκε λόγω οικονοµικών λόγων 

και κυρίως από τεχνολογικά µέτρα. Ωστόσο πρόσφατα οι υπεύθυνοι για την προώθηση της έρευνας 

και της ανάπτυξης  (R&D) τόνισαν ότι µε την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών συστηµάτων, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών και των µαθησιακών επιστηµών.  

            Η έρευνα και η ανάπτυξη (research &development)  στρέφεται στις προοπτικές των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Information and communication technology ICT) που 

ενδείκνυνται από τα επιστηµονικά  περιοδικά, τα σεµινάρια και τα ερευνητικά προγράµµατα.  

2.3.3 ∆ιαφορετικές όψεις στα βασικά συστατικά των συστηµάτων ηλεκτρονικής 
µάθησης 
  

Ανάλογα µε την ειδική αρχιτεκτονική, το επίπεδο αφαίρεσης και τα σηµαντικά βασικά 

συστατικά  ενός ηλεκτρονικού συστήµατος µπορούν να περιγραφούν όπως αυτό.  

•      Άποψη της τεχνικής Υπολογιστών 
        Λογισµικό για: 

                                     ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες και συνδεσιµότητα 

                                     Αλληλεπίδραση του Server µε τους πελάτες 

                                     Τα λειτουργικά συστήµατα 

                                      Εσωτερικές και εξωτερικές συσκευές 

                                      ∆ιεπαφές ανθρώπου- υπολογιστή συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία πολυµέσων 

                                      Την απόκτηση διαδικτύου δίνεται προσβασιµότητα σε διανεµηµένες πηγές. 

                                       Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) και επικοινωνία των οµάδων 

                                     Εφαρµογές λογισµικού 

•      Άποψη Τεχνητής νοηµοσύνης                  
                     Γνώση της Βάσης δεδοµένων 

        Έξυπνη µηχανή αναζήτησης ( Intelligent Search Engine) 
  

        Έξυπνοι πράκτορες  (Intelligent Agents) 
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•      Από άποψη υπηρεσιών 
       Πρόσβαση σε κεντρικό υπολογιστή  (Access Server) 
  
      ∆ιαδικασία εκµάθησης (Training Track) 
  

                     Εξεταστικό εργαλείο  (Testing Tool) 

                     Υπηρεσία πιστοποίησης  (Certificate Server) 

•      Από εκπαιδευτική άποψη                 

                      ∆εξιότητες στόχων µάθησης 

                      Σηµαντικές αλληλεπιδράσεις 

                           Σχεδιασµένοι τύποι επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης µεταξύ του εκπαιδευτή  και του 

µαθητή 

                       Πολυµεσικά στοιχεία : κείµενο, ήχος, εικόνα, γραφικά 

                       ∆ιαχείριση µαθήµατος/αξιολόγηση µαθητών 

  

2.3.4 Ψυχολογική διάσταση των συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης βασισµένα στο 
∆ιαδίκτυο 
  

            Η πιο προχωρηµένη τεχνολογία στην ηλεκτρονική µάθηση είναι το διαδίκτυο. Επίσης από 

ψυχολογική άποψη τέτοιου είδους συστήµατα είναι προτιµότερα. Γιατί η γνωστική ψυχολογία είναι 

ένας δυνατός λόγος για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων; Οι κύριοι µεθοδολογικοί λόγοι είναι:  

�      Τα µοντέλα βασισµένα στη θεωρία µάθησης, επίλυσης προβληµάτων, ανάκτησης της 

γνώσης, της θύµησης και της διατήρησης της γνώσης τα οποία έχουν αποδειχτεί εµπειρικά 

έγκυρα 

�      Η µεθοδολογία για δηµιουργία και παρουσίαση µαθησιακών αντικειµένων 

�      Σαφή καθορισµένα µαθησιακά αντικείµενα και αυστηρός έλεγχος στα µαθησιακά 

αντικείµενα 

�      Σαφείς καθορισµένες και ειδικευµένες δράσεις από το εκπαιδευτικό σύστηµα 

�      Μεθοδολογία για εγγραφή των µαθητικών δεδοµένων και των ενδείξεων της µαθησιακής 

συµπεριφοράς 

�      Μεθοδολογία για συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων συµπεριφοράς, τα οποία 

δεν είναι µόνο απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή λύσεις προβληµάτων, αλλά 

και λανθάνουσες καταστάσεις, ακολουθώντας δεδοµένα και κινήσεις π.χ. το ποντίκι του 

υπολογιστή 

�      Παγκόσµια συλλογή των στοιχείων και πληροφορίες για δοκιµή των ψυχολογικών και 

εκπαιδευτικών προτύπων ή των θεωριών της διδασκαλίας και τη βελτίωση ή τον καθορισµό 

των συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης 

2.3.5        Κοινωνικές πτυχές της ηλεκτρονικής µάθησης  
  
            «Οι προσεγγίσεις της ηλεκτρονικής µάθησης, ιδιαίτερα οι συνεργατικές από τη µία έχουν 

πολλά πλεονεκτήµατα, αλλά η χρήση τους προκαλεί ερωτήσεις, όπως κοινωνικές. Το διαδίκτυο 
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επαναστατεί σε όλα τα µέρη της κοινωνίας, αλλά ότι η επίδραση του στην εκπαίδευση έχει αρχίσει 

να γίνεται κατανοητή ειπώθηκε στο Συνέδριο για την Εκπαίδευση βασισµένη στο διαδίκτυο, το 

2000, όταν ακόµα οι πεποιθήσεις στις δυνάµεις του διαδικτύου ήταν τόσο απέραντες και υψηλές, 

όσο η διαφηµιστική εκστρατεία της. Ακόµη, οι µορφές µάθησης βασισµένες στο διαδίκτυο (e-

learning) προσφέρουν τη στήριξη στην απευθείας κοινωνικοποίηση και δικτύωση. Αυτό σηµαίνει 

κατά µία έννοια ότι η τεχνολογία επιτρέπει ή δηµιουργεί µία επόµενη ευκαιρία για ένα επιπλέον 

στοιχείο στην κοινωνία. 

            Οι προσεγγίσεις του παρελθόντος και του παρόντος της ηλεκτρονικής µάθησης που 

χρησιµοποιούν πολυµέσα, καταδεικνύουν πολλά πλεονεκτήµατα του e-learning όπως η ευελιξία, η 

µάθηση προσανατολισµένη στις ανάγκες, µια ευρύτερη διευκόλυνση της αναζήτησης της 

πληροφορίας και του µαθησιακού περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο. Εκτός από αυτό µπορούν να έχουν 

επίσης µία επιπρόσθετη λειτουργία στη συµβατική εκµάθηση, όπως την απόκτηση της γνώσης  

βασισµένη στους υπολογιστές, τη διανοµή και τη δηµιουργία αυτής.  

            Εντούτοις, επίσης µερικά µειονεκτήµατα της ηλεκτρονικής µάθησης έχουν προσδιοριστεί 

όπως:  

•      η έλλειψη της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

•      υψηλές δαπάνες για την προετοιµασία πολυµεσικού περιεχοµένου των µαθησιακών 

υλικών και επίσης ουσιαστικές δαπάνες για τη διατήρηση και την ενηµέρωσή τους καθώς 

επίσης και  

•      την ανάγκη για εύκαµπτη διδακτική στήριξη 

 Οι σηµαντικοί παράγοντες της παραδοσιακής µάθησης όπως η συνεργασία και προσωπική 

επικοινωνία τείνουν να «χαθούν» στις έννοιες της ηλεκτρονικής µάθησης. Οι περισσότερες από τις 

υπάρχουσες προσεγγίσεις στην ηλεκτρονική µάθηση δεν εξετάζουν τέτοια µειονεκτήµατα και 

ιδιαίτερα την έλλειψη της «πρόσωπο µε πρόσωπο» κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

            Βασισµένες σε πρόσφατη παιδαγωγική και κοινωνική έρευνα όπως επίσης και σε τεχνικές  

ανάπτυξης, οι πλατφόρµες ηλεκτρονικής µάθησης έχουν αναπτυχθεί (3rd generation . Leister et al., 

2001)  και προσπαθούν τώρα να εστιάσουν στις κοινωνικές πτυχές της µάθησης. Μια σηµαντική 

άποψη σε αυτό, είναι να υποστηρίξει τη συνεργατική µάθηση σε εικονικές κοινότητες και να 

συµπεριλάβει µαθησιακές µεθόδους, προκειµένου να επιτευχθεί η αλλαγή από τις παραδοσιακές 

τάξεις σε εκείνες της ηλεκτρονικής µάθησης, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη για τους χρήστες. 

2.3.6  Οι ρόλοι των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της ηλεκτρονικής µάθησης 
  

              I.   Μεταβαλλόµενοι ρόλοι των εκπαιδευτικών και των Συµµετεχόντων/Μαθητευοµένων 

  

            Μια σηµαντική αλλαγή στους στόχους και στους κεντρικούς ρόλους στις διαδικασίες της 

µάθησης, (που είναι οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητευόµενοι),  εµπλέκεται  στην καθιέρωση των 

µαθησιακών υποδοµών, οι οποίες  στηρίζονται στους υπολογιστές και το διαδίκτυο (e-learning). Η 

ηλεκτρονική µάθηση, ως µία παραλλαγή της αυτό-κατευθυνόµενης µάθησης, απαιτεί «νέες» 

ικανότητες και δυνατότητες των εκπαιδευτικών και µαθητευοµένων, που περιέχουν τόσο ευκαιρίες 

όσο και ρίσκο. Αυτές οι εναλλασσόµενες απαιτήσεις των ρόλων και των ικανοτήτων 
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σκιαγραφούνται παρακάτω. 

  

           II.   Από εκπαιδευτές σε συµβούλους εκπαίδευσης και µεσολαβητές της διαδικασίας- ο 

εναλλακτικός ρόλος των δασκάλων 

  

            Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά στους ρόλους των εκπαιδευτικών µεταξύ των 

«παραδοσιακών εννοιών» της διδασκαλίας και στις έννοιες της αυτό-κατευθυνόµενης µάθησης. 

Βάζοντας ένα τίτλο, αυτός θα ήτανε: Εκπαιδευτικοί εναντίον µεσολαβητών της προόδου.  

Στην ηλεκτρονική µάθηση οι µαθητευόµενοι αναλαµβάνουν τον ρόλο των συναδέλφων – µία 

αλλαγή από µια κατακόρυφη σε µια οριζόντια σχέση- µε την οποία συνάπτεται σύµβαση 

εκµάθησης. Σχετικές διαφορές είναι επίσης παρούσες στην προετοιµασία. Στο παραδοσιακό µοντέλο 

ο στόχος του εκπαιδευτικού ήταν να προετοιµάζει το αντικείµενο και το περιεχόµενο, να επιλέγει 

τις  µεθόδους και να σχεδιάζει την πραγµατικότητα.  

            Παραδοσιακά ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν να δίνει ιδέες στους µαθητευόµενους και 

λύσεις σχεδίασης. Στην αυτόνοµη µάθηση οι εκπαιδευτές πρέπει να στοχεύουν, αντίθετα, να 

κινητοποιούν τη λύση  και να βρίσκουν τις ικανότητες των συµµετεχόντων. 

  

Πίνακας 1: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αυτο-διαχειριζόµενη µάθηση 
 (after: Graf/Motamedi 2000: 154) 
  

            Σε άλλες δηµοσιεύσεις ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ακόµα περισσότερο αλλοτριωµένος 

από τον «παραδοσιακό» ρόλο του εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι µόνο µεσολαβητές, αλλά 

πρέπει να αναλαµβάνουν «τον τροποποιητικό και τον παρακινητικό ρόλο, τον επιβλέποντα της 

µαθησιακής διαδικασίας και αυτόν του εκπαιδευτικού συµβούλου µε την ευρύτερη 

έννοια» (Hohenstein/Poetsch 2001: 110). Οι εκπαιδευτές γίνονται αρµόδιοι όλο και περισσότερο για 

Χαρακτηριστικά Παραδοσιακή έννοια της 

µάθησης 

Αυτόµατη Αυτοκατευθυνόµενη 

µάθηση 

Προσδιορισµός των στόχων της 

µάθησης 

Προσδιορισµός των στόχων της 

µάθησης από το διδακτικό 

προσωπικό 

Σύνδεση που αφορά το 

µαθησιακό περιεχόµενο και τα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

Προετοιµασία Προετοιµασία του 

περιεχοµένου του αντικειµένου, 

επιλογή µεθόδων , σχεδιασµός 

µαθησιακού προγράµµατος 

Συλλέγοντας το µαθησιακό 

υλικό, τη βιβλιογραφία, 

συλλογή εναλλακτικών λύσεων 

Μεθοδική πραγµατοποίηση Παραθέτοντας ιδέες και 

ενδείξεις για λύσεις. 

Ικανότητες κινητοποίησης 

Χρήση της επαγγελµατικής 

γνώσης 

Άµεσα µε την διδασκαλία του 

µαθησιακού περιεχοµένου 

Έµµεσα µε την προσφορά 

βοήθειας 

Κίνητρα Εξωτερικά Εσωτερικά 

Αυτό-συνειδητοποίηση Εκµάθηση, διδασκαλία Συµβουλεύοντας, βοηθώντας 
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την προετοιµασία και την ενηµέρωση της κατάλληλης φάσης της κατάρτισης. Η προετοιµασία των 

σεµιναρίων όπως και ο έλεγχος της µεταφοράς της γνώσης µπορεί να τροποποιηθεί – ιδιαίτερα 

χρησιµοποιώντας αλληλεπιδραστικά µέσα- π.χ. τηλε-διδακτική. Αυτή η ανάπτυξη σηµαίνει για τους 

εκπαιδευτές από τη µια, µία αύξηση των στόχων και από την άλλη µπορεί να προκαλέσει µια 

υπερφόρτωση επίσης. Για αυτόν το λόγο οι µαθησιακές πλατφόρµες κριτικάρονται συνεχώς στις 

Η.Π.Α, γιατί µπορούν να υπερφορτώσουν τους µαθητευόµενους από τη συνεχή τους παρουσία και 

τη µεµονωµένη έκκληση τους.  

            Η αφετηρία είναι ότι οι εκπαιδευτές χάνουν τη θέση τους ως «σοφοί διαµεσολαβητές της 

γνώσης» και τη δίνουν υπέρ της τροποποίησης και της συµβουλής των στόχων και δραστηριοτήτων. 

Από δω και στο εξής όσο λιγότερες ικανότητες απαιτούνται από τους εκπαιδευτές, τόσο 

περισσότερες ικανότητες και δυνατότητες επιτρέπουν την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των 

µαθητευόµενων.  

  

        III.   Από παθητικοί ακροατές σε ενεργητικούς µαθητευόµενους-οι ρόλοι των 

συµµετεχόντων 

            Οι µαθητευόµενοι χρειάζονται να έχουν ικανότητες χρήσης των µέσων για την ηλεκτρονική 

µάθηση για τη δική τους µαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, ο τρόπος αυτός µάθησης είναι πολλαπλά 

εναλλασσόµενος σύµφωνα µε το πλαίσιο της αυτό-κατευθυνόµενης ή αυτόνοµης µαθησιακής 

διαδικασίας. 

            Η κεντρική θέση της αυτό-διαχειριζόµενης µάθησης είναι ότι ο καθένας που θέλει  να µάθει 

κάτι, το κάνει από µόνος του. Επιπλέον οι µαθητευόµενοι αποφασίζουν σε αυτόνοµες µαθησιακές 

δοµές σχετικά µε τις αρχές εκµάθησης, το περιεχόµενο και τη δοµή αυτής.  Το ότι κάποιος µπορεί 

να αποφασίσει από µόνος του πότε, πού, µε ποιον, πώς και µε ποια σειρά και µε τι ένταση µαθαίνει 

κάποιος, θεωρείται ως ένα σηµαντικό προνόµιο για την ηλεκτρονική µάθηση. Οι συµµετέχοντες 

ενός διαδικτυακού µαθήµατος µπορούν να σχηµατίσουν και να τροποποιήσουν από µόνοι τους τη 

µάθηση όπως επιθυµούν. 

Μπορούν : 

�            Να επιλέγουν µόνοι τους τα θέµατα που τους ενδιαφέρουν 

�            Να υιοθετούν την ταχύτητα µάθησης στη δυσκολία του µαθησιακού περιεχοµένου 

και 

�            Να έχου επαφή µε τους επιβλέποντες ή άλλους µαθητευόµενους τη στιγµή που το 

θεωρούν σηµαντικό (cf. Projekt SeGel) 

Αυτό το «διαφοροποιηµένο πακέτο» των ευκαιριών για τους µαθητευόµενους,  αµελεί εν 

µέρει ότι για να γίνει χρήση αυτών των αλλαγών, χρειάζεται ένα σύνολο ικανοτήτων για τους 

µαθητευόµενους ώστε να είναι ικανοί να µαθαίνουν, αυτο-διαχειρίζοντας και αυτο-υπεύθυνα. 

Το κάθε άτοµο πρέπει να είναι ικανό  

�              Να κατανοήσει την ανάγκη και να αναπτύξει τους στόχους του/της 

�              Να σχεδιάσει και να προετοιµάσει τη δική του/της προσωπική διαδικασία 

�              Να πραγµατοποιήσει τη διαδικασία εκµάθησης µε τη βοήθεια των κατάλληλων 

στρατηγικών εκµάθησης 
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�              Να έχει κίνητρα και συγκέντρωση µέχρι το τέλος 

  

Γι’ αυτό είναι σηµαντικό ο µαθητευόµενος να: 

�            Αναπτύσσει µία εναλλακτική αυτό-συνειδητοποιηµένη σε µία αυτό-διαχειριζόµενη 

και αυτό-υπεύθυνη µάθηση 

�            Ξέρει το σχέδιο µάθησης του, τη συµπεριφορά εκµάθησης και την κατάλληλα 

εξατοµικευµένη στρατηγική µάθησης 

�            Γνωρίζει όσο περισσότερα µαθησιακά µέσα είναι δυνατόν και τρόπους εκµάθησης 

και να µπορεί να κάνει ικανοποιητική χρήση αυτών 

Σε αυτές τις νέες δοµές της µάθησης και τα µέσα εκµάθησης υπάρχει εκτός από τον κίνδυνο 

της αυθαιρεσίας και ο κίνδυνος ότι µερικοί άνθρωποι δεν µπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις 

απαιτήσεις των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης. Όλοι αυτοί που δεν έχουν µάθει να 

µαθαίνουν, είναι χωρίς καθοδήγηση «παραδοµένοι» στις απαιτήσεις των δοµών της αυτό-

διαχειριζόµενης µάθησης. Εκτός από αυτά τα προβλήµατα επίσης µπορεί να εµφανιστεί και άλλο 

ένα µειονέκτηµα στην ηλεκτρονική µάθηση. Τα προσόντα και τα συνεχή εκπαιδευτικά σεµινάρια δε 

λειτουργούν µόνο ως εκπαίδευση, αλλά εκπληρώνουν πολλούς κοινωνικούς στόχους. Ωστόσο, στα 

κλασσικά πρόσωπο- µε- πρόσωπο σεµινάρια δε µετράει µόνο το περιεχόµενο, αλλά η συνάντηση µε 

συναδέλφους από άλλους κλάδους ή άλλες εταιρείες.  

2.4  Συνεργατική µάθηση - Άλλη µία κοινωνική πτυχή της ηλεκτρονικής 
µάθησης 
  

            Έχουν ερευνηθεί διαφορετικές πτυχές της ηλεκτρονικής µάθησης, από εκείνες που 

αναφέρονται στη µάθηση της κοινωνικής συµπεριφοράς ως τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε 

µαθησιακές διαδικασίες  (Salmon et al., 1989). 

            Είναι γνωστό ότι µέσω της ανάπτυξης των εικονικών περιβαλλόντων µάθησης, ιδιαίτερα 

αυτά που βασίζονται στο διαδίκτυο, η δυνατότητα του διαδικτύου και άλλων µέσων, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί καλύτερα για να υποστηρίξουν µία διαδικασία έρευνας και αναζήτησης που έχει τον 

µαθητευόµενο ως σηµείο εστίασης και τον εκπαιδευτή περισσότερο ως ένα άτοµο που µοντελοποιεί 

τα πλαίσια για µία καθορισµένη κατάσταση εκµάθησης του σπουδαστή.  

            Σηµαντικό σε αυτό, είναι να αυξήσει την κοινωνική παρουσία των µαθητών και των 

εκπαιδευτών στα εικονικά περιβάλλοντα π.χ. µεταφέροντας ποικίλα θέµατα από τον πραγµατικό 

κόσµο στον εικονικό. Οι Knoll and Jarvenpaa (1995) έδειξαν ότι ένας συνδυασµός των κατηγοριών 

των δυνατοτήτων όπως οι ακόλουθες, απαιτούνται για µία αποτελεσµατική δουλειά στα εικονικά 

περιβάλλοντα όµοια µε αυτή του πραγµατικού κόσµου: 

�            Εικονικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης εκτελώντας άτυπες µικρές συζητήσεις ή 

ανταλλάσσοντας ιδιωτικές πληροφορίες 

�            Εικονικές δεξιότητες συνεργασίας προσδιορίζοντας ένα σύνολο κανόνων για 

συνεργατική δουλειά 

�            Τεχνικές δεξιότητες χρησιµοποιώντας το σύστηµα 

Ένας άλλος σηµαντικός ερευνητικός παράγοντας, όταν χρησιµοποιούν εικονικά περιβάλλοντα, 
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είναι η επίδραση της έλλειψης των µη λεκτικών και οπτικών ενδείξεων στην απευθείας 

αλληλεπίδραση. Μερικοί συµµετέχοντες το παρατηρούν έχοντας αρνητικά συναισθήµατα και άλλοι 

πιστεύουν ότι θα είναι µια ελευθερία. Για να δώσουν στους χρήστες ωστόσο την αίσθηση µιας 

κοινωνικής παρουσίας, τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης (Virtual Learning Environments) θα 

πρέπει να υποστηρίζουν µία ποικιλία ερεθισµάτων αλληλεπίδρασης και γνωστικού 

προσανατολισµού. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ενηµερωµένοι,  ποιος είναι 

παρών στην διάλεξη, πώς συνθέτεται ένα γκρουπ  και ποιος συµµετέχει ενεργά στη µαθησιακή 

διαδικασία εκείνη τη στιγµή. Χρειάζεται να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, να αναπτύσσουν µία 

αίσθηση της απευθείας περιήγησης.  

Η εµπειρία δείχνει ότι οι συµµετέχοντες σε µια µαθησιακή διαδικασία που χρησιµοποιούν 

VLE , εκθέτουν όλα αυτά τα συναισθήµατα και τις ανάγκες αµέσως µετά την απόκτηση πρόσβασης 

τους στο σύστηµα. Έτσι είναι σηµαντικό ότι οι e-εκπαιδευτές τούς βοηθούν εισάγοντας και 

στηρίζοντας διασκέψεις συνοµιλίας και την απευθείας κοινωνικοποίηση. 

Μια άλλη πτυχή είναι ότι όταν οι εκπαιδευόµενοι αισθάνονται οικεία µε τον διαδικτυακό 

πολιτισµό και λογικά άνετοι µε την τεχνολογία των VLE , οδεύουν προς τη συµβολή τους. Σε αυτό 

το πλαίσιο οι εκπαιδευτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν τις δυνατότητές τους για να διασφαλίσουν 

ότι οι συµµετέχοντες αναπτύσσουν µία αίσθηση της κοινότητας. 

Είναι καλό να υπάρχει στο µυαλό ότι η µαθησιακή κοινότητα προσφέρει περισσότερα από ό,τι 

η µετάδοση των ιδεών και η µεταφορά της γνώσης. Πρώτα απ’ όλα προσφέρει ένα τρόπο 

εγκατάστασης των συνδέσεων. Για τις εικονικές κοινότητες µάθησης χρησιµοποιείται ο ορισµός του 

J.Preece (2000) που αποτελείται από:  

�            Ανθρώπους που αλληλεπιδρούν κοινωνικά για να ικανοποιήσουν ανάγκες , να 

επωµιστούν ρόλους κ.α. 

�            Έναν κοινό σκοπό, που θα παρέχει ένα λόγο για την κοινότητα  

�            Πολιτικές που οδηγούν τον κόσµο σε αλληλεπίδραση 

�            Εικονικά περιβάλλοντα µάθησης για να υποστηρίζουν και να µεσολαβούν στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση 

Αποτελέσµατα έρευνας δείχνουν ότι η συνεργατική µάθηση (π.χ. χρησιµοποιώντας 

µαθησιακές κοινότητες) σε σύγκριση µε τα ατοµικά και ανταγωνιστικά σενάρια, φέρνουν τους 

µαθητές σε ένα ανώτερο επίπεδο επίτευξης, αποκτούν  ικανότητες επίλυσης προβλήµατος, 

προσφέρει γνωστικά πλεονεκτήµατα στους µαθητευόµενους και επίσης έχει θετικές επιρροές στην 

ενίσχυση της ανάπτυξης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Αυτά είναι ωφέλιµα για τη 

µελλοντική µάθηση ή τη µελλοντική αυτονοµία ή τη συνεργατική µάθηση (Tozer et al., 1995). 

Προκειµένου να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι, οι µαθησιακές κοινότητες θα πρέπει να 

προσφέρουν (Preece, 2000): 

�            Ευκολίες στην επικοινωνία ανάµεσα σε µέλη της οµάδας και µε τον εκπαιδευτή, 

συνεργασία στις ασκήσεις, µοιρασµένη εργασία, πρόσβαση στις πηγές µέσω του 

διαδικτύου 

�            Αποτελεσµατική καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές 

�            Αλληλεπίδραση που µπορεί να προέρχεται από το δάσκαλο, από άλλον παροχέα  ή 
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αυτόµατα από το σύστηµα 

�            Ευχάριστη µάθηση 

Για την παραγωγή ενός οπτικού µαθησιακού αποτελέσµατος είναι επιπλέον σηµαντικό να 

εµπλέκονται ποικίλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (π.χ. κονστρουκτιβισµός, συµπεριφορισµός, 

γνωστικισµός), µε διαφορετικούς τρόπους εκµάθησης όπως πραγµατικές και εικονικές τάξεις (π.χ. 

εκείνες που βασίζονται στο διαδίκτυο) και συνεργατική µάθηση. Ένα αρµονικό αποτέλεσµα της 

µάθησης και της δουλειάς µπορεί να δηµιουργείται αναµειγνύοντας την εκπαιδευτική τεχνολογία µε 

πραγµατικούς στόχους της δουλειάς.  

Η χρήση της εµπλεκόµενης µάθησης ωφελεί: 

�            Τους οργανισµούς για να µετακινούν βαθµιαία τους εκπαιδευόµενους από τις 

παραδοσιακές τάξεις στην ηλεκτρονική µάθηση, κάνοντας την αλλαγή πιο εύκολη για 

να αποδεχτούν και να ολοκληρώσουν την ύπαρξη (µερικές φορές πολύ ακριβά) 

µαθησιακών υλικών παρά να τα αντικαταστήσουν 

�            Τους εκπαιδευτές και τους σχεδιαστές της κατάρτισης, για να µεταφέρουν µικρά 

τµήµατα των υλικών τους στο διαδίκτυο και να αναπτύσσουν τις απαιτούµενες 

δεξιότητες για την ηλεκτρονική µάθηση 

�            Τους µαθητευόµενους, επιλέγοντας τον τρόπο µάθησης κατάλληλο µε εκείνο των 

ικανοτήτων, των στόχων και των επιθυµιών τους 

2.5   Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Distance education  
             

Οι όροι «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» ή «εξ αποστάσεως µάθηση» έχουν εφαρµοστεί 

εναλλακτικά από πολλούς διαφορετικούς ερευνητές σε µία µεγάλη ποικιλία προγραµµάτων, κοινών, 

παροχέων και µέσων. Χαρακτηριστικά τους είναι ο διαχωρισµός του εκπαιδευτικού και του 

µαθητευόµενου σε χώρο και χρόνο (Perraton, 1988),  ο εκούσιος έλεγχος της µάθησης από τον 

µαθητή παρά από τον εκπαιδευτή από απόσταση (Jonassen, 1992),  και η µη συνεχής επικοινωνία 

µεταξύ του µαθητή και του εκπαιδευτικού (Keegan, 1986; Garrison and Shale, 1987). 

            Το πολιτικό και το δηµόσιο ενδιαφέρον στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αρκετά 

υψηλό σε περιοχές όπου ο µαθητικός πληθυσµός διανέµεται ευρέως. Κάθε περιοχή έχει αναπτύξει 

τον δικό του τύπο εκπαίδευσης από απόσταση σύµφωνα µε: 

•      τις τοπικές πηγές 

•       τις οµάδες κοινού και  

•      τη φιλοσοφία των οργανισµών που παρέχουν τη διδασκαλία 

Οι µαθητές δουλεύουν µόνοι τους, µε εφαρµοσµένα µαθησιακά υλικά, µε επικοινωνία µέσω 

ταχυδροµείου, κάποια µορφή τηλεπικοινωνιακής και ηλεκτρονικής δικτύωσης και την υποστήριξη 

των µαθητευόµενων από τους µέντορες και τους καθηγητές µέσω τηλεφώνου ή e-mail. 

            Η έννοια κλειδί είναι ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να µεταφέρει ένα βασικό σώµα 

πληροφοριών σε µαθητές µέσω µιας εξωτερικής αντιπροσώπευσης. Αυτή η πληροφορία 

αντιπροσωπεύει µια αφηρηµένη ιδέα ως µία συγκεκριµένη εικόνα και µετά παρουσιάζει την εικόνα 

στον µαθητή µέσω ενός µέσου. Ο µαθητής, στη συνέχεια, ακολουθεί, αποκωδικοποιεί και 

ακολουθεί.  Ο Horton (1994)  τροποποιεί αυτή την προσέγγιση προσθέτοντας δύο ακόµη 
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παράγοντες: το υπόβαθρο του µαθητή (περιβάλλον, τρέχουσα κατάσταση) και το µυαλό (µνήµες, 

σχέσεις, αισθήµατα, συµπέρασµα και συλλογισµός, περιέργεια και ενδιαφέρον) στην 

αντιπροσώπευση. Ο µαθητευόµενος έπειτα αναπτύσσει τη δική του εικόνα και τη χρησιµοποιεί για 

να δηµιουργήσει µία νέα γνώση, σε πλαίσιο, βασισµένο στη δική του προηγµένη γνώση και 

ικανότητες.  

            O Schlosser and Anderson (1994)  αναφέρονται στη θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

του Desmond Keegan’s, στην οποία το σύστηµα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει τεχνητά να 

αναδηµιουργεί την αλληλεπίδραση εκµάθησης- διδασκαλίας και να την επανεντάσσει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή είναι η βάση του Iowa Model: να προσφέρει στον από απόσταση 

µαθητευόµενο µια εµπειρία όσο το δυνατόν παραδοσιακή, πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία, µέσω 

των άθικτων τάξεων και δύο τρόπους οπτικο-ακουστικής αλληλεπίδρασης.      

Τα συστήµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τώρα συµπεριλαµβάνουν έναν υψηλό βαθµό 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε εκπαιδευτή και µαθητή, ακόµα και στις αποµονωµένες κοινότητες που 

απέχουν ίσως χιλιάδες µίλια. Το Office of Technology Assessment τονίζει τη σηµασία της 

αλληλεπίδρασης: η εξ αποστάσεως µάθηση επιτρέπει στους µαθητές ν’ ακούν και ίσως να 

παρακολουθούν τους εκπαιδευτές, όπως και να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς ν’ αντιδρούν στα 

σχόλια και στις ερωτήσεις των µαθητευόµενων (US Congress, 1988). 

  

2.5.1   Συστήµατα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
             

Παραδοσιακά, πιστεύουµε ότι οι µαθητευόµενοι από απόσταση είναι ενήλικες. Όλα τα 

ινστιτούτα υψηλόβαθµης µάθησης, όπως εκείνο του United Kingdom’s Open University, της 

Norway’s NKS and NKI Distance Education Organizations, Florida’s Nova University και ένα 

σύνολο άλλων έχουν αφοσιωθεί στην παροχή εκπαίδευσης από απόστασης στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση για δεκαετίες. Το University of South Africa, στην Praetoria, που εξυπηρετεί και 

λευκούς και έγχρωµους µαθητές, έχει ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα µάθησης για δεκαετίες.  

            Στα βασικά και µεσαία σχολικά επίπεδα εκπαίδευσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνήθως 

παίρνει την µορφή των εµπλουτισµένων προγραµµάτων σπουδών µε µοντέλα και τρέχοντα 

τηλεπικοινωνιακά προγράµµατα. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων προγραµµάτων είναι:  

•      De Orilla a Orilla,  

•      National Geographic Kids Network,  

•      Biomes Exchange Project,  

•      Earth Lab, Ask Professor Math, and  

•      AskAScientist (Barron, Hoffman, Ivers, & Sherry, 1994; US. Congress, 1988).  

Άλλα µοντέλα είναι εκείνα που είναι βασισµένα στην τηλεόραση, µε τον εκπαιδευτικό ως 

βοηθό. Οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες συνεργασίας, χρησιµοποιώντας χειροτεχνικές 

δραστηριότητες σε ένα περιβάλλον µάθησης από απόσταση (Pacific Mountain Network, 1994). 

Μερικοί µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να εγγραφούν στα µαθήµατα για 

να καλύψουν τις βαθµολογικές απαιτήσεις που οι περιοχές τους δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν. 
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Σε πολλές περιπτώσεις, χαρισµατικοί ή ταλαντούχοι µαθητές λυκείου έχουν επιλεγεί να 

παρακολουθούν στις τάξεις λόγω υψηλής ακαδηµαϊκής ικανότητας και δυνατότητας για το χειρισµό 

ανεξάρτητης εργασίας. Αυτό κάνει τη διαχείριση της τάξης ευκολότερη, αλλά αποκλείει τους 

µαθητές που έχουν έλλειψη πειθαρχίας ή δεξιότητες διαχείρισης χρόνου. Η προκύπτουσα αδικία της 

πρόσβασης γίνεται έπειτα ένα πολιτικό πρόβληµα, όχι πρόβληµα τεχνολογίας.  

            Αν και η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

οποιοδήποτε επιτυχές πρόγραµµα πρέπει να εστιάζει στις διδακτικές ανάγκες των µαθητών, παρά 

στην καθ’ εαυτή τεχνολογία. Είναι σηµαντικό να εξετάζεται: 

•      η ηλικία τους, 

•      το πολιτιστικό  

•      το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο, 

•      τα ενδιαφέροντα και οι εµπειρίες τους 

•      τα εκπαιδευτικά επίπεδά τους  

•      η εξοικείωση µε τις µεθόδους της εκπαίδευσης από απόσταση και  

•      τα συστήµατα διανοµής (Schamber, 1988).  

Οι µαθητές συνήθως προσαρµόζονται πιο γρήγορα στην τεχνολογία από τους 

εκπαιδευτικούς. Από την άλλη µεριά, οι εκπαιδευτικοί που έχουν αρχίσει να νιώθουν άνετα µε τον 

εξοπλισµό δεν ενδιαφέρονται να διδάξουν στους µαθητές τους νέες πτυχές και τεχνάσµατα της 

(Apple Classrooms of Tomorrow, 1992). Ο πιο σηµαντικός παράγοντας για µια πιο επιτυχηµένη εξ 

αποστάσεως µάθηση είναι: ένας εκπαιδευτικός που είναι συνειδητοποιηµένος, έµπειρος, 

εξοικειωµένος µε τον εξοπλισµό, που χρησιµοποιεί τα µέσα δηµιουργικά και διατηρεί ένα υψηλό 

επίπεδο αλληλεπίδρασης µε τους µαθητές.  

2.5.2  Σκεπτικό σχεδιασµού 
  

•      Αλληλεπίδραση 

Τα επιτυχηµένα εξ αποστάσεως συστήµατα εκπαίδευσης περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση 

ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές, ανάµεσα σε µαθητές και περιβάλλον εκπαίδευσης και 

µεταξύ των µαθητών, καθώς επίσης και της ενεργούς µάθησης στην τάξη. Ο McNabb (1994) τόνισε 

ότι, αν και οι σπουδαστές νιώθουν ότι η προσβασιµότητα στα εξ αποστάσεως µαθήµατα ξεπερνά την 

έλλειψη του διαλόγου, υπάρχει µια ιδιαίτερη έλλειψη διαλόγου σε τηλε-διαλέξεις. 

  

•      Ενεργή µάθηση 

Ως ενεργοί συµµετέχοντες στη µαθησιακή διαδικασία, οι µαθητές επηρεάζουν τον τρόπο µε 

τον οποίο σχετίζονται µε το υλικό που διδάσκονται. Πρέπει να είναι πρόθυµοι και ικανοί να 

κατανοούν τα διδακτικά µηνύµατα.  

  

  

•       Οπτικά µέσα 

Οι ερευνητές έχουν βρει ότι η διδακτική τηλεόραση µπορεί να παρακινήσει και να 

προξενήσει το ενδιαφέρον των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. Ο Ravitch (1987), ωστόσο, µας 

Page 30 of 197ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13/10/2011file://e:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thesis template_27_2_09ne...



προειδοποιεί ενάντια στις απροσδιόριστες παρενέργειες της διδακτικής τηλεόρασης και 

ιδιαίτερα στο «edutainment». Η στήριξη στα οπτικά µέσα µπορεί να παραποιήσει το πρόγραµµα 

σπουδών εστιάζοντας την προσοχή των µαθητών στην ψυχαγωγία και στα χαρακτηριστικά της 

παρουσίασης απ’ το να  ενθαρρύνει την κριτική ανάλυση των νοηµάτων που του παρουσιάζονται.  

2.5.3  Μέθοδοι και στρατηγικές 
  

�      Καθοδηγούµενη άσκηση 
  

Οι εκπαιδευτικοί είναι πιο εξοικειωµένοι µε το σχεδιασµό διδασκαλίας και τη διαδικασία του 

καταµερισµού, τα οποία είναι πιο αποτελεσµατικά για τις παρουσιάσεις τους. Πρακτικά, χρειάζονται 

εκπαίδευση:  

•      στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό 

•      στις στρατηγικές για την παρουσίαση της διδασκαλίας σε κάµερα  

•      στις µεθόδους των τύπων παρουσίασης  

•      στην επιλογή ποικίλων µεικτών δραστηριοτήτων και των    αλληλεπιδράσεων µαθητή- δασκάλου 

•      στην επιλογή παραδειγµάτων που είναι σχετικά µε τους µαθητές τους και την αξιολόγηση του 

επιπέδου µάθησης των µαθητευόµενων από απόσταση 

2.5.4  Οµαδική εργασία  
  

Οι προοδευτικοί εκπαιδευτές, οι οποίοι προσαρµόζονται εύκολα στην τεχνολογία , µπορούν 

να υποστηρίζουν άλλους εκπαιδευτικούς σχεδιάζοντας ως οµάδα και δουλεύοντας µε τα µαθησιακά 

µοντέλα και τον εξοπλισµό πριν να τον χρησιµοποιήσουν στην τάξη. Οι βοηθοί µπορούν να 

δοκιµάσουν τα µαθησιακά µοντέλα όπως οπτικοακουστικό υλικό, ενσωµατώνοντας την 

αλληλεπίδραση όπως ταιριάζει στα µαθησιακά στυλ των µαθητευόµενων.  

Εκείνοι που είναι γνώστες της τεχνολογίας, επίσης, είναι διαθέσιµοι να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις νέων χρηστών.  

2.5.5  Οι µαθητευόµενοι από απόσταση 
  

Πολλά σηµαντικά θέµατα προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των µαθητών από απόσταση, 

των οποίων οι στόχοι ίσως να είναι αρκετά διαφορετικοί από εκείνους των παραδοσιακών µαθητών. 

  

�      Στόχοι και σκοποί 

Ενήλικες µαθητευόµενοι έχουν πολλούς λόγους να παρακολουθήσουν τη µάθηση από 

απόσταση:  

•       περιορισµένος χρόνος  

•       η απόσταση και τα οικονοµικά 

•       η ευκαιρία του να έχει µαθήµατα ή να ακούει οµιλητές του εξωτερικού τους οποίους 

αλλιώς θα ήταν απίθανο και  

•       την ικανότητα να έρθει σε επαφή µε άλλους µαθητές από διαφορετικό κοινωνικό, 
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πολιτιστικό, οικονοµικό και εµπειρικό υπόβαθρο (Willis, 1993)  

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να αποκτούν όχι µόνο νέα γνώση αλλά και νέες κοινωνικές 

δεξιότητες, συµπεριλαµβάνοντας και την ικανότητα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται µε 

άλλους συνεργάτες τους οποίους δεν έχουν δει ποτέ. 

  

�      Υποστήριξη του µαθητευόµενου 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη διευκόλυνση της υποστήριξης του µαθητή. Οι 

οπτικοακουστικές τηλεδιασκέψεις ή τα αλληλεπιδραστικά chat rooms µε κάποιον καθοδηγητή και 

άλλους µαθητές είναι δύο πραγµατικοί εναλλακτικοί τρόποι. 

            Η αλληλεπίδραση και η υποστήριξη µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε αργό χρόνο. Οι 

µαθητευόµενοι µπορούν να στέλνουν µε e-mail ή fax ερωτήσεις στους καθηγητές ή στους 

συµµαθητές τους. Οι εκπαιδευτές, µε τη σειρά τους, µπορούν να ανταποκριθούν µε ευκολία. Οι 

εκπαιδευτές επίσης χρειάζονται στήριξη όταν µαθαίνουν την νέα τεχνολογία, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο εµπειρίας τους στην τάξη. Όταν ξεκινούν την εκπαίδευση τους µε τις νέες τεχνολογίες, 

µερικοί αισθάνονται διστακτικοί γύρω από τον εξοπλισµό, ακόµα και σε ένα µη-απειλητικό 

περιβάλλον. Σε αυτό το σηµείο , χρειάζονται να είναι ικανοί να επικοινωνούν µε άλλους 

εκπαιδευτικούς που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και είναι ικανοί να τους συµβουλέψουν 

και να χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι ως πρότυπα.   

  

2.6  Επαγγελµατική Ανάπτυξη  
  

Τα υπολογίσιµα σχέδια του κράτους  στοχεύουν στο γεγονός ότι η συνεχής σχολική 

ανάπτυξη δεν είναι προαιρετική αλλά απαιτούµενη. Πώς οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν την ικανότητά 

τους για να επαναπροσδιορίσουν τη διδασκαλία, να αναπροσαρµόσουν το πρόγραµµα σπουδών, να 

ενσωµατώνουν νέες µεθοδολογίες στην διδασκαλία, να δουν την αυξηµένη λίστα των 

κοινωνικοπολιτικών αναγκών των µαθητών, και να αυξάνουν τις επιδόσεις στα τεστ; Η πιο συχνή 

απάντηση είναι η επαγγελµατική βελτίωση. Ακόµα σηµαντικές προκλήσεις εµποδίζουν την 

ικανότητα της επαγγελµατικής ανάπτυξης να κάνουν µια διαφορά στη βελτίωση: µη ευέλικτος, 

απαρχαιωµένος σχεδιασµός, περιορισµένη χρηµατοδότηση και σε πολλά σχολεία, µια ανεπαρκής 

και ατελέσφορη διαδικασία αξιολόγησης. 

            Επίσης σχετικά µε αυτό το θέµα υπάρχει η ανάγκη να εξετασθούν δύο διαφορετικές 

προοπτικές της επαγγελµατικής ανάπτυξης: λειτουργίες και δοµές. Οι λειτουργίες της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι οι τύποι και τα αποτελέσµατα των µαθησιακών ευκαιριών του 

εκπαιδευτικού. Οι λειτουργίες εστιάζουν στο «τι» της επαγγελµατικής ανάπτυξης  όπως:  

•        οµάδες µελέτης 

•        εκπαίδευση στον εκπαιδευτή και  

•        ενεργή αναζήτηση  

Η λειτουργία µιας οµάδας µελέτης, για παράδειγµα , είναι για πέντε ή έξι εκπαιδευτικούς και 

διευθυντές οι οποίοι ανταλλάσουν ιδέες, σχεδιάζουν µαθήµατα, δίνουν ανατροφοδότηση και 

συζητούν για την πολιτική του σχολείου.  
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            Οι δοµές της επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από τους 

ιθύνοντες της εκπαίδευσης οι οποίοι προγραµµατίζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη για τον τοµέα 

τους ή το σχολείο. Οι δοµές πρέπει να είναι σωστές ώστε να είναι αποτελεσµατικές. Οι δοµές 

εστιάζουν στο «πώς»   

•        θα βρεθεί ελεύθερος χρόνος  

•        θα βρεθεί η τοποθεσία και  

•        θα βρεθούν οι πηγές χρηµατοδότησης διαθέσιµες για βελτίωση της ικανότητας  

Περιορισµένη έρευνα έχει γίνει σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των ποικίλων δοµών που 

έχουν σχεδιαστεί από δηµιουργικούς διευθυντές και εκπαιδευτές στις προσπάθειες τους να έχουν 

χρόνο για επαγγελµατική ανέλιξη.  

  

�      Χρόνος και αλλαγή - ∆ύο απαραίτητα συστατικά  

  

            Πόσος χρόνος για επαγγελµατική ανάπτυξη είναι αρκετός για να αντιµετωπίσει τις σηµερινές 

υψηλές προσδοκίες για δασκάλους και µαθητές; Αν και δεν υπάρχει ακριβής απάντηση σε αυτή την 

ερώτηση,, η ανάγκη για χρόνο είναι πραγµατική. Το Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης Προσωπικού 

(The National Staff Development Council, Sparks& Hirsh)  συστήνει ότι τουλάχιστον το ποσοστό 

του 25% του χρόνου του εκπαιδευτικού αφιερώνεται στην επαγγελµατική µάθηση. Τέτοιος χρόνος 

είναι σηµαντικός για ειδίκευση και κατοχή νέων πρακτικών στη διδασκαλία µιας τάξης. 

            Επίσης λίγα πράγµατα είναι γνωστά στο Αµερικάνικο κοινό γύρω από το πόσος χρόνος είναι 

σχεδιασµένος για συνεργασία και εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί των Ηνωµένων Πολιτειών ξοδεύουν 

περισσότερες από 1.000 ώρες διδασκαλίας κάθε χρόνο ενώ οι Ευρωπαίοι και οι Ανατολικοί 

εκπαιδευτικοί ξοδεύουν 600 µε 800 ώρες διδασκαλίας κάθε χρόνο (Darling-Hammond, 1999; 

McRobbie, 2000). Αυτό που λείπει από τα προγράµµατα των εκπαιδευτικών των Ηνωµένων 

Πολιτειών είναι ο χρόνος να αποκτήσουν νέα κοµµάτια γνώσης, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να 

συνεργάζονται και να προγραµµατίζουν µαζί µε άλλους, να δηµιουργούν και να προσαρµόζουν το 

πρόγραµµα σπουδών σύµφωνα µε τα πρότυπα, να παρατηρούν άλλους εκπαιδευτικούς και να 

αξιολογούν. 

2.6.1  Προνοητικός σχεδιασµός παράγει αξιόλογο χρόνο 
  
  

�      Παραδοσιακές στρατηγικές  
  

Εκτεταµένη µέρα. Για να κερδίσεις χρόνο για επαγγελµατική ανάπτυξη, ο Gursey (1998) 

συνιστά επιπρόσθετες ώρες τη µέρα- είτε πριν είτε µετά από το σχολείο ή κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας µετά το µεσηµεριανό. Αυτή η κατάσταση προκαλεί ελάχιστη ακαδηµαϊκή 

διάσπαση  αλλά µπορεί να είναι δύσκολο για τους δασκάλους  οι οποίοι πρέπει να 

υποβληθούν σε παραπάνω από µια µέρα εργασία, να έχουν προσωπικές ευθύνες στο σπίτι ή 

να έχουν εξάσκηση ή άλλες ευθύνες εκτός του σχολικού προγράµµατος πριν ή µετά το 

σχολείο.  
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Καλοκαιρινή εκπαίδευση. Ο στόχος αυτής της δοµής είναι να χρησιµοποιούν τις θερινές 

µέρες των διακοπών, για επαγγελµατική ανάπτυξη και δουλειά του προγράµµατος σπουδών. 

Οι εκπαιδευτικοί πληρώνονται ενδεικτικά ή ένα ωριαίο ποσοστό για τη συµµετοχή τους. 

  

Ενδιάµεση εκπαίδευση. Όπως τα σχολεία κινούνται σύµφωνα µε το ηµερολόγιο του 

χρόνου, οι υπεύθυνοι χρησιµοποιούν διαφορετικά µήκη του ενδιάµεσου χρόνου για συνεχή 

σχολική βελτίωση, συµπεριλαµβάνοντας την επαγγελµατική ανάπτυξη. 

  

�      Online ευκαιρίες για επαγγελµατική ανάπτυξη 

Όλο και περισσότερο, οργανισµοί και ενώσεις προσφέρουν online επαγγελµατική ανάπτυξη 

πάνω σε ικανότητα.  Ένα πρόσθετο όφελος στη χρήση τεχνολογίας κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι το 

γεγονός ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη έχει φανεί να είναι αποτελεσµατική όταν η τεχνολογία 

επικεντρώνεται σε υψηλού επιπέδου µάθηση (Holmes, 2000).  

  

Οποτεδήποτε / οπουδήποτε Επαγγελµατική ανάπτυξη. Αυτές οι ευκαιρίες καλύπτουν όλες 

τις συµπεριφορές. Η εκπαίδευση εµφανίζεται µε διαφορετικές πτυχές των µέσων-

συµπεριλαµβάνοντας βιντεοκασσέτες, απευθείας, βασισµένη σε µαθήµατα, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και ποικίλους συνδυασµούς των µέσων. Οι κοινές εµπειρίες και ενδιαφέροντα 

παρέχουν µια πιθανή διαδικτυακή κοινότητα, όπως η ευκαιρία για τρέχουσες 

αλληλεπιδράσεις και διαµοιρασµό ανάµεσα σε µέλη αρκετά µετά το  µάθηµα ή την 

εκπαίδευση που έχει ολοκληρωθεί. (Koufman-Frederick, Lillie, Pattison-Gordon, Watt, & 

Carter, 1999; Serim, 1995). 

  

� Online υποστήριξη στους εκπαιδευτές. Τα Online σεµινάρια επίσης παρέχουν υποστήριξη 

για ενδο-εκπαιδευτές. Μερικές σχολικές διευθύνσεις είναι πρόθυµες να ξοδεύουν µεγάλα 

χρηµατικά ποσά για να έχουν το προσωπικό εκπαιδευµένο όπως και τους εκπαιδευτές , να 

έχουν µια στρατηγική που έχει αποδειχτεί να είναι αποτελεσµατική.  Αυτό που έχει λείψει, 

ωστόσο, είναι η συνεχής τεχνική και συναισθηµατική υποστήριξη σε άτοµα που χρειάζονται 

να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές κάθε 

τοµέα χρειάζονται ευκαιρίες για συνεχή ανάπτυξη και για την εµβάθυνση της γνώσης και των 

δεξιοτήτων τους, όπως η ανατροφοδότηση από άλλους Feger, Woleck, & Hickman, 2004). Οι 

διευθυντές θα πρέπει:  

  

� να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτές  

� να καθιερώσουν ισχυρές, διαδικτυακές σχέσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης  

� να στηρίζουν τη διατήρηση εκείνων των επαφών αφού ο εκπαιδευτής αρχίζει την 

εκπαίδευση µε το προσωπικό  

  

2.6.2  Στήριξη της κοινότητας για παροχή χρόνου επαγγελµατικής ανάπτυξης 
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Ο Wheatley (1992) δηλώνει «Η Πληροφορία µας πληροφορεί, µας διαµορφώνει». Η 

ουσιαστική έως και συστηµατική βελτίωση είναι η ανάγκη για όλους τους συµµετέχοντες να έχουν 

πρόσβαση στο διάλογο γύρω από την πληροφορία. Στα σχολεία όπου προγράµµατα και ηµερολόγια 

αλλάχθηκαν για να δηµιουργούν χρόνο για επαγγελµατική ανάπτυξη, οι υποδοµές υλοποιήθηκαν 

επιτυχώς γιατί η κοινότητα εντάχθηκε στη λήψη απόφασης και υλοποίηση της νέας υποδοµής 

(Pardini, 1999). Επίσης, µοιράστηκε η πληροφορία. Το να κρατάς τους συµµετέχοντες 

πληροφορηµένους δεν είναι πρόταση αλλά υποχρέωση. Οι γονείς χρειάζονται να κατανοούν όχι 

µόνο γιατί οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αυτό το «νέο» χρόνο αλλά επίσης πώς θα χρησιµοποιηθεί 

(Murphy, 1997). Η επικοινωνία χρειάζεται να είναι συχνή και εστιασµένη στη µάθηση του µαθητή 

και την επίτευξη των στόχων.    

