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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η  παρούσα  εργασία  συντάχτηκε  στα  πλαίσια  της  υποχρεωτικής  ανάληψης  διπλωματικής 
εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη 
της Μαρίας Μουντρίδου. Η επισταμένη ενασχόληση των γραφόντων με τις νέες τεχνολογίες 
και συγκεκριμένα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προσανατόλισε το θέμα προς αυτή την 
κατεύθυνση.  Η  σύλληψη  της  ιδέας  ολοκληρώθηκε  με  τη  συμβολή  της  ευαισθησίας  τους 
σχετικά με το ανοιχτό λογισμικό και της επιθυμίας τους να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση 
της διάδοσής του στην εκπαίδευση. 

Το θέμα της εργασίας είναι η διερεύνηση των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης του ελεύθερου 
λογισμικού  στην  εκπαίδευση,  θέμα  που  αποτελεί  τα  τελευταία  χρόνια  αντικείμενο 
συζητήσεων/προβληματισμού  στην εκπαιδευτική  κοινότητα,  αλλά  και  ευρύτερα,  λόγω της 
διεύρυνσης χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Η εργασία αποτελεί μια εισαγωγή στο θέμα και οπωσδήποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το 
εξετάζει εξαντλητικά. Αυτό άλλωστε θα απαιτούσε μια πολύ πιο ενδελεχή μελέτη, η οποία θα 
ξέφευγε από τα πλαίσια του σκοπού της παρούσας εργασίας. Ως εκ τούτου μια εγγενής της 
αδυναμία  είναι  ότι  δεν  καταφέρνει  να  αναδείξει  το  πλήρες  εύρος  της  δουλειάς  που  έχει 
πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο με το ελεύθερο λογισμικό στα σχολεία. Στην Ελλάδα, 
ωστόσο, το θέμα ελάχιστα έχει διερευνηθεί.

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  πτυχιακής  εργασίας  συντάχθηκε  και  το  άρθρο  «FREE/OPEN 
SOURCE ALTERNATIVE TO PROPRIETARY SOFTWARE IN EDUCATION», που θα παρουσιαστεί 
στο  πανευρωπαϊκό  συνέδριο  ICICTE 2007  στην  Κρήτη  τον  προσεχή  Ιούλιο.  Το  άρθρο 
παρατίθεται ως έχει στο Παράρτημα Ι.

Εν κατακλείδι  θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην κ. Μουντρίδου για την 
αμέριστη συμπαράσταση και πολύτιμη συμβολή της για την περάτωση αυτής της εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίας  δεκαετίας,  ο ρόλος  των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών / ΤΠΕ (Information and Communication Technologies / ICT) στην Εκπαίδευση 
αυξάνεται σημαντικά. Το φαινόμενο αυτό είναι ορατό σε παγκόσμια κλίμακα και καθιστά τις 
ΤΠΕ ως έναν καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 
διάφορων εκπαιδευτικών μοντέλων διδασκαλίας. Σήμερα, τα εργαστήρια των περισσότερων 
εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  είναι  εξοπλισμένα  με  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  οι  οποίοι 
ενισχύουν τη διαδικασία μάθησης περισσότερο από τη διδασκαλία με τη χρήση παραδοσιακών 
διδακτικών  μέσων.  Οι  υπολογιστές  αυτοί  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  χρησιμοποιούν 
εμπορικό λογισμικό (proprietary software), το κόστος του οποίου καλύπτεται συνήθως από το 
κράτος ή από τους εκάστοτε δημόσιους φορείς.

Συγχρόνως παρουσιάζεται παγκοσμίως μια όλο και περισσότερο αυξανόμενη τάση προς την 
υιοθέτηση ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Free Open Source Software 
-  FOSS)  από  τις  επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τομέα,  καθώς  επίσης  και  από  δημόσιους 
οργανισμούς  και  εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Αν και  το πρωταρχικό κίνητρο για  την ανάπτυξη 
FOSS στο εκπαιδευτικό περιβάλλον φαίνεται να είναι η μείωση των δαπανών που συνδέονται 
με  τη  χορήγηση  αδειών  και  την  ιδιοκτησία  των  εμπορικών  προϊόντων,  διάφορα  άλλα 
πλεονεκτήματα  που  προκύπτουν  από  την  επέκταση  του  FOSS  μπορούν  να  είναι  ακόμα 
μεγαλύτερου οφέλους. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η πιθανότητα για τη χρησιμοποίηση 
FOSS  στην  εκπαίδευση,  ειδικά  σε  σχολικό  επίπεδο  και  συζητά  τα  πιθανά  οφέλη  και  τα 
προβλήματα αυτής της εναλλακτικής λύσης. Επιπλέον γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της 
υπάρχουσας κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν στον ελληνικό χώρο. Τέλος, αφού 
παρουσιάζεται  η  μελέτη  περίπτωσης  του  σχολείου  Keynes στη  Μπολόνια  της  Ιταλίας, 
προτείνονται τρόποι για την προώθηση της χρήσης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΠΕ

Εισαγωγή

Οι  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  –  ΤΠΕ  (Information  and  Communication 
Technologies  –  ICTs)  χρησιμοποιούνται  για  να  διευκολύνουν  και  να  ενισχύσουν  την 
παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη, ή ακόμα και για να την αντικαταστήσουν. Η αξία του 
λογισμικού ως μέσο ενίσχυσης της διαδικασίας εκμάθησης έχει αναγνωριστεί ευρέως (Salinas, 
2007;  Taha,  2005)   .  Υπάρχουν  πολλές  παιδαγωγικές  διαστάσεις  σχετικά  με  τη  χρήση 
λογισμικού.  Μεταξύ  άλλων  περιλαμβάνονται:  η  απεικόνιση  των  αφηρημένων  εννοιών,  η 
προσομοίωση των διαδικασιών, η συμβολή στην υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών 
και η παροχή ενός περιβάλλοντος πειραματισμού (χωρίς κόστος και κινδύνους). 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά το 
εκπαιδευτικό  πλαίσιο  με  την  εισαγωγή  νέων  εργαλείων  και  μεθόδων  εκμάθησης  όπως  οι 
πλατφόρμες εκμάθησης και η εξατομικευμένη μάθηση (τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο 
και  από  άποψη  μεθόδου).  Ο  μακροπρόθεσμος  στόχος  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι  να διευκολυνθεί,  μέσω της διαδεδομένης χρήσης των ΤΠΕ, ένα 
περιβάλλον δια βίου μάθησης, το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να 
επιλέξουν τη θέση, τη μέθοδο και το χρόνο για να μάθουν. 

Πολλές χώρες έχουν αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης της εκπαίδευσης ενσωματώνοντας τις 
ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας. Εντούτοις, το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν 
επιμορφωθεί  στον τομέα αυτό εμποδίζει  την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. 
Επιπλέον,  απαιτείται  η  υποστήριξη  των  σχολικών  εργαστηρίων  από  εξειδικευμένο  τεχνικό 
προσωπικό, ωστόσο οι υψηλές δαπάνες για τον πλήρη εξοπλισμό των εργαστηρίων και την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού εμποδίζουν τη διαδικασία. 

Συγχρόνως,  το  λογισμικό  υπολογιστών  που  αναπτύσσεται  εθελοντικά  και  χωρίς  κόστος, 
γνωστό και ως ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα (Free Open Source Software – FOSS) 
κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή πολλών ατόμων του χώρου. Το γεγονός ότι το 
FOSS βελτιώνεται συνεχώς από την άποψη της φιλικότητας στο χρήστη, της λειτουργίας και 
της διαθεσιμότητας μαζί με το πρωταρχικό κίνητρο ότι είναι διαθέσιμο δωρεάν οδηγεί πολλούς 
ιδιώτες, οργανώσεις και επιχειρήσεις στην υιοθέτησή του. Πρόσφατα, η προοπτική χρήσης 
FOSS  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  έχει  προσελκύσει  το  ενδιαφέρον  πολλών  ερευνητών, 
οδηγώντας σε συζητήσεις και μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές της χρήσης FOSS στην 
εκπαίδευση ως εναλλακτική λύση (Shockey & Cabrera, 2005).

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει επηρεαστεί από και  επηρεάσει  τις 
παραδοσιακές θεωρίες μάθησης  . Αρχικά ιδωμένη ως διδακτικό αντικείμενο αφ εαυτού, στη 
συνέχεια η πληροφορική αντιμετωπίστηκε και ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης, προάγοντας 
μια  νέα  διάσταση  στα  ίδια  τα  μοντέλα  διδασκαλίας.  Στο  κεφάλαιο  αυτό  γίνεται  μια 
ανασκόπηση των παραδοσιακών θεωριών μάθησης και μια σύντομη αναφορά στη συνεισφορά 
τους για τη δημιουργία εργαλείων ΤΠΕ.

Παραδοσιακές θεωρίες 

Συμπεριφορισμός (behaviorism) 

Η  μάθηση  ορίζεται  ως  μία  αλλαγή  στη  συμπεριφορά  του  μαθητή  που  προκύπτει  μέσω 
εμπειριών και ασκήσεων που τίθενται από το δάσκαλο. Η μάθηση συντελείται με την ενίσχυση 
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της επιθυμητής συμπεριφοράς είτε μέσω της αμοιβής της (θετική ενίσχυση) είτε μέσω της 
τιμωρίας (αρνητική ενίσχυση).

Κεντρικοί οι ρόλοι

a. του δασκάλου ως μεταδότη της γνώσης στους μαθητές και βασικό παράγοντα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία που ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά

b. των  διδακτικών  στόχων  του  μαθήματος  που  διατυπώνονται  με  τη  μορφή 
συμπεριφορών που οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν

Δίνει έμφαση στην αναμετάδοση της Πληροφορίας και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. 
Η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. 

Οικοδομισμός ή Δομητισμός (Constructivism) 

Η  μάθηση  είναι  μία  υποκειμενική  και  εσωτερική  διαδικασία  οικοδόμησης  νοημάτων  και 
θεωρείται  το  αποτέλεσμα  οργάνωσης  και  προσαρμογής  των  νέων  πληροφοριών  σε  ήδη 
υπάρχουσες  γνώσεις.  Αναγνωρίζει  δηλαδή  ότι  τα  παιδιά,  πριν  ακόμα  πάνε  στο  σχολείο, 
διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να οικοδομηθούν νέες γνώσεις πάνω σε 
αυτές που ήδη κατέχουν.

Κεντρικοί οι ρόλοι:

a. του μαθητή που αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης του

b. της  προηγούμενης  ή  πρότερης  γνώσης  του  μαθητή  η  οποία  θα  πρέπει  να 
τροποποιηθεί και να επεκταθεί ως αποτέλεσμα της μάθησης

c. o δάσκαλος  αναλαμβάνει  έναν  υποστηρικτικό-  συμβουλευτικό  ρόλο  στη 
δραστηριότητα των μαθητών

 Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο εσωτερικό του γνωστικού μας συστήματος, στη δομή και 
τη λειτουργία του: η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση των γνώσεων. 

Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) 

Η  μάθηση  θεωρείται  ως  διαδικασία  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης.  Το  άτομο  μέσα  από  τη 
συνεργασία  με  άλλα  άτομα  αναπτύσσει  ικανότητες  και  δεξιότητες  που  διαφορετικά  θα 
βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης.

Κατά τον Vygottsky η νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ιστορική  διάσταση  και  το  πολιτισμικό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  συντελείται.  Δεν  υπάρχει 
μαθησιακή δραστηριότητα έξω από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο διαδραματίζεται.

Κεντρικοί οι ρόλοι:

a. της συνεργασίας και

b. της  γλώσσας  ως  εργαλείου  που  συμβάλει  στη  διαμόρφωση  της  ταυτότητας  του 
ατόμου

Διδακτικές προσεγγίσεις: σύνθετες ομαδικές εργασίες, αλληλοδιδακτική
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Συνοπτικά οι  εκπρόσωποι  των θεωρητικών κατευθύνσεων που περιγράφηκαν παρατίθενται 
στον ακόλουθο πίνακα.

Συμπεριφορισμός Οικοδομισμός
Koινωνικοπολιτισμικές 
θεωρίες -Θεωρία της 

δραστηριότητας

1. Ι. Pavlov

2. J.B.Watson

3. E.L.Thorndike

4. B.F.Skinner (Γραμμική 
Οργάνωση)

5. Ν. Crowder (Διακλαδισμένη 
Οργάνωση)

6. R. Gagne (Διδακτικός 
Σχεδιασμός)

1. J. Piaget

2. S. Papert (παιδαγωγική 
θεωρία της LOGO)

3. R. Gagne, A. Newell και H. 
Simon

(Θεωρία της επεξεργασίας της 
πληροφορίας)

4. Βoyle (Μαθησιακά 
περιβάλλοντα με υπολογιστές)

1. J. Bruner (ανακαλυπτική 
μάθηση)

2. L. Vygotsky (επικοινωνιακή και 
πολιτισμική διάσταση)

3. Vygotsky, Leontiev, Luria, 
Νardi (Θεωρία της 
δραστηριότητας)

Πίνακας 1: Εκπρόσωποι των βασικών θεωρητικών ρευμάτων μάθησης

Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  σημαντικότερων  επιμέρους 
θεωριών, καθώς και η συμβολή τους στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών με ΤΠΕ  .

Συμπεριφορισμός

Αρχές  μάθησης  του  Συμπεριφορισμού  –  Προγραμματισμένη  διδασκαλία  (Β.F. 
Skinner)

•Ενεργός συμμετοχή του μαθητή

•Δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες διδακτικές ενότητες

•Παρουσίαση της ύλης σύμφωνα με τους ρυθμούς του μαθητή

•Ενίσχυση των προσπαθειών του μαθητή και άμεση επαλήθευση της απάντησής του

•Επιβράβευση της σωστής απάντησης

Εφαρμογή του Συμπεριφορισμού – Γραμμική Οργάνωση (B.F. Skinner) 

Η μάθηση προχωρά γραμμικά χωρίς διακλαδώσεις (μηχανές Skinner). H αλληλουχία της ύλης 
είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη ώστε να μπορούν να την ακολουθήσουν όλοι οι μαθητές. 
Κάθε διδακτικό βήμα αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: α) μία πληροφορία, β) μία ερώτηση, 
γ) ένα κενό για να δοθεί η απάντηση από το μαθητή και δ) τη σωστή απάντηση. 

 Εφαρμογή του Συμπεριφορισμού – Διακλαδισμένη Οργάνωση (Ν.Α.Crowder) 

H απάντηση του μαθητή καθορίζει το τι θα ακολουθήσει. Η παρουσία μιας ξεκάθαρης σχέσης 
ανάμεσα στην παρεχόμενη από το μαθητή απάντηση και  στο μαθησιακό υλικό εισάγει  τη 
δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων κατά τη μάθηση.
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Η βασική διαφορά της γραμμικής οργάνωσης από την διακλαδισμένη οργάνωση βρίσκεται 
στον τρόπο αντιμετώπισης του λάθους του μαθητή. Ο Skinner πιστεύει ότι τα βήματα πρέπει 
να είναι τόσο μικρά ώστε να αποφεύγεται το λάθος του μαθητή. Όταν ο μαθητής απαντήσει 
λάθος  του  προσφέρεται  η  σωστή  απάντηση.  Αντίθετα  ο  Crowder  πιστεύει  ότι  το  λάθος 
αποτελεί  ουσιαστικό στοιχείο  στη  διαδικασία  μάθησης.  Όταν ο μαθητής  κάνει  λάθος  του 
δίνονται συμπληρωματικές εξηγήσεις για να το ξεπεράσει. 

Συμπεριφορισμός – Το Μοντέλο του Διδακτικού Σχεδιασμού 

Η  εμφάνιση  του  υπολογιστή  στην  δεκαετία  του  70  συνιστά  νέα  εξέλιξη  της 
προγραμματισμένης  διδασκαλίας  με  την  εμφάνιση  της  Διδασκαλίας  με  την  Βοήθεια 
υπολογιστή η οποία στην αρχική της μορφή δεν ήταν παρά η υπολογιστική υλοποίηση του 
προγραμματισμένου βιβλίου μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Στην  σύγχρονη  εκδοχή  του  μιλάμε  για  τα  προγράμματα  διδασκαλίας  με  τη  Βοήθεια 
Υπολογιστή  τα  οποία  σχεδιάζονται  με  βάση  το  «μοντέλο»  του  διδακτικού  σχεδιασμού 
(Instructional Design). 

Συμπεριφορισμός – Το Μοντέλο του Διδακτικού Σχεδιασμού (R. Gagne)

Tα τρία κύρια στάδια ανάπτυξης του μοντέλου του Διδακτικού Σχεδιασμού είναι: 

•Αξιολόγηση αναγκών: Προσδιορίζει κάθε δραστηριότητα του μαθητή και κάθε τμήμα γνώσης 
που πρέπει να προσκτηθεί από αυτόν. 

•Επιλογή  διδακτικών  μεθόδων  και  υλικού:  Βασίζονται  στην  προηγούμενη  ανάλυση  και 
στηρίζονται σε μετρήσιμα μεγέθη συμπεριφοράς. 

•Αξιολόγηση του μαθητή: Τεστ που μας επιτρέπουν να αποφανθούμε για την επίτευξη των 
διδακτικών στόχων. 

Η συνεισφορά του συμπεριφορισμού στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών με 
ΤΠΕ

Τα  συμπεριφοριστικού  τύπου  λογισμικά  tutorials  &  drill  and  practice 
(καθοδήγησης /εξάσκησης και πρακτικής) κρίνονται επαρκή είτε:

•για παροχή εποπτικής διδασκαλίας, είτε

•για την εμπέδωση χαμηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, είτε

•για την αξιολόγηση και την προσωπική εργασία των μαθητών

Οικοδομισμός

Ο οικοδομισμός του J. Piaget

Ο  Piaget  περιγράφει  την  ανάπτυξη  της  λογικής  σκέψης  του  παιδιού  ως  μια  εξελικτική 
διαδικασία  που  διαμορφώνεται  μέσα  από  διαφορετικά  στάδια.  Τα  στάδια  αυτά 
προσδιορίζονται χρονολογικά: 

•Μέχρι 2 ετών το αισθησιοκινητικό στάδιο.

•Από 2 έως 7 ετών το στάδιο της προλογικής σκέψης.
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•Από 7 έως 12 ετών το στάδιο των συγκεκριμένων πράξεων και

•Από 12 ετών το στάδιο των λογικών τυπικών πράξεων. 

Βασικές  έννοιες  στη  θεωρία  του  Piaget  αποτελούν  η  αφομοίωση,  η  συμμόρφωση,  η 
προσαρμογή και το σχήμα.

Η αφομοίωση είναι η ενέργεια του οργανισμού να ενσωματώσει μια νέα κατάσταση σε αυτά 
που ήδη γνωρίζει.

Η συμμόρφωση είναι η ενέργεια του οργανισμού για την επίτευξη ενός σκοπού σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Η  προσαρμογή  είναι  βιολογική  αρχή  και  είναι  η  συνισταμένη  της  αφομοίωσης  – 
συμμόρφωσης.

Το  σχήμα  αποτελεί  την  μονάδα  μάθησης:  η  προσαρμογή  με  τη  χρησιμοποίηση  της 
αφομοίωσης και της συμμόρφωσης ύστερα από μια σειρά δραστηριοτήτων.

 Ο οικοδομισμός του J. Piaget – Η παιδαγωγική θεωρία της LOGO (S. Papert)

Πάνω στις απόψεις  του Piaget αναπτύχθηκε η παιδαγωγική  θεωρία της LOGO. Η γλώσσα 
προγραμματισμού LOGO σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, για εκπαιδευτικούς 
κυρίως σκοπούς, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), από ομάδα ερευνητών 
στην Τεχνητή Νοημοσύνη με επικεφαλής τον Seymour Papert. Το όνομά της οφείλεται στην 
Ελληνική λέξη «λόγος» (λογικό). Βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα του εμπνευστή της: 

•Η  εμπειρία  με  την  LOGO  οδηγεί  στην  απόκτηση  γνωστικών  δεξιοτήτων  επίλυσης 
προβλημάτων, δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα μαθήματα. 

•Η LOGO συνιστά έναν ιδανικό χώρο για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών όπως μεταβλητή, 
αναδρομικότητα κ.λπ. 

Ο  οικοδομισμός  του  J.  Piaget  –  Η  κονστρακτιονιστική  κατασκευαστική 
(constructionist) προσέγγιση (S. Papert) 

"Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν 
που  έχει  νόημα  για  τον  ίδιο".  Οι  κονστρακτιονιστές  πηγαίνουν  ένα  βήμα  πιο  πέρα  και 
επιδιώκουν  να  δημιουργήσουν  περιβάλλοντα  όπου  τα  παιδιά  παίζουν  και  χειρίζονται 
αντικείμενα  και  μπορούν,  συνεπώς,  να  συνεχίσουν  να  μαθαίνουν  νέους  συλλογισμούς  με 
φυσικό τρόπο και πέρα από την καθιερωμένη εκπαίδευση.

Μικρόκοσμος: ένα σύνολο συγκεκριμένων και αφηρημένων αντικειμένων και σχέσεων καθώς 
και ένα σύνολο λειτουργιών που επιδρούν πάνω στα αντικείμενα, τροποποιώντας τις σχέσεις 
τους και δημιουργώντας νέα αντικείμενα.

Η Θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας (R. Gagne, A. Newell & H. Simon)

Κάθε γνωστική διεργασία συνίσταται από επεξεργασίες αναπαραστάσεων και γνώσεων. 

•ι  αναπαραστάσεις  είναι  περιστασιακές  δομές  που  δημιουργήθηκαν  σε  μια  συγκεκριμένη 
κατάσταση  και  για  συγκεκριμένους  στόχους  και  βρίσκονται  αποθηκευμένες  στην 
«βραχυπρόθεσμη μνήμη». 
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•Οι  γνώσεις,  ανεξάρτητα  από  την  εγκυρότητά  τους,  είναι  δομές  σταθεροποιημένες  στη 
«μακροπρόθεσμη μνήμη» (Βάση Γνώσης). 

Η πιο σημαντική εφαρμογή της θεωρίας αυτής είναι τα έμπειρα διδακτικά συστήματα. 

Η  Θεωρία  της  επεξεργασίας  της  πληροφορίας  -  Ο  διασυνδεσιασμός 
(connectionism) 

O εγκέφαλος και οι λειτουργίες του προτείνονται ως εναλλακτικό μοντέλο στην θεωρία της 
επεξεργασίας  της  πληροφορίας.  Ένα  συνδεσιακό  δίκτυο  σχηματίζεται  κατ’  εικόνα  των 
νευρώνων του νευρικού συστήματος: ένα αυτόματο i θα αποστείλει σε ένα άλλο αυτόματο j 
έναν ερεθισμό θετικό ή αρνητικό, δηλαδή είτε διεγερτικό είτε αποδιεγερτικό αντίστοιχα. Ο 
ερεθισμός  αυτός  θα  προκαθορίζεται  από  την  κατάσταση  δραστηριότητας  Ui  του  i  ενώ 
εξαρτάται και από το βάρος Wij του καναλιού μετάδοσης. 

Εξαιτίας  της  φύσης  του  συστήματος,  μια  ολική  συνεργασία  αναδύεται  αυτόματα  όταν  οι 
καταστάσεις  κάθε  «νευρώνα»  σε  διέγερση  φτάσουν  σε  ένα  επίπεδο.  Η  τιμή  ορισμένων 
συνθετικών αποτελεί  την είσοδο(input)  του συστήματος και  η τιμή ορισμένων άλλων την 
έξοδό του(output). 

Η ερμηνεία των συνδεσιακών μοντέλων μπορεί να μας δείξει πως οι νοητικές δομές μπορούν 
να αναδυθούν από τις νευρωνικές δομές. 

Τα  υπολογιστικά  νευρωνικά  δίκτυα  συνιστούν  μια  εφαρμογή  της  πληροφορικής  η  οποία 
αντιστοιχεί στην παραπάνω προσέγγιση. 

Oικοδομισμός: Μαθησιακά περιβάλλοντα με υπολογιστές (Boyle,1997) 

Ο οικοδομισμός συνιστά σήμερα ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα στο σχεδιασμό σύγχρονου 
εκπαιδευτικού λογισμικού.

Στόχος του είναι να παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης 
προβλημάτων ώστε να γεφυρώνεται το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και στις 
δραστηριότητες έξω από το σχολείο.

Οι βασικές αρχές για τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστή, σύμφωνα με 
τον οικοδομισμό, είναι: 

•Παροχή εμπειριών που αφορούν με την διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης.

•Παροχή εμπειριών πολλαπλών προοπτικών.

•Ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που σχετίζονται με τον πραγματικό 
κόσμο. Εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνικής εμπειρίας.

•Ενθάρρυνση της χρήσης πολλαπλών μορφών αναπαράστασης.

•Ενθάρρυνση της αυτοσυναίσθησης στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης.
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Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες - Θεωρία της δραστηριότητας

Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες – H ανακαλυπτική μάθηση (J. Bruner)

Βασική  αρχή:  οι  μαθητές  ανακαλύπτουν  αρχές  ή  αναπτύσσουν  δεξιότητες  μέσω 
πειραματισμού και πρακτικής.

Ο μαθητευόμενος, προκειμένου να κατανοεί τις πληροφορίες και να αναπτύσσεται γνωστικά, 
οικοδομεί: 

•Έμπρακτες αναπαραστάσεις, που σχετίζονται με την εκτέλεση δράσεων (μικρές ηλικίες). 

•Εικονικές αναπαραστάσεις, αντιστοιχούν σε δομές χώρου και είναι ανεξάρτητες της δράσης. 
Αποτελούν εσωτερικές νοητικές εικόνες. 

•Συμβολικές αναπαραστάσεις,  είναι  η αναπαράσταση σχέσεων με αφηρημένα σύμβολα, με 
δυνατότητα διαφόρων συσχετισμών και διατύπωσης θεωριών. 

