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Πεξίιεςε 

 

Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ελήιηθσλ επηκνξθνχκελσλ, 

φπσο απηέο κεηαζρεκαηίδνληαη, απφ ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξίεο, απφ ηελ 

εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή, θαη απφ 

ηελ εκθάληζε λέσλ δεδνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ δεκηνπξγνχλ νη λέεο 

νηθνλνκηθέο, εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, είλαη ζήκεξα κεγαιχηεξε θαη 

επηηαθηηθφηεξε απφ πνηέ.  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία έληππνπ θαη πνιπκεζηθνχ 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο κε ηελ 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο ηερληθψλ 

εηδηθνηήησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζε 

επαγγεικαηίεο αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο κηθξήο έθηαζεο, είηε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο είηε απφ απφζηαζε. Ζ πξνζπάζεηα 

επηθεληξψζεθε ψζηε ε ηειηθή κνξθή ηνπ πιηθνχ λα είλαη ειθπζηηθή γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, θαη λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, 

γηα θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε απφ ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαη γηα ελζάξξπλζε αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν κάζεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  
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Abstract 

 

The need for educational material that can meet the modern learning requirements 

of adult trainees, as these are dictated by modern educational theories, the 

increasing familiarity of trainees with the introduction of Information and 

Communications Technology (ICT) in educational practices, as well as the 

emergence of new data in education posed by new economic, employment and 

social conditions, is nowadays more critical than ever. 

The purpose of this study is the creation of printed and multimedia educational 

material for computer aided engineering design aimed at teachers of technical 

disciplines of secondary vocational education, as well as professionals of relevant 

disciplines. This material can be used in small-scale training programs, either in 

the traditional way of teaching or through distance learning. Efforts have focused 

so that the final form of the created material is attractive for the learner while also 

create the conditions for active participation, critical and creative thinking by 

addressing real problems, collaborative learning, and encourage initiatives 

relevant to the learning objectives and their implementation. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ Αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. πκεψλ Ρεηάιε γηα 

ηελ θαζνδήγεζε, ηελ βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ, αιιά θαη γηα ηελ αλεθηίκεηε πξνζθνξά ηνπ 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. 

Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ Αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. Γεκήηξην άκςσλ, θαη ηελ 

Δπίθνπξε θαζεγήηξηα θα. Φσηεηλή Παξαζθεπά γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δψζαλε 

κε ηελ επηινγή κνπ ζην ΠΜ, θαζψο κέρξη πνιχ πξφζθαηα νη πφξηεο ησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ ήηαλ θιεηζηέο γηα απνθνίηνπο ησλ ΣΔΗ. 

Δπίζεο επραξηζηψ φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ 

ζηηο δχζθνιεο ψξεο. 

Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη 

ηδηαίηεξα ζηε ζχδπγφ κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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Κεθάιαην 1 
 

Δηζαγσγή 

1.1 Αλάγθε Γηά βίνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο 
 

Ζ κάζεζε απνηειεί δηεξγαζία πνπ ζπλερίδεηαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ θαη έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαζψο ε ηαρχηεηα εκθάληζεο 

αιιαγψλ ζηελ θνηλσλία έρεη απμεζεί ηφζν, ψζηε ηα κέιε ηεο λα είλαη ζρεδφλ 

ππνρξεσκέλα λα εμαθνινπζνχλ λα καζαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ κέιε. 

Σν θαηλφκελν απηφ δελ είλαη θαηλνχξγην. Καηά πάζα πηζαλφηεηα ηα αλζξψπηλα 

φληα είραλ πάληα ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο, αιιά ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο ππήξρε ίζσο κηθξφηεξε αλάγθε γηα απηφ απφ φηη ζήκεξα. 

Έηζη ε δηά βίνπ κάζεζε έγηλε έλλνηα πνπ εκθαλίδεηαη φιν θαη πην ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (Jarvis, 2003). 

Ζ αλάγθε χπαξμεο θαη ελίζρπζεο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην πνπ 

δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε παγθφζκην επίπεδν δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

απαζρφιεζεο. Αθνξά θπξίσο ζηνλ κε απνθιεηζκφ ηνπ αλζξψπνπ απφ ην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ζηελ δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ηελ πξνζθνξά, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε. Σφζν ε Δπξσπατθή έλσζε φζν θαη ε UNESCO  ζέηνπλ σο ζηφρν 

ηεο δηά βίνπ κάζεζεο φρη κφλν ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε ζχλδεζή ηεο 

κε ηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, 

ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ δηά βίνπ κάζεζε πξνσζεί 

ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, ελδπλακψλεη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, 

ηελ επαγγεικαηηθή επειημία θαη ηελ αζθάιεηα γηα ηελ θάιπςε πεξηζζφηεξσλ θαη 

θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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Απφ ηνλ νξηζκφ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηνλ λφκν 

3879/2010 : «φιεο νη κνξθέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ αλζξψπνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε», δηαπηζηψλνπκε ηνλ απεξηφξηζην ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο θαη πεξηθιείεη ηελ έλλνηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ή εθηφο νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε δηαθξίλνληαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο βάζεη ηεο έθζεζεο ηεο Unesco ην 2005 : α) ζε εθείλνπο πνπ 

αξέζθνληαη ζην λα αλαβάινπλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο, δηφηη έθαλαλ άιιεο επηινγέο 

παξαθηλνχκελνη απφ θξηηήξηα πνπ απφθιηλαλ απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, β) ζε 

άηνκα πνπ επηδεηνχλ λα δηεπξχλνπλ ηα πεδία γλψζεψλ ηνπο είηε γηα εχξεζε 

θαιχηεξεο εξγαζίαο είηε γηα ηδίαλ θαιιηέξγεηα, γ) ζε απηνχο πνπ επηδεηνχλ κηα 

δεχηεξε επθαηξία, θαζψο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ αθαδεκατθή 

κφξθσζε, ηελ νπνία φκσο ηψξα επηζπκνχλ. Οη πεξηζζφηεξνη αλήθνπλ ζε 

εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, φπσο κέιε πνιηηηζηηθψλ θαη εζληθψλ κεηνλνηήησλ ή 

ρακειψλ θνηλσληθά ζηξσκάησλ, γπλαίθεο, άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

πνιίηεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ, άηνκα κε αλαπεξίεο θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εθείλσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ηψξα αλαδεηνχλ κηα 

δεχηεξε επθαηξία. Απηή ε θαηεγνξία αλζξψπσλ αδπλαηεί λα κεηέρεη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ, έιιεηςεο εξγαζίαο ή αλεπαξθνχο 

εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξνο ην δελ. Δπαθφινπζν ησλ 

παξαπάλσ είλαη ε βνχιεζε πνπ επηδεηθλχνπλ γηα κηα θαιχηεξε δσή, γηα λα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Υξεηάδνληαη επνκέλσο λα κάζνπλ πψο λα 

καζαίλνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ φζσλ καζαίλνπλ (Unesco, 

2005). Καηά επέθηαζε ε δηά βίνπ κάζεζε δελ απνηειεί κφλν θνηλσληθή αλάγθε, 
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αιιά πξέπεη λα είλαη θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα γηα ηνλ θαζέλα, αζρέησο ειηθίαο, 

θχινπ ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηξαζβνχξγν, 2002). 

Πξνθεηκέλνπ ε δηά βίνπ κάζεζε λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λα 

ζπλδπάδνπλ πνηφηεηα, πξφζβαζε θαη άλνηγκα ζηνλ θφζκν. Γηα λα επηηεπρζεί ν 

παξαπάλσ ζηφρνο πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ Σερλνινγίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.). Απφ ην 2005 απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπαηθψλ 

Κνηλνηήησλ θξίλεηαη σο απαξαίηεηε αλάγθε ε ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο 

θαη ησλ λέσλ κεζφδσλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ απηή πξνζθέξεη κε ηελ άξζε ησλ 

ρσξνρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο θαη ρξφλνπ, ην 

ζπγθεξαζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ κε ην πξαθηηθφ κέξνο γηα ηελ πεξάησζε πνηθίισλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ γίλεηαη ζε 

επέιηθην σξάξην κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ καζεζηαθή δηεξγαζία ζπληειείηαη ζε ρξφλν θαη 

ρψξν πνπ επηιέγεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπφκελνο, θαζψο ε απαίηεζε ηεο θπζηθήο 

παξνπζίαο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Έηζη επλνείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ρξφλνπ, φπσο νη εξγαδφκελνη, νη γνλείο, νη 

θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θ.ιπ. Ζ ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε 

παξέρεη επθαηξίεο απφθηεζεο, εθζπγρξνληζκνχ ή αλαβάζκηζεο γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ηελ 

αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ πξνεγνχκελε πξνζσπηθή, θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ηφζν ε ηερλνινγία φζν θαη ε εθπαίδεπζε 

αλαπηχζζνληαη πάλσ ζε θάπνηεο θνηλσληθέο δνκέο. Καηά ζπλέπεηα, ηα άηνκα πνπ 

ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ή εθπαηδεχνπλ ηνπο άιινπο λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ, νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ αθελφο κελ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο , αθεηέξνπ δε κε πνην ηξφπν κπνξνχλ 

λα ηελ εληάμνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαη΄επέθηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

εξγαζίαο. Σν ζπνπδαηφηεξν ξφιν ινηπφλ ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, εθφζνλ πξέπεη λα 

εμεηάδνπλ ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα είηε σο αληηθείκελν κειέηεο απηά θαζαπηά 
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είηε σο εξγαιεία δνπιεηάο ζηελ δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κεηαηξέπνληαη νη πνιίηεο γεληθφηεξα απφ 

παζεηηθνχο ζε ελεξγεηηθνχο κεηφρνπο ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο 

– κάζεζεο. Δπηπξνζζέησο, φζνη εθπαηδεπηηθνί απνξξίπηνπλ ηελ θνκθνξκηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε, δειαδή εθπαίδεπζε γηα θνηλσληθή νκαινπνίεζε, 

θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, 

νθείινπλ λα δψζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο, εζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζηελ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ζηνλ εζηθφ θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μαθξάθεο, 2000). 

Ζ αληίιεςε πάλσ ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) θαη θαηάξηηζεο απφ ελήιηθεο, είλαη 

βαζηζκέλε ζην φηη ζα πξέπεη φινη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε θαη επηπιένλ νη ελήιηθεο λα έρνπλ ηελ εμαζθαιηζκέλε δπλαηφηεηα λα 

καζαίλνπλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ρσξίο ρσξνρξνληθέο δεζκεχζεηο. Ζ 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε κάζεζε θαιχπηεη έλα επξχ ζχλνιν εθαξκνγψλ θαη 

δηεξγαζηψλ φπσο ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηελ on-line ή web based 

κάζεζε, πεξηιακβάλεη ρξήζε πνηθίισλ κνληέισλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 

επλνεί ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

1.2 Σθνπόο εξγαζίαο 

 

Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε έληππνπ θαη πνιπκεζηθνχ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, εθκάζεζεο θαη 

ρξήζεο ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο AutoCAD σο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

ηερληθήο ζρεδίαζεο κε εθαξκνγή ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο θαη σο επαγγεικαηηθνχ ινγηζκηθνχ  ηερληθήο ζρεδίαζεο θαη 

θαηαζθεπήο Μεραλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Απεπζχλεηαη ζε Μεραλνιφγνπο 

κεραληθνχο θπξίσο θαζεγεηέο ηεο Β΄ Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζε 

απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην ίδην αληηθείκελν. 
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Ο φξνο «εθπαηδεπηηθφ πιηθφ» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε κέζν 

δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη βνεζά ηνλ εθπαηδεπηή λα δεκηνπξγήζεη έλα 

δεκηνπξγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Φινγαίηε, 2003:108). Δπνκέλσο σο 

εθπαηδεπηηθά πιηθά λννχληαη δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά κέζα πνηθίισλ κνξθψλ 

θαη εηδψλ, έληππα θαη ςεθηαθά, ερεηηθά θαη νπηηθά. Δίδε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

κπνξεί λα είλαη : 

 Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

 Σν βηβιίν ηνπ θαζεγεηή. 

 Θεσξεηηθφ πιαίζην θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο ή 

κηαο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ κε εξγαζίεο, αζθήζεηο, ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο θ.ιπ. 

 Αξρεία ήρνπ, βίληεν, ηαηλίεο, θσηνγξαθίεο, ζειίδεο ζην δηαδίθηπν, CD ή DVD 

κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. 

Οη ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, εξγαζηαθέο, πνιηηηζηηθέο, θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ 

ηερλνινγία, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη ηελ νινέλα κεγαιχηεξε παξαγσγή θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ 

πνηθίισλ κνξθψλ. Πιένλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο αηνκηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο 

αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο, θαη είλαη απαιιαγκέλν απφ ρσξνρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο.  

Ζ αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πιηθνχ πξνθχπηεη απφ : 

 Σελ έιιεηςε επαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζε λέα ινγηζκηθά θαη εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ 

βνεζήζνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

 Σελ έιιεηςε πιηθνχ «έηνηκνπ» γηα ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε 

δπλαηφηεηα κηθξήο ή κεγάιεο έθηαζεο παξέκβαζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 Σελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

καζεηνθεληξηθήο θηινζνθίαο κε παξαδείγκαηα έηνηκα κέζα απφ ην πιηθφ. 
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Σν ζχλνιν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ απνηειείηαη απφ ην έληππν πιηθφ ζε 

κνξθή θεηκέλνπ θαη απφ ην πνιπκεζηθφ πιηθφ ζε κνξθή flipping book 

εκπινπηηζκέλν κε εθπαηδεπηηθά βίληεν. Σν πεξηερφκελν ζπλδέεηαη κε 

παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα κε αλαθνξέο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ησλ εηδηθνηήησλ 

Μεραλνινγίαο θαη Μεραλνινγηθψλ θαη Ζιεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ θαη απηψλ ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ ησλ Ηλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο αηνκηθφ 

πξφγξακκα ζε αζχγρξνλεο κνξθήο δηδαζθαιία (εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε), είηε 

σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη : 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ σο κέξνο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 Ζ επηηπρήο επηινγή θαη ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ σο e-book. 

 Ζ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν αιιά θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ επηινγή ηεο κνξθήο ηνπ πιηθνχ σο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ (e-book / flipping 

book), έγηλε γηαηί πξνζθέξεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα : 

 Δίλαη δπλαηή ε ηειηθή κνξθή λα είλαη αξρείν πνπ λα αλνίγεη σο ηζηνζειίδα ζε 

web browser, ή αλεμάξηεηε εθαξκνγή (exe αξρείν) ή αθφκα θαη ζε κνξθή πνπ 

λα αλνίγεη ζε θηλεηά ηειέθσλα ή tablets. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επθνιία ρξήζεο, ηελ αλεμαξηεζία απφ ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ ή hardware 

(ζχλδεζε ζην internet), θαη ηελ επθνιία δηακνηξαζκνχ. 
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 Δίλαη δπλαηή ε εηζαγσγή πιηθνχ ζε κνξθή εηθφλαο, βίληεν, βίληεν θαηεπζείαλ 

απφ ην youtube, ήρνπ, ζπλδέζκνπ, θνπκπηψλ κε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, 

animation, θαη πεξηνρήο εθηχπσζεο. 

 Πξνζνκνηψλεη ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή εληχπσζε ελφο θαλνληθνχ βηβιίνπ,. 

