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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Η ειζαγωγή ηηρ ηεσνολογίαρ ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία έσει εγείπει διάθοπερ 

ανηιδπάζειρ καηά καιπούρ. Οι δύο ηεσνολογίερ πος σπηζιμοποιούνηαι πεπιζζόηεπο, μέσπι και 

ζήμεπα, ζηα ζσολεία είναι ηο βιβλίο και ο μαςποπίνακαρ. Η κοςληούπα ηος παπαδοζιακού 

ζσολείος δεν επιηπέπει ηην εύκολη ειζαγωγή καινοηομιών. Η ππώηη ανηίδπαζη ηων 

εκπαιδεςηικών, είναι να σπηζιμοποιηθεί για ηην ςποζηήπιξη ηων παπαδοζιακών μεθόδων 

διδαζκαλίαρ. 

Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ αςηήρ είναι η παποςζίαζη ηηρ σπήζηρ ενόρ ανοικηού Σςζηήμαηορ 

Διασείπιζηρ Μάθηζηρ «e-Θπηζκεςηικά», πος θα καλύπηει από απόζηαζη ηιρ ανάγκερ ηων 

δαζκάλων-μαθηηών ηηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Ελλάδα.  

Αθοπμή για ηην πποζπάθεια ήηαν:  

1. η μεγιζηοποίηζη ηος αποηελέζμαηορ ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ.  

2. η ενεπγοποίηζη ηων μαθηηών μέζα από ηην ζςμμεηοσή ηοςρ ζηη διαδικαζία 

πποεηοιμαζίαρ ηος μαθήμαηορ ηων θπηζκεςηικών σπηζιμοποιώνηαρ ηεσνολογίερ επικοινωνιών και 

πολςμέζων. 

Το ζύζηημα διασείπιζηρ μάθηζηρ πος σπηζιμοποιήθηκε, είναι ηο «e-Θπηζκεςηικά» και 

επιηπέπει αθενόρ ηη ζςμμεηοσή από απόζηαζη, αλλά και καηά ηην διάπκεια ηος μαθήμαηορ, ηων 

μαθηηών ζε εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα και δπαζηηπιόηηηερ και αθεηέπος ηη δςναηόηηηα 

πποεηοιμαζίαρ, παποςζίαζηρ και διασείπιζηρ ηος εκπαιδεςηικού πολςμεζικού ςλικού ηος 

μαθήμαηορ ηων Θπηζκεςηικών αλλά και ηηρ αξιολόγηζήρ ηοςρ. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: e-Θξεζθεπηηθά, ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, αμηνιόγεζε  
 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  
Η πινπνίεζε ησλ παξνπζηάζεσλ, ησλ βίληεν θαζώο θαη ησλ on-line δηαγσληζκάησλ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ελόηεηεο: Η παξαβνιή ηνπ ζπιαρληθνύ παηέξα (ελόηεηα 14) θαη ε παξαβνιή 

ηνπ ζπιαρληθνύ ακαξείηε (ελόηεηα 15) από ην βηβιίν ηνπ ΟΔΓΒ, Καηλή Γηαζήθε, Ο Ιεζνύο 

Υξηζηόο θαη ην έξγν ηνπ,  

πκκεηείραλ νη καζεηέο ηεο Β3 Γπκλαζίνπ, ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο «ΚΑΛΑΜΑΡΙ», 

ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011. 

Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη ήηαλ, γηα ηελ κελ ελόηεηα ηνπ πιαρληθνύ ακαξείηε λα 

θαηαλνήζνπλ αθ’ ελόο όηη ν Θεόο ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία θαη απόθαζε ηνπ αλζξώπνπ, όπνηα θαη 

αλ είλαη απηή θαη όηη δέρεηαη κε αγάπε θαη ραξά ηνλ θάζε άλζξσπν πνπ κεηαζηξέθεηαη θαη πνπ 

ζέιεη λα θάλεη κηα λέα αξρή δσήο αιεζηλήο θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ ελόηεηα ηνπ πιαρληθνύ 
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ακαξείηε λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ Ιεζνύ γηα κηα θνηλσλία πέξα από θάζε είδνπο 

δηαθξίζεηο (ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο, θνηλσληθέο, εζληθέο θ.ά.).  

