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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με αφετηρία µας α) τις αυξανόµενες ανάγκες των εκπαιδευτικών της νησιώτικης Ελλάδας για 
επικοινωνία, επιµόρφωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου β) την εµφάνιση 
κατάλληλων εφαρµογών ελεύθερου λογισµικού και γ) την κατάσταση υποδοµής και εκπαιδευτικού 
λογισµικού στη χώρα µας, σχεδιάσαµε και  υλοποιήσαµε την Εκπαιδευτική Πύλη Ν. Αιγαίου. Η 
σχεδίαση λαµβάνει υπόψη της τη δοµή και το περιεχόµενο των Εκπαιδευτικών Πυλών (educational 
portals, portail educatif), των θεµατικών δικτυακών κόµβων που λειτουργούν κυρίως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία καθώς και τα πορίσµατα ερευνών που αναφέρονται στην 
οργανική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι 
κατευθυντήριες ιδέες και η διαδικασία που ακολουθήθηκε  από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι την 
πραγµατοποίησή της. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτική Πύλη, Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Έργου, Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη ∆ιδασκαλία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, τα τελευταία χρόνια, γίνεται µε πιο γρήγορο ρυθµό κυρίως µέσα από τις 
γνωστές δράσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων  ΕΠΕΑΕΚ και της ΚτΠ (Πρωτοβουλία «e-
Learning: να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο» που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 24 Μαίου 2000 και ορίζεται συνοπτικά ως «η χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πολυµέσων και 
του Internet, για τη βελτίωση της ποιότητας της µάθησης µε διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους 
και υπηρεσίες, καθώς και των ανταλλαγών και της εξ αποστάσεως συνεργασίας» 
(http://www.europa.eu.int/comm/elearning):  