δίλνληαο έηζη κηα πην θηιηθή θαη γλσζηή πξνζέγγηζε, ηδίσο ζε απηνχο πνπ δελ 

είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

1.3 Γνκή εξγαζίαο 

 

ην πξώην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Αλαιχεηαη ε 

αλάγθε ηεο δηά βίνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη εμεγείηαη ν ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ δηά 

βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε. Ζ αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

ζηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηψλ, ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ φια απηά ελζσκαηψλνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, 

εζηηάδεη ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα 

αιιεινεμαξηψκελα κέξε, θαζψο θαη ζηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ δηαπηζησκέλα 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, 

ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Παξνπζηάδεηαη ην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα AutoCAD σο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά 

ζε παξαδείγκαηα αληίζηνηρσλ επηκνξθσηηθψλ πιηθψλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ελφηεηεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, 

ην δηδαθηηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζήζεθε θαζψο θαη ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη θαη 

εμεγνχληαη δείγκαηα απφ ηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ πιηθνχ. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην εμεγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, 

θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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Κεθάιαην 2 

 

Τερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελε δηά βίνπ κάζεζε 

2.1 Η δηά βίνπ κάζεζε θαη ν ξόινο ησλ ΤΠΔ 
 

Ζ δηά βίνπ κάζεζε ζπκπεξηιακβάλεη απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέρξη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, 

ηελ αξρηθή θαη ηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ γεληθή 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θαζψο θαη φιεο ηηο κνξθέο άηππεο κάζεζεο εθηφο 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ο φξνο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο είλαη πνιχ επξχηεξνο 

απφ ηνλ φξν «εθπαίδεπζε» θαη ππνδειψλεη ηνλ απεξηφξηζην ραξαθηήξα ηεο 

κάζεζεο, πνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη φιεο 

αλεμαηξέησο ηηο κνξθέο κάζεζεο, ηφζν εθείλεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε είδνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο φζν θαη ηηο κνξθέο άηππεο κάζεζεο (Sutton, 1994). 

Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζήκεξα ζηνλ φξν «δηά βίνπ κάζεζε» απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ηνπο κεγάινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (Δπξσπατθή Έλσζε, 

ΟΟΑ) ππνδειψλεη νξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο επηινγέο : ζεσξείηαη φηη 

ηα άηνκα πξέπεη λα αλαιάβνπλ λα θαηαζηξψλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζρέδηα 

κάζεζεο, ελψ ηα θξάηε πεξηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπο ζην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπο ή ελδερνκέλσο ζηε δηακφξθσζε θηλήηξσλ (Κφθθνο 2005).  

ηφρνη ηεο δηά βίνπ κάζεζεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ γηα αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ε πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ε αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ έληαμεο θαη 

απαζρφιεζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηνλ ηερλνινγηθφ 

ηνκέα. Σα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, θαηεπζχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 
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ην ηππηθφ θαη άηππν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ αλάπηπμε λένπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεη ηελ ηερλνινγία, ζα αμηνπνηεί λέα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη ζα ππνζηεξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνζαξκνγή ησλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή πξαθηηθή, είλαη ην δεηνχκελν ψζηε ε ηξνπνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) έρνπλ 

εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο φπνπ, κέζσ 

θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνθηνχλ 

γλψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο λέεο καζεζηαθέο κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο. 

Οη Σ.Π.Δ. πξνέξρνληαη απφ ηα αληηθείκελα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Αζρνινχληαη κε ηελ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο, κηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθνχ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζθεπψλ ζηε κεηαηξνπή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, 

κεηάδνζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ. 

Οη Σ.Π.Δ. επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εξγαζηνχλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ ηδέεο ζην πεξηβάιινλ κηαο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, δηαπεξλψληαο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα 

ρηίζνπλ ηε ζπιινγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο, ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη 

δηεζλψο. Δίλαη ζε ζέζε λα αληαιιάζνπλ ηδέεο θαη επθαηξίεο  γηα κάζεζε θαζψο 

θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη δηαξθψο (Toronto District School Board, 2002). 

Δπηπιένλ, νη Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην κεραληζκφ ππνζηήξημεο 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο 

θαη κε φιν ην θάζκα ησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφ, θέξλνληαο έηζη ην 

ζρνιείν ζε επαθή κε ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή, ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή ή 

θαη επξσπατθή θνηλφηεηα. Μπνξεί αθφκα λα κεηαβάιιεη ηηο εζσηεξηθέο 



11 
 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ζρνιείσλ θαη γεληθφηεξα λα βειηηψζεη νιφθιεξν ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ (Μπφηζαξε, Φπράξεο, 2008). 

2.2 Η ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 
 

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί δήηεκα εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηλνηνκίαο. Ζ εηζαγσγή ηνπο 

δελ απνηειεί ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ ηερλνινγηθή θχζε ησλ Σ.Π.Δ. αιιά 

θπξίσο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ δηδαθηηθή ηνπο ρξήζε, γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγεί θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο σο εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. ην πιαίζην 

απηφ, ε εηζαγσγή ηνπο κπνξεί λα ελζσκαηψλεη ηηο ήδε εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 

κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αμηνπνηψληαο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ηνπ καζεηή, κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Ο ζθνπφο, επνκέλσο, απηήο 

ηεο θαηλνηφκνπ εηζαγσγήο είλαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

αιιά θαη δηαδηθαζηψλ ζθέςεο φπσο ε επίιπζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ 

κάζεζεο. 

 Ζ εηζαγσγή επνκέλσο, ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε σο εξγαιείνπ γηα ηελ 

δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε δε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη κφλν ζηε ρξήζε ηνπο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πινπνίεζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, 

αιιά θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε απηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο γεληθφηεξα (McKinsey & Company, 1997). 

Ζ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο γηα ζπκκεηνρή ζε 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβαηέο κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ψζηε 

λα απνθηνχλ γλψζεηο αιιειεπηδξψληαο φρη κφλν κε ηα αληηθείκελα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ αιιά θαη κε εηθνληθά αληηθείκελα (Papert, 1991). 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) πξνζθέξνπλ 

πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλδπάδνληαο 
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δηαθνξεηηθά κέζα (θείκελν, ήρν, εηθφλα, βίληεν), κε ζθνπφ ην θαιχηεξν δπλαηφ 

εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. Ο φξνο Σ.Π.Δ. ή Information and Communications 

Technologies (ICT) πεξηιακβάλεη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα, ην 

δηαδίθηπν (Internet), ηνλ παγθφζκην ηζηφ (world wide web), ηηο ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαη γεληθφηεξα νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην 

πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

ηερλνινγία, ε αλαλέσζε ζηελ εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη, ελ κέξεη, κε ηελ έληαμε 

πξνεγκέλσλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ δπλαηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο δελ είλαη απηνλφεηε νχηε εμαζθαιίδεηαη κε ηελ απιή δηάζεζε 

εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία. Πξνθχπηεη κφλν κέζα απφ ηνλ απαξαίηεην 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ην ελδερφκελν απηφο λα νδεγήζεη ζε μεθάζαξνπο ζηφρνπο γηα 

ην ηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη, πσο ζα αιιάμεη θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα 

επηηεπρζνχλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο (Κσλζηαληίλνπ, 2005). 

ηε δηεζλή πξαθηηθή ε ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ζέζπηζε θξηηεξίσλ 

θαη νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα 

πξέπεη νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί λα απνθηήζνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο Σ.Π.Δ. Απηά ηα θξηηήξηα απνηεινχλ θαη ηε κνλάδα 

κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα 

γηα ηελ ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε (International Society for Technology in 

Education) έρεη ζεζπίζεη 6 γεληθά θξηηήξηα (standards), πνπ αθνξνχλ : 

 Σελ ηερληθή ηθαλφηεηα, 

 Σελ πξνεηνηκαζία, 

 Σελ εθαξκνγή, 

 Σελ αμηνιφγεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ κάζεζεο, 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. 
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Με ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ε κάζεζε γίλεηαη καζεηνθεληξηθή, 

ζπλεξγαηηθή, πξνσζείηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ κέζα ζε έλα 

απζεληηθφ θαη πξνζνκνησκέλν κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν πεξηβάιινλ. Γηα ηελ 

επηηπρή ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπφκελνη 

θαη νη εθπαηδεπηέο ηνπο λα βξίζθνληαη ζε ζπλεξγαζία σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο επηθείκελεο αιιαγήο θαη λα κνηξάδνληαη ην θνηλφ φξακα ηεο 

δηά βίνπ κάζεζεο, ηελ ίδηα αίζζεζε αλαγθαηφηεηαο γηα απηφ ην εγρείξεκα θαη ηελ 

θνηλή αληίιεςε γηα ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη φρη κφλν ζηελ αξρή, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξνχκελεο 

εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. 

Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία δελ απνηειεί απηνζθνπφ νχηε 

παλάθεηα ζηε ιχζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε, εκαληηθή πξνυπφζεζε, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή 

έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Υσξίο λα δηαζέηνπλ ηελ 

θαηάιιειε θαηάξηηζε, νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξφθεηηαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Έηζη, κεγάιε ζεκαζία 

πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. ην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία (Βξαζίδαο, Εεκπχιαο, Πέηξνπ, 2005). 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη : 

 Οη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ζην 

δηαδίθηπν, ζηηο ηάμεηο ηνπο, ζηα ζρνιεία αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο. 

 

 Να ππάξρεη πςειήο πνηφηεηαο δηαζέζηκν ςεθηαθφ πιηθφ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ θνπιηνχξα θαη 
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λα κπνξεί παξάιιεια λα δψζεη λφεκα θαη ζεκαζία ζην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα λέα ςεθηαθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ 

πςειά αθαδεκατθά πξφηππα. (UNESCO World Education Report, Teachers 

and Teaching in a Changing World, 1998). 

Οη Σ.Π.Δ. ζπλδένληαη κε ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ζρέζεο απηήο 

πξνέξρνληαη απφ ηα κνληέια ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη, εηδηθφηεξα, 

απφ ηε βαζηθή παξαδνρή ηνπο φηη ε γλψζε δεκηνπξγείηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ θ.ιπ. (Woolfolk, 1993). 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, ζηελ 

αλάπηπμε ησλ νπνίσλ απνβιέπεη ε εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο, 

είλαη ηα εμήο : 

1. Ζ γλψζε δεκηνπξγείηαη θαη δελ αλαπαξάγεηαη. Έηζη, ν εθπαηδεπφκελνο 

ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηθή ηνπ ζεσξία κάζεζεο 

(Jonassen et al., 1999). 

 

2. Οη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν ζηνηρείν απηφ 

πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε πνηθίισλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, 

ε ελεξγφο ρξήζε ησλ νπνίσλ παξέρεη ελαιιαθηηθέο φςεηο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη επλνεί ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 

3. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηηο 

ελλνηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε κηα δηαδηθαζία ή έλα θαηλφκελν, ελψ ζρεηίδεηαη , επίζεο κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ζθέςεο. Όπσο ε ιήςε απνθάζεσλ ή ε επίιπζε πξαγκαηηθψλ 
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πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν εθπαηδεπφκελνο αληηιακβάλεηαη φηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηφζν απιή φζν έλα κνληέιν, αιιά θαη φηη δελ 

κπνξεί εχθνια λα γεληθεχεη θαηαζηάζεηο (Jonassen, 1991). 

 

4. Ζ ελζάξξπλζε ζηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

πξαγκαηηθέο εξγαζίεο ζπλδένληαη κε ηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηηο κεζφδνπο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ν εθπαηδεπφκελνο εκπιέθεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θνπιηνχξα 

ζηελ νπνία πξαγκαηψλεηαη ε κάζεζε (Lave et al., 1991, Bredo, 1994, 

Gredler, 1997). Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξεζε 

πνιιαπιψλ ιχζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν κε 

απνηέιεζκα λα επλνείηαη ε δεκηνπξγηθά ζθέςε. 

 

5. Ζ αλαζηνραζηηθή ζθέςε. Ο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

ζπζρεηίζεη ηηο έλλνηεο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο θαη εκπεηξίεο ηνπ, ψζηε νη 

λέεο ηδέεο λα απνθηήζνπλ λφεκα κε βάζε ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα αλαθνξάο. 

 

6. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ζ δηαινγηθή ζπδήηεζε κε άιινπο εθπαηδεπφκελνπο 

επλνεί ηελ αλάπηπμε λέσλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ, θαζψο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. (Π.Η., Δπηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο γηα ηα 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, 2008). 

2.3 Ιδηαηηεξόηεηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ – παηδαγσγηθέο αξρέο 

 

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη θάζε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία, θάζε 

πεξηερνκέλνπ, επηπέδνπ ή κεζφδνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ηππηθή εθπαίδεπζε είηε φρη, 

είηε γηα δηεξγαζία πνπ επεθηείλεη ρξνληθά ή αληηθαζηζηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε 

ζηα ζρνιεία, θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη γηα καζεηεία, κέζσ ησλ 

νπνίσλ άηνκα πνπ ζεσξνχληαη ελήιηθα απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ 

αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, βειηηψλνπλ ηα 

ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα ή ηα πξνζαλαηνιίδνπλ πξνο άιιε 
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θαηεχζπλζε θαη επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηε 

δηπιή πξννπηηθή ηεο πιήξνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο δε κηα 

ελαξκνληζκέλε θαη απηνδχλακε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε.  

(UNESCO, 1976 ζην Rogers, 2002). 

Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο κάζεζεο ελειίθσλ, φπσο δηαηππψζεθε απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε Φέηξα ηνλ Ηνχλην 2000 είλαη ν εμήο : «θάζε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αλαιακβάλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ γλψζεσλ, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην 

πιαίζην κηαο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ζεψξεζεο, θαζψο θαη κηαο νπηηθήο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ απαζρφιεζε». Ζ κάζεζε ελειίθσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο άλζξσπνη, πνπ ζεσξνχληαη 

ελήιηθνη απφ ηελ θνηλσλία ηνπο, καζαίλνπλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη 

νξγαλσκέλν. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή θαη ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ηελ δηά βίνπ επηκφξθσζε, ηελ θαηάξηηζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο, ηελ 

εθπαίδεπζε κεηνλεθηνχλησλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ (Δ2 – 

Παηδαγσγηθά, 2006). 

Δλήιηθα ζεσξνχληαη απφ ηελ θνηλσλία ηα άηνκα πνπ έρνπλ σξηκφηεηα, 

ηελ αίζζεζε ηεο πξννπηηθήο, ηελ απηνλνκία θαη ηε δπλαηφηεηα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ (Rogers, 1999). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθπαηδεχνληαη νη 

ελήιηθνη ιακβάλεη ππφςε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο απφ απηέο ηνπ ηξφπνπ 

εθπαίδεπζεο αηφκσλ κηθξφηεξεο ειηθίαο. Οη ελήιηθνη έρνπλ δηακνξθσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα θαη απηνδπλακία, ζπλεπψο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. Δίλαη ζαθέο φηη νη ελήιηθεο δε ζέινπλ λα 

ρεηξαγσγνχληαη νχηε λα πηνζεηνχλ ξφινπο παζεηηθνχο. Αληίζεηα, εθφζνλ 

γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ φπνην ηκήκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πηζηεχνπλ φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο θαη λα πξνηείλνπλ 

άιια ζέκαηα ή κεζφδνπο. 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ε πνηθηιία 

ησλ πξνζθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηηο ξαγδαίεο 
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κεηαβνιέο ζε δχν βαζηθά επίπεδα ησλ αλαπηπγκέλσλ θνηλσληψλ θαη ζηηο αλάγθεο 

πνπ πξνέθπςαλ : 

 ην νηθνλνκηθφ – ηερλνινγηθφ επίπεδν ε δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 

φμπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη νη εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ δεκηνχξγεζαλ 

λέεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη γηα πξνζαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζην 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν λέν πεξηβάιινλ, αιιά θαη νη πνιηηηθέο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο, νδήγεζαλ ζηελ αλάδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ζε βαζηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

 ην θνηλσληθφ – πνιηηηζκηθφ επίπεδν νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ε έληαζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε θξίζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ, νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε άιισλ κνξθψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο (Βεξγίδεο, 2001,). 

 

Με θξηηήξην ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησ ζπκκεηερφλησλ ν Lowe, ππφ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ηεο UNESCO, θαηέηαμε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο : 

 πκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, φπνπ θπξίσο εληάζζνληαη ηα πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθήο παηδείαο. 

 

 Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, φπνπ εληάζζνληαη ηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα επαλαθαηάξηηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 Δθπαίδεπζε ζε θνηλσληθά ζέκαηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, αγσγήο πγείαο, 

θαηαλαισηηθήο αγσγήο, αλαηξνθήο παηδηψλ θ.ιπ. 
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 Δθπαίδεπζε γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή, φπνπ εληάζζνληαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αγσγήο ηνπ πνιίηε, ηνπηθά πξνβιήκαηα, 

ζπλδηθαιηζηηθή επηκφξθσζε θ.ά. 