  

ΣΤΟΧΟΙ: 

�      Υψηλής ποιότητας επαγγελµατική ανάπτυξη είναι η προτεραιότητα για το σχολείο. 

�      Η Επαγγελµατική ανάπτυξη είναι βασισµένη σε πλαίσια που διαµορφώνουν την έρευνα και 

τη λήψη αποφάσεων βασισµένη σε στοιχεία. 

�      Ο ποιοτικός χρόνος διατίθεται για σχεδιασµό, προετοιµασία και υλοποίηση όλων των 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων βελτίωσης.  

�      Ποικίλες στρατηγικές επαγγελµατικής ανέλιξης είναι διαθέσιµες και παρέχουν 

αποτελεσµατικές επιλογές για άτοµα και οµάδες εκπαιδευτών. 

  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα για να 

διασφαλίσουν επαρκή χρόνο για την αποτελεσµατική επαγγελµατική ανέλιξη. 

  

Εκπαιδευτικοί 

�      Να καταλαβαίνουν ότι ο επαρκής χρόνος για υψηλής ποιότητας επαγγελµατική ανάπτυξη 

είναι ουσιαστικός στην επαγγελµατική ανέλιξη και στη βελτιωµένη εκµάθηση του µαθητή 

�      Να συµµετέχουν ολόψυχα στις επαγγελµατικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

�      Να παραµένουν δεκτικοί σχετικά µε τις διάφορες στρατηγικές για το χρόνο και την 

επαγγελµατική ανάπτυξη 

  

2.6.3  Παροχή Επαγγελµατικής Βελτίωσης για Αποτελεσµατική χρήση της 
Τεχνολογίας 

  
Το ζήτηµα στην εκπαίδευση δεν είναι πλέον το αν η τεχνολογία πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

στα σχολεία. Αντ’ αυτού, η τρέχουσα έµφαση διασφαλίζει ότι η τεχνολογία χρησιµοποιείται 

αποτελεσµατικά για να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για µάθηση και να προάγει την επίτευξη των 

στόχων του µαθητή. Η εκπαιδευτική τεχνολογία δεν είναι και δεν θα είναι µετασχηµατισµένη από 

µόνη της. Απαιτεί τη βοήθεια από τους εκπαιδευτές που ενσωµατώνουν την τεχνολογία στο 

πρόγραµµα σπουδών, την προσαρµόζουν µε τους µαθησιακούς στόχους του µαθητή και τη 
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χρησιµοποιούν για τα δεσµευµένα προγράµµατα µάθησης. «Η ποιότητα του εκπαιδευτικού 

είναι ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την εκµάθηση του σπουδαστή» σηµειώνουν οι 

Darling-Hammond και Berry(1998). Επιπλέον, η επαγγελµατική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς 

γίνεται το θέµα κλειδί στη χρήση τεχνολογίας για να βελτιώσει την ποιότητα µάθησης στην τάξη.  

            Η έλλειψη επαγγελµατικής ανάπτυξης για τη χρήση τεχνολογίας είναι ένα από τα πιο σοβαρά 

εµπόδια για την πλήρη ενσωµάτωση της τεχνολογίας στο πρόγραµµα σπουδών (Fatemi, 1999, 

Office of Technology Assessment, 1995, Panel on Educational Technology, 1997). Ένα 

καλοσχεδιασµένο, συνεχές πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης το οποίο είναι συνδεδεµένο µε 

τους στόχους του σχολικού προγράµµατος σπουδών, που είναι σχεδιασµένο µε διαβαθµισµένη 

αξιολόγηση, που στηρίζεται επαρκώς οικονοµικά, που συµµετέχει σηµαντικά το προσωπικό και οι 

εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν την τεχνολογία κατάλληλα, προάγει τη µάθηση για όλους τους 

µαθητές στην τάξη.  

            Η επαγγελµατική ανάπτυξη στις τεχνολογικές µέρες απαιτεί νέους ορίζοντες και νέες πηγές. 

Πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα συνεχές και αναπόσπαστο κοµµάτι της επαγγελµατικής ζωής των 

δασκάλων. 

2.6.4 Συστατικά της αποτελεσµατικής Επαγγελµατικής ανάπτυξης για τη χρήση 
τεχνολογίας 

  

Η επαγγελµατική ανάπτυξη για τη χρήση της τεχνολογίας  θα έπρεπε να περιλαµβάνει 

ουσιαστικά συστατικά που η έρευνα έδειξε να είναι σηµαντικά. Αυτά τα συστατικά περιλαµβάνουν 

τα ακόλουθα: 

•        µια σύνδεση µε την εκµάθηση 

•        ποικιλία των µαθησιακών εµπειριών  

•        ειδικές εφαρµογές στο πρόγραµµα σπουδών  

•        νέοι ρόλοι για δασκάλους  

•        συνεργατική µάθηση 

•        ενεργή συµµετοχή των δασκάλων  

•        συνεχή διαδικασία 

•        επαρκή χρόνο  

•        τεχνική βοήθεια και υποστήριξη  

•        διοικητική στήριξη  

•        επαρκείς πηγές συνεχούς χρηµατοδότησης και ενσωµατωµένη αξιολόγηση  

  

Σύνδεση µε την εκµάθηση του µαθητή. Ο τελικός σκοπός της επαγγελµατικής εξέλιξης 

είναι να βελτιώσει την εκµάθηση (Speck, 1996). Μία µελέτη του National Institute for the

Improvement of Education (Renyi, 1996) βρήκε ότι το 73% των εκπαιδευτικών της έρευνας 

ανέφεραν το βελτιωµένο επίτευγµα των σπουδαστών ως τον πιο σηµαντικό λόγο για συµµετοχή στις 

δραστηριότητες της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η χρήση της τεχνολογίας επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό: 

•        να υλοποιήσει νέες διδακτικές τεχνικές  
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•        να βοηθήσει τους µαθητές να δουλεύουν συνεργατικά και 

•        να αναπτύσσει υψηλές δεξιότητες σκέψης  

•        να ενθαρρύνει τους µαθητές να είναι συνδεδεµένοι µε τη µαθησιακή διαδικασία  

•        να βοηθά µαθητές που έχουν ποικίλα µαθησιακά στυλ και ειδικές ανάγκες και  

•        να εκθέσει τους µαθητές σε µια ευρεία σειρά πληροφοριών  

  

Έµπρακτη χρήση της τεχνολογίας. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν να αποκτήσουν 

τις βασικές τεχνολογικές δεξιότητες και ικανότητες, αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των εµπειριών, οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να σκέφτονται πώς η τεχνολογία µπορεί να ενθαρρύνει τη µάθηση και πώς 

αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται σε διαφορετικές θεµατικές περιεχοµένου. Η έµπρακτη χρήση της 

τεχνολογίας στο σχολείο και στο σπίτι επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν εµπιστοσύνη 

στις δεξιότητές τους και ένα επίπεδο άνεσης µε την τεχνολογία.  

  

Ποικιλία των Μαθησιακών Εµπειριών. «Να βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς να 

ενσωµατώνουν την τεχνολογία µε τρόπους που υποστηρίζουν δυναµικά τη  διδασκαλία, η οποία 

απαιτεί µια σειρά επαγγελµατικών εµπειριών ανάπτυξης, αρκετά διαφορετικές από τις παραδοσιακές 

διαλέξεις» σηµειώνει ο David (1996,p. 238). Επαγγελµατική ανάπτυξη για αποτελεσµατική χρήση 

τεχνολογίας µπορεί να έρθει µε ποικίλους τρόπους, όπως η καθοδήγηση, µοντελοποίηση, συνεχείς 

εργασίες, ειδικά µαθήµατα, δοµηµένες παρατηρήσεις και θερινά ιδρύµατα (David, 1996; Guhlin, 

1996).  Οποιοδήποτε και αν είναι το πλαίσιο, η αποτελεσµατική επαγγελµατική ανάπτυξη 

χρησιµοποιεί σηµεία-κλειδιά από τη θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι ενήλικες απαιτούν σχετικές, 

συγκεκριµένες εµπειρίες µε την επαρκή στήριξη, κατάλληλη ανατροφοδότηση και µακροπρόθεσµη 

συνέχεια (Speck,1996). Αυτός ο τύπος επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι πολύ διαφορετικός από 

εκείνους τους τύπους των παραδοσιακών διαλέξεων. Έρευνα δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν 

και ενσωµατώνουν τη νέα πληροφορία καλύτερα, όταν παρουσιάζεται πέρα από ένα 

µακροπρόθεσµο πλαίσιο.  

  

Πρόγραµµα σπουδών – Ειδικές εφαρµογές. Αν η τεχνολογία χρησιµοποιείται για να 

παράγει βελτιώσεις στην επίτευξη των στόχων του µαθητή, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βλέπουν µια 

απευθείας σύνδεση ανάµεσα στην τεχνολογία και το πρόγραµµα σπουδών για το οποίο είναι 

υπεύθυνοι (Byrom, 1998). Η επαγγελµατική ανάπτυξη για τη χρήση τεχνολογίας θα έπρεπε να 

καταδείξει προγράµµατα σε ειδικές θεµατικές προγραµµάτων σπουδών και να βοηθά τους 

εκπαιδευτές να ενσωµατώσουν την τεχνολογία µέσα στο περιεχόµενο. Ιδιαίτερα, οι δραστηριότητες 

επαγγελµατικής ανάπτυξης θα έπρεπε να ενισχύουν το πρόγραµµα σπουδών, τη µάθηση, τις 

ικανότητες και τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού.  

  

Πανεπιστηµιακή µάθηση. Ένα πρόγραµµα σπουδών επαγγελµατικής ανάπτυξης το οποίο 

βοηθά τους διδάσκοντες να χρησιµοποιούν την τεχνολογία για ανακαλυπτική µάθηση, αναπτύσσει 

τις κριτικές δεξιότητες των µαθητών, τις επικοινωνιακές ιδέες που είναι νέες και απαιτητικές και δεν 

µπορούν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα (Guhlin, 1996). Εκτός από την εργασία σε ζευγάρια ή σε 
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οµάδες, οι δάσκαλοι χρειάζονται πρόσβαση στη συνεχή συζήτηση και στις δραστηριότητες 

του πανεπιστηµίου, όπως απαιτείται από επαγγελµατίες σε άλλους τοµείς (Lockwood, 1999).  

Ένας υπολογιστής µε διαδίκτυο σε κάθε θρανίο του σπουδαστή µπορεί να επιτρέψει τη 

µεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάµεσα σε εκπαιδευτές και σπουδαστές. Η επιτροπή National

Commission on Teaching and America’s Future (1996) προτείνει οι διευθύνσεις των σχολείων να 

βρίσκουν δηµιουργικούς τρόπους για τη δηµιουργία δικτύων µαθητών έτσι ώστε οι διδάσκοντες να 

έχουν επιπρόσθετες ευκαιρίες να συζητήσουν τις νέες διδακτικές µεθόδους που προωθεί η 

τεχνολογία τόσο µε τους σπουδαστές όσο και µε τους συναδέλφους. 

  

Ενεργή συµµετοχή των διδασκόντων. Αν η τεχνολογία χρησιµοποιείται δίκαια για όλους 

τους µαθητές, η πλειοψηφία των διδασκόντων θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης. Μία στρατηγική για να παρακινήσει τους δασκάλους να ξοδεύουν 

χρόνο και ενέργεια απαραίτητη για να αναπτύξουν τη δεξιότητα τεχνολογίας, είναι να 

εξουσιοδοτήσει τη συµµετοχή στην τεχνολογική επαγγελµατική ανάπτυξη. Μια άλλη στρατηγική 

για την ενθάρρυνση των δασκάλων να συµµετέχουν στην επαγγελµατική ανάπτυξη για τη χρήση της 

τεχνολογίας είναι η δηµιουργία κινήτρων για τη χρήση της τεχνολογίας. Πιθανά κίνητρα είναι τα 

ακόλουθα:  

•        επιδόµατα (Lockwood, 1999; Speck, 1996)   

•        ένα σύστηµα αποζηµιώσεων που επιβραβεύει τη γνώση και δεξιότητες κατά τη 

διάρκεια µιας συνεχούς καριέρας (National Commission on Teaching and

America’s Future, 1996) 

•        θα µπορούσε να δώσει πιστώσεις στους δασκάλους για ώρες που έχουν αφιερωθεί 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη, οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

αυτές τις πιστώσεις για να κάνουν χρήση της τεχνολογίας στις τάξεις τους,  

•        οι µειωµένες τιµές σε προσωπικό εξοπλισµό (Guhlin,1996) 

•         Οι µίνι - επιχορηγήσεις ίσως να επιβραβεύουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

καινοτόµες ιδέες για τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία (Office of

Educational Research and Improvement, 1994) 

  

Επαρκής χρόνος. Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης παρέχει 

«επαρκή χρόνο και συνεχή υποστήριξη για εκπαιδευτικούς να ειδικευτούν σε νέο περιεχόµενο και 

στρατηγικές και να τις ενσωµατώσουν στην πρακτική τους»  σηµειώνει ο Corocoran (1995). Για 

οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρόνο για να 

προγραµµατίσουν, να εξασκήσουν τις δεξιότητες, να δοκιµάσουν τις νέες ιδέες, να συνεργάζονται 

και να ανταπεξέρχονται στις ιδέες. 

  

Τεχνική βοήθεια και Υποστήριξη. Ένα άλλο σηµαντικό συστατικό της αποτελεσµατικής 

ανάπτυξης για την τεχνολογία είναι η πρόσβαση σε µια άµεση τεχνική προσωπική υποστήριξη, που 

είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση µηχανικών βλαβών. Όταν οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να 

χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία στις τάξεις τους και αντιµετωπίζουν δυσκολίες, χρειάζονται άµεση 
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βοήθεια και υποστήριξη. Η τεχνολογία που δεν είναι εύκολα προσεγγίσιµη και υλοποιήσιµη 

δεν θα χρησιµοποιηθεί. Οι διδάσκοντες θα επιστρέψουν σε περισσότερους παραδοσιακούς τρόπους  

διδασκαλίας, αν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν δεν µπορούν να επιλυθούν εύκολα και 

αποτελεσµατικά. Ο McKenzie (1998) δηλώνει «Ο καλύτερος τρόπος να κερδηθεί η διαδεδοµένη 

χρήση των νέων τεχνολογιών είναι να παρέχει υποστήριξη και βοήθεια ακριβώς στην ώρα και 

ενθάρρυνση όποτε χρειάζεται. Όχι αύριο, όχι την επόµενη βδοµάδα. Τώρα!!». 

  

∆ιοικητική στήριξη.. Οι διοικητές πρέπει να έχουν µια σαφή οπτική της τεχνολογίας για να 

στηρίξουν την εκµάθηση των µαθητών και την κατανόηση των ρόλων που πρέπει να παίξει όλο το 

σχολικό προσωπικό για την επίτευξη αυτής της οπτικής. Πρέπει να είναι οραµατιστές, οι οποίοι 

βλέπουν πέρα από την καθηµερινή ρουτίνα σε ένα όραµα του τι είναι πιθανό να γίνει µέσω της 

χρήσης της τεχνολογίας (Byrom, 1998; Guskey, cited in Lockwood, 1999). Οι διοικητές επίσης 

µπορούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης, ώστε να είναι γνώστες, 

από πρώτο χέρι, για το πώς η τεχνολογία χρησιµοποιείται και τι προβλήµατα αντιµετωπίζει το 

προσωπικό.   

  

Συνεχής χρηµατοδότηση. Η εύρεση της χρηµατοδότησης για τις συνεχόµενες τεχνολογικές 

ανάγκες και την επαγγελµατική ανάπτυξη µπορεί να είναι δύσκολη. Οι στρατηγικές 

χρηµατοδότησης που συνδυάζουν µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα µέτρα, 

συµπεριλαµβανοµένων τοπικών φορολογικών εσόδων και των επιχορηγήσεων µπορούν να 

αντιµετωπίσουν τις ανάγκες του σχολείου. Το κόστος της χρήσης της τεχνολογίας για να βελτιώσει 

τη διδασκαλία και την εκµάθηση θα έπρεπε να αποτελεί ένα βασικό θέµα στον σχολικό 

προϋπολογισµό. Αυτές οι δαπάνες δεν θεωρούνται µια επένδυση µιας στιγµής αλλά µια τρέχουσα 

δαπάνη.   

  

Ενσωµατωµένη αξιολόγηση.  Η αποτελεσµατική επαγγελµατική ανάπτυξη χρησιµοποιεί 

την αξιολόγηση για να διασφαλίσει ότι κάθε δραστηριότητα αντιµετωπίζει τις ανάγκες των 

συµµετεχόντων και τους παρέχει νέες µαθησιακές εµπειρίες. Η αξιολόγηση χτίζεται στο 

επαγγελµατικό πρόγραµµα ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού, πριν αρχίσουν 

οι πραγµατικές δραστηριότητες. Αποτελείται από τρία είδη:  preformative αξιολόγηση, formative

αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση (summative assessment). 

  

ΣΤΟΧΟΙ 

•       Η σχολική κοινότητα έχει ένα κοινό όραµα για το τι και πώς θα πρέπει να µαθαίνουν οι 

µαθητές και αναγνωρίζει τη σηµασία της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης στην 

προώθηση της εκµάθησης του µαθητή. 

•       Η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του γενικού σχεδίου 

τεχνολογίας, το οποίο προσδιορίζει σαφώς τους συγκεκριµένους στόχους εκµάθησης που 

επιτυγχάνονται µε τη χρήση της τεχνολογίας. 

•       Η επαγγελµατική ανάπτυξη βοηθά τους εκπαιδευτικούς να επιλύουν ιδιαίτερα 
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εκπαιδευτικά θέµατα µε την ένδειξη για το πώς η τεχνολογία µπορεί να επιτρέπει ή να ενισχύει 

τη µάθηση. 

•       Οι δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης για τη χρήση της τεχνολογίας είναι 

συνδεδεµένες µε το περιεχόµενο και το πρόγραµµα σπουδών, όπως καθορίζεται από τις 

ανάγκες της τυπικής και της άτυπης αξιολόγησης. 

•       Οι δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης για τη χρήση της τεχνολογίας παρέχουν 

επαρκή χρόνο για δουλειά που περιλαµβάνει µαθησιακές εµπειρίες,  τις επιδείξεις, τις 

έµπρακτες εµπειρίες, το σχεδιασµό. 

•       Το σχολείο ακολουθεί ένα συνδυασµό στρατηγικών για να παρέχουν τις πηγές για τη 

χρήση της προγραµµατισµένης τεχνολογίας. 

•       Η επαγγελµατική ανάπτυξη θεωρείται µέρος της δουλειάς του καθενός και επαρκής χρόνος 

και πηγές διατίθενται να την υποστηρίζουν. 

•       Η αποτελεσµατικότητα της επαγγελµατικής ανάπτυξης αξιολογείται κανονικά. Αυτή η 

αξιολόγηση χρησιµοποιείται για να βελτιώσει το περιεχόµενο  και να παρέχει δεδοµένα για 

τον σχεδιασµό του µέλλοντος. 

  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Η οµάδα τεχνολογικού προγραµµατισµού, οι υπεύθυνοι, οι 

εκπαιδευτικοί και γονείς και τα µέλη της κοινότητας µπορούν να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 

βήµατα για να προωθήσουν την επαγγελµατική ανάπτυξη για την αποτελεσµατική χρήση της 

τεχνολογίας. 

  

 Οµάδα τεχνολογικού προγραµµατισµού:  

•       Να αναπτύσσει ένα τεχνολογικό σχέδιο που συµπεριλαµβάνει την επαγγελµατική 

ανάπτυξη για τη χρήση της τεχνολογίας ως ένα σηµαντικό συστατικό 

•       Να επικεντρώνεται στο κτίσιµο µιας βάσης της γνώσης για τη διδασκαλία και τη µάθηση 

µέσω της τεχνολογίας για να διασφαλίσει ότι ο προγραµµατισµός της τεχνολογίας, η λήψη 

αποφάσεων και η επαγγελµατική ανάπτυξη βασίζονται σε έρευνα 

•       Να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι για την τεχνολογία συµβαδίζουν µε τους 

στόχους του σχολείου ή της κοινότητας για την εκµάθηση του σπουδαστή και ότι η 

επαγγελµατική ανάπτυξη στηρίζει αυτούς τους στόχους.  

•       Να συστήσει την αγορά συγκεκριµένων τεχνολογιών για να επιτύχουν προσδιορισµένους 

µαθησιακούς στόχους 

•       Να αναπτύξει µία διαδικασία για την επιλογή και τη χρήση κατάλληλου λογισµικού για να 

υποστηρίξει τους µαθησιακούς στόχους 

•       Να αναπτύσσει ένα επαγγελµατικό αναπτυξιακό πρόγραµµα που βασίζεται σε έρευνα για 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη χρήση της τεχνολογίας που θα αντιµετωπίσει τους 

εκπαιδευτικούς στόχους 

•       Να αναπτύξει διαδικασία για την επιλογή και τη χρήση λογισµικού κατάλληλου που θα 

υποστηρίζει τους µαθησιακούς στόχους 

•       Να δηµιουργήσουν στρατηγικές για την εκµάθηση της τεχνολογίας στους ενήλικες που να 
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χρησιµοποιούν µαθησιακούς πολιτισµούς και υποστήριξη την ώρα που χρειάζεται 

•       Να αναπτύξουν στρατηγικές για τη δηµιουργία εικονικών κοινοτήτων για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη 

  

∆ιδάσκοντες 

•       Να αναπτύσσουν στρατηγικές για τη χρήση της τεχνολογίας ώστε να βελτιώνουν την 

προσπάθεια του σπουδαστή 

•       Να αναπτύσσουν στρατηγικές για τη χρήση της τεχνολογίας για να ενθαρρύνουν την 

συνδυασµένη µάθηση για τους σπουδαστές 

•       Να τυποποιούν τις οµάδες µελέτης για να εξερευνήσουν θέµατα, να µοιραστούν 

αξιολογήσεις της µαθητικής δουλειάς και να αναγνωρίζουν στρατηγικές για τη βελτίωση 

της χρήσης της τεχνολογίας 

•       Να συµµετέχουν στον συνεργατικό σχεδιασµό και την εκτίµηση 

•       Να αναλάβουν νέους και εκτεταµένους ρόλους ως ένα µέρος της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης. Τέτοιοι ρόλοι ίσως να συµπεριλάβουν την επινόηση εξατοµικευµένων σχεδίων 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, δρώντας ως ένα ζευγάρι συµβούλων, συλλέγοντας δεδοµένα και 

διαµορφώνοντας τις οµάδες µελέτης.  

•       Να ακολουθήσουν τις καινοτόµες ιδέες για τη χρήση των πηγών της κοινότητας για να 

παρέχουν επαγγελµατική βελτίωση στη χρήση της τεχνολογίας  

•       Να χρησιµοποιούν τις τηλεπικοινωνίες (όπως λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 

οµάδες αυτών) για να γίνουν µέρος της κοινότητας των δασκάλων 

•       Να διαµορφώνουν οµάδες των δύο ατόµων στα σχολεία και να συµµετέχουν σε 

διαδικτυακές οµάδες για να συζητούν για την τεχνολογία. 

•        Να µοιράζονται σε συνεδριάσεις ιδέες για τη χρήση της τεχνολογίας µε διαφορετικές 

θεµατικές περιοχές. 

•       Να παρουσιάζουν και να παρακολουθούν συνέδρια για να µαθαίνουν περισσότερα και να 

µοιράζονται ιδέες για την εκµάθηση µέσω της τεχνολογίας. 

  

Γονείς και µέλη της κοινότητας 

•       Να συµµετέχουν στο σχεδιασµό για την υλοποίηση της τεχνολογίας και την 

επαγγελµατική ανάπτυξη που απαιτεί, να παρέχουν προοπτικές σε ανάγκες πραγµατικού 

κόσµου. 

•       Να προτείνουν πιθανές συνεργασίες, όπως µε ένα τοπικό πανεπιστήµιο και να 

χρησιµοποιούν επαφές για να βοηθήσουν το σχολείο να τις βελτιώσει. 

•       Να υπάρχει εθελοντικός χρόνος για να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν 

στις δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης.  

  

  

2.6.5  Η σχέση ανάµεσα στην eCPD (e-learning Continuing Professional 
Development) και στην ePD (e-learning professional development)  
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Το πλαίσιο της επαγγελµατικής ανάπτυξης µέσω ηλεκτρονικής µάθησης (ePD) σχετίζεται µε 

την ανάπτυξη, από τους εκπαιδευτικούς και άλλο διδακτικό προσωπικό στήριξης, από ένα σύνολο 

δεξιοτήτων και γνώσεων για τη χρήση της τεχνολογίας για να ενθαρρύνουν τη µαθησιακή εµπειρία.  

  

       Τα οφέλη του eCPD 

            Η ηλεκτρονική µάθηση στη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη εστιάζει στη συνεχή 

επαγγελµατική ανάπτυξη και την ένταξη της τεχνολογίας σε όλους αυτούς τους τοµείς εργασίας και 

µάθησης. Πρόκειται για διαµόρφωση της προόδου στο επάγγελµα και την σταθερή αξιολόγηση της 

διδασκαλίας και µάθησης. Χωρίς να παίζει ρόλο πόσο µικρή ή µεγάλη εµπειρία έχουν, η eCPD θα 

έπρεπε να πληροφορεί την ανάπτυξη του προσωπικού και να παρέχουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

αξιολόγησης, το οποίο αυξάνει την κριτική ικανότητα και την ανάλυση των δεξιοτήτων και κάνει 

συστάσεις για βελτίωση και αλλαγή.  

  

        Σκοπός της  eCPD 

            Η eCPD βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να: 

•        ∆ιατηρούν τη γνώση και τις δεξιότητες 

•        Βελτιώνουν τη γνώση και τις δεξιότητες 

•        ∆ιευρύνουν τη γνώση και τις δεξιότητες 

•        Αναπτύσσουν τα απαιτούµενα προσωπικά προσόντα στο επάγγελµα. 

∆ιαφορετικά στοιχεία της eCPD βοηθούν τους δασκάλους να: 

•        Αναπτύσσουν ικανότητα 

•        Αξιολογούν επαγγελµατικά τι είναι και τι όχι σχετικό µε αυτούς 

•        Έχουν κίνητρα 

•        Αναγνωρίζουν τις δυνάµεις και τους τοµείς για ανάπτυξη 

•        Αναγνωρίζουν τη δυνατότητα των τεχνολογιών και των εφαρµογών 

•        Αναγνωρίζουν οποιαδήποτε εµπόδια των τεχνολογιών και των εφαρµογών 

Μια επιτυχηµένη eCPD επίσης περιλαµβάνει: 

•        ∆ιοίκηση και διαχείριση 

•        ∆ιαχείριση απόδοσης 

•        Επικοινωνία µε άλλους επαγγελµατίες και διαµοιρασµός ιδεών 

Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να µάθουν και να µεταδίδουν ειδίκευση σε συναδέλφους και µαθητές µε 

διαφορετικούς τρόπους, για παράδειγµα από: 

•        Ετήσια αξιολόγηση 

•        Σκιαγραφώντας τη δουλειά άλλων συναδέλφων 

•        Παρακολούθηση πανεπιστηµιακών συναντήσεων 

•        Όντας ή χρησιµοποιώντας έναν µέντορα 

•        Μαθαίνοντας από µαθητές 

•        Αλληλεπιδραστικά υλικά σε εικονικά περιβάλλοντα µάθησης (VLE) 

•        Χρήση του βίντεο 
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2.7   Ο ρόλος και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών  
  

Τα τελευταία χρόνια επιτείνεται η αναθεώρηση του παραδοσιακού ρόλου του εκπαιδευτή 

ενηλίκων. Το µοντέλο του διδάσκοντος που περιορίζεται στο να µεταδίδει γνώσεις, να αποδεικνύει 

και να εξηγεί δεν αντιστοιχεί πλέον στα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων. Κάθε 

ενήλικος έχει επιλέξει έναν ιδιαίτερο, προσωπικό τρόπο µε τον οποίο µπορεί και προτιµάει να 

µαθαίνει. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτής χρειάζεται να προσεγγίζει προσεκτικά και εξατοµικευµένα 

έναν προς έναν τους συµµετέχοντες στην οµάδα του. Ακόµα η ενηλικιότητα είναι συνυφασµένη µε 

την τάση για χειραφέτηση, αυτοκαθορισµό, συµµετοχή στη διαµόρφωση των καταστάσεων. Οι 

ενήλικοι επιθυµούν να αντιµετωπίζονται ως υπεύθυνοι άνθρωποι. Εποµένως ο εκπαιδευτής είναι 

σκόπιµο να τους αφήνει σταδιακά έδαφος πρωτοβουλίας και να υποκινεί την ενεργητική συµµετοχή 

τους στην εκπαιδευτική διεργασία.     Τέλος, οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι αντιµετωπίζουν πολλές 

φορές εµπόδια απέναντι στη µάθηση, τα οποία απορρέουν από πλήθος παραγόντων που συχνά 

αλληλοδιαπλέκονται κοινωνικές υποχρεώσεις και πιέσεις, φόβος αποτυχίας, τραυµατικές εµπειρίες 

από το σχολικό σύστηµα, προσκόλληση σε προϋπάρχουσες πεποιθήσεις και αξίες, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτής χρειάζεται να 

εντοπίζει µε ευαισθησία τους παράγοντες που εµποδίζουν τη µάθηση και να δηµιουργεί κλίµα που 

να χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία και συνεργατικό πνεύµα, µέσα στο οποίο να 

µπορούν να λειτουργήσουν µε άνεση όλοι οι εκπαιδευόµενοι.  

            Συνέπεια όλων αυτών είναι να ζητείται σήµερα από τον εκπαιδευτή ενηλίκων να λειτουργεί 

ως ένας ολοκληρωµένος συντονιστής της εκπαιδευτικής διεργασίας, ένας σύµβουλος και 

εµψυχωτής, ως εκείνος που ενθαρρύνει την ευρετική πορεία προς τη γνώση, παρακινεί τους 

εκπαιδευοµένους να δραστηριοποιούνται, να επεξεργάζονται τις γνώσεις και τις εµπειρίες που 

διαθέτουν, να αναζητούν νέες πηγές, να µαθαίνουν πράττοντας. Επίσης, έχει νευραλγική σηµασία να 

µπορεί ο εκπαιδευτής να κατανοεί τα φαινόµενα που σχετίζονται µε τη δυναµική των σχέσεων που 

δηµιουργούνται µέσα στην οµάδα (π.χ την αδράνεια, τις αναστολές και αντιστάσεις απέναντι στο 

καινούριο, την αδυναµία επικέντρωσης στους συµφωνηθέντες στόχους, τις εµφανείς ή υπόγειες 

αντιπαραθέσεις κ.α) ώστε να προσαρµόζει ανάλογα τη στρατηγική του και να οδηγεί την οµάδα 

προς το επιθυµητό αποτέλεσµα. (rogers p219). 

 Όπως ακριβώς κάθε εκπαιδευόµενος φέρει µαζί του ένα «πακέτο» εµπειριών, προσδοκιών 

και ανησυχιών, έτσι και ο εκπαιδευτής φέρει το δικό του «πακέτο»- και το γεγονός αυτό πρέπει να 

γίνει αποδεκτό και να αναγνωριστεί. Ο εκπαιδευτής είναι την ίδια στιγµή κι ο ίδιος ένας ενήλικος 

εκπαιδευόµενος, που εµπλέκεται σε µαθησιακά επεισόδια µε το δικό του τρόπο. Όλα όσα 

προαναφέρθηκαν σχετικά µε τον ενήλικο σπουδαστή, αφορούν και τον ίδιο τον εκπαιδευτή ως 

εκπαιδευόµενο στη δική του ζωή. 

            Έχει συχνά υποστηριχτεί ότι ο εκπαιδευτής είναι από µόνος του το πιο σηµαντικό στοιχείο 

και ότι δίνει τον τόνο σε ολόκληρη τη µαθησιακή οµάδα. Αν όµως υπάρχει ένταση µέσα στην 

οµάδα, ανάµεσα στη συνοχή της και στην ανάγκη για εξατοµικευµένη µάθηση, τότε υπάρχουν 

επίσης αρκετά σηµεία τριβής ανάµεσα στο ρόλο του εκπαιδευτή και στην οµάδα. Θα υπάρχουν 

τουλάχιστον τέσσερις βασικοί ρόλοι για να παίξει: 
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1. ως αρχηγός της οµάδας, µε στόχο να κρατήσει την οµάδα ενωµένη και να διατηρήσει την 

κατάσταση σε ένα ρυθµό  

2. ως εκπαιδευτής, φορέας της αλλαγής  

3. ως µέλος της οµάδας, που υπόκειται στις πιέσεις που αυτή ασκεί  

4. ως «κοινό», έξω από την οµάδα, δηλαδή άτοµο ενώπιον του οποίου τα µέλη της οµάδας θα 

δείξουν αυτά που µόλις έµαθαν, επιδιώκοντας την αναγνώριση και την ενίσχυση  

Πρόκειται για δύσκολο έργο, οι απολαβές όµως του εκπαιδευτή τον αποζηµιώνουν 

ικανοποιητικά για τις δυσκολίες αυτές. 

  

•      Ως αρχηγός της οµάδας 

Ο ρόλος µας στην περίπτωση αυτή είναι σαφώς αναγνωρισµένος και αποδεκτός από την 

οµάδα. Παύουν να είναι εκπαιδευτές από τη στιγµή που εγκαταλείπουν αυτό το ρόλο. Ίσως έχουν 

υπάρξει όλο και πιο περίπλοκες απόπειρες περιγραφής του ρόλου του εκπαιδευτή της οµάδας. Ένας 

τρόπος να συζητήσει κανείς αυτό το ζήτηµα είναι να χρησιµοποιήσει τρεις υπότιτλους: Έργο, 

Αλληλεπίδραση και ∆ιατήρηση, όπως υποστήριξε ο Ivor Davies (1976). 

  

  Έργο 

               Ο ηγέτης της οµάδας εντοπίζει και διευκρινίζει το έργο που έχει µπροστά του, είτε 

πρόκειται για βελτίωση δεξιοτήτων, είτε για εκµάθηση ενός αντικειµένου ή επίλυση ενός 

προβλήµατος. Ο ηγέτης θέτει και προσφέρει στους συµµετέχοντες- διευκρινίζει τους στόχους που 

θέτουν εκείνοι για τους εαυτούς τους. Ο/ η αρχηγός αναδεικνύει την αξία ολόκληρου του 

εγχειρήµατος συνεχώς ενώπιον της οµάδας και αξιολογεί µαζί µε την οµάδα, εφόσον συνεχίζεται η 

µαθησιακή διεργασία, την πρόοδο που έχει συντελεστεί και συντελείται ως προς την επίτευξη αυτών 

των στόχων. 

  

             Αλληλεπίδραση 

                Αν και µέλος της οµάδας, ο εκπαιδευτής είναι ο µόνος που βρίσκεται έξω από την οµάδα 

και µπορεί γι’ αυτό το λόγο να παρακολουθεί τι συµβαίνει από µια θέση «δεσµευτικής 

αποµάκρυνσης», συµµετέχων και ταυτόχρονα παρατηρητής. Ο εκπαιδευτής παρακολουθεί  τις 

αλληλεπιδράσεις µέσα στην οµάδα και στη δοµή που οικοδοµεί για τον εαυτό της, παρατηρεί τους 

ρόλους που υιοθετεί κάθε µέλος και επιζητά να επιβεβαιώσει ότι κάθε µεµονωµένο µέλος της 

οµάδας έχει αξία. Λειτουργεί ως κριτής, αν χρειαστεί, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα 

εµφανιστούν «µονοπώλια ή και αποκλεισµοί». Παρακολουθεί µε προσοχή τις ειδικές σχέσεις  που 

προκύπτουν και επιζητά να τις χρησιµοποιεί δηµιουργικά, ώστε στο τέλος κάθε µέλος να 

συνεισφέρει θετικά και ουσιαστικά στην επιδίωξη του κοινού στόχου που είναι η µάθηση. Ο 

εκπαιδευτής και ηγέτης της οµάδας µπορεί – και συχνά θα πρέπει- να βοηθά την οµάδα να 

αντιλαµβάνεται µόνη της τι συµβαίνει. 

  

           ∆ιατήρηση 

               Ο εκπαιδευτής είναι το πρόσωπο που βοηθά την οµάδα να εντοπίσει τους πόρους που έχει 
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στη διάθεσή της και τους περιορισµούς υπό τους οποίους λειτουργεί. Είναι αυτός που πρέπει να 

κινητοποιήσει τους απαραίτητους πόρους και τα υλικά – τον εξοπλισµό, τα βιβλία, τους οµιλητές, 

τις ασκήσεις που χρειάζονται για τη µάθηση. Αυτό µπορεί συχνά να συνίσταται στο να πειστούν 

ορισµένα µέλη της οµάδας για τη χρησιµοποίηση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. 

            Οι περισσότεροι από αυτούς τους ρόλους µπορούν  και πρέπει να µοιράζονται ανάµεσα 

στους συµµετέχοντες και όχι να τους κρατά ένα άτοµο.  Όµως το άτοµο που είναι τελικά υπεύθυνο 

ώστε αυτά τα καθήκοντα, απαραίτητα για την απόδοση της οµάδας, να εκτελεστούν, είναι ο 

εκπαιδευτής, που λειτουργεί ως αρχηγός της οµάδας. 

            Μερικές φορές προκύπτουν προβλήµατα από τη δηµιουργία «συνδρόµου εξάρτησης». Η 

οµάδα θα έχει την τάση να εξαρτάται από τον εκπαιδευτή σε ευθεία αναλογία προς την 

αποτελεσµατική του δράση ως ηγετών. Και τα άτοµα στην οµάδα, ειδικά εκείνα για τα οποία υπήρξε 

ειδική µέριµνα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, συχνά αναπτύσσουν τέτοια στάση προς τον 

εκπαιδευτή «τους». Κάποιο µέτρο εξάρτησης είναι δυνατόν να είναι επιθυµητό, ακόµα και 

απαραίτητο για την  παραγωγή ενός θεατρικού έργου, αλλά σε µια οµάδα ενηλίκων θα εµποδίσει την 

πραγµατική εκπαίδευση. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει ακόµα κι εκεί όπου ο εκπαιδευτής προσπαθεί να 

αναπτύξει την αυτάρκεια των εκπαιδευόµενων, επειδή τα µέλη της οµάδας συχνά θα προσπαθήσουν 

να µας διατηρήσουν στο ρόλο του ηγέτη ακόµα και ενάντια στις επιθυµίες µας. Πρέπει να 

επιδιώξουµε, µε την πάροδο του χρόνου, να παίξουµε ένα λιγότερο κυρίαρχο ρόλο ως ηγέτες της 

µαθησιακής οµάδας, όσες κι αν είναι οι πιέσεις που τα µέλη της οµάδας µπορεί να µας ασκούν. 

  

•      Ως εκπαιδευτής 

            Ο διδάσκων είναι προωθητής των µαθησιακών αλλαγών, ο εµψυχωτής των εκπαιδευόµενων. 

Ο όρος «φορέας αλλαγής» που έχει χρησιµοποιηθεί για το διδάσκοντα σε ορισµένους κύκλους είναι 

εύστοχος. Στοχεύουµε να αξιοποιήσουµε την οµάδα για να βοηθήσουµε να γίνουν αλλαγές στη 

γνώση, την κατανόηση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τελικά, τη συµπεριφορά. Έτσι, οι εκπαιδευτές 

πρέπει να είναι αυτοί που «ανακινούν τα ύδατα», που επιτυγχάνουν την αλλαγή χωρίς να διασπούν 

την οµάδα. 

            Ο εκπαιδευτής λειτουργεί µε δύο τρόπους σε σχέση µε τη µαθησιακή οµάδα, ως µάνατζερ 

της µαθησιακής διεργασίας και ως διδάσκων. 

  

Α) Μάνατζερ της µάθησης 

             Σ’ αυτό το ρόλο ο εκπαιδευτής αναλαµβάνει τέσσερα κυρίως είδη δραστηριότητας: ως 

σχεδιαστής, ως διοργανωτής, ως ηγέτης και ως επόπτης της µαθησιακής διεργασίας για κάθε µέλος 

της µαθησιακής οµάδας. 

  

•       Σχεδιαστής:  Ο διδάσκων αναλύει το πρόγραµµα µάθησης, εντοπίζει τις δεξιότητες, τις 

γνώσεις και τις στάσεις που απαιτούνται, εκθέτει τους µαθησιακούς στόχους και τα ατοµικά 

µαθησιακά καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

αυτοί, καθορίζει τους πόρους που θα χρειαστούν και οικοδοµεί την επαγωγική σειρά των 

µαθηµάτων (αναλυτικό πρόγραµµα). 
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•       ∆ιοργανωτής: Ο εκπαιδευτής οργανώνει τα µαθησιακά καθήκοντα, το περιβάλλον µέσα 

στο οποίο πραγµατοποιείται η µάθηση, τις συνθήκες υπό τις οποίες οι συµµετέχοντες 

ασχολούνται µε τις εργασίες τους. Ο τελικός στόχος είναι να διευκολυνθούν οι συµµετέχοντες 

να εργάζονται και να µαθαίνουν µαζί, συνεπώς είναι σηµαντικό αυτή η οργάνωση να γίνεται 

µε τρόπο που να διευκολύνει τους εκπαιδευόµενους. Όλα γίνονται προς όφελος τους κι όχι για 

διοικητική ευκολία ή για να γίνει πιο εύκολο το έργο του εκπαιδευτή. 

•       Ηγέτης: Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει και δίνει κίνητρα στους συµµετέχοντες, επιλέγει και 

χρησιµοποιεί κατάλληλες µαθησιακές-διδακτικές µεθόδους. Γι’ αυτό το τµήµα της εργασίας 

µας, χρειαζόµαστε τα πιο αποτελεσµατικά κοινωνικά «εργαλεία» που µπορούµε να βρούµε.  

•       Επόπτης - ο εκπαιδευτής καθορίζει τη συνάφεια των δραστηριοτήτων µε το υλικό για την 

εργασία  που πρέπει να εκπονηθεί και µε τους τελικούς στόχους των µαθηµάτων, εποπτεύει το 

πρόγραµµα και αλλάζει κατεύθυνση όταν χρειάζεται. Αποκλείει ό,τι δεν έχει σχέση και 

συντηρεί την ορµή της οµάδας. 

  

       Β)  ∆ιδάσκων 

          Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει κι άλλος ρόλος του εκπαιδευτή, ο ρόλος του διδάσκοντος. 

Μερικοί συγγραφείς ταξινοµούν τους διδάσκοντες ως προς την προσωπική τους προσέγγιση προς 

τους µαθητές τους σε διάφορες κατηγορίες, όπως εκείνες του «θηριοδαµαστή», του «διασκεδαστή» 

ή του ¨καλλιεργητή». ∆εν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη χροιά των χαρακτηρισµών αυτών 

που αναφέρονται σε τύπους διδασκαλίας. Άλλοι έχουν προβληµατιστεί σχετικά µε την αντίθεση 

στους τρόπους µε τους οποίους αναπτύσσονται οι σχέσεις µε την οµάδα: για παράδειγµα, υπάρχει ο 

αυταρχικός εκπαιδευτής, ο φιλελεύθερος και ο δηµοκρατικός. Άλλοι πάλι µίλησαν για τους 

εκπαιδευτές εκείνους που «υπαγορεύουν» στην οµάδα τι πρέπει να κάνει, εκείνους που 

«συµµετέχουν» στην οµάδα των εκπαιδευόµενων. Τέτοιου είδους περιγραφές επιχειρούν να 

απεικονίσουν το φάσµα των διδακτικών προσεγγίσεων. ∆εν πρόκειται για ξεχωριστές κατηγορίες.   

            Άλλοι µίλησαν για τη συµπεριφορά του εκπαιδευτή:  

� για εκείνους που από τη µια είναι αδιάφοροι και εγωκεντρικοί, σε αντιδιαστολή µε εκείνους 

που είναι φιλικοί και δείχνoυν κατανόηση  

� για εκείνους που είναι µονότονοι και βαρετοί, σε αντίθεση µ’ εκείνους που κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον και διαθέτουν φαντασία  

� για εκείνους που υπεκφεύγουν και που η δουλειά  τους είναι απρογραµµάτιστη, σε αντίθεση 

µ’ εκείνους που είναι υπεύθυνοι και διαθέτουν επαγγελµατισµό  

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι σηµαντικοί παράγοντες για τη «δηµιουργία του κλίµατος», µέσα 

στο οποίο όλοι πρέπει να εργαστούµε σε µια µαθησιακή οµάδα. 
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Σχήµα 1: Το συνεχές των διδακτικών προσεγγίσεων 
              

Γ) Το κλίµα στην τάξη 

               Το ύφος της διδασκαλίας βοηθά στη δηµιουργία «κλίµατος» στην τάξη ή στη µαθησιακή 

οµάδα ενηλίκων. Η ατµόσφαιρα της µαθησιακής οµάδας µπορεί να είναι άνετη, θέρµη και φιλική, ή 

µπορεί να είναι τεταµένη, ψυχρή και εχθρική. Οι αντιδράσεις των εκπαιδευόµενων θα µπορούσαν 

από το ένα µέρος να είναι η απάθεια, παρακώλυση, αβεβαιότητα και εξάρτηση, ή, από το άλλο 

µέρος, εγρήγορση, υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία. Μια απόπειρα αξιολόγησης 

των διαφόρων στοιχείων αυτού του κλίµατος έχει βασιστεί σε τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά: 

•       Θέρµη – δύναµη των συναισθηµάτων και ταύτιση µεταξύ του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόµενου. Η οµάδα καλωσορίζει, επιβεβαιώνει, ενθαρρύνει τον εκπαιδευόµενο ή τον 

αποδιώχνει και τον αποκλείει.  

•       Ευθύτητα - είτε οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου είναι 

άµεσες ή έµµεσες, είτε ο εκπαιδευτής κάνει όλη την εργασία, είτε η οµάδα δίνει το κίνητρο 

στους εκπαιδευόµενους να κάνουν την εργασία τους. 

•       Ενθουσιασµός - πώς αισθάνεται ο εκπαιδευτής για το αντικείµενο που διδάσκει, για τους 

εκπαιδευόµενους και τον τρόπο που µαθαίνουν· η δέσµευση τόσο του εκπαιδευτή όσο και 

του εκπαιδευόµενου, όσον αφορά το µαθησιακό έργο. 

•       Οργάνωση - πόση οργανωτική ικανότητα διαθέτει ο εκπαιδευτής· η ισχύς και η 

αποτελεσµατικότητα στη διαδικασία του χειρισµού της µαθησιακής κατάστασης, η 

επινόηση προσεκτικά σχεδιασµένων και εύστοχων ασκήσεων, έτσι ώστε όλοι όσοι 

εµπλέκονται να µη νιώθουν ότι χάνουν το χρόνος τους. 

∆) Σηµασία για τον εκπαιδευτή 

     Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να περιγράψει κανείς τη σχέση µεταξύ 

διδάσκοντα και διδασκοµένων δίνει έναυσµα για ορισµένες σκέψεις. 

     Πρώτον, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός τρόπος να αναπαραστήσει κανείς τις ιδιαίτερα 

πολύπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε µια µαθησιακή οµάδα. Επιπλέον, είναι πιο 

εύκολο να περιγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν οι σχέσεις άλλων διδασκόντων µε τους 

εκπαιδευόµενους παρά µεταξύ των διδασκόντων.  

      Το Σχήµα 2 δείχνει δύο κύριες κατηγορίες παραγόντων που ελέγχονται από τον διδάσκοντα, 

καθώς και το είδος της δραστηριότητας που είναι δυνατόν να προκύψει από τις ποικίλες 

µεθόδους διδασκαλίας και το κλίµα στην τάξη/ µαθησιακή οµάδα.  

Αυταρχικός 

Θηριοδαµαστής 

∆ιατάζει Πουλάει Συµβουλεύει Συµµετέχει 

∆ιασκεδαστής 

Φιλελεύθερος 
  

Καλλιεργητής 

∆ηµοκρατικός 
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Σχήµα 2: Πλάνο του «κλίµατος» στην τάξη/ µαθησιακή οµάδα 

  

∆εύτερο, οι περισσότεροι από τους διδάσκοντες δεν υιοθετούν µε συνέπεια µια προσέγγιση. 

Αλλάζουν στιλ ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Ο αποτελεσµατικός διδάσκων είναι 

πολύ πιθανό να χρησιµοποιεί πολλούς από αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους για να πλησιάσει 

τους εκπαιδευόµενους στη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Τρίτο, µερικές φορές νιώθουν διχασµένοι ανάµεσα στον τρόπο αντιµετώπισης που υιοθετούν 

για ολόκληρη την οµάδα και σ’ εκείνον που απαιτείται για κάποιους µεµονωµένους συµµετέχοντες.  

Και τέλος, ίσως υπάρχει- και υπάρχει συχνά- διάσταση µεταξύ του ρόλου που επιθυµεί να 

υιοθετήσει ο εκπαιδευτής απέναντι στη µαθησιακή οµάδα ενηλίκων και του ρόλου που επιθυµούν να 

υιοθετήσουν οι εκπαιδευόµενοι. Πολλοί εκπαιδευόµενοι επιθυµούν ο εκπαιδευτής να κάνει τυπικό 

µάθηµα, να παρουσιάζει πληροφορίες. Καµιά φορά θεωρούν πως οι συζητήσεις είναι χάσιµο 

χρόνου. Ορισµένοι εκπαιδευτές όµως βρίσκουν ότι αυτός είναι ένας ρόλος που δεν µπορούν εύκολα 

να υιοθετήσουν.  

  

•      Ως µέλος της οµάδας 

  

Ως εκπαιδευτές ενηλίκων, ασχολούνται µε τις µαθησιακές ανάγκες των διδασκοµένων. 

Πρέπει  οι τρόποι µε τους οποίους µαθαίνουν να αναπτυχθούν οι µαθησιακές τους ικανότητες να 

ενισχυθούν και να εµπλουτιστούν. Σ’ αυτή τη διαδικασία ο τρίτος ρόλος του εκπαιδευτή, ο ρόλος 

του µέλους της οµάδας, αποκτά σπουδαιότητα. Όχι µόνο θα δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν οι 

εκπαιδευτές κάτι από την εµπειρία των άλλων µελών της οµάδας, αλλά και θα βοηθήσει άµεσα να 

βοηθηθούν άλλα µέλη να µάθουν. Ο διδάσκων µπορεί να γίνει µαθησιακό πρότυπο για τους 

εκπαιδευόµενους. Έχει ειπωθεί ότι «το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό του διδάσκοντα είναι ότι πρέπει 

και ο ίδιος να είναι διδασκόµενος. Αν έχει χάσει την ικανότητα του να µαθαίνει, δεν είναι τόσο καλός, 

Στόχοι που 
επικεντρώνονται
στο µαθησιακό
αντικείµενο 

Στόχοι που 
επικεντρώνονται
στην προσωπική
εξέλιξη 

Σταθερή οργάνωση, δοµή, 
µάνατζµεντ, διοίκηση 

Επικέντρωση στις 
προσωπικές σχέσεις, χαλαρή 

δοµή 

Π.χ. επίσηµες 
παρουσιάσεις 

Π.χ. οµαδική εργασία, 
ασκήσεις προσοµοίωσης 

Π.χ. εργασίες, 
διερευνητική µάθηση 

Π.χ. ατοµικές εργασίες, 
αυτοδιερεύνηση 
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ώστε να είναι µαζί µ’ εκείνους που έχουν διατηρήσει τη δική τους». Ο τρόπος µε τον οποίο 

µαθαίνουµε και ασχολούµαστε µε το αντικείµενο της µάθησης µπορεί να χρησιµεύσει ως 

παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο άλλοι εκπαιδευόµενοι στην οµάδα προσεγγίζουν το 

αντικείµενο. Όλοι στην οµάδα, συµπεριλαµβανοµένου και του εκπαιδευτή, είµαστε εκπαιδευόµενοι 

και όλοι µπορούµε να µάθουµε ο ένας από τον άλλο πώς να µαθαίνουµε. 

  

  

•      Ως κοινό 

Το τέταρτο βασικό χαρακτηριστικό του έργου του εκπαιδευτή είναι εκείνο του αξιολογητή. 

Αναθέτοντας εργασίες και ζητώντας την παρουσίαση τους ενώπιον των εκπαιδευτών για σχολιασµό 

και αξιολόγηση, οι εκπαιδευτές αποµακρύνονται κατά κάποιον τρόπο από την οµάδα. Γίνονται «τα 

κριτήρια» µε τα οποία αξιολογούνται οι προσπάθειες των συµµετεχόντων. Είναι οι ειδικοί, όχι µόνο 

διδάσκοντες, αλλά και αξιολογητές. 