• Προµήθεια Η/Υ για όλα τα σχολεία της Β/θµιας και της Α/θµιας εκπαίδευσης. 
• ∆ικτύωση όλων των σχολείων και σύνδεσή τους µε το διαδίκτυο.  
• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού. 
• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ. 
• Τεχνική στήριξη των σχολικών εργαστηρίων µε τη δηµιουργία των «Κέντρων 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών» (ΚΕΠΛΗΝΕΤ). 
Όσον αφορά τους δύο πρώτους άξονες, ο ρυθµός µπορεί να θεωρηθεί  ικανοποιητικός 
λαµβάνοντας υπόψη ότι όλα σχεδόν τα σχολεία έχουν εξοπλιστεί µε εργαστήρια υπολογιστών και 
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είναι συνδεδεµένα στο διαδίκτυο. (Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΥΠΕΠΘ, 
http://www.ypepth.gr/ktp/ktp.htm)   
Για τα λογισµικά, ενώ έχουµε αρκετά µεγάλη παραγωγή ανερχόµενη σε 98 τίτλους (έργα 
Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ, έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, http://www.ypepth.gr/ktp/Educ_prds.htm ) τα 
περισσότερα δεν έχουν φτάσει στα σχολεία (µόνο 18 λογισµικά του Π.Ι στάλθηκαν φέτος στα 
σχολεία και ορισµένα µόνο από τα λογισµικά της Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ δόθηκαν σε 350 σχολεία), πολλά 
δεν έχουν άδειες χρήσης για τα σχολεία και άλλα δεν έχουν πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο.  Τέλος, η συνολική εικόνα για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι καθόλου 
ικανοποιητική. Ενώ θα έπρεπε να ήταν διαρκής και περιοδική, στην πράξη είναι αποσπασµατική 
και ελλιπής (Είναι γνωστό ότι έχει γίνει επιµόρφωση µέσω πιλοτικών εφαρµογών προγραµµάτων 
σε λίγα σχολεία, την περίοδο της Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ. Συνάµα, 76.000 εκπαιδευτικοί επιµορφώθηκαν µε 
σεµινάρια διάρκειας µόνο 48 ωρών σε πολύ βασικά εργαλεία των υπολογιστών. Η επιµόρφωση 
δευτέρου επιπέδου – παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ - δεν έχει ξεκινήσει ακόµα).   
Από την άλλη, εκτός της διδασκαλίας των µαθηµάτων πληροφορικής, οι υποδοµές δεν 
αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθµό στη διδασκαλία των σχολικών µαθηµάτων µε κίνδυνο να 
απαξιώνεται η τεχνολογία πολύ γρήγορα.  
Μια πρώτη εµπειρική παρατήρηση αναφορικά µε το πώς πραγµατικά  χρησιµοποιείται ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο στη χώρα µας σήµερα, µας οδηγεί στην υπόθεση ότι  
«η ένταξη των ΤΠΕ στην καθηµερινή διδακτική πράξη προϋποθέτει όχι µόνο  την εξασφάλιση 
τεχνικής υποστήριξης αλλά και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την συνεχή ενθάρρυνσή 
τους µε διάφορα κίνητρα. Επιπλέον, θα χρειαστεί και η ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης του 
έργου των εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικές Πύλες) που να έχουν όλες  χαρακτηριστικά βιώσιµων 
έργων υποδοµής και όχι έργων που σβήνουν µόλις τελειώσει η χρηµατοδότηση τους» (∆απόντες 
Ν, 2001).       
Σύµφωνα µε την υπόθεση που διατυπώνουµε εδώ,  για να εντάξουν οι εκπαιδευτικοί της πράξης 
τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη µε σκοπό να βελτιωθεί η διδασκαλία και οι σχολικές 
δραστηριότητες, δεν είναι αρκετός ο εξοπλισµός, η δικτύωση και το λογισµικό. Αυτό που στην 
πραγµατικότητα χρειάζονται είναι η συνεχής υποστήριξη και η επιµόρφωση σε ποικίλα επίπεδα. 
Όσον αφορά την υποστήριξη, αυτό µπορεί να υλοποιηθεί τόσο  µε την παροχή ψηφιακού υλικού 
για τη διδασκαλία και την αυτό-µόρφωση των εκπαιδευτικών µέσω του διαδικτύου  όσο και µε 
την παροχή υπηρεσιών. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, µε τις προφανείς δυσκολίες 
επικοινωνίας και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών µεταξύ των νησιών, θα µπορούσε το διαδίκτυο 
να αποτελέσει ουσιαστικό µέσο για την διαρκή και συνεχή υποστήριξή τους.  
Μια οµάδα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την 
υποστήριξη του τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σύρο, είχε την πρωτοβουλία να 
σχεδιάσει και στη συνέχεια να θέσει σε λειτουργία µια  «Εκπαιδευτική Πύλη», η οποία στοχεύει 
στην κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών της νησιώτικης περιοχής.  
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ»;  
Σύµφωνα µε µια ευρέως διαδεδοµένη προσέγγιση, ως Εκπαιδευτική πύλη (educational portal) 
ορίζεται ένας δικτυακός τόπος, ο οποίος δε διαθέτει εκπαιδευτικό περιεχόµενο, αλλά µπορεί ο 
εκπαιδευτικός να το αναζητήσει  από προτεινόµενους δικτυακούς ή µη τόπους. Εποµένως, κρίσιµο 
σηµείο αποτελεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή των αναφορών, η επιλογή των θεµάτων 
ανάλογα µε το σκοπό, η δυνατότητα φιλτραρίσµατος, η δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης για νέες 
αναφορές, η ταξινόµηση και η δόµηση / ιεράρχηση των πληροφοριών (Βλαχογιάννης κ.α.,2003).  
Θεωρούµε ότι, πράγµατι, έτσι θα µπορούσε  να ήταν οργανωµένη µια εκπαιδευτική πύλη, µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπήρχαν στο διαδίκτυο τόσο οι δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικών ή 
ανεξάρτητων οµάδων εκπαιδευτικών (όπως στην περίπτωση της Γαλλίας) καθώς και δικτυακοί 
τόποι οργανισµών και διοικητικών δοµών που θα ήταν ενηµερωµένοι, επικαιροποιηµένοι και 
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πλήρεις. Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση άλλων δικτυακών τόπων ευρωπαϊκών 
υπουργείων και οργανισµών, ελληνικών και ξένων (www.ypepth.gr, www.e-yliko.gr, 
www.komvos.gr www.eun.org, www.moec.gov.cy/dde/klimakio/  www.educasource.education.fr/ 
www.inrp.lamap)   καταλήξαµε στο να εντάξουµε στην «Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου» όχι 
µόνο δικτυακούς τόπους και εκπαιδευτικό υλικό αλλά και να ενθαρρύνουµε τους εκπαιδευτικούς 
να δηµοσιοποιήσουν εργασίες, είτε είναι προσωπικές είτε των σχολείων τους (µαθητικές 
εφηµερίδες, εργασίες σε σεµινάρια και συνέδρια, εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 
υγείας, Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Ολυµπιακής Παιδείας κ.α.). Από αυτό το 
σηµείο µάλιστα γεννήθηκε και το «µοντέλο της αυτοτροφοδοτούµενης εκπαιδευτικής πύλης» στο 
οποίο εµπλέκονται όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης (∆ιοίκηση, Σχολικοί Σύµβουλοι, Υπεύθυνοι 
τµηµάτων και εκπαιδευτικοί των δύο βαθµίδων). Με αυτή την οργανωτική δοµή η Πύλη αποκτάει 
µια δυναµική  έτσι, ώστε οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να έχουν όχι µόνο πρόσβαση στην 
ενηµέρωση και το υλικό εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, αλλά και να συµµετέχουν στην 
ανανέωση της.  
 