Σύμφωνα  με  τον  Bruner  ο  μαθητής  πρέπει  να  έρχεται  αντιμέτωπος  με  προβληματικές 
καταστάσεις, το αναλυτικό να οργανώνεται σε σπειροειδή μορφή και ο δάσκαλος πρέπει να 
έχει ρόλο εμψυχωτή και συντονιστή στην διαδικασία της μάθησης. 

Τελευταία ο Bruner έδωσε έμφαση στο πολιτισμικό και  κοινωνικό πλαίσιο  των γνωστικών 
διεργασιών συναντώντας τους εκπρόσωπους της σοβιετικής ψυχολογικής σχολής. 

Συμβολή εποικοδομισμού στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με ΤΠΕ

Βασική αρχή:η γνώση του κόσμου οικοδομείται από το άτομο.

Κυρίαρχο μοντέλο στο σχεδιασμό σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Βασικός στόχος:

•να  παρέχει  αυθεντικές  μαθησιακές  δραστηριότητες  (ενταγμένες  σε  διαδικασίες  επίλυσης 
προβλημάτων)

•να ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή

Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (L. Vygotsky) 

Σύμφωνα με την θεωρία του Vygotsky που αντιπροσωπεύει την σοβιετική σχολή η ανάπτυξη 
της νόησης είναι διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η 
γλώσσα. Το παιδί στην διαδικασία αυτή δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρών υποκείμενο 
που διαμορφώνει με τις πράξεις του τη γνωστική του πραγματικότητα.

Βασική αρχή της θεωρίας του είναι η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal 
development)  που  αποτελεί  την  ανεξερεύνητη  περιοχή  του  εσωτερικού  δυναμικού  του 
μαθητή ο οποίος βρίσκεται σε μία εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. Εδώ φαίνεται 
η σημασία της διαμεσολάβησης του ενηλίκου (δάσκαλο, γονέα) και ο ρόλος του κοινωνικού 
περιβάλλοντος στην γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. 
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Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (L. Vygotsky) – Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) 

Κάθε  άτομο  έχει  ένα  πυρήνα  γνώσεων  που  χρησιμοποιείται  για  την  πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων.  Γύρω  από  αυτό  τον  πυρήνα  τοποθετείται  η  ΖΕΑ  η  οποία  μπορεί  να 
πραγματοποιήσει δραστηριότητες μόνο όταν συνεπικουρείται από άλλους. 

Koινωνικοπολιτισμικές  θεωρίες  –  H  θεωρία  της  δραστηριότητας  (Vygotsky, 
Leontiev, Luria, Nardi) 

Η  βασική  αρχή  της  θεωρίας  αυτής  είναι  ότι  η  ανθρώπινη  δράση  διαμεσολαβείται  από 
πολιτισμικά  σύμβολα  (cultural  signs)  λέξεις  και  εργαλεία  τα  οποία  επιδρούν  στη 
δραστηριότητα του ατόμου και συνεπώς στις νοητικές του διεργασίες.

Η  βασική  μονάδα  ανάλυσης  είναι  η  δραστηριότητα  η  οποία  αποτελείται  από  το 
υποκείμενο(άτομο  ή  ομάδα),  το  αντικείμενο(στόχος),  τους  κανόνες  και  τις  λειτουργίες.  Η 
δραστηριότητα γίνεται με τη διαμεσολάβηση εργαλείων(όργανα, σήματα, γλώσσες) τα οποία 
δημιουργούνται από τα άτομα για να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους.

 Koινωνικοπολιτισμικές  θεωρίες  –  H  θεωρία  της  δραστηριότητας  (Vygotsky, 
Leontiev, Luria, Nardi) 

Η θεωρία της δραστηριότητας έχει  σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που αφορούν την 
επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και ειδικότερα στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με 
υπολογιστή(συνεργατική μάθηση).

Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) με υπολογιστή βασίζεται στην αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο υποκείμενο(μαθητή), το αντικείμενο(στόχο μάθησης) και τα διαθέσιμα εργαλεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Εισαγωγή

Το  λογισμικό  που  χρησιμοποιείται  στην  εκπαίδευση  μπορεί  χοντρικά  να  διακριθεί  σε  δύο 
κατηγορίες:  το  εξειδικευμένο  εκπαιδευτικό  λογισμικό  για  συγκεκριμένες  εφαρμογές  (π.χ. 
επεξεργασία ήχου, τυπογραφία, γραφιστική κλπ) και το γενικό λογισμικό που χρησιμοποιείται 
και σε άλλους χώρους πέραν της εκπαίδευσης (π.χ. ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, λογιστικά 
φύλλα,  κειμενογράφος  κλπ).  Στο  κεφάλαιο  αυτό  θα  παρουσιαστούν  ενδεικτικά  κάποια 
λογισμικά  ανοιχτού  κώδικα  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  στην  εκπαίδευση  (ή 
χρησιμοποιούνται ήδη σε κάποιες περιπτώσεις) από τις δύο αυτές κατηγορίες. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι στα περισσότερα από αυτά τα λογισμικά έχει δοθεί μεγάλη προσοχή και έχει 
γίνει σημαντική προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει διασυνδεσιμότητά τους με τα αντίστοιχα 
εμπορικά λογισμικά. Αυτό σημαίνει ότι τα αρχεία που κατασκευάζει κάποιος σε μια εφαρμογή 
ανοιχτού  λογισμικού  μπορούν  να  αποθηκευτούν  σε  μορφή  που  να  τα  αναγνωρίζει  το 
αντίστοιχο εμπορικό λογισμικό και τούμπαλιν.

Όλα τα λογισμικά που παρουσιάζονται είναι διαθέσιμα στο ίντερνετ και ο χρήστης μπορεί να 
τα ανακτήσει δωρεάν από τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται. Είναι δε 
σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows, το 
Linux, το MacOSX κ.α.

Σε ξεχωριστή παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου γίνεται κουβέντα για το λογισμικό τηλε-
εκπαίδευσης  Moodle,  το οποίο  χρησιμοποιείται  σε πολλά σχολεία  του εξωτερικού και  έχει 
ξεκινήσει να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.

Λογισμικό γενικών εφαρμογών

Οι εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί για γενική χρήση καλύπτουν ένα 
πολύ  ευρύ  φάσμα.  Σε  κάθε  κατηγορία  λογισμικού  υπάρχουν  πολλά  προγράμματα  που 
αναπτύσσονται  από την  κοινότητα ανοιχτού λογισμικού,  τα οποία  είναι  πολύ δύσκολο να 
παρουσιαστούν  στο  σύνολό  τους.  Εξάλλου  κάτι  τέτοιο  θα  ξέφευγε  από  το  σκοπό  της 
παρούσας  εργασίας.  Ως  εκ  τούτου  παρουσιάζονται  ενδεικτικά  τα  πιο  ευρέως 
χρησιμοποιούμενα από αυτά.

Λογισμικό γραφείου (OpenOffice) 

Το  γνωστότερο  λογισμικό  γραφείου  ανοιχτού  κώδικα  είναι  το  OpenOffice.  Το  γραφικό 
περιβάλλον αλληλεπίδρασης χρήστη – Η/Υ (Graphical User Interface -  GUI) έχει σχεδιαστεί 
παρόμοια με το αντίστοιχο της σουίτας της Microsoft. Ως εκ τούτου καθίσταται πολύ εύκολη η 
μετακόμιση του χρήστη που έχει συνηθίσει στη χρήση των προϊόντων της Microsoft προς τη 
σουίτα αυτή. Πρόκειται για μια σουίτα, η οποία διαθέτει τις εξής επιμέρους εφαρμογές:

1. OpenOffice.org Base: Βάσεις δεδομένων. Με τη χρήση αυτού του λογισμικού ο 
χρήστης  μπορεί  να  επεξεργαστεί  δεδομένα  που  έχουν  αποθηκευτεί  σε  διάφορες 
βάσεις  δεδομένων,  όχι  απαραίτητα  της  ίδιας  μορφής.  Η  εγγενής  μορφή  που 
χρησιμοποιεί  το  πρόγραμμα  για  την  αποθήκευση  και  επεξεργασία  των  δεδομένων 
είναι η dbase. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση και με άλλες σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων, όπως είναι η MySQL και η Oracle.

2. OpenOffice.org Calc:  Λογιστικά  φύλλα.  Πρόκειται  για  εφαρμογή  επεξεργασίας 
λογιστικών φύλλων για τον υπολογισμό, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων. Διαθέτει 
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ενσωματωμένες  συναρτήσεις  που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  για  τη  στατιστική 
επεξεργασία των δεδομένων, τη γραφική απεικόνιση και την εκτέλεση μαθηματικών 
πράξεων. Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα να εκτελέσει υπολογισμούς της μορφής «τι  
θα συμβεί εάν», βασικές λειτουργίες βάσεων δεδομένων, ταξινόμησης δεδομένων και 
κατασκευής δυναμικών συνοπτικών πινάκων.

3. OpenOffice.org Draw:  Κατασκευή σχημάτων.  Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται 
για  την  κατασκευή  σχημάτων  με  χρήση  των  κατάλληλων  εργαλείων.  Παράλληλα 
δίνεται  η δυνατότητα ενσωμάτωσης στα σχήματα στοιχείων και από τις υπόλοιπες 
εφαρμογές,  όπως πινάκων,  κειμένου, μαθηματικών σχέσεων κλπ.  Τα γραφικά που 
κατασκευάζονται είναι διανυσματικά και μπορούν να έχουν τρισδιάστατη μορφή. Οι 
σχέσεις  μεταξύ  αντικειμένων  μπορούν  να  αναδειχθούν  με  τη  χρήση  σχετικών 
συνδέσεων. Για τα τεχνικά σχέδια παρέχονται εργαλεία διαστασιολόγησης. Τέλος, το 
πρόγραμμα συνοδεύει μια γκαλερί από έτοιμα πολυμεσικά αντικείμενα που μπορούν 
να ενσωματωθούν στα σχήματα του χρήστη.

4. OpenOffice.org Impress: Παρουσιάσεις. Το λογισμικό αυτό είναι ένα εργαλείο για 
τη  δημιουργία  παρουσιάσεων  με  τη  μορφή  slides.  Οι  παρουσιάσεις  μπορούν  να 
εμπλουτιστούν με στοιχεία πολυμέσων, πίνακες, διαγράμματα, κείμενο κ.α. καθώς και 
με διανυσματικά γραφικά. Τα slides μπορούν να παρουσιαστούν από τον υπολογιστή 
ή να τυπωθούν για προβολή από διαφανοσκόπιο. Παράλληλα το λογισμικό δίνει τη 
δυνατότητα δημοσίευσης των παρουσιάσεων στο διαδίκτυο.

5. OpenOffice.org Math: Σύνταξη μαθηματικής γραφής. Η εφαρμογή  Math είναι μια 
συλλογή από διάφορα εργαλεία που βοηθούν το χρήστη στη σύνταξη μαθηματικής 
γραφής. Οι διάφορες λειτουργίες παρουσιάζονται με τη μορφή κατάλληλων εργαλείων 
που  επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει  το  κατάλληλο στοιχείο  προς  επεξεργασία 
(Εικόνα 1). 

Εικόνα 1: Εργαλεία μαθηματικής γραφής του Math

6. OpenOffice.org Writer: Κειμενογράφος. Ο κειμενογράφος είναι ίσως η πιο γνωστή 
εφαρμογή στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το Writer είναι μια τέτοια 
εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται για επεξεργασία κειμένου.
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Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (GIMP) 

Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι μια διαδικασία, η οποία γίνεται όλο και πιο χρήσιμη και 
οικεία  στους  χρήστες  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  καθώς  η  χρήση  εφαρμογών  γραφείου, 
όπως αυτές που περιγράψαμε προηγουμένως, επιτρέπουν την ενσωμάτωση φωτογραφικού 
υλικού  στις  διάφορες  εργασίες.  Εξάλλου  η  επικράτηση  στις  μέρες  μας  των  ψηφιακών 
φωτογραφικών  μηχανών  έναντι  των  παραδοσιακών  μηχανών  με  φιλμ  έχει  καταστήσει 
ευρύτατα διαδεδομένη την ψηφιακή εικόνα.

Για την εκπαίδευση τα σχετικά λογισμικά έχουν διπλό χαρακτήρα: τόσο ως προγράμματα καθ’ 
εαυτόν όσο και ως εργαλεία για ενσωμάτωση εικόνων σε άλλες εργασίες.

Το αντιπροσωπευτικότερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα αυτής της κατηγορίας είναι  το  GIMP 
(GNU Image Manipulation Program). Το λογισμικό αυτό έχει πολλές δυνατότητες. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ζωγραφική, εξειδικευμένη επεξεργασία εικόνας, φωτορεαλισμό, κατασκευή 
animation,  μετατροπή  μεταξύ  διαφόρων  μορφών  (format)  στις  εικόνες  κ.α.  Είναι  πολύ 
επεκτάσιμο έχοντας σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται πρόσθετες λειτουργίες (plug-
ins)  πρακτικά  απεριόριστης  λειτουργικότητας.  Διαθέτει  επίσης  δυνατότητα  scripting, 
προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να αυτοματοποιήσει διαδικασίες που εκτελεί συχνά.

Φυλλομετρητής ιστοσελίδων (Firefox) 

Για  την  περιήγηση  στο  ίντερνετ  υπάρχει  ο  φυλλομετρητής  Firefox.  Πρόκειται  για  ένα 
λογισμικό προσανατολισμένο προς την ευκολία χρήσης με εξελιγμένες δυνατότητες, οι οποίες 
εμπλουτίζονται  διαρκώς,  καθώς  αναπτύσσεται  χρησιμοποιώντας  την  ανατροφοδότηση  από 
τους ίδιους τους χρήστες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια κερδίζει διαρκώς 
τις προτιμήσεις των χρηστών του ίντερνετ έναντι του επί του παρόντος κυρίαρχου Internet 
Explorer της  Microsoft.  Συγκεκριμένα  το  μερίδιο  του  Firefox στην  αγορά  των  browser 
εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Μερίδιο αγοράς του Firefox στην παγκόσμια αγορά των browsers από Φεβ ΄04 ως Φεβ ΄07.  
Πηγή: Browser Market Share White Paper 
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Δεν  είναι  άλλωστε  τυχαία  αυτή  η  εξέλιξη,  καθώς  η  λειτουργικότητα  του  συγκεκριμένου 
προγράμματος είναι πάρα πολύ προσεγμένη. Μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά του είναι τα 
ακόλουθα:

• Περιήγηση  με  καρτέλες.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  έχει  ανοιχτές  περισσότερες  από  μία 
ιστοσελίδες  ταυτόχρονα  στο  ίδιο  παράθυρο,  σε  διαφορετικές  καρτέλες.  Αυτό  τον 
απαλλάσσει  από  την  ανάγκη  να  ανοίγει  πολλές  φορές  το  ίδιο  το  πρόγραμμα  (όπως 
συνέβαινε  αρχικά  με  τον  Internet Explorer)  και  να  «ξοδεύει»  άσκοπα  μνήμη  του 
υπολογιστή. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί εύκολα να εναλλάσσει 
μεταξύ των διαφορετικών ιστοσελίδων, καθιστώντας την πλοήγηση στο διαδίκτυο πολύ 
αποτελεσματικότερη.

• Αποκατάσταση  συνεδρίας.  Πρόκειται  για  μια  λειτουργία  με  βάση  την  οποία  ο  Firefox 
επαναφέρει τις καρτέλες που ήταν ανοιχτές σε περίπτωση που για κάποιο λόγο κλείσει το 
πρόγραμμα.  Ο  browser μπορεί  επίσης να ρυθμιστεί  ώστε κάθε  φορά που ξεκινάει  να 
επαναφέρει την τελευταία συνεδρία.

• Ορθογραφικός έλεγχος. Το συγκεκριμένο λογισμικό περιέχει ενσωματωμένο ορθογραφικό 
έλεγχο, ο οποίος εφαρμόζεται σε ό,τι κείμενο πληκτρολογεί ο χρήστης σε κάποια δικτυακή 
τοποθεσία (π.χ. κατά τη δημιουργία ενός blog).

• Αρχεία ροής (RSS). Ο φυλλομετρητής δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει ποια 
αρχεία ροής επιθυμεί να διαβάζει και να τα εγκαταστήσει ως δυναμικούς σελιδοδείκτες σε 
κατάλληλη μπάρα ενσωματωμένη στο περιβάλλον του φυλλομετρητή.

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Firefox να ξεχωρίζει ως 
φυλλομετρητής. Το βασικότερο, ωστόσο, χαρακτηριστικό του είναι η μεγάλη φροντίδα που 
έχει  δοθεί  στην  ανάπτυξή  του  σχετικά  με  την  ασφάλεια  (προστασία  από  ιούς).  Σήμερα 
θεωρείται ίσως ο πιο ασφαλής φυλλομετρητής της αγοράς.

Λογισμικό ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Thunderbird) 

Σε αυτή την κατηγορία λογισμικού εντάσσεται η εφαρμογή Thunderbird. Το πρόγραμμα αυτό 
παρέχει εργαλεία στο χρήστη τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μπορεί να οργανώνει 
σε  κατηγορίες  τα  μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  που  δέχεται,  να αναζητά  και  να 
ανακτά την πληροφορία που του χρειάζεται, να φιλτράρει την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και 
πολλά άλλα. Έχει δε ενσωματωμένα εργαλεία προστασίας από ηλεκτρονικές απάτες, καθώς 
και  εργαλεία  που  επιτρέπουν  κρυπτογράφηση  των  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  που 
αποστέλλονται για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Εξειδικευμένο λογισμικό

Σε αυτή την κατηγορία για τις ανάγκες της εργασίας παρουσιάζεται  το λογισμικό το οποίο 
χρησιμοποιείται για πιο εξειδικευμένες εφαρμογές. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν λογισμικά 
για επιτραπέζια τυπογραφία (desktop publishing), γραφιστική και για επεξεργασία ήχου.

Επιτραπέζια τυπογραφία (Scribus) 

Η δημιουργία επαγγελματικών εντύπων ή ερασιτεχνικών με επαγγελματική όψη απαιτεί  τα 
απαραίτητα  λογισμικά  εργαλεία.  Το  Scribus είναι  ένα  από  αυτά.  Αναπτύσσεται  από  την 
κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του είδους, όσο 
και  σε  ερασιτέχνες  που  θέλουν  να  πειραματιστούν.  Ενσωματώνει  όλα  τα  απαραίτητα 
χαρακτηριστικά (χρωματικά προφίλ, δημιουργία κλειστών αρχείων κλπ) που επιτρέπουν στο 
χρήστη  να  ετοιμάσει  ένα  έντυπο  για  εκτύπωση  στο  τυπογραφείο.  Διατίθεται  δε  σε 
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περισσότερες  από  24  γλώσσες,  καθώς  η  μετάφρασή  του  γίνεται  εθελοντικά  από  ομάδες 
χρηστών που συμμετέχουν στην ανάπτυξή του .

Γραφιστική (Inkscape) 

Το Inkscape είναι ένας επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών ανοιχτού κώδικα, αντίστοιχος 
με  άλλα γνωστά προγράμματα  του είδους,  όπως  το  CorelDRAW!,  το  AdobeIllustrator,  το 
Freehand κ.α. Υποστηρίζει πολλές λειτουργίες όπως η δημιουργία έτοιμων βασικών σχημάτων, 
η διόρθωση σχημάτων με κόμβους, η δημιουργία χρωματισμών, η διανυσματική αναγνώριση 
εικόνων  (tracing),  η  χρήση κειμένου  με  δυνατότητα  παραμόρφωσής  του,  η  ενσωμάτωση 
μετα-δεδομένων  στα  γραφικά  αντικείμενα,  η  εξαγωγή  των  γραφικών  σε  ποικίλες  μορφές 
(format) εικόνων και πολλά άλλα.

Επεξεργασία ήχου (Audacity) 

Το πρόγραμμα Audacity (Εικόνα 2) είναι το πιο δημοφιλές1 πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για 
επεξεργασία  ήχου.  Μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  για  πολυκαναλική  εγγραφή ζωντανής  πηγής 
ήχου,  μετατροπή  αναλογικού  σε  ψηφιακό  ήχο,  επεξεργασία  διαφόρων  ειδών  και  μορφών 
ηχητικών  δεδομένων,  μίξη  ήχου,  εφαρμογή  ηχητικών  εφέ,  βελτίωση  ποιότητας  ήχου, 
φασματική ανάλυση ήχου και πολλά άλλα.

Εικόνα 2: Το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity

1 Περίπου 24 εκατομμύρια ανακτήσεις από το sourceforge.net μόνο.
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Eclipse 

Το Eclipse είναι ουσιαστικά μια διαδικτυακή κοινότητα ανοιχτού κώδικα, της οποίας οι έρευνες 
εστιάζονται  στην  ανάπτυξη  μιας  «ανοιχτής»  πλατφόρμας  λογισμικού.  Το  περιεχόμενό  της 
ανανεώνεται  συνεχώς  και  αποτελείται  από  περιβάλλοντα  εργασίας  και  εργαλεία  που 
διατίθενται ελεύθερα, είναι επεκτάσιμα και βοηθούν στην ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού 
από  οποιονδήποτε  τελικό  χρήστη.  Η  διαδικτυακή  αυτή  πλατφόρμα  επεκτείνεται  και 
υποστηρίζεται συνεχώς από διάφορους οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

 Ο Οργανισμός του Eclipse είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αυτή τη στιγμή περιέχει 
πάνω  από  60  project  ανοιχτού  κώδικα.  Το  σημαντικότερο  στοιχείο  που  πρέπει  να 
κατανοήσουμε για αυτά τα προϊόντα λογισμικού, είναι ότι ουσιαστικά δεν είναι ο οργανισμός 
εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την παραγωγή τους. Όλο το λογισμικό 
ανοιχτού  κώδικα  που  διατίθεται  ελεύθερα,  αναπτύσσεται  αποκλειστικά  από  διάφορους 
προγραμματιστές ανά τον κόσμο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά υπό την 
εποπτεία διάφορων οργανισμών ερευνητικού χαρακτήρα.

Το Eclipse χρησιμοποιείται για την παροχή περιβάλλοντος εργασίας και εργαλείων που είναι 
χρήσιμα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού όπως είναι η μοντελοποίηση, η ανάπτυξη, η 
παρουσίαση, η διαχείριση των δεδομένων, η δοκιμή και η δημιουργία διεπαφής για το τελικό 
προϊόν. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν υποστήριξη σχεδόν για όλες τις τεχνολογίες Java, τις web 
υπηρεσίες και εφαρμογές, καθώς και για άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C/C++, η 
PHP  κ.α.  Τέλος,  παρέχουν  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  Γραφικού  Περιβάλλοντος  Διεπαφής 
(Graphic User Interface – GUI) για κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, palmtop, κλπ.

Ο κάθε τελικός χρήστης μπορεί να κατεβάσει τα προϊόντα του Eclipse από την ιστοσελίδα 
www.eclipse.org και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει για να βελτιώσει τη δουλειά του. Του 
δίνεται  επίσης η δυνατότητα να βελτιώσει  τον κώδικα,  να τον κοινοποιήσει  καθώς και  να 
προτείνει νέες κατευθύνσεις και προβληματισμούς στην κοινότητα χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη 
μέλος της. Στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται οδηγίες και εκπαιδευτικά έγγραφα για τη χρήση 
της πλατφόρμας και των προϊόντων της.

Apache web server 

Ο Apache Web Server είναι ένα Open Source (Ανοικτού Κώδικα) προϊόν. Πρόκειται για τον πιο 
επιτυχημένο web server που υπάρχει αυτή στη στιγμή στο διαδικτυακό χώρο. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό σελίδων παγκοσμίως «τρέχουν» κάτω από  Apache, (σύμφωνα με έρευνες [9] το 
58% των ιστοσελίδων παγκοσμίως υποστηριζόταν από  Apache το Μάρτιο του 2007) καθώς 
θεωρείται  ο  ασφαλέστερος  από  όλους  τους  εμπορικά  διαθέσιμους  Web  Servers,  είναι 
διαθέσιμος  για  τα  κυριότερα  λειτουργικά  συστήματα  και  επεξεργαστές  και  συνεργάζεται 
εύκολα με τη γλώσσα PHP.

O  Apache HTTP Server είναι  ένας  ισχυρός  κι  ευέλικτος  web  server,  συμβατός  με  το 
πρωτόκολλο  http,  ενώ χρησιμοποιεί  τα  τελευταία  πρωτόκολλα.  Διανέμεται  με  τον  πλήρη 
source  κώδικα  με  άδεια  χρήσης  χωρίς  περιορισμούς.  Τρέχει  σε  μια  μεγάλη  ποικιλία 
λειτουργικών συστημάτων συμπεριλαμβανόμενων των  Microsoft Windows,  Novell NetWare 
και Unix-like λειτουργικών συστημάτων όπως το Linux και τα Mac OS. Η ανάπτυξη του είναι 
ιδιαίτερα έντονη και οι χρήστες του παροτρύνονται να στέλνουν τις δικές τους εντυπώσεις 
μέσω νέων ιδεών, αναφορών  bugs και  patches. Η ανάπτυξη και η υποστήριξη του  Apache 
γίνεται κάτω από την κηδεμονία του  Apache Software Foundation, ενώ το όνομα "Apache" 
είναι καταχωρημένο σαν πατενταρισμένο εμπορικό σήμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
μετά από άδεια του παραπάνω μη κερδοσκοπικού οργανισμού.
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PHP 

Η PHP είναι μια από τις δημοφιλέστερες τεχνολογίες δημιουργίας σελίδων web με δυναμικό 
περιεχόμενο. Τα κυριότερα προτερήματά της είναι ότι είναι συμβατή με πλατφόρμες Unix και 
Windows,  είναι  γρήγορη  και  εύκολη  στην  ανάπτυξη,  είναι  αποδοτική  και  εμπλουτίζεται 
συνεχώς με νέες δυνατότητες.  Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό 
διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το 
τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή 
κώδικα HTML. Ο διακομιστής Apache υποστηρίζει εξ ορισμού επεξεργασία κώδικα PHP. Όπως 
ο  Apache,  έτσι  και  η  PHP είναι  προϊόν  ανοιχτού  κώδικα  το οποίο  διατίθεται  δωρεάν  για 
ανάπτυξη εφαρμογών. Λόγω της ευρείας διάδοσης της σε μεγάλο αριθμό χρηστών, η PHP έχει 
πολύ καλή υποστήριξη που παρέχεται από μια μεγάλη ομάδα open-source προγραμματιστών.