2.8  Οι εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτής 
  
            Στο σηµείο αυτό συµβαίνει η µεγαλύτερη αλλαγή ρόλων τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον 

εκπαιδευόµενο. Κι αυτό γιατί για να µάθει ο τελευταίος, πρέπει για λίγο να γίνει διδάσκων. Ο 

εκπαιδευόµενος παρουσιάζει στον εκπαιδευτή τις δεξιότητες που πρόσφατα απέκτησε ή την ύλη που 

έµαθε και ο εκπαιδευτής  µε τη σειρά του υιοθετεί το ρόλο του εκπαιδευόµενου. Η εκπαίδευση 

ενηλίκων έχει περιγραφεί ως µια δραστηριότητα στην οποία όλοι οι  συµµετέχοντες «εναλλάσσονται 

στους ρόλους του εκπαιδευόµενου, του εκπαιδευτή και του ατόµου» (Thompson 1980: 67). 

Επεξεργαζόµενοι τη διδακτέα ύλη, οι εκπαιδευόµενοι δείχνουν (έργο του διδάσκοντα) την κατοχή 

της, ενώ ο εκπαιδευτής αξιολογεί (έργο του διδασκόµενου). Κάθε ενήλικος εκπαιδευόµενος πρέπει 

να ασκήσει διδακτικό έργο. Οι διδάσκοντες παρακολουθούν, ακούνε, διαβάζουν και αξιολογούν, 

ενώ παράλληλα αποτιµούν την εργασία των συµµετεχόντων, όπως και ο εκπαιδευόµενος δείχνει, 

µιλάει, γράφει και παρουσιάζει την καινούρια µάθηση µε άλλους τρόπους. Η εναλλαγή ρόλων 

µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένου είναι η πιο αποτελεσµατική µαθησιακή µέθοδος. Επίσηµοι 

οργανισµοί το έχουν αναγνωρίσει εδώ και πολύ καιρό, όταν ζητούν από τους διδασκόµενους τη 

συγγραφή δοκιµίων ως σηµαντικού µαθησιακού εργαλείου, αν και υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι 

 να αναλάβει διδακτικά καθήκοντα ο διδασκόµενος και, βέβαια, τα δοκίµια δεν είναι κατάλληλα για 

µαθησιακά προγράµµατα που βασίζονται στην απόκτηση δεξιοτήτων. 

            Ο διδάσκων εκφέρει κρίσεις για τη δουλειά των εκπαιδευοµένων. Συνεπώς είναι σηµαντικό 

να έχουµε αυτογνωσία, να αποκτούµε επίγνωση του υποκειµενισµού που επηρεάζει τις κρίσεις που 

εκφέρουµε. Τέτοιες προτιµήσεις µπορεί να γίνονται µεταξύ άντρα και γυναίκας, λευκού και µαύρου, 

ηλικιωµένου και νέου, αστικής και εργατικής τάξης, ανάµεσα σ’ αυτούς που ακολουθούν το νόµο 

και σ’ εκείνους που τον παραβιάζουν, ανάµεσα στους γνωστούς και τους αγνώστους.  

            Ο εκπαιδευτής έχει απαιτήσεις από τους συµµετέχοντες ως εκπαιδευόµενους. Τους 

αναθέτουµε εργασίες και τους ζητούµε να τις παρουσιάσουν κάτω από το κριτικό µας βλέµµα, µέχρι 

να φτάσουν στο σηµείο να θέτει το ίδιο το θέµα τις απαιτήσεις του σ’ αυτούς. Σε πολλές 

περιπτώσεις υφιστάµεθα από την πλευρά τους κάποια αντίσταση που οφείλεται σε αρκετούς λόγους: 
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�      Μερικοί από τους συµµετέχοντες, στην πραγµατικότητα δεν θέλουν ν’ αλλάξουν. Έρχονται 

στα µαθήµατα και στις µαθησιακές οµάδες για πολλούς λόγους (µερικές φορές ακόµα και 

πιστεύοντας ότι θέλουν να µάθουν ), ανάµεσα στους οποίους οι ισχυρότεροι είναι ίσως οι 

κοινωνικο-αισθηµατικές ανάγκες – και αυτοί οι λόγοι συχνά αντιστρατεύονται την αλλαγή. 

Άλλοι µπορεί να βρίσκονται εκεί για λόγους που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία και όχι από επιθυµία για µάθηση. Θέλουν να περάσουν το µάθηµα και ν’ 

αποκτήσουν τους επαίνους που συνοδεύουν την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών, 

αλλά δεν θέλουν να µάθουν, ν’ αλλάξουν. Οι περισσότερες οµάδες ενηλίκων έχουν τέτοια 

µέλη. 

�      Μερικές φορές οι ρόλοι που έχουν οι συµµετέχοντες εκπαιδευόµενοι προσδιορίζουν το 

κύρος τους στην οµάδα. Οποιαδήποτε εγκατάλειψη αυτών των ρόλων συµβεί, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι βλάπτει το κύρος τους. Αρκετοί ενήλικοι νιώθουν αµηχανία όταν εµπλέκονται 

σε οµαδικές µαθησιακές δραστηριότητες. Θεωρούν ότι τέτοιες δραστηριότητες φθείρουν την 

εικόνα που πιστεύουν ότι έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς .  

�      Οι µαθησιακές αλλαγές µπορεί ν’ αποβούν, όπως είπαµε προηγουµένως ενοχλητικές, ακόµα 

και οδυνηρές, πολύ περισσότερο όταν στον ενήλικο µεγαλώνει η αίσθηση της αυτάρκειας. Η 

παραδοχή των µαθησιακών αναγκών αποτελεί από µόνη της πρόκληση για µερικούς 

ενηλίκους, ενώ άλλοι ανθίστανται στην προσπάθεια που απαιτείται για ν’ αλλάξουν τις 

απόψεις και τις στάσεις τους. 

�      Ίσως πιο συχνά οι εκπαιδευόµενοι θα φέρουν αντίρρηση στο διδάσκοντα που εγκαταλείπει 

τον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτή και ειδικού, ειδικά στο διδάσκοντα που από καιρού 

εις καιρόν παραδέχεται την άγνοια του. Μερικοί µπορεί να βρεθούν σε αδηµονία, όταν ο 

διδάσκων ασχοληθεί µε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, επειδή βιάζονται να µάθουν. 

Θέλουν καθοδήγηση ή επιβεβαίωση, ακόµα και συµµόρφωση από κάποιον «ανώτερο». 

Πολλές οµάδες θα µετέλθουν όλα τα µέσα προκειµένου ο διδάσκων να παραµείνει διδάσκων 

και ο διδασκόµενος,  διδασκόµενος.            

2.9  Οι γνώσεις, ικανότητες και στάσεις 
  

Για να µπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτήσεις 

του ρόλου του, χρειάζεται να διαθέτει  ένα σύνολο κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί πολλές προσπάθειες ταξινόµησης αυτών των 

γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. Μια τέτοια ταξινόµηση, που θεωρείται κλασική, είναι των 

Mocker και Noble (1981):  

1. Να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε τους εκπαιδευοµένους  

2. Να αναπτύσσει αποτελεσµατικές σχέσεις µε αυτούς  

3. Να ενδυναµώνει τις θετικές τους διαθέσεις  

4. Να δηµιουργεί κλίµα που να ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους  

5. Να δηµιουργεί θεµέλια  αµοιβαίου σεβασµού  

6. Να προσαρµόζει το ρυθµό της µάθησης στις δυνατότητες των εκπαιδευοµένων  

7. Να προσαρµόζει τη διδασκαλία στα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευοµένου και στα 
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χαρακτηριστικά της οµάδας  

8. Να αντιλαµβάνεται τη διαφορά ανάµεσα στην εκπαίδευση των παιδιών και στην εκπαίδευση 

των ενηλίκων  

9. Να οργανώνει συνθήκες εκπαίδευσης που να αναπτύσσουν την εµπιστοσύνη των 

συµµετεχόντων  

10. Να συντηρεί το ενδιαφέρον τους για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

11. Να προσαρµόζει το πρόγραµµα  στις µεταβαλλόµενες ανάγκες τους  

12. Να διαµορφώνει το χώρο έτσι ώστε να δηµιουργείται άνετο µαθησιακό περιβάλλον  

13.  Να αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εκπαιδευοµένων  

14. Να προσαρµόζει την εκπαίδευση στο επίπεδο τους  

15. Να συνοψίζει και να ανακεφαλαιώνει τα βασικά σηµεία κάθε µαθήµατος  

16. Να συµµετέχει σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του έργου του  

17. Να δίνει στους εκπαιδευοµένους συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά µε την πρόοδο τους  

18. Να επικεντρώνεται στις θεµατικές περιοχές που έχουν ζωτική σηµασία για αυτούς  

19. Να συντονίζει και να επιβλέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

20. Να εφαρµόζει τις αρχές µάθησης που ταιριάζουν σε ενηλίκους  

21. Να δείχνει έµπρακτα τη διάθεσή του για καινοτοµία και πειραµατισµό προσεγγίζοντας µε 

καινούριο τρόπο τα µαθησιακά αντικείµενα  

22. Να υποκινεί τους συµµετέχοντες να µελετούν µόνοι τους, αυτοδύναµα  

23. Να αξιοποιεί τις γνώσεις και τα διδακτικά υλικά που διαµόρφωσαν άλλοι εκπαιδευτές  

24. Να διασυνδέει τη µαθησιακή διαδικασία µε τις εµπειρίες των συµµετεχόντων  

  

Ωστόσο, η θεωρητική αναζήτηση των εφοδίων των εκπαιδευτών ενηλίκων δεν έχει 

καταλήξει σε µια κοινά αποδεκτή κατηγοριοποίηση. Θα ήταν δυνατόν, εποµένως, να υιοθετήσει 

κανείς είτε την παραπάνω πολύ αναλυτική αλλά έγκυρη προσέγγιση των Mocker και Noble, είτε την 

παρακάτω σύνθεση κατηγοριοποιήσεων, που έχει λάβει υπόψη τις απόψεις των Brookfield (1986 και 

1995), Freire και Shor (1987), Jarvis (2004), Knowles (1998), Rogers (2002) καθώς και τη σύνοψη 

των θέσεων πολλών ευρωπαίων µελετητών (Βεργίδης, 2002α). Οι γνώσεις, λοιπόν, οι ικανότητες και 
οι στάσεις που χρειάζεται να διαθέτει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων θα µπορούσαν να καταταχτούν ως 

εξής: 

1. Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευοµένους: καταλαβαίνει τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

τους, σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, αναγνωρίζει τη σηµαία 

των γνώσεων και των εµπειριών τους, αντιλαµβάνεται τους ρυθµούς και τις δυνατότητές τους. 

2. Επικοινωνεί ουσιαστικά: συµβάλλει στη διαµόρφωση µαθησιακού κλίµατος όπου 

ανταλλάσσονται ειλικρινή και σαφή µηνύµατα, κυριαρχεί ο διάλογος, αναπτύσσεται η 

αµοιβαιότητα, η αλληλοεκτίµηση, η συνεργατικότητα, αντιµετωπίζονται δηµιουργικά οι 

τριβές και οι διαφωνίες.  

3. Συντονίζει και οργανώνει την οµάδα: µεθοδεύει την οργάνωση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, αφήνει χώρο πρωτοβουλίας στους εκπαιδευοµένους και τους υποκινεί να 

συµβάλλουν ενεργητικά σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διεργασίες.  
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4. Προσδιορίζει κατάλληλα το περιεχόµενο των διδακτικών ενοτήτων και το διδακτικό υλικό.  

5. Εφαρµόζει ευέλικτα µεγάλο φάσµα εκπαιδευτικών τεχνικών, που στο σύνολο τους προωθούν 

την αξιοποίηση των εµπειριών, την ενεργητική συµµετοχή, την αλληλεπίδραση, τον κριτικό 

στοχασµό, τη µάθηση µέσω της πράξης.  

6. Συνδέει το περιεχόµενο της εκπαίδευσης µε τις συνθήκες της τοπικής ή ευρύτερης αγοράς 

εργασίας, καθώς και µε τις συνθήκες της τοπικής κοινωνίας. Έτσι συµβάλλει στην 

επαγγελµατική ή/και κοινωνική ένταξη των εκπαιδευοµένων.  

7. Έχει αυτογνωσία: γνωρίζει τις δυνατότητές του, τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του, τα 

όρια των παρεµβάσεων του στην οµάδα.  

8. Αυτοαξιολογείται και αυτοαναπτύσσεται: εξετάζει κριτικά την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα του έργου που προσφέρει, εντοπίζει τα σηµεία στα οποία χρειάζεται ο 

ίδιος να εξελιχθεί, επιµορφώνεται συνεχώς.  

2.10  Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των εκπαιδευτών 
  

Οι ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις του έργου του εκπαιδευτή ενηλίκων είχαν συνέπεια να 

θεσµοθετηθούν τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες, διαδικασίες που αποβλέπουν στην 

εκπαίδευση και την πιστοποίηση των εκπαιδευτών.  

            Στις ευρωπαϊκές χώρες δεν παρατηρείται οµοιοµορφία στις διαδικασίες της εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης των εκπαιδευτών. Υπάρχουν χώρες όπου δεν προβλέπονται τέτοιες διαδικασίες 

(Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία). Σε µια δεύτερη οµάδα χωρών δεν υπάρχει ένα κεντρικά συντονισµένο 

σύστηµα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, αλλά το έργο αυτό το αναλαµβάνουν κατά περίπτωση 

διάφοροι φορείς, όπως επιµελητήρια, κρατικά ινστιτούτα, αλλά και ΑΕΙ (Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, 

Σουηδία). Στις χώρες αυτές είναι δυνατόν να υπάρχουν και µη πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές, ωστόσο 

οι απαιτήσεις του ανταγωνισµού οδηγούν τους περισσότερους στο να εκπαιδευτούν και να λάβουν 

πιστοποίηση από κάποιο φορέα. 

            Μια Τρίτη οµάδα χωρών έχει θεσπίσει ένα κεντρικό σύστηµα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης, αλλά αυτό αφορά µόνο τους εκπαιδευτές ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων. Για 

παράδειγµα στην Ισπανία µπορούν να διδάσκουν σε τέτοια προγράµµατα µόνο εκπαιδευτές που 

απέκτησαν το εθνικό πιστοποιητικό επάρκειας έπειτα από 260 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 90 

ώρες πρακτικής άσκησης. Στη Φιλανδία, ανάλογο εθνικό πιστοποιητικό απέκτησαν 40.000 

εκπαιδευτές ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης αφού παρακολούθησαν προγράµµατα µικρής 

διάρκειας. Στη Γερµανία, αυτή η κατηγορία εκπαιδευτών εκπαιδεύεται, αξιολογείται και 

πιστοποιείται από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

            Τέλος, σε µια τέταρτη οµάδα χωρών το κράτος απαιτεί από όλους ανεξαιρέτως τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων να πιστοποιηθούν, µε τρόπους όµως που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στην 

Πορτογαλία, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές παρακολουθούν προγράµµατα  τουλάχιστον 90 ωρών στο 

Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, που εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Εργασίας. Στη συνέχεια, για την πιστοποίησή τους συµµετέχουν σε εξετάσεις που διοργανώνονται 

από το ίδιο Υπουργείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διαµόρφωση του πορτογαλικού συστήµατος 

πιστοποίησης συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι δηµόσιοι φορείς. 
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            Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο των συστηµάτων πιστοποίησης των ευρωπαϊκών χωρών. Κατά 

την αξιολόγηση των εκπαιδευτών, που αποτελεί προϋπόθεση της πιστοποίησής τους, δεν 

εξακριβώνονται µόνο οι γνώσεις τους, αλλά δίνεται έµφαση στο κατά πόσο διαθέτουν την 

ολοκληρωµένη ικανότητα να σχεδιάζουν διδακτικές ενότητες, να χρησιµοποιούν κατάλληλες 

εκπαιδευτικές τεχνικές, να συντονίζουν την οµάδα και να αξιολογούν οι ίδιοι το έργο τους. Έτσι 

εξεταστική διαδικασία δεν περιορίζεται στη γραπτή απάντηση σε ορισµένα θέµατα, αλλά 

περιλαµβάνει σχεδόν πάντοτε και παρουσίαση δείγµατος διδασκαλίας  και στη συνέχεια συνέντευξη 

ενώπιον επιτροπής. 

            Στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των 

εκπαιδευτών ενηλίκων αποτελεί αρµοδιότητα ενός αρκετά µεγάλου αριθµού ινστιτούτων και 

εταιρειών (Μαυρογιώργος, επιµ., 2003). Ανάµεσα στους πιο σηµαντικούς από αυτούς τους φορείς 

είναι στις ΗΠΑ, η εταιρεία Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού (CFP), η εταιρεία ComtTIA, ενώ στον 

Καναδά εξέχουσα θέση έχει η Εταιρεία του Ontario για την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη (OSTD). 

Τα συστήµατα αξιολόγησης των υποψηφίων που έχουν υιοθετήσει αυτοί οι φορείς µοιάζουν µε τα 

ευρωπαϊκά. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει γραπτή δοκιµασία (θεωρητικά ζητήµατα και ανάλυση 

µελετών περίπτωσης) αλλά και παρουσίαση διδακτικού έργου. Στις εξετάσεις µάλιστα της PDMA το 

διδακτικό έργο µπορεί να παρουσιαστεί είτε µέσω βιντεοκασέτας είτε ενώπιον επιτροπής. Στις 

εξετάσεις της ΟSTD δίνεται έµφαση στον κριτικό αναστοχασµό των συµµετεχόντων επάνω στη 

διδασκαλία που παρουσίασαν και στα διδακτικά υλικά που χρησιµοποίησαν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος της εκπαίδευσής τους. 

2.11  Η κατάσταση στην Ελλάδα 
  

Με δεδοµένες τις αλλαγές που έχουν επιφέρει σήµερα οι τεχνολογικές εξελίξεις στις 

διάφορες οργανωτικές δοµές, η πιστοποίηση, µε τη µορφή µιας συστηµατοποιηµένης διαδικασίας 

αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή την 

εκτέλεση µιας συγκεκριµένης εργασίας διασφαλίζει, ως δια βίου πλέον διαδικασία, την 

επαγγελµατική επάρκεια του ατόµου. Ταυτόχρονα, η πιστοποίηση, στο βαθµό που ενσωµατώνεται 

µε έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο στα προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης, αποτελεί µέσο 

υποστήριξης και διευκόλυνσης των αλλαγών που συντελούνται στο περιεχόµενο και την οργάνωση 

της απασχόλησης. 

            Μέχρι το 2000 δεν υπήρχε κανένας περιορισµός στο να αυτοανακηρύσσεται κάποιος 

εκπαιδευτής ενηλίκων. Έτσι, χιλιάδες άτοµα αναλάµβαναν κάθε χρόνο αυτό το έργο στο πλαίσιο 

ποικίλων φορέων (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Υπουργεία, ΟΑΕ∆, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, 

ΝΕΛΕ κ.α.). Όµως, µε την Απόφαση 105128/8-1-2001 του Υπουργού Εργασίες και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες είναι δυνατόν να εντάσσονται σε 

Μητρώο και στη συνέχεια να πιστοποιούνται οι εκπαιδευτές των προγραµµάτων Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

ταµείο (η απόφαση δεν καλύπτει τους εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται σε άλλου είδους 

προγράµµατα, λ.χ. γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ή σε προγράµµατα που αυτοχρηµατοδοτούνται 

από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς). 
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            Η υπουργική Απόφαση του 2001 προσδιόρισε ότι για να πιστοποιηθεί κάποιος ως 

εκπαιδευτής ΣΕΚ χρειάζεται: 

�      Πρώτον, να εγγραφεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 

(ΕΚΕΠΙΣ)  

�      ∆εύτερον, να παρακολουθήσει πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών  

�      Τρίτον, να ολοκληρώσει µε επιτυχία το πρόγραµµα αυτό, µε άλλα λόγια να αξιολογηθεί 

θετικά 

Για να ενταχθεί κάποιος στο Μητρώο εκπαιδευτών θεωρητικής κατάρτισης (το οποίο αφορά 

τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτών) χρειαζόταν να διαθέτει, σύµφωνα µε την Υπουργική 

απόφαση: 

α)     Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

Β) Τριετή επαγγελµατική εµπειρία συναφή προς το αντικείµενο σπουδών η οποία αποκτήθηκε 

την πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο και 

Γ) ∆ιδακτική εµπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ενηλίκων η οποία να είχε 

αποκτηθεί τα προηγούµενα τρία έτη. Μπορούσε κάποιος επίσης να ενταχθεί στο Μητρώο 

των εκπαιδευτών του πρακτικού µέρους της κατάρτισης ακόµα και αν ήταν απόφοιτος 

Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρκεί να είχε ορισµένα χρόνια 

επαγγελµατικής εµπειρίας.  

Η παραπάνω υπουργική απόφαση όριζε ότι στο µέλλον επρόκειτο να συσταθεί και Μητρώο 

Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών, στο οποίο θα εγγραφόταν όσοι θα παρακολουθούσαν µε επιτυχία το 

πρόγραµµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, οι διαδικασίες του οποίου θα προσδιορίζονταν 

αργότερα από άλλη υπουργική απόφαση. 

Πάνω από είκοσι χιλιάδες άτοµα κατέθεσαν αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο· από αυτές 

εγκρίθηκαν οι 14.000. Το υψηλό ποσοστό απόρριψης δείχνει τη σύγχυση που επικρατεί στην 

ελληνική κοινωνία αναφορικά µε το ποιος έχει τις δυνατότητες να είναι εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Όµως και η Υπουργική Απόφαση µε τη σειρά της, παρότι αποτέλεσε ένα βήµα για να 

προσδιοριστούν η ιδιότητα και τα προσόντα των εκπαιδευτών, χαρακτηριζόταν από ελλείψεις και 

ασάφειες. Πρώτον, δεν αναγνώριζε την παλαιότερη διδακτική εµπειρία, µε αποτέλεσµα να 

αποκλείονται από το Μητρώο έµπειροι εκπαιδευτές που αµέσως πριν από την κατάθεση της αίτησης 

τους είχε συµβεί να µην είχαν ασχοληθεί µε το διδακτικό έργο. ∆εύτερον, εξαιρούσε τους 

διδάσκοντες στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση από το κριτήριο του 

διδακτικού έργου προς ενηλίκους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος των εγγεγραµµένων 

στο Μητρώο να αποτελείται από εκπαιδευτικούς από τους οποίους οι περισσότεροι δεν είχαν διδάξει 

ενηλίκους. Τρίτον, η επαγγελµατική εµπειρία συσχετιζόταν µόνο µε το αντικείµενο των αρχικών 

σπουδών και όχι µε το αντικείµενο που ο ενδιαφερόµενος διδάσκει σε ενηλίκους, µε αποτέλεσµα να 

αποκλείεται από το Μητρώο ακόµα µία κατηγορία έµπειρων εκπαιδευτών. Και τέταρτον, δεν 

εντασσόταν στο Μητρώο κάποιος που µπορεί να µη συγκέντρωνε ορισµένα από τα παραπάνω 

προσόντα, είχε όµως ολοκληρώσει εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων ή είχε 

συστηµατικά παρακολουθήσει σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 

Εκείνοι που εντάχτηκαν στο Μητρώο Εκπαιδευτών έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
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(Ευστράτογλου, 2005): 

�      Σε ό, τι αφορά την ειδικότητα: 87% ασχολούνται µε τη θεωρητική κατάρτιση. Μεταξύ 

αυτών σχεδόν όλοι ασχολούνται και µε την πρακτική άσκηση και 16% ασχολούνται και µε 

την εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Από την άλλη, 11% ασχολούνται 

αποκλειστικά µε την πρακτική άσκηση και 2% αποκλειστικά µε την εκπαίδευση σε βασικές 

δεξιότητες πληροφορικής 

�      Σε ό,τι αφορά το φύλο, οι άντρες αποτελούν το 66% και οι γυναίκες το 34% 

�      Σε ό,τι αφορά τις σπουδές: 72% έχουν πανεπιστηµιακό τίτλο (εκ των οποίων 30% 

µεταπτυχιακό), 20% έχουν τελειώσει την Ανώτερη Τεχνική-Επαγγελµατική Εκπαίδευση, 

6,5% είναι απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 1,5% απόφοιτοι Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

�      Τέλος, σε ό,τι αφορά το επάγγελµα, σύµφωνα µε την κατάταξη που υιοθετεί το ΕΚΕΠΙΣ, το 

69% ανήκει στα «επιστηµονικά- καλλιτεχνικά επαγγέλµατα», το 15% είναι «τεχνολογικοί -

τεχνικοί βοηθοί», το 7% είναι «ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη» κ.ο.κ. 

∆υστυχώς η κατάταξη αυτή δεν επιτρέπει την εξαγωγή περισσότερο ευκρινών 

συµπερασµάτων. 

Υπήρξαν αρκετές ελλείψεις στο πρόγραµµα της εκπαίδευσης εκπαιδευτών  ενηλίκων στην 

Ελλάδα και κυρίως στο ότι παρουσιάστηκαν ελλείψεις στα προσόντα των εκπαιδευτών. Μπορούν να 

διατυπωθούν κάποιες υποθέσεις όσον αφορά ορισµένους παράγοντες στους οποίους πιθανόν να 

οφείλεται το φαινόµενο. 

            Κατ’ αρχάς, το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει επαρκώς τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Μία από τις συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι ότι δεν έχουν 

αναπτυχθεί ικανοποιητικά οι δοµές και οι λειτουργίες µέσα από τις οποίες είναι δυνατόν να 

αναπτύσσονται οι εκπαιδευτές (έρευνα, επιστηµονικοί φορείς, πανεπιστηµιακές σπουδές, εκδόσεις, 

διεθνείς συνεργασίες, πιστοποιηµένα προγράµµατα κ.α.). Θα πρέπει να προστεθεί ότι µέχρι σήµερα 

δεν υπήρξε συστηµατική εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο τρόπος µε τον οποίο 

λειτουργεί ως σύνολο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως έδειξε εύγλωττα πριν από λίγα 

χρόνια µια έκθεση του Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διέπεται από 

«µεγάλο βάρος της γραφειοκρατικής εξουσίας», «λίγα σηµάδια ζωτικότητας», «τρόπο διδασκαλίας 

που δεν προετοιµάζει για την περαιτέρω εκµάθηση που συνεχίζεται µε την πρακτική εξάσκηση», 

«µη δηµιουργικούς και µονόπλευρους τρόπους διδασκαλίας που εµποδίζουν την πρωτοβουλία και 

τη δηµιουργικότητα», «ασαφή πολιτική για την εκπαίδευση ενηλίκων» (ΟΟΣΑ, 1995, παρ. 57, 58, 

62, 63, 73). 

            Πιθανόν οι παράγοντες αυτοί, στην αλληλεπίδρασή τους, να εξηγούν τις ελλείψεις που 

χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Από την άλλη, όµως, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε ότι  

όπως φάνηκε και στην προαναφερθείσα έρευνα µέσω συνεντεύξεων- µια µερίδα εκπαιδευτών 

ενηλίκων στη χώρα µας έχουν κατορθώσει να αναβαθµίσουν το επίπεδο τους µέσω της εµπειρίας, 

της επιµόρφωσης και της αυτοµόρφωσής τους.  

2.12 Προτάσεις για την ανάπτυξη του θεσµού των Πιστοποιηµένων 
Εκπαιδευτών 
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Όµως υπάρχουν και πράγµατα που αφορούν την κοινότητα των πιστοποιηµένων 

εκπαιδευτών που θα δηµιουργηθούν. Παρακάτω παραθέτονται επιγραµµατικά µερικές ιδέες που θα 

µπορούσαν να εφαρµοστούν και να δώσουν στο θεσµό των πιστοποιηµένων εκπαιδευτών κύρος, 

διάρκεια και συνέχεια και στους εκπαιδευτές την πεποίθηση ότι ανήκουν σε µια κοινότητα που  

προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας και προσφέρει τα ιδανικά µέσα για να κάνουν επαρκώς τη 

δουλειά τους: 

•       Η δικτύωση όλων των εκπαιδευτών µε το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Να υπάρχει ενηµέρωση σε όλους 

τους εκπαιδευτές µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εκπαιδευτική, επαγγελµατική και 

ακαδηµαϊκή) 

•       Η δηµιουργία τράπεζας σχεδίων µαθηµάτων  των εκπαιδευτών καθώς και εκπαιδευτικά 

sites ή ψηφιακά περιοδικά 

•       Η οργάνωση οµάδων εργασίας που θα αποτελούνται από εκπαιδευτές παρόµοιων 

ειδικοτήτων όπως και οργάνωση σεµιναρίων που θα απευθύνονται σε αυτές τις οµάδες ή σε 

άλλες γενικού ενδιαφέροντος  

•       Η άµεση πληροφόρηση κάθε εκπαιδευτή της αξιολόγησής του προγράµµατος στο οποίο 

συµµετείχε και ειδικότερα της αξιολόγησής του από τους καταρτιζόµενους για να έχει το 

απαραίτητο feedback  

•       Θα ήταν επίσης καλό, να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος µεταξύ εκπαιδευτών και 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ για τη βελτίωση των απαιτήσεων και των αναγκών αλλά και των προβληµάτων  

που προκύπτουν. 
                 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 

3.1  Εισαγωγή 
  

Τα Υπουργεία Παιδείας και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί αναγνωρίζουν την ανάγκη ότι οι 

µαθητευόµενοι πρέπει ν’ αναπτύξουν έννοιες και ειδικότητες στη χρήση του ICT (Information and

Communication Technology) µε κατάλληλους τρόπους, για να υποστηρίξουν τη µάθηση και να 

αναπτύξoυν επίσης κατάλληλη τεχνολογική γνώση, δεξιότητες και διαθέσεις  στον 21ο αιώνα. Για 
να επιτευχθούν αυτά, τα πρότυπα πρέπει να είναι καθορισµένα και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

έχουν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, το οποίο µπορεί να τους οδηγήσει  στη διαδικασία της µάθησης, 

χρησιµοποιώντας και ενσωµατώνοντας την τεχνολογία. 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και τεχνολογίας (ICT) παίζουν έναν µέγιστο ρόλο στο 

σχηµατισµό της νέας παγκόσµιας οικονοµίας και στην παραγωγή γρήγορων αλλαγών στην 

κοινωνία. Για την εκπαίδευση, το να συγκεντρώσεις τα πλήρη οφέλη του ICT στη µάθηση, είναι 
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ουσιαστικό οι µη διορισµένοι  και οι εν ενεργεία  εκπαιδευτικοί να έχουν βασικές ICT

δεξιότητες και ικανότητες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι ανάγκη τα όργανα εκπαίδευσης 

των διδασκόντων ν’ αναπτύξουν στρατηγικές και σχέδια  ώστε: 

•      να ενθαρρύνουν τη διδακτική-µαθησιακή πρόοδο στα προγράµµατα εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και  

•      να διασφαλίσουν το γεγονός ότι όλοι οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί είναι καλά 

προετοιµασµένοι στη χρήση των νέων εργαλείων για µάθηση 

Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών φαίνεται να έχει µετακινηθεί στην κεντρική σκηνή ανάµεσα 

στις τεχνολογίες επικοινωνίας σε αρκετές χώρες στον κόσµο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αµερική. Στην Ευρώπη η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει γίνει κεντρικό θέµα ατζέντας ανάµεσα 

στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Davis, 1999a). Έτσι, τόσες πολλές χώρες στην 

Ευρώπη έχουν επίσηµες συστάσεις για δεξιότητες σχετικά µε το ICT για τους µελλοντικούς και 

ασκούµενους εκπαιδευτικούς.  

Από την άλλη, η International Society for Technology in Education (ISTE) έχει αναπτύξει 

ένα σύνολο προτύπων που παρέχουν οδηγίες και συνέπεια στα προγράµµατα. Αυτά τα πρότυπα 

χρησιµοποιούνται ευρέως σε αρκετές χώρες και υπάρχουν ως Εθνικά Εκπαιδευτικά  Τεχνολογικά 

Πρότυπα (National Educational Technology Standards) για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

  

3.2     Πρότυπα  για τη χρήση του ICT στην εκπαίδευση εκπαιδευτών 
  

Σ’ αυτό το κοµµάτι θ’ αναλυθούν ένα σύνολο προτύπων ανεπτυγµένο στην Αµερική και θα 

συγκριθεί µε προσεγγίσεις των άλλων χωρών, ιδιαίτερα της Ευρώπης. 

3.2.1  Αµερική 
  

Τα περισσότερα ICT πρότυπα για το ICT στην εκπαίδευση εκπαιδευτών έχουν αναπτυχθεί 

από τη ∆ιεθνή Κοινωνία για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (International Society for Technology

in Education)  και υιοθετήθηκαν από το ∆ιεθνές Συµβούλιο  για Πιστοποίηση της Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικών (National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). Η ISTE

αναγνωρίζει ότι η γνώση των αρχών της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι ουσιαστική για όλους 

τους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτόν, η ISTE έχει δηµιουργήσει τα ∆ιεθνή Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα τεχνολογίας (National Educational Technology Standards (NETS). 

Πρωταρχικός στόχος της ISTE είναι: 

•      να καταστήσει ικανούς τους συµµετέχοντες στην εκπαίδευση  

•      να αναπτύξει διεθνή πρότυπα για εκπαιδευτικές χρήσεις της τεχνολογίας που 

διευκολύνουν τη σχολική ανάπτυξη στην Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής  

Το πρόγραµµα της NETS θα δουλέψει για να προσδιορίσει τα πρότυπα για τους 

µαθητευόµενους, συµπεριλαµβάνοντας στο πρόγραµµα σπουδών την τεχνολογία, την τεχνολογική 

υποστήριξη, και πρότυπα για την αξιολόγηση των µαθητευόµενων καθώς και την αξιολόγηση της 

χρήσης της τεχνολογίας. 
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Αυτά τα πρότυπα χρησιµοποιούνται ευρέως σε αρκετές χώρες και θεωρούνται ως ∆ιεθνή 

Εκπαιδευτικά Τεχνολογικά Πρότυπα για τις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα πρότυπα της ISTE NETS για 

µαθητευόµενους, περιγράφουν τι θα πρέπει να γνωρίζουν γύρω από την τεχνολογία και τι µπορούν 

να κάνουν µε αυτή οι µαθητές από την προσχολική ηλικία ως την ηλικία των 12. Τα µαθητικά 

πρότυπα παρέχουν  µία βάση για την ανάπτυξη των τεχνολογικών προτύπων για τους 

εκπαιδευτικούς (NETS-T) και τεχνολογικά πρότυπα για διοικητές εκπαίδευσης. Αυτά τα σύνολα 

προτύπων παρέχουν στα κράτη, στις εκπαιδευτικές κοινότητες, στα σχολεία και στα όργανα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τα θεµέλια πάνω στα οποία µπορούν να χτιστούν τα προγράµµατά τους 

µε την ενσωµάτωση της τεχνολογίας. Άλλες χώρες και περιοχές που έχουν αναπτύξει, υιοθετήσει ή 

προσαρµόσει εθνικά ή τοπικά πρότυπα είναι:  

•      Αυστραλία 

•      Κίνα  

•      Ιρλανδία  

•      Λατινική Αµερική και  

•      το Ηνωµένο Βασίλειο 

Το ISTE NETS ΓΙΑ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ, το οποίο εστιάζει στην προεργασία- προετοιµασία  της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, προσδιορίζει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις συµπεριφορές για την 

εισαγωγή της τεχνολογίας  σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Όλοι οι υποψήφιοι που επιδιώκουν την 

πιστοποίησή τους κατά την προετοιµασία τους, θα πρέπει να ανταποκριθούν σ’ αυτά τα 

εκπαιδευτικά τεχνολογικά πρότυπα.  

Οι έξι θεµατικές των προτύπων µε τους δείκτες απόδοσης που απαριθµούνται παρακάτω, 

έχουν ως σκοπό να είναι αρκετά γενικές ώστε να συνάδουν µε το κράτος, το πανεπιστήµιο ή τις 

οδηγίες και αρκετά συγκεκριµένες  για να καθορίσουν το πεδίο του θέµατος. Οι δείκτες απόδοσης 

για κάθε πρότυπο παρέχουν συγκεκριµένες εκβάσεις που µετριούνται, όταν αναπτύσσεται ένα 

σύνολο εργαλείων αξιολόγησης. Τα πρότυπα και οι δείκτες απόδοσης παρέχουν επίσης οδηγίες για 

εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα στην τάξη. 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τα πρότυπα και τους δείκτες απόδοσης, περιγράφοντας τι θα πρέπει 

να γνωρίζουν οι διδάσκοντες πριν αναλάβουν υπηρεσία (pre-service) και επίσης γύρω από το τι 

µπορεί να κάνουν µε την τεχνολογία µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατός τους. 

  

  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουν τα 

παρακάτω πρότυπα και τους δείκτες απόδοσης. 

             I.       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Οι εκπαιδευτικοί καταδεικνύουν  µια σαφή κατανόηση των διαδικασιών και των 

εννοιών της τεχνολογίας. Θα πρέπει να: 

Α. Υποδεικνύουν εισαγωγική γνώση, ικανότητες, και κατανόηση των εννοιών σχετικά 

µε την τεχνολογία (όπως περιγράφεται στα ISTE National Educational Technology 

Standards for Students) 

B. Καταδεικνύουν τη συνεχή αύξηση της γνώσης και των δεξιοτήτων τεχνολογίας για 
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να είναι ενήµεροι των τρεχουσών και νέων τεχνολογιών 

  

          II.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

  

Οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν και σχεδιάζουν αποτελεσµατικά µαθησιακά 

περιβάλλοντα και εµπειρίες υποστηριζόµενα από την τεχνολογία. Θα πρέπει να: 

  

Α. Σχεδιάζουν αναπτυσσόµενες κατάλληλες µαθησιακές ευκαιρίες που εφαρµόζουν την 

τεχνολογία-ενισχυµένη µε εκπαιδευτικές στρατηγικές, για να υποστηρίξουν τις 

διαφορετικές ανάγκες των αρχαρίων 

  

Β. Εφαρµόζουν πρόσφατες έρευνες στη διδασκαλία και τη µάθηση, µέσω της 

τεχνολογίας, προγραµµατίζοντας µαθησιακά περιβάλλοντα και εµπειρίες 

  

Γ. Αναγνωρίζουν και εµπλέκουν τεχνολογικές πηγές και τις αξιολογούν για ακρίβεια 

και καταλληλότητα 

  

∆. Προγραµµατίζουν για τη διαχείριση των τεχνολογικών πηγών στο περιεχόµενο των 

µαθησιακών δραστηριοτήτων 

  

Ε. Σχεδιάζουν στρατηγικές για διαχείριση της µάθησης των µαθητευοµένων σ’ ένα 

τεχνολογικά υποστηριζόµενο περιβάλλον 

  

       III.       ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν τα σχέδια προγράµµατος σπουδών που συµπεριλαµβάνουν 

µεθόδους και στρατηγικές για την εφαρµογή της τεχνολογίας µε σκοπό την αύξηση της 

µάθησης των µαθητευοµένων Θα πρέπει να: 

  

Α. ∆ιευκολύνουν τις τεχνολογικά ενσωµατωµένες εµπειρίες που απευθύνονται σε 

πρότυπα περιεχοµένου και µαθησιακά τεχνολογικά πρότυπα 

  

Β. Χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες για στήριξη µαθητο-κεντρικών στρατηγικών που 

απευθύνονται σε ποικίλες ανάγκες των µαθητών 

  

Γ. Εφαρµόζουν την τεχνολογία για την ανάπτυξη των υψηλότερων δυνατοτήτων και της 

δηµιουργικότητας 

  

∆. ∆ιαχειρίζονται µαθησιακές δραστηριότητες των µαθητών σε τεχνολογικά 

υποστηριζόµενη εκπαίδευση 
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       IV.       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν την τεχνολογία για να διευκολύνουν ένα σύνολο 

αποτελεσµατικών αξιολογητικών στρατηγικών. 

  

Α. Εφαρµόζουν την τεχνολογία στην αξιολόγηση της µάθησης του µαθητή σε θέµατα, 

χρησιµοποιώντας ένα σύνολο τεχνικών αξιολόγησης. 

  

Β. Χρησιµοποιούν τις τεχνολογικές πηγές για να συλλέξουν και να αναλύσουν τα 

δεδοµένα, να κάνουν την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, και να παρουσιάσουν τα 

συµπεράσµατα ώστε να βελτιώσουν  την εκπαιδευτική πρακτική και να 

µεγιστοποιήσουν την εκµάθηση των σπουδαστών. 

  

Γ. Εφαρµόζουν πολλαπλές µεθόδους της αξιολόγησης για να προσδιορίσουν τις 

τεχνολογικές πηγές, κατάλληλες για χρήση των µαθητών για τη µάθηση,  την 

επικοινωνία και την παραγωγικότητα. 

          V.      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν την τεχνολογία για να ενισχύσουν την 

παραγωγικότητα τους και την επαγγελµατική άσκηση. Θα πρέπει να: 

  

Α. Χρησιµοποιούν τις τεχνολογικές πηγές για να ενισχύσουν τη συνεχή επαγγελµατική 

ανάπτυξη και τη δια βίου µάθηση 

  

Β. Αξιολογούν συνεχώς και να απεικονίζουν την επαγγελµατική άσκηση για να πάρουν 

αποφάσεις που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας τη µάθηση 

εκπαιδευοµένων 

  

Γ. Εφαρµόζουν την τεχνολογία για την αύξηση της παραγωγικότητας 

  

∆. Χρησιµοποιούν την τεχνολογία για να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν µε 

γονείς και συναδέλφους  και µε την ευρύτερη κοινότητα µέχρι να ολοκληρωθεί η 

µάθηση των σπουδαστών 

  

       VI.       ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τα κοινωνικά, ηθικά, νοµικά και ανθρώπινα ζητήµατα 

γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας και εφαρµόζουν τα νοήµατα στην πράξη. Θα 

πρέπει να: 

  

Α. Μοντελοποιούν και να διδάσκουν νοµικά και ηθικά θέµατα σχετικά µε τη χρήση της 

τεχνολογίας 
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Πίνακας 2: ISTE -τα πρότυπα και οι δείκτες απόδοσης, για τους διδάσκοντες πριν αναλάβουν 
υπηρεσία (pre-service) 
  

3.2.2  Ευρώπη 
  

Πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν επίσηµες συστάσεις για τις δεξιότητες σχετικά µε το ICT

για τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς ή και αυτούς που ασκούν τώρα το επάγγελµα του 

εκπαιδευτικού. Σε παραπάνω από τις µισές χώρες της Ευρώπης, το ICT έγινε ένα υποχρεωτικό 

κοµµάτι του προγράµµατος σπουδών για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είτε για την 

πρωτοβάθµια είτε για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο, επίσηµες συστάσεις στο θέµα της 

εκπαίδευσης του ICT είναι συχνά  γενικές για την οργάνωση του, το περιεχόµενο και το διάστηµα 

χρόνου που αφιερώνεται σ’ αυτό (Balcon, 2003). 

Το «Ευρυδίκη», το δίκτυο πληροφοριών στην εκπαίδευση στην Ευρώπη, ετησίως δηµοσιεύει 

τους βασικούς δείκτες στην ενσωµάτωση των ICT στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Σύµφωνα µε αυτό, µερικές χώρες τονίζουν µόνο ότι η διδασκαλία γύρω από το ICT είναι 

υποχρεωτική, χωρίς να ειδικεύει τι δυνατότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν και τι περιεχόµενο να 

συµπεριληφθεί. Για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το ποσοστό της διδασκαλίας που σχετίζεται µε 

το ICT στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτών είναι συχνά προσδιορισµένο από τo εκπαιδευτικό 

όργανο. ∆εν υπάρχει καµία οδηγία που να προσδιορίζει ένα ελάχιστο ποσοστό διδασκαλίας που 

διατίθεται για το ICT. Αυτό αφορά στη Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου, ∆ανίας, στη Γαλλία, 

στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στην Αγγλία, στη Λετονία και τη Σλοβακία.  

Στη Γερµανία, Ιταλία και Βουλγαρία τα µαθήµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο ICT  είναι 

βασικές επιλογές του προγράµµατος σπουδών. Τα όργανα είναι ελεύθερα να αποφασίσουν σχετικά 

µε το χρόνο διδασκαλίας, στο χρονοδιάγραµµα που πρέπει να αφιερωθεί σ’ αυτές τις επιλογές του 

προγράµµατος σπουδών.  

Αυτά που συστήνονται πολύ συχνά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι  η χρήση της 

επεξεργασίας κειµένου και τα στοιχεία - λογισµικό επεξεργασίας. Οι συστάσεις λιγότερο συχνά 

υπογραµµίζουν την εντολή των δεξιοτήτων όπως η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού και του 

∆ιαδικτύου. Στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο, το περιεχόµενο εκπαίδευσης 

καθορίζεται ως ένα βαθµό από τα πρότυπα. Στη Βρετανία, υπάρχει επίσης ένα λεπτοµερές 

πρόγραµµα σπουδών για τη χρήση του ICT στη διδασκαλία ειδικών µαθηµάτων. Ωστόσο, ο τρόπος 

µε τον οποίο είναι δοµηµένο και διανεµηµένο το περιεχόµενο και το ποσοστό χρόνου που 

Β. Εφαρµόζουν τις τεχνολογικές πηγές για να τους κάνουν ικανούς και να ενθαρρύνουν 

τους µαθητευοµένους µε διαφορετικά υπόβαθρα, χαρακτηριστικά και ικανότητες 

  

Γ. Αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τις τεχνολογικές πηγές που πιστοποιούν την 

ποικιλοµορφία 

∆. Προάγουν ασφάλεια και υγιή χρήση των τεχνολογικών πηγών 

  

Ε. ∆ιευκολύνουν την ίση πρόσβαση σε τεχνολογικές πηγές για όλους τους µαθητές 
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διατίθεται, εξαρτάται κυρίως από το εκάστοτε όργανο (UNESCO, 2004). 

Οι χώρες και οι περιοχές που υιοθετούν τα πρότυπα για πρώτη φορά θα ευχόντουσαν να το 

κάνουν σταδιακά. Αυτή ήταν η στρατηγική που πάρθηκε από το Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία αυτήν 

την περίοδο έχει τα πιο λεπτοµερή πρότυπα από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Τα πρότυπα τέθηκαν 

αρχικά µε ένα σχετικά απλό τµήµα µέσα στα υποχρεωτικά πρότυπα για τους το 1989. Αυτό το 

τµήµα σηµειώνει:  

Με την ολοκλήρωση της σειράς µαθηµάτων τους, όλοι οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση 

να επιλέξουν και να κάνουν την κατάλληλη χρήση µιας σειράς του εξοπλισµού και των πόρων για να 

προωθήσουν την εκµάθηση. Ειδικά, όλες οι σειρές µαθηµάτων πρέπει να συµπεριλάβουν τα 

υποχρεωτικά και τα σαφώς ευπροσδιόριστα στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν στους µαθητευοµένους να 

κάνουν αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών στην τάξη και να παρέχουν µια υγιή 

βάση για την επόµενη ανάπτυξή τους στον τοµέα. Πρέπει να εκπαιδευτούν: 

•        Στο να κάνουν συνειδητή προσωπική χρήση µιας σειράς πακέτων λογισµικού 

και των συσκευών της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Information Technology)

κατάλληλα µε τα µαθήµατα που διδάσκουν και την ηλικία στην οποία 

απευθύνονται 

•        Να κάνουν δηµιουργική χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών (Information

Technology) στη διδασκαλία και στην ιδιαίτερη προετοιµασία και να εισάγουν 

αποτελεσµατικά θέµατα εργασιών, ενσωµατώνοντας κατάλληλα τη χρήση της 

τεχνολογίας, και 

•        Να αξιολογούν τους τρόπους µε τους οποίους η χρήση της τεχνολογίας 

πληροφοριών (Information Technology) αλλάζει τη φύση της διδασκαλίας και 

της µάθησης (Department for Education and Science, 1989) 

Μερικά χρόνια αργότερα η κυβέρνηση της Αγγλίας ανέπτυξε υψηλά λεπτοµερή πρότυπα 

εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς πριν αναλάβουν υπηρεσία και µετά επίσης ανέπτυξε µία ευρεία 

διεθνή στρατηγική για να εκπαιδεύσει όλους τους εκπαιδευτικούς στην παιδαγωγική χρήση του ICT. 

Το λεπτοµερές πρόγραµµα σπουδών έχει τις ακόλουθες αναµενόµενες εκβάσεις για τους 

διδάσκοντες. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν: 

� Πότε, πότε όχι, και πώς να χρησιµοποιούν το ICT διδάσκοντας το µάθηµά τους  

� Πώς το ICT µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία µιας ολόκληρης τάξης  

� Πώς το ΙCT µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον σχεδιασµό, συµπεριλαµβάνοντας τη χρήση του 

ICT για την προετοιµασία µαθήµατος και την επιλογή και οργάνωση των ICT πηγών  

� Πώς θα αξιολογήσει τη δουλειά των µαθητών εφόσον έχει χρησιµοποιηθεί το ICT  

� Πώς  το ICT µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να είναι πάντα ενήµερο, και να µοιράζεται την 

καλύτερη πρακτική και να µειώσει τη γραφειοκρατία. (Teacher Training Agency, 2001)  

  

  

3.3  Επαγγελµατικά πρότυπα για εκπαιδευτικούς στην Αγγλία από το 
Σεπτέµβριο του 2007 
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Το πλαίσιο των επαγγελµατικών προτύπων για τους εκπαιδευτικούς θα τυποποιήσει ένα 

µέρος από ένα ευρύτερο πλαίσιο προτύπων για ολόκληρο το σχολικό εργατικό δυναµικό.  

3.3.1  Σε ποιους απευθύνονται τα πρότυπα 
  

Το πλαίσιο των επαγγελµατικών προτύπων για τους εκπαιδευτικούς που θα χρησιµοποιηθεί 

παρακάτω καθορίζει τα χαρακτηριστικά των διδασκόντων σε κάθε στάδιο σταδιοδροµίας. 

Συγκεκριµένα παρέχει επαγγελµατικά πρότυπα για: 

� Το αξίωµα του πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού - Qualified Teacher Status (QTS) (Q)  

� Εκπαιδευτικούς στην κύρια κλίµακα (Core) (C)  

� Εκπαιδευτικούς µε υψηλό µισθό (Post Threshold Teachers) (P)  

� Άριστους Εκπαιδευτικούς (Excellent Teachers (E))  

� Εκπαιδευτικούς µε ανώτερες  δυνατότητες  (Advanced Skills Teachers (ASTs) (A)  

Τα επαγγελµατικά πρότυπα αποτελούν σηµαντικά χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών 

ιδιοτήτων ενός εκπαιδευτικού, της επαγγελµατικής γνώσης και κατανόησης και των επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων.  

Το πλαίσιο των προτύπων χωρίζεται σε τρεις αλληλοσχετιζόµενους τοµείς καλύπτοντας: 

�     Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά 

�     Επαγγελµατική γνώση και κατανόηση 

�     Επαγγελµατικές δεξιότητες 

3.3.2  Πώς θα χρησιµοποιηθούν τα πρότυπα 
  

Τα πρότυπα παρέχουν το πλαίσιο για την καριέρα ενός εκπαιδευτικού και διευκρινίζουν πώς 

θα είναι η πρόοδος της. Όπως τώρα, για να έχει πρόσβαση σε κάθε στάδιο σταδιοδροµίας ένας 

δάσκαλος θα πρέπει να δείξει ότι έχει ανταποκριθεί στα σχετικά πρότυπα. Η διαδικασία γι’ αυτό 

ποικίλλει ανάλογα µε τα πρότυπα. Οι εκπαιδευτικοί που επιδιώκουν την ανάγκη για το τέλειο ή το 

επίπεδο των εκπαιδευτικών µε Ανώτερες ∆υνατότητες (AST,) πρέπει να αξιολογηθούν µέσω µιας 

εξωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί που επιδιώκουν να περάσουν το κατώτατο 

όριο αξιολογούνται από τον επικεφαλής επιβλέποντά τους.  

  

Τα πρότυπα διευκρινίζουν τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά στα οποία ένας εκπαιδευτικός  

πρέπει να διατηρεί και να στηριχτεί σε αυτά στο τρέχον στάδιο σταδιοδροµίας τους. Εποµένως, οι 

εκπαιδευτικοί αναµένεται να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στα  βασικά πρότυπα και να 

διευρύνουν και να εµβαθύνουν τις επαγγελµατικές ιδιότητές τους, τη γνώση, την κατανόηση και τις 

δεξιότητες µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η αρχή υπάγεται σε όλα τα επόµενα στάδια 

σταδιοδροµίας.  