 

 Δθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν θαη ηηο ηέρλεο. 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηεο ελειηθηφηεηαο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη ηα εμήο : 

 πλήζσο έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

πξνζδνθίεο. Έρνπλ επηιέμεη ζπλεηδεηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

Θεσξνχλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο θαη ηελ 

αληηκεησπίδνπλ κε ππεπζπλφηεηα. Οη θπξηφηεξνη απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο 

είλαη:  

α. επαγγεικαηηθνί : νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ   

εθφδηα γηα λα εληαρζνχλ ζηελ απαζρφιεζε ή, αλ ήδε εξγάδνληαη, γηα λα  

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο ηνπο επαγγέικαηφο ηνπο. 

 

β. εθπιήξσζε θνηλσληθώλ ξόισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ κέινπο κηαο  

θνηλσληθήο ή ζπλδηθαιηζηηθήο νκάδαο ή ηνπ γνλέα. 

 

γ. πξνζσπηθή αλάπηπμε : θαζψο νη ελήιηθνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε λέεο  

θαηαζηάζεηο θαη πξνθιήζεηο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα δηεπξχλνπλ ηα  

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ λέεο δηαζηάζεηο ηεο  

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη αιιά θαη ηνπο εαπηνχ ηνπο. 

 

δ. απόθηεζε θύξνπο : ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη ελήιηθνη πνπ επηζπκνχλ λα  

εθπαηδεπηνχλ, φρη ηφζν γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ πξάμε φζα ζα κάζνπλ,   

αιιά πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο θχξνπο. 
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 Έρνπλ επξχ θάζκα εκπεηξηψλ νη νπνίεο απνξξένπλ απφ θαηαζηάζεηο ηεο 

ελήιηθεο δσήο, φπσο είλαη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη θνηλσληθέο 

επζχλεο, νη πνιηηηθνί ξφινη, νη ζπδπγηθέο θαη γνλεαθέο ζρέζεηο. Καηά ζπλέπεηα 

έρνπλ ηελ αλάγθε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο λα ζπλδέεηαη κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο θαη λα ηηο αμηνπνηεί. Πξνηηκνχλ ην είδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε φζα ήδε γλσξίδνπλ ή εθαξκφδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Έηζη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο γίλνληαη αθεηεξία γηα ηε λέα 

κάζεζε. 

 

 Έρνπλ δηακνξθψζεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο. Καζέλαο 

πξνηηκά λα καζαίλεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ. 

 

 Έρνπλ ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. Δπηζπκνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο 

επηκέξνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, 

ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Ο κνλφινγνο ηνπ εθπαηδεπηή 

ηνπο απσζεί. πρλά δηεθδηθνχλ λα κελ είλαη ηππνπνηεκέλε, 

πξνθαηαζθεπαζκέλε ε δηδαθηέα χιε, αιιά λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δηθνχο 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αληηκεησπίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηή 

πεξηζζφηεξν σο πεπεηξακέλν εκπεηξνγλψκνλα ή ζπλάδειθν παξά σο 

αδηαθηινλίθεηε απζεληία. 

 

 Αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε. Σα εκπφδηα απηά κπνξνχκε λα ηα 

θαηαηάμνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη α 

εκπφδηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα εκπφδηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ ελήιηθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πνιιά άιια θαζήθνληα 

θαη δεζκεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο κέζα ζην 

θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη πνπ ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηξφπν, ηφπν θαη ρξφλν 

κάζεζεο.Ζ ηξίηε θαηεγνξία είλαη ηα εζσηεξηθά εκπφδηα, πνπ απνξξένπλ απφ 
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ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ. Απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε εκπφδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη αμίεο θαη απηά πνπ απνξξένπλ απφ 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο.  

 

 Αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο άκπλαο θαη παξαίηεζεο. Σα άηνκα πνπ θαινχληαη 

λα πηνζεηήζνπλ λέεο γλψζεηο αιιά δπζθνιεχνληαη απφ εζσηεξηθά εκπφδηα 

θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζε δηάθνξνπο κεραληζκνχο, πξνζπαζψληαο λα κελ 

ακθηζβεηεζνχλ απηά πνπ πηζηεχνπλ, λα κελ αιιάμνπλ νη ζπλήζεηέο ηνπο. Έηζη 

είλαη πηζαλφ λα κελ απνδέρνληαη απηά πνπ πξνηείλεη ν εθπαηδεπηήο. Δπίζεο 

είλαη πηζαλφ λα εθδειψζνπλ άκεζε ή έκκεζε παξαίηεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. (Κφθθνο, 2005) 

Οη βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ην κνληέιν 

δηδαζθαιίαο «κεηαθνξά γλψζεο» δελ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ. Ζ κάζεζε 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηνχλ επηιεγκέλνπο καζεζηαθνχο πφξνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεκαηνινγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη εθηεινχλ ηηο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο. Ο θχθινο ηεο κάζεζεο μεθηλάεη απφ ηελ εκπεηξία, γηα λα θαηαιήμεη 

ζηε λέα γλψζε (Δ2 – Παηδαγσγηθά, 2006). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ νη ελήιηθνη λα εθπαηδεχνληαη απνηειεζκαηηθά : 

1. Ο ελήιηθαο καζαίλεη φηαλ θαηαιαβαίλεη. Ζ δηδαθηέα χιε πξέπεη λα έρεη δνκή 

θαη ινγηθή πνπ λα ζπγθξαηείηαη εχθνια. Σα παξαδείγκαηα, νη εηθφλεο θαη νη 

αλαθνξέο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

 

2. Ο ελήιηθαο καζαίλεη φηαλ θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη ζηφρνη πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα 

ζηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα είλαη ζπλαθείο κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ δηδαζθνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν έρεη κεγάιε ζεκαζία ε 

δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ελφο 
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πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε ζπδήηεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

γίλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

3. Ο ελήιηθαο καζαίλεη φηαλ ην πεξηερφκελν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Δάλ ην κάζεκα δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ, νχηε νη ζηφρνη ζα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νχηε νη γλψζεηο λα 

εκπεδσζνχλ. 

 

4. Ο ελήιηθαο καζαίλεη φηαλ ελεξγεί θαη εκπιέθεηαη. Όζν πην ελεξγεηηθφο είλαη ν 

ελήιηθαο, ηφζν θαιχηεξα καζαίλεη. Ο εθπαηδεπηήο είλαη ζθφπηκν λα αθήλεη 

ζηαδηαθά έδαθνο πξσηνβνπιίαο θαη λα ππνθηλεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δλεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο φπσο νη νκαδηθέο εξγαζίεο, νη αζθήζεηο, ε επξεηηθή κάζεζε, ε 

ζπδήηεζε, νη καηεπηηθέο εξσηήζεηο, α αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο, νη 

πξνζνκνηψζεηο, ην παηρλίδη ξφισλ απμάλνπλ θαηαθφξπθα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο ν ελήιηθαο ζα 

πξέπεη ζην ηέινο ηεο θαηάξηηζεο λα θαηέρεη ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν γηα λα 

ζπλερίζεη κφλνο ηνπ ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο. 

 

5. Ο ελήιηθαο καζαίλεη φηαλ δηακνξθψλεηαη καζεζηαθφ θιίκα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη 

ακνηβαίν ζεβαζκφ. Έηζη λνηψζεη φηη ζπλεηζθέξεη θαη φρη φηη ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ, φηη ηνλ ιακβάλνπλ ππφςε θαη φρη φηη ηνλ θξίλνπλ. ε απηφ ην 

πιαίζην ν εθπαηδεπηήο είλαη ν ζπληνληζηήο, ν θαηαιχηεο ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο, εθείλνο πνπ ελζαξξχλεη θαη βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο. 

 

6. Ο ελήιηθαο καζαίλεη φηαλ λνηψζεη εληαγκέλνο ζε κηα νκάδα. Όζν πεξηζζφηεξν 

ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηελ νκαδηθή ζπλέξγεηα, ηφζν πην 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε κάζεζε. Ζ πξφνδνο είλαη επθνιφηεξε φηαλ νη νκάδεο 

εξγαζίαο έρνπλ νκνηνγελέο επίπεδν γλψζεο θαη εκπεηξίαο (Courau, 2000 - 

Κφθθνο, 2005). 
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2.4 Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

2.4.1 Βαζηθέο αξρέο πιαηζίνπ επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ 

 

Αλ ζεσξήζνπκε ηελ εηζαγσγή θαη αθνκνίσζε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε νπνηαζδήπνηε 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ηφηε ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε ζην 

πιαίζην ηεο δηά βίνπ κάζεζεο πξνζδηνξίδεηαη θαη πξαγκαηψλεηαη σο απφιπηε 

αλαγθαηφηεηα. Οη δπλαηφηεηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο, θαηάξηηζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, ζα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ «ξφινπ» πνπ ζα θιεζεί λα παίμεη ζην λέν πεξηβάιινλ 

καζεζηαθφ θαη παηδαγσγηθφ, πνπ ν ίδηνο ζα απνηειεί θαη κία βαζηθή ζπληζηψζα 

δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη επαγγεικαηίεο πνπ εληάζζνληαη ζε έλα δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν δέρεηαη αιιαγέο θαη ζε έλα εξγαζηαθφ ρψξν πνπ επεξεάδεηαη 

απφ θνηλσληθέο κεηαβνιέο. Απηά πνπ έρνπλ απνθνκίζεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα ην επάγγεικα, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο έρνπλ κφλν ζε θάπνην 

βαζκφ. Με ηελ αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αλαγλσξίδεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα λα ππνζηεξίδεηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ψζηε λα αληεπεμέξρεηαη επηηπρψο ζην 

πνιπζχλζεην έξγν ηνπ. 

Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε είλαη ε απάληεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθάζηνηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη απηή πνπ ηειηθά βάδεη ηελ ζθξαγίδα ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ζηαζεξέο δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ αξρηθή 

θαηάξηηζε, ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε θαη ηε ζπλερή ελδνππεξεζηαθή 

θαηάξηηζε ή ηε κεηεθπαίδεπζε.  
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Σν ζρνιείν ζηνλ 21
ν
 αηψλα πξέπεη λα παξέρεη ηηο εμήο δεμηφηεηεο – 

θιεηδηά : εγγξακκαηηζκφο κε επξχηεξε έλλνηα, ιχζε πξνβιεκάησλ, θαηλνηνκηθή 

ζθέςε θαη ελζνπζηαζκφο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζην 

πιαίζην απηφ είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε έλα δηαξθψο απμαλφκελν θαη κεηαβαιιφκελν θάζκα 

απαηηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο αιιά θαη δηθηχνπ 

ζηήξημεο γηα φια ηα παηδηά. Οη παιαηνί ηξφπνη εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ δελ 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο, θαζψο ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηε 

ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα κεηαβαιιφκελν 

θφζκν (Κνγθίδνπ, 2005). 

Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε είλαη κηα δηαδηθαζία ζχλζεηε θαη εμαξηάηαη 

εθηφο απφ ηηο επηζπκίεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηηο πνιηηηθέο επηινγέο θαη ηελ 

ζηήξημε απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνληαη 

επαγγεικαηηθά φηαλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξεπλνχλ, λα πεηξακαηίδνληαη 

δεκηνπξγηθά, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαζνξίδεηαη σο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία κάζεζεο ε 

νπνία επεθηείλεηαη απφ ηελ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέρξη ηε 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ : 

 Αξηηφηεηα θαη επάξθεηα ζηελ αλάιεςε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

 Αξηηφηεηα θαη επάξθεηα ζηελ αλάιεςε εηδηθψλ θαζεθφλησλ. 

 

 Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηε ζπγγξαθή θαη εθπφλεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, 

γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηελ εθπφλεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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 πκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηνίθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

 

 πλέρηζε ησλ ζπνπδψλ, κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, ηεο εμεηδίθεπζεο, ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη  

 

 Γπλαηφηεηα αλέιημεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

ηνλ βαζκφ πνπ θάζε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή εκπεξηέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεψξεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θφζκν, έηζη θαη θάζε επηκνξθσηηθή ηαθηηθή 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εκπεξηέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ εθπαίδεπζε. Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ξφιν θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ην είδνο ηεο κάζεζεο 

πνπ πξνθξίλνπλ, έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. (Φξέηξε, 1977, Grundy, 1987). 

Ζ ζπγθξφηεζε ελφο ζπλεπνχο θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηηο Σ.Π.Δ. πξέπεη λα έρεη σο 

θαηεπζπληήξην άμνλα αλαθνξάο ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ζεψξεζε ρξήζεο ηνπο, 

ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλφ εξγαιείν θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη κέζν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ φιε πξνζέγγηζε ηεο 

επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο Σ.Π.Δ. πξέπεη λα είλαη απφξξνηα ελφο ζχγρξνλνπ 

επηζηεκνινγηθνχ θαη ςπρνπαηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, πνπ εκπλέεηαη απφ 

νηθνδνκηζηηθνχ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο. ην πιαίζην 

απηφ, θεληξηθφ ξφιν θαηέρνπλ ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο, νη δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, νη δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, 

ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε παξνρή ζηνπο καζεηέο απζεληηθψλ θαη 

λνεκαηνδνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ κάζεζεο, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο Σ.Π.Δ. 

(Κφκεο, 2004).  
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2.4.2 Μνληέια θαη κνξθέο νξγάλσζεο επηκόξθσζεο 

 

ηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη πέληε θπξίσο κνληέια γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Huberman and Guskey, 1995). 

Τν κνληέιν ηεο αλάπηπμεο : πλδπάδεη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (νκάδεο 

κειέηεο, δξαζηεξηφηεηεο γηα παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά έξγα θ.ιπ.). Σν κνληέιν ηεο αλάπηπμεο εζηηάδεηαη ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. πγθξνηνχληαη νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξάγνπλ θαη δηαθηλνχλ 

ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σαπηφρξνλα, επηκνξθψλνληαη ηφζν γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ 

πιηθνχ, φζν θαη γηα ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν. Παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ έξγσλ ή πξσηνβνπιηψλ. 

Τν κνληέιν ηνπ ειιείκκαηνο : Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο 

επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ειιείςεηο ηνπ κέζα απφ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη ζπλήζσο απφ άιινπο. Δίλαη ην θαηεμνρήλ 

κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. ε θεληξηθφ επίπεδν, 

ζηαζκίδνληαλ νη ελδερφκελεο επηζηεκνληθέο, παηδαγσγηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα νξγαλψλνληαλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, γηα λα θαιπθζνχλ απηέο νη ειιείςεηο, πνπ απεπζχλνληαλ ζε φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα πξνγξάκκαηα απηά δε ιάκβαλαλ ππφςε ηηο πξνζσπηθέο, 

ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θαη ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

Σέηνηαο κνξθήο πξνγξάκκαηα ήηαλ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηνχζαλ ηα ΠΔΚ. 

Τν κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αλάπηπμεο : Ζ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπληειείηαη κέζα απφ ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηα ζρνιεία εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία ππνινγηζηηθή θαη 

δηθηπαθή ππνδνκή, αιιά επηβάιιεη θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα αμηνπνηεζεί απηή ε ππνδνκή. Μπνξνχλ έηζη λα ζπλδπαζζνχλ 

πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. 

Τν κνληέιν ηεο εθαξκνγήο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο : ρεηίδεηαη κε 

θεληξηθέο αιιαγέο. Όηαλ γίλνληαη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε 
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ηαπηφρξνλε εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ, πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο. 

Τν κνληέιν πξνζσπηθήο κάζεζεο : Ο εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεηαη σο έλαο 

επαγγεικαηίαο πνπ κπνξεί λα ζηνραζηεί θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επηκφξθσζή ηνπ, 

θαηαξηίδνληαο ή ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ δηθνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο ζηαζκίδεη ηηο πξνζσπηθέο ειιείςεηο ηνπ. 

Μφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηκνξθσηή ηνπ, έρνληαο ηε δηθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαξηίζεη ην δηθφ ηνπ 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 

Χο θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ιακβάλνληαη, 

κεηαμχ άιισλ : ε νξγαλσηηθή δνκή, ην πιαίζην, ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηνπο, ν ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ην επίπεδν παξέκβαζεο. Σα θξηηήξηα απηά, ηα νπνία ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηκφξθσζε σο πξνο έλα κφλν 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, ζπλδένληαη δηαιεθηηθά κεηαμχ ηνπο. 

Με θξηηήξην ηελ νξγαλσηηθή δνκή ην ζχζηεκα επηκφξθσζεο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο : ζπγθεληξσηηθό, απνθεληξσηηθό, απηνδηνηθνύκελν. 

Με θξηηήξην ηε θάζε ζηαδηνδξνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επηκφξθσζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο εηζαγσγηθή ή ελδνππεξεζηαθή. 

Με θξηηήξην ηελ δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο ραξαθηεξίδεηαη σο : βξαρείαο 

(ηαρύξξπζκε), κέζεο δηάξθεηαο θαη καθξάο δηάξθεηαο επηκόξθσζε. 

Με θξηηήξην ηελ πεξηνδηθφηεηα πνπ ζα έρεη ε επηκφξθσζε ραξαθηεξίδεηαη σο : 

εθάπαμ ή πεξηνδηθή (δηα βίνπ). ην πιαίζην ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο ε 

επηκφξθσζε ζεσξείηαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσήο θαη φρη έλα 

ζηεγαλνπνηεκέλν ηκήκα εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(Rogers, 1996). Τπνγξακκίδεηαη έηζη ην δηθαίσκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

επαλέξρνληαη ζηνλ «θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο» θάζε θνξά πνπ ην επηζπκνχλ. 

Με θξηηήξην ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθεξφκαζηε ζε επηκφξθσζε 

ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή. 
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Με θξηηήξην ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθνχκελσλ  κηιάκε γηα επηκόξθσζε 

ζηειερώλ, επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ εηδηθόηεηα θ.ιπ. 

Με θξηηήξην ην πιαίζην δηεμαγσγήο ε επηκφξθσζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

ελδνζρνιηθή, κε επίθεληξν ην ζρνιείν θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ. (Καηζαξνχ, 

Γεδνχιε, 2008). 

Σα πνηθίια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αθνινχζσο : 

I. Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κε επίθεληξν ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. 

II. Πξνγξάκκαηα κε επίθεληξν ην ζρνιείν. 

III. Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο κε επίθεληξν ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, 

θπξίσο κέζσ ηεο πξνώζεζεο ζπκκεηνρηθώλ- ζπλεξγαηηθώλ ζρεκάησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Οη ηχπνη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ δελ είλαη νη κνλαδηθνί. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο εμάιινπ αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα δελ είλαη ζπρλά 

επδηάθξηηεο, ελψ νη επηθαιχςεηο ζηφρσλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ είλαη πνιιέο. 

(Καηζαξνχ, Γεδνχιε, 2008). 

2.5 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

 

ε ππφκλεκα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε ζε επίπεδν 

πξσζππνπξγψλ ζηε Ληζζαβφλα ην Μάξηην ηνπ 2000, γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ ξφιν θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ σο θαηαιπηηθνχ 

παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχσλ δηά βίνπ κάζεζεο. Σν ππφκλεκα αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά : 

«ην επάγγεικα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα ππνζηεί ξηδηθέο αιιαγέο θαηά ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο : νη δηδάζθνληεο θαη νη εθπαηδεπηέο γίλνληαη νδεγνί, 

ζχκβνπινη θαη δηακεζνιαβεηέο. Ο ξφινο ηνπο, ν νπνίνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, 

είλαη λα βνεζνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο δηδαζθνκέλνπο, νη νπνίνη ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα θαη ην 

ζάξξνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή αλνηρηψλ θαη επξείαο ζπκκεηνρήο 
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κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα βαζηθή επαγγεικαηηθή 

δεμηφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηφζν ζε ζρνιηθφ φζν θαη ζε εμσζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε εμάιινπ πξνππνζέηεη θίλεηξν γηα κάζεζε, 

θξηηηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ηθαλφηεηα εθκάζεζεο. Σν αλαληηθαηάζηαην κέξνο 

ηνπ δηδαθηηθνχ ξφινπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε απηψλ αθξηβψο ησλ 

αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ απφθηεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ». 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ κέζα ζην πεδίν ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά 

θαη ε αλάγθε ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπ. Έλαο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ρξεηάδεηαη λα 

δηαζέηεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηα αθφινπζα 

(Βεξγίδεο, 2002): 

 Να ζρεδηάδεη θαη λα νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ηηο αλάγθεο 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

 Να δηδάζθεη, ρξεζηκνπνηψληαο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο. 

 

 Να ζπληνλίδεη θαη λα εκςπρψλεη ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 Να πξνζδηνξίδεη θαηάιιεια ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 

 Να αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

 Να αλαιχεη θξηηηθά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν θαη λα απηναμηνινγείηαη. 

 

 Να ζηεξίδεη ςπρνινγηθά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 
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 Να πξνζαξκφδεη θαη λα ηξνπνπνηεί αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ην πεξηερφκελν 

ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηνο θαη απαηηεηηθφο. 

Απαηηεί φρη κφλν ηερληθέο, παηδαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο γλψζεηο αιιά θαη ηελ 

ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο θαιήο ζπλεξγαζίαο, θαιιηέξγεηα επηθνηλσλίαο, 

πξνβιεκαηηζκφ θαη αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ πξάμε. Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, 

άξα θαη ν επηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ζπληνλίδεη ηελ 

νκάδα, λα ηελ θαηεπζχλεη πξνο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο δίλνληαο 

πξσηνβνπιίεο ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ν απηνθαζνξηζκφο ηνπο θαη ε ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο. Δπίζεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

ζπλδέζνπλ άκεζα απηά πνπ καζαίλνπλ κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, 

λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα θαηλνηφκσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε 

ηελ επηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ. 

2.6 Η ειεθηξνληθή κάζεζε σο κέζν απηνεπηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

 

Όιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα 

ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηε 

ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ 

αμηνπνίεζε πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο κηαο καδηθήο επηκφξθσζεο, αθνχ, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

δηθηχσλ ε εθπαηδεπηηθή – επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία απνδεζκεχεηαη απφ 

ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο. Σν πεξηερφκελν, ε δηάξθεηα θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξνγξακκάησλ E- Learning πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο ηεο νκάδαο – ζηφρνπ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη θαη απφ ηε ζρεηηθή 

δήηεζε. 

ην πιαίζην ηεο e- learning εθπαίδεπζεο δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

επηκνξθσηή θαη επηκνξθνπκέλνπ, αιιά θαη ησλ επηκνξθνπκέλσλ κεηαμχ ηνπο, 

αθνχ ε αληαιιαγή γλψζεσλ, εκπεηξηψλ, ζθέςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ γίλεηαη 
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ρσξίο ζηελφ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο (communities of practice) κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο απηνκφξθσζεο ή απηνεπηκφξθσζήο ηνπο θαη βεβαίσο 

απμάλεη ηεο εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο Σ.Π.Δ. κε ζπλαθφινπζν πηζαλφ απνηέιεζκα 

ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο – κάζεζεο. Με ηελ 

δεκηνπξγία θνηλνηήησλ πξαθηηθήο ζα επηηεπρζεί ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη ε απιή 

παξαθνινχζεζε εηζεγήζεσλ. Ο επηκνξθνχκελνο ζα απνθηήζεη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζέηνληαο πξνβιήκαηα, κειεηψληαο πηζαλέο απαληήζεηο, 

αλαπηχζζνληαο «πξντφληα» θαη θάλνληαο παξνπζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ρξήζε πξντφλησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη : 

 Γπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαη λα απνθηνχλ κηα νιηζηηθή άπνςε γηα πνηθίια δεηήκαηα, ελψ 

ηαπηνρξφλσο απνθνκίδνπλ γλψζεηο ηερλνινγηθήο θχζεο κε ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα κέζα. 

 Καηαλφεζε δχζθνισλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ράξηο ζηε ρξήζε 

πνιπκεζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, πξνζνκνηψζεσλ θαη κηθξφθνζκσλ. 

 Πιεξνθνξηθφο θαη ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα καζαίλνπλ πψο λα επηιχνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

θάλνληαο ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 Άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ 

ηειεδηαζθέςεσλ ζην δηαδίθηπν. 

 Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζε έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε ζπκκεηνρή ζε πξνζνκνηψζεηο ζην δηαδίθηπν. 

 Δπρέξεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνηηκήζνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο 

πνξεία κέζσ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ειεθηξνληθψλ κεηξηθψλ 

αμηνιφγεζεο.  
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Κεθάιαην 3 

 

Αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

3.1  Η Τερληθή Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 
 

 «Οηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ είλαη δπλαηή ρωξίο ηερληθήλ πξόνδνλ. Καη 

επεηδή ε ηερληθή πξόνδνο πξνππνζέηεη, θαηά θύξηνλ ιόγνλ, αλζξώπηλνλ δπλακηθόλ, 

ζεωξεηηθώο θαη πξαθηηθώο θαηεξηηζκέλνλ, ηθαλόλ λα αληηκεηωπίδεη επηηπρώο ηαο 

ζπγρξόλνπο απαηηήζεηο ηεο παξαγωγήο αγαζώλ, είλαη απηνλόεηνλ, όηη ηίπνηε δελ 

είλαη δπλαηόλ λα θαηνξζωζεί εηο ηνλ ηνκέα ηνύηνλ ηεο εζληθήο δξαζηεξηόηεηνο 

ρωξίο κίαλ επηκειώο ζπγθξνηεκέλε θαη θαιώο ιεηηνπξγνύζαλ, Τερληθήλ 

Εθπαίδεπζηλ ». 

Γεώξγηνο Παπαλδξένπ 

Ζ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ πην ηζρπξή ζπληζηψζα γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε ρψξαο. Ζ ζχλδεζή ηεο  κε ην εξγαζηαθφ 

θαη αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή 

πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή 

δσή. Με βάζε ηελ αλαθνξά ηεο Διιάδαο ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο 

ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

απνβιέπεη ζην ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο παηδείαο κε ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή 

γλψζε (Ν.1566/1985). Πην ζπγθεθξηκέλα απνζθνπεί : 

 ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. 

 ηελ πξναγσγή ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

 ηνλ εμνπιηζκφ ησλ καζεηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εθφδηα κε ζθνπφ 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην επφκελν επίπεδν. 

Ζ Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζηνπο 

απνθνίηνπο ηεο ηελ επηηπρή άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο, ηελ δπλαηφηεηα λα 
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παξαθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο εμειίμεηο αιιά θαη πξνγξάκκαηα 

δηά βίνπ κάζεζεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

πξφνδν, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πνξείαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 ε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα ΔΠΑ.Λ 

–ΔΠΑ.», θαηαδείρζεθε φηη, ε απφθηεζε επαξθψλ ηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή απφ ηνπο καζεηέο, ε επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζρνιείνπ έγηλε κε γλψκνλα ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

θιίζεηο ηνπο, ελψ νη καζεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο επηιέγνπλ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο 

βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη. 

Μαζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο επηζεκαίλνπλ φηη ε ζχλδεζε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζα έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αλεξγίαο, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαζεγεηψλ πξνβάιιεηαη σο θαζνιηθφ αίηεκα, ε αλάγθε εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο, φπνπ νη 

ηερλνινγηθέο θαη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο απμάλνληαη ή κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 

Παξνπζηάδεηαη επίζεο επηηαθηηθή ε αλάγθε αλακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη θπξίσο ε δηακφξθσζε κηαο δηαδηθαζίαο πεξηνδηθήο επηθαηξνπνίεζεο 

ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. 

3.2  Ιζηνξηθή εμέιημε θαη θαηεγνξηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ 
 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξείηαη ην ινγηζκηθφ πνπ πεξηέρεη δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο, νινθιεξσκέλα ζελάξηα, αιιεγνξίεο κε παηδαγσγηθή ζεκαζία θαη 

θπξίσο επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Μηθξφπνπινο, 2000). 

Χο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξνχκε ινηπφλ, ην κέζν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο 
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θχξην εξγαιείν ηνπ ππνινγηζηή. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

κέζν ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο ηνπ, είηε σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν απηνδηδαζθαιίαο απφ 

ηνλ καζεηή, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζρνιηθήο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Γξεγνξηάδνπ, Μπαθνγηάλλεο, 1991). 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δηεπθνιχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε κε 

ρξήζε ππνινγηζηή. Παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη λέεο 

γλψζεηο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο κέζα απφ ηνπο ήρνπο, ηηο εηθφλεο θαη ηηο 

πξνζνκνηψζεηο θηλήζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα παθέηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Με ην ινγηζκηθφ γηα εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη καζεζηαθνί 

ζηφρνη θαη λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηελ επαλάιεςε ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Γηα λα είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αμηφινγν 

απφ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή άπνςε, πξέπεη λα ελζσκαηψλεη δηάθνξεο 

δηδαθηηθέο ηερληθέο, λα επηηξέπεη αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή, λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ δηαζεκαηηθφ θαη κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη εμεξεχλεζεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. Φπζηθά ε χπαξμε ελφο κφλν παθέηνπ ινγηζκηθνχ κε φιεο ηηο 

δεηνχκελεο δπλαηφηεηεο είλαη αξθεηά δχζθνιε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ πνπ επηηπγράλνπλ δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Δ2 – Παηδαγσγηθά, 2006). 

Σν πιήζνο ησλ πξνηφλησλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκα 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν. Σα ινγηζκηθά απηά έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα 

θαιχπηνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη εθπαηδεπηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαζψο θαη λα ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εηζαγσγήο ησλ 

Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία απαηηεί ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, 

αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο ή πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. Ζ γλψζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ επηηξέπεη ηελ 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία. Δπίζεο βνεζά ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.  
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Λφγσ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο πνηθηιίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δελ είλαη κνλνδηάζηαηε, αιιά αλάγεηαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ άμνλεο : θαηεγνξία ρξήζεο, επηθνηλσληαθφ πιαίζην, 

έθηαζε ρξήζεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαπηχζζεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ : 

Καηεγνξηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Κξηηήξην : θαηεγνξία ρξήζεο 

Δθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό 

αζθήζεσλ 

θιεηζηνύ ηύπνπ 

Πεξηγξαθή 

Παξνπζηάδεη κηα ιίζηα κε εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ(ζσζηφ/ιάζνο, πνιιαπιήο 

επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελνχ ή 

αληηζηνίρηζεο). θνπφο ηνπ ε επαλάιεςε 

ηεο δηδαρζείζαο χιεο θαη ε αξρηθή 

αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζε ν 

εθπαηδεπφκελνο. 

Παξαδείγκαηα 

Γεκηνπξγία κε ρξήζε εξγαιείσλ ζπγγξαθήο 

πνιπκέζσλ (π.ρ. Toolbook) ή κε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ JavaScript, ASP, JSP. 

αμηνιφγεζε 

Δχθνιν ζηε ρξήζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνθηεζέλησλ γλψζεσλ γίλεηαη κε εχθνιν 

θαη γξήγνξν ηξφπν. Μεηνλεθηνχλ απφ 

ηερληθή θαη παηδαγσγηθή άπνςε γηαηί 

πνιιέο θνξέο είλαη εχθνιε ε αληηγξαθή θαη 

ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζψο 

επίζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, 

παξνπζηάδνπλ ζε φινπο ηελ ίδηα αθνινπζία 

εξσηήζεσλ θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

απηνκαηνπνηεκέλεο αλαγλψξηζεο 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Δθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό 

εμάζθεζεο (drill 

and practice) 

Πεξηγξαθή 

Πεξηέρεη εξσηήζεηο πάλσ ζε θάπνην ηκήκα 

ζεσξίαο, ψζηε λα γίλεη θαηαλφεζε θάπνησλ 

ελλνηψλ. Μπνξεί λα πεξηέρεη θαη έλα 

εηζαγσγηθφ ηκήκα ζεσξίαο γηα θάπνην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. θνπφο ηνπ είλαη ε 

εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ θαη φρη ε 

παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο 

Παξαδείγκαηα 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ ή ηα καζεκαηηθά, φπνπ νη 

απαληήζεηο είλαη εχθνιν λα δηνξζσζνχλ 

απηφκαηα θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

απφ ηα ιάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη 
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ζρεηηθά εχθνιε. 