H PHP (αναδρομικό ακρωνύμιο του PHP: Hypertext Processor) είναι ευρέως διαδεδομένη σε 
εφαρμογές  ηλεκτρονικού εμπορίου  που  χρησιμοποιούν δυναμικές  σελίδες  μέσω Web.  Μια 
δυναμική σελίδα αλληλεπιδρά με το χρήστη, έτσι ώστε σε κάθε χρήστης που βλέπει τη σελίδα 
να εμφανίζονται διαφορετικές πληροφορίες, όπου το περιεχόμενό τους προέρχεται από μια 
βάση δεδομένων ή κάποια άλλη εξωτερική πηγή.

H PHP προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις στην εκτέλεση κώδικα. Ειδικά σε συστήματα PHP – 
Apache – Linux πετυχαίνει χρόνους προσπέλασης μικρότερους του ενός δευτερολέπτου με 
ακόμα μεγαλύτερες βελτιώσεις όταν γίνεται caching των δομών δεδομένων στον server. Να 
σημειώσουμε,  τέλος,  ότι  η  PHP  είναι  αυτή  τη  στιγμή  η  πιο  ραγδαία  αναπτυσσόμενη 
τεχνολογία  για  τη  δημιουργία  δυναμικών  σελίδων,  καθώς  εγκαθίσταται  σε  όλο  και 
περισσότερους servers και υιοθετείται από μεγάλες εταιρείες του χώρου.

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε 
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό  script με όνομα php.cgi,  για 
προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα 
άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε 
και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. 
Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 
1997 η  PHP/FI  έφθασε  στην  έκδοση  2.0,  βασιζόμενη  αυτή  τη  φορά στη  γλώσσα  C και 
αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα 
την ίδια χρονιά οι  Andi Gutmans και  Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, 
βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία 
θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν 
την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα 
την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον 
Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες 
δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη 
χρησιμοποιήσει.  Οι  περισσότεροι  ιστότοποι  επί  του  παρόντος  χρησιμοποιούν  κυρίως  τις 
εκδόσεις 4 και 5 της PHP.
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ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ MOODLE 

Το  moodle  είναι  ένα  δικτυακό  πρόγραμμα  ανοιχτού/ελεύθερου  λογισμικού,  συστήματος 
διαχείρισης  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  (Course  Management  System).  Το  όνομά  του 
παράγεται  από  τα  αρχικά  των  λέξεων:  Modular Object Oriented Developmental Learning 
Environment (Μορφωματικό Αντικειμενοστραφές Αναπτυξιακό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον).

Το  moodle  χρησιμοποιείται  σε  περισσότερα  από  1800  ιδρύματα  παγκοσμίως.  Υπάρχει  και 
αντίστοιχη λέξη στη Αυστραλιανή Αργκό που σημαίνει  «να έχεις μια ιδέα πολύ καιρό στο 
μυαλό σου για να τη δεις από διαφορετικές πλευρές».

Λέγοντας  δικτυακό  πρόγραμμα  εννοούμε  ότι  το  πρόγραμμα  στηρίζεται  πάνω  σε  δίκτυα 
υπολογιστών, αλλά κανένας υπολογιστής δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσει τίποτα. Το 
μόνο που χρειάζονται είναι ένας τυπικός φυλλομετρητής, που τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα 
λειτουργικά  συστήματα  διαθέτουν.  Με  αυτό  τον  τρόπο  το  πρόγραμμα  είναι  ανεξάρτητο 
πλατφόρμας (platform independent),  προσβάσιμο από  παντού,  και  κυρίως προστατευμένο 
από συχνά προβλήματα υπολογιστών, όπως ιοί, σφάλματα υλικού και λογισμικού. Αξίζει εδώ 
να αναφέρουμε τον δημιουργό του όλου εγχειρήματος που είναι ο Martin Dougiamas που 
αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα λόγω της απογοήτευσής του από άλλες 
εκπαιδευτικές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Με τη φράση σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου εννοούμε την πλατφόρμα της 
τηλεκπαίδευσης.

Για  να  λειτουργήσει  100%  οποιαδήποτε  πλατφόρμα,  χρειάζεται  να  τροφοδοτηθεί  με 
πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις δίνει ο εκπαιδευτικός μέσα στο μάθημά 
του, πληροφορίες όπως παράδοση μαθήματος, χρήσιμες συνδέσεις εντός και εκτός δικτύου, 
έγγραφα,  παρουσιάσεις,  προγράμματα,  διαγωνίσματα  κλπ.  οι  οποίες  αποθηκεύονται  στο 
μάθημά του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη χρειαστεί να τις ξαναγράψει σε περίπτωση που 
του  ζητηθεί  αργότερα  να  διδάξει  το  ίδιο  μάθημα  ξανά.  Με  τη  διαδικασία  ανάκτησης 
μαθήματος από την πλατφόρμα, μπορεί να πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες σε κάποιο μέσο 
και να τις εγκαταστήσει αργότερα σε κάποια άλλη πλατφόρμα moodle. Ο σκοπός είναι να μη 
χρειαστεί να ξοδέψει ξανά χρόνο για τον ίδιο σκοπό.

Οι  εκπαιδευόμενοι  από  τη  μεριά  τους  απολαμβάνουν  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  της 
πλατφόρμας με ενδιαφέρον αφού βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που μόνο βαρετό δεν μπορεί 
να τους φανεί.

Δυνατότητες του MOODLE
Γλωσσικό περιβάλλον

Το πρόβλημα με τους Η/Υ στην εκπαίδευση ήταν πάντα η υποστήριξη  της μητρικής μας 
γλώσσας. Το πρώτο μέλημά μας στις περιπτώσεις επιλογής εκπαιδευτικών λογισμικών είναι 
αυτό και σε αυτή την περίπτωση.

Το moodle έρχεται μεταφρασμένο σε πάρα πολλές γλώσσες. Τη μετάφραση την έχουν κάνει 
άτομα  ανά  τον  κόσμο  που  έχουν  ασχοληθεί  με  αυτό  το  έργο  και  αντιλήφθηκαν  τις 
δυνατότητές του. Οι μεταφράσεις στα ελληνικά δεν είναι ολοκληρωμένες ως προς τη βοήθεια 
που παρέχει το σύστημα στον εκπαιδευτικό και ως προς τη δημιουργία του περιεχομένου από 
τον εκπαιδευτικό. Η διαδικασία της μετάφρασης είναι  πολύ εύκολη αφού αν χρειάζεται να 
γίνει διόρθωση ή προσθήκη μιας μετάφρασης το μόνο που έχει να κάνει ο διαχειριστής είναι 
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να επιλέξει το εργαλείο μετάφρασης και να επιλέξει την υπολειτουργία για την οποία επιθυμεί 
να κάνει την μετάφραση. Σε αυτό το σημείο το σύστημα θα του παραθέσει μια λίστα με όλες 
τις  διαθέσιμες  λέξεις  ή  προτάσεις  που  υπάρχουν  στην  αρχική  γλώσσα  του  συστήματος 
(Αγγλικά) και δίπλα από κάθε λέξη ή πρόταση υπάρχει πεδίο που περιέχει τη λέξη / πρόταση 
για την γλώσσα στόχο.  Σημειώνετε ότι  τα πεδία  που είναι  κενά στη γλώσσα στόχο είναι 
μαρκαρισμένα με έντονο χρώμα ώστε να ξεχωρίζουν και αν δεν υπάρξει καθόλου μετάφραση 
για κάποιο  πεδίο τότε το σύστημα θα εμφανίσει  τη λέξη,  αλλά θα είναι  της αρχικής του 
γλώσσας (Αγγλική).

Κατηγορίες χρηστών

Οι κατηγορίες χρηστών σε αυτό το σύστημα είναι 3.

• Η πρώτη κατηγορία είναι οι διαχειριστές. Οι διαχειριστές μπορεί να μην έχουν καμία 
σχέση με την πραγματική εκπαίδευση των μαθημάτων, ωστόσο αναλαμβάνουν την 
ομαλή  λειτουργία  και  τη  συντήρηση  του  συστήματος  προκειμένου  να  λειτουργεί 
απρόσκοπτα.

• Οι  εκπαιδευτικοί  ορίζονται  ως  καθηγητές  σε  συγκεκριμένα  μαθήματα  από  το 
διαχειριστή  του  συστήματος.  Οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  πλήρεις  δυνατότητες 
επεξεργασίας των μαθημάτων, στα οποία είναι ορισμένοι ως καθηγητές.

• Οι μαθητές είναι χρήστες οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μαθήματα είτε με λέξεις κλειδιά 
του μαθήματος που τους έχει δοθεί από καθηγητή - υπεύθυνο για το μάθημα που 
θέλουν  να  παρακολουθήσουν,  είτε  έχουν  επιλεγεί  από  τον  καθηγητή  από  τον 
κατάλογο χρηστών.

Οι χρήστες είναι μια ευέλικτη έννοια η οποία μπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη 
να παίζει διαφορετικό ρόλο σε κάθε κατηγορία ή μάθημα. Δηλαδή μπορεί ένας καθηγητής που 
είναι ορισμένος ως καθηγητής σε δικό του μάθημα, να είναι μαθητής σε κάποιο άλλο μάθημα. 
Αυτό θα μπορούσε να εξυπηρετήσει σκοπούς επιμόρφωσης.

Τα εργαλεία του MOODLE

Σε γενικές γραμμές τα εργαλεία του moodle χωρίζονται αυθαίρετα σε 2 κατηγορίες.

• τα στατικά – παθητικά, που είναι κυρίως για παράδοση μαθημάτων, ενημερώσεις κλπ

• τα  αλληλεπιδραστικά,  όπου  ο  εκπαιδευόμενος  είναι  κομμάτι  από  την  όλη 
υπολειτουργία. Τέτοια εργαλεία είναι τα chat, forum, quiz και ό,τι απαιτεί από τον 
εκπαιδευόμενο τη συμμετοχή του.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τα εργαλεία της πλατφόρμας που είναι κατάλληλα για το 
σκοπό του μαθήματος. Σε πρώτη φάση θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για συγγραφική 
εργασία  και  δημιουργία  τεστ.  Με  αυτό  τον  τρόπο  θα  εξοικειωθεί  με  το  περιβάλλον  της 
πλατφόρμας  και  αργότερα  θα  μπορέσει  να  αξιοποιήσει  κι  άλλες  δραστηριότητες  της.  Η 
βοήθεια  που  προσφέρει  η  πλατφόρμα  κατά  τη  δημιουργία  δραστηριοτήτων  είναι  πολύ 
αξιόλογη  αφού  σε  κάθε  βήμα  των  οδηγών  δημιουργίας  που  διαθέτει  υπάρχουν  πλήκτρα 
βοηθείας για κάθε παράμετρο της δραστηριότητας.

Ειδικότερα το moodle προσφέρει:

•Δημιουργία κατηγοριών (πχ σχολεία)
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oΔημιουργία υποκατηγοριών (πχ τάξεις)

 Δημιουργία μαθημάτων σε κάθε υποκατηγορία

•Δημιουργία χρηστών ή αυτόματη εγγραφή τους από το σύστημα

oΑλλαγή ρόλων χρήστη σε διαχειριστή, εκπαιδευτή, εκπαιδευομένου

 Δυνατότητα ο εκπαιδευτής σε ένα μάθημα να είναι  εκπαιδευόμενος σε 
άλλο (χρήσιμο σε περιπτώσεις επιμόρφωσης)

 Πλούσιο προφίλ χρήστη (φωτογραφία, τηλέφωνα κλπ)

oΠαρακολούθηση καταγραφικού της δραστηριότητας των χρηστών.

•Λειτουργίες Μαθημάτων

o Προσθήκη Πηγών εκπαίδευσης

 Δημιουργία κειμένου

 Δημιουργία ιστοσελίδας

 Σύνδεσμος σε αρχείο ή δικτυακό τόπο

 Προβολή φακέλου με αρχεία

o Προσθήκη δραστηριοτήτων

 Αποστολή Εργασίας (δυνατότητα βαθμολόγησης)

 Ζωντανή συνομιλία μέσω chat (σύγχρονη)

 Ψηφοφορίες

 Forum Συζητήσεων (ασύγχρονη)

 Γλωσσάριο ορολογιών μαθήματος

 Ατομικό ημερολόγιο (journal) του εκπαιδευόμενου που το βλέπει μόνο ο 
εκπαιδευτής, (δυνατότητα βαθμολόγησης)

 Δημιουργία  αλληλεπιδραστικής  παράδοσης  μαθήματος  με  ερωτήσεις 
(δυνατότητα βαθμολόγησης)

 Δημιουργία τεστ

- Πολλαπλής επιλογής

- Κενής λέξης

- Αντιστοίχηση λέξεων

- Απάντηση κειμένου
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- Παραμετροποίηση σε μεγάλο βαθμό

- Πολύ καλό σύστημα αξιολόγησης – βαθμολόγησης

 Wiki Συλλογική συγγραφή κειμένου – εργασίας

 Σύστημα έρευνας μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

 Εργαστήριο,  όχι  με  την  ευρύτερη  έννοια.  Η  λειτουργία  αυτή  είναι  η 
πολυπλοκότερη μέσα στην πλατφόρμα, έχει 3 βασικά μέρη:

- Οι εκπαιδευόμενοι στέλνουν τις εργασίες τους

- Οι  εκπαιδευόμενοι  κριτικάρουν  με  σχόλια  τις  εργασίες  των 
συναδέλφων  τους  και  τους  βαθμολογούν  με  μια  προτεινόμενη 
βαθμολογία

- Ο Εκπαιδευτής έχει την τελευταία λέξη στην τελική βαθμολόγηση της 
εργασίας.

• Δυνατότητες χωρίς κατηγοριοποίηση

o Επεξεργαστής κειμένου

o Ορθογραφικός έλεγχος

o Ημερολόγιο γεγονότων

o Μηχανή αναζήτησης

o Περιορισμοί και δικαιώματα σε πηγές του συστήματος

o Καταγραφικό σύστημα

o Λειτουργία  αντιγράφων  ασφαλείας  συγκεκριμένου  μαθήματος  η  και  όλης  της 
πλατφόρμας

o Επεξεργαστής μεταφράσεων

o Δυνατό σύστημα βοηθείας

o Ομαδοποίηση χρηστών για διαχειριστικούς λόγους

o Εύκολη επεξεργασία σε όλα τα επίπεδα

Τέλος είναι  σημαντικό να αναφερθεί  ότι  το  moodle,  λειτουργώντας  με τη φιλοσοφία του 
ανοιχτού λογισμικού, εμπλουτίζεται συνεχώς με χαρακτηριστικά τα οποία ζητούν οι ίδιοι οι 
χρήστες του σε μια μορφή αλληλεπίδρασης και  ανάδρασης με τους προγραμματιστές που 
αναπτύσσουν το λογισμικό.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΙΦΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣ

24



Ελεύθερο Λογισμικό – Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  –  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ

Εισαγωγή

Πολυάριθμες  συζητήσεις  έχουν  πραγματοποιηθεί  σχετικά  με  τον  ορισμό  του  ελεύθερου 
λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  (FOSS).  Ο  όρος  "ελεύθερο  λογισμικό"  εισήχθη  από  Richard 
Stallman το 1983, όταν άρχισε την ελεύθερη εκστρατεία λογισμικού και  δημιούργησε την 
άδεια  GNU (GNU  Project,  2007).  Από  τότε  έχουν εμφανιστεί  πολλά  είδη  λογισμικού που 
προσφέρονταν χωρίς κανένα κόστος και διανέμονταν ελεύθερα. Οι τελικοί χρήστες έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό, να το αλλάξουν, να το βελτιώσουν σύμφωνα 
με τις ανάγκες τους, να το επεκτείνουν ή ακόμα και να το πωλήσουν χωρίς έξοδα για μια 
εμπορική άδεια. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του FOSS από πολλούς ιδιώτες, 
επιχειρήσεις, οργανώσεις καθώς και από το δημόσιο τομέα. 

Από την αρχή της δεκαετίας οι κυβερνητικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν την 
εφαρμογή και τη χρήση του  FOSS στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Το 2001 το 26.9% 
των κεντρικών υπολογιστών (servers) λειτουργούσαν σε FOSS, ενώ η πρόβλεψη για το 2003 
ήταν 32.5%. Οι  αντίστοιχοι  αριθμοί  για τους υπολογιστές γραφείου είναι  2.9% και  6.7% 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Το 2005 το 
FOSS  χρησιμοποιήθηκε  σε  40% των  κεντρικών  υπολογιστών  και  16% των  υπολογιστών 
γραφείου,  ενώ  παρατηρήθηκε  μια  σαφής  τάση  αύξησης  της  χρήσης  του  (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2006). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία της χρήσης FOSS και 
της ανάπτυξης που σημείωσε, από τον Ιανουάριο του 2007 δημιούργησε την πρώτη άδεια 
FOSS, που ονομάστηκε Δημόσια Άδεια Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union Public License – 
EUPL, http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6523). 

Παρά αυτήν την αυξανόμενη τάση υιοθέτησης FOSS, ο τομέας της εκπαίδευσης είναι ακόμα 
μακριά  από  την  εφαρμογή  του  FOSS  σε  ευρεία  κλίμακα.  Στα  μέσα  περίπου  του  2006 
υπολογίστηκε ότι λιγότερο από ένα τοις εκατό των σχολείων της Ευρώπης χρησιμοποιούν 
FOSS περισσότερο απ' ότι χρησιμοποιούν εμπορικό λογισμικό. Αυτό δε θα πρέπει να αποτελεί 
έκπληξη,  αν  συνυπολογίσουμε  ότι  το  στοιχείο  του  FOSS  απουσιάζει  από  τα  υπάρχοντα 
προγράμματα σπουδών. Επιπλέον,  τα περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν 
απασχολούν τους ειδικούς για τη διαχείριση των ζητημάτων τεχνολογίας, αλλά προτιμούν να 
χρησιμοποιούν τους εκπαιδευτικούς για την επίλυση αντίστοιχων θεμάτων. 

Συγχρόνως, ένα ισχυρό λόμπι επιχειρήσεων εμπορικού λογισμικού έχει την άδεια να παρέμβει 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο. 

Τα οικονομικά οφέλη της υιοθέτησης FOSS αναγνωρίζονται ευρέως, παρά τον πόλεμο που 
δέχεται το FOSS από τις επιχειρήσεις εμπορικού λογισμικού. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές λήψης 
αποφάσεων  δεν  χρησιμοποιούν  συστηματικά  τα  συμπεράσματα  που  συνάγονται  για  την 
προώθηση του FOSS στην εκπαίδευση. Επομένως, η συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού 
είναι  αυτή που κατά βάση καθορίζει  τον  προϋπολογισμό  και  οδηγεί  στην υποτίμηση του 
τεχνικού εξοπλισμού. 
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Τι είναι ελεύθερο λογισμικό

Το  ελεύθερο λογισμικό όπως ορίζεται  από το  Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free 
Software  Foundation)*,  είναι  λογισμικό που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  αντιγραφεί, 
μελετηθεί,  τροποποιηθεί  και  αναδιανεμηθεί  χωρίς  περιορισμό.  Η  ελευθερία από  τέτοιους 
περιορισμούς είναι βασικό στοιχείο στην ιδέα του «ελεύθερου λογισμικού». Το αντίθετο του 
ελεύθερου λογισμικού είναι  το ιδιόκτητο λογισμικό,  και  όχι  το λογισμικό που πωλείται  για 
κέρδος, όπως το εμπορικό λογισμικό. Το ελεύθερο λογισμικό ορισμένες φορές αναφέρεται και 
σαν ανοιχτό λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Free Open Source Software - 
FOSS). 

Εν γένει,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας,  η ελεύθερη 
αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση του λογισμικού δεν επιτρέπεται. Για το λόγο αυτό, οι 
εκδόσεις  ελεύθερου  λογισμικού  κάνουν  χρήση  ειδικής  άδειας  (free  software  licence) 
σύμφωνα  με  την  οποία,  παραχωρείται  το  δικαίωμα  αντιγραφής,  τροποποίησης  και 
αναδιανομής του λογισμικού, στους χρήστες. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, 
οι άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ελευθερίες:

• Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.

• Ελευθερία 1: Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του προγράμματος.

• Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράμματος.

• Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και επανέκδοσης του, προς το 
συμφέρον της κοινότητας των χρηστών. 

Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του 
λογισμικού.

Το ελεύθερο λογισμικό αποτελεί, κατά βάση, μια ανθρωπιστική δράση. Κάποιος αναπτύσσει 
ένα λογισμικό και θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους, το διαθέτει 
κάτω από κάποια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Η διανομή μαζί με τον πηγαίο κώδικα 
επιτρέπει  τη  μεταφορά  του  λογισμικού  σε  διαφορετικές  πλατφόρμες,  αλλά  και  την 
προσαρμογή  του  στις  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  κάθε  ανθρώπου.  Το  λογισμικό  ανοικτού 
κώδικα, ουσιαστικά αναζητεί ικανούς συνεργάτες για την υλοποίηση ενός έργου.

Για  παράδειγμα,  μία  εταιρία  θέλει  να  υλοποιήσει  ένα  λογισμικό,  αλλά  δεν  έχει  τους 
ανθρώπινους πόρους για να το φέρει σε πέρας. Έτσι, ξεκινά την υλοποίησή του, τη φτάνει 
μέχρι ένα σημείο και μετά διαθέτει το λογισμικό της με το μοντέλο του ανοικτού κώδικα. Εάν 
και άλλοι (εταιρίες ή ιδιώτες) έχουν ανάγκη από αυτό το λογισμικό, θα συμβάλουν όλοι από 
λίγο στην περάτωσή του. Έτσι, τόσο η αρχική εταιρία όσο και οι υπόλοιποι θα αποκτήσουν το 
λογισμικό που τους είναι απαραίτητο, χωρίς κάποιος από αυτούς να επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου 
το κόστος ανάπτυξης του λογισμικού.

Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν πρόκειται για ένα 
λογισμικό που διατίθεται κάτω από μία άδεια λογισμικού ανοικτού κώδικα. Αυτό που κυρίως 
ενδιαφέρει είναι να κατασκευαστεί το λογισμικό. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να συμμετάσχει 
κανείς στην ανάπτυξη FOSS. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι:

* Το  Ίδρυμα  Ελεύθερου  Λογισμικού –  ΙΕΛ (Free  Software  Foundation  –  FSF)  είναι  ένας  μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985 από τον Richard Stallman, για την 
υποστήριξη του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, και ειδικότερα του GNU project 
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• Η  ταχύτερη  ανάπτυξη  ενός  λογισμικού  τον  οποίο  θα  βοηθήσει  και  τον  ίδιο  τον 
συμμετέχοντα, καθώς όταν ολοκληρωθεί το λογισμικό θα το χρησιμοποιήσει και ο ίδιος.

• Η απόκτηση εμπειρίας από την ανάπτυξη ενός λογισμικού, αλλά και της συνεργασίας με 
άλλους προγραμματιστές.

• Η απόκτηση φήμης εάν το έργο πετύχει και γίνει γνωστό. Σε αρκετές περιπτώσεις οι 
συμμετέχοντες  στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοικτού κώδικα 
"ανταμείφθηκαν" με καλές θέσεις σε εταιρίες.

• Η ηθική ικανοποίηση της συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η διάθεση αυτού του λογισμικού είναι συνήθως δωρεάν, με την έννοια ότι δεν αγοράζουμε το 
δικαίωμα χρήσης του όπως συμβαίνει με το εμπορικό λογισμικό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι 
είναι πάντα δωρεάν και η διανομή του. Για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα Linux, το 
οποίο ανήκει στην κατηγορία του open source, αλλά οι εταιρίες που κάνουν τη διανομή του, 
δημιουργώντας διαφορετικά πακέτα με το λογισμικό (λ.χ. Red Hat, SuSE κ.λπ.) χρεώνουν τα 
πακέτα τους, και ειδικότερα την προστιθέμενη αξία που τοποθετούν σε αυτά, συλλέγοντας 
διάφορα προγράμματα, δημιουργώντας συμπληρωματικά βοηθήματα κ.ο.κ.

Πλεονεκτήματα

Κάνοντας μία κωδικοποίηση των πλεονεκτημάτων, τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

• Η λογική της ανάπτυξής του είναι τέτοια ώστε επιτρέπει τον ποιοτικό του έλεγχο από 
πολλούς  ανθρώπους.  Μάλιστα,  αρκετοί  από  αυτούς  ενδέχεται  να  είναι  ικανότατοι 
προγραμματιστές και πολύ εξειδικευμένοι.

• Υπάρχει τεράστια δυνατότητα προσαρμογής του λογισμικού στις ανάγκες (ιδιωτών ή 
εταιριών).

• Μπορεί  να  αποτελέσει  σημαντικό  εκπαιδευτικό  εργαλείο  ή  εργαλείο  για  απόκτηση 
προγραμματιστικής εμπειρίας από αυτούς που αναπτύσσουν κώδικα.

• Το κόστος (χρήση + απόκτηση) του ελεύθερου λογισμικού ή του λογισμικού ανοικτού 
κώδικα  είναι  συνήθως  σημαντικά  μικρότερο  από  το  κόστος  αντίστοιχων  εμπορικών 
λύσεων.