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Στην προσπάθειά µας να υλοποιήσουµε το σχέδιο µας και να λύσουµε τα τεχνικά προβλήµατα, 
συνεργαστήκαµε µε διδάσκοντες, τεχνικούς και φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου οι οποίοι θα 
µπορούσαν να µας βοηθήσουν. Η δηµιουργία του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων [ «∆ράσεις 
υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων των σχολείων (δηµιουργία Help Desk), έργο της 
ΚτΠ του ΥπΕΠΘ,] στη Σύρο και η πρόσληψη τεχνικών µας βοήθησε να αντιµετωπίσουµε τα 
προβλήµατα του λογισµικού µε το οποίο «στήσαµε» τελικά την πύλη (πλατφόρµα php-nuke), 
αλλά και εξασφαλίσαµε τη συντήρησή της,  
Πρόκειται για µία πλατφόρµα που ανήκει στην κατηγορία του ελεύθερου λογισµικού. Αυτό 
σηµαίνει ότι εκτός του ότι διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο, είναι και ανοιχτό για οποιαδήποτε 
τροποποίηση. Υποστηρίζεται από µια µία ολόκληρη κοινότητα χρηστών και προγραµµατιστών 
που αναπτύσσουν καθηµερινά επιπλέον εφαρµογές αλλά και διορθώσεις του υπάρχοντος κώδικα. 
Στο διαδίκτυο έγινε γρήγορα αποδεκτό από τις οµάδες χρηστών ελεύθερου λογισµικού και 
αντικατέστησε πολλές άλλες δύσχρηστες πλατφόρµες. Αυτή τη στιγµή υπολογίζετε ότι 
χρησιµοποιείτε επίσηµα σε πάνω από 3000 πύλες, αριθµός ο οποίος µεγαλώνει καθηµερινά.  Όλα 
τα δεδοµένα είναι δυναµικά, αποθηκεύονται και ανακτώνται σε βάση δεδοµένων (MySQL), 
πράγµα που κάνει πολύ γρήγορη τη προσπέλαση τους και σε συνεργασία µε τη µηχανή 
αναζήτησης του συστήµατος µας δίνει ταχύτατα αποτελέσµατα χωρίς την ανάγκη µεγάλης 
επεξεργαστικής ισχύος. 
Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτικούς, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις 
πληροφορικής, αποτέλεσε ένα πρόβληµα που λύθηκε µε επιτυχία από τους τεχνικούς της οµάδας. 
Έτσι, εξασφαλίστηκε και η πιο σηµαντική απαίτηση που υπόσχεται τη βιωσιµότητα µιας Πύλης 
εκπαιδευτικών: η φιλικότητα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, εξασφαλίστηκε και η δυνατότητα για 
αναρτήσεις περιεχοµένου µέσω διαδικτύου.   
 