  

Τα πρότυπα θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους για 

επαγγελµατική εξέλιξη. Όταν οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να προαχθούν σε επόµενο στάδιο της 
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καριέρας τους, το επόµενο στάδιο παρέχει ένα σηµείο αναφοράς για όλους τους 

εκπαιδευτικούς  που σκέφτονται τη µελλοντική τους ανάπτυξη. Ενώ αν κάποιοι διδάσκοντες δε 

θέλουν απαραίτητα να κινηθούν προς το επόµενο στάδιο σταδιοδροµίας, τα πρότυπα µπορούν να 

υποστηρίξουν αυτούς διδάσκοντες στον προσδιορισµό των τρόπων ώστε να διευρύνουν και να 

εµβαθύνουν την πείρα τους µέσα στα τρέχοντα στάδια σταδιοδροµίας τους. 

  

             Η διαχείριση απόδοσης είναι βασική διαδικασία. Η διαχείριση απόδοσης παρέχει το πλαίσιο 

για τις συζητήσεις που αφορούν στις φιλοδοξίες σταδιοδροµίας των εκπαιδευτικών και στη 

µελλοντική ανάπτυξή τους, µέσα ή πέρα από το τρέχον στάδιο σταδιοδροµίας τους. Το πλαίσιο των 

επαγγελµατικών προτύπων αποτελεί ένα σκηνικό στις συζητήσεις, για το πώς η απόδοση ενός 

διδάσκοντα πρέπει να αντιµετωπισθεί σε σχέση µε το τρέχον στάδιο σταδιοδροµίας του και σε 

σχέση µε τα επόµενα στάδια που πλησιάζουν. Τα σχετικά πρότυπα πρέπει να εξεταστούν συνολικά 

προκειµένου να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να προσδιορίσουν τους τοµείς της δύναµης και 

τους τοµείς για την περαιτέρω επαγγελµατική ανάπτυξη. 

  

            Το πλαίσιο των προτύπων είναι προοδευτικό, αφού απεικονίζει την πρόοδο των 

εκπαιδευτικών που αφορά στις επαγγελµατικές ιδιότητές τους, στη γνώση, στην κατανόηση και στις 

δεξιότητες που θα αναπτύξουν και θα καταδείξουν µε τη συνεχή αυξανόµενη αποτελεσµατικότητα 

στους ρόλους τους.  

            Οι Άριστοι εκπαιδευτικοί (Excellent Teachers ): 

•        αποτελούν ένα υποδειγµατικό πρότυπο σε άλλους µέσω της επαγγελµατικής 

εµπειρίας τους 

•        έχουν έναν ηγετικό ρόλο στη βελτίωση των προτύπων,  υποστηρίζοντας βελτιώσεις 

στην πρακτική διδασκαλίας και  

•        υποστηρίζουν και βοηθούν τους συναδέλφους τους για να βελτιώσουν την 

αποτελεσµατικότητά τους και για να καλύψουν τις αναπτυξιακές ανάγκες τους µέσω 

σκληρής και αποτελεσµατικής άσκησης και καθοδήγησης  

            Οι ∆άσκαλοι µε Ανώτερες ∆υνατότητες  (Advanced Skills Teachers (ASTs) : 

•        Παρέχουν τα πρότυπα της άριστης και καινοτόµου διδασκαλίας  

•        Χρησιµοποιούν τις δεξιότητές τους για να ενισχύσουν τη διδασκαλία και την 

εκµάθηση  

•        Αναλαµβάνουν και καθοδηγούν τις δραστηριότητες σχολικής βελτίωσης και τη 

συνέχιση της επαγγελµατικής της ανάπτυξης (Continuing Professional Development) 

για άλλους εκπαιδευτικούς 

•        Εκτελούν την αναπτυξιακή εργασία σε µια σειρά των εργασιακών χώρων και 

•        Χρησιµοποιούν την εµπειρία που αποκτούν από αλλού, για να βελτιώσουν την 

πρακτική τους αλλά και πρακτική άλλων σχολείων 
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3.3.3 Σηµείωση για την ορολογία που χρησιµοποιείται στα πρότυπα 
  

�      Οι  όροι «µαθητευόµενοι» χρησιµοποιούνται αντί των «παιδιών και των εφήβων», όταν 

στόχος των προτύπων είναι «να µαθαίνεις αυτό καθ' εαυτό». Αναφέρεται σε όλα τα παιδιά 

και τους νέους, συµπεριλαµβανοµένων κι εκείνων µε τις ιδιαίτερες ανάγκες. 

  

�     Ο όρος «συνάδελφοι» χρησιµοποιείται για όλους εκείνους τους επαγγελµατίες µε τους 

οποίους ένας εκπαιδευτικός ίσως να συνεργαστεί. Απευθύνεται  στους συναδέλφους 

διδασκαλίας, το ευρύτερο εργατικό δυναµικό µέσα σε µια εκπαιδευτική µονάδα και επίσης 

εκείνους από το εξωτερικό µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί µπορεί να έχουν 

επαγγελµατικές εργασιακές σχέσεις. 

  

�     Ο όρος «τάξη» χρησιµοποιείται για να καλύψουν όλους τους χώρους µέσα και πέρα από 

τον εργασιακό χώρο όπου πραγµατοποιείται η διδασκαλία και η µάθηση. 

  

�     Ο όρος «χώρος εργασίας» αναφέρεται στη σειρά των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των 

πλαισίων και των τοποθετήσεων (και µέσα και εκτός της τάξης) όπου η διδασκαλία 

πραγµατοποιείται. 

  

�     Οι όροι «µαθήµατα» και «πρόγραµµα σπουδών» χρησιµοποιούνται για να καλύψουν όλες 

τις µορφές οργανωµένης έµπειρης εκµάθησης απέναντι στο πρόγραµµα σπουδών.  

  

�     Οι όροι «µαθήµατα» ή «οι διαλέξεις µαθηµάτων» χρησιµοποιούνται για να καλύψουν τις 

δραστηριότητες διδασκαλίας και εκµάθησης - οπουδήποτε πραγµατοποιούνται, 

οποιασδήποτε φύσης και µε οποιονδήποτε τρόπο οργανώνονται - που ισχύουν σε όλες τις 

εκπαιδευτικές φάσεις και τα πλαίσια. 

  

�     Ο όρος «well-being» (ευηµερία) αναφέρεται στα δικαιώµατα των µαθητευοµένων (όπως 

καθορίζεται στη δράση Every Child Matters: Green Paper and subsequently set out in the

Children Act 2004), σε σχέση µε: 

  

•        Τη φυσική και πνευµατική υγεία και συναισθηµατική ευηµερία 

  

•        Την προστασία από αµέλεια 

  

•        Την εκπαίδευση, κατάρτιση και αναψυχή 

  

•        Τη συµβολή τους για την κοινωνία 

  

•        Την κοινωνική και οικονοµική ευηµερία 
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�     Ο όρος «εξατοµικευµένη µάθηση» σηµαίνει εστίαση στη µεµονωµένη πρόοδο, 

προκειµένου να µεγιστοποιήσει την ικανότητα όλων των αρχαρίων στο να µάθουν, να 

επιτύχουν και να συµµετέχουν. Αυτό σηµαίνει υποστήριξη και πρόκληση για κάθε αρχάριο 

ώστε να αποκτήσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί και να πετύχει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η «προσωποποιηµένη µάθηση» δεν είναι για ατοµικό 

µάθηµα ή εξατοµικευµένο (όπου οι αρχάριοι διδάσκονται χωριστά ή κατά ένα µεγάλο µέρος  

µέσω µιας  προσέγγισης). 

  

Κάθε πρότυπο αποτελείται από τρεις γενικές κατηγορίες και κάθε µια από αυτές αποτελείται 

από τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής.  

  

Πιο συγκεκριµένα: 

�     Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά (Professional attributes) 

1)      Οι σχέσεις µε τα παιδιά και τους νέους 

2)      Πλαίσιο  

3)      Επικοινωνώντας και δουλεύοντας µε άλλους 

4)      Προσωπική επαγγελµατική ανάπτυξη 

�     Επαγγελµατική γνώση και κατανόηση 

1)      ∆ιδασκαλία και εκµάθηση 

2)      Αξιολόγηση και έλεγχος 

3)      Μαθήµατα και πρόγραµµα σπουδών 

4)      Λογοτεχνία, αριθµητική και ICT 

5)      Επίτευξη και ποικιλοµορφία 

6)      Υγεία και ευηµερία 

  

�     Επαγγελµατικές δεξιότητες 

1)      Σχεδιασµός 

2)      ∆ιδασκαλία 

3)      Αξιολόγηση, έλεγχος και παροχή ανατροφοδότησης 

4)      Επανεξέταση διδασκαλίας και µάθησης 

5)      Μαθησιακό περιβάλλον 

6)      Οµαδική δουλειά και συνεργασία 

  

3.3.4  Επίπεδο Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτικών 
  

Εκείνοι που προτείνονται για το αξίωµα του πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού QTS (Q) πρέπει να 

ανταποκριθούν στα παρακάτω πρότυπα: 

  

Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά 
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 Αυτοί που προορίζονται για το αξίωµα QTS θα πρέπει: 

  

Οι σχέσεις  µε τους µαθητευοµένους 

  

  

Πλαίσιο 

  

Επικοινωνώντας και δουλεύοντας µε άλλους 

  

Προσωπική επαγγελµατική ανάπτυξη 

  

Επαγγελµατική γνώση και κατανόηση 

 Αυτοί που προορίζονται για το αξίωµα QTS θα πρέπει: 

  

∆ιδασκαλία και εκµάθηση 

Q1 Να έχουν υψηλές προσδοκίες από τους µαθητές, διασφαλίζοντας έτσι ότι 

µπορούν να επιτύχουν στο σύνολο τους την εκπαιδευτική δυνατότητα 

Να καθιερώσουν το σεβασµό, την εµπιστοσύνη, την ενθάρρυνση και τις 

εποικοδοµητικές σχέσεις µεταξύ τους 

Q2  Να καταδείξουν τις θετικές αξίες, τα χαρακτηριστικά και τη συµπεριφορά 

που περιµένουν από τους µαθητές  

Q3 Να είναι γνώστες των επαγγελµατικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών και 

του πλαισίου στο οποίο λειτουργούν 

Να είναι γνώστες των πολιτικών και των πρακτικών του χώρου εργασίας 

Q4  Να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τους µαθητές, τους νέους και τους 

εφήβους, τους συναδέλφους και τους γονείς 

Q5 Να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη συµβολή που οι συνάδελφοι, οι 

γονείς και οι φροντιστές µπορούν να έχουν στην ανάπτυξη και την 

ευηµερία των σπουδαστών, και στη βελτίωση των επιπέδων επίτευξής τους 

Q6 Να έχουν µια δέσµευση για τη συνεργασία και τη συνεταιριστική εργασία 

Q7 Να ανταποκρίνονται και να βελτιώνουν την πρακτική τους.  

Να αναλαµβάνουν την ευθύνη για την αναγνώριση και τις αναπτυσσόµενες 

επαγγελµατικές ανάγκες τους 

Να προσδιορίζουν τις προτεραιότητες για την πρόωρη επαγγελµατική 

ανάπτυξή 

Q8 Να έχουν µια δηµιουργική και εποικοδοµητική κριτική προσέγγιση προς 

την καινοτοµία, ώστε να είναι προετοιµασµένοι να προσαρµόσουν την 

πρακτική τους όπου τα οφέλη και οι βελτιώσεις είναι αναγνωρίσιµα  

Q9 Να δρουν δίνοντας  συµβουλές  και  ανατροφοδότηση˙ και να είναι 

ανοικτοί  στην προγύµναση και την καθοδήγηση 
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Αξιολόγηση και έλεγχος 

  

Μαθήµατα και πρόγραµµα σπουδών 

  

Βασική εκπαίδευση, επίπεδο µαθηµατικών γνώσεων και ICT  

  

Επίτευξη και ποικιλοµορφία 

Q10 Να είναι γνώστες ενός µεγάλου εύρους διδασκαλίας, µάθησης και 

στρατηγικών διαχείρισης συµπεριφορών 

 Να ξέρουν πώς να τις χρησιµοποιήσουν και να τις υιοθετήσουν, 

συµπεριλαµβάνοντας και το πώς να προσωποποιήσουν τη µάθηση 

Να παρέχουν ευκαιρίες για όλους τους µαθητευοµένους για να επιτύχουν 

το επιθυµητό  

Q 11 Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της αξιολόγησης και τους κανονισµούς για τα 

µαθήµατα και το πρόγραµµα σπουδών που εκπαιδεύονται να διδάξουν, 

συµπεριλαµβάνοντας αυτά που σχετίζονται µε δηµόσιες εξετάσεις και 

προσόντα 

Q12 Να ξέρουν το εύρος των προσεγγίσεων για την αξιολόγηση, 

συµπεριλαµβάνοντας τη σηµασία της τυπικής αξιολόγησης 

Q13 Να ξέρουν πώς να χρησιµοποιήσουν την τοπική και διεθνή στατιστική 

πληροφορία για να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της 

διδασκαλίας, για να ελέγχουν την πρόοδο αυτών που διδάσκουν και να 

αυξάνουν τα επίπεδα επίτευξης 

Q 14 Να έχουν µία σίγουρη γνώση και κατανόηση των 

µαθηµάτων/προγράµµατος σπουδών σχετικά µε την παιδαγωγική, για να 

τους καταστήσουν ικανούς να διδάξουν αποτελεσµατικά ανάλογα µε την 

ηλικία και το εύρος των δυνατοτήτων για το οποίο εκπαιδεύονται 

Q 15 Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα νόµιµα και µη νόµιµα προγράµµατα 

σπουδών και τα πλαίσια, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται 

µέσω των Εθνικών Στρατηγικών, για τα µαθήµατα/τα προγράµµατα 

σπουδών τους, και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες εφαρµόσιµες στις ηλικίες 

και δυνατότητες για τις οποίες εκπαιδεύονται 

Q 16 Να έχουν περάσει τα τεστ επαγγελµατικών δεξιοτήτων στη βασική 

εκπαίδευση ,αριθµητική και στην Τεχνολογία και επικοινωνία της 

πληροφορίας (information and communications technology (ICT) 

Q 17 Να γνωρίζουν πώς να χρησιµοποιούν τις δεξιότητες στη βασική 

εκπαίδευση και αριθµητική και το ICT για να υποστηρίξουν τις διδακτικές 

και τις ευρύτερες επαγγελµατικές δραστηριότητες 

Q 18 Να κατανοούν πώς οι µαθητευόµενοι αναπτύσσονται και ότι η πρόοδος και 
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Υγεία και ευηµερία 

  

Επαγγελµατικές δεξιότητες  

Αυτοί που προτείνονται για  το στάδιο των QTS θα πρέπει: 

  

Σχεδιασµός 

  

∆ιδασκαλία  

η ευηµερία των µαθητευοµένων επηρεάζονται από ένα εύρος 

αναπτυξιακών, κοινωνικών, θρησκευτικών, εθνικών, πολιτιστικών και 

γλωσσικών επιρροών  

Q 19 Να γνωρίζουν πώς να λάβουν αποτελεσµατικά εξατοµικευµένα µέτρα για 

τους µαθητευοµένους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για τους οποίους τα 

αγγλικά είναι µια πρόσθετη γλώσσα ή που έχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες, και πώς να λάβουν υπόψη την ποικιλοµορφία 

ώστε να προάγουν την ισότητα και να την εντάξουν στη διδασκαλία τους 

Q 20 Να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους ρόλους των συναδέλφων µε 

ειδικές ευθύνες συµπεριλαµβανοµένων και εκείνους που συνεργάζονται µε 

σπουδαστές οι οποίοι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες 

Q 21 Να γνωρίζουν τις τρέχουσες νοµικές απαιτήσεις, τις εθνικές πολιτικές και 

την οδηγία σχετικά µε την προστασία και την προώθηση της ευηµερίας των 

σπουδαστών 

Να γνωρίζουν πώς να προσδιορίζουν και να υποστηρίζουν τα παιδιά και 

τους νέους των οποίων η πρόοδος, η ανάπτυξη και η ευηµερία επηρεάζεται 

από τις αλλαγές ή τις δυσκολίες στις προσωπικές καταστάσεις τους, και 

πότε πρέπει να αναφέρονται στους συναδέλφους για την ειδική υποστήριξη 

Q 22 Να προγραµµατίζουν την πρόοδο σύµφωνα µε την ηλικία και το εύρος των 

δυνατοτήτων για το οποίο εκπαιδεύονται, σχεδιάζοντας τις 

αποτελεσµατικές διαλέξεις µέσα στα µαθήµατα και πέρα από τη σειρά 

µαθηµάτων, καταδεικνύοντας έτσι τη σίγουρη γνώση των µαθηµάτων και 

του προγράµµατος σπουδών 

  

Q 23 Σχεδιάζοντας ευκαιρίες για µαθητευοµένους, να αναπτύσσουν την 

ανάγνωση, την αριθµητική και τις δεξιότητες του ICT 

Q 24 Να προγραµµατίζουν εργασία για το σπίτι ή άλλη εξωσχολική 

δραστηριότητα για να στηρίξουν την πρόοδο των µαθητευοµένων και να 

επεκτείνουν και να παγιώσουν τη διαδικασία µάθησης   

Q 25 Να διδάσκουν µαθήµατα και σειρά µαθηµάτων πέρα από την ηλικία και τη 
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Αξιολόγηση, επίβλεψη και παροχή ανατροφοδότησης 

  

Αναθεώρηση διδασκαλίας και εκµάθησης 

  

Μαθησιακό περιβάλλον 

δυνατότητα για την οποία εκπαιδεύονται στα οποία: 

   Α) Να χρησιµοποιούν ένα εύρος στρατηγικών διδασκαλίας και πηγών, 

συµπεριλαµβάνοντας την ηλεκτρονική µάθηση, λαµβάνοντας υπόψη την 

ποικιλοµορφία και προάγοντας την ισότητα 

    Β) Να χτίζουν σε προηγούµενη γνώση, να αναπτύσσουν έννοιες και 

δραστηριότητες, να καθιστούν ικανούς τους µαθητευοµένους να λάβουν 

νέα γνώση, νοήµατα και δεξιότητες και να αντιµετωπίσουν µαθησιακά 

αντικείµενα 

    Γ) Να προσαρµόζουν τη γλώσσα τους έτσι ώστε να συνάδει µε τους 

µαθητευοµένους στους οποίους απευθύνονται, εισάγοντας νέες ιδέες και 

έννοιες, χρησιµοποιώντας παραδείγµατα, ερωτήσεις και αποτελεσµατικές 

συζητήσεις 

    ∆) Να καταδείξουν την ικανότητα να διαχειριστούν τη µάθηση των 

ατόµων, οµάδων και ολόκληρων των τάξεων, τροποποιώντας τη 

διδασκαλία τους ώστε να προσαρµόζεται στο µάθηµα 

Q 26 Α) Να κάνουν αποτελεσµατική χρήση ενός εύρους αξιολόγησης, επίβλεψης 

και των καταγεγραµµένων στρατηγικών 

Β) Να αξιολογούν τις µαθησιακές ανάγκες εκείνων που διδάσκουν 

προκειµένου να τεθούν οι σηµαντικοί στόχοι µάθησης  

Q 27 Να παρέχουν συχνά, ακριβή και εποικοδοµητική ανατροφοδότηση στην 

προσπάθεια των µαθητευοµένων και στην πρόοδο και τα περιθώρια για 

ανάπτυξη  

Q 28 Να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους µαθητευοµένους για να 

ανταποκρίνονται στη µάθηση, να αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχουν 

κάνει και να αναγνωρίζουν τις τρέχοντες µαθησιακές ανάγκες 

Q 29 Να αξιολογούν την επίδραση της διδασκαλίας τους στην πρόοδο όλων των 

µαθητευοµένων, και να τροποποιούν τον  προγραµµατισµό και την άσκηση 

στην τάξη όποτε είναι απαραίτητο 

Q 30 Να καθιερώσουν ένα σκόπιµο και ασφαλές µαθησιακό περιβάλλον που να 

συµβάλει στη µάθηση και να προσδιορίζουν τις ευκαιρίες για  τους 

µαθητευοµένους  ώστε να µάθουν στα εξωσχολικά πλαίσια 

Q 31 Να καθιερώσουν ένα σαφές πλαίσιο για την πειθαρχία των τάξεων ώστε να 

διαχειρίζονται τη συµπεριφορά των µαθητών δηµιουργικά και να προωθούν 

τον αυτό-έλεγχό τους και την ανεξαρτησία τους  
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Οµαδική δουλειά και συνεργασία 

  

3.3.5  Βασική εκπαίδευση (Core) 
  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τα παρακάτω πρότυπα Βασικής εκπαίδευσης 

στο τέλος της εισαγωγικής περιόδου και να συνεχίσουν να τα αντιµετωπίσουν µέσα από την διδακτική 

τους καριέρα.  

  

Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει : 

  

Σχέσεις µε τους µαθητές και τους νέους ανθρώπους 

  

Πλαίσιο  ανάπτυξης 

  

Επικοινωνώντας και δουλεύοντας µε άλλους 

Q 32 Να δουλεύουν ως µέλη οµάδας  και να αναγνωρίζουν ευκαιρίες για δουλειά 

µε τους συναδέλφους, µοιράζοντας την ανάπτυξη της αποτελεσµατικής 

πρακτικής µαζί τους. 

Q 33 Να διασφαλίσουν ότι οι συνάδελφοι που δουλεύουν µαζί τους, εµπλέκονται 

κατάλληλα στη στήριξη της διδασκαλίας και κατανοούν τους ρόλους που 

αναµένεται να συµπληρώσουν. 

C1 Να έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά και τους νέους 

συµπεριλαµβάνοντας µια δέσµευση για την εξασφάλιση ότι µπορούν να 

επιτύχουν την πλήρη εκπαιδευτική δυνατότητα τους και την καθιέρωση των 

δίκαιων, των εµπιστευτικών, των ενθαρρυντικών και εποικοδοµητικών 

σχέσεων µεταξύ τους 

  

C2 Να κρατήσουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές και να υιοθετήσουν 

υψηλά επίπεδα συµπεριφοράς στον επαγγελµατικό τους ρόλο 

C3 Να διατηρούν διαρκώς τη νέα γνώση και την έννοια των επαγγελµατικών 

καθηκόντων του εκπαιδευτικού και του νοµικού πλαισίου, µέσα στο οποίο 

δουλεύουν, και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη, την εφαρµογή και την 

αξιολόγηση των πολιτικών και της πρακτικής του εργασιακού χώρου τους 

C4 Να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τους συναδέλφους, τους νέους και τα 

παιδιά 
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Προσωπική επαγγελµατική ανάπτυξη 

  

  

  

  

  

  

Επαγγελµατική γνώση και κατανόηση  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει: 

  

  

∆ιδασκαλία και µάθηση 

  

Αξιολόγηση και Έλεγχος 

  

Να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τους γονείς, ενηµερώνοντάς τους 

έγκαιρα µε πληροφορίες γύρω από την πρόοδο, την επίτευξη των στόχων 

Να αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνία είναι µια διπλής κατεύθυνσης 

διαδικασία, να ενθαρρύνουν τους γονείς και να συµµετέχουν στις 

συζητήσεις για την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων 

C5 Να αναγνωρίζουν και να σέβονται  τις συνεισφορές που οι συνάδελφοι και 

οι γονείς µπορούν να έχουν στην ανάπτυξη και την ευηµερία των παιδιών 

και των νέων και στη βελτίωση των επιπέδων επίτευξής τους 

C6 Να έχουν µια δέσµευση για τη συνεργασία όπου κρίνεται κατάλληλη 

C7 Να αξιολογούν την προετοιµασία και να είναι έτοιµοι να βελτιώσουν την 

πρακτική τους µέσω της κατάλληλης επαγγελµατικής ανάπτυξης 

C8 Να έχουν µια δηµιουργική και εποικοδοµητική κριτική προσέγγιση µέσω 

πρωτοποριών, όντας προετοιµασµένοι να υιοθετήσουν την πρακτική τους 

όπου τα οφέλη και οι βελτιώσεις είναι προσδιορισµένα 

C9 Να ενεργούν συµβουλεύοντας και δίνοντας ανατροφοδότηση και να είναι 

ανοιχτοί για δράση και εξάσκηση 

C10 Να έχουν καλή, ανανεωµένη γνώση για τη δουλειά τους και κατανόηση για 

το εύρος της διδασκαλίας, της µάθησης και των στρατηγικών 

συµπεριφοράς και να γνωρίζουν πώς να τα χρησιµοποιούν και να τα 

υιοθετούν συµπεριλαµβάνοντας και το πώς να προσωποποιούν τη µάθηση 

και να παρέχουν ευκαιρίες για τους µαθητευοµένους ώστε να επιτύχουν 

C11 Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της αξιολόγησης για τα µαθήµατα που 

διδάσκουν συµπεριλαµβάνοντας αυτές που σχετίζονται µε τις δηµόσιες 

εξετάσεις και προσόντα 
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Μαθήµατα και πρόγραµµα σπουδών 

  

Βασική εκπαίδευση, αριθµητική και ICT  

  

Επίτευξη και ποικιλοµορφία 

C12 Να γνωρίζουν ένα εύρος προσεγγίσεων της αξιολόγησης 

C13 Να γνωρίζουν πώς να χρησιµοποιούν την τοπική και εθνική στατιστική 

πληροφορία για να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, 

για να ελέγχουν την πρόοδο αυτών που διδάσκουν και να προχωρούν 

σταδιακά στην προσπάθεια 

C14 Να ξέρουν πώς να χρησιµοποιούν τις αναφορές και άλλες πηγές από 

εξωτερικές πληροφορίες, σχετικές µε την αξιολόγηση, προκειµένου να τις 

παρέχουν στους µαθητευοµένους µε ακριβή αλληλεπίδραση στις 

προσπάθειές τους, την πρόοδο τους και στα περιθώρια ανάπτυξης 

συµπεριλαµβάνοντας σχέδια δράσης για βελτίωση 

C15 Να είναι γνώστες των αντικειµένων και των µαθηµάτων που σχετίζονται µε 

την παιδαγωγική και τις πρόσφατες εξελίξεις 

C16 Να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τα σχετικά νόµιµα και µη νόµιµα 

προγράµµατα σπουδών και τα πλαίσια, συµπεριλαµβάνοντας και εκείνα 

που παρέχονται µέσω των εθνικών στρατηγικών, για τα προγράµµατα 

σπουδών και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες σύµφωνα µε το εύρος της 

ηλικίας και των δυνατοτήτων των µαθητευοµένων  

C17 Να γνωρίζουν πώς να χρησιµοποιούν δεξιότητες στη λογοτεχνία, στην 

αριθµητική και στο ICT ώστε να υποστηρίξουν τη διδασκαλία τους και 

τις ευρύτερες επαγγελµατικές δραστηριότητες 

C18 Να γνωρίζουν πως οι µαθητές και οι νέοι άνθρωποι αναπτύσσονται και πως 

η πρόοδος, το ποσοστό ανάπτυξης και η ευηµερία των µαθητευοµένων 

επηρεάζονται από µια σειρά αναπτυξιακών, κοινωνικών, θρησκευτικών, 

εθνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών επιρροών 

C19 Να γνωρίζουν πώς να λάβουν αποτελεσµατικά εξατοµικευµένα µέτρα για 

τους µαθητευοµένους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για τους οποίους τα 

αγγλικά είναι µια πρόσθετη γλώσσα ή που έχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες, και πώς να λάβουν υπόψη την ποικιλοµορφία 

ώστε να προάγουν την ισότητα και να την εντάξουν στη διδασκαλία τους 

C20 Να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους ρόλους των συναδέλφων µε 

ειδικές ευθύνες συµπεριλαµβανοµένων και εκείνους που συνεργάζονται µε 

σπουδαστές οι οποίοι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες 

C21 Να γνωρίζουν πότε πρέπει να δώσουν την προσοχή στην πείρα των 
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Υγεία και ευηµερία 

  
Επαγγελµατικές δεξιότητες 
 Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει:  
  

Σχεδιασµός 

  

∆ιδασκαλία 

συναδέλφων, που έχουν την ευθύνη για την προστασία των µαθητευοµένων 

µε  εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες  

C22 Να γνωρίζουν τις τρέχουσες νοµικές απαιτήσεις, τις εθνικές πολιτικές και 

την καθοδήγηση σχετικά µε την προστασία και την προώθηση της 

ευηµερίας των παιδιών και των νέων 

C23 Να γνωρίζουν τις τοπικές ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία των παιδιών 

και νέων 

C24 Να γνωρίζουν πώς να προσδιορίζουν την πιθανή κακοποίηση ανηλίκου ή 

την παραµέληση και να ακολουθούν τις ασφαλείς διαδικασίες 

C25 Να ξέρουν πώς να προσδιορίσουν και να υποστηρίζουν τα παιδιά και τους 

νέους των οποίων η πρόοδος, η ανάπτυξη και η ευηµερία επηρεάζονται από 

τις αλλαγές ή τις δυσκολίες στις προσωπικές τους υποθέσεις και πότε να τις 

αναφέρουν στους συναδέλφους τους για την ειδική υποστήριξη 

C26 Να προγραµµατίζουν µε βάση την πρόοδο -πέρα από την ηλικία και την 

ικανότητα των µαθητευοµένων- τις αποτελεσµατικές µαθησιακές 

διαδικασίες στα µαθήµατα ώστε να εξασφαλίσουν τη γνώση των 

µαθηµάτων 

C27 Να σχεδιάζουν τις ευκαιρίες για τους µαθητευοµένους µε στόχο να 

αναπτύξουν την ανάγνωση, την αριθµητική, τις τεχνολογίες επικοινωνίας 

και πληροφορίας και τις δεξιότητες σκέψης και µάθησης ώστε να είναι 

κατάλληλες για τη φάση και το πλαίσιο τους  

C28 Να σχεδιάζουν, να συλλέγουν και να αξιολογούν τη σχολική εργασία, 

άλλες εξωσχολικές σηµειώσεις και ασκήσεις του µαθήµατος για εξετάσεις, 

όπου απαιτείται, έτσι ώστε να στηρίξουν την πρόοδο των µαθητευοµένων, 

να επεκτείνουν και να παγιώσουν την εκµάθησή τους 

C29 Να διδάσκουν εναλλακτικά, καλά οργανωµένα µαθήµατα και σειρές 

µαθηµάτων στα οποία: 

�      Να χρησιµοποιούν ένα κατάλληλο εύρος στρατηγικών και πηγών, 

συµπεριλαµβάνοντας την ηλεκτρονική µάθηση, η οποία ικανοποιεί 
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Αξιολόγηση, έλεγχος και παροχή ανατροφοδότησης (feedback) 

  

Αναθεώρηση διδασκαλίας και µάθησης 

  

Μαθησιακό περιβάλλον 

τις µαθησιακές ανάγκες και λαµβάνει υπόψη την ποικιλοµορφία και  

προάγει την ισότητα 

  

�      Να αναπτύσσουν έννοιες και δραστηριότητες που επιτρέπουν στους 

µαθητευοµένους να εφαρµόσουν τη νέα γνώση και τις δεξιότητες 

�      Να προσαρµόσουν τη γλώσσα τους, για να ταιριάζει µε τους 

µαθητές που εκπαιδεύει, εισάγοντας νέες ιδέες, χρησιµοποιώντας 

παραδείγµατα, ερωτήσεις και συζητήσεις αποτελεσµατικές 

�      Να διαχειρίζονται την ατοµική µάθηση, οµάδες και ολόκληρες 

τάξεις αποτελεσµατικά, τροποποιώντας την διδασκαλία τους 

κατάλληλα ώστε να ταιριάζει στο επίπεδο του µαθήµατος και τις 

ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

C30 Να διδάσκουν συµπεριλαµβάνοντας µαθήµατα που θα παρέχουν κίνητρα 

και προσδοκίες για τους µαθητές 

C31 Να κάνουν αποτελεσµατική χρήση ενός κατάλληλου είδους παρατήρησης, 

αξιολόγησης, παρακολούθησης και καταγεγραµµένων στρατηγικών ως µια 

βάση για να τεθούν ανταγωνιστικοί στόχοι µάθησης και παρακολούθησης 

της προόδου των µαθητευοµένων 

C32 Να παρέχουν στους µαθητευοµένους, στους συναδέλφους και σε γονείς  

τακτική, ακριβή και εποικοδοµητική ανατροφοδότηση για την εξέλιξη των 

εκπαιδευοµένων , την πρόοδο και τα περιθώρια βελτίωσης 

C33 Να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους µαθητευοµένους ώστε να 

ανταπεξέλθουν στη µάθηση, να αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχουν κάνει, 

να θέτουν θετικούς στόχους για βελτίωση και να γίνουν επιτυχηµένοι 

ανεξάρτητοι µαθητές 

C33 Να χρησιµοποιούν την αξιολόγηση ως ένα µέρος της διδασκαλίας τους για 

να διαγνώσουν τις ανάγκες των µαθητών, να θέτουν πραγµατικούς και 

ανταγωνιστικούς στόχους για βελτίωση και να σχεδιάζουν τη µελλοντική 

διδασκαλία 

C35 Να κρίνουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας και της επίδρασης 

της στην πρόοδο των µαθητών, την προσπάθεια και την ευηµερία, 

επανακαθορίζοντας τις προσεγγίσεις όπου είναι απαραίτητο 

C36 Να κριτικάρουν την επίδραση της ανατροφοδότησης που παρέχεται στους 

µαθητές και να τους οδηγούν στο πώς να βελτιώσουν την προσπάθειά τους 
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Οµαδική δουλειά και συνεργασία 

  
  

3.3.6 Εκπαιδευτικοί µε υψηλό µισθό (Post Threshold Teachers ) 
  

Θα πρέπει να αντιµετωπίσει τα ακόλουθα πρότυπα και τα Βασικά (core)  
  

Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά  

Οι εκπαιδευτικοί µε υψηλό µισθό (Post Threshold) θα πρέπει: 

  

C37 �      Να καθιερώσουν ένα στοχευµένο και ασφαλές µαθησιακό 

περιβάλλον, το οποίο συµµορφώνεται µε τις τρέχουσες νοµικές 

απαιτήσεις, τις εθνικές πολιτικές και την καθοδήγηση σχετικά µε 

την προστασία και την ευηµερία των παιδιών και των νέων, έτσι 

ώστε οι µαθητευόµενοι να αισθάνονται  ασφαλείς και αρκετά 

βέβαιοι για να έχουν µια ενεργό συµβολή στην εκµάθηση και το 

σχολείο 

�      Να κάνουν χρήση των τοπικών κανόνων που αφορούν την 

ασφάλεια των παιδιών και των νέων 

�      Να προσδιορίσουν και να χρησιµοποιούν τις ευκαιρίες για να 

προσωποποιήσουν και να επεκτείνουν τη µάθηση µέσω των 

εξωσχολικών πλαισίων, όπου είναι δυνατόν, δηµιουργώντας 

συνδέσεις µεταξύ ενδοσχολικής µάθησης και εξωσχολικής µάθησης 

C38 Να διαχειρίζονται τη συµπεριφορά των µαθητών εποικοδοµητικά 

καθιερώνοντας και διατηρώντας ένα καθαρό και θετικό πλαίσιο για 

πειθαρχία 

Να χρησιµοποιούν ένα εύρος τεχνικών διαχείρισης συµπεριφοράς και 

στρατηγικών, υιοθετώντας τις απαραιτήτως για να προάγουν τον αυτό-

έλεγχο και την ανεξαρτησία στους µαθητές 

C39 Να προάγουν τον αυτό-έλεγχο, την ανεξαρτησία και τη συνεργασία 

αναπτύσσοντας τις κοινωνικές, συναισθηµατικές και συµπεριφοριστικές 

δεξιότητες  

C40 Να δουλεύουν ως ένα µέλος οµάδας και να προσδιορίζουν τις ευκαιρίες για 

δουλειά  µε τους συναδέλφους διαχειρίζοντας τη δουλειά τους, όταν είναι 

απαραίτητο και µοιράζοντας την ανάπτυξη της αποτελεσµατικής πρακτικής 

µαζί τους 

C41 Να εξασφαλίσουν ότι οι συνάδελφοι που εργάζονται µαζί τους εµπλέκονται 

κατάλληλα στη στήριξη της µάθησης και καταλαβαίνουν τους ρόλους που 

πρέπει να εκπληρώσουν 
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Πολιτική ανάπτυξης 

  

Επαγγελµατική γνώση και κατανόηση  

Οι post Threshold Teachers θα πρέπει : 

  

∆ιδασκαλία και µάθηση 

  

Αξιολόγηση και επίβλεψη 

  

Μαθήµατα και πρόγραµµα σπουδών 

  

Υγεία και Ευηµερία 

  

Επαγγελµατικές δεξιότητες 

Οι post Threshold Teachers θα πρέπει : 

  

  

Σχεδιασµός 

P1 Να συµβάλλουν σηµαντικά, όπου απαιτείται, στην εφαρµογή των 

πολιτικών εργασιακών χώρων και της πρακτικής και στην προώθηση της 

συλλογικής ευθύνης για την εφαρµογή τους 

P2 Να έχουν  ευρεία γνώση και κατανόηση για το πώς να χρησιµοποιούν και 

να υιοθετούν ένα εύρος διδασκαλίας, εκµάθησης και στρατηγικών 

διαχείρισης συµπεριφοράς συµπεριλαµβάνοντας και το πώς θα 

προσωποποιήσουν τη µάθηση για να παρέχουν ευκαιρίες για όλους τους 

µαθητευοµένους ώστε να πετύχουν τις δυνατότητές τους 

P3 Να έχουν εκτενή γνώση και να είναι καλά πληροφορηµένοι για τις 

απαιτήσεις της αξιολόγησης και τους κανονισµούς για τα µαθήµατα και το 

πρόγραµµα σπουδών που διδάσκουν, συµπεριλαµβάνοντας αυτά που 

σχετίζονται µε δηµόσιες εξετάσεις και πιστοποιήσεις 

P4 Θα πρέπει να ανανεώνουν τη γνώση και την κατανόηση διαφορετικών 

τύπων πιστοποιήσεων και ειδικεύσεων και την καταλληλότητά τους για την 

αντιµετώπιση των µαθησιακών αναγκών 

P5 Να έχουν ανεπτυγµένη γνώση και κατανόηση των αντικειµένων και των 

προγραµµάτων σπουδών, σχετική πάντα µε τα παιδαγωγικά, και να 

λαµβάνεται υπόψη το πώς η µάθηση εµπλέκεται σε αυτά 

P6 Να έχουν ικανοποιητικό βάθος  της γνώσης και εµπειρίας για να είναι σε 

θέση να δώσουν τις συµβουλές για την ανάπτυξη και την ευηµερία των 

παιδιών και των νέων 

P7 Να είναι διαλλακτικοί, δηµιουργικοί και έµπειροι στο σχεδιασµό 
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∆ιδασκαλία 

  

Οµαδική δουλειά και συνεργασία 

  

  

3.3.7  Αριστούχοι Εκπαιδευτικοί [Excellent teachers (E)] 
  

Οι Αριστούχοι θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τα παρακάτω πρότυπα, και τα βασικά και εκείνα 

των Εκπαιδευτικών µε υψηλό µισθό ( post-threshold). 

  

Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά  

Οι Αριστούχοι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει: 

  

  

  

Πλαίσιο ανάπτυξης 

  

  

Προσωπική επαγγελµατική ανάπτυξη 

µαθηµάτων εκµάθησης, έτσι ώστε τα µαθήµατα αυτά να είναι 

αποτελεσµατικά και να συνάδουν καλά µε τα µαθησιακά αντικείµενα και 

τις ανάγκες των µαθητευοµένων, και στα οποία να ενσωµατώνονται οι 

πρόσφατες εξελίξεις, που σχετίζονται  µε τη γνώση των µαθηµάτων και του 

προγράµµατος σπουδών 

P8 Να έχουν δεξιότητες διδασκαλίας που οδηγούν τους µαθητευοµένους να 

επιτυγχάνουν περισσότερους στόχους απ’ ότι πριν. Αυτό καθιστά την 

πρόοδο τόσο καλή , ή καλύτερη , ή παρόµοια µε εκείνη των 

µαθητευοµένων διεθνώς 

P9 Να προάγουν τη συνεργασία και να δουλεύουν αποτελεσµατικά ως 

οµαδική δουλειά 

P10 Να συµβάλλουν στην επαγγελµατική ανάπτυξη των συναδέλφων µέσω της 

πρακτικής προγύµνασης και της καθοδήγησης, επιδεικνύοντας 

αποτελεσµατική πρακτική και παρέχοντας συµβουλές και ανατροφοδότηση 

E1 Να είναι πρόθυµοι να πάρουν έναν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών  

για το χώρο εργασίας και την άσκηση αλλά και στο να προάγουν τη 

συλλογική υπευθυνότητα για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών 

E2 Να ερευνούν και να αξιολογούν τις καινοτόµες διδακτικές πρακτικές και να 

εφιστούν την προσοχή στα ερευνητικά αποτελέσµατα και σε άλλες πηγές 
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Επαγγελµατική γνώση και κατανόηση 

Οι άριστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει: 

∆ιδασκαλία και εκµάθηση 

  

Αξιολόγηση και Επίβλεψη 

  

  

  

  

Μαθήµατα και πρόγραµµα σπουδών 

  

Επίτευξη και ποικιλοµορφία 

  

Επαγγελµατικές δεξιότητες 

Οι Άριστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει: 

  

Σχεδιασµός 

  

εξωτερικών στοιχείων για να  ενηµερώνεται η πρακτική τους και αυτή των 

συναδέλφων 

E3 Να έχουν κριτική άποψη για τις περισσότερες αποτελεσµατικές 

στρατηγικές διδασκαλίας, µάθησης και συµπεριφοράς, 

συµπεριλαµβάνοντας πώς να συλλέξουν και να χρησιµοποιήσουν 

προσεγγίσεις που προσωποποιούν τη µάθηση, η οποία παρέχει ευκαιρίες 

για όλους τους µαθητευοµένους, ώστε να επιτύχουν στην προσπάθειά τους 

E4 Να γνωρίζουν πώς να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα της αξιολόγησης 

στη δουλειά, συµπεριλαµβάνοντας τη στατιστική ανάλυση της 

πληροφορίας, έτσι ώστε να κρίνουν την αποτελεσµατικότητα της 

διδασκαλίας και της εκµάθησης στο σχολείο 

E5 Να έχουν εκτενή, βαθιά γνώση και κατανόηση των µαθηµάτων τους και της 

σχετικής παιδαγωγικής τους, που αποκτώνται για παράδειγµα µέσω της 

συµµετοχής στα ευρύτερα επαγγελµατικά δίκτυα τα οποία συνδέονται µε τα 

µαθήµατα και τα προγράµµατα σπουδών 

E6 Να έχουν εκτενή γνώση σε θέµατα που αφορούν ισότητα και 

ποικιλοµορφία στη διδασκαλία 

E7 Να έχουν το προβάδισµα στον προγραµµατισµό σε συνεργασία µε τους 

συναδέλφους, προκειµένου να προωθηθεί η αποτελεσµατική πρακτική  

Να προσδιορίσουν και να ερευνήσουν τις συνδέσεις ανάµεσα στα 

µαθήµατα και τα προγράµµατα σπουδών στον προγραµµατισµό τους  
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∆ιδασκαλία 

  

Αξιολόγηση, επίβλεψη και παροχή ανατροφοδότησης 

Αναθεώρηση διδασκαλίας και µάθησης 

  

Οµαδική δουλειά και συνεργασία 

  

  

  

  

3.3.8  ∆άσκαλοι µε Προηγµένες δεξιότητες [Advanced  Skills  Teachers  

E8 Να έχουν διδακτικές δυνατότητες που να οδηγούν σε άριστα αποτελέσµατα  

E9 Να καταδεικνύουν την άριστη και καινοτόµο παιδαγωγική πρακτική  

E10 Να καταδεικνύουν άριστη ικανότητα στον  τρόπο αξιολόγησης 

E11 Να έχουν άριστη ικανότητα να παρέχουν στους µαθητευοµένους, 

συναδέλφους, γονείς, συχνά, µια ακριβή και εποικοδοµητική 

ανατροφοδότηση για την προσπάθεια των µαθητευοµένων, την πρόοδο και 

τα θέµατα για ανάπτυξη που προάγουν την πρόοδο των µαθητών 

E12 Να χρησιµοποιούν τοπικά και εθνικά στατιστικά δεδοµένα και άλλη 

πληροφορία, ώστε να παρέχει: 

Α) µια συγκριτική βασική γραµµή για την αξιολόγηση της προόδου και της 

επίτευξης των µαθητευοµένων 

Β) ένα µέσο αξιολόγησης για την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας 

τους 

Γ) Μία βάση για βελτίωση της διδασκαλίας και εκµάθησης 

E13 Να δουλεύουν σε οµάδες, παίρνοντας έναν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη, 

υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών και πρακτικών έτσι ώστε να 

συµβάλλουν στη σχολική ανάπτυξη 

E14 Να συµβάλλουν στην επαγγελµατική ανάπτυξη των συναδέλφων 

χρησιµοποιώντας ευρεία ποικιλία τεχνικών και δεξιοτήτων, κατάλληλων µε 

τις ανάγκες τους, έτσι ώστε να καταδείξουν ενισχυµένη και 

αποτελεσµατική πρακτική 

E15 Να κάνουν καλά θεµελιωµένες αξιολογήσεις των καταστάσεων επάνω στις 

οποίες καλούνται να συµβουλέψουν, εφαρµόζοντας τις υψηλού επιπέδου 

δεξιότητες στην παρατήρηση στην τάξη. Έτσι θα πετύχουν να 

αξιολογήσουν και να συµβουλεύσουν τους συναδέλφους στη δουλειά τους, 

επινοώντας και υλοποιώντας αποτελεσµατικές στρατηγικές για να 

αντιµετωπίσουν τις µαθησιακές ανάγκες των παιδιών και των νέων µε 

στόχο να τους οδηγήσουν σε βελτιωµένα  αποτελέσµατα των µαθητών 
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(A)] 
  

Οι εκπαιδευτικοί µε προηγµένες δεξιότητες θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τα παρακάτω 

πρότυπα και θα πρέπει να περάσει τα Βασικά (Core), των Εκπαιδευτικών µε υψηλό µισθό (Post-

Threshold) και των Άριστων δασκάλων. 

  

Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά 

Οι εκπαιδευτικοί µε ανώτερες δεξιότητες πρέπει: 

Πλαίσιο ανάπτυξης 

  

Επαγγελµατικές δεξιότητες 

Οι εκπαιδευτικοί µε προηγµένες δεξιότητες πρέπει: 

  

Οµαδική εργασία και συνεργασία 

  

3.4    Πρότυπα της Αµερικής - Τα πρότυπα της Καλιφόρνιας για το 
επάγγελµα του εκπαιδευτικού 
  

Τα Πρότυπα της Καλιφόρνιας για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού παρέχουν µια κοινή 

γλώσσα, ένα όραµα και πολυπλοκότητα της διδασκαλίας µε τα οποία όλοι οι εκπαιδευτικοί µπορούν 

να καθορίσουν και να αναπτύξουν την πρακτική τους. Τα πρότυπα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

από τους διδάσκοντες για να παροτρύνουν την ανταπόκριση για διδασκαλία και εκµάθηση, να 

αναπτύξουν τους επαγγελµατικούς στόχους, να οδηγούν, να ελέγχουν και να αξιολογούν την πρόοδο 

της πρακτικής των εκπαιδευτικών προς τους επαγγελµατικούς στόχους. Τα πρότυπα εξετάζουν την 

ποικιλοµορφία του πληθυσµού των σπουδαστών στα σχολεία της Καλιφόρνιας σήµερα και 

απεικονίζουν µία ολιστική, αναπτυξιακή άποψη της διδασκαλίας. Τα πρότυπα αυτά υιοθετήθηκαν 

τον Ιανουάριο του 1997 και χωρίζονται σε έξι βασικές κατηγορίες. 

  

3.4.1  Πρότυπα για τη ένταξη και την υποστήριξη όλων των σπουδαστών στην 

Α1 Να είναι πρόθυµοι να αναλάβουν έναν ηγετικό στρατηγικό ρόλο στο να 

αναπτύξουν πολιτικές χώρων εργασίας και άσκησης και να προάγουν 

συλλογική υπευθυνότητα για την υλοποίηση τους   

Α2 Να είναι µέρος των ηγετικών οµάδων ή να δουλεύουν µε ηγετικές οµάδες, 

παίρνοντας έναν αρχηγικό ρόλο στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση 

πολιτικών και πρακτικής στη δουλειά µε στόχο να συµβάλει στη βελτίωση 

του σχολείου 

Α3 Να κατέχουν τις αναλυτικές, διαπροσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες, 

απαραίτητες στο να συνεργαστούν αποτελεσµατικά µε το προσωπικό και 

τις οµάδες ηγεσίας πέρα από το σχολείο τους  
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εκµάθηση 
  

Οι διδάσκοντες στηρίζονται στην προγενέστερη γνώση των σπουδαστών, την εµπειρία ζωής 

και τα ενδιαφέροντα  για να επιτευχθούν οι στόχοι εκµάθησης για όλους τους σπουδαστές. Οι 

διδάσκοντες χρησιµοποιούν ποικίλες εκπαιδευτικές στρατηγικές και πόρους που ανταποκρίνονται 

στις διαφορετικές ανάγκες των σπουδαστών.  ∆ιευκολύνουν την προκλητική εµπειρία εκµάθησης 

για όλους τους σπουδαστές στα περιβάλλοντα που προωθούν την αυτονοµία, την αλληλεπίδραση, 

και την επιλογή. Έπειτα, εντάσσουν ενεργά όλους τους σπουδαστές στην επίλυση του προβλήµατος, 

στην κριτική σκέψη και στο περιεχόµενο. Οι έννοιες και οι δεξιότητες διδάσκονται µε τρόπους που 

ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να τις εφαρµόσουν στα πραγµατικά πλαίσια που καθιστούν το 

περιεχόµενο σηµαντικό. Τέλος, βοηθούν όλους τους σπουδαστές ώστε να γίνουν αυτό-

κατευθυνόµενοι µαθητευόµενοι, οι οποίοι να είναι σε θέση να καταδείξουν και να αξιολογήσουν τι 

µαθαίνουν. 