• Όταν πρόκειται  για δημοφιλή προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πληθώρα 
εγκαταστάσεων ανά τον κόσμο, η υποστήριξη σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων 
μπορεί να προέλθει άμεσα, με τη χρήση των καναλιών επικοινωνίας του Internet (λ.χ. 
newsgroups).

• Η χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοικτού κώδικα δε δημιουργεί εξαρτήσεις 
από κάποια συγκεκριμένη εταιρία.

• Επειδή ο κώδικας είναι διαθέσιμος, μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του, κάτι που δεν 
μπορεί να γίνει σε εμπορικά προγράμματα, όπου ο κώδικας δεν είναι διαθέσιμος.

Μειονεκτήματα

Τα σημαντικότερα από τα μειονεκτήματα είναι:
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• Δεν είναι στο σύνολό τους λύσεις σταθερές στη λειτουργία τους. Συνήθως το λογισμικό 
υποδομής, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς και άρα πολλοί έχουν συμφέρον να 
είναι  ισχυρό, είναι αρκετά σταθερό. Όμως, κάποια επιμέρους προγράμματα τα οποία 
ενδιαφέρουν λίγους, ίσως να μην είναι το ίδιο σταθερά με τα αντίστοιχα εμπορικά.

• Η παρεχόμενη τεκμηρίωση είναι συνήθως μικρή, με εξαίρεση τα βασικά προγράμματα 
υποδομής (λ.χ. λειτουργικά συστήματα, δικτυακές υπηρεσίες κ.λπ.).

• Η υποστήριξη γίνεται συνήθως από την ίδια την κοινότητα ανάπτυξης και χρήσης του 
λογισμικού, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια επαγγελματική δέσμευση. Πάντως, για 
λογισμικά  που  χρησιμοποιούνται  ευρέως,  υπάρχουν  και  επαγγελματίες  που 
αναλαμβάνουν τη σύναψη συμβολαίων υποστήριξης (λ.χ. Linux).

• Χρειάζεται  να περάσουν αρκετές  εκδόσεις  του λογισμικού ώστε να ωριμάσει  και  να 
σταθεροποιηθεί.  Έτσι,  εάν  κάποιος  το  υιοθετήσει  στις  πρώτες  του  εκδόσεις, 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.

• Δεν είναι  ελεγχόμενη η ανάπτυξή του. Ο καθένας προσθέτει τα χαρακτηριστικά που 
αυτός χρειάζεται. Έτσι, εάν κάτι δεν συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό επειδή δεν το 
έχει αναπτύξει κάποιος για να προστεθεί, θα πρέπει να το αναπτύξει ο ίδιος ο τελικός 
ενδιαφερόμενος.

Σε ποιους απευθύνεται

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα, 
στις αρχικές του εκδόσεις δεν είναι αρκετά σταθερό, καθώς βελτιώνεται στην πορεία. Επίσης, 
επειδή  η  ανάπτυξή  του  ξεκινά  από  κάποια  συγκεκριμένη  ανάγκη  που  διαμορφώνεται  και 
συμπληρώνεται στην πορεία, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ανάπτυξή 
του,  οι  αρχικές  εκδόσεις  μπορεί  να  μην  καλύπτουν  το  σύνολο  των  αναγκών,  όπως  ένα 
εμπορικό λογισμικό. Όμως, αφού περάσουν τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και δοκιμαστεί το 
λογισμικό  σε  διάφορες  εγκαταστάσεις,  από  τις  οποίες  θα  προκύψουν  παρατηρήσεις  και 
βελτιώσεις, σταδιακά δημιουργούνται σταθερότερες λύσεις. Μάλιστα, το λογισμικό υποδομής 
το  οποίο  είναι  αρκετά  διαδεδομένο  και  χρησιμοποιείται  σε  πολλές  εγκαταστάσεις  (λ.χ. 
λειτουργικά συστήματα, όπως το Linux, λογισμικό για servers, όπως ο Apache Web Server 
κ.λπ.)  είναι  εξίσου  λειτουργικό  και  σταθερό  (και  ορισμένες  φορές  σταθερότερο)  από 
αντίστοιχες εμπορικές λύσεις.

Κατά  συνέπεια,  το  ελεύθερο  λογισμικό  και  το  λογισμικό  ανοικτού  κώδικα  πρέπει  να 
αντιμετωπίζεται  ως  λογισμικό  που  δίνει  λύσεις  και  συγκεκριμένες  ανάγκες  και  όχι  με 
προκατάληψη ότι εξαιτίας της "καταγωγής" του και του τρόπου διανομής του δεν είναι το ίδιο 
καλό  με  τα  εμπορικά  λογισμικά.  Άλλωστε,  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  μεγάλοι  κατασκευαστές, 
υποστηρίζουν  πλέον  λογισμικό  που  έχει  αναπτυχθεί  ως  ελεύθερο  λογισμικό  ή  λογισμικό 
ανοικτού κώδικα,  όπως το Linux και  διάφορες εκδόσεις για servers. Το λογισμικό κοστίζει 
σημαντικά στις επιχειρήσεις, τόσο για την αγορά αδειών όσο και για τη λειτουργία, συντήρηση 
και υποστήριξή του. Δυστυχώς, το δεύτερο υπάρχει ως δαπάνη σε κάθε είδους λογισμικού, 
εμπορικού ή μη. Το κόστος των αδειών, όμως, όπου σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά 
σημαντικό, μπορεί να μειωθεί  σημαντικά με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού 
ανοικτού κώδικα.

Έτσι, εάν μία επιχείρηση μπορεί  να καλύψει συγκεκριμένες της ανάγκες με τέτοιου τύπου 
λογισμικά,  έχει  όφελος  τουλάχιστον να  εξετάσει  το  ενδεχόμενο  να  τα χρησιμοποιήσει  σε 
συγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  (λ.χ.  εγκατάσταση  ενός  email  server,  χρήση  μιας  βάσης 
δεδομένων  κ.ο.κ.).  Επίσης,  εάν  επιθυμεί  να  κάνει  μία  δοκιμαστική  δραστηριότητα,  με  τη 
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χρήση ελεύθερου λογισμικού μπορεί να δοκιμάσει ελεύθερα, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει 
άδειες. Για παράδειγμα, μία εταιρία που θέλει να εγκαταστήσει έναν τοπικό web server, μπορεί 
να χρησιμοποιήσει  ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα και  να πειραματιστεί, 
χωρίς να προβεί σε αγορές εμπορικού λογισμικού που κοστίζει αρκετά.

Τέλος,  επειδή  συνήθως  το  ελεύθερο  λογισμικό  και  το  λογισμικό  ανοικτού  κώδικα 
περιλαμβάνουν και τον πηγαίο κώδικα, μία εταιρία μπορεί να προσαρμόσει το λογισμικό στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της, έχοντας έτοιμο το 90% και πλέον του λογισμικού, χωρίς να χρειαστεί 
να δημιουργήσει  από την αρχή το λογισμικό.  Όλα τα παραπάνω μπορούν να ωφελήσουν 
εταιρίες κάθε μεγέθους και ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες, Επιχειρήσεις, για τις οποίες η δαπάνη 
αγοράς λογισμικού είναι σημαντικό πρόβλημα, καθώς δεσμεύει κεφάλαια.

Εάν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού 
και  του  λογισμικού ανοικτού κώδικα,  πραγματικά θα  εκπλαγεί  βλέποντας  τον  πλούτο του 
λογισμικού που έχει αναπτυχθεί και διανέμεται με αυτά τα μοντέλα. Δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι  υπάρχει  ελεύθερο λογισμικό και  λογισμικό ανοικτού κώδικα που καλύπτει  κάθε 
ανάγκη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το εμπορικό λογισμικό. Επίσης, είναι σημαντικό ότι 
υποστηρίζονται  αρκετές  υπολογιστικές  πλατφόρμες,  κάτι  που  σημαίνει  ότι  αυτός  που  θα 
θελήσει να το χρησιμοποιήσει, δεν πρέπει να περιοριστεί σε συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Συμφέρουσες λύσεις

Σε ένα λογισμικό, το κόστος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν 
το  συνολικό  κόστος  χρήσης.  Οι  παράγοντες  αυτοί  είναι  το  κόστος  αγοράς,  το  κόστος 
συντήρησης, υποστήριξης και  διαχείρισης,  το κόστος αναβάθμισης κ.ο.κ.  Στη διαμόρφωση 
του συνολικού κόστος χρήσης, σε βάθος χρόνου, το κόστος αγοράς και αναβάθμισης είναι 
συνήθως  ένα  μικρό  κομμάτι,  τουλάχιστον  στην  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων.  Έτσι, 
ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται εμπορικό λογισμικό ή όχι, το συνολικό κόστος χρήσης 
του λογισμικού είναι περίπου το ίδιο. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια για να επιλέξουμε και να 
αποφασίσουμε εάν το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι συμφέρον 
για τον επιχείρηση, δεν είναι τόσο οικονομικά. 

Για  παράδειγμα,  εάν  μία  εταιρία  θέλει  την  ανεξαρτησία  της  από  συγκεκριμένους 
κατασκευαστές, το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι μία καλή λύση. 
Εάν θέλει να έχει έλεγχο στον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων που χρησιμοποιεί, τέτοιου 
τύπου λογισμικό είναι επίσης καλή λύση. Εάν χρειάζεται αρκετές τροποποιήσεις στον κώδικα, 
το  ελεύθερο  λογισμικό  την  εξυπηρετεί.  Βλέπουμε,  λοιπόν,  ότι  τα  κριτήρια  για  να 
αποφασίσουμε τι είναι πιο συμφέρον για την επιχείρησή μας, δεν είναι απαραίτητα οικονομικά, 
ή τουλάχιστον δεν ξεκινούν έτσι.

Όπως  είναι  λογικό,  όταν  αυξάνεται  η  χρήση  σε  κάτι  και  δημιουργείται  η  κρίσιμη  μάζα, 
εμφανίζονται και αυτοί που αναλαμβάνουν την υποστήριξη των συστημάτων. Έτσι, υπάρχουν 
αρκετές  εταιρίες  αλλά  και  μεμονωμένα  άτομα  που  αναλαμβάνουν  την  υποστήριξη 
συστημάτων  που  βασίζονται  σε  ελεύθερο  λογισμικό  και  λογισμικού  ανοικτού  κώδικα.  Οι 
διαχειριστές των συστημάτων, οι προγραμματιστές και γενικότερα οι τεχνικοί αυξάνουν τις 
γνώσεις τους γύρω από αυτά τα συστήματα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα συστήματα 
που βασίζονται σε εμπορικό λογισμικό. Κατά συνέπεια, σε πρακτικό επίπεδο, μία επιχείρηση 
που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα, μπορεί 
να βρει ανθρώπους με την κατάλληλη τεχνογνωσία που θα την υποστηρίξουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης των υπόλοιπων χωρών, 
τόσο  σε  ευρωπαϊκό,  όσο  και  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  σε  σχέση  με  τις  νέες  τεχνολογίες 
πληροφορικής  και  επικοινωνιών  (ΤΠΕ).  Πολλές  είναι  οι  δημόσιες  υπηρεσίες  που  έχουν 
αναβαθμιστεί προς όφελος των πολιτών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα 
της οικονομικής και  κοινωνικής ζωής αποδεικνύεται  από την ανάπτυξη της υποδομής των 
δημόσιων υπηρεσιών σε υπολογιστές κάθε είδους, δίκτυα επικοινωνιών και πληροφοριακών 
συστημάτων.  Επιπλέον  η  διείσδυση  του  διαδικτύου  και  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  στις 
επιχειρήσεις, στο δημόσιο και στους καταναλωτές, καθώς και η απασχόληση σε νέους τομείς 
και επαγγέλματα σχετικά με την Πληροφορική συνθέτουν την εικόνα της αναπτυσσόμενης 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Η  ραγδαία  ανάπτυξη  των  ΤΠΕ  δε  θα  μπορούσε  να  αφήσει  ανεπηρέαστο  το  χώρο  της 
εκπαίδευσης.  Στην  Ελλάδα  σήμερα  σχεδόν  κάθε  σχολική  μονάδα  έχει  τουλάχιστον  ένα 
εργαστήριο πληροφορικής, ακόμα και σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια 
αυτά ως επί το πλείστον εξοπλίστηκαν την τελευταία δεκαετία με ευθύνη του Υπουργείου 
Παιδείας.  Ένα  «τυπικό»  εργαστήριο  σε  μια  σχολική  μονάδα  περιέχει  από  10  έως  20 
υπολογιστές που σχηματίζουν δίκτυο αστέρα μεταξύ τους. Οι υπολογιστές αυτοί (σταθμοί 
εξυπηρέτησης –  clients) είναι συνδεδεμένοι με έναν κεντρικό υπολογιστή (server) ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου, διαμοιράζοντας τους κοινούς 
πόρους  (π.χ.  εκτυπωτές)  και  επιτρέποντας  την  πρόσβαση  στον  παγκόσμιο  ιστό  μέσω 
τηλεφωνικής  σύνδεσης  ISDN,  ADSL,  μισθωμένης  γραμμής,  κ.α.  Από  άποψη  υλικού, 
πιθανότατα τα εργαστήρια περιέχουν επίσης εκτυπωτές, σαρωτές (scanners),  web κάμερες, 
μηχανήματα  προβολής  παρουσιάσεων  (projectors),  δρομολογητές  δικτύου  (routers), 
συστήματα παροχής αδιάλειπτης τάσης (UPS), κ.α.

Το  λογισμικό  που  χρησιμοποιείται  στα  σχολικά  εργαστήρια  καθορίζεται  επίσης  από  το 
Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για εμπορικό λογισμικό και ακολουθείται η σύμβαση που έχει 
κάνει το ελληνικό κράτος με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αν χωρίσουμε το λογισμικό σε δύο 
βασικές κατηγορίες, μπορούμε να αναφερθούμε σε Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος και 
Λογισμικό Εφαρμογών. Εφόσον όμως επιχειρούμε να εξετάσουμε το χώρο της εκπαίδευσης, 
το  Λογισμικό  Εφαρμογών  με  τη  σειρά  του  μπορεί  να  χωριστεί  σε  Λογισμικό  Εφαρμογών 
γενικού  τύπου  (Εργαλεία  Γραφείου)  και  σε  Εκπαιδευτικό  Λογισμικό,  το  οποίο  θα  μας 
απασχολήσει στο μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου.

Στο κεφάλαιο  αυτό γίνεται  μια ανασκόπηση της εισαγωγής και  εφαρμογής των ΤΠΕ στην 
ελληνική  εκπαίδευση.  Αρχικά  γίνεται  μια  σύντομη  ιστορική  αναδρομή  για  το  πως 
εφαρμόστηκαν οι ΤΠΕ και στη συνέχεια περιγράφεται η κατάσταση στις διάφορες βαθμίδες 
της  εκπαίδευσης  μέχρι  το  τέλος  της  δευτεροβάθμιας.  Γίνεται  επίσης  περιγραφή  του 
εκπαιδευτικού λογισμικού που διανέμεται επίσημα προς χρήση στα σχολεία από το Υπουργείο 
Παιδείας και περιγράφεται η πραγματική κατάσταση στα ελληνικά σχολικά εργαστήρια. Τέλος, 
συνοψίζονται  οι  ανάγκες  και  οι  δυνατότητες ανάπτυξης  σχετικά με  τις  ΤΠΕ στα ελληνικά 
σχολεία και  ειδικότερα σε σχέση με την αξιοποίηση του ανοιχτού λογισμικού και  γίνονται 
κάποιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πληροφορική στην ελληνική εκπαίδευση

Η πρώτη  εμφάνιση  της  πληροφορικής  ως  αυτόνομο  διδακτικό  αντικείμενο  στην  ελληνική 
εκπαίδευση γίνεται  κατά τα έτη 1983 – 1985 στα τεχνικά επαγγελματικά και  πολυκλαδικά 
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λύκεια.  Με  τη  δημιουργία  του  νέου  κλάδου  πληροφορικής  επιχειρείται  μια  ντε  φάκτο 
καθιέρωση ενός μοντέλου ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με στόχο τον αλφαβητισμό των 
μαθητών  στους  υπολογιστές,  χωρίς  να  μεσολαβήσει  κάποια  μεταβατική  φάση.  Κατά  την 
περίοδο εκείνη η πληροφορική λαθεμένα θεωρείται ως μάθημα επαγγελματικής κατάρτισης και 
αγνοείται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το 1990 η πληροφορική εισάγεται ως μάθημα στο γυμνάσιο και δημιουργούνται τα κατάλληλα 
εργαστήρια  υπολογιστών.  Το  1997  η  πληροφορική  εντάσσεται  στο  Ενιαίο  Πλαίσιο 
Προγράμματος  Σπουδών  (ΕΠΠΣ)  και  ένα  χρόνο  αργότερα,  το  1998  εισάγεται  στο  ενιαίο 
λύκειο.  Πρόσφατα η πληροφορική έχει  εισαχθεί  πλέον και  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
αφού  προηγήθηκε  μια  περίοδος  κατά  την  οποία  διάφορα  δημοτικά  σχολεία  έστησαν 
πρωτοβουλιακά και συχνά με τη βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων εργαστήρια 
υπολογιστών.  Πριν  την  ένταξη  της  πληροφορικής  στο  πρόγραμμα  σπουδών  αυτά 
χρησιμοποιούταν  κυρίως  μετά  το  τέλος  του  μαθήματος,  στα  πλαίσια  του  ολοήμερου 
προγράμματος ως δραστηριότητα των μαθητών.

Με βάση το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών καθορίζεται ένα γενικό πλαίσιο για την 
εισαγωγή της πληροφορικής στα σχολεία και  διαμορφώνονται  κατάλληλα τα προγράμματα 
σπουδών. Το Πλαίσιο προτείνει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διδασκαλία του μαθήματος 
και θέτει τις προδιαγραφές για τη δημιουργία σχολικών εργαστηρίων.

Το  2001  –  2003  μεταρρυθμίζεται  το  ΕΠΠΣ και  προκύπτει  το  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το οποίο εισάγει την έννοια της διαθεματικότητας στην 
εκπαίδευση.  Με  βάση  το  ΔΕΠΠΣ  η  ένταξη  των  ΤΠΕ  στην  ελληνική  εκπαίδευση  γίνεται 
ελαφρώς διαφοροποιημένα στην κάθε βαθμίδα, πάντα όμως με αναφορά στο τεχνοκεντρικό 
μοντέλο:

•πρωτοβάθμια εκπαίδευση: κυρίως ολοκληρωμένο με στοιχεία τεχνοκεντρικού μοντέλου

•δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κυρίως πραγματολογικό με στοιχεία τεχνοκεντρικού μοντέλου

•κύκλος «Πληροφορικής και Υπηρεσιών» του ενιαίου λυκείου: τεχνοκεντρικό μοντέλο

Οι ΤΠΕ στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η εισαγωγή των  ΤΠΕ στην  προσχολική  και  την  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  έγινε  χωρίς  να 
υπάρχει  κάποιος  κεντρικός  σχεδιασμός.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  η  διαδικασία  ξεκίνησε 
πρωτοβουλιακά  με  τη  συμβολή  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  του  συλλόγου  γονέων  και 
κηδεμόνων ή από το προσωπικό του σχολείου, αξιοποιώντας κάποιο πρόγραμμα του ΚΠΣ. 
Κατά  τη  φάση  αυτή  ο  ρόλος  του  ΕΠΠΣ  και  του  παιδαγωγικού  ινστιτούτου  (ΠΙ)  ήταν 
συμβουλευτικός. Αξιόλογο είναι ότι οι υπολογιστές και η πληροφορική αντιμετωπίστηκαν ως 
συμπληρωματικοί τρόποι εκπαίδευσης και όχι ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο.

Το 2003 το ΔΕΠΠΣ για πρώτη φορά αναφέρεται στην εισαγωγή των ΤΠΕ στα νηπιαγωγεία. 
Σκοπός της εισαγωγής πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι

•να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή

•να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του

- ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας
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- ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών 
τους δραστηριοτήτων

Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού

• να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή

• να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης

• να  «παίζουν»  με  ασφάλεια  χρησιμοποιώντας  τον  υπολογιστή  στο  πλαίσιο  των 
δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους 

• να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο

Στους  άξονες  βάσει  των  οποίων  έγινε  η  εισαγωγή  των  ΤΠΕ  στην  προσχολική  και  την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνονταν:

• η γνώση: εργαλείο εξερεύνησης γνωστικών αντικειμένων

• η συνεργασία: ομαδική ενασχόληση των παιδιών με τους υπολογιστές

• η καθημερινή ζωή:  εργαλείο ανακάλυψης,  δημιουργίας και  έκφρασης στο πλαίσιο των 
καθημερινών τους δραστηριοτήτων

Ως  λειτουργική  προϋπόθεση  για  την  επιτυχία  του  εγχειρήματος  θεωρήθηκε  η  κατάλληλη 
διαρρύθμιση του χώρου, ώστε ο υπολογιστής να εντάσσεται χωρικά σε κεντρικό του σημείο.

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται απόσπασμα του ΔΕΠΠΣ που αφορά στην Πληροφορική στο 
νηπιαγωγείο και αναλύει τις ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν, το περιεχόμενο / 
ενδεικτικές θεματικές δραστηριότητες και τις θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, 
όπου αυτές εμφανίζονται.

Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Αρχικά η προσέγγιση της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχε να κάνει με το 
γνωστικό αντικείμενό της και ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία των επιστημών 
και  της  τεχνολογίας.  Σύμφωνα  με  το  ΠΙ,  ο  γενικός  και  ειδικός  σκοπός  του  μαθήματος 
προσδιορίζονται ως εξής:

• γενικός σκοπός (ΕΠΠΣ)

«οι μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον υπολογιστή  
ως  «γνωστικό-διερευνητικό  εργαλείο»,  αναζητούν  πληροφορίες,  επικοινωνούν  και  
προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας»

• ειδικός σκοπός (ΔΕΠΠΣ)

- να  εξοικειωθούν  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  με  τις  βασικές  λειτουργίες  του 
υπολογιστή 

- να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του 

 ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας
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 ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου 

 ως  εργαλείου  επικοινωνίας  και  αναζήτησης  πληροφοριών  στο  πλαίσιο  των 
καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων 

- με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής 
μάθησης

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως 
διδασκαλία  γνωστικού  αντικειμένου  (λαμβανομένου,  επιπλέον,  υπόψη  ότι  δεν  διατίθεται 
χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα).  Σκοπός είναι  ο μαθητής να μαθαίνει  με τη 
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά  για τη χρήση 
τους.  Οι  άξονες  υλοποίησης  του  σκοπού  της  πληροφορικής  στο  δημοτικό  μπορούν  να 
σκιαγραφηθούν ως ακολούθως:

Ο υπολογιστής γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο

Πρόκειται για τον κύριο άξονα ένταξης των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών. Ενθαρρύνεται η 
χρήση  ανοιχτού  λογισμικού  διερευνητικής  μάθησης,  όπως  αλληλεπιδραστικά  πολυμέσα, 
προσομοιώσεις,  εκπαιδευτικά  παιχνίδια,  μοντελοποίηση  κλπ.  Με  χρήση  των  υπολογιστών 
μπορεί  να  διενεργηθεί  διερεύνηση  πραγματικών  ή  φανταστικών  καταστάσεων  και  να 
αναπτυχθεί  η  δημιουργική  και  ανακαλυπτική  μάθηση.  Οι  δραστηριότητες  των  μαθητών 
μπορούν να επεκταθούν μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα

Για  την  αξιοποίηση  του  υπολογιστή  σε  βασικά  γνωστικά  αντικείμενα  επιλέγεται  λογισμικό 
ευρείας  χρήσης,  όπως  ζωγραφική,  επεξεργασία  κειμένου  και  λογιστικά  φύλλα.  Μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  τη  διδασκαλία  μαθημάτων  όπως  η  γλώσσα,  η  γραπτή  έκφραση,  τα 
μαθηματικά, τα καλλιτεχνικά.

Ο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών 

Οι  βάσεις  δεδομένων  είναι  εργαλείο  το  οποίο  χρησιμοποιείται  κατά  κόρον  για  την 
αρχειοθέτηση  και  ανάκτηση  πληροφοριών.  Οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  δίνουν  τη 
δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με αυτή την τεχνολογία και να γνωρίσουν το 
συγκεκριμένο εργαλείο.

Εξάλλου  στη  σημερινή  εποχή,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  ως  εποχή  της  επικοινωνίας,  το 
διαδίκτυο  και  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  γίνονται  όλο  και  περισσότερο  εργαλεία 
καθημερινής χρήσης. Οι μαθητές μπορούν με τη χρήση του υπολογιστή να μάθουν τη χρήση 
και να αξιοποιήσουν αμφότερα αυτά τα μέσα.

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα πληροφορικής για το δημοτικό.