Η πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθή αμία ηεο παξέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-

Θξεζθεπηηθά γηα κειέηε θαη αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ήηαλ: 

1. Η επθνιόηεξε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ράξε ζηε ρξήζε on-line δηαγσληζκάησλ, είηε 

ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, είηε κε ηελ ρξήζε ηνπ καζεηηθνύ ππνινγηζηή ζηελ Β΄ 

Γπκλαζίνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαο.  

2. Η εθκεηάιιεπζε νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή (θαιύηεξε ιεηηνπξγία 

είηε ηεο νπηηθήο είηε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο). 

3. Η αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο δηάζεζεο γηα κάζεζε θαη ελεξγόηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηώλ, ράξε ζηα πνιπκεζηθά εξεζίζκαηα (θείκελν, ήρνο, εηθόλα ζηαηηθή θαη 

θηλνύκελε).    

4. Ο κεγάινο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο θαη δηαδξαζηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ 

δηδάζθνληα αθνύ ν θαζεγεηήο ράξε ζηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληώλ θαη πνιπκέζσλ, 

είλαη επίθνπξνο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Έηζη 

επηηπγράλεηαη ν επηηειηθόο ξόινο ηνπ θαζεγεηή ζηε κεηάδνζε ηεο γλώζεο ζύκθσλα κε 

ηηο λέεο ηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

 

 

 

e-Θρηζκεσηικά: ΑΤΓΥΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΑΗ 
Η ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ κπνξεί πξάγκαηη λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε παηδαγσγηθά απνηειεζκαηηθό ηξόπν. 

Οη ππνινγηζηέο είλαη ηζρπξά θαη πνιπδύλακα εξγαιεία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

Η ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε  είλαη έλα δύζθνιν θαη καθξνρξόλην 

εγρείξεκα, ζην νπνίν επηδξνύλ πνιινί παξάγνληεο όπσο: πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηξαηεγηθόο 

ζρεδηαζκόο ζε εζληθό επίπεδν. 

Οη  παξαπάλσ δπζθνιίεο δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε θηινμελίαο, ηνπ ζπλόινπ ησλ 

αηνκηθώλ πξνζπαζεηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θάησ από κηα εληαία πιαηθόξκα, ε νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δε ζα ππνθαζηζηά ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. «Γελ είλαη ην 

εξγαιείν πνπ ζα κεηακνξθώζεη ην ζρνιείν, αιιά ε ρξήζε ηνπ» [Γηαθνπκάηνπ 2004]. 

Σν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ) e-Θξεζθεπηηθά αλαπηύρζεθε από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό Θενιόγν ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο «ΚΑΛΑΜΑΡΙ», γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ (www.canonlawnet.gr/savvas). Υξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ θαη είλαη 

επέθηαζε ηνπ αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο DOKEOS [Μάζηνξαο, Μαληηζάξεο 

2005]  

 
  

ρήκα 1. ειίδα εηζόδνπ ζην e-Θξεζθεπηηθά 
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Πνηεο είλαη όκσο νη δηαζηάζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ζε 

έλα ζρνιείν; 

• Απνζήθεπζε θαη πξνβνιή εθπαηδεπηηθνύ πνιπκεζηθνύ πιηθνύ 

Σν e-Θξεζθεπηηθά πξνζθέξεη ιύζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο 

θάζε πξνζώπνπ πνπ εκπιέθεηαη έκκεζα ή άκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Τπνζηεξίδεη 

αληηθείκελα κάζεζεο (SCORM-Παηδαγσγηθό κνλνπάηη) πνπ επηηξέπνπλ πνιπκεζηθό 

δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν θαη ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, 

δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο είηε από ην ζπγγξαθέα ηνπο είηε από 

άιινπο θαζεγεηέο κόλν κε ηε ρξήζε ελόο θπιινκεηξεηή [Μάζηνξαο, Μαληηζάξεο, Μαπξίδεο 

2005].   