  

Σύνδεση προγενέστερης γνώσης των σπουδαστών, εµπειρία ζωής, και ενδιαφέροντα µε 

τους µαθησιακούς στόχους  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

•        Να βοηθήσουν τους σπουδαστές να δουν τις συνδέσεις µεταξύ του τι  ξέρουν ήδη και του 

περιεχόµενου του µαθήµατος;  

•        Να βοηθήσουν τους σπουδαστές να συνδέουν τη µάθηση της τάξης µε την εµπειρία ζωής και 

την πολιτιστική κατανόησή τους; 

•        Να υποστηρίξουν όλους τους σπουδαστές που χρησιµοποιούν τις πρώτες και τις δεύτερες 

γλωσσικές δεξιότητες για να επιτύχουν τους στόχους εκµάθησης;  

  

                  Προώθηση της αυτό - κατευθυνόµενης εκµάθησης για όλους τους σπουδαστές  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»   

�         Να παρακινήσουν τους σπουδαστές να αρχίσουν την εκµάθησή τους και να 

προσπαθήσουν για προκλητικούς στόχους εκµάθησης;  

�         Να ενθαρρύνουν όλους τους σπουδαστές να περιγράφουν τις διαδικασίες εκµάθησης και 

την πρόοδό τους; 

�         Να εξηγήσουν τους σαφείς στόχους εκµάθησης  κάθε δραστηριότητας ή µαθήµατος σε 

όλους τους σπουδαστές;  

�         Να συµµετέχουν όλοι οι σπουδαστές στις ευκαιρίες να εξετάζουν και να αξιολογούν την 

εργασία τους και να µαθαίνουν από την εργασία των συνοµηλίκων τους; 

  

Χρησιµοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών στρατηγικών και πόρων για να ανταποκριθούν στις 

διαφορετικές ανάγκες των σπουδαστών  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να συµµετέχουν οι σπουδαστές σε ποικιλία εµπειριών εκµάθησης για να εξετάσουν τους 

διαφορετικούς τρόπους που µαθαίνουν;  
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�         Να χρησιµοποιήσουν ποικίλες στρατηγικές που εισάγουν, που εξηγούν, και που 

επαναδιατυπώνουν τις έννοιες και τις διαδικασίες περιεχοµένου έτσι ώστε όλοι οι 

σπουδαστές να καταλαβαίνουν;  

�         Να επιλέξουν τις στρατηγικές που καθιστούν την πολυπλοκότητα και το βάθος του 

περιεχοµένου κατανοητά σε όλους τους σπουδαστές, συµπεριλαµβανοµένων και των 

µαθητών µε δεύτερες γλώσσες;  

  

∆ιευκόλυνση της εµπειρίας εκµάθησης που προωθεί την αυτονοµία, αλληλεπίδραση και 

επιλογή  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…» : 

�         Να χρησιµοποιούν το περιβάλλον της τάξης ώστε να παρέχει ευκαιρίες για ανεξάρτητη 

και συνεργάσιµη εκµάθηση;  

�         Να συµµετέχουν και να προωθούν τις θετικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ όλων των 

σπουδαστών;  

�         Να υποστηρίξουν και να ελέγχουν την αυτονοµία και την επιλογή των σπουδαστών κατά 

τη διάρκεια της εµπειρίας εκµάθησης; 

  

Συµµετοχή των σπουδαστών στην επίλυση προβλήµατος, στην κριτική σκέψη και σε άλλες 

δραστηριότητες που καθιστούν το περιεχόµενο σηµαντικό 

 ∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»:  

�         Να παρέχουν τις ευκαιρίες στους σπουδαστές να σκέφτονται, να συζητούν, να 

αλληλεπιδρούν, να απεικονίζουν, και να αξιολογούν το περιεχόµενο;  

�         Να βοηθούν τους σπουδαστές να µαθαίνουν, να ασκούνται, και να εφαρµόζουν τις 

συγκεκριµένες, στρατηγικές εκµάθησης και τις διαδικασίες;  

�         Να υποστηρίζουν όλους τους σπουδαστές να ερευνούν τις έννοιες και τις ερωτήσεις για 

το µάθηµα;  

�         Να συµµετέχουν όλοι οι σπουδαστές στις δραστηριότητες για την επίλυση του 

προβλήµατος και να ενθαρρύνουν τις πολλαπλές προσεγγίσεις και τις λύσεις; 

  

 3.4.2  Πρότυπα για τη δηµιουργία και τη διατήρηση αποτελεσµατικών 
Περιβαλλόντων για την εκµάθηση των σπουδαστών  
  

Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν τα φυσικά περιβάλλοντα στα οποία συµµετέχουν όλοι οι 

σπουδαστές σε σκόπιµες δραστηριότητες εκµάθησης και ενθαρρύνουν τις εποικοδοµητικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. ∆ιατηρούν τα ασφαλή µαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία όλοι οι 

σπουδαστές µεταχειρίζονται δίκαια και µε σεβασµό, δεδοµένου ότι αναλαµβάνουν την ευθύνη για 

τους εαυτούς τους και για τους υπόλοιπους. Επίσης, ενθαρρύνουν όλους τους σπουδαστές να 

συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να εργαστούν τόσο ανεξάρτητα  όσο και σε συνεργασία. 

Οι προσδοκίες για τη συµπεριφορά σπουδαστών καθιερώνονται, σαφώς κατανοητές, και µε 

συνέπεια διατηρηµένες. Τέλος,  κάνουν αποτελεσµατική χρήση του εκπαιδευτικού χρόνου. 
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∆ηµιουργώντας ένα φυσικό περιβάλλον που ενώνει όλους τους σπουδαστές  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

•        Να διαµορφώσουν το χώρο για να διευκολύνουν τις θετικές αλληλεπιδράσεις τάξεων;  

•        Να κανονίσουν και να διαµορφώσουν  τη διάταξη των θέσεων της τάξης ώστε να  

προσαρµοστούν στις ανάγκες εκµάθησης των ατόµων και της οµάδας; 

•        Να διαχειρίζονται την πρόσβαση των σπουδαστών και εκπαιδευτικών στα υλικά, την 

τεχνολογία, και τους πόρους µε στόχο να προωθήσουν την εκµάθηση;  

•        Να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον τάξεων που απεικονίζει και προωθεί την εκµάθηση των 

σπουδαστών;  

•        Να καταστήσουν το περιβάλλον τάξεων ασφαλές και προσιτό για όλους τους σπουδαστές; 

  

Χρησιµοποιώντας τον εκπαιδευτικό χρόνο αποτελεσµατικά  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

•        Να δοµούν το χρόνο µε τους σπουδαστές µε στόχο να υποστηρίζουν την εκµάθησή τους;  

•        Να βοηθούν τους σπουδαστές να κινούνται από τη µία εκπαιδευτική δραστηριότητα στην 

επόµενη;  

•        Να δοµούν το χρόνο διδασκαλίας έτσι ώστε όλοι οι µαθητές να εµπλέκονται στη 

διαδικασία της µάθησης; 

•        Να επαναπροσδιορίσουν τη συµπεριφορά των σπουδαστών µε τον πιο αποτελεσµατικό και 

παραγωγικότερο τρόπο και χρόνο; 

  

Προγραµµατισµός και εφαρµογή των διαδικασιών και ασκήσεων στην τάξη που υποστηρίζουν 

την εκµάθηση σπουδαστών  

∆εδοµένου ότι  οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή γιατί …»  

�         Να αναπτύξουν ένα καθηµερινό πρόγραµµα και τους κανόνες των τάξεων;  

�         Να συµπεριλάβουν όλους τους σπουδαστές στην ανάπτυξη των διαδικασιών και των 

ρουτινών των τάξεων;  

�         Να υποστηρίξουν τους σπουδαστές στην ενσωµάτωση των κανόνων, των ρουτινών των 

τάξεων για να γίνουν αυτο-κατευθυνόµενοι ; 

  

Καθιερώνοντας ένα κλίµα που προωθεί τη δικαιοσύνη και το σεβασµό  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή γιατί …»   

�         Να βοηθήσουν όλους τους σπουδαστές να γίνουν σεβαστοί από τους άλλους οι οποίοι 

µπορεί να είναι διαφορετικοί από αυτούς;  

�         Να διαµορφώσουν και να προωθήσουν τη δικαιοσύνη, την ισότητα, και το σεβασµό στην 

τάξη;  

�         Να ενθαρρύνουν, να υποστηρίξουν, και αναγνωρίσουν τα επιτεύγµατα και τις συνεισφορές 

όλων των σπουδαστών; 
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Προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και ευθύνης  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»   

�         Να βοηθήσουν όλους τους σπουδαστές να αποδεχτούν και να σεβαστούν τις διαφορετικές 

εµπειρίες, τις ιδέες, τα υπόβαθρα, τα συναισθήµατα, και τις απόψεις;  

�         Να οµαδοποιήσουν τους σπουδαστές για να προωθήσουν την κοινωνική ανάπτυξη και 

εκµάθηση;  

�         Να διευκολύνουν την ανάπτυξη της αυτό-εκτίµησης κάθε σπουδαστή; 

�         Να δηµιουργήσουν τις ευκαιρίες στους σπουδαστές  για επικοινωνία και συνεργασία µε 

άλλους; 

  

Καθιέρωση και διατήρηση των προτύπων για τη συµπεριφορά σπουδαστών  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να καταλάβουν τους λόγους για τη συµπεριφορά  των σπουδαστών;  

�         Να καθιερώσουν και να διατηρήσουν µε συνέπεια τα πρότυπα για τη συµπεριφορά τα οποία 

απεικονίζουν τις αναπτυξιακές και προσωπικές ανάγκες των σπουδαστών τους;  

�         Να επέµβουν όποτε η συµπεριφορά των σπουδαστών δεν ανταποκρίνεται στα 

συµφωνηµένα πρότυπα των τάξεων;  

�         Να διευκολύνουν τη συµµετοχή των σπουδαστών στη λήψη αποφάσεων των τάξεων; 

3.4.3  Πρότυπα για Κατανόηση και οργάνωση του περιεχοµένου για την εκµάθηση 
των σπουδαστών  

  

Οι εκπαιδευτικοί παραθέτουν την ισχυρή δουλειά και γνώση του περιεχοµένου µε στόχο την 

ανάπτυξη του σπουδαστή. Οργανώνουν το πρόγραµµα σπουδών, σε κεντρικά θέµατα, για να 

διευκολύνουν την κατανόηση από τους σπουδαστές, των εννοιών, και των δεξιοτήτων στη θεµατική 

περιοχή.  Τέλος, χρησιµοποιούν τη γνώση τους για την επαγγελµατική εξέλιξη των σπουδαστών, 

τους εκπαιδευτικούς πόρους και τις στρατηγικές διδασκαλίας ώστε να κάνουν το θέµα προσιτό σε 

όλους τους σπουδαστές. 

  

Καταδεικνύοντας τη γνώση του περιεχοµένου του µαθήµατος και την βελτίωση των  

σπουδαστών  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να προσδιορίσουν και να καταλάβουν τις βασικές έννοιες και τα ελλοχεύοντα θέµατα  

καθώς και τις σχέσεις στη θεµατική περιοχή που θα διδαχτούν;  

�         Να εξασφαλίσουν ότι η γνώση του περιεχοµένου ενσωµατώνει τις διαφορετικές απόψεις;  

�         Να εξασφαλίσουν ότι η γνώση του περιεχοµένου τούς είναι επαρκής για να υποστηρίξει την 

εκµάθηση σπουδαστών; 

  

Χρησιµοποίηση των υλικών, των πόρων και τεχνολογιών που κάνουν το περιεχόµενο  προσιτό 

στους σπουδαστές  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται , µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  
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�          Να χρησιµοποιούν τις πηγές του περιεχοµένου, τα υλικά, και τις τεχνολογίες για την 

οργάνωση του προγράµµατος σπουδών;  

�         Να επιλέξουν και να χρησιµοποιούν τα εκπαιδευτικά υλικά και τους πόρους που προωθούν 

την κατανόηση του περιεχοµένου από τους σπουδαστές;  

�         Να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν τα υλικά εκµάθησης και τους πόρους που απεικονίζουν 

την ποικιλοµορφία στην τάξη τους; 

  

Ανάπτυξη της κατανόησης σπουδαστών µέσω των εκπαιδευτικών στρατηγικών που είναι 

κατάλληλες για το περιεχόµενο  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται , µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών στρατηγικών που 

είναι κατάλληλες να διδάξουν ένα ιδιαίτερο περιεχόµενο;  

�          Να χρησιµοποιήσουν τη γνώση του µαθησιακού αντικειµένου τους για να βοηθήσουν 

τους µαθητευοµένους να κατασκευάσουν τη γνώση τους;  

�         Να προκαλέσουν όλους τους σπουδαστές  να σκεφτούν κριτικά στην κάθε θεµατική 

περιοχή; 

  

Οργάνωση του προγράµµατος σπουδών για να υποστηρίξει την κατανόηση των σπουδαστών 

ως προς το περιεχόµενο  

∆εδοµένου ότι  οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται , µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να χρησιµοποιήσουν τη γνώση της ανάπτυξής τους για να οργανώσουν και να 

τοποθετήσουν διαδοχικά το πρόγραµµα σπουδών µε στόχο την αύξηση της κατανόησης 

αυτού από τους σπουδαστές;  

�         Να χρησιµοποιήσουν τη γνώση τους πάνω στο περιεχόµενο για να οργανώσουν και να 

τοποθετήσουν διαδοχικά το πρόγραµµα σπουδών ώστε να αυξήσουν την κατανόηση 

σπουδαστών;  

�         Να χρησιµοποιήσουν τη γνώση τους  πάνω στο µαθησιακό αντικείµενο, για να 

προγραµµατίσουν τις ενότητες και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καταδεικνύουν τις 

βασικές έννοιες και τις αλληλεξαρτήσεις τους;  

�         Να οργανώσουν το περιεχόµενο αποτελεσµατικά έτσι ώστε να ανακαλύψουν και να 

εκτιµήσουν τις διαφορετικές πολιτιστικές προοπτικές; 

  

Ιδέες και πληροφορίες συσχέτισης µέσα και πέρα από συγκεκριµένα θέµατα 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται , µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να προσδιορίσουν και ενσωµατώσουν τις βασικές έννοιες και σχέσεις στις περιοχές του 

περιεχοµένου;  

�         να βοηθήσουν όλους τους σπουδαστές για να συσχετίσουν τις έννοιες του περιεχοµένου 

µε τα προηγούµενα µαθήµατα και τις ζωές τους;  

�         να βοηθήσουν όλους τους σπουδαστές ώστε να δουν τις σχέσεις και τις συνδέσεις στις 

περιοχές περιεχοµένου; 
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3.4.4  Πρότυπα για τον προγραµµατισµό της διδασκαλίας και τον σχεδιασµό 
µαθησιακών εµπειριών για όλους τους σπουδαστές   
  

Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν οδηγίες που εκτιµούν τα υπόβαθρα των σπουδαστών, την 

προγενέστερη γνώση και ενδιαφέροντα. Καθιερώνουν τους προκλητικούς στόχους εκµάθησης για 

όλους τους σπουδαστές, βασισµένους στην εµπειρία σπουδαστών, τη γλώσσα, την ανάπτυξη, και τις 

προσδοκίες των οικογενειών και των σχολείων. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιούν τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που προωθούν τους µαθησιακούς στόχους και συνδέονται µε την εµπειρία των 

σπουδαστών και τα ενδιαφέροντα. Οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν και ρυθµίζουν εκπαιδευτικά 

σχέδια σύµφωνα µε την δέσµευση και το επίτευγµα του σπουδαστή. 

  

Εκτιµώντας τα υπόβαθρα των σπουδαστών, ενδιαφέροντα, και αναπτυξιακές ανάγκες 

εκµάθησης  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται , µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να ενσωµατώσουν τη γνώση των σπουδαστών στο δικό τους πρόγραµµα σπουδών και 

τον εκπαιδευτικό προγραµµατισµό τους;  

�         Να χρησιµοποιήσουν τη γνώση σχετικά µε τα βιώµατα των σπουδαστών, των 

οικογενειών τους και των κοινοτήτων τους ώστε να ενηµερώσουν τον προγραµµατισµό τους 

για το πρόγραµµα σπουδών και τη διδασκαλία;  

�         Να αναγνωρίσουν και να ενσωµατώσουν την ποικιλοµορφία των σπουδαστών ως 

αναπόσπαστο τµήµα του προγραµµατισµού τους; 

  

Τροποποίηση των εκπαιδευτικών σχεδίων για να ρυθµίσουν τις ανάγκες σπουδαστών  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…» • 

�      Να ρυθµίσουν το σχέδιο µαθήµατος ώστε να είναι  σχετικό  και προσιτό σε κάθε 

σπουδαστή; 

�     Να αναθεωρήσουν τα σχέδια βασισµένα στην επίσηµη και άτυπη αξιολόγηση των 

σπουδαστών;  

�     Να ρυθµίσουν τα σχέδιά τους µε στόχο να αφήσουν αρκετό χρόνο για την εκµάθηση  

των σπουδαστών; 

  

Σχεδιασµός των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων σχεδίων για να ενθαρρύνει την 

εκµάθηση των σπουδαστών 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να αναπτύξουν τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα σχέδια που χτίζουν και 

επεκτείνουν την κατανόηση των σπουδαστών στο περιεχόµενο;  

�         Να λάβουν τις αποφάσεις για την οργάνωση του προγράµµατος σπουδών ώστε να 

αφήσουν αρκετό χρόνο για την εκµάθηση, την αναθεώρηση, και την αξιολόγηση των 

σπουδαστών; 

�         Να σκεφτούν κατευθείαν τους µακροπρόθεσµους στόχους για την εκµάθηση 
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σπουδαστών; 

  

Καθιερώνοντας  στόχους για την εκµάθηση σπουδαστών  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�   Να καθιερώσουν τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους για την εκµάθηση 

σπουδαστών;  

�   Να εξασφαλίσουν ότι κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα συσχετίζεται µε την εκµάθηση 

των στόχων;  

�   Να στηριχτούν στις δυνάµεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όλων των σπουδαστών για 

να καθιερώσουν τις υψηλές προσδοκίες για την εκµάθηση; 
  

Να αναπτυχθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικά για την εκµάθηση σπουδαστών 

 ∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�     Να ακολουθούν τις έννοιες του περιεχοµένου στην υποστήριξη για την εκµάθηση 

σπουδαστών;  

�   Να χρησιµοποιούν επίσηµη και άτυπη αξιολόγηση των σπουδαστών σε βραχυπρόθεσµους 

και µακροπρόθεσµους προγραµµατισµούς;  

�   Να σχεδιάζουν, να χρησιµοποιούν τις  κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές για την 

πολυπλοκότητα του περιεχοµένου και των µαθησιακών αναγκών; 

�   Να προωθήσουν την αντίληψη και την κριτική σκέψη για όλους τους σπουδαστές 

χρησιµοποιώντας µια σειρά µαθηµάτων; 

3.4.5  Πρότυπα για την  αξιολόγηση της µάθησης του σπουδαστή 
  

Οι εκπαιδευτικοί καθιερώνουν τους στόχους εκµάθησης για όλους τους σπουδαστές. 

Συλλέγουν τις πληροφορίες για την απόδοση των σπουδαστών από ποικίλες πηγές και εντάσσουν 

όλους τους σπουδαστές στην αξιολόγηση της εκµάθησής τους. Χρησιµοποιούν τις πληροφορίες από 

ποικίλες τρέχουσες αξιολογήσεις που προγραµµατίζουν και ρυθµίζουν τις ευκαιρίες εκµάθησης οι 

οποίες προάγουν ακαδηµαϊκή επίδοση και προσωπική αύξηση για όλους τους σπουδαστές. 

Ανταλλάσσουν τις πληροφορίες για την εκµάθηση σπουδαστών µε τους σπουδαστές, τις οικογένειες 

και το προσωπικό υποστήριξης µε τρόπους που βελτιώνουν την κατανόηση και ενθαρρύνουν την 

περαιτέρω ακαδηµαϊκή πρόοδο. 

  

Στόχοι καθιέρωσης και εκµάθησης επικοινωνίας για όλους τους σπουδαστές 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�   Να χρησιµοποιούν πρότυπα για το περιεχόµενο από το κράτος και άλλες πηγές, για να 

καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς πώς να καθιερώνουν τους στόχους εκµάθησης για κάθε 

σπουδαστή;  

�   Να περιλαµβάνουν όλους τους σπουδαστές και τις οικογένειες στην καθιέρωση των 

στόχων για µάθηση;  

�   Να αναθεωρούν τους στόχους εκµάθησης για κάθε σπουδαστή µε την πάροδο του χρόνου;  
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�   Να εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι εκµάθησης σπουδαστών απεικονίζουν το βασικό 

περιεχόµενο, τις έννοιες, τις δεξιότητες και τις  εφαρµογές; 

  

Συλλογή και χρησιµοποίηση των πολλαπλών πηγών πληροφορίας που αξιολογούν την 

εκµάθηση των σπουδαστών 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…» 

�         Να χρησιµοποιήσουν ποικίλες αξιολογήσεις για να καθορίσουν τι οι σπουδαστές ξέρουν 

και είναι σε θέση να κάνουν;  

�      Να επιλέγουν, να σχεδιάζουν και να χρησιµοποιούν εργαλεία αξιολόγησης κατάλληλα 

για αυτά που αξιολογείται;  

�       Να γνωρίζουν ότι τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται από τους 

εκπαιδευτικούς αντιστοιχούν και υποστηρίζουν τους στόχους τους για την εκµάθηση των 

σπουδαστών;  

�       Να συλλέγουν, να επιλέγουν και να σκέπτονται σχετικά µε τα στοιχεία της εκµάθησης 

σπουδαστών; 

  

Εντάσσοντας και καθοδηγώντας όλους τους σπουδαστές στην αξιολόγησή της δικής τους 

εκµάθησης  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�                     Να κάνουν ολοκληρωµένη αξιολόγηση στη διαδικασία εκµάθησης;  

�                      Να διαµορφώνουν τις στρατηγικές αξιολόγησης για όλους τους σπουδαστές;  

�                     Να αναπτύσσουν και να χρησιµοποιούν τα εργαλεία και τις οδηγίες που βοηθούν 

όλους τους σπουδαστές να αξιολογήσουν την εργασία τους; 

  

Χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων για την καθοδήγηση της διδασκαλίας 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»   

�                     Να χρησιµοποιούν την αξιολόγηση για την καθοδήγηση του προγραµµατισµού 

τους;  

�                     Να χρησιµοποιούν άτυπες αξιολογήσεις της εκµάθησης των σπουδαστών για την 

ρύθµιση της διδασκαλίας τους;  

�                     Να χρησιµοποιούν τα στοιχεία αξιολόγησης για τον προγραµµατισµό της 

διδασκαλίας των εννοιών του περιεχοµένου µε περισσότερους αποτελεσµατικούς τρόπους;  

  

Επικοινωνία µε τους σπουδαστές, τις οικογένειες και άλλα ακροατήρια για την πρόοδο 

σπουδαστών  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να παρέχουν σε όλους τους σπουδαστές τις πληροφορίες για την πρόοδό τους όταν 

συµµετέχουν στις δραστηριότητες εκµάθησης;  

�        Να παρέχουν τις ευκαιρίες σε όλους τους σπουδαστές ώστε να µοιράζονται την πρόοδό 

τους µε άλλους;  
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�        Να διαβιβάζουν τους στόχους εκµάθησης σε όλους τους σπουδαστές και τις οικογένειές 

τους; 

3.4.6   Πρότυπα για βελτίωση ως έναν Επαγγελµατία εκπαιδευτικό 
              

            Οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν την πρακτική διδασκαλίας τους και συµµετέχουν ενεργά στον 

προγραµµατισµό της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης. Ακόλουθα, καθιερώνουν επαγγελµατικούς 

στόχους εκµάθησης, ακολουθούν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν  επαγγελµατική γνώση και ικανότητα 

και να συµµετέχουν στην εκτεταµένη επαγγελµατική κοινότητα. Μαθαίνουν και συνεργάζονται µε 

τις τοπικές κοινότητες για να βελτιώσουν την επαγγελµατική πρακτική τους. Επιπρόσθετα, 

επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τις οικογένειες και τις εµπλέκουν στην εκµάθηση σπουδαστών και 

τη σχολική κοινότητα. Συµβάλλουν στις σχολικές δραστηριότητες, προωθούν τους σχολικούς 

στόχους, και βελτιώνουν την επαγγελµατική πρακτική δουλεύοντας µε όλο το σχολικό προσωπικό. 

Τέλος, ισορροπούν τις επαγγελµατικές ευθύνες και διατηρούν το κίνητρο και τη δέσµευση για όλους 

τους σπουδαστές. 

  

Απεικόνιση στη διδασκαλία και προγραµµατισµός επαγγελµατικής ανάπτυξης  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�    Να αξιολογούν οι σπουδαστές την βελτίωση τους ως δάσκαλοι µε την πάροδο του χρόνου; 

�   Να µαθαίνουν για τη διδασκαλία παρατηρώντας και αλληλεπιδρώντας µε τους σπουδαστές 

τους;  

�   Να αναλύουν τη διδασκαλία τους έτσι ώστε να καταλάβουν τι προσφέρουν στη µάθηση; 

  

Καθιέρωση των επαγγελµατικών στόχων και συνέχιση των ευκαιριών για να βελτιωθούν 

επαγγελµατικά  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�         Να διατηρήσουν µια συµπεριφορά για δια βίου µάθηση;  

�         Να µαθαίνουν περισσότερα για τους επαγγελµατικούς τους ρόλους και τις  ευθύνες;  

�         Να καθιερώνουν τους στόχους και να αναζητούν ευκαιρίες για επαγγελµατική ανέλιξη 

και ανάπτυξη; 

�         Να επεκτείνουν την γνώση τους σε νέες διδακτικές µεθόδους και τεχνολογίες; 

  

Συνεργασία µε τις κοινότητες για να βελτιωθεί η επαγγελµατική πρακτική 

 ∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�                     Να αξιολογούν και να σέβονται την κοινότητα του σπουδαστή και να εκτιµούν τον 

ρόλο της στην εκµάθηση σπουδαστών;  

�                     Να αυξάνουν την αντίληψη τους για τους πολιτισµούς και τη δυναµική των 

σπουδαστών τους στις κοινότητες;  

�                     Να προωθούν τη συνεργασία µεταξύ του σχολείου και της κοινότητας;  

�                     Να  προσδιορίζουν και να χρησιµοποιούν το σχολείο, την περιοχή και τους 

κοινωνικούς πόρους υπηρεσιών της τοπικής κοινότητας για να επωφελούνται οι σπουδαστές 
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και οι οικογένειές τους; 

�                     Να παρέχουν στους µαθητές τους εµπειρίες που είναι βασισµένες στην κοινότητα 

και που υποστηρίζουν τη µάθηση; 

  

Συνεργασία µε τις οικογένειες για να βελτιωθεί η επαγγελµατική πρακτική 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�               Να αξιολογούν και να σέβονται τις οικογένειες των σπουδαστών και να εκτιµούν το 

ρόλο τους στην εκµάθηση των σπουδαστών;  

�               Να αναπτύσσουν µια αντίληψη για τα φυλετικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, και 

κοινωνικοοικονοµικά υπόβαθρα των οικογενειών;  

�               Να δεσµεύουν τις οικογένειες ως πηγές γνώσης για τους σπουδαστές µε γλωσσικά 

και κοινωνικά υπόβαθρα;  

�               Να προωθούν το θετικό διάλογο και τις αλληλεπιδράσεις µε όλες τις οικογένειες και  

να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες τους για την πρόοδο σπουδαστών; 

  

Συνεργασία µε τους συναδέλφους για να βελτιωθεί η επαγγελµατική πρακτική  

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�               Να δηµιουργούν ευκαιρίες συνεργασίας µε τους συναδέλφους τους;  

�               Να συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς, διοικητές, ειδικούς εκπαίδευσης ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι οι διαφορετικές ανάγκες εκµάθησης όλων των σπουδαστών 

ικανοποιούνται;  

�               Να συµµετέχουν σε στοχαστικό διάλογο µε τους συναδέλφους για να λύσουν 

προβλήµατα σχετικά µε την διδασκαλία;  

�               Να συµµετέχουν στη λήψη και την εφαρµογή των αποφάσεων στο εύρος του 

σχολείου; 

�               Να χρησιµοποιούν τις παρατηρήσεις των συναδέλφων τους για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας τους; 

  

Ισορροπώντας τις επαγγελµατικές ευθύνες και διατηρώντας το κίνητρο 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, µπορούν να ρωτήσουν, «πώς…» ή «γιατί…»  

�               Να µειώσουν την πίεση και να διατηρήσουν µια θετική τοποθέτηση µε τους 

σπουδαστές και τους συναδέλφους;  

�               Να εξετάσουν την αποµόνωση της διδασκαλίας;  

�               Να βρουν την υποστήριξη ισορρόπηση των επαγγελµατικών ευθυνών µε τις 

προσωπικές ανάγκες τους;  

�               Να καταδείξουν την επαγγελµατική συµπεριφορά και την ακεραιότητα στην 

κοινότητα τάξεων και σχολείων;  

�               Να επεκτείνουν τη γνώση τους για τις επαγγελµατικές και νοµικές ευθύνες τους για 

την εκµάθηση, τη συµπεριφορά και την ασφάλεια των σπουδαστών; 
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3.5  Εκπαιδευτικά Πρότυπα της Αυστραλίας 
  

Η ιστορία των ICT προτύπων για τους εκπαιδευτικούς στην Αυστραλία ήταν αρκετά µικρή 

µε τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες να προέρχονται από διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα και 

επαγγελµατικούς οργανισµούς εκπαιδευτικών. Καµία από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει αναπτύξει 

τις ικανότητες ICT στα πλαίσια ενός ευρύτερου συνόλου ικανοτήτων και στο πλαίσιο ενός 

ευρύτερου συνόλου εκπαιδευτικών ή σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του συστήµατος αξιολόγησης 

των µαθητών. Μέχρι σήµερα η διαδικασία είναι ασυντόνιστη και όχι καλά τοποθετηµένη σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης και χρήσης.  

            Η κίνηση στην Αυστραλία να παράγει ένα πλαίσιο προτύπων ικανοτήτων ICT για τους 

δασκάλους στην πρακτική του προγράµµατος σπουδών είναι ουσιαστική. Αυτή η ανάγκη 

ενισχύθηκε πρόσφατα στην έκθεση Ramsey της Θεώρησης εκπαίδευσης δασκάλων (Review of

Teacher Education in NSW, Quality Matters). Αλλάζοντας θετικά τη διδασκαλία: Κρίσιµες στιγµές, 

κρίσιµες επιλογές. (New South Wales Department of Education and Training, 2000) η οποία δηλώνει 

ότι: 

 «Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να εστιάζεται στον εφοδιασµό των 

µελλοντικών εκπαιδευτικών µε µια παιδαγωγική που να επιτρέπει σε αυτούς να ενσωµατώνουν 

τη σχετική τεχνολογία…Τα πρότυπα για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να 

είναι ακριβώς γι’ αυτό… οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγνωριστούν και να 

ανταµειφθούν για τη γνώση και τις δεξιότητες της προηγµένης τεχνολογίας».  

Γι αυτό αναπτύχθηκε ένα εύρος από στόχους και σχετικές στρατηγικές για να επιτύχουν την 

εφαρµογή του ICT στη διδασκαλία και την εκµάθηση. Μια τέτοια στρατηγική στον τοµέα του 

«Ανθρώπου» είναι η ανάπτυξη των προτύπων ICT για το δάσκαλο για τη χρήση του ICT στο 

πρόγραµµα σπουδών µε στόχο να εντάξουν εκείνα τα πρότυπα στη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναµικού µέσα στις αρχές της εκπαίδευσης και στα σχολεία.  

  

3.5.1  Το πλαίσιο ανάπτυξης των προτύπων 
  

            Η ανάγκη να χρησιµοποιηθεί καλύτερα η διδασκαλία και η δυνατότητα εκµάθησης του ICT

είναι ευρέως αποδεκτή και υποστηριζόµενη. Εντούτοις, µέχρι σήµερα, αυτή η δυνατότητα δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί µε κάθε δυνατό τρόπο. Ενώ υπάρχουν µόνο περιορισµένα παραδείγµατα της 

µετασχηµατιστικής δύναµης στον εκπαιδευτικό τοµέα, στην εµπειρία από τη βιοµηχανία και σε 

άλλους τοµείς, καταδεικνύεται σαφώς, ότι στις µέρες µας χρειάζονται νέες προσεγγίσεις και ότι η 

φύση και η εφαρµογή του ICT επιτρέπουν τον µετασχηµατισµό. 

            Αυτή η πρόταση για την ανάπτυξη του πλαισίου δεξιοτήτων του ICT είναι µόνο µια από τις 

σηµαντικές εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες σχετικά µε την αναπτυσσόµενη και υποστηρικτική 

αποτελεσµατική χρήση του ICT στη σχολική εκπαίδευση. Αυτές οι πρωτοβουλίες προέρχονται από 

ένα εύρος πηγών, συµπεριλαµβανοµένης και της Εκµάθησης σε έναν Online Κόσµο από τον 

MCEETYA και από διάφορα κυβερνητικά και µη-κυβερνητικά εκπαιδευτικά συστήµατα.  
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            Παρακάτω, παραθέτονται τα πιο σηµαντικά θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη των προτύπων 

δεξιοτήτων ICT για τους εκπαιδευτικούς,  υποβάλλοντας συστάσεις και προτείνοντας µια 

συγκεκριµένη δοµή για το πλαίσιο και τη φύση των προτύπων ICT που θα µπορούσαν να 

αναπτυχθούν από αυτό. 

3.5.1.1   Γλώσσα και φύση της ∆εξιότητας 
�               Η σηµασία της γλώσσας και της ορολογίας τονίστηκε και δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία 

για τη δηµιουργία των προτύπων. Επίσης σχετικό µε τη χρήση της γλώσσας είναι η φύση 

της ικανότητας.  

�               ∆εξιότητα είναι η δυνατότητα να συνδυάζει και να εφαρµόζει σχετικές ιδιότητες σε 

ιδιαίτερα περιεχόµενα.  

�               ∆εξιότητα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών. 

�               Η ικανότητα των εκπαιδευτικών συνδέεται µε την ικανότητα των µαθητών. 

Υπάρχουν συνδέσεις ανάµεσα στη δυνατότητα του διδάσκοντα και τις επακόλουθες 

εκβάσεις της εκµάθησης των σπουδαστών. 

3.5.1.2   Τεχνική ικανότητα ή µια περιεκτική άποψη της ICT ικανότητας  
  

�                  Για να υπάρχει µια τεχνική άποψη της ικανότητας, πρέπει να µην υπάρχει αυτή η πληθώρα 

των προσόντων που απαιτούνται από τους διδάσκοντες για να δηµιουργήσουν παραγωγικά 

µαθησιακά πλαίσια µε νόηµα για τους µαθητές.  Ο τύπος της ικανότητας ICT που χρειάζεται 

από τους διδάσκοντες  είναι µία συλλογή από γνώση, δεξιότητες, νοήσεις και συµπεριφορές 

που είναι δεµένες µε το γενικό πλαίσιο και την παιδαγωγική.  

  

3.5.1.3   Η σηµασία του γενικού πλαισίου 
�                  Είναι ξεκάθαρο ότι η ικανότητα χρειάζεται να ενταχθεί σε πλαίσια για να έχει νόηµα για 

τους εκπαιδευτικούς. Το προτεινόµενο πλαίσιο και άλλα πρότυπα που θα είναι αναπτυγµένα 

από αυτό, πρέπει να βασίζονται σε παιδαγωγική την οποία οι εκπαιδευτικοί θα αναγνωρίζουν 

ως επιθυµητή και ως επιτεύξιµη. 

�                  Τα ICT πρότυπα πρέπει να αποτελούνται από µια πληθώρα παραδειγµάτων που να δίνουν 

ενδείξεις στους εκπαιδευτικούς ως προς το τι αποτελεί αποτελεσµατική πρακτική στη χρήση 

του ICT σε διαφορετικές τάξεις.  

3.5.1.4  Υποστηριζόµενες Ικανότητες 
�                  Υπάρχει ένδειξη ότι χρειάζεται µία πολυδιάστατη προσέγγιση για να υλοποιηθεί επιτυχώς η 

χρήση του ICT στα σχολεία. Απαιτούνται ορισµένοι όροι που αφορούν στην υποστήριξη και 

στις θεσµικές ικανότητες για τα σχολεία εκπαίδευσης δασκάλων και τα σχολικά συστήµατα. 

Αυτούς τους όρους µπορούµε να τους αναφέρουµε ως Υποστηρικτές δυνατοτήτων. 

�         Pre-service: Πρέπει να είναι σε ισχύ ένας αριθµός δυνατοτήτων που αφορούν στα 

όργανα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δηλαδή το να είναι ικανοί να εκπαιδεύσουν και 

να βαθµολογήσουν τους άπειρους δασκάλους που έχουν την απαραίτητη γνώση , τις 
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δεξιότητες, τα νοήµατα και τις συµπεριφορές ώστε να κάνουν αποτελεσµατική χρήση του 

ICT  στη διδασκαλία τους,. Αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής.  

1.            ηγεσία και όραµα στη χρήση του ICT 

2.            υποδοµή που παρέχει κατάλληλη πρόσβαση και τεχνική υποστήριξη. 

3.            προγράµµατα σπουδών που ενσωµατώνουν τη χρήση του ICT. 

4.            συνεργασία µε άλλα σχολεία για να παρέχουν κατάλληλες 

επαγγελµατικές εµπειρίες για τους επαγγελµατίες εκπαιδευτικούς. 

5.            Ικανότητα στην αποτελεσµατική χρήση του ICT αλλά και στην 

κατανόηση του για τη διδασκαλία και την εκµάθηση από το προσωπικό 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

  

�         Σχολεία/ εκπαιδευτικά συστήµατα: Υπάρχει ένας αριθµός από θεσµικές 

δυνατότητες που είναι απαραίτητες για τις σχολικές µονάδες στην αποτελεσµατική 

χρήση της τεχνολογίας για εκµάθηση, διδασκαλία και εκπαιδευτική διαχείριση. Αυτές 

οι δυνατότητες εστιάζονται σε φυσικές, οικονοµικές και πολιτικές αποφάσεις και 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν: 

1.            αρχηγεία, όραµα και υποστήριξη στη χρήση του ICT 

2.            πολιτικές που υποστηρίζουν νέα µαθησιακά περιβάλλοντα 

3.            κατάλληλες παιδαγωγικές που υποστηρίζουν µαθητο-κεντρικές, 

εποικοδοµητικές θεωρίες για εκµάθηση. 

4.            πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες , λογισµικά και υψηλά σε ποιότητα 

επικοινωνιακά δίκτυα. 

5.            τεχνική βοήθεια για τη συντήρηση και τη χρήση των τεχνολογικών 

πηγών. 

6.            συνεργάτες που παρέχουν ειδίκευση, υποστήριξη και πραγµατικές 

αλληλεπιδράσεις. 

�                  Η τρέχουσα εργασία σε διεθνές επίπεδο συνεχίζεται σε σηµαντικούς τοµείς του ανθρώπου, 

σε υποδοµή, περιεχόµενο και υπηρεσίες, σε ενισχυτικές πολιτικές και σε επιτρεπόµενους 

κανονισµούς όπως προσδιορίζεται στη Μάθηση σε έναν Online κόσµο.  

  

3.5.1.5  Θέµατα ∆ικαιοσύνης   
�                  Τα πρότυπα ICT θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από 

εθνικό, γεωγραφικό, οικονοµικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό πλαίσιο. 

�                  Μέσω της ευελιξίας που υπάρχει, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να είναι σε θέση να επιτύχουν 

και να καταδείξουν την ικανότητα σε µία ευρεία ποικιλία πλαισίου. 

�                  Το πλαίσιο ικανότητας του ICT δηµοσιεύεται ως ιστοχώρος µε τα κατάλληλα σχετικά 

εργαλεία για να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη δικτύωση των εκπαιδευτικών. 

  

3.5.1.6 Χωριστά ή Εµπεριστατωµένα ICT πρότυπα(Separate or Embedded ICT
standards ).∆ύο είναι οι λόγοι που στηρίζουν την ανάγκη για χωριστά ICT πρότυπα. 
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Τα πρότυπα του ICT είναι «ειδικά» και «νέα» λόγω της πρόσφατης ανάπτυξης τους και της 

χρήσης στην εκπαίδευση, και λόγω της δυνατότητας τους να µετασχηµατίσουν την ίδια τη φύση της 

εκµάθησης και της εκπαίδευσης στα επίπεδα τάξεων, σχολείων και συστηµάτων. Το προτεινόµενο 

πλαίσιο στηρίζει ξεχωριστά σύνολα των ICT προτύπων. 

  

3.5.1.7    Πρότυπα για διαφορετικές οµάδες ή εκπαιδευτές 
  

Το σύνολο των προτύπων ICT αναπτύσσεται για τις παρακάτω πέντε οµάδες εκπαιδευτών : 

� Αρχάριοι εκπαιδευτικοί-Πριν αναλάβουν υπηρεσία(pre-service): µέτριες 

δεξιότητες/εµπειρία στα παιδαγωγικά και τη χρήση του ICT. Η επίτευξη των βασικών 

προτύπων ICT  είναι υποχρεωτική σε αυτό το επίπεδο.  

� Ασκούµενοι εκπαιδευτικοί που είναι οι χρήστες, πρώτη φορά, του ICT: Εύρος 

παιδαγωγικών µαθηµάτων και εµπειρίας αλλά µέτρια ικανότητα στο ICT. H επίτευξη των 

βασικών προτύπων ICT πρέπει να είναι υποχρεωτική σε αυτό το επίπεδο.  

�               Ασκούµενοι που έχουν ολοκληρώσει ή είναι άριστοι χρήστες του ICT: Να δείχνουν 

τη γνώση της ειδίκευσης τους και να το υποστηρίζουν έτσι ώστε να ηγούνται  καινοτόµων 

και µετασχηµατιστικών ρόλων.H αξιολόγηση των ICT προτύπων θα είναι εθελοντική σε 

αυτό το επίπεδο.    

�               ∆ιευθυντές ή σχολικοί σύµβουλοι: Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τους ρόλους 

τους ως αποτελεσµατικοί ηγέτες και διαχειριστές, να στηρίζουν την ανάπτυξη πολιτικών 

υποδοµών για να διασφαλίσουν τις υποστηρικτικές δυνατότητες. Η επίτευξη των ICT

προτύπων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε αυτό το επίπεδο. 

�         Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών: Με τα ICT πρότυπα ανανεώνουν την πρακτική τους ως 

εκπαιδευτικοί και παρέχουν τα αποτελεσµατικά µοντέλα ρόλων στους µαθητές τους. Η 

επίτευξη των ICT προτύπων θα είναι υποχρεωτική σε αυτό το επίπεδο.  

  

3.5.1.8               Ένα ελάχιστο σύνολο από ICT πρότυπα για όλους τους εκπαιδευτικούς 
  
�                  Το πλαίσιο χρησιµοποιείται για να αναπτύξει ένα ελάχιστο σύνολο από ICT πρότυπα για 

αρχάριους εκπαιδευτικούς και ασκούµενους οι οποίοι έχουν την πρώτη τους επαφή µε το 

ICT. 

�                  Το πλαίσιο χρησιµοποιείται για να αναπτύξει ένα σύνολο ICT προτύπων για εκπαιδευτές 

εκπαιδευτικών και σχολικούς διευθυντές ώστε να υποστηρίξουν την επίτευξη των λίγων 

προτύπων για τους pre-service  και ασκούµενους εκπαιδευτικούς. 

  

3.5.1.9      ∆ιαστάσεις του ICT και στάδια βελτίωσης  
  

Μία πρόσφατη έκθεση προσδιόρισε τις ακόλουθες τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις της ICT

χρήσης στα σχολεία. Το ICT δουλεύει ως: 
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�                  Ένα εργαλείο για τη χρήση πέρα από το πρόγραµµα σπουδών ή στα χωριστά µαθήµατα, 

όπου η έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ICT σχετικά µε τις δεξιότητες, τη γνώση, τις 

διαδικασίες και τις συµπεριφορές. 

�                  Ένα εργαλείο για την ενίσχυση των αποτελεσµάτων της εκµάθησης των µαθητευόµενων 

στο ήδη υπάρχον πρόγραµµα σπουδών και στη χρήση των υπαρχουσών διαδικασιών 

εκµάθησης. 

�                  Ένα ακέραιο συστατικό των ευρύτερων διδακτικών µεταρρυθµίσεων, οι οποίες θα 

αλλάξουν όχι µόνο το πώς αλλά και το τι µαθαίνουν  

�                  Ένα ακέραιο συστατικό των µεταρρυθµίσεων, οι οποίες θα αλλάξουν την οργάνωση και τη 

δοµή της εκπαίδευσης. 

Οµοίως, η βιβλιογραφική έρευνα αποκαλύπτει διάφορες προσεγγίσεις στη συνεχή χρήση, 

από την άποψη της αναπτυσσόµενης ικανότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η εκπαίδευση του 

Queensland χρησιµοποιεί τέσσερα στάδια ανάπτυξης. Αυτά τα στάδια είναι: 

•       Ελάχιστο 

•       Αναπτυξιακό 

•       Καινοτόµο 

•       Ηγετικό 

  

�                  τα ICT πρότυπα ανεπτυγµένα για κάθε µία από τις οµάδες εκπαιδευτικών τονίζουν τη 

συγκεκριµένη σχετική διάσταση της χρήσης ICT και την ίδια ώρα είναι εν γνώσει όλων των 

τεσσάρων διαστάσεων της χρήσης ICT. 

  

3.5.1.10   Η σχέση µεταξύ των µη- ICT ειδικών και ειδικών ICT προτύπων(non- ICT 
Specific and ICT Specific Standards)  

  

Υπάρχουν οµοιότητες µεταξύ των µη-ICT ειδικευµένων και των ICT ειδικευµένων 

προτύπων, όσον αφορά ειδικά σε: 

•        θέµατα κατανόησης της γνώσης του αντικειµένου,  

•        στον έλεγχο του µαθητή,  

•        στην αξιολόγηση και  

•        στην αναφορά.  

 Όµως υπάρχουν και διαφορές. Για παράδειγµα, τα ICT-ειδικευµένα πρότυπα δεν αναφέρουν 

το ρόλο ενός αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού στο να συµµετέχει και να συµβάλλει στην ευρύτερη 

κοινότητα εκπαίδευσης. Παροµοίως τα µη ειδικευµένα ICT  πρότυπα δεν αναφέρουν τις 

ελλοχεύουσες δεξιότητες και την απαιτούµενη γνώση ώστε να είναι γνώστες για τα εργαλεία και τις 

τεχνολογίες εκµάθησης και διδασκαλίας (π.χ. βιβλία, βιβλιοθήκες και γράψιµο).  

Το πιο σηµαντικό, ίσως, είναι ότι κανένα δεν εξετάζει τα µεταβαλλόµενα κοινωνικά και 

τεχνολογικά πλαίσια στα οποία εµφανίζονται η διδασκαλία, η µάθηση και η ανάγκη για συνεχή 

µεταρρύθµιση και µετασχηµατισµό της εκπαιδευτικής πρακτικής. Σαφώς, κανένα σύνολο προτύπων 

δεν είναι αρκετά περιεκτικό να αποτελέσει τη βάση ενός συνόλου ICT ειδικευµένων προτύπων 
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χωρίς κάποια περαιτέρω επεξεργασία.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα σχολικών µονάδων που έχουν αναπτύξει πρότυπα εκπαίδευσης 

και ένταξης του ICT στην εκπαίδευση , στην Αυστραλία, είναι τα σχολεία του Queensland. 

3.6  Εκπαίδευση στο QUEENSLAND  
  

    3.6.1   Μη-ICT Ειδικά- Αρχάριοι δάσκαλοι (Non-ICT Specific- Beginning Teachers)  
  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί της Αυστραλίας που θέλουν να διδάξουν στα σχολεία του Queensland

πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στον Πίνακα Εγγραφών των Εκπαιδευτικών του Queensland

(Queensland Board of Teacher Registration). 

Οι οδηγίες για την Αποδοχή των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων για τους εκπαιδευτικούς 

δηµιουργούνται µε σκοπό να βοηθήσουν τους οργανισµούς να αναπτύξουν προγράµµατα, τα οποία 

να επιτρέπουν στους αποφοίτους να εγγραφούν ως εκπαιδευτικοί στο Queensland. 

            Οι οδηγίες απαριθµούν επτά τοµείς για την πιστοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών.  

�      Θεσµικές διαδικασίες για την ανάπτυξη προγράµµατος  

�      Επιλογή για την είσοδο στο πρόγραµµα 

�      ∆οµή προγραµµάτων 

�      Περιεχόµενο προγραµµάτων 

�      Εκπαιδευτικές και Μαθησιακές προσεγγίσεις του προγράµµατος 

�      Αξιολόγηση της εργασίας του µαθητευοµένου 

Σε σχέση µε τις οδηγίες για το ICT γίνονται δύο ειδικές αναφορές σχετικά µε το περιεχόµενο 

των προγραµµάτων ως εξής: 

�      Οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν γνώση για τις επιπτώσεις της εκµάθησης 

της τεχνολογίας, της τεχνολογίας της πληροφορίας και της τεχνολογίας της επικοινωνίας για 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

�      Οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν γνώση για την ικανότητα να χρησιµοποιούν 

κατάλληλες τεχνολογίες: 

•       Για να διευκολύνουν τη µάθηση 

•       Για διοικητικούς σκοπούς και 

•       Για την επαγγελµατική αλληλεπίδραση 

  

 3.6.2   Μη ειδικά ICT πρότυπα- Ασκούµενοι εκπαιδευτικοί 
  

Για την εκπαίδευση στη Queensland αναπτύσσεται ένα πλαίσιο- Επαγγελµατικά Πρότυπα 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών- Οδηγίες για Επαγγελµατική εξάσκηση (Education Queensland,2001). Η 

τελευταία έκδοση δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2001 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://education.qld.gov.au/learning_ent/ldf/standards/teachers.html. 

            Στόχος των προτύπων είναι: 
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�      Να παρέχουν µία πλατφόρµα για εκπαιδευτικούς  ώστε να προσδιορίσουν και µετά να 

συνεχίσουν τη µάθηση και την ανάπτυξή τους 

�      Να ενηµερώνουν το αναπτυξιακό πρόγραµµα για την Προ-υπηρεσιακή εκπαίδευση και 

�      Να υλοποιούν τις φιλοδοξίες του επαγγέλµατός του εκπαιδευτικού  

Οι διδάσκοντες που εργάζονται στο Queensland  ίσως χρησιµοποιούν τα πρότυπα για να 

αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν σχέδια για την υποστήριξη της προσωπική τους µάθησης και τις 

ανάγκες βελτίωσης. Προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα διαλέξουν µεµονωµένα πρότυπα και όχι 

όλα τα πρότυπα συνολικά.  

            Τέτοιοι εκπαιδευτές, άλλοτε ατοµικά ή άλλοτε συνεργατικά µε άλλους συναδέλφους και 

συµβούλους, µπορούν να εξετάσουν επιλεγµένα πρότυπα όταν: 

�      Αναθεωρούν την εκµάθηση του µαθητή και τη διδακτική πρακτική 

�      ∆ιαµορφώνουν τους στόχους για ενδυνάµωση της πρακτική της διδασκαλίας. 

�      Καθιερώνουν την προσωπική εκµάθηση και τα αναπτυξιακά σχέδια και 

�      Ελέγχουν την επίτευξη της προσωπικής εκµάθησης και των αναπτυξιακών στόχων.  

  

Τα πρότυπα έχουν αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας µια σκόπιµη επαγγελµατική ηµερήσια 

διάταξη εκµάθησης και ανάπτυξης, όχι όµως ως τµήµα των ρυθµίσεων διαχείρισης απόδοσης για 

την εκπαίδευση στο Queensland. Τονίζεται επίσης ότι τα πρότυπα φαίνεται να είναι ένας σηµαντικός 

οδηγός για εκείνους που επιδιώκουν να µπουν στην υπηρεσία της διδασκαλίας. 

            Τα πρότυπα παρέχουν έντεκα αλληλοσχετιζόµενες διαστάσεις της πρακτικής του 

εκπαιδευτικού. ∆οµούν καινοτόµες και εύκαµπτες µαθησιακές εµπειρίες για άτοµα και οµάδες που: 

�      Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της γλώσσας, της βασικής εκπαίδευσης και των µαθηµατικών 

γνώσεων 

�      Είναι διαλλακτικά προκλητικές 

�      Συνδέουν και τον κόσµο πέρα από το σχολείο 

�      Ενσωµατώνουν τη χρήση των τεχνολογιών ενηµέρωσης και επικοινωνιών 

�      Βασίζονται σε έγκυρες και αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης 

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι αυτές οι µαθησιακές εµπειρίες θα παρασχεθούν από εκπαιδευτικούς 

που έχουν τις δεξιότητες, τη γνώση και τη δέσµευση για: 

�      Να παρέχουν ασφαλή µαθησιακά περιβάλλοντα 

�      Να υποστηρίζουν την κοινωνική βελτίωση και τη συµµετοχή των νέων ανθρώπων 

�      Να δηµιουργήσουν σχέσεις µε οικογένειες, κοινότητα και επιχείρηση 

�      Να συµµετέχουν σε επαγγελµατικές οµάδες εργασίας 

�      Να συµµετέχουν στην επαγγελµατική πρακτική 

Το πρότυπο σχετικά µε το ICT είναι όπως παρακάτω: 

  

3.6.3 Ενσωµάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας για 
ενίσχυση της µάθησης των εκπαιδευοµένων. 
  

Αυτό το πρότυπο καλύπτει την απαίτηση για σχεδιασµό, υλοποίηση και ελεγχόµενη 
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διδασκαλία και µαθησιακές στρατηγικές που ενσωµατώνουν ένα εύρος από τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) έτσι ώστε να προάγουν και να ενισχύσουν τη µάθηση. 
Όρος                                                                        ∆είκτες 
  
 
1.      Να καθορίζουν τη µάθηση                               

των εκπαιδευόµενων σε σχέση            

µε τη χρήση των διαθέσιµων  

τεχνολογιών πληροφορίας και  

επικοινωνίας. 
  
  
 
2.        Να επιλέγουν την τεχνολογία                   

πληροφορίας και τεχνολογίας-  

βάσιµες µαθησιακές στρατηγικές  

και πηγές για να αντιµετωπίσουν 

τις µαθησιακές ανάγκες του µαθη- 

τή  και στυλ.  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

�         Μία ποικιλία στρατηγικών χρησιµοποιείται για να 

συγκεντρώσει δεδοµένα στην προηγούµενη µάθηση, 

ενδιαφέροντα και µαθησιακά στυλ σε σχέση µε το ICT 

�         Τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί αναλύονται για να 

καθορίσουν µαθησιακές ανάγκες σε σχέση µε το ICT. 