αμηνιφγεζε 

Σα βαζηθά πξνβιήκαηα είλαη ε δπζθνιία 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ν κηθξφο αξηζκφο 

παξνπζηαδφκελσλ ζεκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο 

απαηηεί έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αξθεηέο 

αζθήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο θαη κε ζαθή εθπαηδεπηηθφ ζηφρν. 

Δθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό 

απηνδηδαζθαιίαο 

(Tπtorial) 

Πεξηγξαθή 

Παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο απφ 

δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζέηεη εξσηήζεηο ζηνλ εθπαηδεπφκελν πάλσ 

ζε απηή ηελ ελφηεηα. Κάζε ελφηεηα 

αθνινπζείηαη απφ εξσηήζεηο. Αλάινγα κε 

ηηο απαληήζεηο, νη εθπαηδεπφκελνη 

νδεγνχληαη ζε λέα ελφηεηα ή εθηεινχλ 

επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ίδηα ελφηεηα. 

Παξαδείγκαηα Λνγηζκηθά φπσο «πξψηεο βνήζεηεο», θ.ιπ. 

Αμηνιφγεζε 

Πεξηέρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ 

αλάπηπμε θαη είλαη δχζθνιν λα 

ππνθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνλ εθπαηδεπηή. 

Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν tutorial κε εχρξεζην 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη 

κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιέο λέεο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Δθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό 

πξνζνκνίσζεο 

(simulations) 

Πεξηγξαθή 

Παξνπζηάδεη έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή πνπ επηηξέπεη λα 

εθηεινχληαη πεηξάκαηα ηα νπνία είλαη 

δχζθνιν λα εθηειεζηνχλ ζην εξγαζηήξην. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη εμνηθείσζε κε έλλνηεο 

θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ θαηάξηηζε 

ελειίθσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

Παξαδείγκαηα Microworlds Pro, Interactive Physics. 

Αμηνιφγεζε 

Πξνζεγγίδνπλ ηα «αλνηρηά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα», θαζψο παξέρνπλ κεγάιν 

βαζκφ αιιειεπίδξαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

ηδεψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ο 

εθπαηδεπφκελνο δξα σο εξεπλεηήο θαη 

πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη φρη κφλν ην 

αξρηθφ πξφβιεκα αιιά θαη απηά πνπ ηνλ 

απαζρνινχλ. 

Δθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα 

(Instructional 

Games) 

Πεξηγξαθή 

Πξνζπαζνχλ λα δηδάμνπλ δηάθνξεο έλλνηεο 

θαη λα αλαπηχμνπλ θπξίσο ηελ θξίζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κέζα απφ ην πνιπκεζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο. Γηαθξίλνληαη ζε «δξάζεο» 

θαη «ζηξαηεγηθήο». Πξέπεη λα έρεη ζαθείο 

ζηφρνπο θαη λα επηηξέπεη ηελ 
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αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ην 

ζχζηεκα. Δπίζεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

ινγηζκηθά ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

Παξαδείγκαηα «SimCity» 

Αμηνιφγεζε 

Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

εκπινπηηζκφο γλψζεσλ, δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ή ζπλαγσληζκνχ, ςπραγσγία. 

Δθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό 

επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο 

(Problem solving 

Educational 

Software) 

Πεξηγξαθή 

Εεηά απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα ιχζεη 

πξνβιήκαηα. θνπφο ηνπ είλαη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθά ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, φπνπ ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επαγσγηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ιχηε. 

Παξαδείγκαηα «Crosscountry USA», «Pond» 

Αμηνιφγεζε 

Ζ δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εληνπίδεηαη ζηελ 

απηφκαηε αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ θαη 

ζηε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. ηηο καζεκαηηθέο αζθήζεηο 

απηφ είλαη εχθνιν. ηελ πεξίπησζε άιισλ 

πξνβιεκάησλ, νη απαηηήζεηο απηέο είλαη 

δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζνχλ. 

Δθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό 

κνληεινπνίεζεο 

Πεξηγξαθή 

Μπνξεί λα γίλνπλ αλαπαξαζηάζεηο 

ζπζηεκάησλ ή δηαδηθαζηψλ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ κνληεινπνίεζε 

ζπζηεκάησλ αλαπαξηζηά θάπνην κέξνο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζηνλ ππνινγηζηή απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Παξαδείγκαηα Modellus 

Αμηνιφγεζε 

Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε δηεπαθή 

ρξήζηε. Γειαδή πσο ζα απεηθνληζηεί ηειηθά 

ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε κεηά ηελ 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπ. 

Οινθιεξσκέλα 

εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά 

κάζεζεο 

(Integrated 

learning Systems) 

Πεξηγξαθή 

πλδπάδνπλ ηηο πξνεγκέλεο ηερληθέο θαη 

κεζνδνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε δηαθφξσλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Μπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ 

βαζκίδσλ. Απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 

ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ θαη ηε δηεμαγσγή 

δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο. 

Παξαδείγκαηα Moodle, Phyllis. 

Αμηνιφγεζε Πνηθίινπλ ζε ηερληθφ θαη παηδαγσγηθφ 
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επίπεδν. Πνιιά απφ απηά είλαη αλεπηπγκέλα 

γηα ην δηαδίθηπν, ελψ θάπνηα άιια 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επίπεδν ηνπηθνχ 

δηθηχνπ. 

Κξηηήξην : επηθνηλσληαθό πιαίζην ρξήζεο 

Λνγηζκηθό 

επίδεημεο 

Πεξηγξαθή 

ηνρεχεη ζην λα αλαιχζεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κηα έλλνηα ή λα ηνπο 

επηδείμεη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο. Πξνζνκνηψλεη ηα θιαζηθά 

βηβιία ή ηηο εγθπθινπαίδεηεο. Οη 

πιεξνθνξίεο έρνπλ πνιπκεζηθφ ραξαθηήξα 

κε ελζσκάησζε θεηκέλνπ, ήρνπ, βίληεν θαη 

animation. 

Παξαδείγκαηα 

Οδεγνί εθκάζεζεο ινγηζκηθνχ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα παθέηα ινγηζκηθνχ ή ην 

ζχζηεκα βνήζεηαο πνπ παξέρνπλ ηα 

εξγαιεία ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθέο 

εγθπθινπαίδεηεο θαη ειεθηξνληθά βηβιία 

πνιπκέζσλ. 

Αμηνιφγεζε 

Δίλαη πνιχ ρξήζηκα απφ εθπαηδεπηηθήο 

άπνςεο δηφηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα απηνδηδαζθαιία ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία γηα εκβάζπλζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζεκάησλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Παξέρνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα 

εμνηθεησζεί κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Σπλεξγαηηθή 

ρξήζε 

Πεξηγξαθή 

Ζ ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ξφινπο 

ζε νκάδεο, κε ηε ζπλεπαθφινπζε αλάπηπμε 

ησλ αηζζεκάησλ αιιεινεθηίκεζεο, 

εκπηζηνζχλεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δηαδηθαζίαο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

κέζα απφ ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία. 

Παξαδείγκαηα 

α. αζχγρξνλα θεηκεληθά ζπζηήκαηα :  

       ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, forum,  

       ειεθηξνληθνί πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ 

β.  ζχγρξνλα θεηκεληθά ζπζηήκαηα : IRC,  

       MUD, MOO 

γ. ζχγρξνλα ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα  

       πνιπκέζσλ : βηληενδηάζθεςε 

δ. ζχγρξνλα ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα  

       πνιπκέζσλ : ζχγρξνλα κε ήρν ,  

       εηθφλα θαη βίληεν. 
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Αμηνιφγεζε 

Απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή 

νκάδα δηδαζθνκέλσλ. Λακβάλεη ππφςε ηνπ 

ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν ζπληειείηαη 

ε κάζεζε, είλαη δηαζεκαηηθφ, είλαη αλνηθηφ 

σο πξνο ηελ πνξεία αλαδήηεζεο θαη ηηο 

επηινγέο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Αηνκηθή ρξήζε 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο 

ηδηαίηεξα γηα ηα ζπζηήκαηα 

απηνδηδαζθαιίαο θαη εμάζθεζεο. 

Παξαδείγκαηα 

Αλαδεηείηαη κε κεραλέο αλαδήηεζεο, 

ζεκαηηθνχο θαηάινγνπο θαη απνζήθεο 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Αμηνιφγεζε 

Ζ δσξεάλ δηάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη 

ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα βνεζήζεη 

νπζηαζηηθά θαη κε κεδεληθφ θφζηνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μεηνλεθηεί ζην 

φηη είλαη ακθίβνιεο πνηφηεηαο θαζψο δελ 

έρεη θξηζεί ή πηζηνπνηεζεί απφ θάπνηα αξρή, 

είλαη μελφγισζζν θαη δελ έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

Οκαδηθή ρξήζε 

Πεξηγξαθή 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ νκαδηθήο 

ρξήζεο (CSCW – Computer Supported 

Collaborative Work) ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

πιαίζην καζεκάησλ ζηελ ηάμε ή νκάδσλ 

καζεηψλ πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν. Ο 

ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο θαη φρη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. 

Παξαδείγκαηα BSCW, Teamware, GHT, Habanero. 

Αμηνιφγεζε 

Τπνζηεξίδεηαη, σο δεπηεξεχσλ ζηφρνο, θαη 

ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Μέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, 

επηηπγράλεηαη κηα άηππε δηάρπζε γλψζεο 

κεηαμχ ηνπο. ηα ζπζηήκαηα νκαδηθήο 

ρξήζεο ε επηηπρία κεηξάηαη κε βάζε ην 

παξαγφκελν απνηέιεζκα. 

Κξηηήξην : έθηαζε ρξήζεο 

Κάιπςε κηαο 

έλλνηαο 
Πεξηγξαθή 

Λνγηζκηθφ γηα ηελ εθκάζεζε ζχλζεησλ ή 

δχζθνισλ ελλνηψλ. 

Κάιπςε ελόηεηαο Πεξηγξαθή 
Σα πξνγξάκκαηα απηνδηδαζθαιίαο ζπρλά 

εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ 
Πεξηγξαθή 

Δμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηηθή ελφηεηα. 
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3.3   Πιαίζην έληαμεο θαη θαηαιιειόηεηαο εθπαηδεπηηθνύ  

ινγηζκηθνύ 
 

Σα ζχγρξνλα πιαίζηα αμηνιφγεζεο θαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

πξαθηηθή απνδνρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, πηνζεηψληαο ηελ άπνςε ηνπ 

Nielsen πσο ε ζπλνιηθή απνδνρή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαη 

θαη΄επέθηαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απνηειεί ζπλδπαζκφ ηεο 

θνηλσληθήο θαη πξαθηηθήο ηνπ απνδνρήο. Ο φξνο θνηλσληθή απνδνρή ζρεηίδεηαη 

κε ηελ θνηλσληθή βάζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή κε ην κνληέιν 

εθπαίδεπζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Αθνχ εμεηαζηεί ε 

θνηλσληθή απνδνρή ηφηε ε αμηνιφγεζε πξνρσξά ζην λα εμεηάζεη ηελ πξαθηηθή 

απνδνρή. Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθνί ηνκείο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

πξαθηηθή απνδνρή ελφο Δ.Λ. Ο πξψηνο αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο χιεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέζσ ησλ ζχγρξνλσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.). Ο δεχηεξνο ηνκέαο αθνξά ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο χιεο. Ο ηξίηνο θαιχπηεη ηηο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ν ηέηαξηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (καζεζηαθέο εκπεηξίεο) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε 

θαη εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ζην καζεηηθφ δπλακηθφ (Δ2 – Παηδαγσγηθά, 2008). 

Ζ ζρεηηθή πνιππινθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δελ επηηξέπεη 

πάληνηε ηελ αμηνιφγεζε θαηά κηα απφιπηε έλλνηα. Σα φξηα αλάκεζα ζηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο κεξηθέο θνξέο δελ είλαη αξθνχλησο ζαθή θαη είλαη ελδερφκελν ε 

αμηνιφγεζε ελφο ινγηζκηθνχ λα κελ είλαη απνιχησο αθξηβή. Άξα ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ελδερνκέλσο δελ κπνξνχλ πάληνηε λα 

εθαξκνζηνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ή δελ 

πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο πνιχ ζχγρξνλεο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζπλδέεηαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, δειαδή κε ηελ επίζεκε 

επηθχξσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. ηελ Διιάδα ηα ινγηζκηθά κπνξνχλ λα 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο (ΔΛΟΣ, 

http://elot.gr/) αιιά ηε επίζεκε πηζηνπνίεζε γηα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηελ 

http://elot.gr/
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ρνξεγεί ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. ην παξειζφλ θαη άιινη νξγαληζκνί θαη 

πξνγξάκκαηα πξνέβεζαλ ζε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη 

πεξηβαιιφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ινγηζκηθή ηα νπνία παξήρζεζαλ ζην 

πιαίζην ηεο ελέξγεηαο «ΟΓΤΔΗΑ» αμηνινγήζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απφ 

ην ΔΑΗΣΤ. Χζηφζν επίζεκνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο παξακέλεη ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, ην νπνίν αμηνινγεί ηα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθά ζε ηξεηο θάζεηο : 

ηερληθή αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

ινγηζκηθνχ, παηδαγσγηθή – δηδαθηηθή αμηνιφγεζε απφ επηηξνπή 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηειηθή αμηνιφγεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ Web2.0 έρεη επλνήζεη ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

αθφκε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Έηζη ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, αιιά θαη δηεζλψο, 

έρεη αλαπηπρζεί έλα δίθηπν απφ ηζηνζειίδεο, νκάδεο κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ, 

επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ, εηδηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο πεγέο, νη νπνίεο 

αμηνινγνχλ εθπαηδεπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα θαηά θχξην ιφγν ζηε γλψκε ησλ 

ρξεζηψλ (ΗΣΤ, 2008). 

Μηα ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη θπζηθά ζε κηα ζεηξά δεδνκέλσλ, 

ηα νπνία έρνπλ ζπιιεγεί θαη θαηαγξαθεί, είηε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (ζην πιαίζην 

κηαο έξεπλαο πνζνηηθήο ή πνηνηηθήο) είηε κε κε-ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, γηα 

παξάδεηγκα εθηηκψληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο πξνζσπηθέο εληππψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ππφ αμηνιφγεζε ινγηζκηθφ ή 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη : 

εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, απηνκαηνπνηεκέλεο κεηξήζεηο, κειέηεο πεδίνπ – 

δειαδή παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζπλζήθεο 

πξαγκαηηθήο ρξήζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο 

ηερληθέο θαη κέζνδνη ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο. 
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3.4 Η ρξήζε ηνπ AutoCAD ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Ζ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε, δειαδή ε ζρεδίαζε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή άιιαμε ηελ θηινζνθία θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο ηερληθήο 

ζρεδίαζεο κε ην ρέξη γηαηί παξνπζηάδεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα : 

1. Δπθνιία ζρεδίαζεο. 

2. Δπηηπγράλεηαη κεγάιε αθξίβεηα κε ηαπηφρξνλε απνθπγή ιαζψλ. 

3. Γπλαηφηεηα γηα ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο απφ ην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα, 

φπσο εκβαδφ, φγθν, απνζηάζεηο θαη αληνρήο πιηθψλ. 

4. Γπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο θαη θσηνξεαιηζκνχ. 

5. Γπλαηφηεηα ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο. 

6. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή ζρεδίαζε ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο δηάξθεηαο νινθιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ, ηνπ απινχζηεξνπ ηξφπνπ 

απνζήθεπζεο θαη ηεο επθνιίαο ηξνπνπνίεζεο ησλ παιαηψλ ζρεδίσλ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λέα ζρεδίαζε. 

7. Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο επεμεξγαζίαο ελφο ζρεδίνπ, απφ ζρεδηαζηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. 

8. Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζρεδηαζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Σν ινγηζκηθφ AutoCAD Mechanical είλαη ινγηζκηθφ ηερληθήο ζρεδίαζεο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ ηνκέα ζε δχν ή θαη ηξεηο δηαζηάζεηο. Απνηειεί ηκήκα ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Autodesk (http://usa.autodesk.com), (εηθφλα 1), 

ε νπνία θαηέρεη ηελ θνξπθαία ζέζε ζηνλ θιάδν ηνπ ινγηζκηθνχ δηζδηάζηαηεο θαη 

ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο.  

http://usa.autodesk.com/
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Δηθόλα 1: ε ηζηνζειίδα ηεο Autodesk 

Με ην ινγηζκηθφ AutoCAD γηα κεραλνινγηθφ ζρέδην είλαη δπλαηή ε παξαγσγή : 

 Δξγαιείσλ κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ. 

 ρεδίαζεο βάζεη πξνηχπσλ θαη βηβιηνζήθεο ηκεκάησλ. 

 Μεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ. 

 Σεθκεξίσζεο θαη εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο εθζέζεσλ. 

 πλεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. 

3.5 Παξαδείγκαηα επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ AutoCAD  

 

Σα ζεκηλάξηα θαη καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη δηαδηθηπαθά ή κε γηα εθκάζεζε 

ηνπ AutoCAD είλαη πάξα πνιιά, φπσο εχθνια δηαπηζηψλνπκε κε κηα απιή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν.  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ ίδηα ηελ Autodesk, πξνζθέξεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

(http://students.autodesk.com/?nd=learning_center), έλα εθπαηδεπηηθφ θέληξν 

εθκάζεζεο φισλ ησλ πξνηφλησλ ηεο εηαηξείαο κε πνηθηιία παξνρψλ θαη βνήζεηαο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν (εηθφλα 2), κε δσξεάλ ινγηζκηθφ, ππνζηήξημε on line θαη 

θνηλφηεηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα  : 

http://students.autodesk.com/?nd=learning_center
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Δηθόλα 2: ε ηζηνζειίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θέληξνπ Autodesk 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα, κε ή ρσξίο εγγξαθή ηνπ ρξήζηε, κε αλαδήηεζε θαη 

επηινγή ηεο έθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε νδεγεί ζηα καζήκαηα (εηθφλα 3) , φπνπ 

απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ πηπζζφκελνπ κελνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο 

επηιέγεηο θαη εκθαλίδεηαη ε βνήζεηα κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή :  

Τη θάλεη ε εληνιή > πωο εθηειείηαη > ιίζηα πξνηξεπηηθώλ κελπκάηωλ > επηινγέο ηνπ 

ρξήζηε > ζρεηηθά ζέκαηα. 

 

Δηθόλα 3: ζειίδα καζεκάησλ ηεο Autodesk 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ζειίδα Autodesk Wiki Help ζηελ θνηλφηεηα ρξεζηψλ 

(εηθφλα 4), πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη 

ην δηθφ ηνπ ζέκα θαη λα θάλεη upload ην ζρεηηθφ ζέκα. 
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Δηθόλα 4: ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηεο Autodesk 

Πνιχ θαιή ηζηνζειίδα κε πνηθηιία καζεκάησλ ζε κνξθή tutorials θαη 

εμεηδηθεπκέλα video είλαη ε http://www.we-r-here.com/cad/index.htm (εηθφλα 5) : 

 

Δηθόλα 5: ηζηνζειίδα κε καζήκαηα γηα ην AutoCAD 

ε απηήλ ηα καζήκαηα είλαη ρσξηζκέλα αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη δηαθξίλνληαη ζε καζήκαηα γηα αξράξηνπο, γηα 

πξνρσξεκέλνπο, εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε. Ζ 

παξνπζίαζε ηεο χιεο είλαη αξθεηά αλαιπηηθή θαη παξαπέκπεη ζε απφδνζε 

ζειίδαο έληππνπ βηβιίνπ. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεη ν ελδηαθεξφκελνο 

http://www.we-r-here.com/cad/index.htm
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κέξνο ηεο χιεο ζε video, πνιχ θαιήο πνηφηεηαο σο πξνο ηελ ζαθήλεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο,  (εηθφλα  6) : 

 

Δηθόλα 6: ελζσκαησκέλν video  

ηελ ζειίδα  http://www.autocadtutorials.net/ (εηθφλα 7),  ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη ζε θάζε ελφηεηα ην θείκελν είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ θαη απνηειείηαη θπξίσο 

απφ εηθφλα. Οη παξερφκελεο ελφηεηεο είλαη δχν, κία γηα ηα βαζηθά θαη κία γηα 

αξράξηνπο θαη αλαθέξνληαη κφλν ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ AutoCAD. 

 

Δηθόλα 7: ηζηνζειίδα κε καζήκαηα γηα ην Autocad 

 

http://www.autocadtutorials.net/
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Σειεπηαία ζειίδα ηεο αλαθνξάο είλαη κηα ζειίδα απφ Διιάδα, ηεο νπνίαο ν 

δεκηνπξγφο είλαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο ζπγγξαθέαο ηεο Autodesk ζηελ Διιάδα, 

Κάππνο Γηάλλεο , http://www.kapposit.gr/, (εηθφλα 8) . 

 

Δηθόλα 8: ηζηνζειίδα από Διιάδα κε καζήκαηα γηα AutoCAD 

Απνηειεί ηελ πξψηε ηζηνζειίδα ζηελ Διιάδα πνπ πξφζθεξε καζήκαηα ζην 

AutoCAD κε παξαδείγκαηα απφ αζθήζεηο θαη κε ρξήζε video. 

Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκάησλ (Tutorials) πνπ πξνζθέξνληαη 

δηαδηθηπαθά είλαη φηη : 

α. απεπζχλνληαη ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπφκελσλ, αξράξηνπο θαη 

πξνρσξεκέλνπο,  

β. νη ελφηεηεο είλαη παξφκνηαο δνκήο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ, 

γ. δελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα γηα φιεο ηηο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

απνηέιεζκα αλ θάπνηνο ςάρλεη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία γηα νξηζκέλε έθδνζε 

λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο. 

δ. δελ βξέζεθαλ δηαδηθηπαθά καζήκαηα δσξεάλ ή κε πνπ ε νινθιήξσζε ησλ 

καζεκάησλ λα νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε απφ θάπνηνλ θνξέα (Autodesk), θάηη πνπ 

είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεκηλαξίσλ ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο.  

 

 

http://www.kapposit.gr/
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Κεθάιαην 4 

 

Παξνπζίαζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ 

4.1 Γηδαθηέα ύιε – Δλόηεηεο 

 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ κε ηίηιν « Ζ ηερληθή ζρεδίαζε κε ην AutoCAD γηα 

Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο» αθνξά ηελ ζρεδίαζε, αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη 

αμηνιφγεζε ζε έληππε θαη πνιπκεζηθή κνξθή. Απνηειείηαη απφ 3 ελφηεηεο, νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ : 

 ηελ εηζαγσγή ζηελ θηινζνθία ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο κε ηελ ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,  

 ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο κε ην AutoCAD, 

 ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, 

 ηηο βαζηθέο εληνιέο ζρεδίαζεο, 

 ηηο βαζηθέο εληνιέο επεμεξγαζίαο ησλ ζρεδηαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, 

 ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ, 

 ηελ γξαθή θαη δηφξζσζε θεηκέλνπ, 

 ηελ εθηχπσζε ηνπ ζρεδίνπ, 

 ηελ ζρεδίαζε θαη ππνινγηζκφ νδνλησηψλ ηξνρψλ, ξνπιεκάλ θαη αιπζίδσλ. 

Απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε εθπαηδεπηηθνχο Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, αξράξηνπο σο πξνο ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο κε ρξήζε Ζ/Τ, νη νπνίνη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

ζρεδίαζε, ελψ ηαπηφρξνλα, κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη θελά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ 

εμέιημε θαη εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο απεπζχλεηαη ζε φζνπο θαζεγεηέο δηδάζθνπλ 

ζε ζπνπδαζηέο Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνκέσλ κεραλνινγηθνχ 
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ελδηαθέξνληνο. Σέινο αθνξά επαγγεικαηίεο Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα μέξνπλ ηελ ηερληθή ζρεδίαζε κε ην AutoCAD. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

καζήκαηνο είλαη : 

α. ε εηεξνγέλεηα ωο πξνο ηνλ βαζκό εμνηθείωζεο κε ηελ ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ θαη παξαζπξηθώλ εθαξκνγώλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο δελ έρνπλ επαξθείο γλψζεηο 

ρξήζεο Ζ/Τ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε αξρείσλ, ηελ ινγηθή ησλ παξαζπξηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία software θαη hardware ηνπ ππνινγηζηή. Ζ 

έιιεηςε ή ππνιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο επηκφξθσζεο γηα απηή ηελ θαηεγνξία είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απηή ε 

δηαθνξεηηθφηεηα δεκηνπξγεί θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο γηα θάζε επηκνξθνχκελν, 

θαη θαηά ζπλέπεηα έλα αθφκα παξάγνληα ππνινγηζκνχ ζηελ αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ 

πιηθνχ.  

β.  ε νκνηνγέλεηα ωο πξνο ηνπο ζθνπνύο θαη ηα θίλεηξα. 

Σν θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα αηνκηθή βειηίσζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη ε δεκηνπξγία 

θνηλψλ αλαγθψλ θαη ζηφρσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο εηζαγσγήο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, είλαη 

δεδνκέλα πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ κε 

γλψκνλα ηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηα, ηελ 

αχμεζε ησλ επηινγψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, θαη ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ 

ελζσκάησζεο πξαθηηθψλ ζχγρξνλσλ θαη επηζηεκνληθά απνδεθηψλ. 

γ. εηεξνγέλεηα ωο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο. 

Ζ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα νκαιή θαη απαιιαγκέλε 

απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπιάρηζηνλ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, δηαδηθαζία 

επηκφξθσζεο, είηε κε θπζηθή παξνπζία, είηε απφ απφζηαζε, θαζηζηά αλαγθαία 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε απηέο. 
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Πεξηερόκελα ελνηήησλ 

ηηο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη, αλαιχνληαη θαη εμεγνχληαη ηα εμήο : 

ηελ πξψηε ελφηεηα κε ηίηιν «εηζαγσγή ζην AutoCAD» : 

 ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ δηεπηθάλεηα ρξήζεο.  

 ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, επηινγήο θαη εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ ζρεδίαζεο, θαη ε 

ρξήζε ησλ πιαηζίσλ δηαιφγσλ.  

 ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζπληεηαγκέλσλ,  

 ηα βνεζήκαηα ζρεδίαζεο ζρεηηθά κε ηελ βεκαηηθή θίλεζε ηνπ ζηαπξνλήκαηνο 

θαηά ρ θαη ς, ε ζρεδίαζε ζε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηεχζπλζε, ε βεκαηηθή 

θίλεζε ηνπ ζηαπξνλήκαηνο ππφ γσλία, ηα ζεκεία έιμεο ησλ αληηθεηκέλσλ, 

θαζψο θαη ε δπλακηθή εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 

 νη βαζηθέο εληνιέο ζρεδίαζεο : line (γξακκή), circle (θχθινο), rectangle 

(νξζνγψλην ).  

 ε δεκηνπξγία πξφηππνπ αξρείνπ γηα ζρεδίαζε κεραλνινγηθψλ εμαξηεκάησλ, 

κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, 

 δξαζηεξηφηεηεο πξαθηηθήο. 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα κε ηίηιν «Μεζνδνινγία ζρεδίαζεο» : 

 ν ηξφπνο ζρεδίαζεο θαη νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ δεκηνπξγία ησλ 

απαξαίηεησλ layers,  

 νη εληνιέο επεμεξγαζίαο fillet (δεκηνπξγία αθηίλαο θακππιφηεηαο), array 

(νξζνγσληθέο θαη θπθιηθέο δηαηάμεηο αληηθεηκέλσλ), trim (απνθνπή 

αληηθεηκέλσλ), offset (αλαπαξαγσγή φκνησλ αληηθεηκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλε 

απφζηαζε), mirror (ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα), 

 νη εληνιέο δηαρείξηζεο νζφλεο zoom θαη pan, 

 ν ηξφπνο δηαζηαζηνιφγεζεο, 

 εηζαγσγή θαη δηφξζσζε θεηκέλνπ, 

 δξαζηεξηφηεηεο πξαθηηθήο. 
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ηελ ηξίηε ελφηεηα κε ηίηιν «ζρεδίαζε θαη ππνινγηζκφο ζηνηρείσλ κεραλψλ» : 

 ε ζρεδίαζε θαη ππνινγηζκφο νδνλησηνχ ηξνρνχ, 

 ε ζρεδίαζε θαη ν ππνινγηζκφο αιπζίδσλ, 

 ε ζρεδίαζε θαη ν ππνινγηζκφο ξνπιεκάλ. 

4.2 Γηδαθηηθό κνληέιν 

 

Γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ αθνινπζήζεθαλ ηα  εμήο βήκαηα : 

 Καζνξηζκφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. 

 Παξνπζίαζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 

 Οξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Ζ ζρεδίαζε εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ρξήζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ σο απηφλνκεο εθαξκνγήο ή σο κέξνο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ή αθφκα θαη δηδαζθαιίαο, πνπ βαζίδεηαη : 

α. γηα ηηο δχν πξψηεο ελφηεηεο ζην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο άκεζεο ή 

θαηεπζπλφκελεο δηδαζθαιίαο (direct instruction). Σν κνληέιν απηφ εληάζζεηαη 

ζηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο, 

ε κάζεζε θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο είλαη απνηέιεζκα ζπλεμαξηήζεσλ αλάκεζα 

ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ ζε απηά. Οη αξρέο κάζεζεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ απαηηνχλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ηελ δφκεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε ζχληνκεο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο, ηελ ζηαδηαθή πξφνδν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ζχκθσλα κε ηνπο 

ξπζκνχο ηνπ καζεηή, ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ καζεηή, ηελ άκεζε 

επαιήζεπζε ηεο απάληεζήο ηνπ, θαη ηελ άκεζε επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο. 

Ζ επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο δχν 

πξψηεο ελφηεηεο έγηλε γηαηί απηφ ελδείθλπηαη γηα αξράξηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε 
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έλα ζέκα, γηα πεξηπηψζεηο πνπ ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο είλαη λέν θαη δχζθνιν 

θαζψο θαη γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο κηθξψλ εξγαζηεξηαθψλ νκάδσλ 

ή νκάδσλ πνπ ρξεηάδνληαη εμαηνκηθεπκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε. Μηα δηδαζθαιία 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαηεπζπλφκελεο 

δηδαζθαιίαο, δίλεη έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, επηκεξίδεη 

ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε κηθξά ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη παξέρεη άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε αιιά θαη εληζρχζεηο. 

Μηα θαηεπζπλφκελε δηδαζθαιία, δηαθξίλεηαη απφ ηηο εμήο θάζεηο : 

 Φάζε πξνζαλαηνιηζκνχ. Γίλεηαη κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ καζήκαηνο, 

εμεγείηαη ζηνπο καζεηέο γηαηί πξέπεη λα κάζνπλ ηελ θαηλνχξγηα πιεξνθνξία, 

ηη πξφθεηηαη λα κάζνπλ θαη πσο απηή ζπλδέεηαη κε άιιεο πνπ ήδε γλσξίδνπλ. 

 Φάζε ηεο παξνπζίαζεο. Παξέρνληαη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνηεηλφκελν 

πιηθφ γηα ην κάζεκα. Ο ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπ αθνινπζεί ηε βήκα – βήκα 

δηαδηθαζία. Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηλνχξγηα 

γλψζε θαη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. 

 Φάζε πξαθηηθήο. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ βνήζεηαο δηαθξίλεηαη ζηελ δνκεκέλε, 

θαζνδεγνχκελε θαη αλεμάξηεηε πξαθηηθή. 