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
Σηµείο αφετηρίας για την κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου της Πύλης ήταν οι παρακάτω 
παραδοχές: 
i)  Απευθύνεται σε όλους τους διδάσκοντες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των 
σχολείων του Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και ∆ωδεκάνησα) µε τις γνωστές ιδιοµορφίες - 
δυσκολίες.  
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ii) Το εκπαιδευτικό υλικό είναι τέτοιο ώστε να απευθύνεται τόσο στην παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ όσο και στη διδασκαλία µε τα γνωστά παραδοσιακά µέσα.  
iii) Το Πρόγραµµα Σπουδών δεν αναφέρεται µόνο στη διδασκαλία των γνωστών µαθηµάτων αλλά  
και στις άλλες ενδιαφέρουσες σχολικές δραστηριότητες και πρακτικές. 
iv) Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλο το περιεχόµενο της Εκπαιδευτικής Πύλης χωρίς να είναι 
απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών.  
v) Η µελέτη του τρόπου που οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές σε διάφορες χώρες αξιοποιούν το 
διαδίκτυο στη διδακτική πράξη µας οδήγησε στην παρακάτω τυποποίηση των παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων: α) ως πηγή πληροφοριών για τους µαθητές και τους διδάσκοντες β) ως µέσον 
επικοινωνίας και γ) ως µέσον έκφρασης.  
Η Κεντρική Σελίδα περιλαµβάνει τρεις βασικές στήλες: η αριστερή αναφέρεται στην ενηµέρωση, 
η µεσαία  στα τρέχοντα και επείγοντα και η τρίτη στην προσφορά εκπαιδευτικού υλικού.  Κάθε 
στήλη αποτελείται από επιµέρους Τµήµατα.   
 
α) Xρήσιµες πληροφορίες. Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό µας, αυτή η στήλη παρέχει 
πληροφορίες για τις διοικητικές µονάδες και τα σχολεία της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, χρήσιµες 
πληροφορίες για τα δροµολόγια των πλοίων (µε συνεχή εβδοµαδιαία ενηµέρωση) καθώς και 
δικτυακούς τόπους για την πρόγνωση του καιρού.  
Πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες βοηθούν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς των νησιών µας και 
των δύο βαθµίδων.  
Όµως, για το «Τµήµα της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας» πολύ γρήγορα καταλάβαµε ότι δεν έχουµε 
ούτε τη δυνατότητα ούτε το θεσµικό ρόλο για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των 
εκπαιδευτικών. Μπορούµε όµως να ενηµερώνουµε τους εκπαιδευτικούς για τρέχοντα και επίκαιρα 
θέµατα όπως οι πανελλήνιες εξετάσεις, οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ, η φοίτηση των µαθητών, τα 
τρέχοντα µεταπτυχιακά προγράµµατα, το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο καθώς και πληροφορίες 
σχετικές µε τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα στα οποία θα µπορούσαν να συµµετέχουν τα σχολεία. Η 
ενηµέρωση για τα θέµατα αυτά είναι άµεση και αφορά νόµους και εγκυκλίους οι οποίοι 
κοινοποιούνται άµεσα και αποσύρονται µετά την λήξη της ισχύς τους. ∆εν µπορούµε να 
αποθηκεύουµε πληροφορίες για τις οποίες δεν είµαστε σίγουροι ότι ισχύουν. 
Στο «Τµήµα των έργων του Γ’ ΚΠΣ», δείχνουµε τους δικτυακούς τόπους των υπηρεσιών οι οποίες 
περιέχουν πληροφορίες για τα έργα που αφορούν τις ΤΠΕ και άλλες δράσεις, κυρίως του ΥπΕΠΘ. 
Υπάρχουν, επίσης, και πληροφορίες που αφορούν την επιµόρφωση για τις ΤΠΕ στις Κυκλάδες.  
Μετά από πρόταση πολλών εκπαιδευτικών, υπάρχουν και ενδεικτικές προτάσεις για ολιγοήµερες 
εκδροµές σε κάποια νησιά µε πλήρη πρόγραµµα επισκέψεων και πληροφορίες, τα οποία δεν 
είχαµε προβλέψει στο σχεδιασµό της πύλης. 
Όσον αφορά το Τµήµα µε τις ενδιαφέρουσες συνδέσεις, προτείνουµε δικτυακούς τόπους, τους 
οποίους έχουµε σε θεµατικές κατηγορίες. Ειδικότερα για τα µαθήµατα και τις ιστοσελίδες 
εκπαιδευτικών είναι χωρισµένες ανά µάθηµα. Προσπαθήσαµε µε την περιγραφή ή την αξιολόγηση 
κάποιων από αυτούς να βοηθήσουµε τους επισκέπτες να βρουν πιο εύκολα την πληροφορία την 
οποία αναζητούν.  
 