• Δμ’ απνζηάζεσο δηαρείξηζε κέζσ θπιινκεηξεηή θηιηθή γηα θάζε ρξήζηε θαη 

δηαρεηξηζηή  

Ούηε νη ηερληθέο γλώζεηο γηα ηελ πιεξνθνξηθή, νύηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπ δηαρεηξηζηή 

απνηειεί πξνϋπόζεζε. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (εηζαγσγή – δηαγξαθή – 

ηξνπνπνίεζε – δεκνζίεπζε) πξαγκαηνπνηνύληαη από απόζηαζε κέζσ Γηαδηθηύνπ 

(θπιινκεηξεηήο). 

• Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ρξεζηώλ 

  Τπνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ρξήζηεο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε πξνβνιή θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Με ηνπο ηύπνπο ρξεζηώλ είλαη δπλαηόλ: 

1. Να πξνζαξκνζηεί ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

2. Να δηεπθνιπλζεί ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο 

πιαηθόξκαο. 

• Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ δαζθάινπ – καζεηή  

Η αλάγθε επέθηαζεο ηεο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ – καζεηή πέξα από ηα όξηα ελόο 

ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ώζηε ν καζεηήο λα έρεη ηελ αίζζεζε όηη ν θαζεγεηήο είλαη  δίπια 

ηνπ, αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ.  

[http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect5/85.htm] 

• Δλδπλάκσζε ηεο επηζπκίαο γηα πξόζβαζε ζηε γλώζε 

Ο κεγαιύηεξνο θαη ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία κηαο δηαδηθαζίαο 

εθπαίδεπζεο εμ’ απνζηάζεσο ζε παηδηά Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ 

αηζζάλνληαη από απηή ηε δηαδηθαζία [Πέξδνο, Μαληηζάξεο, πξξήο 2004]. 

• Απηναμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ γηα ην πνζνζηό αθνκνίσζεο ηεο γλώζεο  

On – line tests (πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελνύ θιπ)  

• Πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο δαζθάινπ - καζεηή 

Ο κέρξη ηώξα ραξαθηήξαο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, ζπρλά ρσξίο δπλαηόηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ δαζθάινπ, αιιάδεη πξνζθέξνληαο πνιιαπιέο 

δπλαηόηεηεο όπσο γηα παξάδεηγκα λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηηο γλώζεηο ηνπ καζεηή, κέζα από 

θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο tests. 

Ο καζεηήο πιένλ έρεη πξόζβαζε ζηε γλώζε κε πνηθίινπο ηξόπνπο, δεκηνπξγώληαο έηζη 

κηα εθπαηδεπηηθή ειεθηξνληθή θνηλόηεηα.  Η αληαιιαγή γλώζεο κεηαμύ καζεηώλ κε 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο επηηξέπεη λα απμήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο, δηαιεθηηθόηεηαο θαη 

θνηλσληθόηεηάο ηνπο [Flynn, 1992, Schlechter, 1990]. 

 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ «e-ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ»  ΠΟΤ 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Η πινπνίεζε ησλ παξνπζηάζεσλ, ησλ βίληεν θαζώο θαη ησλ on-line δηαγσληζκάησλ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ελόηεηεο: Η παξαβνιή ηνπ ζπιαρληθνύ παηέξα (ελόηεηα 14) θαη ε παξαβνιή 

ηνπ ζπιαρληθνύ ακαξείηε (ελόηεηα 15) από ην βηβιίν ηνπ ΟΔΓΒ, Καηλή Γηαζήθε, Ο Ιεζνύο 

Υξηζηόο θαη ην έξγν ηνπ,  

πκκεηείραλ νη καζεηέο ηεο Β3 Γπκλαζίνπ. 

Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη ήηαλ, γηα ηελ κελ ελόηεηα ηνπ πιαρληθνύ ακαξείηε λα 

θαηαλνήζνπλ αθ’ ελόο όηη ν Θεόο ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία θαη απόθαζε ηνπ αλζξώπνπ, όπνηα θαη 
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αλ είλαη απηή θαη όηη δέρεηαη κε αγάπε θαη ραξά ηνλ θάζε άλζξσπν πνπ κεηαζηξέθεηαη θαη πνπ 

ζέιεη λα θάλεη κηα λέα αξρή δσήο αιεζηλήο θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ ελόηεηα ηνπ πιαρληθνύ 

ακαξείηε λα θαηαλνήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ Ιεζνύ γηα κηα θνηλσλία πέξα από θάζε είδνπο 

δηαθξίζεηο (ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο, θνηλσληθέο, εζληθέο θ.ά.).  