β. γηα ηελ ηξίηε  ελφηεηα ζην δηδαθηηθφ κνληέιν ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Ζ ζεσξία 

ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ή θνλζηξνπθηηβηζκνχ (constructivism), αλαθέξεηαη ζην 

«πσο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ» (how to learn). Βαζηθή αξρή είλαη φηη νη άλζξσπνη 

θαηαζθεπάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαλνήζεηο γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, κέζα απφ 

ηελ εκπεηξία, ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε, γηα λα 

εξκελεχζνπλ ηε λέα γλψζε (Brooks J.G., Brooks M.G., 2001, Shapiro A., 2002).  

Βαζηθέο αξρέο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη : 

 Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ. 

 Υξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα θαηαζθεπάζνπλ ηε 

γλψζε κέζα απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. 
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Καηά ζπλέπεηα νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε αλάινγα πεξηβάιινληα είλαη : 

 Ζ κάζεζε βαζηζκέλε ζε εξγαζίεο (project based learning). 

 Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning). 

 Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving). 

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο βαζίζηεθε ζην φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δχν πξψησλ ελνηήησλ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο εμεξεχλεζεο θαη εμάζθεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην 

AutoCAD κε δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαηηθέο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ απνδνηηθνί, λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε  κε ηαπηφρξνλε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. 

4.3 Τερλνινγηθά εξγαιεία 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο, θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ήρνπ, θαη 

δεκηνπξγίαο e-book. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

Camtasia Studio  

Σν ινγηζκηθφ Camtasia Studio ηεο εηαηξείαο TechSmith Corporation ρξεζηκεχεη 

γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ήρνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο επηθάλεηαο 

εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε φηη απηή πεξηιακβάλεη, θαζψο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή ήρνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλνδεπηηθψλ video ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ ελνηήησλ. 
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Δηθόλα 9: ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Camtasia 

Σν πξφγξακκα δηαηίζεηαη απφ ηελ εηαηξεία TechSmith Corporation ζηε ζειίδα 

http://shop.techsmith.com/store/techsmit/DisplayHomePage 

Snagit 

Λνγηζκηθφ ηεο εηαηξείαο TechSmith Corporation (εηθφλα 10), πνπ ρξεζηκεχεη γηα 

θαηαγξαθή ππφ κνξθή εηθφλαο κέξνπο ή φιεο ηεο νζφλεο, είηε απηφ είλαη 

παξάζπξν, είηε πεξηνρή, είηε θπιηφκελν παξάζπξν, ή αθφκα θαη ηζηνζειίδα κε ηηο 

ζπλδέζεηο ηεο. Ζ εηθφλα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη λα κνξθνπνηεζεί εηζάγνληαο 

θείκελν θαη πδαηνγξαθήκαηα,  αιιάδνληαο ρξψκαηα θ.ιπ.  θαη λα απνζεθεπηεί. 

 

Δηθόλα 10: ε αξρηθή νζόλε ηνπ Snagi 

http://shop.techsmith.com/store/techsmit/DisplayHomePage
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Flipbook Creator pro 

Δίλαη ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ ζε κνξθή flipping book κε 

δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο video, ήρνπ, flash animation θαη ζπλδέζκσλ. Σα 

ςεθηαθά βηβιία δηαβάδνληαη απφ ηελ νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ή 

απφ PDA θαη θηλεηά ηειέθσλα. Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε εχθνιε 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά, ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο video θαη ήρνπ, ε 

δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ηεο εηθφλαο θαη αλαδήηεζεο θεηκέλνπ. Σν flipping book 

είλαη κηα κνξθή ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ πνπ πξνζνκνηψλεη ηελ θίλεζε ησλ 

ζειίδσλ ελφο έληππνπ βηβιίνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο γηα δεκηνπξγία 

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ. ηελ 

πην απιή κνξθή ηνπ παξνπζηάδεηαη σο κεηαηξνπή ελφο αξρείνπ pdf, δειαδή 

κεηαηξνπή ζειίδσλ ζε εηθφλεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη έλα ηζρπξφ authoring tool δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθνχ flip book θαη επηιέρηεθε γηαηί πξνζθέξεη αξθεηέο επθνιίεο ζηνλ 

δεκηνπξγφ θαη ζηνλ αλαγλψζηε (εηθφλα 11): 

 Γεκηνπξγία ηειηθνχ αξρείνπ ζε 4 δηαθνξεηηθέο κνξθέο : html, exe, zip θαη 

εγγξαθή ζε CD. Με ηελ κνξθή html κπνξείο λα ην αλεβάζεηο ζε ηζηνζειίδα 

θαη λα πξνβάιιεηαη online. 

 Γεκηνπξγία απφ αξρεία pdf, ppt, photo θαη επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 

 Δλζσκάησζε video, audio, θαη links. 

 Έρεη ελζσκαησκέλα δηαθνξεηηθά templates. 

 Δπηινγή θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

 Δπηινγή auto play. 

 Γεκηνπξγία γξακκήο εληνιψλ 

 Δπηινγή zoom. 

 Full screen mode. 

 Δχξεζε θεηκέλνπ. 

 Γπλαηφηεηα αλάγλσζεο ζε iPad,  iPhone θαη ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ 

Android. 
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Δηθόλα 11: ε νζόλε εξγαζίαο ηνπ flipbook creator 

Σν ινγηζκηθφ πξνζθέξεηαη απφ ηελ εηαηξεία flippagemaker ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.flippagemaker.com/index.html. 

4.4 Δπηκνξθσηηθό πιηθό 

 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ ην έληππν θαη απφ ην πνιπκεζηθφ ζε 

κνξθή flipping book. 

4.4.1 Έληππν πιηθό 

 

Απνηειείηαη απφ 3 ελφηεηεο ησλ νπνίσλ ε δνκή είλαη θνηλή. Κάζε ελφηεηα 

απνηειείηαη απφ 3 κέξε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ παξνπζίαζε, θαη ηελ πξαθηηθή. 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεξηερφκελν θάζε κέξνπο ησλ ελνηήησλ : 

 

 

 

http://www.flippagemaker.com/index.html
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Δηζαγσγηθή πεξηγξαθή ηνπ                          

αληηθεηκέλνπ ηεο ελφηεηαο 

Πεξηερφκελα ηεο ελφηεηαο 

Αλαθνξά θαη επεμήγεζε ζηφρσλ 

 

 

Σίηινο 

Αλάιπζε 

Σξφπνο εθηέιεζεο εληνιήο 

Δμήγεζε πξνηξεπηηθψλ κελπκάησλ 

Παξάδεηγκα 

Ρπζκίζεηο 

ζπκβνπιέο 

 

 

 

Αλάιπζε δξαζηεξηφηεηαο 

Δμήγεζε ηξφπνπ εξγαζίαο 

Δθηέιεζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

Δθηέιεζε νκαδηθήο εξγαζίαο 

 

 

ρήκα 1: δνκή έληππνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ 

 

πξνζαλαηνιηζκφο 

παξνπζίαζε 

πξαθηηθή 
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4.4.2  flipping book 

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ ζε κνξθή flipping book (εηθφλα 12), 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην έληππν πιηθφ κε ηελ ίδηα δνκή θαη κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βίληεν. Ζ ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηθηιία 

επθνιηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε ην flipping book, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα 

εχρξεζην εξγαιείν, δηφηη επηηξέπεη θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηή,  κε 

ηελ δσληαλή αλαπαξάζηαζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα «πεη» θαη λα 

«δείμεη», φζα είλαη δχζθνιν λα γξαθηνχλ ή λα πεξηγξαθνχλ κε άιιν ηξφπν. 

Δπίζεο πξνζθέξεη πνιχ κεγάιε νηθνλνκία ρξφλνπ, θαη μεθνχξαζηε θαη 

απνδνηηθή παξαθνινχζεζε  ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 
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Δηζαγσγηθή πεξηγξαθή ηνπ                          

αληηθεηκέλνπ ηεο ελφηεηαο 

Πεξηερφκελα ηεο ελφηεηαο 

Αλαθνξά θαη επεμήγεζε ζηφρσλ 

 

 

Σίηινο 

Αλάιπζε 

Σξφπνο εθηέιεζεο εληνιήο 

Δμήγεζε πξνηξεπηηθψλ κελπκάησλ 

Παξάδεηγκα 

Video 

Ρπζκίζεηο 

ζπκβνπιέο 

 

 

Αλάιπζε δξαζηεξηφηεηαο 

Δμήγεζε ηξφπνπ εξγαζίαο 

Δθηέιεζε αηνκηθήο εξγαζίαο 

Δθηέιεζε νκαδηθήο εξγαζίαο 

 

 

ρήκα 2: δνκή πνιπκεζηθνχ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ 

 

πξνζαλαηνιηζκφο 

παξνπζίαζε 

πξαθηηθή 
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Δηθόλα 12: flipping book 

 

Ζ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ video ζηελ εθπαηδεπηηθή/καζεζηαθή 

δηαδηθαζία σο απηφλνκεο εθαξκνγήο ή σο ζπλνδεπηηθφ - βνεζεηηθφ αξρείν 

πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη βνήζεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ λα 

ζηξαθεί ζε πην καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο. Σα παξερφκελα εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο αξρείσλ video είλαη πιένλ πνιιά θαη πξνζηηά, θαη 

κε ηελ ηαπηφρξνλε έθξεμε ρξήζεο ηνπ video ζην πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

(You Tube), νδήγεζαλ ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία ζε επξεία εθαξκνγή, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ video θξίζεθε απαξαίηεηε γηαηί ην 

αληηθείκελν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηεμνρήλ 

δπλακηθέο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα παξαζηαζνχλ απνηειεζκαηηθά κε 

άιινπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε θσηνγξαθία, θαζψο επίζεο θαη γηα ην 

ιφγν φηη δελ είλαη πάληα γξακκηθέο, δειαδή κηα ελέξγεηα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη 

απφ κηα άιιε ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνξεία θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Ζ κνξθή ηνπ video πνπ επηιέρζεθε είλαη απηφο ηεο ζχληνκεο δηάιεμεο θαη 

επίδεημεο. Σν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγίαο ηνπ flipping book είλαη φηη, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί ζε 
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νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ κε ηαπηφρξνλε αιιαγή ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ 

(εηθφλα 13).  

 

Δηθόλα 13: flipping book κε ελζσκαησκέλν video 

πλνιηθά δεκηνπξγήζεθαλ 17 video θαηαγξαθήο νζφλεο, δηάξθεηαο 3 έσο 12 

ιεπηψλ, κε ην ινγηζκηθφ Camtasia Studio, ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθαλ ζε flv 

αξρεία θαη ηέινο ελζσκαηψζεθαλ ζην flipping book. 
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Κεθάιαην 5 

 

Αμηνιόγεζε 

5.1 Δθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε 

 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ζπλαθφινπζεο 

απνθάζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ ελφο ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη 

ηα αλαιψζηκα, κέρξη ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ νιφθιεξσλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηππηθή θαη επίζεκε 

απνηίκεζε ηεο «πνηφηεηαο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ (Popham, 1993). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεζνδηθφηεηαο απνηεινχλ 

ηεθκήξηα επηζηεκνληθφηεηαο.  Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη εξκελείαο ηνπο, ψζηε λα δηακνξθψζνπκε εκπεξηζηαησκέλε 

θξηηηθή άπνςε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο, 

αληαπνθξίλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο. Ζ αμηνινγνχκελε 

πνηφηεηα κπνξεί λα πάξεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ηηο ζεσξεηηθέο 

θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε αιιά ζε θάζε πεξίπησζε 

αθνξά ηελ αμία πνπ απνδίδνπλ ηα άηνκα πνπ δηεμάγνπλ ηελ αμηνιφγεζε ζηα 

θαηλφκελα απηά. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη δχζθνιν λα νξηζζεί ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη ε αληίιεςε ηεο 

πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ πνηφηεηα ησλ εηζξνψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηέινο ηηο εθξνέο, (Γνχθαο, 1997). 

Ζ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, επί ρηιηεηίεο ήηαλ 

ζπλδεδεκέλε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ φπνηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπο, 

ήηαλ άηππε, άδειε, θαη έκκεζε αθνχ νπζηαζηηθά απνηεινχζε κφλν κηα 



63 
 

απζφξκεηε αληαλάθιαζε ηεο ηππηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Απηή ήηαλ θαη ε πξνζέγγηζε πνπ είραλ πηνζεηήζεη θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί (Popham, 1993). Ζ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο άξρηζε 

λα αιιάδεη πεξηερφκελν κφιηο ηνλ 20
ν
 αηψλα φπνπ γηα πξψηε θνξά ε αμηνιφγεζε 

δελ εζηηάζηεθε ζηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ βαζηζκέλε ζε ζηφρνπο 

αμηνιφγεζε απνηέιεζε κηα ηζηνξηθά θαζνξηζηηθή εμέιημε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζπλνιηθά. 

Μηα απφ ηηο πην θιαζζηθέο ηαμηλνκήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη 

απηή πνπ πξφηεηλε ν M. Scriven (1991) θαη αθνξά ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

δηακνξθσηηθήο (formative) θαη ζπκπεξαζκαηηθήο (summative) αμηνιφγεζεο. 

Γηακνξθσηηθή νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ή θαηά 

ηε δηάξθεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαηλφκελνπ (π.ρ. θαζψο ζρεδηάδεηαη ή εθηειείηαη 

έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο ελειίθσλ), κε βαζηθφ θξηηήξην ην εάλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί αληηθεηκεληθά λα νδεγήζνπλ ζε 

απνθάζεηο θαη δξάζε πνπ ζα ηξνπνπνηήζεη (δηακνξθψζεη) ην θαηλφκελν απηφ. 

Αληίζηνηρα, ζπκπεξαζκαηηθή είλαη ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε πνπ δηεμάγεηαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιφγεζε πνιιέο 

θνξέο παίξλεη ηε κνξθή κηαο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, δεδνκέλνπ φηη έηζη ηφζν 

νη αμηνινγεηέο φζν θαη νη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο κπνξνχλ λα νξίζνπλ κε πην 

ζπγθεθξηκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

θαηλνκέλνπ. Έηζη νξίδνληαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

αμηνιφγεζε απηή. 

5.2 Αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ζηεξίρζεθε ζηελ ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε γξαπηή κνξθή.  θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη  λα 

δηαπηζησζεί αλ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηέζεθαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο 
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επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ζηηο κεηξήζεηο θαη άξα κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία. 

Αμηνινγεηέο 

Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 12 εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε . Οη 8 δηδάζθνπλ ζε Δπαγγεικαηηθή Λχθεηα θαη νη 4 ζε ΗΔΚ θαη 

ηδησηηθέο ζρνιέο πιεξνθνξηθήο. Σν γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν είλαη ε 

Μεραλνινγία γηα ηνπο 8 απφ απηνχο θαη νη ππφινηπνη 4, Γνκηθψλ έξγσλ, 

Ζιεθηξνινγία θαη Φπζηθή.  Όινη έρνπλ εκπεηξία ζρεηηθή κε ην AutoCAD, 

ζπκκεηέρνληαο είηε σο επηκνξθνχκελνη, είηε σο επηκνξθσηέο ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο αιιά θαη απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο. Δπίζεο φινη νη αμηνινγεηέο έρνπλ κηθξή ή κεγάιε εκπεηξία 

απφ δεκηνπξγία επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ είηε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο είηε ζε 

επίπεδν επηκφξθσζεο ελειίθσλ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αμηνινγεηψλ 

ζπλεγνξνχλ ζηε ζεηηθφηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο, αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ, φηη ν κηθξφο αξηζκφο αμηνινγεηψλ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ : παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ ζηνπο 

αμηνινγεηέο, παξάδνζε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ηνπ πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζε CD ή δηαδηθηπαθά (4 απφ ηνπο αμηνινγεηέο 

δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε πφιεηο ηεο επαξρίαο). Σέινο έγηλε επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην αλαθέξεηαη ρσξηζηά ζην έληππν θαη ζην πνιπκεζηθφ πιηθφ. 

Απνηειείηαη απφ 3 ελφηεηεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζην έληππν πιηθφ, ε δεχηεξε 

ζην πνιπκεζηθφ πιηθφ, θαη ε ηξίηε ελφηεηα πεξηέρεη εξσηήζεηο «αλνηρηνχ ηχπνπ», 

κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ.   