Μεθοδολογία ένταξης και διδασκαλίας

Δύο  είναι  οι  επικρατούσες  μεθοδολογίες  για  την  ένταξη  των  ΤΠΕ  στη  διαδικασία  της 
διδασκαλίας: ο υπολογιστής στην τάξη και το εργαστήριο πληροφορικής. Υπάρχει επίσης και η 
μικτή προσέγγιση που συνιστά συνδυασμό των δύο. Πρόκειται για μοντέλο που καθιερώνεται 
διεθνώς στις αναπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με το οποίο υλοποιούνται όλοι οι άξονες που 
αναφέρονται ακολούθως.
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Υπολογιστής στην τάξη

Η μέθοδος  αυτή ακολουθεί  το  πρότυπο ενοποιημένης  (integrated)  ένταξης  των ΤΠΕ στη 
διδασκαλίας,  σύμφωνα  με  το  οποίο  τα  μέσα  που  διατίθενται  και  οι  διαδικασίες  που 
αναπτύσσονται είναι τα ακόλουθα:

• γωνιά του υπολογιστή: ένας ή δύο υπολογιστές σε αίθουσα διδασκαλίας διαθέσιμος για 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα

• διαδίκτυο
• ανάπτυξη εργασιών και διαθεματικών δραστηριοτήτων
• διαχείριση βιβλιοθήκης της τάξης
• επικοινωνία με άλλους μαθητές
• αναζήτηση πληροφοριών
• εφημερίδα της τάξης
• ανάπτυξη υλικού για εκδηλώσεις

Σε αυτή τη διαδικασία ο υπολογιστής αξιοποιείται ως:

• εποπτικό μέσο διδασκαλίας

• επικοινωνιακό μέσο

• μέσο αναζήτησης

• γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο

• εργαλείο συνεργατικής μάθησης

Πλεονεκτήματα αυτής της μεθοδολογίας είναι:

• αγορά ενός ή δύο υπολογιστών με εκτυπωτή

• μικρά λειτουργικά έξοδα

• υλοποίηση και με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας

• χωρίς ειδικό προσωπικό και ειδική αίθουσα

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

• προϋπόθεση η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών

• μεγαλύτερος αριθμός υπολογιστών στα μεγαλύτερα σχολεία

Εργαστήριο πληροφορικής

Στο εργαστήριο πληροφορικής ο υπολογιστής χρησιμοποιείται όπως προηγουμένως ως μέσο 
διδασκαλίας, ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο, επικοινωνιακό μέσο, και μέσο αναζήτησης 
πληροφοριών. Επειδή πρόκειται για χώρο περιορισμένο υπό την επίβλεψη κάποιου ειδικού, 
δεν απαιτείται η ειδική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Ωστόσο 
αυτό συνιστά παράλληλα μειονέκτημα, καθότι απαιτείται η διαμόρφωση ειδικής αίθουσας, του 
εργαστηρίου, το οποίο έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Συν τοις άλλοις, σε μια τέτοιου είδους 
υλοποίηση απαιτείται αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης.
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Οι ΤΠΕ στο γυμνάσιο

Το  γυμνάσιο  ήταν  η  πρώτη  σχολική  βαθμίδα  στην  οποία  εισήχθηκε  αυτόνομο  μάθημα 
πληροφορικής. Συγκεκριμένα αυτό υλοποιήθηκε από το 1992 σταδιακά για 10 χρόνια, με την 
κατασκευή εργαστηρίων πληροφορικής σε κάθε γυμνάσιο. Τα εργαστήρια αυτά αποτελούνταν 
από  10  –  20  PC,  τα  οποία  έτρεχαν  το  λειτουργικό  σύστημα  Windows.  Η  πληροφορική 
διδάσκονταν μία ώρα την εβδομάδα.

Σκοπός της διδασκαλίας της πληροφορικής στο γυμνάσιο είναι η απόκτηση μιας συνολικής 
θεώρησης  για  την  επιστήμη  της  πληροφορικής,  η  οποία  συνδυάζει  τις  γνώσεις  (βασικές 
έννοιες και όροι της πληροφορικής), τις δεξιότητες (αυτονομία χειρισμού του υπολογιστή) και 
ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές επιπτώσεις των ΤΠΕ (στάσεις και αξίες). Το κεντρικό μήνυμα 
της  διδασκαλίας  είναι  ότι  η σύγχρονη κουλτούρα οφείλει  να  έχει  ένα ισχυρό τεχνικό και 
επιστημονικό συστατικό.

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο σκοπός της διδασκαλίας πληροφορικής στο γυμνάσιο καθορίζεται 
από τα παρακάτω: 

• βασικές έννοιες και όροι της ΤΠΕ, δηλαδή τα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
για 

- επεξεργασία, μετάδοση και λήψη πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή

• βασικές  απλές  έννοιες  της  γενικής  δομής  των  υπολογιστικών  συστημάτων  και  τις 
διαχρονικές αρχές που τα διέπουν 

- αρχιτεκτονική  υπολογιστών,  διαφορετικότητα  υπολογιστικών  συστημάτων, 
πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων …

• απαραίτητες  δεξιότητες  χειρισμού  και  κριτικής  επεξεργασίας,  καθώς  και  δεξιότητες 
μεθοδολογικού χαρακτήρα, σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το 
συνοδεύουν 

• διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων με τη χρήση του υπολογιστή. 

- μια απλή μηχανή ελέγχεται και προγραμματίζεται από τον άνθρωπο

• εφαρμογές  πολυμέσων,  πλοήγηση  και  αλληλεπίδραση,  Διαδίκτυο,  χρήση  κατάλληλου 
λογισμικού για αξιοποίηση του υπολογιστή, αρχικά,  στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων 
αλλά και σε μετέπειτα δραστηριότητές 

• ανακάλυψη,  επιλογή,  ανάλυση  και  αξιολόγηση  πληροφοριών  για  αξιοποίηση  στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή ζωή

• κώδικες  δεοντολογίας  στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας  με  άλλους,  του  σεβασμού  της 
εργασίας και της διαφορετικότητάς 

• τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και 
στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας

Οι άξονες υλοποίησης του σκοπού της πληροφορικής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• γνωρίζω – επικοινωνώ με τον υπολογιστή
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- σύνολο  βασικών απλών  εννοιών  που  αφορούν  τη  γενική  δομή των  υπολογιστών 
συστημάτων

 αρχιτεκτονική  υπολογιστών,  διαφορετικότητα  υπολογιστικών  συστημάτων, 
πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων κλπ

- ανάπτυξη  διαχρονικής  κουλτούρας  σε  βασικές  έννοιες  πληροφορικής  (ορθολογική 
προσέγγιση)

• χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας

- βασικό λειτουργικό σύστημα ευρείας χρήσης 

 εφαρμογές γραφείου, λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο κλπ

- κατηγορίες λογισμικού, ικανότητες μεθοδολογίας

- ορθολογικές πρακτικές ασκήσεις

- μείζονος σημασίας άξονας (συμμετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας της μάθησης, 
αξιοποίηση  λογισμικού  για  έκφραση  και  επικοινωνία,  δεξιότητες  μοντελοποίησης, 
διαχείριση πληροφοριών, …)

• ο υπολογιστής στο σχολείο και στην κοινωνία

- δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, της κοινωνίας και του πολιτισμού

 επιπτώσεις  των  ΤΠΕ  ,  προστασία  πνευματικών  δικαιωμάτων,  ασφάλεια 
πληροφοριών, συμπεριφορά στο Διαδίκτυο κλπ

• ο άξονας “ελέγχω – προγραμματίζω τον υπολογιστή” έχει καταργηθεί

Στο  Παράρτημα  IV παρατίθενται  οι  άξονες  περιεχομένου  του  αναλυτικού  προγράμματος 
πληροφορικής γυμνασίου.

Οι ΤΠΕ στο ενιαίο Λύκειο

Στο ενιαίο λύκειο η πληροφορική εισήχθηκε ως μάθημα γενικής παιδείας (επιλογής), με σκοπό 
τη συνέχιση και εμβάθυνση γνώσεων και προσαρμογή στις νέες εξελίξεις των ΤΠΕ, αντί για 
επαγγελματική κατάρτιση σε επαγγέλματα πληροφορικής. Σε όλο το φάσμα του αναλυτικού 
προγράμματος επιχειρείται μια σφαιρική εκπαίδευση για τη διάχυση των ΤΠΕ.

Ο  γενικός  σκοπός  της  πληροφορικής  στο  λύκειο,  όπως  καθορίζεται  στο  ΕΠΠΣ,  έχει  ως 
ακολούθως:

Τα μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών εντάσσονται 
στο ωρολόγιο  πρόγραμμα,  των Α΄ και  Β΄/Γ΄ τάξεων αντίστοιχα,  του Ενιαίου Λυκείου και 
έχουν γενικό σκοπό:

• την  επέκταση  της  γενικής  πληροφορικής  παιδείας  των  μαθητών  με  έμφαση  στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και 
δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης
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• την ενημέρωση των μαθητών  για τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο 
και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στον 
κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν 

• την  ευαισθητοποίηση,  τον  προβληματισμό  και  την  ανάπτυξη  κριτικής  ικανότητας  εκ 
μέρους των μαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά.  ζητήματα που τίθενται με 
την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας.

Οι άξονες υλοποίησης του σκοπού αυτού είναι οι ακόλουθοι:

• ο κόσμος της Πληροφορικής

- εφαρμογές  πληροφορικής  στο  σύγχρονο  κόσμο  (έννοιες,  εργαλεία  και  τεχνικές 
υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών)

• διερευνώ – δημιουργώ – ανακαλύπτω

- σύνθετες και ολοκληρωμένες εργασίες

- λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης

- εκπαιδευτικό λογισμικό

- προγραμματιστικά εργαλεία

- λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων

- λογισμικό δικτύων

• Πληροφορική και σύγχρονος κόσμος

- νέοι επιστημονικοί και τεχνολογικοί κλάδοι

- νέες επαγγελματικές προοπτικές

- όρια δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών

- ιδιωτικό απόρρητο

- κίνδυνοι εθισμού και εξάρτησης

- αξιοπιστία πληροφοριών

- αδικήματα στο Διαδίκτυο

Στο ΕΠΠΣ καθορίζονται παράλληλα οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν 
από τους μαθητές:

• να  μπορούν  να  περιγράφουν  την  έννοια,  το  σκοπό  και  τα  στάδια  ανάπτυξης  των 
πληροφοριακών συστημάτων

• να μπορούν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της πληροφορικής στο 
σύγχρονο κόσμο
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• να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων και να περιγράφουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους

• να μπορούν να επιλέγουν, κάθε φορά που θα χρειάζονται, το κατάλληλο λογισμικό

• να  μπορούν  να  περιγράφουν τα χαρακτηριστικά  και  τις  δυνατότητες  των  σύγχρονων 
προγραμματιστικών εργαλείων

• να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα με χρήση προγραμματιστικών εργαλείων

• να μπορούν να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές πολυμέσων

• να κατανοούν και να μπορούν να εξηγήσουν βασικές έννοιες και όρους της σύγχρονης 
δικτυακής τεχνολογίας

• να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Internet και να δημιουργούν τις δικές 
τους σελίδες στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών

• να μπορούν να κρίνουν τις επιπτώσεις της πληροφορικής στη ζωή των ανθρώπων 

• να  έχουν  αποκτήσει  επαρκή  εικόνα  για  τις  εφαρμογές  και  τις  δυνατότητες  που 
προσφέρουν  οι  υπολογιστικές  και  δικτυακές  τεχνολογίες  στην  κατεύθυνση/κλάδο  που 
επέλεξαν για να σπουδάσουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ

Εισαγωγή

Όπως  αναφέρθηκε,  το Εκπαιδευτικό  Λογισμικό  παρέχει  στον  εκπαιδευτικό  τη  δυνατότητα 
βελτίωσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας του μαθήματός του. Παράλληλα βοηθά τους 
μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες πάνω στο εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο, 
καθώς αποδεδειγμένα κινητοποιεί τη διάθεση για μάθηση και ενισχύει τη δημιουργικότητα και 
την κριτική στάση των μαθητών απέναντι στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων. 

Χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική προτυποποίηση διεθνώς, θα διαχωρίσουμε το εκπαιδευτικό 
λογισμικό σε Εκπαιδευτικό Λογισμικό που αφορά τις ειδικότητες της Πληροφορικής και  σε 
Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος. 
Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικού Λογισμικού που διατίθενται από 
σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας (www  .  e  -  yliko  .  gr  ) και αφορούν τις δύο 
παραπάνω κατηγορίες. 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις Ειδικότητες της Πληροφορικής

ΤΡΙΤΩΝ – Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα:

Αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές: 

Άβακας: Παρουσιάζει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του υπολογιστή.

Μέδουσα: Είναι ένας προσομοιωτής λειτουργικού συστήματος.

Πράξις: Είναι  μια  γενικευμένη  υπολογιστική  μηχανή  για  το  δυαδικό,  το  οκταδικό  και  το 
δεκαεξαδικό σύστημα.

Πρωτέας: Πραγματεύεται το ζήτημα των παράλληλων διεργασιών και των αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ τους.

Πληροφορική Γυμνασίου

Παρουσίαση του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) μέρους ενός υπολογιστικού 
συστήματος.

Εφαρμογές  εκμάθησης  των  βασικών  λειτουργιών  και προγραμμάτων,  όπως:  Επεξεργαστή 
Κειμένου, Λογιστικού Φύλλου, προγράμματος Συνομιλίας, των Ομάδων Συζήτησης κ.α.

Πρόγραμμα  Οπτικοποιημένου  Προγραμματιστικού  Περιβάλλοντος  Πολυμέσων  (Combox), 
Πρόγραμμα Ζωγραφικής (Designer)

Γλωσσομάθεια

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η γλώσσα που 
υλοποιεί είναι  αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος 
"Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε  Προγραμματιστικό Περιβάλλον",  της  τεχνολογικής  κατεύθυνσης 
της Γ'  Λυκείου.  Η Γλωσσομάθεια  παρέχει  όλες τις  διευκολύνσεις  που απαιτούνται  για  την 
αρμονική εξοικείωση των μαθητών με τις  έννοιες  ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την απρόσκοπτη συγγραφή του κώδικα, αλλά και για την 
εμφάνιση  αναλυτικών  μηνυμάτων  σφάλματος,  κατανοητών  ακόμα  και  από  αρχάριους 
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χρήστες.  Σε  περίπτωση  που  το  πρόγραμμα  είναι  σωστό,  είναι  δυνατόν  να  εκτελεστεί  με 
επιλεγόμενη ταχύτητα και πλήρως παραμετροποιήσιμη παρακολούθηση τιμών για μεταβλητές 
και εκφράσεις.

Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων 
σε  μορφή  ψευδοκώδικα,  ειδικά  σχεδιασμένο  για  το  μάθημα  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ' Ενιαίου Λυκείου. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και 
στα υπόλοιπα μαθήματα που περιλαμβάνουν ως στόχο τη διδασκαλία του προγραμματισμού, 
όπως  Πληροφορική  της  Γ'  Γυμνασίου,  Εφαρμογές  Η/Υ  της  Α'  και  Β'  Ενιαίου  Λυκείου  και 
Προγραμματισμός Η/Υ της Β' τάξης των ΤΕΕ Πληροφορικής. 

Ο Διερμηνευτής παρέχει τη δυνατότητα βήμα-προς-βήμα εκτέλεσης των προγραμμάτων με 
ταυτόχρονη παρακολούθηση των τιμών των μεταβλητών, κάνοντας δυνατή την ευκολότερη 
κατανόηση των δομών επιλογής και επανάληψης, των υποπρογραμμάτων, και τη διόρθωση 
των εσφαλμένων αλγορίθμων. Περιέχει  περισσότερα από 500 επεξηγηματικά μηνύματα τα 
οποία καθοδηγούν τους μαθητές για την επίλυση συντακτικών ή λογικών λαθών, ενώ διαθέτει 
5 εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής κώδικα για την ταχύτερη συγγραφή των προγραμμάτων.

Ο  Διερμηνευτής  της  ΓΛΩΣΣΑΣ  διατίθεται  δωρεάν  για  χρήση  μόνο  στα  δημόσια  σχολικά 
εργαστήρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων
Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Αστρολογία)

Περιβάλλον E-State  (Αβάκιο):  Το λογισμικό,  περιβάλλον  «Αβάκιο  /  E-Slate»  είναι  ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης που προσφέρει μια επιφάνεια εργασίας για 
τη σύνθεση εκπαιδευτικών «Μικρόκοσμων» για  πειραματισμό και  διερεύνηση φαινομένων, 
εννοιών, υποθέσεων και συσχετισμών.

Η  παρούσα  έκδοση  εγκαθιστά  και  τους  μικρόκοσμους:  Ξένιος,  Μυκήνες,  Μικρόκοσμοι 
Αναλογίας  (Γέφυρα,  Σχεδιασμός  Γραμμάτων),  Μικρόκοσμοι  Ταξινόμησης  (Το  Πάρτυ,  Ο 
Καιρός), Μικρόκοσμοι Γεωγραφίας (Σεισμοί – Ηφαίστεια, Παγκόσμιος Άτλας, Ηλιακό Σύστημα, 
Ταξίδια) που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια διαφόρων έργων.

Εργαστήριο Φυσικής Γυμνασίου ως κέντρο Επικοινωνίας και Μάθησης (ΕΚΦΕΤΕΜ): 
Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως τεχνολογικό κέντρο παγκόσμιας επικοινωνίας και 
μάθησης.  Περιέχει  πειράματα,  προσομοιώσεις  και  πολυμεσικό  υλικό  με  αντικείμενο  τα 
μηχανικά, ηχητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Φυσική  Γυμνασίου:  Περιλαμβάνει  εικονικά  εργαστήρια  για  τις  ακόλουθες  θεματικές 
ενότητες: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Οπτική, Μηχανική. Η μελέτη των διαφόρων φαινομένων 
γίνεται  με  πολλαπλές  αναπαραστάσεις  όπως:  προσομοίωση  πειραμάτων,  διαγράμματα, 
γραφικές παραστάσεις, σωματιδιακά μοντέλα της δομής της ύλης, διανύσματα, κ.ά.

Φυσική Λυκείου Ι & ΙΙ: Το 1ο μέρος παρουσιάζει τις ενότητες: Μηχανική, Θερμοδυναμική 
και  Μοριακή  Φυσική,  Μηχανικές  Ταλαντώσεις  -  Κύματα.  Το  2ο  μέρος  παρουσιάζει  τις 
ενότητες: Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική, Μοντέρνα Φυσική. Το λογισμικό περιλαμβάνει 
θεωρία, προσομοιώσεις, ασκήσεις και βιντεοσκοπημένα πειράματα.

Mικρόκοσμοι Διανυσμάτων:  Ολοκληρωμένο μαθησιακό  περιβάλλον όπου εξετάζονται  οι 
έννοιες θέσης - μετατόπισης κίνησης, δύναμης, δύναμης - κίνησης, δύναμης ορμής.
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Modelus:  Δυναμικό  εργαλείο  για  τη  διαλογική  κατασκευή  και  διερεύνηση  μαθηματικών 
μοντέλων. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάζουν, να προσομοιώνουν και 
να  αναλύουν  μοντέλα  με  διαλογικό  τρόπο.  Το  ενδιαφέρον  βρίσκεται  στο  γεγονός  ότι  τα 
μαθηματικά  μοντέλα  εκφράζονται  με  τους  γνωστούς  παραδοσιακούς  τρόπους  γραφής: 
μαθηματικές συναρτήσεις, παράγωγοι,  ρυθμοί αλλαγής, διαφορικές εξισώσεις και  εξισώσεις 
διαφορών. Στη συνέχεια το σύστημα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει  την αναπαράσταση 
της εξέλιξης του φαινομένου που υπακούει στο μαθηματικό μοντέλο.

Γεωμετρία,  Άλγεβρα,  Τριγωνομετρία:  Ανοιχτό περιβάλλον διερευνητικής  μάθησης  που 
επιτρέπει την άμεση διαχείριση των μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων καθώς και την 
επεξεργασία  τους  από  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες.  Η  δυνατότητα  της  κίνησης  και  της 
παρακολούθησης των αλλαγών των στοιχείων και των μεγεθών του σχήματος διευκολύνει την 
εικασία και τον πειραματισμό στα μαθηματικά.

Λεύκιππος (Χημεία): Το λογισμικό αυτό παρουσιάζει θέματα από τις παρακάτω ενότητες: 

• Δομή ατόμου Περιοδικός Πίνακας και χημικοί δεσμοί

• Οξέα - Βάσεις - Άλατα 

• Ηλεκτροχημεία Χημική Ισορροπία 

Για τις ενότητες αυτές υπάρχουν video, προσομοιώσεις, πειράματα, ερωτήσεις, κ.ά.

Chemistry Set 2000: Πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια Χημείας που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα 
αυτής  της  επιστημονικής  περιοχής.  Χρησιμοποιεί  εικόνες,  video,  animations,  slides, 
προσομοιώσεις, κείμενο, ήχο.

Chemland: Λογισμικό που καλύπτει πολλά κεφάλαια Χημείας και διατίθεται ελεύθερα από το 
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης

Irydium Project:  The Virtual Laboratory:  Πρόκειται για Java applet που προσομοιώνει 
ένα  χημικό  εργαστήριο.  Διατίθεται  ελεύθερα  από  το  Πανεπιστήμιο  Carnegie  Mellon.  Ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει σκεύη και αντιδραστήρια για να «παρασκευάσει» τα επιθυμητά 
διαλύματα και να «στήσει» την κατάλληλη πειραματική διάταξη.

Chemsketch 5.0:  Λογισμικό της  ACD/Labs  (Toronto,  Canada),  που διατίθεται  ελεύθερα. 
Είναι  κατάλληλο  για  σχεδίαση  συντακτικών  τύπων  μορίων  (οργανικών  και  ανοργάνων 
ενώσεων),  ενώ  έχει  πολλές  δυνατότητες  μεταξύ  των  οποίων  διαδραστικές  τρισδιάστατες 
προβολές, μέτρηση μήκους και γωνιών δεσμών και δημιουργία ονόματος μιας ένωσης βάσει 
της δομής της (μέχρι 50 άτομα για την ελεύθερη έκδοση).

Programs for Understanding Atomic Models: Περιγραφή:  Η  εφαρμογή  παρέχεται 
δωρεάν από το Πανεπιστήμιο του Wuerzburg και περιλαμβάνει τρεις προσομοιώσεις:

α) το πρότυπο Bohr για μεταπτώσεις ηλεκτρονίων με απορόφηση και εκπομπή ακτινοβολιών 
στο άτομο H.

β) το πείραμα του Rutherford

γ) γραφικές αναπαραστάσεις των κυματοσυναρτήσεων ατομικών τροχιακών (Shroedinger).
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Seismic/Eruptions  (Γεωγραφία-Γεωλογία):  Παρουσιάσεις  σε  χάρτες  της  κατανομής 
σεισμών και ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών. Χρονολογική εμφάνιση των σεισμών 
και  των  ηφαιστειακών  εκρήξεων  από  το  1960  έως  σήμερα  σε  2  ή  3  διαστάσεις,  με 
δυνατότητες  εμφάνισης  σε  όλο  τον  πλανήτη,  ανά  ήπειρο  ή  σε  παράθυρο  που  ορίζει  ο 
χρήστης. H πλούσια βάση δεδομένων του μπορεί να ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου.

Seismic  Waves  (Γεωγραφία-Γεωλογία): Πολύ  καλή  παρουσίαση  της  διάδοσης  των 
σεισμικών κυμάτων από διάφορους επιλεγμένους σεισμούς,  με πολλαπλές αναπαραστάσεις 
(διάδοση  κυμάτων  στην  επιφάνεια  και  το  εσωτερικό  της  υδρογείου  με  ταυτόχρονη 
αναπαράσταση του τι δείχνουν οι σεισμογράφοι σε διάφορα σημεία της Γης).

Shadows:  Λογισμικό αστρονομίας Γαλλικής προέλευσης που επιτρέπει την κατασκευή (και 
εκτύπωση) διαφόρων τύπων ηλιακών ρολογιών για πολλές (2500) πόλεις της Γης. Ο χρήστης 
μπορεί  να εισάγει  τις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής του. Η νέα έκδοση 2Beta 
(διαθέσιμη  στα  Αγγλικά,  Γαλλικά,  Ιταλικά),  παρέχει  επί  πλέον  την  κίνηση  της  σκιάς  του 
στύλου του ρολογιού στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ημέρας ή σε συγκεκριμένη ώρα κατά 
τη διάρκεια ενός χρόνου.

Cartes  Du  Ciel:  Λογισμικό  αστρονομίας,  Γαλλικής  προέλευσης,  που  έχει  μεταφρασθεί 
πλήρως στα Ελληνικά. Προβάλλει στην οθόνη και εκτυπώνει ουράνιους χάρτες, ενημερώνει 
για τα αστρονομικά γεγονότα, τις θέσεις των ουράνιων σωμάτων ενώ παρέχει δυνατότητα 
animation των κινήσεων ουρανίων σωμάτων με χρονικό βήμα καθοριζόμενο από το χρήστη.

Τεχνική Εκπαίδευση

Ηλεκτρονικός:  Το εκπαιδευτικό λογισμικό "Ηλεκτρονικός" δύναται να χρησιμοποιηθεί στις 
σχολικές βιβλιοθήκες, ως βοηθητικό υλικό για τους μαθητές της Α' Τάξης του Ηλεκτρονικού 
και Ηλεκτρολογικού Τομέα. Δίνεται η δυνατότητα προσομοίωσης και γνωριμίας των μαθητών 
με τις αντίστοιχες ασκήσεις  του Μαθήματος  στον Τομέα Ηλεκτρονικών και  Ηλεκτρολόγων 
καθώς επίσης και η αξιολόγηση των γνώσεων τους μέσα από το λογισμικό.

Θεωρητικές  Επιστήμες  (Ιστορία,  Θρησκευτικά,  Αρχαία  Ελληνικά, 
Κοινωνιολογία)

Το ΄21 εν πλω: Εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσίασης που καλύπτει την Ελληνική Ιστορία της 
περιόδου από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα 
βήματα του νέου Ελληνικού κράτους. Παρουσιάζονται παράλληλα σημαντικά γεγονότα-κλειδιά 
του  ευρύτερου  Ευρωπαϊκού  χώρου,  πολλά  στοιχεία  για  τη  ναυσιπλοΐα  αλλά  και  για  την 
κοινωνική ζωή στον Ελληνικό και κυρίως στο νησιωτικό χώρο.

Διάνοια:  Το  λογισμικό  αναφέρεται  στην  περίοδο  των  προϊστορικών  χρόνων  και  του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού. Βασίζεται  στη διερεύνηση συνόλου πολυμεσικής πληροφορίας  και 
πηγών στη συλλογή στοιχείων και τη σύνθεση εργασιών.