ηελ Πιαηθόξκα e-Θξεζθεπηηθά, ν δηδάζθσλ δεκηνύξγεζε κάζεκα ζηελ εθαξκνγή 

Παηδαγσγηθό κνλνπάηη ζην νπνίν ππήξραλ θαη νη δύν ελόηεηεο. Η δπλαηόηεηεο ηεο εθαξκνγήο 

απηήο ζηεξίδνληαη ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνύ. Ο καζεηήο πξνρσξά βήκα - 

βήκα ηε κειέηε. Πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη από ηνλ δηδάζθνληα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

(πξναπαηηνύκελα), δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα θηλείηαη αλεμέιεγθηα κεηαμύ ησλ ελνηήησλ. ην 

ηέινο ηνπ καζήκαηνο δεκηνπξγήζεθε  νκάδα αζθήζεσλ ζηελ νπνία ππήξρε ν πεξηνξηζκόο σο 

ειάρηζην πνζνζηό επηηπρίαο ηεο όιεο πξνζπάζεηαο λα απαληήζεη ζσζηά ν καζεηήο ζην 80% 

ησλ εξσηήζεσλ. 

Οη καζεηέο ηεο Β3 Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη έθαλαλ εγγξαθή ζην ζύζηεκα, θαη κε ηελ ρξήζε 

ηνπ καζεηηθνύ ππνινγηζηή αζθεζήθαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ώξαο ζηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία. Αθνύ κειέηεζαλ ηα καζήκαηα, όπσο είραλ δηακνξθσζεί από ηνλ 

δηδάζθνληα, παξαθνινύζεζαλ ην βίληεν κε ηελ παξαβνιή ηνπ πιαρληθνύ παηέξα, θαη γηα λα 

νινθιεξώζνπλ ηε δηαδηθαζία, απάληεζαλ ζηηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο. 

Με ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο είρε ηε δπλαηόηεηα, ν θάζε καζεηήο, λα δεη ηελ βαζκνινγία  

ηνπ ζηελ πξνζσπηθή ειεθηξνληθή ηνπ θαξηέια. Η πιαηθόξκα κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ καζεηή λα δεη πνηεο είλαη νη ζσζηέο απαληήζεηο θαη πνηεο επηινγέο έθαλε ν 

ίδηνο. 

Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσληώλ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ, είρε 

ηα εμήο ζεηηθά απνηειέζκαηα: 

Α. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο: 

1. Υξήζε εηθνληθνύ πίλαθα γηα ηελ πξνβνιή ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία βνεζά ηνλ 

θαζεγεηή ζε κία θαιύηεξε ξνή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επνπηείαο ηεο ηάμεο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηε Β’ Γπκλαζίνπ κε δύν εηθόλεο γπλαηθώλ πξνεξρόκελεο ε κία από 

ην δπηηθό θόζκν θαη ε άιιε από ην κνπζνπικαληθό, δόζεθε αθνξκή γηα κηα 

ηδηαηηέξσο απνδνηηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Έηζη ν ζηόρνο πνπ ήηαλ λα 

δεηρζεί ε δηαθνξά αληηκεηώπηζεο ηεο γπλαίθαο επηηεύρζεθε. 

• Σηελ εποτή κας σπάρτεη 
αθόκε ηο πρόβιεκα γηα ηε 
ζέζε ηωλ γσλαηθώλ θαη ηωλ 
παηδηώλ κέζα ζηελ οηθογέλεηα 
θαη ηελ θοηλωλία

• Σε θάποηες θοηλωλίες έτοσλ 
βρεζεί θάποηες ηθαλοποηεηηθές 
ιύζεης

• Σηης περηζζόηερες τρεηάδεηαη 
λα δηαλσζεί ποιύς δρόκος 
αθόκε

 
ρήκα 2. Γηαθάλεηα Powerpoint 

2. Πνιιαπιαζηαζηηθή δπλαηόηεηα ζηελ παξνπζίαζε – κεηάδνζε ηεο γλώζεο κε ηε 

ρξήζε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ παξνπζίαζεο ή πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο 