β) Θέµατα Επικαιρότητας. 
Στη µεσαία στήλη σχεδιάζαµε να έχουµε εκπαιδευτικά θέµατα επικαιρότητας και αποδελτίωση 
ειδήσεων. Πολύ γρήγορα διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι δικτυακοί τόποι οι οποίο 
τα προσφέρουν, οπότε  η Πύλη απλά οφείλει να τους «δείχνει» (προτείνει) µε έναν δεσµό. 
Στην Κεντρική σελίδα έχουµε µια µόνιµη στήλη για επίκαιρα θέµατα (για παράδειγµα, η έκδοση 
των Πρακτικών ενός Συνεδρίου της περιοχής µας) και ειδήσεις που αφορούν θέµατα διοικητικά ή 
εκπαιδευτικά και τα οποία µπορεί να ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς (συνέδρια, σεµινάρια, 
προσκλήσεις για συµµετοχή εκπαιδευτικών, αποτελέσµατα εξετάσεων για το Κρατικό 
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Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας της περιοχής µας, σεµινάρια των ΠΕΚ, πληροφορίες για τη 
φοίτηση των µαθητών, τις Πανελλήνιες εξετάσεις, οι µεταθέσεις και τα οργανικά κενά  κ.α.). 
Τέλος, υπάρχουν πάντα τα 5 τελευταία άρθρα τα οποία έχουν «ανέβει» στην πύλη, για την 
ενηµέρωση των τακτικών επισκεπτών της. Στόχος µας είναι η συνεχής ενηµέρωση και ο 
εµπλουτισµός του υλικού για να την επισκέπτονται καθηµερινά οι εκπαιδευτικοί της περιοχής µας 
και κάθε ενδιαφερόµενος. 
 
γ) Τα τµήµατα Εκπαιδευτικού υλικού» 
Στον αρχικό σχεδιασµό υπολογίζαµε να διακρίνουµε το εκπαιδευτικό υλικό σε θεµατικές 
κατηγορίες σύµφωνα µε τη βαθµίδα αναφοράς: ∆ηµοτικά-Νηπιαγωγεία, Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια 
και ΤΕΕ.   

 