Ιστορία Α Γυμνασίου (Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων): Το λογισμικό καλύπτει την 
περίοδο της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας. Παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες: 

α) Αναζητώντας τον πρόγονό μας

β) Ο πολιτισμός του Αιγαίου

γ) Το ελληνικό αλφάβητο

δ) Η πόλη-κράτος. Αθηναϊκή ηγεμονία.
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Ιστορία Β Γυμνασίου (Από το παρόν στο παρελθόν - Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας): 
Το λογισμικό καλύπτει την περίοδο της Ιστορίας των Βυζαντινών χρόνων. Περιέχονται οι εξής 
θεματικές ενότητες:

α) Η κτίση της Κωνσταντινούπολης

β) Η Αγία Σοφία

γ) Ο μοναχισμός

δ) Κωνσταντινούπολη: η άλωση του 1204

ε) Ο Μυστράς.

Ιστορία  Γ  Γυμνασίου:  Το  λογισμικό  καλύπτει  την  περίοδο  της  Νεώτερης  Ιστορίας  της 
Ελλάδας. Περιέχονται οι εξής θεματικές ενότητες:

α) Η Θρησκευτική μεταρρύθμιση 1517-1555 

β) Ευρωπαϊκός διαφωτισμός 

γ) Η παιδεία του γένους

δ) Η φιλική εταιρία

ε) Δημιουργία Ελληνικού κράτους Ιωάννης Καποδίστριας

ζ) Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

η) Ο Χαρίλαος Τρικούπης και το έργο του

θ) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην εξουσία

ι) Η Μικρασιατική Καταστροφή

κ) Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Στο εκπαιδευτικό λογισμικό της Ιστορίας  Α,  Β και  Γ Γυμνασίου περιλαμβάνονται  διάφορες 
δραστηριότητες, μελέτη ιστορικών πηγών, διερεύνηση προβλημάτων, πολλές πληροφορίες και 
πλούσιο πολυμεσικό υλικό.

Μηκυναϊκός Πολιτισμός: Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη μελέτη του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα Ο μαθητής σε ρόλο αρχαιολόγου 
διενεργεί  ανασκαφές  σε  αρχαιολογικούς  χώρους  και  προσπαθεί  να  αναπλάσει  και  να 
ερμηνεύσει τη ζωή στη Μυκηναϊκή εποχή βάσει των ευρημάτων του.

Ηρόδοτος:  Εκπαιδευτικό  λογισμικό  για  τη  διδασκαλία  της  αρχαίας  ελληνικής  γλώσσας, 
πολιτισμού και ιστορίας με βάση τα κείμενα του Ηροδότου.

Δημόσιος & Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Το Εκπαιδευτικό λογισμικό «Δημόσιος 
και ιδιωτικός βίος στην Αρχαία Ελλάδα» προσφέρει, μέσα σε ένα πληροφορικό περιβάλλον 
μάθησης, ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
αλλά και του μαθήματος της Ιστορίας. Παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες:
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α) Για τον ιδιωτικό βίο: Το παιδί και ο κόσμος του, Εφηβική ηλικία, Εκπαίδευση, Ένδυση, 
Διατροφή, Οικογενειακή ζωή, Τρίτη ηλικία - Θάνατος, Κατοικία - Έπιπλα – Σκεύη

β)  Για τον δημόσιο βίο: Θρησκεία -  Θρησκευτικός βίος,  Γράμματα - Επιστήμες,  Κοινωνική 
οργάνωση, Μουσική – Θέατρο

Αρχαία Αττική Πεζογραφία:  Περιβάλλον μελέτης Αρχαίων Ελληνικών κειμένων καθώς και 
των  μεταφράσεων  τους  με  τη  μέθοδο  των  στοιχισμένων  κειμένων.  Περιλαμβάνει  36 
αποσπάσματα των Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Λυσία, Ισοκράτη, Ξενοφώντα και Θουκυδίδη.

Ομηρικά Έπη:  Το λογισμικό αναφέρεται στην περίοδο των προϊστορικών χρόνων και του 
μυκηναϊκού πολιτισμού.  Βασίζεται  στη διερεύνηση συνόλου πολυμεσικής  πληροφορίας  και 
πηγών στη συλλογή στοιχείων και τη σύνθεση εργασιών.

Γλώσσα  η  Ελληνική:  Οι  περιπέτειες  των  λέξεων:  Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό 
αναπτύσσεται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: 

• Ιστορία της ελληνικής γλώσσας

• Λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας

• Σημασία των λέξεων

• Γλωσσικές ποικιλίες

• Γλωσσική έκφραση

Η προσέγγιση κάθε γλωσσικού θέματος πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους, όπως: μέσω 
εισαγωγής στην ευρύτερη θεματική περιοχή, κειμενοκεντρικής προσέγγισης, ερωτήσεων και 
ποικιλίας δραστηριοτήτων.

Θρησκευτικά Λυκείου: Οι θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στο λογισμικό είναι:

• Θρησκευτικά Α' Ενιαίου Λυκείου: Ο Λατρευτικός Πλούτος της Εκκλησίας

• Θρησκευτικά Β' Ενιαίου Λυκείου – Παγκόσμια Θρησκεύματα: Το Ισλάμ

• Θρησκευτικά  Γ'  Ενιαίου  Λυκείου  -  Θέματα  Χριστιανικής  Ηθικής:  Ο  σεβασμός  της 
ανθρώπινης ζωής και οι κίνδυνοι που την απειλούν.

Ιστορία,  Κοινωνιολογία  και  Αισθητική  Αγωγή:  Μαθησιακό  περιβάλλον  διαλογικών 
πολυμέσων για την διερευνητική μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση ιστορικών 
πηγών. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ιστορία της Κορίνθου και της Αθήνας καθώς και στις 
συνθήκες που διαμόρφωσαν την αρχαία ελληνική τέχνη.

Κοινωνικές Επιστήμες (Κοινωνιολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή)

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  (Δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  των  πολιτών):  Το  λογισμικό  αυτό 
παρουσιάζει κυρίως τις ενότητες: Πολίτης, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις. Περιλαμβάνει Ασκήσεις, 
Προτάσεις για Εργασίες, Παραπομπές, video, ένα Παιχνίδι Απόψεων, Ευρετήρια, ένα εργαλείο 
δημιουργίας Διαλόγων σε μορφή κόμικ κ.ά.
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Διαθεματικά

Πολλαπλές Αναπαραστάσεις (Φυσική, Ιστορία, Φιλοσοφία):  Διαθεματική προσέγγιση 
μέσω  πολλαπλών  αναπαραστάσεων  στη  διδασκαλία  των  φυσικών  επιστημών.  Εκτός  των 
άλλων,  περιέχει  προσομοιώσεις  πειραμάτων  για  την  κίνηση  στο  κεκλιμένο  επίπεδο,  τις 
διαδοχικές κινήσεις σωμάτων, το ηλεκτρικό πεδίο, τα λογικά κυκλώματα και άλλα.

Ιρις  (Μαθηματικά  Καλλιτεχνικά):  Η  τέχνη  των  μαθηματικών  και  τα  μαθηματικά  της 
τέχνης. Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής διακοσμητικών μοτίβων με χρήση αλγορίθμων, 
γεωμετρικών και αρχιτεκτονικών κατασκευών κ.τ.λ.

Η πραγματική εικόνα των ελληνικών σχολικών εργαστηρίων

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ενότητες, κάθε ελληνικό σχολείο έχει τουλάχιστον 
ένα εργαστήριο πληροφορικής το οποίο είναι επαρκώς εξοπλισμένο και δίνει τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, προς 
όφελος των μαθητών. Επιπλέον έχουν γίνει  και  στον ελληνικό χώρο αρκετές προσπάθειες 
ανάπτυξης και  χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των 
διδακτικών  μεθόδων  των  εκπαιδευτικών  και  τον  εμπλουτισμό  των  παιδαγωγικών 
στρατηγικών. Ωστόσο πολλά είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πράξη, τα οποία 
χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και άμεσης επίλυσης.

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκαν  αρκετές  περιπτώσεις  λογισμικού εφαρμογών, 
εμπορικού ή ελεύθερου, για τη διδασκαλία  μαθημάτων που δεν αφορούν το μάθημα της 
Πληροφορικής, αλλά μαθημάτων των θετικών, των τεχνολογικών, των θεωρητικών και των 
κοινωνικών  επιστημών.  Η  διδασκαλία  αυτών  των  μαθημάτων  μέσω  των  ΤΠΕ  και  του 
αντίστοιχου εκπαιδευτικού λογισμικού ανοίγει  έναν  κύκλο καινοτόμων δραστηριοτήτων,  οι 
οποίες  ωστόσο  λαμβάνουν  χώρα  μέσα  στο  σχολικό  εργαστήριο,  δηλαδή  στο  εργαστήριο 
πληροφορικής.  Το  πρόβλημα  που  άμεσα  παρουσιάζεται  είναι  ότι  τα  εργαστήρια  σε  κάθε 
σχολείο δεν είναι αρκετά και δε μπορούν να διδάξουν πολλοί εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα. 

Επιπλέον,  ο  μεγαλύτερος  όγκος  των  εκπαιδευτικών  που  δεν  είναι  της  ειδικότητας  της 
Πληροφορικής, δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι στη χρήση Η/Υ. Όσοι είναι δε, δε γνωρίζουν 
πώς να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό αυτό υλικό. Πολλοί μάλιστα εκπαιδευτικοί έχουν 
σχηματίσει την άποψη ότι οι υπολογιστές είναι χρήσιμοι μάλλον σαν εποπτικά μέσα και όχι 
σαν  ένα  σημαντικό  εφόδιο  της  διαδικασίας  διδασκαλίας.  Αρκετά  είναι  τα  σεμινάρια  που 
γίνονται  για  την  αντιμετώπιση  αυτού  του  προβλήματος,  τα  οποία  ωστόσο  έχουν  μάλλον 
τυπικό χαρακτήρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις αρκετών εκπαιδευτικών που δε χρησιμοποιούν ποτέ το 
εργαστήριο  και  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό.  Οι  πλέον  συνήθεις  και  σοβαροί  λόγοι  που 
επικαλέστηκαν  ήταν  η  έλλειψη  εμπιστοσύνης  στον  εαυτό  τους  σε  ότι  αφορά  στις 
υπολογιστικές γνώσεις και δεξιότητες τους σχετικά με τον χειρισμό των υπολογιστών, του 
διαδικτύου και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έλλειψη κατάλληλων λογισμικών και η 
έλλειψη χρόνου για προετοιμασία. Μάλιστα 2 στους 3 εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι η παροχή 
κατάλληλων  παιδαγωγικών  σεμιναρίων  χρήσης  του  υπολογιστή  είναι  προβληματική,  ενώ 
πιστεύουν πως απαιτείται σταδιακή κλιμάκωση με παρακολούθηση σεμιναρίων διαφορετικού 
περιεχομένου σε σχέση με αυτά που ήδη είχαν παρακολουθήσει.

Αντίστοιχα οι αξιολογητές εκτιμούν ότι η έλλειψη παιδαγωγικών σεναρίων και αυτοπεποίθησης 
θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν τη μη χρησιμοποίηση του εργαστηρίου από ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των επιμορφωθέντων. Εάν λοιπόν η ενδοσχολική επιμόρφωση για απλή εξοικείωση με 
την χρήση των ΤΠΕ συναντά αυτά τα προβλήματα έστω στο πρώιμο στάδιο εφαρμογής της, 
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δικαιούται  να  αναρωτηθεί  κάποιος  πως  είναι  δυνατόν  να  τίθενται  στόχοι  αλλαγής  των 
παιδαγωγικών  στρατηγικών  των  εκπαιδευτικών.  Ο  Τζιμογιάννης  (2002)  ,  αναφερόμενος 
γενικότερα στις υποδομές επιμόρφωσης και υποστήριξης στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση τις κρίνει γενικά ανεπαρκείς και περιορισμένες. Ισχυρίζεται δε ότι η 
πλειονότητα  των  εκπαιδευτικών  έχει  ελλιπή  επιμόρφωση  σε  ζητήματα  Πληροφορικής  και 
εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και προτείνει ο τεχνολογικός αλφαβητισμός 
και  τα  παραδείγματα  εφαρμογής  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  να  μην 
αντιμετωπίζονται  ανεξάρτητα,  αλλά  συνολικά  και  ενιαία  στοχεύοντας  σε  αλλαγή  της 
εκπαιδευτικής  κουλτούρας.  Η  Βοσνιάδου  (2001)  ,  εξετάζοντας  τους  καθηγητές  που 
επιμορφώνονταν  στα  σχολεία  τους  αναφέρει  ότι  επιθυμούσαν  περισσότερο  ορισμένες 
δραστηριότητες και καθοδήγηση που ταίριαζε καλύτερα στον συνήθη τρόπο διεύθυνσης της 
τάξης. Οι καθηγητές μετέφεραν την δασκαλοκεντρική διδασκαλία και πρακτικές διαχείρισης 
στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα και χρειάζονταν αρκετή υποστήριξη για να περάσουν σε μια 
άποψη που να αντιμετωπίζει τους μαθητές ως υποκείμενα που αυτορυθμίζουν την μάθηση 
τους. Προτείνει δε μετά από μια ανασκόπηση των μελετών που εξετάζουν και αξιολογούν την 
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την αλλαγή των εκπαιδευτικών στόχων σε εθνικό επίπεδο 
και την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος από συγκεντρωτικό που είναι σήμερα σε πιο 
ευέλικτο αποκεντρωμένο σύστημα με εξουσία και δύναμη να παίρνουν αποφάσεις σε τοπικές 
περιοχές, οι διευθυντές και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων.

Ο Casey (1996)  είχε αναφερθεί στον ενεργό και καθοριστικό ρόλο που παίζει η ηγεσία του 
σχολείου  στην  εισαγωγή  των  υπολογιστών  στα  σχολεία  και  την  αναγκαιότητα  της 
εκπαιδευτικής αλλαγής. Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ως μια ειδική περίπτωση 
εκπαιδευτικής αλλαγής απαιτεί τη χρήση της υπάρχουσας εμπειρίας στο χώρο, η οποία είναι 
εξαιρετικά  πλούσια.  Εξάλλου,  όπως  έχει  ήδη  υποστηριχτεί,  η  τεχνολογία  εν  γένει  και  οι 
υπολογιστές ειδικότερα είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο σχολείο 
και  άρα  αντιμετωπίζεται  συχνά  αρνητικά  από  τους  εκπαιδευτικούς  και  τη  γενικότερη 
κουλτούρα του σχολείου που δεν είναι δεκτική ιδιαίτερα σε αλλαγές (Hodas, 1996) .

Επομένως, παγιώνεται μια κατάσταση πλήρους υλικού εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων 
και εξασφάλισης εκπαιδευτικού λογισμικού (συνήθως εμπορικού), χωρίς ουσιαστικά όλα αυτά 
να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς, ενώ το κόστος είναι τεράστιο. Το αποτέλεσμα 
είναι οι μαθητές, οι οποίοι αρκετές φορές έχουν καλύτερη γνώση των ΤΠΕ/ ICTs, να βλέπουν 
την ώρα διδασκαλίας στο εργαστήριο σαν τυπική διαδικασία ή σαν ώρα παιχνιδιού, γεγονός 
που ίσως έχει χειρότερα αποτελέσματα από το κλασικό μάθημα στην αίθουσα.

Η σχέση με το ελεύθερο λογισμικό

Δυστυχώς η σχέση της ελληνικής εκπαίδευσης με το ελεύθερο λογισμικό δεν είναι καν μια 
σχέση «ταραγμένη».  Πρόκειται  για  μια  σχέση ουσιαστικά  ανύπαρκτη.  Το  πρόβλημα αυτό 
ξεκινάει  από  «τα  πάνω»  και  εκτείνεται  σε  όλη  τη  δευτεροβάθμια,  πρωτοβάθμια  και 
προσχολική κοινότητα.

Το  ΥΠΕΠΘ εξέδωσε  δελτίο  τύπου  στις  30/05/2005  ,  στο  οποίο  ανακοινώνει  το  κλείσιμο 
συμφωνίας  με  τη  Microsoft για  τη  διάθεση  του  λογισμικού  που  θα  χρησιμοποιηθεί  στην 
εκπαίδευση, ενώ πρόσφατα υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου με την εν 
λόγω εταιρία . Οι συμφωνίες αυτές διαμορφώνουν το κλίμα σχετικά με την πληροφορική και 
τις ΤΠΕ γενικότερα σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι «κλειδώνουν» 
τους χρήστες (μαθητές και καθηγητές) στη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού προκειμένου να 
τους μετατρέψουν σε πελάτες των μελλοντικών τους προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών (αλλά και 
των  καθηγητών  που  τους  διδάσκουν)  έχει  ταυτίσει  τις  λειτουργίες  του  υπολογιστή  με 
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συγκεκριμένο  λογισμικό.  Δηλαδή  η  επεξεργασία  κειμένου  «σημαίνει»  Word,  τα  λογιστικά 
φύλλα «σημαίνουν» Excel, η παρουσίαση «σημαίνει» Powerpoint και ούτω καθεξής. Η έννοια 
ανοιχτό  λογισμικό  δεν  υφίσταται,  τόσο  στην  πράξη,  όσο  και  στη  θεωρία,  δηλαδή  στα 
εκπαιδευτικά συγγράμματα.

Παράλληλα, η χρήση του λογισμικού της  Microsoft καθοδηγεί  τις εξελίξεις  και  σε επίπεδο 
hardware.  Κάθε  ανανέωση  του  λογισμικού  της  γίνεται  όλο  και  πιο  δυσβάσταχτη  για  τις 
ικανότητες και την απόδοση των εργαστηριακών υπολογιστών προκαλώντας την απαξίωση 
του εξοπλισμού και αναγκάζοντας τα σχολεία να ξοδεύουν υπέρογκα ποσά για την ανανέωσή 
του. Η τακτική αυτή είναι μεθοδευμένη, καθώς η εταιρία σταδιακά παύει να υποστηρίζει το 
παλιό λογισμικό.

Αντίσταση σε αυτό τον εξαναγκασμό παράγεται από λίγους συνειδητοποιημένους καθηγητές, 
οι οποίοι έχουν γνώση του ελεύθερου λογισμικού και κάνουν προσπάθεια με προσωπικό κόπο 
και εθελοντική διάθεση να αξιοποιήσουν το λογισμικό αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
στάση,  ωστόσο,  που κρατά η  πολιτεία  απέναντι  σε  τέτοια  εγχειρήματα,  κάθε  άλλο  παρά 
αρωγή θυμίζει.  Τα χρήματα που μπορεί  να εξοικονομηθούν από την υιοθέτηση και χρήση 
ελεύθερου λογισμικού δε διατίθενται προς άλλες ανάγκες του σχολείου, αλλά επιστρέφουν 
στο Υπουργείο για να βρουν άλλους αποδέκτες!

Τι χρειάζεται και τι μπορεί να γίνει – Προτάσεις

Η  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  και  των  εκπαιδευτικών  πακέτων  λογισμικού  είναι  ένα  από  τα 
σημαντικότερα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  Για να αξιοποιηθούν από 
όλους  τους εκπαιδευτικούς  θα  πρέπει  να παρθούν αποφάσεις  προς  δύο βασικούς άξονες. 
Αρχικά είναι απαραίτητη η δημιουργία περισσότερων εργαστηρίων σε κάθε σχολική μονάδα. 
Με τον τρόπο αυτό μπορούν να γίνουν περισσότερες διδασκαλίες παράλληλα και οι μαθητές 
να έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα εργαστήρια.  Ίσως είναι 
σκόπιμη και  η τοποθέτηση ενός ειδικού τεχνικού (administrator)  σε κάθε σχολείο που θα 
υποστηρίζει  τα  εργαστήρια,  θα  αντιμετωπίζει  τυχόν τεχνικά προβλήματα,  θα  βοηθάει  τον 
εκάστοτε εκπαιδευτικό στη διαχείριση του εργαστηρίου και θα βρίσκεται σε αυτό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος, σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα.

Παράλληλα είναι απαραίτητη η αρτιότερη επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων 
στη χρήση των εργαστηρίων. Σκοπός είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν 
με τη χρήση των ΤΠΕ και να αξιοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητές τους στην αναζήτηση 
νέων  πηγών  γνώσης,  στην  ενεργό  συμμετοχή  σε  νέες  κοινότητες  μάθησης  και  στην 
αναβάθμιση των διδακτικών μεθόδων.  Αναζητούνται λοιπόν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα 
δώσουν  νέα  διάσταση  στην  εκπαιδευτική  τεχνολογία  και  θα  εισάγουν  νέες  παιδαγωγικές 
στρατηγικές. Η δε εκπαιδευτική επιμόρφωση δε θα πρέπει να υποβαθμίζεται ως κάτι που απλά 
θα συμβάλλει, ώστε η εισαγωγή και η χρήση των ΤΠΕ να γίνει πιο αποτελεσματική. Αντίθετα, 
αποτελεί αναγκαία συνθήκη και επιβάλλεται να γίνει πιο ποιοτική.

Υπάρχει πληθώρα μοντέλων επιμόρφωσης, ανάλογα με το πού εστιάζει το κάθε πρόγραμμα. 
Έτσι υπάρχουν τα μοντέλα που εστιάζουν στη μάθηση κάποιου συγκεκριμένου λογισμικού, 
π.χ.  των  λογισμικών  φύλλων  ή  των  προγραμμάτων  διαχείρισης  κειμένων  και  εικόνων. 
Υπάρχουν επίσης προγράμματα που εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιοχές του Α.Π., όπως στη 
χρήση  του  υπολογιστή  στη  διδασκαλία  της  ιστορίας  ή  της  φυσικής.  Επίσης  υπάρχουν 
προγράμματα που παίρνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά των δασκάλων ως ενηλίκων οι 
οποίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους μικρότερους μαθητές. Υπάρχουν προγράμματα 
τα  οποία  στοχεύουν  στο  να  αποκτήσει  ο  εκπαιδευτικός  αυτοπεποίθηση  στη  χρήση  του 
υπολογιστή και να ξεπεράσει τη φοβία του απέναντι σ’ αυτούς. 
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Παράλληλα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη περισσότερων λογισμικών πακέτων, καθώς η εξέλιξη 
των ΤΠΕ και των επιστημών γενικότερα είναι ραγδαία και πολλές φορές δε συμβαδίζει με τους 
ρυθμούς της διδασκαλίας στο σχολείο. Για παράδειγμα, στην ειδικότητα της Πληροφορικής οι 
ρυθμοί  ανάπτυξης  της  τεχνολογίας  των  υπολογιστών  είναι  εκθετικοί  και  συνήθως 
προσπερνούν την τεχνολογία που διδάσκεται στο σχολείο. Το αποτέλεσμα είναι τα σχολικά 
βιβλία να θεωρούνται «παλιά» μέσα σε λίγα χρόνια από τη συγγραφή τους ενώ η κατάρτιση 
νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και 
με το εκπαιδευτικό λογισμικό που χρειάζεται ανανέωση και συνεχή βελτίωση. 

Βέβαια,  το να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω έχει  εξαιρετικά μεγάλο οικονομικό κόστος, 
ειδικά όταν πρόκειται  για διαδικασία που θα πρέπει  να επαναλαμβάνεται.  Όσον αφορά το 
εκπαιδευτικό λογισμικό, η υιοθέτηση του FLOSS σαν γενικότερη κουλτούρα θα μπορούσε να 
δώσει  λύσεις  σε  αρκετά  σημαντικά  προβλήματα.  Πρώτα  απ’  όλα  θα  σήμαινε  άμεση 
εξοικονόμηση πόρων για  καλύτερο εξοπλισμό από άποψη υλικού. Κατά δεύτερο λόγο,  το 
εκπαιδευτικό λογισμικό στα σχολικά εργαστήρια θα είναι πάντοτε «σύγχρονο» με τις εξελίξεις, 
καθώς οι ενημερωμένες εκδόσεις του θα είναι διαθέσιμες χωρίς κανένα κόστος και χωρίς να 
εκβιάζουν την ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Επιπλέον, η υιοθέτηση μιας τέτοιας 
φιλοσοφίας θα ανοίξει νέους ορίζοντες, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 
και  τους  μαθητές  να  αναπτύξουν  μόνοι  τους  λογισμικό.  Ειδικά  αν  ενταχθούν  ενεργά  οι 
μαθητές σε αυτή τη διαδικασία, πιθανότατα να ακολουθήσουν νέοι κύκλοι ερευνών που θα 
επιφέρουν  σημαντικές  αλλαγές  στα  υπάρχοντα  μοντέλα  διδασκαλίας  και  στον  τρόπο 
λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Εισαγωγή

Παρά  τα  σαφή  πλεονεκτήματα  που  παρουσιάζει  το  ελεύθερο  έναντι  του  εμπορικού 
λογισμικού, σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο είναι πολύ λίγα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία 
έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν κάποιου είδους ελεύθερο λογισμικό στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Στο δρόμο προς την εφαρμογή και υιοθέτηση χρήσης ελεύθερου λογισμικού είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάποια παραδείγματα καλής εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας, 
τα οποία θα παίξουν το ρόλο της πρωτοπορίας που ανοίγει το δρόμο και για τα υπόλοιπα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης   του εκπαιδευτικού συγκροτήματος 
Keynes στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Το εκπαιδευτικό συγκρότημα

Το  εκπαιδευτικό  συγκρότημα  Keynes  αποτελείται  από  διάφορα  παλιότερα  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα  που  βρίσκονταν  στην  ίδια  περιοχή  και  ενοποιήθηκαν.  Πρόκειται  για  ένα  γενικό 
λύκειο, δύο ΤΕΕ και μια επαγγελματική σχολή τουρισμού.