ήρνπ, εηθόλαο θαη Video. Οη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

γλσξίζνπλ κε έλα πην επράξηζην ηξόπν ηελ ηζηνξία ηεο εμόδνπ ησλ εβξαίσλ από 

ηελ Αίγππην ράξε ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ ραξηώλ (Google Earth) θαη ζηελ 

δπλαηόηεηα απνκόλσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλόηνο από ηίηιν DVD θαζώο 

επίζεο θαη νη καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε αλάινγνπ 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. 

3. πγθέληξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηα νπζηώδε κε απνηέιεζκα λα αθνκνηώλεηαη ε 

γλώζε πην γξήγνξα θαη μεθνύξαζηα. Υάξε ζην πξόγξακκα παξνπζηάζεσλ 
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γίλεηαη θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο θαη 

έηζη δίλεηαη ζηα παηδηά ε δπλαηόηεηα λα ηα εληνπίζνπλ ζην βηβιίν. Έηζη δόζεθε 

ε δπλαηόηεηα γηα ηελ θαιύηεξε ρξήζε ηνπ βηβιίνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.   

4. Μεγάιε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάζπαζεο θαη ηεο θνύξαζεο ησλ καζεηώλ 

θαη 

Β. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-Θξεζθεπηηθά γηα κειέηε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ: 

1. Δπθνιόηεξε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ράξε ζηε ρξήζε on-line δηαγσληζκάησλ, 

είηε ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, είηε κε ηελ ρξήζε ηνπ καζεηηθνύ 

ππνινγηζηή ζηελ Β΄ Γπκλαζίνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο ώξαο δίλνληαο ζηνλ θαζεγεηή ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ 

βαζκνύ αθνκνίσζεο ησλ καζεηώλ.  

2. Δθκεηάιιεπζε νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή (θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία είηε ηεο νπηηθήο είηε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο). 

3. Αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο δηάζεζεο γηα κάζεζε θαη ελεξγόηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ, ράξε ζηα πνιπκεζηθά εξεζίζκαηα (θείκελν, ήρνο, 

εηθόλα ζηαηηθή θαη θηλνύκελε).    

4. Μεγάινο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο θαη δηαδξαζηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

θαη ηνπ δηδάζθνληα αθνύ ν θαζεγεηήο ράξε ζηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληώλ θαη 

πνιπκέζσλ, είλαη επίθνπξνο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηεο γλώζεο. Έηζη επηηπγράλεηαη ν επηηειηθόο ξόινο ηνπ θαζεγεηή ζηε κεηάδνζε 

ηεο γλώζεο ζύκθσλα κε ηηο λέεο ηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ   

 Η κεγάιε αλάπηπμε ησλ ζεσξηώλ κάζεζεο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαη κάιηζηα ησλ 

γλσζηηθώλ ζεσξηώλ, έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζηελ επηζηήκε ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηήο ηνλ εθπαηδεπόκελν. 

 Η εθξεθηηθή αλάπηπμε θαη εηζβνιή ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληώλ θαη 

πιεξνθνξίαο ζε θάζε, ζρεδόλ, αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε, έρεη 

αιιάμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο. 

 Δίλαη πιένλ πηεζηηθή ε αλάγθε αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο. Έρνπκε 

ζηα ρέξηα καο εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζ’ όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

κε ηελ εθπαίδεπζε. Η εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε δελ απνηειεί, βέβαηα, 

παλάθεηα ή απηνζθνπόο ζηε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηελ εθπαίδεπζε. 

Πξνζθέξεη όκσο λένπο ηξόπνπο γηα ηελ θαηάθηεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο γλώζεο, πνπ είλαη θαη 

ην δεηνύκελν. 

 Βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε κηα επαλάζηαζε αλάινγε κε εθείλε ηεο ηππνγξαθίαο. Ο 

ζηόρνο πξέπεη λα είλαη ε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο.    
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