 
Σχήµα 1: Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού υλικού 

 
Στην πράξη, όµως, διαπιστώσαµε ότι η κατηγοριοποίηση αυτή δεν ήταν λειτουργική γιατί κάποιες 
δηµοσιεύσεις πιθανόν να ενδιέφεραν εκπαιδευτικούς από διαφορετικού τύπου σχολικές µονάδες. 
Έτσι, επιλέξαµε η κατηγοριοποίηση αυτή να είναι κατά ειδικότητα  (βλέπε Σχήµα 1). 
Σε κάθε ειδικότητα διακρίναµε υποκατηγορίες όπως «διδασκαλία µε τη βοήθεια λογισµικών µε ή 
χωρίς Φύλλα Εργασίας»,  «διδασκαλία µε τη χρήση του διαδικτύου», «διδασκαλία µε άλλα µέσα»,  
θεωρώντας ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υλικό τόσο για ΤΠΕ όσο και για τους παραδοσιακούς 
τρόπους διδασκαλίας.   
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Σε πρώτη φάση (2003-2004), πηγές του περιεχοµένου αποτέλεσαν: 
α) Εισηγήσεις συνεδρίων για τις  ΤΠΕ στην εκπαίδευση (για παράδειγµα του 1ου και 2ου 
Συνεδρίου της Σύρου, της Ρόδου, των Ιωαννίνων, των Πατρών, του Βόλου κ.α.) 
 β)  «Φύλλα Εργασίας» εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειµένου  
 γ)  Προτάσεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του διαδικτύου. 
δ)  ∆ραστηριότητες εκπαιδευτικών σε όλα τα µαθήµατα που πραγµατοποιήθηκαν στο Πλαίσιο της 
Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (έργο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ). 
Επιπλέον, εκτός από τις γνωστές λίστες µε δικτυακούς τόπους, υπάρχουν προτάσεις µε 
επιλεγµένες διευθύνσεις  στο διαδίκτυο αναφορικά µε µια θεµατική ενότητα, όπως για παράδειγµα 
ο κύκλος του νερού, η ιστορία των υπολογιστών, µέρα – νύχτα και εποχές, τα φράκταλς, Applets 
Φυσικής ή Μαθηµατικών κ.λ.π.  Τα θέµατα αυτά δεν κατατίθενται άπαξ αλλά έχουν δυναµικό 
χαρακτήρα µε την έννοια ότι µπορούν να εµπλουτίζονται συνεχώς µε νέες διευθύνσεις. Πρόκειται 
για κάτι το οποίο δεν είχαµε σχεδιάσει, αλλά θεωρήσαµε πολύ χρήσιµο στη συνέχεια. 
Τέλος, υπάρχουν άρθρα και µελέτες που αναφέρονται στο συγκεκριµένο µάθηµα, το πρόγραµµα 
σπουδών,  παρουσιάσεις εκπαιδευτικών λογισµικών από τους δηµιουργούς τους ή τους χρήστες 
αυτών, βιβλιογραφία και χρήσιµοι δικτυακοί τόποι σχετικοί µε την ειδικότητα. 
Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό και η αξιοποίηση του στην τάξη καθώς και  η Επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών αποτελεί αυτόνοµο «Τµήµα». Σ΄ αυτό παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά λογισµικά 
από τους ίδιους τους δηµιουργούς τους ή καταγράφονται οι εµπειρίες εκπαιδευτικών που 
χρησιµοποίησαν λογισµικά στη διδασκαλία τους. Στην υποκατηγορία «επιµόρφωση» αναρτώνται 
όλες οι εργασίες σχετικές µε το επιµορφωτικό έργο είτε µε ΤΠΕ είτε µε παραδοσιακούς τρόπους 
διδασκαλίας.  
Ιδιαίτερο τµήµα αφιερώνεται  στο εκπαιδευτικό λογισµικό Microworlds Pro (ανοιχτό Logo – like 
περιβάλλον µε ενσωµατωµένα περιβάλλοντα ζωγραφικής, επεξεργασίας εικόνας και κειµένου, 
µουσικής κ.λ.π. ) (Γρηγοριάδου Μ. & Γλέζου Κ., 2003) εξελληνισµένη έκδοση του οποίου είναι 
ήδη εγκατεστηµένη στα περισσότερα ∆ηµοτικά. Επιπλέον, γι αυτό το λογισµικό υπάρχουν πολλές 
εισηγήσεις σε συνέδρια που παρουσιάζουν τρόπους για την αξιοποίησή του στη Φυσική, στη 
Γεωγραφία, στη Φυσική Αγωγή, κυρίως στα Ολοήµερα. Η Logo εξακολουθεί να αποτελεί ένα 
από τα αντικείµενα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Webb & Cox, 2003, Κόµης, 2004).  
Ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε στην προβολή των δραστηριοτήτων των σχολείων της περιοχής µας. 
Θεωρούµε ότι η προβολή τους είναι ένα κίνητρο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο και 
γενικότερα για την ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών. Προβάλλουµε, λοιπόν, τα σχολικά 
περιοδικά και τις εφηµερίδες, τις εργασίες για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση και την Αγωγή 
Υγείας, το Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και την Ολυµπιακή Παιδεία (βλέπε Σχήµα 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2: ∆ραστηριότητες Σχολείων 
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Οι δραστηριότητες των πέντε «Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών των Κυκλάδων» 
(ΕΚΦΕ) του Νοµού Κυκλάδων, προβάλλονται ιδιαίτερα µε σκοπό τη συνεργασία και τη 
συµµετοχή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4. Το ίδιο θα επιδιωχθεί και µε τα ΕΚΦΕ 
∆ωδεκανήσου.  
Στη συνέχεια ακολουθεί ένα  «Τµήµα» µε δηµοσιεύσεις σχετικές µε τις εκπαιδευτικές πύλες, το 
διαδίκτυο και την αξιοποίηση των ΤΠΕ που αφορούν όλες τις ειδικότητες. Συνήθως είναι 
εισηγήσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και κριτική για τις επιπτώσεις τους. Οι 
περισσότερες από αυτές βρίσκονται και στο τµήµα του εκπαιδευτικού υλικού των µαθηµάτων. 
Τέλος, η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για «το βιβλίο» και τα εκπαιδευτικά περιοδικά γίνεται σε 
ειδικό τµήµα της πύλης. Εκεί, υπάρχουν παρουσιάσεις και κριτικές βιβλίων καθώς και 
παρουσιάσεις των τευχών περιοδικών που αφορούν την εκπαίδευση. 
 