Το  σχολείο  διαθέτει  6  εργαστήρια  υπολογιστών  με  140  υπολογιστές  και  4  εξυπηρετητές 
(servers),  οι  οποίοι  λειτουργούν  με  Linux,  και  υποστηρίζεται  από  τεχνικό  προσωπικό  5 
ατόμων, προκειμένου να εξυπηρετήσει 607 μαθητές και 96 καθηγητές. Στις υπηρεσίες που 
παρέχονται  από  τους  εξυπηρετητές  περιλαμβάνονται  δρομολόγηση  (routing)  των 
εργαστηριακών υπολογιστών στο Internet, τείχος προστασίας (firewall), προστασία από ιούς 
και  ενοχλητική  αλληλογραφία  (spam  mail),  διαμοίραση  αρχείων  (file  sharing) 
περιλαμβανομένης  της  διαθεσιμότητας  ατομικού  λογαριασμού  χρήστη  προσβάσιμου  από 
οποιονδήποτε υπολογιστή του σχολείου, υπηρεσίες DHCP2, δικτυακό εξυπηρετητή, ο οποίος 
φιλοξενεί το site του σχολείου, υπηρεσία wiki και προσωπικό δικτυακό χώρο για μαθητές και 
καθηγητές,  υπηρεσία  διαδικτυακού  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (web  mail),  λίστες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists),  εξυπηρέτηση για  εκτυπωτές (print  server)  κ.α. 
Μερικές υπηρεσίες, όπως το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι διαθέσιμες και με 
απομακρυσμένη πρόσβαση, από το σπίτι.

Η διαδικασία υιοθέτησης του FLOSS

Το εργαστήριο υπολογιστών έχει ιδρυθεί από το 1985 για την υποστήριξη των μαθημάτων 
ηλεκτρονικού  υπολογιστή  στις  τεχνικές  ειδικότητες  και  οι  αρχικοί  υπολογιστές  σταδιακά 
αναβαθμίζονταν ή αντικαθιστούνταν από νεότερους και παράλληλα αγοράζονταν νέοι καθώς 
το εργαστήριο επεκτείνονταν.  Το FLOSS εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1998, όταν οι 
τεχνικοί αποφάσισαν να εγκαταστήσουν δοκιμαστικά Linux σε ένα μηχάνημα. Στις αρχές του 
1999 άρχισε να λειτουργεί ένας εξυπηρετητής Linux, ο οποίος διαμοίραζε τη σύνδεση του 
Internet και παρείχε διαμοιραζόμενο χώρο αποθήκευσης μέσω του τοπικού δικτύου. Έκτοτε οι 
υπηρεσίες που συνέχισε να παρέχει ο υπολογιστής αυτός επεκτάθηκαν, καθώς διευρύνονταν 
οι ανάγκες του σχολείου (διαμοίραση εκτυπωτών, εικονικό δίκτυο μεταξύ των εγκαταστάσεων 
του σχολείου κλπ).

Το 1999 το σχολείο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα επέκτασης με περίπου 
18.000€,  για  την  αγορά  αδειών  του  Microsoft  Office  για  ένα  νέο  εργαστήριο.  Κάποια 

2 Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP σε υπολογιστή που συνδέεται στο δίκτυο
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«φωτισμένα  μυαλά»  παρουσίασαν  ως  εναλλακτική  λύση  το  Star  Office  5.1  (το  οποίο 
αργότερα εξελίχθηκε στο γνωστό OpenOffice.org), το οποίο μόλις είχε αρχίσει να διατίθεται 
δωρεάν  ως  ανοιχτό  λογισμικό  από  τη  Sun.  Με  αυτό  το  σχέδιο  θα  μπορούσαν  να 
εξοικονομηθούν πολλά χρήματα για την αγορά άλλου εξοπλισμού. Ωστόσο, παρόλο που οι 
μαθητές  δεν  παρουσίασαν  κάποια  αντίδραση,  αρκετοί  καθηγητές  το  είδαν  με  αρνητική 
διάθεση,  καθώς  νόμιζαν  ότι  θα  χρειαζόταν  να  εκπαιδευτούν  εκ  νέου  για  να  αποκτήσουν 
δεξιότητες που ήδη είχαν με τα προϊόντα της Microsoft. Μετά από συμφωνία κατέληξαν να 
διαθέσουν περίπου  6.700€ για την αγορά αδειών Microsoft Office.

Η ανάπτυξη με τη χρήση FLOSS

Η εγκατάσταση του Star Office ήταν η αρχή για το σχολείο. Σταδιακά τα μέλη του σχολείου 
άρχισαν  να  έρχονται  σε  στενότερη  επαφή  με  τις  τεχνολογίες  FLOSS  και,  αποκτώντας 
μεγαλύτερη συνειδητοποίηση με τον καιρό, να συμμετέχουν όχι μόνο παθητικά, ως χρήστες, 
αλλά και ενεργητικά, συμμετέχοντας στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης. Οι μαθητές 
ξεκίνησαν να διαχειρίζονται λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι οποίες άνοιξαν στο κοινό 
προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία και με κόσμο έξω από το σχολικό περιβάλλον. Μέσω της 
επικοινωνίας με ηλεκτρονικές λίστες οι μαθητές κέρδιζαν σε εμπειρία τόσο όσον αφορά στην 
ίδια τη συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική κοινότητα, όσο και στη διαχείρισή της.

Επιπλέον  στους  μαθητές  μοιράστηκε  CD  με  το  λογισμικό  που  χρησιμοποιούταν  στους 
υπολογιστές του σχολείου για να το εγκαταστήσουν στο σπίτι τους και να μπορούν να κάνουν 
τις εργασίες τους.

Όπως  λέει  η  καθηγήτρια  Daniela  Volta,  υπεύθυνη  του  εργαστηρίου  υπολογιστών  του 
σχολικού συγκροτήματος , 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η δουλειά με τον Η/Υ  
δε  σημαίνει  απαραίτητα  δουλειά  με  κάποιο  συγκεκριμένο  λογισμικό  και  ότι  είναι  
εύκολη υπόθεση να μεταβεί κανείς από ένα λογισμικό σε κάποιο άλλο. Όταν κάθονται  
μπροστά από ένα υπολογιστή δεν ψάχνουν για το “Word”, αλλά κοιτάνε τι λογισμικό  
είναι εγκατεστημένο και ποιο από αυτά θα μπορούσε να τους είναι χρήσιμο.

Εκτός από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού, σταδιακά άρχισε να ενσωματώνεται στην 
καθημερινή  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  το  ανοιχτό  διδακτικό  υλικό  (open  content)  . 
Καθηγητές και μαθητές άρχισαν να χρησιμοποιούν πληροφορίες από το Wikipedia, ως υλικό 
για τα μαθήματα. Παράλληλα κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν στη μετάφραση περιεχομένου 
της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας ή και στην προσθήκη νέου.

Η δυνατότητα λειτουργίας μαθητών και καθηγητών μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου ο 
ρόλος δεν είναι μόνο παθητικός αλλά και δημιουργικός/ενεργητικός σε τοπικό, αλλά και υπερ-
τοπικό επίπεδο, αλλάζει τη σχέση όχι μόνο χρηστών – προγραμματιστών, αλλά και μεταξύ 
καθηγητών – μαθητών.

Το ιταλικό λεξικό του OpenOffice.org

Η  χρήση  ανοιχτού  λογισμικού  και  διδακτικού  υλικού  στο  σχολείο  Keynes  έχει  δώσει  τη 
δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία τεχνολογικού 
σχεδιασμού  και  παράλληλα  να  διαμορφώσουν  μια  άλλη  κουλτούρα  μάθησης.  Είναι  το 
πρακτικό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι ο τεχνολογικός σχεδιασμός και η παιδαγωγική έχουν 
τη δυναμική να αναπτυχθούν παράλληλα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.  Το παράδειγμα αυτό 
συγκεκριμενοποιείται με την περίπτωση του OpenOffice.org.
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Το λογισμικό αυτό έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2). Η γλωσσική 
προσαρμογή του συνήθως γίνεται και συντηρείται από τοπικές κοινότητες εθελοντών, παρόλο 
που  μερικές  φορές  υπάρχει  χρηματοδότηση  από  τη  Sun  Microsystems  Inc.  Το  Proggeto 
Linguistico Italiano OperOffice.org (PLIO), δηλαδή το ιταλικό πρότζεκτ για το OpenOffice.org, 
αναλαμβάνει την ανάπτυξη, συντήρηση και διανομή του εξιταλισμένου OpenOffice.org.

Το 2004 η καθηγήτρια Ιταλικών Daniela Volta, η οποία είναι και η υπεύθυνη για την υποδομή 
των υπολογιστών στο σχολικό συγκρότημα, να γράψουν συνώνυμα, ως εργασία σε κάποιο 
μάθημα γλωσσολογίας.  Επειδή το OpenOffice.org που χρησιμοποιούσαν δεν είχε  θησαυρό 
συνωνύμων  (thesaurus)  η  καθηγήτρια  σκέφτηκε  ότι  θα  ήταν  καλή  ιδέα  να  συλλέξει  τα 
συνώνυμα που θα έγραφαν οι μαθητές και να τα στείλει στην ομάδα PLIO.

Ωστόσο η εμπλοκή των μαθητών σε ένα τέτοιο έργο απαιτούσε κάποια βασική εκπαίδευση. 
Προκειμένου να προετοιμαστούν οι μαθητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης του 
ανοιχτού  λογισμικού,  προσκλήθηκε  ένας  ειδικός,  ο  οποίος  έδωσε  στα  παιδιά  μια  διάλεξη 
σχετικά με τις έννοιες και τις πρακτικές του ανοιχτού λογισμικού. Η διάλεξη περιελάμβανε και 
ένα κομμάτι για την ιστορία του OpenOffice.org, του λογισμικού με το οποίο θα εμπλέκονταν 
οι μαθητές. Μετά από αυτό, το πρόγραμμα ξεκίνησε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας που 
το  ξεκίνησε.  Οι  μαθητές  της  συγκεκριμένης  τάξης,  καθώς  και  μαθητές  από  άλλες  τάξεις, 
ανέλαβαν να ξεκινήσουν τη δουλειά με συνώνυμα που ξεκινάνε από τα γράμματα Α και Β. Στο 
συγκεκριμένο πρότζεκτ ενεπλάκησαν στη συνέχεια μαθητές και από άλλα σχολεία, καθώς και 
άλλα μέλη της κοινότητας του FLOSS.

Το  συγκεκριμένο  πρότζεκτ  είναι  το  καλύτερο  παράδειγμα  ενεργητικής  δια-συνοριακής 
μάθησης και δραστηριότητας στη βάση του social networking και της αμοιβαίας υποστήριξης. 
Οι  σχέσεις  της  καθηγήτριας  που  συντονίζει  το  πρόγραμμα  με  άλλα  σχολεία  δίνουν  τη 
δυνατότητα να εμπλακούν περισσότεροι μαθητές. Όσο δε πιο διευρυμένη είναι η σύνθεση του 
ανθρώπινου  δυναμικού  που  εμπλέκεται  στη  διαμόρφωση  του  λεκτικού  θησαυρού,  τόσο 
αντιπροσωπευτικότερος και πολυσυλλεκτικότερος γίνεται αυτός, με αποτέλεσμα στο σύνολό 
του να αντανακλά την πραγματική ευρύτητα της καθημερινής γλώσσας. Το παράδειγμα αυτό 
δείχνει  ακόμα  ότι  η  τεχνολογική  πρωτοτυπία  έχει  πλέον  ξεφύγει  από  το  αποστειρωμένο 
περιβάλλον των εργαστηρίων και η μάθηση βγαίνει έξω από τα όρια του σχολείου. Εδώ η 
πρωτοτυπία γίνεται πραγματικότητα από μια «κοινότητα».

Αυτού του είδους η μάθηση, αλληλεπιδραστική,  δια-συνοριακή, βασισμένη στις κοινότητες 
μάθησης  που  σχηματίζονται,  προκύπτει  ότι  είναι  πιο  αποτελεσματική  από  την  παθητική, 
μονόδρομη μάθηση των ιστοσελίδων που παρέχουν πληροφορίες για το μάθημα (κείμενα, 
γραφικά, ίσως οπτικοακουστικό υλικό). Επίσης αναδεικνύεται ότι μια κοινότητα μάθησης που 
βασίζεται σε τεχνολογίες FLOSS ενέχει μεγάλη δυναμική και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες 
προκειμένου να κατανοηθεί γιατί μερικά εργαλεία προτιμούνται έναντι άλλων και πως αυτά 
εφαρμόζονται  στα  πλαίσια  ενός  περιεχομένου που  τίθεται  από  τους  διδάσκοντες,  από  τα 
ιδιαίτερα ζητήματα του προς  εξέταση θέματος,  και  το  κοινωνικό,  πολιτιστικό και  πολιτικό 
περιβάλλον του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Blog: ένα συνεργατικό εργαλείο

Το blog είναι ακόμα ένα εργαλείο, το οποίο προάγει ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον 
στο σχολείο Keynes. Μάλιστα πρόκειται για ένα εργαλείο που δείχνει πως οι μαθητές χτίζουν 
τόσο  τη  μαθησιακή  τους  κοινότητα,  όσο  και  τη  συλλογική  τους  ταυτότητα  με  βάση  τις 
εμπειρίες που μοιράζονται.

Οι  μαθητές  προέρχονται  από  διάφορα  περιβάλλοντα  και  ως  εκ  τούτου  έχουν  ποικίλους 
τρόπους  μάθησης.  Η  γνώση  τους  είναι  ετερογενής,  δυναμική  και  έχει  ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά.  Θα  ήταν  πολύ  αποτελεσματικό  αν  μπορούσαν  να  μοιραστούν  τις 
διαφορετικές  γνώσεις  και  εμπειρίες  τους  με  χρήση  των  ραγδαία  εξελισσόμενων  νέων 
τεχνολογιών. 

Ένας  από  τους  στόχους  της  εκπαίδευσης  στα  νέα  μέσα  στο  σχολείο  Keynes  είναι  να 
βοηθηθούν οι  μαθητές να αποκτήσουν μια κριτική αντίληψη για τα μέσα αυτά, με το να 
διηγούνται  την  εμπειρία  τους,  αντί  να  τα  χρησιμοποιούν  παθητικά  και  ασυνείδητα. 
Προκειμένου να αναπτυχθεί  ο «διαδικτυακός αλφαβητισμός» (internet literacy), το Keynes 
εισήγαγε ένα νέο τομέα στις τεχνολογίες επικοινωνίας, ο οποίος καλύπτει ζητήματα όπως το 
πως να παρέχει κανείς και να παρουσιάζει πληροφορίες στο Internet. Προκειμένου οι μαθητές 
να μην είναι ούτε παθητικοί δέκτες πληροφοριών ούτε και αδιάφοροι καταναλωτές γνώσης, 
τους δόθηκε ευκαιρία να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικτυακή κοινότητα. Παραδείγματα 
όπως οι δικτυακοί τόποι Indymedia.org και Slashdot.net παρουσιάστηκαν στους μαθητές μέσα 
στην τάξη. Επιπλέον, ως προκειμένου όλο αυτό να επενδυθεί με μια δυνατότητα πρακτικής 
εμπειρίας, κατασκευάστηκε στις αρχές του 2005 μια υποδομή weblog βασισμένη σε FLOSS, 
όπως τα pyblosxom, apache, planet και weblog-add.

Το  σύστημα  μπορεί  να  συγκεντρώνει  όλα  τα  ανεξάρτητα  blog των  μαθητών  και  του 
προσωπικού αυτόματα και να τα μετατρέπει σε ένα κοινοτικό blog (π.χ. blog της τάξης που 
συγκεντρώνει όλα τα blog των μαθητών και καθηγητών της τάξης  II H ή ένα σχολικό  blog 
που συγκεντρώνει τα blog όλων των μαθητών και του προσωπικού). Με αυτό το μηχανισμό, 
οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές μπορούν να αναδομηθούν και να 
παρουσιαστούν για διάφορους σκοπούς ή να διατεθούν σε κοινά με ποικίλα ενδιαφέροντα. Σε 
σύγκριση με άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες αυτό το σύστημα blog παρουσιάζει τα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα:

1. Το  απλοποιημένο  περιβάλλον  αλληλεπίδρασης  καθιστά  το  blog ευκολότερο  στη 
χρήση,  συγκριτικά  με  τις  ιστοσελίδες  ή  τις  σελίδες  wiki,  καθώς  επιτρέπει  μόνο 
δημοσιεύσεις σε μορφή κειμένου, οι  οποίες στη συνέχεια διορθώνονται  αυτόματα, 
απεικονίζονται  και  αρχειοθετούνται.  Πριν  την  εφαρμογή  του  μέσου  αυτού 
διεκπεραιώθηκε  μια  προσεκτική  εκτίμηση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών.  Χωρίς 
εξεζητημένα  χαρακτηριστικά,  το  μέσο  αυτό  είναι  πραγματικά  δομημένο  για  τις 
απαιτήσεις  των  χρηστών  και  ως  εκ  τούτου  υπήρχε  μικρή  πιθανότητα  να 
αποθαρρυνθούν οι μαθητές και οι καθηγητές από τη χρήση του. Με αυτή την έννοια 
το  σχολείο  δε  λειτούργησε  στα  τυφλά,  αποδεχόμενο  μια  «κουλ»  καινούργια 
τεχνολογία, αλλά αντίθετα έδρασε σαν ένας έξυπνος καταναλωτής.

2. Αντίθετα με τα forum, στο blog δε χρειάζεται να δοθεί κάποιο θέμα προς συζήτηση 
και σχολιασμό. Έτσι προσφέρεται μεγάλη ελευθερία στους χρήστες (εκτός από τον 
κανόνα ότι ένα  blog δε χρησιμοποιείται για την προσβολή ατόμων) προκειμένου να 
εκφραστούν με όποιο τρόπο και στυλ επιλέξουν.

3. Αντίθετα με τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  το  blog είναι  προσβάσιμο από 
οποιοδήποτε  υπολογιστή διαθέτει  πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Η  πληροφορία  μπορεί 
ευκολότερα να διαδοθεί και να εμπλέξει ευρύτερους ρόλους (παροχείς πληροφοριών, 
μέσα, δέκτες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύλληψη της συγκέντρωσης πολλών  blog σε ένα είναι κοινή 
πρακτική  μεταξύ  των  προγραμματιστών  ελεύθερου  λογισμικού,  προκειμένου  να 
δημιουργούν  χώρους  συζήτησης  για  κοινά  project (π.χ.  Planet Debian για  το  Debian 
GNU/Linux,  Planet Ubuntu για το  Ubuntu GNU/Linux). Συνεπώς η εφαρμογή αυτής της 
τεχνολογίας στο σχολείο ήταν απλή υπόθεση, ωστόσο πολύ αποτελεσματική κοινωνικά. Η 
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δημιουργία του  Planet Keynes3 με τα  blog όλων όσων συμμετέχουν από το γυμνάσιο 
Keynes συνιστά μια μεγαλύτερη μαθησιακή κοινότητα, όπου αμοιβαία μάθηση λαμβάνει 
χώρα όχι μόνο μεταξύ των μαθητών, αλλά και με συμμετοχή καθηγητών και τεχνικών.

Για  παράδειγμα,  κατά  τη  διδασκαλία  ενός  ελληνικού  επικού  ποιήματος  ένας  μαθητής 
ανάρτησε  στο  blog του  τους  στίχους  ενός  δημοφιλούς  ποπ  τραγουδιού  που  ήταν 
εμπνευσμένοι από το συγκεκριμένο ποίημα. Οι στίχοι ήταν προσβάσιμοι από όλους τους 
μαθητές του τμήματος, στο blog της τάξης. Η καθηγήτρια στο μήνυμά της απάντησε ότι 
οι στίχοι θα συζητιόταν στην τάξη, ως έναυσμα για να συζητηθούν οι αντιστοιχίες μεταξύ 
της  αρχαίας  και  της  μοντέρνας  καλλιτεχνικής  δημιουργίας.  Στην  περίπτωση  αυτή  η 
καθηγήτρια έμαθε από τους μαθητές πράγματα σχετικά με την τρέχουσα κουλτούρα των 
εφήβων. Η κοινή εμπειρία των στίχων που αναρτήθηκαν μείωσε το «κενό» μεταξύ των 
μαθητών και της καθηγήτριας. Η συνέχιση της εμπειρίας αυτής μέσα στην τάξη κατέστησε 
το υλικό που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο χρήσιμο σύνδεσμο μεταξύ τεχνολογίας και 
βιβλίου. Το παράδειγμα αυτό απεικονίζει πως οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
ενοποιήσουν τη φυσική με την ψηφιακή οντότητα και, ακόμα πιο σημαντικό, να δώσουν 
κίνητρα στους μαθητές να προβληματιστούν και να μοιραστούν τις γνώσεις τους όχι μόνο 
μεταξύ τους, αλλά και με ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα τέτοιο κοινοτικό σύστημα 
blog δεν ενθαρρύνει μόνο την αλληλοϋποστήριξη των επιμέρους μαθητών, αλλά επίσης 
λειτουργεί  ανασταλτικά  ως  προς  την  ιεραρχία  που  αναπτύσσεται  στο  παραδοσιακό 
μαθησιακό περιβάλλον,  όπου  οι  καθηγητές  έχουν τη δύναμη να μεταλαμπαδεύουν τη 
γνώση και οι μαθητές προσλαμβάνουν παθητικά τις παρεχόμενες πληροφορίες. Η εμπλοκή 
τους στον εικονικό χώρο τους γεφυρώνει παράλληλα με άλλους μαθητές ανά τον κόσμο. 
Επιπλέον, οι τεχνικοί θα μπορούσαν να μάθουν πράγματα από τις δραστηριότητες των 
χρηστών και να σχεδιάσουν καλύτερες συσκευές και υπηρεσίες για αυτούς. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο  χτίζεται  μια  μαθησιακή  κοινότητα,  στην  οποία  αλληλεπιδρούν  άτομα  που 
διαδραματίζουν ποικίλους ρόλους και παράλληλα χτίζεται η συλλογική τους ταυτότητα με 
βάση τη μαθησιακή εμπειρία.

Μια  άλλη  διάσταση  της  εφαρμογής  της  τεχνολογίας  των  blog έχει  να  κάνει  με  τη 
συντήρηση  και  τα  χαρακτηριστικά  του  ελεύθερου  λογισμικού.  Ο  σχεδιαστής  του 
συστήματος  έδωσε  ιδιαίτερη  σημασία  στην  ελαχιστοποίηση  της  διαφοροποίησης  του 
προσαρμοσμένου  λογισμικού  από  το  αρχικό  project προκειμένου  να  καθίσταται 
ευκολότερη η συντήρηση και η ομογενοποίηση. Επίσης δημιούργησε νέα εργαλεία που 
του  επέτρεπαν  να  εγκαταστήσει  αυτόματα  (και  μαζικά)  το  λογισμικό  pyblosxom στο 
δικτυακό χώρο οποιουδήποτε χρήστη. Οι δυσλειτουργίες που αναγνωρίστηκαν καθώς και 
τα νέα εργαλεία που αναπτύχθηκαν επιστράφηκαν σαν ανατροφοδότηση στους αρχικούς 
προγραμματιστές του ελεύθερου λογισμικού. Καθώς αυτή ήταν και η πρώτη εφαρμογή 
συστήματος  webblog σε σχολείο με χρήση  FLOSS παράχθηκε επίσης και  η αντίστοιχη 
τεκμηρίωση.  Αυτά συνιστούν απόδειξη  ότι  η  εφαρμογή ενός  συστήματος  webblog με 
χρήση FLOSS στο σχολείο Keynes είναι όντως μια κοινωνικο-τεχνική πρωτοτυπία.

Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα

Η  χρήση  ανοιχτού  λογισμικού  στο  σχολείο  Keynes ξεκίνησε  με  βάση  την  εξοικονόμηση 
χρημάτων  και  επεκτάθηκε  με  την  αξιοποίηση  αποτελεσματικών  τεχνολογιών  FLOSS.  Η 
υλοποίηση του συστήματος αφενός δίνει τη δυνατότητα της σύζευξης της φυσικής σχολικής 
τάξης με ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον και αφετέρου γεφυρώνει την τοπική γνώση 
και  μάθηση  με  την  παγκόσμια  διαδικτυακή  κοινότητα.  Τα  δύο  παραδείγματα  που 
παρουσιάστηκαν  δείχνουν  πως  οι  τεχνολογίες  FLOSS βελτιώνουν  την  ανάπτυξη  της 

3 http://keynes.scuole.bo.it/planet
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τεχνολογίας διαδικτυακής μάθησης με το να εμπλέκουν τους καθηγητές και τους μαθητές στη 
διαδικασία αυτή. Στο παράδειγμα του  OpenOffice.org φάνηκε πως οι  μαθητές,  πέραν από 
χρήστες  του λογισμικού,  μπορούν να συμμετέχουν και  στην ανάπτυξή του,  δομώντας  το 
λεκτικό θησαυρό της εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν οι ίδιοι τα συνώνυμα της 
Ιταλικής  γλώσσας  και  παράλληλα  μοιράζονται  τη  γνώση  τους,  καθώς  και  την  ίδια  τη 
διαδικασία παραγωγής της, με τον έξω κόσμο. Η μάθηση πέρα από τη διαχωριστική χρήστης – 
προγραμματιστής  ενσωματώνει  μια  κοινωνικο-τεχνική  δυναμική  τόσο  στην  ανάπτυξη  του 
ελεύθερου λογισμικού όσο και στη σχολική μόρφωση.

Το δεύτερο παράδειγμα με τη χρήση τεχνολογιών FLOSS για την κατασκευή webblog δείχνει 
πως η διαδικτυακή μεταλαμπάδευση της γνώσης ανατρέπει την παραδοσιακή σχέση μεταξύ 
καθηγητών – μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη, 
ανεξαρτήτως του ρόλου τους, να μάθουν από τους υπόλοιπους.