�         Λογισµικά και µαθησιακές στρατηγικές αξιολογούνται 

και επιλέγονται σύµφωνα µε την ιδιότητα τους για να 

προωθήσουν µαθησιακούς στόχους και να 

αντιµετωπίσουν τις ανάγκες, χαρακτηριστικά και 

µαθησιακά στυλ. 

�         Συστήµατα, πηγές και στρατηγικές βασισµένες στην 

τεχνολογία επιλέγονται για να : 

�   Υποστηρίζουν την προσωποποιηµένη και 

συνεργατική µάθηση. 

�   Να προάγουν την ένταξη όλων των µελών της 

οµάδας 

�   Να αναγνωρίζουν ατοµικές µαθησιακές διαφορές 

�   Να διασφαλίσουν ισότητα και πρόσβαση για όλους 

τους µαθητές 

�   Να επιτρέπουν στους µαθητές να διαχειρίζονται το 

ρυθµό και την ακολουθία της µάθησης. 

  
�         Μαθησιακές δραστηριότητες που επιλέγονται και 

υλοποιούνται, περιλαµβάνουν µαθητές οι οποίοι έχουν σε 

αυτές ενεργή πρόσβαση: ερευνώντας, ερµηνεύοντας, 

αναλύοντας, επικοινωνώντας και αναπαριστώντας τη 

γνώση µέσω της εφαρµογής της τεχνολογίας. 

�         ∆ραστηριότητες µάθησης που σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται, περιλαµβάνουν µαθητές µε κριτική 

ικανότητα στη χρήση, στις εφαρµογές και στα 

αποτελέσµατα των  τεχνολογιών. 

�         Η µαθητική δραστηριότητα παρακολουθείται και 

παρέχεται βοήθεια µέσω της χρήσης λογισµικού και 

        Να δηµιουργήσουν 

µαθησιακές εµπειρίες στις οποίες 

οι µαθητές χρησιµοποιούν 

ενεργά τις τεχνολογίες για να 

οργανώσουν , να αναζητήσουν, 

να ερµηνεύσουν, να αναλύσουν, 

να επικοινωνήσουν και να 

αναπαραστήσουν γνώση. 
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Πίνακας 3:   Πρότυπο για το ICT στο Queensland 
  

3.6.4   Ειδικευµένα  ICT – Αρχάριοι εκπαιδευτικοί 
∆εν υπάρχουν δηµοσιευµένα πρότυπα ICT για τους αρχάριους εκπαιδευτικούς 
  

3.6.5  Ειδικευµένα ICT- Ασκούµενοι εκπαιδευτικοί 
Το 1997, ως τµήµα µιας συµφωνίας Επιχειρηµατικής διαπραγµάτευσης (που έληξε στο τέλος 

παρέχεται βοήθεια µέσω της χρήσης λογισµικού και 

διαδικτύου. 

�         Κοινά τεχνικά προβλήµατα σχετικά µε τη χρήση των 

λογισµικών των υπολογιστών διορθώνονται.  

        Να αξιολογούν την 

αποτελεσµατικότητα των 

τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της 

επικοινωνίας στη διδασκαλία 

και µάθηση.  

�         Η αποτελεσµατικότητα των προσεγγίσεων της 

τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας στη 

διδασκαλία και µάθηση αξιολογείται από  την κατανόηση 

των µαθητών, τα σχέδια χρήσης, την προετοιµασία σε 

ειδικές εργασίες και την αλληλεπίδραση. 

�         Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης ενσωµατώνονται στις 

αναθεωρήσεις των προσεγγίσεων και είναι βασισµένα 

στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. 

�         Οι πληροφορίες που λαµβάνονται µέσω των 

προαναφερθέντων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και 

µάθηση µοιράζονται σε συναδέλφους και άλλο σχετικό 

προσωπικό. 

      Να χρησιµοποιούν τα 

εργαλεία της τεχνολογίας 

της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας ώστε να 

έχουν πρόσβαση στη 

διαχείριση της πληροφορία 

στη µάθηση. 

�         Η µαθησιακή

χρησιµοποιώντας

λογισµικά. 

�         Η εκπαίδευση στο

οι διαδικασίες

τεχνολογιών πληροφορίας

αφορούν στην

µαθητικής πληροφορίας

ακολουθούνται
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του 2001), η εκπαίδευση στο Queensland ανέπτυξε και υλοποίησε ένα σύνολο Ελάχιστων 

Προτύπων για τους Εκπαιδευτικούς - µάθηση τεχνολογίας (Εκπαίδευση Queensland, 1998). Όλα τα 

σχολεία έλαβαν τη χρηµατοδότηση για να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις 

δεξιότητες των εκπαιδευτικών στα πρότυπα εκµάθησης της τεχνολογίας και στην εφαρµογή αυτών 

στη διδασκαλία και στη µάθηση σε όλους τους µαθησιακούς τοµείς.     

Τα πρότυπα χωρίζονται σε τέσσερις τοµείς-κλειδιά όπως παρακάτω: 

  

�      ∆εξιότητες της Τεχνολογίας της Πληροφορίας που εστιάζουν στη λειτουργία και τη χρήση 

των λογισµικών 

�      Η εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών συµπεριλαµβάνοντας τον προγραµµατισµό της 

τάξης και τη διαχείριση εξετάζει τη χρήση της εκµάθησης τεχνολογίας σε βασικές περιοχές 

µάθησης και καλύπτει τις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης 

�      Σχολικός προγραµµατισµός που εξετάζει τις διαδικασίες και τις εξελίξεις που προωθούν τη 

συνοχή και το συντονισµό από τη δραστηριότητα εκµάθησης τεχνολογίας σε ολόκληρο  το 

σχολικό επίπεδο  

�      Μαθητοκεντρική  µάθηση που εξετάζει την εφαρµογή  της αποτελεσµατικής µάθησης και 

των διδακτικών διαδικασιών στη µαθησιακή τεχνολογία 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      1.  ∆εξιότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών (IT Skills)- Ελάχιστα πρότυπα για εκπαιδευτικούς 

  
 
     Στόχος: Ένας εκπαιδευτικός αναπτύσσει δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών για προσωπικό του   όφελος, όπως η 
διοίκηση, η προετοιµασία και η παρουσίαση. 
  
 
     Πρότυπα: Ένας εκπαιδευτικός θα παράγει έγγραφα για προσωπική του χρήση, για παράδειγµα χρονοδιαγράµµατα, 
πιστοποιητικά, λογιστικά φύλλα και γράµµατα. 
Επίσης,  θα είναι ικανός να προετοιµάσει τις ακόλουθες ΙΤ δυνατότητες στους υπολογιστές που είναι τοποθετηµένοι 
στην τάξη του. 
  
                                               Περιγραφείς        
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Hardware                                    Να αναγνωρίζει τα βασικά συστατικά και τις συνδέσεις  
                                                         (οθόνη, πληκτρολόγιο, κεντρική µονάδα, εκτυπωτή)          

           
       
                                      

         
       Να αναγνωρίζει τις εξωτερικές συσκευές (πληκτρολόγιο-ποντίκι) 

                   
                           Να καθορίζει τη διαµόρφωση του δίσκου 

                                                         (γνώση της  χωρητικότητας του δίσκου) 
  
 

                                Να ανοίγει ή να τερµατίζει το σύστηµα ή ένα λογισµικό 
  

  
 
   Software                                  Να κατανοεί τις βασικές λειτουργίες τους συστήµατος 
                                                                -  αρχεία ή φακέλους 
                                                                -  µενού και την επιφάνεια εργασίας 
                                                                - διαγραφή, αντιγραφή και µετακίνηση αρχείων 
                                                                -  την προστασία από ιούς 
                                                                -  το σύστηµα backup 
                                             
                                                     Να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της σύνταξης ενός εγγράφου 
                                                     -  δηµιουργία νέου εγγράφου 
                                                                -  άνοιγµα και κλείσιµο αρχείου 
                                                                -  αποθήκευση και επεξεργασία 
                                                                -  αποκοπή και επικόλληση 
                                                                -  βασική τροποποίηση και εκτύπωση ενός εγγράφου 
                                 

                                  Να είναι γνώστης των κατηγοριών του λογισµικού: λογιστικά φύλλα,  έγγραφα, βάση 
δεδοµένων, πολυµέσα, επικοινωνίες, παρουσίασης

  
 
Τηλεπικοινωνίες                     Την αποστολή και λήψη ενός email 
  
 

                                                    Χρήση βασικών λειτουργιών ενός browser για την αναζήτηση και  την τοποθέτηση 
πληροφοριών (π.χ. την ενεργοποίηση ενός συνδέσµου κ.α.)

  
 
Πίνακας 4:  ∆εξιότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών (IT Skills)- Ελάχιστα πρότυπα    για 
εκπαιδευτικούς 
  
  
  
  
  
 
2  Εφαρµογές που περιλαµβάνουν τον Σχεδιασµό και ∆ιαχείριση της τάξης 
  
Στόχοι: Ένας εκπαιδευτικός θα ενσωµατώσει τη χρήση των υπολογιστών ως εργαλεία διδασκαλίας/ µάθησης για την 
επίτευξη των στόχων του προγράµµατος σπουδών. Επίσης, θα διασφαλίζει ίση πρόσβαση, συµµετοχή και αποτελέσµατα 
για τους µαθητές στη χρήση των υπολογιστών για µάθηση.   
  
 
Πρότυπα: Ένας εκπαιδευτικός έχει τη γνώση και την κατανόηση της χρήσης της τεχνολογίας στη µάθηση σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα σπουδών. Επίσης, προγραµµατίζει και υλοποιεί δραστηριότητες βασισµένες στους µαθητές του. 
                                        
                                                        Περιγραφείς 
  

Να θέτει σε λειτουργία έναν εκτυπωτή-  
Να αλλάζει µελάνι, να τοποθετεί χαρτί ή φακέλους 
  

Επιλογή των 
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                                                                    Είναι συναφείς µε την Education Queensland’s Computers  
  
  
  
 
                                                                           Ανακαλύπτει ένα είδος λογισµικού τύπου και τις πιθανές 
                                                                           εφαρµογές του: 
                                                                              -   ελεύθερο περιεχόµενο 
                                                                              -   λογισµικό για τα µαθήµατα 
                                                                              -   ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήµατα (CD ROM και Internet) 
  
 

                                              Αναγνωρίζει το κατάλληλο λογισµικό για µία ποικιλία 
των                                                                                                                  µαθησιακών αναγκών  µέσα  στην τάξη τους 

 
 
                                                                          Χρησιµοποιεί τις αξιολογήσεις λογισµικών πακέτων και επιλέγει        

                                                     λογισµικά  που πληρούν τους στόχους του προγράµµατος σπουδών 
 

 
                                                               Ρυθµίζει την πρόσβαση των µαθητών στους υπολογιστές σύµφωνα         µε τη φύση της 

µαθησιακής δραστηριότητας 
  
 
                                                                          Πραγµατοποιεί διαδικασίες οι οποίες:  
                                                                    -   παρέχουν  στους σπουδαστές εύκολη πρόσβαση 
                                                                    -   αντιµετωπίζουν τις ανάγκες των δραστηριοτήτων των µαθηµάτων 
  

 
 
 
 
 

 
   Επανεξέταση και                             Να αναγνωρίζει τις δυνατότητες και τις αδυναµίες µιας  
   Αξιολόγηση                                 δραστηριότητας και των πηγών. 
                                                  
                                                         Να µοιράζεται τις µαθησιακές του εµπειρίες µε έναν 
                                                                συνάδελφο. 
                                                  
  
  
Πίνακας 5: Εφαρµογές που περιλαµβάνουν τον Σχεδιασµό και ∆ιαχείριση της τάξης 
  
  
  
  
  
  
  
 
3. Σχολικός Προγραµµατισµός- Τα ελάχιστα πρότυπα για τους εκπαιδευτικούς 
  
  
 
Στόχοι:  Ένας εκπαιδευτικός θα συµµετάσχει σε συνεχείς συζητήσεις και πειραµατισµούς σχετικά µε τη 
χρήση των υπολογιστών στο πρόγραµµα σπουδών. 
  
  
 
Πρότυπο: Ένας εκπαιδευτικός έχει τη γνώση των στοιχείων της τεχνολογίας της µάθησης της σχολής 

        Οργανώνει το µαθητή να χρησιµοποιεί τους υπολογιστές ως ένα 
µέρος      των σχεδιασµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων δίνοντάς του τις 
διαθέσιµες πηγές. 
  

Επιλογή των 
σηµαντικών 
δραστηριοτήτων  
                                       

Page 103 of 197ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13/10/2011file://e:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thesis template_27_2_09ne...



σχεδίου ∆ιαχείρισης και Μάθησης της Τεχνολογίας (school Management and Learning Technology 
( MALT)). 
  
  
 
Περιγραφείς     
    
  
 
•       Ένας εκπαιδευτικός γνωρίζει  και καταλαβαίνει τη µάθηση, τη διδασκαλία και τον τοµέα του 
προγράµµατος σπουδών  του προγράµµατος  του MALT.  

  
  
 
•       Ένας εκπαιδευτικός  είναι γνώστης των προγραµµάτων επαγγελµατικής ανάπτυξης  στην τεχνολογία της 
µάθησης για το προσωπικό. 

  
  
 
•       Ένας εκπαιδευτικός γνωρίζει τη χρηµατοδότηση της µαθησιακής τεχνολογίας και τη λήψη αποφάσεων 
για τις διαδικασίες στο σχολείο. 

  
  
 
•       Ένας εκπαιδευτικός συζητά τη συνοχή στην εµπλοκή της µαθησιακής τεχνολογίας µαζί µε άλλο 
προσωπικό σε επίπεδα ηλικίας και στους τοµείς του προγράµµατος σπουδών.  

  
  
  
 
Πίνακας 6: Σχολικός Προγραµµατισµός- Τα ελάχιστα πρότυπα για τους εκπαιδευτικούς 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4    Μαθητοκεντρική µάθηση- Τα ελάχιστα πρότυπα για τους εκπαιδευτικούς 
  
 
  Στόχος: Ένας εκπαιδευτικός θα συµµετέχει σε συνεχείς συζητήσεις και πειραµατισµούς σχετικά µε τη 
χρήση των υπολογιστών στο πρόγραµµα σπουδών. 
  
 
  Πρότυπο: Ένας εκπαιδευτικός έχει τη γνώση των αρχών της αποτελεσµατικής µάθησης και διδασκαλίας 
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στη χρήση της µαθησιακής τεχνολογίας.  
  
 
                                                                         Περιγραφείς 
  
 
                                                                                                               

                                                          
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Πίνακας 7: Μαθητοκεντρική µάθηση- Τα ελάχιστα πρότυπα για τους εκπαιδευτικούς 
  

3.7 Συνοπτική παρουσίαση και σύγκριση των διεθνών προτύπων. 
  

Όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω, οι κυβερνήσεις, τα υπουργεία Παιδείας και τα 

υπόλοιπα κατάλληλα όργανα εκπαίδευσης στα περισσότερα κράτη του κόσµου έχουν προνοήσει και 

έχουν θεσπίσει, εδώ και χρόνια, συγκεκριµένα Πρότυπα Εκπαίδευσης για την ενσωµάτωση των 

τεχνολογιών και τη χρήση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Κάθε χώρα, ανάλογα µε τις 

Να αντιµετωπίζει τον µαθητευόµενο ως ένα ατοµικό και 
ανεξάρτητο µαθητευόµενο,  όπως ένα µέλος µιας οµάδας.  

Να παρέχει µια ποικιλία δραστηριοτήτων σε υπολογιστές για να 
εξυπηρετεί την ποικιλοµορφία των µαθησιακών στυλ . 

Κατανόηση της 
µαθησιακής διαδικασίας 

Να παρέχει έναν καθαρό σκοπό για τις δραστηριότητες βασισµένες 
στον υπολογιστή. 

Να ισορροπεί τις καθοδηγούµενες και αυτό-κατευθυνόµενες 
δραστηριότητες 

Να δηµιουργεί µία ζεστή υποστηρικτική ατµόσφαιρα.  
Υποστηρικτικό και ένα 
περιβάλλον µε προκλήσεις 

Να χρησιµοποιεί την τεχνολογία για να επεκτείνει το µαθησιακό 
περιβάλλον πέρα από τους τοίχους της τάξης  

Αξιόλογες σχέσεις Να διευκολύνει την συνεργασία στις µαθησιακές διαδικασίες. 

Να χρησιµοποιεί τη στήριξη του προσωπικού, τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, τους γονείς και τα µέλη της κοινότητας 

Κοινωνικά και πολιτιστικά 
περιεχόµενα 

Να παρέχει  τις ευκαιρίες για τους µαθητευόµενους για  να 
µοιράζονται τις αντιλήψεις τους για την τεχνολογία στην 
κοινωνία.  

Να αντανακλά την επιρροή των νέων τεχνολογιών και την 
πολιτιστική αλλαγή στο πρόγραµµα σπουδών, στη δοµή και 
τον οργανισµό και τη φύση της παιδικότητας. 

Κατανόηση του 
περιεχοµένου              

Να αναγνωρίζει την προηγούµενη εµπειρία στους                  
υπολογιστές και τη συµπεριφορά τους προς αυτούς 
στο σπίτι και στο σχολείο. 
  

Να προσαρµόζει τις δραστηριότητες που είναι βασισµένες στον 
υπολογιστή για τους µαθητές µε ειδικές ικανότητες, ανάγκες και 
ενδιαφέροντα.  
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ανάγκες που θέλει να καλύψει, δηµιουργεί και τα κατάλληλα πρότυπα.  

            Στην Αγγλία, όσον αφορά στην Ευρώπη, το πλαίσιο των 

επαγγελµατικών προτύπων για τους εκπαιδευτικούς καθορίζει τα χαρακτηριστικά 

τους για κάθε στάδιο της σταδιοδροµίας. Ειδικά παρέχουν πρότυπα για: το 

βραβείο του Πιστοποιηµένου εκπαιδευτικού, σε εκπαιδευτικούς στην κύρια 

κλίµακα, σε εκπαιδευτικούς στην υψηλότερη µισθολογική κλίµακα, στους 

άριστους και σε εκείνους µε προηγµένες δεξιότητες. Τα πρότυπα αυτά είναι 

δηλώσεις των επαγγελµατικών ιδιοτήτων ενός εκπαιδευτή, της επαγγελµατικής 

γνώσης, της αντίληψης και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Παρέχουν 

σαφήνεια των προσδοκιών σε κάθε στάδιο της σταδιοδροµίας. Τα πρότυπα δεν 

συµπίπτουν και δεν αντικαθιστούν τα επαγγελµατικά καθήκοντα που 

περιλαµβάνονται στη Σχολική Αµοιβή των ∆ασκάλων (School Teachers’ Pay) και 

τους Όρους (Conditions Document), τα οποία καθορίζουν τους ρόλους και τις 

ευθύνες των εκπαιδευτικών. 

            ∆υτικά της Αγγλίας, στην Αµερική, και συγκεκριµένα στην Καλιφόρνια οι 

προσπάθειες άρχισαν από το 1988, όταν επεδίωξαν να παρέχουν εντατική 

εµπειρία µάθησης για τους άπειρους και νέους διδάσκοντες. Οι προσπάθειες της 

πολιτείας αποκάλυψαν µία ανάγκη για κοινή γλώσσα και ένα νέο όραµα αυτού 

του πεδίου, και την πολυπλοκότητα της διδασκαλίας, που θα επέτρεπαν στους 

διδάσκοντες να καθορίσουν και να αναπτύξουν την πρακτική τους. Τα πρότυπα 

σχεδιάστηκαν για να : 

�      Ανταπεξέρχονται γρήγορα στην εκµάθηση των σπουδαστών και στην 

πρακτική της διδασκαλίας. 

�      ∆ιατυπώνουν τους επαγγελµατικούς στόχους για να βελτιώσουν την 

πρακτική τους. 

�      Καθοδηγούν στο να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της 

πρακτικής των διδασκόντων ως προς τους επαγγελµατικούς στόχους και 

τις επαγγελµατικά αποδεκτές τεχνικές εκτίµησης αποδόσεων. 

Τα πρότυπα είναι οργανωµένα σε έξι αλληλοσχετιζόµενες κατηγορίες της 

διδακτικής πρακτικής. Τα έξι πρότυπα είναι για : 

•        Την ένταξη και τη στήριξη όλων των µαθητών στη µάθηση 

•        Τη δηµιουργία και τη διατήρηση αποτελεσµατικών περιβαλλόντων για την 

εκµάθηση 

•        Την οργάνωση του περιεχοµένου του µαθήµατος για τη µάθηση του 

σπουδαστή 

•        Τον σχεδιασµό της διδασκαλίας και των µαθησιακών εµπειριών για όλους 

τους µαθητές 

•        Την αξιολόγηση της µάθησης 

•        Την ανάπτυξη τους ως έναν επαγγελµατία εκπαιδευτή 

            Τέλος, πηγαίνοντας στην άλλη άκρη του χάρτη, στην Αυστραλία, 
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παρατηρείται ότι, αν και πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί αναλυτικά το πλαίσιο και η 

πρόταση για την ICT δεξιότητα του εκπαιδευτικού, οι άξονες που λήφθηκαν 

υπόψη κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας των προτύπων ήταν οι εξής: 

•        Η γλώσσα και η φύση της δεξιότητας 

•        Η σηµασία του περιεχοµένου 

•        ∆υνατότητες στήριξης για τους εκπαιδευτικούς  και για τις σχολικές 

µονάδες 

•        Θέµατα ισότητας 

•        Σχέσεις µε άλλα πρότυπα ανάπτυξης 

•        Τη διαχείριση απόδοσης ή το επαγγελµατικό αναπτυξιακό µοντέλο 

•        Τα χωριστά ή τα εµπεριστατωµένα ICT πρότυπα 

•        Τα γενικευµένα ή τα πρότυπα ICT σε ειδικευµένο περιεχόµενο 

•        Τα πρότυπα για τα επίπεδα των εκπαιδευτικών ή µια συνεχής εξέλιξη 

•        Οι διαστάσεις της χρήσης του ICT και στάδια ανάπτυξης 

•        Σχέση ανάµεσα στα µη ειδικά ICT πρότυπα και στα ειδικά ICT πρότυπα 

•        Στο ποιός αναπτύσσει τα πρότυπα 

•        Το ρόλο των συµµετεχόντων 

Όπως και στα άλλα κράτη έτσι και εδώ τα µη ειδικευµένα ICT πρότυπα που 

αναπτύσσονται είναι για: 

•        Εκπαιδευτικούς 

•        Αρχάριους εκπαιδευτικούς - Πριν αναλάβουν υπηρεσία  

•        Ασκούµενους εκπαιδευτικούς που είναι οι χρήστες για πρώτη φορά, του ICT   

•        Ασκούµενους που έχουν ολοκληρώσει ή είναι άριστοι χρήστες του ICT 

•        ∆ιευθυντές ή σχολικούς συµβούλους 

•        Εκπαιδευτές δασκάλων   

Πολλές χώρες της Αυστραλίας έχουν δηµιουργήσει τα δικά τους πρότυπα ανάλογα µε τις 

δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων. 

Τέτοια παραδείγµατα είναι τα: 

•        το κύριο Αυστραλιανό κράτος  

•        το New South Wales  

•        η Τasmania  

•        Northern Territory, Victoria 

•        Western Australia 

  

            Συµπεραίνεται λοιπόν ότι τα προαναφερθέντα πρότυπα των τριών ηπείρων έχουν αρκετά 

κοινά σηµεία, αφού όλα έχουν ξεχωριστά πρότυπα για όλες τις βαθµίδες των εκπαιδευτικών, όπως 

και των εκπαιδευτικών που είναι άπειροι και θέλουν να εντάξουν το ICT στην τάξη. Αποτελούνται 

όλα από αλληλοσχετιζόµενους τοµείς που είναι τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά, γνώση και 

δεξιότητες. Όµως δεν εστιάζουν µόνο στις τεχνολογικές λειτουργίες και έννοιες αλλά και:  
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�      στο σχεδιασµό του µαθησιακού περιβάλλοντος και των µαθησιακών εµπειριών, στη στήριξη 

και την ενθάρρυνση των µαθητών 

�      στην προσωπική ανέλιξη των καθηγητών  

�      στις διαδικασίες αξιολόγησης των µαθητικών επιδόσεων αλλά και  

�      στην κατανόηση και οργάνωση του περιεχοµένου και του προγράµµατος σπουδών για την 

εκµάθηση των σπουδαστών 

  

 Πέρα από αυτά τα διαδικαστικά θέµατα, εστιάζουν και σε θέµατα: 

�      κοινωνικά  

�      ηθικά  

�      νοµικά και  

�      ανθρωπιστικά  

καθώς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προάγουν την ασφαλή και υγιή πρόσβαση για όλους τους 

µαθητές στις τεχνολογικές πηγές και κυρίως να µπορούν να προσαρµόζουν και να εφαρµόζουν την 

τεχνολογία σε µαθητές διαφορετικού υπόβαθρου, χαρακτηριστικών και ικανοτήτων.  

  

3.8  Πρότυπα και ∆εξιότητες στην Ελλάδα 
  

Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, στην Ελλάδα έχουν 

πραγµατοποιηθεί προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, µε στόχο οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  να 

αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στα προγράµµατα µπορούσαν να 

πάρουν µέρος µόνιµοι, αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα χωριζόταν στα προγράµµατα 

Π1, Π2, Π3. Η επιµόρφωση αυτή εστιάζεται σε δύο άξονες: 

•        την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

(ηλεκτρονικό αλφαβητισµό) 

•        τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη 

διαδικασία της µάθησης 

Οι βασικές δεξιότητες που θα έπρεπε να αποκτήσουν απευθύνονταν στα 

προγράµµατα Π1 και Π2 ήταν ίδιες στους δασκάλους της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και στους καθηγητές της Μέσης εκπαίδευσης. Οι βασικές δεξιότητες 

του προγράµµατος Π1 ήταν: 

•         Βασικές Έννοιες 

•        Εισαγωγή στα Windows 

•        Επεξεργαστής Κειµένου (MS Word) 

•        Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) 

•        ∆ιαδίκτυο (Internet) 

Στο πρόγραµµα Π2 οι δεξιότητες που θα έπρεπε να αποκτηθούν ήταν: 
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•        Βασικές Έννοιες 

•        Εισαγωγή στα Windows 

•        Επεξεργαστής Κειµένου (MS Word) 

•        Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) 

•        ∆ιαδίκτυο (Internet) 

•        Επεξεργαστής Λογιστικών Φύλλων 

•        Επεξεργαστής Βάσεων ∆εδοµένων 

  

Παρατηρώντας το επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, το ειδικό µέρος, στο πρόγραµµα Π2 φαίνεται ότι δεν υπάρχουν 

πρότυπα τα οποία να µπορούν να στηρίζονται σε κάποιο πλαίσιο, να 

απευθύνονται σε όλους τους µαθητές ανεξάρτητα κοινωνικοοικονοµικού 

υποβάθρου και που θα µπορούσαν να οδηγήσουν, να ελέγχουν και να 

αξιολογούν την πρόοδο της πρακτικής του εκπαιδευόµενου. Τα συγκεκριµένα 

προγράµµατα δίνουν έµφαση στο να µπορούν να είναι οι εκπαιδευτικοί γνώστες 

των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων, του διαδικτύου 

και κυρίως της χρήσης εκπαιδευτικών λογισµικών για την τάξη. Αυτό από µόνο 

του θα µπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τη γνώση, την κατανόηση και τη 

χρήση των τεχνολογιών καθώς και των βασικών εννοιών της. 

Έπειτα ένα άλλο προτεινόµενο πρότυπο θα µπορούσε να είναι αυτό της 

οργάνωσης και της κατανόησης των εκπαιδευτικών πόρων και των περιεχοµένων 

των µαθηµάτων για την εκµάθηση του σπουδαστή, συµπτύσσοντας αλλά και 

εντάσσοντας και άλλες δεξιότητες , από τις άλλες δύο ενότητες που χωρίζεται το 

πρόγραµµα σπουδών. 

Επιπλέον, ένα πρότυπο θα ήταν εφικτό να αφορά στο σχεδιασµό 

διδασκαλίας και Μαθησιακών εµπειριών για όλους τους σπουδαστές. 

Ακολούθως, ένας συνδυασµός των εκπαιδευτικών στόχων των δεξιοτήτων 

θα µπορούσε να συντελέσει στη δηµιουργία του προτύπου για την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών πόρων και των αποτελεσµατικών περιβαλλόντων για τη 

µάθηση του σπουδαστή. 

Τέλος, θα µπορούσε να δηµιουργηθούν πρότυπα για τα θέµατα ασφάλειας 

κοινωνικά και ηθικά, που θα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί γύρω από τη 

χρήση της τεχνολογίας . 

  Προτεινόµενο Πρότυπο Περιεχόµενο προτύπου 

1. Πρότυπα για τη γνώση την 

κατανόηση και τη χρήση 

των τεχνολογιών καθώς 

και βασικών εννοιών 

τους. 

�      Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:  

�      Να κατέχουν διδακτική γνώση, 

δεξιότητες και να κατανοούν 

έννοιες  σχετικές µε την 

τεχνολογία 

�      Να είναι σε θέση να 
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καταλαβαίνουν και να 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά 

τις δυνατότητες των 

επεξεργαστών κειµένου, των 

λογιστικών φύλλων, των 

εργαλείων ελεύθερης και 

γραµµικής σχεδίασης, των 

εργαλείων παρουσίασης, του 

διαδικτύου και των εργαλείων 

επικοινωνίας  

�      Να µπορούν να αναζητούν µε 

αποτελεσµατικό τρόπο 

πληροφορίες και λογισµικούς 

πόρους µέσα στο διαδίκτυο 

�      Να µπορούν να επικοινωνούν 

αποτελεσµατικά µέσω του 

διαδικτύου 

�      Να µπορούν να χρησιµοποιούν 

ειδικό λογισµικό για τη 

δηµιουργία ιστοσελίδων 

�      Να µπορούν να διαχειρίζονται 

απλό πολυµεσικό υλικό (εικόνα, 

ήχο)  

2. Πρότυπο οργάνωσης και 

κατανόησης των 

εκπαιδευτικών πόρων και 

των περιεχοµένων των 

µαθηµάτων για την 

εκµάθηση του σπουδαστή, 

�      Να µπορούν να αξιοποιούν 

πολυµεσικό υλικό για διδακτική 

χρήση 

�      Να είναι ενηµερωµένοι για όλα 

τα εγκεκριµένα από το 

Υπουργείο Παιδείας 

εκπαιδευτικά λογισµικά 

�      Να γνωρίζουν 

αντιπροσωπευτικά είδη από τις 

βασικές κατηγορίες 

εκπαιδευτικών λογισµικών που 

αφορούν την ειδικότητά τους 

�      Να γνωρίζουν τις σύγχρονες 

αντιλήψεις για τη φύση της 

µαθησιακής διαδικασίας στα 

γνωστικά αντικείµενα 

πρωτοβάθµιας και προσχολικής 
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εκπαίδευσης και τους τρόπους 

αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αυτό 

το πλαίσιο  

�      Να δουλεύουν µε άλλες 

κοινότητες και µε συναδέλφους 

συνεργατικά, για να βελτιώσουν 

την επαγγελµατική τους 

πρακτική 

3. Πρότυπα για Σχεδιασµό 

διδασκαλίας και 

µαθησιακών εµπειριών 

για όλους τους 

σπουδαστές 

�Να γνωρίσουν τις σύγχρονες 

τάσεις για τη διδακτική των 

γνωστικών αντικειµένων 

προσχολικής / πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και τις καινούριες 

διδακτικές µεθόδους 

αξιοποίησης εκπαιδευτικών 

εργαλείων στο πλαίσιο αυτό 

�      Να χρησιµοποιούν υλικό, πηγές 

και τεχνολογίες για να κάνει το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων 

προσιτό στους σπουδαστές 

�      Να βελτιώνουν τη νόηση  των 

σπουδαστών µέσω διδακτικών 

στρατηγικών που είναι 

κατάλληλες για το περιεχόµενο 

�      Να οργανώνουν το πρόγραµµα 

σπουδών για να υποστηρίζουν 

την κατανόηση του 

περιεχοµένου  

�      Να στηρίζουν και να ελέγχουν 

τη συνεργασία µεταξύ µαθητών 

κατά τη διάρκεια των 

µαθησιακών δραστηριοτήτων 

�      Να ενθαρρύνουν όλους τους 

µαθητές, να κάνουν κριτικές 

ερωτήσεις και να εξετάζουν 

διαφορετικές προοπτικές γύρω 

από το περιεχόµενο 

4. Πρότυπο για αξιολόγηση 

της εκµάθησης των 

�      Να συλλέγουν πληροφορίες για 

την προετοιµασία του µαθητή 
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σπουδαστών από µια ποικιλία πηγών 

�      Να συµπεριλάβουν όλους τους 

σπουδαστές στην αξιολόγηση 

τους  

�      Να χρησιµοποιούν πληροφορίες 

από µια ποικιλία αξιολογήσεων 

για να σχεδιάζουν και να 

ρυθµίζουν µαθησιακές 

ευκαιρίες, που προάγουν την 

ακαδηµαϊκή επίτευξη όλων των 

µαθητών 

�      Να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι 

για τη µάθηση είναι κατάλληλοι 

στην ανάπτυξη των µαθητών, 

στην απόκτηση της γλώσσας ή 

άλλες ειδικές ανάγκες 

�      Να χρησιµοποιούν ένα εύρος 

στρατηγικών αξιολόγησης για 

να υλοποιούν και να ελέγχουν 

τους εξατοµικευµένους 

µαθησιακούς στόχους  

�      Να δουλεύουν µε άλλους 

εκπαιδευτές για να 

καθιερώσουν τους µαθησιακούς 

στόχους και εργαλεία 

αξιολόγησης που προάγουν την 

εκµάθηση  

5. Πρότυπα για Κοινωνικά, 

ηθικά και ανθρωπιστικά 

θέµατα γύρω από τη 

χρήση της τεχνολογίας. 

�      Να διευκολύνουν ισότιµη 

πρόσβαση σε τεχνολογικές 

πηγές για όλους τους µαθητές 

�      Να χρησιµοποιούν τεχνολογικές 

πηγές που εξασφαλίζουν 

ποικιλοµορφία 

�      Να εφαρµόζουν τεχνολογικές 

πηγές που επιτρέπουν και 

ενθαρρύνουν τους µαθητές µε 

διαφορετικά υπόβαθρα, 

χαρακτηριστικά και ικανότητες 

�      Να προάγουν την ασφαλή και 

υγιή χρήση των τεχνολογικών 
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Πίνακας 8: Προτεινόµενα πρότυπα για την Ελλάδα 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
  
4.1  Ερευνητικά ερωτήµατα και υποθέσεις 
  
            Η επίτευξη της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας εξαρτάται από τις δεξιότητες και τα κίνητρα 

των εκπαιδευτικών υλοποιώντας καινοτοµίες. ∆εν είναι έκπληξη ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και των δεξιοτήτων τους στον τοµέα της τεχνολογίας αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος 

της βιβλιογραφίας για την εκπαιδευτική τεχνολογία (Brand, 1997, Bray, 1999; CEO Forum, 1997, 

1999, NGA & Milken, 1999, Vojtek & Vojtek, 1997a; Darling-Hammond, 1999). 

Μεγάλες έρευνες, όπως µία που περιγράφηκε το 2000 στην αναφορά “Teachers’ Tools for

the 21st Century”, έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια  για να βοηθήσουν να καθορίσουν το επίπεδο 
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και τη χρήση της τεχνολογίας. Τα αποτελέσµατα από αυτές τις 

αναφορές όχι µόνο παρέχουν µία εικόνα του από το παρούσα κατάσταση  της χρήσης της 

τεχνολογίας και της επαγγελµατικής ανάπτυξης σχετικά µε την τεχνολογία, αλλά επίσης τονίζουν 

και τους τοµείς που χρειάζονται µεταρρύθµιση. Γενικά, αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται στο να εντάξουν την τεχνολογία στη καθηµερινή διδασκαλία  στην 

τάξη.  

πηγών 
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            Έρευνες δείχνουν ότι ο χρόνος που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί  στις δραστηριότητες της 

επαγγελµατικής βελτίωσης σχετικά µε την τεχνολογία είναι σηµαντικός. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (88%) αφιέρωσαν λιγότερο  από 8 ώρες το χρόνο στο πλαίσιο της επαγγελµατικής 

βελτίωσης σχετικά µε την τεχνολογία , τρία χρόνια µέχρι το 1999 (NCES, 2000). Οι εκπαιδευτικοί 

που αναφέρθηκαν ότι αφιερώνουν  κατά µέσο όρο, 9 ή περισσότερες ώρες το χρόνο σε τέτοιου 

είδους επαγγελµατικές δραστηριότητες, ήταν περισσότερο πρόθυµοι (66%) στο να αισθάνονται 

καλά προετοιµασµένοι ως προς τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, σε αντίθεση µε 

εκείνους τους εκπαιδευτικούς (34%) που αφιερώνουν, κατά µέσο όρο, 3 ως 8 ώρες στην 

επαγγελµατική τους βελτίωση (NCES, 2000). 

            Η συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να έχει θετική 

επίδραση. Ο Fatemi (1999) , για παράδειγµα, βρήκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε αυτά 

τα προγράµµατα τα προηγούµενα χρόνια ήταν περισσότερο πρόθυµοι από εκείνους που δεν είχαν 

να  βασιστούν σε ψηφιακό περιεχόµενο στην τάξη και στην αναζήτηση για το διαδίκτυο στην τάξη. 

ΤΟ 1999 στην αναφορά “ Internet Use by Teachers: Conditions of Professional Use and Teacher-

Directed Student Use” ο Becker παρουσίασε τα αποτελέσµατα στα οποία φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν προγράµµατα επιµόρφωσης  για το «πώς να χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο» ή άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες παρατήρησαν την µεγάλη αξία του διαδικτύου ως 

«µία σηµαντική πηγή για την τάξη και ήταν πιο πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο απ’ ότι οι 

υπόλοιποι.» 

            Αν και αυτά τα ευρήµατα είναι ενθαρρυντικά, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

συµµετέχουν σε προγράµµατα επιµόρφωσης εµφανίζεται να είναι σχετικά µικρό. Το 1998, το 21% 

των εκπαιδευτικών των δηµοσίων σχολείων έδειξε ότι αυτοί που επέλεξαν να παρακολουθήσουν 

δραστηριότητες της επαγγελµατικής ανέλιξης οι οποίες επικέντρωναν την ένταξη της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας στο αντικείµενο που δίδαξαν, έχουν βελτιώσει την διδασκαλία τους κατά πολύ (NCES, 

1999).  

            Αν και ο αριθµός  των καλά σχεδιασµένων ερευνών που εξετάζουν τις φάσεις ενός 

προγράµµατος επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι ακόµα µικρός, οι ερευνητές αρχίζουν να καθορίζουν 

τους τοµείς που ασκούν τη µεγαλύτερη επιρροή στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη χρήση της 

τεχνολογίας στην  τάξη. Επιπρόσθετα, σχετικά ευρήµατα αφορούν στους λόγους που επηρεάζουν τη 

χρήση των υπολογιστών από τους διδάσκοντες συµπεριλαµβάνοντας τους ακόλουθους: 

•      Η µελέτη των Moallem και του Micallef πιστοποίησαν προηγούµενες έρευνες που 

έδειξαν ότι όσο περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τους υπολογιστές, τόσο 

περισσότερο έχουν θετική στάση προς αυτούς. 

•      Υπάρχει σχέση µεταξύ του επιπέδου δεξιότητας του υπολογιστή  από τους 

εκπαιδευτικούς και τους τύπους της χρήσης τεχνολογίας στην τάξη. «Οι εκπαιδευτικοί που 

απλά ενδιαφέρθηκαν στο να χρησιµοποιούν τους υπολογιστές για  την αποκατάσταση των 

δεξιοτήτων ήταν εκείνοι µε τα χαµηλότερα επίπεδα ειδίκευσης». Οι διδάσκοντες µε τις 

περισσότερες τεχνολογικές δεξιότητες ήταν πιο θετικοί στο να θέτουν τους στόχους για τη 

χρήση των υπολογιστών από τους µαθητευοµένους όπως παρουσιάζοντας υλικό, 

επικοινωνώντας και αναλύοντας την πληροφορία. 
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•      Τέλος, αρκετές έρευνες, συµπεριλαµβάνοντας µία έρευνα του 1998, που παρουσιάστηκε 

από την Education Week , βρήκαν ότι τα χρόνια της µαθησιακής εµπειρίας δεν διαφέρουν 

στο πώς χρησιµοποιούν οι διδάσκοντες την τεχνολογία (Fatemi, 1999).  

Υπάρχουν πολλές ανεπίσηµες προσεγγίσεις για τις µαθησιακές ευκαιρίες που συµβάλουν 

στην επαγγελµατική ανέλιξη των εκπαιδευτικών. Αυτές οι προσεγγίσεις περιλαµβάνουν την 

εξερεύνηση από τους εκπαιδευτικούς, των δικών τους ερωτήσεων, την ανάγνωση βιβλίων, τη 

συµµετοχή σε διαδικτυακά µαθήµατα ή συζητήσεις  και επωφελούνται από προγράµµατα βασισµένα 

σε υπολογιστές για την εκπαίδευση των τεχνολογικών δεξιοτήτων.  Ανεπίσηµες προσεγγίσεις στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη, όπως µπορεί να θεωρηθεί η µάθηση που γίνεται σε εργαστήρια και 

τάξεις,  παρέχουν ευκαιρίες απαραίτητες για εκπαιδευτικούς ώστε να σχηµατίσουν τη δική τους 

µάθηση (Loucks- Horsley et al., 1998). 

            Σκοπός της έρευνας είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέµατα συνεχούς 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, στις εµπλεκόµενες έννοιες σε αυτή όπως της ηλεκτρονικής µάθησης, 

της µάθησης εξ αποστάσεως και στο πώς όλα αυτά εντάσσονται  στα  διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης. 

Να γίνει η θεωρητική σύγκριση των διεθνών προτύπων εκπαίδευσης σε σχέση µε την υπάρχουσα 

κατάσταση στην Ελλάδα , στην οποία έχουν αναπτυχθεί  κυρίως τεχνολογικές δεξιότητες. 

Αξιολογείται ένα δείγµα Ελλήνων εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα προγράµµατα επιµόρφωσης 

Π2 σε θέµατα τεχνολογικών δεξιοτήτων, ηθικής, ασφάλειας και την χρήση της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία και στην εκµάθηση.  Οι τρεις προαναφερθείς δείκτες είναι µερικά από τα κύρια 

συστατικά των προτύπων εκπαίδευσης  και αποτελούν βασική προϋπόθεση για κάποιον 

εκπαιδευτικό ώστε να θεωρείται πιστοποιηµένος έτοιµος να ασκήσει το επάγγελµά του. 

             Οι ερευνητικές υποθέσεις που απαντιούνται σε αυτή την έρευνα είναι αν µετά τη συµµετοχή 

των εκπαιδευτικών στο Π2: 

  

  

       Α. Λειτουργίες της τεχνολογίας και έννοιες 

Υ1: Μπορούν να καταδείξουν ειδίκευση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

εφαρµογών όπως επίσης και να κατανοούν έννοιες όπως hardware, software και τη 

συνδεσιµότητα. 

       Β. Ηθική και ασφάλεια 

Υ2: Είναι σε θέση να κάνουν υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και να κατανοούν θέµατα 

ηθικής και ασφάλειας στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων. 

       Γ. Ένταξη της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη µάθηση 

Υ3: Τέλος, είναι ικανοί να υποδείξουν ικανότητα στο να χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη 

διδασκαλία και τη µάθηση. 

 4.2 Ο σχεδιασµός της Έρευνας 

4.2.1 Οι Φάσεις της Έρευνας 
Όπως παρατηρείται µεγάλη ποικιλία απαντήσεων π.χ. στο ερώτηµα από τι πρέπει να απαρτίζεται 

µια έρευνα, έτσι και στην περίπτωση της ερευνητικής διαδικασίας, εµφανίζονται πολλές παραλλαγές 
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στον τρόπο που ακολουθούν οι εκάστοτε ερευνητές για να φέρουν σε πέρας µια έρευνα. Έτσι 

υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις στο πρόβληµα της εύρεσης της σωστότερης διαδικασίας για 

µια έρευνα. Κατά τη διαδικασία της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκαν οι εξής φάσεις: 

� ∆ιατύπωση του σκοπού της έρευνας  

� Κατάρτιση του σχεδίου έρευνας  

� Μέθοδος συλλογής πληροφοριών  

� Επεξεργασία δεδοµένων  

� Ανάλυση δεδοµένων - Σύνθεση (συµπεράσµατα – ερµηνεία)  Στο παρακάτω σχήµα 

διακρίνεται η σειρά των ερευνητικών διαδικασιών που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία. 
  

  
Σχήµα 3:  Ερευνητικές ∆ιαδικασίες Εργασίας 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Σχεδιασµός 
Έρευνας 

∆είγµα Συλλογή 
∆εδοµένων 

Ανάλυση 
∆εδοµένων 

Έκθεση 
Αποτελεσµάτων 

Γενική ιδέα της έρευνας 

       ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σχεδιάγραµµα της έρευνας 

Απόφαση για τις πληροφορίες 
Συγκέντρωση τεχνικών 
Ερωτηµατολόγια 

Απόφαση για τις πηγές της 
πληροφόρησης 

Σχεδιασµός της Έρευνας 

Λήψη  των πληροφοριών 

Καταγραφή των δεδοµένων 
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Σχήµα 4:   Αναπαράσταση της ερευνητικής διαδικασίας 
  
  
  

  

4.2.2 Μέθοδος έρευνας 
            

           Στη συγκεκριµένη έρευνα επιλέγεται ως µέθοδος προσέγγισης του προβλήµατος που 

ερευνάται η έρευνα πεδίου. Κατατάσσεται στις µορφές ενεργητικής έρευνας (Action Research). 

Επιλέχθηκε γιατί λειτουργεί κατά περίπτωση, ενδιαφερόµενη για την διάγνωση ενός προβλήµατος 

σε συγκεκριµένο πλαίσιο, απαιτεί συνήθως συνεργασία οµάδων – ατόµων και είναι συµµετοχική. 

Επίσης είναι µέσο πρακτικής εκπαίδευσης  των διδασκόντων και αποτίµησης των ικανοτήτων τους, 

βοηθά στην επικοινωνία ερευνητή και συµµετέχοντα.  

Eίναι µιας µικρής έντασης παρέµβαση στη λειτουργία του πραγµατικού κόσµου και µια 

άµεση εξέταση των αποτελεσµάτων της παρέµβασης αυτής. Λειτουργεί κατά περίπτωση-

ενδιαφέρεται για τη διάγνωση ενός προβλήµατος σε συγκεκριµένο πλαίσιο και την επίλυσή του στο 

πλαίσιο αυτό. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό είναι ότι είναι συµµετοχική αφού τα ίδια τα µέλη των 

οµάδων λαµβάνουν µέρος άµεσα ή έµµεσα στην έρευνα. 

Οι σκοποί της ενεργητικής έρευνας στην εκπαιδευτική διαδικασία κατατάσσονται σε πέντε 

κυρίως κατηγορίες: 

•      Είναι ένα µέσο για την αντιµετώπιση προβληµάτων των οποίων η διάγνωση γίνεται σε 

συγκεκριµένες συνθήκες ή για τη βελτίωση δεδοµένων συνθηκών. 

•      Είναι ένα µέσο άµεσης και πρακτικής εκπαίδευσης των διδασκόντων, τροφοδοτώντας 

τους µε νέες µεθόδους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα αξιολόγησης των µεθόδων που 

χρησιµοποιούν.  

•      Αποτελεί τρόπο για εισαγωγή επιπρόσθετων και καινοτόµων  προσεγγίσεων στις 

µεθόδους διδασκαλίας. 

•      Βοηθά στην επικοινωνία του πρακτικού δασκάλου µε τον ερευνητή. 

•      Παρότι στερείται της ισχύος µιας πλήρους επιστηµονικής έρευνας, είναι ένας τρόπος ο 

οποίος παρέχει µια εναλλακτική προσέγγιση της επίλυσης των προβληµάτων στην τάξη. 

  

  

  
Περιπτώσεις στις οποίες προτείνεται η χρήση της ενεργητικής 
έρευνας: 
  

•      Μέθοδοι διδασκαλίας - αντικατάσταση παραδοσιακών µεθόδων 

Ανάλυση των δεδοµένων 

Έρευνα σε γραπτή µορφή 
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•      Στρατηγικές µάθησης - υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης 

προσέγγισης σε αντίθεση µε ένα και µοναδικό στυλ διδασκαλίας 

και εκµάθησης 

•      ∆ιαδικασίες αξιολόγησης - βελτίωση της µεθόδου αξιολόγησης 

•      Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών - βελτίωση των 

διδακτικών ικανοτήτων, ανάπτυξη νέων µεθόδων και αυτό - αξιολόγηση 

•       ∆ιοίκηση - αύξηση της αποδοτικότητας στη διοίκηση ενός σχολείου. 

  

4.3  Περιγραφή διαδικασίας έρευνας  
             

            Έγινε η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η καταγραφή των διεθνών προτύπων εκπαίδευσης 

από Αµερική, Ευρώπη και Αυστραλία µε σκοπό  να παρουσιαστούν µε ένα σύγχρονο, εύκολο και 

συνοπτικό τρόπο προς τους εκπαιδευτικούς, προωθώντας έτσι την επαγγελµατική ανάπτυξη µέσω 

νέων τεχνολογικών εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης. ∆ηµιουργήθηκε το υλικό, χωρίστηκε σε 

ενότητες και παρουσιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστο και µε επαρκείς 

πληροφορίες µέσω ενός εργαλείου εκπαίδευσης (https://sites.google.com/site/standardstest/home).  

 
Αρχική σελίδα εργαλείου “ Είναι…standard” 

            Προκείµενου να συλλεχθεί δείγµα από το δειγµατοληπτικό πλαίσιο που αναφέρθηκε, 

αναζητήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Το µέγεθος 

δείγµατος που επιλέχθηκε ήταν 30 άτοµα. 

∆εδοµένης της χωρικής διασποράς αυτών στο σύνολο της χώρας, επιλέχθηκε η διανοµή και 

συγκέντρωση του εργαλείου συλλογής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Κατά συνέπεια 

προκειµένου να επιλεγεί δείγµα εκπαιδευτικών, έγιναν τα ακόλουθα βήµατα: 

�                      Επιλογή εκπαιδευτικών από τον πληθυσµό µε απλή τυχαία δειγµατοληψία  

�                      Αξιοποίηση και δηµιουργία των ερωτηµατολόγιων  µε βάση τις υπηρεσίες που παρέχουν 

τα Google Docs. Ενηµέρωση και διανοµή ερωτηµατολογίων µε ηλεκτρονικό τρόπο 

�                      Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων (εφαρµογή ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς µε 

συµπλήρωση χωρίς την παρουσία συνεντευκτή). 

�                      Συγκέντρωση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων µετά την συµπλήρωση σε αρχείο 

excel. 
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            Έπειτα δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο αναρτήθηκε στο toolkit, διανεµήθηκε 

στους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο Π2 και συγκεντρώθηκαν 30 συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια (http://sites.google.com/site/toolkitskills/meros-d). Μετά το πέρας αυτής της 

διαδικασίας εξήχθησαν συµπεράσµατα και παρουσιάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν 

από τα ερωτηµατολόγια. 

  

4.4  ∆είγµα µελέτης  

4.4.1   Συµµετέχοντες  
  

Στην Ελλάδα ένα από τα προγράµµατα, που εφαρµόζονται στα πλαίσια των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας και Τεχνικής Εκπαίδευσης, 

αφορά στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιµόρφωση διαρθρώνεται σε 2 διαφορετικά ποιοτικά επίπεδα στα 

οποία οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία των µαθηµάτων. 

Σχετικά υλοποιούνται δύο προγράµµατα επιµόρφωσης: Ένα πρόγραµµα, µε περιεχόµενο την 

επιµόρφωση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ, στο οποίο συµµετέχουν 35.000 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ένα πρόγραµµα, µε αντικείµενο 

τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, στο οποίο 

συµµετέχουν περίπου 15.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.   

            Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ρωτήθηκαν 43 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρακολούθησαν το Π2 και είναι εκπαιδευτικοί µε αρκετές 

γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει : 

  

�      Βασικές Έννοιες 

�      Εισαγωγή στα Windows 

�      Επεξεργαστής Κειµένου (MS Word) 

�      Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) 

�      ∆ιαδίκτυο (Internet) 

�      Επεξεργαστής Λογιστικών Φύλλων 

�      Επεξεργαστής Βάσεων ∆εδοµένων 

  

4.5   Ερωτηµατολόγιο 
  

            Χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο. Περιέχει ερωτήσεις για την κατάθεση των 

προσωπικών χαρακτηριστικών:  

•      φύλο 
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•      ηλικία  

•      εκπαιδευτικό επίπεδο 

•      βαθµίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν   

•      Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (πριν την παρακολούθηση του Προγράµµατος 

επιµόρφωσης) και  

28 ερωτήσεις που στοχεύουν στην αυτο-αξιολόγηση που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί σε 

σχέση µε τις αποκτηθείσες γνώσεις στο Π2. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του ερωτηµατολογίου είναι 

ότι βασίζεται σε ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης τεχνολογίας το οποίο κατασκευάστηκε στη 

Μασσαχουσέτη (Massachusetts Technology Self- Assessment Tool). Το εργαλείο αυτό έχει 

σχεδιαστεί για:  

•      Εκπαιδευτικούς: Να καθορίσουν το προσωπικό τους επίπεδο στην ειδίκευση της 

τεχνολογίας και να αναγνωρίσουν τις προσωπικές ανάγκες σχετικά µε την επαγγελµατική 

ανάπτυξη στην τεχνολογία.   

•      Σχολεία: Να αξιολογήσουν τις δικές τους προσωπικές ανάγκες επαγγελµατικής 

ανάπτυξης και να σχεδιάσουν δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης οι οποίες θα 

βοηθήσουν όλους τους εκπαιδευτικούς να γίνουν ειδικοί στην τεχνολογία. 

•      Πολιτεία: Να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν δεδοµένα στις τεχνολογικές 

δεξιότητες και την τεχνολογική επαγγελµατική ανάπτυξη.  

  

Επίπεδα ειδίκευσης 

            Το TSAT  (Massachusetts Technology Self- Assessment Tool) έχει τέσσερα επίπεδα,  όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ο πίνακας δείχνει το ποσοστό των δεξιοτήτων που θα πρέπει να 

συµπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί για να προχωρήσουν στο επόµενο επίπεδο. Όπως φαίνεται από τον 

πίνακα, τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Μασσαχουσέτης είναι 

τρία: 

•      Τεχνολογικές λειτουργίες και έννοιες 

•      Ηθική και ασφάλεια 

•      ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω τεχνολογίας 

            Το TSAT ταυτίζεται µε τα προτεινόµενα τεχνολογικά πρότυπα διδασκαλίας  της 

Μασσαχουσέτης (Massachusetts Recommended PreK-12 Instaructional Technology Standards) και 

τα τεχνολογικά πρότυπα  ISTE. 

  

  

  Technology Operations 

& Concepts 

Ethics And Safety Teaching & Learning 

with Technology 

Early Technology       

Developing 

Technology 

      

Proficient       

Advanced       
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Στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί η κλίµακα Likert. Με την κλίµακα αυτή 

ο ερωτώµενος καλείται να δηλώσει τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας µε µια σειρά προτάσεων 

σχετικά µε το αντικείµενο του ενδιαφέροντος. Είναι ο βαθµός συµφωνίας ή διαφωνίας σε κάποιο 

θέµα που διατυπώνεται από το ερωτηµατολόγιο.  Η κλίµακα παρουσιάζεται σε ευθεία γραµµή µε 

σταθερές διαιρέσεις (συνήθως 5 όπως είναι γνωστό). Σε µια πρόταση  ο ερωτώµενος καλείται να 

απαντήσει εάν συµφωνεί ή διαφωνεί, σαν σύνολο, όχι µία µία.  

4.6  Υλικό 
Τα εργαλεία είναι απαραίτητο στοιχείο για να µπορεί κάθε επαγγελµατίας να δηµιουργεί, να 

διορθώνει και να ολοκληρώνει την κάθε εργασία του, ώστε να φέρει σε πέρας το τελικό προϊόν. Το 

ίδιο συµβαίνει και στην έρευνα αφού και εκεί τα εργαλεία είναι τα λογισµικά. 

Hardware: Το υλικό, όπως ονοµάζεται, µπορεί να αποτελείται από υπολογιστές, εκτυπωτές, 

σαρωτές και άλλα τέτοιου είδους εργαλεία. Στην παρούσα έρευνα το εργαλείο που απαιτείται είναι ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Σε αυτόν καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις που 

πλαισιώνουν το λογισµικό, η καταγραφή όλων των κειµένων που υπάρχουν στο εργαλείο 

εκπαίδευσης για τα πρότυπα.  

            Software: Τα εργαλεία λογισµικού, όπως λέγονται, είναι τα προγράµµατα υπολογιστών, 

όπως η επεξεργασία κειµένου, οι παρουσιάσεις, τα φύλλα εργασίας, της ανάπτυξης και 

επεξεργασίας κειµένου και τα προγράµµατα βάσης δεδοµένων.  

Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης  δηµιουργήθηκε ένα 

εργαλείο εκπαίδευσης το οποίο κατασκευάστηκε µε βάση τις υπηρεσίες που παρέχει η Google sites

http://sites.google.com/site/standardtest/ 

Η Google παρουσίασε το Google Sites™, µια εφαρµογή που καθιστά τη δηµιουργία 

οµαδικού δικτυακού τόπου τόσο εύκολη, όσο εύκολη είναι η επεξεργασία ενός εγγράφου. Με το 

Google Sites, µπορεί κανείς να συγκεντρώσει γρήγορα ποικιλία πληροφοριών σε ένα σηµείο  -

συµπεριλαµβανοµένων βίντεο, ηµερολογίων, παρουσιάσεων, συνηµµένων εγγράφων και απλών 

κειµένων και να τα µοιραστεί εύκολα – για απλή προβολή ή επεξεργασία- µε µια µικρή οµάδα, µια 

µεγάλη οργάνωση ή ολόκληρο τον κόσµο. 

Η δηµιουργία και η επεξεργασία ενός συνόλου σελίδων σε ένα Google Site δεν απαιτεί 

γνώση HTML ή γνώσεις web design.  Οι άνθρωποι µπορούν να ξεκινήσουν µια νέα σελίδα µε ένα 

κλικ. Η προσθήκη περιεχοµένου είναι εύκολη όσο ένα κλικ στο κουµπί «επεξεργασία». Ο µερισµός 

είναι εύκολος, όσο εύκολο είναι να αποσταλεί µια πρόσκληση. Μπορεί να γίνει αναζήτηση σε όλο 

το περιεχόµενο άµεσα και το Google Sites είναι προσβάσιµο µέσω οποιουδήποτε web browser. Με 

το Google Sites, οι άνθρωποι µπορούν να δηµιουργήσουν µια σειρά από sites, όπως: 

• intranet για να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες της εταιρίας 

• ένα οµαδικό site για τη διαχείριση ενός έργου 

• ένα site – προφίλ που θα περιλαµβάνει το βιογραφικό σηµείωµα του ατόµου, τους τοµείς 

εξειδίκευσης, τους στόχους για το τρίµηνο, κλπ. 

Το Google Sites είναι ασφαλές και προσαρµόσιµο. Οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο σχετικά 

µε το ποιος µπορεί να κατέχει, να συνεργάζεται, να βλέπει σελίδες και να εµφανίζει το ιστορικό 

εκδόσεων του συγκεκριµένου site. Το Google Sites είναι κατασκευασµένο για να προσαρµόζεται σε 
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οποιοδήποτε µέγεθος επιχείρησης – από µια πενταµελή εταιρία έως µια επιχείρηση ή ένα 

πανεπιστήµιο µε 50.000 άτοµα – και δεν απαιτεί αγορά, εγκατάσταση ή συντήρηση. Επιπλέον 

χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: 

•          Ενσωµατωµένο περιεχόµενο από άλλα προϊόντα Google, περιλαµβανοµένων των YouTube, 

Google Docs, Google Calendar και Picasa  

•          «Ανέβασµα» αρχείων µεγέθους έως 10MB  

•          Προσαρµογή της εµφάνισης και της ατµόσφαιρας του site   

4.7  Μεταβλητές  
  

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι εκείνες που επεξεργαζόµαστε ενώ οι εξαρτηµένες 

µεταβλητές µετριούνται µόνο ή καταχωρούνται. Αυτή η διάκριση εµφανίζεται ως ιδιάζουσα αφού 

δηµιουργεί σύγχυση σε πολλούς επειδή, όπως µερικοί φοιτητές λένε, όλες οι µεταβλητές εξαρτώνται 

από κάτι. Εντούτοις, µόλις κατακτήσετε αυτήν την διάκριση θα τη θεωρείτε αυτονόητη. Η ορολογία 

εξαρτηµένη και ανεξάρτητη µεταβλητή ισχύει συνήθως για την πειραµατική έρευνα όπου µερικές 

µεταβλητές επιδέχονται επεξεργασία, και από αυτή την άποψη είναι ανεξάρτητες κατά τα αρχικά 

σχέδια αντίδρασης, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τις προθέσεις, κ.λπ. των θεµάτων. Μερικές 

άλλες µεταβλητές αναµένονται να θεωρηθούν εξαρτηµένες από την επεξεργασία τους χειρισµό ή τις 

πειραµατικές συνθήκες. ∆ηλαδή, εξαρτώνται από την απάντηση στην ερώτηση "τι θα κάνει το 

υποκείµενο".  

Κάπως αντίθετα προς τη φύση αυτής της διάκρισης, αυτοί οι όροι χρησιµοποιούνται επίσης 

στις µελέτες όπου δεν χειριζόµαστε κυριολεκτικά τις ανεξάρτητες µεταβλητές, αλλά µόνο ορίζουν 

ιδιότητες στις πειραµατικές οµάδες που ορίζονται από µερικές προϋπάρχουσες ιδιότητες των 

θεµάτων. Παραδείγµατος χάριν, εάν σε ένα πείραµα, τα αρσενικά συγκρίνονται µε τα θηλυκά 

σχετικά µε τα χρωµοσώµατα τους το φύλο θα µπορούσε να κληθεί ως ανεξάρτητα µεταβλητή και το 

χρωµόσωµα ως εξαρτηµένη µεταβλητή.  

Ανεξάρτητα από τον τύπο τους, δύο ή περισσότερες µεταβλητές συσχετίζονται εάν σε ένα 

δείγµα των παρατηρήσεων, οι τιµές εκείνων των µεταβλητών κατανέµονται κατά τρόπο συνεπή. Με 

άλλα λόγια, οι µεταβλητές συσχετίζονται εάν οι τιµές τους αντιστοιχούν συστηµατικά η µια στην 

άλλη για αυτές τις παρατηρήσεις. Παραδείγµατος χάριν, το ύψος συσχετίζεται µε το βάρος επειδή 

χαρακτηριστικά τα ψηλά άτοµα είναι βαρύτερα από τα κοντά, Ο  δείκτης νοηµοσύνης συσχετίζεται 

µε τον αριθµό λαθών σε µια δοκιµή, αφού οι άνθρωποι µε τον υψηλότερο δείκτη νοηµοσύνης 

κάνουν λιγότερα λάθη.  

  

Οι Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Οι  ανεξάρτητες µεταβλητές στη συγκεκριµένη έρευνα είναι τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγµατος που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια: 

•      Φύλο 

Page 122 of 197ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13/10/2011file://e:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thesis template_27_2_09ne...



•      Ηλικία 

•      Εκπαιδευτικό επίπεδο 

•      Βαθµίδα εκπαίδευσης την οποία υπηρετούν 

•      Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (πριν τη παρακολούθηση του προγράµµατος επιµόρφωσης) 

  

Οι Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

•      Οι  λειτουργίες της τεχνολογίας και οι έννοιες της 

•      Ηθική και ασφάλεια 

•      ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω της τεχνολογίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1  Εισαγωγή  

5.1.1  Η έρευνα 
  

∆ιαδικασία συλλογής Υλικού – Σχεδιασµός έρευνας 

Ο τύπος έρευνας που επιλέγεται είναι η έρευνα πεδίου στον πληθυσµό των εκπαιδευτικών 

της  Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  Αναλυτικότερα: 

  

Πληθυσµός στόχος – δειγµατοληπτικό πλαίσιο:  

Ο πληθυσµός στόχος της παρούσας έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε δηµόσια σχολεία της περιοχής. 

Ειδικότερα είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης Π2. Ένα 

πρώτο συµπέρασµα που µπορεί να αναφερθεί είναι ότι τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού δεν επηρεάζουν το επίπεδο ικανότητας του εκπαιδευτικού στα παραπάνω στοιχεία. 

  

Σχέδιο έρευνας   

Προκειµένου να συλλεχθεί δείγµα από το δειγµατοληπτικό πλαίσιο που αναφέρθηκε,  

αναζητήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Το συνολικό 

πλήθος αυτών εκτιµάται σε 3500 άτοµα. ∆εδοµένης της χωρικής διασποράς αυτών στο σύνολο της 

χώρας, επιλέχθηκε η διανοµή και συγκέντρωση του εργαλείου συλλογής µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Κατά συνέπεια προκειµένου να επιλεγεί δείγµα εκπαιδευτικών, έγιναν τα ακόλουθα 

βήµατα: 

�                      Επιλογή εκπαιδευτικών από τον πληθυσµό µε απλή τυχαία δειγµατοληψία  

�                      Αξιοποίηση και δηµιουργία των ερωτηµατολόγιων  µε βάση τις υπηρεσίες που παρέχουν 

τα Google Docs. Ενηµέρωση και διανοµή ερωτηµατολογίων µε ηλεκτρονικό τρόπο 

�                      Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων (εφαρµογή ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς µε 

συµπλήρωση χωρίς την παρουσία συνεντευκτή). 

�                      Συγκέντρωση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων µετά την συµπλήρωση σε αρχείο 

excel. 

Τελικά, το µέγεθος δείγµατος που επιλέχθηκε ήταν 30 άτοµα. 

  

Τελικό µέγεθος δείγµατος 

Το τελικό µέγεθος δείγµατος είναι 33 ερωτηµατολόγια. Συνολικά απεστάλησαν 40 

ερωτηµατολόγια προκειµένου να ικανοποιηθεί ο στόχος των 30 ερωτηµατολογίων και 

συγκεντρώθηκαν 33. Η ανταπόκριση κρίνεται ικανοποιητική (82,5%) δεδοµένης της διαδικασίας 

συλλογής (αποστολή, συγκέντρωση και λήψη ερωτηµατολογίων µε ηλεκτρονικό τρόπο) και της 

διαδικασίας συµπλήρωσης (εφαρµογή ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς µε συµπλήρωση χωρίς την 

παρουσία συνεντευκτή).  Ο µέσος χρόνος συµπλήρωσης κάθε ερωτηµατολογίου εκτιµάται ότι θα 
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είναι περίπου 10min.  

  

∆ιάρκεια έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο 25 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2010. 

  

Ερευνητικό ερώτηµα 

Ποια είναι τα επίπεδα ικανότητας στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε  

•      Λειτουργίες τεχνολογίας και έννοιες 

•      Ηθική και ασφάλεια 

•      ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω τεχνολογίας 

Όπως προαναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι :  

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

  

Εργαλείο συλλογής          

Για την συλλογή του υλικού χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελείται από 

ερωτήσεις κλειστού τύπου σε 2 ενότητες: 

  

Το πρώτο (Α) µέρος του ερωτηµατολογίου (ερωτήσεις µια έως 5) αφορά στις δηµογραφικές 

πληροφορίες από τους συµµετέχοντες. 

            Το δεύτερο (Β) µέρος του ερωτηµατολογίου (ερωτήσεις µία έως 28) αποτελείται από 

κλειστές ερωτήσεις βαθµολόγησης – αξιολόγησης ικανότητας. Αναλυτικά: 

�      Α µέρος περιλαµβάνει τις ερωτήσεις για : 

  

•       Φύλο 

•       Ηλικία 

•       Εκπαιδευτικό επίπεδο 

•       Βαθµίδα που διδάσκει 

•       Γνώσεις σχετικές µε χρήση Η/Υ 

  

�      Αναλυτικά Β µέρος.  

Στο δεύτερο (Β) µέρος του ερωτηµατολογίου υπήρχαν 28 ερωτήσεις κλειστού τύπου, που 

αναφέρονται στην αξιολόγηση της ικανότητας τριών παραγόντων. Η παρουσίαση των ερωτήσεων 

γίνεται κατά παράγοντα. Οι 28 ερωτήσεις οµαδοποιούνται σε 3 παράγοντες:  

  

Α. Λειτουργίες τεχνολογίας και έννοιες 

Β. Ηθική και ασφάλεια 

Γ. ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω τεχνολογίας 

Με τις ερωτήσεις αυτές ο ερωτώµενος καλείται να αξιολογήσει πόσο είναι ικανός / ικανή να εκτελεί 

µια συγκεκριµένη ενέργεια ή να χειριστεί µια συγκεκριµένη κατάσταση. Η αξιολόγηση κάθε 

ερώτησης γίνεται µε την χρήση της 5 βάθµιας κλίµακας Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο 
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ΚΑΘΟΛΟΥ, 2 ΛΙΓΟ, 3 ΜΕΤΡΙΑ, 4 ΑΡΚΕΤΑ και 5 ΠΟΛΥ. 

:  

  

  
Πίνακας 9: Επίπεδο σηµαντικότητας 
  

5.1.2   Συµµετέχοντες – ∆ηµογραφικά στοιχεία 
  

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 33 άτοµα. Από αυτούς το 51,5% ήταν άνδρες και το 

48,5% ήταν γυναίκες. Αναφορικά µε την κατανοµή των συµµετεχόντων σε ηλικιακές οµάδες 

προκύπτει ότι µόνο 2 άτοµα (6,1%) των συµµετεχόντων ανήκουν στην κατηγορία [20-30]. Το 

υπόλοιπο δείγµα ισοκατανέµεται σχεδόν στις υπόλοιπες 3 ηλικιακές κατηγορίες. 

Αναφορικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο , το 66,7% των ατόµων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, και 

ακολουθεί το 15,2% που δήλωσαν κάτοχοι µεταπτυχιακού και το 12,1% που είναι απόφοιτοι 

ΤΕΙ. 

Επίσης οµοιόµορφα κατανέµονται οι συµµετέχοντες στην έρευνα στις 3 κατηγορίες 

απασχόλησης µε 11 άτοµα να απασχολούνται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 10 άτοµα στην 

δευτεροβάθµια και 12 άτοµα στην δευτεροβάθµια και ειδικότερα σε ΕΠΑΛ. 

Τέλος, αναφορικά µε τις γνώσεις στην χρήση Η/Υ, το 48,5% των ατόµων δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν MS OFFICE, το 36,4% MS WORD, µε τις υπόλοιπες κατηγορίες να συγκεντρώνουν 

µικρότερα ποσοστά εµφάνισης.  

Αναλυτικά ακολουθούν πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών µαζί µε τα αντίστοιχα 

γραφήµατα: 
φύλο 

  

  
Πίνακας 10: Συχνότητα και ποσοστά για το φύλο 
  

ηλικία 

  
Πίνακας 11: Συχνότητα και ποσοστά για την ηλικία 
  
  
  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid γυναίκα 16 48,5 48,5 48,5 
  άνδρας 17 51,5 51,5 100,0 
  Total 33 100,0 100,0   

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 20-30 2 6,1 6,1 6,1 
  30-40 10 30,3 30,3 36,4 
  40-50 10 30,3 30,3 66,7 
  50-60 11 33,3 33,3 100,0 
  Total 33 100,0 100,0   

Επίπεδο σηµαντικότητας: 

α=0,05 
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εκπαιδευτικό επίπεδο 
  

  
Πίνακας 12: Συχνότητα και ποσοστά για το εκπαιδευτικό επίπεδο 
  
  
                                                                  
  

Βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε 
  

  
Πίνακας 13: Συχνότητα και ποσοστά για το εκπαιδευτικό επίπεδο           
  
  
Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (πριν την παρακολούθηση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης) 
  

  
Πίνακας 14: Συχνότητα και ποσοστά για τις γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή  
  
  
  

  
  
  
  
  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid απόφοιτος ΤΕΙ 4 12,1 12,1 12,1 
πτυχίο ΠΑΤΕΣ 1 3,0 3,0 15,2 
ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ 1 3,0 3,0 18,2 
απόφοιτος ΑΕΙ 22 66,7 66,7 84,8 
Κάτοχος µεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών (Master) 5 15,2 15,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

  
  
  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Πρωτοβάθµια 11 33,3 33,3 33,3 
∆ευτεροβάθµια 10 30,3 30,3 63,6 
∆ευτεροβάθµια - 
ΕΠΑΛ

12 36,4 36,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid MS EXCEL 1 3,0 3,0 3,0 
  MS WORD 12 36,4 36,4 39,4 
  MS POWERPOINT 2 6,1 6,1 45,5 
  MS OFFICE 16 48,5 48,5 93,9 
  CAD 1 3,0 3,0 97,0 
  πτυχίο πληροφορικής 1 3,0 3,0 100,0 
  Total 33 100,0 100,0   
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Εικόνα 1:   Γραφήµατα ποσοστών για κάθε δηµογραφικό χαρακτηριστικά  
  
  
  
  

5.2  Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
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Στις παρακάτω ενότητες γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Αναλυτικά 

περιλαµβάνεται:  

  

Στην Ενότητα 1, γίνεται ο υπολογισµός κατανοµών συχνοτήτων και ποσοστών αλλά και 

περιγραφικών µέτρων θέσης (µέσων τιµών και τυπικών αποκλίσεων) των απαντήσεων των 28 

ερωτήσεων. Η παρουσίαση γίνεται σε οµάδες ερωτήσεων ανά παράµετρο.  

  

Στην Ενότητα 2, γίνεται ο έλεγχος αξιοπιστίας για κάθε οµάδα ερωτήσεων προσδιορισµού 

των παραµέτρων. Έπειτα, δηµιουργούνται 3 νέες  σύνθετες συνεχείς µεταβλητές, µία ανά 
παράµετρο. Οι µεταβλητές δηµιουργούνται από την µέση τιµή των ερωτήσεων των αντίστοιχων 

οµάδων.  

Ακολουθεί η παρουσίαση των περιγραφικών µέτρων θέσης (µέσων τιµών και τυπικών αποκλίσεων) 

των µεταβλητών και ελέγχεται η συσχέτιση, µε πίνακα συνάφειας και υπολογισµό του δείκτη 

συσχέτισης R µεταξύ των 3ων µεταβλητών. 

  

Στην Ενότητα 3, πραγµατοποιείται ο έλεγχος εξάρτησης των σύνθετων µεταβλητών µε 

χαρακτηριστικά του δείγµατος.  

  

Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δηµογραφικών µεταβλητών προέκυψε ότι 

στην περίπτωση του εκπαιδευτικού επιπέδου, της γνώσης χρήσης του Η/Υ, η εκπροσώπηση κάποιων 

κατηγοριών δεν είναι ικανή να υποστηρίξει ελέγχους στατιστικής συµπερασµατολογίας. Όµοια και 

στην δήλωση της ηλικίας στην κατηγορία [20-30]. Για τον λόγο αυτό ο έλεγχος της εξάρτησης των 

σύνθετων µεταβλητών γίνεται µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος: φύλο, ηλικία εκτός της 

κατηγορίας [20-30], βαθµίδα που υπηρετεί. 

Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν µε εφαρµογή ελέγχου ισότητας µέσων τιµών και άρα 

γίνονται µε εφαρµογή t test στην περίπτωση του ελέγχου του φύλου µε τις συνεχείς µεταβλητές και 

µε ανάλυση διασποράς ANOVA   για τον έλεγχο της σχέσης  ηλικίας και βαθµίδας µε τις σύνθετες 

µεταβλητές.  

5.2.1 Yπολογισµός κατανοµών συχνοτήτων και ποσοστών αλλά και περιγραφικών 
µέτρων θέσης-   Ενότητα 1 
  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατανοµές των ποσοστών των απαντήσεων για το σύνολο των 

µεταβλητών: 

Πρότυπο 1- Λειτουργίες της τεχνολογίας και έννοιες 
  
Πίνακας 15: 1ο Πρότυπο- Οι κατανοµές των ποσοστών των απαντήσεων για το σύνολο των µεταβλητών 

  

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
1. Είµαι ικανός/ ικανή να καταδείξω τις 
βασικές δεξιότητες για τη χρήση 
λογισµικού και εφαρµογές (π.χ. 
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άνοιγµα και κλείσιµο ενός υπολογιστή 
και περιφερειακών συσκευών, 
άνοιγµα/ κλείσιµο αρχείου, έναρξη µιας 
εφαρµογής και δηµιουργία εγγράφου). 

  6,1 18,2 15,2 60,6 

2. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω 
τα στοιχεία που αποτελούν  το 
σύστηµα ενός υπολογιστή (π.χ. 
λειτουργία συστήµατος, πλατφόρµες, 
οδηγούς συσκευών, µνήµη, τα 
windows). Να εξηγώ τις λειτουργίες  
και να χρησιµοποιώ την κατάλληλη 
ορολογία µιλώντας για αυτά 

  6,1 21,2 15,2 57,6 

3. Είµαι ικανός/ ικανή να συνδέω τα 
καλώδια των συσκευών, σωστά ώστε 
να λειτουργεί ο υπολογιστής 

3,0 6,1 18,2 18,2 54,5 

5. Είµαι ικανός/ ικανή να πλοηγηθώ 
στο ∆ιαδίκτυο, να αναγνωρίζω και να 
χρησιµοποιώ τα χαρακτηριστικά 
πλοήγησης  (π.χ  "go", "back", " 
forward") 

  6,1 12,1 15,2 66,7 

6. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
και να αποστέλλω µήνυµα 
χρησιµοποιώντας το e-mail . Να το 
ανακτώ, να διαβάζω, να αποθηκεύω, 
να εκτυπώνω και να διαγράφω το e-
mail. 

  6,1 9,1 18,2 66,7 

7. Είµαι ικανός/ ικανή να αποστέλλω 
συνηµµένο αρχείο µέσω e-mail , να το 
ανοίγω και να αποθηκεύω στην 
επιφάνεια εργασίας 

  9,1 9,1 15,2 66,7 

8. Είµαι ικανός/ ικανή να επιλύσω 
βασικές τεχνολογικές δυσκολίες (π.χ. 
soft reboot, paper jam,ink cartridge 
replacement) 

12,1 9,1 9,1 18,2 51,5 

9. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
ένα λογιστικό φύλλο, εισάγοντας 
απλούς τύπους ( π.χ. εξισώσεις, 
ποσοστά, εκθέτες) 

6,1 6,1 12,1 21,2 54,5 

10. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
µία απλή πολυµεσική παρουσίαση 
( π.χ. χρήση του Power Point) και να 
εξηγώ την ορολογία ( διαφάνεια, 
µεταφορά κ.α) 

  9,1 18,2 12,1 60,6 
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Εικόνα 2: Πρότυπο 1ο-Γράφηµα των κατανοµών των ποσοστών  για το σύνολο των απαντήσεων 
                                                                 
  
Descriptive Statistics 
  
Πίνακας 16:  1ο Πρότυπο- Μέσες τιµές και  τυπικές αποκλίσεις του συνόλου των απαντήσεων 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100
%

1. Είµαι ικανός/ ικανή να καταδείξω τις βασικές
δεξιότητες για τη χρήση λογισµικού και εφαρµογές (π.χ.

άνοιγµα και κλείσιµο ενός υπολογιστή και
περιφερειακών συσκευών, άνοιγµα/ κλείσιµο αρχείου,
έναρξη µιας εφαρµογής και δηµιουργία εγγράφου).

2. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τα στοιχεία που
αποτελούν  το σύστηµα ενός υπολογιστή (π.χ.
λειτουργία συστήµατος, πλατφόρµες, οδηγούς
συσκευών, µνήµη, τα windows). Να εξηγώ τις
λειτουργίες  και να χρησιµοποιώ την κατάλληλη

ορολογία µιλώντας για αυτά

3. Είµαι ικανός/ ικανή να συνδέω τα καλώδια των
συσκευών, σωστά ώστε να λειτουργεί ο υπολογιστής

5. Είµαι ικανός/ ικανή να πλοηγηθώ στο ∆ιαδίκτυο, να
αναγνωρίζω και να χρησιµοποιώ τα χαρακτηριστικά

πλοήγησης  (π.χ  "go", "back", " forward")

6. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ και να αποστέλλω
µήνυµα χρησιµοποιώντας το e-mail . Να το ανακτώ, να
διαβάζω, να αποθηκεύω, να εκτυπώνω και να διαγράφω

το e-mail.

7. Είµαι ικανός/ ικανή να αποστέλλω συνηµµένο αρχείο
µέσω e-mail , να το ανοίγω και να αποθηκεύω στην

επιφάνεια εργασίας

8. Είµαι ικανός/ ικανή να επιλύσω βασικές τεχνολογικές
δυσκολίες (π.χ. soft reboot, paper jam,ink cartridge

replacement)

9. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ ένα λογιστικό
φύλλο, εισάγοντας απλούς τύπους ( π.χ. εξισώσεις,

ποσοστά, εκθέτες)

10. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ µία απλή
πολυµεσική παρουσίαση ( π.χ. χρήση του Power Point)
και να εξηγώ την ορολογία ( διαφάνεια, µεταφορά κ .α)

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ

Page 131 of 197ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13/10/2011file://e:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thesis template_27_2_09ne...



  
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
1. Είµαι ικανός/ ικανή να καταδείξω 
τις βασικές δεξιότητες για τη χρήση 
λογισµικού και εφαρµογές (π.χ. 
άνοιγµα και κλείσιµο ενός 
υπολογιστή και περιφερειακών 
συσκευών, άνοιγµα/ κλείσιµο 
αρχείου, έναρξη µιας εφαρµογής και 
δηµιουργία εγγράφου). 
  

33 2 5 4,30 ,984 

2. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω 
τα στοιχεία που αποτελούν  το 
σύστηµα ενός υπολογιστή (π.χ. 
λειτουργία συστήµατος, πλατφόρµες, 
οδηγούς συσκευών, µνήµη, τα 
windows). Να εξηγώ τις λειτουργίες  
και να χρησιµοποιώ την κατάλληλη 
ορολογία µιλώντας για αυτά 

33 2 5 4,24 1,001 

  
3. Είµαι ικανός/ ικανή να συνδέω τα 
καλώδια των συσκευών, σωστά ώστε 
να λειτουργεί ο υπολογιστής 
  

33 1 5 4,15 1,121 

  
5. Είµαι ικανός/ ικανή να πλοηγηθώ 
στο ∆ιαδίκτυο, να αναγνωρίζω και να 
χρησιµοποιώ τα χαρακτηριστικά 
πλοήγησης  (π.χ  "go", "back", " 
forward") 
  

33 2 5 4,42 ,936 

6. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
και να αποστέλλω µήνυµα 
χρησιµοποιώντας το e-mail . Να το 
ανακτώ, να διαβάζω, να αποθηκεύω, 
να εκτυπώνω και να διαγράφω το e-
mail. 

33 2 5 4,45 ,905 

  
7. Είµαι ικανός/ ικανή να αποστέλλω 
συνηµµένο αρχείο µέσω e-mail , να 
το ανοίγω και να αποθηκεύω στην 
επιφάνεια εργασίας 
  

33 2 5 4,39 ,998 

  
8. Είµαι ικανός/ ικανή να επιλύσω 
βασικές τεχνολογικές δυσκολίες (π.χ. 
soft reboot, paper jam,ink cartridge 
replacement) 
  

33 1 5 3,88 1,453 

9. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
ένα λογιστικό φύλλο, εισάγοντας 
απλούς τύπους ( π.χ. εξισώσεις, 
ποσοστά, εκθέτες) 
  

33 1 5 4,12 1,219 

10. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
µία απλή πολυµεσική παρουσίαση 
( π.χ. χρήση του Power Point) και να 
εξηγώ την ορολογία ( διαφάνεια, 
µεταφορά κ.α) 

33 2 5 4,24 1,062 

Valid N (listwise) 
33       
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Εικόνα 3:  1ο Πρότυπο – Γραφικά µέτρα µέσης τιµής 
  
Απ’ ότι παρατηρούµε από τα προηγούµενα γραφήµατα και πίνακες, το σύνολο των µεταβλητών της 

οµάδας ερωτήσεων του 1ου προτύπου, βαθµολογούνται κυρίως µε µέσες τιµές µεγαλύτερες της 
τιµής 4 η οποία  εκπροσωπεί την δήλωση ΑΡΚΕΤΑ, µε την µικρότερη µέση τιµή 3,88 να  αφορά την 

ικανότητα στην επίλυση τεχνικών δυσκολιών. Συνεπώς το σύνολο των απαντήσεων των µεταβλητών 

κατατάσσονται ενδιάµεσα των κατηγοριών ΑΡΚΕΤΑ και ΠΟΛΥ και άρα εµφανίζεται γενικά υψηλή 

ειδίκευση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρµογών στο σύνολο των ερωτήσεων.  

  

Πρότυπο 2- Ηθική και ασφάλεια 
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Πίνακας 17: 2ο  Πρότυπο- Οι κατανοµές των ποσοστών των απαντήσεων για το σύνολο των 
µεταβλητών 
  
  
                                                             

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
11. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω 
κανόνες στην τάξη  για υπεύθυνη 
χρήση της τεχνολογίας 

  3,0 9,1 33,3 54,5 

12. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τη 
σηµασία του µοιρασµού των 
τεχνολογικών πηγών ισότιµα από 
όλους τους µαθητές 

3,0 12,1 15,2 15,2 54,5 

13. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα 
δικαιώµατα που αφορούν την χρήση 
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, 
στην εργασία και στην κοινωνία 

    12,1 33,3 54,5 

14. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ για 
το πώς τα µέσα και η τεχνολογία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
άσχηµο τρόπο για να 
διαστρεβλώσουν  ή να υπερβάλλουν 
για την πληροφορία 

  3,0 15,2 27,3 54,5 

15. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα 
πιθανά προβλήµατα που 
δηµιουργούν οι ιοί και πρακτικές 
µέθοδοι αντιµετώπισης τους 

  6,1 12,1 27,3 54,5 

16. Είµαι ικανός/ ικανή να 
επισηµαίνω τους κινδύνους που 
περιέχουν τα chat rooms και άλλες 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες άµεσων 
µηνυµάτων 

  3,0 15,2 21,2 60,6 

17. Είµαι ικανός/ ικανή να 
διασφαλίσω ισότιµη πρόσβαση στις 
τεχνολογικές πηγές για όλους τους 
µαθητές στην τάξη 

3,0 6,1 12,1 24,2 54,5 

18. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ και 
να καταδεικνύω την ηθική και νοµική 
συµπεριφορά για την αντιγραφή/ το 
"κατέβασµα"  (download) των 
αρχείων, τις εφαρµογές και τα µέσα 

    15,2 27,3 57,6 

19. Είµαι ικανός/ ικανή να 
διασφαλίζω τις υπεύθυνες χρήσεις 
της τεχνολογίας από τους µαθητές : 
συµπεριλαµβάνοντας την 
πνευµατική ιδιοκτησία 

3,0 9,1 9,1 24,2 54,5 

20. Είµαι ικανός/ ικανή να αξιολογώ 
µια ιστοσελίδα για την αυθεντικότητα 
(π.χ. δηµιουργό της ιστοσελίδας, την 
ηµέρα που ανανεώθηκε κ.α.) 

9,1 3,0 18,2 15,2 54,5 
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Εικόνα 4: Πρότυπο 2ο-Γράφηµα των κατανοµών των ποσοστών  για το σύνολο των απαντήσεων 
  
                                             Descriptive Statistics 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100
%

11. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω κανόνες στην τάξη 
για υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας

12. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τη σηµασία του
µοιρασµού των τεχνολογικών πηγών ισότιµα από όλους

τους µαθητές

13. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα δικαιώµατα που
αφορούν την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση,

στην εργασία και στην κοινωνία

14. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ για το πώς τα µέσα και
η τεχνολογία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε άσχηµο
τρόπο για να διαστρεβλώσουν  ή να υπερβάλλουν για την

πληροφορία

15. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα πιθανά προβλήµατα
που δηµιουργούν οι ιοί και πρακτικές µέθοδοι

αντιµετώπισης τους

16. Είµαι ικανός/ ικανή να επισηµαίνω τους κινδύνους
που περιέχουν τα chat rooms και άλλες ηλεκτρονικές

επικοινωνίες άµεσων µηνυµάτων

17. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίσω ισότιµη
πρόσβαση στις τεχνολογικές πηγές για όλους τους

µαθητές στην τάξη

18. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ και να καταδεικνύω την
ηθική και νοµική συµπεριφορά για την αντιγραφή/ το
"κατέβασµα"  (download) των αρχείων, τις εφαρµογές

και τα µέσα

19. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίζω τις υπεύθυνες
χρήσεις της τεχνολογίας από τους µαθητές :

συµπεριλαµβάνοντας την πνευµατική ιδιοκτησία

20. Είµαι ικανός/ ικανή να αξιολογώ µια ιστοσελίδα για
την αυθεντικότητα (π.χ. δηµιουργό της ιστοσελίδας, την

ηµέρα που ανανεώθηκε κ .α.)

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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Πίνακας 18:  2ο Πρότυπο- Μέσες τιµές και  τυπικές αποκλίσεις του συνόλου των απαντήσεων 
  

11. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω 
κανόνες στην τάξη  για υπεύθυνη 
χρήση της τεχνολογίας 

33 2 5 4,39 ,788 

12. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τη 
σηµασία του µοιρασµού των 
τεχνολογικών πηγών ισότιµα από 
όλους τους µαθητές 

33 1 5 4,06 1,223 

13. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα 
δικαιώµατα που αφορούν την χρήση 
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, 
στην εργασία και στην κοινωνία 

33 3 5 4,42 ,708 

14. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ για 
το πώς τα µέσα και η τεχνολογία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
άσχηµο τρόπο για να 
διαστρεβλώσουν  ή να υπερβάλλουν 
για την πληροφορία 

33 2 5 4,33 ,854 

15. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα 
πιθανά προβλήµατα που δηµιουργούν 
οι ιοί και πρακτικές µέθοδοι 
αντιµετώπισης τους 

33 2 5 4,30 ,918 

16. Είµαι ικανός/ ικανή να επισηµαίνω 
τους κινδύνους που περιέχουν τα chat 
rooms και άλλες ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες άµεσων µηνυµάτων 

33 2 5 4,39 ,864 

17. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίσω 
ισότιµη πρόσβαση στις τεχνολογικές 
πηγές για όλους τους µαθητές στην 
τάξη 

33 1 5 4,21 1,083 

18. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ και 
να καταδεικνύω την ηθική και νοµική 
συµπεριφορά για την αντιγραφή/ το 
"κατέβασµα"  (download) των 
αρχείων, τις εφαρµογές και τα µέσα 

33 3 5 4,42 ,751 

19. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίζω 
τις υπεύθυνες χρήσεις της τεχνολογίας 
από τους µαθητές : 
συµπεριλαµβάνοντας την πνευµατική 
ιδιοκτησία 

33 1 5 4,18 1,131 

20. Είµαι ικανός/ ικανή να αξιολογώ 
µια ιστοσελίδα για την αυθεντικότητα 
(π.χ. δηµιουργό της ιστοσελίδας, την 
ηµέρα που ανανεώθηκε κ.α.) 

33 1 5 4,03 1,311 

Valid N (listwise) 33         
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Εικόνα 5:  2ο Πρότυπο – Γραφικά µέτρα µέσης τιµής 
  

Όµοια είναι η τάση που δηλώνεται και εµφανίζεται στις µεταβλητές της ενότητας του 2ου

προτύπου. Οι µέσες τιµές όλων των ερωτήσεων είναι µεγαλύτερες της τιµής 4 (ΑΡΚΕΤΑ) µε 

µικρότερη µέση τιµή την τιµή 4,03 η οποία αφορά την ικανότητα αξιολόγησης ιστοσελίδων για την 

αυθεντικότητα και υπεύθυνη χρήση των τεχνολογιών. Συνεπώς το σύνολο των απαντήσεων των 

µεταβλητών κατατάσσονται ενδιάµεσα των κατηγοριών ΑΡΚΕΤΑ και ΠΟΛΥ και άρα εµφανίζεται 

γενικά υψηλή βαθµολόγηση στην υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και κατανόηση σε θέµατα 

ηθικής και ασφάλειας στην χρήση των ηλεκτρονικών µέσων. 
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Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω της τεχνολογίας 
Πίνακας 19: 3ο  Πρότυπο- Οι κατανοµές των ποσοστών των απαντήσεων για το σύνολο των 
µεταβλητών  
  

  

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
21. Είµαι ικανός/ ικανή να συζητώ 
πρόσφατες έρευνες στη διδασκαλία 
και µάθηση µέσω της τεχνολογίας για 
την σχεδίαση µαθησιακών 
περιβαλλόντων και εµπειριών 

3,0 9,1 15,2 18,2 54,5 

22. Είµαι ικανός/ ικανή να 
χρησιµοποιώ το e-mail για την 
επικοινωνία µε τους δασκάλους και 
άλλους επαγγελµατίες για το 
περιεχόµενο του προγράµµατος 
σπουδών 

3,0 6,1 15,2 18,2 57,6 

23. Είµαι ικανός/ ικανή να 
χρησιµοποιώ τα έγγραφα word για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και 
µάθησης (π.χ. επιστολές στους γονείς, 
φυλλάδια, διδακτέα ύλη των 
µαθηµάτων, ιστορικό µαθητών κ.α. ) 

  15,2 12,1 15,2 57,6 

24. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω 
τις ανάγκες για τεχνολογική 
επαγγελµατική ανάπτυξη 

  9,1 12,1 18,2 60,6 

25. Είµαι ικανός/ ικανή να σχεδιάζω 
και να αναπτύσσω µαθήµατα και 
δραστηριότητες που ενσωµατώνουν 
την τεχνολογία µε ένα εύρος 
διδακτικών συνόλων για όλους τους 
µαθητές 

  15,2 12,1 15,2 57,6 

26. Είµαι ικανός/ ικανή να 
χρησιµοποιώ τη κατάλληλη τεχνολογία 
για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
(πολυµεσικές παρουσιάσεις, 
εννοιολογικοί χάρτες κ.α.) για όλους 
τους µαθητευόµενους 

  15,2 9,1 18,2 57,6 

27. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω 
τη τεχνολογία στην αξιολόγηση της 
µάθησης των σπουδαστών ενός 
αντικειµένου χρησιµοποιώντας µία 
ποικιλία από σχολικά ή 
εξατοµικευµένα εργαλεία αξιολόγησης 
και στρατηγικές 

3,0 15,2 9,1 12,1 60,6 

28. Είµαι ικανός/ ικανή να 
χρησιµοποιώ τις εφαρµογές για την 
οργάνωση της διδακτέας ύλης-ειδική 
πληροφορίας/ δεδοµένα σε 
διαγράµµατα και πίνακες 

  15,2 9,1 15,2 60,6 

29. Είµαι ικανός/ ικανή να 
ενσωµατώνω τα αποτελέσµατα από 
ηλεκτρονική έρευνα στην διδασκαλία 
( µε κατάλληλες παραποµπές) σε ένα 
ικανοποιητικό βαθµό 

3,0 15,2 9,1 21,2 51,5 
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Εικόνα 6: Πρότυπο 3ο -Γράφηµα των κατανοµών των ποσοστών  για το σύνολο των απαντήσεων 
                                                                 
Descriptive Statistics 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100
%

21. Είµαι ικανός/ ικανή να συζητώ πρόσφατες έρευνες
στη διδασκαλία και µάθηση µέσω της τεχνολογίας για
την σχεδίαση µαθησιακών περιβαλλόντων και εµπειριών

22. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ το e-mail για
την επικοινωνία µε τους δασκάλους και άλλους

επαγγελµατίες για το περιεχόµενο του προγράµµατος
σπουδών

23. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τα έγγραφα
word για την υποστήριξη της διδασκαλίας και µάθησης

(π.χ. επιστολές στους γονείς, φυλλάδια, διδακτέα ύλη
των µαθηµάτων, ιστορικό µαθητών κ .α. )

24. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τις ανάγκες για
τεχνολογική επαγγελµατική ανάπτυξη

25. Είµαι ικανός/ ικανή να σχεδιάζω και να αναπτύσσω
µαθήµατα και δραστηριότητες που ενσωµατώνουν την
τεχνολογία µε ένα εύρος διδακτικών συνόλων για όλους

τους µαθητές

26. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τη κατάλληλη
τεχνολογία για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας

(πολυµεσικές παρουσιάσεις, εννοιολογικοί χάρτες κ .α.)
για όλους τους µαθητευόµενους

27. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω τη τεχνολογία στην
αξιολόγηση της µάθησης των σπουδαστών ενός
αντικειµένου χρησιµοποιώντας µία ποικιλία από

σχολικά ή εξατοµικευµένα εργαλεία αξιολόγησης και
στρατηγικές

28. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τις εφαρµογές
για την οργάνωση της διδακτέας ύλης-ειδική

πληροφορίας/ δεδοµένα σε διαγράµµατα και πίνακες

29. Είµαι ικανός/ ικανή να ενσωµατώνω τα
αποτελέσµατα από ηλεκτρονική έρευνα στην διδασκαλία

( µε κατάλληλες παραποµπές) σε ένα ικανοποιητικό
βαθµό

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
21. Είµαι ικανός/ ικανή να συζητώ 
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Πίνακας 20:  3ο Πρότυπο- Μέσες τιµές και  τυπικές αποκλίσεις του συνόλου των απαντήσεων 
  

πρόσφατες έρευνες στη διδασκαλία και 
µάθηση µέσω της τεχνολογίας για την 
σχεδίαση µαθησιακών περιβαλλόντων και 
εµπειριών 

33 1 5 4,12 1,166 

22. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ το 
e-mail για την επικοινωνία µε τους 
δασκάλους και άλλους επαγγελµατίες για 
το περιεχόµενο του προγράµµατος 
σπουδών 

33 1 5 4,21 1,111 

23. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τα 
έγγραφα word για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας και µάθησης (π.χ. επιστολές 
στους γονείς, φυλλάδια, διδακτέα ύλη των 
µαθηµάτων, ιστορικό µαθητών κ.α. ) 

33 2 5 4,15 1,149 

24. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τις 
ανάγκες για τεχνολογική επαγγελµατική 
ανάπτυξη 

33 2 5 4,30 1,015 

25. Είµαι ικανός/ ικανή να σχεδιάζω και να 
αναπτύσσω µαθήµατα και δραστηριότητες 
που ενσωµατώνουν την τεχνολογία µε ένα 
εύρος διδακτικών συνόλων για όλους τους 
µαθητές 

33 2 5 4,15 1,149 

26. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τη 
κατάλληλη τεχνολογία για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
(πολυµεσικές παρουσιάσεις, εννοιολογικοί 
χάρτες κ.α.) για όλους τους 
µαθητευόµενους 

33 2 5 4,18 1,131 

27. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω τη 
τεχνολογία στην αξιολόγηση της µάθησης 
των σπουδαστών ενός αντικειµένου 
χρησιµοποιώντας µία ποικιλία από 
σχολικά ή εξατοµικευµένα εργαλεία 
αξιολόγησης και στρατηγικές 

33 1 5 4,12 1,269 

28. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τις 
εφαρµογές για την οργάνωση της 
διδακτέας ύλης-ειδική πληροφορίας/ 
δεδοµένα σε διαγράµµατα και πίνακες 

33 2 5 4,21 1,139 

29. Είµαι ικανός/ ικανή να ενσωµατώνω τα 
αποτελέσµατα από ηλεκτρονική έρευνα 
στην διδασκαλία ( µε κατάλληλες 
παραποµπές) σε ένα ικανοποιητικό βαθµό 

33 1 5 4,03 1,237 

Valid N (listwise) 33         
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Εικόνα 7:  3ο Πρότυπο – Γραφικά µέτρα µέσης τιµής 
  

Τέλος, το σύνολο των µεταβλητών της οµάδας ερωτήσεων του 3ου προτύπου 
βαθµολογούνται κυρίως µε µέσες τιµές µεγαλύτερες της τιµής 4, µε την µικρότερη µέση τιµή 4,03 

να  αφορά την ικανότητα ενσωµάτωσης αποτελεσµάτων ηλεκτρονικής έρευνας στην διδασκαλία. 

Συνεπώς το σύνολο των απαντήσεων των µεταβλητών κατατάσσονται ενδιάµεσα των κατηγοριών 

ΑΡΚΕΤΑ και ΠΟΛΥ και άρα εµφανίζεται γενικά υψηλή ικανότητα στο να χρησιµοποιούν την 

τεχνολογία στη διδασκαλία και στη µάθηση. 

Ιεραρχώντας τις ερωτήσεις ως προς τις µέσες τιµές προκύπτει ο παρακάτω πίνακας, όπου το 

σύνολο των τιµών είναι υψηλό ενώ µα βάση την κατάταξη φαίνεται να προηγούνται οι ερωτήσεις 

της 1ης και 2ης οµάδας και να ακολουθούν οι µέσες τιµές των ερωτήσεων της 3ης οµάδας.   
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  κατάταξη ερωτήσεων κατά φθίνουσα µέση τιµή Mean 
Std. 
Deviation 

6. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ και να αποστέλλω µήνυµα χρησιµοποιώντας 
το e-mail . Να το ανακτώ, να διαβάζω, να αποθηκεύω, να εκτυπώνω και να 
διαγράφω το e-mail. 4,45 0,905 
5. Είµαι ικανός/ ικανή να πλοηγηθώ στο ∆ιαδίκτυο, να αναγνωρίζω και να 
χρησιµοποιώ τα χαρακτηριστικά πλοήγησης  (π.χ  "go", "back", " forward") 4,42 0,936 
13. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα δικαιώµατα που αφορούν την χρήση της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνία 4,42 0,708 
18. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ και να καταδεικνύω την ηθική και νοµική 
συµπεριφορά για την αντιγραφή/ το "κατέβασµα"  (download) των αρχείων, τις 
εφαρµογές και τα µέσα 4,42 0,751 
7. Είµαι ικανός/ ικανή να αποστέλλω συνηµµένο αρχείο µέσω e-mail , να το ανοίγω 
και να αποθηκεύω στην επιφάνεια εργασίας 4,39 0,998 
11. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω κανόνες στην τάξη  για υπεύθυνη χρήση της 
τεχνολογίας 4,39 0,788 
16. Είµαι ικανός/ ικανή να επισηµαίνω τους κινδύνους που περιέχουν τα chat 
rooms και άλλες ηλεκτρονικές επικοινωνίες άµεσων µηνυµάτων 4,39 0,864 
14. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ για το πώς τα µέσα και η τεχνολογία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε άσχηµο τρόπο για να διαστρεβλώσουν  ή να υπερβάλλουν για 
την πληροφορία 4,33 0,854 
1. Είµαι ικανός/ ικανή να καταδείξω τις βασικές δεξιότητες για τη χρήση λογισµικού 
και εφαρµογές (π.χ. άνοιγµα και κλείσιµο ενός υπολογιστή και περιφερειακών 
συσκευών, άνοιγµα/ κλείσιµο αρχείου, έναρξη µιας εφαρµογής και δηµιουργία 
εγγράφου). 4,3 0,984 
15. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα πιθανά προβλήµατα που δηµιουργούν οι ιοί και 
πρακτικές µέθοδοι αντιµετώπισης τους 4,3 0,918 
24. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τις ανάγκες για τεχνολογική επαγγελµατική 
ανάπτυξη 4,3 1,015 
2. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τα στοιχεία που αποτελούν  το σύστηµα ενός 
υπολογιστή (π.χ. λειτουργία συστήµατος, πλατφόρµες, οδηγούς συσκευών, µνήµη, 
τα windows). Να εξηγώ τις λειτουργίες  και να χρησιµοποιώ την κατάλληλη 
ορολογία µιλώντας για αυτά 4,24 1,001 
10. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ µία απλή πολυµεσική παρουσίαση ( π.χ. 
χρήση του Power Point) και να εξηγώ την ορολογία ( διαφάνεια, µεταφορά κ.α) 4,24 1,062 
17. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίσω ισότιµη πρόσβαση στις τεχνολογικές πηγές 
για όλους τους µαθητές στην τάξη 4,21 1,083 
22. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ το e-mail για την επικοινωνία µε τους 
δασκάλους και άλλους επαγγελµατίες για το περιεχόµενο του προγράµµατος 
σπουδών 4,21 1,111 
28. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τις εφαρµογές για την οργάνωση της 
διδακτέας ύλης-ειδική πληροφορίας/ δεδοµένα σε διαγράµµατα και πίνακες 4,21 1,139 
19. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίζω τις υπεύθυνες χρήσεις της τεχνολογίας από 
τους µαθητές : συµπεριλαµβάνοντας την πνευµατική ιδιοκτησία 4,18 1,131 
26. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τη κατάλληλη τεχνολογία για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας (πολυµεσικές παρουσιάσεις, εννοιολογικοί χάρτες 
κ.α.) για όλους τους µαθητευόµενους 4,18 1,131 
3. Είµαι ικανός/ ικανή να συνδέω τα καλώδια των συσκευών, σωστά ώστε να 
λειτουργεί ο υπολογιστής 4,15 1,121 
23. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τα έγγραφα word για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας και µάθησης (π.χ. επιστολές στους γονείς, φυλλάδια, διδακτέα ύλη των 
µαθηµάτων, ιστορικό µαθητών κ.α. ) 4,15 1,149 
25. Είµαι ικανός/ ικανή να σχεδιάζω και να αναπτύσσω µαθήµατα και 
δραστηριότητες που ενσωµατώνουν την τεχνολογία µε ένα εύρος διδακτικών 
συνόλων για όλους τους µαθητές 4,15 1,149 
9. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ ένα λογιστικό φύλλο, εισάγοντας απλούς 
τύπους ( π.χ. εξισώσεις, ποσοστά, εκθέτες) 4,12 1,219 
21. Είµαι ικανός/ ικανή να συζητώ πρόσφατες έρευνες στη διδασκαλία και µάθηση 
µέσω της τεχνολογίας για την σχεδίαση µαθησιακών περιβαλλόντων και εµπειριών 4,12 1,166 
27. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω τη τεχνολογία στην αξιολόγηση της µάθησης 
των σπουδαστών ενός αντικειµένου χρησιµοποιώντας µία ποικιλία από σχολικά ή 
εξατοµικευµένα εργαλεία αξιολόγησης και στρατηγικές 4,12 1,269 
12. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τη σηµασία του µοιρασµού των τεχνολογικών 
πηγών ισότιµα από όλους τους µαθητές 4,06 1,223 
20. Είµαι ικανός/ ικανή να αξιολογώ µια ιστοσελίδα για την αυθεντικότητα (π.χ. 
δηµιουργό της ιστοσελίδας, την ηµέρα που ανανεώθηκε κ.α.) 4,03 1,311 
29. Είµαι ικανός/ ικανή να ενσωµατώνω τα αποτελέσµατα από ηλεκτρονική έρευνα 
στην διδασκαλία ( µε κατάλληλες παραποµπές) σε ένα ικανοποιητικό βαθµό 4,03 1,237 
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Πίνακας 21: Κατάταξη ερωτήσεων κατά φθίνουσα µέση τιµή όλων των προτύπων 

  

5.2.2  Έλεγχος αξιοπιστίας- Ενότητα 2 
  

Η ανάλυση αξιοπιστίας επιτρέπει να µελετηθούν οι ιδιότητες των κλιµάκων µέτρησης και 

των στοιχείων που τους αποτελούν, και οι οποίες χρησιµοποιούνται προκειµένου να υπολογισθεί 

κάποιο χαρακτηριστικό της έρευνας. Ουσιαστικά αφορά και εφαρµόζεται σε  ένα πλήθος 

µεταβλητών και εκτιµά τη συνέπεια των µεταβλητών αυτών στην καταµέτρηση του ίδιου 

χαρακτηριστικού.  