Γηα ην έληππν πιηθφ νη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε 3 ζεκαηηθέο πεξηνρέο 

αμηνιφγεζεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε δνκή ηνπ πιηθνχ, ε δεχηεξε ζην 
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πεξηερφκελν θαη ε ηξίηε ζηελ εκθάληζε. Γηα ην πνιπκεζηθφ πιηθφ νη εξσηήζεηο 

ζρεηίδνληαη κε 2 ζεκαηηθέο πεξηνρέο, κε ην πεξηερφκελν θαη κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα επηκνξθσηηθή ρξήζε. Ζ δνκή θαη ε εκθάληζε ηνπ 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ είλαη παξφκνηα κε ηνπ έληππνπ γηαηί ην θείκελν είλαη ην ίδην 

θαη αιιάδεη  ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ θαη ην εκπινπηηζκέλν 

πεξηερφκελν κε πνιπκεζηθφ πιηθφ.  

Δπηιέρηεθε απηή ε νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηαηί επεξεάδεη θαη ηηο ηξεηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηε γλσζηαθή, ηε δηδαθηηθή θαη ηε 

καζεζηαθή. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ζεκαληηθά γηαηί επεξεάδνπλ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο, θαη δηακνξθψλνπλ ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ψζηε κε βάζε απηά λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ην πιηθφ θαηάιιειν ή κε. 

5.3 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο νινθιεξψζεθε κε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ηα ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έληππνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ είλαη : 

 Ωο πξνο ηελ δνκή 

Όιεο νη απαληήζεηο ήηαλ ζεηηθέο, (απάληεζε «λαη» θαη ζηα 5 εξσηήκαηα), θάηη ην 

νπνίν καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δνκή ηνπ πιηθνχ είλαη νξγαλσκέλε κε 

ζαθήλεηα, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή θαη ππάξρεη νκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ 

ελνηήησλ. 

 Ωο πξνο ην πεξηερόκελν 

Αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο, ε θάιπςε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ ζέκαηνο 

είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, ππάξρεη πιήξεο ζπλέπεηα ζηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 

φξνπο θαη ζχκβνια, ηα παξαδείγκαηα βνεζνχλ αξθεηά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 



66 
 

θεηκέλνπ, νη θσηνγξαθίεο είλαη πιήξσο θαηαηνπηζηηθέο θαη  νη δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ωο πξνο ηελ εκθάληζε 

Όιεο νη απαληήζεηο ήηαλ ζεηηθέο, θάηη πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη σο 

πξνο ην ζηπι ηνπ θεηκέλνπ, ηελ ζειηδνπνίεζε θαη ηηο εηθφλεο, ην πιηθφ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ εχθνιε αλάγλσζε, ρξήζε θαη θαηαλφεζε. 

Οη παξαηεξήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ γηα ην έληππν πιηθφ ήηαλ θπξίσο γηα ηνλ 

κηθξφ αξηζκφ ησλ παξαδεηγκάησλ, θάηη φκσο πνπ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ έληππνπ θαη πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, αθνχ ηα παξαδείγκαηα κε ηε 

ρξήζε ηνπ video θαιχπηνπλ ηα πηζαλά θελά ηνπ έληππνπ πιηθνχ. Δπίζεο ζεηηθά 

ήηαλ ηα ζρφιηα γηα ηηο ζπκβνπιέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ έκπεηξν ρξήζηε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη δελ αλαθέξνληαη εχθνια απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θπξίσο 

ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πνιπκεζηθνχ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ 

είλαη: 

 Ωο πξνο ην πεξηερόκελν 

Ζ ρξήζε ησλ video εληζρχεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ 

(8 απαληήζεηο πιήξσο θαη 4 αξθεηά). Ζ πνηφηεηα ηεο αλάιπζεο ηεο εηθφλαο ηνπ 

video θαη ηνπ ήρνπ ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ήηαλ ζε 

πιήξε αληηζηνηρία κε ην πεξηερφκελν. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη δηεπθξηλήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ηα video ήηαλ αξθεηέο ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα αλαηξέμεη 

ζε άιιεο πεγέο γηα επηπιένλ επεμεγήζεηο. Σέινο ηα παξαδείγκαηα ησλ αζθήζεσλ 

πξαθηηθήο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά σο πξνο ηνλ αξηζκφ.  

 Ωο πξνο ηελ εκθάληζε θαη ηελ θαηαιιειόηεηα 

Οη απαληήζεηο ζην πξψην θαη δεχηεξν εξψηεκα γηα ην αλ ην πεξηερφκελν 

ελδείθλπηαη λα παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή flipping book θαη γηα ην λα 

δηεπθνιχλεηαη κε απηφ ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο αθνχ 

φινη νη αμηνινγεηέο απάληεζαλ «πιήξσο». ηα εξσηήκαηα ηεο επρξεζηίαο σο 
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πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ αξρείνπ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ πνξεία 

εθκάζεζεο, φινη νη αμηνινγεηέο απάληεζαλ πιήξσο. ηελ ηειεπηαία εξψηεζε γηα 

ηελ έληαμε ηνπ πιηθνχ ζε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο ελειίθσλ φινη νη 

αμηνινγεηέο απάληεζαλ ζεηηθά. 

Οη παξαηεξήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ γηα ην πνιπκεζηθφ πιηθφ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο θαζψο αλέθεξαλ ζρεηηθά φηη δελ είραλ μαλαδεί πιηθφ 

ζε αληίζηνηρή κνξθή, θαη δελ είραλ μαλαδεί flipping book κε ελζσκαησκέλν 

video. Ηδηαίηεξε εληχπσζε έθαλαλ νη επθνιίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε, φπσο 

κεγέζπλζε ηεο εηθφλαο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ηνπ video, ε 

ζχλδεζε ησλ πεξηερνκέλσλ κε ηελ αληίζηνηρε ζειίδα, ε δπλαηφηεηα auto flip.  

Χο πξνο ηελ θάιπςε ηεο χιεο νη παξαηεξήζεηο ήηαλ φηη ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξα 

παξαδείγκαηα, θαη πιεξέζηεξε θάιπςε φζν αθνξά κεξηθέο εληνιέο ζρεδίαζεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

αμηνινγεηέο ζην εξσηεκαηνιφγην : 

 

Έληππν επηκνξθσηηθφ πιηθφ 

Α. Γνκή    

 λαη  φρη  

1. Υπάξρεη αλαιπηηθόο θαη θαηαηνπηζηηθόο 

πίλαθαο πεξηερνκέλσλ κε ζαθή δνκή; 
12  

 

2. Οη ηίηινη θαη νη ππόηηηινη αλαδεηθλύνπλ 

ηελ δνκή ησλ ελνηήησλ; 
12  

 

3. Η νξγάλσζε ηεο ύιεο είλαη ζαθήο θαη 

θαηαλνεηή 
12  

 

4. Τα επηκέξνπο κέξε θαη θεθάιαηα 

αθνινπζνύλ παξόκνηα δνκή θαη 

νξγάλσζε; 

12  
 

5. Τν θείκελν παξνπζηάδεη λνεκαηηθή 

ζπλεθηηθόηεηα; 
12  

 

Β. Πεξηερφκελν    

 ιίγν αξθεηά πιήξσο 

1. Τν πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο 

δεκηνπξγίαο ηνπ;  

 2 10 

2. Είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε θάιπςε ηνπ 

παξνπζηαδόκελνπ ζέκαηνο; 
 10 2 

3. Υπάξρεη ζπλέπεηα ζηνπο όξνπο θαη ζηα 

ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη; 
 12  

4. Τα παξαδείγκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ  8 4 
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θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ; 

5. Οη θσηνγξαθίεο είλαη θαηαηνπηζηηθέο 

θαη αληίζηνηρεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

αλαθέξνληαη; 

 9 3 

Γ. Δκθάληζε    

 λαη  φρη  

1. Τν ζηπι ηνπ θεηκέλνπ (γξακκαηνζεηξά, 

κέγεζνο γξακκάησλ, ζηνίρηζε), είλαη 

ειθπζηηθό θαη επαλάγλσζην; 

12  
 

2. Η ζειηδνπνίεζε βνεζά ζηελ θαηαλόεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ; 
12  

 

3. Οη ρξεζηκνπνηνύκελεο εηθόλεο 

ζπγθεληξώλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλόεζή ηνπο; 
10 2 

 

Πνιπκεζηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ 

Α. Πεξηερφκελν    

 ιίγν αξθεηά πιήξσο 

1. Τα βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

εληζρύνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

θεηκέλνπ; 
 4 8 

2. Η πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη ηνπ ήρνπ 

ησλ video είλαη ηθαλνπνηεηηθά; 
 12  

3. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ video είλαη 

θαηάιιειε ζε αληηζηνηρία κε ην 

πεξηερόκελν; 

 6 6 

4. Τα video είλαη αξθεηά επεμεγεκαηηθά 

ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεηε 

ζε άιιε πεγή γηα δηεπθξηλίζεηο; 

 7 5 

5. Ο αξηζκόο ησλ παξαδεηγκάησλ, ησλ 

αζθήζεσλ πξαθηηθήο θαη ηεο 

απηναμηνιόγεζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο; 

2 8 2 

Β. Δκθάληζε - Καηαιιειφηεηα    

 ιίγν αξθεηά πιήξσο 

1. Θεσξείηε όηη ε κνξθή ηνπ πιηθνύ σο 

flipping book ελδείθλπηαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν; 

 2 10 

2. Θεσξείηε όηη ε ρξήζε ηνπ flipping book 

δηεπθνιύλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο; 

 6 6 

3. Είλαη ην flipping book εύρξεζην σο 

πξνο : 

α. ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ αξρείνπ; 

 

β. ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ; 

 

γ. ηελ εθκάζεζε ρξήζεο ηνπ; 

 

   

  12 

  12 

  12 

4. Θεσξείηε όηη ην ειεθηξνληθό 

επηκνξθσηηθό πιηθό κπνξεί λα εληαρζεί 

ζε έλα πξόγξακκα επηκόξθσζεο 

ελειίθσλ; 

  

 

 

12 
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5.4 Σπκπεξάζκαηα – Δπεθηάζεηο 

 

ηελ εξγαζία απηή, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έληππν θαη πνιπκεζηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο κε ρξήζε 

Ζ/Τ, θαη ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξήο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ελειίθσλ. ηελ δηαδηθαζία απηή έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ηεξεζνχλ νη «θαλφλεο» δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε εγθπξφηεηά ηνπ απφ ηελ 

αθνινπζία ηνπ θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηξαηεγηθψλ. 

Ζ επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, έγηλε κε θξηηήξηα ηελ 

αληίζηνηρε ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία, ην ζθνπφ ηνπ πιηθνχ, ηηο ζρεηηθέο 

γλψζεηο θαη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ χιε ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Μεραλνινγηθνχ ηνκέα ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαζψο θαη απηή ησλ ΗΔΚ. 

Ζ επηινγή ηεο κνξθήο ηνπ πιηθνχ ζε έληππε θαη πνιπκεζηθή – flipping book – 

έγηλε κε θξηηήξηα ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο 

θάιπςεο ηεο χιεο κε ηξφπν παξαζηαηηθφ θαη επαξθή θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ πιηθνχ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ρξήζε ζε κηθξήο δηάξθεηαο 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο ε κνξθή ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ππφδεηγκα θαηαζθεπήο αληίζηνηρνπ πιηθνχ κε παξεκθεξή 

αληηθείκελα. 

Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειινληηθή επέθηαζε σο πξνο ηελ πξνζζήθε 

λέσλ ελνηήησλ πνπ λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζρεδηαζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θαη έηνηκα παξαδείγκαηα γηα ρξήζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νινθιεξψλνπλ ην ζθνπφ απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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Παξάξηεκα 

 
Δπωτηματολόγιο 

Αξιολόγηση 

Έντυπου και πολυμεσικού επιμοπυωτικού υλικού 

Α. Στοιχεία Αξιολογητή 

Επώλπκν  

Όλνκα  

Εηδηθόηεηα/Γλσζηηθό Αληηθείκελν  

Έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο  

Σπνπδέο (αλαθέξεηε κόλν ηνλ 

ηειεπηαίν ηίηιν ζπνπδώλ ζαο). 
 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε 

εξγαζηεί 
 

 

Β. Έντυπο επιμοπυωτικό υλικό 

Β1. Γομή 

1. Υπάξρεη αλαιπηηθόο θαη θαηαηνπηζηηθόο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ κε ζαθή 

δνκή; 

Ναη   Όρη  

 

2. Οη ηίηινη θαη νη ππόηηηινη αλαδεηθλύνπλ ηελ δνκή ησλ ελνηήησλ; 

Ναη   Όρη  

 

3. Η νξγάλσζε ηεο ύιεο είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή; 

Ναη   Όρη  

 

4. Τα επηκέξνπο κέξε θαη θεθάιαηα αθνινπζνύλ παξόκνηα δνκή θαη νξγάλσζε; 

Ναη   Όρη  
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5. Τν θείκελν παξνπζηάδεη λνεκαηηθή ζπλεθηηθόηεηα; 

Ναη   Όρη  

 

Παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα γηα ηελ δνκή ηνπ πιηθνύ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Β2. Πεπιεχόμενο 

1. Τν πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

ζηόρνπο δεκηνπξγίαο ηνπ; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

2. Είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε θάιπςε ηνπ παξνπζηαδόκελνπ ζέκαηνο; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

3. Υπάξρεη ζπλέπεηα ζηνπο όξνπο θαη ζηα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

4. Τα παξαδείγκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

5. Οη θσηνγξαθίεο είλαη θαηαηνπηζηηθέο θαη αληίζηνηρεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ αλαθέξνληαη; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

6. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξαθηηθνύ κέξνπο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ 

επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ; 
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Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

 

Παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα γηα ην πεξηερόκελν 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................... 

 

Β3. Δμυάνιση 

4. Τν ζηπι ηνπ θεηκέλνπ (γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο γξακκάησλ, ζηνίρηζε), είλαη 

ειθπζηηθό θαη επαλάγλσζην; 

Ναη   Όρη  

 

5. Η ζειηδνπνίεζε βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ; 

Ναη   Όρη  

 

6. Οη ρξεζηκνπνηνύκελεο εηθόλεο ζπγθεληξώλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θαηαλόεζή ηνπο; 

Ναη   Όρη  

 

Παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα γηα ηελ εκθάληζε 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Γ. Πολυμεσικό επιμοπυωτικό υλικό 

Γ1. Πεπιεχόμενο 

1. Τα βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εληζρύνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ;  

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

2. Η πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη ηνπ ήρνπ ησλ βίληεν είλαη ηθαλνπνηεηηθά; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

3. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ βίληεν είλαη  θαηάιιειε ζε αληηζηνηρία κε ην 

πεξηερόκελν; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

4. Τα βίληεν είλαη αξθεηά επεμεγεκαηηθά ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεηε 

ζε άιιε πεγή γηα δηεπθξηλίζεηο; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

5. Ο αξηζκόο ησλ παξαδεηγκάησλ, ησλ αζθήζεσλ πξαθηηθήο θαη ηεο 

απηναμηνιόγεζεο είλαη αξθεηόο; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

Παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα γηα ην πεξηερόκελν 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Γ2. Δμυάνιση - Καταλληλότητα 

1. Θεσξείηε όηη ε κνξθή ηνπ πιηθνύ σο flipping book ελδείθλπηαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

2. Θεσξείηε όηη ε ρξήζε ηνπ flipping book δηεπθνιύλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  
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3. Είλαη ην  flipping book εύρξεζην σο πξνο: 

3α. ηνλ ηξόπν αλνίγκαηνο, θιεηζίκαηνο θαη απνζήθεπζεο; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

3β. ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ (θνπκπηά αιιαγήο ζειίδσλ, zoom, πιεξνθνξίεο 

νζόλεο); 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

 

3γ. ηελ εθκάζεζε ρξήζεο ηνπ; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

4. Θεσξείηε όηη ην ειεθηξνληθό επηκνξθσηηθό πιηθό κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα 

πξόγξακκα  επηκόξθσζεο ελειίθσλ; 

Λίγν   Αξθεηά  Πιήξσο  

 

Παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ flipping book 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