Συνολικά το σχολείο  Keynes επωφελείται απτό τη χρήση και ανάπτυξη τεχνολογιών FLOSS, 
όσον  αφορά  τόσο  στην  εξοικονόμηση  πόρων,  όσο  και  στη  διαθεσιμότητα  λογισμικών 
εργαλείων  εύκολα παραμετροποιήσιμων  για  τις  εκπαιδευτικές  τους  ανάγκες.  Παράλληλα η 
κοινότητα  ανάπτυξης  του  FLOSS επωφελείται  από  την  ανάδραση  που  λαμβάνει  από  το 
σχολείο,  καθώς  και  τη  συνεισφορά  του  στην  ανάπτυξη  νέων  εργαλείων  λογισμικού. 
Συγκριτικά με το αντίστοιχο εμπορικό λογισμικό, οι τεχνολογίες FLOSS μπορούν να είναι πολύ 
προσαρμοστικότερες στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών και ως εκ τούτου να τους δώσουν 
τη δυνατότητα να παίξουν πολύ πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

FOSS στην εκπαίδευση

Πολλοί λόγοι συμβάλλουν στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών για την προοπτική 
υιοθέτησης  του  FOSS  στην  εκπαίδευση  (Lin  &  Zini,  2006).  Το  κόστος  του  απαραίτητου 
εκπαιδευτικού  λογισμικού είναι  αμελητέο,   δεδομένου ότι  οι  τελικοί  χρήστες  μπορούν  να 
λάβουν τα αντίγραφα του λογισμικού ελεύθερα. Επίσης μπορούν να μεταφορτώσουν τις νέες 
εκδόσεις αναβαθμισμένου FOSS, ελαχιστοποιώντας τις δαπάνες αναβάθμισης. 

Η  διαδικασία  ανάπτυξης  FOSS εξασφαλίζει  λογισμικό  υψηλής ποιότητας.  Ένας  σημαντικός 
αριθμός υπευθύνων ασχολείται με την ανάπτυξη και την τροποποίηση του FOSS, απομακρύνει 
τα σφάλματα στον κώδικα (bugs), βελτιώνει το λογισμικό και το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό. 
Το  λογισμικό  που  προκύπτει  είναι  περισσότερο  αξιόπιστο  και  το  όφελος  τεράστιο  για 
ολόκληρη την κοινότητα των ΤΠΕ. Η ελεύθερη διανομή ιδεών, θεωριών, μελέτης και έρευνας 
διαμορφώνουν την ανοικτή φιλοσοφία των FOSS. 

Παράλληλα, η χρήση FOSS αποθαρρύνει την πειρατεία λογισμικού και είναι μια εναλλακτική 
λύση  στην  παράνομη  αντιγραφή.  Χρησιμοποιώντας  FOSS,  μια  ευρύτερη  ποικιλία  του 
λογισμικού τίθεται στην διάθεση των σπουδαστών, οι οποίοι μπορούν να μελετήσουν και να 
τροποποιήσουν  τον  πηγαίο  κώδικα και  να εξάγουν ενδεχομένως νέες λύσεις.  Άλλωστε το 
FOSS είναι συχνά ανώτερο από το ιδιόκτητο λογισμικό από άποψη ασφάλειας και απόδοσης 
(Wheeler, 2005). 

Οι σημερινοί σπουδαστές θα είναι οι αυριανοί χρήστες των ICT. Η βιομηχανία υπολογιστών 
αναγνωρίζοντας την σημασία της εκπαιδευτικού λογισμικού προσπαθεί να προσελκύσει την 
αγορά με την προώθηση κινήτρων, όπως η χορήγηση εμπορικού λογισμικού ως ελεύθερο και 
εκπτώσεων σε προϊόντα. 

Μια αποτελεσματική στρατηγική στην εφαρμογή του FOSS πρέπει να καλύψει κάποιους από 
τους ανασταλτικούς παράγοντες που υφίστανται στο τρέχον εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτοί 
οι παράγοντες έχουν προσδιοριστεί σε πολυάριθμες μελέτες. Ο Attwell (2005) αναφέρεται στο 
"νομικό  καθεστώς  OSS  σε  διάφορες  χώρες  και  ιδιαίτερα  στη  Γερμανία",  της  ανεπαρκούς 
υποστήριξης και της τεκμηρίωσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, καθώς επίσης και στην 
ανάγκη  ανάπτυξης  στρατηγικών  για  τη  μεταφορά  σε  FOSS.  Ο  French (2003)  τονίζει  τη 
σημασία τεσσάρων παραγόντων: της ασαφούς κατανόησης του FOSS από τους δυνητικούς 
χρήστες, της ψεύτικης υπόθεσης ότι το FOSS προϋποθέτει μια απότομη καμπύλη εκμάθησης, 
της θεώρησης των εκπαιδευτικών ότι οι σπουδαστές πρέπει να διδαχθούν το λογισμικό που 
εξουσιάζει τον "πραγματικό κόσμο" και της παρουσίας ισχυρών λόμπι βιομηχανίας λογισμικού. 
Τέλος, τονίζει ότι "η πλειοψηφία των δυνάμεων που μετριάζουν την ταχύτητα με την οποία τα 
σχολεία υιοθετούν το FOSS βρίσκεται στις ψεύτικες υποθέσεις και την παρανόηση". 

Η εμπλοκή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εξαρτάται  κατά ένα μεγάλο μέρος από τις κρατικές 
πολιτικές,  που  αφορούν  το  ρόλο  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Τα  σχετικά 
εκπαιδευτικά  προγράμματα  σπουδών  διαμορφώνονται  σύμφωνα με αυτές  τις  πολιτικές.  Η 
απουσία  του  FOSS  σε  αυτά  τα  προγράμματα  σπουδών  μπορεί  να  αποδοθεί  σε  πολλούς 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη συνεπών οδηγιών και έμπειρου προσωπικού, η 
απουσία  σειρών  μαθημάτων  σχετικών  με  το  FOSS  στα  επιμορφωτικά  προγράμματα  του 
προσωπικού και η υποτίμηση του ελεύθερου λογισμικού. 

Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ έχουν εκπαιδευθεί σε ένα σύστημα 
που εξουσιάζεται από το εμπορικό λογισμικό. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
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κινήτρων και τεχνικής υποστήριξης/κατάρτισης από το κράτος, οδηγεί σε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον  όπου  το  ίδιο  μοντέλο  ΤΠΕ  επαναλαμβάνεται.  Παρά  το  γεγονός  ότι  πολλοί 
δάσκαλοι έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν FOSS, αυτό εντούτοις εξαρτάται εντελώς 
από την πρωτοβουλία και την προσωπική προσπάθειά τους. Και ενώ σε εργαστηριακή βάση 
μπορούν  να  επιτευχθούν μερικά καλά  αποτελέσματα,  είναι  δυσκολότερο η  τεχνολογία  να 
εφαρμοστεί  συγχρόνως  σε  άλλες  σχολές.  Αυτό  θα  απαιτούσε  μια  συντονισμένη 
χρηματοδότηση προσπάθειας καθώς επίσης και κατάρτισης. 

Προωθώντας το FOSS στην εκπαίδευση

Η προώθηση του FOSS στην εκπαίδευση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Εντούτοις, πρέπει να 
γίνουν πολλές ενέργειες για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Αν και γενικά το FOSS έχει 
κερδίσει  ένα  μεγάλο  μερίδιο  της  αγοράς  μεταξύ  των  ατόμων,  των επιχειρήσεων και  των 
οργανώσεων,  η διείσδυσή της στην εκπαίδευση είναι  πολύ μικρή. Παρακάτω προτείνονται 
κάποιοι τρόποι για την προώθησή του.

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ και  ειδικά  του  FOSS  στο  σχολικό  περιβάλλον  δεν  είναι  εύκολη 
διαδικασία, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τεχνική πείρα και οι περισσότεροι 
από αυτούς δεν έχουν. Αυτό περιπλέκει την όλη διαδικασία καθώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
λάβουν  κατάλληλη  τεχνική  κατάρτιση  και  να  είναι  πολύ  καλοί  γνώστες  της  χρήσης  των 
υπολογιστών  για  να  μπορέσουν  να  προωθήσουν  την  διδασκαλία  τους.  Πρέπει  να 
συνειδητοποιήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθηθούν από τις ΤΠΕ για 
την προώθηση της γνώσης. Επιθυμητός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να λαμβάνονται 
υπόψη γενικά οι  ΤΠΕ και ειδικότερα το FOSS, ως ένας άλλο μέσο για τη διδασκαλία των 
σπουδαστών και την τοποθέτηση τους μεταξύ παραδοσιακών μέσων, όπως τα βιβλία και ο 
πίνακας.  Τα  σεμινάρια  θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση.  Οι 
δάσκαλοι που δεν έχουν καμία εμπειρία με τις ΤΠΕ πρέπει να καταρτιστούν στο συγκεκριμένο 
FOSS που θα χρειαστούν για τη διδασκαλία του μαθήματός τους. Οι δάσκαλοι με πείρα, τόσο 
σε παιδαγωγικό όσο και σε τεχνικό υπόβαθρο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτές 
των πρώτων.  Αυτό  είναι  ο  μόνος  τρόπος  για  την  εισαγωγή  μιας  νέας  διδασκαλίας  στους 
ακατάλληλους τεχνολογικά εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Η  λήψη  της  τεχνικής  κατάρτισης  και  η  προώθηση  της  γνώσης  αυτής  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία, απαιτεί ισόβιες προσπάθειες. Ο ρυθμός για να ακολουθήσει τις προόδους των ΤΠΕ 
και του FOSS είναι τεράστιος. Η καθιέρωση δικτύων γνώσης στον τομέα εκπαιδευτικού FOSS 
είναι μια χρήσιμη πρακτική για να κρατάει τους εκπαιδευτικούς ενήμερους. Ένα "Εκπαιδευτικό 
Δίκτυο Γνώσης FOSS " (Educational FOSS Network of Knowledge) θα προσελκύσει εκείνους 
τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν με ενδιαφέρον το νέο λογισμικό και τις εξελίξεις 
του.  Θα έχουν τη  δυνατότητα  να μοιραστούν ιδέες  και  απόψεις  για  πετυχημένα σενάρια 
υλοποίησης και ο αρχικός ενθουσιασμός της χρησιμοποίησης ΤΠΕ και FOSS στην εκπαίδευση 
θα μείνει άθικτος. 

Η  υιοθέτηση  ICTs  και  FOSS  στα  σχολεία  απαιτεί  τον  κατάλληλο  τεχνικό  εξοπλισμό.  Τα 
εργαστήρια υπολογιστών δεν  πρέπει  να χρησιμοποιηθούν  μόνο για  τη διδασκαλία  σειρών 
μαθημάτων σχετικών με τον υπολογιστή, αλλά για την εφαρμογή των ΤΠΕ (μέσω FOSS) στην 
εκπαιδευτική διαδικασία όλων των σειρών μαθημάτων. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να 
εξοπλιστούν  με  έναν  τουλάχιστον  υπολογιστή  και  έναν  προβολέα  (για  το  δάσκαλο)  και 
μερικούς τερματικούς σταθμούς για τους σπουδαστές. Ο τελικός στόχος είναι να υπάρξει ένας 
τερματικός σταθμός ανά σπουδαστή. Το πρόγραμμα OLPC-ένα lap top ανά σπουδαστή (δείτε 
http://www.laptop.org)  έχει  καθορίσει  τα  πρότυπα:  Κάθε  σπουδαστής  πρέπει  να  έχει  ένα 
προσιτό laptop - που δίνεται πιθανώς από την κυβέρνηση – το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικό όργανο στο σχολείο και στο σπίτι. 
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Οι εγκαταστάσεις των υπολογιστών στα εργαστήρια και στις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να 
διαχειριστούν από ειδικευμένο προσωπικό, που προσλαμβάνεται στα σχολεία για αυτόν τον 
συγκεκριμένο στόχο. Η εφαρμογή ICTs στην καθημερινή σχολική ζωή σημαίνει ότι τα τεχνικά 
προβλήματα (χαλασμένοι  κεντρικοί  υπολογιστές  ή  τερματικοί  σταθμοί,  προβλήματα με  τη 
σύνδεση  με  το  Διαδίκτυο,  κ.λ.π.)  πρέπει  να  επιλυθούν  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα.  Η 
εγκατάσταση νέου FOSS και η διαχείριση των εργαστηρίων πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 
συντονισμό  με  τους  εκπαιδευτικούς,  των  οποίων  ρόλος  πρέπει  να  περιλάβει  μόνο  την 
παιδαγωγική προσπάθεια. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα δε μπορεί να υιοθετήσει τις ΤΠΕ και το FOSS χωρίς τη συμμετοχή 
του κράτους.  Πρέπει  να τεθούν και  να επιβληθούν οδηγίες  για  την  εφαρμογή τους στην 
εκπαίδευση. Η υποχρεωτική χρήση FOSS όποτε είναι δυνατόν θα μπορούσε να είναι ένας από 
αυτούς.  Τα  νομικά  ζητήματα  για  τη  χρήση,  την  επέκταση,  την  εκμετάλλευση  και  την 
ανάπτυξη FOSS πρέπει να διευκρινιστούν από την κυβέρνηση. Η παραγωγή υψηλής ποιότητας 
υλικού (π.χ. νέο εκπαιδευτικό FOSS) πρέπει να θεωρηθεί εξίσου σημαντική όπως η συγγραφή 
καλών βιβλίων. 

Εντούτοις,  ο  ρόλος  των  εθελοντών,  που  αποτελούν  την  πεμπτουσία  της  κοινότητας  του 
FOSS, δεν πρέπει  να αποκλειστεί.  Η χρησιμοποίηση των εθελοντών πρέπει  να καθιερωθεί 
καθώς  επίσης  και  να  προσφερθούν  κίνητρα.  Η  δική  τους  εργασία  και  εμπειρία  έχουν 
δημιουργήσει την ιδέα για την ελευθερία του FOSS και η δημιουργία ομάδων εθελοντών για 
το εκπαιδευτικό FOSS θα είναι ένα σημαντικό σημείο σε αυτήν την προσπάθεια. 
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Abstract

During the past  decade the role of  Information and Communication Technologies 
(ICT) in education worldwide constitutes an ever more decisive factor in the evolution 
of the educational process and educational models. To this end, the use of Personal 
Computers (PCs) running proprietary software is the most common solution.  At the 
same  time  an  increasingly  growing  trend  towards  Free/Open  Source  Software 
(FOSS) adoption by companies of the private sector as well as public organisations 
and  educational  institutions  around  the  world  is  resulting  to  proprietary  software 
going open source. Although the prime motivation for deploying FOSS in educational 
settings seems to be the reduction of costs associated with licensing and ownership 
of commercial products, several other advantages that arise from FOSS deployment 
may be of even greater benefit. This paper examines the rationale for using FOSS in 
education,  especially  at  school  level  and  discusses  the  possible  benefits  and 
problems of this alternative. It also reviews the current state as well as the trends 
concerning the adoption of FOSS in schools and proposes ways to promote its use.

Introduction

Information  and  Communication  Technologies  (ICTs)  are  used  to 
accommodate or enhance the traditional in-class learning or for substituting it. 
The value of software as a means of enhancing the learning procedure has 
been  widely  recognized  (Salinas,  2007;  Taha,  2005).  There  exist  many 
pedagogical  aspects  of  software  utilization.  Among  others,  these  include 
visualization  of  abstract  notions,  simulation  of  procedures,  contribution  in 
stimulating pupils and provide them with an environment to experiment (with 
no cost or danger).

The introduction of ICTs in the educational system has the potential to 
radically change the educational framework, by introducing new learning tools 
and methods such as learning platforms and personalized learning (in terms 
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of  both  content  and  method),  self-review  frameworks,  learning  motivation 
software, to name but a few. A current long-term goal of European Union’s 
educational  policy  is  to  facilitate,  through  the  widespread  use  of  ICTs,  a 
lifelong  learning  environment,  which  will  enable  all  European  citizens  to 
choose the place, the method and the time to learn.

Many  countries  have  altered  the  educational  approach  and  have 
embedded  ICTs  in  the  teaching  process.  However,  the  fact  that  many 
teachers are ill educated in this field obstructs the further accumulation of this 
technology. Furthermore, ICTs require the support of technical personnel for 
being integrated in school labs. The high costs of fully equipped computer 
labs and educational software development hold back the procedure.

At the same time, computer software that is  voluntarily developed and 
cost-free  -known  under  the  term  Free/Open  Source  Software  (FOSS)-  is 
increasingly gaining attention. The fact that FOSS is constantly improving in 
terms of user friendliness, functionality and availability along with the prime 
motivation  that  it  is  available  free  of  charge  lead  many  individuals, 
organizations and companies to its deployment. Recently, the perspective of 
using FOSS in educational settings has attracted researchers’ interest which 
resulted in ongoing discussions and studies concerning several aspects of the 
FOSS alternative in education (Shockey & Cabrera, 2005).

The next section of the paper describes FOSS in more detail. The section 
entitled  FOSS in  Education  discusses  the  rationale  for  adopting  FOSS in 
education, as well  as the factors that inhibit  this adoption. Finally,  the last 
section of the paper proposes ways to promote the use of FOSS in schools.

Free / Open Source Software

Numerous  debates  have  taken  place  over  the  definition  of  Free  /  Open 
Source Software (FOSS). The term “free software” was introduced by Richard 
Stallman back in 1983,  when he started the Free Software  campaign and 
created the GNU license (GNU Project, 2007). Since then, many other FOSS 
licenses have appeared in software that is offered at no cost and is freely 
distributable (Open source vs. closed source, 2007). End users are permitted 
to use the software, change it, improve it according to their needs, deploy it or 
even sell  it  without spending for a commercial license. This has led to the 
adoption of FOSS by individuals, companies, organizations and public sector. 

Awareness on the benefits of FOSS implementation in the public sector is 
growing among the government authorities of Europe from the beginning of 
the decade, as is implied by the growing adaptation of  FOSS software.  In 
2001 26,9% of the servers were operating on FOSS, while the prediction for 
2003  was  32,5%,  the  corresponding  figures  for  desktops being  2,9% and 
6,7%  respectively  (these  include  the  education  sector)  (European 
Commission, 2001). In 2005 FOSS was used on 40% of the servers and 16% 
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of  desktops,  while  a  clear  potential  for  increasing  usage  was  observed 
(European Commission, 2006).  The European Commission, acknowledging 
the significance of FOSS usage and development issued, as of January 2007, 
the  first  FOSS  license,  called  European  Union  Public  License  -  EUPL4 

(http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6523).

Despite this growing trend in FOSS adaptation, the education sector is 
still  far  from  implementing  FOSS  on  a  wide  scale.  In  mid  2006  it  was 
estimated that less than one percent of the schools across Europe use FOSS 
more than they use proprietary software (Open Source Academy, 2006). This 
comes as no surprise, considering the fact that FOSS content is absent from 
the current curricula. Furthermore, most schools across Europe do not employ 
ad hoc specialists for the management of technology issues, but they rather 
use teachers for this task.

At the same time, a powerful lobby of proprietary software companies is 
allowed  to  intervene  in  the  decision  making  process  of  the  educational 
system, both at European and national level.

The  financial  benefits  of  implementing  FOSS is  widely  acknowledged, 
though  argued  against  by  the  proprietary  software  companies.  Yet  the 
decision-making  authorities  do  not  systematically  utilize  the  conclusions 
reached towards the promotion of FOSS in education. The ongoing use of 
continually  upgraded  software  leads  to  the  depreciation  of  the  hardware 
equipment and locks the users in a budget-consuming circle: along with the 
software licensing fees much is spend on hardware renewal.

FOSS in Education

Many  reasons  contribute  to  the  increasing  interest  of  researchers  in  the 
perspective of adopting FOSS in education (Lin & Zini, 2006). The cost of the 
necessary educational software is negligible,  as end users can obtain free 
copies of the software. They can download new versions of upgraded FOSS, 
minimizing the upgrade costs as well.

The  process  of  developing  FOSS  ensures  high  quality  software.  An 
important  number  of  developers  modifies  FOSS,  rapidly  removes  bugs, 
improves software and makes it available to the public. The resulting software 
is more reliable and the whole community benefits. Furthermore, the sharing 
of ideas, theories, studies and research form the open philosophy of FOSS.

Moreover,  the  use  of  FOSS  discourages  software  piracy  and  is  an 
alternative to illegal copying. Using FOSS, a wider variety of software is made 

4 Which,  despite  its  being  a  step  forward  for  the  promotion  of  FOSS,  was  nevertheless  met  with 
skepticism by the open source community, regarding mostly its revoking process and its compliance 
with the GPL.
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available  to  students.  They  can  study  and  modify  the  source  code  and 
possibly produce innovative solutions.

Furthermore, FOSS is often superior to proprietary software in terms of 
security and performance (Wheeler, 2005). 

Today’s  students  will  be  tomorrow’s  ICT’s  users.  The  importance  of 
educational software market leads the computer industry to outpull the market 
by promoting motivations,  such as licensing proprietary software  as FOSS 
and product discounts.

An effective strategy to implementing FOSS should encompass ways to 
address  the  various  inhibiting  factors  posed  in  the  current  educational 
environment. These factors have been identified in numerous studies. Attwell 
(2005)  refers  to  the  “legal  status  of  OSS  in  a  number  of  countries  and 
particularly in Germany”, the insufficient support and documentation on OSS, 
as well as the need for developing strategies for migration to FOSS. French 
(2003) stresses the importance of four factors: the vague understanding of 
FOSS from potential users, the false assumption that FOSS presupposes a 
steep  learning  curve,  the  educators’  assumption  that  students  should  be 
taught  the  software  that  dominates  the  “real  world”  and  the  presence  of 
powerful  software  industry  lobbies,  underlining  that  “the  majority  of  forces 
mitigating the velocity at which schools adopt FOSS lie in false assumptions 
and misunderstanding”.

ICT implementation in education is largely depended on state policies, 
which  concern  the  role  of  ICT’s  in  the  educational  process.  The  relative 
educational curricula are formed according to these policies. The absence of 
FOSS in these curricula can be attributed to many factors among which are 
the lack of consistent guidelines and experienced / well informed personnel, 
the absence of FOSS related courses in the training programs of IT staff, the 
underestimation of software “lock-in”.

Current ICT schoolteachers have been trained in a system dominated by 
proprietary  software.  This  fact,  combined  with  the  lack  of  incentives  and 
technical  support  /  training  from  the  state,  results  in  an  educational 
environment where the same ICT pattern is replicated. Despite the fact that 
many teachers have the opportunity to use FOSS, this nevertheless depends 
completely  upon their  initiative  and personal  effort.  And while  some good 
results can be achieved on a laboratorial basis, it is much more difficult to 
implement  the  technology to  other  faculties  at  the  same time.  This  would 
require a much more coordinated effort as well as training funding.

Promoting FOSS in Education - Conclusions
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Promoting FOSS in education has many advantages. However, lots have to 
be done to  reach this aim. Although FOSS in general  has gained a large 
share  of  the  market  among  individuals,  enterprises  and  organizations,  its 
penetration in education is very small.  This section of  the paper proposes 
ways to promote the use of FOSS in schools.

Integrating ICTs and especially FOSS in the school environment is not 
easy, since people must have technical expertise in the field. Most teachers 
do not. This complicates the task of deploying FOSS. Teachers must obtain 
technical  training and be proficient  in  using computers  for  advancing  their 
instruction. They must realize the ways ICTs can help them and be aware of 
the  numerous  new  capabilities  they  have  for  delivering  knowledge. 
Considering ICTs in  general  and FOSS in  particular,  as another  mean for 
teaching students and placing them among traditional ones, such as books 
and the blackboard, is the desirable goal of this endeavor. Seminars could 
help towards this direction. Teachers that have no experience in ICTs should 
get hands-on training in the specific FOSS they will  need in their classes. 
Experienced  teachers,  with  strong  pedagogical,  as  well  as  technical 
background, should be used as the trainers of the former. This is the only way 
for  introducing  a  new,  more  advanced spirit  of  teaching  to  technologically 
ineligible  teachers,  which  constitute  the  majority  of  the  educational 
community.

Obtaining technical training and the knowledge of how to employ it in the 
educational procedure, requires lifelong efforts. The pace to follow advances 
in ICTs and FOSS is tremendous. Establishing networks of knowledge in the 
field of educational FOSS is a handy utility for keeping teachers informed. An 
“Educational FOSS Network Of Knowledge” will attract teachers with interests 
in news about ICTs, advances in the area, new software and many more. 
They  will  share  ideas  and  success  stories  and  the  initial  enthusiasm  of 
utilizing ICTs and FOSS in education will stay intact.

Employing  ICTs  and  FOSS  in  schools  requires  the  proper  technical 
equipment.  Computer labs should not be used just  for  teaching computer-
related  courses,  but  for  applying  ICTs  (through  FOSS)  in  the  educational 
procedure  of  all  courses.  Classes  should  be  equipped  with  at  least  one 
computer  and  projector  (for  the  teacher)  and  some  workstations  for  the 
students. The ultimate goal is to have one workstation per student. The One 
Laptop  Per  Child  -  OLPC  project  (see  http://www.laptop.org)  has  set  the 
standard: Every student should have an affordable laptop -probably donated 
by the government- which will be used as an educational instrument in school 
and in home.

Installations of computers in labs and classes must be handled by skilled 
personnel, hired in schools for this specific task. Applying ICTs in the daily 
school  life means that technical  problems (broken servers or workstations, 
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problems with connecting to the Internet, etc) should be resolved as fast as 
possible. Installation of new FOSS and the administration of the labs should 
be performed in coordination with teachers, whose role should involve only 
the pedagogical effort.

Educational  institutions  can  not  adopt  ICTs  and  FOSS  without  the 
involvement  of  the  state.  Guidelines  for  the  implementation  of  FOSS  in 
education must be set and enforced. The mandatory use of FOSS whenever 
possible  could  be  one  of  them.  Legal  issues  about  the  use,  deployment, 
exploitation and development of FOSS must be clarified by the government. 
The production of high quality material (e.g new educational FOSS) should be 
considered as important as having well written books.

Nevertheless,  the role  of  volunteers,  which  are the essence of  FOSS, 
should  not  be  excluded.  Utilization  of  volunteers  must  be  welcomed  and 
motivations should be offered. Their  work and experience has created the 
FOSS movement and creating volunteers groups for educational FOSS will be 
a significant milestone in this effort.
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