Στο παρόν ερωτηµατολόγιο υπάρχουν σαφείς ενότητες ερωτήσεων που χρησιµοποιούν κοινή 

κλίµακα µέτρησης και να οδηγούν στην µέτρηση ενός χαρακτηριστικού. Οι περιπτώσεις όπου 

χρησιµοποιείται κοινή κλίµακα σε οµάδες ερωτήσεων οι οποίες προσδιορίζουν κάποιο 

χαρακτηριστικό είναι: 

  

�      Λειτουργίες τεχνολογίας και έννοιες 

�      Ηθική και ασφάλεια 

�      ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω τεχνολογίας 

  

Εφαρµόζοντας ανάλυση αξιοπιστίας (alpha Cronpach) στις 3 παραπάνω οµάδες ερωτήσεων, 

προκύπτει η αξιοπιστία των 4 οµάδων στοιχείων, η οποία  είναι: 

  

�      Λειτουργίες τεχνολογίας και έννοιες              .981 

�      Ηθική και ασφάλεια                                            .962 

�      ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω τεχνολογίας          .990 
  
Οι οµάδες των ερωτήσεων διαθέτουν πολύ καλή αξιοπιστία καθώς ο συντελεστής άλφα είναι κοντά 
στο 0,7 και πάνω κρίνεται ικανοποιητικός. Επίσης σε καµία περίπτωση δεν χρειάζεται βελτίωση του 
δείκτη µε αφαίρεση κάποιου στοιχείου ώστε η αξιοπιστία να βελτιωθεί.  

Αναλυτικά ακολουθούν οι δείκτες αξιοπιστίας ανά οµάδα: 
  

�      Λειτουργίες τεχνολογίας και έννοιες 
  
  
  

  
 

8. Είµαι ικανός/ ικανή να επιλύσω βασικές τεχνολογικές δυσκολίες (π.χ. soft reboot, 
paper jam,ink cartridge replacement) 3,88 1,453 
      
Πρότυπο 1- Λειτουργίες της τεχνολογίας και έννοιες     
      
Πρότυπο 2- Ηθική και ασφάλεια     
      
Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω της τεχνολογίας     

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,981 10 
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                                                   Item-Total Statistics 
  

  
Πίνακας 22: ∆είκτης αξιοπιστίας 1ης οµάδας 
  

  

  

�      Ηθική και ασφάλεια 

  
  
  

                                                                     
  

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

1. Είµαι ικανός/ ικανή να καταδείξω τις 
βασικές δεξιότητες για τη χρήση 
λογισµικού και εφαρµογές (π.χ. 
άνοιγµα και κλείσιµο ενός υπολογιστή 
και περιφερειακών συσκευών, 
άνοιγµα/ κλείσιµο αρχείου, έναρξη 
µιας εφαρµογής και δηµιουργία 
εγγράφου). 

38,42 79,314 ,873 ,980 

2. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω 
τα στοιχεία που αποτελούν  το 
σύστηµα ενός υπολογιστή (π.χ. 
λειτουργία συστήµατος, πλατφόρµες, 
οδηγούς συσκευών, µνήµη, τα 
windows). Να εξηγώ τις λειτουργίες  
και να χρησιµοποιώ την κατάλληλη 
ορολογία µιλώντας για αυτά 

38,48 78,070 ,933 ,978 

3. Είµαι ικανός/ ικανή να συνδέω τα 
καλώδια των συσκευών, σωστά ώστε 
να λειτουργεί ο υπολογιστής 

38,58 75,814 ,948 ,977 

5. Είµαι ικανός/ ικανή να πλοηγηθώ 
στο ∆ιαδίκτυο, να αναγνωρίζω και να 
χρησιµοποιώ τα χαρακτηριστικά 
πλοήγησης  (π.χ  "go", "back", " 
forward") 

38,30 79,343 ,921 ,978 

6. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
και να αποστέλλω µήνυµα 
χρησιµοποιώντας το e-mail . Να το 
ανακτώ, να διαβάζω, να αποθηκεύω, 
να εκτυπώνω και να διαγράφω το e-
mail. 

38,27 79,392 ,953 ,978 

7. Είµαι ικανός/ ικανή να αποστέλλω 
συνηµµένο αρχείο µέσω e-mail , να το 
ανοίγω και να αποθηκεύω στην 
επιφάνεια εργασίας 

38,33 77,917 ,946 ,978 

8. Είµαι ικανός/ ικανή να επιλύσω 
βασικές τεχνολογικές δυσκολίες (π.χ. 
soft reboot, paper jam,ink cartridge 
replacement) 

38,85 71,445 ,897 ,982 

9. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
ένα λογιστικό φύλλο, εισάγοντας 
απλούς τύπους ( π.χ. εξισώσεις, 
ποσοστά, εκθέτες) 

38,61 75,059 ,902 ,979 

10. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ 
µία απλή πολυµεσική παρουσίαση 
( π.χ. χρήση του Power Point) και να 
εξηγώ την ορολογία ( διαφάνεια, 
µεταφορά κ.α) 

38,48 76,758 ,951 ,977 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,962 10 
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Item-Total Statistics 
  

  
Πίνακας 23: ∆είκτης αξιοπιστίας 2ης οµάδας 
  

  

�      ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω τεχνολογίας 
  
     Reliability Statistics 

  
  
  
                                                                     

  
  
  
Item-Total Statistics 
  

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

11. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω 
κανόνες στην τάξη  για υπεύθυνη χρήση 
της τεχνολογίας 

38,36 61,551 ,810 ,960 

12. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τη 
σηµασία του µοιρασµού των τεχνολογικών 
πηγών ισότιµα από όλους τους µαθητές 

38,70 53,968 ,931 ,955 

13. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα 
δικαιώµατα που αφορούν την χρήση της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση, στην 
εργασία και στην κοινωνία 

38,33 61,604 ,907 ,958 

14. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ για το 
πώς τα µέσα και η τεχνολογία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε άσχηµο τρόπο για να 
διαστρεβλώσουν  ή να υπερβάλλουν για 
την πληροφορία 

38,42 60,127 ,856 ,958 

15. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα 
πιθανά προβλήµατα που δηµιουργούν οι 
ιοί και πρακτικές µέθοδοι αντιµετώπισης 
τους 

38,45 58,256 ,934 ,955 

16. Είµαι ικανός/ ικανή να επισηµαίνω 
τους κινδύνους που περιέχουν τα chat 
rooms και άλλες ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες άµεσων µηνυµάτων 

38,36 60,489 ,815 ,959 

17. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίσω 
ισότιµη πρόσβαση στις τεχνολογικές 
πηγές για όλους τους µαθητές στην τάξη 

38,55 56,381 ,900 ,955 

18. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ και να 
καταδεικνύω την ηθική και νοµική 
συµπεριφορά για την αντιγραφή/ το 
"κατέβασµα"  (download) των αρχείων, τις 
εφαρµογές και τα µέσα 

38,33 61,354 ,873 ,958 

19. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίζω τις 
υπεύθυνες χρήσεις της τεχνολογίας από 
τους µαθητές : συµπεριλαµβάνοντας την 
πνευµατική ιδιοκτησία 

38,58 59,814 ,634 ,967 

20. Είµαι ικανός/ ικανή να αξιολογώ µια 
ιστοσελίδα για την αυθεντικότητα (π.χ. 
δηµιουργό της ιστοσελίδας, την ηµέρα 
που ανανεώθηκε κ.α.) 

38,73 53,642 ,877 ,958 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,990 9 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

21. Είµαι ικανός/ ικανή να συζητώ 
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Πίνακας 24: ∆είκτης αξιοπιστίας 3ης οµάδας 

  

5.2.2.1 Σύγκριση των τιµών των σύνθετων µεταβλητών στο σύνολο του δείγµατος 
  

Σε αυτό το στάδιο, δηµιουργούνται 3 νέες σύνθετες συνεχείς µεταβλητές, µία  

ανά παράµετρο. Παρακάτω, ακολουθούν οι µέσες τιµές και οι διασπορές των σύνθετων µεταβλητών 

για το σύνολο του δείγµατος.  
  

  
Πίνακας 25: Πίνακας µέσων τιµών και οι διασπορές σύνθετων µεταβλητών του δείγµατος 

πρόσφατες έρευνες στη διδασκαλία και 
µάθηση µέσω της τεχνολογίας για την 
σχεδίαση µαθησιακών περιβαλλόντων και 
εµπειριών 

33,36 79,051 ,936 ,989 

22. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ το 
e-mail για την επικοινωνία µε τους 
δασκάλους και άλλους επαγγελµατίες για 
το περιεχόµενο του προγράµµατος 
σπουδών 

33,27 79,642 ,955 ,989 

23. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τα 
έγγραφα word για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας και µάθησης (π.χ. επιστολές 
στους γονείς, φυλλάδια, διδακτέα ύλη των 
µαθηµάτων, ιστορικό µαθητών κ.α. ) 

33,33 79,229 ,942 ,989 

24. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τις 
ανάγκες για τεχνολογική επαγγελµατική 
ανάπτυξη 

33,18 81,778 ,927 ,990 

25. Είµαι ικανός/ ικανή να σχεδιάζω και να 
αναπτύσσω µαθήµατα και δραστηριότητες 
που ενσωµατώνουν την τεχνολογία µε ένα 
εύρος διδακτικών συνόλων για όλους τους 
µαθητές 

33,33 78,792 ,966 ,988 

26. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τη 
κατάλληλη τεχνολογία για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
(πολυµεσικές παρουσιάσεις, εννοιολογικοί 
χάρτες κ.α.) για όλους τους 
µαθητευόµενους 

33,30 78,968 ,974 ,988 

27. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω τη 
τεχνολογία στην αξιολόγηση της µάθησης 
των σπουδαστών ενός αντικειµένου 
χρησιµοποιώντας µία ποικιλία από 
σχολικά ή εξατοµικευµένα εργαλεία 
αξιολόγησης και στρατηγικές 

33,36 76,551 ,976 ,988 

28. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ 
τις εφαρµογές για την οργάνωση της 
διδακτέας ύλης-ειδική πληροφορίας/ 
δεδοµένα σε διαγράµµατα και πίνακες 

33,27 78,705 ,981 ,988 

29. Είµαι ικανός/ ικανή να ενσωµατώνω τα 
αποτελέσµατα από ηλεκτρονική έρευνα 
στην διδασκαλία ( µε κατάλληλες 
παραποµπές) σε ένα ικανοποιητικό βαθµό 

33,45 78,006 ,928 ,990 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Πρότυπο 1- Λειτουργίες της 
τεχνολογίας και έννοιες 33 2 5 4,27 ,978 

Πρότυπο 2- Ηθική και 
ασφάλεια 33 2 5 4,28 ,850 

Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία και 
µάθηση µέσω της 
τεχνολογίας 

33 2 5 4,16 1,110 

Valid N (listwise) 33         
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Εικόνα 8: Γράφηµα µέσων τιµών και οι διασπορές σύνθετων µεταβλητών του δείγµατος 
  
  
  
  
  
  
  

  
Πίνακας 26: Μέσος όρος και η διασπορά του γενιού σκορ 
  
  

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Συνολικό σκορ 33 2,10 5,00 4,2403 ,95858 
Valid N (listwise) 33         
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Εικόνα 9: Γράφηµα µέσων τιµών και οι διασπορές σύνθετων µεταβλητών του δείγµατος και του γενικού σκορ 

  

Από την κατασκευή των µεταβλητών έχουµε ότι η ελάχιστη τιµή τους είναι το 1 και η 

µέγιστη είναι το 5. Με την τιµή 1 εµφανίζεται η περίπτωση όπου το άτοµο δηλώνει µηδενική 

ικανότητα ως προς την ερώτηση ενώ µε την τιµή 5 εµφανίζεται η περίπτωση όπου το άτοµο δηλώνει 

υψηλή ικανότητα. Επίσης είναι προφανές ότι η τιµή 3 είναι η διάµεσος στο παραπάνω εύρος τιµών.  

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι και στα 3 αξιολογούµενα πρότυπα οι µέσες 

τιµές είναι µεγαλύτερες της ενδιάµεσης τιµής 3 και άρα στην θετική πλευρά της κλίµακας. 

Ειδικότερα και στις 3 περιπτώσεις οι µέσες τιµές κυµαίνονται µεταξύ των τιµών 4 και 5 κάτι που 

ουσιαστικά κατατάσσει την ικανότητα των ατόµων στα 3 αυτά πρότυπα ανάµεσα στις κατηγορίες 

αρκετά και πολύ.  

Κατά συνέπεια οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικού δηλώνουν υψηλό βαθµό ικανότητας στις 

λειτουργίες τεχνολογίας και τις έννοιες, στον χειρισµό και κατανόηση ζητηµάτων ηθικής και 

ασφάλειας και αξιοποίησης διδασκαλία και µάθηση µέσω τεχνολογίας. Η γενική αυτή στάση 

αποτυπώνεται και στο γενικό σκορ.  

  

5.2.2.2   Έλεγχος της σχέσης µεταξύ των παραγόντων  
  
  
  

Πρότυπο 1- Πρότυπο 3- 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
Πίνακας 27: Συσχέτισης µεταξύ των 3ων µεταβλητών 
  
  

Εφαρµόζοντας πίνακα συσχέτισης µεταξύ των 3ων µεταβλητών των προτύπων  προκύπτει ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις η σχέση του δηλουµένου βαθµού ικανότητας κάθε προτύπου συσχετίζεται 

στατιστικά σηµαντικά, θετικά  και πολύ ισχυρά µε τα υπόλοιπα πρότυπα. Αυτό σηµαίνει ότι υψηλές 

τιµές ικανότητας σε ένα πρότυπο εµφανίζονται παράλληλα µε υψηλές τιµές ικανότητας στα 

υπόλοιπα 2.  

  

 
Εικόνα 10:  Γράφηµα συσχέτισης µεταξύ των 3ων µεταβλητών 
  

5.3 Έλεγχος εξάρτησης των σύνθετων µεταβλητών µε χαρακτηριστικά 
του δείγµατος- Ενότητα 3 

    

Λειτουργίες της 
τεχνολογίας και 
έννοιες 

Πρότυπο 2- 
Ηθική και 
ασφάλεια 

∆ιδασκαλία και 
µάθηση µέσω 
της τεχνολογίας 

Πρότυπο 1- Λειτουργίες της 
τεχνολογίας και έννοιες 

Pearson Correlation 1 ,925(**) ,978(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 
N   33 33 

Πρότυπο 2- Ηθική και 
ασφάλεια 

Pearson Correlation   1 ,945(**) 
Sig. (2-tailed)     ,000 
N     33 

Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία και 
µάθηση µέσω της 
τεχνολογίας 

Pearson Correlation     1 
Sig. (2-tailed)       
N       
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5.3.1   Σύγκριση των τιµών των σύνθετων µεταβλητών στα 2 φύλα 
Εφαρµόζοντας τον έλεγχο µέσων τιµών ανά παράγοντα  µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών 

συµπεριφορών ανά φύλο, προκύπτει: 

  
Πίνακας 28: Έλεγχος µέσων τιµών ανά παράγοντα σε σχέση µε το φύλο 
  
Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιούµε το t test. Είναι η παραµετρική στατιστική διαδικασία 

που ελέγχει εάν οι µέσοι όροι των τιµών που προέρχονται από δύο δείγµατα διαφέρουν σηµαντικά 

µεταξύ τους. Ελέγχεται εάν τα δύο δείγµατα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό σε σχέση µε το 

χαρακτηριστικό του οποίου γίνεται µέτρηση (εάν δηλαδή τα δύο δείγµατα διαφέρουν σηµαντικά σε 

σχέση µε το χαρακτηριστικό αυτό). 

Χρησιµοποιείται όταν: 

� ∆εδοµένα από δύο δείγµατα ή δύο υποσύνολα ενός δείγµατος  

� Το δείγµα ορίζεται από ένα ονοµαστικό χαρακτηριστικό  

� Εξετάζονται δεδοµένα για το ίδιο µετρήσιµο χαρακτηριστικό  

Από την εφαρµογή του t test προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφοροποίηση σε καµία από τις 3 σύνθετες µεταβλητές που εκπροσωπούν τις βαθµολογίες των 3ων

προτύπων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση των 3ων µεταβλητών µεταξύ 
των 2 φύλων. Όµοια είναι η στάση και στο γενικό σκορ. 

  
Πίνακας 29: Στατιστική εξάρτηση του γενικού σκορ µε το φύλο 
  

5.3.2   Σύγκριση των τιµών των σύνθετων µεταβλητών ανά ηλικία 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά παράγοντα  µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών 

συµπεριφορών ανά ηλικία, προκύπτει: 

  φύλο N Mean Std. Deviation t df 
Sig. (2-
tailed) 

Πρότυπο 1- Λειτουργίες 
της τεχνολογίας και 
έννοιες 

γυναίκα 
16 4,20 1,165 -,409 31 ,685 

  άνδρας 17 4,34 ,793       
Πρότυπο 2- Ηθική και 
ασφάλεια 

γυναίκα 16 4,26 ,936 -,086 31 ,932 
  άνδρας 

17 4,29 ,789       

Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία 
και µάθηση µέσω της 
τεχνολογίας 

γυναίκα 
16 4,06 1,300 -,508 31 ,615 

  άνδρας 17 4,26 ,927       

  φύλο N Mean Std. Deviation t df 
Sig. (2-
tailed) 

Συνολικό σκορ γυναίκα 16 4,1789 1,11048 -,352 31 ,727 
  άνδρας 17 4,2982 ,82118       

  Ηλικία   N Mean Std. Deviation F Sig. 
Πρότυπο 1- Λειτουργίες της 
τεχνολογίας και έννοιες 

30-40 10 4,98 ,063 5,499 ,010 
  40-50 10 3,72 1,080     
  50-60 11 4,15 1,018     
  Total 31 4,28 ,985     
Πρότυπο 2- Ηθική και 30-40 
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Πίνακας 30: Έλεγχος µέσων τιµών ανά παράγοντα  σε σχέση µε την ηλικία   
  

  

Σε αυτό τον έλεγχο θα χρησιµοποιηθεί ο δείκτης ANOVA. Είναι µία παραµετρική 

στατιστική διαδικασία που ελέγχει τη διαφορά στις µέσες τιµές προκειµένου να αποφασιστεί αν η 

διακύµανση µεταξύ δύο ή περισσότερων οµάδων είναι µεγαλύτερη από τη διακύµανση εντός των 

οµάδων. Χρησιµοποιείται σε παρόµοιες συνθήκες µε το t-test, αλλά εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε 

αριθµό δειγµάτων εφόσον αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα του ίδιου γενικού 

χαρακτηριστικού. Ελέγχεται η διαφορά στις µέσες τιµές για να εξακριβώσουµε εάν η διακύµανση 

είναι µεγαλύτερη µεταξύ των οµάδων απ’ ό,τι εντός των οµάδων (εάν δηλ. η διακύµανση γύρω από 

το συνολικό µέσο όρο είναι µεγαλύτερη από τη διακύµανση γύρω από το µέσο όρο κάθε οµάδας). 

Τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τις κύριες επιδράσεις (main effects). ο παραγοντικός 

σχεδιασµός επιτρέπει επίσης να εξακριβώσουµε τυχόν συνδυασµένες επιδράσεις (interaction effects) 

των χαρακτηριστικών. 

Από την εφαρµογή ANOVA προκύπτει ότι στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση 

εντοπίζεται και στις 3 µεταβλητές που αφορούν τα 3 πρότυπα σε σχέση µε την ηλικιακή κατανοµή 

των εκπαιδευτικών. Εξετάζοντας µε πολλαπλές συγκρίσεις τις επιµέρους µέσες τιµές προκύπτει:  
  
                                              
Πρότυπο 1- Λειτουργίες της τεχνολογίας και έννοιες 
  
Scheffe  

  
  

Η ικανότητα που καταδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί  στην λειτουργία της τεχνολογίας, 

εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από την ηλικία (F(2,31)=5,49, p=0,010<0,05). Συγκεκριµένα η 

διαφοροποίηση εντοπίζεται µεταξύ των ηλικιακών οµάδων 40-50 που δηλώνουν την µικρότερη 

µέση τιµή (µ=3,72) και άρα εµφανίζουν τον µικρότερο βαθµό ικανότητας και της 30-40 που 

εµφανίζουν την υψηλότερη µέση τιµή (µ=4,98) και άρα την υψηλότερη ικανότητα στο 

συγκεκριµένο πρότυπο. Η ηλικιακή οµάδα 50-60 εµφανίζει ενδιάµεση τιµή.  

ασφάλεια 10 4,95 ,127 6,087 ,006 
  40-50 10 3,96 ,723     
  50-60 11 3,98 1,004     
  Total 31 4,29 ,845     
Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία και 
µάθηση µέσω της 
τεχνολογίας 

30-40 
10 5,00 ,000 5,597 ,009 

  40-50 10 3,62 1,205     
  50-60 11 3,97 1,129     
  Total 31 4,19 1,097     

  

ηλικία 

N 
Subset for alpha 
= .05 

1 2 1 
40-50 10 3,72   
50-60 11 4,15 4,15 
30-40 10   4,98 
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Πρότυπο 2- Ηθική και ασφάλεια 
  
Scheffe  

  
  

Η ικανότητα στην ηθική και ασφάλεια εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από την ηλικία (F

(2,31)=6,08, p=0,006<0,05). Συγκεκριµένα η διαφοροποίηση αφορά τις οµάδες 40-50 και 50-60 που 

δηλώνουν τις µικρότερες µέσες τιµές του προτύπου (µ=3,96 και 3,98 αντίστοιχα) και άρα 

εµφανίζουν τον µικρότερο βαθµό ικανότητας µε  την 30-40 που εµφανίζουν την υψηλότερη µέση 

τιµή (µ=4,95) και άρα την υψηλότερη ικανότητα στο συγκεκριµένο πρότυπο. Κατά συνέπεια η 

ικανότητα στο πρότυπο αυξάνει όσο η ηλικία µειώνεται.  
  
Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω της τεχνολογίας 
  
Scheffe  

  
Η ικανότητα στην διδασκαλία και µάθηση µέσω της τεχνολογίας εξαρτάται στατιστικά 

σηµαντικά από την ηλικία (F(2,31)=5,59, p=0,009<0,05). Συγκεκριµένα η διαφοροποίηση 

εντοπίζεται µεταξύ των ηλικιακών οµάδων 40-50 που δηλώνουν την µικρότερη µέση τιµή (µ=3,62) 

και άρα εµφανίζουν τον µικρότερο βαθµό ικανότητας και της ηλικίας 30-40 που εµφανίζουν την 

υψηλότερη µέση τιµή (µ=5,00) και άρα την υψηλότερη ικανότητα στο συγκεκριµένο πρότυπο. Η 

ηλικιακή οµάδα 50-60 εµφανίζει ενδιάµεση τιµή. Όµοια είναι η τάση και για το γενικό σκορ.  
  
  
  
  
  

  

ηλικία 

N 
Subset for alpha 
= .05 

1 2 1 
40-50 10 3,96   
50-60 11 3,98   
30-40 10   4,95 

  

ηλικία 

N 
Subset for alpha 
= .05 

1 2 1 
40-50 10 3,62   
50-60 11 3,97 3,97 
30-40 10   5,00 
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Εικόνα 11: Γραφήµατα στατιστικής εξάρτησης των προτύπων συγκριτικά µε την ηλικία 

  
Συνολικό σκορ  
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Πίνακας 31: Στατιστική εξάρτηση των ηλικιών µεταξύ τους- Συνολικό σκορ 
  
  
  
  
Scheffe  

  

 
Εικόνα 12: Γραφήµατα στατιστικής εξάρτησης του συνολικού σκορ µε την ηλικία  
  

5.3.3   Σύγκριση των τιµών των σύνθετων µεταβλητών ανά βαθµίδα υπηρεσίας 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά παράγοντα  µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών 

συµπεριφορών ανά βαθµίδα υπηρεσίας, προκύπτει: 
  

   ηλικία N Mean Std. Deviation F Sig. 
Συνολικό σκορ 30-40 10 4,9759 ,04612 5,829 ,008 
  40-50 10 3,7724 ,97386     
  50-60 11 4,0376 1,03763     
  Total 31 4,2547 ,95510     

ηλικία 
Subset for alpha 
= .05 

  2 1 
40-50 3,7724   
50-60 4,0376 4,0376 
30-40   4,9759 

    N Mean Std. Deviation F Sig. 
Πρότυπο 1- Λειτουργίες 
της τεχνολογίας και 
έννοιες 

Πρωτοβάθµια 
11 4,01 1,253 1,090 ,349 

  ∆ευτεροβάθµια 10 4,18 ,888     
  ∆ευτεροβάθµια - ΕΠΑΛ 12 4,59 ,720     
  Total 33 4,27 ,978     
Πρότυπο 2- Ηθική και 
ασφάλεια 

Πρωτοβάθµια 11 4,16 1,064 ,757 ,478 
  ∆ευτεροβάθµια 10 4,11 ,885     
  ∆ευτεροβάθµια - ΕΠΑΛ 12 4,52 ,573     
  Total 33 4,28 ,850     
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Πίνακας 32: Έλεγχος µέσων τιµών ανά παράγοντα  µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών 
ανά βαθµίδα υπηρεσίας 
  

Από την εφαρµογή του ANOVA  προκύπτει ότι  δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφοροποίηση σε καµία από τις 3 σύνθετες µεταβλητές που εκπροσωπούν τις βαθµολογίες των 3ων

προτύπων.  

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση των 3ων µεταβλητών µεταξύ των 
εκπαιδευτικών των βαθµίδων, ούτε και στο γενικό σκορ.  
  

  

 

Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία 
και µάθηση µέσω της 
τεχνολογίας 

Πρωτοβάθµια 
11 3,87 1,411 1,235 ,305 

  ∆ευτεροβάθµια 10 4,02 1,072     
  ∆ευτεροβάθµια - ΕΠΑΛ 12 4,56 ,751     
  Total 33 4,16 1,110     

   βαθµίδα N Mean Std. Deviation F Sig. 
Συνολικό σκορ  Πρωτοβάθµια 11 4,0188 1,21665 1,038 ,367 
  ∆ευτεροβάθµια 10 4,1069 ,93287     
  ∆ευτεροβάθµια - 

ΕΠΑΛ 12 4,5546 ,66515     
  Total 33 4,2403 ,95858     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 6.1  Συµπεράσµατα 
  

Παραθέτοντας τις υποθέσεις , µπορούµε να δούµε ποια από τις υποθέσεις µας και σε τι 

βαθµό εφαρµόζεται από τους εκπαιδευτικούς .  

  

Υ1: Να καταδείξουν ειδίκευση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρµογών όπως 

επίσης και να κατανοούν έννοιες όπως hardware, software και τη συνδεσιµότητα. 

Η µέση ικανότητα είναι υψηλή και κατατάσσεται µεταξύ των κατηγοριών ΑΡΚΕΤΑ έως ΠΟΛΥ 

  

 Υ2: Να κάνουν υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και να κατανοούν θέµατα ηθικής και ασφάλειας 

στην χρήση ηλεκτρονικών µέσων.  

Η µέση ικανότητα είναι υψηλή και κατατάσσεται µεταξύ των κατηγοριών ΑΡΚΕΤΑ έως ΠΟΛΥ 

  

Υ3:  Να υποδείξουν ικανότητα στο να χρησιµοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία και στη 

µάθηση. 

Η µέση ικανότητα είναι υψηλή και κατατάσσεται µεταξύ των κατηγοριών ΑΡΚΕΤΑ έως ΠΟΛΥ 

  

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού δεν επηρεάζουν το επίπεδο ικανότητας του 

εκπαιδευτικού στα παραπάνω στοιχεία. Τα επίπεδα ειδίκευσης, της ικανότητας κατανόησης των 

θεµάτων ηθικής και ασφάλειας και χρήσης της τεχνολογίας στην διδασκαλία εξαρτώνται µόνο από 

την ηλικία.  

Στην 1η περίπτωση, η µικρότερη ηλικιακή οµάδα εµφανίζει υψηλότερη ικανότητα, η µέση 
ηλικιακή οµάδα την µικρότερη ικανότητα ενώ η οµάδα που εκπροσωπεί τις µεγαλύτερες ηλικίες 

δηλώνει ενδιάµεσο επίπεδο ικανότητας σε σχέση µε τις άλλες.   

Στην 2η περίπτωση, η ικανότητα µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των εκπαιδευτικών. 

Ακόλουθα, στην 3η περίπτωση η µικρότερη ηλικιακή οµάδα εµφανίζει υψηλότερη ικανότητα, η 
µέση ηλικιακή οµάδα την µικρότερη ικανότητα ενώ η οµάδα που εκπροσωπεί τις µεγαλύτερες 

ηλικίες δηλώνει ενδιάµεσο επίπεδο ικανότητας σε σχέση µε τις άλλες 2.  

Τέλος, φαίνεται ότι το φύλο ή η βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός 

δεν προκύπτει να σχετίζεται µε την ικανότητά του στα 3 πρότυπα. 

  

6.2    Συζήτηση ευρηµάτων 
  

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε ένα δείγµα Ελλήνων εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα 

προγράµµατα επιµόρφωσης Π2 σε θέµατα τεχνολογικών δεξιοτήτων, ηθικής, ασφάλειας και χρήσης 

της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στην εκµάθηση.   

              Η χρήση της κλίµακας Likert ήταν σηµαντική διότι οι µεταβλητές µπορούσαν να 
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χρησιµοποιηθούν ως συνεχείς, να βγουν µέσες τιµές και να γίνουν  έλεγχοι αξιοπιστίας.  

              Επίσης, επιλέχθηκε η εξαγωγή αποτελεσµάτων να γίνει συνολικά ανά πρότυπο (1,2,3) και 

όχι για κάθε ερώτηση ξεχωριστά έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι πιο σαφή. Προϋπόθεση βέβαια 

ήταν, κάθε οµάδα ερωτήσεων να βαθµολογεί µε όµοιο τρόπο το πρότυπο στο οποίο ανήκει και άρα 

η τελική βαθµολογία κάθε προτύπου να προκύπτει από τις µέσες τιµές των ερωτήσεων της 

αντίστοιχης οµάδας.  

 Συγκεκριµένα, για την στατιστική ανάλυση των υποθέσεων έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:  

-  Η ανάλυση αξιοπιστίας για κάθε οµάδα ερωτήσεων µε τη χρήση του δείκτη cronbach a. 

 

-  Η παρουσίαση των κατανοµών  των ποσοστών και των συχνοτήτων αλλά και των µέσων τιµών 

των ερωτήσεων κάθε οµάδας. 

 

-  Η δηµιουργία  τριών µεταβλητών , µία για κάθε πρότυπο και εξήχθησαν µέσες τιµές και τυπικές 

αποκλίσεις . Μέσα από αυτές τις τιµές, προέκυψε ο βαθµός ικανότητας των ατόµων στα 3 πρότυπα. 

 

- Ελέγχθηκαν οι 3 νέες µεταβλητές ως προς τις δηµογραφικές για να διαπιστωθεί αν το φύλο, η 

ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η βαθµίδα που υπηρετεί και οι γνώσεις επηρεάζουν την 

βαθµολόγηση των 3ων µεταβλητών δηλαδή τον βαθµό ικανότητας των ατόµων στα 3 πρότυπα. 

Λόγω της φύσης των µεταβλητών οι έλεγχοι πρέπει να αφορούν ελέγχους µέσων τιµών και 

ειδικότερα t test και ANOVA. Το t test χρησιµοποιήθηκε για το φύλο καθώς έχει δύο µεταβλητές 

(γυναίκα- άντρας) και ο ANOVA  για να γίνει η ανάλυση διασποράς.  

Τα σηµεία που θα πρέπει να επισηµανθούν και µας οδηγούν σε κριτική θεώρηση αυτών είναι τα 

παρακάτω: 

•      Σύµφωνα µε τις υποθέσεις, βλέπουµε ότι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν, δείχνουν ότι η 

µέση ικανότητα που καταδεικνύουν  είναι υψηλή και κατατάσσεται µεταξύ των κατηγοριών 

ΑΡΚΕΤΑ έως ΠΟΛΥ σε κάθε πρότυπο.  

•      Η ικανότητα των εκπαιδευτικών απέναντι και στα τρία πρότυπα, εξαρτάται σηµαντικά από 

την ηλικιακή βαθµίδα . 

•      Η ικανότητα των εκπαιδευτικών στις λειτουργίες της τεχνολογίας, στην κατανόηση των 

θεµάτων ηθικής και ασφάλειας στη χρήση της τεχνολογίας  καθώς  και στη χρήση της 

τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη µάθηση είναι  υψηλότερη στη µικρότερη ηλικιακή 

βαθµίδα.  

•      Η ικανότητα των εκπαιδευτικών και στα τρία πρότυπα δεν εξαρτάται από το φύλο και την 

εκπαιδευτική βαθµίδα που υπηρετεί ο κάθε  εκπαιδευτικός. 

6.3   Προτάσεις  
  

Η έρευνα µπορεί να επεκταθεί σε µεγαλύτερο δείγµα εκπαιδευτικών για να είναι δυνατή η 

συσχέτιση και µε τα υπόλοιπα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιλεγούν, 

όπως η ηλικιακή βαθµίδα (20–30). Μπορούν  

επίσης να εξαχθούν  αποτελέσµατα  για κάθε ερώτηση ξεχωριστά και όχι µόνο για κάθε οµάδα 
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προτύπων.  

Το ερωτηµατολόγιο είναι δυνατό να συµπεριλάβει έναν αριθµό ερωτήσεων µε µεγαλύτερο 

βαθµό δυσκολίας οι οποίες θα έχουν σχέση µε υψηλότερο επίπεδο επιµόρφωσης όπως: 

•      Τη δηµιουργία πολυµεσικών παρουσιάσεων που περιλαµβάνουν ήχο, γραφικά  και πίνακες 

•      Τη δηµιουργία µιας βασικής ιστοσελίδας 

•      Τη διαχείριση βοηθητικού τεχνολογικού εξοπλισµού και την εγκατάστασή του για µαθητές µε 

ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες (εναλλακτικά πληκτρολόγια, αναγνώριση φωνής κ.α.)  

και να λειτουργήσει ως µέσο ανατροφοδότησης του ίδιου του εκπαιδευτικού αλλά και ως εργαλείο 

για την διαµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της έρευνας, είναι σηµαντικό τα προγράµµατα 

επιµόρφωσης να διαµορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των επιµορφούµενων  όλων των  ηλικιακών βαθµίδων για να είναι αποτελεσµατική η µάθηση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα, την καλύτερη απόδοση των εκπαιδευτικών 

στη σχολική τάξη, όταν θα χρειαστεί να ενσωµατώσουν την τεχνολογία στη µάθηση.   

      Για την εκπαίδευση, είναι ουσιαστικό οι µη διορισµένοι  και οι εν ενεργεία  εκπαιδευτικοί να 

κατέχουν βασικές ICT δεξιότητες και ικανότητες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι ανάγκη τα 

όργανα εκπαίδευσης των διδασκόντων ν’ αναπτύξουν στρατηγικές και σχέδια  ώστε να ενθαρρύνουν 

τη διδακτική - µαθησιακή πρόοδο στα προγράµµατα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να 

διασφαλίσουν το γεγονός ότι όλοι οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί είναι καλά προετοιµασµένοι στη 

χρήση των νέων εργαλείων για µάθηση.  

      Στον εκπαιδευτικό τοµέα, θα ήταν δυνατό να δηµιουργηθούν θεµατικές προτύπων, αρκετά 

γενικές, ώστε να προσαρµόζονται στις ανάγκες που έχει το κάθε κράτος ή κάθε πανεπιστήµιο καθώς 

και στις οδηγίες που δίνονται από κάθε εκπαιδευτικό όργανο. Επίσης, θα πρέπει να είναι και αρκετά 

συγκεκριµένες ώστε να καθορίζεται το πεδίο του θέµατος.  Απ’ όσο διαπιστώνεται και  στην έρευνα 

που διεξήχθη, η στάση των εκπαιδευτικών προς τα πρότυπα της Μασσαχουσέτης  είναι θετική. Κατά 

τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου οι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν ότι η διάρθρωσή του ήταν µε 

βάση αυτά τα πρότυπα. 

      Μέσω της ηλεκτρονικής µάθησης, κάθε εκπαιδευτικός ο οποίος κατέχει βέβαια τις βασικές 

τεχνολογικές δεξιότητες, µπορεί στο µέλλον να βελτιώσει τις γνώσεις του µέσω αυτών των 

συστηµάτων. Έτσι θα µπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα και αποδοτικότερα στις απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης σήµερα σ’ ένα λειτουργικό και φιλικό ηλεκτρονικό προς αυτόν περιβάλλον.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
  
  
Φύλλο  

Άνδρας   Γυναίκα 
Ηλικία  

20-30 ετών   30-40 ετών    40-50 ετών 
50-60 ετών   60 και άνω 

Εκπαιδευτικό επίπεδο  
Απόφοιτος ΑΕΙ   Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
Απόφοιτος ΤΕΙ   Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master) 
Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος     Άλλο:  

  
Βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε *  
Πρωτοβάθµια    ∆ευτεροβάθµια (Γυµνάσιο – Λύκειο)    ΕΠΑΛ 

  
Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (πριν την παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Επιµόρφωσης) *  

MS OFFICE     MS WORD    MS EXCEL    MS POWERPOINT 
Άλλο:  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
Πρότυπο 1- Λειτουργίες της τεχνολογίας και έννοιες 
  
1. Είµαι ικανός/ ικανή να καταδείξω τις βασικές δεξιότητες για τη χρήση λογισµικού και εφαρµογές 
(π.χ. άνοιγµα και κλείσιµο ενός υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών, άνοιγµα/ κλείσιµο 
αρχείου, έναρξη µιας εφαρµογής και δηµιουργία εγγράφου). 

  
2. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τα στοιχεία που αποτελούν  το σύστηµα ενός υπολογιστή (π.χ. 
λειτουργία συστήµατος, πλατφόρµες, οδηγούς συσκευών, µνήµη, τα windows). Να εξηγώ τις 
λειτουργίες  και να χρησιµοποιώ την κατάλληλη ορολογία µιλώντας για αυτά. 

  
3. Είµαι ικανός/ ικανή να συνδέω τα καλώδια των συσκευών, σωστά ώστε να λειτουργεί ο 
υπολογιστής. 

  
  
5. Είµαι ικανός/ ικανή να πλοηγηθώ στο ∆ιαδίκτυο, να αναγνωρίζω και να χρησιµοποιώ τα 
χαρακτηριστικά πλοήγησης  (π.χ  “go”, “back”, “ forward”) 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkji nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

nmlkj

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 

Page 159 of 197ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13/10/2011file://e:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thesis template_27_2_09ne...



  
6. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ και να αποστέλλω µήνυµα χρησιµοποιώντας το e-mail . Να το 
ανακτώ, να διαβάζω, να αποθηκεύω, να εκτυπώνω και να διαγράφω το e-mail.  

  
7. Είµαι ικανός/ ικανή να αποστέλλω συνηµµένο αρχείο µέσω e-mail , να το ανοίγω και να 
αποθηκεύω στην επιφάνεια εργασίας. 

  
8. Είµαι ικανός/ ικανή να επιλύσω βασικές τεχνολογικές δυσκολίες (π.χ. soft reboot, paper jam,ink
cartridge replacement). 

  
9. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ ένα λογιστικό φύλλο, εισάγοντας απλούς τύπους ( π.χ. 
εξισώσεις, ποσοστά, εκθέτες) 

  
10. Είµαι ικανός/ ικανή να δηµιουργώ µία απλή πολυµεσική παρουσίαση ( π.χ. χρήση του Power
Point) και να εξηγώ την ορολογία ( διαφάνεια, µεταφορά κ.α) 

  
Πρότυπο 2- Ηθική και ασφάλεια 
11. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω κανόνες στην τάξη  για υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. 

  
12. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τη σηµασία του µοιρασµού των τεχνολογικών πηγών ισότιµα από 
όλους τους µαθητές. 

  
13. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα δικαιώµατα που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνία. 

  
14 Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ για το πώς τα µέσα και η τεχνολογία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µε άσχηµο τρόπο για να διαστρεβλώσουν  ή να υπερβάλλουν για την πληροφορία. 

  
15. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ τα πιθανά προβλήµατα που δηµιουργούν οι ιοί και πρακτικές 
µέθοδοι αντιµετώπισης τους. 

  
16. Είµαι ικανός/ ικανή να επισηµαίνω τους κινδύνους που περιέχουν τα chat rooms και άλλες 

          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
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ηλεκτρονικές επικοινωνίες άµεσων µηνυµάτων. 

  
17. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίσω ισότιµη πρόσβαση στις τεχνολογικές πηγές για όλους τους 
µαθητές στην τάξη. 

  
18. Είµαι ικανός/ ικανή να εξηγώ και να καταδεικνύω την ηθική και νοµική συµπεριφορά για την 
αντιγραφή/ το «κατέβασµα»  (download) των αρχείων, τις εφαρµογές και τα µέσα. 

  
19. Είµαι ικανός/ ικανή να διασφαλίζω τις υπεύθυνες χρήσεις της τεχνολογίας από τους µαθητές : 
συµπεριλαµβάνοντας την πνευµατική ιδιοκτησία.   

  
20. Είµαι ικανός/ ικανή να αξιολογώ µια ιστοσελίδα για την αυθεντικότητα (π.χ. δηµιουργό της 
ιστοσελίδας, την ηµέρα που ανανεώθηκε κ.α.) 

  
Πρότυπο 3- ∆ιδασκαλία και µάθηση µέσω της τεχνολογίας 
  
21. Είµαι ικανός/ ικανή να συζητώ πρόσφατες έρευνες στη διδασκαλία και µάθηση µέσω της 
τεχνολογίας για την σχεδίαση µαθησιακών περιβαλλόντων και εµπειριών. 

  
22. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ το e-mail για την επικοινωνία µε τους δασκάλους και 
άλλους επαγγελµατίες για το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών. 

  
23. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τα έγγραφα word για την υποστήριξη της διδασκαλίας και 
µάθησης (π.χ. επιστολές στους γονείς, φυλλάδια, διδακτέα ύλη των µαθηµάτων, ιστορικό µαθητών 
κ.α. ) 

  
24. Είµαι ικανός/ ικανή να αναγνωρίζω τις ανάγκες για τεχνολογική επαγγελµατική ανάπτυξη. 

  
25. Είµαι ικανός/ ικανή να σχεδιάζω και να αναπτύσσω µαθήµατα και δραστηριότητες που 
ενσωµατώνουν την τεχνολογία µε ένα εύρος διδακτικών συνόλων για όλους τους µαθητές. 

  
26. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τη κατάλληλη τεχνολογία για τη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας (πολυµεσικές παρουσιάσεις, εννοιολογικοί χάρτες κ.α.) για όλους τους 

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
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µαθητευόµενους. 
  

  
27. Είµαι ικανός/ ικανή να εφαρµόζω τη τεχνολογία στην αξιολόγηση της µάθησης των σπουδαστών 
ενός αντικειµένου χρησιµοποιώντας µία ποικιλία από σχολικά ή εξατοµικευµένα εργαλεία 
αξιολόγησης και στρατηγικές . 

  

  
28. Είµαι ικανός/ ικανή να χρησιµοποιώ τις εφαρµογές για την οργάνωση της διδακτέας ύλης-ειδική 
πληροφορίας/ δεδοµένα σε διαγράµµατα και πίνακες. 

  

  
29. Είµαι ικανός/ ικανή να ενσωµατώνω τα αποτελέσµατα από ηλεκτρονική έρευνα στην διδασκαλία 
( µε κατάλληλες παραποµπές) σε ένα ικανοποιητικό βαθµό.  

  

  
  
* ∆εν υπάρχει ερώτηση µε τον αριθµό 4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΟΘΟΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
  

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
          

1 (Καθόλου) 2(Λίγο) 3( Μέτρια) 4(Αρκετά) 5(Πολύ) 
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Εικόνα 1: Αρχική σελίδα   “Είναι …standard” 
  
  
  

 
  

  
  

Εικόνα 2:  Συµµετοχή σε φόρουµ 
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Εικόνα 3: Οµάδες συζητήσεων στο φόρουµ 
  
  
  
  

 
  

Εικόνα 4: Frequently Asked Questions 
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Εικόνα 5: Εισαγωγή στα πρότυπα εκπαίδευσης -Standards 
  
  
  

                       
  

Εικόνα 6: Standards- Περιήγηση στον κόσµο των προτύπων 
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Εικόνα 7: Standards- Λίγα λόγια για την International Society for Technology in Education 
  
  
  
  

    
  

Εικόνα 8: Ευρώπη- Πρότυπα Μεγάλης Βρετανίας 
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Εικόνα 9: Στήριξη διδασκαλίας των προτύπων της Βρετανίας- Ευρώπη 
  
  
  

 
  

Εικόνα 10:  Πρότυπα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής- Καλιφόρνια 
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Εικόνα 11: ∆ραστηριότητα στα πρότυπα California- ΗΠΑ 
  
  
  

 
  

Εικόνα 11: Εκπαιδευτικά πρότυπα της Αυστραλίας- Queensland 
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Εικόνα 12: Ενότητα 1- Επικοινωνία και Συνεργασία 
  
  
  

 
  

Εικόνα 13: Ενότητα 1- Ασκήσεις, ∆ραστηριότητες και σχετικά βίντεο 
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Εικόνα 14:  Ενότητα 1- Οµαδική δουλειά 
  
  
  
  

 
  

Εικόνα 15:  Ενότητα 1- Επικοινωνία µέσω συζήτησης 
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Εικόνα 16:  Ενότητα 2- ∆ιδασκαλία και µάθηση 
  
  
  
  

 
  

Εικόνα 17:  Ενότητα 2- ∆ραστηριότητες, αρχεία και βίντεο σχετικά µε την ενότητα 
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Εικόνα 18:  Ενότητα 2- Σχεδιασµός και προγραµµατισµός µαθήµατος 
  
  
  

 
  

Εικόνα 19 : Ενότητα 2- Το ταξίδι της µάθησης 
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Εικόνα 20:  Ενότητα  3- Επαγγελµατική ανάπτυξη και µαθησιακό περιβάλλον 
  
  
  
  

 
  

Εικόνα 21:  Ενότητα 3- ∆ραστηριότητες, αρχεία και βίντεο σχετικά µε την ενότητα 
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Εικόνα 22:  Ενότητα 3- Ηλεκτρονικά εργαλεία (e-tools) 
  
  
  
  

 
  

Εικόνα 23:  Ενότητα 3- ∆ραστηριότητα 
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Εικόνα 24:  Ενότητα 4- Βασικές αρχές της ηλεκτρονικής µάθησης 
  
  
  
  

 
  

Εικόνα 25:  Ενότητα 4- Μεταµόρφωση µαθησιακής διαδικασίας 
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Εικόνα 26:  Ενότητα 4- Μορφές της ηλεκτρονικής µάθησης 
  
  
  

 
  

Εικόνα 27:  Ενότητα 5- Σχεδιασµός ενός e-learning συστήµατος και υποστηριζόµενη µάθηση 
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Εικόνα 28 : Ενότητα 5- Ταξινοµία του Bloom 

  
  
  

 
  

Εικόνα 29: Ενότητα 5- Μαθησιακό µοντέλο Kolb 
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Εικόνα 30:  Ενότητα 6- Κριτήρια για τη χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης και µαθησιακά στυλ 
  

  
  
  

 
  

Εικόνα 31:  Ενότητα 6- Τρία στυλ µάθησης 
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Εικόνα 32: Ενότητα 6 – ∆ραστηριότητα µε στυλ µάθησης 
  
  
  

 
  

Εικόνα 33: Ενότητα 7- Περιβάλλοντα e-learning 
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Εικόνα 34 :  Ενότητα 7- ∆ραστηριότητες, αρχεία για ανάγνωση και βίντεο σχετικά µε την ενότητα 
  
  
  
  

 
  

Εικόνα 35 : Ενότητα 7- Οι 4 βασικές λειτουργίες του e-portfolio 
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Εικόνα 36 : Ενότητα 7- ∆ραστηριότητα  «Προγραµµατισµός για χρήση ενός e-portfolio 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  
 Α. Ελληνόγλωσση 
  

Βεργίδης ∆. (2002 α), Μελέτη για τις προδιαγραφές του περιεχοµένου των προγραµµάτων 
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εκπαίδευσης εκπαιδευτών , κατατέθηκε στο ΕΚΕΠΙΣ 

  

ΕΚΕΠΙΣ (Νοέµβριος 2004) Σύστηµα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης,  

  

Εµβαλωτής, Α. και Τζιµογιάννης, Α. (1999), Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων 

σχετικά µε την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο, Πανελλήνιο Συνέδριο

καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου, (επιµ. Τζιµογιάννης), 203-212 
  
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών 

στην Εκπαίδευση 

http://www.cti.gr/epimorfosi/index2.htm  

  

ΕΤΠΕ, (2000), Εκπαιδευτικοί και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Πρόταση της 

Ένωσης για τη συγκρότηση ενός συνεπούς µοντέλου επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 

http://www.etpe.gr/ 

  

Ευστράτογλου Α. (2005) Η επαγγελµατοποίηση των εκπαιδευτών της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές, Εκπαίδευσης Ενηλίκων,5, σ 22-28 

  

Καµαριανός, Χ. Ι. (2002), Εξουσία, ΜΜΕ και Εκπαίδευση, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήµης και 

Κοινωνικής Πολιτικής, GUTENBERG, Αθήνα. 

  

Καρτσιώτης, Θ. (2000), Η αναγκαιότητα της άµεσης καθολικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις 

Νέες Τεχνολογίες, Πανελλήνιο Συνέδριο «Πληροφορική και Εκπαίδευση» ΣΕΠ∆ΕΘ, Θεσσαλονίκη 

  

Κόκκος Αλέξης, 2005, Εκπαίδευση Ενηλίκων- Ανιχνεύοντας το πεδίο, Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
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