Η ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ  
Η «Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών του Νοτίου Αιγαίου» λειτουργεί συνολικά λίγους 
µήνες και µάλιστα µε δοκιµαστικό χαρακτήρα.  Καθήκον µας είναι η συνεχής βελτίωσή της 
παίρνοντας υπόψη τις παρατηρήσει ς και τα σχόλια των εκπαιδευτικών της πράξης.   
Σηµαντική είναι και η βοήθεια που µας προσφέρουν ειδικά λογισµικά µε τα οποία έχουµε τη 
δυνατότητα να καταγράφουµε την επισκεψιµότητα της Πύλης (βλέπε Σχήµα 3), καθώς και τα 
«κλικ» προερχόµενα από µηχανές αναζήτησης και άλλες εκπαιδευτικές πύλες ή δικτυακούς 
τόπους.  

Μηνιαία Στατιστικά

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

Οκ
τώ
βρ
ιος

 20
03

Νο
έµ
βρ
ιος

 20
03

∆ε
κέ

µβ
ριο
ς 2

00
3

Ιαν
ου
άρ
ιος

 20
04

Φε
βρ
ου
άρ
ιος

 20
04

Μά
ρτ
ιος

 20
04

Απ
ρίλ
ιος

 20
04

Μά
ιος

 20
04

Ιού
νιο
ς 2

00
4

Αριθµός κλικ

 
Σχήµα 3: Στατιστικά  στοιχεία της Εκπαιδευτικής Πύλης 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η εργασία µας, στη σηµερινή της µορφή είναι εµπειρική τουλάχιστον όσον αφορά  την 
οικοδόµηση µιας εκπαιδευτικής πύλης στον ελλαδικό χώρο. Προέκυψε από την εµπειρία µας στις 
επιµορφώσεις εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια και από τη συστηµατική µελέτη της 
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δοµής και του περιεχόµενου των εκπαιδευτικών Πυλών κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
Η Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου (www.epyna.gr)  µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από όλους µε ελεύθερη πρόσβαση  σε όλο το περιεχόµενο, χωρίς να είναι µέλη, 
για να ανακτήσουν ψηφιακό υλικό, ιδέες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο, για 
ενηµέρωση.  
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